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នមោ  តស្ស  ភគវមោ  ឣរហមោ  ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស ។ 

ភាគ ទី ១ 

យមកវគ្គ  ទី ១ 

១- រ ឿង ររះចក្ខុបាលរថថ  

រពះបរមសាសាត រទងទ់ទសនារារឰរពះទថរៈ ទ ម្ ះចក្ខុាល។ 
កាលពរីពះទថរៈឣងគទនះ ទោក្ទៅជាររហសថ មនិទានា់នសាងផនួស
ទនាះ ទោក្ានទៅសាត ប់នវូរពះធម៌ទទសនា របស់រពះពុទ ធជាម្ចច ស់
ទហើយ ទក្ើតទសចក្តរីជះថ្លល  ក្នុងរពះធម៌ទទសនាទនាះ យ៉ងក្រក្លលង 
ម្ចនចតិ តរាថ្លន ចងបួ់សជាភកិ្ខុ ក្ នុងរពះពុទ ធសាសនា លុះរតឡប់មក្ផទះ
វញិ ក្ា៏នរបរល់រទពយសមបតតទិា ាំងឣស់ ឲយដល់បអូនរបុស របស់ខ្ លនួ
ទរសចទហើយ ទទើបសុាំោបអូនទៅបួស ក្នុងសាំណាក្រ់ពះបរមសាសាត  
លុះបួសាន ៥ រពះវសាទហើយ ទោក្ក្ា៏នចូលទៅ រកាបថ្លវ យ 
បងគាំសុាំទរៀនរពះក្មមដ្ឋា ន ជាមួយនងឹរពះសម្ចម សមពុទ ធ បនាទ ប់មក្ ក្ា៏ន
រកាបថ្លវ យបងគាំោរពះឣងគទៅ បាំទពញសមណធម៌ ទៅក្នុងទកី្លន លង
មួយដស៏ាង ត ់ រពមជាមួយនងឹភកិ្ ខុសងឃ ៦០ របូ ជាបរវិារ ។ រពះទថរៈ 
ទោក្ម្ចនទសចក្តពីាយម យ៉ងខ្ល ាំងកាល បាំផុត ក្នុងការរបតបិតតធិម៌ 
ទោក្ានត ាំងចតិ ត សច្ចច ធដិ្ឋា នថ្ល “ឣាតម ឣញ នងឹមនិសិង រហូត ៣ 
លខ្  ទៅក្នុងរដវូទភលៀងទនះ”  ។ 
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-២- 
រ ឿង ររះចក្ខុបាលរថថ  

ក្នុងវសាទនាះ ទោរក្នុងលភនក្ ក្ា៏នទក្ើតទឡើង ដល់រពះទថរៈ ។  
ររូទពទយ ានមក្ជួយពាាលទោររបទរនរពះទថរៈ ទហើយឲយរពះ 
ទថរៈសិងបន តក្ថ់្លន ាំតមលភនក្ ។ លតរពះទថរៈ មនិរពមសិងបន តក្ថ់្លន ាំ តម
ទោក្ររូទពទយរាប់ទសាះ ទររះទោក្ានត ាំងចតិ តទរសចទហើយ ថ្ល 
នងឹមនិសិង រហូត ៣ លខ្ ។  ទររះទហតុទនាះ ទោរក្នុងលភនក្ ក្រ៏ងឹរតឹលត
រកា ាំធងនខ់្ល ាំងទឡើងៗ ជាទរៀងោល់ក្ថង ។ មនិយូរប៉ុនាម ន លភនក្ ទា ាំងទទ វ 
របស់រពះទថរៈ ក្ា៏នលបក្ធ្លល យ ខ្វ ក្ង់ងតឹឈឹង ទមើលឣវីលលងទ ើញ
ទា ាំងឣស់ទហើយ រពមគ្នន ជាមួយនងឹការានសទរមចជារពះឣរហន ត- 
សុក្ខវបិសសក្ៈ ។ 

លុះដល់ក្ថងបវារណា ទចញវសាទហើយ រពះចក្ខុាលទតថរ ាន 
ចាំទរ ើនពរ ោពួក្ញាតទិញាម ឧាសក្ ឧាសិកា ទដ ើមបីនងឹទៅគ្នល់
រពះបរមសាសាត  លដលរពះឣងគរបថ្លប់រងទ់ៅ ក្នុងវតតទជតពនមហា-
វហិារ  ទទៀបរកុ្ងសាវតថ ី ។ 

ទៅក្នុងោរត ីក្នបចឆមិយម ទរកាយទពលលដលទភលៀងោ ាំងទហើយ, 
រពះទថរៈ ានទដ ើរចង្កងរមទៅមក្ៗ ជានស់តវទមទភលៀងសាល ប់ឣស់ ជា
ទរចើន ទររះទោក្ទមើលមនិទ ើញ ទហើយក្ម៏និម្ចនទចតនារតិនងឹទធវើ
ឲយសតវទមទភលៀងទា ាំងទនាះសាល ប់ផងលដរ ។ 

លសអក្ទឡើង ទពលរពកឹ្រពលឹម ក្រ៏សាប់លតម្ចនឣារន តកុ្ភកិ្ ខុ ជា
ទរចើនរបូ ានចូលទៅទមើលក្លន លងរពះចក្ខុាលទតថរ ទហើយានទ ើញ
សតវទមទភលៀង  ជាទរចើនសាល ប់ រសទពញទចីង្កងរមន ៍របស់រពះទថរៈ  ក្ ៏
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-៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ានតមះតះិទដៀលទោក្ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ទរសចទហើយ ក្ន៏ា ាំយក្
ទរឿងទនះ ទៅរកាបទលូថ្លវ យ ដល់រពះបរមសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះបរមសាសាត រទងរ់តស់ពនយល់ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះថ្ល “ម្ចន ល 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ មរណទចតនា រ ឺទចតនារតិនងឹសម្ចល ប់ មនិម្ចនទសាះ
ទឡើយ  ដល់រពះទថរៈ លដលជារពះឣរហន តខ្ណីារសព”  ។ 

ឣារន តកុ្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទងឿងឆងល់ ានរកាបទលូសួររពះពុទ ធជា
ម្ចច ស់ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន រពះចក្ខុាលទតថរ ជារពះឣរហន ត- 
ខ្ណីារសព  ចុះទហតុឣវី  ានជាខ្វ ក្ល់ភនក្?”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សាំលដងឣតតីនទិាន ថ្ល “កាលពឣីតតី-
កាល រពះចក្ខុាលទតថរ ធ្លល ប់ានទធវើជាររូទពទយ ពាាលជមងលឺភ នក្ ។ 
សម័យក្ថងមួយ ទោក្ររូទពទយទនាះ ានទៅពាាលលភនក្ ដល់ង្កសតី
ម្ចន ក្ទ់ៅជនបទ ។ ង្កសតីទនាះ ានសនាជាមួយររូទពទយថ្ល “ទបើទោក្
ររូទពទយឣាចពាាលជមងលឺភ នក្នាងខ្ ញុ ាំ ឲយានជាទសបើយ ដចូទដ ើមវញិ
ទនាះ, នាងខ្ ញុ ាំ រពមទា ាំងបុរត នងឹទធវើជាទាសីឣនក្បាំទរ ើរបស់ទោក្ររូ” ។ 

ររូទពទយទនាះ ានពាាលលភនក្នាង ឲយជាដចូទដ ើមវញិទហើយ, 
ទររះលតនាងមនិចងទ់ៅ ទៅបាំទរ ើររូទពទយទនាះឯង ទទើបនាងលបរជា
នយិយកុ្ហក្ររូទពទយទនាះថ្ល “ទោក្ររូ ឥឡូវទនះ លភនក្របស់នាងខ្ ញុ ាំ 
វាមនិានជាទទ  វារតឹលតឈឺទលើសទដ ើមទៅទទៀត”  ។ 

ចាំលណក្ររូទពទយ ានដងឹថ្ល នាងពតិជានយិយកុ្ហក្ ដទូចនះ
ទហើយ  ក្ម៏្ចនចតិ តទរកាធខ្ងឹយ៉ងខ្ល ាំង  ទហើយម្ចនទចតនា   ចងទ់ធវើឲយ 
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-៤- 
រ ឿង ម្ដ្ឋកុ្ណ្ឌ លី 

នាងវនិាស ទទើបផសាំថ្លន ាំពសិឲយនាងោប ទធវើឲយលភនក្របស់នាង ខ្វ ក្់
ទា ាំងរូ ទមើលឣវីលលងទ ើញទា ាំងឣស់ ។ ទររះាបក្មមលដលរពះចក្ខុ-
ាលទតថរ ានទធវើឲយង្កសតីទនាះខ្វ ក្ល់ភនក្ទា ាំងទទ វ ទដ្ឋយទចតនាទនាះឯង 
ានជារពះទថរៈ រតូវលតទទលួនវូាបក្មមទនាះវញិ រ ឺរតូវលតខ្វ ក្ល់ភនក្ 
ទៅក្នុងជាតទិនះ”  ដទូច នះទហើយ  ទទើបរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

មនោបុពវងគមា  ធមាម    មនោនេដ្ឋា   មនោមយា 

មនសា  នច  បទុនឋាន   ភាេតិ  វា  កនោតិ  វា 

តនោ នំ ទុកខមននវតិ   ចកកំ វ  វហនោ  បទំ  ។ 

ធម៌ទា ាំងឡាយ ម្ចនចតិតជារបធ្លន ម្ចនចតិ តរបទសើរបាំផុត 
សទរមចមក្ឣាំពចីតិ ត, ទបើបុរ គលម្ចនចតិត រតូវទទាសៈរបទសូោ៉យ
ទហើយ ទទាះបនីយិយក្ត ី ទធ វើក្ ត ី ‘ក្ឣ៏ារក្ក្ល់ដរ’, ទររះឣាំទពើឣារក្ក្ទ់នាះ
ឯង ទសចក្តទីកុ្ ខ រលមងទដញជាប់ តមទរកាយបុរគលទនាះ ដចូជាក្ង់
រទទះ  វលិតមដ្ឋនទជើងទគ្នលដលឣូសនមឹរទទះ  យ៉ងដទូច្ចន ះឯង  ។ 
 

   
 

២- រ ឿង ម្ដ្ឋកុ្ណ្ឌ លី 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូមដ ាកុ្ណឌ លី លដលជាកូ្ន
របស់ររហមណ៍ក្ាំណាញ់ម្ចន ក្ ់ទៅក្នុងរកុ្ងសាវតថ ី។  ទររះររហមណ៍
ជាបតិជាមនសុសក្ាំណាញ់សវិត ទទើបគ្នតទ់ធវើទ ាំហូ៊ទដ្ឋយខ្ លនួឯង ឲយកូ្ន
រក្ ់ ។ ទៅទពលលដលមដ ាកុ្ណឌ លីឈឺធងន,់ ររហមណ៍ ជាបតិ មនិ
ានទៅរក្ររូទពទយ   មក្ពាាលជមងឲឺយកូ្នគ្នតទ់ទ   ទររះគ្នតខ់្ល ច 
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-៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ឣស់រពទយសមបតតរិបស់ខ្ លួន ។ ទៅក្ថងលដលមដ ាកុ្ណឌ លីជតិនងឹមរណា
ទនាះ ររហមណ៍ជាបតិ ានទលើក្កូ្នមក្ឲយទដក្ ឣស់ទសចក្តសីងឃឹម
លតម្ចន ក្ឯ់ង  ទៅរទបៀងផទះខ្ងទរៅ  ។ 

សម័យទនាះ រពះសាសាត  រទងា់នបទចចញរពះរសមីទៅ ទដ ើមបី
ឲយមដ ាកុ្ណឌ លីានទ ើញ ។ មដ ាកុ្ណឌ លី ទ ើញរពះរសមីក្នរពះឣងគ 
ទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តរីជះថ្លល  យ៉ងខ្ល ាំង ក្នុងមួយរ ាំទពចទនាះ ទរសច
ទហើយ ក្ា៏នទធវើមរណកាល ទៅទពលទនាះឯង ទហើយានទៅទក្ើត 
ទៅក្នុងឋានតវតិតងសទទវទោក្ រក្ទឡក្ទមើលមក្ទ ើញឪពុក្ របស់
ខ្ លនួ លដលក្ាំពុងលតទៅទសាក្ យាំលរសក្ទាក្ខ្ លនួ យ៉ងខ្ល ាំង ទទើបាន
ចុះពទីទវទោក្មក្ ទដ ើមបីជួយសទង្ក គ្ ះ ដល់ឪពុក្របស់ខ្ លួន ឲយាន 
រចួផុតឣាំពទីសចក្តទីកុ្ ខទសាក្ទៅទនាះ ទហើយានទធវើឲយគ្នតល់ះបង ់   
ទសចក្តកី្ ាំណាញ់ទចញផុតពខី្ន ធសនាត ន ឲយទក្ើតម្ចនចតិ តរជះថ្លល  ក្ នុង
រពះពុទ ធសាសនា  ទហើយក្រ៏តឡប់ទៅកានឋ់ានទទវទោក្វញិ ។ 

លុះរពកឹ្ទឡើង ររហមណ៍ជាឪពុក្ ានទៅឣាោធនានមិន តរពះ
សងឃ ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន ឲយទទលួនវូភតត ហារ ក្នុងផទះរបស់ខ្ លនួ 
ទហើយ ានរកាបទលូសួរឣាំពកីារលដលកូ្នរបស់ខ្ លួន រ ឺ មដ ាកុ្ណឌ លី 
រគ្ននល់តទធវើចតិ ត ឲយរជះថ្លល  ច ាំទរះរពះពុទ ធជាម្ចច ស់ លតមា៉ងប៉ុទណាណ ះ 
មនិានទធវើកុ្សលឣវីដក្ទ ទរៅឣាំពទីនះទទ ក្រ៏សាប់លតានទៅទក្ើត 
ទៅឯឋានទទវទោក្  ។ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នឣធដិ្ឋា នឲយមដ ាកុ្ណឌ លីទទវបុរត ចុះ 
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-៦- 
រ ឿង ររះថិស្សរថថ  

មក្ សាំលដងទរឿងពតិ ដល់ររហមណ៍ជាឪពុក្ នងិ ពួក្មហាជន ាន
ទ ើញជាក្ល់សតង  ទហើយរពះឣងគរតស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

មនោបុពវងគមា  ធមាម         មនោនេដ្ឋា   មនោមយា 

មនសា  នច  បេនននន     ភាេតិ  វា  កនោតិ  វា 

តនោ  នំ  េុខមននវតិ      ឆាយាវ  ឣនុបាយិនី  ។  

ធម៌ទា ាំងឡាយ ម្ចនចតិតជារបធ្លន ម្ចនចតិ តរបទសើរបាំផុត 
សទរមចមក្ឣាំពចីតិ ត, ទបើបុរ គលម្ចនចតិតរជះថ្លល ទហើយ ទទាះបនីយិយក្ត ី
ទធ វើក្ តី‘ ក្ល៏អទា ាំងឣស់’ ទររះទសចក្តលីអទនាះឯង ទសចក្តសុីខ្ រលមងតម
ជាប់បុរគលទនាះ ដចូជារសទម្ចលលដលឣទនាទ លទៅតមរាណ យ៉ង
ទនាះឯង  ។ 

   
 

៣- រ ឿង ររះថិស្សរថថ  

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់ារឰរពះតសិសទតថរ ។  រពះទថរៈជារពះ
ោជឱរសរបស់រពះបតុិច្ចឆ  របស់រពះឣងគ ។ ទោក្ានមក្បួសជាភកិ្ខុ 
ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ទៅទពលលដលម្ចនវយ័ច្ចស់ជោទហើយ ទោក្
មនិលដលទធវើវត តរបតបិតត ិ ទគ្នរពចាំទរះភកិ្ ខុឣារន តកុ្ៈ លដលម្ចនវសា
ច្ចស់ជាងខ្ លនួ តមរពះធម៌វនិយ័ទឡើយ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ប គ្ ប់ ឲយរពះតសិសៈ សុាំខ្ម្ចទទាស
ចាំទរះភកិ្ ខុឣារន តុក្ៈទា ាំងទនាះ, លតរពះតសិសៈ ចទចស មនិរពមទធវើតម
រពះពុទ ធដកីា របស់រពះឣងគទឡើយ ។   រគ្នទនាះ  រពះបរមសាសាត  រទង ់
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-៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

រតស់សាំលដង នវូឣតតីនទិាន របស់រពះតសិសៈ ដចូម្ចនតទៅទនះ ៖ 
ទៅក្នុងជាតលិដលរពះតសិសៈទនះ ានទក្ើតជាតបស ទ ម្ ះ ទទវលិ, 
តថ្លរត ានទក្ើតជាតបស ទ ម្ ះ នារទៈ ។  តបសទា ាំងពរីរបូទនាះ 
ានទ ល្ ះទាស់លទងគ្នន  យ៉ងខ្ល ាំង រហូតឮដល់រពះោជារកុ្ងរោ-
ណសី... ទសតចយងទៅ ជួយរម្ចង ប់ការវវិាទទាស់លទងគ្នន ទនាះ ទហើយ
រទងា់នឲយទទវលិតបស សុាំខ្ម្ចទទាសនារទតបស ទររះជាឣនក្
ខ្សុ ។  ទទាះជារពះោជបញ្ជជ  ឲយទធវើយ៉ងទនះ ក្ទ៏ទវលិតបស ទៅលត
មនិរពមសុាំខ្ម្ចទទាស ចាំទរះនារទតបស ទទៀត ទៅលតចទចស មនិ
រពមសាត ប់ មនិរពមទធវើតម តាំងលតពជីាតទិនាះមក្ រហូតមក្ដល់ជាតិ
ទនះ  ដទូច នះទហើយ  ទទ ើបរពះឣងគរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣនកក ចឆិ  មំ  ឣវធិ  មំ      ឣជិនិ  មំ  ឣហាេិ  នម 

នយ  ច  តំ  ឧបនយហនតិ      នវរ ំ នតេំ  ន  េមមតិ  ។ 

ឣនកក ចឆិ  មំ  ឣវធិ  មំ      ឣជិនិ  មំ  ឣហាេិ  នម 

នយ  ច  តំ  នូបនយហនតិ      នវរ ំ នតេូបេមម តិ  ។ 

  ទបើជនទា ាំងឡាយណា ចងទសចក្តទីរកាធទនាះទកុ្ យ៉ងទនះ
ថ្លៈ ជនឯទណាះ ានទជរឣញ ជនឯទណាះ ានវាយឣញ ជន        
ឯទណាះ ានឈនះឣញ ជនឯទណាះ ានលួចយក្រទពយរបស់ឣញ
ទៅទហើយ ( ‘ដទូចនះ) ទពៀរទវោ របស់ជនទា ាំងឡាយទនាះ មនិសងប់រម្ចង ប់
ានទឡើយ  ។ 

ទបើជនទា ាំងឡាយណា   មនិចងទសចក្តទីរកាធទនាះទកុ្   យ៉ង 
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-៨- 
នាងកាលីយក្ខិនី 

ទនះថ្លៈ ជនឯទណាះ ានទជរឣញ ជនឯទណាះ ានវាយឣញ ជន   
ឯទណាះ ានឈនះឣញ ជនឯទណាះ ានលួចយក្រទពយរបស់ឣញ
ទៅទហើយ ‘(ដទូច នះ) ទពៀរទវោ របស់ជនទា ាំងឡាយទនាះ លតងសងប់
រម្ចង ប់ទៅាន  ។ 
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៤- រ ឿង នាងកាលីយក្ខិនី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰង្កសតីម្ចន ក្ ់ជាង្កសតីឣារ គ្នម នកូ្ន ។ 
នាង ដងឹថ្លៈ ខ្ លនួ រាក្ដជាមនិម្ចនកូ្ន ទហើយនាងខ្ល ចសាវ មមី្ចន
របពន ធថ មទីទៀតលដលឣាចម្ចនកូ្ន របពន ធថ មទីនាះ នងឹម្ចនឣាំណាចធាំជាង
ខ្ លនួ ទទើបខ្ លនួឯង សទរមចចតិ ត ទដ ើរទៅរក្រសីម្ចន ក្ ់យក្មក្ឲយសាវ ម ីទធវើ
ជារបពន ធចុង ។ 

មនិយូរប៉ុនាម ន ង្កសតីលដលនាងរក្មក្ឲយសាវ ម ី ទធវើជារបពន ធចុង
ទនាះ ក្ច៏្ចប់ទផតើមម្ចនក្ផទទរះ ។ របពន ធទដ ើមទនាះ ដងឹចាស់ថ្លៈ នាង
របពន ធចុងម្ចនក្ផទទរះទហើយ ក្យ៏ក្ថ្លន ាំពសិមក្ ឲយរបពន ធចុងផកឹ្ ។ 
របពន ធចុង សាម នថ្ល ជាថ្លន ាំសរម្ចប់លថរក្ារភ ៌ក្ា៏នយក្ថ្លន ាំពសិទនាះ
ទៅផកឹ្ នាងានរលូតកូ្នសាល ប់ដល់ទៅពរីទលើក្ ទររះថ្លន ាំពសិរបស់
របពន ធទដ ើម ។ ក្នុងទលើក្ ទ៣ី  នាងរបពន ធចុង រតូវានសាល ប់ទា ាំងខ្ លួន 
រពមទា ាំងកូ្នទៅក្នុងក្ផទ ទររះថ្លន ាំពសិរបស់របពន ធទដ ើម ដចូជាទលើក្ 
មុនៗ លដរ  ។ 

សាវ មរីបស់នាង  ានដងឹទរឿងទនាះទហើយ  ក្វ៏ាយទធវើាបនាង 
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-៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

របពន ធទដ ើម រហូតដល់ក្ស័យជវីតិលតមតង ។ នាងរបពន ធទដ ើម នងិ របពន ធ
ចុង ពរីនាក្ទ់នះ ានចងក្មមទពៀរទវោ នងឹគ្នន ម្ចន ក្ម់តងៗ យ៉ងទនះ រ ឺ៖  

របពន ធចុង សាល ប់ទៅ ក្ា៏នទៅទក្ើតជាទមឆ្មម , ឯរបពន ធទដ ើម 
សាល ប់ទៅ ានទៅទក្ើតជាទមម្ចន ់ ។ ទមឆ្មម  ានសីុពងម្ចន ់ នងិ ទម
ម្ចន ់ ។ 

របពន ធទដ ើម សាល ប់ពទីមម្ចន ់ ានទៅទក្ើតជាទមខ្ល , ឯរបពន ធ
ចុង ( ‘ទមឆ្មម )’ សាល ប់ទៅ ានទៅទក្ើតជាទមទរបើស ។  ទមខ្ល  ានខ្ ាំសីុ
ទមទរបើស ។ 

របពន ធចុង ‘ (ទមទរបើស) សាល ប់ទៅទក្ើតជានាងយក្ខនិ,ី ឯរបពន ធ
ទដ ើម (ទមខ្ល ) សាល ប់ទៅ ក្ា៏នទក្ើតជានាងកុ្លធតី ។ នាងយក្ខនិ ី 
( ‘របពន ធចុង) ក្ា៏នច្ចប់កូ្ននាងកុ្លធតី ( ‘របពន ធទដ ើម) យក្ទៅខ្ ាំ   
សីុឣស់  រហូតដល់ទៅពរីទលើក្  ។ 

ក្នុងទលើក្ទបី ី នាងកុ្លធតី ក្ា៏ននា ាំយក្កូ្នខ្ ច ី រតទ់រចទៅ
ផទះទដ ើមក្ាំទណើ តរបស់ខ្ លនួ លុះដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ ក្រ៏សាប់លតនាង
យក្ខនិ ី ‘(រសីរបពន ធចុង)’ ទដញជាប់ តមទរកាយនាង មក្របក្តិៗ ។ 
នាងកុ្លធតី រក្ទឡក្ទ ើញនាងយក្ខនិ ីទដញតមជាប់ពទីរកាយខ្ លនួ 
យ៉ងដទូចនះទហើយ ក្ម៏្ចនទសចក្តតីក្ស់លុ ត ភយ័ខ្ល ចជាទបីាំផុត ទហើយ
ានរតចូ់លទៅ ក្នុងវតតទជតពនមហាវហិារ យ៉ងរបញាប់របញាល់ ។ 
ជួនជាទៅទពលទនាះ រពះបរមសាសាត  ក្ាំពុងលតរទងស់លមតងរពះធម៌
ទទសនា ឣប់រ ាំដល់ពួក្ពុទ ធបរស័ិទ ។   នាងកុ្លធតី ានចូលទៅជតិ 
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-១០- 
រ ឿង រកួ្ភិក្ខ ុរកាស្ម្ពី  

រពះសាសាត  ទហើយយក្កូ្នទៅដ្ឋក្ ់ ទៅលក្បររពះាទ របស់រពះឣងគ 
រកាបបងគាំទលូថ្លៈ បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា សូមរបទរន
កូ្នតូចទនះ ដល់រពះឣងគ សូមរពះឣងគទមតត ទទលួយក្ចុះ ។  បនាទ ប់ 
គ្នន ទនាះឯង  នាងយក្ខនិ ី ក្ា៏នមក្ដល់វតតទជតពនទនាះលដរ  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ទៅកានន់ាងទា ាំងពរីនាក្ទ់នាះ ថ្ល 
“លននាងទា ាំងពរីនាក្ ់ ទររះទហតុឣវី ានជាពួក្នាង តមចងក្មម ចង
ទពៀរនងឹគ្នន  មនិទចះឈប់ឈរ យ៉ងទនះ?” ដទូចនះទហើយ រទងរ់តស់
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ន  ហិ  នវនរន  នវោនិ      េមមនតីធ  កុទាចនំ 

ឣនវនរន  ច  េមមនតិ      ឯេ  ធនមាម   េននតនោ  ។ 

លមនពតិ ក្នុងទពលណាៗ ក្ទ៏ដ្ឋយ ក្នុងទោក្ទនះ ធមមតទពៀរ
ទា ាំងឡាយ មនិលដលរម្ចង ប់ ទដ្ឋយការចងទពៀរទឡើយ ទពៀរទា ាំងឡាយ 
លតងរម្ចង ប់ ទដ្ឋយការមនិចងទពៀរ ទនះជាបទវណីធម៌  ។ 

   
 

៥- រ ឿង រកួ្ភិក្ខ ុរកាស្ម្ពី  

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរារឰពួក្ភកិ្ ខុទកាសមព ី ។ ពួក្ភកិ្ ខុ
ទកាសមពទីា ាំងទនាះ ជាដាំបូង រគ្ននល់តទច្ចទគ្នន ពឣីាបតតតូិចតចប៉ុទណាណ ះ
ឯង លតដល់ទរកាយៗ មក្ ក្ទ៏ក្ើតម្ចនវវិាទទ ល្ ះរបលក្ក្គ្នន  ទៅជា
ទរឿងធាំដុ ាំខ្ល ាំងទឡើងៗ ទទាះបជីារពះពុទ ធជាម្ចច ស់ រទងរ់តស់ហាមរាម 
យ៉ងណាក្ទ៏ដ្ឋយ   ក្ភ៏កិ្ ខុទា ាំងទនាះ  មនិរពមទធវើតមរពះឱវាទ  របស់ 
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-១១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

រពះឣងគទឡើយ ។ 
កាលទបើយ៉ងទនះទហើយ រពះពុទ ធជាម្ចច ស់ រទងរ់ជាបចាស់ 

ក្នុងរពះទយ័ថ្លៈ រាក្ដជាមនិានរបទយជនអ៍វីទឡើយ ទទើបរពះឣងគ 
រទងទ់សតចយង ទចញឆ្មង យពពួីក្ភកិ្ ខុទកាសមពទីា ាំងទនាះ ទៅរងច់្ច ាំរពះ
វសា  ទៅក្នុងក្រពរក្ខតិវន័  លតមួយរពះឣងគឯងរត ់ ។  

ចាំទណរកាលទរកាយមក្ ពួក្ពុទ ធបរស័ិទ ានទថ្លរ លទទាស
ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះៗ ានដងឹក្ាំហុសរបស់ខ្ លួន ក្ា៏នចូលទៅរក្រពះ   
ឣានន ទទត ថរ ឲយទោក្ជួយសុាំខ្ម្ចទទាសចាំទរះរពះពុទ ធជាម្ចច ស់ ទហើយ
ទលូសុាំ  ឲយរពះឣងគទសតចយងរតឡប់មក្វញិ  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នទទលួរក្យ របស់ភកិ្ ខុទកាសមពទីា ាំងទនាះ
ទហើយ ទទើបទសតចយងវលិរតឡប់មក្វញិ រទងរ់បទានរពះឱវាទដល់
ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ឲយម្ចនទសចក្តរីពមទរពៀងគ្នន  ទចះរសឡាញ់គ្នន  កុ្ ាំឲយ
ម្ចនការទ ល្ ះ ទាស់លទងនងឹគ្នន ឯង តទៅទទៀត ទដ្ឋយរពះធមមកី្ថ្ល       
ទឃីាវុជាតក្ទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បនរ  ច  ន  វជិាននតិ      មយនមតថ   យមាម  នេ 

នយ  ច  តតថ   វជិាននតិ      តនោ  េមមនតិ  នមធគា  ។ 

ពួក្ជនទា ាំងឡាយដក្ទ (ទរៅឣាំពបីណឌិ ត) លតងមនិដងឹខ្ លួនថ្ល 
ពួក្ទយើងទា ាំងឣស់គ្នន  នងឹវនិាស ក្នុងក្ណាត លជាំនុ ាំក្នពួក្ទនះ ដទូចនះ
ទឡើយ, ចាំលណក្ឯជនទា ាំងឡាយណា ក្នុងក្ណាត លជាំនុ ាំក្នពួក្ទនះ ដងឹ
ខ្ លនួចាស់ថ្ល  ពួក្ទយើងទា ាំងឣស់គ្នន   នងឹវនិាស  ក្នុងក្ណាត លជាំនុ ាំ ក្ន 
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-១២- 
រ ឿង ររះចលុលកាល-ម្ហាកាល 

ពួក្ទនះ ដទូចនះ, ការទ ល្ ះរបលក្ក្គ្នន ទា ាំងឡាយ រលមងរម្ចង ប់ឣាំពជីន
ទា ាំងឡាយទនាះ  ។ 

   
 

៦- រ ឿង ររះចលុលកាល-ម្ហាកាល 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះចុលលកាល នងិ រពះមហា-
កាល ។ រពះចុលលកាល ជាបអូនរបស់រពះមហាកាល ទោក្បួសមនិ
ទានា់នមួយវសាផង ក្ោ៏ច្ចក្សិកាខ បទ (សឹក្) មក្ជាររហសថ 
ទររះភរយិរបស់ទោក្ ទចះលតមក្ទធវើឲយរ ាំខ្នខ្ល ាំងទពក្ ។ ចាំលណក្
រពះមហាកាលលដលជាបង ទោក្ានមក្បួស ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា 
ទដ្ឋយសទាធ រជះថ្លល  ខ្តិខ្ាំច ាំទរ ើនឣសុភក្មមដ្ឋា ន រហូតដល់ានសទរមច
ឣរហតតផល  រពមទា ាំងបដសិមភទិា  ។ 

ឯភរយិ របស់រពះមហាកាល ានទ ើញក្រិយិលួងទោម 
របស់ភរយិរពះចុលលកាល លដលានទធវើឲយទោក្សឹក្ទហើយ ទទើប
រតិនងឹទធវើ ជាតរម្ចប់តម ទហើយានទៅឣាោធនាភកិ្ខុសងឃ ម្ចន  
រពះពុទ ធជារបធ្លន  មក្ទទលួភតត ហារ  ទៅឯផទះរបស់ខ្ លួន  ។ 

រពះសាសាត  រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃ ានទទលួភតត ហារទហើយ 
ទទើបរទងទ់សតចយងរតឡប់ទៅវតតវញិ ទកុ្លតរពះមហាកាល មួយ    
ឣងគប៉ុទណាណ ះ ឲយទៅច្ច ាំទធវើភតត នទុម្ចទនា តមរក្យទលូសុាំ ក្នពួក្
ភរយិ របស់រពះមហាកាល  ។ 

រគ្នទនាះ   ពួក្ភរយិ  របស់រពះមហាកាល  ាននា ាំគ្នន បងខាំឲយ 
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-១៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទោក្ ោច្ចក្សិកាខ បទ, ក្ប៏៉ុលន ត រពះមហាកាល មនិរពមោច្ចក្
សិកាខ បទទទ ទររះទោក្ជារពះឣរហន ត ទហើយក្ា៏នទហាះទៅ ទលើ    
ឣាកាស  រតឡប់ទៅវតតវញិ  ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងោ៉វរពះមហាកាល 
នងិ រពះចុលលកាល ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េុភានុបេស ឹ វហិរនតំ         ឥន្ទនទិនយេុ  ឣេំវតំុ 

នភាជនមហិ   ឣមតតញ្ញំ         កុេីតំ  ហីនវរីយំិ 

   តំ នវ  បេហតី  មានោ        វានោ  រកុខំ វ  ទុពវលំ  ។ 

ឣេុភានុបេស ឹ វហិរនតំ        ឥន្ទនទិនយេុ  េុេំវតំុ 

នភាជនមហិ   ច  មតតញ្ញំ         េទធំ  ឣារទធវរីយំិ 

តំ នវ  នបបេហតី  មានោ    វានោ  នេលំវ  បពវតំ  ។ 

ម្ចរ រលមងររបសងរតបុ់រគលលដលយល់ទ ើញ នវូឣារមមណ៍ 
ថ្ល លអ មនិសរងួម ក្នុងឥង្កន ទយ៍ីទា ាំងឡាយ មនិសាគ ល់របម្ចណ ក្នុង
ទោជន ខ្ ជលិរចឣូស ម្ចនពាយមធូរថយទនាះ (ានទដ្ឋយរសួល)’ 
ដចូជាវាទយ បក្ទ់ាក្រ ាំទលើងនវូទដ ើមទឈើលដល ( ‘ម្ចនបញស) មនិលអ 
យ៉ងទនាះឯង ។ 

លតម្ចរ រលមងររបសងរតបុ់រគលលដលយល់ទ ើញនវូឣារមមណ៍ 
ថ្ល មនិលអ សរងួមរបក្ព ក្នុងឥង្កន ទយ៍ីទា ាំងឡាយ សាគ ល់របម្ចណ ក្នុង
ទោជន  ម្ចនសទាធ   រារឰពាយមទនាះមនិាន   ដចូជាវាទយ  បក្ ់
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-១៤- 
រ ឿង ភិក្ខ ុរទវទថត 

ទាក្ភនាំថ មតន ់( ‘ឲយលបក្) មនិាន  យ៉ងទនាះឯង  ។ 
     
 

៧- រ ឿង ភិក្ខ ុរទវទថត 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰសាំពតក់ាសាវពង្កសត របស់ភកិ្ ខុ
ទទវទតត ។ សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទទវទតត ានសាំពតក់ាសាវពង្កសត ពី
ញាតទិញាមមួយរកុ្ម ។ សាំពតទ់នាះជាសាំពតម់្ចនសាចល់អ ម្ចនតក្មល 
ក្ទ៏រចើន ។ មនសុសខ្ លះ នយិយថ្លៈ សាំពតទ់នះ មនិសមរួរ ដល់ភកិ្ ខុ
ទទវទតតទឡើយ,  លតសមរួរ  ដល់រពះសារបុីរត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងស់ាំលដងទរឿងលដលភកិ្ខុ
ទទវទតត ធ្លល ប់ររងសាំពតក់ាសាវពង្កសត លដលមនិសមរួរដល់ខ្ លួន តាំង
លតអាំពទីពលលដលទទវទតត ទក្ ើតជាររនក្រព ានលួចយក្នវូសាំពត ់   
កាសាវពង្កសត របស់រពះបទចចក្ពុទ ធ មួយឣងគ មក្ទសលៀក្រក្ ់ទដ ើមបីបន លាំ
ខ្ លនួ ទធវើជារពះបទចចក្ពុទ ធ លបច្ច ាំសម្ចល ប់ដ ាំរ ី លដលទដ ើរទៅពទីរកាយទរ
បងអស់មតងមួយៗ  ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះឯង រពះពុទ ធជាម្ចច ស់ រទងា់នទសាយរពះជាតជិា 
ទសតចដ ាំរ ី ទ ើញដ ាំរលីដលជាបរវិារ របស់រពះឣងគ ទចះលតាតឣ់ស់ទៅ
ជាទរចើន ទទើបសទងរតទមើលនវូទហតុឣន តោយលដលទក្ើតទឡើង មនិយូរ
ប៉ុនាម ន ក្ា៏នទ ើញជាក្ច់ាស់ថ្ល ឣន តោយទនះ ទក្ើតទឡើង ទររះម្ចន
មនសុសមក្បន លាំខ្ លនួ ទធ វើជារពះបទចចក្ពុទ ធ ។ ក្ថងមួយ រពះឣងគរទងា់ន 
លឣបមក្ទៅ   ខ្ងទរកាយហវូងមតង   ទដ ើមបីលបច្ច ាំច្ចប់ររនក្រពទនាះ 
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-១៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

លុះរពះឣងគច្ចប់ររនក្រពានទហើយ ក្រ៏ទងរ់ពះតរមះិ ថ្លៈ នងឹទាក្
សម្ចល ប់ទច្ចល លតរពះឣងគរទងរ់តរិះិទាន ់ រ ឺ មនិានសម្ចល ប់ រគ្ននល់ត 
ឣប់រ ាំទនូាម ន ទរបៀនរបទៅទហើយ ក្ល៏លងររនក្រពទនាះទៅវញិ ... ទៅ
ទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន  រពះឣងគរទងរ់តស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣនិកកសានវា  កសាវ ំ     នយា  វតថំ   បរទិនហេសតិ 

ឣនបនោ  ទមេនចេន      ន  នសា  កសាវមរហតិ  ។ 

នយា  ច  វនតកសាវេស      េីនលេុ  េុេមាហិនោ 

ឧនបនោ  ទមេនចេន      េ  នវ  កសាវមរហតិ  ។ 

បុរគលណា ទៅម្ចនទកឹ្ឣមចត ់រោឺគ្នទកិ្ រទិលស ( ‘ក្នុងសនាត ន)’ 
ជាឣនក្ទាះបងក់ារទនូាម ននវូឥង្កន ទយី នងិ សចចៈ ទហើយទសលៀក្ដណត ប់
សាំពតក់ាសាវពង្កសត, បុរគលទនាះ មនិរួរនងឹទសលៀក្ដណត ប់សាំពត ់   
កាសាវពង្កសតទសាះទឡើយ ។  

លុះលតបុរគលណា ម្ចនទកឹ្ឣមចត ់ រោឺគ្នទកិ្ រទិលស ខ្ជ ក្់
ទច្ចលឣស់ទហើយ ជាឣនក្ម្ចនចតិតតមរល់ម្ច ាំ ទៅក្នុងសីលទា ាំងឡាយ 
របក្បទដ្ឋយការទនូាម នឥង្កន ទយី នងិ សចចៈ, បុរគលទនាះឯង ទទើបរួរ
នងឹទសលៀក្ដណត ប់សាំពតក់ាសាវពង្កសតាន  ។  

 

   
 

៨- រ ឿង ស្ញ្ជ័យប ពិ្វវ ជក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰការមនិមក្ របស់សចជ ័យ-
បររិវ ជក្  ។    សម័យលដលរពះឣរគសាវក័្ទា ាំងពរី  ក្ ាំពុងលតលសវងរក្ 
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-១៦- 
រ ឿង ស្ញ្ជ័យប ពិ្វវ ជក្ 

ទម្ចក្ខធម៌ទនាះ ទោក្ានទៅសិក្ាជាមួយនងឹសចជ ័យបររិវ ជក្ទនះ
ឯង ទររះទៅក្នុងសម័យទនាះ សចជ ័យបររិវ ជក្ ជារណាច្ចរយលដល
ម្ចនទ ម្ ះសទមលង ដល៏បីលាញខ្ល ាំងណាស់ ក្នុងទរីកុ្ងោជររះឹ ។ 

ទរកាយមក្ ឧបតសិសបររិវ ជក្ (ររឺពះសារបុីរត) ានសាត ប់
នវូឣរយិសចចក្ថ្ល ឣាំពសីាំណាក្ ់ ក្នរពះឣសសជជទិត ថរ ទដ្ឋយសទងខប 
ទហើយ ក្ា៏នសទរមចរពះទសាតបតតផិល ទទើបរតឡប់មក្ពនយល់ឲយ
ទកាលិតបររិវ ជក្ ( ‘រពះមហាទម្ចរគោល ន) ជាសាំឡាញ់របស់ខ្ លនួ ាន
សាត ប់... រហូតដល់ទកាលិតៈ ានសទរមចនវូរពះទសាតបតតផិល ដចូ
ខ្ លនួលដរ ទរសចទហើយ ទទើបនា ាំគ្នន ទៅកានស់ាំណាក្រ់រូសចជ ័យបររិវ -
ជក្ ទដ ើមបីសុាំោទៅ រកាបថ្លវ យបងគាំគ្នល់រពះពុទ ធជាម្ចច ស់ រពមទា ាំង
ានបបួលររូសចជ ័យ ឲយទៅគ្នល់ជាមួយផងលដរ ។ លតររូសចជ ័យ 
មនិរពមទៅជាមួយទឡើយ ។ ឧបតសិសៈ នងិ ទកាលិតៈ រពមទា ាំង
បរវិារ របស់ខ្ លួន ាននា ាំគ្នន ទៅគ្នល់រពះបរមសាសាត  ទហើយានរកាប 
ថ្លវ យបងគាំទលូសុាំបពវជាជ  នងិ ឧបសមប័ទ ជាភកិ្ ខុ ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា
.... លុះានសទរមចនវូទសាឡសក្ចិចទហើយ ក្ា៏នទទលួតាំលណងជា
រពះឣរគសាវក័្ ទឆវង-សាត ាំ ។  ទរកាយមក្ រពះឣរគសាវក័្ទា ាំងពរី ាន
រកាបទលូរពះសាសាត  ឣាំពទីរឿងលដលររូសចជ ័យ មនិរពមមក្គ្នល់
រពះឣងគ ជាមួយនងឹពួក្ខ្ លនួ តមរក្យបបួល ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរតស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣសានរ  សារមតិនោ      សានរ  ចាសារទេសិនោ 
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-១៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

នត  សារ ំ ោធិគចឆនតិ       មិចាឆ េងកបបនគាចោ  ។ 

សារញេ  សារនោ  ញោវ     ឣសារញេ   ឣសារនោ 

នត  សារ ំ ឣធិគចឆនតិ       េមាម េងកបបនគាចោ  ។  

ជនទា ាំងឡាយណា យល់ទ ើញ ក្នុងធម៌លដលម្ចនខ្ លមឹសារ 
ថ្ល ជាធម៌មនិម្ចនខ្ លមឹសារផង ជាឣនក្យល់ទ ើញ ក្នុងធម៌លដលមនិ
ម្ចនខ្ លមឹសារ ថ្ល ជាធម៌ម្ចនខ្ លមឹសារផង, ជនទា ាំងឡាយទនាះ ជាឣនក្
ម្ចនទសចក្តរីតះិរះិខ្សុ ជាឣារមមណ៍ រលមងមនិាននវូធម៌លដលម្ចន
ខ្ លមឹសារទឡើយ  ។ 

ឯជនទា ាំងឡាយណា លដលយល់ទ ើញ នវូធម៌លដលម្ចនខ្ លមឹ
សារថ្ល ជាធម៌ម្ចនខ្ លមឹសារផង យល់ទ ើញនវូធម៌លដលគ្នម នខ្ លមឹសារ 
ថ្ល ជាធម៌គ្នម នខ្ លមឹសារផង, ជនទា ាំងឡាយទនាះ ជាឣនក្ម្ចនទសចក្ត ី
រតរិះិរតមឹរតូវ ជាឣារមមណ៍  រលមងាននវូធម៌លដលម្ចនខ្ លមឹសារ ។ 

 

   
 

៩-- រ ឿង ររះននទរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះនន ទទត ថរ លដលរតូវជារពះោជ
ឱរស របស់រពះនាងបជាបតទិគ្នតម ី ។ សម័យក្ថងមួយ ជាក្ថងទរៀប
មងគលការ របស់រពះនន ទកុ្ម្ចរ ជាមួយនងឹនាងជនបទក្លាណី ។ 

រគ្នទនាះ រពះសាសាត  ទសតចយងទៅ ក្នុងពធិទីរៀបមងគលការ 
របស់នន ទៈទនាះលដរ រពះឣងគរទងា់នរបទាននវូារត ទៅឲយនន ទៈកាន់
រទងរ់តស់មងគលក្ថ្ល  ទរសចទហើយ ទទើបទសតចយងរតឡប់ទៅកាន ់
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-១៨- 
រ ឿង ររះននទរថថ  

វតតវញិ លតរពះឣងគរទងម់និានទទលួយក្ារត ឣាំពកី្ដរបស់រពះនន ទៈ 
វញិទឡើយ  ។ 

រពះនន ទៈ ានបាីរត របស់រពះសាសាត  តមទរកាយរពះឣងគ 
រហូតដល់វតតលតមតង ។ រពះសាសាត រទងរ់តស់សួររពះនន ទៈ ថ្លៈ លននន ទ 
ឣនក្បួសឬ? ។  រពះនន ទៈ មនិហ៊ានរបលក្ក្ ទទើបរកាបទលូថ្លៈ បពរិត
រពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទលូរពះបងគាំនងឹបួស ។  លុះរពះនន ទៈ បួសទហើយ មនិ
ានទរៀនសូរតធម៌ឣាថឣ៌វីទសាះទឡើយ ទររះមួយក្ថងៗ  ទោក្ក្ងវល់
លតនកឹ្ទៅដល់នាងជនបទក្លាណី រសីខ្តតយិក្ញ្ជដ  លដលទទើបលត
នងឹទរៀបមងគលការជាមួយគ្នន  ទហើយថមីៗ  ទនាះ  ។ 

រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបនា ាំរពះនន ទៈ ឲយទៅទមើលពួក្
រសីទទពឣបសរបវរក្ញ្ជដ  លដលម្ចនរបូោងសាអ តៗ ជាងនាងជនបទ-
ក្លាណី ទៅឯឋានទទវទោក្ ទហើយរទងរ់តស់ឣប់រ ាំរពះនន ទៈ ថ្លៈ 
លននន ទៈ ចូរឣនក្ខ្តិខ្ាំ ពាយមបាំទពញសមណធម៌ ឲយានរតមឹរតូវ, 
តថ្លរត នងឹជួយដណតឹ ងរសីទទពឣបសរបវរក្ញ្ជដ  ក្នុងឋានសួគ៌្នទនះ
ឲយឣនក្, ទតើឣនក្ចងា់ននាងទទពឣបសរបវរក្ញ្ជដ  លដលម្ចនរបូទឆ្មម
សាអ តៗ លបបណា?  ។  

រពះនន ទៈ ានឮយ៉ងដទូច្ចន ះទហើយ ម្ចនចតិតទរតក្ឣរពនទ់ពក្
ណាស់ ខ្តិខ្ាំពាយមបាំទពញសមណធម៌ យ៉ងខ្ល ាំងកាល  ជាទបីាំផុត 
ទររះចងា់នរសីទទពឣបសរបវរក្ញ្ជដ ទនាះឯង ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ    ដងឹទរឿងទនាះទហើយ   ទទ ើបនា ាំគ្នន នយិយ 
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-១៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

រះិរនរ់ពះនន ទៈ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ថ្លៈ រពះនន ទៈ ខ្ាំពាយមបាំទពញ
សមណធម៌ ទររះចងា់ននាងទទពឣបសរមក្ទធវើជាភរយិ ។ រពះនន ទៈ 
ឮពួក្ភកិ្ ខុតះិទដៀល ដទូចនះទហើយ ម្ចនទសចក្តទីឣៀនខ្ម ស ខ្ល ាំងណាស់ 
ទហើយានលរបចតិ តរ ាំនតិជាថម ី ខ្តិខ្ាំរបងឹបាំទពញសមណធម៌ លតម្ចន ក្់
ឯង  ទៅក្នុងក្រពសាង ត ់ រហូតទាល់លតានសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

ទរកាយមក្ ពួក្ភកិ្ ខុានសួររពះនន ទៈ ថ្លៈ ម្ចន លនន ទៈ ឥឡូវ 
ទនះ ទតើទោក្ចងសឹ់ក្លដឬទទ? ។ រពះនន ទៈ ទឆលើយថ្លៈ ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា 
មនិរតូវការចងសឹ់ក្ទទៀតទទ ។ ពួក្ភកិ្ ខុ ខ ឮដទូច្ចន ះទហើយ ក្ទ៏ច្ចទរពះ   
នន ទៈ ថ្លៈ ជាឣនក្ទរលឣួត នវូរុណធម៌លដលមនិម្ចនក្នុងខ្ លនួ ទហើយ
ាននា ាំទរឿងទនះ  ទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្លៈ ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ រពះនន ទៈ 
ានទរលរតមឹរតូវទហើយ...  បនាទ ប់ មក្រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 

យថា  ឣគារ ំ ទុចឆននំ    វឋុាិ  េមតិវជិឈតិ 

ឯវ ំ ឣភាវតំិ  ចិតតំ     ោនគា  េមតិវជិឈតិ  ។ 

យថា  ឣគារ ំ េុចឆននំ    វឋុាិ  ន  េមតិវជិឈតិ 

ឯវ ំ េុភាវតំិ  ចិតតំ     ោនគា  ន  េមតិវជិឈតិ  ។ 

តាំណក្ទ់កឹ្ទភលៀង លតងទលចទរសាចនវូផទះ លដលទររបក្ម់និ
ានជតិលអទហើយ យ៉ងណាមញិ, ោរៈ លតងច្ចក្ទ់មលុ ះនវូចតិ តលដល
បុរគលមនិានឣប់រ ាំលអទហើយ ក្យ៏៉ងទនាះលដរ ។ 

តាំណក្ទ់កឹ្ទភលៀង មនិទលចទរសាចនវូផទះ លដលទរានរបក្ជ់តិ 
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-២០- 
រ ឿង នាយចនុទសូ្ក្ កិ្ 

លអទហើយ យ៉ងណាមញិ, ោរៈ ក្ម៏និច្ចក្ទ់មលុះនវូចតិ ត លដលបុរគល
ានឣប់រ ាំលអទហើយ  ក្យ៏៉ងទនាះលដរ  ។ 
 

     

១០- រ ឿង នាយចនុទសូ្ក្ កិ្ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ នវូបុរសសម្ចល ប់រជូក្ម្ចន ក្ ់
ទ ម្ ះ ចុន ទសូក្រកិ្ ។ នាយចុន ទសូក្រកិ្ទនះ ជាមនសុសគ្នម នសីលធម៌ 
រាសច្ចក្ទមតត ចតិ ត រតិលតពកីាប់សម្ចល ប់រជូក្ យក្សាចល់ក្ច់ចិច ឹម
ជវីតិ ឣស់រយៈទពល ៥៥ ឆ្មន ាំ គ្នតម់និលដលានទធវើបុណយ ឲយទាន
បន តចិទសាះ, ក្ថងលដលគ្នតា់នទ ើញាបក្មម ដក៏ាចសាហាវ របស់
គ្នតទ់នាះ រកឺ្ថងលដលគ្នតជ់តិនងឹសាល ប់... គ្នតម់្ចនទសចក្តទីៅត រក្ហល់
រក្ហាយ ឣន ទះឣលន ទង វារទៅ-មក្ បដីចូជាទភលើង ក្ នុងឣវចិនីរក្ ដតុ
ទោលទា ាំងរស់ ទរ ើបរមះនទនៀល ដចូជាសតវរជូក្ លដលគ្នតស់ម្ចល ប់ 
ទដ្ឋយយក្ទកឹ្ទៅត រចក្ ក្នុងម្ចត ់ទដ ើមបីសម្ចល ប់ យ៉ងទនាះឯង ។ គ្នត់
ទទលួទកុ្ ខទវទនាលបបទនះ រហូតដល់ទៅ ៧ ក្ថង ទទ ើបានទធវើមរណ-
កាល  ទៅទក្ើតទសាយទកុ្ខទវទនា  ទៅក្នុងឣវចិនីរក្ ។ 

ទៅទពលលដលនាយចុន ទសូក្រកិ្ ក្ាំពុងលតទទលួ នវូទកុ្ ខទវទនា 
រវាង ៧ ក្ថងទនាះ, ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននមិន តទៅ ទដ ើមបីបណិឌ ារត ទៅ
លក្បរផទះគ្នត ់ ទហើយានឮនវូសទមលងលរសក្ទញួយាំ ដចូជារជូក្លរសក្ 
ទទើបនា ាំយក្ទរឿងទនះ  ទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត   រទងរ់តស់ថ្ល  “សទមលងទនាះ   រមឺនិលមនជា 
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-២១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

សទមលងរជូក្លរសក្ទទ រជឺាសទមលង របស់នាយចុន ទសូក្រកិ្” ទហើយ
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឥធ   នសាចតិ   នបចេ   នសាចតិ  

បាបករ ី  ឧភយតថ    នសាចតិ  

នសា   នសាចតិ   នសា   វហិញ្តិ  

ទិសាវ     កមម កិលិឋាមតតនោ   ។ 

បុរគលឣនក្ទធវើាប លតងទសាក្សាត យ ក្នុងទោក្ទា ាំងពរី រឺ
ទសាក្សាត យ ក្នុងទោក្ទនះផង ក្នុងទោក្ខ្ងមុខ្ផង, បុរគលទនាះ 
លតងទសាក្សាត យទៅត រក្ហាយ ទររះទ ើញឣាំទពើទៅហមងរបស់ខ្ លនួ។ 

 

   
 

១១- រ ឿង ធម្មិក្ឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰធមមកិ្ឧាសក្ ជាឣនក្ម្ចន
ក្លាណធម៌ ។ ទៅទពលលដលធមមកិ្ឧាសក្ទនាះ ឈឺទទៀបនងឹទធវើ
មរណកាលទនាះ គ្នតក់្ា៏នទរបើកូ្នរបុសរសី របស់គ្នត ់ ទដ ើមបីទៅ
នមិន តរពះសងឃ  មក្សូរតសតបិដ្ឋា នសូរត ឲយគ្នតស់ាត ប់  ។ 

ទពលលដលរពះសងឃ ក្ាំពុងលតសូរត នវូសតបិដ្ឋា នសូរតទនាះ    
ធមមកិ្ឧាសក្ ានទ ើញនវូទទវរថ ជាទរចើន លដលពួក្ទទវតនា ាំយក្
មក្ ច្ច ាំទទលួដ ាំទណើ រគ្នតយ់ក្ទៅកានទ់ទវទោក្ ។ ពួក្ទទវត ក្ា៏ន     
ឣទចជ ើញគ្នត ់ឲយទៅទក្ើត ក្នុងឋានទទវទោក្ ។ ធមមកិ្ឧាសក្ ាន
នយិយឣងវរក្រនងឹពួក្ទទវត ថ្ល “ឈប់ច្ច ាំសិនៗ” ទររះគ្នតរ់ាថ្លន  
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-២២- 
រ ឿង ធម្មិក្ឧបាស្ក្ 

ចងស់ាត ប់ធម៌ លដលរពះសងឃក្ាំពុងលតសូរត ឲយានចប់ទហើយ ច្ចាំទៅ
ជាមួយពួក្ទទវត ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានឮធមមកិ្ឧាសក្ នយិយថ្ល “ឈប់
ច្ច ាំសិនៗ” ដទូចនះ ក្ឈ៏ប់សូរតធម៌ ទហើយចាំទរ ើនពរ ោរតឡប់ទៅវតត
វញិទៅ  ។ 

ទៅទពលលដលភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ាននមិន តរតឡប់ ទៅកានវ់តត
វញិឣស់ទហើយ ធមមកិ្ឧាសក្ម្ចនសាម រតដីងឹខ្ លនួទឡើងវញិ មនិទ ើញ 
រពះភកិ្ ខុសងឃ ក្សួ៏រកូ្នរបុសរសីថ្ល “ទតើរពះសងឃ នមិន តទៅទណីា 
ាតឣ់ស់ទហើយ?”  ។ 

កូ្នរបុសរសី ានរាប់ថ្ល “រពះសងឃ ាននមិន តទៅវតតវញិ
ទហើយ ទររះទោក្ឪពុក្ាននយិយថ្លៈ ឲយទោក្ឈប់ ( ‘សូរតធម៌)’ 
សិន”  ។ 

ធមមកិ្ឧាសក្ ក្ា៏នោញ ក្ខ់្ លួនទរពើត នយិយទៅកានកូ់្នៗ ថ្ល 
“ពុទទាធ ទអើយ! ឪពុក្មនិាននយិយ ឲយទោក្ឈប់សូរតធម៌ ពកីាល
ណា! ឪពុក្នយិយជាមួយនងឹពួក្ទទវតលដលចុះមក្ ទដ ើមបីនា ាំយក្
ឪពុក្ឲយទៅទក្ើត ទៅឯឋានទទវទោក្ទនាះទទទតើ” ។  ទទាះជាឧាសក្ 
ខ្ាំពនយល់រាប់នវូទរឿងពតិទនះ ឲយកូ្នរបុសរសីានយល់ យ៉ងណា
ក្ទ៏ដ្ឋយ ក្កូ៏្នៗ មនិទជឿគ្នតល់ដរ ។ ធមមកិ្ឧាសក្ ានរាប់កូ្នឲយ
យក្ក្រមងផ្ករ  ទាះទឡើងទៅទលើឣាកាសទវហាស៍ ទហើយានឣធដិ្ឋា ន
ឲយក្រមងផ្ករ ទនាះ   ឣលណត តជាប់នងឹចទនាទ លទទវរថ   លដលពួក្ទទវត 
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-២៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

នាាំមក្ឣាំពឋីានតុសិតទទវទោក្ ។ 
ពួក្មនសុសឯទទៀតៗ ទមើលទ ើញលតក្រមងផ្ករ  មនិទ ើញនវូ

ទទវរថទទ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ លុះនមិន តមក្ដល់វតតវញិទហើយ ានចូល
ទៅរកាបទលូរពះសាសាត  ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ធមមកិ្ឧាសក្ 
ទពលលដលខ្ ញុ ាំរពះក្រណុាទា ាំងឡាយ ក្ាំពុងសូរតធម៌សតបិដ្ឋា នសូរត
ទនាះ គ្នតា់ននយិយរាប់ ឲយខ្ ញុ ាំរពះក្រណុាទា ាំងឡាយ ឈប់សូរត
ធម៌សតបិដ្ឋា នសូរត”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ពនយល់ នវូទរឿងធមមកិ្ឧាសក្ទនាះ
ឲយភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានយល់ចាស់ ទហើយរទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 

ឥធ   នមាទតិ   នបចេ   នមាទតិ  

កតបុនញ្   ឧភយតថ    នមាទតិ  

នសា   នមាទតិ   នសា   បនមាទតិ  

ទិសាវ     កមមវេុិទធិមតតនោ  ។ 

បុរគលឣនក្ានទធវើបុណយទកុ្ទហើយ រលមងរកី្ោយ ក្នុងទោក្
ទា ាំងពរី រ ឺ រកី្ោយក្នុងទោក្ទនះផង ក្នុងទោក្ខ្ងមុខ្ផង, បុរគល
ទនាះ រលមងរកី្ោយ រសស់រសាយ ទររះានទ ើញនវូឣាំទពើបរសុិទ ធ
របស់ខ្ លនួ ។ 

   
 

១២- រ ឿង ភិក្ខ ុរទវទថត 

រពះបរមសាសាត   រទងរ់ារឰភកិ្ ខុទទវទតត   ច្ចប់ត ាំងឣាំពទីពល 
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-២៤- 
រ ឿង ភិក្ខ ុរទវទថត 

លដលភកិ្ខុទទវទតត ចូលមក្បួសទហើយ ានរបរពតឹ តទធ វើនវូឣាំទពើឣារក្ក្់
ោមក្  ម្ចនរបការទផសងៗ  ដចូម្ចនតទៅទនះ រ ឺ៖ 
‘ (១)’ ានបបួលរពះោជកុ្ម្ចរឣជាតសរតូវ ឲយទៅសម្ចល ប់
រពះាទពមិពសិារ  លដលរតូវជារពះោជបតិ  របស់រទង ់។ 
‘ (២)’ ានបចជូ នមនសុស ឲយទៅសម្ចល ប់រពះបរមសាសាត  លតពួក្ 
មនសុសទា ាំងទនាះ ានសាត ប់រពះធម៌ទទសនា របស់រពះឣងគទហើយ ក្៏
ានសទរមចនវូរពះទសាតបតតផិល ររប់ៗ គ្នន , 
‘ (៣’) ានទឡើងទៅ ទលើក្ាំពូលភនាំរជិឈកូ្ដ ទហើយទម្ចល ក្ដ់ុ ាំថ ម    
ចុះមក្  ានទធវើទោហតុិបាទ ដល់រពះសាសាត , 
‘ (៤’) ានលលងដ ាំរនីាឡាររិ ី លដលចុះទរបង ឲយទៅទធវើឣន តោយ 
ដល់រពះសាសាត  លតមនិានសទរមចដចូទគ្នលបាំណងទឡើយ, 
‘ (៥’) ានរបមូលពួក្ភកិ្ ខុ ៥០០ របូ ទធ វើសងឃទភទ របឺាំលបក្
សងឃ  ។ 

ចាំទណរកាលទរកាយមក្ ភកិ្ ខុទទវទតត ម្ចនជមងយ៉ឺងធងន ់ឣស់ 
រយៈទពល ៩ លខ្, ទបីាំផុត ភកិ្ ខុទទវទតត ានដងឹទទាសក្ាំហុសរបស់ខ្ លនួ
ទហើយ ម្ចនទសចក្តរីាថ្លន ចងទ់ៅរកាបថ្លវ យបងគាំ សុាំខ្ម្ចទទាសចាំទរះ
រពះភង្កក្ត ក្នរពះម្ចនរពះោរ ានឲយកូ្នសិសសលសងទៅ គ្នល់រពះ   
ឣងគ, ទពលលដលកូ្នសិសសលសងទៅដល់ម្ចតរ់សះ លក្បរវតតទជតពន
ានរាប់ឲយកូ្នសិសសដ្ឋក្ចុ់ះសិន ។ ទៅទពលលដលភកិ្ខុទទវទតតដ្ឋក្់
ទជ ើងចុះដល់លផនដោីល មទនាះ  រពះធរណី  ក្ា៏នរសូបយក្ភកិ្ខុទទវទតត 
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-២៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

លិចចូលាតទ់ៅ ក្នុងក្ថងទនាះឯង ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូសួររពះសាសាត  ថ្ល “បពរិតរពះ

ឣងគដច៏ ាំទរ ើន ភកិ្ ខុទទវទតត ានទធវើាបក្មម ដធ៏នយ់៉ងនះ ទតើនងឹទៅទក្ើត
ទៅក្នុងទណីាលដរ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ភកិ្ ខុទទវទតត 
នងឹទៅទក្ើត  ទៅក្នុងឣវចិនីរក្” ទហើយរទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឥធ   តបបតិ   នបចេ   តបបតិ  

បាបករ ី  ឧភយតថ    តបបតិ  

បាបំ   នម   កតនតិ   តបបតិ 

ភិនយោ   តបបតិ   ទុគគ តឹ   គនោ  ។ 

បុរគលឣនក្ទធវើឣាំទពើាប រលមងទៅត រក្ហាយ ក្នុងទោក្ទា ាំងពរី 
រ ឺទៅត រក្ហាយ ក្នុងទោក្ទនះផង ក្នុងទោក្ខ្ងមុខ្ផង, បុរគលឣនក្
ទធវើឣាំទពើាបទនាះ រលមងទៅត រក្ហាយ ទដ្ឋយនកឹ្ទ ើញថ្ល ាបឣញ
ានទធវើទហើយ លុះទធវើមរណកាលទៅកានទ់រុ គត ិរងឹរតឹលតទៅត រក្ហាយ
ក្រក្លលង  ។ 

 

     

១៣- រ ឿង នាងសុ្ម្នារទវី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងសុមនាទទវ ីជាធតីរបស់
ទសដ ាទី ម្ ះឣនាថបណិឌិ ក្ ។ នាងសុមនាទទវ ី ានសទរមចសក្ទា-
គ្នមផិល  ត ាំងលតអាំពនីាងទៅជាកុ្ម្ចរមីក្ទម៉លះ, នាង ម្ចនជមងជឺាទមងន ់
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-២៦- 
រ ឿង នាងសុ្ម្នារទវី 

ទហើយានទៅឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ីថ្ល បអូនរបុស ។ 
ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ីរតិថ្ល “នាងសុមនាទទវកូី្នរសីទៅ ទភលច

ោល ាំងសតសិាម រត”ី ។ កាលទបើនាងសុមនាទទវ ីានទធវើមរណកាលទៅ
ទហើយទនាះ, ទោក្ទសដ ា ីម្ចនទកុ្ខទទាមនសស ទសាក្សាត យ ឣាទឡាះ
ឣាល័យកូ្នរសីទៅខ្ល ាំងណាស់ ទហើយានចូលទៅ រកាបទលូទរឿង
ទនះ ថ្លវ យរពះសាសាត  រទងរ់ជាប តាំងលតឣាំពទីដ ើម រហូតដល់ចប់ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទរឿងពតិ ថ្ល “លនទសដ ា ី  នាងសុមនា-
ទទវ ីមនិានទភលចោល ាំងសតសិាម រតអីវីទទ រ ឺនាងទៅ ទៅតមមរគផល
ទទទតើ  ទររះនាងជាសក្ទាគ្នម,ី  ឯទោក្ទសដ ា ី ជាទសាតបន ន”  ។ 

ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ាាីនរកាបទលូសួររពះសាសាត ថ្ល “បពរិត 
រពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទតើនាងសុមនាទទវ ី កូ្នរសីទៅ របស់ទលូរពះបងគាំ 
ានទៅទក្ើត  ទៅក្នុងទណីាលដរ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “នាងសុមនាទទវ ីានទៅទក្ើតទៅ
ឯឋានតុសិតទទវទោក្ឯទណាះទហើយ” ទរសចទហើយ រទងរ់តស់  
នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

ឥធ   ននទតិ   នបចេ   ននទតិ  

កតបុនញ្   ឧភយតថ    ននទតិ  

បុញំ្   នម   កតនតិ   ននទតិ 

ភិនយោ   ននទតិ   េុគតឹ   គនោ   ។ 

បុរគលឣនក្ានទធវើបុណយទកុ្ទហើយ  រលមងទរតក្ឣរ ក្នុងទោក្ 
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-២៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទា ាំងពរី រទឺរតក្ឣរក្នុងទោក្ទនះផង ទរតក្ឣរក្នុងទោក្ខ្ងមុខ្ផង, 
បុរគលទនាះ រលមងទរតក្ឣរ ទដ្ឋយរតិទ ើញថ្ល បុណយឣាតម ឣញាន
ទធវើទហើយ លុះទធវើមរណកាលទៅកានសុ់រត ិក្រ៏ងឹរតឹលតទរតក្ឣរយ៉ង
ក្រក្លលង ។ 

 

     

១៤- រ ឿង រទវស្ហាយក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰភកិ្ ខុពរីរបូ ជាមរិតសាំឡាញ់នងឹ
គ្នន  ។ ភកិ្ ខុមួយរបូានទរៀនខ្ងលផនក្វបិសសនាធុរៈ ខ្ាំបាំទពញពាយម
យ៉ងខ្ល ាំងកាល បាំផុត រហូតដល់ានសទរមចឣរហតតផល, ចាំលណក្ភកិ្ខុ
មួយរបូទផសងទទៀត ានទរៀនខ្ងរន ធធុរៈ ជាឣនក្ ល្ សវាងក្វ ក្នុង
រពះក្រតបដិក្ ម្ចនកូ្នសិសសជាទរចើន ទហើយលបរជាទមើល្យ ដល់
ភកិ្ ខុលដលទរៀនខ្ងលផនក្វបិសសនាធុរៈ ថ្ល “ជាឣនក្គ្នម នទចះដងឹឣវីបន តចិ
បន តចួទសាះ” ទហើយចងទ់ៅសាក្សួរបញ្ជា  ជាមួយនងឹភកិ្ ខុលដលទរៀន
វបិសសនាធុរៈទនាះ  ។ 

លុះដល់ក្ថងទឆ លើយបញ្ជា  រពះសាសាត រទងទ់សតចយងទៅ ក្នុងទី
របជុ ាំទនាះលដរ ទហើយរទងរ់តស់សួរនវូបញ្ជា  ទដ្ឋយរពះឣងគឯងផ្កទ ល់
ជាមួយនងឹភកិ្ ខុលដលទរៀនរន ធធុរៈ ។ រន ធធុរភកិ្ ខុទនាះ ទឆលើយបញ្ជា  របស់
រពះសាសាត  ពុាំានទឡើយ, ចាំលណក្វបិសសនាធុរភកិ្ ខុ ទឆលើយបចា  របស់
រពះសាសាត ានទា ាំងឣស់ គ្នម នទទើសទាក្ទ់ឡើយ ។ រពះឣងគរទងរ់បទាន
សាធុការថ្ល សាធុៗ  ។ 

27



 

 

-២៨- 
រ ឿង រទវស្ហាយក្ភិក្ខុ 

ពួក្ភកិ្ ខុជាសិសស របស់ភកិ្ ខុឣនក្ទរៀនរន ធធុរៈ ានឮរពះបរម-
សាសាត  របទានសាធុការ ដល់ភកិ្ ខុឣនក្ទរៀនវបិសសនាធុរៈ យ៉ងទនះ
ទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន រះិរនរ់ពះឣងគ ថ្ល “ចុះទហតុឣវី? ានជារពះសាសាត រទង់
របទានសាធុការ ដល់ភកិ្ ខុលដលទរៀនវបិសសនាធុរៈ ជាឣនក្មនិទចះដងឹ
ឣវីបន តចិទសាះ យ៉ងទនះទៅវញិហន៎ ទមតចក្ម៏និរទងរ់បទាន ដល់ភកិ្ ខុ 
លដលទចះរពះក្រតបដិក្? រពះឣងគរទងទ់ធវើដទូច នះ មនិរតមឹរតូវទាល់លត
ទសាះទឡើយ”  ។ 

រពះសាសាត   រទងា់នរតស់  នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ពហុមបិ   នច   េហិតំ   ភាេមានោ  

ន   តកកនោ   នហាតិ   ននោ   បមនោត   

នគានបាវ   គានវា   គណយំ   បនរេំ  

ន   ភាគវា   សាមញ្េស   នហាតិ  ។  

ឣបបមប ិ  នច   េហិតំ   ភាេមានោ  

ធមមេស   នហាតិ   ឣនុធមមចារ ី

ោគញេ   នទាេញេ   បហាយ   នមាហំ  

េមមបបជានោ    េុវមុិតត ចិនោត   

ឣនុបាទិយានោ   ឥធ   វា   ហុរ ំ  វា  

េ   ភាគវា   សាមញ្េស   នហាតិ  ។  

ទបើនរជន ទរលរក្យរបក្បទដ្ឋយរបទយជន ៍ សូមបីទរចើន
យ៉ងណាក្ទ៏ដ្ឋយ លតជាឣនក្របម្ចទ  មនិទធវើតមរក្យទនាះ  រលមងជា 
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-២៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ឣនក្មនិម្ចនចាំលណក្សាមចដផលទឡើយ ដចូជាឣនក្រក្ាទគ្ន កាល 
ោប់ទគ្ន  របរល់ឲយឣនក្ដក្ទទហើយ  ( ជាឣនក្មនិានបរទិោរ នវូ     
បចច ទគ្នរស ’)   ដទូច្ចន ះឯង  ។ 

ផទុយទៅវញិ ទបើនរជន ទរលរក្យរបក្បទដ្ឋយរបទយជន ៍
សូមបីលតបន តចិបន តចួ លតជាឣនក្របរពតឹ តធម៌សមរួរដល់ធម៌ ានលះ 
បងទ់ច្ចល នវូោរៈ ទទាសៈ នងិ ទម្ចហៈ ជាឣនក្ដងឹនវូធម៌ លដលរួរ
ក្ាំណតត់មទហតុ ម្ចនចតិតដក្ផុតឣាំពទីសចក្តទីៅហមង មនិម្ចន      
ទសចក្តរីបកានម់្ច ាំ ក្នុងទោក្ទនះ នងិ ទោក្ខ្ងមុខ្ នរជនទនាះ 
រលមងជាឣនក្ានចាំលណក្សាមចដផលលមនពតិ  ។ 

ចប់ យមកវគ្គ   ទី ១ 

ចប់ គាថាធមមបទ ប្រប  
ភាគ ទ ី១ 

 
   

 
 

សូ្មសិ្ក្សា ភាគ ទ្ី២  បនតមៅមទ្ៀត 
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គាថាធម្មបទប្រប 

6 

នមោ  តស្ស  ភគវមោ  ឣរហមោ  ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស ។ 

ភាគ ទី ២ 

ឣបបមាទវគគ  ទី ២ 

១៥- រ ឿង ររះនាងសាមាវថី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰទសចក្តសីាល ប់របស់ង្កសតីពរីពួក្ រឺ
ពួក្នាងសាម្ចវត ី១ ពួក្នាងម្ចរន ទយិ ១ ។ នាងសាម្ចវត ីនងិ នាង 
ម្ចរន ទយិ ទា ាំងពរីនាក្ទ់នះ រជឺាមទហសី របស់រពះោជា រទងរ់ពះនាម
ឧទទន  ទៅក្នុងរកុ្ងទកាសមព ី ។ 

សម័យទនាះ រពះសាសាត  រទងរ់ងច់្ច ាំរពះវសាទៅ ក្នុងរកុ្ង
ទកាសមពទីនាះលដរ ។ ពួក្នាងសាម្ចវត ីានសទរមចទសាតបតតផិល, 
ចាំលណក្ឯ ពួក្នាងម្ចរន ទយិ មនិានសទរមចផលឣវីទទ លថមទា ាំងមនិ
ម្ចនចតិ តរជះថ្លល  ច ាំទរះរពះសាសាត ទទៀតផង រតិលតពរីក្ទរឿងទហតុ
របទសូោ៉យ ចាំទរះរពះសាសាត  នងិ រពះនាងសាម្ចវត ី ទដ្ឋយរបការ
ទផសងៗ ដចូជាជួលមនសុស ឲយទៅលរសក្ទជររពះឣងគ ទរបើមនសុសឲយ
ទៅលួចដតុរាសាទ របស់នាងសាម្ចវតជីាទដ ើម ។ 

ទពលទនាះ រពះនាងសាម្ចវត ី រពមទា ាំងរសីសនាំ រតូវទភលើងទឆះ
សាល ប់ទា ាំងឣស់គ្នន   គ្នម នសល់ម្ចន ក្ទ់ឡើយ  ។ 

រពះាទឧទទន រទងា់នរជាបទហើយ ទទើបរទងស់វះលសវងរក្
ឧាយក្ល  ទដ ើមបីនងឹរក្ទហតុផល   ច្ចប់ឣនក្លដលានដតុរាសាទ 
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-៣១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទនាះ ឲយទាល់លតាន លុះរទងរ់ជាបចាស់ទហើយ ទទើបរទងរ់តស់
បញ្ជជ  ទរបើឲយពួក្ឣាម្ចតយ ជកី្នវូឣន លងុ ក្ប់រកុ្មបក្សពួក្ របស់នាង  
ម្ចរន ទយិ រតមឹផចតឹ ទហើយឲយយក្ទភលើងដតុទា ាំងរស់ រចួទហើយឲយយក្
នងគល័រនាស់លដក្ ភជូរោស់លថមពទីលើទទៀត ។ សរម្ចប់នាងម្ចរន ទយិ
វញិ រពះោជារទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយោជឣាម្ចតយ ឣារសាចន់ាងមតងមួយ
ដុ ាៗំ  យក្ទៅទចៀនខ្ល ញ់ ឲយឆអនិទហើយ រតស់ឲយយក្សាចទ់ចៀនទនាះ 
ទៅឲយនាងម្ចរន ទយិសីុ រហូតដល់នាងសាល ប់លតមតង ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំ សន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងនាងម្ចរន ទយិ 
នងិ នាងសាម្ចវត ី ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
ឣបបមានទា  ឣមតំ  បទំ      បមានទា  មចេញនោ  បទំ  

ឣបបមោត   ន  មីយនតិ         នយ  បមោត  យថា  មោ 

ឯតំ  វនិេេនោ  ញោវ        ឣបបមាទមហិ   បណឌ ិ ោ 

ឣបបមានទ  បនមាទនតិ         ឣរយិានំ  នគាចនរ  រោ 

នត ឈាយិនោ  សាតតិក   និចេំ   ទឡ្ហបរកកមា 

ផុេសនតិ  ធីោ  និព្វវ នំ         នយាគនកខមំ  ឣនុតតរ ំ  ។ 

ទសចក្តមីនិរបម្ចទ ជាផលូវក្នទសចក្តមីនិសាល ប់ ទសចក្តរីបម្ចទ
ជាផលូវក្នទសចក្តសីាល ប់, ជនទា ាំងឡាយ លដលមនិរបម្ចទទហើយ ទ ម្ ះ
ថ្ល មនិសាល ប់, ជនទា ាំងឡាយ លដលរបម្ចទទហើយ ទកុ្ដចូជាមនសុស
លដលសាល ប់ទៅទហើយ ។   ពួក្បណឌិ ត ានរជាបនវូដ ាំទណើ រទនះ ទដ្ឋយ 
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-៣២- 
រ ឿង កុ្ម្ភរោស្ក្រស្ដ្ឋ ី

លបលក្គ្នន  (‘ទទើបឋតិទៅ)’ ក្នុងទសចក្តមីនិរបម្ចទ រកី្ោយ ក្នុងទសចក្តមីនិ
របម្ចទ, បណឌិ តទា ាំងទនាះ ជាឣនក្ទរតក្ឣរទហើយ ក្នុងធម៌ជាទគ្នចរ ក្ន
រពះឣរយិបុរគលទា ាំងឡាយ ម្ចនការពនិតិយជារបរក្ត ី ម្ចនពាយម
ជាប់តគ្នន  ម្ចនទសចក្តរីបងឹលរបងម្ច ាំមួនជានចិច ជាឣនក្ម្ចនរាជាញ  លតង
បះ៉រល់នវូរពះនរិវ ន ជាទទីក្សមក្ាន តច្ចក្ទយរៈ ជារុណជាត ដ៏
របទសើរបាំផុត ។ 

 

   
 

១៦- រ ឿង កុ្ម្ភរោស្ក្រស្ដ្ឋ ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰកុ្មភទឃាសក្ទសដ ា ី ជាកូ្នរបស់
ទសដ ា ី រកុ្ងោជររះឹ ។ កាលឣហវិាតក្ទោរទក្ើតទឡើងទហើយ ដល់
ទសដ ាជីាបតិ, ទសដ ាបុីរតទនាះ ក្ា៏នរតទ់ភៀសខ្ លនួទរចទចញពឣីហ-ិ
វាតក្ទោរទនាះ ទៅរស់ទៅ ក្នុងរសុក្មួយ លុះរស់ទៅ ក្នុងរសុក្ទនាះ
ាន ១២ ឆ្មន ាំទហើយ ក្ា៏នរតឡប់មក្រក្រសុក្ក្ាំទណើ តរបស់ខ្ លនួវញិ ។ 
ក្នុងរគ្នទនាះ គ្នម នបុរគលណាមួយ ច្ចាំមុខ្ទសដ ាបុីរតទនាះ ានទឡើយ 
ទររះទសដ ាបុីរតទនាះ ទៅរស់ទៅរសុក្ទរ ឣស់ទពលជាទរចើនឆ្មន ាំមក្
ទហើយ ។ 

សម័យក្ថងមួយ កុ្មភទឃាសក្ៈ រតិនងឹជកី្យក្ក្ាំណប់រទពយ 
លដលខ្ លួនានក្ប់ទកុ្អាំពទីពលមុន យក្មក្ទរបើរាស់ លតខ្ល ចលរក្ង
ម្ចនទសចក្តឣីន តោយទក្ើតទឡើងដល់ខ្ លនួ ទទើបានបន លាំខ្ លនួទធ វើជាឣនក្សីុ
ឈលួលទរ  ទដ ើមបីយក្រាក្ម់ក្ចចិច ឹមជវីតិ  ទធ វើហាក្ដ់ចូជាមនសុសអនក្ 
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-៣៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ក្ាំសតទ់រុត៌  ។ 
រគ្នទនាះ រពះោជា រទងរ់ពះនាមពមិពសិារ រទងរ់ពះសណាត ប់ 

សទមលងរបស់កុ្មភទឃាសក្ៈទនាះទហើយ រទងរ់ជាបថ្ល “បុរសទនះ ពតិ
ជាឣនក្ម្ចនរទពយសមបតតទិរច ើន” ទហើយរទងរ់សាវរជាវរក្ការពតិ លុះ
រទងរ់ជាបចាស់ទហើយ រទងា់នរពះោជទាន នវូតាំលណងជាទសដ ា ីនងិ 
រពះោជធតី  របស់រពះឣងគ  ឲយដល់កុ្មភទឃាសក្ៈ ជាមទហសី ។  

ទរកាយមក្ រពះាទពមិពសិារ រទងា់ននា ាំកុ្មភទឃាសក្ទសដ ា ី
ទៅ រកាបថ្លវ យបងគាំគ្នល់រពះសាសាត  ទរសចទហើយរកាបទលូនវូរុណ
សមបតត ិ របស់កុ្មភទឃាសក្ទសដ ា ី ថ្លវ យដល់រពះឣងគរទងរ់ជាប ។ 
រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
 ឧដ្ឋា នវនោ  េតីមនោ    េុចិកមមេស  និេមមករនិោ 

េញ្តេស  ច  ធមមជីវនិោ   ឣបបមតតេស  យនសា  ភិវឌ្ឍតិ ។ 

យស លតងចាំទរ ើនរងុទរឿង ដល់បុរគលឣនក្លដលម្ចនទសចក្តរីបងឹ
លរបង ម្ចនសាម រត ី ម្ចនការ្របរសុិទ ធលអ ជាឣនក្ពចិ្ចរណារចួទហើយ 
ទទើបទធវើ  ជាឣនក្សរងួម  រស់ទៅទដ្ឋយធម៌  ជាឣនក្មនិរបម្ចទ ។  

 

   
 

១៧- រ ឿង ររះចឡូបនថក្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះចូឡបន ថក្ទតថរ ។ ក្នុង
សាសនារពះពុទ ធរទងរ់ពះនាមក្សសបៈ រពះទថរៈអងគទនះ ជាឣនក្ម្ចន
រាជាញ ទរចើន ទពលក្ថងមួយ ទោក្ានទ ើញ នវូភកិ្ ខុមួយរបូលដលម្ចន 
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-៣៤- 
រ ឿង ររះចឡូបនថក្រថថ  

រាជាញ តចិ ទហើយក្ា៏នទសើចចាំឣក្ឲយ រហូតដល់ភកិ្ ខុរបូទនាះ ម្ចន   
ទសចក្តទីឣៀនខ្ម ស ឈប់រវល់នងឹការទរៀនធម៌ បន តទៅទទៀត... ទររះ
ទទាសក្នការទសើចចាំឣក្ទនះឯង ទទើបមក្ដល់ជាតទិនះ ានមក្ទក្ើត
ជារពះចូឡបន ថក្ៈ ទទន ទញធម៌មនិទចះច្ច ាំ ទាល់លតទសាះ សូមបីលតរពះ
គ្នថ្លមួយបទ លដលរពះមហាបន ថក្ៈជាបងរបុសដ្ឋក្ឲ់យទទន ទញ ឣស់
រយៈទពល  ៤  លខ្  ក្ទ៏ទន ទញមនិច្ច ាំលដរ  ។ 

រពះមហាបន ថក្ទតថរ ជាបង ានទជរសតីបទនាទ ស នវូរពះចូឡ- 
បន ថក្ទតថរ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ទធវើឲយរពះចូឡបន ថក្ទតថរ ម្ចនទសចក្តី
ឣាក្ឣ់នរ់សពនច់តិ ត យ៉ងខ្ល ាំង ចាំទរះវាសនារបស់ខ្ លួនឯង ទហើយរតិ
នងឹោច្ចក្សិកាខ បទ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់បទានរពះក្មមដ្ឋា ន នងិ 
របទានឱវាទដល់ទោក្  រហូតដល់ានសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

សម័យក្ថងមួយ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំរពមគ្នន  សនទនា
ទរលសរទសើឣាំពទីសចក្តពីាយម  របស់រពះចូឡបន ថក្ទតថរ ។ 

រពះសាសាត   រទងរ់ជាបទហើយ  រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឧដ្ឋា នននបបមានទន     េញ្នមន  ទនមន  ច 

ទីបំ  កយិោថ  នមធាវ ី    យំ  ឱនោ  ោភិកីរតិ  ។ 

ទកឹ្ជាំននរ់កឺ្ទិលស ជនព់ន លចិទកាះ រឣឺរហតតផល ណាពុាំាន, 
ឣនក្រាជញ របបីសាងទកាះ រឣឺរហតតផលទនាះ ទដ្ឋយទសចក្តរីបងឹ
លរបងផង    ទដ្ឋយទសចក្តមីនិរបម្ចទផង    ទដ្ឋយការសរងួម     ក្ នុង 
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-៣៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ចតុបារសុិទ ធសីិលផង  ទដ្ឋយការទនូាម នឥង្កន ទយ៍ីផង ។ 
 

   
 

១៨- រ ឿង ព្វលនក្សរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនក្ខត តបញក្ស របស់ពួក្ជនរល ។ 
ក្ថងមួយ ពួក្ជនរលទា ាំងឡាយ ាននា ាំគ្នន ទលងនក្ខត តបញក្សទផសងៗ 
លដលជាលលបងមនិសមរមយ មនិរួររបបីនងឹទសសនា មនិរួរសាត ប់ នងិ 
មនិជាទទីរតក្ឣរទពញចតិត ដល់រពះឣរយិសាវក័្ទា ាំងឡាយ ។  

ពួក្ឣរយិសាវក័្ទា ាំងឡាយ ានទធវើជាពត័ម៌្ចនមួយ ទផញើទៅ
ថ្លវ យ ដល់រពះសាសាត  ម្ចនទសចក្តថី្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន សូម
រពះឣងគ រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃ របថ្លប់រងទ់ៅក្នុងរពះវហិារសិនចុះ សូម
កុ្ ាំទានឣ់ាលនមិន តទចញទៅខ្ងទរៅឲយទសាះ” ទហើយក្ា៏ននា ាំគ្នន ច្ចត ់
លចងទរៀបចាំនវូភតត ហារ ទៅថ្លវ យដល់រពះឣងគ រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃទៅ
ឯវតត  ។ 

លុះក្ន លងទៅាន ៧ ក្ថង ការទលងនក្ខត តបញក្ស របស់ពួក្ជន
រលទា ាំងទនាះ  ក្ា៏នចប់ឈប់ទលងលដរ ។ 

ឣរយិសាវក័្ទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូឣាំពកីារទលងនក្ខត ត-  
បញក្សទនាះ  ថ្លវ យដល់រពះសាសាត  រទងរ់ជាប  ។ 

រពះសាសាត   រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
បមាទមនុយុញជនតិ    ព្វលា  ទុនមម ធិនោ  ជោ 

ឣបបមាទញេ   នមធាវ ី   ធនំ  នេឋាំវ  រកខ តិ  ។ 
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-៣៦- 
រ ឿង ររះម្ហាក្ស្សបរថថ  

មា  បមាទមនុយុនញជថ           មា   កមរតិេនថវ ំ

ឣបបមនោត   ហិ  ឈាយនោត     បនបោតិ  វបុិលំ  េុខំ  ។ 

ពួក្ជនរល ឣបបឥតរាជាញ  លតងរបក្បទរឿយៗ នវូទសចក្តី
របម្ចទ ចាំលណក្ឣនក្រាជញ រលមងរក្ាទកុ្ នវូទសចក្តមីនិរបម្ចទ ដចូ
បុរគលរក្ារទពយដរ៏បទសើរ យ៉ងទនាះឯង ។ ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរកុ្ ាំ
របក្បទរឿយៗ នវូទសចក្តរីបម្ចទ ចូរកុ្ ាំរបក្បទរឿយៗ នវូទសចក្តរីកី្ 
ោយទរតក្ឣរ ក្នុងកាមទឡើយ ដបិតបុរគលមនិរបម្ចទ ខ្ាំសទងរតពនិតិយ 
លតងានសុខ្ដទ៏ោូយ ។ 

 

   
 

១៩- រ ឿង ររះម្ហាក្ស្សបរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះមហាក្សសបទតថរ ។ ក្ថងមួយ 
រពះទថរៈ ានរងរ់បទមើលទមើល នវូពួក្សតវទា ាំងឡាយលដលក្ាំពុងលត
ចយុត នងិ បដសិន ធ ិ ទដ្ឋយទពិវចក្ខុ  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបនវូទហតុទនាះទហើយ ទទើបរទងា់ន
រតស់ហាម ថ្ល “ម្ចន លក្សសបៈ ទនះមនិលមនជាវស័ិយ របស់ឣនក្ទទ,  
វស័ិយរបស់ឣនក្ រជឺាឣនក្លដលមនិរបម្ចទទទទតើ, ការដងឹ នងិ ការ
ទ ើញពួក្សតវលដលចយុត នងិ បដសិន ធ ិ ទនះ ជាវស័ិយរបស់រពះពុទ ធ
ររប់រពះឣងគ”  ដទូច នះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បមាទំ  ឣបបមានទន   យទា  នុទតិ  បណឌ ិ នោ 

បញ្បាសាទមារយុហ    ឣនសានក  នសាកិនឹ  បជ ំ
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-៣៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

បពវតនដ្ឋា វ   ភុមម នឋា   ធីនោ  ព្វនល  ឣនវកខ តិ  ។ 

ទពលណា បណឌិ ត បទនាទ បងន់វូទសចក្តរីបម្ចទ ទដ្ឋយទសចក្តី
មនិរបម្ចទ ទពលទនាះ ទោក្នងឹទឡើងកានរ់ាសាទរបឺញ្ជដ  ជា
បុរគលមនិទសាក្ រលមងទ ើញពួក្សតវលដលម្ចនទសចក្តទីសាក្, ធរី- 
ជន លតងទ ើញ នវូពួក្ជនរល ដចូបុរគលលដលឈរ ទលើក្ាំពូលភនាំ 
ទហើយរក្ទឡក្ទ ើញពួក្ជន  លដលឋតិទៅទលើលផនដ ី ដទូច្ចន ះឯង  ។ 

 

   
 

២០- រ ឿង ស្ហាយក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰភកិ្ ខុពរីរបូ លដលជាមរិតសាំឡាញ់ 
នងឹគ្នន  ។ ភកិ្ ខុទា ាំងពរីរបូទនះ ានទរៀនក្មមដ្ឋា ន ក្នុងសាំណាក្ ់ ក្នរពះ 
សាសាត  ទហើយរកាបថ្លវ យបងគាំោរពះឣងគទៅបាំទពញសមណធម៌ ទៅ 
ក្នុងវតតមួយ  លដលទៅក្នុងក្រព  ។ 

បណាត ភកិ្ ខុទា ាំងពរីរបូទនាះ ភកិ្ ខុមួយរបូ ម្ចនទសចក្តពីាយម 
មនិរបម្ចទ ខ្តិខ្ាំបាំទពញសមណធម៌ជាប់ជានចិច មនិយូរប៉ុនាម ន ក្ា៏ន
សាំទរចរពះឣរហតតផល រពមទា ាំងបដសិមភទិាទា ាំងឡាយ ។ 

ចាំលណក្ភកិ្ខុមួយរបូទទៀត ទោក្មនិានទធវើឣវីបន តចិទសាះ រតិ
លតពនីយិយគ្នន ទលងសបាយ ជាមួយនងឹពួក្ភកិ្ ខុសាមទណរផងគ្នន  
ទផសងៗ ទទៀត ានតមះតះិទដៀលភកិ្ខុលដលានខ្តិខ្ាំច ាំទរ ើនសមណធម៌
ទនាះ ថ្ល “ភកិ្ ខុ ឣងគទនះ ជាឣនក្ខ្ ជលិរចឣូសណាស់ មនិទចះរតិទធវើឣវីនងឹ
ទរទសាះទឡើយ”  ។ 

37



 

 

-៣៨- 
រ ឿង ស្ក្ករទវរាជ 

លុះបវារណាទចញវសាទហើយ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឣស់ទនាះ ាន
នា ាំគ្នន ទៅរកាបថ្លវ យបងគាំរពះសាសាត  ។ ភកិ្ ខុ លដលខ្ ជលិរចឣូស ាន
រកាបទលូឣាំពទីរឿងភកិ្ ខុលដលានសទរមច នវូរពះឣរហតតផល ដល់
រពះសាសាត  ថ្ល  “ជាឣនក្ខ្ ជលិរចឣូសណាស់” ទហើយាននយិយឣួត
ទលើក្ខ្ លួនឯង ថ្ល “ជាឣនក្មនិរបម្ចទ មនិខ្ ជលិរចឣូស ខ្តិខ្ាំរក្ឧស
មក្ដតុ ទា ាំងរពកឹ្ោង ច គ្នម នានឈប់សរម្ចក្ទឡើយ” ។ រពះសាសាត  
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣបបមនោត    បមនតតេុ        េុនតតេុ   ពហុជាគនោ 

ឣពលេសំវ   េីឃនេសោ     ហិោវ   យាតិ  េុនមធនសា  ។ 

បណឌិ ត ម្ចនរាជាញ មុះមុត កាលពួក្បុរគលក្ាំពុងលតរបម្ចទ 
ទោក្មនិរបម្ចទ កាលពួក្បុរគលក្ាំពុងលតទដក្លក្ ់ ទោក្ោញ ក្រ់ពញក្
ទរចើន ទោក្លះបងទ់ច្ចលនវូបុរគលលបបទនាះ ដចូជាទសះលដលម្ចន
ទលបឿនទលឿន ទាលឈនះនវូទសះលដលម្ចនក្ម្ចល ាំងទនទ់ខ្ាយ យ៉ង
ដទូច្ចន ះឯង  ។ 

 

   
 

២១- រ ឿង ស្ក្ករទវរាជ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូទសតចសក្រទទវោជ ។ សម័យ
ក្ថងមួយ ក្សរតលិចឆវ ី រពះនាមមហាលី រទងរ់ពះសណាត ប់ នវូសក្រ-   
បចាសូរត ក្ទ៏ក្ើតម្ចនទសចក្តសីងស័យ ទហើយរទងយ់ងចូលទៅគ្នល់
រពះពុទ ធជាម្ចច ស់  ទរសចទហើយ   ក្ា៏នរកាបទលូសួរថ្ល  “បពរិតរពះ 
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-៣៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទតើរពះឣងគរទងា់នទតរពះទនរតទ ើញ រទងា់នសាគ ល់
ចាស់នវូសក្រទទវោជ លដរឬទទ?”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទឆលើយថ្ល “តថ្លរត ពតិជាានទ ើញ 
ានសាគ ល់សក្រទទវោជ ចាស់ណាស់ ទហើយលថមទា ាំងដងឹ នវូធម៌
លដលទធវើឲយទក្ើតទៅជាសក្រទទវោជទទៀតផង, សក្រទទវោជ ម្ចនទ ម្ ះ
ថ្ល “ម វា” ទររះកាលទៅជាមនសុស ម្ចនទ ម្ ះថ្ល ម ម្ចណព, 
ម្ចនទ ម្ ះថ្ល “បុរនិ ទៈ” ទររះកាលទៅជាមនសុស ានទផតើមទធវើបុណយ
មុនជន ៣០ នាក្,់ ម្ចនទ ម្ ះថ្ល “វាសវៈ” ទររះកាលទៅជាមនសុស 
ានឲយនវូទទីៅ ទសីាំណាក្ឣ់ារស័យ, ម្ចនទ ម្ ះថ្ល “សហសសក្ខៈ” 
ទររះរទងរ់ពះតរមះិ ក្នុងមួយរបរបចិលភនក្ ានមួយរនទ់រឿង, ម្ចន
ទ ម្ ះថ្ល “សុជបបត”ី ទររះាននាងសុជាតលដលជាធតី របស់     
ឣសុរ ជារពជះយ ។ វតតបទ រ ឺ ធម៌លដលទធវើឲយទក្ើតជាសក្រទទវោជ 
ម្ចន  ៧  របការ  រ ឺ៖ 

១-  ចចិច ឹមម្ចតបតិ,  
២-  ទគ្នរពច្ចស់ទុាំ ក្នុងរតកូ្ល,  
៣-  ម្ចនវាច្ចដព៏ទីោះ, 

  ៤-  មនិនយិយច្ចក្ទ់ដ្ឋត,  
៥-  មនិក្ាំណាញ់,  
៦-  ជាឣនក្ ម្ចនសចចៈ,  
៧-  ជាឣនក្មនិទចះទរកាធខ្ងឹ ។ 
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-៤០- 
រ ឿង អញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

សក្រទទវោជ មនិរបម្ចទ ញុា ាំងវតតបទទា ាំង ៧ របការទនះ ឲយ 
ទពញបរបូិណ៌ទហើយ ទទើបានសទរមចជាសក្រទទវោជ” ដទូចនះទហើយ 
ទៅទបីចច ប់  រពះឣងគរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣបបមានទន   មឃវា     នទវានំ   នេឋាតំ   គនោ 

ឣបបមាទំ   បេំេនតិ     បមានទា  គរហិនោ  េទា ។ 

ម ម្ចណព ានដល់នវូោពជាឣនក្របទសើរបាំផុត ជាង     
ទទវតទា ាំងឡាយ ទររះទសចក្តមីនិរបម្ចទ, ឣនក្រាជញទា ាំងឡាយ  
លតងសរទសើរនវូទសចក្តមីនិរបម្ចទ, ទសចក្តរីបម្ចទ បណឌិ តទោក្
តះិទដៀលររប់ទពល ។ 

 

   
 

២២- រ ឿង អញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុមួយរបូ លដលានទរៀននវូ
ក្មមដ្ឋា ន ទៅក្នុងសាំណាក្ ់ ក្នរពះពុទ ធជាម្ចច ស់ ទហើយានរកាបថ្លវ យ 
បងគាំោរពះឣងគ ទៅបាំទពញសមណធម៌ ទៅក្នុងក្រពលដលសាង តមួ់យ
ក្លន លង ។ 

ភកិ្ ខុរបូទនាះ ទទាះបជីាខ្តិខ្ាំបាំទពញក្មមដ្ឋា ន ដខ៏្ល ាំងកាល  យ៉ង
ណាក្ទ៏ដ្ឋយ ក្ទ៏ៅលតមនិានសទរមចរពះឣរហតតផល ដចូក្តរីាថ្លន
លដរ ទរកាយមក្ ទោក្រតិរតឡប់មក្គ្នល់រពះសាសាត វញិ ទដ ើមបីនងឹ
ទលូសុាំផ្កល ស់ក្មមដ្ឋា នសាជាថម ីលុះមក្ដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ ក្រ៏សាប់ 
លតទ ើញនវូទភលើងក្រពក្ាំពុងទឆះ  ក្ា៏នក្ាំណតយ់ក្ទភលើងទនាះ មក្ទធវើជា 
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-៤១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ឣារមមណ៍ ថ្ល “ទភលើងទនះ ទឆះក្ាំទទចក្រពាន យ៉ងណា, ទភលើង រឣឺរយិ-
មរគញ្ជដ ណ ក្ដ៏តុបាំផ្កល ញ នវូសាំទយជនៈ តូចធាំាន យ៉ងទនាះលដរ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងា់នបទចចញរពះរសមីទៅ  
រក្ភកិ្ ខុទនាះ បដីចូជារទងរ់បថ្លប់រង ់ ទៅរតងទ់ចី ាំទរះមុខ្ ក្នភកិ្ ខុរបូ
ទនាះ  ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣបបមាទរនោ   ភិកខ ញ      បមានទ   ភយទេសិ   វា 

េនញ្ជនំ  ឣណំុ  ថូលំ    ឌ្ហំ   ឣគគី វ   គចឆតិ  ។ 

ភកិ្ ខុឣនក្ទរតក្ឣរ ក្នុងទសចក្តមីនិរបម្ចទ ឬ ទ ើញភយ័ ក្នុង 
ទសចក្តរីបម្ចទ រលមងដតុទច្ចលនវូសាំទយជនៈ ទា ាំងតូចទា ាំងធាំាន 
ដចូទភលើងទឆះ (ោលនវូក្ាំទទចទា ាំងតូចទា ាំងធាំ)’ យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 

 

   
 

២៣- រ ឿង ររះនិគម្ថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះនរិមតសិសទតថរ ។ រពះទថរៈ 
ជាឣនក្ម្ចនទសចក្តរីាថ្លន តចិ នងិ សទនាត ស ទៅទពលលដលឣនាថ-
បណិឌិ ក្ទសដ ា ីថ្លវ យមហាទានក្ត ីនងិ រពះាទបទសនទទិកាសល រទង់
ថ្លវ យឣសទសិទានក្ត ី ក្ទ៏ោក្មនិរពមនមិន តទៅទទលួលដរ លបរជា
នមិន តទៅបណិឌ ារត តមផទះទៅវញិ ានយ៉ងណា ឆ្មនយ់៉ងទនាះ ។ 
ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទដល់រពះទថរៈថ្ល “ជាឣនក្ជាប់ជាំរក្ ់ក្នុង 
ពួក្ញាតទិញាម” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់បញ្ជជ ឲយភកិ្ ខុទៅនមិន តទោក្មក្ ទដ ើមបី 
41



 

 

-៤២- 
រ ឿង ររះរម្ឃិយរថថ  

រតស់សួរទរឿងពតិ ។ រពះទថរៈ ានរកាបទលូ នវូោពក្នខ្ លនួជាឣនក្
រាថ្លន តចិ នងិ សទនាត ស ថ្លវ យរពះឣងគរទងា់នរជាប ។ 

រពះពុទ ធឣងគ រទងរ់តស់ឣនទុម្ចទនា ទហើយរទងា់នរតស់
សរទសើរថ្ល “ទនះរជឺារបក្ពណី របស់រពះឣងគ លដលរទងធ់្លល ប់ាន
របរពតឹ តមក្” រចួទហើយរទងរ់តស់សាំលដងនវូឣតតីនទិាន របស់រពះ  
ឣងគលដលានទយនយក្ក្ាំទណើ តទក្ើតជាសតវទសក្ ទ ម្ ះសុវោជ ក្៏
ម្ចនទសចក្តរីាថ្លន តចិ នងិ សទនាត ស ដចូជារពះទថរៈទនះលដរ ទៅទី
បចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រពះឣងគរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣបបមាទរនោ   ភិកខ ញ     បមានទ   ភយទេសិ   វា 

ឣភនព្វវ    បរហិាោយ     និព្វវ ននេសវ   េនតិនក ។ 

ភកិ្ ខុឣនក្ទរតក្ឣរ ក្នុងទសចក្តមីនិរបម្ចទ ឬ ទ ើញភយ័ ក្នុង 
ទសចក្តរីបម្ចទ ជាឣនក្មនិរួរនងឹសាបសូនយច្ចក្រុណធម៌ ទ ម្ ះថ្ល 
សថិតទៅ  ក្ នុងទជីតិបទងរើយក្នរពះនរិវ ន ។ 

ចប់ ឣបបមាទវគគ ទ ី២ 
6 

 

ចិត្ត វគ្គ  ទី៣ 

២៤- រ ឿង ររះរម្ឃិយរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទម ិយទតថរ ទៅទពល
លដលរពះទថរៈក្ាំពុងទធវើជារពះឧបដ្ឋា ក្ទៅទឡើយ ។ សម័យក្ថងមួយ 
រពះទថរៈ  ាននមិន តទៅទ ើញនវូឣមពវន តសាថ ន  ជាក្លន លងលដលរួរជាទ ី
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-៤៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

រកី្ោយទពញចតិត ទហើយានរកាបថ្លវ យបងគាំសុាំោរពះឣងគ ទដ ើមបីទៅ
បាំទពញសមណធម៌  ទៅក្នុងទទីនាះ  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ហាមថ្ល “កុ្ ាំទានឣ់ាលនមិន តទៅទធវើឣីវ
បងអងរ់ងច់្ច ាំ ទៅទពលណាលដលរក្ភកិ្ ខុ លដលជាអនក្ឧបដ្ឋា ក្ថម ីានជា
មុនសិន ទហើយសឹមនមិន តទៅបាំទពញសមណធម៌ចុះ” ។ 

រពះទម ិយៈ មនិរពមសាត ប់រពះតរម្ចស់របស់រពះឣងគទឡើយ 
លថមទា ាំងានទរលរក្យរទទគ្នះទាះទាក្ ទៅរក្រពះឣងគថ្ល “ទតើទធ វើ
ដចូទមតចទៅាន ទបើរពះឣងគរទងា់នសទរមចក្ចិ ចឣស់ទហើយទនាះ លត
ទលូរពះបងគាំវញិទនាះ មនិទានា់នសទរមចរុណធម៌ឣវីទទ ក្ាំពុងលត   
របតបិតតទិៅទឡើយ នងឹទធវើឲយដចូជារពះឣងគ យ៉ងណាាន” ទហើយក្៏
នមិន តទៅទទីនាះលតមតង មនិយូរប៉ុនាម ន ក្រ៏តូវឣកុ្សលវតិ រក្ៈ ររប
សងរត ់យ៉ងខ្ល ាំង រទា ាំពុាំាន ទទើបានរតឡប់មក្ រកាបទលូទរឿងទនាះ 
ថ្លវ យដល់រពះឣងគរទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ថ្ល “លនទម ិយៈ ធមមតចតិ តទនះ ជា  
ធមមជាត លដលរតចរ់ គ្ តទ់ៅានឆ្មង យណាស់, ការឣប់រ ាំទនូាម នចតិ ត 
ឲយសថិតទៅ ក្នុងឣាំណាចរបស់ខ្ លនួាន រជឺាការរបទសើរទពក្ណាស់” 
ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ផនទនំ  ចបលំ  ចិតតំ        ទុរកខំ   ទុននិវារយំ 

ឧជុំ  កនោតិ  នមធាវ ី      ឧេុកនោវ  នតជនំ  ។ 

វារនិជាវ  ថនល  ខិនោត     ឱកនមាកតឧពភនោ 

បរផិនទតិទំ   ចិតតំ        មារនធយយំ  បហាតនវ  ។ 
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-៤៤- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

ឣនក្រាជញ លតងទធវើចតិ តលដលញាប់ញ័រ ទ លងទឃាល ង រក្ាាន
ទដ្ឋយក្រម ហាមឃាតា់នទដ្ឋយលាំាក្ ឲយជាចតិតរតងា់ន ដចូជា
ឣនក្ទធវើរពួញ ពតរ់ពួញឲយរតង ់។ ចតិ តទនះ លដលបុរគលទលើក្ទឡើងច្ចក្
ឣាល័យ រកឺាមរុណ ៥ ទហើយទាះទៅក្នុងវបិសសនាក្មមដ្ឋា ន ទដ ើមបី
លះបងន់វូវដ តៈ ជាទទីៅក្នម្ចរ រលមងញាប់ញ័រ ដចូជាវារជិាត ‘(សតវ
លដលទក្ើតក្នុងទកឹ្ម្ចនរតជីាទដ ើម)’ លដលឣនក្ទនសាទ ច្ចប់ទលើក្ទឡើង
ផុតអាំពទីកឹ្ ទហើយទាះទៅទលើទគ្នក្ ‘(លតងបរមះនទនៀល)’ យ៉ង   
ទនាះឯង ។ 

 

   
 

២៥- រ ឿង ឣញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុមួយរបូ ។ ភកិ្ ខុឣងគទនះ 
ានឮពត័ម៌្ចន ពពួីក្ភកិ្ ខុលដលានទរលសរទសើរអាំពឧីាសិកាម្ចន ក្ ់
ទ ម្ ះថ្ល ម្ចតកិ្ម្ចត ក្នុងសាំណាក្រ់ពះសាសាត ថ្ល “មហាឧាសិកា
ទនះ ជាឣនក្ដងឹចតិ តរបស់ឣនក្ដក្ទ គ្នតា់នរបទរនច ា្ នប់ណិឌ ារត 
តមសមរួរ បទរមើតមទសចក្តរីតូវការ ចងា់នឣវី គ្នតទ់ធវើតមទា ាំង   
ឣស់”  លុះឮដទូចនះទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តចងទ់ៅទៅ ក្នុងទទីនាះលតមតង ។ 

ទពលលដលពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ាននមិន តទៅទៅទទីនាះទហើយ, 
មហាឧាសិកា ក្ា៏នឧបតថមភទ ាំនកុ្បាំរងុទោក្ ទដ្ឋយបចចយ័ ៤ តម
ទសចក្តរីតូវការរបស់ទោក្ មនិឲយម្ចនការខ្ វះខ្តឣវីទឡើយ ។ ទហតុ
ទនះទហើយ   ានជាទធវើឲយភកិ្ ខុមួយរបូទនះ    ទោក្ម្ចនការខ្ម សទឣៀន 
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-៤៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

យ៉ងខ្ល ាំង ចាំទរះមហាឧាសិកាទនាះ ទដ្ឋយនកឹ្រតិថ្ល “ឣាតម ឣញ 
ទនះ ជាបុថុជជនទៅទឡើយទទ ក្រមណាស់ នងឹហាមចតិតឲយានលអ ទបើ    
ឣាតម ឣញ រតិនវូទរឿងឣវីមួយលដលមនិលអទហើយ, មហាឧាសិកាទនះ 
នងឹទមើល្យទមើលទថ្លក្ ដល់ឣាតម ឣញ មនិខ្នទឡើយ” ទហើយ
នមិន តទចញឣាំពទីទីនាះ ទៅគ្នល់រពះសាសាត  ានរកាបទលូការនកឹ្រតិ 
របស់ខ្ លនួ  ថ្លវ យរពះឣងគរទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយភកិ្ ខុរបូទនាះ រតឡប់ទៅទៅ 
ក្នុងទទីនាះវញិ រទងា់នរតស់ទនូាម ន ទរបៀនរបទៅ ឲយទោក្ខ្តិខ្ាំ
ពាយមរក្ាចតិ ត របស់ខ្ លនួឲយានលអ ទហើយរទងរ់តសនូវ់រពះគ្នថ្ល 
ទនះ ថ្ល ៖ 

ទុននិគគហេស  លហុនោ         យតថ   កមនិបាតិនោ 

ចិតតេស  ទមនថា  សាធុ        ចិតតំ   ទនតំ  េុខាវហំ  ។ 

ការទនូាម នចតិ ត លដលសងរតស់ងរនិាន ទដ្ឋយលាំាក្ ជាធមម- 
ជាតរហ័ស ម្ចនរបរក្តធី្លល ក្ចុ់ះទៅ តមទសចក្តរីាថ្លន  ក្នុងឣារមមណ៍
ណាមួយ រលមងជារុណញុា ាំងរបទយជនឲ៍យសទរមច (‘ទររះថ្ល)’ ចតិ ត 
លដលទរហវកឹ្ហវនឺានទហើយ  រលមងនា ាំមក្នវូទសចក្តសុីខ្  ។ 

 

   
 

២៦- រ ឿង ឧក្ណ្ឌ ិក្ភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុមួយរបូ លដលរាថ្លន ចង់
ោច្ចក្សិកាខ បទ ។   កាលពទីដ ើមទឡើយ  ទោក្ានចូលមក្បួស ក្ ៏
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-៤៦- 
រ ឿង ឧក្ណ្ឌ ិក្ភិក្ខ ុ 

ទដ ើមបីចងឲ់យរចួផុតឣាំពទីសចក្តទីកុ្ ខ ។ សម័យក្ថងមួយ ទោក្ានសាត ប់
រពះឧបជាយ៍ នងិ ររូឣាច្ចរយលដលានឣប់រ ាំថ្ល “របស់ទនះ ភកិ្ ខុរបបី
ទធវើ របស់ទនះ ភកិ្ ខុមនិរួររបបីទធវើ, ទធវើយ៉ងទនះរតមឹរតូវ ទធវើយ៉ងទនះ
មនិរតមឹរតូវទទ” ប៉ុទណណះជាទដ ើម ទហើយម្ចនទសចក្តធុីញរទាន ់ យ៉ង
ខ្ល ាំង ទធវើតមមនិានទទើបរតិថ្ល “រពះធម៌វនិយ័ទនះ ម្ចនទរចើនណាស់ 
ទហើយពាិក្នងឹរបតបិតតតិមលថមទទៀតផង” ដទូចនះទហើយ ក្រ៏តិថ្ល 
នងឹោច្ចក្សិកាខ បទ ។ 

រគ្នទនាះ រពះឧបជាយ៍ នងិ ឣាច្ចរយ ាននា ាំភកិ្ ខុរបូទនាះ ទៅ
គ្នល់រពះសាសាត  ទហើយានរកាបទលូទរឿងទនាះថ្លវ យ ដល់រពះឣងគ
រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សួរភកិ្ ខុទនាះ ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុ ទបើឣនក្មនិ
ឣាចទធវើតមរពះធម៌វនិយ័ទា ាំងឣស់ទនាះានទទ ចូរឣនក្រក្ាលតធមម-
ជាតមួយប៉ុទណាណ ះក្ា៏នលដរ ទតើឣនក្ឣាចរក្ាធមមជាតមួយទនាះ ាន
លដរឬទទ?” ។ 

ភកិ្ ខុឣងគទនាះ រកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំរពះ
ក្រណុា ឣាចរក្ាធមមជាតមា៉ងទនាះាន” ។ រពះឣងគរទងរ់តស់ថ្ល 
“ទបើដទូច នះ ចូរឣនក្រក្ាចតិ ត របស់ឣនក្ឲយានលអ ឣនក្នងឹរចួផុតច្ចក្ឣាំពី
ទសចក្តទីកុ្ ខទា ាំងពួងាន”  ដទូច នះទហើយ រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

េុទុទទេំ  េុនិបុណំ       យតថ   កមនិបាតិនំ 

ចិតតំ   រនកខថ  នមធាវ ី       ចិតតំ   គុតតំ   េុខាវហំ  ។ 
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-៤៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ឣនក្ម្ចនរាជាញ  រួររក្ាចតិ ត លដលទ ើញទដ្ឋយក្រមក្រក្ទពក្ 
លដលលអិតពនទ់ពក្ណាស់ ម្ចនរបរក្តធី្លល ក្ចុ់ះទៅតមទសចក្តរីាថ្លន  
ក្នុងឣារមមណ៍ណាមួយ (‘ទររះថ្ល)’ ចតិ ត លដលបុរគលរក្ាានទហើយ 
រលមងនា ាំមក្នវូទសចក្តសុីខ្  ។ 

 

   
 

២៧- រ ឿង ររះភាគិរនយយស្ងឃ ថខិថរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះសងឃរក្ខតិទត ថរ ។ សម័យ
ក្ថងមួយ ទោក្ានសាំពតវ់សសិក្សាដក្ពរីក្ាំណាត ់ មួយក្ាំណាតទ់កុ្
សាំោប់ទរបើរាស់ខ្ លនួឯង មួយក្ាំណាតទទៀ់តយក្ទៅរបទរនដល់រពះ
ឧបជាយ៍, លតរពះឧបជាយ៍ មនិរពមទទលួយក្ ទររះទោក្ម្ចន
ចពីរទរបើរាស់ ររប់រគ្ននទ់ហើយ ។  

រពះសងឃរក្ខតិទត ថរ ម្ចនទសចក្តខី្ចូចតិ ត យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយរតិ 
ថ្ល “រពះទថរៈ ទោក្រតូវជាឣុាំ របស់ឣាតម ឣញផង ជារពះឧបជាយ៍
ផង ទបើទោក្មនិរពមទទលួ នវូសាំពតទ់នះទទ រទឺោក្ពតិជាមនិ
រសឡាញ់ឣាតម ឣញទឡើយ ដទូចនះ ឣាតម ឣញទៅបួសទធវើឣវីទទៀត ម្ចន
លតោច្ចក្សិកាខ បទ ទៅទធវើការរក្សីុ ទទើបជាការរបទសើរជាង... ទបើ  
ឣញសឹក្ទហើយ ឣញនងឹយក្សាំពតទ់នះទៅលក្ ់ លុះលក្ា់នលុយ
ទហើយ ឣញនងឹទៅទញិទមពលពមួយមក្ចចិច ឹម កាលទបើទមពលព ទក្ើត
កូ្នមក្ទហើយ ឣញ នងឹយក្កូ្នវាទៅលក្ ់ លុះលក្ា់នលុយទរចើន  
ឣញ នងឹយក្លុយទៅដណតឹ ងរបពន ធ  លុះដល់ានកូ្នមួយ ឣញ នងឹ 
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-៤៨- 
រ ឿង ររះភាគិរនយយស្ងឃ ថខិថរថថ  

ដ្ឋក្ទ់ ម្ ះវា ឲយដចូជាទ ម្ ះរបស់រពះឧបជាយ៍ ទហើយឣញនងឹនា ាំ
យក្កូ្នទនាះ ទៅទលងជាមួយនងឹរពះឧបជាយ៍ ទពលលដលឣញទធវើ
ដ ាំទណើ រទៅដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ ឣញនងឹពកូ្នទនាះ ផ្កល ស់ទវនគ្នន ម្ចន ក្់
មតង ជាមួយនងឹភរយិឣញ ទបើរបពន ធឣញ មនិទចះព នងិ មនិទចះលួង
ទោមកូ្ន ទធវើាបកូ្ន ទហើយទាះវាទច្ចល ទៅតមផលូវរទទះ ទពល
ទនាះ ក្ងរ់ទទះ នងឹក្និសងរត ់ ទលើកូ្នឣញសាល ប់ ឣញ នងឹយក្រ ាំរក្ ់ 
លខ្សត ី វាយរបពន ធឣញ...” ក្នុងទពលលដលរពះសងឃរក្ខតិទត ថរ រតិ     
បទណតើ រ បក្ផ់ លតិរបទរនរពះឧបជាយ៍បទណតើ រ យ៉ងដទូចនះទហើយ ចតិ ត
លដលនកឹ្រតិ រទវ ើរវាយទនាះ ក្ប៏ណាត លឲយយក្ផលតិទៅវាយសិរសា
(ក្ាល’) របស់រពះឧបជាយ៍របស់ខ្ លនួ ឮសូរសទមលងប័ុងៗ លតមតង ។ 

រពះឧបជាយ៍ ានោញ ក្ទ់រពើត រតិថ្ល “ទនះរជឺាទរឿងឣវីហន៎?” 
តមក្ ទោក្ក្ា៏នដងឹចាស់ថ្ល “រពះសងឃរក្ខតិទត ថរទនះ ានរតិទរឿង
លដលមនិរួររតិទហើយទតើ” ទហើយ ក្ា៏នទរលថ្ល “លនទោក្  ទោក្
ឯង វាយម្ចតុរគ្នមមនិានឬ ទទើបានជាមក្វាយរពះឧបជាយ៍ខ្ លួន
ឯង យ៉ងដទូចនះទៅវញិ?”  ។ 

រពះសងឃរក្ខតិៈ ានឮដទូចនះទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តតក្ស់លុ ត ភយ័
ខ្ល ច យ៉ងខ្ល ាំង ទររះដងឹថ្ល រពះឧបជាយ៍ានដងឹចតិ តរបស់ខ្ លួនលដល
ានរតិមក្ទហើយ ក្ា៏នទាះផលតិទនាះទច្ចល រាថ្លន ទដ ើមបីនងឹរតទ់រច
ទចញឣាំពវីតត ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននា ាំគ្នន ទដញច្ចប់រពះសងឃរក្ខតិៈទនាះ យក្ 
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-៤៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទៅ ថ្លវ យដល់រពះសាសាត  ។  
រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ថ្ល “ចូលមក្ចុះភកិ្ ខុ ចូរឣនក្កុ្ ាំរតិ

ឣវីទឡើយ ធមមតចតិ តទនះ លតងទទលួឣារមមណ៍ក្នុងទឆី្មង យ, ភកិ្ ខុ រតូវលត
ខ្តិខ្ាំពាយម ទដ ើមបីរ ាំទដ្ឋះខ្ លួន ឲយរចួផុតពោីរៈ ទទាសៈ នងិ ទម្ចហៈ 
ទទើបជាការរបទសើរ”  ដទូច នះទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ទូរងគមំ  ឯកចរ ំ         ឣេររី ំ  គូហាេយំ 

នយ  ចិតតំ   េញ្នមេសនតិ    នមាកខនតិ   មារពនធោ  ។ 

ជនទា ាំងឡាយណា នងឹសរងួមចតិ តលដលទៅឆ្មង យ ជាចតិត
រតចទ់ៅលតឯង មនិម្ចនសររីៈ ម្ចនរូហា រមឺហាភូតរបូ ៤ ជាទទីៅ
ឣារស័យ,  ជនទា ាំងឡាយទនាះឯង រលមងរចួផុតឣាំពចី ាំណងក្នម្ចរ ។ 

 

   
 

២៨- រ ឿង ររះចិថត្ថថរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰភកិ្ ខុមួយរបូ ទ ម្ ះចតិ តហតថៈ ។ 
ភកិ្ ខុ របូទនះ ទោក្ទ ើញរពះពុទ ធសាសនាទនះ ម្ចនោភសការ រៈ ជា
ទរចើនទក្ើតទឡើង ទទើបានមក្បួស ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា លុះបួសាន
មនិយូរប៉ុនាម ន ក្ម៏្ចនោងកាយធ្លតធ់ាំ ម្ចនក្ម្ចល ាំងទរចើនទហើយានោ
ច្ចក្សិកាខ បទ មក្ជាររហសថវញិ ទោក្ានបួសសឹក្ សឹក្បួស ទធវើ
យ៉ងទនះ ឣស់រយៈទពលដល់ទៅ ៦ ទលើក្ រហូតដល់របពន ធម្ចនក្ផទ
ទរះ... ទៅទលើក្ទ ី៧ ទោក្ានទ ើញរបពន ធ របស់ខ្ លនួក្ ាំពុងលតទដក្
លក្ ់ ម្ចនឣាការរួរទខ្ ពើម  បដីចូជាឣសុភៈទហើមទាង៉  ក្ទ៏ក្ ើតម្ចនចតិ ត 
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-៥០- 
រ ឿង ររះចិថត្ថថរថថ  

ទនឿយណាយធុញរទាន ់យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានចុះពទីលើផទះ ទដ ើរយ៉ង
ទលឿន សាំទៅទឆ្មព ះទៅវតត មក្ដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ ក្ា៏នសទរមច
ទសាតបតតផិល លុះានមក្ដល់វតតទហើយ ានចូលទៅរក្រពះសងឃ 
ទដ ើមបីសុាំបួសជាថមមីតងទទៀត ។ រពះសងឃ មនិរពមបាំបួសឲយ លតនាយ
ចតិតហតថៈ ទចះលតសុាំឣងវរក្ររពះសងឃ ជាទរចើនទលើក្ ទរចើនរគ្ន ។  រពះ
សងឃ ទនច់តិ តឣាណិតឣាសូរ ក្ា៏នបាំបួសឲយជាថមមីតងទទៀត ។ លុះ
បួសទរសចទហើយ ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល ក្នុងទពលទនាះ ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ មនិទ ើញទោក្សឹក្ ដចូជាទលើក្មុនៗ 
ទទៀត ក្ទ៏ក្ើតម្ចនទសចក្តសីងស័យ ទហើយក្ា៏នសួររពះទថរៈ ថ្ល “ចុះ
ទហតុឣវី ានជាទោក្ម្ចច ស់ មនិចងសឹ់ក្ ដចូជាទលើក្មុនៗ ទទៀត?” ។ 

រពះទថរៈ ទឆលើយថ្ល “ខ្ ញុ ាំ មនិម្ចនការជាប់ជាំរក្ឣ់វីទទៀតទហើយ 
ឈប់ម្ចនធម៌ជាទររឿងទៅទទៀតទហើយ” ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទរពះទថរៈ ថ្ល “ទោក្ទរលឣួត 
រពះឣរហតតផលលដលមនិម្ចនក្នុងខ្ លួន” ទហើយាននា ាំយក្ទរឿងទនះទៅ
រកាបទលូថ្លវ យ  ដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងធ់្លនាោ៉ប់រង ថ្ល “រពះទថរៈ ានទរលរតមឹ
រតូវទហើយ”  ក្ នុងទបីចច ប់  រពះឣងគរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣនវឋាិតចិតតេស    េទធមមំ   ឣវជិាននោ 

បរបិល វបបសាទេស   បញ្  ន  បរបូិរតិ  ។ 

ឣនវេសញតចិតតេស    ឣនោវ ហតនចតនសា 
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-៥១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

បុញ្បាបបបហីនេស    នតថិ   ជាគរនោ  ភយំ ។  

រាជាញ  រលមងមនិបរបូិណ៌ ដល់បុរគលលដលម្ចនចតិតមនិខ្ជ ប់ 
ខ្ ជនួ មនិដងឹចាស់នវូរពះសទ ធមម ម្ចនទសចក្តរីជះថ្លល ឣលណត ងទៅ ។ 
ភយ័ រលមងមនិម្ចន ដល់បុរគលឣនក្ម្ចនចតិតមនិទទកឹ្ទដ្ឋយោរៈ ម្ចន
ចតិតលដលទទាសខ្ទ ាំងខ្ ទប់មនិាន ម្ចនបុណយនងិាបលះទច្ចលទហើយ 
ោញ ក្រ់ពញក្ជានចិច ។ 

   
 

២៩- រ ឿង ឣា ទធវិបស្សក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ ៥០០ របូ លដលជាឣនក្    
ច ាំទរ ើនវបិសសនាក្មមដ្ឋា ន ។ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនះ ានទរៀនក្មមដ្ឋា ន ក្នុង
សាំណាក្ក់្នរពះសាសាត  ទរកាយមក្ ក្ា៏នរកាបថ្លវ យបងគាំោរពះឣងគ 
ទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងក្រពដស៏ាង តមួ់យ លដលជាទទីៅឣារស័យ 
របស់ពពួក្ទទវតទា ាំងឡាយ ។ 

រកុ្ ខទទវតទា ាំងឡាយ ានទ ើញនវូពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ លដលជា
ឣនក្ម្ចនសីលបរសុិទ ធ ទៅពខី្ងទរកាមខ្ លនួ យ៉ងដទូចនះទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន
យក្កូ្នទៅ ចុះពទីលើទដ ើមទឈើ  មក្ទៅ ទលើលផនដ ី ជាការបទណាត ះ   
ឣាសន នសិន ទដ្ឋយនកឹ្រតិថ្ល “ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឣស់ទនះ នងឹទៅសាំណាក្ ់
ក្នុងទទីនះ របលហលជាពរី ឬ ប ី ក្ថងប៉ុទណាណ ះឯង ទហើយនងឹនមិន តទចញ
ទៅវញិ”  ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានក្លន លងសមរួរទហើយ មនិចងន់មិន តទៅទ ី
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-៥២- 
រ ឿង ឣា ទធវិបស្សក្ភិក្ខុ 

ដក្ទទទៀតទឡើយ ទហើយរតិគ្នន ថ្ល “ពួក្ទយើង ទៅក្នុងទទីនះទហើយ” ។ 
ឣារស័យទហតុទនះ ពួក្រកុ្ ខទទវត ម្ចនការលាំាក្ យ៉ងខ្ល ាំង ក្នុងការ
រក្ទកី្លន លងទៅឣារស័យ ទហើយានសលមតងឣាការទផសងៗ លដលរួរ
ឲយភយ័ខ្ល ច ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយទោក្ទៅក្នុងទកី្លន លងរបស់
ខ្ លនួានតទៅទទៀត ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញឣាការទផសងៗ លដលរួរឲយភយ័
ខ្ល ច ដទូចនះទហើយ ក្ម៏និហ៊ានទៅឣារស័យ ក្នុងទទីនាះ តទៅទទៀតទទ 
ទហើយាននា ាំគ្នន ទៅគ្នល់រពះសាសាត  រកាបទលូទរឿងទនាះ ថ្លវ យរពះ
ឣងគរទងរ់ជាប ។ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ នមិន ត  
រតឡប់ទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងទទីនាះ ជាថមមីតងទទៀត ទហើយរទង់
ានរបទាននវូឣាវុធ រកឺ្រណីយទមតតសូរត ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទដ ើមបី
ទកុ្ការររខ្ លនួ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ក្ា៏ននមិន តរតឡប់ទៅ បាំទពញនវូសមណធម៌ 
ក្នុងទទីនាះជាថមមីតងទទៀត តមរពះបញ្ជជ របស់រពះសាសាត  ទហើយាន
សាវ ធាយ នវូក្រណីយទមតតសូរត លដលរពះឣងគរទងរ់បទានឲយ ។ 

ពួក្រកុ្ ខទទវត ានសាត ប់ក្រណីយទមតតសូរតទហើយ ម្ចនចតិត
របក្បទដ្ឋយទមតត  ជួយនា ាំគ្នន លថរក្សការររពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ មនិឲយ
ម្ចនសតវឣវី មក្ទបៀតទបៀនានទឡើយ ។ កាលទបើភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ម្ចន
ទសនាសនៈ សរម្ចប់ទៅឣារស័យ លដលជាទសីបាយទហើយ  ចតិ ត ក្ ៏
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-៥៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ម្ចនឣារមមណ៍មូលលតមួយ ពចិ្ចរណាទ ើញនវូរបូោងកាយ បដីចូជា
ោជនៈដ ី លដលទក្ើតទហើយលបក្ទៅវញិ  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នបទចចញរពះរសមីទៅ ដចូជារទងរ់បថ្លប់
រងទ់ៅ ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្ ក្នភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

កុមភ ូបមំ   កយមិមំ   វទិិោវ  

នគរបូមំ   ចិតត មិទំ   ថនកោវ  

នយានធថ   មារ ំ  បញ្វនុធន 

ជិតញេ   រនកខ    ឣនិនវេនោ   េិយា  ។ 

បុរ គលរបបីដងឹចាស់នវូកាយទនះថ្ល ដចូជាឆ្មន ាំងដ ី របបីរក្ា
ចតិ តទនះ ឲយដចូជាទររក្ាទាវ រនររ របបីចាាំងនវូម្ចរ ទដ្ឋយឣាវុធ រឺ
បញ្ជដ  របបីរក្ាទកុ្នវូធម៌ លដលខ្ លួនានឈនះទហើយ មនិរបបីជាឣនក្ 
ដ ាំឣក្ទ់ៅ  ‘ក្នុងធម៌ទនាះ’ទឡើយ ។ 
 

   
 

៣០- រ ឿង ររះបូថិគថតថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះតសិសទតថរ លដលម្ចនោង
កាយសអុយរលួយ ។ ក្នុងសាសនារពះពុទ ធរពះនាមក្សសបៈ រពះទថរៈ
ឣងគទនះទោក្ានទក្ើតជាររនក្រព ទដ ើរបរាញ់សតវសាល បររប់ជាំពូក្ 
ទធវើាបក្មមទនះ ឣស់រយៈទពលជាទរចើនឆ្មន ាំ ។ សតវសាល បទា ាំងឡាយ 
លដលគ្នតច់្ចប់ានមក្ទនាះ  គ្នតទ់កុ្សរម្ចប់បរទិោរ ក្នុងររួសារខ្ លះ 
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-៥៤- 
រ ឿង ររះបូថិគថតថិស្សរថថ  

ទកុ្សរម្ចប់លក្ដ់រូខ្ លះ ។ សតវសាល បលដលទៅសល់ពបីរទិោរ នងិ 
លក្ដ់រូ គ្នតា់នទធវើឲយរងទកុ្ ខហួសរបម្ចណ រគឺ្នតក់ាចស់ាល បខ្ លះ កាច់
ទជ ើងខ្ លះ  កុ្ ាំឲយវាទហើរ  ឬ ទដ ើរទៅណាាន  ។ 

ក្ថងមួយ ទៅទពលរពកឹ្ ររនក្រពទនាះ ានទ ើញនវូភកិ្ ខុមួយ
របូ ជារពះខ្ណីារសព នមិន តបណិឌ ារត ឈរទៅរតងមុ់ខ្ផទះរបស់ខ្ លួន 
ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល  ចងទ់ធវើបុណយដ្ឋក្ា់រត ទររះនកឹ្ទ ើញថ្ល “ខ្ លនួាន
ទធវើឣាំទពើាបទនះ ជាយូរឆ្មន ាំមក្ទហើយ ពុាំលដលានទធវើបុណយកុ្សលឣវី 
លដលជាទពីងឹដល់ខ្ លនួ បន តចិទសាះទឡើយ” លុះានរតិទរសចទហើយ 
ក្ា៏នយក្ភតត ហារមក្ របទរនរពះខ្ណីារសពឣងគទនាះ ទដ្ឋយចតិត
រជះថ្លល  រកី្ោយសបាយជាទបីាំផុត ។ ទៅក្នុងសាសនារពះសមណ-
ទគ្នតម ក្នទយើងទនះ ានមក្បួសក្នុងសាំណាក្ក់្នរពះសាសាត  ទដ្ឋយ
បសាទសទាធ  ទពលលដលបួសទហើយ ទោក្ទក្ើតម្ចនដ ាំទៅ ពងលបក្
រសទពញទា ាំងោងកាយ ម្ចនក្លនិសអុយ រួរឲយទខ្ ពើមជាទបីាំផុត រហូត
ដល់ពួក្ភកិ្ ខុសាមទណរទា ាំងឡាយ ទៅជាមួយមនិាន ក្រ៏តទ់ច្ចល  
ឣស់ទៅ បទណាត យទកុ្ឲយទោក្ទៅលាំាក្ គ្នម នទពីងឹលតម្ចន ក្ឯ់ង ។ 

សម័យទនាះឯង រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ រទងទ់សតចយង 
ទៅ ជួយពាាលជមង ឺ ទដ្ឋយរពះឣងគឯងផ្កទ ល់ ររឺពះឣងគឲយទោក្
រសងទ់កឹ្ ជរមះោងោងកាយ ផ្កល ស់សបងច់ពីរថម ី។  ខ្ណៈទនាះឯង 
រពះតសិសទតថរ ម្ចនោងកាយរគ្ននា់នធូររសាលបន តចិ ។ រពះសាសាត  
រទងា់នរបទានរពះឱវាទ  តមសមរួរទហើយ ទទើបរទងរ់តស់នវូរពះ 
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-៥៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣចិរ ំ  វតយំ   កនយា        បឋវ ឹ  ឣធិនេេសតិ 

ឆុនទាធ   ឣនបតវញ្ិនោ     និរតថំ វ   កលិងគរ ំ ។ 

ឱហន៎ កាយទនះ មនិទៅយូរប៉ុនាម នទឡើយ លតម្ចនវញិ្ជដ ណទៅ
រាសទហើយ ជាកាយរទឺរទាះបងទ់ច្ចល មុខ្ជានងឹទដក្សតូក្សតឹង
ទលើលផនដ ី ដចូជាឣងរតឧ់ស រក្របទយជនគ៍្នម នទឡើយ ។ 

 

   
 

៣១- រ ឿង នាយននទរគាបាល 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាយនន ទទគ្នាល ។ នាយ   
នន ទទគ្នាលទនះ ជាឣនក្ម្ចនរទពយសមបតតសិតុ ក្សតមភ លតជាឣនក្ាន
ទភៀសខ្ លួនទចញពោីជភយ័ ទដ្ឋយោពជាឣនក្ចចិច ឹមទគ្នរបស់ឣនាថ-
បណិឌិ ក្ទសដ ា ីគ្នតជ់ាឣនក្ម្ចនសទាធ មុតម្ច ាំ ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ាន
ឣាោធនានមិន តរពះពុទ ធជាម្ចច ស់ ទដ ើមបីទសតចយងទៅផទះរបស់ខ្ លួន ។ 

រពះសាសាត រទងរ់ងច់្ច ាំឲយញាណ របស់នាយនន ទទគ្នាលទនាះ
ច្ចស់កាល បន តចិសិន លុះដល់ញាណច្ចស់កាល ទហើយ ទទើបរពះឣងគទសតច
យងទៅផទះរបស់គ្នត ់រពមជាមួយនងឹភកិ្ ខុសងឃជាទរចើនឣងគ ។ 

នាយនន ទទគ្នាល ានឣ គ្ សរពះភកិ្ ខុសងឃ ម្ចនរពះពុទ ធជា
របធ្លន ឣស់រយៈទពល ៧ ក្ថង ។ រពះសាសាត  រទងរ់តស់សលមតង       
ឣនបុុពវកី្ថ្ល ទរាសនាយនន ទទគ្នាល ឲយានសទរមចទសាតបតត-ិ
ផល  ទហើយទសតចយងរតឡប់មក្ឣាោមវញិ ។ 
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-៥៦- 
រ ឿង ររះរសារ យយរថថ  

នាយនន ទទគ្នាល ានជូនរពះដ ាំទណើ ររពះសាសាត  នងិ ភកិ្ ខុ
សងឃ មក្ានលតបន តចិ ក្រ៏តឡប់មក្ផទះរបស់ខ្ លនួវញិ ។ ទៅទពលជា 
មួយគ្នន ទនាះឯង ម្ចនររនម្ចន ក្ ់ានមក្ាញ់នាយនន ទទគ្នាលទនាះ
សាល ប់ោល មទៅ  ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញនាយនន ទទគ្នាល រតូវររនាញ់
សាល ប់ទហើយ ទទើបរកាបទលូរពះសាសាត ថ្ល “បពរិតរពះឣងគ ដច៏ ាំទរ ើន 
ទររះលតរពះឣងគទសតចយងមក្ ានជានាយនន ទទគ្នាល រតូវាន
ររនាញ់សម្ចល ប់” ។ 

រពះសាសាត  រទងរតស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ទររះលត
តថ្លរត មក្ក្ត ីមនិានមក្ក្ត ីឧាយលដលនងឹឆលងឲយរចួផុតពទីសចក្តី
សាល ប់ទនាះ រាក្ដជាមនិម្ចនទសាះទឡើយ” ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ទិនសា  ទិេំ  យនតំ  កយិោ    នវរ ី វា  បន  នវរនំិ 

មិចាឆ បណិហិតំ   ចិតតំ          បាបិនយា  នំ  តនោ  កនរ ។ 

ទច្ចរ រក្ទឡក្ទ ើញទច្ចរផងគ្នន  ឬក្ ៏ បុរគលអនក្ម្ចនទពៀរ 
រក្ទឡក្ទ ើញបុរគលម្ចនទពៀរផងគ្នន  របបីទធវើនវូទសចក្តវីនិាស ណា
មួយ ដល់គ្នន នងឹគ្នន , ចតិ ត លដលបុរគលត ាំងទកុ្ខ្សុទហើយ រលមងទធវើ
បុរ គលទនាះ ឲយឣារក្ក្ក់្រក្លលង ជាងទសចក្តវីនិាសទនាះទៅទទៀត ។  

 

   
 

៣២- រ ឿង ររះរសារ យយរថថ  
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-៥៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះទសាទរយយទតថរ ជារបុត
ទសដ ារីកុ្ងទសាទរយយៈ ។ ទពលលដលរពះទថរៈ ទៅជាររហសថ ទោក្
ានទ ើញនវូរពះមហាក្ច្ចច យនទតថរ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តរីសឡាញ់ទោក្
ោល ម ាននកឹ្រតិ ក្នុងចតិ តថ្ល “រពះទថរៈឣងគទនះ ម្ចនរបូសាអ តឣវីទម៉លះហន៎ 
ទបើានជាភរយិ របស់ឣញ ឬក្ ៏ភរយិរបស់ឣញ ម្ចនរបូោងសាអ ត
ដចូជារពះទថរៈឣងគទនះ ពតិជារបទសើរណាស់ហន៎” ។ ក្នុងមួយខ្ណៈ
ចតិតលដលរតិទនាះ, បុរសទភទ របស់ទសាទរយយទសដ ាទីនាះ ក្ា៏នលរប
កាល យទៅជាង្កសតីទភទោល ម មួយរ ាំទពចទនាះឯង ។ ទពលលដលទសា-    
ទរយយទសដ ាទីនាះ ានកាល យខ្ លនួជាង្កសតីទហើយ គ្នតម់្ចនការខ្ម សទឣៀន
យ៉ងខ្ល ាំង មនិហ៊ានរតឡប់ទៅទៅផទះ របស់ខ្ លនួវញិទឡើយ ក្ា៏ន
ទភៀសខ្ លួនទៅ រស់ទៅឯទរីកុ្ងតក្រសីោ ទហើយានជាភរយិ របស់
ទសដ ាបុីរត ទៅទរីកុ្ងទនាះឯង ។ 

ទពលលដលទសាទរយយទសដ ា ីទៅជាបុរស ក្នុងរកុ្ងទសាទរយយៈ
ទនាះ គ្នតម់្ចនបុរត ២ នាក្,់ ទពលលដលកាល យខ្ លនួជាង្កសតី ានសាវ ម ី
ទៅឯទរីកុ្ងតក្រសីោទនាះ  ក្ម៏្ចនបុរត  ២  នាក្ល់ដរ ។ 

សម័យក្ថងមួយ សាំឡាញ់ របស់ទសាទរយយទសដ ា ីលដលជាឣនក្
សនិទ ធសាន លនងឹគ្នន  ទៅឯទរីកុ្ងទសាទរយយៈ ានទៅទលងទរីកុ្ងតក្រ-
សីោ ដងឹដ ាំណឹងថ្ល “ទសាទរយយទសដ ា ី លដលជាសាំឡាញ់ របស់ខ្ លនួ 
ានកាល យខ្ លួនជារសី ទហើយានសាវ ម ី ទៅទរីកុ្ងតក្រសីោ” ក្ទ៏ក្ើត
ទសចក្តតីក្ស់លុ តរន ធតច់តិ ត  យ៉ងខ្ល ាំង  ានចូលទៅជួបទហើយ   លណនា ាំ 
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-៥៨- 
រ ឿង ររះរសារ យយរថថ  

ទសាទរយយទសដ ាទីនាះ ឲយទៅសុាំខ្ម្ចទទាស ចាំទរះរពះមហាក្ច្ចច យន-
ទតថរ ។ រពះមហាក្ច្ចច យនទតថរ ក្ា៏នទលើក្លលងទទាសឲយ ក្នុងរគ្ន
ទនាះឯង ។ 

ក្នុងទពលទនាះ ង្កសតីទភទ ក្ា៏នវនិាសាតទ់ៅ ឯបុរសទភទ ក្៏
ានមក្ជាំនសួ ដចូរបូទដ ើមវញិោល ម ។ ទរកាយមក្ ទសាទរយយទសដ ា ី
ម្ចនសទាធ រជះថ្លល  ានសាងផនួស ក្នុងសាំណាក្រ់ពះមហាក្ច្ចច យនទតថរ 
មនិយូរប៉ុនាម ន  ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

សម័យក្ថងមួយ ពួក្ពុទ ធបរស័ិទ ក្ា៏នមក្ សួររពះទថរៈ ថ្ល 
“បពរិតរពះរុណម្ចច ស់ បុរតលដលទក្ើតទចញពកី្ផទក្នភរយិ នងិ បុរត
លដលទក្ើតទចញពកី្ផទក្នរពះរុណម្ចច ស់ ទតើរពះរុណម្ចច ស់ រសឡាញ់
បុរតខ្ងណា ទរចើនជាងទរបាំផុត?” ។ 

រពះទថរៈ ានទឆលើយថ្ល “ឥឡូវទនះ ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា ឣាតម ោព 
មនិរសឡាញ់បុរតខ្ងណា ខ្ល ាំងជាងខ្ងណាទទៀតទឡើយ រឈឺប់
រសឡាញ់ទា ាំងឣស់ទហើយ”  ។ 

ពួក្ពុទ ធបរស័ិទ ានទច្ចទរពះទថរៈថ្ល “ទោក្ទរលឣួតរពះ
ឣរហតតផល” ដទូច នះទហើយ នា ាំគ្នន យក្ទរឿងទនះ ទៅរកាបទលូថ្លវ យ 
ដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ បុរត របស់ 
តថ្លរត មនិានទរលឣួតរពះឣរហតតផលទទ ទសចក្តទីសនហា ក្នុង
បុរតទា ាំងឡាយ  ក្ម៏និទក្ើតម្ចន   ដល់បុរតរបស់តថ្លរតលដរ”  ដទូច នះ 
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-៥៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន  តំ  មាោ បិោ  កយិោ   ឣនញ្  វាបិ  ច  ញាតក 

េមាម បណិហិតំ   ចិតតំ        នេយយនសា នំ  តនោ  កនរ ។ 

ម្ចតបតិ មនិរបបីទធវើនវូទហតុទនាះាន ឬ ជនទា ាំងឡាយ
ដក្ទ ជាញាត ិ ក្ម៏និរបបីទធវើនវូទហតុទនាះានទឡើយ, ចាំលណក្ខ្ង 
ចតិ ត លដលបុរគលត ាំងទកុ្រតូវទហើយ រលមងទធវើបុរ គលទនាះ ឲយរបទសើរ
ជាងទហតុទនាះាន  ។ 

ចប់ឣបបមាទវគ្គ  ទី ២ 

ចប់ ធមមបទគាថា ប្រប  
ភាគ ទ ី២ 

 
   

 
សូ្មសិ្ក្សាបនតមៅភាគទ្ី ៣  មទ្ៀត 
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គាថាធម្មបទប្រប 

6 

នមោ  តស្ស  ភគវមោ  ឣរហមោ  ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស ។ 

ភាគ ទី ៣ 

បុបផវគ្គ  ទី ៤ 

៣៣- រ ឿង បឋវីបសុ្ថបញ្ចស្ថភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰភកិ្ ខុ ៥០០ របូ ។ ភកិ្ ខុ ទា ាំងទនះ 
ានរបជុ ាំគ្នន សន ទនាឣាំពទីរឿងលផនដ ីថ្ល “ទទីនាះម្ចនដទីសមើ ទទីនាះម្ចនដ ី
មនិទសមើ ទទីនាះ ម្ចនភក្ទ់រចើន ទទីនាះ ម្ចនរកួ្សទរចើន ទទីនាះ ម្ចន
ដទីមម ទរចើន ទទីនាះ ម្ចនដរីក្ហមទរចើន” ។  

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះទហើយ រតស់
សាំលដងថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ទនះរជឺាលផនដ ី លដលម្ចនទៅខ្ង
ទរៅទទ ឣនក្ទា ាំងឡាយ របបីទធវើបរកិ្មមនវូលផនដលីដលម្ចនទៅខ្ងក្នុង
វញិ ទទើបជាការរបទសើរជាង” ទរសចទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្ល
ទនះ ថ្ល ៖ 

  នក   ឥមំ   បឋវ ឹ   វនិជេសតិ 

  យមនលាកញេ   ឥមំ   េនទវកំ 

  នក   ធមមបទំ   េុនទេិតំ 

  កុេនលា   បុបផ មិវ   បនចេសតិ  ។ 

  នេនខា   បឋវ ឹ  វនិជេសតិ 

  យមនលាកញេ   ឥមំ   េនទវកំ 
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-៦១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

នេនខា   ធមមបទំ   េុនទេិតំ 

កុេនលា   បុបផ មិវ   បនចេសតិ  ។ 

ឣនក្ណា នងឹដងឹចាស់នវូលផនដ ី រឣឺតតោពទនះ នងឹយម- 
ទោក្ រ ឺ ឣាយភូម ិ ៤ នងឹមនសុសទោក្ទនះ រពមទា ាំងទទវទោក្
ាន, ឣនក្ណានងឹទរជើសទរ ើសនវូចាំលណក្ក្នធម៌ លដលតថ្លរតសលមតង
របក្ពទហើយ ដចូម្ចោការ លដល ល្ សក្វ ទរជើសទរ ើសនវូផ្ករ  ដទូច្ចន ះ
ឯង ។ រពះទសក្ខបុរគល នងឹដងឹចាស់នវូលផនដ ី រឣឺតតោពទនះ នងិ
យមទោក្ រឣឺាយភូម ិ ៤ នងិ មនសុសទោក្ទនះ រពមទា ាំងទទវ-
ទោក្ាន, រពះទសក្ខបុរគល នងឹទរជើសទរ ើសនវូចាំលណក្ក្នធម៌ លដល
តថ្លរតសលមតងរបក្ពទហើយ ដចូជាម្ចោការ លដល ល្ សក្វ ទរជើស
ទរ ើសនវូផ្ករ  ដទូច្ចន ះឯង  ។  

 

    
 

៣៤- រ ឿង ម្ ចិីក្ម្មដ្ឋឋ និក្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូភកិ្ ខុឣនក្ចាំទរ ើនមរចីកិ្មមដ្ឋា ន ។ 
ភកិ្ ខុ ឣងគទនះ ានទរៀនក្មមដ្ឋា ន ក្នុងសាំណាក្រ់ពះសាសាត  ទហើយរកាប
បងគាំោរពះឣងគ ទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងក្រពលដលសាង តមួ់យ ។ 
ការបាំទពញសមណធម៌ មនិានលទ ធផល ដល់ភកិ្ ខុឣងគទនាះទឡើយ ។ 
ដទូចនះទហើយ ភកិ្ ខុរបូទនាះ ក្ា៏នវលិរតឡប់មក្គ្នល់រពះសាសាត វញិ 
ទដ ើមបីសុាំផ្កល ស់រពះក្មមដ្ឋា នថមមួីយទទៀត លុះមក្ដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ 
ក្ា៏នទ ើញនវូក្ថងបទណតើ រកូ្នរបចិៗ  ក្នុងរមិារដវូ  នងិ  ពពុះទកឹ្លដល 
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-៦២- 
រ ឿង ររះបាទវិឌឌូភៈ 

ទាង៉ទឡើងទហើយ លបក្ទៅវញិ ទដ្ឋយឣាំណាចក្នលខ្សទកឹ្ហូរ ទទើប
ក្ាំណតយ់ក្ទធវើជាឣារមមណ៍ថ្ល “ក្ថងបទណតើ រកូ្នទនះ ទក្ើតម្ចន ក្នុងរមិា-   
រដវូ រលមងទ ើញចាស់ ដល់បុរគលលដលឈរ ទៅក្នុងទឆី្មង យ ដចូជា
ម្ចនរបូោង លតមនិទ ើញចាស់ ដល់បុរគលលដលានចូលមក្ជតិ 
យ៉ងណាមញិ, ឣតតោពទនះ ក្ម៏្ចនរបូោង យ៉ងទនាះលដរ ទររះទក្ើត
ទឡើងទហើយ ក្វ៏និាសទៅវញិ ក្នុងទបីាំផុត”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងប់ទចចញរពះរសមីទៅ ដចូជា
រទងរ់បថ្លប់ទៅ ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្ ទហើយរទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

នផណូបមំ    កយមិមំ    វទិិោវ  

មរចិីធមមំ      ឣភិេមព ញធានោ 

នឆោវ ន    មារេស    បបុបផកនិ 

ឣទេសនំ    មចេញោជេស    គនចឆ  ។ 

ភកិ្ ខុ កាលដងឹចាស់ នវូកាយទនះថ្ល ដចូជាដុ ាំពពុះទកឹ្ ដងឹ
ចាស់នវូកាយទនះថ្ល ម្ចនសោពដចូជាទរពញក្ថង របបីកាតន់វូផ្ករ  ជា
របធ្លនក្នម្ចរ រ ឺវដ តៈ ៣   ទៅកានស់ាថ នជាទមីនិទ ើញក្នមចចុោជ ។ 

 

   
 

៣៥- រ ឿង ររះបាទវិឌឌូភៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះាទវឌិឌូភៈ លដលរតូវទកឹ្
ជាំននជ់នលិ់ច រទងទ់វិង គត រពមទា ាំងពួក្បរវិារទា ាំងឣស់គ្នន  ។ រពះាទ      
វឌិឌូភៈ ជារពះោជឱរសរបស់រពះាទបទសនទទិកាសល,  រពះម្ចត 
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 -៦៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

រទងរ់ពះនាម វាសភខ្តតយិ ជាធតីរបស់មហានាមសក្យោជ ទក្ើតពី
នាងទាសី ។ ទៅទពលលដលរពះាទវឌិឌភូៈ ម្ចនវយ័ជាកុ្ម្ចរទនាះ 
រទងា់នយងទៅសួរសុខ្ទកុ្ ខ របស់រពះញាតវិងានវុងស ខ្ងរពះ
ម្ចត ទៅរកុ្ងក្បលិភសតុ  ។ 

ទរកាយទពលលដលរពះវឌិឌូភោជកុ្ម្ចរ យងរតឡប់មក្វញិ
ទហើយទនាះ ពួក្សាក្យោជទា ាំងឡាយ រទងរ់តស់បញ្ជជ ទរបើឲយមនសុស
ោងនវូទឣីាសនៈ លដលវឌិឌូភោជកុ្ម្ចររបថ្លប់ឲយសាអ ត ។ មនសុស
លដលមក្ោងទឣីាសនៈទនាះ ានទជររបទទចនវូរពះវឌិឌូភកុ្ម្ចរ ថ្ល 
“ទររះលតកូ្ននាងទាសី វាមក្ឣងគុយទៅ រតងទ់ទីនះទហើយ ានជា    
ឣញរតូវពាិក្ មក្ដសុោងសម្ចអ តឣាសនៈទនះ”  ។ 

រពះាទវឌិឌូភៈ រទងរ់ពះពទិោធ យ៉ងខ្ល ាំង ានចងរាំនុ ាំរុ ាំកួ្ន
នងឹពួក្សាក្យោជ ត ាំងលតពទីពលទនាះតទរៀងមក្ ។ លុះរពះឣងគាន
ទឡើងររងោជយទហើយ រទងា់នទលើក្ក្ងទព័ជាទរចើន ទដ ើមបីទៅសង
សឹក្ យក្្មរបស់ពួក្សាក្យោជ មក្ោងទឣីាសនៈទនាះវញិ ។ 
ទពលលដលរពះឣងគទលើក្ក្ងទព័ មក្ដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ រទងា់ន
ចួបនងឹរពះបរមសាសាត  រទងរ់ជាបថ្ល “រពះពុទ ធជាម្ចច ស់ ចាស់ជា 
ទសតចយងមក្ ក្នុងទទីនះ ទដ ើមបីរទងហ់ាមឃាតរ់ពះឣងគ កុ្ ាំឲយទលើក្ 
ក្ងទព័ ទៅសម្ចល ប់ពួក្សាក្យោជពុាំខ្ន” ទហើយរទងា់នទលើក្ក្ង
ទព័  វលិរតឡប់ទៅរពះនររវញិ  ។ 

ទរកាយមក្  រពះាទវឌិឌូភៈ  ក្ា៏នទលើក្ក្ងទព័ទៅជាថមមីតង 
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-៦៤- 
រ ឿង ររះបាទវិឌឌូភៈ 

ទទៀត ទហើយានចួបនងឹរពះសាសាត  ដចូទលើក្មុនទទៀត ទទើបរទងា់ន
ទលើក្ក្ងទព័ វលិរតឡប់មក្ កានរ់ពះបរមោជវា ាំងវញិ យ៉ងទនះឣស់
រយៈទពល ៣  ដង ។ 

ទៅទលើក្ទ ី៤ រពះសាសាត  រទងរ់ជាបបុពវក្មម របស់ពួក្សាក្យ
ោជទា ាំងទនាះ លដលានយក្ថ្លន ាំពសិទៅដ្ឋក្ប់ាំពុលរត ីកាលពឣីតតី- 
ជាត ិទទើបរទងប់ទណាត យទៅតមយថ្លក្មម រទងពុ់ាំានហាមឃាត ់ដចូ
ទលើក្មុនៗ  ។  

រគ្នទនាះឯង រពះាទវឌិឌភូកុ្ម្ចរ រទងា់នទលើក្ក្ងទព័ ទៅ
សម្ចល ប់ពួក្សក្យោជទា ាំងទនាះទហើយ យក្្មមក្ោងទឣីាសនៈ
ទនាះ ដចូទសចក្តរុី ាំកួ្នរបស់រពះឣងគ លដលានចងទកុ្មក្ពកីាលមុន 
ទរសចទហើយ រទងទ់លើក្ក្ងទព័រតឡប់មក្រពះបរមោជវា ាំងវញិ ដល់
រក្ក់្ណត លផលូវ រទងឈ់ប់សរម្ចក្រពះកាយ ទលើវាលខ្ាច ់ លក្បរ
ម្ចតស់ទឹងឣទចរវត ី ។ 

ទពលជាមួយគ្នន ទនាះ រសាប់លតម្ចនទភលៀងយ៉ងធាំ បងអុរធ្លល ក្ចុ់ះ
មក្ លិចកួ្ចយក្រពះាទវឌិឌូភកុ្ម្ចរលងទ់វិងគត រពមទា ាំងពួក្បរវិារ
ទា ាំងឣស់គ្នន   គ្នម នទសសសល់ទឡើយ  ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំសន ទនាគ្នន ពទីរឿងរពះាទវឌិឌូភ- 
កុ្ម្ចរ រពមទា ាំងពួក្បរវិារ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់សតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះទហើយ រទង់
រតស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ  កាលទបើមទនារថ របស់ពួក្សតវទា ាំង 
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-៦៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ឣស់ទនាះ មនិទានា់នដល់ទបីាំផុតទនាះទទ, មចចុោជ ានកាតផ់្កត ចន់វូ
ជវីតិងិ្កន ទយ៍ី ឲយធ្លល ក្ចុ់ះទៅ ក្នុងសមុរទ រឣឺាយទា ាំង ៤ ដចូជាមហា-
សាររ ជនលិ់ច កួ្ចយក្ឣនក្រសុក្លដលក្ាំពុងទដក្លក្ទ់ៅ យ៉ងទនាះ
ឯង”  ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បុបាផ និ  នហវ  បចិននតំ          ពោេតតមនេំ   នរ ំ

េុតតំ   គាមំ  មនហានោវ     មចេញ  ឣាទាយ  គចឆតិ  ។ 

មចចុ រទឺសចក្តសីាល ប់ លតងទក្ៀរយក្ទៅនវូនរជន ឣនក្ម្ចនចតិ ត
ជាប់ជាំរក្ ់ក្នុងឣារមមណ៍ទផសងៗ ក្ាំពុងទរជើសទរ ើសនវូផ្ករ  រកឺាមរុណ 
៥ នុះ៎ឯង ដចូទកឹ្ជាំននធ់ ាំ លដលកួ្ចយក្ឣនក្រសុក្ក្ាំពុងទដក្លក្ ់ ទៅ
ដទូច្ចន ះឯង ។ 

 

   
 

៣៦- រ ឿង នាងបដ្បូិជិកា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនាងបដបូិជកិា ។ កាលពឣីតតី-
ជាត ិ នាងានទក្ើតជាទទពធតី របស់ម្ចោោរទីទវបុរត ទៅឯឋាន
តវតិតងស ។ សម័យក្ថងមួយ នាងានមក្ទក្ើត ក្នុងមនសុសទោក្ ក្នុង
រកុ្ងសាវតថ ីជារសីលដលច្ច ាំជាតាិន ជាឣនក្ម្ចនសទាធ ខ្ល ាំងកាល  ក្នុងរពះ
ពុទ ធសាសនា ានបាំទពញបុណយកុ្សលជាទរចើន នាងានរាថ្លន  ថ្ល 
“ទដ្ឋយបុណយកុ្សលលដលខ្ ញុ ាំានទធវើទហើយទនះ សូមឲយនាងខ្ ញុ ាំានទៅ
ទក្ើត ក្នុងឋានទទវទោក្ ដចូកាលពឣីតតីជាតវិញិ” ។ ទៅក្នុងឋាន
មនសុសទោក្ទនះ នាងម្ចនសាវ ម ីទហើយម្ចនកូ្ន ៤ នាក្ ់ ទរកាយមក្ 
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-៦៦- 
រ ឿង នាងបដ្បូិជិកា 

នាង ក្ា៏នទធវើមរណកាល (សាល ប់) ពមីនសុសទោក្ទនះ ានទៅទក្ើត 
ក្នុងឋានទទវទោក្  ដចូទសចក្តរីាថ្លន   ។ 

ានឮមក្ថ្ល មួយក្ថងក្នឋានតវតិតងសទទវទោក្ រតូវជា ១០០ 
ឆ្មន ាំ ក្នឋានមនសុសទោក្ទយើងទនះ ។  ទររះទហតុទនាះ  ម្ចោោរ-ី
ទទវបុរត មនិទានា់នវលិរតឡប់ មក្ឣាំពកី្ ាំសាន តសួនចារផង លុះ
ទ ើញនវូនាងទទពធតី រតឡប់មក្រក្ខ្ លួនវញិ ទទើបសួរថ្ល “កាលពី
ទពលមុនបន តចិទនះ ទតើនាងទៅទលងក្ាំសាន តទៅទណីា ានជាទទើបនងឹ
មក្ទទីនះ?” ។  នាង ាននយិយទរៀបោប់រាប់ទរឿងោ៉វសពវររប់ ឲយ
ម្ចោោរទីទវបុរតានដងឹ  ។ 

ម្ចោោរទីទវបុរត ានសាត ប់នវូទរឿងទនះទហើយ ទក្ើតទសចក្តី
សទងវរតក្ស់លុ ត យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយរតិ ថ្ល “ឱហន៎ ឣាយុជវីតិ របស់
មនសុសទោក្ទនះ តចិឣវីទម៉លះហន៎! ទរបៀបដចូជាទដក្លក្ទ់ហើយ ទរកាក្
ទឡើងវញិឣចជ ឹងឯង”  ។ 

រគ្នទនាះ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានដងឹថ្ល “នាងបដបូិជកិា ាន
ទធវើមរណកាលទហើយ” ទទើបនា ាំយក្ទរឿងទនះ ទៅរកាបទលូថ្លវ យ ដល់
រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ រពះពុទ ធ រតស់សលមតងទរឿងនាងបដបូិជកិា 
ឲយពួក្ភកិ្ ខុានសាត ប់ទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បុបាផ និ  នហវ  បចិននតំ      ពោេតតមនេំ  នរ ំ

ឣតិតតំ នយវ  កនមេុ      ឣនតនក  កុរនុត  វេំ  ។ 

ឣនក្ទធវើទបីាំផុត រមឺរណៈ លតងទធវើនវូនរជន លដលម្ចនចតិតជាប់ 
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-៦៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ជាំរក្ក់្ នុងឣារមមណ៍ទផសងៗ ក្ាំពុងទរជើសទរ ើសផ្ករ  រកឺាមរុណ ៥ មនិ 
ទចះលឆអតឆអន ់ក្នុងកាមទា ាំងឡាយនុះ៎ឯង ឲយទៅក្នុងឣាំណាចរបស់ខ្ លនួ ។ 

 

   
 

៣៧- រ ឿង ម្ចឆ យិរកាសិ្យរស្ដ្ឋ ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូមចឆរយិទកាសិយទសដ ា ី ជា
មនសុសក្ាំណាញ់សវិតសាវ ញ ហួសរបម្ចណ ។ សម័យក្ថងមួយ ទោក្
ទសដ ា ី ចងប់រទិោរនាំឣាំលបង ទររះលតគ្នតក់្ាំណាញ់ខ្ល ាំងទពក្ ខ្ល ច
លរក្ងម្ចនពួក្ឣនក្រសុក្មក្សុាំគ្នតសីុ់ ទទើបមនិហ៊ានឲយរបពន ធគ្នត ់ទធវើ
ន ាំ ទៅក្លន លងលដលម្ចនពួក្ឣនក្រសុក្ទៅមក្ទរចើន គ្នតា់នទរបើរបពន ធ
ឲយយក្របស់របរទធវើន ាំ ទឡើងទៅជានខ់្ងទលើទរបងអស់ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយពួក្
មនសុសម្ចន ទមើលទ ើញ ។ ចាំលណក្ឯ របស់សរម្ចប់ទធវើន ាំទនាះទសាត ក្៏
គ្នតម់និឲយយក្របស់លដលម្ចនតក្មលទរចើនៗ ទៅទធវើន ាំទទ រគឺ្នតា់នឲយ
យក្លតចុងឣងររទខ្ ទចៗ ប៉ុទណាណ ះ ទររះគ្នតខ់្ល ចឣស់ឣងររ ។ នយិយ
ឣាំពនី ាំលដលគ្នតឲ់យទធវើទនាះ សូមបីលតរបពន ធសាំឡាញ់ចតិ ត លដលជាឣនក្
ទធវើន ាំ ឲយគ្នតប់រទិោរទនាះ ក្គ៏្នតម់និឲយបរទិោរលដរ រ ឺឲយទធវើសរម្ចប់
លតម្ចតគ់្នតម់្ចន ក្ឯ់ងប៉ុណាណ ះ ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យ ក្នទសាត- 
បតតផិល របស់ទោក្ទសដ ា ីនងិ ភរយិ ទទើបរទងរ់តស់ទៅ នវូរពះ
មហាទម្ចរគោល នទតថរ ឲយនមិន តទៅ ទនូាម នឣប់រ ាំ ទដ ើមបីឲយទោក្ទសដ ា ី
លះបងច់តិ តក្ ាំណាញ់សវិត ទច្ចលឲយឣស់ កុ្ ាំឲយម្ចនទសសសល់  ។ 
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-៦៨- 
រ ឿង បាដ្កិាជីវក្ 

រពះមហាទម្ចរគោល ន ាននមិន តទៅ ឣប់រ ាំទនូាម នទោក្ទសដ ា ី
នងិ ភរយិ ឲយម្ចនទសចក្តរីជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ទហើយនា ាំគ្នត ់
ទា ាំងពរីនាក្ប់តរីបពន ធ  ទៅរកាបថ្លវ យបងគាំរពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់តស់សលមតងរពះធម៌ទទសនា ទរាស
ទោក្ទសដ ា ី នងិ ភរយិ ឲយានសទរមចទសាតបតតផិល ក្នុងទពល
ទនាះឯង ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំគ្នន  ទរលសរទសើររុណ របស់
រពះមហាទម្ចរគោល នទតថរ  ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ 

រពះសាសាត   រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
យថាបិ  ភមនោ  បុបផំ        វណណ គនធំ   ឣនហឋយំ 

បនលតិ  រេមាទាយ       ឯវ ំ គានម  មុនី  ចនរ  ។ 

ឣនក្រាជញ របបីរតចទ់ៅ ក្នុងរសុក្ ឲយដចូជាភមរជាត ិមនិទធវើ
ផ្ករ ទឈើលដលម្ចនពណ៌ នងិ ក្លនិ ឲយវនិាសទទ ទរក្បយក្លតរស ទហើរ
ទៅ  ក្យ៏៉ងទនាះឯង ។ 
 

   
 

៣៨- រ ឿង បាដ្កិាជីវក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰាដកិាជវីក្ ។ ាដកិាជវីក្ទនះ 
ានហាមមនិឲយនាងរហបតន ី លដលជាឧបដ្ឋា យកិា របស់ខ្ លនួ ចូល
ទៅរក្រពះសាសាត  ទររះគ្នតខ់្ល ចនាងរតទ់ច្ចលខ្ លនួ ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់ធវើភតតក្ចិ ចទរសចទហើយ រទងទ់ធវើឣនទុម្ចទនា 
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-៦៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទដ្ឋយធមមកី្ថ្ល យ៉ងពទីោះច្ចប់ចតិ ត ។ នាងរហបតន ីានសាត ប់នវូ 
ឣនទុម្ចទនា របស់រពះឣងគទហើយ ម្ចនទសចក្តរីជះថ្លល រកី្ោយសបាយ
ចតិត យ៉ងក្រក្លលង ទហើយទទលួឣនទុម្ចទនា ថ្ល “សាធុៗ”  ។ 

ក្នុងទពលទនាះ ាដកិាជវីក្ ក្ាំពុងលតឈរ ទៅខ្ងទរកាយផទះ 
ានសាត ប់ឮដទូច្ចន ះទហើយ ក្ទ៏រកាធខ្ងឹ យ៉ងខ្ល ាំង ានទជររបទទចរពះ
សាសាត  ទដ្ឋយរបការទផសងៗ រហូតនាងរហបតន ីរទា ាំលលងាន ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់លួងទោមនាងរហបតន ីទដ្ឋយរពះ
ធម៌ទទសនា ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ន  បនរេំ  វនិលាមានិ     ន  បនរេំ  កោកតំ 

ឣតតនោវ   ឣនវនកខយយ     កោនិ  ឣកោនិ  ច  ។ 

រក្យច្ចក្ទ់ដ្ឋតទា ាំងឡាយ របស់ជនដក្ទ បុរគលមនិរួរទធវើទកុ្ 
ក្នុងចតិ តទឡើយ, ក្ចិ ចការលដលទរទធវើទហើយ នងិ មនិទានទ់ធវើទហើយ របស់
ជនដក្ទ បុរគល មនិរួរពនិតិយទមើលទឡើយ, បុរគល រួរលតពនិតិយ
ពចិ្ចរណាក្ចិចការទា ាំងឡាយ លដលទធវើទហើយ នងិ មនិទានទ់ធវើទហើយ 
របស់ខ្ លនួលតមយ៉ង ។ 

 

   
 

៣៩- រ ឿង ឆថតបាណិ្ឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូឆតតាណិឧាសក្ ជាឣនក្
រាជញ ជាឣនាគ្នមបុិរគល ។  ក្ថងមួយ រពះោជា រទងរ់ពះនាមបទសន-
ទទិកាសល  រទងរ់តស់បញ្ជជ   ឲយោជឣាម្ចតយ   ទៅឣទចជ ើញឧាសក្ 
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-៧០- 
រ ឿង ឆថតបាណិ្ឧបាស្ក្ 

ឆតតាណិទនាះមក្ ទដ ើមបីឱយគ្នតស់លមតងធម៌ទទសនា ក្នុងរពះបរម-
ោជវា ាំង របស់រពះឣងគ ។ 

ឆតតាណិឧាសក្ រជាបទហើយ មនិានទទលួ តមរពះោជ-
បញ្ជជ របស់រពះោជាទទ ទហើយានរកាបទលូថ្ល “ទនះជាោរក្ចិ ចរបស់
រពះសងឃ” ។ រពះោជា រទងទ់សតចយងទៅឣាោធនានមិន តរពះសាសាត
ទដ្ឋយរពះឣងគឯង ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់បរល់ោរក្ចិ ចទនះ ទៅឲយរពះឣានន ទ ។ ក្ថង
ទរកាយមក្ រពះសាសាត  រទងរ់តស់សួររពះឣានន ទ ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ 
ឣនក្ណាខ្លះ ទរៀនធម៌ទដ្ឋយទគ្នរព?” ។ រពះឣានន ទទត ថរ ានរកាបទលូ 
ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន នាងមលលិកា ានទរៀនធម៌ ទដ្ឋយទគ្នរព, 
លតនាង វាសភខ្តតយិ មនិានទរៀនធម៌ ទដ្ឋយទគ្នរពទទ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
យថាបិ  រចិុរ ំ បុបផំ    វណណ វនតំ  ឣគនធកំ 

ឯវ ំ េុភាេិោ  វាចា   ឣផលា  នហាតិ  ឣកុពវនោ 

យថាបិ  រចិុរ ំ បុបផំ    វណណ វនតំ  េគនធកំ 

ឯវ ំ េុភាេិោ  វាចា   េផលា  នហាតិ  េុកុពវនោ  ។ 

ផ្ករ ទឈើ ម្ចនរទងរ់ទាយរសស់លអ ម្ចនពណ៌លអ ប៉ុលន តមនិម្ចន
ក្លនិរក្ឣូប (‘រលមងមនិរក្ឣូបដល់ឣនក្លដលរទរទង’់) យ៉ងណាមញិ, 
វាច្ចជាសុោសិត រលមងមនិម្ចនផល ដល់ឣនក្លដលមនិទធវើតម យ៉ង
ដទូច្ចន ះលដរ, ផ្ករ ទឈើលដលម្ចនរទងរ់ទាយរសស់លអ ម្ចនពណ៌លអ ម្ចន 

70



 

 

-៧១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ក្លនិរក្ឣូប (‘រលមងរក្ឣូបដល់ឣនក្លដលរទរទង)់’ ដចូទមតចមញិ, វាច្ច 
ជាសុោសិត រលមងម្ចនផល ដល់ឣនក្លដលទធវើតម ទដ្ឋយទគ្នរព 
យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 

 

   
 

៤០- រ ឿង នាងវិសាខា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰមហាឧាសិកា ទ ម្ ះវសិាខ្ 
ជាឣនក្ម្ចនបុណយទរចើន ទក្ើតក្នុងរតកូ្លក្នធនចជ ័យទសដ ា ីម្ចនរបូោង
រសស់សាអ ត ជាបចចក្លាណី ម្ចនក្ម្ចល ាំងទសមើនងឹដ ាំរសីារ ៥ ជាឣនក្
ម្ចនរាជាញ ទរចើន ានសទរមចទសាតបតតផិល តាំងលតពនីាងទៅម្ចន
ឣាយុ  ៧  ឆ្មន ាំ  ។ 

ទពលនាងម្ចនឣាយុ ១៦ ឆ្មន ាំទហើយ នាងរតូវានឪពុក្ម្ចត យ 
ទរៀបមងគលការ ជាមួយនងឹបុរតរបស់មគិ្នរទសដ ា ីទ ម្ ះបុណណវឌឍន-
កុ្ម្ចរ ។ នាងវសិាខ្ ានទធវើឲយរតកូ្លរបស់សាវ ម ីម្ចនមគិ្នរទសដ ាី
ជាទដ ើម លដលជាឪពុក្ទក្មក្ ជាឣនក្លដលម្ចនមចិ្ចឆ ទដិ ា ិ ឲយកាល យទៅជា
ឣនក្ម្ចនសម្ចម ទដិ ា ិវញិ ។  នាងវសិាខ្ ម្ចនកូ្នទៅទរចើន រ ឺកូ្នរបុស 
១០ កូ្នរសី ១០, បណាត កូ្នទា ាំងឣស់ទនាះ កូ្នម្ចន ក្់ៗ  ម្ចនកូ្នរបុស 
១០ កូ្នរសី ១០, ក្នុងចាំទណាមទៅរបុសរសីទា ាំងទនាះ ទៅម្ចន ក្់ៗ  ម្ចន
កូ្នរបុស ១០ កូ្នរសី ១០, បូក្រមួមនសុសទា ាំងឣស់ ម្ចនដល់ទៅ 
៨,៤២០ នាក្ ់ ។ 

នាងវសិាខ្   ម្ចនឣាយុ ១២០  ឆ្មន ាំ  ហាក្ប់ដីចូជាង្កសតី  លដល 
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-៧២- 
រ ឿង នាងវិសាខា 

ម្ចនឣាយុរតមឹលត ១៦ ឆ្មន ាំ ប៉ុទណាណ ះ នាងជាពុទ ធបុបដ្ឋា យកិា ានជួយ
ឧបតថមភ ទ ាំនកុ្បាំរងុរពះភកិ្ ខុសងឃ ទហើយានបរចិ្ចច រទររឿងសទមលៀក្
បាំរក្ ់ របស់នាង ទ ម្ ះមហាលត ទដ ើមបីសាងវតតបុរវ ោម ថ្លវ យ
រពះពុទ ធសាសនា ។  ទពលលដលនាងានសាងវតតបុរវ ោម រចួទរសច
ទហើយ នាងម្ចនបតី ិ រកី្ោយ ឥតឧបម្ច ានឧទានគ្នថ្ល ទដ ើរជុ ាំវញិ
រពះវហិាររបស់នាង ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញនាងវសិាខ្ ទដ ើរជុ ាំវញិរពះវហិារ 
ទហើយ ឧទានគ្នថ្ល យ៉ងដទូចនះទហើយ ទទើបនា ាំគ្នន ទៅរកាបទលូ ដល់
រពះសាសាត  ថ្ល “នាងវសិាខ្ ទដ ើរទរចៀងទលងសបាយ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ នាងវសិាខ្ 
ានឧទាន ជុ ាំវញិរពះវហិារយ៉ងទនះ ទររះនាងានទ ើញនវូទសចក្តី
រាថ្លន  របស់ខ្ លនួានសទរមចជាសាថ ពរទហើយ” ទរសចទហើយ រទង់
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យថាបិ  បុបផោេិមាហ     កយិោ  មាលាគុនឡ្  ពហូ 

ឯវ ំ ជានតន  មនចេន    កតតពវំ  កុេលំ  ពហំុ  ។ 

នាយម្ចោការ ទចះទធវើសាំណុាំ  ក្នក្រមងផ្ករ  ឣាំពរី ាំនរក្នផ្ករ   
ទផសងៗ គ្នន ’ ឲយានទរចើន យ៉ងណាមញិ, បុរគល លដលម្ចនទសចក្តី
សាល ប់ជាធមមត  រួរទធវើកុ្សល ឲយានទរចើន  ក្យ៏៉ងដទូច្ចន ះលដរ ។ 
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-៧៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

៤១- រ ឿង ឣាននទរថថ បបញ្ហា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូបញ្ជា  របស់រពះឣានន ទទត ថរ ។ 
សម័យក្ថងមួយ រពះឣានន ទ ានរតិថ្ល “បណាត ក្លនិទា ាំងឡាយ ក្លនិ
លដលទក្ើតឣាំពបីញស ខ្ លមឹ នងិ ទក្ើតឣាំពផី្ករ  រលមងរក្ឣូបទៅ តមខ្យល់ 
លតមា៉ងប៉ុទណាណ ះ រក្ឣូបរច្ចសខ្យល់ពុាំានទឡើយ, ទតើក្ លនិឣវីទៅហន៎  
លដលរក្ឣូបរច្ចសខ្យល់ាន?” ទហើយ ានចូលទៅ រកាបទលូសួរ
រពះសាសាត ៗ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

        ន  បុបផគនោធ   បឋិវាតនមតិ  

        ន  ចនទនំ  តគរមលលិក  វា 

        េតញេ  គនោធ   បឋិវាតនមតិ  

        េព្វវ   ទិសា  េបបញរនិសា  បវាយតិ  ។ 

ចនទនំ  តគរ ំ វាបិ  ឧបបលំ  ឣថ  វេសិកី 

ឯនតេំ  គនធជាោនំ  េីលគនោធ   ឣនុតតនោ  ។ 

  ក្លនិផ្ករ ទឈើ  ផាយទៅរច្ចសខ្យល់មនិាន, ក្លនិខ្ លមឹចន ទនក៍្ ត ី
ក្លនិខ្ លមឹរក្សាន ក្ត ី ក្លនិផ្ករ មលះិរតួក្ ត ី ក្ផ៏ាយទៅរច្ចសខ្យល់មនិានលដរ, 
ចាំលណក្ ក្លនិ របស់សបបុរសទា ាំងឡាយ រលមងផាយទៅរច្ចសខ្យល់
ាន ទររះសបបុរស រលមងផាយទៅានររប់ទសិ ។    ក្ លនិ ក្នសីល
ជារុណជាត របទសើរបាំផុត ជាងរន ធជាតទា ាំងទនះ រ ឺ ខ្ លមឹចន ទន ៍ ខ្ លមឹ
រក្សាន  ផ្ករ ឧបបល ផ្ករ មលះិោ  ។ 
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-៧៤- 
៤២- រ ឿង ម្ហាក្ស្សបបិណ្ឌ បាថទាន  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰការថ្លវ យបណិឌ ារត ដល់រពះ
មហាក្សសបទតថរ ។ សម័យក្ថងមួយ រពះទថរៈ ានទចញពនីទិោធ-
សម្ចបតត ិម្ចនរាថ្លន ចងជួ់យឣនទុរគ្នះ ដល់មនសុសក្ាំសតទ់រុត៌ទា ាំង 
ឡាយ ។  

រគ្នទនាះ រពះឥង្កនាទ ធោិជ នងិ នាងសុជាតទទវធតី ានចុះ
មក្បន លាំខ្ លនួ ទធ វើជាតច្ចស់ យយច្ចស់ ក្ាំសតទ់រុត៌ ឣងគុយតាញ
សាំពត ់ទៅក្នុងទកី្លន លងមួយ លក្បរទរីកុ្ងោជររះឹ ។ 

រពះទថរៈ ាននមិន តចូលទៅបណិឌ ារតទៅទទីនាះ ។ រពះ  
ឥង្កនាទ ធោិជ នងិ នាងសុជាត រក្ទឡក្ទ ើញរពះទថរៈទហើយ ទធវើប ី
ដចូជាមនិដងឹខ្ លួនទសាះ ានយក្បណិឌ ាត មក្របទរនដល់រពះទថរៈ    
ទធ វើជារ ាំទភ ើយ ។ 

ទៅទពលលដលរពះឥង្កនាទ ធោិជ នងិ នាងសុជាត ានរបទរន
បណិឌ ាត រចួទរសចទហើយ, រពះទថរៈ ានដងឹចាស់ថ្ល “តច្ចស់ 
យយច្ចស់ ពរីនាក្ទ់នះ រាក្ដជាមនិលមនមនសុសធមមតទទ រពឺតិជា 
រពះឥង្កនាទ ធោិជ នងិ នាងសុជាត ានបន លាំខ្ លួន មក្របទរនបណិឌ ាត” 
ដទូចនះទហើយ ក្ា៏នហាមរាមឲយរពះឥង្កនាទ ធោិជ នងិ នាងសុជាត 
កុ្ះឱយទធវើយ៉ងដទូចនះ បន តទៅទទៀត ។ 

រពះឥង្កនាទ ធោិជ ានសួររពះទថរៈ ថ្ល “បពរិតរពះរុណម្ចច ស់ 
ទាន លដលខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ានទធវើទហើយទនាះ ទតើម្ចនផោនសិងសឬទទ?” ។ 
រពះទថរៈ ទឆលើយតបថ្ល “ទានរបស់មហាោជ ម្ចនផោនសិងសដល៏អ” ។ 
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-៧៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

រពះឥង្កនាទ ធោិជ ឮយ៉ងដទូច្ចន ះទហើយ ម្ចនរពះទយ័ទរតក្ឣររកី្ោយ
ក្រក្លលង ានឧទានសុោសិតទហើយ ទទើបានទហាះទៅ កានឋ់ាន
ទទវទោក្វញិ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ពះសណាត ប់សុោសិតទនាះទហើយ រទង់
រតស់ទៅភកិ្ខុទា ាំងឡាយមក្ទហើយ រតស់សាំលដងទរឿងទនាះ ដល់  
ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះានសាត ប់ទរសចទហើយ  រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣបបនោត   ឣយំ  គនោធ           យាវ យំ  តគរចនទនី  

នយា  ច  េីលវតំ  គនោធ       វាតិ  នទនវេុ  ឧតតនមា  ។ 

ក្លនិរក្សាន  នងិ ក្លនិចន ទន ៍ណា, ក្លនិទនះ ម្ចនរបម្ចណតចិទទ, 
ចាំលណក្ ក្លនិក្នបុរគលឣនក្ម្ចនសីលទា ាំងឡាយណា ក្លនិទនាះ ទទើប  
រក្ឣូបទលើសលប់ផាយទៅ ក្នុងទទវទោក្ នងិ មនសុសទោក្ាន ។ 

 

   
 

៤៣- រ ឿង រគាធិក្រថថ ប និិព្វវ ន  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰការបរនិរិវ ន របស់រពះទគ្នធកិ្-
ទតថរ ។ រពះទថរៈ ានចាំទរ ើន្នឲយទក្ើតទឡើងទហើយ ក្វ៏និាសាត់
ទៅវញិ ឣស់រយៈទពល ៦ ដង ទដ្ឋយឣាំណាចទោរ លដលទក្ើតម្ចន
ទៅក្នុងោងកាយ, រពះទថរៈ ានរតះិរះិថ្ល “រត ិ របស់ឣនក្លដលម្ចន
្នវនិាសទៅទហើយ ជារតមិនិទទៀងទាតទ់ទ” ក្នុងទលើក្ទ ី៧ ទោក្
ានញុា ាំង្ន ឲយទក្ើតទឡើងទហើយ ទទើបយក្កា ាំបតិទការ មក្ឣារ-
ក្ របស់ខ្ លនួឯងទហើយ ខ្តិខ្ាំបាំទពញវបិសសនាក្មមដ្ឋា ន រហូតដល់ាន 
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-៧៦- 
រ ឿង នាយគ ្ទិនន 

សទរមចរពះឣរហតតផល ទហើយានបរនិរិវ ន ក្ នុងទបីាំផុតទនាះឯង ។  
ក្នុងទពលរពះទថរៈ រារឰនងឹឣារ-ក្ ខ្ លនួឯងទនាះ, ម្ចោធោិជ 

ចូលទៅហាមឃាត ់ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ លុះដងឹថ្ល មនិានផល ក្៏
ចូលទៅរកាបថ្លវ យបងគាំ ទលូថ្លវ យដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ រពះ     
សាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ក្ម៏និានហាមឃាតរ់ពះទថរៈលដរ ។ 

ក្នុងទពលលដលរពះទថរៈបរនិរិវ នទហើយ, ម្ចោធោិជ ានទដ ើរ
លសវងរក្ នវូបដសិន ធវិញិ្ជដ ណ របស់រពះទថរៈ សពវទសិទ ី លតពុាំាន
ចួបរបទះទឡើយ  ទទ ើបចូលទៅរកាបទលូសួររពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
នតេំ   េមបននេីលានំ       ឣបបមាទវហិារនំិ 

េមមទញ្   វមុិោត នំ        មានោ  មគគំ   ន  វនិទតិ  ។ 

ម្ចោធោិជ ‘ទកុ្ជាខ្ាំលសវងរក្’ ក្ម៏និចួបនវូផលូវរបស់ទោក្ឣនក្
ម្ចនសីលបរបូិណ៌ ឣនក្ទៅទដ្ឋយទសចក្តមីនិរបម្ចទ ឣនក្រចួរសឡះ 
ច្ចក្ធម៌ ជាទររឿងទៅហមង’ ទររះដងឹចាស់តមទហតុ ទា ាំងទនាះាន
ទឡើយ  ។ 

 

   
 

៤៤- រ ឿង នាយគ ្ទិនន 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ នវូនាយររហទនិ ន ជាសាវក័្ 
របស់ពួក្នរិរន ថ រតូវជាសាំឡាញ់ នងឹគ្នន ជាមួយនាយសិររុិត លដលជា 
សាវក័្  របស់រពះសាសាត   ។    ក្ថ ងមួយ  នាយររហទនិ ន  ចូលទៅលួង  
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-៧៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទោមនាយសិររុិត ឲយរជះថ្លល  ក្នុងពួក្នរិរន ថ ទរលសរទសើរឣួតឣាង
ពួក្នរិរន ថ ថ្ល “ជាឣនក្ដងឹ នវូទហតុការណ៍ទា ាំងពួង រ ឺ ទា ាំងឣតតី       
ឣនារត ទា ាំងបចចុបបន ន”  ។ 

នាយសិររុិត ានសាត ប់នវូទរឿងដទូច្ចន ះទហើយ ក្ទ៏របើឲយនាយ   
ររហទនិ ន ទៅឣទចជ ើញពួក្នរិរន ថ មក្ជប់ទលៀង ទៅឯផទះ របស់ខ្ លនួ
ទហើយ របញាប់របញាល់មក្ផទះ ានទរបើឲយពួក្បរវិារ របស់ខ្ លួន ជកី្  
ឣន លងុ យ៉ងទរៅ ឲយយក្ោមក្ោវ មក្ច្ចក្ឲ់យទពញ ក្នុងឣន លងុទា ាំង 
ឣស់ទហើយ ឲយបទិម្ចតឣ់ន លងុឲយជតិ កុ្ ាំឲយទមើលទ ើញទាល់លតទសាះ ។ 
លុះដល់ក្ថងក្ ាំណតទ់ហើយ នាយររហទនិ ន ានឣទចជ ើញពួក្នរិរន ថ មក្
ផទះ របស់សិររុិតឧាសក្ ។ ទររះដងឹមនិដល់ នាយររហទនិ ន នងិ 
ពួក្នរិរន ថ ានធ្លល ក្ចុ់ះទៅ ក្នុងឣន លងុោមក្ទា ាំងឣស់គ្នន  គ្នម នសល់
ឣនក្ណាមួយទឡើយ ។ 

រគ្នទនាះ សិររុិតឧាសក្ ាននយិយចាំឣក្ឲយ ថ្ល “ពួក្ឣនក្
ឯង ទា ាំងឣស់គ្នន  ជាឣនក្ដងឹទហតុការណ៍ឣវីៗ ានររប់យ៉ងទា ាំងឣស់ 
ចុះទហតុឣវីទៅ ានជានា ាំគ្នន មក្លហលទលងក្ាំសាន តសបាយ ទៅក្នុង
ឣន លងុោមក្ លដលសអុយ យ៉ងទនះទៅវញិ?” ទហើយានលរសក្ទជរ
របទទចសពវររប់ លថមទា ាំងនា ាំគ្នន  យក្ដ ាំបងវាយសាំពងពួក្នរិរន ថ នងិ 
នាយររហទនិ ន ទាល់លតឣស់ចតិ តឣស់ចងទ់ហើយ ក្ប៏ទណត ញឲយរតទ់ៅ
ផទះទរៀងៗ ខ្ លនួវញិ  ។ 

ពួក្នរិរន ថ នងិ នាយររហទនិ ន  ានទទលួនវូការឈឺច្ចប់ នងិ 
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-៧៨- 
រ ឿង នាយគ ្ទិនន 

ការខ្ម សទឣៀនយ៉ងខ្ល ាំង លតពុាំដងឹជាទធវើយ៉ងណាាន ។ ទរកាយមក្ 
ពួក្នរិរន ថ នងិ នាយររហទនិ ន ានរតិរះិរក្វធិសីងសឹក្នងឹសិររុិត
ឧាសក្ វញិ លុះដល់ាននវូឱកាសលអទហើយ ទទើបទរបើឧាសក្ 
សិររុិត ឲយទៅឣាោធនានមិន តរពះសាសាត  រពមទា ាំងរពះភកិ្ ខុសងឃ 
ទដ ើមបីមក្ឆ្មនទ់ៅផទះ របស់ខ្ លនួទហើយ ជកី្ឣន លងុយ៉ងទរៅ ដ្ឋក្សុ់ទ ធ 
លតរទងើក្ទភលើងដទ៏ៅត  ទពញឣន លងុទា ាំងឣស់ទហើយ បទិម្ចតឣ់ន លងុ យ៉ង
ជតិលអ  មនិឲយទមើលទ ើញ  ។ 

លុះដល់ក្ថងក្ ាំណតទ់ហើយ, រពះសាសាត  រទងយ់ងទៅកានផ់ទះ
នាយររហទនិ ន រពមជាមួយនងឹរពះភកិ្ ខុសងឃ ។ ទដ្ឋយឣាំណាចក្ន
ពុទាធ នោុព រទងើក្ទភលើង លដលទៅទពញឣន លងុទា ាំងឣស់ទនាះ ក្ា៏នលរប
កាល យទៅជាផ្ករ ឈូក្ ច្ច ាំទទលួរទរពះាទ របស់រពះឣងគ ។ 

នាយររហទនិ ន ានទ ើញ នវូពុទាធ នោុពដម៏ហសាច រយ យ៉ង
ដទូច្ចន ះទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តរីជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទាធ នោុពទនាះ យ៉ងខ្ល ាំ
កាល បាំផុត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “សតវទា ាំងឣស់ទនះ មនិដងឹរុណ
ពួក្សាវក័្ក្នតថ្លរត នងិ រុណរពះពុទ ធសាសនា ទររះលតមនិម្ចន
បញ្ជដ ចក្ខុ ទនះឯង, សតវលដលរាសច្ចក្ពបីញ្ជដ ចក្ខុ ទ ម្ ះថ្ល ជាឣនក្
ងងតឹងងល់, ឯឣនក្លដលម្ចនបញ្ជដ  ទ ម្ ះថ្ល ម្ចនបញ្ជដ ចក្ខុ” ដទូចនះ
ទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យថា  េង្កក រធានេមឹ         ឧជឈិតេមឹ   មហាបនថ  
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-៧៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

បទុមំ  តតថ   ជានយថ      េុចិគនធំ  មនោរមំ  

ឯវ ំ  េង្កក រភូនតេុ        ឣនធភូនត  បុថុជជនន 

ឣតិនោចតិ  បញ្        េមាម េមព ញទធសាវនក  ។ 

ផ្ករ ឈូក្ ទកុ្ជាទក្ើត ក្នុងរាំនរសរម្ចម លដលទរច្ចក្ទ់ច្ចល
លក្បរផលូវធ ាំទនាះ ក្រ៏ងម់្ចនក្លនិរក្ឣូប ជាទរីកី្ោយក្នចតិ តាន ដចូទមតច
មញិ, បណាត ជនលដលដចូជារាំនរសរម្ចម សាវក័្ របស់រពះសម្ចម -
សមពុទ ធ រលមងរងុទរឿង ក្ន លងផុតបុថុជជនទា ាំងឡាយ លដលលងិតលងង ់
ទដ្ឋយរាជាញ  យ៉ងទនាះឯង ។ 

ចប់ បុបផវគគ ទ ី៤ 
6 

 

ពាលវគគ  ទី ៥  

៤៥- រ ឿង ឣញ្ញ រថបុ ស្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះាទបទសនទទិកាសល នងិ 
បុរសម្ចន ក្ ់ ។ រពះាទបទសនទទិកាសល រទងម់្ចនរពះទយ័ទសនហា
ទលើភរយិរបស់បុរសម្ចន ក្ ់យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយរទងា់នបទងរើតឧាយ-
ក្លមួយ ទដ ើមបីនងឹរទងយ់ក្ក្ាំហុស របហារជវីតិបុរសជាសាវ មនីាង
ទនាះទច្ចល  ទហើយយក្ភរយិមក្ ទដ ើមបីឣភរិមយរមួរស់ទសនហា ។ 

បុរសជាសាវ ម ី ានដងឹទហើយ ម្ចនការភយ័ខ្ល ច យ៉ងខ្ល ាំង 
ចាំទរះមរណភយ័ មនិដងឹជានងឹទធវើយ៉ងណាាន នងឹរក្បុរគលណា
ម្ចន ក្ ់មក្ទធវើជាទពីងឹរក្ឣ់ារស័យដល់ខ្ លួន ក្រ៏ក្មនិានលដរ,  រតិទៅ 
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-៨០- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថបុ ស្ 

រតិមក្ ទ ើញម្ចនលតរពះសងឃទទ លដលឣាចពងឹរក្ឣ់ារស័យ ជួយ
ឣនទុរគ្នះខ្ លួនាន ទររះដងឹចាស់ថ្ល “រពះសងឃ ជាឣនក្ម្ចនរពះទយ័ 
ទមតត  ក្រណុា ទរចើន”  ។ 

ពតិណាស់ មនសុសទយើង កាលលដលមនិទានម់្ចនទសចក្តទីកុ្ ខ
ដធ៏ ាំ ទក្ើតម្ចនមក្ដល់ខ្ លួនទទ ពុាំដងឹថ្ល “រពះសងឃជាឣនក្ម្ចនចតិតទមតត
ក្រណុា” លុះរតលតម្ចនទសចក្តទីកុ្ ខដធ៏ ាំទក្ ើតទឡើងទហើយ ទទើបានដងឹ
ថ្ល រពះសងឃ ជាឣនក្ម្ចនចតិតលអ ។ 

បុរសសាវ មទីនាះ ានដងឹយ៉ងទនះទហើយ ទទើបចូលទៅរក្វតត 
ថ្លវ យបងគាំរពះសងឃ ទា ាំងទកឹ្លភនក្លដលហូររហាម សុាំរពះសងឃសាន ក្់
ទៅឣារស័យ  ជាការបទណាត ះឣាសន នសិន ។ 

រពះសងឃ ានទ ើញទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តឣាណិតឣាសូរ ាន
ឲយទទីៅឣារស័យ ឲយាយទកឹ្ មាូបឣាហារ ដល់បុរសទនាះ សមតម
ទសចក្តរីតូវការ ។  

ក្នុងោរតទីនាះឯង រពះាទបទសនទទិកាសល រទងម់្ចនរពះ   
ទយ័រក្ហល់រក្ហាយ ទដ្ឋយកាមោរៈ រទងរ់ពះបន ទាំ ពុាំានលក្ទ់សាះ 
ទររះរទងរ់ពះចនិាត  នកឹ្ទ ើញលតទសចក្តទីសនហាប៉ុទណាណ ះ ឥតរសាក្
រសាន តទឡើយ, លុះដល់រក្ក់្ណាត លឣារធ្លរតយប់សាង ត,់ រពះឣងគ 
រទងរ់ពះសណាត ប់សាំទឡងទរបតលរសក្ ថ្ល “ទុ... ស... ន... សោ...” 
រទងម់្ចនរពះហបញទយ័ ភយ័ខ្ល ច ចាំទរះមរណភយ័ យ៉ងក្រក្ទលង ។ 

រពះនាងមលលិកា រទងរ់ជាបថ្លៈ   រពះសាវ ម ី មនិសបាយរពះ 
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-៨១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទយ័ ទទើបនា ាំរពះឣងគទៅគ្នល់រពះសាសាត  ទហើយានរកាបទលូទរឿង 
ោ៉វទនាះ  ថ្លវ យដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់រពះធម៌ទទសនា ពនយល់ឲយរពះោជា 
រទងឣ់ស់ទសចក្តសីងស័យទហើយ ឲយទក្ើតម្ចនរពះទយ័ ភយ័ខ្ល ចតក្ ់
សលុ តរន ធត ់ច ាំទរះទទាសក្នការរបរពតឹ តខិ្សុ ក្នុងកាមទា ាំងឡាយ ទហើយ 
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ទីោ  ជាគរនោ  រតតិ              ទីឃំ  េនតេស  នយាជនំ 

ទីនោ  ព្វលានំ  េំសានោ    េទធមមំ   អវជិាជ នតំ  ។ 

ោរត ីលវង ចាំទរះលតឣនក្ោញ ក្រ់ពញក្(ឣនក្ទដក្មនិលក្)់’, ទយជន ៍
លវង ចាំទរះលតឣនក្ទនឿយហត,់ សងារវដ ត លវង ចាំទរះលតបុរគលរល
ទា ាំងឡាយ លដលមនិដងឹចាស់នវូរពះសទ ធមម ។ 

 

   
 

៤៦- រ ឿង ម្ហាក្ស្សបស្ទធិវិហា កិ្  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសទ ធវិហិារកិ្ របស់រពះមហា-   
ក្សសបទតថរ, សទធវិហិារកិ្ឣងគទនាះ ានយក្ក្ចិចវតត របស់សទ ធវិហិារកិ្
មួយរបូទទៀត លដលទោក្ានទធវើរបទរន ដល់រពះមហាក្សសបៈ 
ហាក្ដ់ចូជាខ្ លនួានទធវើ យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 

រពះមហាក្សសបៈ ានដងឹទរឿងទនាះទហើយ ានឣប់រ ាំទនូាម ន
ទរបៀនរបទៅ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយទោក្ទធវើឣាំទពើ លដលមនិរតមឹរតូវ យ៉ងទនះ  
តទៅទទៀត ។  លតទោក្ឣងគទនាះ មនិរពមសាត ប់ មនិរពមទធវើតមឱវាទ 
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-៨២- 
រ ឿង ម្ហាក្ស្សបស្ទធិវិហា កិ្ 

របស់រពះទថរៈទសាះ ទៅលតចទចស ក្ាលរងឹទហើយ ខ្ងឹនងឹរពះទថរៈ
លថមទទៀតផង ។ 

សម័យក្ថងមួយ រពះមហាក្សសបទតថរ ាននមិន តទៅ កានទ់ី
ដក្ទ ។ សទធវិហិារកិ្ទនាះ ានទៅវាយបាំលបក្នវូទររឿងសមណបរកិាខ រ 
របស់រពះទថរៈ ាក្ល់បក្ ខ្ចូខ្តទា ាំងឣស់ គ្នម នសល់ទឡើយ ទហើយ 
ានយក្ទភលើង មក្ដតុនវូបណណសាោ ឲយទឆះទខ្ ទចខ្ ទឣីស់ទទៀត ទរសច
ទហើយ ក្រ៏តទ់ចញពទីទីនាះ ទៅកានទ់ដីក្ទទទៀត ។ សទធវិហិារកិ្ លដល
ជាឣនក្របរពតឹ តរតមឹរតូវមួយរបូទទៀត ដងឹទរឿងទនាះទហើយ ទទើបទៅ
រកាបទលូ  ដល់រពះម្ចនរពះោររទងរ់ជាប ។  

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់តស់នវូឣតតីនទិាន ថ្ល 
“កាលលដលសទ ធវិហិារកិ្របូទនះទក្ើតជាសតវរនរ, រពះមហាក្សសបៈ 
ទក្ើតជាសតវររទលងររទោង ពណ៌ទលឿងខ្ ច ី ។ ទៅទពលលដលម្ចន
ទភលៀងធាំ បងអុរធ្លល ក្ចុ់ះមក្, សតវរនរទនាះ ម្ចនោងកាយរ្ញ័រញាក្ ់
យ៉ងខ្ល ាំង រក្ទកី្លន លងរជក្មនិាន ទាលទៅ-មក្ រសាប់លតទ ើញ
សាំបុក្សតវររទលងររទោងទហើយ ានទៅរជក្សរម្ចក្ ទៅទរកាម
សាំបុក្ទនាះ ទដ ើមបីការររខ្ លនួកុ្ ាំឲយរ្ ។ សតវររទលងររទោង ាន
ទ ើញសតវរនរ មក្រជក្ ទៅទរកាមសាំបុក្ របស់ខ្ លនួដទូច្ចន ះទហើយ ក្៏
នយិយ ថ្ល “បងរនរឯង ម្ចនក្ដ ទជើង ក្ាល មុខ្ នងិ ម្ចត ់ដចូជា
មនសុសលដរ ចុះទហតុដចូទមតច ានជាបងរនរឯង មនិរពមទធវើសាំបុក្
សរម្ចប់រជក្ទកឹ្ទភលៀងនងឹទរ? ”  ។ 
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-៨៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

សតវរនរ ានឮរក្យតះិទដៀល យ៉ងដទូចនះទហើយ ក្ទ៏រកាធ
ខ្ងឹ យ៉ងខ្ល ាំង នងឹសតវររទលងររទោងទហើយ ក្ស៏ទុ ះទៅទាញ ទាច
ក្ង្កនាត ក្ ់ទាំោយសាំបុក្ររទលងររទោង ទច្ចលទខ្ ទចខ្ ទទីា ាំងឣស់” ទៅ
ក្នុងទបីចច ប់ ក្នឣតតីនទិាន រពះឣងគរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ចរនញេ   ោធិគនចឆយយ      នេយយំ  េទិេមតតនោ 

ឯកចរយំិ  ទឡ្ហ  ំ កយិោ     នតថិ   ព្វនល  េហាយោ  ។ 

បុរគលកាលសវះលសវងរក្ក្លាណមរិត ទបើមនិានមរិត ដ៏
របទសើរជាងខ្ លួន ឬ មរិតលដលទសមើនងឹខ្ លនួទទ របបីរបរពតឹ តទៅលតម្ចន ក្់
ឯង ឲយានខ្ជ ប់ខ្ ជនួវញិ ទររះថ្ល សហាយតរុណ ‘(ោពជាមរិត   
សាំឡាញ់)’  មនិម្ចន ក្នុងបុរគលរលទឡើយ ។ 

 

   
 

៤៧- រ ឿង ឣាននទរស្ដ្ឋ ី

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰឣានន ទទសដ ា ីលដលជាមនសុស
ក្ាំណាញ់ សវិតសាវ ញ ។ ឣានន ទទសដ ាទីនះ ម្ចនកូ្នរបុសមួយ ទ ម្ ះ
មូលសិរ,ិ គ្នតា់នក្ប់ក្ាំណប់រទពយទកុ្ ម្ចនរា ាំក្លន លង មនិឲយឣនក្
ណាម្ចន ក្ា់នដងឹទឡើយ ។ ក្ថងទរកាយមក្ ឣានន ទទសដ ាទីនះ ានទធវើ
មរណកាលទហើយ ទៅទក្ើត ក្នុងរតកូ្លចណាឌ ល ម្ចនរបូោងវកិ្ល
វកិារ មនិសមរបក្បជាមនសុសនងឹទរ មនិជាទទីពញចតិត ដល់ឣនក្ផង
ទា ាំងឡាយទឡើយ ។  

ច្ចប់ត ាំងលតអាំពទីពលលដលទារក្ទនាះ ានច្ចប់បដសិន ធ ិមក្ 
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-៨៤- 
រ ឿង ឣាននទរស្ដ្ឋ ី

រហូតដល់ទពលសរម្ចលទចញមក្, រតកូ្លចណាឌ លទនាះ ក្ធ៏្លល ក្ខ់្ លនួ
រក្រីក្លាំាក្ រក្សីុទធវើក្ចិ ចការ្រ មនិានរកី្ចាំទរ ើន រក្រពកឹ្ខ្ វះោង ច 
រក្ោង ចខ្ វះរពកឹ្, ម្ចត យ មនិឣាចចចិច ឹមកូ្នទនាះាន ក្ប៏ទណាត យ ឲយ
កូ្នទដ ើរទៅរក្សុាំទានទរ យក្មក្ចចិច ឹមជវីតិ ។ សម័យក្ថងមួយ ទក្មង
ទនាះ ានទដ ើរចូលទៅ ដល់ផទះមូលសិរទិសដ ា ី លដលជាផទះរបស់ខ្ លនួ 
កាលពជីាតមុិន ។ 

ក្នុងក្ថងជាមួយគ្នន ទនាះផងលដរ រពះសាសាត  ម្ចនរពះឣានន ទ ជា 
បច្ចឆ សមណៈ ទសតចយងទៅទទីនាះ រទងទ់តរពះទនរតទ ើញទក្មង
ទនាះទហើយ រទងរ់តស់រាប់ដល់មូលសិរទិសដ ា ីថ្ល “ទក្មងទនះ រជឺា 
ឣានន ទទសដ ា ី បតិរបស់ឣនក្” ។ 

មូលសិរទិសដ ា ីមនិទជឿទឡើយ ។ រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ឲយ 
ទក្មងទនាះ រាប់ក្ាំណប់រទពយ លដលខ្ លនួានក្ប់ទកុ្ កាលពជីាតមុិន 
ទដ ើមបីនងឹបញ្ជជ ក្ឲ់យមូលសិរទិសដ ាទីជឿ... ទហើយរទងា់នរតស់នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បុោត   មតថិ   ធនមតថិ      ឥតិ  នព្វលា  វហិញ្តិ 

ឣោត   ហិ  ឣតតនោ  នតថិ     កុនោ  បុោត   កុនោ  ធនំ  ។ 

ជនរល លតងរពួយលាំាក្ ទដ្ឋយទសចក្តសីម្ចគ ល់ ថ្លៈ កូ្ន
ទា ាំងឡាយ របស់ឣញម្ចន, រទពយ របស់ឣញម្ចន, តមលដលពតិ     
សូមបីខ្ លួនរបស់ខ្ លួន ក្ម៏និម្ចន ចាំណងទ់បើកូ្នទា ាំងឡាយ នងឹោប់ថ្ល 
ម្ចនមក្ឣាំពណីាាន  រទពយនងឹោប់ថ្ល ម្ចនមក្ឣាំពណីាាន ។ 
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-៨៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

៤៨- រ ឿង គណ្ឌ ិ រភទក្រោ  

រពះបរមសាសាត រទងរ់ារឰនវូរណឌិ ទភទក្ទច្ចរ ជាទច្ចរលដល 
លួចបលន ់ ក្នុងចាំទណាមក្នទច្ចរដចូគ្នន  ។ ម្ចនទច្ចរពរីនាក្ ់ានទៅវតត
ទជតពន ជាមួយនងឹរបជាជនលដលនា ាំគ្នន ទៅវតត ទដ ើមបីសាត ប់រពះធម៌
ទទសនា ។ 

បណាត ទច្ចរទា ាំងពរីនាក្ទ់នាះ ទច្ចរម្ចន ក្ ់ ានឣងគុយ តាំងចតិ ត
សាត ប់នវូរពះធម៌ទទសនា ទដ្ឋយទសចក្តទីគ្នរពទហើយ ានសទរមច
ទសាតបតតផិល, ចាំលណក្ឯ ទច្ចរម្ចន ក្ទ់ទៀត ឣងគុយសមលងឹច្ច ាំលតលួច
រទពយសមបតត ិ របស់ឣនក្ដក្ទលតប៉ុទណាណ ះ, ទបើម្ចច ស់ទរទភលចខ្ លួន ទៅ
ទពលណា, ក្ន៏ងឹលួចយក្ ទៅទពលទនាះោល ម ។ បន តចិទរកាយមក្ 
ទច្ចរទនាះ ក្ា៏នលួចរទពយ របស់ឧាសក្ម្ចន ក្ ់ លដលគ្នតទ់វចជាប់
នងឹជាយក្សប ចាំននួ ៥ ម្ចសក្ ទហើយយក្រាក្ទ់នាះ ទៅទញិមាូប
ឣាហារ រសា ចាំណី មក្សីុផកឹ្សបាយ ទៅឯផទះរបស់ខ្ លនួ នយិយ
ទដៀមដ្ឋម ច្ចក្ទ់ដ្ឋតទៅកានស់ាំឡាញ់ម្ចន ក្ទ់នាះ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ 
នយិយទលើក្តទមរើងលតខ្ លនួឯង ថ្ល “ជាឣនក្ម្ចនបញ្ជដ  ជាបណឌិ ត” ។ 
ចាំលណក្ឯ ទច្ចរម្ចន ក្ទ់ទៀត លដលសទរមចទសាតបតតផិល ទនាះ ាន
ចូលទៅរកាបទលូទរឿងទនាះ ថ្លវ យរពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 
រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
នយា  ព្វនលា  មញ្តិ  ព្វលយំ   បណឌ ិ នោ  វាបិ នតន នសា 

ព្វនលា  ច  បណឌ ិ តមានី           េ  នវ  ព្វនលាតិ  វចុេតិ ។ 
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-៨៦- 
រ ឿង ររះឧទាយិរថថ  

បុរគលណា ជាមនសុសរល ទហើយដងឹនវូោពក្នខ្ លួន ថ្ល ជា
រល ឣនក្ទនាះ នងឹទៅជាបណឌិ តានខ្ លះ ទដ្ឋយទហតុលដលដងឹខ្ លួន ថ្ល 
ជារលទនាះ, មា៉ងទទៀត បុរគលណា ជាមនសុសរល ម្ចនទសចក្តី
របកាន ់ថ្ល ជាបណឌិ ត បុរគលទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ជាមនសុសរល ទដ្ឋយ
ពតិរាក្ដ ។ 
 

   
 

៤៩- រ ឿង ររះឧទាយិរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះឧទាយទិតថរ ។ រពះឧទាយទិតថរ 
ទោក្ានទៅរងទ់ៅ ក្នុងធមមសោ ទធវើដចូជារពះមហាទថរ ។ ពួក្ភកិ្ ខុ 
ឣារន តកុ្ៈទា ាំងឡាយ ានទ ើញទោក្ទហើយ នកឹ្សាំគ្នល់ថ្ល ជារពះ 
មហាទថរៈ ឣនក្ទចះដងឹទរចើន ទហើយានសាក្សួរបញ្ជា ធម៌ទផសងៗ ។ 

រពះឧទាយទិតថរ រក្ទឆលើយនវូបញ្ជា ធម៌មនិានទាល់លតទសាះ ។ 
ភកិ្ ខុឣារន តកុ្ៈទា ាំងទនាះ ានតះិទដៀល ថ្ល “ភកិ្ ខុរបូទនះ រងទ់ៅ

ក្នុងវតត ជាមួយនងឹរពះសាសាត លដរ លតមនិដងឹធម៌ឣាថឣ៌វីបន តចិទសាះ” 
ដទូចនះទហើយ ក្ន៏ា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូថ្លវ យរពះសាសាត រទង់
រជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
យាវជីវមបិ  នច  នព្វលា      បណឌ ិ តំ   បយិរបុាេតិ 

ន  នសា  ធមមំ   វជិាោតិ        ទពវី  េូបរេំ  យថា  ។ 

ជនរល ទទាះបចូីលទៅឣងគុយជតិឣនក្រាជញ សូមបីឣស់មួយ 
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-៨៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ជវីតិ ក្ទ៏រឥតានដងឹរសធម៌ឣវី ឲយចាស់ោស់ទឡើយ ទរបៀបដចូជា
លវក្ លដលមនិដងឹរសជាតសិមល យ៉ងទនាះឯង ។  

 

   
 

៥០- រ ឿង បារឋយយក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូពួក្ភកិ្ ខុាទឋយយក្ៈ ចាំននួ ៣០ 
របូ រពួឺក្ភកិ្ ខុភទ ទវរ គយិៈ លដលានទទលួឯហភិកិ្ ខុឧបសមបទា ទៅក្នុង
បឋមទរធកិាល ។ ទរកាយមក្ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឣស់ទនាះ នាាំគ្នន ទៅគ្នល់
រពះសាសាត  សាត ប់រពះធម៌ទទសនាទហើយ ានសទរមចរពះឣរហតត-
ផល ឣស់ក្ទិលសពខី្ន ធសនាត ន ររប់ៗ របូ ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុដក្ទទទៀត ានទរលសរទសើរ ថ្ល “ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំង ៣០ 
របូទនះ ានសទរមចរពះឣរហតតផលយ៉ងឆ្មប់រហ័សទពក្ណាស់” ។ 

រពះសាសាត   រទងរ់តស់  នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
មុហុតតមប ិ នច  វញ្ិូ   បណឌ ិ តំ  បយិរបុាេតិ 

ខិបបំ  ធមមំ   វជិាោតិ   ជីវាហ   េូបរេំ  យថា ។ 

វចិដូ ជន ទបើចូលទៅឣងគុយជតិឣនក្រាជញ សូមបីលតមួយរ ាំទពច 
រលមងយល់រសធម៌ាន យ៉ងឆ្មប់រហ័ស ដចូជាឣណាត ត ដងឹនវូរស
សមល យ៉ងទនាះឯង ។ 

   
 

៥១- រ ឿង សុ្បបរទុធកុ្ដ្ ឋ ិ

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសុបបពុទ ធកុ្ដ ា ិ។ សុបបពុទ ធកុ្ដ ា ិ
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-៨៨- 
រ ឿង សុ្បបរទុធកុ្ដ្ ឋ ិ

ទនាះ សាត ប់រពះធម៌ទទសនាទហើយ ានសទរមចជារពះទសាតបន ន ជា
ឣនក្ទជឿចាស់ ក្នុងរពះពុទ ធ រពះធម៌ នងិ រពះសងឃ យ៉ងពតិរាក្ដ ។ 

សម័យក្ថងមួយ រពះឥង្កនាទ ធោិជ ចងស់ាក្លបងគ្នតទ់មើល ថ្ល 
“ទតើគ្នតទ់ជឿពតិ ឬក្ ៏មនិពតិ” ទហើយចូលទៅរក្សុបបពុទ ធកុ្ដ ា ិរតស់
ពនយល់ថ្ល “ទបើឣនក្នយិយថ្លៈ  រពះពុទ ធ មនិលមនជារពះពុទ ធ, រពះធម៌
មនិលមនជារពះធម៌, រពះសងឃមនិលមនជារពះសងឃដទូចនះទហើយ ទយើង 
នងឹឲយរទពយសមបតតជិាទរចើន ដល់ឣនក្” ។ សុបបពុទ ធកុ្ដ ា ិ ទឆលើយតបថ្ល 
“ខ្ ញុ ាំទនះ មនិលមនជាឣនក្ទទីល័រក្ទទ រជឺាឣនក្ម្ចនឣរយិរទពយ” ។  រពះ
ឥង្កនាទ ធោិជ រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបទសតចយងទៅ រកាបទលូរពះម្ចន
រពះោររទងរ់ជាប ។  

រគ្នទនាះ សុបបពុទ ធកុ្ដ ា ិ ក្ា៏នទៅគ្នល់រពះសាសាត ផងលដរ ។ 
ទៅទពលលដលសុបបពុទ ធកុ្ដ ា ិ រតឡប់មក្ពគី្នល់រពះសាសាត វញិទនាះ, 
រសាប់លតម្ចនទមទគ្នកូ្នខ្ ចមួីយ លដលធ្លល ប់ម្ចនទពៀរនងឹគ្នន ឣាំពជីាតមុិន 
ានទាលមក្  ជល់គ្នតស់ាល ប់  ក្ នុងមួយរ ាំទពចទនាះឯង ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញទហតុទនាះទហើយ ទទើបនា ាំគ្នន ទៅ
រកាបទលូថ្លវ យដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
ចរនតិ  ព្វលា  ទុនមមធា    ឣមិនតតននវ   ឣតតនោ  

កនោោត   បាបកំ  កមមំ     យំ  នហាតិ  កឋុកបផលំ  ។ 

ជនរលទា ាំងឡាយ មនិម្ចនរាជាញ  ម្ចនខ្ លនួដចូជាសរតូវ ទដ ើរ 
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-៨៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទធវើលតក្មមដោ៏មក្ លដលជាឣាំទពើម្ចនផលទៅត រក្ហាយ ។ 
 

   
 

៥២- រ ឿង នាយក្ស្ក្ៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូឣនក្លរសម្ចន ក្ ់ លដលម្ចន
ឧបនសិស័យ នងឹានសទរមចទសាតបតតផិល ។ រពះឣងគ រទងយ់ង
ទៅ តមភលលឺរស របស់នាយក្សក្ៈទនាះ លដលក្ាំពុងលតភជួរលរស រទង់
ទតរពះទនរតទ ើញបទងវចរទពយ លដលពួក្ទច្ចរានទធវើធ្លល ក្ ់ ក្នុងលរស
របស់គ្នតទ់ហើយ រទងរ់តស់ទៅកានរ់ពះឣានន ទ ថ្លៈ ម្ចន លឣានន ទ ឣនក្
ចូរមក្ ទមើលឣាសិរពសិ ។ 

រគ្នទនាះឯង ពួក្ម្ចច ស់រទពយ ានតមមក្របក្តិៗ មក្ដល់ទ ី
លរសទនាះ ទហើយានទ ើញបទងវចរទពយ របស់ពួក្ទរ ទៅក្នុងលរស
របស់នាយក្សក្ៈទនាះទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន ច្ចប់ចង វាយដ ាំ ទធ វើាប យ៉ង
ខ្ល ាំងទឃារទៅ ទដ្ឋយនកឹ្រតិថ្ល “គ្នតជ់ាទច្ចរ ានលួចបលនរ់ទពយទនះ 
មក្ោក្ទ់កុ្ ក្នុងលរសទនះ” ។ 

ឣនក្លរសទនាះ ាននយិយរាប់ម្ចច ស់រទពយ ថ្ល “ខ្ ញុ ាំ មនិលមន
ជាទច្ចរ លួចរទពយសមបតត ិ របស់ពួក្ឣនក្មក្ទទ” ទហើយាននយិយ
ឣះឣាង ដល់រពះពុទ ធ នងិ រពះឣានន ទ ទដ ើមបីទធ វើជាសាក្សី ។ ពួក្ម្ចច ស់
រទពយ ានឮដទូចនះទហើយ ក្ន៏ា ាំនាយក្សក្ៈទនាះ ទៅទលូដល់រពះ
ោជា ។ រពះោជា រទងា់ននា ាំយក្ទៅ គ្នល់រពះសាសាត ទហើយ រទង់
រកាបទលូសួរពកីារនយិយឣះឣាង របស់ឣនក្លរសទនាះនងឹរពះឣងគ។ 
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-៩០- 
រ ឿង នាយសុ្ម្នមាលាកា  

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “តថ្លរត ានទ ើញបទងវចរទពយ 
ក្នុងលរសទនាះលមន”  ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ន  តំ  កមមំ   កតំ  សាធុ           យំ  កោវ   ឣនុតបបតិ 

យេស  ឣេសញមុនខា  នោទំ     វបិាកំ   បឋិនេវតិ  ។ 

បុរគល ទធវើក្មមណាទហើយ រលមងទៅត រក្ហាយ ជាខ្ងទរកាយ
ម្ចនមុខ្របឡាក្ទ់ដ្ឋយទកឹ្លភនក្ លរសក្ទញួយាំ ទទលួនវូផលក្នក្មម
ណា, ក្មមលដលទរទធវើទហើយទនាះ ទ ម្ ះថ្លជាក្មមមនិលអទសាះទឡើយ។ 

 

   
 

៥៣- រ ឿង នាយសុ្ម្នមាលាកា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាយសុមនម្ចោការ ជាឣនក្
ទបះផ្ករ មលះិ យក្ទៅថ្លវ យរពះាទពមិពសិារ ជាទរៀងោល់ក្ថង ។ ក្ថងមួយ 
គ្នត ់ ទ ើញនវូរពះសាសាត ទហើយ ម្ចនចតិតរកី្ោយរជះថ្លល  យ៉ងក្រក្
លលង ានយក្ផ្ករ មលះិ មក្ថ្លវ យជាពុទ ធបូជា ។ ការបូជាផ្ករ មលះិ របស់
នាយសុមនម្ចោការទនះ ម្ចនឣានោុពខ្ល ាំងកាលណាស់ ។  

រពះាទពមិពសិារ រទងរ់ជាបទហើយ ម្ចនរពះទយ័ទសាមនសស 
យ៉ងក្រក្ទលង រទងរ់ពះោជទានរពះោជរទពយជាទរចើន ដល់នាយ
ម្ចោការ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំគ្នន  នយិយសរទសើរ នវូរពះពុទាធ -    
នោុព នងិ ការបូជានវូផ្ករ មលះិ លដលនាយសុមនម្ចោការ បូជាថ្លវ យ
ចាំទរះរពះសាសាត  ទដ្ឋយចតិតរជះថ្លល  ។ 
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-៩១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
តញេ  កមមំ   កតំ  សាធុ          យំ  កោវ   ោនុតបបតិ 

យេស  បតីនោ  េុមនោ     វបិាកំ   បឋិនេវតិ  ។ 

បុរគល ទធវើក្មមណាទហើយ រលមងមនិទៅត រក្ហាយ ជាខ្ង
ទរកាយ ដល់នវូទសចក្តទីពញចតិត ម្ចនចតិតលអ ទទលួនវូផលក្នក្មម
ណា,  ក្មម លដលទរទធវើទហើយទនាះឯង ទ ម្ ះថ្ល ជាក្មមលអ ។  
 

   
 

៥៤- រ ឿង នាងឧបបលវណ្ណណ រេ  ី
រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងឧបបលវណាណ ទថរ ីជាធតី

របស់ទសដ ារីកុ្ងសាវតថ ី ។ ទពលលដលនាងទៅជាររហសថ, ម្ចនរពះ
ោជា នងិ មហាទសដ ាជីាទរចើន ចងា់ននាងមក្ទធវើជាមទហសី ។  ទសដ ាី
ជាបតិ ម្ចនការចទងអៀតចងអល់ចតិ ត យ៉ងខ្ល ាំង មនិដងឹជានងឹទលើក្កូ្ន
រក្មុាំ ទៅឲយដល់ឣនក្ណាមួយទទ ទទើបានប ា្ ញផលូវ ឲយនាងទចញ 
ទៅបួសជាភកិ្ខុន ី ។ នាងឧបបលវណាណ  ឮបតិឣនញុ្ជដ ត ឲយទៅបួស
ដទូចនះទហើយ ម្ចនចតិតទរតក្ឣរ យ៉ងក្រក្លលង ទហើយានចូលទៅ
បួសជានាងភកិ្ខុន ីក្នុងសាំណាក្ក់្ននាងភកិ្ខុនទីា ាំងឡាយ មនិយូរប៉ុនាម ន 
ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

រគ្នទនាះ នន ទម្ចណព លដលជាកូ្នឪពុក្ធាំ របស់នាង ម្ចន 
ទសចក្តទីសនហា មក្ទលើរបូនាងឧបបលវណាណ ទថរ ី តាំងលតឣាំពទីពល
លដលនាងទៅជាររហសថមក្ទម៉លះ   លុះដល់ានឱកាសលអទហើយទនាះ 
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-៩២- 
រ ឿង រ ឿង ជម្ពូកាជីវក្ 

នន ទម្ចពណ ក្ា៏នចូលទៅ របទសូោ៉យ រ ាំទោភទលើនាងឧបបល-    
វណាណ ទថរ ី ទហើយានសទរមច ដចូទសចក្តបីាំណងរបស់ខ្ លនួ ។ ទៅ
ទពលជាមួយគ្នន ទនាះ រពះធរណី មនិឣាចនងឹរទ នវូជនរលទនាះាន
ទឡើយ ក្ា៏នទរបះលបក្ លញក្ទចញជា ២ បាំលណក្ រសូបយក្នាយ   
នន ទម្ចណព  ចូលទៅដល់មហាឣវចិនីរក្ោល មទនាះឯង ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន ថ្ល “រពះខ្ណីារសព ទា ាំង 
ឡាយ  ទៅលតម្ចនទសចក្តទីរតក្ឣរនងឹការទសពកាម” ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ រពះខ្ណីា-
រសព ទា ាំងឡាយ មនិទរតក្ឣរ ក្នុងកាមសុខ្ មនិម្ចនចតិ តជាប់ជាំរក្ ់
ក្នុងកាមទឡើយ ដចូតាំណក្ទ់កឹ្មនិជាប់ទៅទលើសលឹក្ឈូក្ យ៉ងដទូច្ចន ះ
ឯង”  ដទូច នះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

មធុវា  មញ្តី  នព្វលា       យាវ  បាបំ  ន  បចេតិ 

យទា  ច  បចេតី  បាបំ       ឣថ  ទុកខំ   និគចឆតិ  ។ 

ដោបណា ាបមនិទានហុ់ចផលឲយ ដោបទនាះ ជនរល 
លតងសាំគ្នល់នវូាបទនាះ ថ្ល ម្ចនរសជាត ិ ដចូទកឹ្ មុ ាំ, លុះលតកាល
ណា ាបហុចផលឲយ ជនរល ទទើបរបទះនវូទសចក្តទីកុ្ ខ ក្នុងកាល
ទណាះ  ។ 

 

   
 

៥៥- រ ឿង ជម្ពូកាជីវក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ  នវូជមពូកាជវីក្ម្ចន ក្ ់។   ក្ នុង 
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-៩៣- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

សាសនា ក្នរពះពុទ ធរពះនាមក្សសបៈ ជមពូកាជវីក្ទនះ ធ្លល ប់ានបួស
ជាភកិ្ខុ របរពតឹ តមនិលអ ានទជររបទទចរពះខ្ណីារសពមួយរបូ ទដ្ឋយ
ផលវាិក្ក្នក្មមទនាះឯង លុះសាល ប់ទៅ ក្ា៏នទៅទសាយទកុ្ខ យ៉ង
ធងន ់ក្នុងមហាឣវចិនីរក្ ឣស់មួយពុទ ធន តរ...  លុះដល់សាសនា ក្នរពះ
សមណទគ្នតមទយើងទនះ ានមក្ទក្ើតជាមនសុសទៅរកុ្ងោជររះឹ ទដ ើរ 
រសាត មនិទសលៀក្រក្ទ់ខ្ឣាវ មនិសីុាយ សីុលតោមក្ ប៉ុទណាណ ះ 
ចូលចតិតទដក្ ទលើក្លផនដ ី ទៅទពលលដលម្ចនសក្ល់វង យក្ដ រ្ ប់
មក្ច្ចប់ដក្ ។ 

មហាជនោរទរចើន នយិមោប់ឣានរជះថ្លល  នងឹជមពូកាជវីក្ទនះ 
ខ្ល ាំងណាស់ ាននា ាំយក្មាូបឣាហារជាទរចើន ទដ ើមបីលួងទោមឲយគ្នត់
បរទិោរ ។ លតជមពូកាជវីក្ មនិរពមបរទិោរទសាះ រគ្ននល់តយក្ចុង
សបូវោល ាំង មក្រជលក្ផ់តតិនងឹមាូបឣាហារទហើយ ដ្ឋក្ទ់លើចុងឣណាត ត
លតប៉ុទណាណ ះឯង គ្នតា់នរបរពតឹ តយ៉ងទនះ ឣស់រយៈទពល ៥៥ ឆ្មន ាំ  ។ 

ក្នុងសម័យទនាះ រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញ នវូ
ឧបនសិស័យរបស់ជមពូកាជវីក្ទហើយ រទងយ់ងចូលទៅជតិៗ គ្នត ់។  

ទៅក្នុងបឋមយម មហាោជទា ាំង ៤ ានចូលទៅគ្នល់រពះ     
សាសាត , ក្នុងមជឈិមយយ សក្រទទវោជ ក្ា៏នចូលមក្គ្នល់, ក្នុង   
បចឆមិយម មហារពហម ានចូលមក្គ្នល់ ម្ចនពន លភឺ លសឺាវ ង យ៉ង
រតចះរតចង ់រហូតោរត ី។ 

ជមពូកាជវីក្  ានទ ើញទហើយ  នកឹ្ឣសាច រយចាំលឡក្ យ៉ងខ្ល ាំង 
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-៩៤- 
រ ឿង ឣ្ិររបថ 

រពកឹ្ទឡើង ក្ា៏នចូលទៅ រកាបទលូសួរនងឹរពះសាសាត  ។ រពះឣងគ 
រទងា់នទទសនាពនយល់ ឲយជមពូកាជវីក្ទនាះ ានសទរមចដល់រពះ
អរហតតផល ។ 

រគ្នទនាះឯង ពួក្មហាជន ជាទរចើន ានមក្ ក្នុងទទីនាះលដរ 
ទក្ើតម្ចនទសចក្តសីងស័យ ថ្ល “រពះសមណទគ្នតម នងឹ ជមពូកាជវីក្ 
ទតើឣនក្ណា ធាំជាងឣនក្ណា? ”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងរ់តស់រពះបញ្ជជ  ឲយ
រពះទថរៈ រជឺមពូកាជវីក្ ទដ្ឋះរសាយនវូទសចក្តសីងស័យ របស់មហា-
ជន កុ្ ាំឲយម្ចនការសងស័យ តទៅទទៀត ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្ល
ទនះ ថ្ល ៖ 

មានេ  មានេ  កុេនគគន    ព្វនលា  ភុនញជថ  នភាជនំ 

ន  នសា  េង្កខ តធមាម នំ         កលំ  ឣគឃតិ  នសាឡ្េឹ  ។ 

ជនរល ទកុ្ជាបរទិោរ នវូទោជន ទដ្ឋយចុងសបូវោល ាំង         
ោល់ៗ លខ្ ជនរលទនាះ ក្ម៏និដល់មួយចាំណិតក្នចាំលណក្ ទ ី១៦ ៗ 
ទលើក្ របស់បុរគលទា ាំងឡាយលដលម្ចនធម៌ានដងឹ ឬ ានពចិ្ចរណា
ទហើយទឡើយ  ។  

   
 

៥៦- រ ឿង ឣ្ិររបថ 

រពះបរមសាសាត   រទងា់នរារឰនវូទរបតមួយ លដលម្ចនោង
កាយដចូជាសតវពស់ លវងរបលវង ២០ ទយជន ៍ម្ចនក្ាលដចូមនសុស 
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-៩៥- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ឣារស័យទៅ  ទលើក្ាំពូលភនាំរជិឈកូ្ដ  ។  
រពះមហាទម្ចរគោល នទតថរ ានទ ើញ នវូទរបតទនាះទហើយ ក្៏

នយិយ ជាមួយនងឹរពះលក្ខណទតថរ ទៅទចី ាំទរះរពះភង្កក្ត ក្នរពះ   
សាសាត ,  រពះឣងគ រទងទ់ធវើជាសក្សី របស់រពះមហាទម្ចរគោល ន ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូសួរនវូបុពវក្មម របស់ទរបត
ទនាះ នងឹរពះសាសាត  ។  រពះឣងគ រទងរ់តស់នវូឣតតីនទិានថ្ល “កាល 
ពឣីតតីកាល ទរបតទនះានទក្ើតជាឣនក្លរសម្ចន ក្ ់ ទ ើញពួក្របជាជន
ទដ ើរជានរ់សូវលរសរបស់គ្នត ់ទដ ើមបីទៅទធវើបុណយនងឹរពះបទចចក្ពុទ ធ ជា
ទរៀងោល់ក្ថង ពុាំលដលដ្ឋច ់ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តទីរកាធខ្ងឹយ៉ងខ្ល ាំង នងឹពួក្
របជាជនរពមទា ាំងរពះបទចចក្ពុទ ធ ។  ក្ថងមួយ ជួនជារពះបទចចក្ពុទ ធ មនិ
ទៅ ក្នុងបណណសាោ, គ្នតា់នចូលទៅវាយបាំលបក្ទររឿងបរកិាខ រទរបើ
រាស់ របស់រពះបទចចក្ពុទ ធ លបក្ខ្ចូខ្តទា ាំងឣស់ ទរសចទហើយាន
យក្ទភលើងមក្ដតុបណណសាោ ឲយទឆះទខ្ ទចឣស់លថមទទៀត, ទដ្ឋយផល
ក្នក្មមទនាះ លុះគ្នតស់ាល ប់ទៅ ក្ា៏នទៅទក្ើត ក្នុងនរក្ ទសាយទកុ្ខ
ទវទនាយ៉ងខ្ល ាំង រហូតដល់លផនដដីះុទឡើងានមួយទយជន ៍ ទទើបាន
មក្ទក្ើតជាទរបត ម្ចនឣតតោពដចូជាពស់ ម្ចនក្ាលដចូមនសុស រស់
ទៅ ទលើភនាំរជិឈកូ្ដទនះ” ក្នុងទបីចច ប់ឣតតីនទិាន រទងរ់តស់ នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

ន  ហិ  បាបំ  កតំ  កមមំ         េជជញខីរវំ   មុចេតិ 

ឌ្ហនតំ   ព្វលមននវតិ        ភសាម ចឆនោន វ   បាវនក  ។ 

95



 

 

-៩៦- 
រ ឿង ស្ដ្ឋកូី្ដ្ររបថ 

ាបក្មម លដលជនរលទធវើទហើយ មនិទានឲ់យផលទនាះក្ម៏្ចន 
ដចូទកឹ្ទដ្ឋះរសស់លដលមនិទានល់របកាល យ (‘ក្នុងមួយរ ាំទពច)’ ដទូច្ចន ះ, 
ាបក្មមទនាះ រលមងតមដតុនវូបុរគលរល ដចូរទងើក្ទភលើងលដលបទិ
ា ាំងទកុ្  ទដ្ឋយទផះ  យ៉ងដទូច្ចន ះឯង  ។ 

 

   
 

៥៧- រ ឿង ស្ដ្ឋកូី្ដ្ររបថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសដ ាកូី្ដទរបត លដលរស់ទៅ
ទលើភនាំរជិឈកូ្ដ ម្ចនឣតតោពរបលវងបគី្នវុត ម្ចនលដក្រក្ហមឆអនិទអអ  ៦ 
ហមនឺដុ ាំ ធ្លល ក្ចុ់ះមក្សាំពងក្ាល មតងទហើយមតងទទៀត ឥតម្ចនឈប់
ឈរទឡើយ ។ 

រពះមហាទម្ចរគោល នទតថរ ានទ ើញ នវូទរបតទនាះទហើយ ក្៏
នយិយ ជាមួយនងឹរពះលក្ខណទតថរ ទៅទចី ាំទរះរពះភង្កក្ត ក្នរពះ   
សាសាត , រពះឣងគ រទងទ់ធវើជាសក្សី របស់រពះមហាទម្ចរគោល ន ។ ពួក្
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូសួរ នវូបុពវក្មមទនាះនងឹរពះសាសាត  ។ 

រគ្នទនាះ រពះសាសាត  រទងរ់តស់ឣតតីនទិានទនះ ថ្ល “សម័យ
ក្ថងមួយ ម្ចនបុរសទតឿម្ចន ក្ ់ ជាឣនក្ពូលក្ខ្ងផ្កទ តរ់គ្នប់រកួ្ស ។ ក្ថង
មួយ រពះោជា រទងា់នរតស់បញ្ជជ  ឲយពួក្ឣាម្ចតយទៅតមបុរស 
ទនាះមក្គ្នល់ ទហើយរទងរ់តស់ទៅកានបុ់រសទតឿទនាះ ថ្ល “ខ្ ញុ ាំ ម្ចន
បុទោហតិម្ចន ក្ ់ ជាឣនក្ចូលចតិតនយិយទរចើនណាស់, ទៅទពលណា
លដលបុទោហតិទនាះ  ចូលមក្គ្នល់ខ្ ញុ ាំ ទហើយហាម្ចតន់យិយ,  ចូរឣនក្ 
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-៩៧- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ផ្កទ តឣ់ាចម៍ពលពទា ាំងឣស់ទនះ តរមងចូ់លទៅ ក្នុងម្ចត ់ របស់ទរ ទៅ
ទពលទនាះោល ម, ទតើឣនក្ឣាចទធវើ យ៉ងទនះ ានលដរឬទទ? ” ។  បុរស
ទតឿទនាះ រកាបទលូថ្ល “ទលូរពះបងគាំ ឣាចទធវើាន” ទហើយក្ា៏នទធវើ
តមរពះោជបញ្ជជ  ។ 

ច្ចប់ត ាំងលតពទីពលទនាះមក្ បុទោហតិ ក្ស៏ងប់សាង ត ់ លលង
នយិយទរចើន ដចូមុនទទៀត ។ រពះោជារទងរ់ពះោជទានរ វ្ នជ់ាទរចើន 
ដល់បុរសទតឿទនាះ ។ ទរកាយមក្ ម្ចនបុរសម្ចន ក្ ់ចងទ់រៀនវជិាជ ផ្កទ តដ់ុ ាំ
រកួ្ស ឣាំពបុីរសទតឿទនាះ ទហើយានចូលទៅទផញើខ្ លនួរាណ ទធវើជាកូ្ន
សិសស ទដ ើមបីទរៀនយក្នវូវជិាជ ទនាះ ។ លុះទរៀនចប់សពវររប់ទហើយ ក្៏
ចងស់ាក្លបងវជិាជ ទនាះលទមើល, ក្ថងមួយ បុរសម្ចន ក្ទ់នះ ក្ា៏នមក្
ជួបរបទះ នងឹរពះបទចចក្ពុទ ធមួយរពះឣងគ ក្រ៏តិ ថ្ល “បុរគលម្ចន ក្ទ់នះ 
រាក្ដជាគ្នម នឪពុក្ម្ចត យ លមនពតិ” ទហើយានផ្កទ តដ់ុ ាំរកួ្ស សាំទៅ 
ទៅ រតងច់ ាំរន ធរតទចៀក្ខ្ងសាត ាំ របស់រពះបទចចក្ពុទ ធ ធលុះទចញទៅ រន ធ
រតទចៀក្ខ្ងទឆវង ទធវើឲយរពះបទចចក្ពុទ ធឣងគទនាះ បរនិរិវ ន ក្ នុងមួយ
រ ាំទពចទនាះឯង ។  ទររះាបក្មមទនះឯង បុរសទនាះ លុះសាល ប់ទៅ ក្៏
ានទៅទសាយទកុ្ខយ៉ងធងន ់ ទៅក្នុងមហាឣវចិនីរក្ រហូតដល់លផនដ ី
ដះុានមួយទយជន ៍ ទទើបានមក្ទក្ើតជាសដ ាកូី្ដទរបត ទលើក្ាំពូលភនាំ
រជិឈកូ្ដទនះ” ទៅទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រពះឣងគរទងរ់តស់ នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យាវនទវ   ឣនោថ យ         ញតតំ   ព្វលេស  ជាយតិ  

97



 

 

-៩៨- 
រ ឿង ររះសុ្ធម្មរថថ  

ហនតិ  ព្វលេស  េុកកំេំ    មុទធេស   វបិាតយំ  ។  

ចាំទណះវជិាជ  លតងទក្ើតទឡើង ដល់បុរគលរល រគ្ននល់តទដ ើមបី
ទសចក្តវីនិាសលតប៉ុទណាណ ះ, ចាំទណះវជិាជ ទនាះ រលមងញុា ាំងបញ្ជដ  របស់
ទរ ឲយធ្លល ក្ចុ់ះ (‘លថមទា ាំង) ’បាំទផលចបាំផ្កល ញចាំលណក្ធម៌ស របស់បុរគល
រលទនាះ  ។ 

   
 

៥៨- រ ឿង ររះសុ្ធម្មរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះសុធមមទត ថរ ជាទៅឣធកិារ
វតតឣម្ចព តក្វន ក្នុងមចឆកិាសណឌ នររ ។ រពះសុធមមទត ថរ ទ ើញចតិត
រហបត ី ឣនក្ានសទរមចឣនាគ្នម ី លដលជាឧបដ្ឋា ក្ របស់ខ្ លួន ម្ចន
ចតិតរជះថ្លល  ជាមួយនងឹរពះឣរគសាវក័្ ទរចើនជាងមក្រក្ខ្ លនួ លដលទធវើជា
ទៅឣធកិារវតត ទហើយាននមិន តរពះឣរគសាវក័្ជាមុន ទទើបនមិន តខ្ លួនជា
ខ្ងទរកាយ ានទរកាធខ្ងឹឣនច់តិ តយ៉ងខ្ល ាំង ចាំទរះចតិ តរហបតទីនាះ 
ទហើយាននយិយច្ចក្ទ់ដ្ឋត ទដៀមដ្ឋម ជាទរចើនរបការ ទរកាយមក្ 
ានរតទ់ច្ចលវតត ទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់បញ្ជជ  ឲយភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ នាាំរពះ 
សុធមមទត ថរ មក្ទដ ើមបីទៅសុាំខ្ម្ចទទាស ចាំទរះចតិ តរហបត ីទហើយរទង ់
រតស់ថ្ល “ពតិណាស់ សមណៈ មនិរតូវរបកានខ់្ លួន ឬក្ ៏ ម្ចនចតិ ត
រចលណន យ៉ងទនះថ្ល វតតរបស់ឣញ, ទលីាំទៅ របស់ឣញ, ឧាសក្ 
ឧាសិកា របស់ឣញ, ទររះថ្ល ទបើសមណៈ ទធវើយ៉ងដទូចនះ, ក្ទិលស 
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-៩៩- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ទា ាំងឡាយ ម្ចនបញសា នងិ ម្ចនះ ជាទដ ើម រលមងទក្ើតទឡើង” ដទូចនះ
ទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣេនតំ   ភាវមិនចឆយយ           បុនរកខ រញេ   ភិកខ ូេុ 

ឣាវានេេុ  ច  ឥេសរយំិ      បូជា  បរកុនលេុ  ច 

មនមវ  កត  មញ្នតញ           គិហិបពវជិោ   ឧនភា 

មនមវ  ឣតិវសា  ឣេសញ         កិចាេ កិនចេេុ  កិេមិញេ 

ឥតិ  ព្វលេស  េងកនបោ      ឥេា  មានោ ច វឌ្ឍតិ  ។ 

ភកិ្ ខុរល រលមងរាថ្លន នវូទសចក្តសីរទសើរ លដលមនិម្ចន ‘(ក្នុង
ខ្ លនួ) ផង នវូការទធវើជារបមុខ្ ( ‘ទធវើជាធាំ) ទលើពួក្ភកិ្ ខុផង នវូោពជា
ឥសសរៈ ក្នុងឣាវាសទា ាំងឡាយផង នវូការបូជាទា ាំងឡាយ ក្នុងរតកូ្ល 
ក្នជនទា ាំងឡាយដក្ទផង, ទសចក្តរីតះិរះិ រលមងទក្ើតម្ចន ដល់ភកិ្ ខុ
រល យ៉ងទនះ រ ឺររហសថ នងិ បពវជតិ ទា ាំងពរីពួក្ ចូរសាំគ្នល់ នវូ
ក្ចិ ចលដលមនសុសដក្ទទធវើទហើយ ថ្ល ជាក្ចិច របស់ឣញវញិ, ឣាំណាចដ៏
ក្រក្លលង របស់ឣញ ចូរម្ចន ក្នុងក្ចិ ចតូច ធាំ ណាៗ មួយ,  ‘(កាលទបើ
យ៉ងទនះ)’  បញសា នងិ ម្ចនះ  រលមងចាំទរ ើនទឡើង  ។ 

    
 

៥៩- រ ឿង ររះវនវាសី្ថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះវនវាសីតសិសទតថរ ជាបុរត
របស់ទញាមឧបដ្ឋា ក្ របស់រពះធមមទសនាបតសីារបុីរត ។ រពះវន-  
វាសីតសិសៈ ទោក្ម្ចនទសចក្តរីជះថ្លល  ចាំទរះរពះសារបុីរត  ត ាំងលតព ី
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-១០០- 
រ ឿង ររះវនវាសី្ថិស្សរថថ  

ទោក្ទៅជាកុ្ម្ចរមក្ទម៉លះ លុះឣាយុាន ៧ ឆ្មន ាំ ក្ា៏នចូលទៅបួស
ជាសាមទណរ ទៅក្នុងសាំណាក្រ់ពះសារបុីរត ទោក្ជាឣនក្បរបូិណ៌
ទដ្ឋយោភសការ រៈជាទរចើន លតទោក្មនិម្ចនចតិតទរតក្ឣរ ក្នុងោភ
សការ រៈទនាះទឡើយ ានទរៀនក្មមដ្ឋា ន ក្នុងសាំណាក្រ់ពះសាសាត  ទហើយ
រកាបថ្លវ យបងគាំសុាំោរពះឣងគ ទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងក្រពសាង ត ់
មួយក្លន លង  រហូតដល់ានសទរមចឣរហតតផល  ក្នុងទទីនាះ ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទរលសរទសើររុណ របស់រពះទថរៈ 
ថ្ល “ទោក្ានទធវើក្មមលដលទរទធវើានទដ្ឋយក្រម ទហើយានលះបង់
ទច្ចលនវូោភសការ រៈ ចូលទៅទៅ ក្នុងក្រពដស៏ាង ត ់លតម្ចន ក្ឯ់ង រហូត
ានសទរមចរពះឣរហតតផល ក្នុងទបីាំផុត” ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ ទហើយរតស់ ថ្ល 
“ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ការរបតបិតត ិ លដលឣារស័យោភសការ រៈទនាះ
ទផសង ការរបតបិតត ិ លដលញុា ាំងសតវឲយដល់រពះនរិវ នទនាះទផសង, ក្ ៏ 
ឣាយទា ាំង ៤ ម្ចនទាវ រទបើក្ចាំហ ច្ចាំទទលួភកិ្ ខុលដលរក្ាការរបតបិតត ិ
លដលឣារស័យោភសការ រៈ ទដ្ឋយឣាំណាចការសម្ចទានធុតងគ ម្ចន
ការទៅក្នុងក្រព ជាទដ ើម ទដ្ឋយសងឃឹមថ្ល “ឣាតម ឣញ នងឹានោភ 
ទររះការរបតបិតតទនះ” ចាំលណក្ ភកិ្ ខុ ឣនក្លះបងោ់ភសការ រៈ លដល
ទក្ើតទឡើង ទដ្ឋយការរបតបិតត ិ លដលញុា ាំងសតវ ឲយដល់រពះនរិវ ន 
ទហើយចូលទៅក្នុងក្រព ខ្តិខ្ាំពាយម បាំទពញសមណធម៌ រលមងាន
សទរមចរពះឣរហតតផល” ដទូចនះទហើយ រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
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-១០១- 
គាថាធម្មបទ ប្រប 

ឣញ្  ហិ  លាភូបនិសា      ឣញ្  និព្វវ នគាមិនី 

ឯវនមតំ   ឣភិញ្យ        ភិកខ ញ  ពុទធេស  សាវនក  

េកក រ ំ  ោភិនននទយយ        វនិវកមនុរពហូនយ  ។ 

បដបិទា ឣារស័យនវូោភទផសង បដបិទា ជាដាំទណើ រទៅកាន់
រពះនរិវ នទផសង, ភកិ្ ខុ ជាសាវក័្របស់រពះពុទ ធ ដងឹចាស់នវូទហតុទនាះ 
យ៉ងទនះទហើយ មនិរួរទរតក្ឣរចាំទរះោភសការ រៈទឡើយ របបីញុា ាំង
វទិវក្ ឲយចាំទរ ើន ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ។ 

ចប់ពាលវគ្គ  ទី ៣ 

ចប់ គាថាធមមបទ ប្រប  
ភាគ ទ ី៣ 
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គាថាធម្មបទប្រប 

6 

នមោ  តស្ស  ភគវមោ  ឣរហមោ  ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស ។ 

ភាគ ទី ៤ 

បណ្ឌិ តវគគ  ទី ៦  

 ៦០- រ ឿង ររះរាធរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូរពះោធទតថរដម៏្ចនឣាយុ ។ 
កាលលដលទោក្ទៅជាររហសថ ជាមនសុសរក្ខ្សតខ់្ល ាំងណាស់ ទៅ
ឣារស័យជាមួយនងឹភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទដ ើមបីចចិច ឹមជវីតិ ជាទរៀងោល់ក្ថង 
ោធររហមណ៍ ានទាសសាំឣាតវតតឣាោម ពុាំលដលខ្នទឡើយ ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យ ក្នឣរហតត-
ផល របស់ោធររហមណ៍ទហើយ ទទើបរទងយ់ងទៅរារស័យសន ទនា
ជាមួយ ។ ោធររហមណ៍ ានរកាបបងគាំទលូសុាំបពវជាជ  ឧបសមប័ទ 
ទររះគ្នតម់្ចនបាំណងចងបួ់សខ្ល ាំងណាស់ អស់ជាទរចើនឆ្មន ាំទហើយ ។ 
រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទៅភកិ្ខុទា ាំងឡាយ មក្របជុ ាំគ្នន  ទហើយរតស់
សួរបញ្ជជ ក្ថ់្ល “ទតើភកិ្ ខុ ឣងគណា នកឹ្រពញក្ទ ើញ នវូឧបការរុណ 
របស់ររហមណ៍ទនះានលដរ? ”  ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះ រពះសារបុីរត ានរកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគ 
ដច៏ ាំទរ ើន ទលូរពះបងគាំ នកឹ្រពញក្ទ ើញនវូឧបការរុណ របស់ររហមណ៍ 
ទនះាន រកឺាលឣាំពទីពលមុន គ្នតា់នរបទរនាយមួយលវក្ ដល់
ទលូរពះបងគាំ” ។  រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ រតស់ឲយរពះសារបុីរត 
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-១០៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បាំបួសោធររហមណ៍ ជាភកិ្ ខុ ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ក្នុងរគ្នទនាះឯង ។  
លុះបួសទហើយ ទោក្ជាឣនក្លដលទររបទៅាន្យ មនិ

ចទចស សាត ប់ប គ្ ប់តមឱវាទ របស់រពះសារបុីរត មនិយូរប៉ុនាម ន ក្៏
ានសទរមចរពះឣរហតតផល ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទរលសរទសើររុណ
របស់រពះសារបុីរត ថ្ល “ជាឣនក្ម្ចនក្តចដូ ក្តទវទតីធម៌... ” ទហើយ
ទរលសរទសើររពះោធៈ ថ្ល “ជាឣនក្លដលទររបទៅានទដ្ឋយ្យ 
ទទលួឱវាទ  ទដ្ឋយទគ្នរព”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
និធីនំវ    បវោត រ ំ យំ   បនេស   វជជទេសិនំ  

និគគយហវាទឹ   នមធាវ ឹ     ោទិេំ   បណឌ ិ តំ    ភនជ 

ោទិេំ  ភជមានេស    នេនយោ  នហាតិ  ន  បាបិនយា ។ 

បុរគល រួរទ ើញនវូឣនក្រាជញណា លដលជាឣនក្នយិយសងរត ់
សងរនិ ចងអុលរាប់ទទាស ថ្ល ដចូជាបុរគលឣនក្រាប់ក្ាំណប់រទពយឲយ 
ដទូច្ចន ះ រួររប់រក្ឣនក្រាជញលបបទនាះ ( ‘ទររះថ្ល’) កាលបុរគលរប់រក្
ឣនក្រាជញលបបទនាះ រលមងម្ចនទសចក្តគី្នប់របទសើរ មនិម្ចនទសចក្ត ី
ឣារក្ក្ទ់ឡើយ ។ 
 

   
 

៦១- រ ឿង ឣស្សជជិបុនរវសុ្ក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុឣសសជជបុិនពវសុក្ៈ ។ ភកិ្ ខុ
ទា ាំងពរីរបូទនះ ជាភកិ្ខុ ក្ នុងចាំទណាមក្នពួក្ភកិ្ ខុឆពវរ គយ៍ី ជាសទធវិហិារកិ្ 
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-១០៤- 
រ ឿង ររះឆននរថថ  

របស់រពះឣរគសាវក័្ លតជាភកិ្ខុឣលជជ ី របរពតឹ តឣនាច្ចរ ទដ ើរទធ វើកុ្ល- 
ទសូក្ក្មម ចចិច ឹមជវីតិ ទដ្ឋយបចចយ័លដលានមក្ទនាះ... ច្ចាំវសា
ទៅនងឹភនាំរដី្ឋររី ីជាមួយភកិ្ខុ ៥០០ របូ លដលជាបរវិារ របស់ខ្ លួន ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហតុទនាះទហើយ រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយ 
រពះឣរគសាវក័្ទា ាំងពរី នមិន តទៅឣប់រ ាំទនូាម នដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ...ទហើយ 
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

ឱវនទយោនុសានេយយ           ឣេព្វភ   ច  និវារនយ 

េតំ ហិ នសា បិនយា នហាតិ   ឣេតំ នហាតិ ឣបបិនយា ។ 

បណឌិ ត រួរទនូាម នទរបៀនរបទៅ រួរហាមឃាត ់ នវូជនទា ាំង 
ឡាយ ច្ចក្ឣាំទពើឣសបបុរស, ឣនក្រាជញទនាះ រលមងជាទរីសឡាញ់ 
របស់សបបុរស លតមា៉ង  មនិជាទរីសឡាញ់ ក្នឣសបបុរសទឡើយ ។ 

 

    
 

៦២- រ ឿង ររះឆននរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឆន នទត ថរ ។  ឆន នភកិ្ ខុ របូទនះ 
ជាឣនក្លដលទររបទៅានទដ្ឋយលាំាក្ របកានម់្ចនះយ៉ងខ្ល ាំង ាន
ទជររបទទចរពះឣរគសាវក័្ទា ាំងពរីរបូ ថ្ល “ឣញ កាលតមទសតចទចញ
មហាឣភទិនង្កសរមណ៍ ជាមួយរពះោជបុរត ទៅទពលទនាះ មនិទ ើញ
ម្ចនឣនក្ណាម្ចន ក្ទ់សាះ លតឥឡូវទនះ ឣនក្ទា ាំងពរីនាក្ទ់នះ ទដ ើររបកាស
ទឃាសនា រាប់ទរឯងឱយដងឹថ្លៈ ឣាតម ឣញ ទ ម្ ះសារបុីរត ទ ម្ ះ
ទម្ចរគោល ន  ទយើងទា ាំងពរីនាក្ជ់ារពះឣរគសាវក័្...” ។ 
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-១០៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងា់នរតស់បញ្ជជ  ឲយទៅ
ភកិ្ខុឆន នៈ មក្ទហើយ រទងរ់តស់ទនូាម នទរបៀនរបទៅ... ។  ភកិ្ ខុឆន នៈ ទៅ
ទសងៀម ានលតមួយទភលចប៉ុទណាណ ះ លុះដល់រតឡប់មក្វញិ ក្ា៏នច្ចប់
ទផតើមទជររបទទចរពះឣរគសាវក័្ ដចូពទីដ ើមវញិ ។ រពះសាសាត  រទង់
រតស់ឲយទៅឆន នភកិ្ ខុ លដលក្ាំពុងលតទជររបទទចទនាះមក្ទហើយ រទង់
រតស់ឣប់រ ាំទនូាម នមតងទទៀត ថ្ល  លនឆន នៈ រពះឣរគសាវក័្ទា ាំងពរីទនះ ជា
ក្លាណមរិត ជាបុរគលរបទសើរបាំផុតសរម្ចប់ឣនក្ (១) ចូរឣនក្ទសព 
រប់ជាមួយនងឹក្លាណមរិតទា ាំងពរីទនះចុះ” ទហើយ រទងរ់តស់ នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

ន  ភនជ  បាបនក  មិនតត          ន  ភនជ  បុរសិាធនម 

ភនជថ  មិនតត   កលោនណ     ភនជថ  បុរេុិតតនម ។ 

បុរគល មនិរួរប់នងឹាបមរិត មនិរួររប់នងឹបុរសទថ្លក្ទាប 
រួររប់រក្លតនងឹក្លាណមរិត  រួររប់រក្លតនងឹបុរសខ្ ពងខ់្ ពស់ ។ 

 

   
 

៦៣- រ ឿង ររះម្ហាក្បបិនរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះមហាក្បបិនទតថរ ។   កាល 
____________________________________________________________________ 

     ១- ម ោះបីជាព្ពោះសាសាត  ព្ទ្ងព់្ោស់្ទ្ូន្មា ន ដល់មៅ ៣ មលើក្ស ក៏្សឆននភិក្សខុ មិនព្ពមម្វើ

ោមព្ពោះឱវាទ្ របស់្ព្ពោះឣងគដដរ មពលដដលព្ពោះឣងគព្ទ្ងប់រនិិព្វវ នមៅមហើយ ព្ពោះឣាននទ

បានម្វើព្ពហាទ្័ណ្ឌ  ដល់ឆននភិក្សខុៗ មក្សើតមស្ចក្សតីស្មងវគតក់្សស្លុត លោះបងទ់្ិដឋោិនោះ រងឹតអឹង 

ខិតខចំមំរើនវបិស្សន្ម រហូតដល់បានស្មព្មចព្ពោះឣរហតតផល ។ 
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-១០៦- 
រ ឿង ររះម្ហាក្បបិនថថ  

ពរីពះទថរៈទៅជាររហសថទនាះ ទោក្ជារពះមហាក្សរត ទសាយោជយ
សមបតត ិ ទៅនររកុ្ក្រុដវត ី រទងម់្ចនរពះឣរគមទហសី រទងរ់ពះនាម     
ឣទនាជាទទវ ី ។ 

សម័យក្ថងមួយ រពះោជា រទងា់នរពះសណាត ប់ពត័ម៌្ចន ឣាំពី
ពួក្រណិជ ថ្ល “ឥឡូវទនះ រពះពុទ ធរតនៈ រពះធមមរតនៈ នងិ រពះ
សងឃរតនៈ ានទក្ើតទឡើងទហើយ ក្នុងរកុ្ងសាវតថ”ី ដទូចនះទហើយ រទង់
ម្ចនរពះទយ័ទសាមនសស យ៉ងក្រក្លលង ទហើយរទងា់នរពះោជទាន
រពះោជរទពយ ឲយដល់ពួក្រណិជទា ាំងឣស់ទនាះ តមសមរួរ ទរកាយ
មក្ រពះឣងគរទងល់ះបងោ់ជសមបតត ិ ទចញទៅសាងផនួស មួយឣទន លើ
ទដ្ឋយពួក្បរវិារ ម្ចន ចាំននួ ១,០០០ នាក្ ់ រទងយ់ងទឆ្មព ះទៅកានទ់ី
រកុ្ងសាវតថ ីទហើយរទងចួ់បរបទះនងឹរពះសាសាត  ទៅរក្ក់្ណាត លផលូវ 
រទងា់នរពះសណាត ប់ នវូរពះធមមទទសនា រឣឺនបុុពវកី្ថ្ល ឣាំពរីពះ  
សាសាត  ទហើយរទងា់នសទរមចរពះឣរហតតផល ជាឯហភិកិ្ ខុ ក្នុងរគ្ន
ទនាះឯង ។ 

សម័យទរកាយមក្ រពះនាងឣទនាជាទទវ ី រពមទា ាំងរសីសនាំ
លដលជាពួក្បរវិារ ានឮនវូដ ាំណឹងទនាះទហើយ ទទើបយងទៅកាន់
សាំណាក្ ់ ក្នរពះសាសាត  ានសាត ប់រពះធមមទទសនា របស់រពះឣងគ 
ទហើយ ក្ា៏នសទរមចជារពះទសាតបន ន បនាទ ប់មក្ រពះនាងាន
សាងផនួសជានាងភកិ្ខុន ី ក្នុងសាំណាក្ ់ ក្ននាងភកិ្ខុន ី ទ ម្ ះ ឧបបល-    
វណាណ ទថរ ីមួយឣទន លើទដ្ឋយពួក្បរវិារ  ទហើយានសទរមចរពះឣរហតត 
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-១០៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ផល ទា ាំងឣស់គ្នន   ក្ នុងរគ្នទនាះឯងទហាង ។ 
សម័យក្ថងមួយ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានឮសាំទឡងលដលរពះ

មហាក្បបិនទតថរ ានឧទាន ថ្ល “សុខ្ហន៎! ៗ”  ទទ ើបនា ាំគ្នន ទៅរកាបទលូ
ថ្លវ យ ដល់រពះសាសាត  ថ្ល “រពះមហាក្បបិនទតថរ ានឧទានរារឰនវូ
ទសចក្តសុីខ្  ក្នុងោជយសមបតត”ិ  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ធ្លនាោ៉ប់រង ថ្ល “រពះទថរៈ មនិាន
ឧទានរារឰទសចក្តសុីខ្ ក្នុងោជយសមបតតទិទ រ ឺ ឧទានរារឰទសចក្តី
សុខ្  ក្ នុងរពះនរិវ នទទទតើ”  ដទូច នះទហើយ រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 

ធមមបបីតិ  េុខំ  នេតិ      វបិបេនននន   នចតសា 

ឣរយិបបនវទិនត   ធនមម     េទា  រមតិ  បណឌ ិ នោ  ។ 

បណឌិ ត លដលម្ចនទសចក្តលីឆ អត ក្នុងរពះធម៌ ម្ចនចតិតរជះថ្លល
ទហើយ រលមងទដក្ជាសុខ្ រលមងទរតក្ឣរ ក្នុងធម៌ លដលរពះឣរយិៈ 
របកាសទកុ្ទហើយ សពវៗ  កាល ។  
 

   
 

៦៤- រ ឿង បណ្ឌ ិថសាម្រណ្  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰបណឌិ តសាមទណរ ជាបុរតរបស់
ទញាមឧបដ្ឋា ក្រពះសារបុីរត ក្នុងរកុ្ងសាវតថ ី ។  បណឌិ តសាមទណរ 
ានបាំទពញបុណយកុ្សលទកុ្មក្ពជីាតមុិន ទពលម្ចនឣាយុាន ៧ 
ឆ្មន ាំ ានចូលទៅបួសជាសាមទណរ  ក្នុងសាំណាក្រ់ពះសារបុីរត ។ 

សម័យក្ថងមួយ   ទោក្ាននមិន តទៅបណិឌ ាត   ជាមួយរពះ 
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-១០៨- 
រ ឿង បណ្ឌ ិថសាម្រណ្  

សារបុីរត ានទ ើញឣនក្លរស ក្ាំពុងលតាចទកឹ្បចចូ លទៅ ក្នុងលរស 
ទ ើញជាងទធវើរពួញ ក្ាំពុងលតពតរ់ពួញឲយរតង ់ ទ ើញជាងទឈើក្ាំពុង
លតច្ច ាំងទឈើ  ទធវើានតមទសចក្តរីតូវការរបស់ខ្ លនួ ទហើយានក្ាំណត់
យក្មក្ទធវើជាឣារមមណ៍ រតិឣប់រ ាំទនូាម នខ្ លនួ ឲយានលបបបទលអ ទទើប
ថ្លវ យបងគាំសុាំោរពះសារបុីរត វលិរតឡប់មក្កានវ់តតវញិ រចួាន   
លផ តរផ្កត ាំនងឹរពះទថរៈ ឲយយក្បណិឌ ាតមក្ជូនផង បន តចិទរកាយមក្ 
សាមទណរ ក្ា៏ននមិន តមក្ដល់វតត ទហើយានចូលទៅ ក្នុងបន ទប់ បទិ
ទាវ រកុ្ដ ិ យ៉ងជតិ រងទ់ធវើសម្ចធ ិ ពចិ្ចរណាោងកាយ របស់ខ្ លួន ឲយ
ធ្លល ក្ចូ់លទៅ  ក្នុងក្រតលក្ខណ៍ទា ាំង  ៣   ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះ បណឌុ ក្មពលសីោឣាសន ៍ របស់សក្រទទវោជ 
ានសាំលដងឣាការទៅត  ខ្សុលបលក្ពរីបរក្ត ី ទដ្ឋយឣាំណាចក្នទតជា- 
នោុព របស់សាមទណរទនាះ ។ សក្រទទវោជ រទងរ់ពះចនិាត ពចិ្ចរណា
ទហើយ ទទើបរទងទ់តរពះទនរតទ ើញបណឌិ តសាមទណរ ក្ាំពុងលតរង់
ទធ វើសម្ចធ ិ ឣប់រ ាំទនូាម នចតិ តរបស់ខ្ លនួ ទទើបរទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយមហា-
ោជទា ាំង ៤ ទៅច្ច ាំយមការររជុ ាំវញិវតត ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយម្ចនសាំទឡងសតវ
យាំ នាាំឲយម្ចនការរ ាំខ្ន ដល់សាមទណរ រទងប់ញ្ជជ ចន ទមិទទវបុរត នងិ 
សុរយិទទវបុរត ឲយបចឈប់មណឌ លរសមីរបស់ខ្ លនួសិន ចាំលណក្រពះ   
ឣងគ  រទងយ់ម  ទៅរតងទ់ខ្ល ងទាវ រវតត  ។ 

ក្នុងខ្ណៈទនាះឯង ម្ចនសោពសងប់សាង តល់អណាស់ ទធវើឲយ 
សាមទណរ  ម្ចនចតិ តមូល  ម្ចនឣារមមណ៍លតមួយ   ទធ វើឲយានសទរមច 
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-១០៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ផល ៣ ខ្ងទដ ើម ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ទៅសល់លតរពះឣរហតតផលមួយ     
បទ៉ណាណ ះឯង ។ 

រពះសាសាត  រទងរជាប ថ្ល “ទបើរពះសារបុីរត យក្ភតត ហារ
ទៅឲយសាមទណរ ក្នុងទពលជាមួយគ្នន ទនាះ នងឹទធវើមនិឲយសាមទណរ
ានសទរមចរពះឣរហតតផល” ទហើយ រទងយ់ងមក្ របថ្លប់រងទ់ៅ 
រតងម់្ចតទ់ាវ ររពះវហិារ ។ កាលរពះសារបុីរត នមិន តមក្ដល់ទហើយ, 
រពះសាសាត  រទងរ់តស់សួររបសាន ធម៌ ជាមួយនងឹរពះទថរៈ ។ លុះចប់
របសាន ធម៌ទហើយ សាមទណរ ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល ។  រពះ
សាសាត  រទងរ់តស់ឲយរពះសារបុីរត យក្ភតត ហារ ទៅរបទរន ដល់
សាមទណរ  ។ 

ទពលបណឌិ តសាមទណរ ឆ្មនន់វូភតត ហារទហើយ, សុរយិ-
ទទវបុរត ក្ា៏នបទចចញ នវូពន លភឺ លសឺាវ ងរងុទរឿងទឡើង ។  រពះឣាទតិយ    
ក្ា៏នរាក្ដ  ទៅក្នុងទវោក្ថងរទសៀល ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញទហតុឣសាច រយដទូចនះទហើយ ក្ទ៏ក្ើត
ទសចក្តសីងស័យោល ម ានសន ទនាគ្នន  ថ្ល “ក្ថង ដចូជាលបររទសៀល ឣវីក្៏
ទលឿនទម៉លះ? សាមទណរ ទទើបលតនងឹឆ្មនច់ ា្ នរ់ចួទហើយថមីៗ  ទតើម្ចន
ទហតុឣវីហន៎?”  ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះទហើយ រទងរ់តស់ 
ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ទពលលដលឣនក្ម្ចនបុណយ ទធវើសមណធម៌ 
សុរយិទទវបុរត   ានច្ចប់មណឌ លរពះឣាទតិយទកុ្... ”    ដទូច នះទហើយ 
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-១១០- 
រ ឿង ររះលកុ្ណ្ត ក្ភទទិយៈ 

រទងរ់តស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
 ឧទកញហិ   នយនតិ   ននតតិក 

 ឧេុកោ   នមយនតិ   នតជនំ 

 ទារុ ំ  នមយនតិ   តចឆក 

 ឣោត នំ   ទមយនតិ   បណឌ ិ ោ  ។ 

ធមមត ឣនក្បងាូរទកឹ្ លតងបងាូរទកឹ្ទៅ, ឣនក្ទធវើរពួញ លតងពត់
រពួញ (‘ឲយរតង’់)  ឣនក្ច្ច ាំងទឈើ  លតងច្ច ាំងទឈើ,  រឯី បណឌិ តទា ាំងឡាយ
លតងទនូាម នឣប់រ ាំខ្ លនួ ‘(ឲយានលអ ដទូច្ចន ះលដរ) ’ ។ 

 

   
 

៦៥- រ ឿង ររះលកុ្ណ្ត ក្ភទទិយៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះលកុ្ណត ក្ភទ ទយិទតថរ ។ 
ពួក្ភកិ្ ខុ នងិ សាមទណរទា ាំងឡាយ លដលជាបុថុជជន ានទ ើញរពះ    
ទថរៈ ទហើយនា ាំគ្នន ច្ចប់សិរសាទលងខ្ លះ ច្ចប់រតទចៀក្ទលងខ្ លះ ច្ចប់
រចមុះទលងខ្ លះ ទហើយនយិយទសើចទលង ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ 
រពះលកុ្ណត ក្ភទ ទយិៈ កាលទបើពួក្ភកិ្ ខុ នងិ សាមទណរ របលឡងទលង 
យ៉ងទនះទហើយ ក្ទ៏ោក្មនិម្ចនទសចក្តទីរកាធខ្ងឹ ចាំទរះភកិ្ ខុ នងិ
សាមទណរទា ាំងទនាះលដរ ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុសាមទណរទា ាំងឡាយទនាះ ដងឹចាស់ថ្ល រពះទថរៈមនិ
ទចះទរកាធខ្ងឹ ដទូច នះទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន ទរលសរទសើររុណរពះទថរៈ ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះទហើយ រទងរ់តស់ 
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-១១១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ រពះខ្ណីារសព មនិទរកាធខ្ងឹ មនិញាប់
ញ័រ ដចូជាភនាំថ មតន”់  ដទូច នះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នេនលា  យថា  ឯកឃនោ     វានតន  ន  េមីរតិ 

ឯវ ំ  និោទ បេំសាេុ             ន  េមមិញជនតិ  បណឌ ិ ោ ។ 

ភនាំថ មតន ់ មនិញាប់ញ័រ ទររះខ្យល់ យ៉ងណាមញិ, បណឌិ ត
ទា ាំងឡាយ ក្ម៏និរ ាំទភ ើប ទររះរក្យតះិទដៀល នងិ រក្យសរទសើរ ក្៏
ដទូច្ចន ះលដរ  ។ 

 

   
 

 ៦៦- រ ឿង មាតានាងកាណ្ណ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូម្ចតរបស់នាងកាណា លដល
ានទរៀបចាំទធ វើន ាំ ទដ ើមបីជូនកូ្នរសី របស់ខ្ លួនទៅរតកូ្លសាវ ម ី ។ រគ្ន
ទនាះ ម្ចនភកិ្ ខុ ៤ របូ ានផ្កល ស់បតូរគ្នន  ចូលទៅបណិឌ ាត, ភកិ្ ខុ មួយ     
របូៗ ចូលទៅបណិឌ ាត ដល់ទៅ ៤ ទលើក្ រហូតដល់ម្ចត របស់នាង
កាណា ទធវើន ាំមនិទាន ់ លដលជាទហតុទធវើឲយយតឺយូរដ ាំទណើ រ ក្ នុងការជូន
កូ្នរសីរបស់ខ្ លនួ ទៅរតកូ្លក្នសាវ ម ី។ ទររះលតការយតឺយូរទនះឯង 
ានជាសាវ ម ី របស់នាងកាណា ទរៀបការជាមួយរសីថមទីទៀត ។ នាង 
កាណា ានដងឹទរឿងទនះទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តទរកាធខ្ងឹ នងឹពួក្ភកិ្ ខុទា ាំង
ទនាះ យ៉ងខ្ល ាំង ទ ើញពួក្ភកិ្ ខុ ទពលណា ក្ទ៏ជររបទទច តះិទដៀល 
ររប់លបបយ៉ង  មនិទរ ើសមុខ្ថ្ល ឣងគណាជាឣងគណាទឡើយ ។ 

រពះសាសាត    រទងយ់ងទៅ   ទទសនាទរាសនាងកាណា  ឲយ 
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-១១២- 
រ ឿង មាតានាងកាណ្ណ 

នាងានសទរមចរពះទសាតបតតផិលទហើយ ទសតចយង តមផលូវរពះ
បរមោជវា ាំង ។ រពះាទបទសនទទិកាសល រទងទ់តរពះទនរតទ ើញ
រពះសាសាត  ទហើយទទើបទសតចយងមក្គ្នល់ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទរឿងនាងកាណា តាំងពទីដ ើមមក្រហូត 
ដល់នាងានសទរមចទសាតបតតផិល ឲយរពះោជារទងរ់ជាប ។ រពះ
ោជា រទងម់្ចនរពះទយ័ ទសាមនសសជាទបីាំផុត ទហើយរទងា់នយក្
នាងកាណាទនាះ ទៅចចិច ឹម ដចូជាធតី របស់រពះឣងគ ។ នាងកាណា 
ានជាភរយិរបស់មហាឣាម្ចតយ ។ ច្ចម់ត ាំងពទីពលទនាះមក្ នាង
ម្ចនចតិតរជះថ្លល  ទចះទធវើបុណយកុ្សល ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា លតនាងមនិ
ានទទលួភកិ្ ខុលដលខ្ លួនរតូវឧបដ្ឋា ក្ ទររះភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានោងច្ចល 
ច្ចប់ត ាំងលតអាំពទីពលលដលរតូវនាងទជររបទទជមក្ទម៉លះ ។ នាង ាន
ដ្ឋក្ទ់វន ឲយបុរសឈរច្ច ាំរតង ់ម្ចតទ់ាវ រនររ ទដ ើមបីនមិន តទោក្ឲយមក្
ផទះរបស់ខ្ លនួ ទហើយានបាំទពញនវូបុណយកុ្សល បរចិ្ចច រទានទផសង ៗ 
ពុាំលដលដ្ឋចទ់ឡើយ  ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ របជុ ាំគ្នន  នយិយពទីរឿងនាងកាណា ទហើយ 
ទរលសរទសើររុណ របស់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
យថាបិ  រហនទា  គមភី នោ     វបិបេនោន   ឣោវនិលា 

ឯវ ំ ធមាម និ  េុោវ ន         វបិបេីទនតិ  បណឌ ិ ោ  ។ 

ឣន លងទ់កឹ្លដលទរៅ រលមងថ្លល មនិលអក្ ់យ៉ងណា, បណឌិ តទា ាំង 
112



 

 

-១១៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឡាយទបើានសាត ប់ធម៌ទទសនាទហើយ រលមងរជះថ្លល ស៊ប់ យ៉ងទនាះ ។ 
 

   
 

៦៧- រ ឿង បញ្ចស្ថភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ ៥០០ របូ ទៅទពលលដល
រពះឣងគរងច់្ច ាំវសា ក្នុងទរីកុ្ងទវរញ្ជជ  រហូតដល់ានចួបរបទះនងឹ
ទពលលដលម្ចនភកិាខ  រក្ានទដ្ឋយលាំាក្ ។ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ម្ចន
ទសចក្តលីាំាក្ យ៉ងខ្ល ាំង ក្ នុងច ា្ នប់ណិឌ ាត ទទាះជាយ៉ងទនាះក្៏
ទដ្ឋយ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ក្ទ៏ៅលតម្ចនឣាការសងប់ទសងៀម តមសមណ-  
វស័ិយ លុះទចញរពះវសាទហើយ ក្ា៏ននមិន តទៅវតតទជតពន នារកុ្ង
សាវតថ ី ជាមួយនងឹរពះសាសាត  ។ 

ពួក្មហាជន ានរបទរនឣារន តកុ្ភតត ជាទរចើន ដល់ភកិ្ ខុទា ាំង
ទនាះ ក្នុងទពលទនាះ ម្ចនវឃិាសាទជន រ ឺ ទក្មងវតតច ាំននួ ៥០០ នាក្ ់
ឣារស័យពួក្ភកិ្ ខុ ទៅក្នុងរពះវហិារ ទពលលដលពួក្ទរទទលួទោជន
រចួទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន ទលងរបដ្ឋល់របតប់ ទោតរបលឡងគ្នន ទលង តម
ទាំទនើងចតិ ត ឥតម្ចនការខ្ម សទឣៀនបន តចិទសាះ ។ ពួក្ភកិ្ ខុ ានទ ើញ
យ៉ងទនះទហើយ ក្ា៏នរះិរន ់នវូក្រិយិមនិសមរមយ របស់ពួក្ទក្មងវតត
ទា ាំងទនាះ ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំ ទហើយរទងរ់តស់នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

     េពវតថ    នវ   េបបញរសិា   វជនតិ 
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-១១៤- 
រ ឿង ររះធម្មិក្រថថ  

ន   កមកមា   លបយនតិ   េនោត  

េុនខន   ផុដ្ឋា    ឣថ   វា   ទុនកខន 

ន   ឧចាេ វចំ   បណឌ ិ ោ   ទេសយនតិ  ។ 

សបបុរសទា ាំងឡាយ លតងលះ ( ‘ឆន ទោរ)’ ក្នុងធម៌ទា ាំងពួង, ពួក្ 
ទោក្លដលសងប់រម្ចង ប់ មនិឣន ទះឣលន ទង ទររះទសចក្តរីាថ្លន  ក្ នុងកាម, 
ពួក្បណឌិ ត ទបើទសចក្តសុីខ្ ឬ ទកុ្ ខ រល់រតូវទហើយ រលមងមនិសាំលដង
នវូឣាការទឡើងចុះទឡើយ ។  

 

   
 

៦៨- រ ឿង ររះធម្មិក្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះធមមកិ្ទត ថរ ។ កាលលដល
ទោក្ទៅជាររហសថ, ជាឧាសក្ម្ចន ក្ល់ដលម្ចនសទាធ រជះថ្លល  យ៉ង
ខ្ល ាំង ក្ នុងរពះពុទ ធសាសនា រាថ្លន ចងបួ់សជាភកិ្ខុ ទហើយក្ា៏នរបកឹ្ា
ជាមួយនងឹភរយិ របស់ខ្ លនួ ។ ភរយិ មនិចងឲ់យទៅបួសទទ ាន
នយិយរាប់ ថ្ល “សូមបងកុ្ ាំឣាលទៅបួសឣី ច្ចាំឲយកូ្នទយើង ក្នុងក្ផទ
របសូតមក្សិន” ។ លុះដល់ទារក្ របសូតមក្ទហើយ, ភរយិ ាន
រាប់សាវ មទីទៀត ថ្ល “សូមបងរងច់្ច ាំឲយកូ្នតូចទនះ ទចះទដ ើរបន តចិសិន 
ច្ច ាំទៅបួសចុះ” ។ ឧាសក្ ទ ើញដចូជាគ្នម នានការទសាះ ទទើប 
លួចរតទ់ៅបួសជាភកិ្ខុ ខ្ាំពាយម បាំទពញសមណធម៌ រហូតដល់
ានសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

ចាំលណក្ភរយិទៅម្ចន ក្ឯ់ងពុាំាន ក្ចូ៏លទៅបួសជាភកិ្ខុន ីក្នុង 
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-១១៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះពុទ ធសាសនា ទហើយានសទរមចរពះឣរហតតផលដចូគ្នន លដរ ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ របជុ ាំគ្នន នយិយទរឿងរពះធមមកិ្ទត ថរ ។ 
រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

ន  ឣតតនហតុ  ន  បរេស  នហតុ 

ន  បុតតមិនចឆ   ន  ធនំ  ន  រឋាំ 

ន  ឥនចឆយយ    ឣធនមមន   េមិទធិមតតនោ 

េ  េីលវា    បញ្វា  ធមមិ នក  េិយា ។ 

បណឌិ តមនិរួរទធវើឣារក្ក្ ់ ទររះទហតុក្នខ្ លួន មនិរួរទធវើឣារក្ក្ ់
ទររះទហតុក្នឣនក្ដក្ទ មនិរួររាថ្លន កូ្ន មនិរួររាថ្លន រទពយ មនិរួរ
រាថ្លន រដ ា មនិរួររាថ្លន សិទ ធ ិ ទដ ើមបីខ្ លនួ ទដ្ឋយទហតុមនិលមនជាធម៌
ទឡើយ  ទោក្រួរជាឣនក្ម្ចនសីល ម្ចនរាជាញ  របក្បទដ្ឋយធម៌ ។  

    
 

៦៩- រ ឿង ធម្មស្សវនៈ  
រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូការសាត ប់ធម៌ របស់មហាជន 

ក្នុងទរីកុ្ងសាវតថ ី។ សម័យក្ថងមួយ មហាជន ានរបជុ ាំគ្នន  ទធវើបុណយ
ឲយទាន ម្ចនធមមសសវនៈ រសឺាត ប់រពះធម៌ទទសនា រហូតដល់រពកឹ្ទឡើង
ពួក្ខ្ លះ ម្ចនទសចក្តទីរតក្រតឣាល ក្នុងកាម ានរតឡប់ទៅផទះវញិ    
ក្ម៏្ចន ពួក្ខ្ លះ ទដក្លក្ ់ ក្នុងរពះវហិារ ដល់រពកឹ្ទឡើងរតឡប់ទៅផទះ
វញិក្ម៏្ចន ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញយ៉ងដទូចនះទហើយ ក្ជួ៏បជុ ាំគ្នន
នយិយឣាំពទីរឿងទនាះ ។ 
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-១១៦- 
រ ឿង ឣាគនតុក្ភិក្ខ ុ 

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំ សាំលដងធមមកី្ថ្ល ទហើយ
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣបបក  នត  មនុនេសេុ នយ  ជោ  បារគាមិនោ 

ឣថាយំ  ឥតោ  បជា   តីរនមវានុធាវតិ  ។ 

នយ  ច  នខា  េមមទកខ នត  ធនមម   ធមាម នុវតតិ នោ 

នត  ជោ  បារនមេសនតិ   មចេញនធយយំ  េុទុតតរ ំ ។ 

បណាត មនសុសទា ាំងឡាយ ពួក្ជនណា លដលឆលងដល់ទរតើយ រឺ
រពះនរិវ ន ពួក្ជនទនាះ ម្ចនរបម្ចណតចិទពក្ណាស់, ចាំលណក្ឯពួក្
សតវ  ទរៅពទីនះ  រលមងសទុ ះទៅកានទ់រតើយ ‘(សការ យទដិ ា’ិ)  ។ 

ជនទា ាំងឡាយណា របរពតឹ តតមធម៌ក្នុងធម៌លដលរពះតថ្លរត 
រទងស់ាំលដងទកុ្ទហើយ ទដ្ឋយរបក្ព ជនទា ាំងឡាយទនាះ នងឹឆលងនវូ
លាំទៅក្នមចចុ លដលមនិ្យនងឹឆលងាន ទហើយដល់នវូរពះនរិវ ន ។ 

    
 

៧០- រ ឿង ឣាគនតុក្ភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុឣារន តកុ្ៈ ៥០០ របូ លដល
ច្ច ាំវសា ក្នុងទរីកុ្ងទកាសល ។ លុះទពលទចញវសាទហើយ ភកិ្ ខុទា ាំង
ទនាះ ក្ា៏ននា ាំគ្នន ទៅរកាបថ្លវ យបងគាំរពះសាសាត  ទៅវតតទជតពន រកុ្ង
សាវតថ ី ។ 

រពះសាសាត  កាលរទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល ទដ ើមបីរម្ចង ប់ នវូសឹក្ 
សរតូវ ក្នភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-១១៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

កណហ ំ   ធមមំ   វបិបហាយ         េុកកំ   ភានវថ  បណឌ ិ នោ 

ឱក   ឣនោកមាគមម          វនិវនក  យតថ   ទូរមំ 

តរោភិរតិមិនចឆយយ         ហិោវ   កនម  ឣកិញេនោ 

បរនិយាទនបយយ  ឣោត នំ      ចិតតនកលនេហិ  បណឌ ិ នោ  ។ 

នយេំ  េនមាព ធិយនងគេុ     េមាម   ចិតតំ   េុភាវតំិ 

ឣាទានបបឋិនិេសនគគ          ឣនុបាទាយ  នយ  រោ 

ខីោេវា   ជុតិមនោត          នត  នលានក  បរនិិពវញោ  ។ 

បណឌិ តរួរលះបងធ់ម៌ទមម ទចញ ញុា ាំងធម៌-ស ឲយចាំទរ ើនទឡើង 
ទចញច្ចក្ឣាល័យរកឺាមរុណ ទហើយឈមទៅរក្រពះនរិវ ន ជាធមម-
ជាត មនិម្ចនឣាល័យ របបីលះបងក់ាមទា ាំងឡាយទចញ ជាឣនក្មនិ
ម្ចនក្ងវល់ រាថ្លន នវូទសចក្តទីរតក្ឣរ ក្នុងវទិវក្ លដលពួក្សតវទរតក្  
ឣរាន ទដ្ឋយក្រមទនាះ, បណឌិ ត រួរញុា ាំងខ្ លនួ ឲយសាអ តផូរផង ់ ច្ចក្
ទររឿងទៅហមងចតិ ត ។ ចតិ ត លដលបណឌិ តទា ាំងឡាយណា ានឣប់រ ាំលអ
ទហើយ ក្នុងឣងគក្នធម៌ជាទររឿងរតស់ដងឹទា ាំងឡាយ ឬ បណឌិ តទា ាំង 
ឡាយណា មនិរបកានម់្ច ាំ ទរតក្ឣរ ក្នុងការលះនវូទសចក្តរីបកានម់្ច ាំ 
បណឌិ តទា ាំងឡាយទនាះៗ រលមងជាឣនក្ឣស់ឣាសវៈ ម្ចនទសចក្តរីងុ 
ទរឿង បរនិរិវ ន ក្ នុងទោក្ ។ 

ចប់ បណ្ឌិ តវគគ ទ ី៦  
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-១១៨- 
ឣរហតតវគគ   ទី ៧ 

៧១- រ ឿង ម្ជីវក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូបញ្ជា លដលហមជវីក្ ានរកាប
ទលូសួរ ទៅទវោលដលភកិ្ខុទទវទតត រតិនងឹទធវើរុតរពះឣងគ រទឺម្ចល ក្ដ់ុ ាំ
ថ មមក្ ពទីលើភនាំរជិឈកូ្ដ ។ ដុ ាំថ មទនាះ ានធ្លល ក្ម់ក្បះ៉ទងគចិគ្នន  លបក្ជាពរី
បាំលណក្, បាំលណក្មួយ ានរទមៀលធ្លល ក្ម់ក្ រតូវរពះាទា របស់រពះ
ម្ចនរពះោរទធវើឲយរពះទោហតិជា ាំ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននមិន តរពះ  
ឣងគ យងទៅកានជ់វីក្មពវន័ ។  ហមជវីក្ ានយក្ថ្លន ាំ មក្បទិថ្លវ យ 
ទហើយយក្ក្ាំណាតស់ាំពត ់ មក្រុ ាំទកុ្មួយរយៈសិន រចួរកាបថ្លវ យបងគាំ
ោរពះឣងគ ទដ ើមបីទៅជួយពាាលបុរសម្ចន ក្ទ់ទៀត ទរសចទហើយនងឹ
វលិរតឡប់មក្ រសាយសាំពតល់ដលានរុ ាំទកុ្ទនាះទចញ។ កាលលដល
ហមជវីក្ ទចញទៅពាាលឣនក្ជមងទឺនាះ, ទវោ ក្រ៏ពលប់លមម ។ ឣនក្
យមទាវ រ ក្ា៏នបទិនវូទាវ ររកុ្ងទា ាំងឣស់, ហមជវីក្ ចូលទៅរក្រពះ 
សាសាត មនិាន ទហើយម្ចនទសចក្តរីពួយារមភ យ៉ងខ្ល ាំង ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបនវូទសចក្តវីតិក្ រៈ របស់ហមជវីក្ ទហើយ
រទងរ់តស់ឲយរពះឣានន ទ រសាយថ្លន ាំទនាះទចញ ។ លុះរពកឹ្ទឡើង ទទើប
ទរទបើក្ទាវ ររកុ្ង, ហមជវីក្ របញាប់របញាល់ ចូលមក្គ្នល់រពះឣងគ 
ទហើយានរកាបទលូ នវូទសចក្តវីតិក្ រៈ របស់ខ្ លនួ ថ្លវ យរពះសាសាត  
រទងរ់ជាប ។ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “តថ្លរត មនិម្ចនទសចក្តទីៅត
រក្ហាយទឡើយ”  ដទូច នះទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-១១៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

   គតទធិនោ   វនិសាកេស      វបិបមុតតេស     េពវធិ 

   េពវគនថបបហីនេស          បរឡិានហា  ន  វជិជតិ  ។ 

ទសចក្តទីៅត រក្ហល់រក្ហាយ រលមងមនិម្ចន ដល់ទោក្ឣនក្
ម្ចនផលូវឆ្មង យទដ ើរដល់ទហើយ មនិម្ចនទសចក្តទីសាក្ រចួរសឡះច្ចក្
ធម៌ទា ាំងពួង ម្ចនក្ទិលសជាទររឿងច្ចក្ទ់រសះទា ាំងពួង លះបងទ់ច្ចល
ឣស់ទហើយ  ។ 

   
 

 ៧២- រ ឿង ររះម្ហាក្ស្សបរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះមហាក្សសបទតថរ ។ រពះ
មហាក្សសបៈ ម្ចនញាតទិញាមសាគ ល់ជាទរចើន ទៅក្នុងរកុ្ងោជររះឹ ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរះិរនរ់ពះទថរៈ ថ្ល “ជាឣនក្ជាប់ជាំរក្ ់ក្នុងរតកូ្ល
ញាតទិញាម នងិ ក្នុងបចចយ័ទា ាំងឡាយ” ។  

រពះសាសាត  រជាបទហើយ រទងធ់្លនាោ៉ប់រង ថ្ល “រពះមហា-   
ក្សសបៈ មនិានជាប់ជាំរក្ ់ក្នុងឣវីៗ ទា ាំងឣស់” ទហើយរទងរ់តស់នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឧយយញញជនតិ  េតិមនោត        ន  និនកនត  រមនតិ  នត 

ហំសាវ  បលលលំ  ហិោវ       ឱកនមាកំ  ជហនតិ  នត ។ 

រពះខ្ណីារសពទា ាំងឡាយ ម្ចនសាម រត ី រលមងខ្ វល់ខ្វ យ មនិ
ទរតក្ឣរ ក្នុងទទីៅឣារស័យ ទោក្លះបងទ់ច្ចលរសឡះនវូឣាល័យ 
ដចូជាសតវហងស លះបងភ់ក្ទ់ហើរទៅ យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។  
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-១២០- 
៧៣- រ ឿង ររះររលដ្ឋសី្ស្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទពលដ ាសីសទតថរ ដម៏្ចន 
ឣាយុ ។ រពះទថរៈរបូទនះ នមិន តទៅបណិឌ ាត ានាយទរចើន, ាយ
លដលសល់ពឆី្មន ់ទោក្យក្ទៅហាល ទធវើជាាយទរក្ៀម ទពលណា 
ទោក្រតូវការឆ្មន ់ ក្ា៏នយក្ាយទរក្ៀមទនាះ មក្រត ាំទកឹ្ ទហើយ
ឆ្មន ់យូរៗ ទទើបទៅបណិឌ ាតមតង ។ មនិយូរប៉ុនាម ន ទរឿងទនះ ក្ា៏នឮ
ទៅដល់ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយៗ ាននា ាំទរឿងទនះ ទៅរកាបទលូថ្លវ យរពះ
សាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទៅភកិ្ខុសងឃមក្របជុ ាំគ្នន ទហើយ រទង់
ានបចដតតសិកាខ បទ ហាមទធវើការសនសាំទកុ្ រទងា់នរបកាសថ្ល “រពះ
ទថរៈ ជាឣនក្មនិម្ចនទទាស ក្នុងទរឿងទនះទទ ទររះរពះឣងគមនិទានា់ន
បចដតតសិកាខ បទទនះទកុ្មក្ពមុីន នងិ រពះទថរៈ ទធវើយ៉ងទនះ ទររះ
ោពជាឣនក្ម្ចនទសចក្តរីាថ្លន តចិ” យ៉ងដទូចនះទហើយ រទងរ់តស់ នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយេំ  េននិចេនយា  នតថិ     នយ  បរញ្ិតនភាជោ 

េុញ្នោ  ឣនិមិនោត   ច     វនិមានកខ   នយេ  នគាចនោ 

ឣាកនេវ   េកុោត នំ       គតិ  នតេំ  ទុរននយា  ។ 

ជនទា ាំងឡាយណា មនិម្ចនទសចក្តសីនសាំទកុ្ ជនទា ាំងឡាយ
ណា ក្ាំណតដ់ងឹទោជនទហើយ ជនទា ាំងឡាយណា ម្ចនសុចដតវទិម្ចក្ខ 
ឣនមិតិ តវទិម្ចក្ខ នងឹឣបបណិហតិវទិម្ចក្ខ ជាទគ្នចរ, រត ិរដឺ ាំទណើ ររបស់ 
ជនទា ាំងឡាយទនាះៗ បុរគលក្រមដងឹាន ដចូដ ាំទណើ រក្នពួក្សតវសាល ប  
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-១២១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឰដឣ៏ាកាស  យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។  
i i i 

 

៧៤- រ ឿង ររះឣន ុទុធរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឣនរុទុ ធទត ថរ ។ ក្ថងមួយ រពះ
ទថរៈ នមិន តទៅលសវងរក្សាំពតប់ងសុកូ្ល ទររះទោក្ម្ចនចវីរច្ចស់
ដ្ឋចដ់្ឋចទា ាំងឣស់ ក្ទ៏ ើញសាំពតទ់ពិវលដលនាងទទពធតី ានយក្
មក្ដ្ឋក្ ់ ទលើរាំនរសរម្ចម ទទើបទោក្ទាញយក្សាំពតទ់នាះមក្
ទដ្ឋយបងសុកូ្លសញ្ជដ  ទហើយយក្សាំពតទ់នាះ ទធវើជាចវីរទរបើរាស់ ។ 

រគ្នទនាះឯង រពះសាសាត  រពមជាមួយរពះឣសីតមិហាសាវក័្ 
រទងយ់ងទៅជួយទធវើចវីររពះឣនរុទុ ធទត ថរផងលដរ ។  

ពួក្មហាជន ាននា ាំគ្នន មក្ទធវើច ា្ នប់ណិឌ ាត ទដ ើមបីថ្លវ យ
រពះពុទ ធជាម្ចច ស់ រពមទា ាំងរពះភកិ្ ខុសងឃ លដលាននមិន តមក្ ជួយទធវើ
ចវីរ រហូតដល់ម្ចនទោជនាហារទៅសល់ជាទរចើន ។ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយ ទ ើញយ៉ងដទូចនះទហើយ ក្ា៏នតះិទដៀល ថ្ល “រពះឣនរុទុ ធទត ថរ 
ម្ចនបាំណងចងឣួ់តឣាង ឲយឣនក្ផងទរដងឹ ថ្ល ខ្ លនួ ម្ចនញាតទិញាម
ទរចើន ទហើយានឲយរបជាជន យក្ច ា្ នប់ណិឌ ាត មក្ទរចើនទលើស
លប់ទទៀតផង”  ។ 

រពះសាសាត  មុននងឹរទងទ់ដ្ឋះរសាយនវូរក្យទច្ចទ របស់ភកិ្ ខុ
ទា ាំងអស់ទនាះ រទងរ់តស់ថ្ល “រពះខ្ណីារសពទា ាំងឡាយ មនិលដល
នយិយរក្យលដលទាក្ទ់ង ទដ្ឋយបចចយ័ទឡើយ”  ដទូច នះទហើយ  រទង ់
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-១២២- 
រ ឿង ររះម្ហាក្ោច យនរថថ  

រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
យេាេវា  បរកិខីោ     ឣាហានរ  ច  ឣនិេសិនោ 

េុញ្នោ   ឣនិមិនោត        ច  វនិមានកខ   យេស  នគាចនោ 

ឣាកនេវ  េកុោត នំ       បទនតេស   ទុរននយំ  ។ 

ជនណា ឣស់ឣាសវៈទហើយទា ាំងមនិឣារស័យ ‘(តណាា នងិទដិ ា’ិ) 
ក្នុងឣាហារ, ជនណា ម្ចនសុចដតវទិម្ចក្ខ ឣនមិតិ តវទិម្ចក្ខ នងិ ឣបប- 
ណិហតិវទិម្ចក្ខ ជាទគ្នចរ, រត ិរដឺ ាំទណើ ររបស់ជនទនាះៗ បុរគលក្រម
ដងឹាន  ដចូដ ាំទណើ រ ក្នពួក្សតវសាល ប ឰដឣ៏ាកាស យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។  

 

   
 

៧៥- រ ឿង ររះម្ហាក្ោច យនរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះមហាក្ច្ចច យនទតថរ ។ រពះ
ទថរៈ រងច់្ច ាំវសា ទៅក្នុងឣវន តជីនបទ ។ លុះបវារណា ទចញវសា
ទហើយ រពះសាសាត  រពមជាមួយនងឹរពះមហាសាវក័្ ានរបជុ ាំគ្នន  ក្ នុង
បុរវ ោម ទកុ្ឣាសនៈលតមួយ សរម្ចប់រពះមហាក្ច្ចច យនៈ ។ ទពល
ទនាះ សក្រទទវោជ រទងយ់ងចុះមក្ទធវើសការ របូជាទហើយ រទងទ់តរពះ
ទនរតទ ើញរពះមហាក្ច្ចច យនៈនមិន តមក្ទហើយ រទងទ់សាមនសស រកី្ 
ោយ រកាបថ្លវ យបងគាំ បូជាទដ្ឋយផ្ករ ក្រមងទររឿងរក្ឣូបលដលជាទពិវ ។ 
ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរះិរន ់តះិទដៀល ដល់សក្រទទវោជ ថ្ល “ទធវើនវូ
សការ របូជា ទដ្ឋយទរ ើសមុខ្” ។ 

រពះសាសាត    រទងរ់តស់ថ្ល “ភកិ្ ខុ លដលសរងួមឥង្កន ទយ៍ី ដចូជា 
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-១២៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះមហាក្ច្ចច យនៈទនះ នងឹជាទរីសឡាញ់ របស់ទទវតទា ាំងឡាយ” 
ដទូចនះទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យេសិន្ទនទិយានិ      េមថងគោនិ 

ឣេា   យថា      សារថិោ   េុទោត  

បហីនមានេស     ឣោេវេស 

នទវាបិ   តេស     បិហយនតិ   ោទិនោ  ។ 

ឥង្កន ទយ៍ីទា ាំងឡាយ របស់បុរគលណា ដល់នវូការសងប់រម្ចង ប់ 
ដចូជាទសះ លដលនាយសារថហីវកឹ្ហាតល់អទហើយ, សូមបីទទវត នងឹ
មនសុសទា ាំងឡាយ ក្រ៏សឡាញ់បុរគលទនាះឯង លដលម្ចនម្ចនះលះ 
បងទ់ហើយ  មនិម្ចនឣាសវៈ ជាបុរគលម្ចនចតិតនងឹធងឹ មនិញាប់ញ័រ ។ 

 

   
 

៧៦- រ ឿង ររះសា បុីថតរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ នវូរពះសារបុីរត ។ ទពល
បវារណាទចញវសាទហើយ, រពះទថរៈ ម្ចនបាំណងចងន់មិន តទៅកាន ់
ទចី្ចរកិ្ទផសងៗ ម្ចនភកិ្ខុជាទរចើនរបូ ជូនដ ាំទណើ រទៅផង ទោក្ាន
រារស័យទាក្ទ់ង ជាមួយនងឹភកិ្ ខុទា ាំងឡាយទនាះ យ៉ងសនិទ ធសាន ល, 
លតមនិានរារស័យទាំនាក្ទ់ាំនង ជាមួយនងឹភកិ្ ខុមួយរបូប៉ុទណាណ ះ ។ 
ជួនជាទពលទនាះ ជាយសងាដ ី របស់រពះសារបុីរត ានបះ៉ខ្ លួនភកិ្ ខុ
របូទនាះៗ ទរកាធខ្ងឹយ៉ងខ្ល ាំងនងឹរពះសារបុីរត ទហើយានទៅរកាប
ទលូ ដល់រពះសាសាត ថ្ល “រពះសារបុីរត  ានទធវើខ្សុទហើយ  មនិរពម 
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-១២៤- 
រ ឿង ររះសា បុីថតរថថ  

សុាំទទាសទឡើយ” ។ 
រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ឲយភកិ្ ខុ ទៅនមិន តរពះសារបុីរតមក្

ទហើយ រទងរ់តស់សួរទរឿងទនាះ នងឹរពះទថរៈ ៗ ានរកាបទលូ នវូ  
ោវៈក្នខ្ លនួទោក្ ជាឣនក្ម្ចនចតិតទសមើទដ្ឋយលផនដ ី ទដ្ឋយទកឹ្ ទដ្ឋយ
ទភលើង នងិទសមើទដ្ឋយខ្យល់ជាទដ ើម ។ ោល មទនាះ ក្រ៏សាប់លតម្ចនទសចក្តី
ទៅត រក្ហាយ ទក្ើតទឡើង ទពញរបូោងកាយ របស់ភកិ្ ខុរបូទនាះ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់បញ្ជជ  ឲយរពះសារបុីរត សុាំខ្ម្ច-
ទទាស នងឹភកិ្ ខុទនាះ ។ រពះសារបុីរត ានឣងគុយរចទហាង របណមយ 
ឣចជលី សុាំខ្ម្ចទទាសភកិ្ខុទនាះោល ម ។ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទរល
សរទសើររុណ របស់រពះទថរៈ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
បឋវេីនមា   នោ   វរិជុឈតិ 

ឥនទខីលូបនមា   ោទិ   េុពវនោ 

រហនទាវ   ឣនបតកទទនមា 

េំសាោ   ន   ភវនតិ   ោទិនោ  ។ 

ភកិ្ ខុណា ម្ចនចតិតដចូជាលផនដ ីមនិទរកាធខ្ងឹ ម្ចនវតតលអ ម្ចន
ចតិ តនងឹធងឹ ដចូជាសសរទគ្នល ម្ចនចតិតថ្លល សាអ ត ដចូជាឣន លងរ់ាស
ច្ចក្ភក្,់ សងារទា ាំងឡាយ របស់ភកិ្ ខុលបបទនាះ មនិម្ចនទឡើយ ។ 
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-១២៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

៧៧- រ ឿង ររះរកាស្ម្ពីវាសី្ថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰសាមទណរ របស់រពះតសិសទតថរ 
លដលទៅក្នុងរកុ្ងទកាសមព ី ទោក្ានសទរមចរពះឣរហតតផល នងិ
បដសិមភទិា ត ាំងលតពឣីាយុាន ៧ ឆ្មន ាំ ក្ នុងខ្ណៈលដលដ្ឋក្ក់ា ាំបតិទការ
ដល់សិរសា, លតរពះតសិសទតថរ លដលជារពះឧបជាយ៍ ទោក្ទៅជា
បុថុជជនទៅទឡើយ ។ 

ក្នុងក្ថងមួយ រពះតសិសទតថរ ាននា ាំសាមទណរ ទៅគ្នល់រពះ 
សាសាត  ទៅរកុ្ងសាវតថ ី លុះនមិន តមក្ដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ ក្ឈ៏ប់
សរម្ចក្ ទៅក្នុងរពះវហិារមួយ ក្នុងោរតយីប់ទនាះ ានសិងរមួទៅ
ជាមួយនងឹសាមទណរ ដល់យប់ទរៅ រពះឧបជាយ៍ ានសិងលង់
លក្ឈឹ់ងលតមតង ចាំលណក្ឯ សាមទណរ ានរងទ់ធវើសម្ចធ ិ ទៅលក្បរ
លរររពះឧបជាយ៍ ។ លុះដល់ទវោជតិភល ឺ រពះឧបជាយ៍ នកឹ្រតិថ្ល 
“សាមទណរ ានសិងលក្”់ ទទើបយក្ផលតិ មក្ទគ្នះសាមទណរ ឲយ
ទរកាក្ទៅខ្ងទរៅ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយម្ចនទទាស ទររះក្រិយិសិងរមួគ្នន  ។ 
ទពលទនាះ ចុងផលតិានរតូវលភនក្សាមទណរខ្វ ក្ម់្ចខ ង ។ សាមទណរ 
ទធវើដចូជាមនិដងឹខ្ លនួ លថមទា ាំងមនិានរាប់ ឲយឧបជាយ៍ដងឹផង ។ 

លុះទវោរពកឹ្ទឡើង សាមទណរ ានទធវើវត តរបតបិតត ិ ដចូជា
របរក្ត ី។ រពះឧបជាយ៍ ានទ ើញលភនក្សាមទណរខ្វ ក្ម់្ចខ ង ក្សួ៏រ
ថ្ល “ទតើលភ នក្ ទក្ើតឣី សាមទណរ? ” ។ សាមទណរ ានទរៀបោប់ទរឿង
ទនាះ ឲយរពះឧបជាយ៍ានរជាប ។   រពះឧបជាយ៍  ានដងឹទរឿងទនះ 
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-១២៦- 
រ ឿង ររះសា បុីថតរថថ  

ទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តតក្ស់លុ តរន ធត ់ យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានសុាំខ្ម្ចទទាស
នងឹសាមទណរ ៗ ក្ា៏ននយិយលួងទោម មនិឲយរពះឧបជាយ៍ភតិ
ភយ័ថ្ល “ទទាសរបស់រពះរុណម្ចច ស់មនិម្ចនទទ ទនះ រជឺាទទាសរបស់
វដ តៈ ទទទតើ ”  ។  

រពះឧបជាយ៍ ទពលនមិន តទៅដល់រកុ្ងសាវតថទីហើយ ក្ា៏ន
រកាបទលូទរឿងោ៉វទនះ  ថ្លវ យរពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េនតំ  តេស  មនំ  នហាតិ    េោត   វាចា  ច  កមម   ច 

េមមទញ្   វមុិតតេស         ឧបេនតេស  ោទិនោ  ។  

  ចតិ តសងប់ វាច្ចសងប់ នងឹកាយក្មមក្ស៏ងប់ រលមងម្ចនដល់ទោក្
ឣនក្លដលដងឹ ទដ្ឋយរបក្ព រចួផុតរសឡះ ‘(ច្ចក្ោគ្នទកិ្រទិលស)’ ជា
ឣនក្សងប់រម្ចង ប់  យ៉ងដទូច្ចន ះ  ។ 
 

   
 

៧៨- រ ឿង ររះសា បុីថតរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះសារបុីរត ។ ក្ថងមួយ រពះ
ឣងគ រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យរបស់ភកិ្ ខុ ៣០ របូ លដលច្ច ាំ
វសា ទៅក្នុងក្រព ាននមិន តមក្ថ្លវ យបងគាំរពះឣងគៗ  រទងរ់តស់ទៅ
រពះសារបុីរត មក្សួរ ថ្ល “សារបុីរត ទជឿទទ ថ្ល ឥង្កន ទយ៍ីទា ាំង ៥ លដល
បុរគលានទធវើឲយទរចើន ធ្លល ក្ចុ់ះទៅកានឣ់មតធម៌ ម្ចនឣមតធម៌ជាទី
បាំផុត” ។ 
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-១២៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះទថរៈ ានរកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ក្នុងទរឿង
ទនះ ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា មនិរតូវទជឿរពះដម៏្ចនរពះោរ ឣនក្ណា ានដងឹ
ទហើយ ានរល់រតូវទហើយ ទដ្ឋយបញ្ជដ  ឣនក្ទនាះ មនិរតូវទជឿឣនក្
ដក្ទទទ” ។ 

រគ្នទនាះ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ មនិយល់នវូទសចក្តទីនាះ ក្ន៏យិយគ្នន  
ថ្ល  “រពះសារបុីរត  ជាឣនក្ម្ចនមចិ្ចឆ ទដិ ា ិ មនិទជឿរពះសាសាត ”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ឣធបិាយ ថ្ល “តថ្លរត សួរថ្ល ឣនក្
លដលមនិចាំទរ ើនឥង្កន ទយ៍ីទហើយ ឣាចទធវើឲយជាក្ច់ាស់ នវូមរគផលាន 
ទតើឣនក្ទជឿលដរឬទទ?” ។ រពះសារបុីរត ានរកាបទលូ ថ្ល “ទលូរពះ 
បងគាំ មនិទជឿ”  ។ 

រពះសាសាត  កាលរទងទ់ដ្ឋះរសាយនវូទសចក្តទីនាះ រទងរ់តស់
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

អេសនទាធ    អកតញូ  ច     េនធិនចឆនទា  ច  នយា  ននោ 

ហោវកនសា   វោត នសា   េ  នវ   ឧតតមនបារនិសា  ។ 

នរជនណា មនិទជឿឣនក្ដក្ទផង សាគ ល់រពះនរិវ នផង កាតន់វូ
ទររឿង ត រ ឺ វដ តៈ ផង ម្ចនឱកាសក្ាំច្ចតប់ងទ់ហើយផង ម្ចនទសចក្តី
រាថ្លន ខ្ជ ក្ទ់ច្ចលទហើយផង, នរជនទនាះឯង ជាបុរសខ្ ពងខ់្ ពស់បាំផុត ។  

 

   
 

៧៩- រ ឿង ររះខទិ វនិយរ វថរថថ   

រពះបរមសាសាត    រទងរ់ារឰ  នវូរពះទរវតទតថរ   ជាបអូនរបុស 
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-១២៨- 
រ ឿង ររះខទិ វនិយរ វថរថថ  

របស់រពះសារបុីរត ។ កាលរពះទរវតៈ ម្ចនឣាយុាន ៧ ឆ្មន ាំ, ទោក្
ានរតទ់ៅបួស ទៅឣារស័យជាមួយនងឹរពះភកិ្ ខុសងឃ ក្នុងរសុក្មួយ 
ទហើយានចូលទៅទៅក្នុងក្រពសលងរ ទដ ើមបីទធ វើសមណធម៌ រហូតដល់
ានសទរមចរពះឣរហតតផល ក្នុងរក្ក់្ណាត លវសាទនាះឯង ។ 

លុះដល់ទចញវសាទហើយ, រពះសាសាត  រពមជាមួយនងឹភកិ្ ខុ
សងឃ ចាំននួ ៥០០ ទសតចយងទៅកានទ់លីាំទៅ ក្នទរវតសាមទណរ ។ 
សាមទណរ ដងឹថ្ល រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ទហើយ ទទើបាននមិតិ ត
នវូរពះរន ធកុ្ដ ីទទលួរពះឣងគ ទហើយាននមិតិ តនវូទចីង្កងរមន ៍នងិ ទទីៅ
ឣារស័យ ៥០០ សាំោប់ភកិ្ ខុ ៥០០ របូ ។  ក្ នុងចាំទណាមភកិ្ខុ ៥០០ ទនាះ 
ម្ចនភកិ្ ខុច្ចស់ ២ របូ ានទ ើញនវូទទីៅឣារស័យ របស់សាមទណរ
ទហើយ ក្រ៏តិក្នុងចតិ ត ថ្ល ទរវតសាមទណរ ទធវើទសនាសនៈ យ៉ងទនះ 
រាក្ដជាមនិឣាចនងឹទធវើ នវូសមណធម៌ានទឡើយ”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបវារចតិ ត របស់ភកិ្ ខុទា ាំងពរីរបូទនាះ ជួនជា
ទពលទនាះ រពះឣងគទសតចយងរតឡប់មក្វតតវញិ រទងទ់ធវើឲយភកិ្ ខុទា ាំង
ពរីរបូទនាះ ទភលចបរកិាខ រ របស់ខ្ លនួ ក្នុងទទីនាះ ។  ទពលលដលភកិ្ខុពរីរបូ
ទនាះ នមិន តទចញអាំពទីទីនាះានបន តចិ ក្រ៏តឡប់មក្យក្បរកិាខ រ របស់
ខ្ លនួវញិ ក្រ៏សាប់លតទ ើញទទីនាះ សុទ ធលតជាក្រពសលងរ ទហើយានយក្
បរកិាខ រ ទរៀងៗ ខ្ លនួ ទៅតមរពះសាសាត  មតងទទៀត ។ ទៅទពលលដល
រពះសាសាត  រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃទសតចយង នងិ នមិន តមក្ដល់បុរវ ោម
ទហើយ,  មហាឧាសិកា ទ ម្ ះវសិាខ្ ានច្ចតល់ចង នវូឣារន តកុ្ភតត 
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-១២៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ថ្លវ យរពះសាសាត  រពមទា ាំងរពះសងឃ ទហើយានរកាបទលូសួរទលីាំ 
ទៅ របស់សាមទណទរវតៈ ។ 

ភកិ្ ខុ ច្ចស់ទា ាំងពរីរបូទនាះ ានទឆលើយោល ម ថ្ល “ទលីាំទៅ របស់
សាមទណរទរវតៈទនាះ  សុទ ធសឹងលតជាក្រពសលងរទា ាំងឣស់” ។  នាង
វសិាខ្ ានសួរភកិ្ ខុដក្ទៗ ទទៀត ។  ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានទឆលើយរាប់ ថ្ល 
“ទលីាំទៅ របស់ទរវតសាមទណរ ជាទកី្លន លងលដលលអ ជាទរួីររស់ទៅ
ណាស់” ។  នាងវសិាខ្ ដចូជាមនិឣស់ទសចក្តសីងស័យទសាះ ទររះ
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទឆលើយមនិដចូគ្នន  ទហើយានចូលទៅរកាបទលូសួររពះ
សាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
គានម  វា  យទិ  វា  រនញ្     និននន  វា  យទិ  វា  ថនល 

យតថ   ឣរហនោត   វហិរនតិ       តំ   ភូមិោមនណយយកំ  ។ 

រពះឣរហន តទា ាំងឡាយ ទៅក្នុងទណីា ទទាះជារសុក្ក្ត ី ក្រពក្ត ី 
ទទីាបក្ត ី ទទីលួក្ត ី ទទីនាះឯង ជាភូមរួិរទរតក្ឣរ ។  

    
 

៨០- រ ឿង ឣញ្ញ រថិថថី  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរសីម្ចន ក្ ់ លដលានណាតគ់្នន  
ជាមួយនងឹបុរសម្ចន ក្ ់ ទដ ើមបីជួបទសនហានងឹគ្នន  ក្នុងសួនចារមួយ លុះ
ទពលក្ាំណតម់ក្ដល់ទហើយ រសីទនាះក្ា៏នទៅច្ច ាំបុរសរូទសនហ៍ទនាះ 
ទៅឯសួនចារ ជាមុន ។   លតរួរឲយសាត យណាស់ បុរសរូទសនហ៍  មនិ 
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-១៣០- 
រ ឿង ថម្ពទាឋិក្រោ ោថក្ៈ 

ទ ើញមក្ទសាះ ទធវើឲយនាងឣស់ទសចក្តសីងឃឹម ក្នុងចតិ ត ទដ ើរទៅទដ ើរ
មក្ រសាប់លតទ ើញនវូភកិ្ ខុមួយរបូ ក្ ាំពុងលតរងច់ ាំទរ ើនសម្ចធកិ្មមដ្ឋា ន 
ទហើយនាងទក្ើតទសចក្តទីរតក្រតឣាល ក្នុងកាម្ចរមមណ៍យ៉ងខ្ល ាំង ាន
សាំលដងម្ចរយង្កសតីលចចងភ់កិ្ ខុរបូទនាះៗ ានទ ើញយ៉ងដទូច្ចន ះទហើយ 
ទក្ើតទសចក្តតីក្ស់លុ តចតិ ត យ៉ងខ្ល ាំង ។ 

រពះសាសាត  ក្ាំពុងលតរបថ្លប់រងទ់ៅក្នុងរពះរន ធកុ្ដ ីរទងរ់ជាប 
ទដ្ឋយទពិវចក្ខុទហើយ រទងប់ទចចញរពះរសមីទៅ បដីចូជារទងរ់បថ្លប់
រង ់ទៅក្នុងទចី ាំទរះមុខ្ទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

រមមណីយានិ   ឣរញ្និ     យតថ   ន  រមតី  ជនោ 

វតីោនគា    រនមេសនតិ      ន  នត  កមគនវេិនោ ។ 

ក្រពទឈើទា ាំងឡាយ ជាទរួីររកី្ោយ, ជន ‘ឣនក្លសវងរក្កាម’ 
រលមងមនិទរតក្ឣរ ក្នុងក្រពលដលរួររកី្ោយណា, រពះខ្ណីារសពទា ាំង 
ឡាយ លដលម្ចនោរៈទៅរាសទហើយ រលមងទរតក្ឣរ ក្នុងក្រពលដល
រួររកី្ោយទនាះ  ទររះទោក្ជាឣនក្មនិលសវងរក្កាម ។ 

ចប់ ឣរហតតវគគ ទ ី៧ 
6 

 

សហសសវគគ   ទី ៨  

៨១- រ ឿង ថម្ពទាឋិក្រោ ោថក្ៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូទពជឈឃាតម្ចន ក្ ់លដលម្ចនពុក្ 
ម្ចតរ់ក្ហម  ជាឣនក្ទទលួមុខ្្រ  ក្ នុងការសម្ចល ប់ទច្ចរ ។   ក្នុងទពល 
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-១៣១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

លដលគ្នតម់្ចនក្ម្ចល ាំងឣនថ់យ មនិឣាចទធវើឣវីាន, គ្នតក់្ា៏នោទចញ
ឣាំពកីារ្រសម្ចល ប់ទច្ចរទនាះ ។ ក្ថងមួយ គ្នតា់នសអិតសាអ ងោងកាយ
លអរតមឹរតូវ  ទហើយទរៀបចាំនងឹបរទិោរឣាហារឲយានឆ្មង ញ់មតង ។ 

ជួនជាក្ថងទនាះឯង រពះសារបុីរត ានទចញពនីទិោធសម្ចបតត ិ
ទហើយនមិន តរតចទ់ៅបណិឌ ាត ។ នាយទពជឈឃាត ានទ ើញនវូ
រពះទថរៈទហើយ ម្ចនចតិតទរតក្ឣររកី្ោយ យ៉ងក្រក្លលង ានយក្
ទោជនាហារ របស់ខ្ លនួ ទៅរបទរនរពះទថរៈ ទដ្ឋយទសចក្តទីគ្នរព, 
ទពលលដលរពះទថរៈ ឆ្មនរ់ចួទហើយ ានសាត ប់នវូឣនទុម្ចទនាថ្ល ឣាំព ី
រពះទថរៈ ទដ្ឋយទសចក្តសីទងខប ទហើយានសទរមចទសាតបតតផិល, 
ទពលរពះទថរៈ នមិន តរតឡប់ទៅវញិ, ក្ា៏នជូនដ ាំទណើ ររពះទថរៈ ទៅ
ានបន តចិ ។ រគ្នទនាះឯង រសាប់លតម្ចនទមទគ្នមួយ មក្ជល់នាយ
ទពជឈឃាតទនាះសាល ប់  ទៅក្ណាត លផលូវទនាះឯង ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ សនទនាគ្នន  ថ្ល “ទតើរត ិរបស់នាយទពជឈឃាត 
ទនាះ ទៅទណីាហន៎?” ។ រពះសាសាត រទងរ់តស់ថ្ល “ទៅទក្ើតទៅឋាន
តុសិតទទវទោក្ទហើយ” ។  ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានរកាបទលូសួរទទៀត ថ្ល 
“បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន នាយទពជឈឃាត ានសាត ប់ឣនទុម្ចទនក្ថ្ល ពី
រពះសារបុីរត លតបន តចិប៉ុទណាណ ះឯង ទតើឣាចទៅទក្ើត ក្នុងឋានតុសិត
ទទវទោក្ ានលដរឬទទ?” ។   រពះឣងគ រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

េហេសមប ិ នច  វាចា          ឣនតថបទេញិ្ោ 

ឯកំ  ឣតថបទំ  នេនយោ         យំ  េុោវ   ឧបេមម តិ  ។ 
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-១៣២- 
រ ឿង ររះទា ចីុ យិរថថ  

ទបើវាច្ច សូមបីមួយរនម់្ចត៉ក់្ទ៏ដ្ឋយ ជាវាច្ចរបក្បទដ្ឋយបទ
ឥតម្ចនរបទយជន ៍ វាច្ចទនាះ មនិរបទសើរទឡើយ, បុរគលណា សាត ប់
បទ ម្ចនរបទយជន ៍ ណាទហើយ រលមងសងប់រម្ចង ប់ាន, បទម្ចន
របទយជនទ៍នាះ  សូមបីលតមួយបទ  ក្ទ៏ ម្ ះថ្ល ជាបទរបទសើរជាង ។ 

    
 

៨២- រ ឿង ររះទា ចីុ យិរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទារចុរីយិទតថរ ។ សម័យ
ក្ថងមួយ ទៅទពលលដលទោក្ទៅជាររហសថ, ទោក្ានទធវើដ ាំទណើ រ
ទៅតមទកូ្ ។ ទកូ្ានទៅដល់ក្ណាត លសមុរទទហើយ ក្លិ៏ចាត់
ក្នុងសមុរទ ។ ក្នុងទពលទនាះ ទោក្ានរសវាច្ចប់ក្ាំណាតទ់ឈើាន 
មួយក្ាំណាត ់ ខ្ាំទតងក្ាំណាតទ់ឈើទនាះ យ៉ងជាប់ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយលង់
សាល ប់ ក្នុងសមុរទទនាះ រតូវរលក្បក្ទ់ាក្រសាតឣ់លណត ត រហូតមក្
ដល់រច្ច ាំងសមុរទ  គ្នម នសទមលៀក្បាំរក្ប់ទិា ាំងោងកាយទឡើយ ។ 

មហាជន ានទ ើញទោក្ទហើយ ក្ស៏ម្ចគ ល់ថ្ល “ជារពះ     
ឣរហន ត” ទហើយនា ាំគ្នន  ទធវើសការ របូជាយ៉ងទរចើន ទដ្ឋយចតិតរជះថ្លល  ។ 
ទោក្ ម្ចនទសចក្តសីម្ចគ ល់ខ្ លនួឯង ថ្ល “ជារពះឣរហន ត” ដទូច្ចន ះលដរ 
លតទរកាយមក្ ទោក្ានដងឹចាស់ខ្ លួនឯងថ្ល មនិលមនជារពះឣរហន ត 
ទររះម្ចនពួក្ទទវត មក្ពនយល់រាប់ ក្ម៏្ចនទសចក្តតីក្ស់លុ ត យ៉ង
ខ្ល ាំង ទហើយចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត  ក្នុងទពលរពះឣងគក្ ាំពុងលតរទង់
យងបណិឌ ាត ទរាសសតវ ទហើយានរកាបទលូសុាំ ឲយរពះឣងគរទង ់
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-១៣៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សាំលដងនវូធម៌ទទសនា ទដ ើមបីជាសណាត ប់ ក្នុងខ្ណៈទនាះ ឣស់រយៈ
ទពល ៣  ដង ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សាំលដងរពះធម៌ទទសនាទដ្ឋយសទងខប 
ដល់នាយទារចុរីយិៈ រហូតដល់ានសទរមចឣរហតតផល ។ ទោក្
ានទលូសុាំរពះសាសាត បួសជាភកិ្ខុ លតមនិម្ចនចវីរ, រពះឣងគរតស់ឲយ
ទៅរក្ចវីរ ទោក្ក្ា៏នទៅលសវងរក្ចវីរ ។ ទៅទពលលដលទោក្
លសវងរក្ចវីរទនាះ, រសាប់លតម្ចនទមទគ្នកូ្នខ្ ចមួីយ ានទោតមក្ជល់
ទោក្បរនិរិវ ន ក្នុងទពលទនាះឯង ។  

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាឣាំពរីពះទថរៈ ថ្ល “រពះទារចុរីយិៈ 
ានសាត ប់រពះធម៌ទទសនា លតបន តចិប៉ុទណាណ ះ ទហើយានសទរមចរពះ
ឣរហតតផល” ។   រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

េហេសមប ិ នច  គាថា       ឣនតថបទេញិ្ោ 

ឯកំ  គាថាបទំ  នេនយោ    យំ  េុោវ   ឧបេមម តិ ។ 

ទបើគ្នថ្ល សូមបីម្ចនមួយរនក់្ទ៏ដ្ឋយ ជាគ្នថ្លរបក្បទដ្ឋយ
បទឥតម្ចនរបទយជន ៍ គ្នថ្លទនាះ ពុាំរបទសើរទឡើយ, បុរគលណា    
សាត ប់បទក្នគ្នថ្លណាទហើយ រលមងសងប់រម្ចង ប់ាន, បទក្នគ្នថ្លទនាះ 
សូមបីលតមួយបទ  ក្ទ៏ ម្ ះថ្ល ជាបទរបទសើរជាង ។ 

 9 k 9 

៨៣- រ ឿង នាងកុ្ណ្ឌ លរក្សី្រេ  ី

រពះបរមសាសាត   រទងរ់ារឰនវូនាងកុ្ណឌ លទក្សីទថរ ី លដល 
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-១៣៤- 
រ ឿង នាងកុ្ណ្ឌ លរក្សី្រេ  ី

ជាធតី ក្នទសដ ា ី រកុ្ងោជររះឹ ។ ក្ថងមួយ នាងានទ ើញពួក្មនសុស
នា ាំយក្ទច្ចរម្ចន ក្ទ់ៅសម្ចល ប់ ទហើយម្ចនទសចក្តទីសនហា មក្ទលើទច្ចរ
ទនាះ យ៉ងខ្ល ាំង ាននយិយរាប់ទរឯង ថ្ល “នាងខ្ ញុ ាំ រសឡាញ់ទច្ចរ
ទនាះ ខ្ល ាំងណាស់ ទបើនាងខ្ ញុ ាំ មនិានគ្នតយ់ក្មក្ទធវើជាបតទីទ នាងខ្ ញុ ាំ 
រាក្ដជានងឹសាល ប់ ក្នុងក្ថងទនះពុាំខ្នទឡើយ” ។ ម្ចតបតិ របស់នាង
កុ្ណឌ លទក្សី ឮដទូច្ចន ះទហើយ នកឹ្រសទណាះឣាណិតកូ្នរសី ក្ា៏ន
យក្រទពយសមបតត ិ ទៅទោះយក្ទច្ចរទនាះមក្ ទដ ើមបីទរៀបមងគលការ
ជាមួយកូ្នរសី របស់ខ្ លួន ។ 

លុះានគ្នន ជាបតរីបពន ធទហើយ ទច្ចរ លដលជាសាវ ម ី របស់នាង 
មនិទច្ចលរាំនតិឣារក្ក្ ់ រាថ្លន ចងា់ននវូទររឿងឣល រ្ រ ម្ចនម្ចស
រាក្ជ់ាទដ ើម របស់ភរយិ ទដ ើមបីយក្ទៅលក្.់.. ទញិរសាផកឹ្ ទហើយ
ាននយិយកុ្ហក្របពន ធ ថ្ល “ឣូនជាទរីសឡាញ់ បងលដលម្ចនជវីតិ
រស់ទៅ ានមក្ទធវើជាសាវ មរីបស់ឣូនទនះ ទររះបងានបនរ់សនបួ់ង 
សួងដល់ទទវត ឲយទោក្ជួយបង, ឥឡូវទនះ បងរតូវលតទធវើពលីក្មម
ថ្លវ យទទវតទា ាំងទនាះ” ។ 

នាងកុ្ណឌ លទក្សី ានឮយ៉ងដទូច្ចន ះទហើយ ក្យ៏ល់រពមទធវើ
តម ទហើយាននា ាំគ្នន ទឡើងទៅ ទលើក្ាំពូលភនាំមួយ លដលជាភនាំសរម្ចប់
សម្ចល ប់ពួក្ទច្ចរ លុះទដ ើរទៅដល់លក្បរទជើងភនាំ ទច្ចរជាសាវ ម ីានរាប់
នាងថ្ល “ទយើង ទឡើងទៅ ទលើក្ាំពូលភនាំលតពរីនាក្ា់នទហើយ រាប់ពួក្
បរវិារ ឲយឈប់ ទៅលក្បរទជើងភនាំទនះចុះ” ។  ទា ាំងពរីនាក្ប់តរីបពន ធ នាាំគ្នន  

134



 

 

-១៣៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទដ ើរទឡើងទៅទលើក្ាំពូលភនាំ, លុះានទឡើងទៅដល់ក្ាំពូលភនាំទហើយ នាង
កុ្ណឌ លទក្សី ាននយិយទៅកានស់ាវ ម ី ថ្ល “បតសីាំឡាញ់ចតិ ត សូម
បងទធវើពលីក្មមដល់ទទវតចុះ ពួក្ទយើង នងឹរបញាប់វលិរតឡប់ទៅ
ផទះវញិ”  ។  

ក្នុងទពលទនាះ បត ីចតិ តទច្ចរក្ាំណាច ានរាប់នាង ថ្ល “ឣញ 
មនិរតូវការទធវើពលីក្មមដល់ទទវតឣវីទនាះទទ រ ឺឣញចងា់ននវូទររឿង
ឣល រ្ រ ម្ចនម្ចសរាក្ ់លដលទៅជាប់នងឹខ្ លនួនាងទទទតើ ទហើយឣញ
នងឹសម្ចល ប់នាងឯងទច្ចល ទៅទលើក្ាំពូលភនាំទនះទទៀតផង”  ។ 

នាងកុ្ណឌ លទក្សី ានឮដទូច្ចន ះ ក្ភ៏យ័ចាំទរះទសចក្តសីាល ប់ 
ទហើយ លរសក្សុាំឣងវរក្រនងឹសាវ ម ីថ្ល “បងសាំឡាញ់ចតិតឣូន សូមបង
ទមតត ទកុ្ជវីតិ ឲយឣូនផងចុះ” ។  ទច្ចរ ចតិ តសាម្ចនយ មនិរពមទធវើតម
រក្យឣងវរក្រ របស់នាងទឡើយ ។  ក្ នុងទពលលដលម្ចនមរណភយ័ 
ទក្ើតម្ចន យ៉ងទនះទហើយ,  នាងកុ្ណឌ លទក្សី ក្ម៏្ចនរាំនតិរតិោល ម
ថ្ល “ទបើទសចក្តសីាល ប់មក្ដល់ទហើយ, ទតើនងឹរតូវទធវើយ៉ងណា ទដ ើមបី
នងឹទធវើខ្ លួន ឲយរចួផុត ពទីសចក្តសីាល ប់ទនាះ?” ដទូចនះទហើយ ក្ា៏នទរបើ
ឧាយក្ល លួងទោមទច្ចរទនាះ ថ្ល “សាវ មបីណតូ លចតិ តឣូន! មុន  
នងឹឣូនសាល ប់,  ឣូនសូមោ ាំក្ ាំដរ ជូនបងសាំឡាញ់ចតិតបន តចិសិន ទររះ
ថ្ល ទពលទនះ រជឺាទពលចុងទរកាយបងអស់ទហើយ លដលរបូឣូនទនះ 
ានទ ើញមុខ្បងបណតូ លចតិ ត  របស់ឣូន”  ។ 

ទច្ចរ  ឮទហើយ  ក្ា៏នរាប់នាង ថ្ល  “ចូរនាងឯង ទធវើតមចតិ ត 
135



 

 

-១៣៦- 
រ ឿង នាងកុ្ណ្ឌ លរក្សី្រេ  ី

ចុះ” ។  នាងានោ ាំបទណតើ រ ជចជ ឹងរតិបទណតើ រ បន តចិទរកាយមក្ ក្ា៏ន
ទ ើញទច្ចរ ក្ាំពុងលតឣងគុយទភលចសាម រត ី ទហើយនាងានសទុ ះទោតទៅ 
រច្ចលបតទីច្ចរទនាះ ទដ ើមបីទម្ចល ក្ឲ់យសាល ប់ ទៅក្នុងទរជាះភនាំដទ៏រៅ ក្នុងរគ្ន 
ទនាះឯងទហាង ។ 

ទពលលដលទច្ចរធ្លល ក្ទ់រជាះសាល ប់ទហើយ, នាងកុ្ណឌ លទក្សី 
ានទដ្ឋះទររឿងឣល រ្ រ ម្ចនម្ចសរាក្ល់ដលជាប់នងឹខ្ លនួនាងទច្ចល
ទា ាំងឣស់ ឥតម្ចនសល់ ទៅទលើក្ាំពូលភនាំទនាះឯង ទហើយនាងានទធវើ
ដ ាំទណើ រទៅលតម្ចន ក្ឯ់ង មនិឲយឣនក្ណាមួយដងឹទឡើយ រហូតទៅដល់ទ ី 
លាំទៅរបស់ពួក្បររិវ ជក្ទហើយ នាងានសុាំបួសជាបររិវ ជកិា ាន 
សិក្ាលទ ធបិររិវ ជក្ទនាះ យ៉ងសាទ តជ់ ាំនាញទហើយ ានទធវើដ ាំទណើ រ
ទៅសាក្សួរនវូបញ្ជា របសាន  ជាមួយនងឹពួក្របជាជន រហូតានទៅ
ចួបជាមួយនងឹរពះសារបុីរត ានសាក្សួររបសាន បញ្ជា  ជាមួយនងឹ
រពះទថរៈ ។  

រពះសារបុីរត ានទឆលើយទដ្ឋះបញ្ជា រចួទា ាំងឣស់ ឥតទទើសទាក្ ់
ទហើយានសួរទៅនាងកុ្ណឌ លទក្សីទនាះវញិ ប៉ុលន ត នាងមនិឣាចនងឹ
ទឆលើយានទឡើយ ។  បនាទ ប់មក្ នាងក្សុ៏ាំរពះទថរៈទរៀនរបសាន ទនាះ ។ 
រពះសារបុីរត ានរាប់ទៅនាងថ្ល “ទបើសិនជានាងបួស ដចូឣាតម ៗ
នងឹឲយនាងទរៀនាន” ។ 

នាងកុ្ណឌ លទក្សី ានយល់រពមទហើយ ក្បួ៏សក្នុងសាំណាក្់
ពួក្នាងភកិ្ខុន ី  មនិយូរប៉ុនាម ន  ក្ា៏នសទរមចឣរហតតផល  រពមទា ាំង 
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-១៣៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បដសិមភទិា  ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយានសន ទនាគ្នន ថ្ល “នាងកុ្ណឌ លទក្សីទថរ ីាន 

សាត ប់ធម៌មនិជាទរចើនប៉ុនាម នទទ លតនាងានសទរមចឣរហតតផល” ។ 
រពះសាសាត រទងរ់ពះសណាត ប់ទហើយ រតស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
នយា  ច គាថា  េតំ  ភានេ    ឣនតថបទេញិ្ោ 

ឯកំ  ធមមបទំ  នេនយោ          យំ េុោវ  ឧបេមម តិ ។ 

នយា េហេសំ េហនេសន    េង្កគ នម មានុនេ ជិនន 

ឯកញេ  នជយយមោត នំ              េ នវ េង្កគ មជុតតនមា ។ 

បុរគលណា របបីទរល នវូគ្នថ្លមួយរយ ជាគ្នថ្លរបក្ប 
ទដ្ឋយបទលដលឥតរបទយជន,៍ គ្នថ្ល លដលបុរគលទនាះទរលទហើយ
ទនាះ ពុាំរបទសើរទសាះទឡើយ, បុរគលណា សាត ប់បទក្នធម៌ទហើយ 
រលមងសងប់រម្ចង ប់ាន, បទក្នធម៌ របស់បុរគលទនាះ សូមបីលតមួយបទ 
ក្ទ៏ ម្ ះថ្ល របទសើរជាង ។ 

បុរគលណា របបីឈនះពួក្មនសុស ក្នុងសង្ក គ្ ម ឣស់មួយ    
រន់ៗ  ដង រ ឺ មួយោន, បុរគលទនាះ មនិទ ម្ ះថ្ល ជាឣនក្ឈនះដ៏
របទសើរ ក្នុងសង្ក គ្ មានទទ, ចាំលណក្ បុរ គលណា ឈនះខ្ លួនឯងម្ចន ក្់
ឯងាន បុរគលទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ជាឣនក្លដលឈនះដរ៏បទសើរបាំផុត ក្នុង
សមរភូម ិ ។  
 

   

137



 

 

-១៣៨- 
៨៤- រ ឿង ឣនថថបុចឆក្រព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូឣនតថបុច ឆក្ររហមណ៍ ជាឣនក្
ទលងលលបងសីុសង ។ ទរៀងោល់ក្ថង គ្នតច់ចិច ឹមជវីតិ ទដ្ឋយលលបង
ទនះឯង ។ សម័យក្ថងមួយ ឣនតថបុចឆក្ររហមណ៍ទនាះ ានចូលទៅ
រកាបទលូសួររពះសាសាត ច្ចរយ ថ្ល “បពរិតរពះឣងគ ដច៏ ាំទរ ើន រពះឣងគ 
ដចូជារទងរ់ជាបលតទរឿងលដលម្ចនរបទយជនប៍៉ុទណាណ ះ ទរឿងលដលគ្នម ន
របទយជន ៍រពះឣងគដចូជាមនិរទងរ់ជាចទសាះទឡើយ” ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លររហមណ៍ តថ្លរត ដងឹទរឿង 
លដលម្ចនរបទយជនផ៍ង នងិ ទរឿងលដលមនិម្ចនរបទយជនផ៍ង” ។ 
ក្នុងទពលទនាះ ររហមណ៍ ានទលូឣាោធនាសុាំឲយរពះឣងគសាំលដង នវូ
ទរឿងលដលមនិម្ចនរបទយជនដ៍ល់ខ្ លនួ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សាំលដង នវូទហតុលដលររហមណ៍ទនាះ 
ក្ាំពុងលតរបរពតឹ ត រៈឺ ទដក្រក្ទរកាក្ រ ឺ ទដក្ដល់ក្ថងរះទឡើង ១, ខ្ ជលិ   
រចឣូស ១, កាចសាហាវ ១, ទដក្ទរចើន ១, ទដ ើរផ លូវឆ្មង យលតម្ចន ក្ឯ់ង ១, 
ខ្សុនងឹភរយិ របស់ឣនក្ដក្ទ ១, ទា ាំង ៦ ទនះ រជឺាទហតុក្នទសចក្តី
វនិាស”  ។  

ររហមណ៍ ានសាត ប់យ៉ងទនះទហើយ ក្ស៊៏ប់ចតិ តទជឿ ឥតម្ចន
សងស័យទឡើយ ។  រពះសាសាត កាលរទងស់ាំលដងធម៌ ប ា្ ញទទាសក្ន
ការទលងលលបងោន ល់ ដល់ររហមណ៍ទនាះ ទទើបរទងរ់តស់ នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣោត   ហនវ  ជិតំ  នេនយោ   យា  ចាយំ  ឥតោ  បជា 
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-១៣៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣតតទនតេស   នបាេេស        និចេំ  េញ្តចារនិោ 

ននវ  នទនវា  ន  គនធនព្វវ         ន  មានោ  េហ  រពហម ញោ 

ជិតំ  ឣបជិតំ  កយិោ            តថារបូេស  ជនតញនោ ។ 

ខ្ លនួឯងលដលឈនះទហើយ ជាការរបទសើរជាង, ចាំលណក្ ពួក្
សតវទរៅឣាំពទីនះ លដលទរឈនះទហើយ មនិរបទសើរទឡើយ, កាលទបើ
បុរ គលម្ចនខ្ លួនឣប់រ ាំលអទហើយ ជាឣនក្របរពតឹ តសរងួមជានចិច, ទទវត 
រន ធពវ ម្ចរ រពមទា ាំងរពហម មនិរបបីទធវើនវូជយ័ជាំនះ របស់សតវ ម្ចន
សោពដទូច្ចន ះ ឲយរតឡប់ច្ចញ់វញិានទឡើយ ។ 

 

   
 

៨៥- រ ឿង សា បុីថតមាថុលរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰររហមណ៍ លដលរតូវជាឣុាំ របស់
រពះសារបុីរត ។ ររហមណ៍ទនាះ ម្ចនចតិតរាថ្លន ចងទ់ៅទក្ើតទៅរពហម
ទោក្ ទហើយបរចិ្ចច ររទពយទធវើទាន ដល់ពួក្នរិរន ថទរៅសាសនា ជា
ទរៀងោល់លខ្ មនិលដលខ្នទឡើយ ។  

រពះសារបុីរត ាននា ាំគ្នតទ់ៅគ្នល់រពះសាសាត ទហើយ ឲយគ្នត់
រកាបទលូសួរបញ្ជា ទផសងៗ ចាំទរះរពះឣងគ ។ ររហមណ៍ ក្ា៏នទធវើ
តមរពះទថរៈ ។ 

រពះសាសាត   រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
មានេ មានេ េហនេសន    នយា  យនជថ  េតំ េមំ 

ឯកញេ   ភាវតិោត នំ                មុហុតតមបិ  បូជនយ 
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-១៤០- 
រ ឿង សា បុីថតភាគិរនយយរព្វ ម្ណ៍្ 

សានយវ បូជោ នេនយោ     យនញេ  វេសេតំ  ហុតំ ។ 

បុរគលណា បូជា (‘ទោក្យិមហាជន’) ទដ្ឋយរទពយមួយរន ់
ោល់លខ្ៗ ឣស់ ១០០ ឆ្មន ាំ រត,់ ចាំលណក្ បុរគលណា របបីបូជាចាំទរះ
បុរគលលដលម្ចនខ្ លួនឣប់រ ាំទហើយ លតមួយនាក្ ់ សូមបីលតមួយរ ាំទពច ក្៏
ទដ្ឋយ, ការបូជាទនាះឯង ជាការរបទសើរជាង ការបូជារបស់ឣនក្លដល
បូជាឣស់ ១០០ ឆ្មន ាំ ទនាះ, ការបូជាឣស់ ១០០ ឆ្មន ាំទនាះ ពុាំរបទសើរ
ទសាះទឡើយ ។ 

 

   
 

៨៦- រ ឿង សា បុីថតភាគិរនយយរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត រទងរ់ារឰនវូក្មួយ របស់រពះសារបុីរតលដល
រាថ្លន ចងទ់ៅទក្ើត ទៅឯរពហមទោក្ ។ ររហមណ៍ទនាះ ានសម្ចល ប់
សតវ បូជាទភលើងជាទរៀងោល់ក្ថង ។ រពះទថរៈ ាននា ាំររហមណ៍ ទៅ
គ្នល់រពះសាសាត   ទដ ើមបីរកាបទលូសួរបញ្ជា ទផសងៗ ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
នយា  ច  វេសេតំ  ជនតញ       ឣគគឹ   បរចិនរ  វនន 

ឯកញេ   ភាវតិោត នំ         មុហុតតមបិ  បូជនយ 

សានយវ បូជោ នេនយោ   យនញេ  វេសេតំ ហុតំ ។ 

បុរគលណា បទរមើទភ លើងក្នុងក្រពឣស់ ១០០ ឆ្មន ាំ, ចាំលណក្បុរគល
ណា របបីបូជាចាំទរះបុរគល លដលម្ចនខ្ លនួឣប់រ ាំទហើយ លតមួយនាក្ ់ 
សូមបីលតមួយរ ាំទពច ក្ទ៏ដ្ឋយ,   ការបូជាទនាះឯង   ជាការរបទសើរជាង 
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-១៤១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ការបូជា របស់ឣនក្លដលបូជាឣស់ ១០០ ឆ្មន ាំ ទនាះ, ការបូជា ឣស់ 
១០០  ឆ្មន ាំ ទនាះ  មនិរបទសើរទឡើយ  ។ 

 

   
 

៨៧- រ ឿង សា បុីថតស្ហាយរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររហមណ៍ លដលជាសាំឡាញ់ 
របស់រពះសារបុីរត លដលរាថ្លន ចងទ់ៅទក្ើត ទៅឯរពហមទោក្ ។ 
ររហមណ៍ទនាះ ានទធវើការបូជាយចដ ទផសងៗ ។ រពះទថរៈ ាននា ាំយក្
ររហមណ៍ទៅគ្នល់រពះបរមសាសាត  ទដ ើមបីរកាបទលូសួរបញ្ជា ទផសងៗ 
ចាំទរះរពះឣងគ ។ 

រពះសាបរមសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
យងកិញេិ   យិឋាញេ   ហុតញេ   នលានក 

េំវចឆរ ំ  យនជថ   បុញ្នបនកខ  

េពវមបិ   តំ   ន   ចតុភាគនមតិ 

ឣភិវាទោ   ឧជុគនតេុ   នេនយោ ។ 

បុរគលឣនក្រាថ្លន បុណយ របបីបូជាយចដ  នងិ ទររឿងសការ រៈ ធាំ
តូច ណាមួយ ក្នុងទោក្ ឣស់ទពលមួយឆ្មន ាំ, ការបូជាទា ាំងឣស់ទនាះ
ឯង រលមងមនិដល់នវូចាំលណក្ទ ី ៤ ក្នការឣភវិាទនទ៍ឡើយ ទររះការ 
ឣភវិាទន ៍ ចាំទរះពួក្ទោក្ឣនក្លដលម្ចនដ ាំទណើ ររតង ់ជាការរបទសើរ
ជាង ។  
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-១៤២- 
៨៨- រ ឿង ឣាយុវឌឍនកុ្មា  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូឣាយុវឌឍនកុ្ម្ចរ លដល
ររហមណ៍ម្ចន ក្ា់នទាយ ថ្ល “កុ្ម្ចរទនះ នងឹសាល ប់ ក្នុងរយៈទពល ៧ 
ក្ថង” ។  ម្ចតនងិបតិ របស់កុ្ម្ចរទនាះ ម្ចនទសចក្តតីក្ស់លុ តយ៉ងខ្ល ាំង 
ទហើយានទដ ើរសួររក្ទររឿងការររ ទដ ើមបីឲយកូ្នានរចួផុតពទីសចក្តី
សាល ប់ ។ ររហមណ៍ទនាះ ក្ម៏និដងឹជាទធវើយ៉ងណាលដរ ទទើបរាប់ឲយ
ម្ចតបតិ របស់កុ្ម្ចរទនាះ ទៅរកាបទលូសួររពះសាសាត  ។  

ម្ចតបតិ ក្ា៏ននា ាំកូ្នទៅ រកាបបងគាំទលូសួររពះសាសាត  ។ 
រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងា់នរជាបដចូជាររហមណ៍ទនាះលដរ ទហើយរទង់
រតស់ នវូទហតុលដលជាទររឿងការររ ចាំទរះមរណភយ័ទនាះ ទដ្ឋយ
រទងរ់តស់ ឲយម្ចតបតិ របស់កុ្ម្ចរទនាះ នមិន តរពះសងឃមក្ចាំទរ ើន
រពះបរតិ ត រហូត ៧ ក្ថង កុ្ ាំឲយឈប់ រ ឺ៧ ក្ថងជាប់ៗ គ្នន  ។  លុះដល់ក្ថងទ ី 
៧   ទទ ើបរពះសាសាត  ទសតចយងទៅ  ទដ្ឋយរពះឣងគឯងផ្កទ ល់ ។  

យក្ស លដលម្ចនទគ្នលបាំណង ចងផ់្កត ចយ់ក្ជវីតិកុ្ម្ចរទនាះ 
រគ្ននល់តានទ ើញរពះសម្ចម សមពុទ ធោល ម ក្ភ៏យ័ខ្ល ចចាំទរះពុទាធ នោុព 
ទហើយ ក្ា៏នរតា់តទ់ៅ ក្នុងទពលទនាះឯង ។ លុះក្ថងទ ី៧ ានក្ន លង
ផុតទៅទហើយ, ក្ថងទ ី ៨ ក្ា៏នចូលមក្ដល់ ជាក្ថងលដលហួសក្ាំណត ់
នងឹផ្កត ច ់ នវូឣាយុជវីតិ នងិ ជាក្ថងលដលកុ្ម្ចរទនាះ ានរចួផុតឣាំព ី 
ទសចក្តសីាល ប់ ទហើយានដល់នវូការចាំទរ ើនទដ្ឋយឣាយុ រហូតដល់ម្ចន   
ឣាយុ  ១២០  ឆ្មន ាំ  ។  

ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងឣាយុវឌឍកុ្ម្ចរទនះ 
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-១៤៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ទហើយានចូលទៅ រកាបថ្លវ យបងគាំទលូសួរនវូ
ទហតុលដលឣាចទធវើឲយឣាយុានចាំទរ ើនដក្ទទទៀតទរៅពទីនះ ចាំទរះរពះ
សាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល៖ 
ឣភិវាទនេីលិេស       និចេំ     វឌុ្ាបចាយិនោ 

ចោត នោ  ធមាម   វឌ្ឍនតិ    ឣាយុ  វនោណ   េុខំ  ពលំ ។ 

ធម៌ទា ាំងឡាយ ៤ របការ  រ ឺឣាយុ ១, វណណៈ ១, សុខ្ៈ ១,    
ពលៈ ១ រលមងចាំទរ ើន ដល់ឣនក្លដលម្ចនទសចក្តឱីនកាយ ថ្លវ យបងគាំ 
ជារបរក្ត ី ‘នងិ’ ឣនក្លដលម្ចនទសចក្តទីកាតលរក្ង ដល់បុរគលលដល    
ចាំទរ ើនជាងខ្ លនួ ឣស់កាលជានចិច ។ 

    
 

៨៩- រ ឿង ស្ងកិចចសាម្រណ្  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ នវូសងរចិ ចសាមទណរ នងិ  
ឣធមុិតតក្សាមទណរ ។ សងរចិ ចសាមទណរទនះ ជាឣនក្លដលឣសាច រយ
ខ្ល ាំងណាស់ ទររះម្ចត របស់ទោក្ានទធវើមរណកាល ទៅទពល
លដលទោក្ ទៅក្នុងក្ផទទរះក្នម្ចតទៅទឡើយ ។ ក្នុងទពលលដលទរ
យក្ម្ចតទៅបូជាទនាះ, ទារក្ ‘រសឺាមទណរទនាះ’ ទភលើងមនិទឆះទទ ។ 
ពួក្ញាតមិរិត ានទ ើញដទូចនះទហើយ ម្ចនចតិ តទរតក្ឣរ ខ្ល ាំងណាស់ 
ានយក្ទារក្ទនាះទៅចចិច ឹម បាីចល់ថរក្ា ទដ្ឋយទសចក្តរីសឡាញ់
ជាទបីាំផុត ។ 
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-១៤៤- 
រ ឿង ស្ងកិចចសាម្រណ្  

លុះដល់កុ្ម្ចរទនាះ ម្ចនឣាយុាន ៧ ឆ្មន ាំ ទហើយ ទទើបាន
បួសជាសាមទណរ ក្នុងសាំណាក្ក់្នរពះសារបុីរត, ក្នុងខ្ណៈលដល
ទការសក្រ់ចួទនាះឯង ទោក្ក្ា៏នសទរមចឣរហតតផល ។ បនាទ ប់មក្ 
សាមទណរ ាននមិន តទៅទធវើសមណធម៌ ក្នុងក្រពសាង តមួ់យ រពមទា ាំង
ភកិ្ ខុ ៣០ របូ  ទៅលក្បរទលីាំទៅក្នទច្ចរ ៥០០ ។ 

ពួក្ទច្ចរ ានច្ចប់យក្សាមទណរទនាះទៅ ទដ ើមបីទធ វើពលីក្មម
ដល់ទទវត ។ ទៅទពលលដលទច្ចរទលើក្ដ្ឋវ ទដ ើមបីនងឹសម្ចល ប់ទនាះ, 
សាមទណរ ានទៅទសងៀម មនិសាំលដងឣាការភយ័ខ្ល ចបន តចិទសាះ ។ 
ពួក្ទច្ចរ ានយក្ដ្ឋវយ៉ងមុត ទដ ើមបីកាត-់ក្ ក្នសាមទណរ លតដ្ឋវ
ទនាះ ានទវៀចខ្ មូរមុខ្ កាប់មនិមុត ឣស់វារៈបដីង ។ ពួក្ទច្ចរ ាន
ទ ើញដទូច្ចន ះទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល  ច ាំទរះសាមទណរ យ៉ងក្រក្
លលង ទហើយានសុាំបួសជាភកិ្ខុទា ាំង ៥០០ ទៅក្នុងទពលទនាះឯង ។ 
សាមទណរ ាននា ាំទច្ចរទា ាំងទនាះ ទៅគ្នល់រពះសាសាត  ។ រពះសាសាត
រទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល ទហើយរទងរ់បកាសនវូរុណ របស់ទោក្ឣនក្
ម្ចនសីលទា ាំងឡាយ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ។ 

លុះសងរចិ ចសាមទណរ បួសជាភកិ្ខុាន ១០ វសា ទហើយ ក្៏
ានឲយឣធមុិតតក្សាមទណរ លដលរតូវជាក្មួយ ទៅសុាំឣនញុ្ជដ ត អាំពី
ទញាមរបុសរសី ទដ ើមបីនងឹឧបសមប័ទជាភកិ្ខុ ។ ទពលលដលឣធមុិតត-
ក្សាមទណរ នមិន តទៅដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ ក្រ៏សាប់លតចួបនងឹទច្ចរ
៥០០ ។ ពួក្ទច្ចរ ានច្ចប់សាមទណរ យក្ទៅសម្ចល ប់ លតឣធមុិតតក្- 
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-១៤៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សាមទណរ ាននយិយជាមួយនងឹទច្ចរ ថ្ល “ទបើពួក្ឣនក្ទា ាំងឣស់គ្នន  
លលងឣាតម ោពទហើយ ឣាតម ោពនងឹមនិរាប់ឣនក្ណាម្ចន ក្ ់ឲយដងឹថ្ល 
ពួក្ឣនក្ ទៅក្នុងទទីនះទឡើយ” ។ 

ពួក្ទច្ចរទា ាំងទនាះ ានលលងសាមទណរ ក្នុងទពលទនាះឯង ។ 
សាមទណរ នមិន តទៅដល់ផទះទញាមរបុសរសីទហើយ ានរាប់លតឣាំពី
ទរឿងបួសលតប៉ុទណាណ ះ ទរសចទហើយ ក្រ៏តឡប់ទៅមុន ទកុ្ឲយទញាម
របុសរសីទធវើដ ាំទណើ រ មក្តមទរកាយ ។ ពួក្ទច្ចរ ទ ើញទញាមរបុស
រសី របស់សាមទណរ ទហើយ ានច្ចប់គ្នតច់ង ។ ទញាមរបុសរសី
ទា ាំងពរី ានទរលថ្ល  “សាមទណរ រាក្ដជាចូលក្ដទជើង ជាមួយ
នងឹទច្ចរទហើយ ានជាមនិរាប់ទយើងទា ាំងពរីនាក្ ់ឲយានដងឹមុន” ។ 

ពួក្ទច្ចរ ានសាត ប់ឮដទូចនះទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល  ច ាំទរះ
សាមទណរ យ៉ងខ្ល ាំង ទររះសាមទណរជាឣនក្ម្ចនសចចៈ ទហើយាន
សុាំបួស ក្នុងសាំណាក្ស់ាមទណរររប់គ្នន  ។ សាមទណរ ាននា ាំទៅ
គ្នល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់សាំលដងនវូធមមកី្ថ្ល របកាស
រុណរបស់ទោក្ឣនក្ម្ចនសីលទា ាំងឡាយទហើយ រទងា់នរតស់ នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយា  ច  វេសេតំ  ជីនវ    ទុេសីនលា  ឣេមាហិនោ 

ឯកហំ  ជីវតំិ  នេនយោ   េីលវនតេស  ឈាយិនោ ។ 

បុរគលណា    ជាមនសុសរទុសតសីល    ម្ចនចតិ តមនិតមរល់ខ្ជ ប់ 
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-១៤៦- 
រ ឿង ររះខានរុកាណ្ឌ ញ្ញ រថថ  

ទទាះបរីស់ទៅាន ១០០ ឆ្មន ាំ ក្ទ៏ដ្ឋយ, ការរស់ទៅមួយក្ថង របស់
ទោក្ឣនក្លដលម្ចនសីល ម្ចនការពនិតិយពចិ្ចរណា ជារបរក្ត ី
របទសើរជាង ‘ (ការរស់ទៅ ១០០ ឆ្មន ាំ  របស់បុរគលទនាះទៅទទៀត)’ ។ 

 

    
 

៩០- រ ឿង ររះខានរុកាណ្ឌ ញ្ញ រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះខ្នទុកាណឌ ចដ ទតថរ ។  ក្ថ ង
មួយ រពះទថរៈ ាននមិន តទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងក្រពមួយ ទហើយ
ានសទរមចឣរហតតផល ទរសចទហើយក្រ៏តឡប់មក្គ្នល់រពះសាសាត
វញិ ។  ក្ នុងោរតទីនាះ រពះទថរៈ ានចូល្នសម្ចបតត ិក្នុងទសីាង ត់
មួយ  ។ 

ក្នុងទពលជាមួយគ្នន ទនាះ ម្ចនពួក្ទច្ចរ ៥០០ ានទៅបលនយ់ក្
រទពយសមបតតឣិនក្រសុក្ ានម្ចន ក្មួ់យថង់ៗ  ទដ ើរមក្ទ ើញរពះទថរៈ 
ក្ាំពុងលតរងចូ់ល្នសម្ចបតត ិ រតិសាម ន ថ្ល “ជារល់ទឈើ” ទទើប
មនមី្ចន យក្ថងល់ដលលួចានមក្ទនាះ ដ្ឋក្រ់តួតទលើគ្នន  សងរតទ់ៅពទីលើ
រពះទថរៈ ។ 

រពះទថរៈ ចូល្នសម្ចបតត ិតមធមមត ។ ពួក្ទច្ចរក្ា៏ន
ទដក្លក្រ់រប់ៗ គ្នន  ក្ នុងោរតទីនាះ ។ លុះរពកឹ្ទឡើង ពួក្ទច្ចរ ាន
ទរកាក្ពទីដក្ រសាបលតទ់ ើញរពះទថរៈ ទទើបដងឹថ្ល ជាមនសុស ក្ភ៏យ័
ខ្ល ចទហើយ រតិនងឹរត ់។  លតរពះទថរៈ ានរាប់ទច្ចរ ថ្ល “ឣាតម ោព 
ជាឣនក្បួសមនិទចះរក្ទរឿងទបៀតទបៀនឣនក្ណាទទ សូមទោក្ឣនក្ទា ាំង 
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-១៤៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣស់គ្នន  កុ្ ាំភយ័ខ្ល ចឲយទសាះ” ។ ពួក្ទច្ចរ ម្ចនចតិតរជះថ្លល ចាំទរះរពះ
ទថរៈ យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានសុាំទទាសចាំទរះរពះទថរៈ ទរកាយមក្ ាន
បួសជាភកិ្ខុទា ាំងឣស់គ្នន  ក្នុងសាំណាក្រ់ពះទថរៈ ។ រពះទថរៈ ាននា ាំ  
ទៅគ្នល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សាំលដងនវូធមមកី្ថ្ល របកាសនវូរុណ 
របស់ទោក្ឣនក្ម្ចនបញ្ជដ ទា ាំងឡាយ ទហើយរតស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

នយា  ច  វេសេតំ  ជីនវ     ទុបបនញ្  ឣេមាហិនោ 

ឯកហំ  ជីវតំិ  នេនយោ    បញ្វនតេស  ឈាយិនោ ។ 

បុរគលណា ជាមនសុសមនិម្ចនរាជាញ  ម្ចនចតិតមនិតមរល់ខ្ជ ប់ 
ទទាះបរីស់ទៅាន ១០០ ឆ្មន ាំ ក្ទ៏ដ្ឋយ, ការរស់ទៅមួយក្ថង របស់
ទោក្ឣនក្លដលម្ចនរាជាញ  ម្ចនការពនិតិយពចិ្ចរណា ជារបរក្ត ី
របទសើរជាង ‘(ការរស់ទៅ ១០០ ឆ្មន ាំ របស់បុរគលទនាះទៅទទៀត)’ ។  

    
 

៩១- រ ឿង ររះស្បបទាស្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះសបបទាសទតថរ ។ រពះទថរៈ 
ជាឣនក្ម្ចនចតិតរាថ្លន ចងោ់ ច្ចក្សិកាខ បទ លតានរតឡប់មក្រតិ ជា
ថម ីថ្ល “ទបើឣាតម ឣញ សាល ប់ ក្នុងទភទជារពះសងឃទនះ ជាការរបទសើរ
ជាង” ។ សម័យក្ថងមួយ រពះទថរៈ ានទ ើញពួក្ភកិ្ ខុ ក្ាំពុងលតច្ចប់
ពស់លវក្ដ ាំបូក្ ទដ ើមបីយក្ទៅលលងទច្ចល ទទើបរាប់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ថ្ល 
“មនិថវទីទ ច្ច ាំខ្ ញុ ាំយក្ពស់ទនាះ ទៅលលងទច្ចល” ទហើយលូក្ក្ដចូលទៅ 
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-១៤៨- 
រ ឿង ររះស្បបទាស្រថថ  

ក្នុងឆ្មន ាំង ទដ ើមបីឲយពស់ទនាះចកឹ្ខ្ លនួសាល ប់ ។ លតពស់ទនាះ មនិចកឹ្រពះ
ទថរៈទសាះ ។ ទរកាយមក្ រពះទថរៈ ានញាតរ់ម្ចមក្ដចូលទៅ ក្នុង
ម្ចតព់ស់ លតពស់មនិខ្ ាំទទៀត ។ រពះទថរៈ នកឹ្សាម នថ្ល “ជាពស់លដល
គ្នម នពសិ” ទហើយយក្វាទៅលលងទច្ចល ក្នុងក្រពាតទ់ៅ ។ ទរកាយ
មក្ទទៀត រពះទថរៈ ានយក្កា ាំបតិទការមក្ ទដ ើមបីឣារ-ក្ សម្ចល ប់ខ្ លួន
ឯង ទហើយយក្-ក្ ទៅរក្ន់ងឹទដ ើមទឈើ ដ្ឋក្មុ់ខ្កា ាំបតិទការទលើ-ក្ 
រារឰក្មមដ្ឋា ន រពមជាមួយគ្នន ទនាះផងលដរ ទហើយក្ា៏នសទរមចនវូ     
ឣរហតតផល ក្នុងក្ថងទនាះឯង ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះ
សាសាត  ។ រពះសាសាត  រទងស់ាំលដងនវូធមមកី្ថ្ល របកាសរុណ របស់
ទោក្ឣនក្លដលម្ចនទសចក្តពីាយម ទហើយរតស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

នយា  ច  វេសេតំ  ជីនវ    កុេីនត  ហីនវរីនិយា 

ឯកហំ  ជីវតំិ  នេនយោ    វរីយំិ  ឣារភនោ  ទឡ្ហ ំ  ។ 

បុរគលណា ជាមនសុសម្ចនចតិតងុលងក្ ់ ក្នុងឣកុ្សលវតិក្រៈ 
ម្ចនពាយមទថ្លក្ថយ ទទាះបរីស់ទៅាន ១០០ ឆ្មន ាំ ក្ទ៏ដ្ឋយ, ការ
រស់ទៅ សូមបីលតមួយក្ថង របស់ទោក្ឣនក្លដលានរារឰទសចក្តី
ពាយមម្ច ាំមួន របទសើរជាង ‘(ការរស់ទៅ ១០០ ឆ្មន ាំ របស់បុរគល
ទនាះទៅទទៀត’) ។ 
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-១៤៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

៩២- រ ឿង នាងបដ្ឋោរារេ  ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងបដ្ឋច្ចោទថរ ី ។ នាងជា
ធតីរបស់ទសដ ា ី ក្នុងរកុ្ងសាវតថ ី នាងានទទលួនវូទសចក្តទីកុ្ ខទសាក្
វទិយរររតរ់ាស យ៉ងក្រក្លលង រ ឺសាវ មរីបស់នាង រតូវពស់ចកឹ្
សាល ប់, កូ្នបង រតូវលងទ់កឹ្សាល ប់, កូ្នទៅ រតូវលខ្ លងឆ្មបយក្ាតទ់ៅ, 
ម្ចតបតិ បងរបុស ក្រ៏តូវទភលើងទឆះផទះ សងរតទ់លើសាល ប់ទា ាំងឣស់គ្នន
ផងលដរ ។ នាង ម្ចនទសចក្តទីកុ្ ខ រតួតទលើទកុ្ ខ ហួសរបម្ចណ រហូត
ដល់ាតប់ងន់វូសតសិាម រត ី ជារសីវកិ្លចរតិ ឆ រួតលីោ ពុាំដងឹខ្ លួន
រាណ សូមបីលតសាំពត ់ក្គ៏្នម នទៅជាប់នងឹខ្ លួននាងលដរ ទហើយទដ ើរទញួ
យាំ លតម្ចន ក្ឯ់ង គ្នម នទពីងឹរក្ឣ់ារស័យ... ក្ថងមួយ នាងានទដ ើរចូល
ទៅដល់វតតទជតពន ។ 

ជួនជាក្ថងទនាះឯង រពះសម្ចម សមពុទ ធ ក្ ាំពុងលតសាំលដងរពះធម៌-
ទទសនា ទរាសពុទ ធបរស័ិទ ក្នុងវតតទជតពនទនាះ រទងទ់តរពះទនរត
ទ ើញនាងបដ្ឋច្ចោទហើយ រទងរ់តស់ដ្ឋស់ទតឿន ឲយនាងរតឡប់មក្
ម្ចនសតសិាម រតទីឡើងវញិ ទហើយរទងស់ាំលដងរពះធម៌ទទសនា ទរាស
ឲយនាងានសទរមចទសាតបតតផិល ។ សម័យទរកាយមក្ នាងបដ្ឋ
ច្ចោ ានបួសជាភកិ្ខុន ី ក្នុងសាំណាក្ ់ ក្ននាងភកិ្ខុនទីា ាំងឡាយ ។ ក្ថង
មួយទនាះ នាងភកិ្ ខុនបីដ្ឋច្ចោ ឣងគុយពចិ្ចរណា នវូការរលតទ់ៅ នងិ 
ការរទុឌទរទាមទៅ ។ 

រពះសាសាត    រទងរ់បថ្លប់រង ់  ក្នុងរពះសុរន ធកុ្ដ ី  រទងរ់ជាប 
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-១៥០- 
រ ឿង នាងកិ្សារគាថតមី្ 

ទដ្ឋយទពិវចក្ខុទហើយ រទងា់នបទចចញរពះរសមីទៅ ដចូជារទងរ់បថ្លប់
រងទ់ៅ ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្នាង រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ (‘ឲយនាង 
ានសទរមចឣរហតតផល’) ថ្ល ៖ 

នយា  ច  វេសេតំ  ជីនវ     ឣបេស ំ ឧទយពវយំ 

ឯកហំ  ជីវតំិ  នេនយោ    បេសនោ  ឧទយពវយំ ។ 

បុរគលណា មនិទ ើញនវូការទក្ើតទឡើង នងិ ការវនិាសទៅ 
ទទាះបរីស់ទៅាន ១០០ ឆ្មន ាំ ក្ទ៏ដ្ឋយ, ការរស់ទៅ សូមបីលតមួយក្ថង 
របស់ទោក្ឣនក្លដលទ ើញ នវូការទក្ើតទឡើង នងិ ការវនិាសទៅ 
របទសើរជាង ‘(ការរស់ទៅ ១០០ ឆ្មន ាំ  របស់បុរគលទនាះទៅទទៀត)’ ។  

 

   
 

៩៣- រ ឿង នាងកិ្សារគាថតមី្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងក្សិាទគ្នតតមទីថរ ី ។ ម្ចន
ទរឿងដ ាំណាលថ្លៈ រទពយចាំននួ ៤០ ទកាដ ិរបស់ទសដ ារីកុ្ងសាវតថ ីាន
ទក្ើតទៅជាធយូងទា ាំងឣស់ ។ ទោក្ទសដ ា ីម្ចនចតិ តទសាក្សាត យ យ៉ង
ខ្ល ាំង ។ សម័យក្ថងមួយ ម្ចនសាំឡាញ់ របស់គ្នតម់ក្រាប់ថ្ល “សូម
សាំឡាញ់ឯង យក្រទពយលដលទក្ើតទៅជាធយូងទា ាំងឣស់ទនះ ទៅដ្ឋក្់
ទៅឯទផីារ ទបើម្ចនឣនក្ណាមួយ នយិយរាប់ថ្ល “ម្ចសរាក្”់ ទបើ
ឣនក្ទនាះ ជារសី ចូរសាំឡាញ់ដណតឹ ងនាងទនាះ យក្មក្ទរៀបការ ជា 
មួយកូ្នរបុសរបស់ឣនក្, លតទបើឣនក្ទនាះ ជារបុស ចូរសាំឡាញ់ទលើក្
កូ្នរសី របស់សាំឡាញ់ ឲយទៅទរចុះ  ទហើយរបរល់រទពយសមបតតទិា ាំង 
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-១៥១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣស់ទនាះ  ឲយទៅបុរសទនាះផង”  ។  
ទោក្ទសដ ា ី ក្ា៏នទធវើតមទា ាំងឣស់ ។ មនសុសដក្ទៗ ទទៀត 

ានទ ើញទហើយ នយិយររប់ៗគ្នន  ថ្ល “ធយូងៗ” ។  ប៉ុលន តនាងក្សិា-
ទគ្នតតម ី ម្ចន ក្ឯ់ងប៉ុទណាណ ះ ាននយិយរាប់ ថ្ល “ម្ចស រាក្”់ ។ 
ទោក្ទសដ ា ី ក្ា៏នសុាំនាង ទដ ើមបីយក្ទៅទរៀបការ ជាមួយកូ្នរបុស
របស់ខ្ លនួ ទហើយរបរល់រទពយសមបតត ិ ឲយទៅទា ាំងឣស់ ។  លុះនាង   
ក្សិាទគ្នតតម ីរមួរស់ជាមួយសាវ មាីន ១០ លខ្ ក្ា៏នកូ្នរបុសមួយ ។ 
កូ្នទនាះ ទចះទដ ើរានបន តចិ ក្ា៏នសាល ប់ទៅ ។ នាងក្សិាទគ្នតតម ី មនិ
លដលានទ ើញមនសុសសាល ប់ ក្ា៏នពកូ្ន លដលសាល ប់ទនាះ ទដ ើរទៅ
រក្ថ្លន ាំ ទដ ើមបីទធ វើឲយកូ្នទនាះ ម្ចនជវីតិរស់ទឡើងវញិ ។ ពួក្ឣនក្រសុក្
ទ ើញទហើយ រតិថ្ល “នាងជារសីឆរួត” ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះ ម្ចនបុរសជាបណឌិ តម្ចន ក្ ់ ានរាប់ឲយនាងទៅ
រក្រពះសម្ចម សមពុទ ធ ។   នាងក្ា៏នទៅរកាបទលូសុាំថ្លន ាំនងឹរពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សាំលដង នវូរពះធម៌ទទសនា រហូតដល់ 
នាងានសាំទរចទសាតបតតផិល ។ ទរកាយមក្ នាងក្សិាទគ្នតតម ីាន 
សុាំបួសជាភកិ្ខុន ីក្នុងសាំណាក្ក់្ននាងភកិ្ខុនទីា ាំងឡាយ ។ ក្ថងមួយ នាង 
ពចិ្ចរណានវូទភលើងរបទបី លដលទឆះទហើយ រលតទ់ៅវញិ ទហើយយក្
មក្ទរបៀបទធៀប នងឹឣតតោពរបស់ខ្ លួន ទធវើជាឣារមមណ៍ ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់បថ្លប់រង ់ក្នុងរពះសុរន ធកុ្ដ ី រទងា់ន
បទចចញនវូរពះរសមីទៅ ហាក្ដ់ចូជារទងរ់ងទ់ៅ  ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្នាង 
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-១៥២- 
រ ឿង នាងរ្ុបុថតិការេ  ី

រទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន លទគ្នតតម ីសតវទា ាំងឣស់ទនាះ លតងទក្ើតសាល ប់ ដចូ
ជាទភលើងរបទបី ប៉ុលន ត សតវលដលដល់ នវូរពះនរិវ នទហើយ មនិរាក្ដ
ដទូច្ចន ះទទ, ការរស់ទៅលតមួយខ្ណៈ ក្នទោក្ឣនក្ទ ើញរពះនរិវ ន 
របទសើរជាងការរស់ទៅ ១០០ ឆ្មន ាំ ក្នឣនក្លដលមនិទ ើញរពះនរិវ ន” 
ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយា  ច  វេសេតំ  ជីនវ     ឣបេស ំ ឣមតំ  បទំ 

ឯកហំ  ជីវតំិ  នេនយោ    បេសនោ  ឣមតំ  បទំ ។ 

បុរគលណា មនិទ ើញផលូវរពះនរិវ ន ទទាះបរីស់ទៅាន ១០០ 
ឆ្មន ាំ ក្ទ៏ដ្ឋយ, ការរស់ទៅ សូមបីលតមួយក្ថង របស់ទោក្ឣនក្លដល
ទ ើញរពះនរិវ ន របទសើរជាង (‘ការរស់ទៅ ១០០ ឆ្មន ាំ  របស់បុរគល
ទនាះទៅទទៀត)’ ។ 

 

   
 

៩៤- រ ឿង នាងរ្ុបុថតិការេ  ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងពហុបុតតកិាទថរ ីលដលម្ចន
កូ្នរបុសរសីទរចើន ។ ទពលសាវ មរីបស់នាងទធវើមរណកាលទៅ, នាង
ានលចក្រទពយសមបតតទិា ាំងឣស់ ឲយដល់កូ្នរបុសរសី ទហើយទៅទៅ
ឣារស័យ ជាមួយនងឹកូ្នទា ាំងទនាះ ។  ទរកាយមក្ នាងទ ើញថ្ល កូ្ន
របុសរសី ដចូជាមនិសូវយក្ចតិតទកុ្ដ្ឋក្ទ់ាំនកុ្បាំរងុដល់ខ្ លនួ ក្ា៏នទៅ
បួសជានាងភកិ្ខុន ីខ្តិខ្ាំរបងឹលរបងរបតបិតតធិម៌ ទរកាយមក្ ពចិ្ចរណា
ទ ើញរពះធម៌លដលរពះពុទ ធ រទងា់នរតស់សាំលដងទកុ្ទហើយ ។ 

152



 

 

-១៥៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ខ្ណៈទនាះ រពះសាសាត  រទងរ់ង ់ក្នុងរពះសុរន ធកុ្ដ ី រទងា់ន
បទចចញ នវូរពះរសមីទៅ ដចូជារទងរ់ងទ់ៅ ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្នាង រទង់
រតស់ថ្ល “លនពហុបុតតកិា ការរស់ទៅ មួយខ្ណៈ របស់ឣនក្លដល
ទ ើញធម៌ លដលតថ្លរតសាំលដងទកុ្ទហើយ របទសើរជាងការរស់ទៅ 
របស់ឣនក្លដលមនិទ ើញធម៌ លដលតថ្លរតសាំលដងទកុ្ទហើយ” ដទូចនះ
ទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

នយា  ច  វេសេតំ  ជីនវ     ឣបេស ំ ធមម មុតត មំ 

ឯកហំ  ជីវតំិ  នេនយោ    បេសនោ  ធមម មុតត មំ ។ 

បុរគលណា មនិទ ើញធម៌ដខ៏្ ពងខ់្ ពស់ ទទាះបរីស់ទៅាន ១០០ 
ឆ្មន ាំ ក្ទ៏ដ្ឋយ, ការរស់ទៅ សូមបីលតមួយក្ថង របស់ទោក្ឣនក្លដល
ទ ើញធម៌ ដខ៏្ ពងខ់្ ពស់ របទសើរជាង ‘(ការរស់ទៅ ១០០ ឆ្មន ាំ របស់
បុរគលទនាះទៅទទៀត)’ ។ 

ចប់ សហសសវគ្គ  ទី ៨ 

ចប់ គាថាធមមបទ ប្រប 
ភាគ ទ ី៤ 

 
    

 
សូ្មសិ្ក្សា  នវូភាគ ទ្ី ៥  បនតមទ្ៀត 
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គាថាធម្មបទប្រប 

6 

នមោ  តស្ស  ភគវមោ  ឣរហមោ  ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស ។ 

ភាគ ទី ៥ 

បាបវគគ   ទី ៩ 

៩៥- រ ឿង ចរូឡក្សាដ្ក្រព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូចូទឡក្សាដក្ររហមណ៍ ជា
ឣនក្ក្ាំសតទ់រុត៌ខ្ល ាំងណាស់ ។ ររហមណ៍ទនាះ ម្ចនលតសាំពតស់ាដក្
មួយសរម្ចប់ទសលៀក្ដណត ប់ ផ្កល ស់គ្នន ពរីនាក្ប់តរីបពន ធ លតគ្នតជ់ាឣនក្
ម្ចនសទាធ រជះថ្លល  យ៉ងមុតម្ច ាំ ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា លតងលតទៅសាត ប់
រពះធម៌ទទសនា របស់រពះពុទ ធឣងគ ជាទរៀងោល់យប់ក្ថង, ទររះគ្នត់
ម្ចនសាំពតល់តមួយ សរម្ចប់ទរបើពរីនាក្ប់តរីបពន ធ ទទើបឲយរបពន ធ ទៅ
សាត ប់ធម៌ទទសនា ទៅទវោក្ថង ច ាំលណក្ខ្ លនួឯង ជាបត ី ទៅសាត ប់ធម៌-
ទទសនា ទៅទវោយប់ ។ 

ោរតយីប់មួយទនាះ ចូទឡក្សាដក្ររហមណ៍ ជាបត ី ានទៅ 
សាត ប់រពះធម៌ទទសនា ជាមួយនងឹពុទ ធបរស័ិទទា ាំងឡាយ ម្ចនរពះាទ    
បទសនទទិកាសលជាទដ ើម ក្នុងទពលលដលក្ាំពុងសាត ប់រពះធម៌ទទសនា 
ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តរីជះថ្លល  យ៉ងខ្ល ាំងកាល  រាថ្លន ចងបូ់ជារពះធម៌ទទសនា 
ទដ្ឋយទររឿងសការ រៈឣវីមួយ លតគ្នតម់និម្ចនវតថុឣវី ទរៅលតឣាំពសីាំពត ់ 
សាដក្ លដលគ្នតដ់ណត ប់ទៅជាប់នងឹខ្ លួន ត ាំងលតពបីឋមយម គ្នត់
សាត ប់ផង  សចជ ឹងរតិផង ថ្ល  “ឣាតម ឣញ  ម្ចនសាំពតដ់ណត ប់លតមួយ 
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-១៥៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រត ់សរម្ចប់ទរបើលតពរីនាក្ប់តរីបពន ធ ទបើឣាតម ឣញ យក្សាំពតស់ាដក្
ទនះ ទៅបូជារពះធម៌ទទសនា ខ្ លនួឣញជារបុសមនិជាឣវីទទ លតភរយិ
របស់ឣញគ្នន ជារសីផង មុខ្ជាគ្នម នឣវីដណត ប់ទឡើយ នងឹទចញទៅខ្ង 
ទរៅផទះ ក្ពុ៏ាំានលថមទទៀតផង”  ។  

តមចតិតសទាធ រជះថ្លល ដខ៏្ល ាំងកាល ទនាះ គ្នតច់ងបូ់ជាសាំពតស់ាដក្
ទនាះ ឲយខ្នលតាន លតចតិ តសទាធ រជះថ្លល  ម្ចនលតមួយរត ់ ឯចតិ តលដល
ក្ាំណាញ់ ម្ចនដល់ទៅមួយរន ់ លដលមក្ររបសងរតច់តិ តសទាធ មួយ
ទនាះ ។ ចតិ តទា ាំងពរីទនាះ ានរបឆ្ម ាំងចាាំងគ្នន យ៉ងខ្ល ាំង, ចតិ តសទាធ  រតិ
ថ្លបូជា, ឯចតិ ត លដលក្ាំណាញ់ រតិថ្ល កុ្ ាំឲយបូជា ។  គ្នតរ់តិលតក្នុងចតិ ត 
ឥតម្ចនឣនក្ណាម្ចន ក្ដ់ងឹទឡើយ ។ 

ក្នុងបចឆមិយម ទដ្ឋយចតិតសទាធ ម្ចនលតមួយ លតជាចតិតលដល
ម្ចនក្ម្ចល ាំងខ្ល ាំងកាល  ជាងចតិ តលដលក្ាំណាញ់, ទៅទបីាំផុត ចតិ តសទាធ  ក្៏
ានយក្ជយ័ជាំនះ ទលើចតិ តលដលក្ាំណាញ់ ។ កាលទបើចតិ តសទាធ  ឈនះ
ទហើយ ចូទឡក្សាដក្ររហមណ៍ ក្ា៏នលរសក្ោល តម់្ចតថ់្ល “ជតិ ាំ ទមៗ 
ឣាតម ឣញឈនះទហើយៗ ! ”  យ៉ងដទូចនះ  ។ 

ទពលទនាះ រពះាទបទសនទទិកាសល រទងរ់ជាបទហើយ រទង់
ម្ចនរពះទយ័រជះថ្លល យ៉ងក្រក្លលង រទងា់នរពះោជបញ្ជជ ឲយឣាម្ចតយ 
យក្សាំពត ់នងិ រទពយសមបតតជិាទរចើន មក្រពះោជទាន ដល់ចូទឡក្-
សាដក្ររហមណ៍ទនាះ ។ ររហមណ៍ ានទឡើងយសសក្ត ិជារហបត ី
ម្ចនរទពយសមបតតជិាទរចើន  ទដ្ឋយសារលតចតិ តសទាធ ខ្ល ាំងកាល   ានចាាំង 
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-១៥៦- 
រ ឿង រស្យយស្ក្ភិក្ខុ 

ឈនះចតិ តក្ ាំណាញ់ទនះឯង ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ របជុ ាំសន ទនាគ្នន នយិយពទីរឿងចូទឡក្សាដក្-

ររហមណ៍ ។ រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ទបើររហមណ៍ទនះ ានយក្
សាំពតស់ាដក្ទៅ បូជារពះធម៌ទទសនា ត ាំងលតពបីឋមយម, គ្នត ់
នងឹានរទពយសមបតត ិ ទរចើនជាងទនះទៅទទៀត” ទហើយរទងរ់តស់នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣភិតថនរថ  កលោនណ     បាបា  ចិតតំ   និវារនយ 

ទនធំ  ហិ  ករនោ បុញំ្      បាបេមឹ   រមតី  មនោ ។ 

បុរគល រួររបញាប់របញាល់ទធវើលតឣាំទពើលអ រួរហាមឃាតច់តិ ត
ច្ចក្ឣាំទពើឣារក្ក្ ់ ទររះថ្ល កាលទបើបុរ គលទធវើបុណយយតឺយូរ ចតិ ត 
រលមងទរតក្ឣរ លតក្នុងឣាំទពើឣារក្ក្ ់ ។ 

 

   
 

៩៦- រ ឿង រស្យយស្ក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូទសយយសក្ភកិ្ខុ លដលជា
សទ ធវិហិារកិ្ របស់រពះទោឡុទាយ ី ។ រពះទសយយសក្ៈទនះ ទពល
លដលោរៈ ទក្ើតទឡើងទហើយ ក្ា៏នទៅរក្រពះទោឡុទាយីៗ  ាន
រាប់ឲយទោក្រម្ចង ប់ោរៈទនាះ ទដ្ឋយទហតុលដលមនិរតមឹរតូវ ។ រពះ     
ទសយយសក្ៈ ក្ា៏នទធវើតម ។ 

រពះបរមសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ រទងា់នតះិទដៀលជាទរចើន 
ទហើយរទងរ់តស់ឲយរបជុ ាំសងឃ  រទងប់ចដតតសិកាខ បទ ហាមមនិឲយភកិ្ ខុ 
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-១៥៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

របរពតឹ តយ៉ងទនះ  បន តទៅទទៀត   ទហើយរទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
បាបនញេ  បុរនិសា  កយិោ   ន  នំ  កយិោ  បុនបបញនំ 

ន  តមហិ   ឆនទំ  កយិោថ        ទុនកខ   បាបេស  ឧចេនយា ។ 

ទបើបុរ គល ទធវើឣាំទពើឣារក្ក្ ់ កុ្ ាំទធ វើឣាំទពើឣារក្ក្ទ់នាះ ទរឿយៗ 
ទឡើយ កុ្ ាំរបបីទធវើទសចក្តទីពញចតិត ក្នុងឣាំទពើឣារក្ក្ទ់នាះ ទររះថ្ល  
ការសនសាំាប  លតងនា ាំទសចក្តទីកុ្ ខមក្ឲយ ។ 

    
 

៩៧- រ ឿង នាងលាជរទវធីតា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងោជទទវធតី ។ កាលពី
នាងទៅជាមនសុសទោក្ នាងជាឣនក្ទធវើលរស ានរបទរនោជ ជា
ទរចើន ដល់រពះមហាក្សសបៈ លុះដល់នាងទធវើមរណកាលទៅ ក្ា៏ន
ទៅទក្ើត ក្នុងឋានតវតិតងស នាងដងឹថ្ល សមបតត ិ លដលខ្ លនួានមក្ទនះ 
ទររះឣារស័យរពះមហាក្សសបៈ នាងរាថ្លន នងឹតបសនងសងរុណ
ដល់រពះទថរៈ ទហើយានមក្ទាសសម្ចអ ត បរទិវណរពះវហិារ ដង
ទកឹ្សរម្ចប់រសង ់នងិ ទកឹ្សរម្ចប់ឆ្មន ់ឣស់រយៈទពល ៣  ក្ថង ។ 

ទៅក្ថងទ ី ៣ រពះទថរៈ ដងឹចាស់ទហើយ ក្ា៏នបទណត ញនាង
ទចញ ហាមមនិឲយនាងទធវើយ៉ងទនះ តទៅទទៀត ។  នាងទទវធតី ាន
ឣាក្ឣ់នច់តិ ត យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានរបណមយឣចជលី លរសក្យាំ ទលើ
ឣាកាស ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់តស់ទៅកានន់ាងោជ- 
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-១៥៨- 
រ ឿង ឣនាេបិណ្ឌ ិក្រស្ដ្ឋ ី

ទទវធតី ថ្ល “ម្ចន លទទវធតី ការទធវើទសចក្តសីរងួម ជានាទ ីរបស់រពះ
មហាក្សសបៈ ការទធវើបុណយ ជានាទ ី របស់បុរគលឣនក្រាថ្លន ចងា់ន
បុណយ ទររះការទធវើបុណយលតងានទសចក្តសុីខ្ ក្នុងទោក្ទនះផង 
ក្នុងបរទោក្ផង” ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

បុញ្នញេ  បុរនិសា  កយិោ   កយិោនថនំ  បុនបបញនំ 

តមហិ   ឆនទំ  កយិោថ             េុនខា  បុញ្េស ឧចេនយា ។  

ទបើបុរ គលទធវើបុណយ រួរទធវើបុណយទនាះទរឿយៗ រួរទធវើទសចក្តី
ទពញចតិត ក្នុងបុណយទនាះផង ទររះថ្ល ការសនសាំបុណយ លតងាន    
ទសចក្តសុីខ្ ។ 

   
 

៩៨- រ ឿង ឣនាេបិណ្ឌ ិក្រស្ដ្ឋ ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ី។ ទោក្
ទសដ ា ី គ្នតា់នបរចិ្ចច ររទពយជាទរចើន ក្សាងវតតទជពន ទហើយាន
បរចិ្ចច រទាន ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ទរៀងោល់ក្ថង មនិលដលខ្នទឡើយ 
រហូតទាល់លតឣស់រទពយសមបតត ិ ចុះថយមក្ ជាលាំដ្ឋប់ ទទាះបជីា
យ៉ងទនះក្ទ៏ដ្ឋយ  ក្គ៏្នតទ់ៅលតបរចិ្ចច រទាន  មនិទចះឈប់  ។ 

ក្នុងទពលទនាះ ទទវត លដលសថិតទៅ ទលើទខ្ល ងទាវ រផទះក្នទសដ ាី
ទនាះ ានហាមមនិឲយទោក្ទសដ ាបីរចិ្ចច ររទពយ តទៅទទៀត លតទសដ ា ី
មនិរពមទធវើតម ទហើយានបទណត ញទទវត មនិឲយទៅ ទលើទខ្ល ងទាវ រ
របស់ខ្ លនួ ជាបន តទៅទទៀត ។ 
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-១៥៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទទវត ដងឹថ្ល ខ្ លនួានទធវើខ្សុទហើយ ក្ា៏នទៅរក្ទទវតទា ាំង 
ឡាយ រហូតដល់សក្រទទវោជ ទដ ើមបីឲយជួយសុាំទទាសទសដ ា ី។ សក្រ-
ទទវោជ ានរាប់ឧាយ ថ្ល “ឣនក្ឯង រតូវលតយក្រទពយ លដលគ្នម ន
ម្ចច ស់ ទៅឲយទសដ ា ី ទហើយសុាំខ្ម្ចទទាសទោក្ទសដ ា”ី ។ ទទវតទនាះ
ានទធវើតមសក្រទទវោជ, កាលទបើទសដ ា ី ទលើក្លលងទទាសឲយទហើយ, 
ក្ា៏ននា ាំគ្នន ទៅគ្នល់រពះសាសាត  ។ រពះឣងគ រទងរ់បទានឱវាទ ដល់
ទសដ ា ីនងិ ទទវត  ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បានបាបិ  បេសតី  ភរទំ     យាវ  បាបំ  ន  បចេតិ 

យទា  ច  បចេតី  បាបំ       ឣថ (បានបា) បាបានិ បេសតិ ។ 

ភនរទាបិ  បេសតី  បាបំ    យាវ  ភរទំ  ន  បចេតិ 

យទា  ច  បចេតី  ភរទំ       ឣថ (ភនរទា) ភរទានិ បេសតិ ។ 

ឣាំទពើឣារក្ក្ ់ មនិទានហុ់ចផលឲយ រតមឹណា មនសុសឣារក្ក្ ់
ក្ទ៏ៅទ ើញលតទសចក្តចី ាំទរ ើន រតមឹទណាះ, លុះកាលណា ឣាំទពើឣារក្ក្ ់
ហុចផលឲយ មនសុសឣារក្ក្ទ់ទើបទ ើញឣាំទពើឣារក្ក្ ់ក្នុងកាលទនាះ ។ 

ឣាំទពើលអ មទិានហុ់ចផលឲយ រតមឹណា មនសុសលអ ក្ទ៏ៅទ ើញ 
លតឣាំទពើឣារក្ក្ ់ រតមឹទណាះ, លុះកាលណា ឣាំទពើលអ ហុចផលឲយ 
មនសុសលអ ទទើបទ ើញឣាំទពើលអ ក្ នុងកាលទនាះ ។ 

   
 

៩៩- រ ឿង ឣស្ញ្ញថប កិាខ  ភិក្ខ ុ 

រពះសាសាត    រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ   លដលមនិទចះទកុ្ដ្ឋក្ទ់ររឿ់ង 
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-១៦០- 
រ ឿង ឣស្ញ្ញថប កិាខ  ភិក្ខ ុ 

បរកិាខ រ ។  ភកិ្ ខុរបូទនះ យក្លររ ទៅឣី ទៅទរបើរាស់ទហើយ ក្ទ៏ច្ចល
ទៅក្នុងទទីនាះៗ មនិរពមយក្ទៅទកុ្ដ្ឋក្ ់ទៅក្លន លងទដ ើមវញិទឡើយ ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ  ទ ើញដទូចនះទហើយ  ក្ា៏នដ្ឋស់ទតឿន ទរក្ើនរ ាំលឹក្  ជា
ទរឿយៗ ។ លតភកិ្ ខុរបូទនាះ មនិរពមសាត ប់ទសាះ ាននយិយរទទគ្នះ
ទាះទាក្ទៅវញិថ្ល “ក្មមលតបន តបិន តចួ ទតើវានងឹទៅជាឣវី ទររឿងបរកិាខ រ 
ទនះ វាមនិម្ចនចតិតរ ាំនតិទទ” ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងរ់តស់ឲយភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយទៅនា ាំយក្ភកិ្ខុទនាះមក្គ្នល់ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 

មាវមនញ្ថ  បាបេស        ន  មតតំ   ឣាគមិេសតិ 

ឧទពិនទញនិបានតន      ឧទកុនមាភ បិ  បូរតិ 

បូរតិ  នព្វលា  បាបេស     នថាកំ  នថាកំបិ  ឣាចិនំ ។ 

បុរគល មនិរួរទមើល្យាបថ្ល ម្ចនរបម្ចណតចិ នងឹមនិ
ឲយផល ដទូចនះទឡើយ, សូមបីលតក្អមទកឹ្ ( ‘លដលទរទបើក្ររបចាំហ)’ រលមង
ទពញាន ទដ្ឋយតាំណក្ទ់កឹ្ទភលៀង លដលធ្លល ក្ចុ់ះមក្ ( ‘មតងមួយ          
ត ាំណក្់ៗ )’ យ៉ងណាមញិ, បុរគលរល កាលសនសាំាប សូមបី   
បន តចិមតងៗ  រងន់ងឹទពញាន  ទដ្ឋយាប  ក្យ៏៉ងដទូច្ចន ះលដរ ។ 

    
 

១០០- រ ឿង រិឡាលបទក្រស្ដ្ឋ ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូពឡិាលបទក្ទសដ ា ី ។ ទសដ ាី
ម្ចន ក្ទ់នះ  ានទ ើញបុរសឣនក្ទឃាសនាឣាំពកីារទធវើទាន  ទដ ើរមក្ដល់ 
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-១៦១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ផទះ របស់ខ្ លនួ នកឹ្មនិទពញចតិត ថ្ល “បុរសទនះ មនិទធវើឲយសមលមមនងឹ
ក្ម្ចល ាំងរបស់ខ្ លួន ទហើយទដ ើរទឃាសនា បបួលទរឯងលថមទទៀត” ទហើយ
ានចបិឣងររ សលណត ក្ទខ្ៀវ សលណត ងទលឿង មួយមុខ្បន តចិៗ ឲយទៅ
បុរសឣនក្ទឃាសនាទនាះ ។ បុរសឣនក្ទផតើមបុណយ ានយក្របស់
ទសដ ាទីនាះ ទៅច្ចតល់ចងទធវើជាច ា្ ន ់របទរនដល់រពះសងឃ ។  

លុះរពកឹ្ទឡើង ទោក្ទសដ ា ី ានទៅក្លន លងទធវើបុណយ ទដ្ឋយ
ត ាំងចតិ តថ្ល “ទបើបុរសទផតើមបុណយ នយិយឣារក្ក្ឣ់ាំពទីរឿងឣញៗ នងឹ 
សម្ចល ប់វាទច្ចលលតមតង” ។ ក្នុងទពលលដលរពះភកិ្ ខុសងឃ ម្ចនរពះពុទ ធ
ជារបធ្លន ឆ្មនរ់ចួទរសចទហើយ, ឣនក្ទផតើមបុណយ ានរកាបទលូរពះ
សាសាត  ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា ានទដ ើរទឃាសនា 
បបួលរបជាជន ឲយទធវើទាន តមក្ម្ចល ាំងសទាធ រជះថ្លល ទរៀងៗ ខ្ លនួ, ឣនក្ខ្ លះ 
ក្ា៏នទធវើទរច ើន ឣនក្ខ្ លះក្ា៏នទធវើតចិ, សូមកុ្សលផលបុណយ ទក្ើតម្ចន 
ដល់ឣនក្ទា ាំងឣស់ទនាះឲយានររប់ៗ គ្នន ទៅទហាង” ។ ទសដ ា ី ានឮ
ដទូចនះទហើយ ក្ល៏របចតិ តរ ាំនតិ ជាសម្ចម ទដិ ា ិ ដងឹចាស់ថ្ល ខ្ លនួរតិខ្សុ
ទហើយ ក្ចូ៏លទៅសុាំទទាស ចាំទរះបុរសឣនក្ទផតើមបុណយទនាះោល ម ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
មាវមនញ្ថ  បុញ្េស     ន  មតតំ   ឣាគមិេសតិ 

ឧទពិនទញនិបានតន     ឧទកុនមាភ បិ  បូរតិ 

បូរតិ  ធីនោ  បុញ្េស    នថាកំ  នថាកំបិ  ឣាចិនំ ។ 

បុរគល មនិរួរទមើល្យបុណយថ្ល ម្ចនរបម្ចណតចិ នងឹមនិ 

161



 

 

-១៦២- 
រ ឿង ម្ហាធនព្វណិ្ជ 

ឲយផល ដទូចនះទឡើយ, សូមបីលតក្អមទកឹ្ (‘លដលទរទបើក្ររបចាំហ’) រលមង 
ទពញាន ទដ្ឋយតាំណក្ទ់កឹ្ទភលៀង លដលធ្លល ក្ចុ់ះមក្ (‘មតងមួយ          
ត ាំណក្់ៗ ’) យ៉ងណាមញិ, ឣនក្ម្ចនរាជាញ  កាលសនសាំបុណយ សូមបី 
លតបន តចិមតងៗ  រងន់ងឹទពញាន  ទដ្ឋយបុណយ  ក្យ៏៉ងដទូច្ចន ះលដរ  ។ 

   
 

១០១- រ ឿង ម្ហាធនព្វណិ្ជ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰមហាធនរណិជ លដលក្ាំពុងលត
ទរៀបចាំរបស់របរ ដ្ឋក្ទ់លើក្រទទះ ទដ ើមបីយក្ទៅលក្ដ់រូ ទៅជនបទ ។ 
មុននងឹមហាធនរណិជ ទធវើដ ាំទណើ រទចញទៅ គ្នតា់ននមិន តភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយលដលម្ចនបាំណងនមិន តទៅកានជ់នបទ ឲយនមិន តទៅជាមួយគ្នត ់
ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយម្ចនការលាំាក្ ទដ្ឋយច ា្ នប់ណិឌ ាត ទៅតមផលូវ ។  លុះ
មហាធនរណិជ ានទរៀបចាំរចួទរសចទហើយ ទទើបានទចញដ ាំទណើ រ 
ទឆ្មព ះទៅកានរ់សុក្មួយ លដលឋតិទៅលក្បរម្ចតក់្រព ទហើយានឈប់
សរម្ចក្ទៅ  ក្នុងទទីនាះឯង ។ 

ពួក្ទច្ចរ ទា ាំង ៥០០ នាក្ ់ដងឹថ្ល “មហាធនរណិជ ានឈប់
សរម្ចក្ ទៅលក្បរម្ចតក់្រពទនាះ” ក្ា៏ននា ាំគ្នន ទៅ ច្ច ាំបលនរ់ទពយសមបតតិ
គ្នត ់។ ជាវាសនាលអ មហាធនរណិជ ានដងឹខ្ លួនជាមុន ទហើយាន
វលិរតឡប់មក្វញិ ។ ពួក្ទច្ចរ ានដងឹថ្ល គ្នត ់ានរតឡប់មក្វញិ 
ក្ា៏នមក្ ច្ចាំសាទ ក្ប់លនម់តងទទៀត ។ មហាធនរណិជ ានដងឹថ្ល ពួក្
ទច្ចរានមក្ ច្ចាំសាទ ក្ប់លនម់តងទទៀត ក្ឈ៏ប់សរម្ចក្ ក្នុងទទីនាះ ទហើយ 
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-១៦៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ានរាប់ទរឿងលដលទច្ចរបាំរងុបលនគ់្នត ់ដល់ភកិ្ ខុសងឃ ឲយានរជាប ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ក្រ៏តឡប់មក្វញិ ទហើយរកាបទលូទរឿងទនាះថ្លវ យរពះ
សាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត   រទងរ់ជាបទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
  វាណិនជាវ  ភយំ  មគគំ    ឣបបេនោថ   មហទធនោ 

  វេំិ   ជីវតុិកនមាវ    បាបានិ   បរវិជជនយ  ។  

បុរគល រួរទចៀសវាងឣាំទពើឣារក្ក្ទ់ា ាំងឡាយឲយាន ដចូជា
រណិជ លដលម្ចនរទពយទរចើន លតម្ចនគ្នន តចិ ទចៀងវាងផលូវរួរខ្ល ច ឬ 
ដចូជាបុរស ឣនក្លដលរាថ្លន ចងម់្ចនជវីតិរស់ទៅ ទចៀសវាងថ្លន ាំពសិ 
ដទូច្ចន ះឯង  ។ 

 

   
 

១០២- រ ឿង នាយរព្វនកុ្ក្កុដ្មិ្រថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររនម្ចន ក្ ់ទ ម្ ះកុ្ក្ រុដមរិត ។ 
ក្ថងមួយ នាយកុ្ក្រុដមរិត ានដកឹ្សាចទ់ពញរទទះ ទដ ើមបីយក្ទៅលក្ ់
ទៅទរីកុ្ងោជររះឹ ។ ធតី របស់ទសដ ាមី្ចន ក្ ់ក្ នុងទរីកុ្ងទនាះ ានទ ើញ
នាយកុ្ក្រុដមរិតទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរសឡាញ់គ្នតោ់ល ម ទដ្ឋយឣាំណាច
ក្នការធ្លល ប់រមួរស់ជាមួយគ្នន ពជីាតមុិន ។ ក្នុងទពលលដលនាយររន
កុ្ក្រុដមរិត ានវលិរតឡប់ទៅរសុក្វញិ, នាងទសដ ាធីតី ានរតទ់ៅ
តមនាយររនទនាះ ទហើយានគ្នន ជាបតរីបពន ធ រហូតដល់ានកូ្ន
របុស ៧  កូ្នរសី ៧  ។ 

163



 

 

-១៦៤- 
រ ឿង នាយរព្វនកុ្ក្កុដ្មិ្រថ 

រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យ របស់នាយ
ររនកុ្ក្រុដមរិត រពមទា ាំងកូ្នបទងរើត នងិ កូ្នរបសា ទា ាំងឣស់ទនាះ 
ទទើបរទងទ់សតចយងទៅក្លន លងដ្ឋក្ឣ់នាទ ក្ ់ របស់នាយររនទនាះ ជា
មុន ទហើយរទងស់ាំលដងនវូសាន មរពះាទ ទៅលក្បរៗ ឣនាទ ក្ទ់នាះ  ។ 

ក្នុងក្ថងទនាះឯង មនិទ ើញម្ចនសតវណាមួយ មក្ជាប់ឣនាទ ក្់
របស់គ្នតទ់ឡើយ ។ កាលនាយររនកុ្ក្រុដមរិត ទៅទដ្ឋះឣនាទ ក្ ់ មនិ
ទ ើញម្ចនសតវជាប់ឣនាទ ក្ ់ ទ ើញម្ចនលតសាន មរពះាទ នងិ រពះ    
សាសាត  ក្ាំពុងរង ់ទៅលក្បរឣនាទ ក្រ់បស់ខ្ លួន ក្ន៏កឹ្រតិ ថ្ល “រពះសាសាត  
រទងា់នទដ្ឋះលលងសតវទចញ ឣាំពឣីនាទ ក្ឣ់ស់ទហើយ” ក្ា៏នទរកាធ
ខ្ងឹ យ៉ងខ្ល ាំង ចាំទរះរពះឣងគ ទហើយទលើក្នវូសាន  ធនូ ទាញដ ាំទឡើង 
យ៉ងម្ច ាំ ទដ ើមបីនងឹាញ់រពះឣងគ លតទដ្ឋយពុទាធ នោុព ររនមនិឣាច
នងឹាញ់រពះឣងគានទឡើយ ។ 

ចាំលណក្ ពួក្កូ្នរបុសរសី របស់នាយររន មនិទ ើញឪពុក្ 
វលិរតឡប់មក្ផទះវញិ ទទើបានច្ចប់ធនូសាន  ទដ ើរទៅរក្ឪពុក្ រសាប់លត
ទ ើញរពះសម្ចម សមពុទ ធ នកឹ្រតិថ្ល ជាបច្ចច មរិត ជាមួយនងឹឪពុក្របស់
ខ្ លនួ ក្ទ៏ាញធនូសាន ទឡើង ទដ ើមបីនងឹាញ់រពះឣងគ លតមនិឣាចាញ់រពះ 
ឣងគាន ។ ចាំលណក្ឯ ភរយិនាយររនវញិ ានដងឹថ្ល បត ី នងិ កូ្ន
របុសរសី ាតយូ់រទពក្ មនិទ ើញរតឡប់វលិមក្វញិ ក្ម៏នមី្ចន នា ាំកូ្ន
របសាទា ាំង ៧ នាក្ ់ ទៅតម ទហើយក្ា៏នទ ើញកូ្នរបុសរសី នងិ 
សាវ ម ី ក្ ាំពុងលតឈរទាញធនូសាន   ាញ់រពះសាសាត   ក្ល៏រសក្រាប់ទៅ 

164



 

 

-១៦៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣនក្ទា ាំងទនាះ ថ្ល “សូមឣនក្ទា ាំងឣស់គ្នន  កុ្ ាំាញ់រពះបតិ របស់ទយើង
ទឡើយ” ។  នាយររន ានឮដទូចនះទហើយ ក្រ៏តិថ្ល “រពះសាសាត  ជា
ឪពុក្ទក្មក្” ។  ឯពួក្កូ្នៗ ក្រ៏តិថ្ល “រពះសាសាត  ជាជតី” ទហើយាន
លរបចតិ តរ ាំនតិជាថម ីានរកាបថ្លវ យបងគាំ សុាំទទាស ចាំទរះរពះឣងគ នងិ 
សុាំយក្រពះឣងគជាទពីងឹទរីពញក្ ទសមើនងឹជវីតិ ។ 

រពះសាសាត  រទងស់ាំលដង នវូឣនបុុពវកី្ថ្ល... ញុា ាំងររន រពម
ទា ាំងបុរតធតី ររប់គ្នន  ឲយានសទរមចទសាតបតតផិល ទរសចទហើយ
ទទើបទសតចយងរតឡប់មក្រតស់ពនយល់ទរឿងទនាះ ដល់រពះឣានន ទ ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយរកាបទលូសួរថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទពលចប់រពះ
ធម៌ទទសនាទហើយ ទតើភរយិរបស់នាយររនានសទរមចឣវីលដរ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ភរយិរបស់ 
នាយររនកុ្ក្រុដមរិត ានសទរមចទសាតបតតផិល តាំងលតពនីាងទៅ
ជាកុ្ម្ចរ ី មក្ទម៉លះ” ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ម្ចនទសចក្តសីងស័យថ្ល “នាង 
ានសទរមចទសាតបតតផិល ចុះទហតុឣវីហន៎ ានជាមក្សម្ចល ប់សតវ
យ៉ងដទូចនះទៅវញិ?”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទឆលើយតបទៅវញិ ថ្ល “រពះទសាតបន ន 
មនិលដលសម្ចល ប់សតវម្ចនជវីតិទឡើយ” ទរសចទហើយ ទទើបរតស់រពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បាណមហិ  នច  វនោ ោេស   ហនរយយ  បាណិោ  វេំិ 

ោពវណំ   វេិមននវតិ            នតថិ   បាបំ  ឣកុពវនោ  ។ 
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-១៦៦- 
រ ឿង នាយរកាក្សុ្នខលុទធក្ៈ 

ទបើដ ាំទៅ មនិម្ចន ក្នុងាតក្ដទទ បុរគល របបីនា ាំយក្ថ្លន ាំពសិ 
ទដ្ឋយាតក្ដាន, ថ្លន ាំពសិ លតងមនិរជាបចូលទៅកានា់តក្ដលដល
គ្នម នដ ាំទៅ យ៉ងណា, ាប រលមងមនិម្ចនដល់បុរគលឣនក្មនិទធវើ យ៉ង
ទនាះលដរ  ។ 

   
 

១០៣- រ ឿង នាយរកាក្សុ្នខលុទធក្ៈ 

រពះបរមសាសាត រទងរ់ារឰនាយររនសុនខ្ ទ ម្ ះទកាក្ៈ ។ 
ក្ថងមួយ ររនទនាះ ានបទណតើ រហវូងលឆរទៅទដញសតវក្នុងក្រព, ក្ថងទនាះ
ឯង គ្នត ់ រក្សតវសូមបីលតសតវមួយ ក្ម៏និានលដរ ទដ ើរទៅ ទដ ើរមក្ 
រសាប់លតទ ើញភកិ្ ខុមួយរបូ  ទទ ើបរតិ ថ្ល “ក្ថងទនះ ឣញ រក្សតវមនិ
ានទសាះ ទររះលតឣញានចួបនងឹមនសុស ឣារក្ក្ក់ាឡក្ណីិ ទនះ
ឯង” ទហើយទរកាធខ្ងឹ យ៉ងខ្ល ាំង នងឹភកិ្ ខុរបូទនាះ គ្នត ់ ក្ា៏នបទអអ   
លឆ រ ឲយទដញខ្ ាំ (នវូភកិ្ ខុទនាះ) ។ 

ភកិ្ ខុ របូទនាះ ានរតទ់ឡើងទៅទលើទដ ើមទឈើ  ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយលឆរវាខ្ ាំ 
ាន ។ នាយររនក្រព ានទដញតមមក្ទាន ់ ទ ើញនវូភកិ្ ខុរបូទនាះ
ទឡើងទដ ើមទឈើ  ក្យ៏ក្លាំលពងច្ចក្ា់តទជើងទោក្ ។ ភកិ្ ខុរបូទនាះ ាន
ឣងវរក្រររនក្រព ជាទរចើនដងដលដលៗ ។ លតររនក្រពចតិ តាបចក្រង
មនិរពមសាត ប់រក្យ របស់ទោក្ទឡើយ រតឹលតពចី្ចក្ា់តទជើង ខ្ល ាំងជា
មុនទៅទទៀត  ។ 

រគ្នទនាះឯង   ចពីរ របស់ភកិ្ ខុ របូទនាះ  ានរបូត  ធ្លល ក្ចុ់ះមក្ 
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-១៦៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទរកាម ររបទលើខ្ លួននាយររនក្រពទនាះ ។ ហវូងលឆរ ានទ ើញចពីរ
ធ្លល ប់មក្ររប ទលើម្ចច ស់ទហើយ វាសាម នថ្ល “ភកិ្ ខុរបូទនាះ ានធ្លល ក្ម់ក្ 
ឣាំពទីលើទដ ើមទឈើ” ក្ស៏ទុ ះទាល ចូលទៅខ្ ាំរក្ញីុម្ចច ស់ខ្ លួនឯង សាល ប់ 
ក្នុងទពលទនាះឯង ។ 

ភកិ្ ខុរបូទនាះ ានទ ើញលឆរខ្ ាំម្ចច ស់សាល ប់ទហើយ ក្ា៏នបទងអើល
ទដញហវូងលឆរ ឲយទាលរតទ់ចញពទីទីនាះទៅ ។  លឆ រ ទផ អើលរតទ់ចញាត់
ទៅទហើយ  ។ 

ភកិ្ ខុរបូទនាះ ានចុះមក្ពទីលើទដ ើមទឈើ  ម្ចនទសចក្តសីងស័យ
ថ្ល ទតើសីលរបស់ឣាតម ឣញ ដ្ឋច ់ ឬក្៏ មនិដ្ឋច?់” ដទូចនះទហើយ ក្ ៏
ានចូលទៅ រកាបថ្លវ យបងគាំ ទលូសួរចាំទរះរពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ ថ្ល “សីលរបស់ឣនក្ មនិដ្ឋចទ់ទ” 
ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

នយា   ឣបបទុឋាេស   នរេស   ទុេសតិ 

េុទធេស   នបាេេស   ឣនងគណេស 

តនមវ   ព្វលំ   បនចេតិ   បាបំ 

េុខុនមា   រនជា   បឋិវាតំវ   ខិនោត   ។ 

បុរគលណា របទសូតច ាំទរះឣនក្លដលមនិរបទសូតតប ជាឣនក្
សាអ ត បរសុិទ ធ មនិម្ចនក្ទិលសដចូជាទទីលួ, ាប រលមងរតឡប់មក្ 
រក្បុរគលរលទនាះវញិ ដចូជាធូលីដល៏អិត លដលបុរគលាចសាចទៅ
កានទ់រីច្ចសខ្យល់ ‘(រលមងរសាតម់ក្រក្ខ្ លនួវញិ)’ យ៉ងទនាះឯង ។ 
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-១៦៨- 
១០៤- រ ឿង ម្ណី្កា កុ្លុបបក្ថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះតសិសទតថរ លដលចូលទៅ
កានរ់តកូ្លជាងលក្វមណី ។ ក្ថងមួយ រពះាទបទសនទទិកាសល 
រទងរ់ពះោជទាននវូលក្មណីឲយទៅជាងលក្វមណីទដ ើមបីក្ច ន ។ ជាងលក្វ
មណី ក្ាំពុងលតឣងគុយហានស់ាច ់ម្ចនក្ដរបឡាក្សុ់ទ ធលត្ម ាន
ទទលួលក្វមណី យក្មក្ដ្ឋក្ទ់លើរជញ់ ទហើយក្ទ៏រកាក្ទៅោងក្ដ ។ 
ក្នុងខ្ណៈទនាះឯង សតវទរក្ៀលលដលជាងលក្វមណីចចិច ឹម មក្ទ ើញ
លក្វមណីទលើរជញ់ រពមទា ាំងម្ចន្មរបឡាក្ ់នកឹ្សាម ន ថ្ល “ជាដុ ាំ
សាច”់  ទទ ើបចកឹ្ទលបលក្វមណីទនាះ  ចូលក្នុងទរះាតទ់ៅ ។  

ជាងលក្វមណី ទចញមក្វញិ មនិទ ើញលក្វមណី ទលើរជញ់ 
នកឹ្រតិក្នុងចតិ ត ថ្ល “ម្ចនលតរពះទថរៈ មួយឣងគទទ លដលលួចយក្លក្វ
មណី ទលើរជញ់ទនះទៅ ទររះមនិម្ចនឣនក្ណាទរៅឣាំពរីពះទថរៈ ក្នុង
ទទីនះ” ទហើយក្ា៏នចូលទៅសួររពះទថរៈថ្ល “ទតើរពះរុណម្ចច ស់ ាន
យក្លក្វមណី ទលើរជញ់ទនះលមនទទ?” ។ រពះទថរៈ ទឆលើយថ្ល “ឣាតម  
មនិានយក្ទទ” ។ ជាងលក្វមណី រតិថ្ល “ទបើអាតម ឣញ សួររពះ     
ទថរៈរសួលៗ ដចូជាមនិានការទសាះ ឣញ រតូវលតសមលុត វាយទធវើ
ាបទទើបានការ” ទរសចទហើយ ក្យ៏ក្លខ្សពួរមក្ចងរពះទថរៈ យ៉ង
ជាប់ ទហើយយក្ដ ាំបងមក្វាយរពះទថរៈ សួរយក្ចទមលើយ ទធវើឲយរគ្នប់
លភនក្រពះទថរៈ ទលៀនទចញមក្ខ្ងទរៅ ទោហតិ ជាទរចើន ានហូរ
រសក្ទ់ចញមក្ តមរតទចៀក្ នងិ រចមុះ ។ 

សតវទរក្ៀល ទ ើញទហើយ  ក្ចូ៏លមក្ហួរចកឹ្្មរពះទថរៈ 
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-១៦៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សីុ តមចាំណូលចតិត ។ ជាងលក្វមណី ក្ាំពុងលតទរកាធខ្ងឹយ៉ងខ្ល ាំង 
ចាំទរះរពះទថរៈ លុះានទ ើញសតវទរក្ៀល មក្រវមីរវាមលក្បរៗ ទជើង 
ក្ទ៏ាតស់តវទរក្ៀលទនាះ មួយទជើងសាល ប់ មួយរ ាំទពចទនាះឯង ។ លុះ
សតវទរក្ៀលសាល ប់ទហើយ, រពះទថរៈ ានរាប់ជាងលក្វមណីថ្ល “សតវ
ទរក្ៀលានទលបលក្វមណីទនាះ ចូលទៅក្នុងទរះវាទហើយ, ទបើទញាម
មនិទជឿឣាតម ទទ ចូរវះទរះវាទមើលចុះ” ។ ជាងលក្វមណី ានយក្
កា ាំបតិមក្ វះទរះសតវទរក្ៀលលដលសាល ប់ទនាះ ទហើយានទ ើញលក្វ
មណី ក្នុងទរះសតវទរក្ៀលទនាះ ក្ម៏្ចនទសចក្តតីក្ស់លុ តរន ធតច់តិ ត ទសទើរ
លតាតប់ងស់ាម រត ីទហើយានរកាបថ្លវ យបងគាំ សុាំខ្ម្ចទទាសចាំទរះរពះ
ទថរៈ  ។ 

បនាទ ប់មក្ រពះទថរៈ ក្ា៏នបរនិរិវ ន ទដ្ឋយសារការវាយដុ ាំ
ទនាះ ។ សតវទរក្ៀល សាល ប់ទៅ ានទៅទក្ើត ក្នុងក្ផទះ ក្នភរយិនាយ
ររនទនាះ ។ ចាំលណក្នាយររន សាល ប់ទៅ ក្ា៏នទៅទក្ើត ទទលួទកុ្ ខ
ទវទនា យ៉ងខ្ល ាំង ក្ នុងនរក្ ។  ឯភរយិនាយររន សាល ប់ទៅ ានទៅ
ទក្ើតទៅទទវទោក្  ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូសួរសមបោយកិ្ភព របស់ជន
ទា ាំងទនាះ នងឹរពះសាសាត  ។  រពះឣងគ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល៖ 

គពភនមនក  ឧបបជជនតិ        និរយំ  បាបកមមិ នោ 

េគគំ   េុគតិនោ  យនតិ    បរនិិពវនតិ  ឣោេវា  ។ 

ជនពួក្ខ្ លះ លតងទក្ើត ក្នុងរភម៌នសុស ពួក្ឣនក្ម្ចនឣាំទពើឣារក្ក្ ់
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-១៧០- 
រ ឿង ជន ៣ នាក់្ 

លតងទៅកានន់រក្ ពួក្ឣនក្ម្ចនរតលិអ លតងទៅកានឋ់ានសួរ ៌ ពួក្ឣនក្
មនិម្ចនឣាសវៈ  លតងបរនិរិវ ន  ។ 

 

   
 

១០៥- រ ឿង ជន  ៣ នាក់្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូជន ៣ នាក្ ់ ។ ទមួីយ ម្ចន     
ទភ លើងទឆះផទះ, ក្នុងខ្ណៈទនាះ ម្ចនរទងវលឆ្មន ាំងមួយ រតូវទភលើងទឆះរសាត់
ទៅទលើឣាកាស ។ ទពលទនាះ រសាប់លតម្ចនលក្អក្មួយ ទហើរចូលទៅ 
ក្នុងរទងវលឆ្មន ាំងទនាះ រតូវទភលើងទឆះសាល ប់ ធ្លល ក្ចុ់ះមក្ទលើលផនដ ី ។ ភកិ្ ខុ
ទា ាំងឡាយ ានទ ើញទហតុទនាះទហើយ ក្ចូ៏លទៅរកាបទលូសួររពះ
សាសាត  ។ 

ទពីរី ម្ចនសាំទៅមួយ ានទៅដល់ក្ណាត លមហាសមុរទ 
ទហើយ ទក្ឿងនងឹថរល់មនិក្ទរមើក្ខ្សុរបរក្ត,ី ពួក្មនសុស ក្នុងសាំទៅ
ររប់ៗ គ្នន  រតិថ្ល “ក្នុងសាំទៅរបស់ទយើងទនះ រាក្ដជាម្ចនមនសុស
កាឡក្ណីិទហើយ” ទទើបទធវើជាសាល ក្ ច្ចប់ររប់ៗ គ្នន  ។ សាល ក្ទនាះ ាន
ធ្លល ក្ទ់ៅទលើភរយិ របស់នាយសាំទៅ ដល់ទៅ ៣ ទលើក្ ។  ទពល 
ទនាះ នាយសាំទៅ ក្ា៏នដ្ឋចច់តិ ត យក្របពន ធរបស់ខ្ លនួទនាះ ទម្ចល ក្ទ់ៅ
ក្នុងសមុរទ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយទក្ើតម្ចនទសចក្តឣីន តោយ សាល ប់ាតប់ងជ់វីតិ 
ដល់មនសុសោរទរចើន ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ លដលជះិទៅ ក្នុងសាំទៅទនាះ 
ទ ើញនវូទហតុទនាះទហើយ  ទទើបរកាបទលូសួររពះសាសាត  ។ 

ទបី ីម្ចនភកិ្ខុ ៧  របូ ទផសងពទីនះទទៀត  ានទៅឣារស័យ  ក្នុង 
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-១៧១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រងូភនាំមួយ ។ ទៅទវោរក្ក់្ណាត លឣារធ្លរត រសាប់លតម្ចនដុ ាំថ មធ ាំ
មួយដុ ាំ រទមៀលធ្លល ក្ម់ក្បទិម្ចតទ់ាវ ររងូភ នាំទនាះជតិឈឹង, ភកិ្ ខុទា ាំង ៧ 
របូទនាះ ខ្តិខ្ាំពាយម របទមៀលនវូដុ ាំថ មទនាះទចញ លតរបទមៀលមនិ
ាន ។ លុះក្ន លងទៅាន ៧ ក្ថង, ដុ ាំថ មទនាះ ក្ា៏នរទមៀល ទចញទៅ
ទដ្ឋយខ្ លនួឯង, ភកិ្ ខុទា ាំង ៧ របូទនាះ រពមទា ាំងភកិ្ ខុ ២ រកុ្មទទៀត ាននា ាំ
គ្នន   ទៅរកាបទលូសួរទរឿងទនាះ ចាំទរះរពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សាំលដងនវូបុពវក្មមរបស់សតវទា ាំងទនាះ 
ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងឣស់ទនាះ ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់លាំទដ្ឋយ ថ្ល ៖ 

ទមួីយ សតវលក្អក្លដលទហើរចូលទៅ ក្នុងទភលើងទឆះសាល ប់ទនាះ 
កាលពឣីតតីជាត ិ ានទក្ើតជាឣនក្លរស ។ សម័យក្ថងមួយ ឣនក្លរស
ទនាះ ានទរកាធខ្ងឹយ៉ងខ្ល ាំងនងឹទគ្នពុតរបស់គ្នត់, ទគ្នពុតទនាះ ទៅ
ទពលលដលម្ចច ស់វា បរហវកឹ្ហាតទ់នាះ វាទដ ើរទៅានបន តចិទហើយ ក្៏
ពុតទធវើជាទដក្ ។ ម្ចច ស់ខ្ងឹខ្ល ាំងណាស់ ក្ា៏នយក្ចាំទបើង មក្ទធវើជា
រប់ រុ ាំពទ័ ធជាប់នងឹ-ក្ របស់វា ទហើយយក្ទភលើងដតុទគ្នទនាះ ទាល់លត
សាល ប់ ទៅក្នុងទទីនាះឯង ។ 

ទពីរី ភរយិនាយសាំទៅ លដលរតូវទរច្ចប់ចង ទម្ចល ក្ទ់ច្ចល
ទៅ ក្នុងសមុរទទនាះ កាលពឣីតតីជាត ិ ានទរកាធខ្ងឹនងឹលឆររបស់
ខ្ លនួ លដលទចះលតទដ ើរ តមពទីរកាយនាង មនិថ្លនាងទៅទកី្លន លងណា
ទឡើយ ។  ពួក្ឣនក្រសុក្ ទ ើញដទូច្ចន ះទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន នយិយទសើច    
ចមអក្ចងអនន់ាង ជាមួយនងឹលឆរទនាះ ។   នាង ម្ចនការខ្ម សទឣៀន ខ្ល ាំង 
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-១៧២- 
រ ឿង ជន  ៣ នាក់្ 

ទពក្ រទា ាំពុាំាន ក្យ៏ក្ដខី្ាចរ់ចក្ ក្នុងឆ្មន ាំងទពញទហើយ នាាំលឆរទនាះ
ទៅជតិម្ចតទ់កឹ្ ចងឆ្មន ាំងជាប់នងឹលឆរ ទហើយច្ចប់លឆរទាះទម្ចល ក្ទ់ៅ ក្នុង
ទកឹ្ ។   លឆ រទនាះរតូវានសម្ចល ប់ ទដ្ឋយទសចក្តទីកុ្ ខទវទនា ជាទបីាំផុត ។ 

ទបី ី ភកិ្ ខុ ៧ របូ លដលឣតច់ ា្ ន ់ ទទលួទកុ្ ខលាំាក្ ក្នុងរងូភនាំ   
ឣស់រយៈទពល ៧ ក្ថង ទនាះ កាលឣាំពជីាតមុិន ានទក្ើតជាទក្មង
រ វ្ លទគ្ន, សម័យក្ថងមួយ ទក្មងរ វ្ លទគ្នទា ាំងទនាះ ានទក្ៀងទគ្ន
ទៅឃាវ ល ទៅវាលលរសដធ៏ាំមួយ ទហើយានទ ើញសតវទនសងមួយ
ក្ាល ក្ទ៏ដញច្ចប់ ។ សតវទនសង ភយ័យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានទាល
លូនចូលទៅ ក្នុងដ ាំបូក្ ។ ពួក្ទក្មងឃាវ លទគ្នទា ាំងទនាះ ានយក្ទៅម  
នងឹក្ាំណាតទ់ឈើ  ទៅចុក្រន ធដ ាំបូក្ទនាះ ជតិទា ាំងឣស់ ទដ ើមបីទកុ្ជកី្វា 
ក្នុងក្ថងលសអក្ ។ លុះដល់លសអក្ទឡើង, ទក្មងទា ាំងទនាះ មនិានជាច្ចប់ 
ភលកឹ្ ទភ លចរហូតដល់ ៧ ក្ថង ទទ ើបនកឹ្ទ ើញ ទហើយាននា ាំគ្នន  ទៅដក្ឆនុក្
រន ធដ ាំបូក្លដលានចុក្ទនាះ ទដ ើមបីឲយសតវទនសង ទចញមក្ខ្ងទរៅ ។ 
ទពលទនាះ សតវទនសង ានវារទចញមក្ ម្ចនខ្ លនួភយ័ញ័រទទរទើត រួរ
ឲយឣាណិតខ្ល ាំងណាស់ សាគ ាំងសគម ទៅសល់លតលសបក្ ទររះឣត ់   
ឣាហារសីុ ៧ ក្ថង មក្ទហើយ ។  ទក្ មងរ វ្ លទគ្នទា ាំងទនាះ ានទ ើញ
ដទូច្ចន ះទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តឣាណិតឣាសូរ ដល់សតវទនសងទនាះ យ៉ង
ខ្ល ាំង ទហើយនយិយរាប់គ្នន  ថ្ល “ពួក្ទយើង កុ្ ាំសម្ចល ប់វាឣវី លលងវាឲយ
ម្ចនជវីតិទៅចុះ” ដទូច នះ ។  ទៅក្នុងទបីចច ប់ ក្នឣតតីនទិាន រពះឣងគ  
រទងរ់តស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-១៧៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ន  ឣនតលិនកខ   ន  េមុទទមនជឈ 

ន  បពវោនំ   វវិរ ំ  បវេិស 

ន  វជិជនត  នសា  ជគតិបបនទនសា 

យរតឋាិនោ  មុនចេយយ  បាបកមាម   ។ 

បុរគល ឣនក្ទធវើាបក្មមទហើយ ទទាះបរីតទ់រចទៅពួន ឰដ ៏    
ឣាកាសក្ត ីនាក្ណាត លសមុរទក្ត ីកានច់ទនាល ះភនាំទា ាំងឡាយក្ត ី ក្ទ៏ៅលត
រតទ់រចមនិរចួ ឣាំពាីបក្មមទនាះទឡើយ ទររះថ្ល របទទសទលើលផនដ ី
លដលបុរគលរតទ់រច ទៅពួនទៅទហើយ របបីរចួផុត ឣាំពាីបក្មមាន
ទនាះ  មនិលដលម្ចនទឡើយ ។ 
 

   
 

១០៦- រ ឿង សុ្បបរទុធស្ក្កៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសុបបពុទ ធសក្រៈ លដលជារពះ
ោជបតិ របស់រពះនាងពមិ្ចព  នងិ ភកិ្ ខុទទវទតត ។ សុបបពុទ ធៈ រទងរ់ពះ
ពទិោធ យ៉ងខ្ល ាំង ចាំទរះរពះសាសាត  ថ្ល “រពះឣងគ រទងរ់តទ់ៅបួស 
ទច្ចលរពះនាងពមិ្ចព ទទវ ី ឲយរពះនាងទៅទមម្ចយ៉, បាំបួសរពះទទវទតត
ទហើយ ានទធវើខ្ លនួឲយម្ចនក្មមទពៀរទវោនងឹគ្នន លថមទទៀត” ។ ក្ថងមួយ 
សុបបពុទ ធៈ រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយពួក្មនសុសបទិនវូផលូវ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយរពះ
សម្ចម សមពុទ ធ ទសតចយងទៅ ទទលួនវូភតតក្ចិ ចាន ។  

ក្នុងទពលទនាះ រពះសាសាត  រទងទ់សតចយងរតឡប់មក្វញិ
ទហើយ រទងរ់តស់នងឹរពះឣានន ទ ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ សុបបពុទ ធៈ ទធវើឣាំទពើ 
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-១៧៤- 
រ ឿង សុ្បបរទុធស្ក្កៈ 

ាបក្មម ធងនណ់ាស់ ទររះមនិានឲយផលូវ ដល់តថ្លរត, ក្នុងក្ថងទ ី ៧ 
លផនដ ីនងឹរសូបរពះាទសុបបពុទ ធៈ ទៅលក្បរទជើងជទណតើ រ ក្នរាសាទ
ខ្ងទរកាម” ។ 

ពួក្ច្ចរបុរស ានឮដទូច្ចន ះទហើយ ក្ទ៏ៅរកាបទលូទរឿងទនាះ
ថ្លវ យរពះាទសុបបពុទ ធៈ ។ រពះឣងគ រទងរ់ជាបទហើយ រទងម់្ចនរពះ
ចនិាត  ថ្ល “រពះសាសាត  រទងរ់តស់មនិលដលខ្សុទឡើយ លតទបើទកុ្ជា
យ៉ងទនះ ក្ទ៏ដ្ឋយ លផនដ ី ក្ម៏និឣាចនងឹរសូបឣាតម ឣញានលដរ” ។ 
ទរកាយមក្ រពះាទសុបបពុទ ធៈ រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយពួក្ឣាម្ចតយ នាាំ
យក្ទររឿងរក្យទសាង យ សរម្ចប់ទសាយ ទឡើងទៅទលើរាសាទជាន់
ទ ី ៧ ទហើយ រពះឣងគ ក្ទ៏ឡើងទៅទលើរាសាទ ទ ី ៧ ទនាះលដរ រទង់
រតស់បញ្ជជ  ឲយពួក្ឣាម្ចតយ យក្ជទណតើ រទចញទា ាំងឣស់ ទហើយបទិ
ទាវ ររាសាទទា ាំងឣស់ រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយពួក្ឣនក្ចាំាប់ ទជើងខ្ល ាំងៗ 
ទៅឈរច្ច ាំច្ចប់ រតងម់្ចតទ់ាវ ររាសាទ ទាវ រមួយៗ ឲយម្ចនគ្ននឈរច្ច ាំ
ដល់ទៅ ២ នាក្ ់ ទហើយ រទងរ់តស់ ថ្ល “ទបើឣញ ចងចុ់ះទៅកាន់
រាសាទជានទ់រកាម ទដ្ឋយក្តទីធ វសរបលហស ចូរឣនក្ទា ាំងឣស់គ្នន  ច្ចប់
ឣញទកុ្ កុ្ ាំឲយឣញចុះទៅាន” ។ 

លុះដល់ក្ថងទ ី ៧ ទសះមងគល របស់រពះាទសុបបពុទ ធៈ ាន
លរសក្ក្ទង្កញ្ជជ ល យ៉ងខ្ល ាំង ឥតម្ចនឈប់ទឡើយ ។ រពះាទសុបប-
ពុទ ធៈ រទងរ់ពះសណាត ប់ ឮនវូសទមលងទសះលរសក្ទង្កញ្ជជ ល យ៉ងខ្ល ាំង
ដទូចនះទហើយ រទងម់្ចនរពះទយ័ចងទ់តទសះមងគលទនាះ ខ្ល ាំងណាស់ ។ 

174



 

 

-១៧៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ក្នុងរគ្នទនាះ ទាវ រទា ាំងឡាយ ក្ា៏នរទបើក្ទចញមក្ ទដ្ឋយខ្ លនួ
ឯង, ជទណតើ រ ក្ឋ៏តិទៅដចូទដ ើមវញិដលដល ឥតម្ចនឣនក្ណាទបើក្ នងិ 
ដ្ឋក្វ់ាទឡើយ ។ ពួក្ឣនក្ចាំាប់ លដលឈរច្ច ាំ រតងម់្ចតទ់ាវ ររាសាទ 
មនិានច្ចប់រពះាទសុបបពុទ ធទកុ្ទទ រតឡប់ទៅជាច្ចប់ទម្ចល ក្ចុ់ះមក្
ទរកាម លថមទទៀត រហូតធ្លល ក្ម់ក្ដល់ទជើងជទណតើ រក្នរាសាទជានខ់្ង
ទរកាម ។  ក្ នុងខ្ណៈទនាះឯង មហារបថឹព ីក្ា៏នទបើក្ផលូវជាពរី រសូប 
យក្រពះាទសុបបពុទ ធៈ ទៅដ្ឋក្ដ់ល់ឣវចិមីហានរក្លតមតង ។ 

រពះសាសាត   រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន   ឣនតលិនកខ    ន   េមុទទមនជឈ 

ន   បពវោនំ   វវិរ ំ  បវេិស 

ន   វជិជនត   នសា   ជគតិបបនទនសា 

យរតឋាិតំ   នបបេនហយយ   មចេញ  ។ 

បុរគលាប ទទាះបរីតទ់រចទៅទលើឣាកាសក្ត ី ទៅក្ណាត ល  
សមុរទក្ត ី ទៅកានច់ទនាល ះក្នភនាំទា ាំងឡាយក្ត ី ក្ម៏និឣាចរតទ់រច ឲយផុត
ឣាំពមីចចុោជានទឡើយ ទររះថ្ល របទទសទលើលផនដ ី លដលបុរគលឋតិ
ទៅទហើយ  មចចុោជ  មនិឣាចសង្កងគើបានទនាះ មនិលដលម្ចនទឡើយ ។ 

ចប់ បាបវគគ ទ ី៩ 

6 
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-១៧៦- 
ទណ្ឌ វគគ  ទី ១០ 

១០៧- រ ឿង ឆរវគគិយភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុឆពវរ គយ៍ី ។ ទពលលដលពួក្ 
ភកិ្ ខុសតតរសវរគយ៍ី ទាសសម្ចអ ត នវូទសនាសនៈ ានសាអ តទហើយ, 
ពួក្ភកិ្ ខុឆពវរ គយ៍ី នយិយថ្ល “ពួក្ឣនក្ឯងទា ាំងឣស់គ្នន  ចូទចញឣាំពទី ី
ទនះទៅ ពួក្ទយើងទទ លដលធាំជាងពួក្ឣនក្ឯង, ទសនាសនៈទនះ រតូវ
ានមក្ទលើពួក្ទយើង” ។ ពួក្ភកិ្ ខុសតតរសវរគយ៍ី ានទឆលើយតបវញិ 
ថ្ល “ពួក្ទយើង មនិរពមរបរល់ឲយទទ ទររះពួក្ទយើងខ្ ញុ ាំ ានទាស
សម្ចអ តទសនាសនៈទនះ រចួមុនពួក្ឣនក្ឯង” ។ ពួក្ភកិ្ ខុឆពវរ គយ៍ី ខ្ងឹ
ខ្ល ាំងទពក្ ានវាយពួក្ភកិ្ ខុសតតរសវរគយ៍ីៗ ភតិភយ័ ខ្ល ចទហើយ ាន
លរសក្យ៉ងខ្ល ាំង ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងា់នបចដតតសិកាខ បទ ហាម
មនិឲយភកិ្ ខុ វាយរបហារដល់គ្នន នងឹគ្នន  ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្ល
ទនះ ថ្ល ៖ 

េនពវ  តេនតិ  ទណឌ េស    េនពវ  ភាយនតិ  មចេញនោ 

ឣោត នំ  ឧបមំ  កោវ       ន  ហននយយ  ន  ោតនយ ។ 

សតវទា ាំងឡាយររប់រាណ លតងតក្ស់លុ តនងឹឣាជាញ  សតវទា ាំង 
ឡាយ លតងភយ័ខ្ល ចចាំទរះទសចក្តសីាល ប់ររប់ៗ របូ, បុរ គលរួរទធវើខ្ លួន
ឲយជាឧបម្ចទហើយ មនិរួររបហារ ទដ្ឋយខ្ លនួឯង មនិរួទរបើទរឲយ
របហារទឡើយ ។ 
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-១៧៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

១០៨- រ ឿង ភិក្ខ ុឆរវគគីយ៍ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូពួក្ភកិ្ ខុឆពវរ គយ៍ី លដលាន 
វាយរបហារពួក្ភកិ្ ខុសតតរសវរគយ៍ី ។ ពួក្ភកិ្ ខុសតតរសវរគយ៍ី ទា ាំង 
ទនាះ  ភយ័ខ្ល ចទហើយ  ក្ា៏នលរសក្យ៉ងខ្ល ាំង ។  

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងា់នបចដតតសិកាខ បទ 
ទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

េនពវ  តេនតិ  ទណឌ េស     េនពវេំ  ជីវតំិ  បិយំ 

ឣោត នំ  ឧបមំ  កោវ        ន  ហននយយ  ន  ោតនយ ។ 

សតវទា ាំងឡាយររប់រាណ សុទ ធលតតក្ស់លុ តនងឹឣាជាញ  ‘ទររះ
ថ្ល’ ជវីតិ ជាទរីសឡាញ់ របស់សតវររប់ៗ របូ, បុរ គលរួរទធវើខ្ លនួឲយ   
ជាឧបម្ចទហើយ មនិរួររបហារ ទដ្ឋយខ្ លនួឯង មនិរួរទរបើទរឲយរបហារ
ទឡើយ ។ 

   
 

១០៩- រ ឿង ស្ម្ព្ុលកុ្មា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰពួក្កុ្ម្ចោ ជាទរចើន លដលក្ាំពុង 
លតនា ាំគ្នន វាយពស់មួយ ។ រពះសាសាត  ទសតចយងទៅ បណិឌ ាត ក្នុងទី
រកុ្ងសាវតថ ី រទងទ់តរពះទនរតទ ើញទហើយ រទងរ់តស់សួរ ថ្ល “លន
កុ្ម្ចោទា ាំងឡាយ ទតើពួក្ឣនក្ នាាំគ្នន ទធវើឣវី?” ។ កុ្ម្ចោទា ាំងទនាះ ាន
រកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុាទា ាំងឡាយ នាាំគ្នន
វាយពស់” ។  រពះសាសាត រទងរ់តស់សួរទទៀតថ្ល “ទររះទហតុឣវីាន 
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-១៧៨- 
រ ឿង ររះរកាណ្ឌ ធានរថថ  

ជាវាយវា? ” ។  កុ្ម្ចោទា ាំងទនាះ ានរកាបទលូថ្ល “ទររះពួក្ខ្ ញុ ាំរពះ
ក្រណុា ខ្ល ចវាខ្ ាំ” ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េុខកមានិ  ភូោនិ        នយា  ទនណឌ ន  វហឹិេតិ 

ឣតតនោ េុខនមសានោ    នបចេ នសា  ន លភនត េុខំ ។ 

េុខកមានិ  ភូោនិ      នយា  ទនណឌ ន  ន  វហឹិេតិ 

ឣតតនោ េុខនមសានោ    នបចេ  នសា  លភនត  េុខំ ។ 

បុរគលណា លសវងរក្ទសចក្តសុីខ្ទដ ើមបីខ្ លនួ លតទបៀតទបៀនសតវ
ទា ាំងឡាយ លដលរាថ្លន ចងា់នទសចក្តសុីខ្ ទដ្ឋយឣាជាញ , បុរគល 
ទនាះ  លះទោក្ទនះទៅទហើយ នងឹមនិាននវូទសចក្តសុីខ្ទឡើយ ។ 

បុរគលណា លសវងរក្ទសចក្តសុីខ្ ទដ ើមបីខ្ លួន លតមនិទបៀតទបៀន
សតវទា ាំងឡាយ លដលរាថ្លន ចងា់នទសចក្តសុីខ្ ទដ្ឋយឣាជាញ , បុរគល
ទនាះ  លះទោក្ទនះទៅទហើយ  រលមងាននវូទសចក្តសុីខ្ ។ 

 

   
 

១១០- រ ឿង ររះរកាណ្ឌ ធានរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះទកាណឌ ធ្លនទតថរ ។  តាំង 
លតឣាំពទីពលលដលរពះទថរៈបួសមក្ ម្ចនរបូរសីម្ចន ក្ទ់ដ ើរ តមទរកាយ
ទោក្ ដចូជារសទម្ចលលដលឣទនាទ លតមរាណ ។ រពះទថរៈ ទោក្
មនិទ ើញរសីទនាះទទ លតពួក្មហាជន ានទ ើញរបូរសីទនាះ ។ ក្នុង
សាសនា ក្នរពះពុទ ធរពះនាមក្សសបៈ,   រពះទថរៈ ទក្ើតជាទទវត ាន 
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-១៧៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

លក្លងខ្ លនួ ទធ វើជារសីម្ចន ក្ទ់ដ ើរ តមពទីរកាយ ភកិ្ ខុមួយរបូ លដលជាទហតុ
ទធវើឲយភកិ្ ខុមួយរបូទទៀត លដលជាសាំឡាញ់នងឹគ្នន  លបក្ាក្ស់ាមរគគី្នន  ។ 
ទររះលតាបក្មម ទនះទហើយ ានជាម្ចនរបូរសី ទដ ើរតមពទីរកាយ
ទោក្  ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទរពះទថរៈ ថ្ល “ជាភកិ្ខុរទុសតសីល” ។ 
រពះទថរៈ ានទច្ចទទៅភកិ្ខុទា ាំងទនាះ ថ្ល “ជាភកិ្ខុរទុសតសីល” ដចូគ្នន
លដរ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយាននា ាំទរឿងទនះទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់ឲយទៅរពះទថរៈមក្ ទដ ើមបីនងឹ
ជរមះនវូទរឿងទនះ ឲយានយុតតធិម៌ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល៖ 

មានវាច  ផរេំុ  កញេិ       វោុត   បឋិវនទយយញ  តំ 

ទុកខ   ហិ  សារមភកថា        បឋិទោឌ   ផុនេយយញ  តំ ។ 

េនច  នននរេិ  ឣោត នំ     កំនសា  ឧបហនោ  យថា 

ឯេ  បនោត េិ  និព្វវ នំ       សារនមាភ   នត  ន  វជិជតិ  ។ 

ឣនក្ កុ្ ាំនយិយរក្យឣារក្ក្ន់ងឹឣនក្ណាមួយទឡើយ, ជនទា ាំង 
ឡាយ លដលរតូវឣនក្សតីថ្លឲយទហើយ ទររបបីសតីថ្ល តបមក្រក្ឣនក្វញិ 
ទររះថ្ល ការទរលរក្យរបណា ាំងរបលជង ជាទហតុនា ាំឲយទក្ើតទកុ្ ខ, 
ការតសូ៊ទា ាំងឡាយ រតូវបះ៉រល់នវូខ្ លួនឣនក្វញិ, ទបើឣនក្ទធវើខ្ លួន មនិឲយ
ញាប់ញ័រ ដចូជារគ្ន ាំងលដលទរទចៀរម្ចតទ់ហើយ ‘រលមងមនិោនឮ់សូរ’ 
ដទូច្ចន ះ  ឣនក្នុះ៎ ជាបុរគលដល់នវូរពះនរិវ ន,  ការរបណា ាំងរបលជង នងឹ
មនិម្ចនដល់ឣនក្ទទ ។ 
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-១៨០- 
១១១- រ ឿង ឧរបាស្េក្ម្ម 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰឧទាសថក្មម របស់ឧាសិកា 
ទា ាំងឡាយ ម្ចននាងវសិាខ្ជាទដ ើម ។ ក្នុងក្ថងឧទាសថសីល ក្ថងមួយ 
នាងវសិាខ្ ានសួរឧាសិកាទា ាំងទនាះថ្ល “ទតើឣនក្ទា ាំងឣស់គ្នន  រក្ា
ឧទាសថសីល ទដ ើមបីរាថ្លន របទយជនឣ៍វីខ្ លះលដរ?” ។ ពួក្ឧាសិកា
លដលម្ចនវយ័ច្ចស់ៗ ានទឆលើយថ្ល “ទដ ើមបីាននវូទពិវសមបតត”ិ ។ ពួក្ 
ឧាសិកាលដលម្ចនវយ័ក្ណាត លៗ ទឆលើយថ្ល “ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយសាវ ម ីរបស់
ខ្ លនួ ម្ចនភរយិថមទីទៀត” ។ ពួក្ឧាសិកាទក្មងៗ ានទឆលើយថ្ល “ទដ ើមបី
ឲយានកូ្នរបុស ទលើក្ដ ាំបូង” ។ ពួក្ឧាសិកា លដលម្ចនវយ័ជាំទង់ៗ  
ានទឆលើយថ្ល “ទដ ើមបីឲយម្ចនសាវ ម ីត ាំងលតពឣីាយុទៅទក្មងៗ” ។ នាង
វសិាខ្ សាត ប់ឮដទូចនះទហើយ ទទើបានយក្ទរឿងទនះទៅរកាបទលូរពះ
សាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
យថា  ទនណឌ ន  នគាបានលា   គានវា  បានជតិ  នគាចរ ំ

ឯវ ំ ជោ  ច  មចេូ  ច              ឣាយំុ  បានជតិ  បាណិនំ ។ 

រ វ្ លទគ្ន រលមងទក្ៀងទគ្នទា ាំងឡាយទៅកានទ់ទីគ្នចរ ទដ្ឋយ
ឣាជាញ  រ ឺ ដ ាំបង ឬ រ ាំរត ់យ៉ងណាមញិ, ជោ រ ឺ ទសចក្តរីទុឌទរទាម
រគ្ន ាំរគ្ន នងិ មចចុោជ រ ឺ ទសចក្តសីាល ប់ លតងទក្ៀងនវូឣាយុ របស់សតវ
ទា ាំងឡាយ  ក្យ៏៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 
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-១៨១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

១១២- រ ឿង ឣជគ ររបថ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូឣជររទរបត លដលម្ចន 
ឣតតោព ដចូជាពស់ថ្លល ន ់ លវងរបលវង ២៥ ទយជន ៍ ។ រពះមហា-
ទម្ចរគោល នទតថរ នមិន តចុះឣាំពកី្ ាំពូលភនាំរជិឈកូ្ដ ានទ ើញនវូទរបត
ទនាះ ទដ្ឋយទពិវចក្ខុទហើយ នយិយជាមួយនងឹរពះលក្ខណទតថរ ទៅទី
ច ាំទរះរពះភង្កក្តក្នរពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់តស់សាំលដងធមមកី្ថ្ល ថ្ល “តថ្លរត ក្៏
ានទ ើញទរបតទនាះលដរ” ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូសួរ នវូ
បុពវក្មម របស់ទរបតទនាះ ចាំទរះរពះសាសាត  ។  

រពះឣងគ រទងរ់តស់ឣតតីនទិានថ្លៈ ក្នុងសាសនា ក្នរពះពុទ ធ
រពះនាមក្សសបទសពល ទរបតទនះ ជាទច្ចរ ានរបទសូតោ៉យ ដល់ 
សុមងគលទសដ ា ីរាឺនដតុលរស កាតទ់ជើងទគ្ន ដតុផទះរបស់ទោក្ទសដ ា ី
ដល់ទៅ ៧ ដង ប៉ុទណណះទហើយ ក្ទ៏ៅលតមនិលឆអតចតិ តទទៀត ានទា ាំងទៅ
ដតុនវូរពះរន ធកុ្ដ ី លដលទោក្ទសដ ា ីសាងថ្លវ យរពះក្សសបទសពល
លថមទទៀត, លុះដល់ទាំោយោងកាយសាល ប់ទៅ ក្ា៏នទៅទក្ើត ក្នុង  
ឣវចិនីរក្ ឣស់ក្មមឣាំពឋីាននរក្ទនាះមក្ ក្នុងពុទ ធកាលទនះ ក្ា៏ន
ទក្ើតជាឣជររទរបត ម្ចនទភលើងទឆះ ទៅទលើភនាំរជិឈកូ្ដទនះ” ក្នុងទបីចច ប់
ក្នឣតតីនទិាន  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣថ  បាបានិ  កមាម និ          ករ ំ នព្វលា  ន  ពុជឈតិ 

នេហិ  កនមមហិ  ទុនមមនធា    ឣគគិទនឌ្ាវ  តបបតិ  ។ 

181



 

 

-១៨២- 
រ ឿង ររះម្ហារមាគគលាល នរថថ  

បុរគលរល មនិម្ចនរាជាញ  ក្ាំពុងទធវើឣាំទពើឣារក្ក្ ់ ក្ទ៏ៅលត
មនិោញ ក្ខ់្ លួន លុះកាលជាខ្ងទរកាយមក្ ទទើបទៅត រក្ហាយ ទដ្ឋយ 
សារក្មមទា ាំងឡាយរបស់ខ្ លួន ដចូរតូវទភលើងទឆះ ។ 

 

   
 

១១៣- រ ឿង ររះម្ហារមាគគលាល នរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ នវូរពះមហាទម្ចរគោល នទតថរ 
លដលរតូវពួក្តរិ ថយិ ជួលពួក្ទច្ចរឲយទៅសម្ចល ប់ ។ 

រពះាទឣជាតសរតូវ រទងទ់សុើបសួររក្ទរឿងពតិ លុះរទង់
រជាបទហើយ រទងរ់ពះោជបញ្ជជ  ឲយច្ចប់ពួក្តរិ ថយិ លដលជាឣនក្ទផតើម 
ទហតុ រពមទា ាំងពួក្ទច្ចរ លដលជាឣនក្សម្ចល ប់រពះទថរៈ ទហើយរទង់
រតស់បញ្ជជ ឲយជកី្ឣន លងុក្ប់រតមឹផចតឹ ឲយយក្ចាំទបើងដ្ឋក្ព់ទីលើ ទហើយ
ឲយយក្ទភលើងទៅដតុទា ាំងរស់ ទធវើឲយសាល ប់គ្នម នសល់ម្ចន ក្ទ់ឡើយ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន អាំពទីរឿងរពះមហាទម្ចរគោល ន-
ទតថរ ។ រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូឣតតីនទិាន របស់រពះមហាទម្ចរគ-
ោល នទតថរ ថ្លៈ ក្នុងជាតលិដលរពះមហាទម្ចរគោល ន ទក្ើតជាកុ្លបុរត 
ម្ចនភរយិ រតូវភរយិទនាះ នយិយច្ចក្ទ់ដ្ឋត ញុះញង ់ឲយយក្ម្ចត
បតិ របស់ខ្ លនួ ទៅសម្ចល ប់ទច្ចល... លុះដល់កុ្លបុរតទនាះ សាល ប់ទៅ 
ានទៅទក្ើតរងទកុ្ ខ ក្ នុងនរក្ ោប់លសនឆ្មន ាំ ទដ្ឋយផលវាិក្ លដលខ្ លនួ
ានសម្ចល ប់ម្ចតបតិទនាះ លុះទក្ើតក្នុងជាតណិាៗ រតូវទរវាយដ ាំទខ្ ទច
ឆអងឹ យ៉ងដទូចនះ   រហូតមួយរយឣតតោព...   រពះមហាទម្ចរគោល នទតថរ 
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-១៨៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បរនិរិវ ន យ៉ងទនះ សមរួរនងឹក្មម របស់ខ្ លួនទហើយ ។ ចាំលណក្ពួក្
តរិ ថយិ នងិ ពួក្ទច្ចរ លដលានរបទសូតោ៉យ ចាំទរះរពះទថរៈ ជាឣនក្
មនិានរបទសូតោ៉យតបវញិទនាះ ានទទលួនវូទសចក្តទីកុ្ ខសមរួរដចូ
គ្នន លដរ” ក្នុងទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយា  ទនណឌ ន  ឣទនណឌ េុ     ឣបបទុនឋាេុ  ទុេសតិ 

ទេននមញ្តរ ំ ឋានំ           ខិបបនមវ  និគចឆតិ 

នវទនំ  ផរេំុ  ជានឹ           េររីេស  វ  នភទនំ 

គរកំុ  វាបិ  ឣាព្វធំ           ចិតតនកខប  វ  បាបុនណ 

ោជនោ  វា  ឧបេគគំ            ឣពភកខ នំ  វ  ទារណំុ 

បរកិខយំ  វ  ញាតីនំ           នភាគានំ  វ  បភងគញណំ 

ឣថ  វេស  ឣគាោនិ           ឣគគិ   ឌ្ហតិ  បាវនក 

កយេស  នភទា  ទុបបនញ្   និរយំ នសា ឧបបជជតិ ។ 

បុរគលណា របទសូត ទដ្ឋយឣាជាញ  ចាំទរះបុរគលទា ាំងឡាយ 
លដលមនិម្ចនឣាជាញ  ជាឣនក្មនិរបទសូត, បុរគលទនាះ រលមងដល់នវូ
ទហតុក្នទសចក្តទីកុ្ ខ ណាមួយ ក្នុងទហតុ ១០ យ៉ង ទដ្ឋយទានហ់ន ់រឺ
របបីដល់នវូទវទនា ដឣ៏ារក្ក្ ់ ១ ទសចក្តវីនិាសរទពយ ១ លបក្ធ្លល យ  
សររីៈ ១ ឣារធជាទមងន ់១ រក្ឡក្ចតិត( ‘ឆរួត)’ ១ របឹជានឣ់ាំពទីសតច ១ 
ទរលរក្យប រ្ ច ់ ដឣ៏ារក្ក្ ់ ១ ឣស់ពួក្ញាតរិលីង ១ ពុក្ផុយ
ទោរសមបតតទិា ាំងឡាយ ១ ទា ាំងទភលើងនងឹទឆះបាំផ្កល ញនវូផទះរបស់បុរគល
ទនាះ ១, បុរគលមនិម្ចនរាជាញ ទនាះ លុះលបក្ធ្លល យោងកាយ រលមងទៅ 
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-១៨៤- 
រ ឿង រ្ុភណ្ឌ ិក្ភិក្ខ ុ 

ទក្ើត ក្នុងនរក្ ។  
   

 

១១៤- រ ឿង រ្ុភណ្ឌ ិក្ភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូភកិ្ ខុលដលម្ចនទររឿងបរកិាខ រ 
ទរចើន ។ ភកិ្ ខុរបូទនះ កាលពទីៅជាររហសថ ជាកុ្ដមុពកី្៍ ឣនក្ម្ចនរទពយ
សមបតតទិរច ើន ទពលភរយិសាល ប់ទៅ ានចូលទៅបួស ក្នុងរពះពុទ ធ-
សាសនា លតមុននងឹបួស ានឲយទរសាងសាោ នងិ បន ទប់សរម្ចប់
ដ្ឋក្ន់វូរបស់របរទផសងៗ, លុះបួសទហើយ ានទៅឣនក្បទរមើមក្ 
ទដ ើមបីឲយទធវើច ា្ នរ់បទរន តមទសចក្តរីតូវការ ទវោយប ់ ររងចវីរ
សបងមួ់យបនាល ស់ទផសង ទវោក្ថង ររងចវីរសបង ់ មួយបនាល ស់ទផសង
ទទៀត មនិឲយរចឡាំគ្នន  ។  ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញដទូចនះទហើយ 
ទទើបនា ាំគ្នន យក្ទរឿងទនះ ទៅរកាបទលូថ្លវ យ រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 
រពះសាសាត រទងត់ះិទដៀលភកិ្ខុរបូទនាះជាទរចើន ។ ភកិ្ ខុរបូទនាះ ក្ទ៏រកាធ
ខ្ងឹនងឹរពះបរមសាសាត  ទហើយានទដ្ឋះចវីរទចញ ឣាំពខី្ លួនឣស់ ទៅ
សល់លតសបងប់៉ុទណាណ ះ ទរសចទហើយ ក្ា៏នទៅឈរទៅ ក្នុងទជី ាំនុ ាំក្ន
ពួក្បរស័ិទ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់ននា ាំឣតតីនទិានមក្ សាំលដងថ្លៈ ក្នុងជាតិ
លដលភកិ្ខុរបូទនះ ទក្ើតជាឣារក្សទកឹ្ ( ‘ទខ្ម ចទកឹ្’) ជាឣនក្រាថ្លន ចងា់ន
នវូទទវធម៌ រហឺរិ ិនងិ ឱតតបបៈ លតឥឡូវទនះ ានចូលមក្បួស ក្នុងរពះ
ពុទ ធសាសនាទនះទហើយ ក្រ៏តឡប់ជាលះបងទ់ច្ចល នវូទទវធម៌ទនះ ទៅ 
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-១៨៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

វញិ ទហើយានមក្ឈរទសលៀក្សបងល់តមួយ ក្នុងចាំទណាមពុទ ធបរស័ិទ 
យ៉ងទនះ  ទត ើទររះទហតុដចូទមតច?  ។  

ភកិ្ ខុ របូទនាះ ានឮដទូចនះទហើយ ម្ចនការតក្ស់លុ ត រន ធតច់តិ ត 
យ៉ងខ្ល ាំង រហូតទក្ើតម្ចនហរិ ិ នងិ ឱតតបបៈ ររងចវីរ រកាបថ្លវ យបងគាំ
រពះសាសាត ទហើយ  រងទ់ៅក្នុងទដីស៏មរួរមួយ ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន  នគគចរយិា  ន  ជដ្ឋ  ន  បង្កក  

ោោេក  តណឌ ិ លសាយិក  វា 

រនជាជលលំ    ឧកក ញឋិកបបធានំ 

នសានធនតិ  មចេំ  ឣវតិិណណ កងខំ  ។ 

ក្រិយិរបរពតឹ តឣិារកាតកាយ ១, ការទកុ្សក្ ់១, ការទដក្ទលើ 
ភក្ ់១, ការមនិបរទិោរាយ ១, ការទដក្ទលើលផនដ ី១, ការរបឡាក្់
ខ្ លនួ ទដ្ឋយធូលី ១, ការពាយមឣងគុយរចទហាង ១ ‘(ទា ាំងឣស់ទនះ’)  
មនិជរមះសតវ លដលមនិទានឆ់លងផុតទសចក្តសីងស័យ ឲយបរសុិទ ធាន
ទសាះទឡើយ ។ 

 

   
 

១១៥- រ ឿង ស្នតថិម្ហាឣមាថយ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសន តតមិហាឣម្ចតយ លដលាន
ទៅ បង្ក រ្ បនវូសរតូវ ក្នុងបចចន តជនបទ លដលម្ចនពួក្ទច្ចរបុក្រកុ្ ទធវើ
ឲយម្ចនោពសងប់សាង តទ់ឡើងវញិទហើយ ក្ា៏នរតឡប់មក្រសុក្វញិ ។ 
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-១៨៦- 
រ ឿង ស្នតថិម្ហាឣមាថយ 

រពះាទបទសនទទិកាសល រទងម់្ចនរពះោជហបញទយ័ទសា-
មនសស យ៉ងក្រក្លលង ទហើយរទងរ់ពះោជទានោជយសមបតត ិ ឲយដល់
មហាឣម្ចតយទនាះ ទឡើងររងោជយជាំនសួរពះឣងគ ឣស់រយៈទពល ៧ 
ក្ថង  ។ 

សនតតមិហាឣម្ចតយទនាះ ានផកឹ្រសារសវងឹ ឣស់រយៈទពល 
៧ ក្ថង ។ ទៅក្នុងក្ថងទ ី ៧ គ្នតា់នសអិតសាអ ងោងកាយ ទដ្ឋយទររឿង        
ឣល រ្ រទផសងៗ ទហើយទឡើងជះិទលើខ្ នងដ ាំរមីង គលមួយ បរសាំទៅទឆ្មព ះ
ទៅកានក់្ាំពងទ់កឹ្ ានទ ើញនវូរពះសាសាត  ទសតចក្ាំពុងលតរទងយ់ង
បណិឌ ាត ទរាសសតវ ទទើបានងក្ក់្ាល ទដ ើមបីរកាបថ្លវ យបងគាំ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នទធវើក្រិយិញញឹមរពះឱសា ឲយរាក្ដ
ទឡើង ។  រពះឣានន ទ ានរកាបទលូសួរ នវូទហតុលដលរពះឣងគរទង ់  
ញញឹមទនាះ ។ រពះឣងគ រទងរ់តស់ទឆលើយថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ សន តត-ិ
មហាឣម្ចតយ នងឹមក្កានស់ាំណាក្ត់ថ្លរត រពមទា ាំងទររឿងឣល រ្ រ 
ទហើយនងឹានសទរមចរពះឣរហតតផល បរនិរិវ ន ក្នុងក្ថងទនះឯង” ។ 

ក្នុងទពលលដលសន តតមិហាឣម្ចតយ ទៅទលងទកឹ្ ត ាំងលតអាំពី
រពលឹម រហូតដល់ោង ច ទហើយានទៅក្ាំសាន តសួនចារ ឣងគុយទមើល
តង្កន តលីដលរពះាទបទសនទទិកាសលរទងា់នរពះោជទានឲយទនាះ, ក្៏
រសាប់លតម្ចនខ្យល់សតថវាត ទក្ើតទឡើង យ៉ងខ្ល ាំង ក្នុងក្ផទក្នរសីឣនក្
រា ាំម្ចន ក្ ់ លដលក្ាំពុងលតោ ាំទនាះ ទហើយានផ្កត ចយ់ក្ទបះដងូនាង ទធវើ
ឲយសាល ប់  ក្ នុងទពលទនាះោល ម ។   សន តតមិហាឣម្ចតយ  ានទ ើញរសី 
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-១៨៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រា ាំទនាះសាល ប់ទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទកុ្ ខទសាក្សាត យនាង យ៉ងក្រក្លលង មនិ
សាំឡងឹទ ើញឣនក្ណាម្ចន ក្ ់ លដលឣាចជួយសរម្ចលទសចក្តទីកុ្ ខ ដធ៏ ាំ
ទនះាន  ទទ ើបចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់សាំលដងរពះធម៌ទទសនា ទរាស
សន តតមិហាឣម្ចតយទនាះ រហូតដល់ានសទរមចរពះឣរហតតផល ក្នុង
ក្ថងទនាះ ។ លុះសន តតមិហាឣម្ចតយ សទរមចរពះឣរហតតផលទហើយ ក្៏
ានបរនិរិវ ន ក្ នុងក្ថងទនាះផងលដរ ។  

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងសន តតមិហាឣម្ចតយ 
ទនាះថ្ល “ទតើទយើងរតូវទៅសន តតមិហាឣម្ចតយទនះ យ៉ងដចូទមតច?” ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣលងកនោ  នចបិ  េមំ  ចនរយយ 

េនោត   ទនោត   និយនោ  រពហមចារ ី

េនពវេុ  ភូនតេុ  និធាយ  ទណឌ ំ  

នសា រព្វហមនោ នសា េមនោ  េ  ភិកខ ញ ។ 

ទបើបុរ គលណា ម្ចនខ្ លនួរបដ្ឋប់សអិតសាអ ងទហើយ លតរបបី
របរពតឹ តទសមើ ជាឣនក្សងប់រម្ចង ប់ ឣប់រ ាំខ្ លនួានលអទហើយ ជាឣនក្ទទៀង 
ចាំទរះមរគផល’ ជាឣនក្របរពតឹ តធម៌ដរ៏បទសើរ ទម្ចល ក្ទ់ច្ចល នវូឣាជាញ  
ក្នុងសតវទា ាំងពួងានទហើយ, បុរគលទនាះ ទៅថ្ល ររហមណ៍ ក្ា៏ន 
ថ្ល សមណៈ ក្ា៏ន  ថ្ល ភកិ្ ខុ ក្ា៏ន ។  
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-១៨៨- 
១១៦- រ ឿង ររះបិរលាថិក្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះបទិោតកិ្ទតថរ ។ ទពល
លដលរពះទថរៈ មនិទានា់នបួសទនាះ ទោក្ទសលៀក្សាំពតច់្ចស់ដ្ឋច់
ដ្ឋច កានរ់តទឡាក្ដងូ ទដ ើរសុាំទានទរ ចចិច ឹមជវីតិ ។ រពះឣានន ទ ាន
បបួលមក្បួស ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ។ លុះទោក្បួសទហើយ ាន
យក្សាំពត ់ លដលខ្ លួនធ្លល ប់ទសលៀក្រក្ ់ ក្នុងទពលលដលទៅជាររហសថ
ទនាះ មក្ឈលីសាក្លបងទមើល ទទើបទ ើញថ្ល មនិឣាចនងឹយក្មក្
រតងទកឹ្ានទឡើយ ទហើយ ក្យ៏ក្សាំពតទ់នាះ ទៅរក្ទ់លើលមក្ទឈើ
មួយ ទពលណា ទោក្ចងសឹ់ក្ ទរលទនាះ ក្ា៏ននមិន តទៅទកី្លន លង
ទនាះ ទដ ើមបីនងឹឣប់រ ាំទនូាម នខ្ លនួ លុះឈប់ចងសឹ់ក្ទហើយ ទទើបានវលិ
រតឡប់មក្វញិ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញនវូរពះទថរៈ នមិន តទៅកានទ់ទីនាះជា 
ទរឿយៗ ក្ា៏នដណតឹ ងសួរថ្ល “លនទោក្ម្ចច ស់ ទតើទោក្ម្ចច ស់ នមិន ត
ទៅវញិទៅមក្កានទ់ទីនាះ ទររះម្ចនទហតុឣវីលដរ?” ។ រពះទថរៈ ាន
ទឆលើយថ្ល “ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា ទៅរក្ឣាច្ចរយរបស់ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា” ។ ទរកាយ
មក្ រពះទថរៈ ានសទរមចនវូរពះឣរហតតផល ។ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ 
ានសួររពះទថរៈ ថ្ល “ឥឡូវទនះ ទមតចក្ទ៏ោក្ម្ចច ស់មនិទៅរក្ឣាច្ចរយ 
ដចូទពលមុនទទៀត?” ។ 

រពះទថរៈ ទឆលើយថ្ល “ឥឡូវទនះ ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា មនិានជាប់
ជាំរក្ ់ជាមួយនងឹទោក្ឣាច្ចរយទនាះទទៀតទហើយ ទហតុទនះ ានជាខ្ ញុ ាំ
មនិទៅរក្ទោក្ឣាច្ចរយទនាះ ដចូជាទពលមុន” ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយាន 
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-១៨៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទៅរកាបទលូទរឿងទនាះ ថ្លវ យរពះសាសាត ថ្ល “រពះទថរៈ ទរលឣួតនវូ 
រពះឣរហតតផល” ។  

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូទរឿងពតិ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទហើយ
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ហិរនិិនេនធា  បុរនិសា     នកចិ  នលាកេមិ   វជិជតិ 

នយា  និទទំ  ឣបនព្វនធតិ    ឣនេសោ  ភនរទា  កសាមិវ ។ 

ឣនេសោ  យថា  ភនរទា  កសានិវនិដ្ឋា  

ឣាោបិនោ  េំនវគិនោ  ភវាថ 

េទាធ យ  េីនលន  ច  វរីនិយន  ច 

េមាធិោ  ធមមវនិិចឆនយន  ច 

េមបននវជិាជ ចរោ  បឋិេសោ 

បហេសថ  ទុកខ មិទំ  ឣនបបកំ ។ 

បុរសឣនក្ក្ាំច្ចតប់ង ់ នវូឣកុ្សលវតិក្រៈ ទដ្ឋយទសចក្តខី្ម ស
ាប ម្ចនតចិណាស់ ក្នុងទោក្, បុរគលណា បទនាទ បងន់វូការទដក្
លក្ ់ (‘សទុ ះទរកាក្ទឡើង)’ ដចូទសះលអ ខ្ល ចទររះរ ាំរត ់ ‘(មនិឲយបះ៉ខ្ លួន
ដទូច្ចន ះ’)  បុរ គលទនាះ  រក្ានទដ្ឋយក្រម  ក្នុងទោក្  ។ 

ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរម្ចនទសចក្តពីាយម ម្ចនទសចក្តតីក្ស់លុ ត 
ដចូជាទសះលដលលអ រតូវនាយសារថ ី វាយទដ្ឋយរ ាំរត ់ តក្ស់លុ ត
ដទូច្ចន ះឯង, ទបើឣនក្ទា ាំងឡាយ របក្បរពមទដ្ឋយសទាធ ផង សីលផង 
ពាយមផង សម្ចធផិង ធមមវនិចិ ឆយ័ផង ជាឣនក្ម្ចនវជិាជ  នងិ ចរណៈ 
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-១៩០- 
រ ឿង សុ្ខសាម្រណ្  

ដប៏របូិណ៌ ម្ចនសាម រតតីមរល់ម្ច ាំ រលមងលះបងន់វូទសចក្តទីកុ្ ខ លដល
ម្ចនរបម្ចណទរចើនទនះានមនិខ្ន ។ 

 

   
 

១១៧- រ ឿង សុ្ខសាម្រណ្  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសុខ្សាមទណរ លដលជាបុរត 
ក្នរតកូ្លឧបដ្ឋា ក្ របស់រពះទសនាបតសីារបុីរត ក្នុងរកុ្ងសាវតថ ី ។ 
សុខ្សាមទណរទនះ ជាឣនក្ម្ចនបុណយានសនសាំទកុ្មក្ទហើយ ពជីាតិ
មុន ក្នុងទពលលដលម្ចនឣាយុ ៧ ឆ្មន ាំ, ានទៅបួសជាសាមទណរ ក្នុង
សាំណាក្រ់ពះសារបុីរត ។ សម័យក្ថងមួយ សុខ្សាមទណរ ាននមិន ត
ទៅជាមួយនងឹរពះឧបជាយ៍ ទ ើញក្សិក្រ ក្ាំពុងលតាចទកឹ្បចចូ ល
ទៅក្នុងលរស ទ ើញជាងទធវើរពួញ ក្ាំពុងពតរ់ពួញឲយរតង ់ ទ ើញជាង
ទឈើក្ាំពុងច្ច ាំងទឈើ ទហើយានយក្ទធវើជាឣារមមណ៍ ឣប់រ ាំចតិ ត របស់
ខ្ លនួឲយានលអ ដចូជាបណឌិ តសាមទណរលដរ ទហើយថ្លវ យបងគាំោរពះ
ឧបជាយ៍ រតឡប់មក្វញិ ខ្ាំបាំទពញសមណធម៌ រហូតានសទរមច
រពះឣរហតតផល ក្នុងទពលទនាះឯង ។  ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនា
គ្នន ឣាំពទីរឿងសុខ្សាមទណរទនាះ  ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឧទកំ  ហិ  នយនតិ  ននតតិក  

ឧេុកោ  នមយនតិ  នតជនំ 

ទារុ ំ នមយនតិ  តចឆក 
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-១៩១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣោត នំ  ទមយនតិ  េុពវោ ។ 

ធមមតឣនក្បងាូរទកឹ្ លតងបងាូទកឹ្ ឣនក្ទធវើរពួញ លតងពតរ់ពួញ 
(ឲយរតង’់) ឣនក្ច្ច ាំងទឈើលតងច្ច ាំងទឈើ  ឣនក្ម្ចនវតតលអលតងទនូាម នខ្ លួន ។ 

ចប់ ទណ្ឌ វគគ ទ ី១០ 
6 

 

ជរាវគគ   ទី ១១ 

១១៨- រ ឿង វិសាខាស្ហាយិកា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰពួក្ង្កសតីលដលជាសាំឡាញ់ របស់
នាងវសិាខ្មហាឧាសិកា ។ ពួក្ង្កសតីទា ាំងទនាះ ជាឣនក្ចូលចតិតផកឹ្
រសា ។  ពួក្សាវ ម ីរបស់ង្កសតីទា ាំងទនាះ ានរបរល់ទៅឲយនាងវសិាខ្ 
ជួយឣប់រ ាំ ទនូាម នទរបៀនរបទៅ ។  ក្ថងមួយ នាងវសិាខ្ ាននា ាំពួក្ង្កសតី
ទា ាំងទនាះទៅ គ្នល់រពះសាសាត  ទដ ើមបីសាត ប់រពះធម៌ទទសនា ។ ពួក្
នាងទា ាំងឣស់ទនាះ នាាំយក្ដបរសាទៅផកឹ្ ក្នុងវតតផងលដរ លតមនិឲយ
នាងវសិាខ្ដងឹទទ លុះផកឹ្រសាទហើយក្រ៏សវងឹ ទដ ើរទរទតទរទាតទ្ក្ 
ងក្ ់ ចងទ់រចៀង ោ ាំទលង ទសើចសបាយ កាអ ក្កាអ យ ទៅទចី ាំទរះរពះ     
ភង្កក្ត ក្នរពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ពះពចិ្ចរណា ថ្ល “ទរឿងទនះ ជាឣវីទៅហន៎?” 
ទហើយ រទងរ់ជាបនវូទហតុទនាះ ទទើបរទងទ់ធវើនវូាដហិារយ៍ិ ឲយងងតឹ
ឈឹង រួរឲយភយ័ខ្ល ចខ្ល ាំងណាស់ ។ ពួក្ង្កសតីទា ាំងទនាះ ានទ ើញនវូ
ាដហិារយ៍ិ របស់រពះឣងគទហើយ  ក្ភ៏តិភយ័ខ្ល ច ចាំទរះទសចក្តសីាល ប់  
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-១៩២- 
រ ឿង នាងសិ្ មិា 

យ៉ងក្រក្លលង រហូតដល់សាវ ងរសាទា ាំងឣស់គ្នន  ក្នុងរគ្នទនាះឯង ។ 
រពះសាសាត  រទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល របកាសទទាស ក្នទសចក្តី

របម្ចទ ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
នក  នុ  ហានសា  កិមាននោទ     និចេំ  បជជលិនត  េតិ 

ឣនធកនរន   ឱននទាធ    បទីបំ  ន  គនវេថ ។  

កាលទបើទោក្សន នវិាស រតូវទភលើង ម្ចនោរៈ ជាទដ ើម ទឆះ     
រតទោម ជានចិច, ទមតចក្ទ៏សើចទៅាន ទមតចក្ទ៏រតក្រតឣាលទៅាន, 
ពួក្ឣនក្ទា ាំងឡាយ រតូវទសចក្តងីងតឹ រឣឺវជិាជ របួរតឹទហើយ ( ‘ទមតច
ទឡើយ’) ក្ម៏និលសវងរក្របទបី ររឺាជាញ  ‘(លដលសរម្ចប់ក្ាំច្ចតប់ងន់វូ  
ឣវជិាជ ទនាះទចញ’)  ។ 
 

   
 

១១៩- រ ឿង នាងសិ្ មិា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូនាងសិរមិ្ច លដលជាបអូនរសី 
របស់ររូទពទយជវីក្ទកាម្ចរភចច ។ នាងសិរមិ្ច ជារសីផ្ករ ម្ចស ម្ចនរបូ
សមបតតសិាអ តណាស់ រួរជាទរីសឡាញ់ទពញចតិតក្នបុរសទា ាំងឡាយ។ 
ទបើបុរសណាមួយ រាថ្លន ចងរ់មួទសចក្តសុីខ្ ក្នុងផលូវកាម ជាមួយនងឹ
នាង ក្នុង ១ យប់ រតូវលតឲយក្ថលទៅនាង ១ រនក់្ហាបណៈទទើបាន ។ 

សម័យទរកាយមក្ នាងសិរមិ្ច ានសាត ប់នវូរពះធម៌ទទសនា 
របស់រពះសាសាត ទហើយ ក្ា៏នសទរមចទសាតបតតផិល ទហើយម្ចន
សទាធ រជះថ្លល   ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា  យ៉ងក្រក្ទលង  ានថ្លវ យសងឃ- 
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-១៩៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទាន ដល់រពះសងឃ ក្នុងមួយក្ថងៗ  ៨ របូ ទសមើៗ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយលដល
ានទទលួសងឃភតត របស់នាង ានទរលសរទសើរ នវូរុណសមបតតិ
របស់នាង ថ្លៈ នាងសិរមិ្ច ម្ចនរបូសមបតតសិាអ តណាស់ ទហើយលថម
ទា ាំងទធវើច ា្ នក់្ឆ៏្មង ញ់ៗ ទទៀតផង ។ 

សម័យទនាះ ម្ចនភកិ្ខុមួយរបូ ពុាំទានា់នទ ើញរបូនាងផង 
រគ្ននល់តានឮទ ម្ ះប៉ុទណាណ ះ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តទីសនហា ទលើនាង យ៉ង
ខ្ល ាំង ឣន ទះសាររក្ខ្យល់ បនឲ់យលតមក្ដល់ទវនរបស់ខ្ លួន លុះដល់ទវន
ទហើយ ក្រ៏កី្ោយ សបាយចតិត ឥតឧបម្ច ានទរៀបចាំរបស់របរ តាំង
លតពរីពកឹ្រពលឹម ។ 

ជួនជាទពលទនាះ នាងសិរមិ្ច ម្ចនជមងជឺាទមងន ់ តាំងលតពកី្ថង
មសិលមញិមក្ទម៉លះ, នាង ានទរបើឲយទរទធវើភតត ហារជាំនសួខ្ លនួ ទហើយ 
ឲយទរជួយរគ្នហ៍នាងទៅ ទដ ើមបីថ្លវ យបងគាំរពះភកិ្ ខុសងឃ ។ កាលទបើភកិ្ ខុ
របូទនាះ ានទ ើញនវូរបូទឆ្មមដស៏ាអ តរបស់នាងទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរតឹ
លតរសឡាញ់ខ្ល ាំងទឡើងៗ ទលើសទដ ើមទៅទទៀត ទហើយនកឹ្រតិថ្ល “ទទាះ 
បជីានាងម្ចនជមង ឺ មនិានសអិតសាអ ងកាយក្ទ៏ដ្ឋយ ក្ទ៏ៅលតម្ចនរបូ
រសស់របមិរបយិ រួរឲយរសឡាញ់ដល់មលងឹទៅទហើយ ទៅទពលលដល
នាងមនិម្ចនជមង ឺ ទហើយានសអិតសាអ តោងកាយសពវររប់ មនិដងឹជា
នាងសាអ តយ៉ងណាទទហន៎?” លុះដល់រតឡប់មក្វតតវញិ ក្ប៏ទិររប
ារតទច្ចល ទហើយចូលទៅ ក្នុងបន ទប់ សិងទទរូចពីរ ទក្ើតទកុ្ ខវបិត តិ
ទសនហា  ទលើនាងសិរមិ្ចទនាះ  យ៉ងខ្ល ាំង ។   ទទាះបជីាភកិ្ ខុសងឃ  ជួយ 
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-១៩៤- 
រ ឿង នាងសិ្ មិា 

ពនយល់យ៉ងណាក្ទ៏ដ្ឋយ ក្ទ៏ោក្មនិរពមទធវើ តមទាល់លតទសាះ 
ទៅលតសិងទក្ើតទកុ្ ខ  ក្ នុងទរឿងទសនហាទនាះឯង ។ 

ទៅទពលោង ចក្ថងទនាះឯង នាងសិរមិ្ច ក្ា៏នទធវើកាលក្រិយិ
ទៅ ។ ពួក្ញាតមិរិតទា ាំងឡាយ ានយក្សពរបស់នាង ទៅទកុ្ ក្នុង
ក្រពសមសាន ។  

លុះដល់ក្ថង ទ ី៤  រពះសាសាត   រទងា់នឣនញុ្ជដ ត  ឲយពួក្ភកិ្ ខុ
ទា ាំងឡាយ នមិន តទៅពចិ្ចរណាសាក្សពនាង ។ ភកិ្ ខុឣនក្វបិតតទិសនហា
ទលើនាងសិរមិ្ចទនាះ ទៅលតសិងរងីក្រទក្ើតទកុ្ ខ ឣតច់ ា្ ន ់រហូតដល់ ៤ 
ក្ថង ។ ភតត លដលទៅក្នុងារត កាលពកី្ថងមុនទនាះ ក្ផ៏ អូមជូរ ដះុផសិត
ទពញទា ាំងារត ។ ភកិ្ ខុរបូទនាះ កាលទបើដងឹថ្ល “រពះសាសាត  រទងា់ន
ឣនញុ្ជដ តឲយភកិ្ ខុសងឃ នមិន តទៅពចិ្ចរណាសពនាងសិរមិ្ច ក្ម៏្ចនចតិ ត
ទរតក្ឣររកី្ោយ ឥតឧបម្ច របញាប់របញាល់ ទរកាក្ទឡើងពលីររសិង 
ទហើយយក្ាយ ក្នុងារត លដលផអូម ទៅទច្ចល ានោងារត ជូត
ឲយសាអ តទហើយ នមិន តទៅជាមួយនងឹរពះសាសាត  យ៉ងរហ័សរហួន ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងទៅដល់សពនាងសិរមិ្ចទហើយ រទង់
សាំលដងធមមកី្ថ្ល  ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បេស  ចិតតកតំ  ពិមពំ     ឣរកុយំ  េមុេសិតំ 

ឣាតុរ ំ ពហុេងកបប ំ    យេស  នតថិ   ធុវ ំ ឋិតិ  ។ 

ឣតតោពណា មនិទទៀងទាតឋ់តិទថរ, ឣនក្ចូរទមើលនវូឣតតោព
(ទនាះ)   លដលកុ្សោកុ្សលក្មម  ទធ វើឲយវចិរិតទហើយ  ជាកាយលដល 
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-១៩៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទររទពញ ទៅទដ្ឋយដ ាំទៅ លដលឆអងឹ ៣០០ ក្ាំណាត ់ផគុ ាំគ្នន ទហើយ ជា 
ឣតតោពទៅត រក្ហាយ ទក្ើតទកុ្ ខទរច ើន ជាទរី ាំពងឹរតះិរះិ របស់ជនទរចើន
គ្នន   ។ 

   
 

១២០- រ ឿង នាងឧថតរារេ  ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនាងឧតតោទថរ ី ជាឣនក្ម្ចនឣាយុ 
១២០ ឆ្មន ាំ ។ សម័យក្ថងមួយ នាងានទៅបណិឌ ាតតមផទះ លុះាន
នវូច ា្ នល់មមររប់រគ្ននទ់ហើយ ទទើបានរតឡប់មក្វញិ ទពលមក្
ដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ ក្រ៏សាប់លតទ ើញភកិ្ ខុមួយរបូ ក្ាំពុងលតនមិន ត
បណិឌ ាត ទហើយរបទរនបណិឌ ាត របស់ខ្ លនួ ដល់ភកិ្ ខុរបូទនាះទា ាំង    
ឣស់ទៅ នាងទធវើយ៉ងទនះ ឣស់រយៈទពលបកី្ថង ក្នុងក្ថងទ ី៤ នាងាន
ទៅបណិឌ ាត ទទៀត ានចួបនងឹរពះពុទ ធជាម្ចច ស់ រតងផ់ លូវចទងអៀតមួយ 
ទហើយានទចៀសផលូវ ថយទរកាយ បន តចិ ានជានជ់ាយចវីរ របស់ខ្ លនួ
ឯង  ដលួទៅទទីនាះោល ម ។ 

រពះសាសាត  រទងស់ាំលដងនវូធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លនទនះ
(ឲយនាងានសទរមចរពះទសាតបតតផិល’) ថ្ល ៖ 

បរជិិណណ មិទំ  របំូ         នោគនិទធំ   បភងគញណំ 

ភិជជតិ  បូតិ  េននទនហា   មរណនតំ  ហិ  ជីវតំិ ។ 

របូទនះ រគ្ន ាំរគ្នឣស់ទហើយ ជាទសីាំណាក្ក់្នទោរ ជារបស់ពុក្
ផុយ  ោងកាយ  ជារបស់សអុយរួរទខ្ ពើម ( ‘ទនះ)’  លតងលបក្ធ្លល យទៅវញិ 
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-១៩៦- 
រ ឿង ឣធិមានិក្ភិក្ខុ 

ទររះថ្ល  ជវីតិ  ម្ចនទសចក្តសីាល ប់ជាទបីាំផុត ។  
 

   
 

១២១- រ ឿង ឣធិមានិក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ ៥០០ របូ លដលសម្ចគ ល់
ខ្ លនួថ្ល ជាឣនក្ានសទរមចធម៌ជានខ់្ ពស់ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានទរៀននវូ
ក្មមដ្ឋា ន ក្នុងសាំណាក្រ់ពះសាសាត  ទហើយានរកាបថ្លវ យបងគាំោរពះ
ឣងគ ទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងក្រពសាង តមួ់យ ានសទរមចរតមឹលត
្នប៉ុទណាណ ះ លតសម្ចគ ល់ថ្ល “ខ្ លនួានសទរមច ដល់រពះឣរហតត-
ផល” ទទើបាននា ាំគ្នន ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ឣាំពរុីណធម៌ 
លដលខ្ លួនានទហើយ, ក្នុងខ្ណៈ លដលភកិ្ខុទា ាំងទនាះ មក្ដល់ទខ្ល ងទាវ រ
វតត រពះបរមសាសាត  រទងរ់តស់ឲយរពះឣានន ទ ទៅរាប់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ 
ឲយនមិន តទៅក្រពទខ្ម ច ជាមុនសិន ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ក្ា៏នទៅកានក់្រពទខ្ម ច លុះានទ ើញនវូសាក្ 
សព លដលទៅរសស់ៗ លអទៅទឡើយទនាះ ក្ទ៏ក្ើតម្ចនោរៈ ោល មមួយ
រ ាំទពច ទទើបដងឹខ្ លនួថ្ល ពុាំទានា់នសទរមចធម៌ជានខ់្ ពស់ទៅទឡើយទទ ។ 

រគ្នទនាះ រពះសាសាត  រទងប់ទចចញរពះរសមីទៅ ដចូជារទង់
របថ្លប់រងទ់ៅ ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្ ទហើយរទងរ់តស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ
(‘ឲយភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានសទរមចរពះឣរហតតផល)’ ថ្ល ៖ 

យានិមានិ  ឣបោថ និ     ឣលាពូននវ  សារនទ 

កនបាតកនិ  ឣឋាីនិ     ោនិ  ទិសាវ ន  ក  រតិ  ។ 

196



 

 

-១៩៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឆអងឹទា ាំងឡាយណា ម្ចនសមបុរដចូសតវររប លដលទរទច្ចល
ទហើយ ដចូលផលទឃាល ក្ ក្នុងសារទកាល, ទសចក្តទីរតក្ឣរឣវីហន៎ (របស់ 
ឣនក្ទា ាំងឡាយ  នងឹទក្ើតម្ចន)  ’ទររះលតទ ើញឆអងឹទា ាំងឡាយទនាះ ។ 

 

   
 

១២២- រ ឿង នាង បូននាទ រេ  ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងរបូននាទ ទថរ ីជាធតីរបស់
នាងទគ្នតម ី ។ រពះនាងរបូននាទ ទថរ ីានទ ើញរពះញាតវិងស ទចញ
បួសជាទរចើននាក្ ់ទទើបានទចញទៅបួសក្នុងសាំណាក្ក់្ននាងភកិ្ខុន ី។ 
ច្ចប់ត ាំងពទីពលលដលនាងបួសមក្ នាងមនិចងទ់ៅគ្នល់រពះសាសាត
ទសាះ ទររះខ្ល ចរពះពុទ ធ សាំលដងធម៌ទទសនាឣាំពរីបូ របស់នាង លត
នាងានឮទរទរលសរទសើរ នវូរពះធម៌ទទសនា របស់រពះឣងគ ជា   
ទរឿយៗ ។  ក្ថ ងមួយ នាងានទៅ លបសាត ប់រពះធម៌ទទសនា ជាមួយ
នងឹនាងភកិ្ខុន ី ។ 

រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងស់ាំលដងរពះធម៌ទទសនា
ឣប់រ ាំ ពនយល់ ឲយនាងរបូននាទ ទថរ ី ទ ើញជាក្ច់ាស់ នវូទសចក្តលីរប
របួលទៅក្ននាម នងិរបូ ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ។  នាងរបូននាទ ទថរ ីានសាត ប់
ទហើយ ក្ឣ៏ស់ទសចក្តរីសឡាញ់ ក្នុងនាមរបូ ទហើយានសទរមច នវូ
ទសាតបតតផិល ។ 

ក្ថងទរកាយមក្ រពះសាសាត  រទងរ់តស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ( ‘ ឲយ
នាងានសទរមចរពះឣរហតតផល )’ ថ្ល ៖ 
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-១៩៨- 
រ ឿង ររះនាងម្លលិការទវី 

ឣឋាីនំ  នគរ ំ កតំ    មំេនលាហិតនលបនំ 

យតថ   ជោ  ច  មចេញ  ច    មានោ  មនកខ   ច  ឱហិនោ ។ 

ទសចក្តរីគ្ន ាំរគ្ន ទសចក្តសីាល ប់ ទសចក្តរីបកានខ់្ លនួ នងិ ទសចក្តី
លុបរុណទរ របជុ ាំចុះទហើយ ក្នុងសររីៈណា, ‘(សររីៈទនាះ’) លដល      
កុ្សោកុ្សលក្មម ទធ វើទហើយ ឲយជានររ របស់ឆអងឹទា ាំងឡាយ ជា
ទររឿងរបឡាក្ ់ ទដ្ឋយសាច ់នងិ ្ម  ។ 

 

   
 

១២៣- រ ឿង ររះនាងម្លលិការទវី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះនាងមលលិកាទទវ ី លដលជា
រពះឣរគមទហសីក្នរពះាទបទសនទទិកាសល ។  រពះនាងរទងទ់វិង គត 
មុន រពះោជសាវ ម ី ។ រពះាទបទសនទទិកាសល រទងម់្ចនរពះទយ័
ទសាក្សាត យរពះឣរគមទហសី យ៉ងខ្ល ាំង ។  

សម័យក្ថងមួយ រពះសាសាត  ទសតចយងទៅបណិឌ ាត ទរាស
សតវ រទងា់នយងទៅកានរ់ពះបរមោជវា ាំង ។ រពះាទបទសនទ-ិ
ទកាសល រទងទ់តរពះទនរតទ ើញរពះសាសាត ទហើយ ទទើបរទងទ់ធវើនវូ
បដសិណាា រក្ចិ ចច្ច ាំទទលួ រទងម់្ចនរពះបាំណងនងឹរកាបទលូឣាោធនា
រពះបរមសាសាត  ឲយទសតចយងទៅ ទលើរាសាទ លតរពះសាសាត  រទង់
ម្ចនរពះបាំណង ចងរ់បថ្លប់រង ់ ក្នុងទោងរពះោជរថវញិ ។ រពះាទ       
បទសនទទិកាសល រទងា់នទលូសួរនវូរតរិបស់រពះនាងមលលិកាទទវ ី
ទដ្ឋយទសចក្តទីរក្ៀមរក្ាំបាំផុត ។ 
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-១៩៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “រពះនាង ានទៅទក្ើត ក្នុងសុរតិ
ភពទហើយ” បនាទ ប់មក្ រទងរ់តស់លួងទោម នវូរពះាទបទសនទ-ិ
ទកាសល ទដ្ឋយរពះធមមកី្ថ្ល ថ្ល “ជាការធមមតទទ ស ខ្ រទា ាំងឡាយ 
លដលទក្ើតទហើយ នងឹរលតទ់ៅវញិ” ទហើយរទងប់ ា្ ញ នវូោជរថ
របស់រពះឣយយិកា របស់រពះជនក្ នងិ ោជរថ របស់រពះឣងគ លដល
ច្ចស់ជោរគ្ន ាំរគ្ន រទុឌទរទាម ជាងគ្នន  ជាលាំដ្ឋប់លាំទដ្ឋយ សរម្ចប់ទធវើ
ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងទបីចច ប់ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ជីរនតិ  នវ  ោជរថា  េុចិោត   

ឣនថា  េររីមបិ  ជរ ំ ឧនបតិ 

េតញេ  ធនមាម   ន  ជរ ំ ឧនបតិ 

េនោត   ហនវ  េពភិ  បនវទយនតិ ។ 

ោជរថទា ាំងឡាយ លដលវចិរិតលអ រលមងរគ្ន ាំរគ្នទៅ, សូមបី   
សររីៈ ក្ដ៏ល់នវូទសចក្តរីគ្ន ាំរគ្ន ដចូគ្នន លដរ, ចាំលណក្ឯ ធម៌ របស់
សបបុរសទា ាំងឡាយ មនិដល់នវូទសចក្តរីគ្ន ាំរគ្ន (ដទូច្ចន ះ) ានទឡើយ, 
សបបុរសទា ាំងឡាយ  លតងនយិយ ឲយពួក្សបបុរសផងគ្នន ដងឹាន ។ 

 

   
 

១២៤- រ ឿង ររះរលាឡុទាយិរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទោឡុទាយទិតថរ ។ កាល
ទបើមហាជន ទធវើនវូក្ចិ ចការលដលជាមងគល, រពះទោឡុទាយ ី ាន
ទរលនវូឣពមងគល ម្ចនតទិោកុ្ឌ ឌសូរត ជាទដ ើម កាលទបើមហាជន ទធវើ 

199



 

 

-២០០- 
រ ឿង ររះរលាឡុទាយិរថថ  

ក្ចិ ចការលដលជាឣពមងគល, ទោក្ លបរជាទរលនវូទរឿងមងគល ម្ចន 
រតនសូរត ជាទដ ើម ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូនវូទរឿងទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។ 
រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់ ថ្ល “រពះទោឡុទាយទីនះ មនិលតក្នុងជាតិ
ទនះប៉ុទណាណ ះទទ សូមបីក្នុងឣតតីជាត ិ ក្ជ៏ាឣនក្ទធវើក្រិយិលបបទនះលដរ” 
ទហើយ រទងស់ាំលដងនវូឣតតីនទិាន ថ្ល “ក្នុងជាតលិដលទោឡុទាយទីនះ 
ទក្ើតជាររហមណ៍ទ ម្ ះឣរគទិត័ ម្ចនទគ្នមួយនមឹសរម្ចប់ភជួរលរស លត
ទគ្នមួយក្ាល ានសាល ប់ទៅ ទៅសល់លតទគ្នមួយក្ាលប៉ុទណាណ ះ, 
ទរកាយមក្ ររហមណ៍ទនាះ ានចូលទៅគ្នល់រពះោជា រកុ្ងរោ-
ណសី ទដ ើមបីទលូសុាំទគ្នមួយក្ាល ឲយររប់មួយនមឹ ដចូទដ ើមវញិ ។ 
ទៅទពលលដលគ្នត ់ចូលទៅ ទលូសុាំទគ្នទនាះ គ្នតរ់តឡប់ជាយក្ទគ្ន 
លដលទៅសល់មួយក្ាលទនាះ ទៅថ្លវ យ ដល់រពះោជាទៅវញិ” ទៅ
ទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន  រពះឣងគរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣបបេសញោយំ  បុរនិសា    ពលិពនទាទ វ  ជីរតិ 

មំសានិ  តេស  វឌ្ឍនតិ      បញ្  តេស ន  វឌ្ឍតិ  ។ 

បុរសឣនក្មនិម្ចនការទចះដងឹទនះ រលមងច្ចស់ទៅ ‘ឥតឣាំទពើ’ ដចូ
ទគ្នបាំទរ ើច្ចស់ លដលទរឈប់ទរបើការ យ៉ងដទូច្ចន ះ, សាចទ់ា ាំងឡាយ
របស់វា  រលមងចាំទរ ើនទឡើង  លតបញ្ជដ  របស់វា មនិានចាំទរ ើនទឡើយ ។ 
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-២០១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

១២៥- រ ឿង បឋម្រព្វធិ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰការទលូសួរ របស់រពះឣានន ទ-
ទតថរ ។ ទៅទពលលដលរពះឣងគរទងរ់បថ្លប់រង ់ ទៅទរកាមទដ ើមមហា-
ទរធរិពកឹ្ស រទងផ់្កច ញ់នវូពួក្ម្ចរ រពមទា ាំងទសនាម្ចរ ឲយបោជយ័ ចុះ
ច្ចញ់ទា ាំងឣស់ ក្នុងទពលលដលរពះឣាទតិយឣសតងគត, ក្នុងបឋមយម 
រទងា់នក្ាំច្ចត ់នវូឣន ធការ រទឺសចក្តងីងតឹ លដលបទិា ាំងនវូបុទពវនវិា-
សានសុសតញិាណ, ក្នុងមជឈិមយម រទងា់នជរមះនវូទពិវចក្ខុញាណ
ឲយបរសុិទ ធ, ក្នុងបចឆមិយម រទងផ់ាយរពះមហាក្រណុារុណទៅ ក្នុង
ពួក្សតតនកិ្រទា ាំងឡាយ ឲយរពះញាណធ្លល ក្ចុ់ះទៅ ក្នុងបចចយការ 
រទងរ់ពះពចិ្ចរណា នវូបចចយការទនាះ ទដ្ឋយឣាំណាចក្នឣនទុោម
នងិបដទិោម, លុះទពលជតិភល ឺរពះឣងគក្ា៏នរតស់ដងឹនវូរពះសម្ចម -
សទម្ចព ធញិាណ រពមទា ាំងទហតុដឣ៏សាច រយជាទរចើនរបការ រទងរ់តស់
នវូរពះឧទានវាច្ច លដលរពះពុទ ធជាទរចើនលសនឣងគ មនិលដលលះបង់
ទច្ចលទឡើយ  ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣននកជាតិេំសារ ំ         េោធ វេិស ំ  ឣនិពវិេំ 

គហករ ំ គនវេនោត        ទុកខ   ជាតិ  បុនបបញនំ ។ 

គហករក  ទិនដ្ឋា េិ        បុន  នគហំ  ន  កហេិ 

េព្វវ  នត ផាេុក ភគាគ    គហកូឋំ   វេិងខតំ  

វេិង្កខ រគតំ  ចិតតំ              តោហ នំ  ខយមជឈគា ។ 

កាលតថ្លរត  មនិទានា់នជួបរបទះ (ទរធញិ្ជដ ណ) រវល់លត’ 
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-២០២- 
រ ឿង ម្ហាធនរស្ដ្ឋបុីរថ 

សវះលសវងរក្ជាងទធវើផ ទះ រតឺណាា  ឣនក្ទធវើផ ទះ រឣឺតតោព ក្ឣ៏ទនាទ លទៅ
កានស់ងារវដ ត ម្ចនជាតជិាទរចើន  ទសចក្តទីក្ ើត ជាទកុ្ខទរឿយៗ ។ 

លនជាងផទះ ឣនក្ឯងទធវើផ ទះរឣឺតតោព តថ្លរតទ ើញទហើយ ឣនក្
នងឹទធវើផ ទះ ( ‘របស់តថ្លរត)’ ទទៀត មនិានទឡើយ, ឆអងឹជ ាំនរី រកឺ្ទិលស 
របស់ឣនក្ទា ាំងឣស់ តថ្លរត កាចប់ាំាក្ឣ់ស់ទហើយ ដ ាំបូលផទះរឣឺវជិាជ  
តថ្លរត ក្ាំច្ចតទ់ច្ចលឣស់ទហើយ, ចតិ ត របស់តថ្លរត ដល់រពះនរិវ ន
លដលម្ចនស ខ្ រទៅរាសទហើយ តថ្លរត ានដល់ធម៌ជាទររឿង
ក្ស័យតណាា ទា ាំងឡាយទហើយ ។ 

    
 

១២៦- រ ឿង ម្ហាធនរស្ដ្ឋបុីរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូមហាធនទសដ ាបុីរត ជាឣនក្
ម្ចនរទពយសមបតតទិរច ើន ដល់ទៅ ៨០ ទកាដ ិ។  ភរយិ ក្ជ៏ាធតី របស់
ទសដ ា ីម្ចនរទពយ ៨០ ទកាដ ិ ដចូគ្នន លដរ ។ ទា ាំងពរីនាក្ ់ ភរយិសាវ ម ី
ានសិក្ាលតសិលបៈទរចៀងោ ាំប៉ុទណាណ ះ ទររះទ ើញថ្ល រទពយសមបតតិ
របស់ខ្ លនួម្ចនទរចើនទហើយ ទទាះជាមនិទធវើការ្រ ទដក្សីុលតរទពយទា ាំង
ទនាះ រហូតមួយជវីតិ ក្ម៏និទចះឣស់លដរ ។ លុះម្ចតបតិ សាល ប់ទច្ចល
ទៅ ទសដ ាបុីរតទនះ មនិទចះលថរក្ារទពយសមបតត ិឲយានរងវ់ងល់អ ជា
ឣនក្ទលងលលបង សីុផកឹ្ ម្ចនពួក្ម្ចក៉្ សុទ ធលតជាឣនក្របមកឹ្ទា ាំងឣស់ 
ានចាំណាយរទពយជាទរចើន ក្នុងការសីុផកឹ្ ជាទរៀងោល់ក្ថង រហូតឣស់
រទពយសមបតតរិលីង គ្នម នទៅសល់ ទហើយានលក្ផ់ទះ លក្ល់រសចាំការ 
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-២០៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ចារដ ាំណា ាំឣស់លថមទទៀត ជាឣនក្គ្នម នផទះសលមបង ធ្លល ក្ខ់្ លនួរក្លាំាក្ 
នាាំភរយិទៅ ទៅឣារស័យនងឹសាំយបផទះ របស់ឣនក្ដក្ទ ទហើយទដ ើរ
សុាំទានទរ មក្ចចិច ឹមជវីតិ ជាទរៀងោល់ក្ថង ។  

សម័យក្ថងមួយ រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញទសដ ា-ី
បុរតរពមទា ាំងភរយិ ក្ាំពុងលតឈរច្ច ាំទៅ លក្បរម្ចតទ់ាវ រសាោឆ្មន ់
ទដ ើមបីទទលួនវូឣាហារ លដលទសសសល់ឣាំពរីពះភកិ្ ខុសងឃ ទទើបរពះ 
ឣងគ រតស់រាប់ដល់រពះឣានន ទ ទហើយរទងស់ាំលដង ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ 
ទបើទសដ ាបុីរត រពមទា ាំងភរយិ ទា ាំងពរីនាក្ទ់នះ មនិានច្ចយវាយ
រទពយរបស់ខ្ លួន ឲយឣស់ទៅ ក្នុងបឋមវយ័ទទ មក្នា ាំគ្នន របក្បការ្រ
ទា ាំងពួង នងឹានទក្ើតជាទសដ ាទីមួីយ ក្នុងនររទនះ, ទបើនងឹទចញទៅ
បួសវញិ សាវ មនីងឹានសទរមចឣរហតតផល ចាំលណក្ភរយិ នងឹាន
សទរមចឣនាគ្នមផិល, ទបើទសដ ាបុីរត រពមទា ាំងភរយិ មនិានច្ចយ
រទពយសមបតត ិ ឲយឣស់ទៅ ក្នុងមជឈិមវយ័ទទ នា ាំគ្នន របក្បនវូការ្រ
ទា ាំងពួង នងឹានទក្ើតជាទសដ ាទីពីរី ក្នុងនររទនះ, ទបើានទចញទៅ 
បួស សាវ មនីងឹានសទរមចជាឣនាគ្នម ី ឯភរយិ នងឹានត ាំងទៅ 
ក្នុងសក្ទាគ្នមផិល, ទបើមនិានច្ចយវាយរទពយសមបតត ិ ឲយឣស់ទៅ 
ក្នុងបចឆមិវយ័ទទ ានរបក្បការ្រទា ាំងពួង នងឹានទក្ើតជាទសដ ាទីបី ី
ទៅក្នុងនររទនះ, ទបើានទចញទៅបួស សាវ ម ី នងឹានជាសក្ទាគ្នម ី
ភរយិ នងឹានសទរមចទសាតបតតផិល, លតក្នុងទពលឥឡូវទនះ ទសដ ាី
បុរតទនះ ានសាបសូនយឣស់ទហើយ ឣាំពរីទពយសមបតត ិលដលជារបស់ 
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-២០៤- 
រ ឿង ម្ហាធនរស្ដ្ឋបុីរថ 

ឣនក្ររប់ររងផទះ នងឹានវនិាសសាបសូនយឣស់ទហើយ ឣាំពសីាមចដ-
ផល, លុះវនិាសសាបសូនយ យ៉ងទនះទហើយ ទទើបរក្ហល់រក្ហាយ 
ដចូជាសតវទរក្ៀល ក្នុងភក្ល់បក្រក្លហង យ៉ងទនាះឯង” ក្នុងទបីចច ប់
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣចរោិវ   រពហមចរយំិ        ឣលទាធ   នយាពវនន  ធនំ 

ជិណណ នកញេ វ  ឈាយនតិ     ខីណមនចឆវ  បលលនល ។ 

ឣចរោិវ   រពហមចរយំិ        ឣលទាធ   នយាពវនន  ធនំ 

នេនតិ  ចាបាតិខីោវ        បុោោនិ  ឣនុតថ ញនំ ។ 

បុរគលរលទា ាំងឡាយ មនិរបរពតឹ តរពហមចរយិធម៌ មនិាន
រទពយ ក្នុងកាលលដលខ្ លនួទៅជាក្ាំទោះរក្មុាំ រលមងសចជ ប់សចជ ឹង  
ដចូជាសតវទរក្ៀលច្ចស់ សាំកុ្ក្ទៅ ក្នុងភក្ល់ដលឣស់រតទីហើយ យ៉ង
ទនាះឯង ។  

បុរគលរលទា ាំងឡាយ មនិរបរពតឹ តរពហមចរយិធម៌ មនិាន
រទពយ ក្នុងកាលលដលខ្ លួនទៅជាក្ាំទោះរក្មុាំ រលមងទដក្ថងូរ ទសាក្  
សាត យរទពយច្ចស់ទា ាំងឡាយ ដចូជារពួញលដលទរាញ់ផុត ច្ចក្លខ្ស
បទនាល ះ  ដទូច្ចន ះឯង ។ 

ចប់ជរាវគ្គ   ទី ១១ 

ចប់ គាថាធមមបទប្រប 
ភាគ ទ ី៥ 
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គាថាធម្មបទប្រប 

6 

នមោ  តស្ស  ភគវមោ  ឣរហមោ  ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស ។ 

ភាគ ទី ៦ 

ឣតតវគគ   ទី ១២ 

១២៧- រ ឿង រព្វធិរាជកុ្មា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូទរធោិជកុ្ម្ចរ ។ រពះទរធ-ិ
ោជកុ្ម្ចរឣងគទនះ រទងា់នឲយជាងក្សាងនវូរាសាទមួយខ្ នង ម្ចន
ទ ម្ ះថ្ល ទកាទនៈ ម្ចនរទងរ់ទាយលអវចិរិតទលើសទរទា ាំងឣស់ ទហើយ
រទងម់្ចនរពះតរមះិ រតិនងឹសម្ចល ប់ជាងលដលទធវើរាសាទទនាះទច្ចល 
ទររះរទងខ់្ល ចលរក្ងជាងក្សាងរាសាទលបបទនះ ថ្លវ យរពះោជាឣងគ
ដក្ទទទៀត ទម្ច៉ល ះទហើយរាសាទរបស់រពះឣងគ នងឹមនិម្ចនការឣសាច រយ
ជាងទរទឡើយ ។ 

កាលទបើនាយជាងានដងឹខ្ លួនទានទ់ហើយ គ្នតក់្ា៏នរបញាប់ 
របញាល់ទធវើសតវររុឌទហើយ ដ្ឋក្ទ់ររឿងយន ត ខ្ងក្នុង ទរសចទហើយ
ទទើបនា ាំយក្បុរតភរយិ រតទ់រចទចញទៅទដ្ឋយទររឿងយន តទនាះ រហូត
ទៅដល់ហមិវន តរបទទស ានក្សាងនររមួយ ទ ម្ ះថ្ល ក្ដ ាវាហន- 
នររ ទដ្ឋយខ្ លួនឯងផ្កទ ល់ ទហើយានទសាយោជយ ក្នុងនររទនាះ ។ 

ចាំលណក្ទរធោិជកុ្ម្ចរ លុះរាសាទសាងរចួទរសចទហើយ 
រទងរ់ារឰនងឹទធវើបុណយឆលង ទហើយានឣាោធនានមិន តរពះសាសាត  
រពមទា ាំងរពះភកិ្ ខុសងឃទដ ើមបីទទលួភតត ហារ ទហើយរទងរ់ពះោជបញ្ជជ  
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-២០៦- 
រ ឿង រព្វធិរាជកុ្មា  

ឲយពួក្បរវិារ យក្ក្រម្ចលសាំពតម់ក្រកាល តាំងលតពមី្ចតទ់ាវ រទឡើង
ទៅ រទងឣ់ធដិ្ឋា ន ក្នុងរពះចនិាត ថ្ល “ទបើឣាតម ឣញ នងឹាននវូរពះោជ-
បុរត ឬ រពះោជធតី សូមឲយរពះបរមសាសាត ទសតចយងទឡើង ទលើ
ក្រម្ចលទនះ”  ។ 

ទពលរពះសាសាត យងមក្ដល់ទហើយ រពះឣងគមនិានយង 
ទលើក្រម្ចលទនាះទទ ។ រពះោជកុ្ម្ចរ ានរកាបឣាោធនានមិន តរពះ 
សាសាត  ឲយទសតចយងទឡើង ទលើក្រម្ចលទនាះ ឣស់វារៈបដីង, លតរពះ
សាសាត  មនិរទងយ់ងទឡើង ទលើក្រម្ចលទនាះទទ ទររះរទងរ់ជាបថ្ល 
“រពះោជកុ្ម្ចរ រាក្ដជាមនិាននវូរពះោជបុរតបុរតទីឡើយ” ទហើយ
រទងរ់តស់សាំលដង នវូបុពវក្មមអាំពឣីតតីកាល របស់រពះោជកុ្ម្ចរ ថ្ល 
“ក្នុងកាលទនាះ រពះោជកុ្ម្ចរ នងិ ឣរគមទហសី រទងទ់សតចយងទៅ
ក្ាំសាន តសមុរទ ទដ្ឋយសាំទៅ ។ លុះសាំទៅ ានទៅដល់ក្ណាត ល    
សមុរទ ក្ា៏នលបក្ធ្លល យលិច ក្នុងសមុរទទនាះឯង ។ រពះោជកុ្ម្ចរ 
នងិ រពះឣរគមទហសី ានរសវាច្ចប់បន ទះកាត រានមួយ ទហើយាន
របទតងយ៉ងជាប់ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយលងទ់កឹ្សាល ប់, ទកឹ្រលក្ ានបក្ទ់ាក្
រពះោជកុ្ម្ចរ នងិ រពះឣរគមទហសី ឲយរសាត ់ ទៅដល់ម្ចតរ់ច្ច ាំង ។ 
ទពលទនាះ រពះោជកុ្ម្ចរ នងិ រពះឣរគមទហសី រក្រពះរក្យទសាង យ
ពុាំាន រទងា់នយក្ពងសតវខ្ លះ ទមសតវខ្ លះ មក្ទធវើជារពះរក្យ-   
ទសាង យ... ទដ្ឋយផលក្នក្មមទនះឯង ានជារពះោជកុ្ម្ចរ នងិ រពះ   
ឣរគមទហសី  មនិម្ចនរពះោជបុរតបុរត”ី  ក្ នុងទបីចច ប់  រពះឣងគ រទង ់
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-២០៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣោត ននញេ  បិយំ  ជញ្    រនកខយយ  នំ  េុរកខិ តំ 

តិណណ មញ្តរ ំ  យាមំ     បឋិជនគគយយ  បណឌ ិ នោ ។ 

ទបើបណឌិ តដងឹថ្ល ខ្ លនួជាទរីសឡាញ់ទហើយ រួររក្ាខ្ លួនទនាះឲយ
ានលអ  រួរសងួ នររងខ្ លនួទកុ្ ក្នុងវយ័ទា ាំង ៣  វយ័ណាមួយ ។ 

    
 

១២៨- រ ឿង ររះឧបននទសាក្យបុរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឧបនន ទសាក្យបុរត ជាឣនក្
ឆ្មល ត ក្នុងការសាំលដងរពះធម៌ទទសនា ទរបៀនរបទៅដល់ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ 
ឲយជាឣនក្ម្ចនទសចក្តរីាថ្លន តចិ លតខ្ លនួទោក្ជាឣនក្រាថ្លន ទរចើន ។ ក្ថង
មួយ ម្ចនភកិ្ ខុ ២ របូ ានសាំពតស់ាដក្ ២ ក្ាំណាត,់ សាំពតមួ់យ
ក្ាំណាត ់ជាសាំពតក់្មពល, ភកិ្ ខុទា ាំង ២ របូទនាះ លចក្គ្នន  មនិទចះដ្ឋច់
ទរសចទសាះ  លុះទ ើញនវូរពះឧបនន ទនមិន តមក្ ក្ា៏នឣងវរក្រ សុាំឲយ 
ទោក្ ជួយទធវើជាទមចាំលណក្ ទដ ើមបីលចក្សាំពតទ់នាះ ។ រពះឧបនន ទ ទធ វើ
ជារពទងើយក្ទន តើយ ។ ភកិ្ ខុទា ាំង ២ របូទនាះ ខ្ាំរបងឹឣងវរក្រ ជាទរចើន
ទលើក្ទរចើនរគ្ន ។ រពះឧបនន ទ ាននយិយថ្ល “ទបើទោក្ទា ាំងពរី ទធវើ
តមរក្យរបស់ខ្ ញុ ាៗំ  នងឹជួយលចក្សាំពតទ់នះឲយាន” ។ ភកិ្ ខុទា ាំង ២ របូ 
ក្ា៏នយល់រសបតម ។ រពះឧបនន ទ ានលចក្សាំពតទ់ា ាំងពរីក្ាំណាត ់
ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងពរីរបូទនាះ មួយឣងគមួយក្ាំណាត,់ ចាំលណក្សាំពតក់្មពល 
រទឺោក្យក្ ទដ្ឋយខ្ លនួឯង ។   ភកិ្ ខុទា ាំង ២ របូ  ានទរកាធខ្ងឹ  យ៉ង 
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-២០៨- 
រ ឿង ររះបធានិក្ថិស្សរថថ  

ខ្ល ាំង ចាំទរះរពះឧបនន ទ ទហើយានទៅ រកាបទលូទរឿងទនាះ ថ្លវ យរពះ     
សាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរតស់សាំលដង ថ្ល “រពះឧបនន ទ មនិ
លមនទធវើឲយឣនក្ទា ាំង ២ របូ ទៅត រក្ហាយ ក្នុងជាតទិនះ លតប៉ុទណាណ ះទទ  
សូមបីក្នុងឣតតីជាត ិក្ធ៏្លល ប់ានទធវើឲយឣនក្ទា ាំងពរី ទៅត រក្ហាយ ដចូគ្នន
លដរ” ទហើយ រទងរ់តស់នវូឣតតីនទិាន ថ្ល “ក្នុងឣតតីជាត ិ រពះឧប- 
នន ទសាក្យបុរតទនះ ទក្ើតជាលឆរចចក្, ឣនក្ទា ាំងពរី ទក្ើតជាសតវទភ ាន
រតមួីយក្ាល លចក្គ្នន  មនិទចះដ្ឋចទ់រសច ទទើបឲយលឆរចចក្ជួយលចក្
ឲយ, លឆរចចក្ ានលចក្ជាបចីាំលណក្ រ ឺ ក្ន ទុយលចក្ឲយទភ លដលរក្សីុ
ក្នុងទកឹ្ោក្,់ ក្ាលលចក្ទៅឲយទភ លដលរក្សីុក្នុងទកឹ្ទរៅ, ឯសាច់
រតងក់្ណាត ល លឆរចចក្ានយក្ ទដ្ឋយខ្ លួនឯងទៅ” ក្នុងទបីចច ប់ ក្ន        
ឣតតីនទិាន រពះឣងគរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣោត ននមវ  បឋមំ   បឋិរនូប  និនវេនយ 

ឣថញ្មនុសានេយយ    ន  កិលិនេសយយ  បណឌ ិ នោ ។ 

បណឌិ ត រួរតមរល់ខ្ លនួទកុ្ ក្នុងរុណដស៏មរួរ ជាមុនសិន 
ទហើយ សឹមទរបៀនរបទៅឣនក្ដក្ទ ជាខ្ងទរកាយ ‘ ទធ វើយ៉ងទនះ’ នងឹ    
មនិលាំាក្  ។ 

   
 

១២៩- រ ឿង ររះបធានិក្ថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូរពះបធ្លនកិ្តសិសទតថរ ជា 
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-២០៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

របធ្លនក្នភកិ្ ខុ ៥០០ របូ ានទរៀនក្មមដ្ឋា ន ក្នុងសាំណាក្ក់្នរពះសាសាត  
ទហើយ នា ាំគ្នន ទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងក្រពសាង តមួ់យ ។ រពះទថរៈ 
ានឲយឱវាទ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ថ្ល “ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរកុ្ ាំរបម្ចទ ទធវើ
សមណធម៌ចុះ” ។ ទៅក្នុងទពលោរត ី ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននា ាំគ្នន
បាំទពញសមណធម៌ ។ លតរពះទថរៈ មនិានទធវើសម្ចធកិ្មមដ្ឋា នទទ លបរ
ជាលបចូលទៅសិង, ទពលលដលភកិ្ខុទា ាំងឡាយសិង, ទោក្ាន
ទរកាក្ ទៅដ្ឋស់ឲយភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ឲយទរកាក្ទឡើង ទធវើសម្ចធកិ្មមដ្ឋា ន ។ 
រពះទថរៈ ានទធវើយ៉ងទនះជាទរៀងោល់ក្ថង ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ឣតរ់ទា ាំពុាំ
ាន សូមបីលតមួយរបូ ក្ម៏និានសទរមចធម៌ឣវីលដរ ទទើបានរបកឹ្ាគ្នន  
ថ្ល “ឣាច្ចរយ របស់ពួក្ទយើង ចាំជាម្ចនពាយមដល់ទហើយ មនិទចះ
សិងបន តចិទសាះ ទតើទធ វើយ៉ងណាទៅហន៎ ពួក្ទយើងនងឹជួយលណនា ាំ ឲយ
ទោក្ទធវើសម្ចធកិ្មមដ្ឋា ន ានទដ្ឋយរសួល” ទរសចទហើយ ទទើបនា ាំគ្នន
ទៅលបទមើល លុះទ ើញជាក្ច់ាស់ថ្ល រពះទថរៈ ានលតពទីរឿងសិង 
ប៉ុណាណ ះ ទហើយាននយិយទៅកានរ់ពះទថរៈ ថ្ល “សាល ប់ទហើយ ទមើល
ចុះ! ឣាច្ចរយ របស់ពួក្ទយើង ានលតរបទៅឣនក្ដក្ទទសាះ ខ្ លនួឯងរតិ
លតពសិីង” លុះទចញវសាទហើយ ក្ា៏ននា ាំគ្នន ទៅ រកាបទលូទរឿងទនះ
ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងស់ាំលដងនវូឣតតីនទិានថ្ល “ក្នុងជាតលិដលរពះ   
បធ្លនកិ្តសិសទតថរទនះ ទក្ើតជាម្ចន ់ រ្វមនិដងឹទពលទវោទសាះ ទធវើ
ឲយភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានយល់ខ្សុ  ដចូជាទពលឥឡូវទនះលដរ  ក្ នុងជាត ិ
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-២១០- 
រ ឿង មាតា បស់្កុ្មា ក្ស្សបៈ 

លដលភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ទក្ើតជាម្ចណព” យ៉ងដទូចនះ ក្ នុងទបីចច ប់ ក្ន     
ឣតតីនទិាន រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣោត ននញេ  តថា  កយិោ    យថញ្មនុសាេតិ 

េុទនោត   វត  ទនមថ         ឣោត   ហិ  កិរ  ទុទទនមា ។ 

បុរគល ទរបៀនរបទៅឣនក្ដក្ទ យ៉ងណា រតូវទធវើខ្ លនួឲយាន 
យ៉ងទនាះលដរ, បុរ គលលដលទនូាម នខ្ លនួានលអទហើយ ទទើបរួរទនូាម នឣនក្
ដក្ទាន ទររះថ្ល ខ្ លនួហនងឹទហើយ លដលទរទនូាម នានទដ្ឋយក្រម ។ 

   
 

១៣០- រ ឿង មាតា បស់្កុ្មា ក្ស្សបៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូម្ចតរបស់រពះកុ្ម្ចរក្សសបៈ 
លដលជាធតីរបស់ទសដ ា ី រកុ្ងោជររះឹ ។ ម្ចត របស់កុ្ម្ចរក្សសបៈ 
នាងម្ចននសិស័យ ក្នុងបពវជាជ  តាំងលតពទីពលលដលនាងទៅទក្មងខ្ ចមីក្
ទម៉លះ នាង ានសុាំម្ចតទៅបួស ជាទរឿយៗ លតម្ចតនាង មនិរពម       
ឣនញុ្ជដ ត ឲយនាងទៅទសាះ លុះនាងម្ចនវយ័ទពញរក្មុាំទហើយ ក្ម៏្ចន
សាវ ម ី តមក្ នាងម្ចនក្ផទទរះ លតនាងមនិានដងឹខ្ លនួទសាះ ទហើយក្៏
ានសុាំោសាវ មទីៅបួស ។ សាវ ម ី ក្ា៏នឣនញុ្ជដ ត ឲយនាងទៅបួស 
តមទសចក្តរីាថ្លន  ។ នាងានបួស ក្នុងសាំណាក្ក់្ននាងភកិ្ខុន ី លដល
រតូវជាបក្សពួក្ ក្នភកិ្ ខុទទវទតត ។ 

ចាំទណរកាលទរកាយមក្ នាងក្ម៏្ចនក្ផទទរះរតឹលតធាំទឡើងៗ ។ 
ភកិ្ ខុ ទទវទតត ានដងឹទរឿងទនះទហើយ ក្ា៏នរាប់ឲយនាងោច្ចក្សិកាខ  
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-២១១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បទ ។  នាង ាននយិយរាប់ថ្ល “នាងខ្ ញុ ាំ មនិានបួសឧទ ទសិចាំទរះ
រពះទទវទតត ទទ របួឺសឧទ ទសិ ច ាំទរះរពះសម្ចម សមពុទ ធទទទតើ” ។ ពួក្
ភកិ្ ខុន ីាននា ាំនាង ទៅរកាបទលូទរឿងទនះ ថ្លវ យដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយទៅរតកូ្លធាៗំ  ម្ចន   
ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ីនងិ នាងវសិាខ្មហាឧាសិកា ជាទដ ើម ឲយជួយ
ពចិ្ចរណា ថ្ល “ទតើនាងម្ចនក្ផទទរះ តាំងលតពរីតមឹណាមក្?” ។  នាង
វសិាខ្ ានទមើលក្ថងលខ្ទៅ ក្ា៏នដងឹជាក្ច់ាស់ ថ្ល “នាង ម្ចនក្ផទ
ទរះ ត ាំងលតពនីាងមនិទានបួ់សមក្ទម៉លះ នាង មនិម្ចនទទាសក្ាំហុស
ឣវីទទ”  ។ 

ទរកាយមក្ លុះដល់នាងម្ចនក្ផទទរះររប់លខ្ទហើយ ក្ា៏ន
សរម្ចលកូ្នរបុសមួយ ។ រពះាទបទសនទទិកាសល រទងយ់ក្កុ្ម្ចរ
ទនាះ ទៅចចិច ឹមទហើយ រទងា់នរបទាននាមថ្ល កុ្ម្ចរក្សសបៈ ។ លុះ
កុ្ម្ចរទនាះ ធាំដងឹក្ត ីទហើយានទៅបួសជាភកិ្ខុ ក្ នុងរពះពុទ ធសាសសនា 
ានសាត ប់នវូបញ្ជា ពាក្រណ៍ អាំពសីាំណាក្ក់្នរពះសាសាត  ទហើយាន
សទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

ចាំលណក្នាងភកិ្ខុនលីដលជាម្ចត ច្ចប់ត ាំងពមី្ចនកូ្នមក្ មួយ
ក្ថងៗ  មនិលដលានទធវើឣវីទសាះ រតិលតពលីរសយាំ នកឹ្ដល់កូ្ន ឥតម្ចន
ទពលទភលច ។ ក្ថងមួយ នាងភកិ្ ខុនាីនជួបនងឹរពះកុ្ម្ចរក្សសបៈ ទោក្
ក្ាំពុងលតនមិន ត រទងា់រត ដចូគ្នន លដរ ទហើយានរតស់ទុ ះទៅ ទដ ើមបីនងឹ
ច្ចប់ លតានដលួជាមុន ។  រពះកុ្ម្ចរក្សសបៈ ានរតិ ថ្ល “ទបើទញាម 
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-២១២- 
រ ឿង ម្ហាកាលឧបាស្ក្ 

រសី នងឹានសាត ប់នវូរក្យដព៏ទីោះ ឣាំពសីាំណាក្រ់បស់ខ្ លួនទហើយ ក្៏
នងឹវនិាសសាបសូនយ ឣាំពមីរគផល” ទហើយ ក្ា៏ននយិយរក្យមនិ
ពទីោះសាត ប់ ទៅកានទ់ញាមរសី ។  នាងភកិ្ ខុនលីដលជាម្ចត ានសាត ប់
ឮរក្យមនិរបបីដទូចនះទហើយ ក្ឣ៏ស់ទសចក្តឣីាទឡាះឣាល័យ ចាំទរះ
កូ្នទហើយ ានសទរមចរពះឣរហតតផល ក្នុងក្ថងទនាះឯង ។ ភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយ ានសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងទនាះ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣោត  ហិ  ឣតតនោ ោនថា    នក ហិ  ោនថា បនោ េិយា 

ឣតតោ  ហិ  េុទននតន        ោថំ   លភតិ   ទុលល ភំ  ។  

ខ្ លនួជាទពីងឹរបស់ខ្ លនួ បុរគលដក្ទជាទពីងឹដចូទមតចាន ទររះ
ថ្ល បុរគលឣនក្ម្ចនខ្ លនួហវកឹ្ហវនឺលអទហើយ រលមងាននវូទពីងឹ លដលទរ
ានទដ្ឋយក្រម ។ 

 

   
 

១៣១- រ ឿង ម្ហាកាលឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូមហាកាលឧាសក្ ជា 
ទសាតបន ន ។ ក្ នុងក្ថងឧទាសថ មហាកាលឧាសក្ ានទៅរក្ា 
ឧទាសថសីល ក្នុងវតត ទហើយានសាត ប់ធម៌រហូតដល់ភល ឺ។ ក្នុងទវោ
រពកឹ្ក្ថងទនាះ ម្ចនទច្ចរម្ចន ក្ ់លួចរទពយទរ រតូវម្ចច ស់ទរទដញតមច្ចប់
របផុតៗ ានរតម់ក្តមផលូវលក្បរវតត ទហើយរក្ទឡក្ទ ើញមហាកាល
ឧាសក្  ក្ ាំពុងលតទដ ើរទចញ  មក្ោងមុខ្  ទៅខ្ងទរៅ  ក្ា៏នទាះ 
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-២១៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រទពយលដលលួចានទនាះ ទៅចាំពមុីខ្មហាកាលឧាសក្ទនាះ ទរសច
ទហើយ ក្ា៏នរតទ់រចខ្ លនួាតទ់ៅ ។ 

ចាំលណក្ឯម្ចច ស់រទពយ ានទដញ តមពទីរកាយមក្ ទហើយ
ទ ើញរទពយរបស់ខ្ លនួ ទៅក្នុងទចី ាំទរះមុខ្ក្នមហាកាលឧាសក្ទនាះ 
ទទើបានច្ចប់វាយដ ាំទធវើាប រហូតដល់សាល ប់ ក្ នុងក្ថងទនាះឯង ទដ្ឋយ
រតិថ្ល គ្នតជ់ាទច្ចរ ានលួចរទពយទនះមក្ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទចញមក្ខ្ងទរៅ ានទ ើញនវូមហាកាល-
ឧាសក្សាល ប់ ក្ា៏ននា ាំយក្ទរឿងទនះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត
រទងរ់ជាប  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ នវូឣតតីនទិាន ថ្ល “ក្នុងឣតតីកាល 
មហាកាលឧាសក្ទនះ ទក្ើតជាមហាឣាម្ចតយ របស់រពះោជា រកុ្ង
រោណសី ទ ើញភរយិរបស់បុរសម្ចន ក្ ់ លដលម្ចនរបូោងរសស់លអ
សាអ ត រួរជាទទីពញចតិត ក្ទ៏ក្ ើតម្ចនទសចក្តទីសនហា ទលើរបូនាង យ៉ង
ខ្ល ាំង ទហើយានយក្លក្វមណីទៅោក្ទ់កុ្ ក្នុងរទទះ របស់បុរសទនាះ 
បន តចិទរកាយមក្ ក្ា៏នលរសក្ទឆ្មទឡាទឡើង ថ្ល “ទច្ចរានលួចយក្
លក្វមណី របស់ខ្ ញុ ាំាតទ់ៅទហើយ” ទធវើជាទដ ើរទៅទដ ើរមក្ ក្ទ៏ ើញលក្វ
មណី លដលខ្ លួនានទរបើឲយទរ យក្ទៅោក្ទ់កុ្ ក្នុងរទទះបុរសទនាះ 
ទហើយានទច្ចទគ្នត ់ ថ្ល “ជាទច្ចរ លួចលក្វមណី” ទហើយានច្ចប់
ចងបុរសជាសាវ មទីនាះ យក្ទៅសម្ចល ប់ទច្ចល ទហើយានយក្របពន ធ
គ្នតម់ក្ទធវើជារបពន ធរបស់ខ្ លនួឯង ។  លុះមហាឣម្ចតយទនាះ សាល ប់ទៅ 
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-២១៤- 
រ ឿង ភិក្ខ ុរទវទថត 

ានទៅទក្ើតក្នុងឣវចិមីហានរក្ ទដ្ឋយាបក្មមទនាះ មហាឣម្ចតយទនះ 
ានមក្ទក្ើតជាមហាកាលឧាសក្ រតូវទរវាយសម្ចល ប់ ក្ នុងឣតតោព
ទនះ”  ក្ នុងទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣតតោ  វ  កតំ  បាបំ     ឣរតជ ំ ឣតតេមភវ ំ

ឣភិមតថតិ  ទុនមម ធំ        វជិរ ំ វមហយំ  មណឹ ។  

ាប ទក្ើតឣាំពខី្ លនួ ម្ចនខ្ លនួជាលដនទក្ើត លដលខ្ លនួានទធវើទហើយ 
លតងញា ាំញីមនសុសឥតរាជាញ  ដចូទពរជសរម្ចប់កាតល់ក្វមណី លដល
ទក្ើតឣាំពថី ម យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 

 

   
 

១៣២- រ ឿង ភិក្ខ ុរទវទថត 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូភកិ្ ខុទទវទតត ។ សម័យមួយ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំគ្នន  នយិយតះិទដៀលភកិ្ខុទទវទតត ថ្ល “ជាភកិ្ខុ
រទុសតសីល ជាឣនក្ម្ចនធម៌ោមក្, កាលទបើទសចក្តរីាថ្លន ចងា់ន 
ទក្ើតទឡើងទពញទាំហុងឹទហើយ, ក្ា៏នទៅទសពរប់ រមួរាំនតិគ្នន  ជាមួយ
នងឹរពះាទឣជាតសរតូវកុ្ម្ចរ ញុា ាំងោភសការ រៈ ឲយទក្ើតទឡើង ជា
ទរចើន ទហើយានដកឹ្នា ាំរពះាទឣជាតសរតូវកុ្ម្ចរ ឲយទៅសម្ចល ប់
រពះាទពមិពសិារលដលជារពះវរោជបតិ របស់រពះឣងគផង ពាយម
ទដ ើមបីនងឹទធវើរុតរពះសាសាត  ទដ្ឋយរបការទផសងៗ” ។ 

រពះបរមសាសាត  រទងទ់សតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ រទង់
ានសាំលដងធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-២១៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

យេស  ឣចេនតទុេសីលយ ំ   មាលុវា  សាលមិនវាតថតំ 

កនោតិ  នសា  តថោត នំ     យថា  នំ  ឥចឆតី  ទិនសា ។ 

ោពជាឣនក្រទុសតសីលហួសទហតុ ររបសងរត ់ ‘នវូឣតតោព’ 
របស់បុរគលណា ដចូវល័ល៍ លដលរបួរតឹទដ ើមទឈើ, បុរគលទនាះ ទ ម្ ះ 
ថ្លទធវើខ្ លនួឯងឲយវនិាស ដចូជាទច្ចរឣនក្រាថ្លន ទធវើបុរ គលទនាះ ឲយវនិាស
ដទូច្ចន ះឯង ។ 

 

   
 

១៣៣- រ ឿង កា រាយាម្បំប្បក្ស្ងឃ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូការពាយម ទដ ើមបីនងឹបាំលបក្
សងឃ របស់ភកិ្ ខុទទវទតត ។ សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទទវទតត ានពាយម
ទដ ើមបីនងឹបាំលបក្បាំាក្ស់ងឃឲយលបក្គ្នន  លុះទ ើញរពះឣានន ទ ដម៏្ចន 
ឣាយុ ក្ាំពុងលតនមិន តបណិឌ ាត ក្ា៏នរាប់ទសចក្តរីាថ្លន  របស់ខ្ លួន
ដល់រពះឣានន ទ ។ រពះឣានន ទ ក្ា៏នយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូថ្លវ យ
រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េុកោនិ  ឣសាធូនិ        ឣតតនោ  ឣហិោនិ  ច 

យំ  នវ  ហិតញេ  សាធុញេ    តំ  នវ  បរមទុកករ ំ ។ 

ក្មមទា ាំងឡាយណា មនិលអផង មនិលមនជារបទយជនដ៍ល់  
ខ្ លនួផង, ក្មមទា ាំងឡាយទនាះ ជាក្មមលដលមនសុសឣារក្ក្ទ់ធវើាន  
ទដ្ឋយ្យ,   ក្មមឯណា   ជារបទយជន ៍ ដល់ខ្ លនួផង  លអផង,   ក្មម 
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-២១៦- 
រ ឿង ររះកាលរថថ  

ទា ាំងទនាះឯង  មនសុសឣារក្ក្ទ់ធវើាន  ទដ្ឋយលាំាក្ណាស់ ។ 
 

   
 

១៣៤- រ ឿង ររះកាលរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះកាលទតថរ ។ រពះទថរៈ 
ម្ចនង្កសតីម្ចន ក្រ់សឡាញ់ោប់ឣាន ដចូជាម្ចត យបទងរើត ។ ង្កសតីទនាះ ាន
មក្ឧបតថមភ បទរមើរពះទថរៈ ជាទរៀងោល់ក្ថង, ក្ថងមួយ គ្នតា់នឮទរ
ទរលសររសីរឣាំពរីពះពុទ ធ នងិរពះធម៌ទទសនា របស់រពះឣងគ ក្ទ៏ក្ ើត
ចតិ តរជះថ្លល  ចងទ់ៅសាត ប់នវូរពះធម៌ទទសនាទនាះ ទហើយានសុាំរពះ
កាលទតថរ ទដ ើមបីនងឹទៅគ្នល់រពះបរមសាសាត  ។ 

រពះកាលទតថរ ានហាមរាមមនិឲយនាងទៅឣស់វារៈបដីង ។ 
លតទៅទបីាំផុត នាងក្ា៏នទៅសាត ប់រពះធម៌ទទសនា របស់រពះសាសាត  
ទាល់លតាន លថមទា ាំងមនិានសុាំឣនញុ្ជដ ត ឣាំពរីពះកាលទតថរ ទទៀត
ផង ។  ក្ នុងក្ថងទនាះ រពះកាលទតថរ មនិទ ើញនាងមក្ឧបដ្ឋា ក្ខ្ លនួ ដចូ
សពវដង ទទើបដងឹថ្ល នាងានទៅ សាត ប់រពះធម៌ទទសនា របស់រពះ
សម្ចម សមពុទ ធ ទហើយ ក្ភ៏យ័ខ្ល ចលរក្ងនាងមនិមក្ឧបដ្ឋា ក្ខ្ លនួ តទៅ
ទទៀត លបរជាទៅទគ្នរពោប់ឣាន ចាំទរះលតរពះសម្ចម សមពុទ ធប៉ុទណាណ ះ 
ទហើយានរត ់យ៉ងរបញាប់របញាល់ ទៅរកាបទលូរពះសាសាត  ថ្ល 
“បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ង្កសតីម្ចន ក្ទ់នះ ជាមនសុសលងងទ់មល  សូមរពះឣងគ
កុ្ ាំសាំលដងធម៌លដលទរៅៗ ដល់នាងទឡើយ សូមរទងស់ាំលដងលតទាន 
នងិ សីល ានទហើយ”  ។ 
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-២១៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបនវូឣធារស័យ របស់ភកិ្ ខុទនាះទហើយ 
ទទើបរទងា់នរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយា  សាេនំ  ឣរហតំ     ឣរយិានំ  ធមមជីវនំិ 

បឋិនកក េតិ  ទុនមមនធា      ទិឋាឹ  និេាយ  បាបិកំ  

ផលានិ  កណត កនេសវ       ឣតតឃញ្យ  ផលល តិ ។  

បុរគលណា ឣ័បបឥតរាជាញ  ឣារស័យនវូទដិ ា ិដោ៏មក្ ហាម
ឃាតន់វូសាសនា របស់រពះឣរហន តទា ាំងឡាយ ដរ៏បទសើរ រស់ទៅ
ទដ្ឋយធម៌, ការហាមឃាត ់ របស់បុរគលទនាះ រលមងទចញផល ទដ ើមបី
សម្ចល ប់ខ្ លនួឯង ដចូជាលផលបញសសី សម្ចល ប់ទដ ើមបញសសី  យ៉ងទនាះឯង ។ 

 

   
 

១៣៥- រ ឿង ចឡុកាលឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូចុឡកាលឧាសក្ ។ ោរតកី្ថង
មួយ ឧាសក្ ានទៅសាត ប់រពះធម៌ទទសនា ក្នុងរពះវហិារ លុះរពកឹ្
ទឡើង គ្នតា់នទចញពរីពះវហិារ ទដ ើរសាំទៅទៅកានផ់ទះ របស់ខ្ លួន ។ 
ក្នុងទពលជាមួយគ្នន ទនាះ ម្ចនទច្ចរមួយរកុ្ម ានរតម់ក្ តមផលូវទនាះ 
ទហើយានទាះរទពយលដលលួចទនាះ ទៅចាំទរះមុខ្ឧាសក្ទនាះ រចួ
ទហើយ ក្ា៏នរតទ់រចខ្ លួនាតទ់ៅ ។ ម្ចច ស់រទពយ ានទដញតមមក្ 
យ៉ងរបក្តិៗ លុះទ ើញរទពយ របស់ខ្ លនួ ទៅចាំទរះមុខ្ឧាសក្ទនាះ
ទហើយ ក្ស៏ម្ចគ ល់ ថ្ល “ឧាសក្ទនះ ជាទច្ចរ” ទហើយានច្ចប់វាយទធវើ
ាប យ៉ងខ្ល ាំង  ។ 
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-២១៨- 
រ ឿង ររះឣថតទថថរថថ  

ពួក្នាងទាសី ទៅដងទកឹ្ ានទ ើញយ៉ងទនះទហើយ ក្ជួ៏យ
រាប់ដល់ម្ចច ស់រទពយថ្ល “ឧាសក្ទនះ មនិលមនជាទច្ចរទទ រគឺ្នតជ់ា
មនសុសលអ” ទហើយានឲយទដ្ឋះលលង ឲយានរចួផុតពទីសចក្តសីាល ប់ ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានដងឹទរឿងទនាះទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន ទៅរកាបទលូ ដល់
រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយរទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល រតស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
ឣតតោ  វ  កតំ  បាបំ   ឣតតោ  េិងកិលិេសតិ 

ឣតតោ  ឣកតំ  បាបំ   ឣតតោ  វ  វេុិជឈតិ 

េុទធិ  ឣេុទធិ  បចេតតំ    ោនញ្  ឣញំ្  វនិសាធនយ ។ 

  ឣនក្ទធវើាបខ្ លនួឯង នងឹទៅហមងខ្ លនួឯង, ឣនក្មនិទធវើាបខ្ លនួ
ឯង លតងបរសុិទ ធសាអ តខ្ លួនឯង, ទសចក្តបីរសុិទ ធ ិ នងិ មនិបរសុិទ ធ ិ ម្ចន
ចាំទរះខ្ លនួ,  ឣនក្ដក្ទ នងឹទធវើឣនក្ដក្ទឲយបរសុិទ ធ ពុាំានទឡើយ ។ 

 

   
 

១៣៦- រ ឿង ររះឣថតទថថរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឣតតទតថទត ថរ ។ ក្នុងទពល 
លដលរពះឣងគ រទងដ់្ឋក្រ់ពះជនាម យុស ខ្ រ ទដ ើមបីចូលកានប់រនិរិវ ន 
ក្នុងក្ថងទពញបូណ៌ម ី លខ្វសិាខ្ទនាះ, ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ម្ចនការតក្ស់លុ ត
រន ធតច់តិ ត យ៉ងក្រក្លលង មនិានទៅណាឆ្មង យ ឣាំពរីពះឣងគទសាះ នា ាំ
គ្នន របកឹ្ាជាពួក្ ជារកុ្ម ។  ចាំលណក្រពះឣតតទតថទត ថរ មនិានចូលទៅ
របកឹ្ា ជាមួយភកិ្ខុទា ាំងទនាះទទ លតានត ាំងចតិ ត ថ្ល  “ឣាតម ឣញ នងឹខ្ាំ 
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-២១៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បាំទពញសមណធម៌ ទដ ើមបីឲយានសទរមចដល់ឣរហតតផល ក្នុងទពល
លដលរពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងម់្ចនរពះជន មទៅទឡើយ” លុះរតិយ៉ងទនះ
ទរសចទហើយ ក្ា៏នទចញទៅ លតម្ចន ក្ឯ់ង ខ្តិខ្ាំបាំទពញសមណធម៌ 
ក្នុងក្រពសាង តមួ់យ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទនវូរពះទថរៈ ថ្ល “មនិម្ចនទសចក្ត ី
រសឡាញ់ ចាំទរះរពះសាសាត ” ទហើយយក្ទរឿងទនះ ទៅរកាបទលូ 
ដល់រពះសាសាត  ។ រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ឲយភកិ្ ខុទៅនមិន តរពះ 
ទថរៈ ទនាះមក្ ទហើយរទងរ់តស់សួរទរឿងពតិនងឹរពះទថរៈ ។ រពះ     
ទថរៈ ានរកាបទលូទរឿងពតិ ថ្លវ យដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។  

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់របទាន នវូសាធុការពរ ទដ ើមបីឲយ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ យក្ទធវើជារាំរ ូ ទហើយរទងរ់តស់សរទសើរ នវូធម្ចម -     
នធុមមបដបិតត ិ រកឺាររបរពតឹ តដិស៏មរួរដល់ធម៌ ទហើយរទងរ់តស់ នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣតតទតថំ    បរនតថន  ពហុោបិ  ន  ហាបនយ 

ឣតតទតថមភិញ្យ  េទតថបបេុនោ  េិយា  ។ 

បុរគល កុ្ ាំរបបីទធវើរបទយជនខ៍្ លនួឲយវនិាស ទររះរបទយជន៍
របស់ឣនក្ដក្ទសូមបីទរចើន ទបើដងឹចាស់នវូរបទយជនខ៍្ លនួទហើយ របបី
ខ្ វល់ខ្វ យ  ក្នុងរបទយជនរ៍បស់ខ្ លនួ  ។ 

ចប់ ឣតតវគគ ទ ី១២ 
6 
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-២២០- 
លោកវគគ   ទី ១៣ 

១៣៧- រ ឿង ទ្ ភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុក្ ាំទោះមួយរបូ លដលាន 
ទ ល្ ះជាមួយទៅ របស់នាងវសិាខ្ ានទជរគ្នន ទៅវញិទៅមក្ ថ្ល 
“ដ្ឋចក់្ាល” ទៅរបស់នាងវសិាខ្ ានទៅរាប់ជដីនូរបស់ខ្ លនួ ។ 
នាងវសិាខ្ ាននយិយពនយល់ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយម្ចនការទ ល្ ះរបលក្ក្គ្នន  
តទៅទទៀត ។  ភកិ្ ខុក្ ាំទោះ ានទច្ចទនាងវសិខ្ ថ្ល “ានចូលក្ដទជើង
ជាមួយនងឹទៅរបស់ខ្ លួនឯង” ។ រគ្នទនាះ រពះឧបជាយ៍ របស់ភកិ្ ខុ    
ក្ ាំទោះទនាះ ាននមិន តមក្ ទដ ើមបីសួរទរឿងទហតុទនាះ លុះានរជាប
ទរឿងពតិចាស់ទហើយ ទទើបានទនូាម នទរបៀនរបទៅ ដលភកិ្ខុក្ ាំទោះ
ទនាះជាទរចើន, លតភកិ្ ខុក្ ាំទោះទនាះ មនិរពមសាត ប់ប គ្ ប់ លថមទា ាំងាន
ទច្ចទរពះឧបជាយ៍ថ្ល “ចូលក្ដទជើងជាមួយនាងវសិាខ្ ទទៀតផង ។  

រគ្នទនាះ រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញនវូឧបនសិស័យ 
ក្នទសាតបតតផិល របស់ភកិ្ ខុក្ ាំទោះទនាះ ទហើយរទងទ់សតចយងទៅ 
ក្នុងទទីនាះ រទងរ់តស់សួរថ្ល “ទនះជាទរឿងឣវី?” ។ នាងវសិាខ្ ាន
រកាបទលូទរឿងទនាះ តាំងលតឣាំពទីដ ើម រហូតដល់ចប់ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នបទណាត យទៅតមភកិ្ខុក្ ាំទោះទនាះ រទង ់
រតស់ទៅកានន់ាងវសិាខ្ ថ្ល “ម្ចន លនាងវសិាខ្ ចុះទហតុដចូទមតច 
ានជាទៅរបស់នាង ទជរសាវក័្ របស់តថ្លរត?” ។ 

ខ្ណៈទនាះឯង    ភកិ្ ខុក្ ាំទោះទនាះ    ានសទុ ះទរកាក្ទឡើងោល ម 

220



 

 

-២២១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទហើយ ទលើក្ឣចជ លីបងគាំទលូ ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន រពះឣងគមនិ
រទងរ់ជាបនវូរពះឧបជាយ៍របស់ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា នងិនាងវសិាខ្ទទ” ។ 

រពះសាសាត  រទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ហីនំ  ធមមំ   ន  នេនវយយ    បមានទន  ន  េំវនេ 

មិចាឆ ទិឋាឹ  ន  នេនវយយ       ន  េិយា  នលាកវឌ្ឍនោ  ។ 

បុរគល មនិរួរទសពនវូធម៌ដទ៏ថ្លក្ទាប មនិរួររស់ទៅ ទដ្ឋយ
ទសចក្តរីបម្ចទ មនិរួរទសពមចិ្ចឆ ទដិ ា ិ មនិរួរជាមនសុស ( ‘ទៅ’) ចទងអៀត 
ទោក្ទឡើយ ។  

 

   
 

១៣៨- រ ឿង ររះបាទសុ្រទាធ ទនៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះាទសុទទាធ ទនៈ ក្នុងទពល
លដលរពះឣងគទសតចយងទៅកានរ់កុ្ងក្បលិពស័តុ  ទលើក្ដ ាំបូងបងអស់
រពមជាមួយភកិ្ខុសងឃជាទរចើនរបូ រទងរ់ងទ់ៅ ក្នុងវតតនទិរគ្នធ្លោម 
រទងស់ាំលដងរពះធម៌ទទសនា ទដ ើមបីក្ ាំច្ចតន់វូម្ចនះ របស់ពួក្រពះញាតិ
វងានវុងស ឲយឣស់ពខី្ន ធសនាត ន ទហើយរទងញុ់ា ាំងទភលៀងទាក្ខរពស៌័ 
ឲយធ្លល ក្ចុ់ះមក្ ក្នុងសម្ចរមក្នរពះញាតវិងស រទងស់ាំលដងនវូមហា-
ទវសសន តរជាតក្ រទងញុ់ា ាំងសាក្យវងស ម្ចនរពះាទសុទទាធ ទនមហាោជ
ជាទដ ើម ឲយទធវើសន ទនាការ លុះដល់រពកឹ្ទឡើង ទទើបទសតចយងទៅ
បណិឌ ាតទរាសសតវ រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃ ។ 

ចាំលណក្ រពះាទសុទទាធ ទនមហាោជ  កាលរពះសាសាត  ទសតច  
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-២២២- 
រ ឿង ររះបាទសុ្រទាធ ទនៈ 

យងរតឡប់មក្ពបីណិឌ ាតវញិទហើយ រទងរ់តស់បញ្ជជ ឲយពួក្បរវិារ 
ទធវើ នវូច ា្ នប់ណិឌ ាត នងិ ឲយរកាលឣាសនៈទកុ្ ទដ ើមបីរពះសាសាត  
រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃ លតរពះឣងគពុាំានទលូឣាោធនារពះសាសាត ទឡើយ 
ទររះរទងរ់តះិរះិ ក្នុងរពះទយ័ថ្ល “រពះោជបុរត របស់ឣាតម ឣញ ទបើ
មនិានមក្កានរ់ពះបរមោជវា ាំងទទ ទតើនងឹយងទៅណា” លុះរទង់
រជាបថ្ល រពះសាសាត  ទសតចយងទៅបណិឌ ាត យ៉ងដទូចនះ ទទើបរទង់
របញាប់របញាល់ យងទចញមក្ រកាបថ្លវ យបងគាំទហើយ រទងរ់តស់
សួរថ្ល “ចុះទហតុដចូទមតច ានជារពះោជបុរត ទដ ើរបណិឌ ាត ទធវើឲយ
បតិខ្ម សទរ យ៉ងទនះទៅវញិ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “បពរិតរពះមហាោជ តថ្លរត ទធវើ
យ៉ងទនះ រទឺធវើទៅតមរពះោជវងស” ។ រពះាទសុទទាធ ទនៈ រទងម់្ចន
រពះក្ ខ្  ទហើយរទងរ់តស់សួរថ្ល “ទនះរជឺាវងស របស់ពួក្ទយើងពតិ
លមនឬ?” ។  

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ទនះមនិលមនជាវងស របស់រពះ
មហាបពរិតទទ រជឺាវងសរបស់តថ្លរត ទររះថ្ល រពះពុទ ធទា ាំងឡាយ 
រទងទ់សតចយងបណិឌ ាត យ៉ងទនះលដរ” ទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឧតតិ នឋា  នបបមនជជយយ    ធមមំ   េុចរតំិ  ចនរ 

ធមមចារ ី េុខំ  នេតិ    ឣេមឹ   នលានក  បរមហិ   ច ។ 

ធមមំ   ចនរ  េុចរតំិ    ន  តំ  ទុចេរតំិ  ចនរ 
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-២២៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ធមមចារ ី េុខំ  នេតិ    ឣេមឹ   នលានក  បរមហិ   ច ។ 

បុរគល មនិរួររបម្ចទ ក្នុងដុ ាំាយ លដលខ្ លួនរបបីទរកាក្ទឡើង
ទទលួ របបីរបរពតឹ តធម៌ ឲយសុចរតិ, បុរគល របរពតឹ តធម៌ជារបរក្ត ី
រលមងទដក្ជាសុខ្  ក្នុងទោក្ទនះផង  ក្នុងទោក្ខ្ងមុខ្ផង ។ 

បុរគល រួររបរពតឹ តធម៌ ឲយសុចរតិ មនិរួររបរពតឹ តធម៌ទនាះ ឲយ 
ទចុ ចរតិទឡើយ, បុរគលរបរពតឹ តធម៌ជារបរក្ត ី រលមងទដក្ជាសុខ្ ក្នុង
ទោក្ទនះផង  ក្ នុងទោក្ខ្ងមុខ្ផង ។ 

 

   
 

១៣៩- រ ឿង វិបស្សក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូភកិ្ ខុឣនក្បាំទពញនវូវបិសសនា- 
ក្មមដ្ឋា ន ចាំននួ ៥០០ របូ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានទរៀននវូក្មមដ្ឋា ន ក្នុង
សាំណាក្រ់ពះសាសាត  ទហើយានថ្លវ យបងគាំសុាំោរពះឣងគ ទៅបាំទពញ
សមណធម៌ ក្នុងក្រពសាង តមួ់យ លតមនិឣាចសទរមចមរគផលាន
ទឡើយ ទទើបរបកឹ្ាគ្នន  ថ្ល “ទយើង នងឹទៅរកាបទលូរពះសាសាត  ទដ ើមបី
សុាំផ្កល ស់ក្មមដ្ឋា នថមទីទៀត” លុះមក្ដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ រសាប់លត
ទ ើញក្ថងបទណតើ រកូ្ន ទហើយានចាំទរ ើនមរចីកិ្មមដ្ឋា នទនាះ នមិន តមក្
តមផលូវជាទរឿយៗ  រហូតមក្ដល់វតត ។ 

ក្នុងទពលទនាះ ម្ចនទភលៀងបងអុរធ្លល ក្ទ់ជាក្ជា ាំ ពពុះទកឹ្ានទាង៉
ទឡើងទហើយក្ល៏បក្ទៅវញិ ទដ្ឋយឣាំណាចក្ម្ចល ាំងក្នលខ្សទកឹ្ហូរ ។  ពួក្
ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ  ានឈរច្ច ាំទមើល  ទហើយក្ា៏នក្ាំណតយ់ក្មក្ទធវើ  ជា 
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-២២៤- 
រ ឿង ឣភ័យរាជកុ្មា  

ឣារមមណ៍ថ្ល ឣតតោព របស់ឣាតម ឣញទនះ ក្ដ៏ចូជាពពុះទកឹ្ទនះលដរ 
ម្ចនការទក្ើតទឡើង ទហើយលបក្ធ្លល យទៅវញិជាធមមត” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ងទ់ៅក្នុងរពះសុរន ធកុ្ដ ី រទងទ់តរពះទនរត
ទ ើញពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទទើបរទងប់ទចចញរពះរសមីទៅ ហាក្ប់ដីចូជា
រទងរ់បថ្លប់រងទ់ៅ ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្ក្នភកិ្ ខុទា ាំងឡាយទនាះ ទហើយរទង់
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
  យថា  បុពវញឡ្កំ  បនេស     យថា  បនេស  មរចិីកំ 

ឯវ ំ នលាកំ  ឣនវកខនតំ       មចេញោជា  ន  បេសតិ ។ 

បុរគល ទ ើញនវូពពុះទកឹ្ យ៉ងណា ទ ើញទរពញក្ថង យ៉ង
ណា, ទសតចមចចុោជ មនិទ ើញឣនក្ពចិ្ចរណាខ្ន ធទោក្ជាទដ ើម យ៉ង
ទនាះទទ ។ 
 

   
 

១៤០- រ ឿង ឣភ័យរាជកុ្មា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឣភយ័ោជកុ្ម្ចរ លដលជា
រពះោជបុរត របស់រពះាទពមិពសិារ ។ រពះឣភយ័ោជកុ្ម្ចរ រទងា់ន
យងទៅបង្ក រ្ បនវូបចចន តជនបទ ឲយម្ចនសន តសុិខ្ទហើយ ទសតចយង
រតឡប់មក្កានរ់ពះបរមោជវា ាំងវញិ ។ រពះវរោជបតិ រទងម់្ចនរពះ       
ទយ័ទសាមនសស យ៉ងក្រក្ទលង រទងរ់ពះោជទានរសីរា ាំម្ចន ក្ ់ជាឣនក្
ពូលក្ខ្ងោ ាំ ទហើយឲយទឡើងររងោជយជាំនសួរពះឣងគ ឣស់រយៈទពល ៧ 
ក្ថង ។   លុះដល់ក្ថង ទ ី៨  រពះឣភយ័ោជកុ្ម្ចរ  រទងយ់ងទៅក្ាំពងទ់កឹ្ 
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-២២៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រទងរ់សងរ់ពះវារ ី ជរមះនវូរពះកាយពលទហើយ ទទើបរទងយ់ងទៅ
ក្ាំសាន ត  ក្ នុងរពះឧទាន រទងទ់តរពះទនរតរសីរា ាំទនាះ ។ 

រគ្នទនាះ រសីឣនក្រា ាំទនាះ ក្ា៏នទធវើមរណកាល ទដ្ឋយខ្យល់
លដលទក្ើតទឡើង ក្នុងក្ផទមក្ផ្កត ចជ់វីតិ ។ រពះឣភយ័ោជកុ្ម្ចរ រទងរ់ពះ
វទិយរទសាក្ទៅពនរ់បម្ចណ រទងពុ់ាំទ ើញម្ចនឣនក្ណាម្ចន ក្ ់លដល
ឣាចជួយសរម្ចលទសចក្តទីកុ្ ខទសាក្វទិយរ របស់រពះឣងគទនះាន
ទឡើយ រទងទ់តរពះទនរតទ ើញលតរពះសម្ចម សមពុទ ធ ប៉ុទណាណ ះ លដល   
ឣាចជួយសរម្ចលទសចក្តទីកុ្ ខទនះាន ទទើបទសតចយងទៅគ្នល់រពះ
សាសាត  ។  រពះសាសាត  រទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល ទដ ើមបីជួយរ ាំលតទ់សចក្តី
ទកុ្ ខទសាក្វទិយរ របស់រពះឣភយ័ោជកុ្ម្ចរ ទហើយរទងា់នរតស់
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឯថ  បេសថិមំ  នលាកំ     ចិតតំ    ោជរថូបមំ 

យតថ   ព្វលា  វេីិទនតិ       នតថិ   េនង្កគ   វជិានតំ ។ 

ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរមក្ទមើលនវូទោក្ទនះ លដលរតកាល ដចូ
ជាោជរថ, បុរគលរលទា ាំងឡាយ រលមងលិចលង ់ ក្នុងទោក្ណា, 
ទសចក្តជីាប់ជាំរក្ ់ ក្នុងទោក្ទនាះ រលមងមនិម្ចន ដល់ជនជាបណឌិ ត
ទា ាំងឡាយ លដលដងឹចាស់ទទ ។ 

   
 

១៤១- រ ឿង ររះស្ម្មជជនរថថ  

រពះបរមសាសាត   រទងា់នរារឰ នវូរពះសមមជជនទតថរ  ជាឣនក្ 
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-២២៦- 
រ ឿង ររះស្ម្មជជនរថថ  

ឧសាហ៍ខ្ងទាសសាំឣាតវតតឣាោម ជាទរៀងោល់ក្ថង មនិានរតិថ្ល 
ទវោរពកឹ្ ឬ ោង ចទឡើយ ។ 

សម័យក្ថងមួយ រពះទថរៈ ក្ាំពុងលតទាសសាំឣាតវតត ាន 
ទ ើញរពះទរវតៈ រងក់្ នុងទសីរម្ចក្ទពលក្ថងរតង ់ក្ា៏នតះិទដៀលរពះ
ទរវតៈ ថ្ល “ភកិ្ ខុរបូទនះ ខ្ ជលិរចឣូសខ្ល ាំងណាស់ មនិរតិទធវើនវូការ្រ
ឣវីទសាះ ឆ្មនច់ ា្ នល់ដលទាយក្ទាយកិារបទរន ទដ្ឋយសទាធ ទហើយ 
មក្រងទ់ធវើរពទងើយ មនិរតិជួយទាសសាំឣាតវតតឣាោមទសាះ” ។ 

ទវោក្ថងមួយ រពះទរវតៈ ានឲយឱវាទថ្ល “ការទាសសាំឣាត 
វតតឣាោមទនះ ជាការលអរបក្ពលមនទហើយ លតរតូវទចះលចក្ទពលទវោ
ខ្ លះផង ទដ ើមបីពចិ្ចរណានវូឣាការ ៣២ របការ ទហើយក្ាំណតក់ាររលត់
ឣស់ទៅ នងិ ការវនិាសរទុឌទរទាមទៅ ក្នឣតតោពោងកាយផង ទទើប
សមរួរ” ។ 

រពះសមមជជនទតថរ ានត ាំងចតិ តសាត ប់នវូឱវាទ របស់រពះទរវតៈ 
ទដ្ឋយទសចក្តទីគ្នរព មនិយូរប៉ុនាម ន ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល។ 

ទវីតតឣាោម កាលទបើរពះទថរៈ មនិានទាសសាំឣាត ទរៀង
ោល់ក្ថង ដចូជាទពលមុនៗ ក្ម៏្ចនលតសរម្ចមសលឹក្ទឈើ  រជុះរស
ទពញ  មនិជាទរីកី្ោយសបាយចតិតឣនក្ផងទា ាំងឡាយ ។  

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទ ើញដទូច្ចន ះទហើយ ក្ា៏នសួររពះសមមជជន-
ទតថរ ថ្ល “ឥឡូវទនះ ទហតុដចូទមតចានជារពះរុណម្ចច ស់មនិរតិទាស
សាំឣាតវតត ដចូជាទពលមុនៗ ទទៀត?”  ។   រពះទថរៈ ានទឆលើយតប ថ្ល 
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-២២៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

“កាលពទីពលមុនៗ ទនាះ ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា ជាឣនក្របម្ចទទហើយ លត
ឥឡូវទនះ  ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា ឈប់របម្ចទទទៀតទហើយ” ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទរពះទថរៈ ថ្ល “ទោក្ទរលឣួត នវូ
រពះឣរហតតផល”  ទហើយរកាបទលូទរឿងទនាះ  ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងធ់្លនាោ៉ប់រង ថ្ល “រពះទថរៈ ានទរលរតមឹ 
រតូវទហើយ”  ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

នយា  ច  បុនពវ  បមជជិោវ        បចាឆ   នសា  នបបមជជតិ 

នសាមំ  នលាកំ  បភានេតិ   ឣព្វភ   មុនោត វ  ចនទិមា ។ 

បុរគលណាមួយ កាលពមុីនរបម្ចទទហើយ លុះកាលជាខ្ង
ទរកាយ ទរមនិរបម្ចទវញិ, បុរគលទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ញុា ាំងខ្នាធ ទទិោក្
ទនះ ឲយភលចឺាស់ ដចូជារពះចន ទ រះផុតច្ចក្ពពក្ បាំភ លទឺោក្ ឲយរតចះ
រតចង ់ដទូច្ចន ះ ។ 

 

   
 

១៤២- រ ឿង ររះឣងគុលិមាលរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឣងគុលិម្ចលទតថរ ។ ក្នុង 
ទពលលដលទោក្ទៅជាររហសថ ជាទច្ចរម្ចនទ ម្ ះសាំទឡង ឣារក្ក្ ់
លបីខ្ទ រខ្ ទរររប់ទសិទកី្លន លងទា ាំងឣស់ មនសុស ៤០ នាក្ ់មនិឣាចតសូ៊
ជាមួយាន ទដ ើរកាប់សម្ចល ប់មនសុស ឣស់ជាទរចើន ទហើយកាតយ់ក្
រម្ចមក្ដ ទដ្ឋតទធវើជាក្រមងផ្ករ  ។ 

រពះសាសាត   ទសតចយងទៅបង្ក រ្ ប  នវូទច្ចរឣងគុលិម្ចលទនាះ 
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-២២៨- 
រ ឿង ររះឣងគុលិមាលរថថ  

ទដ្ឋយរពះារម ី ។ ឣងគុលិម្ចល ានលះបងន់វូាបក្មមទនាះទច្ចល 
ទហើយសុាំរពះសាសាត បួសជាភកិ្ខុ ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ជាឣនក្មនិ
របម្ចទទហើយ សទរមចរពះឣរហតតផល លុះម្ចនវយ័ច្ចស់ជោទហើយ 
ក្ប៏រនិរិវ ន ។  

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ មនិដងឹទរឿងចាស់ ក្រ៏បកឹ្ាគ្នន ថ្ល “ទតើឣងគុលិ-
ម្ចល ទៅទក្ើត ក្នុងទណីាហន៎?” ។  រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទី
របជុ ាំទនាះ ទហើយរទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ភកិ្ ខុឣងគុលិម្ចល  
បរនិរិវ នទហើយ” ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ម្ចនទសចក្តសីងស័យ ទហើយរកាបទលូសួររពះ
ឣងគ បន តទទៀត ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទពលលដលភកិ្ខុឣងគុលិម្ចល 
មនិទានបួ់សទនាះ ទោក្ានសម្ចល ប់មនសុស ឣស់ជាទរចើនណាស់ ទតើ
បរនិរិវ ន យ៉ងដចូទមតចទក្ើត” ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ កាលពទីពល 
មុនទនាះ ភកិ្ ខុឣងគុលិម្ចល មនិានទសពរប់ជាមួយនងឹក្លាណមរិត 
ានជាទធវើាបក្មម ខ្ល ាំងកាល  កាចសាហាវជាទបីាំផុត លតដល់ទរកាយមក្ 
ឣងគុលិម្ចល ានទសពរប់ជាមួយក្លាណមរិត ឈប់របរពតឹ តទធ វើនវូ
ាបក្មមទទៀតទហើយៗ ជាឣនក្មនិរបម្ចទ លះបងឣ់ាំទពើឣារក្ក្ទ់ច្ចល
ទា ាំងឣស់ ទដ្ឋយការទធវើលតឣាំទពើលអ” ដទូចនះទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

     យេស  បាបំ  កតំ  កមមំ      កុេនលន  បហីយតិ 
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-២២៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

នសាមំ  នលាកំ  បភានេតិ   ឣព្វភ   មុនោត វ  ចនទិមា ។ 

បុរគលណាមួយ ទធវើឣាំទពើាបទហើយ បទិខ្ ទប់ឣាំទពើាបទនាះ 
ទដ្ឋយកុ្សល ទរលរឣឺរហតតមរគាន, បុរគលទនាះ ទ ម្ ះថ្លញុា ាំង  
ខ្នាធ ទទិោក្ទនះ ឲយភលចឺាស់ ដចូជារពះចន ទ រះផុតច្ចក្ពពក្ បាំភ លឺ
ទោក្  ឲយរតចះរតចង ់ដទូច្ចន ះ  ។ 

   
 

១៤៣- រ ឿង ធីតាជាងថម្ាញ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូធតី របស់ជាងតមាញ ជា
ឣនក្រសុក្ឣាឡវ ី ។ នាងានសាត ប់នវូមរណសត ិ ឣាំពសីាំណាក្រ់ពះ
សាសាត  ទហើយពាយចាំទរ ើនមរណសតទិនាះ ឣស់រយៈទពល ៣ ឆ្មន ាំ ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យ របស់នាង
ទហើយ ទសតចយងទៅ ក្នុងរសុក្ទនាះ មួយឣទន លើទដ្ឋយរពះភកិ្ ខុសងឃ 
៥០០ ឣងគ ។ ពួក្ទាយក្ ទាយកិា ាននា ាំគ្នន  ទធ វើនវូបដសិណាា រក្ចិ ច 
ថ្លវ យរពះឣងគទហើយ របជុ ាំគ្នន  សាត ប់រពះធម៌ទទសនា ។ 

រគ្នទនាះ រពះសាសាត  រតស់សួររបសាន ធម៌ ជាមួយនងឹនាង 
ដចូតទៅទនះ ៖  

១- លននាងកុ្ម្ចរកិា ទតើនាងមក្ពទីណីា? ។  នាង រកាបទលូ
ថ្ល បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់មនិដងឹទទ ។ 

២- លននាងកុ្ម្ចរកិា ទតើនាងទៅទណីា? ។  នាង រកាបទលូថ្ល 
បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់មនិដងឹទទ ។ 
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-២៣០- 
រ ឿង ធីតាជាងថម្ាញ 

៣- លននាងកុ្ម្ចរកិា ទតើនាងមនិដងឹទទឬ? ។  នាង រកាបទលូ
ថ្ល បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ដងឹ ។ 

៤- លននាងកុ្ម្ចរកិា ទតើនាងដងឹលមនឬ? ។  នាង រកាបទលូថ្ល 
បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់មនិដងឹទទ ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះ ពួក្មហាជន លដលមនិានដងឹជាក្ច់ាស់ នវូ
បញ្ជា ធម៌ទនាះ ក្ន៏ា ាំគ្នន តះិទដៀលនាង ថ្ល “នាងកុ្ម្ចរកិាទនះ ានទឆលើយ
សាំណួរនងឹរពះសាសាត  ទដ្ឋយរក្យទឆលើយតបទធវើដចូជាទលងៗ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបដទូច្ចន ះទហើយ ទទើបរទងរ់តស់ឲយនាង
កុ្ម្ចរកិាទនាះ ឣធបិាយឲយានចាស់ោស់ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយមហាជន
យល់ខ្សុ ដចូតទៅទនះ រ ឺ៖ 

១- មនិដងឹថ្ល ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ មក្ឣាំពទីណីា ានជាមក្ទក្ើត ក្នុង
មនសុសទោក្ទយើងទនះ, 

២- មនិដងឹថ្ល ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ សាល ប់ឣាំពមីនសុសទោក្ទនះទហើយ មនិ
ដងឹជានងឹទៅទក្ើត ក្នុងទណីាទទ, 

៣- ដងឹថ្ល ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ រាក្ដជានងឹសាល ប់ពុាំខ្នទឡើយ,  
៤- មនិដងឹថ្ល ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ នងឹសាល ប់ ក្នុងទពលណា ។ 
ក្នុងទបីចច ប់ក្នបញ្ជា ធម៌នមួីយៗ រពះសាសាត  រទងា់នរបទាន 

នវូសាធុការ ថ្ល សាធុៗ ទហើយរតស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ (‘នាងាន 
សទរមចទសាតបតតផិល)’ ថ្ល ៖ 

ឣនធភូនោ  ឣយំ  នលានក   តនុនកតថ   វបិេសតិ 
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-២៣១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

េកុនោ  ជាលមុនោត វ     ឣនបោ  េគាគ យ  គចឆតិ ។ 

ទោក្យិមហាជនទនះ ជាមនសុសងងតឹ បណាត ជនទា ាំងទនះ 
ជន តចិគ្ននណាស់ លដលទ ើញចាស់ ( ‘នវូខ្នាធ ទទិោក្ទនះ ទដ្ឋយ    
ឣនចិ ចលក្ខណៈជាទដ ើម)’ ជន តចិគ្ននណាស់ លដលទៅកានឋ់ានសួរ ៌
ដចូជាសតវសាល ប លដលជាប់សាំណាញ់របស់ររនទហើយ តចិតួច 
ណាស់ លដលានរចួផុត ឣាំពសីាំណាញ់ ដទូច្ចន ះឯង ។ 

 

   
 

១៤៤- រ ឿង ភិក្ខ ុ ៣០  បូ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ ៣០ របូ លដលាននា ាំគ្នន
មក្ ថ្លវ យបងគាំរពះឣងគ ។ រពះឣានន ទទត ថរ ានទ ើញភកិ្ខុទា ាំងទនាះមក្
ថ្លវ យបងគាំ ក្នុងទពលបាំរងុនងឹទធវើក្ចិ ចវត ត ចាំទរះរពះសាសាត  ទហើយាន
មក្ឈប់ទៅ ជតិម្ចតទ់ាវ រ ទដ្ឋយរតិ ថ្ល “ទបើរពះសាសាត  រទងទ់ធវើនវូ 
បដសិណាា រក្ចិ ច ជាមួយនងឹភកិ្ ខុទា ាំងឣស់ទនះ ទតើឣាតម ឣញ នងឹទធវើវត ត
របតបិតត ិ យ៉ងណាានទៅហន៎? ទណាើ យចុះ ច្ចាំឲយរពះឣងគទធ វើ នវូ        
បដសិណាា រក្ចិ ច ជាមួយភកិ្ខុទា ាំងឡាយទនាះសិនចុះ ច្ចាំចូលទៅទធវើវត ត
របតបិតតរិពះឣងគ ទៅទពលជាខ្ងទរកាយ” ។ 

រពះសាសាត  លុះរទងទ់ធវើបដសិណាា រក្ចិ ច ជាមួយនងឹភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយទនាះទហើយ ទទើបរទងស់ាំលដងនវូសាោណីយធម៌ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំង 
ឣស់ទនាះ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយទនាះ លុះានសាត ប់ នវូសាោណីយធម៌
ទនាះទហើយ ក្ា៏នសទរមចឣរហតតផល ទហើយទហាះទៅ តមឣាកាស 
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-២៣២- 
រ ឿង ភិក្ខ ុ ៣០  បូ 

ររប់ៗ របូ ។ 
ចាំលណក្រពះឣានន ទ ឈរទៅច្ច ាំជតិម្ចតទ់ាវ រ រតិថ្ល យូរទពក្ 

ក្ចូ៏លទៅខ្ងក្នុង លុះចូលទៅដល់ទហើយ រក្ទមើលភកិ្ ខុទា ាំងទនាះមនិ
ទ ើញ ទទើបរកាបទលូសួររពះសាសាត  ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទតើ
ភកិ្ ខុ ៣០ របូ លដលចូលមក្ ខ្ងក្នុងឣមាញ់មញិទនះ ានទចញទៅ
ណាឣស់ទហើយ? ”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ ភកិ្ ខុ ៣០ របូទនាះ 
ានទចញទៅឣស់ទហើយ” ។ ឣានន ទ ទោក្នមិន តទចញទៅតមផលូវ
ណា?  ។   រពះសាសាត    ទៅតមផលូវឣាកាស ។   ឣានន ទ   ទត ើភកិ្ ខុទា ាំង
ទនាះជារពះឣរហន តលមនឬ? ។  រពះសាសាត  លមនទហើយ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ 
ានសាត ប់នវូធម៌ របស់តថ្លរតទហើយ ក្ា៏នសទរមចឣរហតតផល   
ររប់ៗ របូ ។ 

ក្នុងទពលទនាះ ម្ចនសតវហងសជាទរចើន ានទហើរមក្ ឰដ៏
ឣាកាស ។ រពះសាសាត រទងរ់តស់ទៅកានរ់ពះឣានន ទថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ 
ឥទ ធាិទ ៤ លដលបុរគលណា ានចាំទរ ើនទហើយ បុរគលទនាះ នងឹទហាះ
ទៅតមឣាកាស ដចូសតវហងស យ៉ងទនាះឯង” ទហើយរទងរ់តស់នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ហំសា  ឣាទិចេបនថ  យនតិ    ឣាកនេ  យនតិ  ឥទធិយា 

នីយនតិ  ធីោ  នលាកមាហ       នជោវ   មារ ំ េវាហនំ ។  

ពួក្សតវហងស លតងទហើរទៅ ក្នុងរន លងផលូវរពះឣាទតិយ, ពួក្ឣនក្ 
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-២៣៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ម្ចនបញទ ធ ិ លតងទហាះទៅ ក្នុងឣាកាស ទដ្ឋយបញទ ធ,ិ ពួក្ឣនក្រាជញ ផ្កច ញ់
ក្ទិលសម្ចរ រពមទា ាំងវាហនៈ ទរលរតឺណាា ានទហើយ រលមង
រោស់ខ្ លួនទចញ ច្ចក្ទោក្ាន ។  

    
 

១៤៥- រ ឿង នាងចិញ្ចមាណ្វិកា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងចចិចម្ចណវកិា ។ នាង
ចចិចម្ចណវកិាទនះ ានចូលក្ដទជើង រមួរាំនតិជាមួយគ្នន នងឹពួក្តរិ ថយិ
ទា ាំងឡាយ លដលម្ចនទសចក្តរីចលណន នងឹរពះសាសាត  នាងានទធវើ
ដចូជារសីលដលម្ចនក្ផទទរះ រាឺនយក្ទឈើមក្រុ ាំទធ វើជាកូ្ន ចងជាប់
នងឹទរះ ទហើយយក្សាំពតម់ក្រុ ាំពទ័ ធពខី្ងទរៅ យក្ទឈើដ ាំក្ដទជើងឲយ
ទហើមទាង៉ ទធវើឲយដចូជារសីលដលជតិនងឹសរម្ចលកូ្ន ទហើយាន
ចូលទៅទច្ចទ មួលប រ្ ចរ់ពះសាសាត  លដលរពះឣងគក្ ាំពុងលតសាំលដង
ធម៌ទទសនា ក្នុងទរីបជុ ាំជនជាទរចើន ថ្ល “លនមហាសមណៈ រពះឣងគ 
រទងរ់ជាបានលតខ្ងឣភរិមយសបាយ រមួទសនហាជាមួយនងឹនាងខ្ ញុ ាំ
ប៉ុទណាណ ះ លតមនិរជាបនវូការលថរក្ារភ ៌ ដល់នាងខ្ ញុ ាំទសាះ ានលត
ទទសនា របទៅឣនក្ដក្ទប៉ុទណាណ ះឯង” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “លនបអូនរសី ម្ចនលតទយើងទា ាំងពរី
នាក្ទ់ទ លដលឣាចដងឹទរឿងលដលពតិ ឬ មនិពតិាន” ។ នាងចចិច-
ម្ចណវកិា ទឆលើយតបថ្ល “លនមហាសមណៈ ទរឿងទនាះ រយឺ៉ងដទូច្ចន ះ
ឯង” ។ 
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-២៣៤- 
រ ឿង នាងចិញ្ចមាណ្វិកា 

រគ្នទនាះឯង ទសចក្តទីៅត រក្ហាយ ក្ា៏នទក្ើតទឡើង ដល់រពះ
ឥង្កនាទ ធោិជៗ រទងរ់ជាបចាស់ទហើយ រទងយ់ងចុះមក្ លរបរក្ឡាខ្ លួន
ទធវើជាក្ណតុ រ ចូលទៅកាតល់ខ្ស លដលនាងចងរុ ាំពទ័ ធទរះទនាះ ឲយដ្ឋច់
ធ្លល ក្ចុ់ះទរកាម ទធវើខ្យល់ឲយបក្ស់ាំពត ់រសាតទ់បុើងទឡើងទៅទលើ ។ 

ពួក្មហាជន ានដងឹនវូទរឿងពតិ ដទូច នះទហើយ ក្ទ៏រកាធខ្ងឹ 
នងឹនាងចចិចម្ចណវកិា យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយចូលទៅច្ចប់នាង វាយទធវើ
ាប ទជរសតី ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ទហើយានបទណត ញ ឲយនាងទចញ
ឣាំពទីទីនាះទៅ ។ 

ក្នុងទពលលដលនាងចចិចម្ចណវកិា ានទចញផុត ឣាំពទីរីបជុ ាំ
ទនាះោល ម, របថឹព ីានរសូបយក្នាងទៅដ្ឋក្ក់្នុងឣវចិនីរក្ ឥតបងអង់
ទឡើយ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយានសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងនាងចចិចម្ចណវកិា។ 

រពះសាសាត រទងយ់ងមក្ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ រតស់គ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
ឯកំ  ធមមំ   ឣតីតេស     មុសាវាទិេស  ជនតញនោ 

វតិិណណ បរនលាកេស     នតថិ   បាបំ  ឣករយំិ ។ 

បុរគល របរពតឹ តក្ន លង ( ‘រក្យសចចៈ) លដលជាធម៌ឯក្ នយិយ
លតរក្យកុ្ហក្ ម្ចនបរទោក្ លះទច្ចលទហើយ ទ ម្ ះថ្ល មនិទធវើឣាំទពើ
ាប មនិលមនទឡើយ ។ 

   
 

១៤៦- រ ឿង ឣស្ទិស្ទាន 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូឣសទសិទាន  របស់រពះាទ 
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-២៣៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បទសនទទិកាសល ។ រគ្នដ ាំបូង រពះាទបទសនទទិកាសល រទងា់ន
ថ្លវ យទាន របណា ាំងរបលជងគ្នន  ជាមួយរបជាជន ទហើយានឈនះគ្នន
មតងម្ចន ក្ ់ ។  ក្ នុងទបីាំផុត រពះោជា រទងថ់្លវ យទាន លដលពួក្របជាជន
មនិឣាចទធវើ ឲយដចូជារពះឣងគាន ររឺទងា់នបរចិ្ចច រនវូរពះោជរទពយ 
ក្នុងមួយក្ថង ឣស់ដល់ទៅ ១៤ ទកាដ ិ នងិ របស់របរ លដលម្ចនតក្មល 
ទផសងៗ ទទៀត ជាទរចើន ។ 

ក្នុងសម័យទនាះ ម្ចនឣាម្ចតយ ២ នាក្ ់រ ឺកាឡឣាម្ចតយ នងិ 
ជុណា ឣាម្ចតយ ។ កាឡឣាម្ចតយ មនិម្ចនចតិ តទរតក្ឣរនងឹទានរពះោជា
ទទ ។ ចាំលណក្ជុណា ឣាម្ចតយវញិ ជាឣនក្ម្ចនចតិតរជះថ្លល  ច ាំទរះទាន
ទនាះណាស់ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបវារចតិ ត របស់ឣាម្ចតយទា ាំងពរីនាក្ទ់នាះ 
រទងរ់ពះពចិ្ចរណា ថ្ល “ទបើតថ្លរត ទធវើនវូការឣនទុម្ចទនា ឲយសមរួរ
ដល់ទានរបស់រពះោជាទហើយ, ក្ាលរបស់កាឡឣាម្ចតយ នងឹលបក្ជា 
៧ ចាំលណក្, ឯជុណា ឣាម្ចតយ នងឹត ាំងទៅ ក្នុងទសាតបតតផិល” រទង់
ម្ចនរពះមហាក្រណុារុណ ចាំទរះកាឡឣាម្ចតយ ទទើបរទងស់ាំលដងលត
គ្នថ្ល ៤ ាទ រទងឣ់នទុម្ចទនាទរសចទហើយ ទសតចយងរតឡប់ទៅ
កានរ់ពះវហិារវញិ ។ 

រពះាទបទសនទទិកាសល រទងរ់ពះពទិោធ យ៉ងខ្ល ាំង រទង់
ទសតចយង តមទរកាយរពះសាសាត  ទដ ើមបីរកាបទលូសួររពះឣងគឣាំពី
ទហតុនុះ៎ ។ 
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-២៣៦- 
រ ឿង នាយកាលៈ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ពនយល់ឣាំពទីរឿងោ៉វ របស់ឣាម្ចតយ
ទា ាំងពរីនាក្ទ់នាះ ទដ ើមបីឲយរពះោជារជាបចាស់ ។ រពះោជា រទងា់ន
នរិទទសកាឡឣាម្ចតយ ឲយទចញអាំពរីពះនររ ទហើយរទងរ់ពះោជទាន
រទពយសមបតត ិជាទរចើន ដល់ជុណា ឣាម្ចតយ ទរកាយមក្ រទងរ់កាបទលូ
ទរឿងទនះ ថ្លវ យរពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
ន  នវ  កទិយា  នទវនលាកំ  វជនតិ 

ព្វលា  ហនវ  នបបេំេនតិ  ទានំ 

ធីនោ  ច  ទានំ  ឣនុនមាទមានោ 

នតននវ  នសា  នហាតិ  េុខី  បរតថ  ។ 

បុរគល ក្ាំណាញ់សវិតសាវ ញ មនិានទៅកានទ់ទវទោក្ទទ, 
ជនរលទា ាំងឡាយ មនិសរទសើរនវូទានទឡើយ, ចាំលណក្ឯឣនក្រាជញ 
លតងឣនទុម្ចទនាទាន ទររះទហតុទនាះឯង ទោក្លតងានទសចក្តី
សុខ្  ក្ នុងទោក្ខ្ងមុខ្ ។  

   
 

១៤៧- រ ឿង នាយកាលៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ នវូបុរតឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ី
ទ ម្ ះកាលៈ ជាឣនក្មចិ្ចឆ ទដិ ា ិ មនិរពមទដ ើរតមរន លងរបស់ទសដ ា ី ជា
បតិ របស់ខ្ លនួទឡើយ ។ ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ីចងឲ់យកូ្នម្ចនសទាធ រជះ
ថ្លល ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ខ្ល ាំងណាស់ ានលួងទោមកូ្ន ទដ្ឋយរទពយ 
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-២៣៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ថ្ល “លនកូ្នសាំឡាញ់ សូមកូ្នរក្ាសីល សាត ប់រពះធម៌ទទសនា បតិ
នងឹឲយរទពយមួយរនក់្ហាបណៈ ដល់ឣនក្” ។ នាយកាលៈ ចងា់ន
រទពយ ខ្ល ាំងទពក្ ក្យ៏ល់រពមតមបតិ លុះដល់ទពលទៅវតតទហើយ 
ទទើបានទៅជាមួយនងឹទរលដរ លតគ្នតម់និានទៅសាត ប់ធម៌ទទសនា 
រក្ាឧទាសថសីល ដចូទរឯងទឡើយ ានលបចូលទៅទដក្ ពួន
សមងាំ ក្នុងទសីាង តមួ់យ លុះដល់ទពលរពកឹ្ទឡើង ទទើបានវលិរតឡប់
មក្ផទះវញិ ។ 

ទោក្ទសដ ា ី ទ ើញកូ្នរតឡប់មក្ពវីតតវញិ ម្ចនចតិតទរតក្ឣរ 
ខ្ល ាំងណាស់ ទហើយានឲយរទពយមួយរនក់្ហាបណៈ ដល់កូ្ន, លុះ
លសអក្ទឡើង ទោក្ទសដ ា ី លួងទោមកូ្ន ថ្ល “ទបើកូ្នទៅវតត សាត ប់ធម៌
ទទសនាទហើយ ច្ចាំធម៌ានមួយបទ បតិ នងឹឲយរទពយដល់កូ្ន មួយ
រនក់្ហាបណៈទទៀត” ។ នាយកាលៈ យល់រពមទហើយានទដ ើរទៅ
វតត រតិក្នុងចតិ ត ថ្ល “ទបើឣាតម ឣញ ច្ច ាំធម៌ទទសនា ានមួយបទទហើយ 
ឣាតម ឣញ នងឹរតឡប់មក្ផទះវញិ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទរឿងទនាះទហើយ រទងទ់ធវើមនិឲយនាយ 
កាលៈទនាះ ច្ចាំធម៌ាន ។  នាយកាលៈ ានយក្ចតិតទកុ្ដ្ឋក្ស់ាត ប់នវូ
រពះធម៌ទទសានា ទដ្ឋយទសចក្តទីគ្នរព ទហើយានសទរមចទសាត- 
បតតផិល ក្នុងោរតទីនាះឯង, លុះដល់រពកឹ្ទឡើង ក្ា៏នរតឡប់ទៅផទះ
ជាមួយភកិ្ខុសងឃ ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន ។ 

ទោក្ទសដ ា ី ានថ្លវ យភតត ហារ ដល់រពះភកិ្ ខុសងឃ  ម្ចនរពះ 
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-២៣៨- 
រ ឿង មា ធីតា 

ពុទ ធជារបធ្លន ទរសចទហើយានយក្រទពយមួយរនក់្ហាបណៈ មក្
ឲយនាយកាលៈ ក្នុងទចី ាំទរះរពះភង្កក្តរពះសាសាត  ។ នាយកាលៈ ម្ចន
ការខ្ម សទឣៀន មនិហ៊ានទទលួយក្រទពយមួយរនក់្ហាបណៈ ឣាំពី
ទោក្ទសដ ាជីាបតិទឡើយ ។ ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ីានរកាបទលូទរឿង
ទនះ ដល់រពះសាសាត  ត ាំងលតពទីដ ើម រហូតដល់ក្ថងទនះ ។ 

រពះសាសាត  រទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
បឋពោ  ឯករនជជន      េគគេស  គមននន  វា 

េពវនលាកធិបនចេន   នសាោបតតិផលំ  វរ ំ។ 

ទសាតបតតផិល ជារុណជាតដរ៏បទសើរ ជាងោពក្នឯក្ោជយ 
ទលើលផនដផីង ជាងដ ាំទណើ រទៅកានឋ់ានសួរផ៌ង ជាងោពជាធាំ ក្ នុង 
ទោក្ទា ាំងមូលផង ។ 

ចប់ លោកវគគ ទ ី១៣ 
6 

 

ពុទធ វគគ   ទី ១៤ 

១៤៨- រ ឿង មា ធីតា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនាងតណាា  ឣរត ី នងិ នាងោគ្ន
លដលជាធតី របស់ទសតចម្ចរទ ម្ ះវសវត ី ។ ទសតចម្ចរវសវតទីនះ  
ច្ច ាំោោ ាំងទបៀតទបៀនដល់រពះសាសាត  តាំងលតពទីពលលដលរពះឣងគ ទៅ
ជារពះមហាទរធសិតវ រទងល់ះបងទ់ច្ចលនវូោជយសមបតត ិ រទងទ់ឡើង
រងទ់ៅទលើខ្ នងទសះក្ណឌ ក្ៈ ម្ចននាយឆន នឣាម្ចតយជាសាំឡាញ់ ទសតច 

238



 

 

-២៣៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទចញ ឣភទិនង្កសរមណ៍ ទពលទនាះ ម្ចនម្ចរមក្ឈរច្ច ាំោោ ាំង ទៅម្ចត់
ទាវ ររពះនររ ហាមឃាតថ់្ល “លនសិទ ធត ថកុ្ម្ចរ ចូររតឡប់ទៅវញិចុះ ទៅ
លត ៧ ក្ថងទទៀតទទ សមបតតចិរក្រតនៈ នងឹទក្ើតម្ចន ដល់ឣនក្ទហើយ ឣនក្
នងឹានទឡើងទសាយោជយ ជាទសតចចរក្ពរតធោិជ” ។ 

រពះឣងគ រទងរ់តស់តបវញិ ថ្ល “ទយើង ក្ដ៏ងឹដចូគ្នន លដរ លត
ទយើងមនិរាថ្លន ចងា់នជាទសតចចរក្ពរតធោិជទនាះទទ” ។ ច្ចប់ត ាំពី
ទពលទនាះមក្ ទសតចវសវតមី្ចរ ានពាយមច្ច ាំទមើលក្ាំហុសរបស់
រពះឣងគ ទដ ើមបីនងឹរក្ទរឿងរបទសូតោ៉យ ទបៀតទបៀនរពះឣងគ ឣស់រយៈ
ទពល ៧  ឆ្មន ាំ  ។ 

ចាំលណក្រពះទរធសិតវ លុះទសតចយងទចញទៅបពវជាជ ទហើយ 
រទងប់ាំទពញនវូទកុ្ ររក្រិយិ យ៉ងតងឹលតងជាទបីាំផុត លតពុាំឣាចាន
សទរមចទឡើយ រទងា់នលះបងន់វូទកុ្ ររក្រិយិទនាះទច្ចល ទររះជា
ម្ចគ៌្នលដលទធវើឲយរពះឣងគ ម្ចនទសចក្តលីាំាក្រពះវរកាយ ទដ្ឋយឥត
របទយជន ៍ ទទើបរទងល់បរមក្ ទធវើទសចក្តពីាយមរតូវ លដលជាផលូវ    
ក្ណាត លទហើយ រទងា់នសទរមច នវូរពះសម្ចម សទម្ចព ធញិ្ជដ ណ 
ទរកាមទដ ើមមហាទរធរិពកឹ្ស រទងរ់បថ្លប់រង ់ ទសាយវមុិតតសុិខ្ ក្នុងទី
ទនាះ ឣស់រយៈទពល ៧ ក្ថង ទហើយទសតចយងទៅ របថ្លប់រងទ់ៅ
ទរកាមទដ ើមឣជាលនទិរគ្នធ... ទរកាមទដ ើមមុចចលិន ទ នងឹរទងរ់បថ្លប់
រង ់ ទរកាមទដ ើមោជាយតនៈ ក្លន លងនមួីយៗ ឣស់រយៈ ទពល ៧ ក្ថង
ទហើយទសតចយងមក្  របថ្លប់រងទ់ៅ   ទរកាមទដ ើមឣជាលនទិរគ្នធ 
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-២៤០- 
រ ឿង មា ធីតា 

មតងទទៀត ។ 
សម័យទនាះ ទសតចវសវតមី្ចរ រតិថ្ល “ឥឡូវទនះ សិទ ធត ថកុ្ម្ចរ

ានក្ន លងផុតនវូវស័ិយ របស់ទយើងទហើយ” ដទូច នះទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទកុ្ ខ
ទទាមនសស យ៉ងខ្ល ាំង ។ 

ចាំលណក្ធតីម្ចរទា ាំង ៣ រ ឺ នាងតណាា  ឣរត ី នងិ នាងោគ្ន 
ទ ើញបតិ របស់ខ្ លួន ទក្ ើតទកុ្ ខទទាមនសស យ៉ងទនះទហើយ ទទើបាន
រាប់បតិ ថ្ល “បពរិតរពះបតិ កូ្នរសីទា ាំង ៣ នាក្ ់ជារសីរក្មុាំ ម្ចន
របូរសស់សាអ តលអ កូ្ននងឹទៅទធវើការលួងទោមរពះសម្ចម សមពុទ ធ ឲយ
សថិតទៅ ក្នុងវស័ិយរបស់ខ្ លួនាន សូមរពះបតិ កុ្ ាំរពួយារមភឣវី
ទឡើយ” ទហើយានរក្ឡាខ្ លនួ ជារសីទពញជាំទងខ់្ លះ រសីទពញរក្មុាំខ្ លះ 
រសីច្ចស់ខ្ លះ ម្ចនរបូោងសាអ ត រសស់ទឆើតឆ្មយ រួរជាទរីសឡាញ់ 
ពនទ់ពក្ណាស់ ាននា ាំគ្នន មក្លួងទោម សាំលដងនវូម្ចរយង្កសតី ម្ចន
របការទផសងៗ ទហើយទលូរពះសាសាត  ថ្ល “បពរិតរពះមហាសមណៈ 
ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ទា ាំង ៣ នាក្ទ់នះ ជារសីរក្មុាំ ម្ចនរបូរសស់របមិរបយិ រួរ
ឲយរសឡាញ់  នងឹថ្លវ យខ្ លួន បទរមើរពះឣងគ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់បទណត ញ នវូធតីម្ចរទា ាំង ៣ ទនាះ ឲយ
ទចញឆ្មង យទៅ ទហើយរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យេស  ជិតំ  ោវជីយតិ 

ជិតមេស  នោ  យាតិ  នកចិ  នលានក 

តំ  ពុទធំ  ឣននតនគាចរ ំ
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-២៤១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣបទំ  នកន  បនទន  ននេសថ ។ 

យេស  ជាលិនី  វេិតតិក 

តោហ   នតថិ   កុហិញេិ  ននតនវ 

តំ  ពុទធំ  ឣននតនគាចរ ំ 

ឣបទំ  នកន  បនទន  ននេសថ ។ 

ជយ័ជាំនះ របស់រពះពុទ ធឣងគណា មនិរតឡប់ច្ចញ់វញិ, 
ក្ទិលសជាត ណាមួយ ក្នុងទោក្ រលមងមនិជាប់តមជយ័ជាំនះ របស់
រពះពុទ ធឣងគទនាះ, ពួក្នាង នងឹរបទោមរពះពុទ ធឣងគទនាះ លដលម្ចន
ទគ្នចរ រក្ទបីាំផុតគ្នម ន មនិម្ចនក្ទិលសដចូសាន មទជើង ទដ្ឋយក្ទិលស
ដចូសាន មទជើង ទមតចទក្ើត ។ 

តណាា  លដលម្ចនបណាត ញ ផាយទចញទៅ ក្នុងឣារមមណ៍    
ទផសងៗ មនិម្ចន ដល់រពះពុទ ធឣងគណា ទដ ើមបីនងឹនា ាំទៅ ក្នុងភពណា
មួយ, ពួក្នាង នងឹរបទោមរពះពុទ ធឣងគទនាះ លដលម្ចនទគ្នចរ រក្ទី
បាំផុតគ្នម ន មនិម្ចនក្ទិលសដចូសាន មទជើង ទដ្ឋយក្ទិលសដចូសាន ម
ទជើង ទមតចទក្ើត ។ 
 

   
 

១៤៩- រ ឿង យម្ក្បាដ្ហិា យ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰពួក្ទទវត នងិ មនសុសជាទរចើន 
ក្នុងទពលលដលរពះឣងគ រទងទ់ធវើនវូយមក្ាដហិារយ ក្នុងរកុ្ងសាវតថ ី
ទហើយរទងទ់សតចយងទឡើងទៅ  រងច់្ច ាំរពះវសា ទៅឯឋានក្រតរតងិស 
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-២៤២- 
រ ឿង យម្ក្បាដ្ហិា យ 

រទងស់ាំលដងរពះឣភធិមមបដិក្ ទរាសរពះពុទ ធម្ចត ឲយតមរល់ទៅ ក្នុង
ទសាតបតតផិល ។ លុះបវារណាទចញរពះវសាទហើយ, រពះឣងគរទង់
យងចុះ ពឋីានក្រតរតងិសទទវទោក្ មក្កានស់ងរសសនររ ។ 

ក្នុងទពលទនាះ ពួក្ទទវត មនសុស នងិ ឣមនសុសទា ាំងឡាយ 
ខ្ងទលើ រហូតដល់រពហមទោក្ ខ្ងទរកាម រហូតដល់ឣវចិមីហានរក្ 
ទទងឹ រហូតដល់លសនចរក្វាឡ ទមើលគ្នន ទ ើញទា ាំងឣស់ រ ឺ ទទវត 
ទមើលពួក្មនសុស នងិ ឣមនសុសទ ើញ, ពួក្មនសុស ទមើលពួក្ទទវត 
នងិ ពួក្ឣមនសុសទ ើញ, ពួក្ឣមនសុស ទមើលពួក្ទទវត នងិ ពួក្
មនសុសទ ើញ ។ 

លាំដ្ឋប់ទនាះ រពះសារបុីតតទត ថរ ានរកាបទលូរពះពុទ ធជាម្ចច ស់ 
ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទៅក្នុងក្ថងទនះ ពួក្ទទវត មនសុស នងិ    
ឣមនសុសទា ាំងឡាយ ម្ចនចតិតរកី្ោយសបាយខ្ល ាំងណាស់ រាថ្លន ចង់
ទ ើញរពះឣងគ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន លសារបុីរត ធមមត រពះពុទ ធ
ទា ាំងឡាយ លដលដល់រពម ទដ្ឋយរុណធម៌ យ៉ងទនះ នងឹជាទី
រសឡាញ់ ក្នពួក្ទទវត នងិ មនសុសទា ាំងឡាយ” ដទូចនះទហើយ រទង់
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយ  ឈានបបេុោ  ធីោ    ននកខមម ូបេនម  រោ 

នទវាបិ  នតេំ  បិហយនតិ     េមព ញទាធ នំ  េតីមតំ ។ 

ឣនក្រាជញទា ាំងឡាយណា  ជាឣនក្ខ្ វល់ខ្វ យ  ក្នុង្ន  ទរតក្ 
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-២៤៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣរ ក្នុងទនក្ខមមៈ ជាឋានសងប់រម្ចង ប់ក្ទិលស, សូមបីទទវត នងិ មនសុស 
ទា ាំងឡាយ លតងរសឡាញ់ោប់ឣាន ចាំទរះឣនក្រាជញទា ាំងឡាយទនាះ 
លដលជាឣនក្រតស់ដងឹ ទដ្ឋយខ្ លួនឯង ទា ាំងម្ចនសតសិាម រត ី។ 

 

   
 

១៥០- រ ឿង ឯ ក្បថតនាគរាជ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូឯរក្បតតនារោជ ។ ក្នុង
សាសនាក្នរពះពុទ ធរទងរ់ពះនាមក្សសបៈ, ឯរក្បតតនារោជទនះ ាន
បួសជាភកិ្ខុ ក្នុងទពលលដលទោក្ជតិទធវើមរណកាល ានទក្ើតម្ចន 
វបិបដសិារ ី ទៅត រក្ហាយថ្ល “សីល របស់ឣាតម ឣញ មនិានបរសុិទ ធ
លអ ទររះានទធវើភូតគ្នមឲយដ្ឋច ់ លុះទោក្ានទធវើមរណកាល ឣាំពី
ឣតតោពទនះទៅ ក្ា៏នទៅទក្ើតជានារោជ ទ ម្ ះថ្ល ឯរក្បតត ម្ចន
ទសចក្តរីាថ្លន ចងដ់ងឹ នវូការទក្ើតទឡើង ក្នរពះពុទ ធទា ាំងឡាយ ទហើយ
ានចងរក្ងជាបទចទរមៀង ឲយធតីរបស់ខ្ លនួ ឣងគុយទរចៀង ទៅពទីលើ
ខ្ លនួ ថ្ល “ឣនក្ណាមួយ ទរចៀងទឆលើយតបនងឹបទចទរមៀងទនះាន ទយើង
នងឹទលើក្កូ្នរសី ឲយដល់ឣនក្ទនាះ ទធវើជាភរយិ” ។ 

សម័យទនាះ រពះសម្ចម សមពុទ ធ ទសតចឧបតតទិឡើងទហើយ ក្នុង
ទោក្ រទងា់នរបទាន នវូចទរមៀងទឆលើយតប ដល់ឧតតរម្ចណពម្ចន ក្ ់
ឲយទៅទរចៀង តបជាមួយនងឹធតី របស់នារោជទនាះ ។  ឧតតរម្ចណព 
លុះទរៀនចទរមៀងទនាះានទចះច្ច ាំទហើយ ក្ា៏នសទរមចទសាតបតត-ិ
ផល ានយក្ចាំទរៀងទនាះ ទៅទរចៀងទឆលើយតប នងឹធតីក្ននារោជ ។ 
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-២៤៤- 
រ ឿង ឣាននទរថថ បបញ្ហា  

នារោជ ានសាត ប់ចទរមៀងទឆលើយតបទនាះទហើយ ក្ា៏នដងឹ 
ចាស់ថ្ល “ឥឡូវទនះ រពះពុទ ធជាម្ចច ស់រទងទ់សតចឧបតតទិឡើងទហើយ ក្នុង
ទោក្” ម្ចនចតិតទរតក្ឣររកី្ោយ ឥតឧបម្ច ទហើយនា ាំឧតតរម្ចណព 
ចូលទៅរកាបទលូឣាំពរីបវតតរិបូរបស់ខ្ លនួ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
កិនចាឆ   មនុេសបឋិលានភា    កិចឆំ  មចាេ ន  ជីវតំិ 

កិចឆំ   េទធមមេសវនំ         កិនចាឆ   ពុទាធ នមុបោនទា ។ 

ក្រិយិរតឡប់ានឣតតោពជាមនសុសានទដ្ឋយក្រម, ក្រិយិ 
រស់ទៅ របស់សតវទា ាំងឡាយ ានទដ្ឋយក្រម, ក្រិយិសាត ប់នវូធម៌ 
របស់សបបុរស ានទដ្ឋយក្រម, ក្រិយិទក្ើតទឡើង ក្នរពះពុទ ធទា ាំង 
ឡាយ ានទដ្ឋយក្រម ។ 

 

   
 

១៥១- រ ឿង ឣាននទរថថ បបញ្ហា  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូបញ្ជា  របស់រពះឣានន ទ ។ 
សម័យក្ថងមួយ រពះឣានន ទទត ថរ ានចូលទៅទលូសួរ នវូឧទាសថ 
របស់រពះពុទ ធទា ាំងឡាយ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់សាំលដង ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ ការទធវើ 
ឧទាសថ របស់រពះពុទ ធទា ាំងឡាយទផសងគ្នន  ចាំលណក្ ឱវាទគ្នថ្ល ដចូ
គ្នន  ររប់ៗ ឣងគ ទា ាំងឣស់” យ៉ងដទូចនះ កាលរទងស់ាំលដងឱវាទគ្នថ្ល
ទនាះ  ទទ ើបរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-២៤៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

េពវបាបេស  ឣករណំ    កុេលេសូបេមបទា 

េចិតតបរនិយាទបនំ        ឯតំ  ពុទាធ ន  សាេនំ ។ 

ខនតី  បរមំ  តនបា  តីតិកខ  

និព្វវ នំ  បរមំ  វទនតិ  ពុទាធ  

ន  ហិ  បពវជិនោ  បរបូោតី 

           េមនោ  នហាតិ  បរ ំ វនិហឋយនោត  ។ 

ឣនូបវានទា  ឣនូបោនោ   បាតិនមានកខ   ច  េំវនោ 

មតតញ្ញោ  ច  ភតតេមឹ             បនតញេ   េយោេនំ  

ឣធិចិនតត   ច  ឣានយានគា     ឯតំ  ពុទាធ ន  សាេនំ ។ 

  ការមនិទធវើាបទា ាំងពួង ការញុា ាំងកុ្សលឲយទក្ើតទឡើង ការទធវើ
ចតិ តរបស់ខ្ លួនឲយផូរផង ់ ទនះជារក្យទរបៀនរបទៅ របស់រពះពុទ ធទា ាំង 
ឡាយ ។ ខ្ន ត ីរទឺសចក្តឣីតធ់ន ់ជាតបធម៌ដឧ៏តតម, រពះពុទ ធទា ាំងឡាយ 
លតងទរលថ្ល រពះនរិវ នជាធមមជាតដឧ៏តតម, បុរគលលដលសម្ចល ប់សតវ 
ដក្ទ មនិទ ម្ ះថ្ល បពវជតិទទ បុរគលទបៀតទបៀនសតវដក្ទ មនិទ ម្ ះ
ថ្ល សមណៈទឡើយ ។ 

ការមនិតះិទដៀល ១ ការមនិទបៀតទបៀន ១ ការសរងួម ក្នុង   
ាតទិម្ចក្ខ ១ ោពជាឣនក្ដងឹរបម្ចណក្នុងភតត ១ ការទដក្ នងិ ឣងគុយ 
ក្នុងទសីាង ត ់ ១ ការពាយម ក្នុងឣធចិតិ ត ១ នុះ៎ជារក្យទរបៀនរបទៅ 
របស់រពះពុទ ធទា ាំងឡាយ ។ 
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-២៤៦- 
១៥២- រ ឿង ឣនភិ ថភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰភកិ្ ខុមួយរបូ ជាឣនក្មនិទរតក្ឣរ
ក្នុងបពវជាជ  រាថ្លន ចងោ់ច្ចក្សិកាខ បទលតប៉ុទណាណ ះ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ 
ានទៅរកាបទលូទរឿងទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សួរនវូភកិ្ ខុទនាះ ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុ បចចយ័ 
លដលទកុ្សរម្ចប់ចចិច ឹមជវីតិ របស់ឣនក្ទនាះ ទតើម្ចនររប់រគ្នន ់ ទរបើ
រាស់លដរឬទទ?” ។ 

ភកិ្ ខុរបូទនាះ រកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន បចចយ័ទនាះ 
ម្ចនមួយរយក្ហាបណៈ, បតិ ានរបរល់ឲយបអូនរបុស ទកុ្ដ្ឋក្ ់លថ
រក្ា មុនទពលលដលគ្នតទ់ធវើមរណកាលទៅ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ឲយភកិ្ ខុទនាះ ោប់ រតិ បូក្ក្ហាបណៈ
លដលរតូវយក្ទៅច្ចយវាយ ទរបើរាស់ទផសងៗ ម្ចនទញិមាូបឣាហារ
បរទិោរ ទរៀងោល់ក្ថង ទញិទគ្ន, រក្ប,ី រសូវ, ឣងររ, ចប នងិ ផ្កលជា
ទដ ើម ថ្ល  ទតើររប់រគ្នន ់ឬ មនិររប់រគ្នន ់។ 

ភកិ្ ខុទនាះ រតិទៅ រតិមក្ ទ ើញថ្ល ក្ហាបណៈ មួយរយទនាះ 
មនិររប់រគ្ននន់ងឹទររឿងទរបើរាស់ សរម្ចប់ចចិច ឹមជវីតិានទឡើយ ។  

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុ ក្ហបណៈ របស់ឣនក្ 
តចិទពក្ណាស់ ឣនក្ឣារស័យក្ហបណៈទា ាំងទនះទហើយ នងឹញុា ាំង   
ឣតតោព ឲយររប់រគ្នន ់យ៉ងដចូទមតចាន” ដទូចនះទហើយរទងរ់តស់នវូ
សម័នធ្លតុជាតក្... ក្ នុងទបីចច ប់ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ន   កហាបណវនេសន        តិតតិ   កនមេុ  វជិជតិ 
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-២៤៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣបបេាទា  ទុកខ   កមា    ឥតិ  វញ្ិយ  បណឌ ិ នោ 

ឣបិ  ទិនពវេុ  កនមេុ       រតឹ  នសា  ោធិគចឆតិ 

តណហ កខយរនោ  នហាតិ       េមាម េមព ញទធសាវនក ។ 

ការលឆអតសរប់សរល់ ក្នុងកាមទា ាំងឡាយ រលមងមនិម្ចន ទររះ 
ក្ហាបណៈ (‘លដលធ្លល ក្ចុ់ះ) ’ដចូទកឹ្ទភលៀងទទ, កាមទា ាំងឡាយ ម្ចន 
ទសចក្តសុីខ្តចិណាស់ (‘លត)’ ម្ចនទសចក្តទីកុ្ ខទរច ើន, ឣនក្រាជញ ដងឹ
ចាស់ យ៉ងទនះទហើយ ទោក្មនិានទរតក្ឣរ ក្នុងកាមទា ាំងឡាយ
សូមបីជាទពិវទឡើយ, សាវក័្របស់រពះសម្ចម សមពុទ ធ រលមងជាឣនក្ទរតក្
ឣរ  ក្នុងធម៌ជាទររឿងឣស់ទៅក្នតណាា  ។ 

 

   
 

១៥៣- រ ឿង ឣគគិទថតបុររា្ិថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូបុទោហតិ ទ ម្ ះ ឣរគទិត ត ជា
ររូ របស់រពះាទមហាទកាសល ។ ឣរគទិត តទនះ ានទ ើញភយ័ក្នុង
 ោវាស ទហើយានលះបងរ់ទពយសមបតត ិ ទចញទៅបួស ជាតបស
ឥសី ឣារស័យទៅ នាចទនាល ះរកុ្ងឣងគៈ មរធៈ នងិ រកុ្ងកុ្រ ុជាប់គ្នន  
ម្ចនបុរសទចញបួស ជាមួយនងឹខ្ លនួ ចាំននួទរចើនហមនឺនាក្ ់។ 

ក្នុងសម័យទនាះឯង រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញ នវូ
ឧបនសិស័យ ក្នរពះឣរហតតផល របស់ឣរគទិត តតបស នងិ ពួក្ឣទន ត-
វាសិក្ទា ាំងឡាយទហើយ ទទើបរទងរ់តស់បញ្ជជ ឲយរពះមហាទម្ចរគោល ន 
នមិន តទៅ ឲយឱវាទ ឣប់រ ាំឣរគទិត តតបសទនាះ រពមទា ាំងឣទន តវាសិក្ទា ាំង 
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-២៤៨- 
រ ឿង ឣគគិទថតបុររា្ិថ 

ទនាះផង ។ 
រពះមហាទម្ចរគោល នទតថរ ាននមិន តចូលទៅរក្ឣរគទិត តតបស 

ទហើយ សុាំសាំណាក្ទ់ៅឣារស័យជាមួយផង ។ ឣរគទិត តតបស ាន
ប ា្ ញផនូរខ្ាច ់ លដលជាលាំទៅរបស់នារោជ ដល់រពះទថរៈ ។ រពះ
មហាទម្ចរគោល ន ានបង្ក រ្ បនវូនារោជទនាះ ឲយចុះច្ចញ់ ឈប់កាច
សាហាវ ដចូមុនទទៀតទហើយ ។ 

ពួក្ឥសីទា ាំងទនាះ លុះានទ ើញបញទ ធ ិ របស់រពះទថរៈ យ៉ង 
ទនះទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល ចាំទរះរពះទថរៈ ទហើយនា ាំគ្នន ទលើក្ឣចជលី 
របណមយ ទរលសរទសើររពះទថរៈ ក្នុងទពលទនាះឯង ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់សតចយងមក្ ក្នុងទទីនាះលដរ ។ រពះមហា-
ទម្ចរគោល នទតថរ ទ ើញនវូរពះសាសាត ទសតចយងមក្ទហើយ ទទើបាន
ទរកាក្ទឡើង ទធវើការនមសសការ ចាំទរះរពះឣងគ ។ រគ្នទនាះ ពួក្ឥសី
ទា ាំងឡាយ ានសួររពះទថរៈ ថ្ល “ទតើរពះពុទ ធ នងិ រពះរុណម្ចច ស់ ឣនក្
ណាធាំជាងឣនក្ណាហន៎?” ។ រពះទថរៈ ទឆលើយតបថ្ល “រពះពុទ ធ រពះឣងគ  
ធ ាំជាងឣាតម ោព រពះឣងគជាររូ របស់ឣាតម ោពៗ ជាសិសស របស់
រពះឣងគ” ។  ពួក្ឥសីទា ាំងទនាះ ានឮដទូចនះទហើយ ទក្ើតម្ចនទសចក្ត ី
ឣសាច រយ ក្ នុងចតិ ត យ៉ងខ្ល ាំង ាននា ាំគ្នន ទៅ រកាបថ្លវ យបងគាំរពះសាសាត  
ទដ្ឋយទសចក្តទីគ្នរព ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់សួរឣរគទិត ត ថ្ល “លនឣរគទិត ត ទតើឣនក្ាន
ឲយឱវាទ ដល់ពួក្សាវក័្របស់ឣនក្  យ៉ងណាលដរ?” ។   ឣរគទិត ត  ាន 
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-២៤៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា ានឲយឱវាទ ដល់
សាវក័្របស់ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា យ៉ងដទូចនះ ថ្លៈ ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរយក្នវូ
ក្រពភនាំ ឣាោមទចតយិទា ាំងឡាយ មក្ទធវើជាទពីងឹទរីពញក្ចុះ ទបើឣនក្ទា ាំង 
ឡាយ ានយក្នវូវតថុទា ាំងទនះ មក្ទធវើជាទពីងឹទរីពញក្ទហើយ ឣនក្ទា ាំង 
ឡាយ នងឹានរចួផុត ច្ចក្ទសចក្តទីកុ្ ខទា ាំងពួង” ។ 

រពះសាសាត  កាលរទងរ់បទាននវូឱវាទ រទងរ់តស់នវូគ្នថ្ល
ទនះ ថ្ល ៖ 

ពហំុ  នវ  េរណំ  យនតិ  បពវោនិ  វោនិ  ច 

ឣាោមរកុខនចតោនិ  មនុេា  ភយតជជិោ 

ននតំ នខា  េរណំ នខមំ ននតំ  េរណមុតតមំ 

ននតំ  េរណមាគមម   េពវទុកខ   បមុចេតិ ។ 

នយា  ច  ពុទធញេ  ធមមញេ  េងឃញេ  េរណំ  គនោ 

ចោត រ ិ ឣរយិេចាេ និ  េមមបបញ្យ  បេសតិ 

ទុកខំ   ទុកខេមុបោទំ  ទុកខេស  ច  ឣតិកកមំ 

ឣរយិញេឋាងគិកំ  មគគំ   ទុកខ ូបេមគាមិនំ 

ឯតំ  នខា  េរណំ នខមំ  ឯតំ  េរណមុតតមំ 

ឯតំ  េរណមាគមម   េពវទុកខ   បមុចេតិ ។ 

មនសុសទា ាំងឡាយ ជាទរចើននាក្ ់រតូវភយ័ររម្ចមទហើយ លតង
យក្ភនាំ ឣាោម នងិ រកុ្ ខទចតយិ ទធវើជាទពីងឹ, ទពីងឹលបបទនះ មនិលមនជា
ទពីងឹ ដទ៏ក្សមទទ  ទពីងឹលបបទនះ មនិលមនជាទពីងឹ ដឧ៏តតមទទ,   បុរ គល 
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-២៥០- 
រ ឿង ឣាននទរថថ បញ្ហា  

ឣារស័យ នវូទពីងឹទនះទហើយ រលមងមនិរចួរសឡះ ច្ចក្ទកុ្ ខទា ាំងពួង
ានទឡើយ ។ 

លុះលតបុរគលណា យក្រពះពុទ ធ រពះធម៌ នងិ រពះសងឃ ជាទី
ពងឹ ទ ើញចាស់នវូឣរយិសចចទា ាំង ៤ រ ឺ ទកុ្ ខសចច ១ ទកុ្ ខសមុទ-
យសចច ១ នទិោធសចច ក្ន លងទកុ្ ខ ១ ឣរយិមរគ របក្បទដ្ឋយឣងគ ៨   
ជាដ ាំទណើ រទៅកានរ់ពះនរិវ នលដល ជាទរីម្ចង ប់ទកុ្ ខ ១ ទដ្ឋយរាជាញ  ដ៏
របក្ព, ទនះឯង ជាទពីងឹដទ៏ក្សម ទនះឯង ជាទពីងឹដឧ៏តតម, បុរគល     
ឣារស័យទពីងឹទនះទហើយ  រលមងរចួរសឡះច្ចក្ទកុ្ខទា ាំងពួងាន ។ 

 

   
 

១៥៤- រ ឿង ឣាននទរថថ បញ្ហា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូបញ្ជា  របស់រពះឣានន ទ ។ ក្ថង
មួយ រពះឣានន ទ ានចូលទៅ រកាបទលូសួររពះសាសាត  ថ្ល “បពរិត
រពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទតើបុរសឣាជាទនយយ ទក្ើតទៅក្នុងទណីាខ្ លះ? ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ បុរសឣាជាទនយយ 
មនិលមនទក្ើតទៅររប់ទកី្លន លងទទ     ទក្ ើតទៅក្នុងរតកូ្លខ្តតយិមហា-
សាល នងិ រតកូ្លររហមណ៍មហាសាល រតកូ្លណាមួយ” ទហើយ
រទងរ់តស់នវូ រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ទុលលនភា  បុរសិាជនញ្       ន  នសា  េពវតថ   ជាយតិ 

យតថ   នសា  ជាយតី  ធីនោ   តំ  កុលំ  េុខនមធតិ ។ 

បុរសឣាជាទនយយ រក្ានទដ្ឋយក្រម ទោក្មនិទក្ើតក្នុងសពវ 
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-២៥១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឋានទទ ទោក្ជាឣនក្រាជញ ទក្ើតក្នុងរតកូ្លណា រតកូ្លទនាះ លតង
ានទសចក្តសុីខ្ ។ 

   
 

១៥៥- រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូការសន ទនា របស់ភកិ្ ខុជាទរចើន
របូ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានសន ទនាគ្នន  ថ្ល “លនឣនក្ទា ាំងឡាយ ឣវីទៅហន៎ 
លដលជាសុខ្ ក្នុងទោក្ទនះ? ” ។ ភកិ្ ខុពួក្ខ្ លះ ទឆ លើយថ្ល “ោពជារពះ
ោជាទនះទហើយ ជាទសចក្តសុីខ្” ។  ភកិ្ ខុពួក្ខ្ លះ ទឆលើយថ្ល “កាមទនះឯង 
ជាសុខ្” ។ ភកិ្ ខុពួក្ខ្ លះ ទឆ លើយថ្ល “ការបរទិោរនវូទោជនាហារ លដល
ម្ចនរស់ជាតឆ្មង ញ់ៗ រជឺាសុខ្” ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះទហើយ រទងរ់តស់ 
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

េុនខា  ពុទាធ នមុបោនទា     េុខា  េទធមមនទេោ 

េុខា  េងឃេស  សាមគគី    េមគាគ នំ  តនបា  េុនខា ។ 

ការទក្ើតទឡើង ក្នរពះពុទ ធ ជាសុខ្, ការសាំលដងនវូរពះសទ ធមម 
ជាសុខ្, ទសចក្តរីពមទរពៀងគ្នន ក្នពួក្ ជាសុខ្, តបធម៌ របស់បុរគល 
ឣនក្រពមទរពៀងគ្នន ទា ាំងឡាយ ជាសុខ្ ។ 

 

   
 

១៥៦- រ ឿង ក្ស្សបទស្រលសុ្វណ្ណ រចថិយ 

រពះបរមសាសាត   រទងទ់សតចយងទចញ  ពទីរីកុ្ងសាវតថ ីទឆ្មព ះ  
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-២៥២- 
រ ឿង ក្ស្សបទស្រលសុ្វណ្ណ រចថិយ 

ទៅកានទ់រីកុ្ងរោណសី រពមជាមួយនងឹភកិ្ ខុសងឃជាទរចើនរបូ លុះ
យងមក្ដល់សាោមួយ ទៅរក្ក់្ណាត លផលូវ លក្បរផទះររហមណ៍ 
ម្ចន ក្ ់ទ ម្ ះថ្ល ទតទទយយៈ រទងា់នឈប់សរម្ចក្ ក្នុងទទីនាះ ទហើយ
រតស់ឲយរពះឣានន ទ នមិន តទៅតមររហមណ៍ លដលក្ាំពុងលតភជួរលរស 
ឲយគ្នតម់ក្គ្នល់រពះឣងគ ។ 

ររហមណ៍ទនាះ លុះមក្ដល់ទហើយ ក្ម៏និានថ្លវ យបងគាំរពះ 
សាសាត ទទ លតានថ្លវ យបងគាំច ាំទរះទទវសាថ នប៉ុទណាណ ះ ទហើយានឈរ
ទៅទសងៀម ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សួរ ថ្ល “ម្ចន លររហមណ៍ ឣនក្សម្ចគ ល់
នវូទទវសាថ នទនះថ្លទកុ្ដចូជាឣវី?” ។ ររហមណ៍ រកាបទលូថ្ល “បពរិត 
រពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទលូរពះបងគាំ ានសម្ចគ ល់ថ្ល  ជាទចតយិសាថ ន តម 
របក្ពណី របស់ពួក្ទលូរពះបងគាំទា ាំងឡាយ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សរទសើរ ថ្ល “ម្ចន លររហមណ៍ ឣនក្
ទគ្នរពបូជានវូទទវសាថ ទនះ ជាការរបទសើរទហើយ” ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយានឮទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តសីងស័យថ្ល “ទររះ 
ទហតុឣវីហន៎ ានជារពះសាសាត រតស់សរទសើរ នវូការឣភវិាទទទវសាថ ន
ទនះ? ” ។ 

រពះសាសាត  កាលរទងទ់ដ្ឋះរសាយ នវូទសចក្តសីងស័យ របស់
ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទទើបរទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ទទវសាថ នទនះ 
រ ឺជាទចតយិ របស់រពះពុទ ធ” ទហើយ រទងរ់តស់សាំលដង នវូពុទាធ នោុព 
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-២៥៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទដ ើមបីទធ វើឲយទចតយិម្ចសទនាះ មក្រាក្ដ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ នងឹរបជា
ជនទា ាំងឣស់ ក្នុងទទីនាះ ។ ពួក្របជាជន ក្ា៏ននា ាំគ្នន  ទធ វើសការ របូជា 
ចាំទរះទចតយិម្ចសទនាះ ទដ្ឋយទសចក្តរីជះថ្លល  យ៉ងក្រក្លលង ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នសាំលដងផោនសិងស ក្នការទធវើសការ របូជា 
ទដ្ឋយរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បូជារនហ  បូជយនោ      ពុនទធ  យទិ  ច  សាវនក 

បបញេេមតិកកននត      តិណណ នសាកបរទិទនវ 

នត  ោទិនេ  បូជយនោ    និពវញនត  ឣកុនោភនយ 

ន  េកក   បុញំ្  េង្កខ តំុ      ឥនមតតមប ិ នកនចិ ។  

បុរគលណាមួយ មនិឣាចោប់បុណយ របស់បុរគលលដលបូជា 
ដល់បូជារហបុរគលទា ាំងឡាយ រ ឺ រពះពុទ ធ នងិ សាវក័្របស់រពះពុទ ធ
ទា ាំងឡាយ ជាឣនក្ក្ន លងនវូបបចចធម៌ រទឺររឿងយតឺយូរានទហើយ ជា
ឣនក្ក្ន លងផុតទសចក្តទីសាក្នងិទសចក្តខី្សឹក្ខ្សួលឣស់ទហើយ ឬ របស់
បុរគលលដលបូជា ដល់បូជារហបុរគលទា ាំងឡាយទនាះ លដលរបក្ប 
ទដ្ឋយតទរុិណ ទោក្មនិម្ចនភយ័ឣាំពទីណីា សូមបីបរនិរិវ នទៅ
ទហើយទដ្ឋយការោប់វធិណីាមួយក្ទ៏ដ្ឋយ ថ្លបុណយទនះម្ចនរបម្ចណ 
ប៉ុទណណះ ានទឡើយ ។ 

ចប់ ពុទធវគគ ទ ី១៤ 
6 
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-២៥៤- 
សុខវគគ   ទី ១៥ 

១៥៧- រ ឿង កា ហាម្ររះញាថិ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូពួក្រពះញាតវិងស លដលាន
វវិាទ ទ ល្ ះទាស់លទងគ្នន ឣាំពទីរឿងទកឹ្ទធវើលរស ។  ពួក្ឣនក្បទរមើ របស់
ពួក្សាក្យៈ នងិ ពួក្ទកាសិយៈ ទធវើលរសឣារស័យទកឹ្សទឹងទោហណីិ
លដលទៅក្នុងចទនាល ះ ក្នរកុ្ងក្បលិពស័តុ  នងិ រកុ្ងទកាសិយៈ ានទប់
ទាំនប់ ដទណតើ មទកឹ្គ្នន ទធវើលរស ទហើយានទ ល្ ះទាស់លទងគ្នន  រហូត
ដល់ជទម្ចល ះទនាះ ោលដ្ឋលទៅដល់ពួក្ទៅហាវ យទរៀងៗ ខ្ លនួ ។ 

ក្សរតទា ាំងពរីនររទនាះ ក្ា៏ននា ាំគ្នន  ទលើក្ក្ងទព័ទៅ ទដ ើមបីទធ វើ   
សង្ក គ្ មដទណតើ មទកឹ្ទធវើលរស ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញទហើយ ទទើបទសតចយង
ទហាះទៅ តមឣាកាស រទងរ់ងទ់ធវើសម្ចធ ិ ទលើឣាកាស ទៅចាំរក្ ់ 
ក្ណាត លសទឹងទោហណីិទនាះ ។ ពួក្រពះញាតវិងស ានទ ើញនវូរពះ
សាសាត  រងទ់ធវើសម្ចធ ិ ទលើក្ឣាកាស យ៉ងទនះទហើយ ក្ា៏នទម្ចល ក្់
ឣាវុធទច្ចលទា ាំងឣស់គ្នន  ទហើយរកាបថ្លវ យបងគាំរពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់សួរថ្ល “បពរិតរពះមហាោជទា ាំង 
ឡាយ  ទកឹ្ នងិ ពួក្ក្សរត ទតើណាមួយ ម្ចនតក្មលទរចើនជាងទរ? ” ។ 

ពួក្រពះញាតវិងស ានរកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគ ដច៏ ាំទរ ើន 
ទកឹ្ម្ចនតក្មលតចិទទ ចាំលណក្ ពួក្ក្សរត ម្ចនតក្មលរក្របម្ចណមនិាន
ទឡើយ” ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ថ្ល “ឣនក្ទា ាំងឡាយ ឣារស័យទកឹ្លដល 
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-២៥៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ម្ចនរបម្ចណតចិទនះ ទហើយញុា ាំងក្សរតលដលម្ចនតក្មលទរច ើនរបម្ចណ
មនិាន ឲយវនិាសសាបសូនយ ទតើសមរួរលដរឬ?” ទរសចទហើយ រទង់
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

េុេុខំ  វត  ជីវាម      នវរនិនេុ  ឣនវរនិោ 

នវរនិនេុ  មនុនេសេុ      វហិោម  ឣនវរនិោ ។ 

េុេុខំ  វត  ជីវាម      ឣាតុនរេុ  ឣោតុោ 

ឣាតុនរេុ  មនុនេសេុ     វហិោម  ឣោតុោ ។ 

េុេុខំ  វត  ជីវាម      ឧេសញនកេុ  ឣនុេសញក 

ឧេសញនកេុ  មនុនេសេុ   វហិោម  ឣនុេសញក ។ 

ទយើង ជាឣនក្មនិម្ចនទពៀរ រស់ទៅជាសុខ្សបាយលមនពតិ 
ក្នុងពួក្មនសុសលដលម្ចនទពៀរ, កាលពួក្មនសុសម្ចនទពៀរ ទយើងជា
ឣនក្រស់ទៅ មនិម្ចនទពៀរ ។ ទយើងជាឣនក្មនិម្ចនទសចក្តទីៅត រក្ហាយ 
(‘ទដ្ឋយសារក្ទិលស)’ រស់ទៅជាសុខ្សបាយលមនពតិ ក្នុងពួក្
មនសុសលដលម្ចនទសចក្តទីៅត រក្ហាយ, កាលពួក្មនសុសម្ចនទសចក្តី
ទៅត រក្ហាយ ទយើងរស់ទៅ មនិម្ចនទសចក្តទីៅត រក្ហាយ ។ ទយើង   
ជាឣនក្មនិម្ចនទសចក្តខី្ វល់ខ្វ យ ក្នុងការលសវងរក្ រស់ទៅជាសុខ្
សបាយលមនពតិ ក្នុងពួក្មនសុសលដលម្ចនទសចក្តខី្ វល់ខ្វ យ, កាល
ពួក្មនសុស ម្ចនទសចក្តខី្ វល់ខ្វ យ ទយើងជាឣនក្រស់ទៅ មនិម្ចន    
ទសចក្តខី្ វល់ខ្វ យទឡើយ  ។ 
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-២៥៦- 
១៥៨- រ ឿង មា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូម្ចរ ក្នុងទពលលដលរពះឣងគ
ទសតចយងចូលទៅកានផ់ទះក្នររហមណ៍ ទដ ើមបីរទងប់ណិឌ ាត ទរាស
សតវ ។  

ក្នុងរគ្នទនាះ ម្ចរ ានចូលទៅសថិតទៅ ក្នុងសររីៈោងកាយ
របស់ពួក្ឣនក្រសុក្ទា ាំងឣស់ ទធវើមនិឲយរពះឣងគានច ា្ នប់ណិឌ ាត 
ទហើយាននយិយទសើចចាំឣក្ឲយរពះឣងគថ្ល “លនសមណៈ ទតើរពះឣងគ
មនិាននវូច ា្ នប់ណិឌ ាតទទឬ? ទបើរពះឣងគមនិានច ា្ នប់ណិឌ ាត 
ទតើរពះឣងគមនិទរសក្ឃាល នទទឬ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លម្ចរ ទទាះបជីាទយើងមនិាន
នវូឣាហារ ក្ទ៏យើងម្ចនបតីជិាឣាហារ ដចូឣាភសសររពហមលដរ” ទហើយ 
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

េុេុខំ  វត  ជីវាម  នយេនោន   នតថិ   កិញេនំ 

បីតិភកខ   ភវេិាម  នទវា  ឣាភេសោ  យថា ។ 

ទសចក្តកី្ង វល់ មនិម្ចន ដល់ទយើងទា ាំងឡាយណា ទយើងទា ាំង 
ឡាយទនាះ លតងរស់ទៅជាសុខ្សបាយលមនពតិ ( ‘ទររះថ្ល’) ទយើង
ម្ចនបតីជិាឣាហារ ដចូពួក្ទទវត ជានឣ់ាភសសរៈ យ៉ងទនាះឯង ។ 

 

   
 

១៥៩- រ ឿង រកាស្លរាជបរាជ័យ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰការបោជយ័ របស់រពះាទ
ទកាសល ។   ជាដ ាំបូង  រពះោជា រទងឣ់ារស័យកាសិក្រគ្នម  ទធ វើសឹក្ 
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-២៥៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សង្ក គ្ ម ជាមួយនងឹរពះាទឣជាតសរតូវ លដលជារពះោរទិនយយ ។ 
រពះាទឣជាតសរតូវរទងា់នទធវើឲយរពះាទទកាសលបោជយ័ រហូត
បទីលើក្ ។  ក្ នុងទលើក្ទបី ី រពះាទទកាសល រទងរ់ពះចនិាត  ថ្ល “ទយើង
មនិឣាចញុា ាំងទារក្ លដលមនិទានដ់្ឋចទ់កឹ្ទដ្ឋះ ឲយបោជយ័ានទឡើយ 
ទតើនងឹរស់ទៅទធវើឣវីទទៀត ម្ចនលតសាល ប់ទៅរបទសើរជាង” លុះរទងរ់ពះ
ចនិាត យ៉ងទនះទហើយ រទងម់និទសាយរពះរក្យទសាង យទសាះ រទង ់
ម្ចនទសចក្តទីកុ្ ខទទាមនសស យ៉ងក្រក្លលង ជាទរៀងោល់យប់ក្ថង ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានដងឹទរឿងទនះទហើយ ានរកាបទលូ ដល់ 
រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
ជយំ  នវរ ំ បេវតិ     ទុកខំ   នេតិ  បោជិនោ 

ឧបេនោត   េុខំ  នេតិ   ហិោវ   ជយបោជយំ ។  

បុរគលឣនក្ឈនះ រលមងជួបរបទះនវូទពៀរ, បុរគលឣនក្ច្ចញ់ 
រលមងទដក្ទក្ើតទកុ្ ខ, ចាំលណក្ បុរគល លះបងក់ារឈនះ នងិ ការច្ចញ់
ានទហើយ  ជាឣនក្សងប់រម្ចង ប់ រលមងទដក្ជាសុខ្ ។ 

    
 

១៦០- រ ឿង ឣញ្ញ រថកុ្លទា កិា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូនាងកុ្ម្ចរកិាម្ចន ក្ ់ ។  ម្ចត យ 
របស់នាង ានទធវើឣាវាហមងគលឲយនាង ទហើយានទៅឣាោធនារពះ
សាសាត  រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃ ឲយទសតចយងចូលរមួ ក្នុងមងគលការទនាះ 
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-២៥៨- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថឧបាស្ក្ 

ទដ ើមបីទរាសរបទាន នវូរពះឱវាទដល់នាង ។ 
នាងកុ្ម្ចរកិា ជារសីទពញវយ័រក្មុាំ ានទធវើក្ចិ ចការទា ាំងឡាយ

ម្ចនការរតងទកឹ្ របទរនរពះសងឃឆ្មនជ់ាទដ ើម ទដ ើរទៅទដ ើរមក្ រសាប់ 
លតានជួបរបទះនងឹបុរសជាសាវ មរីបស់នាង លដលក្ាំពុងលតឈរច្ច ាំ
ទមើលនាង ។ 

បុរសជាសាវ មទីនាះ លុះទ ើញនាងទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តី
រសឡាញ់ យ៉ងខ្ល ាំង ទធវើក្ចិ ចការឣវីលលងទក្ើត ឈរនកឹ្រតិថ្ល “ឣាតម
ឣញ នងឹលួងទោមនាង ក្នុងទពលឥឡូវទនះ ឲយានលតមតង” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបនវូវារចតិ ត របស់បុរសទនាះទហើយ ទទើប
រទង ់ ទធវើមនិឲយបុរសទនាះ ទ ើញនាងកុ្ម្ចរកិាទឡើយ ទហើយសាំលដង
នវូធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នតថិ   ោគេនមា  ឣគគិ     នតថិ   នទាេេនមា  កលិ 

នតថិ   ខនធេមា  ទុកខ     នតថិ   េនតិបរ ំ េុខំ ។  

ទភលើងទសមើទដ្ឋយោរៈមនិម្ចនទឡើយ, ទទាសក្ាំហុសទសមើទដ្ឋយ
ទទាសៈ មនិម្ចនទឡើយ, ទកុ្ ខទា ាំងឡាយទសមើទដ្ឋយខ្ន ធ មនិម្ចនទឡើយ, 
សុខ្ទរៅឣាំពទីសចក្តសីងប់ មនិម្ចនទឡើយ ។ 

   
 

១៦១- រ ឿង ឣញ្ញ រថឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូឧាសក្ម្ចន ក្ ់ក្នុងរកុ្ងឣាឡវ ី
ជាឣនក្ក្ាំសតទ់រុត៌ ។ រពះឣងគ រទងទ់តរពះទនរតទ ើញនវូឧបនសិស័យ  
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-២៥៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ក្នទសាតបតតផិលរបស់ឧាសក្ទនាះទហើយ ទសតចយងទៅកានរ់កុ្ង
ឣាឡវ ី មួយឣទន លើទដ្ឋយភកិ្ខុសងឃ ៥០០ របូ ។  ពួក្មហាជន ាននា ាំ 
គ្នន  ច្ចតល់ចងទធវើនវូភតត ហារ ទដ ើមបីថ្លវ យរពះសាសាត  រពមទា ាំងភកិ្ ខុ 
សងឃ តមសទាធ  ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះ ឧាសក្ក្ាំសតទ់រូត៌ទនាះ ានទចញទៅរក្ទគ្ន 
លុះទ ើញទគ្នទហើយ ទទើបរតឡប់មក្កានទ់រីបជុ ាំវញិ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ឲយទវយាវចចក្រ ទធវើមាូបឣាហារ 
ឲយឧាសក្ទនាះបរទិោរ ទដ ើមបីបាំាតក់ារទរសក្ឃាល ន ទហើយរទង់
រតស់ឣនបុុពវកី្ថ្ល របកាសនវូចតុោរយិសចច ។  ទៅទពលបចច ប់រពះ
ធម៌ទទសនាទហើយ ឧាសក្ទនាះ ក្ា៏នសទរមចទសាតបតតផិល ។  
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ  ានសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងទនាះ  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងទ់ធវើធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
ជិឃចាឆ   បរមា  នោគា     េង្កខ ោ  បរមា  ទុកខ  

ឯតំ  ញោវ   យថាភូតំ     និព្វវ នំ  បរមំ  េុខំ ។ 

ទសចក្តទីរសក្ឃាល ន ជាទោរយ៉ងក្រក្លលង, ស ខ្ រទា ាំង 
ឡាយ ជាទកុ្ខយ៉ងក្រក្លលង, ‘(ឣនក្រាជញ)’ ដងឹចាស់នវូទសចក្តនីុះ៎ 
តមពតិទហើយ ( ‘រលមងទធវើឲយជាក្ច់ាស់) ’នវូរពះនរិវ ន ជាសុខ្ យ៉ង
ក្រក្លលង  ។ 
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-២៦០- 
១៦២- រ ឿង ររះបាទបរស្នទិរកាស្ល 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះាទបទសនទទិកាសល ។ 
កាលពទីដ ើម រពះោជា រទងម់្ចនរពះកាយហល់ ទៅមនិជាសុខ្ ទររះ
ទទាសក្នការទសាយរពះទសាង យទរចើនហួសរបម្ចណ ។ លុះរពះឣងគ
រទងរ់ពះសណាត ប់នវូពុទ ធោសិត លដលតះិទដៀលនវូការបរទិោរហួស
របម្ចណទហើយ ទរលសរទសើរការសាគ ល់របម្ចណ ក្នុងការបរទិោរ
លតលមមសមរួរទហើយ ទទើបរទងប់ន ថយរពះរក្យទសាង យបន តចិមតងៗ ។ 
តាំងពទីពលទនាះមក្ រពះោជា រទងម់្ចនរពះវរកាយរកី្ោយសបាយ
គ្នម នទកុ្ ខ ដចូទពលមុនទឡើយ ។ ក្នុងកាលមុន រពះោជា រទងា់នទធវើ  
សង្ក គ្ ម ជាមួយរពះាទឣជាតសរតូវ លតឥឡូវទនះ រពះឣងគរទងា់ន
រសុះរសួល ឈប់ចាាំងជាមួយនងឹរពះាទឣជាតសរតូវទទៀតទហើយ 
រទងម់្ចនរពះទមរតោីព យ៉ងជតិសនិទ ធនងឹគ្នន  រទងា់នរពះោជទាន
រពះោជធតី វជរិកុ្ម្ចរ ីថ្លវ យរពះាទឣជាសរតូវ ។ 

លក្វមណីពបុីោណ ជារបស់រពះាទកុ្សោជ លដលធ្លល ក្ម់ក្
ទលើរពះឣងគ ទហើយានាតទ់ៅ ឥឡូវទនះ ក្ា៏នរតឡប់មក្ទលើរពះ 
ឣងគ ដចូទដ ើមវញិ ។ រពះោជា រទងម់្ចនរពះទយ័ចងជ់តិសនិទ ធ ជាមួយ
រពះបរមសាសាត  ទទើបឲយសុាំរពះោជធតី ឣាំពសីាក្យវងស រទងរ់ពះនាម 
វាសភខ្តតយិ ជារពះោជធតី របស់រពះមហានាមសាក្យោជ មក្ទធវើ
ឣភទិសក្ ជារពះឣរគមទហសី ទដ ើមបីជាផលូវលដលទធវើឲយម្ចនទសចក្តសីនិទ ធ 
សាន ល ជាមួយនងឹរពះសាវក័្ទា ាំងឡាយ, រពះោជា រទងឣ់ារស័យនវូ
ទហតុទា ាំងឣស់ទនះទហើយ   ទទ ើបម្ចនរពះហបញទយ័ទសាមនសសរកី្ោយ 
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-២៦១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

យ៉ងក្រក្លលង ទហើយានទសតចយងចូលទៅ រកាបថ្លវ យបងគាំ ទលូ
ទរឿងទា ាំងឣស់ទនាះ  ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣានោគយបរមា  លាភា     េនតញឋាិ  បរមំ  ធនំ 

វេិាេបរមា  ញាតី     និព្វវ នំ  បរមំ  េុខំ ។ 

ការមនិម្ចនទោរ ជាោភ យ៉ងក្រក្លលង, ទសចក្តសីទនាត ស 
តមម្ចនតមាន ជារទពយ យ៉ងក្រក្លលង, ទសចក្តសីនិទ ធសាន លនងឹគ្នន  
ជាញាត ិយ៉ងក្រក្លលង,  រពះនរិវ ន ជាសុខ្ យ៉ងក្រក្លលង ។ 

   
 

១៦៣- រ ឿង ររះថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះតសិសទតថរ ក្នុងក្ថងលដល 
រពះឣងគរទងដ់្ឋក្ន់វូរពះជនាម យុស ខ្ រ ទដ ើមបីយងចូលនរិវ ន ក្នុងក្ថង
ទពញបូណ៌ម ី នាលខ្វសិាខ្ ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ម្ចនទសចក្តតីក្ស់លុ ត រន ធតច់តិ ត 
យ៉ងខ្ល ាំង របជុ ាំគ្នន ជាពួក្ជារកុ្ម ។ ចាំលណក្ រពះតសិសទតថរ មនិាន
ចូលទៅរបជុ ាំ ជាមួយភកិ្ខុទា ាំងទនាះទទ លតានរតិថ្ល “ឣាតម ឣញ រតូវ
លតខ្ាំរបងឹលរបង ពាយមបាំទពញរុណធម៌ ទដ ើមបីឲយានសទរមចរពះ
ឣរហតតផល ក្នុងទពលរពះសាសាត  រទងម់្ចនរពះជនាម យុទៅទឡើយ” 
លុះរតិទរសចទហើយ ក្ា៏នទរចទចញទៅលតម្ចន ក្ឯ់ង ទដ ើមបីបាំទពញ
សមណធម៌ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយានទច្ចទរពះទថរៈថ្ល “មនិម្ចនទសចក្ត ី
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-២៦២- 
រ ឿង ស្ក្ករទវរាជ 

រសឡាញ់ចាំទរះរពះសាសាត ” ទហើយនា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ 
ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់បញ្ជជ ឲយភកិ្ ខុទៅនមិន តរពះទថរៈមក្ 
ទដ ើមបីរតស់សួរ ។  រពះទថរៈ ានរកាបទលូការនកឹ្រតិ របស់ខ្ លនួ
ដល់រពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរបទាន នវូសពទសាធុការ ថ្ល “សាធុៗ” 
ទហើយរទងរ់តស់ឲយភកិ្ ខុទា ាំងឡាយយក្ទធវើជារាំរ ូ រទងរ់តស់សរទសើរ 
នវូធម្ចម នធុមមបដបិតត ិ ទរសចទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បវនិវករេំ  បិោវ          រេំ  ឧបេមេស  ច 

និទទនោ  នហាតិ  និបោនបា   ធមម បីតិរេំ  បិវ ំ ។ 

ភកិ្ ខុផកឹ្រសវទិវក្ផង រសរពះនរិវ ន ជាទរីម្ចង ប់ក្ទិលសផង 
ផកឹ្រសបតី ិ លដលទក្ើតឣាំពធីម៌ផង ទទើបជាឣនក្មនិម្ចនទសចក្តរីក្វល់ 
រក្វាយ  មនិម្ចនទសចក្តទីៅហមងទឡើយ ។ 

 

   
 

១៦៤- រ ឿង ស្ក្ករទវរាជ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសក្រទទវោជ ក្នុងរគ្នលដល 
រពះឣងគរទងដ់្ឋក្ន់វូរពះជនាម យុស ខ្ រ ទហើយរទងរ់ពះរបឈួន យ៉ង
ធងន ់។ 

ក្នុងទពលទនាះ សក្រទទវោជទសតចយងមក្ទធវើជារោិនបុដ្ឋា ក្ 
បាំទរ ើរពះសាសាត  ទពលទលើក្យក្នវូោជនៈសរម្ចប់ដ្ឋក្ឧ់ច្ចច រៈក្នរពះ 
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-២៦៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សាសាត  រទងទ់លូទលើសិរសា យក្ទៅទច្ចល ឥតម្ចនការទខ្ ពើមរទឣើម
បន តចិទឡើយ សូមបីលតរពះភង្កក្ត ក្ម៏និរសទរនទរក្ៀមរក្ាំលដរ, លុះរពះ
សាសាត  រទងជ់ាសះទសបើយទហើយ, សក្រទទវោជ ក្ា៏នរតឡប់ទៅ
កានទ់ទវទោក្វញិ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំគ្នន  ទរលសរទសើរនវូសក្រទទវោជ ។ 
រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុ
ទា ាំងឡាយ ការលដលសក្រទទវោជ ានទធវើយ៉ងទនះ មនិលមនជាការ   
ឣសាច រយទទ ទររះតថ្លរត មនិានទធវើឲយសក្រទទវោជ សទរមចនវូ
ទសាតបតតផិល ផ្កល ស់ឣតតោពច្ចស់ កានយ់ក្ឣតតោពក្ាំទោះ” 
ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល៖ 

សាធុ  ទេសនមរយិានំ            េននិវានសា  េទា  េុនខា 

ឣទេសននន  ព្វលានំ             និចេនមវ  េុខី  េិយា ។ 

ព្វលេងគតចារ ី ហិ           ទីឃមទាធ ន  នសាចតិ 

ទុនកខ   ព្វនលហិ  េំវានសា    ឣមិនតតននវ  េពវទា ។ 

ធីនោ  ច  េុខេំវានសា         ញាតីនំវ  េមាគនមា 

       តសាម   ហិ 

 ធីរញេ  បញ្ញេ  ពហុេសញតញេ 

 នធារយហេីលំ  វតវនតមរយំិ 

 តំ  ោទិេំ  េបបញរេំិ  េុនមធំ 

 ភនជថ  នកខតតបថំវ  ចនទិមា  ។ 
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-២៦៤- 
រ ឿង ថរយាបរវជិថ 

ការានទ ើញ នវូរពះឣរយិបុរគលទា ាំងឡាយ ជាការរបក្ព, 
ការទៅរមួជាមួយរពះឣរយិបុរគលទា ាំងឡាយ ជាទហតុឲយទក្ើតទសចក្តី
សុខ្ សពវកាល, បុរគលរបបីម្ចនទសចក្តសុីខ្ ឣស់កាលជានចិចាន 
ទររះមនិានទ ើញនវូបុរគលរលទា ាំងឡាយ ។ 

បុរគលឣនក្របរពតឹ តសមរប់ ទដ្ឋយបុរគលរល រលមងទសាក្
សាត យឣស់កាលជាយូរឣលងវង, ការទៅរមួជាមួយនងឹជនរល រលមង
ជាទកុ្ខ សពវកាល ដចូការទៅរមួជាមួយនងឹសរតូវ យ៉ងដទូច្ចន ះឯង, 
ចាំលណក្ ការទៅរមួជាមួយនងឹឣនក្រាជញ រលមងជាសុខ្ ដចូការជួបជុ ាំ
ក្នពួក្ញាតទិា ាំងឡាយ យ៉ងទនាះលដរ ទររះទហតុទនាះទហើយ បុរគល
រួរទសពរប់នងឹសបបុរសជាឣនក្ម្ច ាំមួនផង ម្ចនបញ្ជដ ផង ម្ចនទសចក្តី
ទចះដងឹទរចើនផង ម្ចនក្រិយិនា ាំទៅនវូធុរៈជារបរក្តផីង ម្ចនសីលវតត
នងិ ធុតងគវតតផង ជាឣនក្ឆ្មង យច្ចក្ក្ទិលសផង ម្ចនរាជាញ លអផង 
រាក្ដដទូច្ចន ះៗ ឲយដចូជារពះចន ទ រប់នវូផលូវក្ននក្ខត តបញក្ស យ៉ងទនាះ
ឯង ។  

ចប់ សុខវគគ ទ ី១៥ 
6 

 

បិយវគគ   ទី ១៦ 

១៦៥- រ ឿង ថរយាបរវជិថ 

រពះបរមសាសាត រទងរ់ារឰនវូបពវជតិ ៣ របូ ។  ម្ចនទរឿងមក្ 
ថ្លៈ  រតកូ្លមួយ ម្ចនគ្នន  ៣  នាក្ ់ រ ឺម្ចត យ កូ្ន នងិ ឪពុក្ ។   កូ្នជា 
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-២៦៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣនក្ម្ចនចតិតរជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ានសុាំម្ចតបតិទៅបួស, 
លតម្ចតបតិ មនិរពមឣនញុ្ជដ ត ឲយកូ្នទៅបួសទទ ។  លុះានឱកាស
លអទហើយ កូ្នទនាះ ក្ា៏នលួចរតទ់ចញទៅបួស ។ បតិ ានទៅតម
រក្កូ្ន លុះទ ើញកូ្នបួសទហើយ ពុាំដងឹទធវើដចូទមតច ក្ា៏នទៅបួសជា 
មួយនងឹកូ្នទររះម្ចនទសចក្តរីសឡាញ់កូ្នខ្ល ាំងទពក្ ។ ចាំលណក្ម្ចត យ 
ានដងឹថ្ល កូ្ន នងិ សាវ ម ី ានទចញទៅបួសទហើយ ក្ចូ៏លទៅបួស 
ក្នុងសាំណាក្ក់្ននាងភកិ្ខុនផីងលដរ ។ លុះឣនក្ទា ាំង ៣ នាក្ទ់នាះ បួស
ទហើយ ពុាំានទធវើឣវីទទ ឣងគុយនយិយគ្នន លតមា៉ង លថមទា ាំងមនិឣាច
ទៅលបក្ពគី្នន ានទឡើយ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបដទូច្ចន ះទហើយ រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយភកិ្ ខុ 
ទៅទៅបពវជតិទា ាំង ៣ របូទនាះ មក្សួរទរឿងពតិ ទហើយរទងរ់តស់ 
នវូរពះ គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣនយានគ  យុញជមោត នំ     នយាគេមិញេិ  ឣនយាជយំ 

ឣតថំ   ហិោវ   បិយគាគ ហី      បិនហតោត នុនយាគិនំ ។ 

មា  បិនយហិ  េមាគញឆិ    ឣបបិនយហិ  កុទាចនំ 

បិយានំ  ឣទេសនំ  ទុកខំ       ឣបបិយានញេ  ទេសនំ ។ 

តសាម   បិយំ  ន  កយិោថ    បិយាបានយា  ហិ  បាបនក 

គោថ   នតេំ  ន  វជិជនតិ      នយេំ  នតថិ   បិយាបិយំ ។ 

បុរគល កាលរបក្បខ្ លួនទកុ្ ក្នុងឣាំទពើលដលមនិរួររបក្ប មនិ
របក្បខ្ លនួ   ក្នុងឣាំទពើលដលរួររបក្ប   លះបងទ់ច្ចល   នវូរបទយជន ៍
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-២៦៦- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថកុ្ដ្មុ្ពី  

ទហើយកានយ់ក្នវូឣារមមណ៍ លដលជាទរីសឡាញ់ទពញចតិត រលមង
រសឡាញ់បុរគលឣនក្របក្បតមខ្ លនួ ។ បុរគល កុ្ ាំរប់រក្សតវនងិស ខ្ រ 
ទា ាំងឡាយ លដលជាទរីសឡាញ់ នងិ មនិជាទរីសឡាញ់ ក្នុងកាល
ណាៗទឡើយ ទររះថ្ល ការមនិចួបរបសពវសតវ នងិ ស ខ្ រលដលជាទី
រសឡាញ់ក្ត ីការចួបរបសពវសតវ នងិ ស ខ្ រមនិជាទរីសឡាញ់ក្ត ីជា
ទហតុនា ាំមក្នវូទសចក្តទីកុ្ ខ ។ 

ទររះទហតុទនាះ បុរគលមនិរួរទធវើសតវ នងិ ស ខ្ រ ឲយជាទី
រសឡាញ់ទឡើយ ទររះការររតរ់ាសច្ចក្សតវ នងិ ស ខ្ រ លដលជា
ទរីសឡាញ់ ជាសោពឣារក្ក្,់ ការរសឡាញ់ នងិ ការសអប់ មនិម្ចន 
ដល់បុរគលទា ាំងឡាយណា, ក្ទិលសជាទររឿងច្ចក្ល់រសះទា ាំងឡាយ 
រលមងមនិម្ចន ដល់បុរគលទា ាំងឡាយទនាះ ។ 

   
 

១៦៦- រ ឿង ឣញ្ញ រថកុ្ដ្មុ្ពី  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូកុ្ដមុពមី្ចន ក្ ់។ កុ្ដមុពទីនាះ កាល
ទបើកូ្នសាល ប់ទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទកុ្ ខទទាមនសស យ៉ងខ្ល ាំង ានទៅលរសក្យាំ 
ក្ នុងក្រពសមសាន ជាទរៀងោល់ក្ថង ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យ ក្នទសាត-
បតតផិលទហើយ ទសតចយងទៅកានផ់ទះកុ្ដមុពទីនាះ រទងស់ាំលដងធមមកី្ថ្ល 
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បិយនោ ជាយនត នសានក   បិយនោ ជាយនត ភយំ 
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-២៦៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បិយនោ  វបិបមុតតេស   នតថិ   នសានក  កុនោ  ភយំ ។ 

ទសចក្តទីសាក្ទក្ើតពទីសចក្តរីសឡាញ់, ភយ័ ទក្ើតឣាំពទីសចក្តី
រសឡាញ់, កាលទបើបុរគលានរចួរសឡះ ច្ចក្ទសចក្តរីសឡាញ់
ទហើយ  ទសចក្តទីសាក្  ក្ល៏លងម្ចន   ភយ័នងឹម្ចនមក្ឣាំពណីា ។ 

    
 

១៦៧- រ ឿង នាងវិសាខា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងវសិាខ្មហាឧាសិកា ។ 
នាងវសិាខ្ ានឲយនាងសុទតត ីលដលជាធតី របស់កូ្នរបុសនាង ទធវើ
ជាឣនក្បទរមើរពះសងឃជាំនសួខ្ លនួ ។ ទពលលដលនាងសុទតត ី ទធវើកាល- 
ក្រិយិទៅទហើយ មហាឧាសិកា វសិាខ្ ម្ចនទសចក្តទីសាក្ទៅ   
ឣាទឡាះឣាល័យ យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានចូលទៅរកាបទលូ ដល់រពះ
សាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងស់លមតងធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
នបមនោ ជាយនត នសានក   នបមនោ ជាយនត ភយំ 

នបមនោ  វបិបមុតតេស          នតថិ  នសានក កុនោ ភយំ ។ 

ទសចក្តទីសាក្ទក្ើតពទីសចក្តរីសឡាញ់, ភយ័ ទក្ើតឣាំពទីសចក្ត ី
រសឡាញ់, កាលទបើបុរគលានរចួផុតរសឡះ ច្ចក្ទសចក្តរីសឡាញ់ 
ទហើយ  ទសចក្តទីសាក្ ក្ល៏លងម្ចន   ភយ័នងឹម្ចនមក្អាំពណីា ។ 

 
   

267



 

 

-២៦៨- 
១៦៨- រ ឿង ក្សរថលិចឆវី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូពួក្ក្សរតលិចឆវ ី លដលរទង ់
របដ្ឋប់របដ្ឋទររឿងឣល រ្ រររប់លបបយ៉ង ដចូជាពួក្ទទវត នាឋាន
ក្រតរតងិសទទវទោក្ ទសតចយងទៅក្ាំសាន តរពះឧទានទហើយ ាន     
ដទណតើ មយក្រសីទសាទភណីម្ចន ក្ ់ រហូតដល់កាប់សម្ចល ប់គ្នន  ្ម
ដ្ឋបទរះដ ាំរ ីបដីចូជាទកឹ្សមុរទ ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងទៅបណិឌ ាត ជាមួយភកិ្ខុសងឃ ក្នុង 
រកុ្ងទវសាលី រទងទ់តរពះទនរតទ ើញនវូទហតុទនះទហើយ ទទើបរទង់
រតស់ ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ទសចក្តទីសាក្ក្ត ី ភយ័ក្ត ីកាលទក្ើត
ទឡើង រលមងឣារស័យនវូទសចក្តទីរតក្រតឣាល ទទើបទក្ើតទឡើងាន” 
ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

រតិយា ជាយនត នសានក   រតិយា ជាយនត ភយំ 

រតិយា  វបិបមុតតេស       នតថិ  នសានក កុនោ ភយំ ។  

ទសចក្តទីសាក្ ទក្ើតមក្ឣាំពតីទរមក្ ភយ័ទក្ើតមក្ឣាំពតីទរមក្ 
កាលបុរគលរចួរសឡះ ច្ចក្តទរមក្ទហើយ ទសចក្តទីសាក្ ក្ល៏លង 
ម្ចន  ភយ័នងឹម្ចនមក្អាំពណីា ។ 

   
 

១៦៩- រ ឿង ឣនិថថិគនធកុ្មា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូឣនតិ ថរិន ធកុ្ម្ចរ លដលចយុត ពី
រពហមទោក្ មក្ទក្ើតក្នុងរតកូ្លឣនក្ម្ចនរទពយសមបតតសិតុ ក្សតមភ ក្នុង
ទរីកុ្ងសាវតថ ី។  ត ាំងលតពខី្ លួនទៅវយ័ជាកុ្ម្ចរ ឣនតិថរិន ធកុ្ម្ចរទនះ មនិ 
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-២៦៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ចងឲ់យពួក្រសីៗ មក្បះ៉រល់ោងកាយខ្ លួនទសាះ ទបើម្ចនរសីណាម្ចន ក្់
ានមក្បះ៉រល់ោងកាយទហើយ ក្ល៏រសក្យាំ, ទពលណាលដលរសី
ទមទដ្ឋះ យក្ទកឹ្ទដ្ឋះមក្ឲយទៅ រតូវលតយក្សាំពតម់ក្រទាប់ ជាមុន
សិន ទទើបទលើក្ច្ចប់ប-ីពខ្ លនួាន... លុះដល់ទពញក្ាំទោះទហើយ ក្៏
មនិចូលចតិតរសីៗ លដរ ។ 

ម្ចតបតិ ានឣងវរក្រ ទរចើនទលើក្ទរចើនរគ្ន ចងឲ់យកូ្នម្ចន 
ភរយិ, ឣនតិថរិន ធកុ្ម្ចរ ាននយិយទៅកានម់្ចតបតិ ថ្ល “ទបើាន
រសីលដលម្ចនរបូសាអ ត ទទើបខ្ ញុ ាំសុខ្ចតិ តយក្ទធវើជាភរយិ” ។ ម្ចតបតិ 
ានជួលជាងឲយឆ្មល ក្រ់បូរសីមួយ យ៉ងសាអ តឣសាច រយ លដលសអិតសាអ ង
ខ្ លនួសុទ ធលតម្ចសទា ាំងឣស់ទដ ើមបីឲយកូ្នទមើល ។ ឣនតិថរិន ធកុ្ម្ចរ រគ្នន់
លតានទ ើញរបូចម្ចល ក្ល់ដលសាអ តទនាះោល ម ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តរីសឡាញ់ 
ចងា់នភរយិ យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយរាប់ម្ចតបតិ ថ្ល “ទបើរក្រសីលដល
ម្ចនរបូសាអ ត ដចូជារបូចម្ចល ក្រ់សីទនះ ទទើបខ្ ញុ ាំរពមយក្” ។ ម្ចតបតិ 
ានឲយទរទដ ើរទៅលសវងរក្រសីណាលដលម្ចនរបូសាអ ត ររប់ភូមរិសុក្ 
នរិម ជនបទ តូចធាំ រហូតដល់ានចួបរបទះនងឹរសីរក្មុាំម្ចន ក្់ ទៅក្នុង  
សារលនររ ជារសីលដលម្ចនរបូសាអ ត ជាងរបូចម្ចល ក្ម់្ចសទនាះទៅ
ទទៀត ។ 

រគ្នទនាះ ឣនតិថរិន ធកុ្ម្ចរ រគ្ននល់តានឮថ្ល រសីលដលរក្ាន 
ទនាះ ជារសីម្ចនរបូោងសាអ ត ជាងរបូចម្ចល ក្ម់្ចស ក្ម៏្ចនចតិ តទរតក្ឣរ 
យ៉ងខ្ល ាំង   ទហើយានឲយម្ចតបតិរបញាប់  ចូលទៅសតីដណតឹ ងនាង 
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-២៧០- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថរព្វ ម្ណ៍្ 

ទនាះមក្ឲយាន ។ 
ម្ចតបតិ ក្ា៏នរបញាប់ចូលទៅសតីដណតឹ ងនាងទនាះ តម

ចាប់របក្ពណី លុះសតីដណតឹ ងានទហើយ ក្ន៏ា ាំនាងទនាះមក្ កានផ់ទះ
របស់ខ្ លនួ ទពលទធវើដ ាំទណើ រមក្ដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ, រសីរក្មុាំទនាះ ក្៏
ានទធវើកាលក្រិយិ ។ 

ឣនតិថរិន ធកុ្ម្ចរ លុះានដងឹថ្ល នាងានសាល ប់ទហើយ ទៅតម
ផលូវ ក្ទ៏ក្ើតទកុ្ ខទទាមនសស ទសាក្សាត យនាង យ៉ងក្រក្លលង ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យ ក្នទសាត-
បតតផិល របស់ឣនតិ ថរិន ធកុ្ម្ចរទនាះទហើយ ទទើបរទងស់លមតងធមមកី្ថ្ល 
ទដ ើមបីរម្ចង ប់នវូទសចក្តទីសាក្ទៅ ឲយានធូររសាលទហើយ ទទើបរពះ 
ឣងគរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

កមនោ ជាយនត នសានក   កមនោ ជាយនត ភយំ 

កមនោ  វបិបមុតតេស          នតថិ  នសានក កុនោ ភយំ ។ 

ទសចក្តទីសាក្ ទក្ើតមក្ឣាំពកីាម ភយ័ទក្ើតមក្ឣាំពកីាម, កាល
ទបើបុរគលរចួរសឡះច្ចក្កាមទហើយ ទសចក្តទីសាក្ ក្ល៏លងម្ចន ភយ័
នងឹម្ចនមក្អាំពណីា ។ 

   
 

១៧០- រ ឿង ឣញ្ញ រថរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ជាឣនក្មចិ្ចឆ ទដិ ា ិ
ានទៅទធវើលរស  ក្នុងឯរសុក្មួយ ។    រពះឣងគ  រទងា់នទតរពះទនរត 
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-២៧១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទ ើញនវូឧបនសិស័យក្នទសាតបតតផិល របស់ររហមណ៍ទនាះទហើយ 
ទទើបរទងយ់ងទៅរារស័យសន ទនា ជាមួយគ្នតទ់រឿយៗ រហូតដល់
ររហមណ៍ទក្ើតម្ចនទសចក្តរីជះថ្លល  រសឡាញ់ោប់ឣានរពះឣងគ ទហើយ
ានសនិទ ធសាន ល ជាមួយនងឹរពះឣងគ ដចូជាមរិតសម្ចល ញ់ ។  

ក្ថងមួយ ររហមណ៍ទនាះ ានរកាបទលូរពះសាសាត ថ្ល “បពរិត 
រពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទបើខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ានរសូវលអបរបូិណ៌ទហើយ ខ្ ញុ ាំម្ចច ស់ នងឹ
លចក្ឲយដល់សម្ចល ញ់ខ្ លះ” ។ ក្នុងោរតកី្ថងមួយ ម្ចនទភលៀងធ្លល ក្ម់ក្ ជា
ទរចើន ានទធវើឲយរសូវលរសគ្នតខ់្ចូខ្តឣស់គ្នម នសល់ ។ រពកឹ្ទឡើង 
ររហមណ៍ ានទៅទ ើញរសូវលរសខ្ចូឣស់ទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទកុ្ ខទសាក្
សាត យ យ៉ងខ្ល ាំង ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងទៅកានផ់ទះ របស់ររហមណ៍ ទហើយ
រទងា់នសលមតងធមមកី្ថ្ល ទដ ើមបីរម្ចង ប់នវូទសចក្តទីសាក្សាត យ របស់
ររហមណ៍  ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

តោហ យ ជាយនត នសានក   តោហ យ ជាយនត ភយំ 

តោហ យ  វបិបមុតតេស          នតថិ  នសានក កុនោ ភយំ ។ 

ទសចក្តទីសាក្ ទក្ើតមក្ឣាំពតីណាា , ភយ័ ទក្ើតមក្ឣាំពតីណាា , 
កាលទបើបុរគលរចួរសឡះ ច្ចក្តណាា ទហើយ ទសចក្តទីសាក្ ក្ល៏លង 
ម្ចន   ភយ័នងឹម្ចនមក្អាំពណីា ។ 
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-២៧២- 
១៧១- រ ឿង បញ្ចស្ថទា ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូកុ្ម្ចោ ៥០០ នាក្ ់ ។ ក្នុងក្ថង
ទលងមទហារសព កុ្ម្ចោទា ាំងទនះ ាននា ាំគ្នន ទៅទលងសួនចារទហើយ
ានចួបរបទះនងឹរពះពុទ ធ រពមទា ាំងរពះភកិ្ ខុសងឃ នាក្ណាត លផលូវ លុះ
រក្ទឡក្ទ ើញរពះមហាក្សសបៈ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តរីជះថ្លល  ានរបទរននាំ
ដល់រពះទថរៈ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានតះិទដៀលនវូកុ្ម្ចោទា ាំងទនាះ ថ្ល 
“ទធវើបុណយទរ ើសមុខ្”  ។ 

រពះសាសាត  រទងស់លមតងធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
េីលទេសនេមបននំ   ធមមឋាំ   េចេវាទិនំ 

ឣតតនោ  កមម កុព្វវ នំ   តំ  ជនោ  កុរនុត  បិយំ  ។ 

ជន លតងទធវើបុរ គលលដលបរបូិណ៌ ទដ្ឋយសីល នងិ ទសសនៈ 
ឋតិទៅក្នុងធម៌ ទរលលតរក្យពតិជារបរក្ត ី ទធវើក្មមជារបស់ខ្ លនួទនាះ 
ឲយជាទរីសឡាញ់ទពញចតិត ។  

    
 

១៧២- ររះឣនាគាមិ្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះឣនាគ្នមទិថរ មួយរបូ ។ 
ពួក្ឣទន តវាសិក្ទា ាំងឡាយ របស់រពះទថរៈ ានសួរនវូរុណធម៌ លដល
ម្ចនទៅ ក្នុងខ្ លនួទោក្ ។ រពះទថរៈ ម្ចនការខ្ម សទឣៀន យ៉ងខ្ល ាំង 
ទហើយរតិថ្ល “សូមបីលតពួក្ររហសថ ក្ទ៏រានសទរមចឣនាគ្នមផិល
លដរ, ច្ចាំដល់ឣាតម ឣញ ានសទរមចឣរហតតផលទហើយ សឹមរាប់
ដល់ពួក្ឣទន តវាសិក្ ជាខ្ងទរកាយ” ។   លតឣនចិ្ចច   រពះទថរៈ មនិទាន ់
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-២៧៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ានសទរមចឣរហតតផលផង ក្ា៏នទធវើមរណកាល ទហើយានទៅ
ទក្ើត  ក្នុងសុទាធ វាសទទវទោក្ ។ 

ពួក្ឣទន តវាសិក្ នាាំគ្នន លរសក្យាំខ្សឹក្ខ្សួល ទហើយនា ាំយក្ទរឿង
ទនះ ទៅរកាលទលូដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងស់លមតងធមមកី្ថ្ល ទដ ើមបីរម្ចង ប់នវូការយាំទសាក្
ខ្សឹក្ខ្សួល រទងស់លមតងសមបោយកិ្ភព របស់រពះទថរៈ ទរសចទហើយ
ទទើបរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឆនទជានោ  ឣនកខ នត         មនសា  ច  ផុនដ្ឋា   េិយា 

កនមេុ  ឣបបឋិពទធចិនោត    ឧទធំនសានោតិ  វចុេតិ ។ 

បុរគល ឣនក្ម្ចនទសចក្តរីាថ្លន  ចាំទរះរពះនរិវ ន លដលទរ 
នយិយរាប់គ្នន មនិានផង ជាឣនក្ម្ចនមរគចតិ ត នងិ ផលចតិត (ខ្ង
ទរកាម’) បះ៉រល់ទហើយផង ម្ចនចតិតមនិរបតពិទ័ ធ ក្នុងកាមទា ាំងឡាយ
ផង  តថ្លរត ទៅថ្ល ជាឣនក្ម្ចនលខ្សមរគរបរពតឹ តទៅ ក្នុងខ្ងទលើ ។ 

 

   
 

១៧៣- រ ឿង ននទិយឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូនន ទយិឧាសក្ ជាកូ្នរបស់ 
ជនឣនក្ម្ចនសទាធ រជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា គ្នតជ់ាឣនជុាតបុរត ។ 
ទពលលដលម្ចតបតិទធវើមរណកាលទៅទហើយ នន ទយិឧាសក្ក្ា៏ន
ទឡើងជាមហាទានបត ី ថ្លវ យទានដល់ភកិ្ ខុសងឃ នងិ ឲយទានដល់ឣនក្
ក្ាំសតទ់រុត៌រក្រីក្  ទហើយក្សាងសាោ  ៤  មុខ្  ម្ចន ៤  បន ទប់  ក្ នុង 
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-២៧៤- 
រ ឿង ននទិយឧបាស្ក្ 

មហាវហិារ នាក្រពឥសិបតនមរិទាយវន័រពមទា ាំងទររឿងទសនាសនៈ 
ទវររបទរនរពះសងឃ ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន ទហើយរចួចទកឹ្ ទលើរពះ
ហសត របស់រពះសាសាត  ។ 

ទពលទនាះ រាសាទទពិវរបក្បទដ្ឋយលក្វ ៧ របការ ម្ចនទាំហាំ 
១២ ទយជន ៍ក្ាំពស់ ១០០ ទយជន ៍ ទពញទដ្ឋយនាងទទពធតី ាន
ទក្ើតទឡើង ក្នុងទទវទោក្ សរម្ចប់នន ទយិឧាសក្ទនាះ ។  

សម័យមួយ រពះមហាទម្ចរគោល នទតថរ ាននមិន តទៅកានឋ់ាន
ទទវទោក្ ទហើយទ ើញរាសាទទពិវទនាះ ទទើបសួរទទវបុរតទា ាំងទនាះ 
ថ្ល “រាសាទទពិវទនះ ជារបស់ឣនក្ណា?” ។  ពួក្ទទវបុរត ទឆលើយថ្ល 
“ជារបស់នន ទយិឧាសក្” ។ ចាំលណក្នាងទទពធតី លដលទៅច្ច ាំរក្ា
រាសាទទនាះ ានផ្កត ាំទផ ញើជាមួយនងឹរពះទថរៈថ្ល “សូមរពះរុណម្ចច ស់
ទមតត រាប់ ដល់នន ទយិឧាសក្ ឲយគ្នតឆ់្មប់មក្ទក្ើត ក្នុងទទវទោក្
ទនះផង”  ។ 

រពះមហាទម្ចរគោល ន លុះរតឡប់មក្កានម់នសុសទោក្វញិ
ទហើយ  ក្ា៏នចូលទៅរកាបទលូទរឿងទនះ  ថ្លវ យដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ លុះរទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងរ់តស់
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ចិរបបវាេឹ  បុរេំិ    ទូរនោ  នសាតថិមាគតំ 

ញាតី មិោត  េុហជាជ  ច    ឣភិននទនតិ  ឣាគតំ 

តនថវ  កតបុញ្មប ិ   ឣសាម   នលាក  បរ ំ គតំ 
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-២៧៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បុញ្និ  បឋិគណហ នតិ    បិយំ  ញាតីវ  អាគតំ ។ 

ពួក្ញាតកិ្ត ីមរិតក្ត ីសាំឡាញ់ក្ត ី រលមងទរតក្ឣរនងឹបុរសលដល
ឃាល តគ្នន  ឣស់កាលដយូ៏រឣលងវង មក្ឣាំពចីម្ចង យទដ្ឋយសួសតី មក្ដល់ 
ទហើយ យ៉ងណាមញិ, បុណយទា ាំងឡាយ លតងទទលួបុរគលលដល 
ានទធវើបុណយទហើយ ចយុតឣាំពមីនសុសទោក្ទនះ ទៅកានទ់ោក្ខ្ង
មុខ្ ដចូញាតទិា ាំងឡាយ ច្ចាំទទលួបុរសលដលជាទរីសឡាញ់ ទទើបមក្
ដល់  យ៉ងទនាះលដរ  ។  

ចប់ បិយវគគ ទ ី១៦ 
6 

 

លោធវគគ  ទី ១៧ 

១៧៤- រ ឿង ររះនាងររា្ិណី្ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូរពះនាងទោហណីិ ជារពះ     
ក្នដិ ាភរនិរីបស់រពះឣនរុទុ ធទត ថរ ។ រពះនាងទោហណីិ ទក្ើតទោរលរសង
រម្ចស់ ម្ចនទសចក្តទីឣៀនខ្ម ស យ៉ងខ្ល ាំង ោក្ខ់្ លនួពួនឣាតម  មនិចង់
ឲយឣនក្ណាម្ចន ក្ ់ទ ើញរបូរពះនាងទឡើយ ។ 

រពះឣនរុទុ ធទត ថរ ាននមិន តទៅ នយិយពនយល់ ឲយនាងបរចិ្ចច រ 
ទររឿងឣល រ្ រ របស់នាង យក្ទៅក្សាងសាោមួយខ្ នង សរម្ចប់
ឈប់សាំោក្ ទដ ើមបីឲយទោរលរសងរម្ចស់របស់នាងានជាសះទសបើយ
ឣស់ទៅ ។ 

រពះនាងទោហណីិ   ានទធវើតមរពះទថរៈ   លុះក្សាងសាោ 
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-២៧៦- 
រ ឿង ររះនាងររា្ិណី្ 

 រចួឣស់ទហើយ ក្ា៏ននមិន តរពះភកិ្ ខុសងឃ ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន មក្
ទទលួភតត ហារ ជាការឆលងសាោ ។  

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ ឲយទរទៅតមនាងទោហណីិ មក្ 
ទហើយ រតស់ទទសនាឣាំពបុីពវក្មមរបស់នាង ថ្ល “ក្នុងឣតតីជាត ិនាង
ទោហណីិ ានជាឣរគមទហសី របស់រពះោជារកុ្ងរោណសី នាង
ម្ចនទសចក្តរីចលណន នងឹរសីសនាំម្ចន ក្ ់ ទហើយានយក្លខ្ ញរ ទៅទោយ
ទលើលររទដក្ ទលើសទមលៀក្បាំរក្់ នងិ ទោយទលើខ្ លនួរសីសនាំទនាះ ទទៀត
ផង ។ ទដ្ឋយសារលខ្ ញរលដលទៅទលើលររ នងិ ទលើសទមលៀក្បាំរក្ ់ាន
បះ៉រល់ទលើខ្ លួនរសីសនាំទនាះ ទធវើឲយនាងទក្ើតជារម្ចស់ រសទពញខ្ លនួ
រាណ ទឣះទឡើងក្ន ទលួធាៗំ  ម្ចនទកុ្ខទវទនា យ៉ងខ្ល ាំងកាល ... ទររះ
ាបក្មមលដលនាងទោហណីិ ទោយលខ្ ញរទលើរសីសនាំទនះ ឲយផល ទទើប
នាងទក្ើតម្ចនទោរលរសង រម្ចស់រសទពញខ្ លនួ ក្ នុងជាតទិនះ យ៉ង
ដទូចនះ” ក្នុងទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រពះឣងគរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 

នកធំ   ជនហ   វបិបជនហយយ   មានំ 

េនញ្ជនំ    េពវមតិកកនមយយ 

តំ   ោមរបូេមិមេជជមានំ 

ឣកិញេនំ   ោនុតបនតិ   ទុកខ   ។ 

បុរ គលរួរលះបងទ់សចក្តទីរកាធទចញ រួរលះបងម់្ចនះទចញ 
រួរក្ន លងសទញ្ជដ ជនធម៌ ទា ាំងឣស់ទច្ចលទចញ, ទកុ្ ខទា ាំងឡាយ លតង 
មនិជាប់តមបុរគលលដលមនិជាំរក្ ់ក្នុងនាម នងិរបូ មនិម្ចនក្ទិលស 
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-២៧៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទររឿងក្ងវល់ទនាះ  ។ 
   

 

១៧៥- រ ឿង ឣញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុមួយរបូ ក្នុងសម័យលដល 
រពះឣងគមនិទានា់នបចដតតសិកាខ បទ ហាមមនិឲយភកិ្ ខុកាប់ទដ ើមទឈើ  ។ 
ភកិ្ ខុរបូទនះ ម្ចនរទរម្ចងការចងក់្សាងទសនាសនៈ, ក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទនាះ 
ទ ើញទដ ើមទឈើ លដលជាទទីពញចតិត មួយទដ ើមយ៉ងធាំ ទហើយរតិនងឹ
កាប់ ។ 

ទៅទលើទដ ើមទឈើទនាះ ម្ចនរកុ្ ខទទវត លដលម្ចនកូ្នខ្ ចមួីយឣងគ 
ទៅឣារស័យ, រកុ្ ខទទវតទនាះ ានសុាំឣងវរក្រនងឹភកិ្ ខុរបូទនាះ ទដ ើមបីកុ្ ាំ
ឲយកាប់ទដ ើមទឈើ  លដលជាទទីៅឣារស័យរបស់ខ្ លនួ ។ លតភកិ្ ខុរបូទនាះ 
មនិរពមសាត ប់ នវូរក្យសុាំឣងវរក្រ របស់រកុ្ ខទទវតទនាះទឡើយ ទៅលត
ចទចសកាប់ ទធវើដចូជាមនិដងឹ រហូតដល់លផលប៉ូវទៅរតូវក្ដ របស់កូ្ន      
រកុ្ ខទទវត ដ្ឋចា់តទ់ៅ ។ 

រកុ្ ខទទវត ានទ ើញយ៉ងទនះទហើយ ម្ចនទសចក្តទីរកាធខ្ងឹ 
នងឹភកិ្ ខុរបូទនាះ យ៉ងខ្ល ាំង រតិនងឹសម្ចល ប់ភកិ្ ខុទនាះទច្ចល លតាននកឹ្
រតិទាន ់ថ្ល “ភកិ្ ខុទនះ ជាឣនក្ម្ចនសីល ទបើឣាតម ឣញ សម្ចល ប់ទោក្
ឲយសាល ប់ ឣាតម ឣញ នងឹរតូវទទលួទកុ្ ខ ក្នុងឣាយភូម ិ ឣស់ជាទរចើន
ឆ្មន ាំ ទហើយពួក្ទទវតទា ាំងឡាយ ក្ន៏ងឹយក្ទធវើជារាំរ ូ តមឣាតម ឣញ, 
មួយទទៀត  ភកិ្ ខុរបូទនះ ជាឣនក្ម្ចនម្ចច ស់  រតូវលតឣាតម ឣញ  ទៅរកាប 
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-២៧៨- 
រ ឿង នាងឧថតរាឧបាសិ្កា 

ទលូដល់ម្ចច ស់ ទទើបជាការរបក្ព” រតិទរសចទហើយ ក្ទ៏ដ ើរលរសយាំ
តមដងផលូវ ទហើយានទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់ជាបទសចក្តទីនាះ សពវររប់ឣស់
ទហើយ រទងស់លមតងធមមកី្ថ្ល ទរសចកាលណាទហើយ ក្រ៏ទងរ់តស់
រពះគ្នថ្លទនះ បញ្ជជ ក្ល់ថមទទៀត ថ្ល ៖ 

នយា  នវ  ឧបបតិតំ  នកធំ    រថំ  ភនតីវ  ធារនយ 

តមហំ  សារថឹ  រពមិូ         រេមិគាគ នហា  ឥតនោ  ជនោ ។ 

បុរគលណា ឃាតទ់សចក្តទីរកាធ លដលទក្ើតទឡើងទហើយ ដចូ
សារថ ី ទប់រថ លដលក្ាំពុងទលឿនាន, តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ ថ្ល 
ជាសារថ,ី ជនទរៅពទីនះ រគ្ននល់តជាឣនក្កានល់ខ្សបរទទ (‘មនិលមនជា
សារថទីឡើយ)’ ។ 

 

   
 

១៧៦- រ ឿង នាងឧថតរាឧបាសិ្កា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងឧតតោ ឧាសិកា ជាធតី
របស់បុណណទសដ ា ី ។ នាងឧតតោ ឧាសិកា ទនះ ជាទសាតបន នបុរគល, 
ឯសាវ ម ី របស់នាង ជាទសដ ាបុីរត ក្នុងរកុ្ងោជររះឹ រតកូ្លសាវ មនីាង 
ជាឣនក្មចិ្ចឆ ទដិ ា ិ។ 

នាងឧតតោ មនិានទៅទធវើបុណយ តមចតិតនាងរាថ្លន ទទ នាង
ានជួលនាងសិរមិ្ច លដលជារសីផ្ករ ម្ចស ឲយមក្ទៅរមួជាមួយសាវ មី
របស់ខ្ លនួ ទហើយានលបោក្ទ់ៅទធវើបុណយទាន មនិឲយសាវ មដីងឹ ទៅ 
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-២៧៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឯខ្ងទរៅ  ។ 
ចាំលណក្ឯ នាងសិរមិ្ចទនាះ ម្ចនរាំនតិ រតិនងឹដទណតើ មសាវ ម ី

របស់នាងឧតតោ ចងរ់តួតរតមក្ទលើនាង ទហើយានទៅរបទសូោ៉យ 
ចាំទរះនាងឧតតោ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ លតនាងឧតតោឧាសិកា មនិ
ានទរកាធខ្ងឹនងឹនាងសិរមិ្ចវញិទឡើយ ។ ទរកាយមក្ នាងសិរមិ្ច 
ានដងឹទទាសក្ាំហុស របស់ខ្ លួនទហើយ ទទើបានទៅសុាំខ្ម្ចទទាសនងឹ
នាងឧតតោ ។   នាងឧតតោ ក្ា៏ននា ាំនាងសិរមិ្ច ទៅគ្នល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត សលមតងធមមកី្ថ្ល ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
ឣនកក នធន  ជិនន  នកធំ       ឣសាធំុ  សាធុោ  ជិនន 

ជិនន  កទរយំិ  ទាននន          េនចេោលិកវាទិនំ  ។ 

បុរគល របបីផ្កច ញ់មនសុសទរកាធ ទដ្ឋយទសចក្តមីនិទរកាធ 
របបីផ្កច ញ់មនសុសឣសបបុរស ទដ្ឋយសបបុរស របបីផ្កច ញ់មនសុស
ក្ាំណាញ់ ទដ្ឋយការឲយ របបីផ្កច ញ់មនសុសនយិយរក្យលដលមនិពតិ 
ទដ្ឋយរក្យពតិ ។ 

   
 

១៧៧- រ ឿង រមាគគលាល នរថថ បបញ្ហា  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូបញ្ជា  របស់រពះមហា- 
ទម្ចរគោល ន ។ សម័យក្ថងមួយ រពះទថរៈ ាននមិន តទៅកានឋ់ានទទវ-
ទោក្ ានសួរពួក្នាងទទវធតី លដលនា ាំគ្នន មក្ថ្លវ យបងគាំថ្ល “ទតើនាង
ទា ាំងឣស់គ្នន    ានទធវើបុណយឣវីលដរ   ានជាមក្ទក្ើត ក្នុងទទីនះ  ទហើយ 

279



 

 

-២៨០- 
រ ឿង ភិក្ខ ុទលូសួ្ បញ្ហា  

ានសមបតត ិយ៉ងទនះ?” ។ 
នាងទទវធតីទា ាំងទនាះ ម្ចនការខ្ម សទឣៀន មនិចងព់តិទលូ 

រពះទថរៈ លតរតូវរពះទថរៈ ទដញទដ្ឋលសួរខ្ល ាំងទពក្ នាងទទវធតីខ្ លះ 
ានទលូរពះទថរៈថ្ល “នាងខ្ ញុ ាំមនិានទធវើបុណយឣវីទទ រគ្ននល់តានរក្ា 
នវូរក្យសចចៈប៉ុទណាណ ះ” ។  នាងទទវធតីខ្ លះ ានពតិទលូ ថ្ល “នាងខ្ ញុ ាំ 
មនិានទរកាធខ្ងឹជាមួយនងឹឣនក្ដក្ទ” ។ នាងខ្ លះ ក្ា៏នពតិទលូ ថ្ល 
“នាងខ្ ញុ ាំានបរចិ្ចច រសមបតតទិនះមួយ ទនាះមួយ ទទើបានសមបតតយិ៉ង
ដទូចនះ” ។ 

រពះមហាទម្ចរគោល ន លុះរតឡប់មក្ពទីទវទោក្វញិ ាន
ចូលទៅ  រកាបទលូទរឿងទនះ  ថ្លវ យរពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េចេំ  ភនណ  ន  កុនជឈយយ    ទជាជ   ឣបបំបិ  យាចិនោ 

ឯនតហិ  តីហិ  ឋាននហិ        គនចឆ  នទវាន  េនតិនក ។ 

បុរគល រួរទរលរក្យពតិ ១ មនិរួរទរកាធ ១ កាលរតូវទរ
សូមវតថុសូមបីម្ចនតចិ ក្រួ៏រឲយ ‘(តមតចិ’) ១, បុរគលរបបីទៅទក្ើត ក្នុង 
សាំណាក្ ់ក្នទទវតទា ាំងឡាយាន ទដ្ឋយទហតុ  ៣  យ៉ងទនះឯង ។  

   
 

១៧៨- រ ឿង ភិក្ខ ុទលូសួ្ បញ្ហា  

រពះបរមសាសាត  កាលឣារស័យរកុ្ងសាទក្តុ របថ្លប់រងទ់ៅ 
ក្នុងរកុ្ងឣចជនវន័ រទងរ់ារឰនវូបញ្ជា  លដលភកិ្ខុទា ាំងឡាយានរកាប 
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-២៨១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទលូសួរទហើយ រទងា់នសលមតងរពះធមមទទសនាទនះ ថ្ល “ឣហសឹកា 
ទយ...”  ប៉ុទណណះជាទដ ើម ។ 

ក្រិ ានឮថ្ល សម័យលដលរពះម្ចនរពះោរ ម្ចនភកិ្ ខុសងឃ 
ជាបរវិារ ទសតចយងចូលទៅកានទ់រីកុ្ងសាទក្តុទដ ើមបីយងបណិឌ ាត 
ទរាសសតវទនាះ, ម្ចនររហមណ៍ច្ចស់ម្ចន ក្ ់ ក្ាំពុងលតទដ ើរទចញឣាំពទី ី
រកុ្ង រសាប់លតានចួបរបទះនងឹរពះសាសាត  លក្បរម្ចតទ់ាវ ររកុ្ងទហើយ
ានរកាបោប លក្បររពះាទា រកាបទលូថ្ល “លនកូ្នសម្ចល ញ់ ធមមត 
ម្ចតបតិ រតូវបុរតធតីទា ាំងឡាយទាំនកុ្បាំរងុ ទៅទពលម្ចនវយ័ច្ចស់ 
ជោ មនិលមនទទឬ? ទលូរពះបងគាំានទ ើញរពះឣងគទហើយ សូមរពះ  
ឣងគ រទងរ់ពះទមតត  នមិន តទៅសួរសុខ្ទកុ្ ខនងឹម្ចតផង” ដទូចនះទហើយ 
ានរកាបទលូឣាោធនា ឲយរពះឣងគទសតចយងទៅកានផ់ទះរបស់ខ្ លនួ ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់សតចយងទៅ កានផ់ទះទនាះទហើយ រទងរ់ង ់
ទៅទលើឣាសនៈ លដលររហមណ៍ានរកាលទកុ្ទហើយ រពមទា ាំងភកិ្ ខុ
សងឃ ។ 

ររហមណ៍ពរីនាក្ប់តរីបពន ធ ានថ្លវ យភតត ហារ ដល់ភកិ្ ខុសងឃ 
ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន ទដ្ឋយទសចក្តរីជះថ្លល បាំផុត ទហើយានរកាប
ទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន សូមរពះឣងគរទងទ់ទលួនវូភតត ហារ 
ក្នុងផទះ របស់ទលូរពះបងគាំ ជាទរៀងោល់ក្ថងចុះ” ។ 

រពះសាសាត  រតស់ថ្ល “ម្ចន លររហមណ៍ ធមមតរពះពុទ ធទា ាំង 
ឡាយ នងឹមនិទទលួភតត ហារ លតក្នុងផទះក្នបុរគលម្ចន ក្ប់៉ុទណាណ ះទទ” ។ 
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-២៨២- 
រ ឿង នាងបុណ្ណ ទាសី្ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ម្ចនការសងស័យ ានរបជុ ាំសន ទនាគ្នន  ថ្ល “ទតើ
ទហតុឣវីានជាររហមណ៍ទា ាំងពរីនាក្ប់តរីបពន ធ ទៅរពះសាសាត  ថ្ល ជា
កូ្នរបស់គ្នត ់យ៉ងដទូចនះ?” ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ទហើយ រតស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំង 
ឡាយ ររហមណ៍ទា ាំង ២ នាក្ទ់នះ ធ្លល ប់ានទក្ើតជាម្ចតបតិបទងរើត
របស់តថ្លរត ឣស់កាលបរីនជ់ាតមិក្ទហើយ ក្នុងឣតតីកាល...” ។ 

កាលររហមណ៍ពរីនាក្ប់តរីបពន ធ ានសទរមចនវូឣរហតតផល 
ទហើយ បរនិរិវ ន, ពួក្ភកិ្ ខុ ានរកាបទលូសួរសមបោយកិ្ភព នងឹរពះ
សាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣហឹេក  នយ  មុននយា    និចេំ  កនយន  េំវោុ 

នត  យនតិ  ឣចេញតតំ   ឋានំ         យតថ   គោតវ   ន  នសាចនរ ។ 

ជនទា ាំងឡាយណា ជាឣនក្រាជញ មនិទបៀតទបៀនសតវដក្ទ 
សរងួមទហើយ ទដ្ឋយកាយទាវ រ ‘(ជាទដ ើម)’ ជានចិច, ជនទា ាំងឡាយទនាះ 
រលមងទៅ កានឋ់ានលដលមនិទចះលរបរបួល ជាឋានលដលទរទៅដល់ 
ទហើយ  លតងមនិទសាក្សាត យ  ។ 

 

   
 

១៧៩- រ ឿង នាងបុណ្ណ ទាសី្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងបុណណទាសី លដលជាទាសី 
របស់ទសដ ារីកុ្ងោជររះឹ ។   ក្ថ ងមួយ  ទោក្ទសដ ា ីានទរបើឲយនាងបុក្ 
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-២៨៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣងររជាទរចើន ។ នាងានបុក្ឣងររ ត ាំងលតពរីពកឹ្រពលឹម រហូតដល់
រពលប់ មនិទចះទហើយទសាះ លុះដល់យប់ នាងានទរទាលរបទបី
បាំភ លទឺហើយ បុក្ឣងររ បន តទទៀត នាងលបក្ទញើសទចញពោីងកាយ ហូរ
មក្រសរសាក្ ់ ទហើយទៅឈប់សរម្ចក្កាយ ទដ ើមបីបាំាតទ់សចក្តី
ទនឿយហត ់ក្នុងទពលទនាះ នាងានទ ើញពន លទឺភ លើងភលបឺលុងៗ របស់ភកិ្ ខុ
ទា ាំងឡាយ លដលទៅឣារស័យ ទលើក្ាំពូលភនាំរជិឈកូ្ដ ទហើយាននកឹ្
រតិថ្ល “ឣាតម ឣញ ជារសីរក្រីក្លាំាក្ រតូវឣតធ់ន ់ ច ាំទរះទសចក្តី
លាំាក្ មនិានឈប់សរម្ចក្ ទធវើការមនិានទដក្ពួន ក្នុងោរតទីនះ, 
ចាំលណក្ភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ទររះទហតុឣវីហន៎ ានជាមនិសិងលដរ ឬមួយ ក្៏
ម្ចនទសចក្តមីនិសបាយទក្ើតទឡើង ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះលដរ?” លុះដល់
រពកឹ្ទឡើង នាងក្ា៏នយក្ក្ន ទក្ម់ក្ទធវើជានាំ ចាំឣិនទរសចទហើយ ទទើប
ទវចដ្ឋក្ន់ងឹថនក្ ់ ទដ ើរទៅដងទកឹ្ រាថ្លន នងឹយក្ទៅបរទិោរ ទៅតម
ផលូវ ជួនចាំជាទពលទនាះ នាងានចួបរបទះនងឹរពះសាសាត  ម្ចនរពះ  
ឣានន ទ ជាបច្ចឆ សមណៈ នាងម្ចនចតិតរជះថ្លល  យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយាន 
យក្នាំទនាះ ទៅថ្លវ យដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត  រទងទ់ទលួនាំទហើយ រទងទ់ធវើឣនទុម្ចទនា ។ 
នាង រតិក្នុងចតិ តថ្ល “នាំរបស់ឣាតម ឣញទនះមនិរបទសើរទទ រពះសាសាត  
រាក្ដជាមនិទសាយ នវូនាំទនះទទទមើលទៅ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបនវូវារចតិ ត របស់នាងបុណណទាសីទហើយ 
រទងា់នរងទ់សាយនាំទនាះ ឲយនាងានទ ើញ លុះរទងទ់សាយនាំទនាះ 
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-២៨៤- 
រ ឿង ឣថុលឧបាស្ក្ 

ទហើយ រទងរ់តស់ទៅនាងបុណណទាសីមក្ទហើយ រតស់សួរថ្ល “លន
នាងបុណណទាសី កាលពយីប់មញិ ទតើនាងានរតិដល់សាវក័្ របស់
តថ្លរត យ៉ងដចូទមតចលដរ?” ។ នាង ានរកាបទលូទរឿងទនាះ ថ្លវ យ
រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េទា  ជាគរមាោនំ     ឣនហារោត នុេិកខិ នំ 

និព្វវ នំ  ឣធិមុោត នំ        ឣតថំ   គចឆនតិ  ឣាេវា  ។ 

ឣាសវៈទា ាំងឡាយ របស់បុរគលឣនក្ោញ ក្រ់ពញក្ សពវកាល ជា
ឣនក្សិក្ាក្រតសិកាខ  ទា ាំងក្ថងទា ាំងយប់ ម្ចនចតិតចុះស៊ប់កានរ់ពះនរិវ ន 
លតងដល់នវូការត ាំងទៅមនិានទឡើយ ។  

   
 

១៨០- រ ឿង ឣថុលឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰឧាសក្ម្ចន ក្ ់ ទ ម្ ះឣតុលៈ ។ 
ក្ថងមួយ ឣតុលឧាសក្ នងិ ឧាសក្ ៥០០ នាក្ទ់ទៀត ានទៅសាត ប់
ធម៌ទទសនា របស់រពះទរវតទតថរ,  កាលទបើរពះទរវតៈ មនិសលមតងធម៌ 
ក្ទ៏រកាធខ្ងឹទហើយ ាននា ាំគ្នន ទៅកានស់ាំណាក្រ់ពះសារបុីរត, កាល
ទបើរពះសារបុីរតសលមតងរពះឣភធិមម រជាលទរៅទពក្, ក្ម៏និទពញចតិត 
ទហើយក្ា៏ននា ាំគ្នន  ទៅរក្រពះឣានន ទ, កាលទបើរពះឣានន ទ សលមតងធម៌
តចិហួសទពក្, ក្ា៏នទរកាធខ្ងឹនងឹរពះឣានន ទ ថ្ល “រពះឣានន ទ ទនះ ច ាំ 
ជាខ្ ជលិលមនលទន សលមតងធម៌លតបន តចិ”  ទហើយ ាននា ាំគ្នន ទៅគ្នល់រពះ 
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-២៨៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សាសាត   ានរកាបទលូទរឿងទនាះ  ថ្លវ យរពះឣងគរទងរ់ជាប ។ 
រពះសាសាត  រទងស់លមតងធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖  
នបាោណនមតំ  ឣតុល       ននតំ  ឣជជតោមិវ 

និនទនតិ  តុណហ ី មាេីនំ            និនទនតិ  ពហុភាណិនំ 

មិតភាណិមប ិ និនទនតិ       នតថិ   នលានក  ឣនិនទិនោ ។ 

ន  ចាហុ  ន ច  ភវេិសតិ    ន  នចតរហិ  វជិជតិ 

ឯកនតំ  និនទិនោ  នបានសា    ឯកនតំ  វា  បេំេិនោ ។ 

យនញេ  វញ្ិូ  បេំេនតិ      ឣនុវចិេ  េុនវ  េុនវ 

ឣចឆិទទវតឹុ  នមធាវ ឹ     បញ្េីលេមាហិតំ 

ននកខំ   ជនមាព នទនេសវ      នក  តំ  និនទិតុមរហតិ  

នទវាបិ  នំ  បេំេនតិ     រពហម ញោបិ  បេំេិនោ ។ 

ម្ចន លឣតុលៈ ការតះិទដៀល នងិ ការសរទសើរទនះ ជារបស់
ច្ចស់ ( ‘ម្ចនយូរណាស់ទហើយ)’, ការតះិទដៀល នងិ ការសរទសើរទនះ 
មនិលមនទទើបលតនងឹទក្ើតទឡើង ក្នុងក្ថងទនះទទ ( ‘ទររះថ្ល) ជនទា ាំងឡាយ 
លតងននិាទ នវូបុរ គលឣនក្ឣងគុយទសងៀមក្ម៏្ចន ននិាទ នវូបុរ គលឣនក្នយិយ
ទរចើន ក្ម៏្ចន ននិាទ នវូបុរ គលឣនក្នយិយលតលមមរបម្ចណ ក្ម៏្ចន (‘ឣនក្
ណាៗ ក្ទ៏ដ្ឋយ)’ ក្នុងទោក្ លដលមនិរតូវទរននិាទ  មនិម្ចនទឡើយ, 
បុរគលលដលរតូវទរននិាទ លតមា៉ង ឬ រតូវទរសរទសើរលតមា៉ង មនិលមន 
ម្ចនមក្ទហើយ លតក្នុងឣតតីកាលទទ នងឹម្ចនទៅ ក្នុងឣនារត ក្ទ៏ទ 
ម្ចនលតក្នុងបចចុបបន នទនះ ក្ទ៏ទលដរ  ។ 
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-២៨៦- 
រ ឿង ភិក្ខ ុឆរវគគីយ៍ 

ទបើឣនក្រាជញទា ាំងឡាយ សទងរតទមើល ទរៀងោល់ៗ ក្ថង ទហើយ
សរទសើរបុរគលណា លដលជាឣនក្របរពតឹ តមនិដ្ឋច ់ម្ចនរាជាញ  ម្ចនចតិ ត
តមរល់ខ្ជ ប់ ក្នុងបញ្ជដ  នងិ សីល, ឣនក្ណា រួរនងឹននិាទ បុរ គលលដលដចូ
ជាទឆ្មត រក្នម្ចសជទម្ចព នទទនាះាន សូមបីទទវតនងិមនសុសទា ាំងឡាយ 
ក្ស៏រទសើរបុរគលទនាះ ទា ាំងរពហម ក្ស៏រទសើរបុរគលទនាះ ដចូគ្នន លដរ ។ 

    
 

១៨១- រ ឿង ភិក្ខ ុឆរវគគីយ៍ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុឆពវរ គយ៍ី លដលម្ចនពួក្ ៦ 
នាក្ ់រ ឺបណឌុ ក្ៈ ១, ទោហតិក្ៈ ១, ទមតតយិៈ ១, ភុមមជ ជក្ៈ ១, ឣសសជ ិ
១ បុនពវសុក្ៈ ១ ។  ពួក្ភកិ្ ខុជាសម្ចល ញ់នងឹភកិ្ ខុ ៦ របូទនាះ ម្ចនទ ម្ ះ
ថ្ល ឆពវរ គយ៍ី ដចូគ្នន  ។  សម័យក្ថងមួយ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ម្ចនក្ដកាន់
ទឈើរចត ់រក្ល់សបងទជើង ទដ ើរចង្កងរម ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ពះសណាត ប់ ឮសាំទឡងលសបងទជើងទហើយ 
រទងរ់តស់សួរ នវូរពះឣានន ទ ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ នុះ៎ រជឺាសាំទឡងឣវី?” 
កាលរពះឣានន ទរកាបទលូទហើយ ទទើបរទងា់នរតស់បចដតតសិកាខ បទ 
ឣប់រ ាំ ដល់ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះទហើយ រតស់ឣភសិម្ចច្ចរ ទដ ើមបីឲយភកិ្ ខុ
រក្ានវូចរយិម្ចរយទ ឲយានលអរតមឹរតូវទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះ 
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

កយបបនកបំ  រនកខយយ    កនយន  េំវនុោ  េិយា 

កយទុចេរតំិ  ហិោវ        កនយន  េុចរតំិ  ចនរ 
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-២៨៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

វចីបនកបំ  រនកខយយ        វាចាយ  េំវនុោ  េិយា 

វចីទុចេរតំិ  ហិោវ         វាចាយ  េុចរតំិ  ចនរ  

មនោបនកបំ  រនកខយយ     មនសា  េំវនុោ  េិយា 

មនោទុចេរតំិ  ហិោវ        មនសា  េុចរតំិ  ចនរ  

កនយន  េំវោុ  ធីោ       ឣនថា  វាចាយ  េំវោុ 

មនសា  េំវោុ  ធីោ       នត នវ  េុបរេំិវោុ  ។  

បុរគល របបីរក្ានវូការក្ទរមើក្កាយ របបីសរងួមកាយ របបី
លះបងក់ាយទចុចរតិ របបីរបរពតឹ តកាយសុចរតិ របបីរក្ាការក្ទរមើក្
វាច្ច របបីសរងួមវាច្ច របបីលះបងវ់ចទីចុ ចរតិ របបីរបរពតឹ តវចសុីចរតិ 
របបីរក្ាការក្ទរមើក្ចតិ ត របបីសរងួមចតិ ត របបីលះបងម់ទនាទចុ ចរតិ 
របបីរបរពតឹ តមទនាសុចរតិ, ឣនក្រាជញទា ាំងឡាយ ានសរងួមកាយ 
សរងួមវាច្ច ឣនក្រាជញទា ាំងឡាយ ានសរងួមចតិ តទហើយ ទោក្ទា ាំង
ទនាះឯង  ទ ម្ ះថ្ល សរងួមទហើយ ទដ្ឋយរបក្ព ។ 

ចប់កោធវគ្គ  ទី ១៧ 

ចប់ គាថាធមមបទប្រប 
ភាគ ទ ី៦ 

6 

 
សូ្មសិ្ក្សាភាគ ទ្ី ៧  បនតមៅមទ្ៀត 
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គាថាធម្មបទប្រប 

6 

នមោ  តស្ស  ភគវមោ  ឣរហមោ  ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស ។ 

ភាគ ទី ៧ 

មលវគគ   ទី ១៨ 

១៨២- រ ឿង រគាោថក្បុរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូបុរតរបស់នាយទគ្នឃាតក្ ៍។ 
ឪពុក្ ជាឣនក្សម្ចល ប់ទគ្នចចិច ឹមជវីតិ ទបើក្ថ ងណាមួយ គ្នតម់និាន 
សាចទ់គ្នមក្បរទិោរទទ ក្ថងទនាះ គ្នតប់រទិោរឣាហារមនិានលដរ ។ 
ក្ថងមួយ គ្នតរ់ក្សាចទ់គ្នមនិាន ទទើបច្ចប់យក្កា ាំបតិ ទដ ើរតរមងទ់ៅ
រក្ទគ្នលដលឈរ ទៅទរកាមផទះ លុះទៅដល់ទហើយ ក្លូ៏ក្ក្ដចូលទៅ
ក្នុងម្ចតទ់គ្នទនាះ ទាញយក្នវូឣណាត តទគ្នមក្កាត ់ ទហើយានយក្    
ឣណាត តទគ្នទនាះទៅឣាាំង ទដ ើមបីបរទិោរជាមួយនងឹាយ ។  

ទពលទនាះ ក្រ៏សាប់លតឣណាត ត របស់នាយទគ្នឃាតក្ ៍ដ្ឋច់
ទចញ អាំពកី្ នុងម្ចត ់ធ្លល ក្ទ់ៅទលើច្ចនាយ, គ្នតា់នទទលួនវូាបក្មម 
ទ ើញរាក្ដទានល់ភនក្ ក្នុងបចចុបបន ន លរសក្ទោទ ៍ដចូជាទគ្នលដលគ្នត់
ានសម្ចល ប់ លុះនាយទគ្នឃាតក្ ៍សាល ប់ទហើយ ក្ា៏នទៅទក្ើតទៅ ក្នុង
ឣវចិនីរក្ ។ 

ចាំលណក្ឯបុរត របស់នាយទគ្នឃាតក្ ៍ានទ ើញយ៉ងដទូចនះ 
ទហើយ ក្ភ៏យ័ខ្ល ចយ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានរតទ់ៅរស់ទៅ ឯនររ តក្រ-
សីោ ានភរយិ នងិ បុរត ក្នុងនររទនាះ ។   ទរកាយមក្ បុរតរបស់ 
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-២៨៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

គ្នតា់នទៅរស់ទៅ ឯរកុ្ងសាវតថ ី ជាឣនក្ម្ចនសទាធ រជះថ្លល  ក្នុងរពះ
ពុទ ធសាសនា ទហើយាននា ាំយក្បតិរបស់ខ្ លួនទៅ រស់ទៅជាមួយ ។ 
ក្ថងមួយ គ្នតា់ននមិន តភកិ្ ខុសងឃ ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន មក្ឆ្មនទ់ៅ
ផទះរបស់ខ្ លនួ ទហើយរកាបទលូសុាំឲយរពះសាសាត  ទធវើឣនទុម្ចទនា ទដ ើមបី
បតិ របស់ខ្ លនួ ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
បណឌ ញបលានសាវ   ទានិេិ 

យមបុរសិាបិ  ច  នត  ឧបឋាិោ 

ឧនយោគមុនខ   បតិឋាេិ 

បានថយយមបិ  ច  នត  ន  វជិជតិ ។ 

នសា  កនោហិ  ទីបមតតនោ 

ខិបបំ  វាយាម  បណឌ ិ នោ  ភវ 

និទធនតមនលា  ឣនងគនោ 

ទិពវំ  ឣរយិភូមិនមហិេិ  ។ 

ឧបនីតវនយាវ   ទានិេិ 

េមបយានោេិ  យមេស  េនតិកំ 

វានសាបិ  ច  នត  នតថិ   ឣនតោ 

បានថយយមបិ  ច  នត  ន  វជិជតិ  ។ 

នសា  កនោហិ  ទីបមតតនោ 

ខិបបំ  វាយាម  បណឌ ិ នោ  ភវ 
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-២៩០- 
រ ឿង រគាោថក្បុរថ 

និទធនតមនលា  ឣនងគនោ  

ន  បុន  ជាតិជរ ំ ឧនបហិេិ  ។ 

ឥឡូវទនះ ខ្ លនួឣនក្ ដចូជាសលឹក្ទឈើទុ ាំទហើយ ទា ាំងពួក្បុរស 
របស់យមោជ ក្រ៏ាក្ដ ដល់ឣនក្ទហើយ ខ្ លនួឣនក្ត ាំងទៅ ក្នុងម្ចតក់្ន 
ទសចក្តវីនិាស សូមបីទសបៀង រកុឺ្សល របស់ឣនក្ទសាត ក្ម៏និទាន់
ម្ចនទឡើយ ។ 

ឣនក្ចូរទធវើកុ្សល លដលជាទពីងឹសរម្ចប់ខ្ លនួទៅ ចូរពាយម 
ឲយានឆ្មប់រហ័សទៅ ចូរជាឣនក្ឆ្មល តវាងក្វទៅ ‘(កុ្ ាំជាមនសុសលងងទ់មល
ទឡើយ)’ ទបើឣនក្ ( ‘ទធវើយ៉ងទនះទហើយ’) នងឹទៅជាឣនក្ក្ាំច្ចតប់ងម់ន ទលិ
ាន មនិម្ចនទទីលួ រកឺ្ទិលស នងឹដល់នវូភូម ិ របស់រពះឣរយិៈ 
លដលជាទពិវាន ។ 

ឥឡូវទនះ ខ្ លនួឣនក្ រតូវជោចូលដល់ទហើយ ជាឣនក្ទរៀបចាំ
ដ ាំទណើ រទៅ កានស់ាំណាក្ក់្នយមោជទហើយ មួយទទៀត ទសីាំចត ក្នុង
ចទនាល ះ មនិម្ចនដល់ឣនក្ទទ សូមបីទសបៀង រកុឺ្សល របស់ឣនក្ ក្ម៏និ
ទានម់្ចនទឡើយ ។ 

ឣនក្ចូរទធវើកុ្សល លដលជាទពីងឹសរម្ចប់ខ្ លនួទៅ ចូរពាយម 
ឲយានឆ្មប់រហ័សទៅ ចូរជាឣនក្ឆ្មល តវាងក្វទៅ (‘កុ្ ាំជាមនសុសលងងទ់មល
ទឡើយ)’ ទបើឣនក្ ( ‘ទធវើយ៉ងទនះទហើយ’) នងឹទៅជាឣនក្ក្ាំច្ចតប់ងម់ន ទលិ
ាន មនិម្ចនទទីលួ រកឺ្ទិលស នងឹមនិរតូវចូលទៅ កានជ់ាត ិ ជោ 
ពាធ ិនងិ មរណៈ ទទៀតទឡើយ ។ 
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 -២៩១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

១៨៣- រ ឿង ឣញ្ញ រថរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ លដលជាឣនក្
ានទធវើបុណយកុ្សល ជាទរឿយៗ ពុាំលដលខ្នទឡើយ ។ ក្នុងរគ្នដ ាំបូង 
ររហមណ៍ ានទ ើញក្លន លងលដលភកិ្ខុមួយរបូ ឈរររងចវីរមនិសាអ ត 
ម្ចនទៅម ដះុទរចើន ក្ទ៏ៅជរមះទទីនាះ ទធវើឲយានសាអ តលអ យក្ដខី្ាច់
មក្ដ្ឋក្ទ់ហើយ ក្សាងសាោមួយខ្ នង លុះសាងរចួទរសចទហើយ ក្៏
ានទធវើបុណយឆលង នវូសាោទនាះទទៀត ានឣាោធនានមិន តភកិ្ ខុសងឃ 
ម្ចនរពះពុទ ធជារពះរបធ្លនទហើយ រកាបទលូរបវតត ិក្នសាោទនះ តាំង
លតពទីដ ើម រហូតដល់ទបីចច ប់ ។ 

រពះសាសាត  កាលទធវើឣនទុម្ចទនារទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
ឣនុបុនពវន  នមធាវ ី    នថាកំ  នថាកំ  ខនណ  ខនណ 

កមាម នោ  រជតនេសវ    និទធនម  មលមតតនោ  ។ 

ឣនក្ម្ចនរាជាញ  រួរក្ាំច្ចតប់ងន់វូមន ទលិរបស់ខ្ លនួ បន តចិមតងៗ  
ោល់ៗ ខ្ណៈ ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ទរបៀបដចូជាជាងម្ចស ជរមះសនឹម ឬ 
លរចះ របស់ម្ចស យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 

 

   
 

១៨៤- រ ឿង ររះថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះតសិសទតថរ ។ រពះតសិសៈ 
ម្ចនចវីរសាចល់អមដ៉ តក្ខ្មួយ លដលជាទទីពញចតិតណាស់ ទោក្ាន
ទកុ្ដ្ឋក្ ់ មនិទានា់នទរបើរាស់ទទ  លតឣនចិ្ចច !  រពះតសិសៈ  ក្ា៏នទធវើ 
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-២៩២- 
រ ឿង ររះថិស្សរថថ  

មរណកាលទៅ  ទហើយានទៅទក្ើតជាក្ច  ក្ នុងចវីរទនាះឯង ។ 
ភកិ្ ខុសងឃ ច្ចប់ទផតើមរារឰនងឹលចក្ចវីរទនាះ លតសតវក្ច ាន

វារទៅ-មក្  ទររះមនិចងឲ់យភកិ្ ខុសងឃ  យក្ចវីរខ្ លនួទៅលចក្គ្នន  ។ 
រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទដ្ឋយទពិវទសាតទហើយ ទទើបរទងា់ន

រតស់ហាមឃាតឲ់យភកិ្ ខុសងឃ ឈប់បងអងច់្ច ាំសិន រហូតក្ន លងទៅាន 
៧  ក្ថង  ទហើយ ទទើបរតស់ឲយភកិ្ ខុសងឃ យក្ចវីរទនាះមក្លចក្គ្នន  ។ 

ក្នុងក្ថងទ ី៧ សតវក្ចទនាះ ក្ា៏នសាល ប់ទៅទហើយ ានទៅទក្ើត 
ទៅឯឋានតុសិតវមិ្ចន ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ម្ចនទសចក្តសីងស័យ ក្ន៏ា ាំ
គ្នន ចូលទៅ  រកាបទលូសួរ ចាំទរះរពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣយសាវ  មលំ  េមុដ្ឋា យ 

តទុដ្ឋា យ  តនមវ  ខាទតិ 

ឯវ ំ  ឣតិនធានចារនំិ  

សានិ  កមាម និ  នយនតិ  ទុគគ តឹ  ។ 

លរចះ ទក្ើតឣាំពលីដក្ លុះទក្ើតឣាំពលីដក្ទនាះទហើយ លតងសីុលដក្
ទនាះវញិ យ៉ងណាមញិ, ក្មមទា ាំងឡាយរបស់ខ្ លនួ លតងនា ាំបុរគល ឣនក្
របរពតឹ តក្ន លង នវូបញ្ជដ ជាទររឿងជាំរះចតិ ត ឲយទៅកានទ់រុ គត ិ ក្យ៏៉ង
ដទូច្ចន ះលដរ ។ 
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-២៩៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

១៨៥- រ ឿង ររះរលាឡុទាយី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទោឡុទាយ ី ជាឣនក្ឣួត
ឣាង ។ សម័យក្ថងមួយ រពះទោឡុទាយ ីានឮពួក្របជាជន លដល
ានទៅសាត ប់រពះធម៌ទទសនាទហើយ រតឡប់មក្វញិ នយិយទរល
សរទសើររុណរបស់រពះសារបុីរត នងិរពះមហាទម្ចរគោល ន ក្ន៏យិយ
ទៅកានរ់បជាជនទា ាំងទនាះ ថ្ល “ទបើឣនក្ទា ាំងឣស់គ្នន  ានសាត ប់នវូធម៌
ទទសនា របស់ឣាតម ោពវញិ មនិដងឹជាពួក្ឣនក្ទរលសរទសើរឣាតម  
ោព យ៉ងណាទនាះទទ” ។ 

ក្ថងមួយ ពួក្របជាជន ាននា ាំគ្នន ទធវើបុណយឲយទាន ទហើយាន
ឣាោធនារពះទោឡុទាយ ី ឲយទោក្សលមតងរពះធម៌ទទសនា ។ រពះ
ទោឡុទាយ ី ទទលួនមិន តទហើយ ក្ទ៏ឡើងទលើលររទទសនា ច្ចប់ផលតិទធ វើ
ដចូជានងឹសលមតងរពះធម៌ទទសនា លតឣនចិ្ចច  រពះទថរៈ រក្នកឹ្រពះធម៌
មក្សលមតងមនិទ ើញទសាះ ទទើបទរលយក្រចួខ្ លួន ថ្ល “ក្នុងទពលក្ថង
ទនះ ឣាតម ោព មនិទានស់លមតងរពះធម៌ទទសនាទទ ច្ចាំដល់ទពលយប់
ចុះ ឣាតម ោពនងឹសលមតង” លុះដល់ទពលយប់ទហើយ ក្រ៏ក្ធម៌មក្   
សលមតងមនិាន ទទើបានទរលថ្ល “យប់ទនះ ឣាតម ោព មនិទាន ់  
សលមតងទទ ច្ច ាំដល់ទពលរពកឹ្ចុះ” លុះរពកឹ្ទឡើង ក្ទ៏រលទដ្ឋះសា
ទទៀត ថ្ល “ច្ចាំដល់ទពលក្ថង អាតម ោព នងឹសលមតង” ។  

ពួក្របជាជន ម្ចនទសចក្តឣីស់សងឃឹម ឈប់ម្ចនជាំទនឿ តទៅ
ទទៀត ទហើយានទរកាធខ្ងឹយ៉ងខ្ល ាំង ចាំទរះរពះទោឡុទាយ ីាននា ាំ 
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-២៩៤- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថកុ្លបុរថ 

គ្នន ទជរសតី ប អ្ ប់ ច្ចប់ដ ាំបងបង៉វាយទធវើាប ទហើយានបទណត ញ ឲយ
ឆ្មប់ទចញឣាំពទីទីនាះោល ម ។ រពះទោឡុទាយ ី ភយ័ខ្ល ចខ្ល ាំងណាស់ 
ានចុះរតទ់ៅ ធ្លល ក្ ់ ក្ នុងវចចកុ្ដ ិ (រឺ‘ធ្លល ក្ក់្ នុងបងគនឣ់ាចម៍)’ ។ ភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយ ានរបជុ ាំគ្នន  នយិយឣាំពទីរឿងរពះទោឡុទាយទីនាះ ទដ្ឋយ
របការទផសងៗ ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣេជាយមលា  មោត        ឣនុដ្ឋា នមលា  ឃោ 

មលំ  វណណ េស  នកេជជំ    បមានទា  រកខនោ  មលំ ។ 

មន តទា ាំងឡាយ ម្ចនការមនិសាវ ធាយន ៍ ជាមន ទលិ ផទះទា ាំង 
ឡាយ ម្ចនការមនិលថទា ាំ ជាមន ទលិ  ទសចក្តខី្ ជលិ ជាមន ទលិ របស់
ពណ៌សមបុរ   ទសចក្តរីបម្ចទ  ជាមន ទលិ  របស់បុរគលឣនក្រក្ា ។ 

 

   
 

១៨៦- រ ឿង ឣញ្ញ រថកុ្លបុរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូកុ្លបុរតម្ចន ក្ ់ ជាឣនក្ម្ចន
សទាធ រជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសានា ម្ចនភរយិ រជឺារសីលដលម្ចនចតិត
ក្បត ់ ចូលចតិតរបរពតឹ តខ្សុសីលកាទម ។ កុ្លបុរតទនាះ មនិហ៊ាន 
ចូលទៅ ក្នុងទរីបជុ ាំជនទឡើយ ក្ថងមួយ ានចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត
ទហើយ  រកាបទលូទរឿងទនាះ  ថ្លវ យដល់រពះឣងគរទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ឣតតីនទិានថ្ល “ម្ចនភរយិរបស់ទសដ ា ី
ម្ចន ក្ ់ជារសីចូលចតិតរបរពតឹ តក្បតស់ាវ ម ី។  ទសដ ា ីានដងឹទហើយក្ទ៏ក្ើត 
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-២៩៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទកុ្ ខទទាមនសស យ៉ងខ្ល ាំង ។ ឣាច្ចរយទសិាាទម្ចក្ខ លដលជាររូ របស់ 
ទសដ ា ី ដងឹនវូទរឿងទនាះទហើយ ក្ា៏នឣប់រ ាំទនូាម នទសដ ា ីថ្លៈ ង្កសតី ក្នុង
ទោក្ទនះ ជាសាធ្លរណៈទទូៅ សរម្ចប់បុរស ដចូទកឹ្សទឹង ផលូវថ នល់ 
ទតៀមរសា សាោឆទាន សាោលក្បរម្ចតទ់កឹ្ យ៉ងទនាះឯង” ក្នុងទី
បចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

មលិតថិយា  ទុចេរតំិ      មនចឆរ ំ ទទនោ  មលំ 

មលា  នវ  បាបក  ធមាម    ឣេមឹ   នលានក  បរមហិ   ច  

តនោ  មលា  មលតរ ំ     ឣវជិាជ   បរមំ  មលំ 

ឯតំ  មលំ  បហោតវ ន      និមមលា  នហាថ  ភិកខនវា  ។ 

ការរបរពតឹ តទិចុ ចរតិ ជាមន ទលិរបស់ង្កសតី ទសចក្តកី្ ាំណាញ់ ជា
មន ទលិ របស់ឣនក្ឲយ, ធម៌ឣារក្ក្ទ់ា ាំងឡាយ ជាមន ទលិ ក្នុងទោក្ទនះ 
នងិ ទោក្ខ្ងមុខ្, ធមមជាត ជាមន ទលិដទ៏លើសលប់ ជាងមន ទលិទា ាំង
ទនាះ រឣឺវជិាជ  ជាមន ទលិដក៏្រក្លលង, ម្ចន លភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ឣនក្ទា ាំង 
ឡាយ ចូរលះមន ទលិទា ាំងទនះទច្ចលទចញ (ឲយអស់) ចូរកុ្ ាំជាឣនក្ម្ចន
មន ទលិទឡើយ ។ 

   
 

១៨៧- រ ឿង ចឡូសា ភិីក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូភកិ្ ខុ ទ ម្ ះចូឡសារ ីជា
សទធវិហិារកិ្ របស់រពះសារបុីរត របរពតឹ តទវជជក្មម ចចិច ឹមជវីតិ ទដ្ឋយ
ការទធវើជាររូទពទយ ពាាលជមង ឺ។  សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុចូឡសារ ីាន 
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-២៩៦- 
រ ឿង បញ្ចឧបាស្ក្ 

នវូទោជនាហារ ដរ៏បណីត ទដ្ឋយទវជជក្មមទនាះទហើយ ក្ា៏នយក្ទៅ
របទរនរពះសារបុីរត លដលជារពះឧបជាយ៍ របស់ខ្ លនួ ។ ប៉ុលន តរពះ
សារបុីរត មនិរពមទទលួយក្មក្ឆ្មនទ់ឡើយ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាន
ដងឹទរឿងទនាះទហើយ ទទើបយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូរពះសាសាត រទង់
រជាប ។  

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េុជីវ ំ ឣហិរនិកន    កកេូនរន  ធំេិោ 

បកខនទិោ  បគនពភន    េងកិលិនឋាន  ជីវតំិ  ។ 

ហិរមីោ  ច  ទុជជីវ ំ   និចេំ   េុចិគនវេិោ 

ឣលីននោបគនពភន    េុទាធ ជីនវន  បេសោ  ។ 

បុរគលឣនក្មនិម្ចនហរិ ិ ទក្លៀវកាល ដចូសតវលក្អក្ ក្ាំច្ចតប់ងរុ់ណ
របស់ឣនក្ដក្ទ ជាឣនក្ ល្ នរន (យក្មុខ្ម្ចត’់) ជាឣនក្ទ នើស នង 
ជាមនសុសទៅហមង រស់ទៅទដ្ឋយរសួល ។ ចាំលណក្បុរគលឣនក្ម្ចន
ហរិ ិលសវងរក្ឣាំទពើសាអ តជានចិច មនិទឡះទឡាះ មនិទ នើស នង រស់ទៅ
ទដ្ឋយក្មមដប៏រសុិទ ធ  ជាឣនក្ទ ើញរតូវ  រស់ទៅទដ្ឋយលាំាក្ ។ 

 

   
 

១៨៨- រ ឿង បញ្ចឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូឧាសក្ ៥ នាក្ ់លដលជាឣនក្
រក្ាសីល ៥ ម្ចន ក្ម់ា៉ង ៗ រ ឺឣនក្ខ្ លះ រក្ាសីល ទ១ី  ខ្ លះរក្ាសីល   
ទ២ី   ខ្ លះរក្ាសីល ទ៣ី   ខ្ លះរក្ាសីល ទ ី៤   ឣនក្ខ្ លះ រក្ាសីល  ទ៥ី, 
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-២៩៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

អនក្ណា រក្ាសិកាខ បទណាមួយ ឣនក្ទនាះសម្ចគ ល់ថ្ល រតមឹរតូវលអ 
ទហើយានជលជក្របលក្ក្គ្នន  ជាទរៀងោល់ក្ថង មនិទចះដ្ឋចទ់រសច 
ទាល់លតទសាះ ទរកាយមក្ ក្ា៏នចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត  ទលូសុាំ 
ឲយរពះឣងគជួយកាតទ់សចក្តឲីយ  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់ជាបទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
នយា  បាណមតិមានបតិ         មុសាវាទញេ  ភាេតិ 

នលានក  ឣទិននំ  ឣាទិយតិ       បរទារញេ  គចឆតិ 

េុោនមរយបានញេ                នយា  ននោ  ឣនុយុញជតិ  

ឥនធវនមនសា  នលាកេមឹ        មូលំ  ខណតិ  ឣតតនោ ។ 

ឯវ ំ នភា  បុរេិ  ជាោហិ      បាបធមាម   ឣេញ្ោ 

មា  តំ នលានភា  ឣធនមាម  ច   ចិរ ំ ទុកខ យ  រនធយំុ ។  

ជនណា សម្ចល ប់សតវផង នយិយរក្យកុ្ហក្ផង កានយ់ក្
នវូវតតុលដលទរមនិានឲយ ក្នុងទោក្ផង ទសពរបពន ធ របស់ឣនក្ដក្ទ
ផង ជនណា ផកឹ្ទកឹ្សុោនងិទមរយ័ផង ជនទនាះឯង ទ ម្ ះថ្ល គ្នស់
រ ាំទលើងនវូបញសរល់របស់ខ្ លនួ ក្ នុងទោក្ទនះ ទដ្ឋយពតិ ។ 

ម្ចន លបុរសដច៏ាំទរ ើន ឣនក្ចូរដងឹ យ៉ងទនះ ថ្លៈ ជនទា ាំងឡាយ 
ម្ចនធម៌ដោ៏មក្ រលមងជាឣនក្មនិសរងួម ដទូចនះ ទោភៈ នងិ សោព
មនិលមនជាធម៌ រទឺទាសៈ ចូរកុ្ ាំទបៀតទបៀននវូឣនក្ ឲយានទសចក្តទីកុ្ ខ 
ឣស់កាលដយូ៏រទឡើយ ។ 
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-២៩៨- 
១៨៩- រ ឿង ភិក្ខ ុកំ្រលាះ រ ម្ ះថិស្សៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុក្ ាំទោះទ ម្ ះតសិសៈ ជា
ឣនក្រស់ទៅ ក្នុងជនបទ ។ ភកិ្ ខុតសិសៈ ទនះ ានបួស ក្នុងរកុ្ងសាវតថ ី 
ជាឣនក្ឣួតឣាងលតឣាំពពួីក្ញាតសិនាត ន របស់ខ្ លនួ នយិយតះិទដៀល
ប អ្ ប់ទានលដលឣនក្ដក្ទឲយទហើយថ្ល “ទាន របស់ឣនក្ទនះមនិានទសមើ
នងឹទាន របស់ពួក្ញាតឣិាតម ោពទទ” ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ច្ចប់រក្យ
មុសាវាទ របស់ភកិ្ ខុក្ ាំទោះ ទ ម្ ះតសិសៈ ានទហើយ ទទើបនា ាំគ្នន ទៅ
រកាបទលូ  ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ទទាតិ  នវ  យថាេទធំ         យថាបសាទនំ  ជនោ 

តតថ  នយា មងកញនោ នហាតិ     បនរេំ  បាននភាជនន 

ន  នសា  ទិវា  វា  រតតឹ   វា      េមាធឹ   ឣធិគចឆតិ ។ 

យេស នចតំ  េមុចឆិននំ         មូលឃចឆំ   េមូហតំ 

េ នវ  ទិវា  វា  រតតឹ   វា         េមាធឹ   ឣធិគចឆតិ ។ 

ជន រលមងឲយ ‘(ទាន)’ តមសទាធ  តមទសចក្តរីជះថ្លល  បុរ គលណា 
ជាឣនក្ទឣៀនខ្ម ស ក្នុងទកឹ្ នងិ ទោជន របស់ជនទា ាំងឡាយដក្ទទនាះ 
បុរគលទនាះ រលមងមនិាននវូសម្ចធចិតិ ត ក្នុងទវោក្ថង ឬ ក្នុងទវោ
យប់ទឡើយ ។ 

លុះលតទសចក្តទីឣៀនខ្ម សទនាះ របុឺរគលណា ានផ្កត ចផ់ តលិ 
ដក្ទឡើង ទធវើឲយម្ចនបញសរល់ដ្ឋចទ់ហើយ បុរគលទនាះឯង ទទើបាននវូ
សម្ចធចិតិ ត  ក្ នុងទវោក្ថង  ឬ  ក្ នុងទវោយប់ ។ 
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-២៩៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

១៩០- រ ឿង បញ្ចឧបាស្ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូឧាសក្ ៥ នាក្ ់ លដលាន 
នា ាំគ្នន  ទៅសាត ប់ធម៌ទទសនា ក្នុងវតតទជតពន ។ ក្នុងទពលសាត ប់ធម៌
ទទសនាទនាះ ឧាសក្ម្ចន ក្ ់ ឣងគុយសាត ប់ធម៌ទរឿយៗ ទៅ ក្ា៏នទដក្
លក្ ់លតមតង ទររះនសិស័យធ្លល ប់ានទក្ើតជាសតវពស់, ឧាសក្ ម្ចន ក្់
ទទៀត ឣងគុយសាត ប់ធម៌ យក្ចងអុលក្ដរូសលផនដ ី ទររះនសិស័យធ្លល ប់
ទក្ើតជាសតវជទន លន, ឧាសក្ ម្ចន ក្ទ់ទៀត ឣងគុយឣរងួនទដ ើមទឈើ  ទររះ
នសិស័យធ្លល ប់ានទក្ើតជាសតវសាវ , ឧាសក្ ម្ចន ក្ទ់ទៀត ានឣងគុយ
ទងើយទមើលទៅទលើទម  ទររះនសិស័យធ្លល ប់ានទក្ើតជាឣនក្ទហាោ-
សាង្កសត, ឯឧាសក្ ម្ចន ក្ទ់ទៀត ានឣងគុយសាត ប់ធម៌ទទសនា ទដ្ឋយ
ទសចក្តទីគ្នរព ទររះនសិស័យធ្លល ប់ានទក្ើតជាររហមណ៍ សាវ ធាយ
មន ត  ។ 

រពះឣានន ទទត ថរ ានទ ើញនវូឧាសក្ទា ាំង ៥ នាក្ទ់នាះ ម្ចន
ឣាការយ៉ងដទូច្ចន ះទហើយ ក្ទ៏ក្ើតម្ចនទសចក្តសីងស័យ ទហើយទៅរកាប
ទលូសួររពះសាសាត  ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន សតវទា ាំងឡាយ មនិ
ឣាចសាត ប់រពះធម៌ទទសនា របស់រពះឣងគាន ទតើទររះទហតុឣវី?” ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយបរមររូ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
នតថិ   ោគេនមា  ឣគគិ      នតថិ   នទាេេនមា  គនហា 

នតថិ   នមាហេមំ  ជាលំ   នតថិ   តោហ េមា  នទី  ។  

ទភលើងទសមើទដ្ឋយោរៈ មនិម្ចន  ការច្ចប់ទសមើទដ្ឋយទទាសៈ មនិ 
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-៣០០- 
រ ឿង រម្ណ្ឌ ក្រស្ដ្ឋ ី

ម្ចន បណាត ញទសមើទដ្ឋយទម្ចហៈ មនិម្ចន សទឹងទសមើទដ្ឋយតណាា  មនិ
ម្ចន  ។ 

   
 

១៩១- រ ឿង រម្ណ្ឌ ក្រស្ដ្ឋ ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰទមណឌ ក្ទសដ ា ីជាឣនក្ម្ចនបុណយ
ទរចើន រពះឣងគរទងទ់តរពះទនរតទ ើញ នវូឧបនសិស័យក្នទសាតបតត-ិ
ផល របស់ជនទា ាំងទនះ រ ឺទមណឌ ក្ទសដ ា ី១ ភរយិទសដ ា ី១ ធនចជ ័យ
ទសដ ាបុីរត ១ នាងសុមនទទវកូី្នរបសា ១ នាងវសិាខ្លដលជាទៅ ១ 
នាយបុណណៈ ១   ទទើបរទងទ់សតចយងទៅកានភ់ទ ទយិនររ ។ 

ទមណឌ ក្ទសដ ា ីានទ ើញរពះសាសាត ទសតចយងមក្ទហើយ ក្៏
នា ាំគ្នន  ទៅទទលួរពះឣងគ នាក្ណាត លផលូវ ។ ពួក្តរិ ថយិ ានទ ើញ
ទហើយក្ទ៏ៅហាមឃាតទ់មណឌ ក្ទសដ ា ីមនិឲយមក្ទទលួរពះឣងគ ទហើយ
ានតះិទដៀលរពះសាសាត  ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ ទមណឌ ក្ទសដ ា ីមនិ
ានទធវើតមរក្យ របស់តរិ ថយិទា ាំងទនាះទឡើយ លុះានសាត ប់នវូរពះ
ធម៌ទទសនា របស់រពះសាសាត ទហើយ ក្ា៏នសទរមចទសាតបតតផិល 
ទហើយានរកាបទលូទរឿងទនាះ ថ្លវ យដល់រពះឣងគ ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយជាររូ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
េុទេស ំ វជជមនញ្េំ   ឣតតនោ  បន  ទុទទេំ 

បនរេំ  ហិ  នសា  វជាជ និ  ឱបុោតិ  យថា  ភុេំ 

ឣតតនោ  បន  ឆានទតិ   កលឹវ  កិតវា  េនឋា  ។ 
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-៣០១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

  ទទាស របស់ពួក្ជនដក្ទ ទ ើញានទដ្ឋយ្យ ចាំលណក្ឯ 
ទទាស របស់ខ្ លួន ទ ើញាន ទដ្ឋយលាំាក្ ទររះថ្ល បុរគលទនាះ 
រលមងទោយទទាសទា ាំងឡាយ ចាំទរះពួក្ជនដក្ទ ដចូបុរគលទោយ     
ឣ រ្ ម ដទូច្ចន ះ លតថ្ល រលមងបទិា ាំងទទាស របស់ខ្ លនួទកុ្ ( ‘មនិឲយទរ
ទ ើញ)’ ដចូររនបក្សី បទិា ាំងឣតតោព ទដ្ឋយវតថុសរម្ចប់បទិា ាំង ‘ 
(ម្ចនលមក្ទឈើជាទដ ើម)’ ដទូច្ចន ះឯង  ។  

   
 

១៩២- រ ឿង ររះឧជានស្ញ្ញី  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឧជានសចដ ី ។ រពះទថរៈ 
ចូលចតិតលតនយិយឣាំពទីរឿងោ៉វ របស់ពួក្ជនដក្ទ ឃាល ាំទមើលលតទទាស 
របស់ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទ ើញទហើយ ានទដ ើរទៅនយិយរាប់ទររាប់
ឯង ។   ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូទរឿងទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយបរមររូ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
បរវជាជ និបេសិេស   និចេំ  ឧជានេញិ្នោ 

ឣាេវា  តេស  វឌ្ឍនតិ    ឣាោ  នសា  ឣាេវកខយា  ។ 

កាលបុរគលរយរន ់ឃាល ាំទមើលលតទទាស របស់បុរគលដក្ទ ជា
របរក្ត ីម្ចនការសាំគ្នល់ទហតុ ក្នុងការទរលទទាស(ឣនក្ដក្ទ) ’ជានចិច
ជារបរក្ត ី ឣាសវៈទា ាំងឡាយ របស់បុរគលទនាះ លតងចាំទរ ើន បុរគល
ទនាះ  ទ ម្ ះថ្ល  ឋតិទៅឆ្មង យ ឣាំពធីម៌ជាទររឿងឣស់ទៅក្នឣាសវៈ ។ 
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-៣០២- 
១៩៣- រ ឿង សុ្ភទទប ពិ្វវ ជក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសុភទ ទបររិវ ជក្ ក្នុងសម័យ 
លដលរពះឣងគរទងរ់ងទ់ៅ ក្នុងក្រពសាលវន័ក្នលដនមលលក្សរត នារកុ្ង
កុ្សិនាោ រទងផ់ ទាំទៅ ទលើរពះរក្ឡាមហាបន ទាំ ជាទកី្លន លងលដលរពះឣងគ
បរនិរិវ ន ។ 

រគ្នទនាះ សុភទ ទបររិវ ជក្ ានចូលទៅគ្នល់រពះឣងគ ទដ ើមបី
រកាបទលូសួរនវូបញ្ជា  ។ រពះឣានន ទ ានយល់ទ ើញថ្ល ជាកាលមនិ
សមរួរ ទទើបានហាមឃាតសុ់ភទ ទៈ មនិឲយចូលគ្នល់រពះឣងគ ទដ ើមបី
នងឹសួរបញ្ជា  តមទសចក្តរីាថ្លន  ។ លតរពះសាសាត  រទងឣ់នញុ្ជដ តឲយ
សុភទ ទៈចូលគ្នល់ ។  រគ្នទនាះ សុភទ ទៈ ានរកាបទលូសួរថ្ល “បពរិត
រពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន សាន មរាំនសូ ទលើឣាកាស ម្ចនលដរឬទទ? សមណៈ
ខ្ងទរៅរពះសាសនាទនះ ម្ចនលដរឬទទ? ស ខ្ រទា ាំងឡាយទា ាំងពួង 
ទ ម្ ះថ្ល  ទទៀង  ម្ចនលដរឬទទ?” ។ 

រពះសាសាត កាលរទងព់ាក្របញ្ជា ទនះ រតស់គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣាកនេវ  បទំ  នតថិ       េមនោ  នតថិ   ព្វហិនោ 

បបញេ ភិរោ  បជា        និបបបញេ   តថាគោ  ។ 

ឣាកនេវ  បទំ  នតថិ       េមនោ  នតថិ   ព្វហិនោ 

េង្កខ ោ  េេសោ  នតថិ    នតថិ   ពុទាធ នមិញជតំ  ។ 

សាន មទជើង ក្នុងឣាកាស មនិម្ចន សមណៈ ខ្ងទរៅ មនិម្ចន 
ពួក្សតវ ជាឣនក្ទរតក្ឣរទហើយ ក្នុងធម៌ជាទររឿងយតឺយូរ តថ្លរត
ទា ាំងឡាយ  មនិម្ចនធម៌ជាទររឿងយតឺយូរទឡើយ ។ 
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-៣០៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សាន មទជើង ក្នុងឣាកាស មនិម្ចន សមណៈ ខ្ងទរៅ មនិម្ចន
ស ខ្ រទា ាំងឡាយ ទ ម្ ះថ្ល ជារបស់ទទៀង មនិម្ចន រពះពុទ ធទា ាំង 
ឡាយ  មនិម្ចនក្ទិលសជាទររឿងញាប់ញ័រទឡើយ ។  

ចប់ មលវគគ ទ ី១៨ 
6 

 

ធមមដឋវគគ   ទី ១៩ 

១៩៤- រ ឿង វិនិចឆយម្ហាឣមាថយ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូមហាឣម្ចតយ លដលជាទមធ្លវ ី
ឣនក្កាតក់្តមីនិានរតមឹរតូវ ។ មហាឣម្ចតយទនះ កាលទបើានទទលួ
សាំណូក្ឣាំពឣីនក្ណាម្ចន ក្ទ់ហើយ ក្ក៏ាតទ់សចក្តឲីយឣនក្ទនាះឯងឈនះ ។ 
សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននមិន តទៅតមផលូវ លក្បរសាោ   
វនិចិ ឆយ័ទនាះ ទហើយានចូលទៅរជក្ទភលៀង ទលើសាោវនិចិ ឆយ័ទនាះ
លដរ ទ ើញពួក្ឣាម្ចតយ កាតទ់សចក្តមីនិយុតតធិម៌ ទទើបានយក្ទរឿង
ទនាះ  ទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។  

រពះបរមសាសាត ច្ចរយជាររូ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន  នតន  នហាតិ  ធមមនដ្ឋា      នយនតថំ   េហសា  ននយ 

នយា  ច  ឣតថំ   ឣនតថញេ          ឧនភា  និនចឆយយ  បណឌ ិ នោ ។ 

ឣសាហនេន  ធនមមន          េនមន  នយតី  បនរ 

ធមមេស  គុនោត   នមធាវ ី       ធមមនដ្ឋា តិ  បវចុេតិ  ។ 

បុរគល កាតទ់សចក្តមីនិរតមឹរតូវ ទដ្ឋយសារទហតុណា ទ ម្ ះ 
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-៣០៤- 
រ ឿង ឆរវគគីយភិក្ខ ុ 

ថ្ល ជាឣនក្ត ាំងទៅក្នុងធម៌ ទដ្ឋយសារទហតុទនាះ មនិទានា់នទទ លុះ
រតលត បុរគលណា ជាបណឌិ ត កាតទ់សចក្តទីា ាំងពរី រទឺសចក្តពីតិ នងិ
ទសចក្តមីនិពតិ លណនា ាំជនទា ាំងឡាយដក្ទទទៀត ទដ្ឋយរតមឹរតូវលអ 
របក្បទដ្ឋយធម៌ តមសមរួរ (‘ដល់ទទាស)’ បុរគលទនាះ ទ ម្ ះថ្ល  
ជាឣនក្ម្ចនរាជាញ  រក្ាធម៌  ទទ ើបទ ម្ ះថ្ល ជាឣនក្ត ាំងទៅក្នុងធម៌ ។ 

 

   
 

១៩៥- រ ឿង ឆរវគគីយភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុឆពវរ គយ៍ី លដលជាឣនក្មនិ
ម្ចនទសចក្តទីឣៀនខ្ម ស ទពលទៅឆ្មនត់មផទះក្ត ី ឆ្មនត់មវតតក្ ត ី ទធ វើទ ី
ក្លន លងទនាះៗ ឲយទសាម ក្ទរគ្នក្របឡាក្រ់បឡូស នយិយឣួតឣាង ថ្ល 
បក្សពួក្ របស់ខ្ លួនជាបណឌិ ត ទហើយតះិទដៀលភកិ្ខុដក្ទទទៀតថ្ល ជាឣនក្
លងងទ់មល  គ្នម នដងឹឣវីទសាះ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរកាបទលូទរឿងទនាះ
ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន  នតន  បណឌ ិ នោ  នហាតិ    យាវោ  ពហុ  ភាេតិ 

នខមី  ឣនវរ ី ឣភនយា           បណឌ ិ នោតិ  បវចុេតិ ។ 

បុរគលនយិយទរចើន ទដ្ឋយទហតុម្ចនរបម្ចណប៉ុណាណ  ទ ម្ ះ
ថ្ល ជាបណឌិ ត ទដ្ឋយទហតុម្ចនរបម្ចណប៉ុទណាណ ះ មនិទានា់នទទ លុះ
រតលត បុរគលលដលម្ចនទសចក្តទីក្សម មនិម្ចនទពៀរ មនិម្ចនភយ័ 
ទទើបានទ ម្ ះថ្ល ជាបណឌិ ត ។ 
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-៣០៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

១៩៦- រ ឿង ឯកុ្ទានរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះឯកុ្ទានទតថរ ។ រពះទថរៈ 
ជារពះឣរហន តខ្ណីារសព រងទ់ៅក្នុងក្រពលតមួយឣងគឯង លុះដល់ក្ថង
ឧទាសថ ទោក្សូរតឧទានគ្នថ្លមួយបទ មនិលដលខ្ន ។ ទទវត
ទា ាំងឡាយ លដលទៅឣារស័យក្នុងក្រពទនាះ ានថ្លវ យសពទសារធុការ 
ឮខ្ទ រខ្ ទរ  រសទពញក្រព  ដចូលផនដរីចជួ យ ។ 

សម័យក្ថងមួយ ម្ចនភកិ្ខុពរីរបូ ជាឣនក្ទរៀនចប់រពះក្រតបដិក្ 
ម្ចនសិសស ម្ចន ក្់ៗ  ៥០០ ាននមិន តទៅ ក្នុងក្រពទនាះលដរ ។  រពះ        
ឯកុ្ទានទថរ ឣាោធនានមិន ត ឲយភកិ្ ខុពរីរបូទនាះ សលមតងនវូរពះធម៌ ។ 
កាលទបើភកិ្ ខុទា ាំងពរីរបូទនាះ សលមតងធម៌ចប់ទហើយ, ពួក្ទទវតមនិាន
បន លសឺពទសាធុការទទ ។ លតទពលលដលរពះឯកុ្ទានទតថរ សូរតឧទាន
គ្នថ្លចប់, ពួក្ទទវត ក្ា៏នថ្លវ យសពទសាធុការពរោល ម ។ ពួក្កូ្ន
សិសស របស់ភកិ្ ខុទា ាំងពរីរបូទនាះ មនិទពញចតិត ានតះិទដៀលនវូពួក្
ទទវតថ្ល “ានទធវើសពទសាធុការ ទដ្ឋយទរ ើសមុខ្” ។  ទរកាយមក្ ពួក្
ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ាននមិន តទចញពកី្រពទហើយ ទៅកានវ់តតទជតពន ាន
រកាបទលូទរឿងទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។  

រពះបរមសាសាត   រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន  ោវោ  ធមមធនោ   យាវោ  ពហុ  ភាេតិ 

នយា  ច  ឣបបមបិ  េុោវ ន  ធមមំ   កនយន  បេសតិ 

េ  នវ  ធមមធនោ  នហាតិ  នយា  ធមមំ   នបបមជជតិ ។ 
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-៣០៦- 
រ ឿង ររះលកុ្ណ្ត ក្ភទទិយៈ 

បុរគលនយិយទរចើន ទដ្ឋយទហតុម្ចនរបម្ចណប៉ុណាណ  ទ ម្ ះ
ថ្ល ជាឣនក្រទរទងធ់ម៌ ទដ្ឋយទហតុម្ចនរបម្ចណប៉ុទណាណ ះ មនិទានា់ន
ទទ លុះរតលតបុរគលណា សាត ប់ពុទ ធវចនៈ សូមបីម្ចនរបម្ចណតចិ 
ទហើយទ ើញធម៌ ទដ្ឋយនាមកាយ រចឺតិ តាន បុរគលទនាះឯង ទទើប
ានទ ម្ ះថ្ល ជាឣនក្រទរទងធ់ម៌ បុរ គលណា មនិទមើល្យធម៌ 
បុរគលទនាះឯង  ទ ម្ ះថ្ល ជាឣនក្រទរទងធ់ម៌ ។ 

 

   
 

១៩៧- រ ឿង ររះលកុ្ណ្ត ក្ភទទិយៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូរពះលកុ្ណត ក្ភទ ទយិៈ ។ 
សម័យមួយទនាះ ម្ចនភកិ្ ខុ ៣០ របូ ានមក្គ្នល់រពះសាសាត  ទហើយ
ទ ើញរពះទថរៈ នមិន តទចញទៅខ្ងទរៅ ។ កាលទបើភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ រង់
ានរសួលបួលទហើយ, រពះសាសាត រទងរ់តស់សួរថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំង 
ឡាយ ក្នុងទពលលដលឣនក្ទា ាំងឣស់គ្នន  ចូលមក្គ្នល់តថ្លរតទនះ ទតើ
ានទ ើញរពះទថរៈ មួយរបូលដរឬទទ?” ។ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះរកាបទលូថ្ល 
“បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុាទា ាំងឡាយ មនិានទ ើញរពះ
ទថរៈទទ ទ ើញលតសាមទណរ តូចមួយឣងគប៉ុទណាណ ះ” ។ រពះសាសាត  
រទងរ់តស់ថ្ល “ទនះទហើយ ររឺពះទថរៈ” ។  ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ រកាបទលូ 
សួរថ្ល “ចុះរពះទថរៈឣី  ក្តូ៏ចទម៉លះ?” ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន  នតន  នថនោ  នហាតិ        នយនេស បលិតំ េិនោ 
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-៣០៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បរបិនកក   វនយា  តេស        នមាឃជិនោណ តិ  វចុេតិ 

យមហិ   េចេញេ  ធនមាម   ច        ឣហឹសា  េញ្នមា  ទនមា 

េ  នវ  វនតមនលា  ធីនោ        នសា  នថនោតិ  បវចុេតិ ។ 

បុរគល ម្ចនក្ាលសរូ វទហើយ ទដ្ឋយទហតុណា ទ ម្ ះថ្ល ជា
ទថរៈ ទដ្ឋយទហតុទនាះ មនិទានា់នទទ វយ័របស់បុរគលទនាះ ច្ចស់
រជុលទហើយ តថ្លរត ឲយទ ម្ ះថ្ល ច្ចស់ទម្ច ៈ(ច្ចស់ទទទ)’ ។ លុះ
រតលតសចចៈផង ធម៌ផង ការមនិទបៀតទបៀនផង ការសរងួមផង ការ 
ទនូាម នខ្ លួនផង ម្ចន ក្នុងបុរគលណា បុរគលទនាះឯង ជាឣនក្ម្ចនមន ទលិ
ខ្ជ ក្ទ់ច្ចលទហើយ ជាឣនក្ម្ចនរាជាញ  ទទើបានទ ម្ ះថ្ល ទថរៈ ។ 

 

   
 

១៩៨- រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុទរច ើនរបូ ជាឣនក្រាថ្លន នវូ
ោភសការ រៈ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះានចូលទៅរកាបទលូសុាំឲយរពះសាសាត  
រទងរ់តស់ប គ្ ប់ដល់ពួក្ភកិ្ ខុលដលទរៀនធម៌ ក្នុងសាំណាក្ភ់កិ្ ខុដក្ទៗ 
ទទៀត ទពលទរៀនធម៌ចប់ទហើយ រតូវឲយទៅសាក្របឡង ក្នុងសាំណាក្់
របស់ខ្ លនួ  ជាមុនសិនទហើយ  ទទើបសូរតសាវ ធាយាន ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបនវូទសចក្តរីាថ្លន  របស់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ 
ទហើយ  មនិរទងឣ់នញុ្ជដ តទឡើយ  ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ន  វាកករណមនតតន          វណណ នបាកខ រោយ  វា 

សាធុរនូបា  ននោ  នហាតិ      ឥេសញកី  មចឆរ ី េនឋា ។ 
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-៣០៨- 
រ ឿង ្ថថក្ភិក្ខុ 

យេស  នចតំ  េមុចឆិននំ           មូលឃចឆំ  េមូហតំ 

េ  វនតនទានសា  នមធាវ ី       សាធុរនូបាតិ  វចុេតិ ។ 

បុរគល ម្ចនទសចក្តរីចលណន ម្ចនទសចក្តកី្ ាំណាញ់ ជាឣនក្ឣួត
ឣាង នងឹទ ម្ ះថ្ល ជាមនសុសលអ ទដ្ឋយទហតុរតមឹលតការនយិយ
រក្យពទីោះ ឬ ទដ្ឋយោពជាឣនក្ម្ចនសមបុរជាទគី្នប់ចតិ ត មនិទាន់
ានទទ ។ លុះរតលតទទាសជាត ិ ម្ចនបញសាជាទដ ើមទនះ បុរគលណា 
ានផ្កត ចផ់ តលិដក្ទឡើង ទធវើឲយម្ចនបញសរល់ដ្ឋចឣ់ស់ទហើយ បុរគល
ទនាះ ជាឣនក្ម្ចនទទាសខ្ជ ក្ទ់ច្ចលទហើយ ជាឣនក្ម្ចនរាជាញ  ទទើបាន
ទ ម្ ះថ្ល  ជាមនសុសលអ  ។ 

 

   
 

១៩៩- រ ឿង ្ថថក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូហតថក្ភកិ្ ខុ ជាឣនក្នយិយមនិ
ទទៀងទាត ់រតឡប់រតឡនិ ។  ក្ថ ងមួយ ភកិ្ ខុរបូទនះានណាតគ់្នន ជាមួយ
នងឹពួក្តរិ ថយិ ទដ ើមបីបុច្ចឆ វសិជជនា នវូបញ្ជា គ្នន ទៅវញិទៅមក្ លុះដល់
ក្ថងក្ ាំណតទ់ហើយ ក្ា៏នរបញាប់ទៅកានទ់រីបជុ ាំទនាះ មុនទពលលដល
ានក្ាំណត ់។  ពួក្តរិ ថយិ កាលទបើពុាំទានដ់ល់ទពលក្ាំណតរ់តមឹរតូវ ក្៏
មនិទានទ់ៅកានទ់រីបជុ ាំទនាះលដរ ។  ហតថក្ភកិ្ ខុ ានឣួតឣាង ថ្ល “ពួក្
តរិ ថយិ មនិហ៊ានមក្របជុ ាំ ទររះខ្ល ចខ្ លនួ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងរ់តស់បញ្ជជ ឲយភកិ្ ខុទៅ
នមិន តហតថក្ភកិ្ ខុទនាះ  មក្គ្នល់   ទដ ើមបីជរមះទសចក្តទីនាះ  រទងរ់តស់ 
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-៣០៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទនូាម នទរបៀនរបទៅ  ទហើយរតស់រពះនវូគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន  មុណឌ នកន  េមនោ  ឣពវនោ  ឣលិកំ  ភណំ 

ឥចាឆ នលាភេមាបនោន    េមនោ  កឹ  ភវេិសតិ ។ 

នយា  ច  េនមតិ  បាបានិ  ឣណំុ  ថូលានិ  េពវនសា 

េមិតោត   ហិ  បាបានំ   េមនោតិ  បវចុេតិ ។ 

បុរគល មនិានទ ម្ ះថ្ល ជាសមណៈ ទដ្ឋយោពជាឣនក្ម្ចន
ក្ាលរតទ្លទទ បុរគលឣនក្មនិម្ចនសីលវត័ នងិ ធុតងគវត័ ទរល
លតរក្យទឡះទឡាះ របក្បទដ្ឋយទសចក្តរីាថ្លន  នងិ ទោភៈ ទ ម្ ះថ្ល
ជាសមណៈ ដចូទមតចាន ។ លុះរតលត បុរគលណា រម្ចង ប់ាបទា ាំង 
ឡាយទា ាំងតូចទា ាំងធាំ ទដ្ឋយរបការទា ាំងពួងាន ទទើបានទ ម្ ះថ្ល 
ជាសមណៈ ទររះាបទា ាំងឡាយ លដលបុរគលទនាះរម្ចង ប់ានឣស់
ទហើយ  ។ 

   
 

២០០- រ ឿង ឣញ្ញ រថរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ ជាឣនក្បួស
ទរៅសាសនា ទដ ើរបណិឌ ាតចចិច ឹមជវីតិ ទដ្ឋយរតិថ្ល “រពះសមណ-
ទគ្នតម រតស់ទៅពួក្សាវក័្ របស់រពះឣងគថ្ល ភកិ្ ខុ ការលដលរពះឣងគ
រតស់ទៅឣាតម ឣញថ្ល ភកិ្ ខុ ជាការរបក្ព” ទហើយចូលទៅគ្នល់រពះ
សាសាត  ានរកាបទលូទរឿងទនាះ ដល់រពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត   រទងរ់ជាបទហើយ  រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-៣១០- 
រ ឿង ថិ ថយិ 

ន  នតន  ភិកខ ញ  នសា  នហាតិ  យាវោ  ភិកខនត  បនរ 

វេំិ  ធមមំ   េមាទាយ   ភិកខ ញ នហាតិ  ន  ោវោ ។ 

នយាធ  បុញ្ញេ  បាបញេ  វានហោវ   រពហមចរយិវា 

េង្កខ យ  នលានក  ចរតិ  េ  នវ  ភិកខ ូតិ  វចុេតិ ។ 

បុរគលណា ទដ ើរសូមជនទា ាំងឡាយដក្ទ ទដ្ឋយទហតុរតមឹណា 
បុរគលទនាះ មនិទ ម្ ះថ្ល ជាភកិ្ខុ ទដ្ឋយទហតុរតមឹទណាះទទ បុរគល
សម្ចទានធម៌ជាពសិ ទ ម្ ះថ្ល ជាភកិ្ខុ ទដ្ឋយទហតុរតមឹលតការទដ ើម
សូមប៉ុទណាណ ះ មនិទានា់នទទ ។ លុះរតលតបុរគលណា ក្នុងទោក្ទនះ 
បនាតបុ់ណយ នងិ ាបទច្ចលទចញទហើយ ជាឣនក្ម្ចនការរបរពតឹ ត ិ   
ដរ៏បទសើរ រតចទ់ៅ ក្នុងទោក្ ទដ្ឋយការទចះដងឹ បុរគលទនាះឯង 
ទទើបានទ ម្ ះថ្ល ជាភកិ្ខុ ។ 

    
 

២០១- រ ឿង ថិ ថយិ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូពួក្តរិ ថយិ ។ ក្នុងទពលលដល
រពះសាសាត រទងឣ់នញុ្ជដ ត ឲយពួក្ភកិ្ ខុទធ វើឣនទុម្ចទនាវធិ,ី ពួក្របជាជន 
ានសាត ប់ពួក្ភកិ្ ខុទធ វើការឣនទុម្ចទនាទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល  ានទធវើ
សការ របូជា ដល់ភកិ្ ខុសងឃជាទរចើន ។ ចាំលណក្ ពួក្តរិ ថយិ ានទដ ើរ
ទឃាសនា ថ្ល “ពួក្សាវក័្ របស់រពះសាសាត  នយិយទរចើនទពក្ លត
ពួក្ទយើងជាមុន ីជាឣនក្ទៅសងប់ទសងៀម” ។ 

រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
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-៣១១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ន  នមាននន  មុនិ  នហាតិ  មូឡ្ហ រនូបា  ឣវទិទេុ 

នយា  ច  តុលំវ  បគគយហ   វរមាទាយ  បណឌ ិ នោ ។ 

បាបានិ   បរវិនជជតិ   េ  មុនិ  នតន  នសា  មុនិ 

នយា  មុោតិ ឧនភា នលានក   មុនិ  នតន  បវចុេតិ ។ 

បុរគល ឣនក្ម្ចនទសចក្តវីទង វងជាធមមត មនិម្ចនការទចះដងឹ 
មនិានទ ម្ ះថ្ល ជាមុន ី ទដ្ឋយោពជាឣនក្ទសងៀមទទ លុះរតលត
បុរគលណា ជាបណឌិ ត កានយ់ក្នវូធម៌ដរ៏បទសើរ ទវៀរច្ចក្ាបទា ាំង 
ឡាយ ដចូជាបុរគលកានជ់ចជ ីងទហើយថលងឹដទូច្ចន ះ បុរគលទនាះ ទទើប
ទ ម្ ះថ្ល ជាមុន,ី បុរគលទនាះ ានទ ម្ ះថ្ល ជាមុន ី ទដ្ឋយោពជា 
ឣនក្ទសងៀមទនាះ បុរគលណា ដងឹរបទយជនទ៍ា ាំងពរី ក្នុងទោក្ បុរគល
ទនាះ  ទៅថ្លមុន ី ទដ្ឋយទហតុទនាះ ។ 

 

   
 

២០២- រ ឿង ឣ យិព្វលិសិ្ថៈ 

រពះសាសាត  រទងរ់ារឰឣនក្ចងសន ទូចម្ចន ក្ ់ ទ ម្ ះឣរយិៈ ។ 
រពះឣងគ ទតរពះទនរតទ ើញនវូឧបនសិស័យក្នទសាតបតតផិល របស់   
ឣរយិៈទនាះ ទទើបយងទៅទៅរក្គ្នត ់ ទហើយរទងរ់តស់សួរ ថ្ល “ទតើ
ឣនក្ទ ម្ ះឣវី?” ។  ឣរយិៈទនាះ រកាបទលូថ្ល “ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា  ទ ម្ ះ 
ឣរយិៈ” ។  រពះឣងគរទងរ់តស់ថ្ល “បុរ គលលដលសម្ចល ប់សតវម្ចនជវីតិ 
មនិទ ម្ ះថ្ល ឣរយិៈទទ ឣនក្លដលមនិសម្ចល ប់សតវម្ចនជវីតិ ទទើប
ទ ម្ ះថ្ល ឣរយិៈ” ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
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-៣១២- 
រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

ន  នតន  ឣរនិយា  នហាតិ  នយន  បាោនិ  ហឹេតិ 

ឣហឹសា  េពវបាោនំ   ឣរនិយាតិ  បវចុេតិ  ។ 

បុរគល ទបៀតទបៀនសតវទា ាំងឡាយ ទដ្ឋយទហតុណា មនិាន
ទ ម្ ះថ្ល ជាឣរយិៈ ទដ្ឋយទហតុទនាះទទ បុរគល លដលតថ្លរត ទៅ 
ថ្ល ឣរយិៈ ទររះមនិទបៀតទបៀនសតវទា ាំងពួង ។ 

 

   
 

២០៣- រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុទា ាំងឡាយលដលដល់រពម 
ទដ្ឋយសីោទរុិណជាទរចើនរបូ រពួឺក្ខ្ លះ ដល់រពមទដ្ឋយសីល ពួក្
ខ្ លះ ដល់រពមទដ្ឋយធុតងគ ពួក្ខ្ លះ ដល់រពមទដ្ឋយពហុសសូត ពួក្ខ្ លះ
ដល់រពមទដ្ឋយ្នសម្ចបតត ិពួក្ខ្ លះ ចូលចតិ តទៅក្នុងទទីសនាសនៈ
សាង ត ់។  ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានរតិគ្នន ថ្ល “រពះឣរហតតផល ជាទរឿងធមមត 
មនិលមនជាទហតុទធវើឲយពាិក្នុះ៎ទទ ចងា់នក្ថងណា ក្ន៏ងឹានក្ថងទនាះ
ឯង”  ដទូច នះទហើយ  ទៅរកាបទលូទរឿងទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន   េីលពវតមនតតន       ព្វហុេនចេន  វា  បន 

ឣថ  វា  េមាធិលានភន    វវិតិតេយននន  វា 

ផុសាមិ  ននកខមមេុខំ       ឣបុថុជជននេវតំិ 

ភិកខ ញ  វេិាេមាបាទិ       ឣបបនោត   ឣាេវកខយំ  ។ 

ម្ចន លភកិ្ខុ ទបើភកិ្ ខុមនិទានដ់ល់នវូការឣស់ឣាសវៈទទ កុ្ ាំឣាល 
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-៣១៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទកុ្ចតិ ត ទដ្ឋយរុណរតមឹលតសីល នងិ វតត ឬ ទដ្ឋយោពជាឣនក្ទចះ   
ដងឹទរចើនទឡើយ មួយទទៀត ទដ្ឋយការានសម្ចធ ិឬ ទដ្ឋយការទដក្ 
ក្នុងទសីាង ត ់ឬក្ ៏ទដ្ឋយរុណម្ចនរបម្ចណប៉ុទណណះថ្ល ឣាតម ឣញរល់
រតូវទនក្ខមសុខ្ លដលបុថុជជនមនិលដលចួបរបសពវ ដទូចនះទឡើយ ។ 

ចប់ ធមមដ្ឋវគគ ទ ី១៩ 
6 

 

មគគវគគ  ទី ២០ 

២០៤- រ ឿង បញ្ចស្ថភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ ៥០០ របូ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឣស់
ទនាះ ានមក្របជុ ាំគ្នន  សនទនាឣាំពផី លូវលដលខ្ លួនានទៅទហើយថ្ល “ផលូវពី
រសុក្ទនះ ទៅរសុក្ទនាះ មនិោបទសមើ ផ លូវពរីសុក្ទនះ ទៅរសុក្ទនាះ 
ោបទសមើ ម្ចនរកួ្សទរចើន មនិម្ចនរកួ្ស”  យ៉ងទនះជាទដ ើម ។  

រពះសាសាត  រទងទ់សតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ រតស់សួរថ្ល 
“ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ឣនក្ទា ាំងឣស់គ្នន  របជុ ាំគ្នន សន ទនាឣាំពទីរឿងឣវី?” ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ រកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុាទា ាំង 
ឡាយ  របជុ ាំសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងទនះ” ។ 

រពះសាសាត រទងស់លមតងថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ផលួវលដលពួក្ 
ឣនក្រារឰទនះ រជឺាផលូវលដលម្ចនទៅខ្ងទរៅទទ ភកិ្ ខុ ច ាំទរ ើនក្មមដ្ឋា ន 
ក្នុងឣរយិមរគ ទទ ើបរបទសើរ ទររះថ្ល កាលទបើភកិ្ ខុ ទធ វើយ៉ងទនះ នងឹរចួ
ផុត ឣាំពទីសចក្តទីកុ្ ខទា ាំងពួងាន” ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-៣១៤- 
រ ឿង បញ្ចស្ថភិក្ខុ 

មគាគ នឋាងគិនក  នេនដ្ឋា   េចាេ នំ  ចតុនោ  បទា 

វោិនគា  នេនដ្ឋា   ធមាម នំ   ទិបទានញេ  ចកខ ញមា 

ឯនេវ  មនគាគ   នតថនញ្  ទេសនេស  វេុិទធិយា ។ 

ឯតមហិ   តុនមហ   បឋិបជជថ   មារនេសតំ  បនមាហនំ 

ឯតមហិ   តុនមហ   បឋិបោន    ទុកខេសនតំ  ករេិសថ ។ 

ឣកខ នោ  នវា  មយា  មនគាគ    ឣញ្យ  េលលេតថនំ 

តុនមហហិ  កិចេំ  ឣាតបប ំ  ឣកខ ោនោ  តថាគោ 

បឋិបោន   បនមាកខនតិ   ឈាយិនោ  មារពនធោ ។ 

ផលូវម្ចនឣងគ ៨ របទសើរជាងផលូវទា ាំងឡាយ បទ ៤ រ ឺ ឣរយិ- 
សចច របទសើរជាងសចចៈទា ាំងឡាយ វោិរធម៌ របទសើរជាងធម៌ទា ាំង 
ឡាយ មួយទទៀត រពះតថ្លរត ម្ចនចក្ខុ របទសើរជាងសតវទទ វាទទា ាំង 
ឡាយ ផលូវទនះឯង របរពតឹ តទៅទដ ើមបីទសចក្តបីរសុិទ ធកិ្នទសសនៈ ផលូវដក្ទ
មនិម្ចនទឡើយ ។ ទររះទហតុទនាះ ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរទដ ើរទៅកានផ់លូវ
ទនាះចុះ ផលូវទនះ ជាផលូវញុា ាំងម្ចរឲយវទងវង ឣនក្ទា ាំងឡាយ ទដ ើរទៅកាន់
ផលូវទនះទហើយ ឣាចនងឹទធវើឲយរចួផុតទកុ្ ខាន ។ ផលូវទនះទហើយ លដល
តថ្លរតដងឹថ្ល ជាផលូវក្ ាំច្ចតប់ងកូ់្នសរ ទទើបរាប់ដល់ឣនក្ទា ាំងឡាយ 
ទសចក្តពីាយម ជាទររឿងញុា ាំងក្ទិលសឲយទៅត សពវ ឣនក្ទា ាំងឡាយ
របបីទធវើ រពះតថ្លរតទា ាំងឡាយ រគ្ននល់តជាឣនក្រាប់ ( ‘ផលូវឲយទទ)’ ជន
ទា ាំងឡាយ ទបើានទធវើដ ាំទណើ រទៅទហើយ ម្ចនការពនិតិយ នងឹរចួផុត
ច្ចក្ចាំណងរបស់ម្ចរាន ។ 
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-៣១៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

២០៥- រ ឿង ឣប បញ្ចស្ថភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ ៥០០ របូទផសងទទៀត ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទរៀនក្មមដ្ឋា ន ក្នុងសាំណាក្ក់្នរពះសាសាត ទហើយ ក្ា៏ន
ចូលទៅ ចាំទរ ើនក្មមដ្ឋា ន ក្នុងក្រពសាង តមួ់យ, មនិយូរប៉ុនាម ន ភកិ្ ខុទា ាំង
ទនាះ ក្ា៏នរតឡប់មក្គ្នល់រពះសាសាត វញិ ទដ ើមបីសុាំបតូ រនវូក្មមដ្ឋា ន 
ថមទីទៀត  ទររះខ្ លនួមនិទានា់នសទរមចឣរហតតផល ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េនពវ  េង្កខ ោ  ឣនិចាេ តិ    យទា  បញ្យ  បេសតិ 

ឣថ  និពវិនទតិ  ទុនកខ       ឯេ  មនគាគ   វេុិទធិយា ។ 

េនពវ  េង្កខ ោ  ទុកខ តិ      យទា  បញ្យ  បេសតិ 

ឣថ  និពវិនទតិ  ទុនកខ       ឯេ  មនគាគ   វេុិទធិយា ។ 

េនពវ  ធមាម   ឣនោត តិ      យទា  បញ្យ  បេសតិ 

ឣថ  និពវិនទតិ  ទុនកខ       ឯេ  មនគាគ   វេុិទធិយា ។ 

កាលណា បុរគលយល់ទ ើញ ទដ្ឋយរាជាញ ថ្ល ស ខ្ រទា ាំង  
ពួង មនិទទៀង ដទូចនះ កាលទណាះ រលមងទនឿយណាយ ក្នុងទសចក្តទីកុ្ ខ 
ទនះជាផលូវក្នទសចក្តបីរសុិទ ធ ិ។  

កាលណា បុរគលយល់ទ ើញ ទដ្ឋយរាជាញ ថ្ល ស ខ្ រទា ាំង  
ពួង នា ាំមក្នវូទសចក្តទីកុ្ ខ ដទូចនះ កាលទណាះ រលមងទនឿយណាយ  
ក្ នុងទសចក្តទីកុ្ ខ   ទនះជាផលូវក្នទសចក្តបីរសុិទ ធ ិ។  

កាលណា  បុរ គលយល់ទ ើញ  ទដ្ឋយរាជាញ ថ្ល  ធម៌ទា ាំងពួង 
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-៣១៦- 
រ ឿង ររះបធានក្ម្មិក្ថិស្សរថថ  

មនិលមនជារបស់ខ្ លនួ ដទូចនះ កាលទណាះ រលមងទនឿយណាយ ក្នុង   
ទសចក្តទីកុ្ ខ  ទនះជាផលូវក្នទសចក្តបីរសុិទ ធ ិ។  

 

   
 

២០៦- រ ឿង ររះបធានក្ម្មិក្ថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះបធ្លនក្មមកិ្តសិសទតថរ ។ 
រពះទថរៈ ានទ ើញនវូរពះសាសាត  រទងទ់ធវើបដសិណាា រក្ចិ ច ជាមួយ
ភកិ្ខុទា ាំងឡាយលដលទរៀនក្មមដ្ឋា ន ជាមួយខ្ លនួ ទៅបាំទពញសមណធម៌ 
ានសាំទរចឣរហតតផលទហើយ រតឡប់មក្គ្នល់រពះឣងគវញិ ក្ម៏្ចន
ទសចក្តរីាថ្លន ចងឲ់យរពះឣងគទធ វើបដសិណាា រក្ចិ ច ជាមួយនងឹខ្ លនួ ទទើប
របញាប់ទចញទៅទដ ើរចង្កងរម ក្នុងទសីាង តមួ់យ លតម្ចន ក្ឯ់ង រហូតឣស់
មួយោរត ី ម្ចនការទ្ក្ងក្ ់ ងុយសិង យ៉ងខ្ល ាំង ទដ ើរចង្កងរមទៅមក្ 
ានដលួោល តា់ក្ទ់ជើង លរសក្ទញួយាំ ឮសូរទផអើលទរឯងឣស់ ។ ពួក្
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ម្ចនការោញ ក្ទ់ផអើល ឣូ៊ឣរទឡើង ាននា ាំគ្នន ជួយយក្ទៅ
ពាាល រហូតដល់ភលសឺាវ ង ទធវើឲយខ្ក្ខ្ន លលងានទៅបណិឌ ាត
ទា ាំងឣស់គ្នន  ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងមក្ទហើយ រទងរ់តស់សលមតងទទាស 
ក្នបុរគលឣនក្ទធវើក្ចិ ចការលដលរតូវទធវើជាមុន យក្មក្ទធវើជាខ្ងទរកាយ 
ទហើយរតស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឧដ្ឋា នកលមហិ    ឣនុឋាហានោ 

យុវា  ពលី  ឣាលេិយំ  ឧនបនោ 
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-៣១៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

េំេននេងកបបមនោ   កុេីនោ 

បញ្យ  មគគំ   ឣលនសា  ន  វនិទតិ  ។ 

  បុរគល ទៅក្ាំទោះ ម្ចនក្ាំឡា ាំង ទាស់លតរបក្បទដ្ឋយទសចក្តី
ខ្ ជលិរចឣូស មនិរបងឹលរបង ក្នុងទពលលដលរួររបងឹលរបង ម្ចនទសចក្តី
រតះិរះិ ក្នុងចតិ តលិចចុះ ក្ នុងឣកុ្សលវតិក្រៈ ជាមនសុសខ្ ជលិ បុរគល 
ខ្ ជលិ ‘ទនាះ’  រលមងមនិានចួបរបទះ  នវូផ លូវក្នបញ្ជដ ទឡើយ ។ 

 

   
 

២០៧- រ ឿង សូ្ក្ ររបថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសូក្រទរបត ។ ក្នុងឣតតីជាត ិ
សូក្រទរបតទនះ ានបួសជាភកិ្ខុ ក្ នុងសាសនាក្នរពះពុទ ធរទងរ់ពះនាម     
ក្សសបៈ ានទរលរក្យច្ចក្ទ់ដ្ឋត ញុះញងរ់ពះទថរៈពរីបូ លដល 
ម្ចនសីលបរសុិទ ធ ឲយទ ល្ ះរបលក្ក្ លបក្ាក្ស់ាមរគគី្នន  ទររះក្មម
លដលានទរលរក្យញុះញងទ់នាះឯង លុះសាល ប់ទៅ ក្ា៏នទៅទក្ើត
ក្នុងឣវចិនីរក្ ឣស់មួយពុទ ធន តរ លុះមក្ដល់សាសនាទនះ ក្ា៏នមក្
ទក្ើតជាទរបត ម្ចនដងខ្ លួនដចូមនសុស លតម្ចនក្ាលដចូសតវរជូក្ ទៅ
ឣារស័យ ទលើភនាំរជិឈកូ្ដ ។  

រពះមហាទម្ចរគោល ន ានទ ើញទរបតទនះទហើយ ក្ន៏យិយ
ទៅកានរ់ពះលក្ខណទតថរ  ក្ នុងទចី ាំទរះរពះភង្កក្ត  ក្នរពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
វាចានុរកខី    មនសា   េុេំវនុោ 
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-៣១៨- 
រ ឿង ររះរបាឋិលរថថ  

កនយន   ច   ឣកុេលំ   ន   កយិោ 

ឯនត   តនយា   កមមបនថ   វនិសាធនយ 

ឣាោធនយ   មគគមិេិបបនវទិតំ  ។ 

បុរគលរបបីជាឣនក្រក្ាវាច្ច សរងួមឲយលអ ទដ្ឋយចតិត ទា ាំងមនិ
របបីទធវើឣកុ្សល ទដ្ឋយកាយ បុរគល របបីជរមះក្មមបថទា ាំង ៣ ទនះ 
ឲយានបរសុិទ ធ នងិ របបីទរតក្ឣរចាំទរះមរគ លដលទោក្ឣនក្លសវង 
រក្រុណដល៏អ សលមតងទកុ្ទហើយ ។ 

 

   
 

២០៨- រ ឿង ររះរបាឋិលរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទាឋលិៈ ជាឣនក្ទរៀនចប់
រពះក្រតបដិក្ ជាឣាច្ចរយបទរងៀនធម៌ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ។ ក្ថងមួយ 
រពះទាឋលិៈ ានឮរពះសាសាត  រតស់ទៅខ្ លនួថ្ល “ភកិ្ ខុ ម្ចនរមពរី 
ទទទ” ក្ម៏្ចនទសចក្តសីទងវរ តក្ស់លុ ត យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានចូលទៅ
ទៅឣារស័យជាមួយនងឹភកិ្ ខុលដលជារពះឣរហន ត ចាំនននួ ៣០ របូ ក្ នុង
ក្រពសាង តមួ់យ ។  ជាបឋម រពះទាឋលិៈ ានចូលទៅរក្រពះទថរៈ ជា
របធ្លនមុនទរ ទហើយសុាំយក្រពះទថរៈ ទធវើជាទពីងឹរបស់ខ្ លួន លតរពះ 
ទថរៈ ជារបធ្លនទនាះ ានបដទិសធ មនិរពមទទលួ ។ រពះទាឋលិៈ  
ក្ា៏នចូលទៅរក្រពះទថរៈ ដក្ទៗ ទទៀត ទដ ើមបីទធ វើជាទពីងឹ លតរពះទថរៈ
ទា ាំងទនាះ មនិរពមទទលួ ។  ទៅទបីាំផុត ក្ា៏នចូលទៅរក្សាមទណរ    
ឣាយុ ៧ ឆ្មន ាំ ។   សាមទណរ ានរងទ់ធវើរពទងើយ ដចូជាមនិចងទ់ទលួ, 
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-៣១៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះទាឋលិៈ ានទទចូសុាំឣងវរក្រសាមទណរទរចើន ទលើក្ទរចើនរគ្ន, 
ទពលលដលរពះទាឋលិៈ ានលះបងម់្ចនះទហើយ សាមទណរ ក្ា៏ន
រាប់ ថ្ល “លនទោក្ឣាច្ចរយ ដ ាំបូក្មួយ ម្ចនរន ធដល់ទៅ ៦ សតវទនសង 
ចូលទៅទៅ ខ្ងក្នុងាន តមរន ធលតមួយ បុរ គលឣនក្ម្ចនរាថ្លន ចង់
ច្ចប់សតវឣនសងទនាះ រតូវលតញុ៉ក្ នវូរន ធទា ាំង ៥ ទហើយច្ច ាំច្ចប់វា ទៅ
លក្បរម្ចតរ់ន ធ លដលវាលូនចូលទៅ យ៉ងណាមញិ, ទោក្ឣាច្ចរយរតូវ
បទិទាវ រទា ាំង ៥ ទហើយក្ាំណតយ់ក្ការ្រ ក្នុងមទនាទាវ រ ក្យ៏៉ងទនាះ
លដរ”  ។ 

រពះទាឋលិៈ ានសាត ប់ យ៉ងដទូចនះទហើយ ក្ទ៏ក្ើតម្ចនបញ្ជដ  
យល់ជាក្ច់ាស់ ឥតម្ចនសងស័យ ទររះទោក្ជាពហុសសូត ទហើយ
ានច្ចប់ទផតើមបាំទពញសមណធម៌  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នបទចចញរពះរសមីទៅ បដីចូជារទងរ់ង ់
ទៅ  ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្  ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយាគា  នវ  ជាយនត  ភូរ ិ    ឣនយាគា  ភូរេិងខនយា 

ឯតំ  នទវធា  បថំ  ញោវ           ភវាយ  វភិវាយ  ច 

តថោត នំ  និនវនេយយ          យថា  ភូរ ិ បវឌ្ឍតិ  ។ 

រាជាញ  រលមងទក្ើតមក្ពកីាររបក្ប ការវនិាសរាជាញ  ទក្ើតមក្
ឣាំពកីារមនិរបក្ប, ឣនក្ម្ចនរាជាញ  ដងឹការរបក្ប នងិ ការមនិរបក្ប
ទា ាំង ២ ទនះ ថ្ល ជារន លង ក្នទសចក្តចី ាំទរ ើន នងិ ទសចក្តវីនិាសទហើយ 
របបីតមរល់ខ្ លួនទកុ្ ទដ្ឋយរបការលដលរាជាញ  នងឹចាំទរ ើនទឡើងាន ។ 
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-៣២០- 
២០៩- រ ឿង ម្្លក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូពួក្ភកិ្ ខុច្ចស់ៗ ជាទរចើនរបូ ។ 
ក្នុងទពលលដលទៅជាររហសថ ភកិ្ ខុ ច្ចស់ទា ាំងទនាះ ជាឣនក្ម្ចនរទពយ
សមបតតសិតុ ក្សតមភ លុះមក្បួសទហើយ ក្ា៏នក្សាងសាោមួយខ្ នង
យ៉ងធាំ ទៅខ្ងទរកាយរពះវហិារ ទហើយឣារស័យទៅ ក្នុងសាោ
ទនាះទា ាំងឣស់គ្នន  ។ ភរយិច្ចស់ របស់ភកិ្ ខុមួយរបូ ទ ម្ ះនាងមធុ-
ាណិកា ជាឣនក្ទធវើច ា្ នរ់បទរន ជាទរៀងោល់ក្ថង ។  ទរកាយមក្ នាង
មធុាណិកា ក្ា៏នទធវើកាលក្រិយិសាល ប់ទច្ចលទៅ ។ ពួក្ភកិ្ ខុច្ចស់
ទា ាំងទនាះ ានទៅរបជុ ាំគ្នន  លរសក្យាំ ឮក្ងរ ាំពង ទពញសាោ ទររះ
នកឹ្រសទណាះឣាទឡាះឣាល័យ ដល់នាងមធុាណិកាទនាះខ្ល ាំងទពក្។ 
ភកិ្ ខុដក្ទៗ ទទៀត ានឮដទូចនះទហើយ ក្ន៏ា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅនយិយ 
គ្នន   ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។  

រពះសាសាត   យងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ រតស់គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
វនំ  ឆិនទថ  មា  រកុខំ   វននោ  ជាយនត  ភយំ 

នឆោវ   វនំ  វនថញេ  និពវោ  នហាថ  ភិកខនវា  ។ 

  យាវញហិ  វននថា  ន  ឆិជជតិ 

  ឣណុមនោត បិ  នរេស  ោរេុិ 

  បឋិពទធមនោវ  ោវ  នសា 

  វនចាឆ   ខីរបនកវ  មារតិ  ។ 

ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរកាតក់្ទិលសដចូជាក្រពទចញ ចូរកុ្ ាំកាត់
ទដ ើមទឈើ   (‘ទររះ’)  ភយ័  ទក្ើតឣាំពកី្ទិលសដចូជាក្រព,  ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំង  
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-៣២១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឡាយ ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរកាតក់្ទិលសដចូជាក្រពផង ក្ទិលសដចូជា
ទដ ើមទឈើលដលដះុ ក្នុងក្រពផង ទហើយ ចូរជាឣនក្កុ្ ាំម្ចនក្ទិលស ដចូជា
ក្រពទឡើយ ទររះថ្ល ក្ទិលស ដចូជាទដ ើមទឈើលដលដះុក្នុងក្រព របស់    
នរជន សូមបីម្ចនរបម្ចណតចិក្ទ៏ដ្ឋយ ទបើកាតម់និទានដ់្ឋច់ ក្នុងពួក្
នារ ី ដោបណា នរជនទនាះឯង លតងម្ចនចតិតជាប់ជាំរក្ច់ ាំទរះ ក្នុង 
ពួក្នារ ីដចូកូ្នទគ្នទៅក្ាំពុងទៅទដ្ឋះ លដលម្ចនចតិតជាប់ជាំរក្ន់ងឹទម 
ដោបទនាះ  ។ 

   
 

២១០- រ ឿង ស្ទធិវិហា កិ្ររះសា បុីរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសទ ធវិហិារកិ្ របស់រពះធមម-
ទសនាបតសីារបុីរត លដលជាកូ្នជាងម្ចសម្ចន ក្ ់។ រពះសារបុីរត ាន
បទរងៀនឲយចាំទរ ើនឣសុភក្មមដ្ឋា ន ។ ភកិ្ ខុរបូទនាះ ខ្តិខ្ាំពាយម ចាំទរ ើន 
ឣស់រយៈទពល ៤ លខ្ លតមនិានសទរមចមរគផលឣវីទឡើយ ។ រពះ
សារបុីរត ាននា ាំទៅគ្នល់រពះសាសាត  ។ រពះឣងគ រទងា់នរបទាន
ផ្ករ ឈូក្ដល់ភកិ្ ខុរបូទនាះ ឲយយក្ទៅទធវើបរកិ្មម ជាទោហតិក្សិណ ។ 
ភកិ្ ខុទនាះ ានទទលួយក្ផ្ករ ឈូក្ទនាះ ទៅទធវើជាបរកិ្មម លុះទ ើញនវូ
ផ្ករ ឈូក្សវិតរសទរនទហើយ ក្ា៏នក្ាំណតយ់ក្មក្ទរបៀបទធៀប នងឹ
ោងកាយរបស់ខ្ លួន ទហើយពចិ្ចរណាទ ើញក្រតលក្ខណ៍ ថ្ល “ជារបស់
មនិទទៀង  ជាទកុ្ ខ  ជាឣនតត ”  ។  

រពះសាសាត   រទងា់នបទចចញរពះរសមីទៅ  ដចូជារទងរ់ងទ់ៅ 
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-៣២២- 
រ ឿង ម្ហាធនព្វណិ្ជ 

ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្  ក្នភកិ្ ខុទនាះ  ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឧចឆិនទ   េិននហមតតនោ 

កុមុទំ   សារទិកំវ   បាណិោ 

េនតិមគគនមវ   រពហូយ 

និព្វវ នំ   េុគនតន   នទេិតំ  ។ 

ឣនក្ចូរដក្ទសចក្តរីសឡាញ់ របស់ខ្ លួនទចញ ដចូបុរគលដក្
ផ្ករ ឈូក្ លដលទក្ើត ក្នុងសរទកាល ទដ្ឋយក្ដ ឣនក្ចូរបណតុ ះ នវូផលូវ
សន តោិព លតមា៉ង ទររះរពះនរិវ ន រពះសុរតរទងរ់តស់សាំលដងទកុ្
ទហើយ  ។ 

   
 

២១១- រ ឿង ម្ហាធនព្វណិ្ជ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូមហាធនរណិជម្ចន ក្ ់ ។ 
រណិជទនះ ជាឣនក្ម្ចនរទពយសមបតតទិរច ើន ឣារស័យទៅ ក្នុងទរីកុ្ង
សាវតថ ី ានទធវើដ ាំទណើ រទៅលក្ដ់រូ លុះទធវើដ ាំទណើ រដល់រក្ក់្ណាត ល 
ផលូវ ក្ម៏្ចនទភលៀងធ្លល ក្ម់ក្យ៉ងទរចើន ម្ចនទកឹ្ដក្ទ់ពញសទឹង ឣស់រយៈ
ទពល ៧  ក្ថង  គ្នតា់នឈប់សរម្ចក្ទៅរក្ក់្ណាត លផលូវទនាះឯង ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នងឹរពះឣានន ទ ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ ទៅ
លត ៧  ក្ថងទទៀតទទ មចចុោជ នងឹមក្ផ្កត ចយ់ក្ឣាយុជវីតិ របស់មហាធន
រណិជទហើយ” ។ រពះឣានន ទ ានរកាបទលូសុាំរពះសាសាត  ទដ ើមបីទៅ
ឲយឱវាទ  ដល់មហាធនរណិជទនាះ  ។    មហាធនរណិជ  លុះាន 
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-៣២៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សាត ប់នវូឱវាទ របស់រពះឣានន ទទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល  ាននមិន តភកិ្ ខុ
សងឃ ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន មក្ទទលួភតត ហារ ទហើយានបរចិ្ចច រ
មហាទាន  ទដ ើមបីទកុ្ជាទសបៀងទៅបរទោក្នាយ ។ 

រពះសាសាត រទងទ់ធវើឣនទុម្ចទនាទហើយ រតស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល  
ឥធ  វេសំ  វេិេាមិ     ឥធ  នហមនតគិមហិ េុ 

ឥតិ  នព្វលា  វចិិននតតិ     ឣនតោយំ  ន  ពុជឈតិ ។ 

ជនរល រលមងរតិខ្សុ ដទូចនះថ្ល ឣាតម ឣញ នងឹទៅក្នុងទទីនះ 
ឣស់វសានរដវូ ឣាតម ឣញ នងឹទៅ ក្នុងទទីនះ ក្នុងទហមន តរដវូ នងិ      
រមិារដវូ ទរមនិដងឹចាស់ នវូទសចក្តឣីន តោយ ( ‘លដលទក្ើតម្ចន ដល់
ខ្ លនួ)’ ទឡើយ ។ 

   
 

២១២- រ ឿង នាងកី្សារគាថមី្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងក្សីាទគ្នតម ី។ នាងម្ចន
កូ្នមួយ លតកូ្នទនាះ ានសាល ប់ទៅ នាងទដ ើរពកូ្នលដលសាល ប់ទនាះ ទៅ
រក្ថ្លន ាំ  ទដ ើមបីយក្មក្ពាាល  ទធ វើឲយកូ្ននាងរស់ទឡើងវញិ ។ 

ពួក្មហាជន ានទ ើញនាងទហើយ ក្រ៏តិថ្ល “នាង ជារសី
ឆរួត” ។  រគ្នទនាះ ម្ចនបណឌិ តម្ចន ក្ ់ានលណនា ាំឲយនាងទៅគ្នល់រពះ
សាសាត  ទៅឯវតតទជតពន ។ នាងក្សីាទគ្នតម ីានចូលទៅរកាបទលូ 
សុាំថ្លន ាំនងឹរពះសាសាត  ។ រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់ពនយល់ឣាំពី
ក្រតលក្ខណ៍ ឲយនាងានយល់ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-៣២៤- 
រ ឿង នាងបដ្ឋោរារេ  ី

តំ  បុតតបេុេមមតតំ         ពោេតតមនេំ   នរ ំ

េុតតំ   គាមំ  មនហានោវ    មចេញ  ឣាទាយ  គចឆតិ ។ 

មចចុ រទឺសចក្តសីាល ប់ លតងនា ាំយក្នរជន ឣនក្រសវងឹរជប់ ក្នុង
កូ្ន នងិ សតវចចិច ឹម ម្ចនចតិ តជាប់ជាំរក្ ់ ក្នុងឣារមមណ៍ទផសងៗ ទនាះ 
ដចូទកឹ្ជាំននដ់ធ៏ ាំ  កួ្ចយក្ឣនក្រសុក្លដលទដក្លក្ ់យ៉ងទនាះឯង ។ 

 

   
 

២១៣- រ ឿង នាងបដ្ឋោរារេ  ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូនាងបដ្ឋច្ចោទថរ ី ។ នាង 
បដ្ឋច្ចោ ជារសីលដលម្ចនទសចក្តទីកុ្ ខ ដធ៏ ាំក្រក្លលង ទររះសាវ ម ី កូ្ន 
ម្ចតបតិ បងរបុសរសី លដលជាទរីសឡាញ់ របស់នាង ានសាល ប់
ទច្ចលទា ាំងឣស់, នាង ជារសីវកិ្លចរតិ ទភលចោល ាំងសតសិាម រត ីសូមបី
លតសទមលៀក្បាំរក្ ់ ក្ម៏និជាប់នងឹខ្ លួនលដរ ទដ ើរទៅលតខ្ លនួទទទ ទឆ្មព ះទៅ
កានវ់តតទជតពន ក្នុងខ្ណៈលដលរពះសាសាត  ក្ាំពុងលតសលមតងរពះធម៌
ទទសនា ដល់ពួក្ពុទ ធបរស័ិទ ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងទ់តរពះទនរតទ ើញនាងបដ្ឋច្ចោ ក្ាំពុង
លតទដ ើរចូលមក្ ទទើបរទងរ់តស់ដ្ឋស់ទតឿន ទរក្ើនរ ាំពញក្ ឲយនាងរតឡប់
ម្ចនសតសិាម រតទីឡើងវញិ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ន  េនតិ  បុោត  ោោយ     ន  បិោ  នបិ  ពនធវា 

ឣនតនកោធិបននេស        នតថិ   ញាតីេុ  ោណោ 

ឯតមតថវេំ   ញោវ         បណឌ ិ នោ  េីលេំវនុោ 
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-៣២៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

   និព្វវ នគមនំ   មគគំ       ខិបបនមវ   វនិសាធនយ ។ 

កាលបុរគល រតូវមចចុររបសងរតទ់ហើយ កូ្នទា ាំងឡាយ មនិ
ម្ចន ទដ ើមបីជាទពីងឹ បតិ ក្ម៏និម្ចន ទា ាំងទៅពងស ក្ម៏និម្ចន ទដ ើមបីជា
ទពីងឹទឡើយ ទសចក្តទីពីងឹ ក្ នុងញាតទិា ាំងឡាយ ក្ម៏និម្ចន បណឌិ តដងឹ
ឣាំណាចរបទយជនទ៍នះទហើយ រួរជាឣនក្សរងួមក្នុងសីល រួររបញាប់
របញាល់ជរមះផលូវ ជាទទីៅកានរ់ពះនរិវ ន ឲយទាល់លតាន ។  

ចប់ មគគវគគ ទ ី២០ 
6 

 

បកិណ្ណ កវគគ  ទី ២១ 

២១៤- រ ឿង បុរវក្ម្ម បស់្ររះឣងគ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូបុពវក្មមរបស់រពះឣងគ ។ ក្នុង
ទពលលដលទរីកុ្ងទវសាលីទក្ើតម្ចនទរុ ភកិ្សឣតា់យ, ពួក្មនសុសលដល
រក្រីក្ទា ាំងឡាយ ានសាល ប់ជាទរចើន រហូតដល់សាក្សពទខ្ម ចទា ាំង
ទនាះ ម្ចនក្លនិសអុយ រសទពញទា ាំងទរីកុ្ង ទររះក្លនិសអុយទនាះ ក្ ៏   
បណាត លឲយទក្ើតម្ចន ឣហវិាតក្ទោរ ទឡើង ។  ទា ាំងពួក្ឣមនសុស ក្៏
ចូលទៅទៅទរចើន ។ ពួក្របជាជន ានរបជុ ាំគ្នន របកឹ្ា ទដ្ឋះរសាយ
បញ្ជា ទនាះ ទដ្ឋយវធិទីផសងៗ ។ លតភយ័ឣាសន នទនាះ ក្ម៏និានសងប់
រម្ចង ប់ទឡើយ ។ ទរកាយមក្ របជាជន ក្ា៏ននា ាំគ្នន ទៅក្ឣាោធនារពះ
សម្ចម សមពុទ ធ ពទីរីកុ្ងោជររះឹមក្ ទហើយាននា ាំគ្នន  ទាសសម្ចអ តរពះ
នររ  ឲយឣស់ក្លនិសអុយ  ទដ ើមបីច្ច ាំទទលួរពះសាសាត  ។ 
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-៣២៦- 
រ ឿង បុរវក្ម្ម បស់្ររះឣងគ 

ទពលលដលរពះសាសាត  ទសតចយងមក្ដល់ទហើយ, រសាប់លត
ទម  បងអុលទភលៀងចុះមក្ នា ាំយក្សាក្សពទខ្ម ច នងិ ក្លនិសអុយទនាះ 
ឣស់ទៅ ។ រពះសាសាត  រទងា់នឲយរពះឣានន ទសូរតរតនសូរត ជុ ាំវញិ
ក្ាំលពងបជីាន ់។ ទោរភយ័ឣាសន នទា ាំងទនាះ ក្ា៏នសងប់រម្ចង ប់ាតឣ់ស់
ទៅទហើយ  ក្នុងរគ្នទនាះឯង ។ 

ក្នុងទពលលដលរពះសាសាត  រទងទ់សតចយងមក្ក្ត ី ទសតចយង
រតឡប់ទៅវញិក្ត,ី ពួក្មនសុស នងិ ទទវតទា ាំងឡាយ រហូតដល់ររុឌ
នារជាទដ ើម ានទធវើសការ របូជា ជាទរចើន ថ្លវ យរពះឣងគ ។ ក្នុងរគ្ន
លដលរពះសាសាត យងមក្ កានទ់រីកុ្ងោជររះឹវញិ, ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ 
ាននា ាំគ្នន  ទរលសរទសើររពះពុទាធ នោុព របស់រពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ទនះ 
មនិលមនជាពុទាធ នោុពទទ រជឺាឣានោុពក្នការបរចិ្ចច រ ក្នុងឣតតីជាត ិ
លដលតថ្លរត ានទធវើមក្ទហើយ” ក្នុងទបីចច ប់ រទងរ់តស់ នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល៖ 

មោត េុខបរចិាេ គា           បនេស  នច  វបុិលំ  េុខំ 

ចនជ  មោត េុខំ  ធីនោ     េមបេស ំ វបុិលំ  េុខំ  ។ 

ទបើបុរ គលទ ើញទសចក្តសុីខ្ ដធ៏ ាំទោូយ ទររះលះបង ់    
ទសចក្តសុីខ្លមមរបម្ចណ ឣនក្ម្ចនរាជាញ  កាលទ ើញទសចក្តសុីខ្  
ដធ៏ ាំទោូយ  របបីលះបងទ់សចក្តសុីខ្លមមរបម្ចណទចញ ។ 
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-៣២៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

២១៥- រ ឿង កុ្ក្ក ុដ្ណ្ឌ ខាទិកា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងកុ្ម្ចរកិាម្ចន ក្ជ់ាឣនក្ចូល 
ចតិ តញុា ាំពងម្ចន ់។ ទមម្ចនា់នទ ើញនាងកុ្ម្ចរកិា យក្ពងរបស់ខ្ លនួ 
ទរឿយៗ ក្ទ៏រកាធខ្ងឹ យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានចងក្មមទពៀរជាមួយនាង ។ 
ទមម្ចន ់ នងិ នាងកុ្ម្ចរកិា ានចងទពៀរទវោនងឹគ្នន  ដចូជាទរឿងនាង
កុ្លធតី នងិ នាងយក្ខនិលីដរ ានសីុគ្នន មតងម្ចន ក្ ់។ ក្នុងជាតជិាទបីាំផុត 
នាងយក្ខនិ ី ានសីុកូ្ននាងកុ្លធតី ឣស់ពរីទលើក្ ក្នុងទលើក្ទបី ី
នាងកុ្លធតី ានពកូ្ន រតចូ់លទៅ ក្នុងវតតទជតពន ។ 

ទពលទនាះ រពះសាសាត  ក្ាំពុងលតសលមតងរពះធម៌ទទសនា ដល់
ពួក្ពុទ ធបរស័ិទ រទងទ់តរពះទនរតទ ើញទហើយ រតស់នវូរពះគ្នថ្ល
ទនះ ថ្ល ៖ 

បរទុកខ ូបធាននន         នយា   ឣតតនោ   េុខមិចឆតិ 

នវរេំេគគេំេនដ្ឋា    នវោ   នសា  ន   បរមុិចេតិ ។ 

បុរគលណា រាថ្លន នវូទសចក្តសុីខ្ទដ ើមបីខ្ លួន ទដ្ឋយបងរទកុ្ ខឲយ
ឣនក្ដក្ទ បុរគលទនាះ ទ ម្ ះថ្ល រចបូក្រចបល់ទហើយ ទដ្ឋយការជាប់
ជាំរក្ ់រទឺពៀរ  រលមងមនិរចួច្ចក្ទពៀរទឡើយ ។ 

 

   
 

២១៦- រ ឿង ភទទិយភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ នវូពួក្ភកិ្ ខុភទ ទយិៈ ជាឣនក្
ខ្ វល់ខ្វ យ   ក្ នុងការរបដ្ឋប់លសបក្ទជើង   មនិានសិក្ារពះធម៌វនិយ័ 
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-៣២៨- 
រ ឿង លកុ្ណ្ត ក្ភទទិយៈ 

លះបងទ់ច្ចល នវូក្ចិ ចវត ត របស់ខ្ លួន ។ 
រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរតស់នវូរពគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យំ  ហិ  កិចេំ  តទបវទិធំ  ឣកិចេំ  បន  ករយីតិ 

ឧននឡានំ  បមោត នំ  នតេំ  វឌ្ឍនតិ  ឣាេវា ។ 

នយេញេ  េុេមារទាធ   និចេំ  កយគោ  េតិ 

ឣកិចេននត  ន  នេវនតិ  កិនចេ  សាតចេករនិោ 

េោនំ  េមបជាោនំ  ឣតថំ   គចឆនតិ  ឣាេវា ។ 

ពួក្ភកិ្ ខុណា លះបងទ់ច្ចលក្ចិចលដលខ្ លួនរតូវទធវើ លតរតឡប់ជា
ទៅទធវើក្ចិ ចលដលខ្ លនួមនិរតូវទធវើទៅវញិ, ឣាសវៈទា ាំងឡាយ លតងចាំទរ ើន 
ដល់ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ លដលជាឣនក្ម្ចនទសចក្តរីបម្ចទ ជាឣនក្ម្ចន
ម្ចនះ  ដចូជាទដ ើមបបុសទលើក្ទឡើងទហើយ ។ 

លុះលតសតរិបរពតឹ តទៅ ក្នុងកាយជានចិច លដលពួក្ភកិ្ ខុណា 
រារឰលអរបក្ពទហើយ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ រលមងជាឣនក្ទធវើការលដលរួរ
ទធវើទរឿយៗ មនិទធវើការលដលមនិរួរទធវើ, ឣាសវៈទា ាំងឡាយ របស់ពួក្
ភកិ្ ខុទនាះ លដលជាឣនក្ម្ចនសត ិ ម្ចនសមបជចដ ៈ រលមងដល់នវូការ    
ឣស់ទៅ ។ 

   
 

២១៧- រ ឿង លកុ្ណ្ត ក្ភទទិយៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះលកុ្ណត ក្ភទ ទយិៈ លដល 
ានមក្គ្នល់រពះឣងគទហើយ   ក្រ៏កាបថ្លវ យបងគាំោទៅវញិ ។    ទពល 
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-៣២៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទនាះ ម្ចនភកិ្ ខុ ឣារន តកុ្ៈ ជាទរចើន ានមក្គ្នល់រពះសាសាត  ដចូគ្នន លដរ 
ទហើយានទ ើញរពះលកុ្ណត ក្ភទ ទយិៈ នមិន តទចញ ទៅខ្ងទរៅ ។ 
ក្នុងទពលលដលពួក្ភកិ្ ខុឣារន តុក្ៈទា ាំងទនាះ ចូលទៅគ្នល់ទហើយ, រពះ
សាសាត  រទងរ់តស់សួរថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ពួក្ឣនក្ានទ ើញ
លដរឬទទ រភឺកិ្ ខុលដលាននមិន តទចញទៅខ្ងទរៅទនាះ ានសម្ចល ប់
ឪពុក្ម្ចត យទហើយ រចួផុតឣាំពទីសចក្តទីកុ្ ខ ទហើយានសទរមចឣរហ-
តតផល  ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ម្ចនទសចក្តសីងស័យ លបរទមើល
មុខ្គ្នន  ទររះមនិយល់ចាស់នវូរពះពុទ ធដកីា ទទើបរកាបទលូសួររពះ
បរមសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
មាតរ ំ បិតរ ំ ហោតវ   ោជានោ  នទវ  ច  ខតតិ នយ 

រឋាំ  សានុចរ ំ ហោតវ   ឣនីនោ  យាតិ  រព្វហមនោ ។ 

មាតរ ំ បិតរ ំ ហោតវ   ោជានោ  នទវ  ច  នសាតថិនយ 

នវយយគឃបញេមំ ហោតវ   ឣនីនោ  យាតិ  រព្វហមនោ ។ 

បុរគល សម្ចល ប់តណាា ដចូម្ចតផង សម្ចល ប់ឣសមិម្ចនះ ដចូបតិ
ផង សម្ចល ប់សសសតទដិ ា ិ នងិ ឧទចឆទទដិ ា ិ ដចូទសតចជាក្ស័រតពរីរពះឣងគ 
ផង សម្ចល ប់ឣាយតនៈ ដចូជាលដនរបរពតឹ តទៅមួយឣទន លើ ទដ្ឋយបុរស
ឣនក្ទដ ើរតម រទឺសមៀនផង រលមងានទៅជាខ្ណីាសវររហមណ៍ ជា
ឣនក្មនិម្ចនទកុ្ ខ ។ 
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-៣៣០- 
រ ឿង នាយទា សុាក្ដ្កិ្ៈ 

បុរគល សម្ចល ប់តណាា ដចូម្ចតផង សម្ចល ប់ឣសមិម្ចនះ ដចូបតិ
ផង សម្ចល ប់សសសតទដិ ា ិនងិ ឧទចឆទទដិ ា ិដចូជាទសតច ជាររហមណ៍ទា ាំង
ពរីផង សម្ចល ប់វចិកិ្ច្ចឆ  ដចូជាខ្ល ធាំជាររមប់ ៥ ផង (‘លដលទៅសារ ត់
ផ លូវ’) ានទហើយ រលមងានទៅជាខ្ណីាសវររហមណ៍ ជាឣនក្មនិម្ចន
ទកុ្ ខ ។ 

   
 

២១៨- រ ឿង នាយទា សុាក្ដ្កិ្ៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូកូ្ននាយទារសុាក្ដកិ្ៈ ។ 
ទា ាំងកូ្នទា ាំងឪពុក្ ជាឣនក្រជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ។ សម័យក្ថង
មួយ កូ្នរបស់គ្នត ់ានទៅទលងកូ្នរល ីជាមួយនងឹកូ្នរបស់ជនដក្ទ 
លដលជាឣនក្មចិ្ចឆ ទដិ ា ិ ។ ទពលទលងកូ្នរល ី កូ្នឣនក្សម្ចម ទដិ ា ិានរ ាំឮក្
រពះពុទ ធរុណ ម្ចនបទថ្ល “ឥតបិ ិ ទសា ភរវា” ប៉ុទណណះជាទដ ើម ទហើយ
ានទលងឈនះកូ្នឣនក្មចិ្ចឆ ទដិ ា ិររប់ទពលទវោ ។ 

ក្ថងមួយទនាះ ឪពុក្របស់ទក្មងទនាះ ាននា ាំទរទៅរក្ឧស ក្នុង
ក្រព ទហើយានដ្ឋក្រ់ទទះ ទៅលក្បរក្រពទខ្ម ច ទហើយលលងទគ្ន ឲយទដ ើរ
ទៅរក្សីុ តមចាំណូលចតិតរបស់វា ។ លុះដល់ោង ច ទគ្នទា ាំងពរី ក្៏
ានទដ្ឋយទៅ តមហវូងចូលទៅ ក្នុងរសុក្ ។ ទពលរពលប់ ទទើប
នាយទារសុាក្ដកិ្ៈ ទៅ តមរក្ទគ្នទា ាំងពរីទនាះទ ើញ ។ ក្នុងទពល
ជាមួយគ្នន ទនាះ ឣនក្ទៅយមទាវ រ ានបទិទាវ រទចញ-ចូលទា ាំងឣស់ ។ 
នាយទារសុាក្ដកិ្ៈ កុ្នដ ាំទណើ រ មនិឣាចទចញទៅរក្កូ្នានទឡើយ ។ 
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-៣៣១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ចាំលណក្ឯ កូ្នរបស់គ្នត ់ានទៅច្ច ាំរទទះលតម្ចន ក្ឯ់ង ទវោយប់ទរៅ
បន តចិទហើយ ទក្មងទនាះ ានសូរតរ ាំឮក្រពះពុទ ធរុណ ។ ពួក្ឣមនសុស 
ក្នុងក្រពទនាះ ាននា ាំគ្នន មក្ជួយលថរក្ា ការររ មនិឲយម្ចនឣន តោយ 
ទក្ើតម្ចន  ដល់ទក្មងទនាះ ។ 

ទរកាយមក្ រពះោជារកុ្ងមរធៈ រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបនា ាំ
យក្ទក្មងទនាះ ទៅគ្នល់រពះសាសាត  រទងរ់តស់សរទសើរពុទាធ នសុសត ិ
នងិ រទងរ់តស់សួររពះឣងគថ្ល “ទតើម្ចនធម៌ដក្ទទទៀតទទ លដលម្ចន 
ឣានោុព  ដចូជាពុទាធ នសុសតទិនះ?” ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េុបបពុទធំ   បពុជឈនតិ      េទា  នគាតមសាវក 

នយេំ  ទិវា  ច  រនោត  ច   និចេំ  ពុទធគោ  េតិ ។ 

េុបបពុទធំ   បពុជឈនតិ      េទា  នគាតមសាវក 

នយេំ  ទិវា  ច  រនោត  ច   និចេំ  ធមមគោ េតិ ។ 

េុបបពុទធំ   បពុជឈនតិ      េទា  នគាតមសាវក 

នយេំ  ទិវា  ច  រនោត  ច   និចេំ  េងឃគោ  េតិ ។ 

េុបបពុទធំ   បពុជឈនតិ      េទា  នគាតមសាវក 

នយេំ  ទិវា ច  រនោត  ច    និចេំ  កយគោ  េតិ ។ 

េុបបពុទធំ   បពុជឈនតិ      េទា  នគាតមសាវក 

នយេំ  ទិវា ច  រនោត  ច    ឣហឹសាយ  រនោ  មនោ ។ 

េុបបពុទធំ   បពុជឈនតិ      េទា  នគាតមសាវក 
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-៣៣២- 
រ ឿង នាយទា សុាក្ដ្កិ្ៈ 

នយេំ ទិវា  ច  រនោត  ច    ភាវោយ  រនោ  មនោ ។ 

សត ិរបស់ជនទា ាំងឡាយណា លដលឋតិទៅ ក្នុងរពះពុទ ធរុណ 
ឣស់កាលជានចិច ទា ាំងក្ថងទា ាំងយប់ ជនទា ាំងឡាយទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ជា
សាវក័្ របស់រពះទគ្នតម រលមងោញ ក្រ់ឮក្ៗ ទដ្ឋយរបក្ព សពវកាល ។ 

សត ិ របស់ជនទា ាំងឡាយណា លដលឋតិទៅក្នុងរពះធមមរុណ 
ឣស់កាលជានចិច ទា ាំងក្ថងទា ាំងយប់ ជនទា ាំងឡាយទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ជា
សាវក័្ របស់រពះទគ្នតម រលមងោញ ក្រ់ឮក្ៗ ទដ្ឋយរបក្ព សពវកាល ។ 

សត ិ របស់ជនទា ាំងឡាយណា លដលឋតិទៅ ក្នុងរពះសងឃ-
រុណ ឣស់កាលជានចិច ទា ាំងក្ថងទា ាំងយប់ ជនទា ាំងឡាយទនាះ ទ ម្ ះ
ថ្ល ជាសាវក័្ របស់រពះទគ្នតម រលមងោញ ក្រ់ឮក្ៗ ទដ្ឋយរបក្ព សពវ
កាល  ។ 

សត ិ របស់ជនទា ាំងឡាយណា លដលឋតិទៅ ក្នុងកាយ ឣស់ 
កាលជានចិច ទា ាំងក្ថងទា ាំងយប់ ជនទា ាំងឡាយទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ជាសាវក័្ 
របស់រពះទគ្នតម រលមងោញ ក្រ់ឮក្ៗ ទដ្ឋយរបក្ព សពវកាល ។  

ចតិ ត របស់ជនទា ាំងឡាយណា ទរតក្ឣរទហើយ ក្នុងក្រិយិមនិ
ទបៀតទបៀនទរ ទា ាំងក្ថងទា ាំងយប់ ជនទា ាំងទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ជាសាវក័្ 
របស់រពះទគ្នតម រលមងោញ ក្រ់ឮក្ ៗ ទដ្ឋយរបក្ព សពវកាល ។ 

ចតិ ត របស់ជនទា ាំងឡាយណា ទរតក្ឣរទហើយ ក្នុងទមតត -
ោវនា ទា ាំងក្ថងទា ាំងយប់ ជនទា ាំងឡាយទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ជាសាវក័្ 
របស់រពះទគ្នតម  រលមងោញ ក្រ់ឮក្ៗ  ទដ្ឋយរបក្ព សពវកាល ។ 
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-៣៣៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

២១៩- រ ឿង ភិក្ខ ុវជជីបុរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុវជ ជបុីរត ជារពះោជឱរស 
របស់ក្សរតវជជ ីលដលានលះបងោ់ជសមបតត ិទចញទៅសាងផនួស ទៅ
ឣារស័យ ក្នុងក្រពសាង ត ់លក្បររកុ្ងទវសាលី ។ សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុវជ ជ ី
ានឮសូរសាំទឡងតូរយតង្កន ត ីយ៉ងរររកឹ្រលររង លដលទរបលន លងទឡើង 
ក្នុងទរីកុ្ង ក្ម៏្ចនចតិ តតក្ស់លុ តរន ធត ់ ពនរ់បម្ចណ នកឹ្រតិដល់ខ្ លួនឯង 
ថ្ល “ឣាតម ឣញ ជាមនសុសឣភព័វ ឣនាថ្ល មក្រស់ទៅ ក្នុងក្រពសាថ ន
សាង ត ់ លតម្ចន ក្ឯ់ង ឥតម្ចនរនគី្នន  ទរបៀបដចូជាក្ាំណាតទ់ឈើ លដលទរ
ទាះបងទ់ច្ចល” ទហើយ ម្ចនទសចក្តខី្ វល់ខ្វ យឣន ទះឣលន ទង រាថ្លន ចង់
ោច្ចក្សិកាខ បទ ទទើបានចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត  រកាបទលូទរឿង
ទនះ ថ្លវ យដល់រពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់ជាបទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
ទុបបពវជជ ំ  ទុរភិរមំ      ទុោវាសា  ឃោ  ទុកខ  

ទុនកខ   េមានេំវានសា    ទុកខ នុបតិតទធគូ 

តសាម   ន  ចទធគូ េិយា      ន  ច  ទុកខ នុបតិនោ  េិយា ។ 

ការទចញបួស ានទដ្ឋយក្រម ការទរតក្ឣររតូវានទដ្ឋយ
ក្រម ផទះទា ាំងឡាយ ម្ចនការររប់ររងមនិលអ នាាំឲយទក្ើតទកុ្ ខ ការទៅ 
រមួជាមួយជនទសមើគ្នន  (‘លដលមនិម្ចនទសចក្តទីកាតលរក្ង)’ នាាំឲយទក្ើត
ទកុ្ ខ បុរ គលឣនក្ទដ ើរផ លូវឆ្មង យរវឺដ តៈ លតងរតូវទសចក្តទីកុ្ ខធ្លល ក្ជ់ាប់តម 
ទររះទហតុទនាះ  បុរ គល  មនិរបបីជាឣនក្ទដ ើរផ លូវឆ្មង យផង  មនិរបបីជា 
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-៣៣៤- 
រ ឿង ចិថតគ្បថី 

ឣនក្រតូវទសចក្តទីកុ្ ខ ធ្លល ក្ជ់ាប់តមផង  ។ 
 

   
 

២២០- រ ឿង ចិថតគ្បថី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូចតិ តរហបត ី ។ ក្ថងមួយ គ្នត់
ម្ចនបាំណងចងទ់ៅគ្នល់រពះសាសាត  ក្នុងរកុ្ងសាវតថ ីទហើយានទចញ
អាំពរីសុក្ រពមជាមួយបរវិារ ជាទរចើន លុះទៅដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ 
ម្ចនពួក្ទទវត មក្ជប់ទលៀង ទដ្ឋយទោជនាហារ ររប់ៗ គ្នន  ។ 

ទពលលដលចតិតរហបត ី ចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត  ក្ត ី ទពល  
រតឡប់ទៅវញិ ក្ត ី  ពួក្ទទវត ានបណាត ល ឲយម្ចនទភលៀងរតនៈ ៧ 
របការ  ធ្លល ក្ចុ់ះមក្  ទពញរទទះរបស់គ្នតទ់ា ាំងឣស់ ។  

ក្នុងទពលលដលចតិតរហបតរីតឡប់ទៅវញិ, រពះឣានន ទ ាន
ចូលទៅ រកាបទលូសួររពះសាសាត  ថ្ល “បពរិតរពះឣងគ ដច៏ ាំទរ ើន ទតើ
ោភសការ រៈ ទក្ើតទឡើង ដល់ចតិ តរហបតទីនាះ ទររះទហតុលដលាន
មក្គ្នល់រពះឣងគលតប៉ុទណាណ ះទទ ឬក្គ៏្នតទ់ៅទដីក្ទទទៀត ោភសការ រៈ 
ទក្ើតទឡើង ដចូគ្នន លដរ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ ទទាះបជីាចតិ ត-
រហបត ី ទៅទណីាក្ទ៏ដ្ឋយ ក្ោ៏ភសការ រៈ ទក្ើតទឡើងានដចូគ្នន
លដរ”  ដទូច នះទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

េនទាធ   េីនលន  េមបនោន   យនសានភានគាេមបបិនោ 

យំ  យំ  បនទេំ  ភជតិ   តតថ    តនតថវ  បូជិនោ  ។ 
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-៣៣៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បុរគលឣនក្ម្ចនសទាធ  បរបូិណ៌ទដ្ឋយសីល សរប់សរល់ ទដ្ឋយ
យស នងិ ទោរសមបតត ិ រប់រក្របទទសណាៗ ម្ចនទរបូជា ក្នុង
របទទសទនាះៗ ។ 

   
 

២២១- រ ឿង នាងចឡូសុ្ភទាទ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងចូឡសុភទាទ  លដលជាធតី
របស់ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ី ។ នាងានទៅទៅជាមួយសាវ មនីាង ក្នុង
ឧរគនររ ។ រកុ្មររួសារសាវ មនីាង ជាមនសុសមចិ្ចឆ ទដិ ា ិ រជះថ្លល ចាំទរះ
ពួក្ឣទចលក្ៈ ។ ឪពុក្ទក្មក្ របស់នាង ានពនយល់ឲយនាងទគ្នរព
បូជាពួក្ឣទចលក្ៈទា ាំងទនាះ ។ លតនាង មនិានរជះថ្លល  ច ាំទរះពួក្     
ឣទចលក្ៈទនាះទទ លថមទា ាំងានទជររបទទចពួក្ឣទចលក្ៈ ទដ្ឋយ
របការទផសងៗ នាងានទរលសរទសើរ នវូរពះសម្ចម សមពុទ ធ លតមា៉ង
ប៉ុទណាណ ះ ។ 

ឪពុក្ទក្មក្ របស់នាង ានសួរថ្ល “ទតើនាងឣាចប ា្ ញរពះ
របស់នាង ឲយពួក្ទយើងទ ើញានលដរឬទទ?” ។ នាងានទឆលើយថ្ល 
“នាងខ្ ញុ ាំ ឣាចប ា្ ញាន” ទហើយច្ចតល់ចងមហាទាន ទដ ើមបីនងឹរបទរន 
ដល់រពះសាសាត  នាងានរ ាំឮក្ដល់រពះពុទ ធរុណ ទហើយទៅឣាោធនា
នមិន តរពះសាសាត  រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃ មក្ទទលួភតត ហារ ទៅឯផទះ
របស់ខ្ លនួ ។ 

ក្នុងក្ថងជាមួយគ្នន ទនាះ   ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ី  ក្ា៏នឣាោធនា 
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-៣៣៦- 
រ ឿង ររះឯក្វិហា  ី

នមិន តរពះសងឃ ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន មក្ទទលួភតត ហារ ទៅឯផទះ
របស់ខ្ លនួលដរ ។ លតរពះសាសាត  រទងម់និានទទលួក្ចិ ចនមិន ត របស់   
ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ីទទ  ទររះរពះឣងគទទលួនាងសុភទាទ  មុនទហើយ ។ 

ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ីម្ចនទសចក្តសីងស័យ ទទើបរកាបទលូសួរ
រពះឣងគ ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន នាងចូឡសុភទាទ  ទៅឧរគនររ     
ឯទណាះទទ ទតើានឣាោធនានមិន តរពះឣងគ តាំងពទីពលណាមក្?” ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ពនយល់ទហើយ រតស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
ទូនរ  េនោត   បកនេនតិ    ហិមវនោត វ  បពវនោ 

ឣេននតតថ   ន  ទិេសនតិ     រតតឹ   ខិោត   យថា  េោ ។ 

ពួក្សបបុរស រលមងរាក្ដ ក្នុងទឆី្មង យាន ដចូភនាំហមិរន ត 
យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ចាំលណក្ពួក្ឣសបបុរស ( ‘ទបើទកុ្ជាឋតិទៅ) ក្នុងទជីតិ 
ក្រ៏លមងមនិរាក្ដានលដរ ដចូរពួញលដលបុរគលាញ់ ក្នុងទពលោរត ី
យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 

   
 

២២២- រ ឿង ររះឯក្វិហា  ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឯក្វហិារ ី។ រពះទថរៈ ជា
ឣនក្ចូលចតិតទៅ លតម្ចន ក្ឯ់ងប៉ុទណាណ ះ មនិចូលចតិតទៅរចបូក្រចបល់
ជាមួយនងឹពួក្រណៈទឡើយ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញការរបរពតឹ តិ
របស់រពះទថរៈទហើយ  ទទ ើបចូលទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត    រទងរ់បទាន  នវូសពទសាធុការពរ  រតស់ឲយភកិ្ ខុ 
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-៣៣៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

យក្ទធវើជារាំរ ូ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
ឯកេនំ  ឯកនេយយំ    ឯនក  ចរមតនទិនោ 

ឯនក  ទមយមតតនោ    វនននត  រមិនោ  េិយា ។ 

បុរគល រួររប់រក្ទឣីងគុយលតម្ចន ក្ឯ់ង ទទីដក្លតម្ចន ក្ឯ់ង ជា
ឣនក្រតចទ់ៅលតម្ចន ក្ឯ់ង មនិជាឣនក្ខ្ ជលិរចឣូស ជាឣនក្លតម្ចន ក្ឯ់ង   
ទនូាម នខ្ លួន  រួរជាឣនក្ទរតក្ឣរ  ក្ នុងក្រព ។ 

ចប់ បកិណ្ណកវគគ ទ ី២១ 
6 

 

និរយវគគ   ទី ២២ 

២២៣- រ ឿង នាងសុ្នទ  ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងសុន ទរបីររិវ ជកិា ។ នាង
ានរមួរាំនតិជាមួយនងឹពួក្តរិ ថយិ ទដ ើមបីនងឹទធវើឧាយក្ល ដចូជាខ្ លនួ
នាងានទៅ ក្នុងកុ្ដ ិ ជាមួយនងឹរពះសាសាត  ក្នុងោរតសីាង ត ់ ានទធវើ 
ឲយពួក្របជាជន ម្ចនទសចក្តសីងស័យ ទហើយទរលតះិទដៀលរពះឣងគ
ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ 

ពូក្ឣចដតរិ ថយិ ម្ចនទគ្នលបាំណង ចងន់ងឹបទងរើតទរឿងោ៉វ ឲយធាំ
ជាងទនះទៅទទៀត ទទើបានជួលពួក្ឣនក្របមុកឹ្ ឲយទៅសម្ចល ប់នវូនាង
សុន ទរទីនាះទច្ចលទហើយ ានឲយទរយក្សពនាងទៅក្ប់ទកុ្ ជតិរពះ
រន ធកុ្ដ ិរបស់រពះសាសាត  ទរសចទហើយ ពួក្ឣចដតរិ ថយិទា ាំងទនាះ ាន
ទធវើបន លាំ ដចូជាទដ ើររក្សពទខ្ម ចនាងសុន ទរ ី លុះានទ ើញទហើយ  ាន 
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-៣៣៨- 
រ ឿង ស្ថវរថូវទកុ្ខរបៀថរបៀន 

ទច្ចទរពះសាសាត  ថ្ល “រពះឣងគ ានសម្ចល ប់នាងសុន ទរទីច្ចល ទដ ើមបីកុ្ ាំ
ឲយលបក្ការណ៍” ។ 

រពះោជា រកុ្ងសាវតថ ី រទងា់នទសុើបឣងរតិរក្ទរឿងពតិ លុះ
រទងរ់ជាបចាស់ទហើយ ទទើបរទងដ់្ឋក្ទ់ទាស ដល់ពួក្តរិ ថយិទា ាំងទនាះ 
ទៅតមទទាសានទុទាស របស់ខ្ លួន ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានយក្ទរឿង
ទនាះទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ បរមររូ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣភូតវាទី   និរយំ   ឧនបតិ 

នយា   វាបិ   កោវ    ន   កនោមិចាេ ហ 

ឧនភាបិ   នត   នបចេ   េមា   ភវនតិ 

និហីនកមាម    មនុជា   បរតថ  ។ 

បុរគល ទរលរក្យមនិពតិ រលមងទៅកានន់រក្ ឬ បុរគលណា 
(ទធវើឣាំទពើឣារក្ក្’់) ទហើយនយិយថ្ល ឣញមនិទធវើទទ ‘(បុរគលទនាះ’) ក្៏
ទៅកានន់រក្ ដចូគ្នន លដរ  បុរ គល ទា ាំងពរីនាក្ ់ លដលម្ចនឣាំទពើ ដទ៏ាប 
ទថ្លក្ (ទសមើគ្នន ’ទនាះ) រលមងជាឣនក្ទសមើគ្នន  ( ‘ទដ្ឋយរត)ិ’ ក្នុងទោក្ខ្ង
មុខ្ទទៀត  ។ 

   
 

២២៤- រ ឿង ស្ថវរថូវទកុ្ខរបៀថរបៀន 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰពួក្សតវ លដលរតូវឣានោុព ក្ន
ទចុ ចរតិ ទបៀតទបៀន ។   ទៅក្នុងសាសនា ក្នរពះក្សសបទសពល, ពួក្ 
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-៣៣៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សតវទា ាំងទនាះ ជាភកិ្ខុឣារក្ក្ោ់មក្, ក្នុងសាសនាទនះ សតវទា ាំងទនាះ 
រតូវានទទលួនវូផលក្មមទនាះ ទៅទលើភនាំរជិឈកូ្ដ ម្ចនោងកាយ នងិ
ទររឿងបរកិាខ រ រតូវទភលើងទឆះ ។  រពះមហាទម្ចរគោល ន ានសន ទនាទរឿង
ទនាះ ជាមួយនងឹរពះលក្ខណទតថរ ក្ នុងទចី ាំទរះរពះភង្កក្តរពះសាសាត  ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ  រទងរ់ជាបទហើយ  រតស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
កសាវកោា   ពហនវា      បាបធមាម   ឣេញ្ោ 

បាបា  បានបហិ  កនមមហិ    និរយននត  ឧបបជជនរ ។ 

ពួក្ជនទរចើននាក្ ់ លដលម្ចនក្ពន័ ធពទ័ ធ ទដ្ឋយសាំពតក់ាសាវៈ 
លតជាឣនក្ម្ចនធម៌ដោ៏មក្ មនិានសរងួមទហើយ ពួក្ជនោមក្ទា ាំង
ទនាះ  រលមងទៅទក្ើត  ក្ នុងនរក្  ទដ្ឋយក្មមទា ាំងឡាយ ដោ៏មក្ទនាះ ។ 

 

   
 

២២៥- រ ឿង វគគុមុ្ទាថី យិភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូពួក្ភកិ្ ខុ លដលទៅឯទរតើយ
សទឹងម្ចខ ង ទ ម្ ះវរគុមុទា ។ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ាននា ាំគ្នន  ទរលឣួតឧតតរ-ិ
មនសុសធម៌ លដលមនិម្ចនក្នុងខ្ លនួ ទដ ើមបីជាទររឿងចចិច ឹមជវីតិ ក្នុង
ទពលលដលទក្ើតទរុ ភកិ្ស ។ 
រគ្នទនាះ រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបានតះិទដៀល ទដ្ឋយ 

របការទផសងៗ រទងា់នបចដតតសិកាខ បទ ហាមដល់ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ មនិ
ឲយរបរពតឹ តតទៅទទៀត រទងរ់បទានរពះឱវាទ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះទហើយ 
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

339



 

 

-៣៤០- 
រ ឿង រខម្ក្រស្ដ្ឋបុីរថ 

នេនយោ  ឣនយាគុនឡា  ភុនោត     តនោត    ឣគគិេិខូបនមា 

យនញេ  ភុនញជយយ  ទុេសីនលា        រឋាបិណឌ ំ   ឣេញ្នោ ។ 

  បពវជតិ ឣនក្រទុសតសីល សូវបរទិោរដុ ាំលដក្ លដលក្ាំពុងលតទៅត  
ម្ចនពណ៌ដចូឣណាត តទភលើង របទសើរជាង បពវជតិ ឣនក្រទុសតសីល មនិ
សរងួម បរទិោរដុ ាំាយឣនក្លដន នងឹរបទសើរដចូទមតចាន ។ 

   
 

២២៦- រ ឿង រខម្ក្រស្ដ្ឋបុីរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូទសដ ាបុីរតម្ចន ក្ ់ ទ ម្ ះទខ្មក្ៈ 
ជាទៅរបស់ឣនាថបណិឌិ ក្ទសដ ា ី។ ទខ្មក្ៈទនះ ជាឣនក្ម្ចនរបូសមបតត ិ
មុខ្ម្ចតរ់សស់សាអ តលអ រួរជាទទីពញចតិតដល់ឣនក្ផង ។ រសី ណា
ទ ើញទហើយ រសីទនាះ ទក្ើតម្ចនទសចក្តរីសឡាញ់ទខ្មក្ៈទនាះោល ម ។ 
ទខ្មក្ៈ ទសដ ាបុីរត ានរបរពតឹ តខ្សុរពក្ពណីនងឹង្កសតីៗ ជាទរឿយៗ ។ 
ទសដ ា ីជាបតិ ាននា ាំទខ្មក្ៈទនាះ ទៅគ្នល់រពះសាសាត  ទដ ើមបីឲយរពះ
ឣងគ ជួយឣប់រ ាំទនូាម នទរបៀនរបទៅ កុ្ ាំឲយរបរពតឹ តកាទមសុមចិ្ចឆ ច្ចរៈ ជា
បន តទៅទទៀត ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ចោត រ ិ  ឋាោនិ   ននោ   បមនោត  

ឣាបជជតី   បរទារបូនេវ ី ។ 

ឣបុញ្លាភំ   ន   និកមនេយយំ 

និនទំ   តតិយំ   និរយំ   ចតុតថំ  ។ 
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-៣៤១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣបុញ្លានភា  ច  គតី  ច  បាបិក 

ភិតេស  ភីោយ  រតី  ច  នថាកិក 

ោជា  ច  ទណឌ ំ   គរកំុ  បនណតិ 

តសាម   ននោ  បរទារ ំ ន  នេនវ ។ 

នរជន ឣនក្របម្ចទទហើយ ទសពនវូរបពន ធ របស់បុរគលដក្ទ 
រលមងដល់នវូទហតុក្នទសចក្តទីកុ្ ខ ៤ យ៉ង រ ឺទ១ី ានរបស់លដលមនិ
លមនជាបុណយ ទ២ី ទដក្មនិានតមទសចក្តរីាថ្លន  ទ៣ី ការតះិទដៀល 
ទ៤ី ការធ្លល ក្រ់នក្ ។ ‘ទហតុក្នទសចក្តទីកុ្ ខ ៤ យ៉ងទទៀត’ រ ឺានរបស់
លដលមនិលមនជាបុណយ ១, ម្ចនរតឣិារក្ក្ ់១, ទសចក្តតីទរមក្របស់
បុរសឣនក្ខ្ល ច ជាមួយនងឹង្កសតីលដលខ្ល ចលដរ ម្ចនរបម្ចណតចិ ១ រពះ
ោជា នងឹដ្ឋក្ឣ់ាជាញ យ៉ងធងន ់១  ទររះទហតុទនាះ បុរស មនិរួរទសព
របពន ធ របស់បុរគលដក្ទទឡើយ ។ 

 

   
 

២២៧- រ ឿង ទរុវចភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុមួយរបូ ជាឣនក្លដលទរ  
ឣប់រ ាំទនូាម ន ទរបៀនរបទៅ ានទដ្ឋយលាំាក្ ។  សម័យក្ថងមួយ ម្ចន
ភកិ្ ខុដក្ទទទៀត ានចូលមក្សួរឣាំពទីរឿងទាចទៅម ថ្ល “ម្ចនទទាសដចូ 
ទមតច?” ។ ទពុវចភកិ្ ខុទនាះ ានទឆលើយថ្ល “ទបើានសលមតងឣាបតតទិហើយ
ទនាះ វានងឹម្ចនទទាសឣវីទៅ” ទហើយ ក្ា៏នទាចទៅម ឲយភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ
ទមើលលថមទទៀត ។   ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញ យ៉ងទនះទហើយ ក្ ៏
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-៣៤២- 
រ ឿង ទរុវចភិក្ខ ុ 

ាននា ាំយក្ទរឿងទនាះទៅ រកាបទលូថ្លវ យរពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 
រពះបរមសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល៖ 
កុនសា  យថា  ទុគគហិនោ   ហតថនមវានុកនតតិ 

សាមញំ្  ទុបបោមឋាំ       និរយាយូបកឌ្ឍតិ ។ 

យំ  កិញេិ  េិថិលំ  កមមំ       េងកិលិឋាញេ  យំ  វតំ 

េងកេសរ ំ រពហមចរយំិ       ន  តំ  នហាតិ  មហបផលំ ។ 

កយិោ  នច  កយិោនថនំ     ទឡ្ហនមនំ  បរកកនម 

េិថិនលា  ហិ  បរពិ្វវ នជា    ភិនយោ  ឣាកិរនត  រជំ ។ 

សបូងោល ាំង លដលបុរគលកានម់និចាំណាប់ រលមងលះក្ដឯង 
យ៉ងណាមញិ, ោពជាសមណៈ លដលបពវជតិ កានម់និានស៊ប់
សួនទហើយ  រលមងទាញបពវជតិទនាះទៅនរក្  យ៉ងទនាះឯង ។ 

ក្មមឯណាមួយ លដលធូរថយក្ត ីវត័ឯណាមួយ លដលទៅហមង
ក្ត ី រពហមចរយិធម៌ លដលបុរគលរឮក្ ទដ្ឋយទសចក្តរីទង រៀស ក្ត ី ក្មម  
ទា ាំង  ៣  ទនាះ  ជារបស់មនិម្ចនផលទរចើនទឡើយ ។ 

ទបើបុរ គលទធវើ របបីទធវើក្ចិ ចទនាះឲយលមនលទន របបីរបងឹលរបង ទធវើ
ក្ចិ ចទនាះឲយម្ច ាំមួន ទររះថ្ល សមណធម៌ ជាទររឿងទវៀរច្ចក្ក្ទិលស 
លដលធូរថយ រលមងទោយធូលី រោឺគ្នទកិ្រទិលស ដល់បុរគល ទដ្ឋយ
ក្រក្លលង ។ 
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-៣៤៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

២២៨- រ ឿង រសី្ឣនក្រចប្ណ្ន 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរសីរចលណនម្ចន ក្ ់ ។ សាវ មី
របស់នាង ានយក្នាងទាសីរសីបទរមើ ក្ នុងផទះរបស់ខ្ លួន មក្ទធវើជា
របពន ធចុង ។ ក្ថងមួយ សាវ មនីាងានទចញទៅខ្ងទរៅ ។ នាងរបពន ធ
ទដ ើម ានច្ចប់របពន ធចុងទនាះចង ទហើយយក្កា ាំបតិ មក្កាតរ់តទចៀក្
រចមុះ ទរសចទហើយ ទទើបយក្ទៅោក្ទ់កុ្ ទៅក្នុងបន ទប់ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយ
សាវ មនីាងដងឹ ។ លុះដល់សាវ ម ី រតឡប់មក្វញិ នាងរបពន ធទដ ើមទនាះ 
ទធវើជាបបួលសាវ មទីៅសាត ប់ធម៌ ទៅឯវតតទជតពន នាទរីកុ្ងសាវតថ ី។ 

ក្ថងទនាះឯង ពួក្ញាត ិរបស់នាងទាសី ( ‘របពន ធចុង)’ ានចូល
មក្រក្នាង ក្រ៏សាប់លតទ ើញនាងជាប់ចាំណង ទហើយានរសាយ
ចាំណងទចញ ។ នាងទាសីទនាះ ានរចួពចី ាំណងទហើយ ក្ទ៏ធវើដ ាំទណើ រ
ទៅកានវ់តតទជតពន ទដ ើមបីសាត ប់ធម៌ទទសនា លុះទៅដល់ទហើយ នាង
ានចូលទៅ រកាបថ្លវ យបងគាំទលូទរឿងទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
ឣកតំ  ទុកក តំ  នេនយោ      បចាឆ   តបបតិ  ទុកក តំ 

កតញេ  េុកតំ  នេនយោ    យំ  កោវ   ោនុតបបតិ ។ 

ឣាំទពើឣារក្ក្ល់ដលបុរគលមនិទធវើ របទសើរជាង (ទររះថ្ល’) ឣាំទពើ 
ឣារក្ក្ ់ រលមងទធវើឲយទៅត រក្ហាយ ក្នុងកាលជាខ្ងទរកាយ បុរគលទធវើ
ឣាំទពើណាទហើយ រលមងមនិទៅត រក្ហាយសាត យទរកាយ ឣាំទពើទនាះ 
លដលបុរគលទធវើទហើយ ទធវើានលអទហើយ ទ ម្ ះថ្ល ជាឣាំទពើដរ៏បទសើរ ។ 
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-៣៤៤- 
២២៩- រ ឿង ឣាគនតុក្ភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូភកិ្ ខុឣារន តកុ្ៈ ជាទរចើនរបូ ។ 
ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានទៅច្ច ាំវសា ក្នុងបចចន តជនបទ ជាបឋម ទៅច្ច ាំ
វសា ម្ចនទសចក្តសុីខ្សបាយ ជាធមមតទទ លតទពលទរកាយមក្ 
មនិម្ចនទសចក្តសុីខ្សបាយទឡើយ ទររះទគ្នចររគ្នម ម្ចនពួក្ទច្ចរ
មក្ទបៀតទបៀន លុះដល់បវារណាទចញវសាទហើយ ក្ា៏ននា ាំគ្នន ទៅ
រកាបទលូរពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ការរស់ទៅ
ជាសុខ្សបាយ ឣស់កាលជានចិចនរិន តរទ៍នាះ របុឺរគលរក្ានទដ្ឋយ
ក្រមទពក្ណាស់ ភកិ្ ខុ រតូវលថរក្ាខ្ លួន ឲយដចូជាទរលថរក្ានររ យ៉ង
ទនាះឯង”  ដទូចនះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នគរ ំ យថា  បចេនតំ     គុតតំ   េនតរព្វហិរ ំ

ឯវ ំ នគានបថ  ឣោត នំ     ខនោ  នវា  មា  ឧបចេគា 

ខោតីោ ហិ នសាចនតិ    និរយមហិ   េមបបិោ ។ 

ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរលថរក្ាការររខ្ លួន ឲយដចូជាទរលថរក្ា
ការររនររ លដលទៅទបីាំផុតលដន យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ចូរកុ្ ាំឲយខ្ណៈ 
ក្ន លងឣនក្ទា ាំងឡាយានទឡើយ ទររះថ្ល បុរគលទា ាំងឡាយ លដលឲយ 
ខ្ណៈ ក្ន លងហួសទហើយ រលមងទសាក្សាត យ ក្នុងនរក្ មទីដរដ្ឋស ។ 

   
 

២៣០- រ ឿង រកួ្និរគនថ 

រពះបរមសាសាត   រទងរ់ារឰ  នវូពួក្នរិរន ថ  ទរៅសាសនា ។ 
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-៣៤៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ សនទនាគ្នន ថ្ល “ពួក្នរិរន ថ ម្ចនទសចក្តី
ខ្ម សទឣៀន ជាងពួក្ឣទចលក្ៈទា ាំងឡាយ” ។ ពួក្នរិរន ថ ានឮ  
ទហើយ ទទើបនយិយទៅរក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ យ៉ងយូរ ។ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយ ានយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់ជាបទហើយ រតស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឣលជជិោនយ  លជជនតិ     លជជិោនយ  ន  លជជនរ 

មិចាឆ ទិឋាិេមាទាោ     េោត   គចឆនតិ  ទុគគ តឹ  ។ 

ឣភនយ  ភយទេសិនោ    ភនយ  ច  ឣភយទេសិនោ 

មិចាឆ ទិឋាិេមាទាោ     េោត   គចឆនតិ  ទុគគ តឹ  ។ 

សតវទា ាំងឡាយ លដលរបកានម់ចិ្ចឆ ទដិ ា ិ រលមងខ្ម ស ក្នុងទហតុ
លដលទរមនិរតូវខ្ម ស រលមងមនិខ្ម ស ក្នុងទហតុលដលទររតូវខ្ម ស 
សតវទា ាំងឡាយទនាះ  លតងទៅកានទ់រុ គត ិ។ 

សតវទា ាំងឡាយ លដលរបកានម់ចិ្ចឆ ទដិ ា ិរលមងយល់ទ ើញ ក្នុង
ទហតុលដលទរមនិរតូវខ្ល ច ថ្ល ជាទហតុលដលទររតូវខ្ល ចផង យល់
ទ ើញ ក្នុងទហតុលដលទររតូវខ្ល ច ថ្ល ជាទហតុលដលទរមនិរតូវខ្ល ច
ផង  សតវទា ាំងឡាយទនាះ  លតងទៅកានទ់រុ គត ិ។ 

 

   
 

២៣១- រ ឿង ថិ ថយិសាវ័ក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូពួក្សាវក័្របស់តរិ ថយិ ។ ពួក្
ទរទា ាំងអស់ទនាះ ានហាមរាមកូ្នៗ  របស់ទរ  មនិឲយចូលទៅកាន ់

345



 

 

-៣៤៦- 
រ ឿង ថិ ថយិសាវ័ក្ 

សាំណាក្ ់ ក្នពួក្សមណសាក្យបុរត នងិ មនិឲយសាំពះ ថ្លវ យបងគាំ    
បូជាររប់ទកី្លន លង ។ 

សម័យក្ថងមួយ កូ្នៗ របស់ពួក្តរិ ថយិ ានទៅជាមួយកូ្នៗ 
របស់ឧាសក្ឧាសិកា ឣនក្កានរ់ពះពុទ ធសាសនា ក្នុងវតតទជតពន ។ 
ទពលទរសក្ទកឹ្ ទក្មងៗ ទា ាំងទនាះ ាននា ាំគ្នន  ចូលទៅផកឹ្ទកឹ្ ក្នុងវតត 
ទហើយានសាត ប់រពះធម៌ទទសនា ម្ចនចតិតរជះថ្លល  ទជឿចាស់ ក្នុងរុណ
រពះរតនក្រតនងិសីល ទហើយានរតឡប់ទៅផទះវញិ នយិយទរៀបោប់
រាប់ដល់ឪពុក្ម្ចត យ របស់ខ្ លួនឲយានរជាបផង ។ ឪពុក្ម្ចត យ ាន
សាត ប់ទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ទហើយនា ាំកូ្នៗ 
ទៅគ្នល់រពះសាសាត  រចួថ្លវ យខ្ លនួជាពុទ ធម្ចមក្ជន ទា ាំងអស់គ្នន  ។ 

រពះសាសាត  កាលរទងស់លមតងរពះធម៌ទទសនា ពនយល់ឲយពួក្ 
ទរ របកានជ់ាសម្ចម ទដិ ាវិញិ ទទើបរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣវនជជ   វជជមតិនោ    វនជជ   ឣវជជទេសិនោ 

មិចាឆ ទិឋាិេមាទាោ    េោត   គចឆនតិ  ទុគគ តឹ  ។ 

វជជញេ  វជជនោ  ញោវ     ឣវជជញេ   ឣវជជនោ 

េមាម ទិឋាិេមាទាោ    េោត   គចឆនតិ  េុគតឹ ។ 

សតវទា ាំងឡាយ លដលរបកានម់ចិ្ចឆ ទដិ ា ិរលមងយល់ទ ើញ ក្នុង
ទហតុលដលមនិម្ចនទទាស ថ្ល ជាទហតុលដលម្ចនទទាសផង យល់
ទ ើញ ក្នុងទហតុលដលម្ចនទទាស ថ្ល ជាទហតុលដលមនិម្ចនទទាសផង 
សតវទា ាំងឡាយទនាះ  លតងទៅកានទ់រុ គត ិ។  
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-៣៤៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សតវទា ាំងឡាយ លដលរបកានស់ម្ចម ទដិ ា ិ ដងឹរបស់លដលម្ចន
ទទាសថ្ល ជារបស់លដលម្ចនទទាសផង ដងឹរបស់លដលមនិម្ចនទទាស 
ថ្ល ជារបស់លដលមនិម្ចនទទាសផង សតវទា ាំងទនាះ លតងទៅកាន់
សុរត ិ ។ 

ចប់ នយិវគគ ទ ី២២ 
6 

នាគវគគ   ទី ២៣ 

២៣២- រ ឿង  បស់្ររះឣងគ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូទរឿងរបស់រពះឣងគ ។ ក្ថងមួយ 
រពះពុទ ធអងគ រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យ ក្នឣនាគ្នមផិល 
របស់ររហមណ៍ នងិ នាងររហមណី លដលជាម្ចតបតិ របស់នាង   
ម្ចរន ទយិ  ក្ នុងរកុ្ងកុ្រ ុ ទទ ើបទសតចយងទៅកានទ់ទីនាះ ។ 

ររហមណ៍ ពរីនាក្ ់បតរីបពន ធ ានទ ើញរពះវរកាយ នងិ រពះ
លក្ខណៈដទ៏ឆើតឆ្មយ របស់រពះសាសាត ទហើយ ទទើបទលើក្ធតី របស់
ខ្ លនួ ថ្លវ យដល់រពះឣងគ ។ លតរពះសាសាត  រទងរ់តស់បដទិសធទហើយ
រទងស់លមតងទទាសក្នកាម ឲយររហមណ៍ទា ាំងពរីនាក្ប់តរីបពន ធទនាះាន
យល់ចាស់ រហូតដល់ានសទរមចឣនាគ្នមផិល ។ ចាំលណក្នាង 
ម្ចរន ទយិ ជាកូ្នរសី ានទរកាធខ្ងឹនងឹរពះសាសាត  យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយ
ានចងឣាឃាតពាាទនងឹរពះឣងគ ត ាំងលតពទីពលទនាះមក្ ។ លុះ
ទរកាយមក្   នាងម្ចរន ទយិ   ក្ា៏នជាឣរគមទហសី ក្នរពះាទឧទទន 

347



 

 

-៣៤៨- 
រ ឿង  បស់្ររះឣងគ 

ក្នុងរកុ្ងទកាសមព,ី សម័យក្ថងមួយ នាងានទ ើញរពះសាសាត  ទសតច
យងចូលទៅ ក្នុងនររទនាះ ទទើបនាងានទរបើឲយពួក្មនសុស មក្ទជរ
របទទចរពះសាសាត  ទដ្ឋយឣទការ សវតថុ ១០ យ៉ង ។ 

រពះឣានន ទ ឮដទូច្ចន ះទហើយ ានរកាបទលូឣាោធនា ឲយទសតច 
យងទៅទដីក្ទទទៀត ។  រពះសាសាត រទងា់នរតស់ ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ 
ឣធកិ្រណ៍ ទក្ើតទឡើងទហើយក្នុងទណីា រតូវលតឲយឣធកិ្រណ៍ ក្នុងទទីនាះ 
សងប់រម្ចង ប់ រសួលបួល ជាមុនសិនទហើយ ច្ច ាំទៅកានទ់ដីក្ទទទៀត ជា
ខ្ងទរកាយ ទទើបសមរួរ ទររះការឣតធ់នឣ់តរ់ទា ាំ ចាំទរះរក្យលដល
ទរនយិយ ហួសរបម្ចណ ជាោរក្ចិ ច របស់តថ្លរត” ដទូចនះទហើយ 
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣហំ  ោនគាវ  េង្កគ នម      ចាបានោ  បតិតំ  េរ ំ

ឣតិវាកយ ំ តិតិកខិេស ំ        ទុេសីនលា ហិ  ពហុជជនោ ។ 

ទនតំ  នយនតិ  េមិតឹ         ទនតំ   ោជាភិរហូតិ 

ទនោត  នេនដ្ឋា  មនុនេសេុ   នយាតិវាកយំ  តិតិកខិ តិ ។ 

វរមេសតោ  ទោត          ឣាជានីយា  ច  េិនធវា 

កុញជោ  ច  មហាោគា         ឣតតទនោត   តនោ  វរ ំ ។ 

តថ្លរត នងឹឣតរ់ទា ាំរក្យទលមើស ដចូដ ាំរ ីកាលឣតរ់ទា ាំ ច ាំទរះ
រពួញ លដលរបូតទចញឣាំពធី នូ ក្នុងសង្ក គ្ ម ដទូច្ចន ះ ទររះថ្ល ជន
រទុសតសីល ម្ចនទរចើននាក្ ់ ។ បុរគលទា ាំងឡាយ លតងនា ាំរហនៈ 
លដលទនូាម នទហើយ   ទៅកានទ់រីបជុ ាំ,    រពះោជា   លតងទសតចទឡើងកាន ់
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-៣៤៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រហនៈ លដលទរទនូាម នទហើយ បណាត មនសុសទា ាំងឡាយ មនសុស
ឯណា ឣតស់ងរតន់ងឹរក្យទលមើសាន មនសុសទនាះ ជាឣនក្ម្ចនខ្ លនួ   
ទនូាម នទហើយ ទ ម្ ះថ្ល ជាឣនក្របទសើរបាំផុត ។ ពួក្ទសះឣសសតរ ក្ត ី
ទសះឣាជាទនយយ ក្ត ីទសះសិន ធព ក្ត ីដ ាំរកុី្ចជ រដរ៏បទសើរ ក្ត ីលដលបុរគល
ទរបៀនរបទៅានបទទហើយ ោប់ថ្ល ជាសតវរបទសើរ បុរ គលលដលម្ចន
ខ្ លនួទនូាម នានបទទហើយ របទសើរជាងសតវទា ាំងឣស់ទនាះ ។ 

   
 

២៣៣- រ ឿង ្តាថ ោ យិបុរវក្ភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុមួយរបូ លដលធ្លល ប់ទធវើជា 
ហមដ ាំរ ី ។ ក្ថ ងមួយ ភកិ្ ខុរបូទនាះ ានទៅកានម់្ចតស់ទឹងឣចរិវត ី រពម
ជាមួយនងឹភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ រសាប់លតរក្ទឡក្ទ ើញហមដ ាំរមី្ចន ក្ក់្ ាំពុងលត
ហវកឹ្ហាតដ់ ាំរ ី លដលវារចុះទរបង ទហើយនយិយទៅកានភ់កិ្ ខុទា ាំងឡាយ
ថ្ល “ទបើហមដ ាំរទីនាះ យក្ក្ទងវរ មក្កាប់រតងក់្លន លងទនាះ ដ ាំរវីានងឹឈប់
កាចទទៀតទហើយ” ។  ហមដ ាំរទីនាះ ានឮទហើយ ក្ា៏នទធវើតមរក្យភកិ្ ខុ
ទនាះោល ម ។  ដ ាំរ ីក្ឈ៏ប់ចុះទរបង លលងកាច តទៅទទៀត សលូ តបូត ដចូ
កាលពទីដ ើមវញិ ។  

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ លុះរតឡប់មក្វតតវញិ ក្ា៏នយក្ទរឿងទនះទៅ
រកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់ទនូាម ន ឲយពួក្ភកិ្ ខុពាយមឣប់រ ាំ
ខ្ លនួឯង  ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-៣៥០- 
រ ឿង បុរថរព្វ ម្ណ៍្ ៤ នាក់្ 

ន  ហិ  ឯនតហិ  យាននហិ    គនចឆយយ  ឣគតំ  ទិេំ 

យថាតតោ   េុទននតន        ទនោត   ទននតន  គចឆតិ  ។ 

បុរគល ទនូាម នខ្ លនួានបទទហើយ ទនូាម នខ្ លនួានលអទហើយ 
ទ ម្ ះថ្ល ទនូាម នទហើយ ទទើបទៅកានទ់សិលដលខ្ លនួមនិធ្លល ប់ទៅ ររឺពះ
នរិវ នាន ពុាំលមនដចូជាបុរគលទៅកានទ់សិ លដលខ្ លួនមនិធ្លល ប់ទៅ 
ទដ្ឋយយនទា ាំងឡាយទនាះទឡើយ ។ 

    
 

២៣៤- រ ឿង បុរថរព្វ ម្ណ៍្ ៤ នាក់្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូកូ្ន ៤ នាក្ ់ របស់ររហមណ៍
ម្ចន ក្ ់ លដលម្ចនវយ័ច្ចស់ជោទហើយ ។ ក្នុងទពលលដលនាងររហមណី
ជារបពន ធ ទធវើមរណកាលទៅទហើយ, ររហមណ៍ ជាឪពុក្ ានលចក្
រទពយសមបតត ិ ឲយដល់កូ្នទា ាំង ៤ នាក្ទ់នាះ ឣស់ទៅ ទហើយានទៅ       
ឣារស័យជាមួយនងឹកូ្នៗ ទា ាំងទនាះ លុះដងឹជាក្ច់ាស់ថ្ល កូ្នទា ាំង ៤ 
ទនាះ មនិសូវយក្ចតិតទកុ្ដ្ឋក្់ ក្នុងការទាំនកុ្បាំរងុលថរក្ាចចិច ឹមខ្ លនួ ក្៏
ទក្ើតទកុ្ ខទទាមនសស យ៉ងខ្ល ាំង ានទៅបួសជាតជ ី ទដ ើរសុាំទានទរ
ចចិច ឹមជវីតិ មនិសាំឡងឹទ ើញម្ចនឣនក្ណាម្ចន ក្ទ់សាះ លដលជាទពីឹ
រក្ា់ន ក្ចូ៏លទៅគ្នល់រពះសាសាត  ទហើយរកាបទលូនវូទរឿងលដល
កូ្នទា ាំង ៤ ទនាះ  មនិានចចិច ឹមខ្ លួន ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរបទាន នវូរពះគ្នថ្លោសិត ឲយ    
តររហមណ៍ច្ចស់ទនាះ នាាំយក្ទៅ  សូរតរបកាស  នាក្ណាត លរបជុ ាំ 
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-៣៥១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ជន  ដចូតទៅទនះ ថ្ល ៖ 
ខ្ញ ុំបាទ នឹងរីករាយសបាយ ជាមួយនឹងកូន ទុំងឡាយណា 

ដដលបានលកើតមកលហើយ នឹងប្របាថ្នន នូវលសចកតីចុំលរើន ដល់ 

កូនទុំងឡាយណា,  កូនទុំងឡាយលនាោះប្រតូវបានភរិយានិយាយ

ញញោះញង់ ចាក់លោត លបៀតលបៀន ដល់ខ្ញ ុំបាទ ដូចជាសុនខ 

លបៀតលបៀនប្រជូក យា៉ា ងដូលចាន ោះឯង, បានឮមកថ្ន កូនទុំងឣស់

លនាោះ ជាឣសបបញរស ោមកឣាប្រកក់ លៅខ្ញុំបាទថ្ន ឪពុកៗ  

ពួកលគ គឺជាលមម ចបីសាច បានមកលហើយ លោយរូបរាង ជា   

កូន លោះបង់នូវខ្ញ ុំបាទ ដដលជាមនុសសចាស់ជរា ឪពុក របស់

កូនពាល ជាមនុសសចាស់ជរា ប្រតូវលដើ រលៅសុុំ ទនលគ តាមផទោះ 

របស់បុគគលដទទ ដូចជាលសោះ ដដលមាា ស់លគលប្របើោរដលង

លកើត ប្រតូវមាា ស់បងអត់លមម  យា៉ា ងលនាោះឯង, មានលសចកតីថ្ន 

លឈើប្រចត់ របស់ខ្ញ ុំបាទលនោះ ដូចជាប្រាន់លបើជាង, ចុំដណ្កឯ  

កូនទុំងឡាយ ដដលមិនបានសាត ប់បង្គគ ប់ (ឪពុក) នឹងប្របលសើ រ 

ដូចលមតចបាន លប្រពាោះថ្ន លឈើប្រចត់ ោរពារលាោច ក៏បាន 

ោរពារនូវដឆអ  ក៏បាន ទុកសប្រមាប់រាវលៅ មងមុខ កន ញងលពល  

ដដលងងឹត ក៏បាន នឹងលប្របើចុោះលៅ កន ញងទីដដលលប្រៅ ក៏បាន 

លោយឣានុភាពទនលឈើប្រចត់ មនុសសចាស់ជរា ដូចជាខ្ញុំបាទ 

ផ្លា តលជើងដួលលហើយ  ឣាចលងើបលប្រោកលឡើង មកវិញបាន  ។ 
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-៣៥២- 
រ ឿង បុរថរព្វ ម្ណ៍្ ៤ នាក់្ 

ពួក្កូ្នររហមណ៍ទា ាំង ៤ នាក្ទ់នាះ ានសាត ប់នវូពុទ ធោសិត 
លដលឪពុក្ានសូរតរបកាស នាក្ណាត លទរីបជុ ាំដទូច្ចន ះទហើយ ក្ម៏្ចន
ការភតិភយ័ ដងឹថ្ល ខ្ លនួានទធវើខ្សុ មក្ទលើឣនក្ដម៏្ចនរុណ ទទើបាន
រកាបោប លក្បរាទាក្នឪពុក្ ទហើយសុាំខ្ម្ចទទាសដល់គ្នត់ ទហើយ
យក្គ្នតទ់ៅចចិច ឹមបាីចល់ថរក្ា ទដ្ឋយយក្ចតិតទកុ្ដ្ឋក្ជ់ាទបីាំផុត ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ឣនទុម្ចទនា សរទសើរការទាំនកុ្បាំរងុ
នវូម្ចតបតិ ទហើយរតស់នវូឣតតីនទិាន របស់រពះឣងគ ថ្លៈ កាល
លដលតថ្លរត ទសាយជាតជិាសតវដ ាំរ ី ានចចិច ឹមម្ចតបតិ ក្នុងក្រព
ទហមរន ត ។ រពះោជារកុ្ងរោណសី រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់តស់
បញ្ជជ ឲយនាយហតថច្ចរយ ទៅច្ចប់ដ ាំរទីនាះមក្ លុះច្ចប់ានទហើយ រទង់
ានចចិច ឹមរក្ា ទដ្ឋយចាំណីឣាហារ យ៉ងបរបូិណ៌ មនិឲយម្ចនខ្ វះ
ទឡើយ, ប៉ុលន ត ដ ាំរ ី មនិម្ចនចតិតទរតក្ឣរ នងឹចាំណីឣាហារទនាះទឡើយ 
ទររះនកឹ្រលឹក្ទៅដល់ម្ចត យច្ចស់ លដលរស់ទៅ ក្ាំសតឣ់តឃ់ាល ន លត
ម្ចន ក្ឯ់ង ក្នុងក្រពរពកឹ្ាឯទណាះ ។  

រពះោជា រទងរ់តស់សួរដ ាំរ ីថ្ល “ទររះទហតុឣវី ានជាឣនក្មនិ
សីុទៅម  មនិផកឹ្ទកឹ្ យ៉ងដទូចនះទសាះ?” ។  ដ ាំរ ីានទលូ ថ្ល “ានជា
ទលូរពះបងគាំ មនិសីុទៅម  មនិផកឹ្ទកឹ្ទនាះ ទររះចតិ តរបស់ទលូរពះបងគាំ
នកឹ្រលឹក្រសទណាះឣាណិត ទៅដល់ម្ចត យ របស់ទលូរពះបងគាំ លដល
ច្ចស់ជោ ទៅក្ាំសត ់លតម្ចន ក្ឯ់ង ក្នុងក្រព ឥតម្ចនឣនក្ណា ជួយបាីច់
ចចិច ឹមឯទណាះទទ” ។ 
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-៣៥៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះោជា រទងរ់ពះសណាត ប់ យ៉ងដទូច្ចន ះទហើយ រទងម់្ចនរពះ
ទយ័ទសាមនសសរកី្ោយឥតឧបម្ច ទហើយរទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយនាយ
ហតថ ច្ចរយ នាាំយក្ដ ាំរទីនាះទៅលលង ក្នុងក្រព ឲយរស់ម្ចនទសរោីព 
ជាមួយម្ចត យ របស់ខ្ លនួ ដចូទដ ើមវញិ” ក្នុងទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រពះ
ឣងគរទងរ់តស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ធនបាលនក  ោម  កុញជនោ 

កឋុកបបនភទនោ   ទុននិវារនយា 

ពនទាធ    កពឡ្ំ   ន   ភុញជតិ 

េុនមរតិ   ោគវនេស   កុញជនោ  ។  

ដ ាំរ ី ទ ម្ ះ ធនាល ជាសតវចុះទរបង ទក្លៀវកាល  លដលនាយ
ហតថ ច្ចរយ ហាមឃាតា់នទដ្ឋយលាំាក្ ទបើនាយហតថ ច្ចរយចងោជ ប់ 
មនិសីុទៅម ទទ ទររះនកឹ្រឮក្ទៅដល់ក្រពខ្ ទងឹ លដលដ ាំរទីនាះ ធ្លល ប់ាន
រស់ទៅ  ។ 

   
 

២៣៥- រ ឿង ររះបាទបរស្នទិរកាស្ល 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះាទបទសនទទិកាសល ។ 
ទៅក្ថងមួយ រពះោជា រទងា់នទសាយរពះរក្យទសាង យ ទរចើនហួស
របម្ចណ រទងឣ៊់តឹឣាតរ់ក្ហល់រក្ហាយ រទងម់និសបាយរពះទយ័ 
ទហើយរទងយ់ងទៅ រកាបទលូទរឿងទនាះ ថ្លវ យដល់រពះសាសាត  រទង់
រជាប  ។  
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-៣៥៤- 
រ ឿង សានសុាម្រណ្  

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សលមតងទទាស ក្នការបរទិោរឣាហារ 
ទរចើនហួសរបម្ចណទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

មិទធី  យទា  នហាតិ  មហគឃនសា  ច 

និទាទ យិោ   េមបរវិតតសាយី 

មហាវោនហាវ   និវាបបុនដ្ឋា  

បុនបបញនំ   គពភមុនបតិ   មនោទ   ។ 

កាលណា បុរគល ជាឣនក្បរទិោរទោជន ម្ចនរបម្ចណទរចើន
ផង ជាឣនក្ម្ចនទសចក្តទី្ក្ងុយផង ជាឣនក្ទដក្លក្ផ់ង ជាឣនក្     
បរមះនទនៀលផង ដចូរជូក្រសុក្ដធ៏ ាំ លដលទរចចិច ឹម ទដ្ឋយសុក្រភតត 
យ៉ងទនាះឯង, កាលទនាះ បុរគលទនាះ ជាមនសុសទមល  រលមងចូលទៅ
កានរ់ភទ៌រឿយៗ  ។ 

   
 

២៣៦- រ ឿង សានសុាម្រណ្  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសានសុាមទណរ លដលជាកូ្ន
របស់ឧាសិកាម្ចន ក្ ់ ។ សាមទណរទនាះ ជាឣនក្ដល់រពម ទដ្ឋយវតត
របតបិតត ិ យ៉ងរតមឹរតូវ ជ ាំនាញខ្ងសលមតងធម៌ទទសនា ទរកាយមក្ 
សាមទណរ រាថ្លន នងឹោច្ចក្សិកាខ បទ ទហើយនមិន តទៅផទះ ទដ ើមបីនងឹ
សុាំទញាមរសី ោច្ចក្សិកាខ បទ ។ ទញាមរសី មនិរាថ្លន ចងឲ់យ
សាមទណរោច្ចក្សិកាខ បទទទ ទហើយានហាមឃាត ់ ទដ្ឋយរបការ
ទផសងៗ ។ 
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-៣៥៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ក្នុងខ្ណៈទនាះឯង ម្ចននាងយក្ខនិមួីយ លដលធ្លល ប់ានទក្ើត 
ជាម្ចត របស់សាមទណរពជីាតមុិន ដងឹទហតុទនាះទហើយ ក្ម៏និចង់
ឲយសាមទណរោច្ចក្សិកាខ បទលដរ ទទើបានចូល ក្នុងរបូសាមទណរ
ទនាះទហើយ សលមតងឣាការទផសងៗ ឲយរាក្ដទឡើង ។ 

ឧាសិកា លដលជាម្ចត យ ានទ ើញយ៉ងទនាះទហើយ ក្ភ៏យ័
ខ្ល ចតក្ស់លុ ត លរក្ងសាមទណរទធវើកាលក្រិយិ ទទើបលរសក្យាំ យ៉ង
ខ្ល ាំង ទធ វើឲយពួក្ឣនក្រសុក្ទផអើលឣូ៊ឣរ រតចូ់លមក្ទមើលជាទរចើនកុ្ះក្រ ។ 
កាលនាងយក្ខនិ ី ទចញឣាំពរីបូសាមទណរទហើយ, សាមទណរ ក្ា៏ន
ដងឹខ្ លួនទឡើងវញិ ទ ើញទញាមរសីលរសក្យាំ រពមទា ាំងឣនក្រសុក្ ជា
ទរចើនកុ្ះក្រ ទទើបសួរទញាមរសី ។ ទញាមរសី ក្ា៏នពតិ នវូទរឿង    
ទនាះ ដល់សាមទណរ ទហើយានជួយពនយល់លណនា ាំ នវូសាមទណរ 
ទដ្ឋយរបការទផសងៗ  ។ 

សាមទណរ ានយល់ចាស់ទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តក្តស់លុ ត លលង
ចងោ់ច្ចក្សិកាខ បទ ទរកាយមក្ ក្ា៏នឧបសមបទាជាភកិ្ខុ ក្នុងរពះ 
ពុទ ធសាសនា ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទនូាម ន ឲយទោក្ខ្ាំពាយម ឣប់រ ាំចតិ ត 
របស់ខ្ លនួ ឲយរងឹម្ច ាំទហើយ  រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

ឥតំ  បុនរ  ចិតតមចារ ិ ចារកំិ 

នយនិចឆកំ  យតថកមំ  យថាេុខំ 

តទជជហំ  និគគនហេាមិ  នយានិនសា 
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-៣៥៦- 
រ ឿង ដ្ ំបីារវ ក្ៈ 

ហតថឹ   បភិននំ  វយិ  ឣងកញេគាគ នហា ។ 

ក្នុងកាលមុនឣាំពកីាលទនះ ចតិ តទនះ ានរតចទ់ៅកានទ់ចី្ចរកិ្ 
តមឣាការលដលខ្ លួនរាថ្លន  តមឣារមមណ៍លដលខ្ លួនរសឡាញ់ តម
ទសចក្តសីបាយ ទៅក្នុងក្ថងទនះ ឣាតម ឣញ នងឹសងរតស់ងរនិចតិ តទនាះ 
ទដ្ឋយឧាយ ដចូជាហមដ ាំរ ីកានក់្ទងវរ សងរតស់ងរនិដ ាំរ ី លដលចុះទរបង 
យ៉ងទនាះឯង ។  

    
 

២៣៧- រ ឿង ដ្ ំបីារវ ក្ៈ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់ារឰដ ាំរាីទវរក្ៈ ជាដ ាំរ ី របស់ 
រពះាទបទសនទទិកាសល ។ កាលទៅវយ័ទក្មង ដ ាំរទីនាះ ម្ចនក្ម្ចល ាំង
ខ្ល ាំងណាស់ ធ្លល ប់ចូលកានស់មរភូម ិ ជាទរចើនទលើក្មក្ទហើយ លុះ
ដល់ច្ចស់ទៅ ក្ម៏្ចនក្ម្ចល ាំងទខ្ាយចុះទៅជាលាំដ្ឋប់ តមឣាយុកាល
ផងលដរ, សម័យក្ថងមួយ ដ ាំរទីនាះ ានទដ ើរទៅរក្សីុទៅម  ទៅលក្បរម្ចត់
បងឹ ទហើយានធ្លល ក្ចុ់ះទៅ ក្នុងភក្ដ់ទ៏រៅ ទឡើងមក្វញិមនិរចួ ។ 

រពះោជា រទងរ់តស់បញ្ជជ  ឲយនាយហតថ ច្ចរយ ជួយយក្ដ ាំរ ី
ទនាះទឡើងមក្វញិ ។ នាយហតថ ច្ចរយានទរៀបចាំទធ វើពធិ ីដចូជាក្ងទព័ 
វាយសគរ ឮសូរ យ៉ងរទហុងឹឣឹងក្ង ។  ដ ាំរាីទវរក្ៈ ានឮសាំទឡង
សគរទនាះទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តកីាល ហាន ខ្ាំរបងឹលរបង ទរ ើខ្ លួន ឲយរចួផុត  
ឣាំពភីក្ ់សទុ ះទឡើងមក្ ទលើទគ្នក្វញិ យ៉ងឆ្មប់រហ័ស ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញយ៉ងទនះទហើយ ទទើបយក្ទរឿងទនះ 
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-៣៥៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទៅ រកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ រពះឣងគ រទងរ់តស់ទទសនាឣប់រ ាំ 
ឲយភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ  យក្ទធវើជារាំរ ូ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣបបមាទរោ  នហាថ    េចិតតមនុរកខថ 

ទុគាគ    ឧទធរថោត នំ    បនងក  េនោន វ  កុញជនោ  ។ 

ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរទរតក្ឣរ ក្នុងទសចក្តមីនិរបម្ចទ ចូររក្ា
ចតិ តរបស់ខ្ លួន ចូរទរ ើខ្ លួនទចញច្ចក្ភក្រ់កឺ្ទិលស លដលឆលងានទដ្ឋយ
ក្រម ដចូដ ាំរ ីលដលជាប់ទៅក្នុងភក្ ់ខ្ាំរបងឹទរ ើខ្ លនួ ឲយានរចួផុតឣាំពភីក្់
យ៉ងដទូច្ចន ះ  ។ 

   
 

២៣៨- រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰភកិ្ ខុ ជាទរចើនរបូ ម្ចនរពះឣានន ទ 
ជារបធ្លន លដលាននា ាំគ្នន  ទៅគ្នល់រពះឣងគ ក្នុងរគ្នលដលរពះឣងគ   
ទសតចយងទរចទចញពកីារវវិាទទ ល្ ះរបលក្ក្គ្នន  ក្នពួក្ភកិ្ ខុទកាសមព ី
ទហើយទសតចយងទៅរងច់្ច ាំរពះវសា ទៅក្នុងក្រពរក្ខតិវន័ ។ 

រពះឣានន ទទត ថរ ានទៅកានក់្រពរក្ខតិវន័ ទហើយានឲយភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយ សរម្ចក្រងច់្ច ាំ ទៅឯខ្ងទរៅសិន ខ្ លនួទោក្ លតមួយឣងគឯង
រត ់ ក្ា៏នចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត  ។ 

រគ្នទនាះ ដ ាំរាីលិទលយយក្ៈ ានទ ើញរពះឣានន ទទហើយ ក្៏
ច្ចប់ក្ាំណាតទ់ឈើ ទាលយ៉ងទលឿន តរមងទ់ឆ្មព ះទៅរក្រពះឣានន ទ ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ហាមថ្ល “កុ្ ាំទឡើយ ាលិទលយយក្ៈ” ។  
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-៣៥៨- 
រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

ដ ាំរទីនាះ ានឈប់ទដញ ទហើយឈរទៅទសងៀម ច្ច ាំទមើល... ទ ើញរពះ
ទថរៈ ចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត ទហើយ មនិយក្ទររឿងបរកិាខ ររបស់ខ្ លនួ 
ដ្ឋក្ទ់លើទរីបថ្លប់ របស់រពះសាសាត  ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល ក្នុងគ្នរវៈ របស់
រពះឣានន ទ  ។ 

រពះឣានន ទ ានរកាបទលូរពះពុទ ធឣងគ ថ្ល បពរិតរពះឣងគ ដ ៏  
ច ាំទរ ើន ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា ាននា ាំភកិ្ ខុទា ាំងឡាយមក្លដរ លតានឲយទៅរងច់្ច ាំ
ខ្ងទរៅឯទណាះ ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរតស់ទបើក្ឱកាស ឲយភកិ្ ខុទា ាំង  
ទនាះ  ចូលមក្គ្នល់ទហើយ  រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

េនច  លនភថ  និបកំ  េហាយំ 

េទធឹ  ចរ ំ សាធុវហិារ ិ ធីរ ំ

ឣភិភុយយ  េព្វវ និ  បរេិសយានិ 

ចនរយយ  នតនតតមនោ  េតីមា ។ 

នោ  នច  លនភថ  និបកំ  េហាយំ 

េទធឹ  ចរ ំ សាធុវហិារ ិ ធីរ ំ 

ោជាវ  រឋាំ  វជិិតំ  បហាយ 

ឯនក  ចនរ  មាតងគរនញ្វ  ោនគា ។ 

ឯកេស  ចរតំិ  នេនយោ  នតថិ   ព្វនល  េហាយោ 

ឯនក  ចនរ  ន  ច  បាបានិ  កយិោ 

ឣនបោេសញនក  មាតងគរនញ្វ  ោនគា ។ 
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-៣៥៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទបើបុរ គលាននវូសាំឡាញ់ លដលម្ចនរាជាញ ជាទររឿងរក្ាខ្ លនួ 
ម្ចនបញ្ជដ ចងច្ច ាំ ម្ចនរុណធម៌ជាទររឿងទៅ ញុា ាំងរបទយជនឲ៍យ 
សទរមច ជាឣនក្រតចទ់ៅជាមួយគ្នន  រួរជាឣនក្ម្ចនចតិតទរតក្ឣរ ម្ចន
សតសិាម រត ី ររបសងរតទ់សចក្តឣីន តោយទា ាំងពួងទហើយ រតចទ់ៅ ជា 
មួយនងឹសាំឡាញ់ទនាះ ។ 

ទបើលសវងរក្មនិាន នវូសាំឡាញ់ លដលម្ចនរាជាញ  ជាទររឿង 
រក្ាខ្ លនួ ម្ចនរាជាញ ចងច្ច ាំ ម្ចនរុណធម៌ជាទររឿងទៅ ញុា ាំង 
របទយជនឲ៍យសទរមច ជាឣនក្រតចទ់ៅ ជាមួយគ្នន ទទ រួររតចទ់ៅ   
លតឯក្ឯងវញិ ដចូរពះោជាលះបងរ់ដ ា លដលរទងឈ់នះទហើយ ទសតច
យងទៅលតឯក្ឣងគ ពុាំទនាះទសាត ដចូដ ាំរ ី ទ ម្ ះម្ចតងគៈ លដលលះ 
បងហ់វូង  រតចទ់ៅលតឯក្ឯង  ក្នុងក្រព  ដទូច្ចន ះលដរ ។ 

ការរតចទ់ៅ របស់បុរគលឯក្ឯង ជារុណជាតរបទសើរបាំផុត 
(ទររះថ្ល) សហាយតរុណ ( ‘ោពជាសាំឡាញ់’) រលមងមនិម្ចន ក្នុង
ជនរលទឡើយ បុរគលទនាះ របបីជាឣនក្ម្ចនទសចក្តខី្ វល់ខ្វ យតចិ 
រតចទ់ៅលតឯក្ឯងផង មនិរបបីទធវើឣាំទពើាបទា ាំងឡាយផង ដចូជាដ ាំរ ី
ទ ម្ ះម្ចតងគៈ ជាសតវម្ចនទសចក្តខី្ វល់ខ្វ យតចិ លះបងហ់វូង រតច់
ទៅលតឯក្ឯង ក្នុងក្រព ដទូច្ចន ះលដរ ។ 

 

   
 

២៣៩- រ ឿង មា  

រពះបរមសាសាត    រទងរ់ារឰនវូម្ចរ  លដលចូលមក្គ្នល់រពះ 
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-៣៦០- 
រ ឿង មា  

ឣងគ ទហើយានរកាបទលូឲយរពះឣងគរតឡប់យងទៅ ទសាយោជយ-
សមបតតវិញិ ។   រពះឣងគ រទងរ់តស់សួរទសចក្តរីាថ្លន  របស់ម្ចរ  ។  

ម្ចរ ានរកាបទលូ ថ្ល “រពះឣងគរទងប់របូិណ៌ ទដ្ឋយឥទ ធាិទ 
៤ ឣាចឣធដិ្ឋា នភនាំ ឲយទក្ើតជាម្ចសទា ាំងឣស់ាន ទបើរពះឣងគ រទង់
យងទៅទសាយោជយសមបតតវិញិទហើយ ទលូរពះបងគាំ នងឹានម្ចស
របស់រពះឣងគ ខ្ លះៗ  មនិខ្នទឡើយ”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ភនាំម្ចស ម្ចនដល់ទៅពរី ក្ទ៏ៅលត 
មនិររប់រគ្នន ់ ដល់មនសុសម្ចន ក្ល់ដរ, ឱវាទរបស់ឣនក្ នងិ ឱវាទរបស់ 
តថ្លរត  ខ្សុទផសងអាំពគី្នន ”  ទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

ឣតថមហិ   ជាតមហិ   េុខា  េហាយា 

    តុឋាី  េុខា  យា  ឥតរតីនរន 

បុញំ្  េុខំ  ជីវតិេងខយមហិ  

េពវេស  ទុកខេស  េុខំ  បហានំ  ។ 

េុខា  មនតតយយោ  នលានក     ឣនថា  នបនតតយយោ  េុខា 

េុខា  សាមញ្ោ  នលានក      ឣនថា  រពហមញ្ោ  េុខា 

េុខំ  យាវ  ជោ  េីលំ         េុខា  េទាធ   បតិឋាិោ 

េុនខា  បញ្បឋិលានភា         បាបានំ  ឣករណំ  េុខំ  ។ 

កាលទបើទសចក្តរីតូវការទក្ើតទឡើងទហើយ សាំឡាញ់ទា ាំងឡាយ 
នាាំទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ ទសចក្តទីរតក្ឣរ ទដ្ឋយបចចយ័ តមម្ចនតម
ាន   ជាទហតុនា ាំទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ    បុណយ   នា ាំទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ 

360



 

 

-៣៦១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ក្នុងកាលទទៀបក្ស័យជវីតិ ការលះបងទ់សចក្តទីកុ្ ខទា ាំងឣស់ាន នាាំ
ទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ ។ 

ទសចក្តរីបតបិតតលិអ ក្នុងម្ចត នា ាំទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ ក្នុង 
ទោក្ មួយទទៀត ទសចក្តរីបតបិតតលិអ ក្នុងបតិ នាាំទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ 
ក្នុងទោក្ ទសចក្តរីបតបិតតលិអ ក្នុងសមណៈ ជាទហតុនា ាំទសចក្តសុីខ្
មក្ឲយ ក្នុងទោក្ មួយទទៀត ទសចក្តរីបតបិតតលិអ ក្នុងររហមណ៍ នាាំ
ទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ សីល នាាំទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ ដោបដល់ច្ចស់ 
សទាធ  លដលបុរគលានតមរល់ស៊ប់ទហើយ នា ាំទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ ការ
ានរាជាញ  នា ាំទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ ការមនិទធវើនវូាបទា ាំងឡាយ នាាំ
ទសចក្តសុីខ្មក្ឲយ ។  

ចប់នាគ្វគ្គ  ទី ២៣ 

ចប់ គាថាធមមបទប្រប  
ភាគ ទ ី៧ 
    

 
សូ្មសិ្ក្សាភាគ ទ្ី ៨  បនតមៅមទ្ៀត 
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គាថាធម្មបទប្រប 

6 

នមោ  តស្ស  ភគវមោ  ឣរហមោ  ស្ោា ស្មពុទ្ធស្ស ។ 

ភាគ  ទី ៨ 

តណាា វគគ   ទី ២៤ 

២៤០- រ ឿង រថីរ ម្ ះក្បិលៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរតឆី ពនិម្ចសមួយ ទ ម្ ះក្បលិៈ 
ម្ចនក្លនិម្ចតស់អុយឣទសាច ។ ក្នុងសាសនារពះពុទ ធរពះនាមក្សសបៈ 
រតទីនះ ធ្លល ប់ានបួសជាភកិ្ខុ ម្ចនពួក្បរវិារជាទរចើន ជាពហុសសូត   
ឣារស័យោភសការ រៈ ានសលមតងរពះធម៌វនិយ័ថ្ល មនិលមនជារពះ
ធម៌វនិយ័ លុះទធវើមរណកាលទៅទហើយ ក្ា៏នទៅទក្ើត ក្នុងឣវចិនីរក្ 
ឣស់មួយពុទ ធន តរ ក្ នុងរពះពុទ ធសាសនាទនះ ក្ា៏នទក្ើតជារតឆី ពនិម្ចស
មួយដធ៏ាំ  ក្ នុងសទឹងឣចរិវត ី។ 

ក្ថងមួយ ឣនក្ទនសាទរត ីានច្ចប់រតឆី ពនិម្ចសទនាះាន ទ ើញ
ដចូជាធាំចាំលឡក្ខ្ល ាំងណាស់ ទទើបយក្រតទីនាះ ទៅថ្លវ យដល់រពះោជា
រពះនាមរពះាទបទសនទទិកាសល ។ រពះាទបទសនទទិកាសល 
រទងរ់ពះោជបញ្ជជ  ឲយឣម្ចតយ នា ាំយក្រតទីនាះ ទៅវតតទជតពន ទហើយ 
រពះឣងគរកាបទលូសួរបុពវក្មម របស់រតទីនាះ ចាំទរះរពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សលមតងបុពវក្មម របស់រតទីនាះ ដចូាន 
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-៣៦៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទរៀបោប់មក្ខ្ងទលើរសាប់ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
  មនុជេស  បមតតចារនិោ 

  តោហ   វឌ្ឍតិ  មាលុវា  វយិ 

  នសា  បរបិល វតី  ហុោហុរ ំ

  ផលមិចឆំវ  វនេមឹ   វាននោ  ។ 

យំ  ឯសា  េហនត  ជមមី        តោហ   នលានក  វេិតតិក 

នសាក  តេស  បវឌ្ឍនតិ         ឣភិវឋុាំវ  វរីណំ  ។ 

នយា  នចតំ  េហនត  ជមមឹ      តណហ ំ   នលានក  ទុរចេយំ 

នសាក  តមាហ   បបតនតិ          ឧទពិនទញវ  នបាកខោ  ។ 

តំ  នវា  វទាមិ  ភទទំ  នវា         យាវននតតថ   េមាគោ 

តោហ យ  មូលំ  ខនថ            ឧេីរនោថ វ  វរីណំ  ។ 

មា  នវា  នឡ្ំវ  នសានោវ      មានោ  ភញជិ  បុនបបញនំ  ។ 

តណាា  លតងចាំទរ ើន ដល់មនសុសឣនក្ម្ចនការរបរពតឹ ត ិ ទដ្ឋយ 
ទសចក្តរីបម្ចទជារបរក្ត ីដចូវលលិ របួរតឹទដ ើមទឈើទហើយ ចាំទរ ើនទឡើង, 
បុរ គលទនាះ លតងសទុ ះទៅ កានភ់ពតូចភពធាំ ដចូសតវសាវ  កាលរាថ្លន
លផលទឈើ ទោតទៅក្នុងក្រព យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 

តណាា នុះ៎ ជាទទាសជាត ិ ដោ៏មក្ ផាយទៅ ក្នុងឣារមមណ៍
ទផសងៗ ក្នុងទោក្ ររបសងរតន់វូបុរ គលណា ទសចក្តទីសាក្សាត យ 
លតងចាំទរ ើនទឡើង ដល់បុរគលទនាះ ដចូជាសបូវរណាត ស លដលរតូវទភលៀង
ធ្លល ក្ចុ់ះជង្កចជ ាំទហើយ ពន លក្លូតទលចទឡើង ដទូច្ចន ះឯង ។ 
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-៣៦៤- 
រ ឿង សុ្ក្ របាថិក្ៈ 

ចាំលណក្បុរគលណា ររបសងរតត់ណាា  ដោ៏មក្ ក្នុងទោក្ 
លដលទរឆលងានទដ្ឋយក្រមទនាះ ទសចក្តទីសាក្សាត យ លតងធ្លល ក្ទ់ចញ
ច្ចក្បុរគលទនាះឯង ដចូជាតាំណក្ទ់កឹ្ លដលធ្លល ក្ចុ់ះច្ចក្សលឹក្ឈូក្   
ក្យ៏៉ងទនាះលដរ  ។ 

ទររះទហតុទនាះ ានជាតថ្លរត រាប់ឣនក្ទា ាំងឡាយ ឣនក្
ទា ាំងឡាយម្ចនប៉ុនាម នរបូ លដលមក្របជុ ាំគ្នន  ក្ នុងទទីនះ ទសចក្តចី ាំទរ ើន ចូរ
ម្ចន ដល់ឣនក្ទា ាំងឡាយទា ាំងប៉ុទណាណ ះចុះ ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូររ ាំទលើង   
បញសតណាា ទច្ចលទចញ ដចូបុរគលរតូវការ ទដ្ឋយសបូវោល ាំង គ្នស់
សបូវរណាត ស ទច្ចលទចញដទូច្ចន ះឯង ។ 

ម្ចរ ចូរកុ្ ាំរកុ្ោន ដល់ឣនក្ទា ាំងឡាយ ទរឿយៗ ដចូលខ្សទកឹ្កាច់
បាំាក្ទ់ដ ើមបបុស យ៉ងដទូច្ចន ះទឡើយ ។ 

    
 

២៤១- រ ឿង សុ្ក្ របាថិក្ៈ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូកូ្នរជូក្ទមមួយលដលសីុរូថ ។ 
ក្នុងសាសនាក្នរពះពុទ ធរពះនាមក្ក្រុសទនាធ , កូ្នរជូក្ទនះ ានទក្ើតជា
ទមម្ចន ់ លុះសាល ប់ពទីមម្ចន ់ានទៅទក្ើតជាោជធតី ទ ម្ ះឧពវរ ីលុះ
សាល ប់ពទីនះទៅ ក្ា៏នទៅទក្ើត ក្នុងរពហមទោក្ ក្នុងពុទ ធកាលទនះ ាន
មក្ទក្ើតជាកូ្នរជូក្ទម បន តពទីនះមក្ ានទក្ើតជាង្កសតី ទៅក្នុងរកុ្ង
សុវណណភូម,ិ រកុ្ងសុបារក្បតននៈ រកុ្ងគ្នវរិបតតនៈ រកុ្ងឣនោុធៈ នងិ
រកុ្ងទភរហន តគ្នមៈ តមលាំដ្ឋប់លាំទដ្ឋយ  ទហើយានជាភរយិ របស់ 
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-៣៦៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

លកុ្ណត ក្ឣតពិរ លដលជាឣម្ចតយ របស់រពះាទទដុ ាគ្នមនិ ីនាងាន
សុាំឣនញុ្ជដ តសាវ មទីៅបួស ជានាងភកិ្ខុន ី ក្ នុងតសិសមហាវហិារ ទៅ
ល រ្ ទ វបី លុះបួសទហើយ ខ្ាំពាយមបាំទពញសមណធម៌ រហូតដល់
ានសទរមចឣរហតតផល ក្នុងឣតតោពទនាះ ។ 

រពះសាសាត  ទសតចយងទៅបណិឌ ាតទរាសសតវ ក្នុងទរីកុ្ង 
ោជររះឹ រទងទ់តរពះទនរតទ ើញនវូកូ្នរជូក្ទមទនាះទហើយ រទងា់ន 
ញញឹម ។   រពះឣានន ទ រកាបទលូសួរទហតុលដលរទងញ់ញឹមទនាះ  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សលមតងទរឿងកូ្នរជូក្ទនាះ ឲយភកិ្ ខុទា ាំង 
ឡាយ ទក្ើតទសចក្តតីក្ស់លុ ត ទហើយរតស់សលមតងឣាំពទីទាស ក្នតណាា  
ទរសចកាលណាទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

 យថាបិ  មូនល  ឣនុបទទនវ  ទនឡ្ហ  

 ឆិនោន បិ  រនុកខ   បុននរវ  រហូតិ 

 ឯវមបិ  តោហ នុេនយ  ឣនូហនត 

 និពវតត តី  ទុកខ មិទំ  បុនបបញនំ  ។ 

យេស  ឆតតឹេតី  នសាោ  មោបេសវោ  ភុសា 

មហា  វហនតិ  ទុទទិឋាឹ   េងកបោ  ោគនិេសិោ ។ 

េវនតិ  េពវី  នសាោ  លោ  ឧពភិជជ  តិឋាតិ 

តញេ  ទិសាវ   លតំ  ជាតំ  មូលំ  បញ្យ  ឆិនទថ ។  

 េរោិនិ  េិននហិោនិ  ច 

 នសាមនេានិ  ភវនតិ  ជនតញនោ 
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-៣៦៦- 
រ ឿង សុ្ក្ របាថិក្ៈ 

 នត  សាតេិោ  េុនខេិនោ 

 នត  នវ  ជាតិជរបូគា  នោ ។ 

 តេិោយ  បុរកខោ  បជា 

 បរេិបបនតិ  េនសាវ  ព្វធិនោ 

 េនញ្ជនេងគេោត  

 ទុកខ មុនបនតិ  បុនបបញនំ  ចិោយ ។ 

 តេិោយ  បុរកខោ  បជា 

 បរេិបបនតិ  េនសាវ  ព្វធិនោ  

 តសាម   តេិណំ  វនិោទនយ  

 ភិកខ ញ  ឣាកងខំ  វោិគមតតនោ  ។ 

កាលទបើបញសទឈើ  មនិម្ចនទសចក្តឣីន តោយ ទៅម្ច ាំមួនទទ 
ទដ ើមទឈើ ទកុ្ជាកាប់ទច្ចលទហើយ ក្ល៏តងដះុទឡើងទទៀតាន យ៉ង
ណាមញិ, កាលទបើតណាា នស័ុយ លដលបុរគលកាតម់និទានា់នទហើយ 
ទសចក្តទីកុ្ ខ ‘(ម្ចនជាតទិកុ្ ខជាទដ ើម)’ ទនះ ក្ល៏តងទក្ើតទឡើងទរឿយៗ ក្៏
យ៉ងដទូច្ចន ះលដរ ។ 

លខ្សតណាា  ៣៦ ជាធមមជាតហូិរទៅ ក្នុងឣារមមណ៍ ជាទគី្នប់ចតិ ត 
ជាធមមជាតទិក្លៀវកាល  ម្ចនដល់បុរគលណា ទសចក្តរីតះិរះិទា ាំងឡាយដធ៏ាំ
លដលឣារស័យនវូោរៈ លតងនា ាំនវូទដិ ា ិដឣ៏ារក្ក្ ់របស់បុរគលទនាះ ។ 

លខ្សតណាា ទា ាំងឡាយ លតងហូរទៅ ក្នុងឣារមមណ៍ទា ាំងពួង ដចូ
ជាវលលិលដលលបក្លខ្ នងទឡើង តាំងទៅដទូច្ចន ះ, ទបើឣនក្ទា ាំងឡាយ ទ ើញ 
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-៣៦៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

តណាា  ដចូជាវលលិទនាះ ទក្ើតទឡើងទហើយ ចូរកាតប់ញសទច្ចលទចញ 
ទដ្ឋយកា ាំបតិ របឺញ្ជដ  ។  

ទសាមនសសទា ាំងឡាយ លដលផាយទៅទហើយផង លដល 
របរពតឹ តទៅ ទដ្ឋយទសចក្តរីសឡាញ់ផង រលមងម្ចនដល់សតវ ពួក្ 
សតវទា ាំងទនាះ ជាឣនក្ឣារស័យនវូទសចក្តរីកី្ោយ ទទើបសវះលសវងរក្
ទសចក្តសុីខ្ នរជន ទា ាំងឡាយទនាះឯង លតងឈមទៅរក្ជាត ិ នងិ 
ជោ ។ 

ពួក្សតវ លដលតណាា  ជាទញុីា ាំងសតវឲយតក្ស់លុ ត រកុ្ងទកុ្ 
ទហើយ លតងតក្ស់លុ តរន ធត ់ ដចូទនាយ លដលររនទាក្ា់នទហើយ 
យ៉ងទនាះឯង, ពួក្សតវលដលជាប់ ក្នុងសាំទយជនធម៌ នងិ ធម៌ជា
ទររឿងជាំរក្ ់ លតងដល់នវូទសចក្តទីកុ្ ខ ជាទរឿយៗ ឣស់កាលជាយូរ   
ឣលងវង ។  

ពួក្សតវ លដលតណាា  ជាទញុីា ាំងសតវឲយតក្ស់លុ ត រកុ្ងទកុ្
ទហើយ លតងតក្ស់លុ តរន ធត ់ ដចូទនាយ លដលររនទាក្ា់នទហើយ 
យ៉ងទនាះឯង, ទររះទហតុទនាះ ភកិ្ ខុកាលរាថ្លន ធម៌ ជាទររឿងរាស
ច្ចក្ោរៈ ទដ ើមបីខ្ លួន របបីបទនាទ បងន់វូតណាា  លដលជាទររឿងតក្ស់លុ ត
ទច្ចលឲយឣស់ ។ 

   
 

២៤២- រ ឿង វិរភនតក្ភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត    រទងា់នរារឰ  នវូភកិ្ ខុមួយរបូ   លដលោ  
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-៣៦៨- 
រ ឿង វិរភនតក្ភិក្ខ ុ 

ច្ចក្សិក្ខបទ ជាសិសសរបស់រពះមហាក្សសបៈ ានសទរមចនវូ របូ-
្ន ទ៤ី ។  ក្ថ ងមួយ ភកិ្ ខុរបូទនាះ ានទ ើញរសីរបូសាអ តម្ចន ក្ ់ ក្៏
ម្ចនចតិ តរសឡាញ់ យ៉ងខ្ល ាំង ទៅទលើរសីទនាះ ឣតរ់ទា ាំមនិាន ទទើប
ានោច្ចក្សិកាខ បទ ទៅទៅរមួរស់ ជាមួយនងឹរសីទនាះ រក្សីុ
ចចិច ឹមជវីតិ ទធ វើជាទច្ចរក្មម ។ 

ពួក្ឣនក្រសុក្ ច្ចប់បុរសទនាះានទហើយ ក្យ៏ក្ទៅដ្ឋក្រុ់ក្ 
រចួទហើយ ទទើបយក្ទៅខ្ងទរៅ ទដ ើមបីនងឹរបហារជវីតិទច្ចល ។ ក្នុង
ទពលជាមួយគ្នន ទនាះ រពះមហាក្សសបៈ ាននមិន តទៅបណិឌ ាត 
ទ ើញបុរសទនាះទហើយ ក្ា៏នទរលដ្ឋស់ទតឿន ឲយគ្នតម់្ចនសតិ
សាម រត ី នកឹ្រឮក្ដល់ោវនា លដលខ្ លួនគ្នតធ់្លល ប់ានឣប់រ ាំសនសាំទកុ្មក្
ពមុីនទនាះ ។  បុរសជាទច្ចរទនាះ លុះានឮដទូច្ចន ះទហើយ ក្ម៏្ចនសតិ
សាម រតោីល ម ទហើយាននកឹ្ដល់ោវនាទនាះ ខ្ាំរបងឹញុា ាំង្ន ទ៤ី ឲយ
ទក្ើតទឡើងមួយរ ាំទពច មនិភយ័ខ្ល ចតក្ស់លុ ត ចាំទរះឣាជាញ ទនាះ ។ ពួក្
ោជបុរសទា ាំងឡាយ ានទ ើញ នវូទហតុដឣ៏សាច រយទនាះទហើយ ទទើប
នា ាំគ្នន ទៅរកាបទលូ ដល់រពះោជា ។ រពះោជា រទងយ់ក្ទរឿងទនាះទៅ
រកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
នយា  និពវននដ្ឋា   វោធិមុនោត  

វនមុនោត   វននមវ  ធាវតិ 

តំ  បុគគលនមវ  បេសថ 
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-៣៦៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

មុនោត   ពនធននមវ  ធាវតិ ។ 

បុរគលណា មនិម្ចនឣាល័យ ក្នុងរហិោិព ដចូទដ ើមទឈើត ាំង
ទៅ ក្នុងក្រព ម្ចនចតិតចុះស៊ប់ ក្ នុងក្រពរតឺបធម៌ ជាឣនក្រចួរសឡះ  
ច្ចក្ក្រព រតឺណាា ទហើយ ក្ទ៏ៅលតសទុ ះទៅរក្ក្រពរតឺណាា ដលដលវញិ, 
ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរទមើលនវូបុរគលទនាះឯង បុរគលទនាះ ានរចួច្ចក្
ចាំណង រ ឺោវាស ទហើយ ក្ទ៏ៅលតសទុ ះទៅរក្ចាំណង រ ឺោវាស
វញិដលដល ។ 

   
 

២៤៣- រ ឿង រនធនាគា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូមន ទរី ុាំឃាាំង ក្នុងរកុ្ងសាវតថ ី
លដលទរទធវើទហើយ យ៉ងរងឹបុងឹម្ច ាំមួនលអ រពមទា ាំងពន ធនាការ សរម្ចប់
ដ្ឋក្ឣ់នក្ទទាស ក្ម៏្ច ាំទា ាំដចូគ្នន លដរ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញទហើយ 
ទទើបចូលទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន 
ចាំណងលដលម្ច ាំមួន រងឹបុងឹជាងទនះ ទតើម្ចនលដរឬទទ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ចាំណងទា ាំង
ទនះ មនិសាំខ្នទ់ទ ចាំណង ទរលរតឺណាា  ក្រមនងឹបុរគលណាមួយ
រសាយានណាស់” ដទូចនះទហើយ រទងន់ា ាំឣតតីនទិានមក្សលមតង ថ្ល 
“សម័យក្ថងមួយ រពះទរធសិតវ រាថ្លន ចងបួ់ស ទហើយានសុាំភរយិ
ទៅបួស ។  ភរយិាន សុាំឣងវរក្រ ថ្ល “ច្ចាំដល់ឣូន សរម្ចលកូ្នសិន 
សូមបងទៅបួសចុះ” ។  លុះសរម្ចលកូ្នរចួទហើយ, ភរយិ ក្ា៏នសុាំ 
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-៣៧០- 
រ ឿង រនធនាគា  

ឣងវរក្រសាវ មទីទៀតថ្ល “ច្ចាំឲយកូ្នដ្ឋចទ់កឹ្ទដ្ឋះសិនណ៎ា បងសាំឡាញ់
ចតិត” ។  ទពលលដលកូ្នដ្ឋចទ់ទឹដ្ឋះទហើយ, ភរយិ ក្ម៏្ចនក្ផទទរះមួយ
ទទៀត ។ រពះទរធសិតវ ានទ ើញ ភរយិម្ចនក្ផទទរះទហើយ មនិ
សបាយចតិតទសាះ ានលួចរតទ់ៅ បួសជាតបសឥសី រហូតាន
សទរមច្នសម្ចបតត ិ ទៅជាសុខ្សបាយ ក្នុងហមិវន តរបទទស” 
ក្នុងទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ន  តំ  ទឡ្ហ  ំ ពនធនមាហុ  ធីោ 

យទាយេំ  ទារជុំ  បពវជញេ  ។ 

សារតតរោត   មណិកុណឌ នលេុ 

បុនតតេុ  ទានរេុ  ច  យា  ឣនបកខ   

ឯតំ  ទឡ្ហ  ំ ពនធនមាហុ  ធីោ 

ឱហារនំិ  េិថិលទុបបមុញេំ  

ឯតំបិ  នឆោវ ន  បរពិវជនតិ 

ឣននបកខិនោ  កមេុខំ  បហាយ ។ 

ចាំណងណា លដលទក្ើតឣាំពលីដក្ ក្ត ី ទក្ើតឣាំពទីឈើ ក្ត ី ទក្ើតឣាំពី
ទៅម យបលង ក្ត ី  ឣនក្រាជញ មនិទៅចាំណងទនាះថ្ល ជាចាំណងម្ច ាំមួន
ទឡើយ ។ 

ទសចក្តទីរតក្ឣរ ក្រក្ទពក្ ក្នុងលក្វមណី នងិ កុ្ណឌ លទា ាំង 
ឡាយ ក្ត ី ទសចក្តឣីាទឡាះឣាល័យ ក្នុងកូ្ន នងិ របពន ធទា ាំងឡាយ ក្ត ី
ឣនក្រាជញទា ាំងឡាយ    ទៅទសចក្តទីរតក្ឣរ  ក្រក្ទពក្   នងិ   ទសចក្ត ី 
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-៣៧១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣាទឡាះឣាល័យទនាះថ្ល ជាចាំណងដម៏្ច ាំមួន ជាចាំណងនា ាំចុះ ‘(ទាញ
សតវទម្ចល ក្ទ់ៅ ក្នុងឣាយ)’  ជាចាំណងធូរទទ ប៉ុលន ត សតវ រសាយាន
ទដ្ឋយលាំាក្ ឣនក្រាជញទា ាំងឡាយ កាតផ់្កត ចច់ ាំណងទនាះទចញ ជា
ឣនក្មនិម្ចនទសចក្តឣីាទឡាះឣាល័យ លះបងន់វូកាមសុខ្ ទហើយ
ទចញទៅបួស ។ 

   
 

២៤៤- រ ឿង ររះនាងរខមា 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះនាងទខ្ម្ច ជារពះឣរគម-
ទហសី ក្នរពះាទពមិពសិារ ។ រពះនាងជារសីលដលម្ចនរបូទឆ្មមទនាះ
សាអ ត រពះនាងានដងឹថ្ល “រពះសាសាត  រទងស់លមតងឣាំពទីទាស ក្នរបូ
ោងកាយ” នាងខ្ល ចលរក្ងរពះឣងគ រទងរ់តស់ប អ្ ប់របូ របស់ខ្ លួន 
ទហើយមនិរាថ្លន ចងទ់ៅសាត ប់រពះធម៌ទទសនាទឡើយ ។ ក្ថងមួយ រពះ
នាង រទងរ់ពះសណាត ប់នវូចាំទរៀង លដលទរចៀងទរៀបោប់ឣាំពវីតតទវឡុវន័ 
លដលរពះសាវ មរីទងា់ននពិន ធ ឲយឣនក្ចាំទរៀងទរចៀង ទទើបានទៅគ្នល់
រពះសាសាត  ។ ក្នុងរគ្នទនាះ រពះនាងានទ ើញរសីម្ចន ក្ម់្ចនវយ័ទក្មង 
ម្ចនរបូោងសាអ ត ក្ាំពុងឣងគុយ បក្ផ់ លតិ ថ្លវ យរពះសាសាត  លដលជារបូ
សទរមចទដ្ឋយពុទ ធនមិតិ ត ទហើយរទងរ់ងស់ាំឡងឹ ច្ចាំទមើលលតរបូរសី
មួយទនាះប៉ុទណាណ ះ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងា់ននមិតិ តរបូរសី មួយ
ទនាះ ឲយម្ចនការលរបរបួល ច្ចស់ជោទៅ បន តចិមតងៗ ជាលាំដ្ឋប់ រហូត 
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-៣៧២- 
រ ឿង ឧគគរស្នរស្ដ្ឋបុីរថ 

ដល់របូទនាះ ទៅសល់រតមឹលតទរគ្នងឆអងឹ ទធ វើឲយរពះនាងម្ចនទសចក្តី
សទងវរតក្ស់លុ ត រន ធតច់តិ ត យ៉ងខ្ល ាំង ទ ើញចាស់ នវូការទក្ើតរលត ់
ក្ននាមរបូ ទហើយានសទរមចទសាតបតតផិល ក្នុងទពលទនាះឯង 
ទរកាយមក្  រពះឣងគរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយ  ោគរោត នុបនតិ  នសាតំ 

េយំ  កតំ  មកកឋនកវ  ជាលំ ។ 

ឯតមបិ  នឆោវ ន  វជនតិ  ធីោ 

ឣននបកខិនោ  េពវទុកខំ   បហាយ  ។ 

ជនទា ាំងឡាយណា ជាឣនក្ទរតក្ឣរទហើយទដ្ឋយោរៈ ជនទា ាំង 
ឡាយទនាះ លតងធ្លល ក្ចុ់ះទៅកានល់ខ្សក្នតណាា  ដចូពងីរង ទម្ចល ក្ខ់្ លួន
ចុះកានស់ាំណាញ់ លដលានទធវើទហើយ ទដ្ឋយខ្ លនួឯង ឣនក្រាជញទា ាំង 
ឡាយ លតងកាតល់ខ្ស ក្នតណាា ទនាះ ជាឣនក្មនិម្ចនទសចក្តឣីាទឡាះ   
ឣាល័យ  លះបងន់វូទសចក្តទីកុ្ ខទា ាំងពួងទចញទៅ ។ 

 

   
 

២៤៥- រ ឿង ឧគគរស្នរស្ដ្ឋបុីរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰទសដ ាបុីរត ទ ម្ ះឧរគទសន លដល
ម្ចនភរយិជាធតី របស់ឣនក្ទលងរា ាំ ។ ទដ្ឋយបុពវក្មម ក្នុងសាសនា
ក្នរពះពុទ ធរពះនាមក្សសបទសពល, ឣនក្ទា ាំងពរីនាក្ ់ ភរយិសាវ ម ី
ទនះ ានទធវើបុណយ ថ្លវ យទាន ដល់រពះឣរហន តខ្ណីារសពមួយឣងគ 
ទហើយានរាថ្លន សុាំ  នវូច ាំលណក្ធម៌  លដលរពះឣរហន តឣងគទនាះ  ាន 
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-៣៧៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទ ើញទហើយ ។ រពះឣរហន តឣងគទនាះ រជាបថ្ល “ទសចក្តរីាថ្លន របស់
ភរយិសាវ មទីនះ នងឹានសទរមច” ទទើបានទធវើទសចក្តញីញឹម ឲយ 
រាក្ដ ។ រូភរយិសាវ មទីា ាំង ២ នាក្ទ់នាះ ានទ ើញរពះឣរហន ត     
ឣងគទនាះ ញញឹមយ៉ងទនះទហើយ ក្ា៏ននយិយគ្នន  ថ្ល “ទោក្ជាកូ្ន
របស់ឣនក្ទរីកុ្ង ានជាទធវើយ៉ងទនះ” ។ 

ក្នុងសាសនាទនះ ភរយិានទក្ើតជាធតីរបស់ឣនក្ទលងរា ាំ។ 
ឧរគទសនទសដ ាបុីរត ានទៅទមើលរា ាំ ទ ើញនាងរា ាំទនាះ ម្ចនរបូ
សាអ ត ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តរីសឡាញ់ោល ម លុះរតឡប់មក្ផទះវញិ ានសុាំ   
ឣងវរក្រឲយម្ចតបតិ ចូលទៅសតីដណតឹ ងនាងរា ាំទនាះមក្ទធវើជាភរយិ 
លុះទរៀបការ ជាមួយនងឹនាងរា ាំទនាះទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន របក្បរបរចចិច ឹម
ជវីតិ ទដ្ឋយការសលមតងរា ាំទនាះឯង ជាទរៀងោល់ក្ថង ។ ទៅក្ថងមួយ 
ឧរគទសនទសដ ាបុីរត ានទៅសលមតងរា ាំ ក្ នុងទរីកុ្ងោជររះឹ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ទទសនា ឣប់រ ាំទនូាម ន ឲយឧរគទសន 
នងិ ភរយិ ានយល់ចាស់ ថ្ល “លនឧរគទសន ធមមតបណឌិ ត រតូវលត
លះបងទ់សចក្តរីសឡាញ់ ក្នុងខ្ន ធទា ាំងឡាយ ទា ាំងឣតតីៈ ឣនារត 
ទា ាំងបចចុបបន ន ទច្ចលទហើយ រចួផុតឣាំពទីសចក្តទីកុ្ ខទា ាំងពួង ម្ចន
ជាតទិកុ្ ខ ជាទដ ើម ទទើបសមរួរ” ក្នុងទបីចច ប់ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្ល
ទនះ ថ្ល ៖ 

មុញេ  បុនរ  មុញេ  បចឆនោ 

មនជឈ  មុញេ  ភវេស  បារគូ 
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-៣៧៤- 
រ ឿង ចឡូធនគុគ្បណ្ឌ ិថ 
េពវតថ   វមុិតតមាននសា 

ន  បុន  ជាតិជរ ំ ឧនបហិេិ  ។  

ឣនក្ចូរទដ្ឋះ (ទសចក្តឣីាល័យ) ’ក្នុងកាលមុនទចញ ចូរទដ្ឋះ 
(‘ទសចក្តឣីាល័យ’) ក្នុងកាលជាខ្ងទរកាយទចញ ចូរទដ្ឋះ (‘ទសចក្ត ី 
ឣាល័យ)’ ក្នុងកាលជាក្ណាត លទចញ ( ‘កាលទបើទធវើយ៉ងទនះ’) ឣនក្នងឹ
ដល់ទរតើយក្នភព នងឹម្ចនចតិ តរចួរសឡះ ច្ចក្សងខតធម៌ទា ាំងពួង នងឹ
មនិចូលទៅកានជ់ាត ិនងិ ជោ ទទៀតទឡើយ ។ 

 

   
 

២៤៦- រ ឿង ចឡូធនគុគ្បណ្ឌ ិថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូភកិ្ ខុក្ ាំទោះមួយរបូ លដល
រាថ្លន ចងោ់ច្ចក្សិកាខ បទ ម្ចនោងកាយសាគ ាំងសគម ទររះលតទសចក្តី
រសឡាញ់ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានដងឹទរឿងទនាះទហើយ ក្ា៏ននា ាំយក្
ភកិ្ ខុរបូទនាះ ទៅគ្នល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងន់ា ាំឣតតីនទិាន មក្សលមតង 
ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ក្នុងបុពវជាត ិ ភកិ្ ខុរបូទនះ ានទក្ើតជាចូឡ-
ធនរុ គហបណឌិ ត ានទៅសិក្ាសិលបសាង្កសត ក្នុងសាំណាក្ឣ់ាច្ចរយ-
ទសិាាទម្ចក្ខ ក្នុងរកុ្ងតក្រសីោ លុះសិក្ាចប់ទហើយ ក្សុ៏ាំោ
ទោក្ររូ រតឡប់ទៅផទះរបស់ខ្ លនួវញិ ។ ឣាច្ចរយទសិាាទម្ចក្ខ ម្ចន
ចតិតទរតក្ឣរខ្ល ាំងណាស់ ទហើយានទលើក្កូ្នរក្មុាំ ឲយចូឡធនរុ គហ-
បណឌិ ត ទធវើជាភរយិ ។    លុះទរៀបមងគលការរចួទរសចទហើយ,   នាយ 
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-៣៧៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ចូឡធនរុ គហបណឌិ ត ាននា ាំភរយិ ជាទរីសឡាញ់ ទធវើដ ាំទណើ រទៅរកុ្ង
រោណសី លុះដល់រក្ក់្ណាត លផលូវ ក្រ៏សាប់លតចួបរបទះនងឹពួក្
ទច្ចរ ៥០ នាក្ ់ ទៅលក្បរម្ចតក់្រព ានាញ់សម្ចល ប់ទច្ចរ ឣស់ ៤៩ 
នាក្ ់ ទដ្ឋយកូ្នសរ ៤៩ ទហើយានទាញធនូ ាញ់ទច្ចរម្ចន ក្ទ់ទៀត លត
ាញ់ខ្សុ ទធវើឲយឣស់កូ្នសរលមម ទហើយានសទុ ះទៅ ច្ចប់ទច្ចរទនាះ
ផតួលចុះ លរសក្ទៅភរយិ ឲយយក្ដ្ឋវមក្ ទដ ើមបីសម្ចល ប់ទច្ចរទនាះ ។ 
ចាំលណក្ភរយិ ានក្បតច់តិ តសាវ ម ីម្ចនចតិតរសឡាញ់ទច្ចរ ទទើបាន
ហុចដ្ឋវទៅឲយទច្ចរោល ម ។ ទច្ចរ ានដ្ឋវទហើយ ក្ស៏ម្ចល ប់នវូនាយ  
ចូឡធនរុ គហបណឌិ តសាល ប់ មួយរ ាំទពចទនាះឯង ទរសចទហើយ ក្ា៏ននា ាំ
នាងទៅម្ចតទ់កឹ្ ានទដ្ឋះនវូទររឿងឣល រ្ រ សាំទលៀក្បាំរក្ ់ លដល
ម្ចនតក្មល របស់នាង ឣស់រលីងគ្នម នសល់ ទកុ្ឲយនាងទៅឯកាឣនាថ្ល 
លតម្ចន ក្ឯ់ង ឥតទពីងឹ ក្ នុងក្រពសាង ត ់ ទហើយឆលងសទឹងទៅទរតើយម្ចខ ង ។ 
នាងទនាះ ានមក្ទក្ើតជារសី លដលភកិ្ខុក្ ាំទោះទនះរសឡាញ់ ក្នុង
ទពលឥឡូវទនះឯង” ក្នុងទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រទងរ់តស់ទនូាម ន ឲយ
ភកិ្ ខុរបូទនាះ កាតផ់្កត ចន់វូោរតណាា  លដលទក្ើតទឡើង ទររះរសីទនាះ 
ទហើយ  រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

វតិកកមថិតេស  ជនតញនោ 

តិពវោគេស  េុភានុបេសិនោ 

ភិនយោ  តោហ   បវឌ្ឍតិ 

ឯេ  នខា  ទឡ្ហ ំ  កនោតិ  ពនធនំ  ។ 
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-៣៧៦- 
រ ឿង មា  

វតិកក ូបេនម  ច  នយា  រនោ 

ឣេុភំ  ភាវយតី  េទា  េនោ 

ឯេ  នខា  វយនតិកហតិ 

ឯេចឆិនទតិ  មារពនធនំ  ។  

តណាា  រលមងចាំទរ ើនក្រក្លលង ដល់បុរគលលដលវតិក្រៈ ញុា ាំញី
ទហើយ ម្ចនតទរមក្ទក្លៀវកាល  យល់ទ ើញឣារមមណ៍ថ្លលអ បុរគលទនាះ
ឯង ទ ម្ ះថ្លទធវើច ាំណងឲយម្ច ាំមួន ។ លុះលតបុរគលណា ទរតក្ឣរ ក្នុង
ឣសុភជាន លដលជាទហតុឲយសងប់រម្ចង ប់វតិក្រៈ ម្ចនសាម រត ីសពវកាល 
លតងចាំទរ ើនឣសុភជាន បុរគលទនាះឯង នងឹទធវើតណាា  ឲយឣស់ទៅាន 
បុរគលទនាះឯង ទទើបទ ម្ ះថ្ល កាតច់ាំណងម្ចរាន ។  

 

   
 

២៤៧- រ ឿង មា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូម្ចរ ។ ក្នុងោរតយីប់មួយ ម្ចរ 
ទនាះ ាននមិតិ តកាយទធវើជាដ ាំរ ីមក្ទបៀតទបៀនរពះោហុល លដលក្ាំពុង
លតសិង ទៅពមុីខ្រពះរន ធកុ្ដ ីក្នរពះសាសាត  ។ រពះសាសាត  រទងរ់ជាប 
ទហើយ រទងរ់តស់ ថ្ល “លនម្ចរចតិ តាប ឣនក្មនិឣាចនងឹទធវើឲយបុរត
របស់តថ្លរត តក្ស់លុ តានទឡើយ ទររះបុរតរបស់តថ្លរត ជាឣនក្ 
ឣងឣ់ាចកាល ហាន ម្ចនរាជាញ ទរចើន រាសច្ចក្តណាា ” ដទូចនះទហើយ
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

    និឋាំ   គនោ   ឣេោត េី     វតីតនោហ    ឣនងគនោ 
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-៣៧៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឣចឆិនទិ   ភវេលាល និ  ឣនតិនមាយំ  េមុេសនយា ។ 

វតីតនោហ   ឣោទានោ  និរតុតិបទនកវនិទា 

ឣកខោនំ   េននិបាតំ   ជញ្  បុពវបោនិ  ច  

េ នវ  ឣនតិមសារនីោ    មហាបនញ្  មហាបុរនិសាតិ  វចុេតិ ។  

បុរគលណា ដល់នវូទសចក្តសីទរមចរឣឺរហតត ជាឣនក្មនិតក្ ់
សលុ ត មនិម្ចនតណាា  មនិម្ចនក្ទិលសដចូទទីលួ ានកាតន់វូកូ្នសរ 
រកឺ្ទិលស ជាទហតុញុា ាំងសតវ ឲយទៅកានភ់ពានទហើយ កាយទនះ 
លដលឆអងឹ ៣០០ ក្ាំណាត ់ ផគុ ាំគ្នន ទហើយ របស់បុរគលទនាះ ទ ម្ ះថ្ល 
ត ាំងទៅ  ក្នុងទបីាំផុត ។ 

បុរគលណា មនិម្ចនតណាា  មនិម្ចនទសចក្តរីបកានម់្ច ាំ ជាឣនក្ 
ឆ្មល ត ក្នុងនរិតុ ត ិ (‘វាច្ចជាទររឿងសលមតងទចញ)’ នងិ បទដទ៏សស ដងឹ 
ចាស់នវូរបជុ ាំ ក្នឣក្ខរៈទា ាំងឡាយផង នវូខ្ងទដ ើម នងិ ខ្ងចុង ក្ន 
ឣក្ខរៈទា ាំងឡាយផង បុរគលទនាះឯង តថ្លរតទៅថ្ល ឣនក្ម្ចនសររីៈ 
ឋតិទៅ ក្នុងទបីាំផុត ម្ចនបញ្ជដ ទរចើន ជាមហាបុរស ។ 

   
 

២៤៨- រ ឿង ឧបកាជីវក្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូឧបកាជវីក្ ក្នុងទពលលដល
រពះឣងគានរតស់ដងឹឣនតុ តរសម្ចម សទម្ចព ធញិ្ជដ ណទហើយ ទសតចយង
ទចញ ពទីរធមិណឌ ល ទដ ើមបីនងឹសលមតង នវូរពះធមមចក្របបវតតនសូរត 
ទរាសភកិ្ខុបចច វរគយ៍ី     ក្ នុងក្រពឥសិបនមរិទាយវន័    រទងា់នចួប 
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-៣៧៨- 
រ ឿង ស្ក្ករទវរាជ 

របទះនងឹឧបកាជវីក្ នារក្ក់្ណាត លផលូវ ។ 
ឧបកាជវីក្ ានទ ើញរពះសាសាត ម្ចនរពះវរកាយ ដប៏រសុិទ ធ

ផូរផង ់នកឹ្ឣសាច រយក្នុងចតិ ត ទទើបរកាបទលូសួរ ថ្ល “ទោក្ដម៏្ចនឣាយុ 
ឥង្កន ទយ៍ី របស់ទោក្លអបរសុិទ ធ ទតើទោក្បួសឧទ ទសិឣនក្ណា? ទតើ 
ឣនក្ណា ជាររូរបស់ទោក្?   ទោក្ចូលចតិតធម៌ របស់ឣនក្ណា?” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
េព្វវ ភិភូ   េពវវទូិហមេមិ  

េនពវេុ   ធនមមេុ   ឣនូបលិនោត  

េពវញជនហា   តណហ កខនយ   វមុិនោត  

េយំ   ឣភិញ្យ   កមុទទិនេយយំ ។ 

តថ្លរត ជាឣនក្ររបសងរតទ់តភូមកិ្ធម៌ទា ាំងឣស់ ដងឹចាស់ 
ចតុពភូមកិ្ធម៌ទា ាំងឣស់ ម្ចនចតិតមនិានជាប់ទៅ ក្នុងទតភូមកិ្ធម៌ទា ាំង 
ឣស់ លះបងទ់តភូមកិ្ធម៌ទា ាំងឣស់ ម្ចនចតិតរចួរសឡះ ទររះឣស់ 
តណាា  ទបើតថ្លរតរតស់ដងឹធម៌ ទដ្ឋយខ្ លនួឯងទហើយ ទតើច្ច ាំាចយ់ក្ 
ឣនក្ណាជាររូឣាច្ចរយ ទទៀត  ។  
 

   
 

២៤៩- រ ឿង ស្ក្ករទវរាជ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសក្រទទវោជ លដលាននា ាំពួក្ 
ទទវត មក្គ្នល់រពះឣងគ ទដ ើមបីនងឹរកាបទលូនវូសួរបញ្ជា  ៤ របការ 
លដលពួក្ទទវត ក្នុងមួយហមនឺចរក្វាឡ  ានជលជក្របលក្ក្គ្នន  មនិទចះ 
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-៣៧៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ដ្ឋចទ់រសច  ដចូម្ចនតទៅទនះ រ ឺ៖ 
ទ១ី- ឲយវតថុឣវី ទទើបរបទសើរ ? 
ទ២ី- រសឣវី ទទើបរបទសើរ? 
ទ៣ី- ទសចក្តទីរតក្ឣរឣវី ទទើបរបទសើរ? 
ទ៤ី- ការឣស់ទៅ ក្នតណាា  របទសើរយ៉ងណា? ។ 
រពះសាសាត រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

េពវទានំ   ធមមទានំ   ជិោតិ 

េពវរេំ    ធមមរនសា   ជិោតិ 

េពវរតឹ   ធមមរតិ   ជិោតិ 

តណហ កខនយា   េពវទុកខំ    ជិោតិ  ។ 

ធមមទាន ឈនះឣស់ទានទា ាំងពួង ធមមរស ឈនះរសទា ាំងពួង 
ទសចក្តទីរតក្ឣរ ក្នុងធម៌ ឈនះទសចក្តទីរតក្ឣរទា ាំងពួង ការឣស់ទៅ
ក្នតណាា  ឈនះទសចក្តទីកុ្ ខទា ាំងពួង ។ 

 

   
 

២៥០- រ ឿង ឣបុថតក្រស្ដ្ឋ ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូទសដ ាមី្ចន ក្ ់ជាឣនក្គ្នម នបុរត ។ 
ទសដ ាទីនះ ជាមនសុសក្ាំណាញ់ហួសរបម្ចណ ម្ចនរទពយសមបតតលិដរ 
លតដចូជាគ្នម នរបទយជនឣ៍វី ដល់ខ្ លនួទសាះ, កាលគ្នតា់នទធវើកាល- 
ក្រិយិទហើយ, រទពយសមបតតទិា ាំងប៉ុនាម ន ក្ា៏នធ្លល ក្ទ់ៅ ទលើរពះោជា 
ទា ាំងឣស់ ។  
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-៣៨០- 
រ ឿង ឣងកុ រទវបុរថ 

រពះាទបទសនទទិកាសល រទងយ់ងទៅ គ្នល់រពះសាសាត  
ទហើយ  រទងរ់កាបទលូទរឿងទសដ ាកី្ ាំណាញ់ទនាះ  ដល់រពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សលមតងបុពវក្មម របស់ទសដ ា ី ទដ្ឋយ
សទងខប ថ្ល “ទហតុលដលានមក្ទក្ើតជាទសដ ាទីនះ ទររះកាលពជីាតិ
មុន ានថ្លវ យទាន ដល់រពះបទចចក្ពុទ ធ រពះនាមតររសិខ្,ី ទហតុលដល
ម្ចនរទពយសមបតតទិរច ើន លតមនិម្ចនរបទយជនដ៍ល់ខ្ លួនទនាះ ទររះ
ទ ើញបណិឌ ាត លដលខ្ លនួថ្លវ យទនាះរបណីត ទហើយម្ចនចតិតទសាក្
សាត យ ជាខ្ងទរកាយ ថ្លៈ មនិសមរួរនងឹថ្លវ យទសាះ ទបើទកុ្ឲយពួក្ 
ក្មមក្រសីុ ដចូជារបទសើជាង លុះទសដ ាទីនាះ ទធវើកាលក្រិយិទៅទហើយ 
ានទៅទទលួទកុ្ ខទវទនា ក្នុងមហាទោរវុនរក្ ទររះានសម្ចល ប់ទៅ
របស់ខ្ លនួ យក្រទពយសមបតត”ិ ក្នុងទបីចច ប់ក្នឣតតីនទិាន រទងរ់តស់
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

ហននតិ  នភាគា  ទុនមម ធំ       នោ  ច  បារគនវេិនោ 

នភាគតោហ យ  ទុនមមនធា   ហនតិ  ឣនញ្វ  ឣតតនំ  ។ 

ទោរៈទា ាំងឡាយ រលមងសម្ចល ប់បុរគលឣ័បបរាជាញ  ប៉ុលន តមនិ
សម្ចល ប់ឣនក្លសវងរក្ទរតើយ ររឺពះនរិវ នទទ ឯបុរគលឣ័បបរាជាញ  រលមង
សម្ចល ប់ខ្ លនួឯង ដចូជាសម្ចល ប់បុរគលដក្ទ ទររះរាថ្លន ចងា់នទោរៈ។ 

 

 
 

២៥១- រ ឿង ឣងកុ រទវបុរថ 

រពះបរមសាសាត   រទងរ់ារឰនវូឣងរុរទទវបុរត ក្នុងទពលលដល 
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-៣៨១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះឣងគទសតចយងទៅទរាសរពះពុទ ធម្ចត ទៅឯឋានក្រតរតងិសទទវ-
ទោក្ រទងរ់ងទ់លើបណឌុ ក្មពលសិោ ទរកាមទដ ើមារចិ ឆត តក្រពកឹ្ស ។ 

រគ្នទនាះ ម្ចនទទវបុរតពរីឣងគ ទៅច្ច ាំគ្នល់ ក្នុងទទវសម្ចរម
ទនាះ រ ឺឣងរុរទទវបុរត ធ្លល ប់ានឲយទានដល់មហាជន ឣស់រយៈទពល
មួយឆ្មន ាំ, ឥន ទក្ទទវបុរត ធ្លល ប់ានរបទរនភកិាខ ហារមួយលវក្ ដល់រពះ
ឣនរុទុ ធទត ថរ លតជាឣនក្ម្ចនសក្តធិ ាំ ជាងឣងរុរទទវបុរត ទររះានថ្លវ យ
ទាន ដល់បដគិ្នគ ហក្ៈ លដលម្ចនរុណសមបតតទិរច ើនជាងគ្នន  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងស់លមតង នវូទក្ខទិណយយបុរគល ទហើយ 
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
     តិណនទាសានិ  នខោត និ      ោគនទាសា  ឣយំ  បជា 

     តសាម   ហិ  វតីោនគេុ      ទិននំ  នហាតិ  មហបផលំ ។ 

     តិណនទាសានិ  នខោត និ      នទាេនទាសា  ឣយំ  បជា 

     តសាម   ហិ  វតីនទានេេុ    ទិននំ  នហាតិ  មហបផលំ ។ 

     តិណនទាសានិ  នខោត និ      នមាហនទាសា  ឣយំ  បជា 

     តសាម  ហិ  វតីនមានហេុ      ទិននំ  នហាតិ  មហបផលំ ។ 

     តិណនទាសានិ  នខោត និ      ឥចាឆ នទាសា  ឣយំ  បជា 

     តសាម   ហិ  វតីតិនចឆេុ      ទិននំ  នហាតិ  មហបផលំ ។ 

លរសទា ាំងឡាយ ម្ចនទៅម ជាទទាស ពួក្សតវទោក្ទនះ ម្ចន  
ោរៈជាទទាស ទររះទហតុទនាះ ទានលដលបុរគលឲយទហើយ ដល់ឣនក្
លដលម្ចនោរៈឣស់ទហើយ  រលមងជាទានម្ចនផលទរចើន ។   លរសទា ាំង 
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-៣៨២- 
រ ឿង បញ្ច ភិក្ខ ុ 

ឡាយ ម្ចនទៅម ជាទទាស ពួក្សតវទោក្ទនះ ម្ចនទទាសៈជាទទាស 
ទររះទហតុទនាះ ទានលដលបុរគលឲយទហើយ ដល់ឣនក្លដលម្ចនទទាសៈ
ឣស់ទហើយ រលមងជាទានម្ចនផលទរចើន ។ លរសទា ាំងឡាយម្ចនទៅម
ជាទទាស ពួក្សតវទោក្ទនះ ម្ចនទម្ចហៈជាទទាស ទររះទហតុទនាះ 
ទានលដលបុរគលឲយទហើយ ដល់ឣនក្លដលម្ចនទម្ចហៈ ឣស់ទហើយ 
រលមងជាទានម្ចនផលទរចើន ។ លរសទា ាំងឡាយម្ចនទៅម ជាទទាស ពួក្
សតវទោក្ទនះ ម្ចនទសចក្តរីចលណនជាទទាស ទររះទហតុទនាះ ទាន
លដលបុរគលឲយទហើយ ដល់ឣនក្លដលម្ចនទសចក្តរីចលណនឣស់ទហើយ 
រលមងជាទានម្ចនផលទរចើន ។ 

ចប់ តណ្ហា វគគ ទ ី២៤ 
6 

 

ភិកខ ញវគគ   ទី ២៥ 

២៥២- រ ឿង បញ្ច ភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ ៥ របូ ។  បណាត ភកិ្ ខុទា ាំង ៥ 
របូទនាះ ភកិ្ ខុមួយរបូ សរងួមចក្ខុទាវ រ មួយរបូទទៀត សរងួមទសាតទាវ រ 
មួយរបូទទៀត សរងួមឃានទាវ រ មួយរបូទទៀត សរងួមជវីាាទាវ រ មួយរបូ 
ទទៀត សរងួមកាយទាវ រ ។  ភកិ្ ខុរបូណា សរងួមផលូវណា ក្ស៏ម្ចគ ល់ផលូវ 
ទនាះថ្ល ម្ចនការលាំាក្ជាងផលូវដក្ទទទៀត ។  ភកិ្ ខុទា ាំង ៥ របូទនាះ ាន
របលក្ក្ជលជក្គ្នន  ក្ នុងទចី ាំទរះរពះភង្កក្ត ក្នរពះសាសាត  ទហើយរកាប
ទលូអាោធនា ឲយរពះឣងគជួយរតស់វនិចិ ឆយ័ ។  
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-៣៨៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់សលមតងថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ 
ភកិ្ ខុរបបីសរងួម ក្នុងទាវ រទា ាំងពួង”  ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

ចកខ ញោ  េំវនោ  សាធុ       សាធុ  នសានតន  េំវនោ 

ោននន  េំវនោ  សាធុ     សាធុ  ជិវាហ យ  េំវនោ 

កនយន  េំវនោ  សាធុ     សាធុ  វាចាយ  េំវនោ 

មនសា  េំវនោ  សាធុ       សាធុ  េពវតថ   េំវនោ 

េពវតថ   េំវនុោ  ភិកខ ញ       េពវទុកខ   បមុចេតិ  ។ 

ការសរងួមលភនក្ ជាការរបក្ព ការសរងួមរតទចៀក្ ជាការ
របក្ព ការសរងួមរចមុះ ជាការរបក្ព ការសរងួមឣណាត ត ជាការ
របក្ព ការសរងួមកាយ ជាការរបក្ព ការសរងួមវាច្ច ជាការរបក្ព 
ការសរងួមចតិ ត ជាការរបក្ព ការសរងួម ក្នុងទាវ រទា ាំងឣស់ ជាការ
របក្ព ភកិ្ ខុសរងួម ក្នុងទាវ រទា ាំងពួង រលមងរចួរសឡះច្ចក្ទកុ្ខទា ាំងពួង
ាន  ។ 

 

   
 

២៥៣- រ ឿង ភិក្ខ ុស្មាល ប់្ងស 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុមួយរបូ ជាឣនក្ពូលក្ ក្នុង
ទរឿងផ្កទ តដ់ុ ាំរកួ្ស ។  ក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទនាះ ក្ាំពុងឣងគុយសន ទនា ជាមួយនងឹ
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញហងសទហើរមក្ ទទើបរាប់ភកិ្ ខុផងគ្នន ថ្ល “ខ្ ញុ ាំ 
នងឹផ្កទ តដ់ុ ាំរកួ្ស ឲយរតូវលភនក្ហងសខ្ងទនះ ទហើយឲយធលុះទៅខ្ងនុះ៎” ។ 
ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ  ជាសាំឡាញ់  មនិទជឿ ។   ភកិ្ ខុរបូទនាះ ានផ្កទ តដ់ុ ាំរកួ្ស 
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-៣៨៤- 
រ ឿង រកាកាលិក្ភិក្ខុ 

តរមងទ់ៅរក្លភនក្ហងសទហើយ រតូវចាំលភ នក្លតមតង ។ ហងសានធ្លល ក្ចុ់ះ
មក្សាល ប់ មួយរ ាំទពចទនាះឯង ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញទហើយ 
ទទើបយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់តះិទដៀល ទដ្ឋយរបការទផសងៗ 
ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ហតថេញ្នោ   បាទេញ្នោ 

វាចាេញ្នោ   េញ្តតតនមា 

ឣជឈតតរនោ   េមាហិនោ 

ឯនក  េនតញេិនោ  តមាហុ  ភិកខ ញំ   ។ 

បុរគលណាម្ចនក្ដសរងួមទហើយ ម្ចនទជើងសរងួមទហើយ ម្ចន
វាច្ចសរងួមទហើយ ម្ចនខ្ លនួសរងួមទហើយ ជាឣនក្ទរតក្ឣរទហើយ ក្នុង
ការចាំទរ ើនក្មមដ្ឋា ន លដលម្ចនក្នុងខ្ លនួ ជាឣនក្ម្ចនចតិតតមរល់ម្ច ាំ ជាឣនក្ 
ទៅឯក្ឯង ជាឣនក្សទនាត ស បណឌិ តទា ាំងឡាយ ទៅបុរគលទនាះ ថ្ល 
ភកិ្ ខុ  ។ 

 

   
 

២៥៤- រ ឿង រកាកាលិក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូទកាកាលិក្ភកិ្ ខុ ជាសាវក័្ 
របស់ភកិ្ ខុទទវទតត ។  ទកាកាលិក្ភកិ្ ខុទនះ រតូវលផនដរីសូប ទៅដ្ឋក្ដ់ល់
បទមុនរក្ ទដ្ឋយបុពវក្មម លដលខ្ លនួានទជររបទទច នវូរពះឣរគសាវក័្
ទា ាំងពរីរបូ ។ 
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-៣៨៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន  ថ្ល “ទកាកា-
លិក្ភកិ្ ខុរតូវលផនដរីសូប ទររះាបក្មមលដលខ្ លនួានទធវើមក្ទហើយ” ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ រទងរ់តស់   
ក្ចឆបជាតក្ ថ្ល “ម្ចនឣទណតើ ក្មួយ ជាសាំឡាញ់គ្នន  ជាមួយនងឹហងស
មួយរូ ។ សតវឣទណតើ ក្ រាថ្លន ចងទ់ៅទលង ទៅឯបងឹមួយ លក្បរភនាំ   
ចតិ តកូ្ដ ទទើបានឲយហងសទា ាំងពរីជាសាំឡាញ់ រាំក្ាំណាតទ់ឈើ ខ្ង 
ចុងទា ាំងស ខ្ ង ខ្ លនួឯងខ្ ាំចាំក្ណាត ល ឲយហងសនា ាំទហាះទហើរទៅ តម
ឣាកាសទវហាស៍ ។ 

ពួក្ទក្មងៗ ានទ ើញនវូហងសទា ាំងពរី រាំនា ាំឣទណតើ ក្ទហើរទៅ 
តមឣាកាស យ៉ងទនះទហើយ ទទើបលរសក្រាប់រនគី្នន  ថ្ល “ទមើលនុះ៎ហន៎ 
ហងសរ ាំនា ាំឣទណតើ ក្ទហើរទៅ តមឣកាស” ។ ឣទណតើ ក្ ានហាម្ចត់
នយិយទៅកានទ់ក្មងៗ ទហើយានរបូតម្ចត ់ទចញពទីឈើ ធ្លល ក្ចុ់ះមក្
ទលើដុ ាំថ ម រតូវសនូ ក្លបក្សាល ប់ ក្ នុងរគ្នទនាះឯង” ក្នុងទបីចច ប់ក្នជាតក្ 
រទងរ់បទាននវូរពះឱវាទ ដល់ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទហើយរតស់នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយា  មុខេញ្នោ  ភិកខ ញ     មនតភាណី  ឣនុទធនោ 

ឣតថំ   ធមមញេ  ទីនបតិ        មធុរនតេស  ភាេិតំ  ។  

ភកិ្ ខុណា ម្ចនម្ចតស់រងួមទហើយ ជាឣនក្ទរល ទដ្ឋយបញ្ជដ  
ម្ចនចតិតមនិោយម្ចយ សលមតងឣតថផង ធម៌ផងាន, ោសិត របស់
ភកិ្ ខុទនាះ  ទទ ើបទ ម្ ះថ្ល  ពទីោះ  ។ 
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-៣៨៦- 
២៥៥- រ ឿង ររះធមាម រាម្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះធម្ចម ោមទតថរ ក្នុងទពលលដល 
រពះឣងគរទងដ់្ឋក្ ់ នវូរពះជនាម យុស ខ្ រ នងឹរទងយ់ងចូលកានរ់ពះ  
បរនិរិវ ន  ក្នុងក្ថងទពញបូរណ៌ម ី នាលខ្វសិាខ្ ។ 

រគ្នទនាះ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទក្ើតទសចក្តសីទងវរ តក្ស់លុ តចតិ ត 
យ៉ងខ្ល ាំង មនិហានទរកាក្ទចញពទីរីបថ្លប់ របស់រពះសាសាត ទឡើយ 
របកឹ្ាគ្នន  ជាពួក្ជារកុ្ម មនិឲយដ្ឋច ់។ ចាំលណក្រពះធម្ចម ោមទតថរ មនិ
ានទៅរបជុ ាំរបកឹ្ា ជាមួយនងឹភកិ្ ខុទា ាំងទនាះទទ ប៉ុលន តានពចិ្ចរណាថ្ល  
“ឣាតម ឣញ នងឹខ្ាំបាំទពញទសចក្តពីាយម ទដ ើមបីឲយានសទរមចរពះ
ឣរហតតផល ទៅទពលលដលរពះបរមសាសាត  រទងម់្ចនរពះជនាម យុទៅ
ទឡើយ” ទរសចទហើយ ទទើបានទៅបាំទពញសមណធម៌ លតមួយឣងគ
ឯងរត ់។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន  ថ្ល “រពះធម្ចម ោមទតថរ មនិម្ចន 
ទសចក្តរីសឡាញ់ចាំទរះរពះសាសាត ” ទហើយទៅរកាបទលូ ទរឿងទនាះ
ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងា់នរតស់បញ្ជជ  ឲយភកិ្ ខុទៅ
នមិន តរពះធម្ចម ោមទតថរ មក្រតស់សួរ ។ រពះធម្ចម ោមទតថរ ានរកាប
ទលូការរតះិរះិរបស់ខ្ លនួ ថ្លវ យដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់បទាននវូសាធុការ រតស់ឲយភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ
យក្ទធវើជារាំរ ូ រទងរ់តស់សរទសើរធម្ចម នធុមមបដបិតត ិ ទហើយរតស់នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-៣៨៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ធមាម ោនមា   ធមមរនោ    ធមមំ    ឣនុវចិិនតយំ 

ធមមំ   ឣនុេសរ ំ ភិកខ ញ    េទធមាម   ន  បរហិាយតិ ។ 

ភកិ្ ខុ ម្ចនធម៌ជាទទីរតក្ឣរ ទរតក្ឣរទហើយ ក្នុងធម៌ ពចិ្ចរណា
នវូធម៌ រលឹក្នវូធម៌ទរឿយៗ រលមងមនិសាបសូនយច្ចក្រពះសទ ធមម ាន
ទឡើយ ។  

   
 

២៥៦- រ ឿង ឣញ្ញ រថវិបក្ខក្ភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូភកិ្ ខុមួយរបូ លដលានទៅ 
ទសពរប់ជាមួយនងឹភកិ្ ខុ លដលជាបក្សពួក្ របស់ភកិ្ ខុទទវទតត ។ ក្ថង
មួយ ភកិ្ ខុលដលជាបក្សពួក្ របស់ភកិ្ ខុទទវទតត ានទ ើញភកិ្ខុរបូទនាះ
ក្ាំពុងលតទដ ើរបណិឌ ាត ទហើយបបួលឲយទៅទៅជាមួយ ាននយិយ
ពនយល់ ថ្ល “ោភសការ រៈ របសខ្ ញុ ាំ ម្ចនទរចើនណាស់” ។  ភកិ្ ខុទនាះ ក្៏
ានទៅទៅជាមួយ ឣស់រយៈទពលបួនរា ាំលខ្ ទហើយ ានរតឡប់មក្
វញិ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានដងឹទរឿងទនាះទហើយ ទទើបចូលទៅរកាប
ទលូ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ឲយភកិ្ ខុទៅនមិន តភកិ្ ខុទនាះមក្ ទដ ើមបីនងឹ
សាក្សួរ  ។   ភកិ្ ខុរបូទនាះ  ានរកាបទលូទរឿងពតិ ដល់រពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត  រទងស់លមតងធមមកី្ថ្ល រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
េលាភំ  ោតិមនញ្យយ      ោនញ្េំ  បិហយំ  ចនរ 

ឣនញ្េំ  បិហយំ  ភិកខ ញ       េមាធឹ  ោធិគចឆតិ  ។ 
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-៣៨៨- 
រ ឿង បញ្ចគគទាយក្រព្វ ម្ណ៍្ 

ឣបបលានភាបិ  នច  ភិកខ ញ      េលាភំ  ោតិមញ្តិ 

តំ  នវ  នទវា  បេំេនតិ        េុទាធ ជីវមតនទិតំ  ។ 

ភកិ្ ខុ មនិរតូវទមើល្យោភរបស់ខ្ លួន( ‘លដលទក្ើតទឡើងទដ្ឋយ
ធម៌’) មនិរបបីរបរពតឹ តចងា់នោភរបស់ភកិ្ ខុដក្ទ ទបើចងា់នោភ 
របស់ភកិ្ ខុដក្ទ រលមងមនិាននវូសម្ចធទិឡើយ ។ ភកិ្ ខុសូមបីម្ចនោភ 
តចិ ក្ទ៏ដ្ឋយ (‘លត) ’មនិទមើល្យោភរបស់ខ្ លនួ ទទវត នងិ មនសុស
ទា ាំងឡាយ លតងសរទសើរនវូភកិ្ ខុទនាះឯង លដលជាឣនក្ម្ចនពាយម 
ជាទររឿងឣារស័យ រស់ទៅ ទដ្ឋយបរសុិទ ធ ជាឣនក្មនិខ្ ជលិរចឣូស ។ 

 

   
 

២៥៧- រ ឿង បញ្ចគគទាយក្រព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូបចចរគទាយក្ររហមណ៍ លដល
ជាឣនក្ទរតក្ឣរ ក្នុងការបរចិ្ចច រទាន ។ ររហមណ៍ម្ចន ក្ទ់នះ ទបើគ្នតម់និ
ានបរចិ្ចច រទានជាមុនទហើយ គ្នតក់្ម៏និបរទិោរឣាហារលដរ ។ 

ក្ថងមួយ រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញឧបនសិស័យ ក្ន
ឣនាគ្នមផិល របស់ររហមណ៍ នងិ នាងររហមណី លដលជាភរយិ
ទហើយ ទទើបទសតចយងទៅបណិឌ ាត ទៅមុខ្ទរហដ្ឋា ន របស់គ្នត ់។ 

ទពលទនាះ ររហមណ៍ ក្ាំពុងលតឣងគុយបរទិោរឣាហារ លបរ
មុខ្ទៅ ខ្ងក្នុងទរហដ្ឋា ន ។ ចាំលណក្ភរយិឣងគុយរបតបិតតសិាវ ម ីក្នុង
ទពលទនាះលដរ ទហើយានរក្ទឡក្ទ ើញរពះសាសាត  ទសតចរទងឈ់រ
បណិឌ ាត ទៅមុខ្ទរហដ្ឋា នរបស់ខ្ លនួយ៉ងទនះទហើយ ទទើបរតិថ្ល “ទបើ 
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-៣៨៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សាវ ម ី របស់ឣាតម ឣញ ទ ើញរពះសាសាត ទហើយ រាក្ដជានងឹយក្
ឣាហារ របស់គ្នត ់ ទៅរបទរនរពះឣងគទហើយ ទបើដទូច នះ ឣាតម ឣញ 
មនិឣាចនងឹទធវើមាូបឣាហារ សាជាថមមីតងទទៀត ឲយទានច់តិ ត របស់គ្នត់
ានទទ” ដទូចនះទហើយ នាងក្ា៏នឈរា ាំង ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយសាវ មរីបសន់ាង 
ទ ើញរពះសាសាត  ។ បនាទ ប់មក្ នាងររហមណី ាន្ក្លួចទមើល
រពះសាសាត  ទដ ើមបីឲយដងឹ ថ្ល “ទតើរពះឣងគ ទសតចយងរតឡប់ទៅវតត
វញិទហើយ ឬទៅ?” លុះទ ើញនវូរពះសាសាត  ក្ាំពុងលតរទងឈ់រ ទៅ
ទសងៀម ចងរ់កាបទលូរពះឣងគ ប៉ុលន ត ខ្ល ចលរក្ងសាវ មនីាងឮ ទទើបាន
នមិន ត បូញម្ចតខ់្សឹបៗ ទដ ើមបីទធ វើជាសញ្ជដ  ឲយរពះឣងគទសតចយងទៅ
ខ្ងមុខ្ទទៀត ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នងក្រ់ពះសិរសា ទឆលើយតប ឲយនាងាន
ដងឹ ថ្ល “តថ្លរត នងឹមនិទៅទទ” ។ នាងររហមណីានទ ើញដទូចនះ
ទហើយឣតរ់ទា ាំមនិាន ក្រ៏បូតម្ចតទ់សើចទចញមក្ោល ម ។ ររហមណ៍
ជាសាវ ម ី ានឮសាំទឡងរបពន ធទសើចទហើយ ក្៏្ ក្លបរមក្ទមើលខ្ង
ទរកាយ ទហើយានទ ើញរពះសាសាត  ក្ាំពុងលតរទងរ់បថ្លប់ឈរ ទៅ
ទសងៀម ដទូច្ចន ះទហើយ ទទើបទលើក្ថ្លសទោជនលដលម្ចនាយសល់ពី
ខ្ លនួបរទិោរទនាះ ទៅរកាបទលូរពះឣងគ ថ្ល “បពរិតរពះឣងគ ដច៏ ាំទរ ើន 
ភតត ហារ ដក្ទទទៀត ទរៅឣាំពទីនះ មនិម្ចនទទ ម្ចនលតភតត ហារ លដល
សល់ អាំពខី្ ញុ ាំរពះក្រណុាបរទិោរទនះឯង ទបើរពះឣងគ មនិទខ្ ពើមរទឣើមទទ 
សូមរទងទ់ទលួយក្ ទដ្ឋយទសចក្តឣីនទុរគ្នះផងចុះ” ។ 
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-៣៩០- 
រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន លររហមណ៍ ឣាហារ លដល
បុរគលមនិទានប់រទិោរក្ត ីបរទិោរទៅទសសសល់ក្ត ីឣាហារលដលជា
សាំណល់ក្ត ីសមរួរ ដល់តថ្លរតទា ាំងឣស់ ទររះថ្ល តថ្លរតដចូជា
បរទតតូបជវីទិរបត” ។ 

ររហមណ៍ ឮដទូចនះទហើយ ម្ចនចតិ តរជះថ្លល រកី្ោយ ជាទបីាំផុត 
ានោនម់្ចតោ់ល មថ្ល “ពុទទាធ ! រពះឣងគទអាើយ ចាំជាឣសាច រយណាស់!” 
ទហើយានរកាបទលូសួរ ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទររះទហតុឣវី 
ានជារពះឣងគ ទៅសាវក័្ របស់រពះឣងគ ថ្ល ភកិ្ ខុ” ។  

រពះសាសាត  រទងា់នរតស់ទឆលើយតប ទហើយរតស់ នវូរពះ
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

េពវនសា  ោមរបូេមឹ         យេស  នតថិ   មមាយិតំ 

ឣេោ  ច  ន  នសាចតិ     េ នវ  ភិកខ ូតិ  វចុេតិ  ។ 

បុរគលណា មនិម្ចនទសចក្តរីបកានម់្ច ាំ ក្នុងនាម នងិ របូថ្ល ជា
របស់ឣញ ទដ្ឋយរបកាទា ាំងពួង មួយទទៀត បុរគលណា មនិទសាក្ 
សាត យ ទររះនាម នងិ របូ លដលមនិម្ចន បុរគលទនាះឯង តថ្លរតទៅ
ថ្ល ភកិ្ ខុ  ។ 

   
 

២៥៨- រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុជាទរចើនរបូ ។ ទពលលដល
មនិទានា់នបួស,   ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ  ជាទច្ចរ ានទៅលួចបលនផ់ ទះ  របស់ 
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-៣៩១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ឧាសិកាម្ចន ក្ ់ ។ ទមទច្ចរ ានលបទៅទធវើការរបទសូោ៉យឧាសិកា
ម្ចន ក្ ់ លដលក្ាំពុងលតឣងគុយសាត ប់ធម៌ទទសនា ក្នុងរពះវហិារ ។ ក្នុង
ទពលជាមួយគ្នន ទនាះលដរ រសាប់លតម្ចនមនសុស ទៅរាប់ឧាសិកា
ទនាះ ថ្ល “ឥឡូវទនះ ពួក្ទច្ចរ ានបលនផ់ ទះទហើយ ានយក្នវូរទពយ
សមបតត ិទនះខ្ លះ ទនាះខ្ លះ”  ។ 

ឧាសិកា ាននយិយរាប់ថ្ល “ទបើពួក្ទច្ចរចងា់នរបស់ឣវី 
សូមឲយពួក្ទរយក្របស់ទា ាំងទនាះ តមទសចក្តរីាថ្លន ចុះ ខ្ ញុ ាំ នងឹសាត ប់
រពះធម៌ទទសនាសិន” ដទូចនះទហើយ ក្ា៏ននយិយទៅកានឣ់នក្លដល
មក្រាប់ទនាះ  ឣស់វារៈ ៣  ដង ។ 

ទមទច្ចរ ានឮឧាសិកាទរលដទូច្ចន ះទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះ
ថ្លល  ទហើយានរបញាប់របញាល់ ទៅរាប់ដល់កូ្នទច្ចរ របស់ខ្ លនួ ឲយ
នា ាំយក្រទពយសមបតត ិ លដលានបលនម់ក្ទនាះ ទៅទកុ្ក្នុងផទះឧាសិកា
ទនាះ ឲយដចូទដ ើមវញិ ាននា ាំគ្នន សុាំទទាសចាំទរះឧាសិកាទនាះ ទរសច
ទហើយ ក្ទ៏ចញទៅបួសជាភកិ្ខុ ក្នុងរពះពុទ ធសាសនាទា ាំងឣស់គ្នន  លុះ
បួសទហើយ ក្ា៏នទៅបាំទពញសមណធម៌ ទលើក្ាំពូលភនាំដស៏ាង តមួ់យ ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នបទចចញនវូរពះរសមី ទៅរក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ 
បដីចូជារទងរ់ង ់ ក្ នុងទចី ាំទរះមុខ្ ក្នភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទហើយរទងរ់តស់
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នមោត វហិារ ី នយា  ភិកខ ញ      បេនោន   ពុទធសាេនន 

ឣធិគនចឆ  បទំ  េនតំ        េង្កខ របូេមំ  េុខំ ។ 
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-៣៩២- 
រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

េិញេ  ភិកខ ញ  ឥមំ  ោវ ំ       េិោត   នត  លហុនមេសតិ 

នឆោវ   ោគញេ  នទាេញេ     តនោ  និព្វវ ននមហិេិ  ។ 

បញេ  ឆិននទ  បញេ  ជនហ     បញេ  ចុតតរ ិ ភាវនយ 

បញេេង្កគ តិនគា  ភិកខ ញ        ឱឃតិនោណ តិ  វចុេតិ  ។ 

ឈាយ  ភិកខ ញ  មា  ច  បមានទា 

មា  នត  កមគុនណ  ភមេសញ  ចិតតំ  

មា  នលាហគុឡ្ំ  គិលី  បមនោត  

មា  កនទិ  ទុកខ មិទនតិ  ទយហមានោ  ។ 

នតថិ   ឈានំ  ឣបញ្េស         នតថិ   បញ្  ឣឈាយិនោ 

យមហិ   ឈានញេ  បញ្  ច      េ  នវ  និព្វវ នេនតិនក  ។ 

េុញ្គារ ំ បវឋិាេស          េនតចិតតេស  ភិកខ ញនោ 

ឣមានុេី  រតិ  នហាតិ          េមាម   ធមមំ   វបិេសនោ  ។ 

យនោ  យនោ  េមមេតិ     ខោធ នំ  ឧទយពវយំ 

លភតិ  បីតិបានមាជជំ          ឣមតនតំ  វជិានតំ  ។ 

តរោយមាទិ  ភវតិ          ឥធ  បញ្េស  ភិកខ ញនោ 

ឥន្ទនទិយគុតតិ   េនតញឋាិ          បាឋិនមានកខ   ច  េំវនោ  

មិនតត   ភជេសញ កលោនណ     េុទាធ ជីនវ  ឣតនទិនត  ។ 

បឋិេោថ រវតុយេស          ឣាចារកុេនលា  េិយា 

តនោ  បានមាជជបហុនលា      ទុកខេសនតំ  ករេិសេិ  ។ 

ភកិ្ ខុណាទៅទដ្ឋយឣាំណាចទមតត  រជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា 

392



 

 

-៣៩៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ភកិ្ ខុទនាះ រលមងានបទដស៏ងប់ (‘ររឺពះនរិវ ន)’ ជាទរីម្ចង ប់នវូស ខ្ រ នាាំ
មក្នវូទសចក្តសុីខ្ ។  

ម្ចន លភកិ្ខុ ឣនក្ចូរសាត រទកូ្ រឣឺតតោពទនះ ទកូ្ លដលឣនក្សាត រ 
ទហើយ នងឹដល់ទរតើយយ៉ងឆ្មប់ ឣនក្កាតោ់រៈ នងិទទាសៈានទហើយ 
ឣាំពទីនាះ នងឹឣាចដល់នវូរពះនរិវ ន ។ 

ភកិ្ ខុ របបីកាតឱ់រម្ចភ រយិសាំទយជនៈ ៥ ផង របបីលះបង ់  
ឧទ ធម្ចភ រយិសាំទយជនៈ ៥ ផង របបីចាំទរ ើនឥង្កន ទយ៍ី ៥ តទៅទទៀត ភកិ្ ខុ
ឣនក្ក្ន លងក្ទិលសជាទររឿងជាំរក្ ់៥ ( ‘ោរៈ ទទាសៈ ទម្ចហៈ ម្ចនះ នងិ
ទដិ ា’ិ ) ានទហើយ  ទទើបតថ្លរតទៅថ្ល ឣនក្ឆលងឣន លងា់ន ។ 

ម្ចន លភកិ្ខុ ចូរឣនក្ពនិតិយផង ចូរកុ្ ាំជាឣនក្របម្ចទផង ចតិ ត របស់
ឣនក្ ចូរកុ្ ាំវលិទៅរក្កាមរុណទឡើយ ឣនក្ចូរកុ្ ាំរបម្ចទ ទាំរសីុនវូដុ ាំ
ទោហៈ កុ្ ាំឲយជាឣនក្កាលទភលើងទឆះទហើយ ក្ន ទក្ក់្ទន ទញថ្ល ទនះជាទកុ្ខ 
ដទូចនះទឡើយ ។ 

ការពនិតិយ មនិម្ចន ដល់បុរគលឣនក្មនិម្ចនរាជាញ  រាជាញ  មនិ
ម្ចន ដល់បុរគលឣនក្មនិពនិតិយ ការពនិតិយ នងិ រាជាញ  ម្ចនក្នុងបុរគល
ណា  បុរគលទនាះឯង ទ ម្ ះថ្ល ឋតិទៅ ក្នុងទជីតិក្នរពះនរិវ ន ។  

ទសចក្តទីរតក្ឣរ លដលមនិលមនជារបស់មនសុស រលមងម្ចន
ដល់ភកិ្ ខុឣនក្ចូលទៅកានផ់ទះសាង ត ់ ឣនក្ម្ចនចតិតរម្ចង ប់ ទ ើញនវូធម៌ 
ទដ្ឋយរបក្ព ។ ភកិ្ ខុ ពចិ្ចរណាការទក្ើតទឡើង នងិ ការវនិាស ក្នខ្ន ធ
ទា ាំងឡាយ ក្នុងកាលណា  ក្នុងកាលទនាះ ភកិ្ ខុទនាះ រលមងានបតី ិនងិ 
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-៣៩៤- 
រ ឿង ភិក្ខ ុ ៥០០  បូ 

ាទម្ចជជៈ, បតី ិ នងិ ាទម្ចជជៈទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ជាឣមតធម៌ របស់
បណឌិ តឣនក្ដងឹធម៌ទា ាំងឡាយ ។ 

រុណធម៌ ៣ យ៉ងទនះ រ ឺការរក្ាឥង្កន ទយ៍ី ១ ទសចក្តសីទនាត ស 
១ ការសរងួម ក្នុងាតទិម្ចក្ខ ១ ជាខ្ងទដ ើម ក្នរពះនរិវ នទនាះ លតង
ម្ចនដល់ភកិ្ ខុឣនក្ម្ចនបញ្ជដ  ក្នុងសាសនាទនះ (‘ម្ចន លភកិ្ខុ’) ឣនក្ចូរទសព
រប់នវូក្លាណមរិត ឣនក្ម្ចនពាយមជាទររឿងរស់ ទដ្ឋយបរសុិទ ធ 
ជាឣនក្មនិខ្ ជលិរចឣូស ។ 

ភកិ្ ខុ របបីជាឣនក្របរពតឹ តទធ វើបដសិនាថ រៈ របបីជាឣនក្ទឈលៀវឆ្មល ត 
ក្នុងឣាច្ចរៈ ទររះទហតុទា ាំងពរីទនាះ ឣនក្នងឹម្ចនាទម្ចជជៈទរចើន នងឹ
ទធវើនវូទបីាំផុតក្នទកុ្ ខាន ។ 

   
 

២៥៩- រ ឿង ភិក្ខ ុ ៥០០  បូ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុ ៥០០ របូ លដលទរៀននវូ
ក្មមដ្ឋា ន ក្នុងសាំណាក្រ់ពះឣងគទហើយ ទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងក្រព
សាង តមួ់យ ។ សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានទ ើញផ្ករ មលះិលដលរកី្
សគុសសាគ យ ក្នុងទពលរពកឹ្ លុះដល់ទពលោង ច ផ្ករ មលះិទា ាំងទនាះ ក្៏
ានរជុះធ្លល ក្ ់ ទចញឣាំពទីង ទទើបពចិ្ចរណា យក្មក្ទធវើឣារមមណ៍ ថ្ល 
“ផ្ករ មលះិទនះ ានរជុះធ្លល ក្ ់ ទចញពទីង យ៉ងណាមញិ, ឣាតម ឣញ រួរ
ទធវើក្ទិលសឲយធ្លល ក្រ់ជុះទចញ ពសីនាត នចតិ តឲយាន ក្យ៏៉ងទនាះលដរ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងប់ទចចញរពះរសមីទៅ ដចូជា 
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-៣៩៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រទងរ់ងទ់ៅ ក្នុងទចី ាំទរះមុខ្ ក្នភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ទហើយរតស់រពះគ្នថ្ល
ទនះ ថ្ល ៖ 

  វេសិក  វយិ  បុបាផ និ      មជជវានិ   បមុញេតិ 

  ឯវ ំ ោគញេ  នទាេញេ      វបិបមុនញេថ   ភិកខនវា  ។ 

ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ឣនក្ទា ាំងឡាយ របបីជាំរះុោរៈនងិទទាសៈ
ទចញ ដចូជាមលះិ ជ ាំរះុផ្ករ មលះិទា ាំងឡាយ លដលសវិតរសទរនទហើយ 
យ៉ងដទូច្ចន ះ ។ 
 

   
 

២៦០- រ ឿង ររះស្នតកាយរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះសន តកាយទតថរ ។ រពះទថរៈ 
ជាឣនក្ម្ចនកាយសងប់ ម្ចនម្ចរយទដរ៏តមឹរតូវលអ ទររះនសិស័យធ្លល ប់
ានទក្ើតជាោជសីហ៍ ។ ធមមតោជសីហ៍ មុននងឹទដក្ លតងលតក្ាំណត់
ឣាការក្នកាយ លុះទរកាក្ទឡើង ដងឹឣាការទនាះខ្សុធមមត ក្នុងទពល
ទដក្លក្ ់ ទទើបានដ្ឋស់ទតឿនទនូាម នខ្ លនួឯង ថ្ល “ទនះមនិសមរួរទទ” 
ទបើទ ើញនវូឣាការក្នកាយទៅជារបរក្ត ី ទទើបទរកាក្ទឡើង លរសក្
បន លសីឺហនាទ ៣ ដង ទហើយទៅលសវងរក្ចាំណី តមទសចក្តរីតូវការ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញនវូកាយសម្ចច្ចរ របស់រពះទថរៈ
ទហើយ  ទទ ើបទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ទនូាម នដល់ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ឲយយក្ទធវើ
ជារាំរតូមរពះសន តកាយទតថរ  ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-៣៩៦- 
រ ឿង ររះនងគលកូ្ដ្រថថ  

េនតកនយា  េនតវានចា    េនតមនោ  េុេមាហិនោ 

វនតនលាកមិនសា   ភិកខ ញ     ឧបេនោត តិ   វចុេតិ  ។ 

ភកិ្ ខុ ម្ចនកាយរម្ចង ប់ទហើយ ម្ចនវាច្ចរម្ចង ប់ទហើយ ម្ចនចតិត
រម្ចង ប់ទហើយ ម្ចនចតិតតមរល់ម្ច ាំទហើយ ម្ចនឣាមសិ ក្នុងទោក្ ខ្ជ ក្់
ទច្ចលទហើយ  ទទើបតថ្លរតទៅថ្ល ជាឣនក្សងប់រម្ចង ប់ ។ 

 

   
 

២៦១- រ ឿង ររះនងគលកូ្ដ្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះនងគលកូ្ដទតថរ ។ រពះទថរៈ
របូទនះ កាលពទីៅជាររហសថ ជាឣនក្រក្រីក្លាំាក្ខ្ល ាំងណាស់ ទសលៀក្
រក្ទ់ខ្ឣាវដ្ឋចដ់្ឋច ទដ ើរសីុឈនួ លទរមក្ចចិច ឹមជវីតិ, ក្ថងមួយ ាន
ទ ើញទទាស ក្នុង ោវាស ក្ា៏នចូលទៅបួស ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា 
លតានទកុ្ដ្ឋក្ន់ងគល័ នងិ សាំពតឣ់ាវ លដលច្ចស់ដ្ឋចដ់្ឋចទនាះ យ៉ង
លអ ក្ នុងទកី្លន លងមួយ, កាលទបើទសចក្តឣីន ទះឣលន ទងចងសឹ់ក្ ទក្ើតទឡើង
ទហើយ ក្ទ៏ៅទមើលនងគល័ នងិ សាំពតទ់ខ្ឣាវ លដលខ្ លនួានទកុ្ ក្នុងទី
ទនាះ ទហើយានទនូាម នខ្ លួន រហូតដល់ាតទ់សចក្តឣីន ទះឣលន ទងចងសឹ់ក្ 
ទរសចទហើយ  ទទើបរតឡប់មក្វញិ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញយ៉ងទនះទហើយ ក្ន៏ា ាំគ្នន ទៅសួររពះ
ទថរៈ ថ្ល “ទហតុឣវីានជាទោក្ឯង នមិន តទៅក្លន លងទនាះ ញឹក្ញាប់
ទម៉លះ?” ។   រពះទថរៈ ានទឆលើយថ្ល  “ខ្ ញុ ាំទៅរក្ទោក្ឣាច្ចរយរបស់ខ្ ញុ ាំ” ។ 

ទរកាយមក្   រពះនងគលកូ្ដទតថរ  ានសទរមចនវូឣរហតតផល  
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-៣៩៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទហើយមនិាននមិន តទៅក្លន លងទនាះទទៀតទទ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយានសួរ
រពះទថរៈ ទទៀតថ្ល “ទហតុឣវីានជាទោក្ឯង មនិនមិន តទៅរក្ទោក្
ឣាច្ចរយ ដចូជាកាលពមុីនទទៀត?” ។  រពះទថរៈ ានទឆលើយថ្ល “ឥឡូវ
ទនះ ខ្ ញុ ាំ ឈប់ជាប់ជាំរក្ ់ជាមួយនងឹទោក្ឣាច្ចរយទនាះ ទទៀតទហើយ 
ទសចក្តជីាប់ជាំរក្ទ់នាះ  ខ្ ញុ ាំ ក្ា៏នកាតផ់្កត ចទ់ច្ចលឣស់ទហើយ” ។  

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទរពះទថរៈ ថ្ល “រពះទថរៈ ទរលឣួត
នវូរពះឣរហតតផល” ទហើយានចូលទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ 
រពះសាសាត  រទងរ់តស់ធ្លនា ថ្ល “រពះនងគលកូ្ដទតថរ  ានទរលរតមឹ
រតូវទហើយ”  ទរសចទហើយ  រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣតតោ  នចាទយោត នំ           បឋិមំនេតមតតោ 

នសា  ឣតតគុនោត   េតិមា       េុខំ  ភិកខ ញ  វហិាហិេិ  ។ 

ឣោត   ហិ  ឣតតនោ  ោនថា    ឣោត   ហិ  ឣតតនោ  គតិ 

តសាម   េំយម  ឣោត នំ          ឣេស ំ ភរទំវ  វាណិនជា  ។ 

ឣនក្ចូរដ្ឋស់ទតឿនខ្ លនួ ទដ្ឋយខ្ លនួឯង ចូរពនិតិយខ្ លួន ទដ្ឋយខ្ លនួ
ឯង ម្ចន លភកិ្ខុ ឣនក្ទនាះ ទបើម្ចនសាម រត ី រក្ាខ្ លនួទកុ្ទហើយ នងឹទៅ    
ជាសុខ្ ។  លមនពតិ ខ្ លួនជាទពីងឹរបស់ខ្ លនួ  ខ្ លនួឯង ជារតរិបស់ខ្ លួន 
ទររះទហតុទនាះ ឣនក្ចូររវា ាំងខ្ លួន ដចូជារណិជ រវា ាំងទសះដល៏អ យ៉ង
ដទូច្ចន ះឯង  ។ 
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-៣៩៨- 
២៦២- រ ឿង ររះវក្កលិរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះវក្រលិទតថរ ។ ទពលលដល
រពះទថរៈ ទៅជាររហសថ ទោក្ានទ ើញនវូរបូសមបតត ិ របស់រពះ
សាសាត  លដលសាអ ត រួរជាទរីសឡាញ់ខ្ល ាំងណាស់ ទទើបានចូលទៅ
បួស ទដ្ឋយនកឹ្រតិ ថ្ល “ឣញនងឹានទ ើញរបូសមបតតដិល៏អរបស់រពះ
ពុទ ធ ជាទរៀងោល់ក្ថង” ។ លុះបួសរចួទហើយ រពះវក្រលិ មនិានទរៀនធម៌
ឣាថឣ៌វីទសាះ ច្ចាំទមើលលតរបូសមបតត ិរបស់រពះពុទ ធ លតមា៉ងប៉ុទណាណ ះ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រតស់ទនូាម នថ្ល “ម្ចន លវក្រលិ 
ឣនក្ានចូលមក្បួស ច្ចាំទមើលលតរបូកាយលដលសអុយរលួយ រួរទខ្ ពើម
ទនះ ទតើានរបទយជនឣ៍វី ឣនក្ណាទ ើញធម៌ ឣនក្ទនាះ ទទើបទ ម្ ះថ្ល 
ទ ើញតថ្លរត ឣនក្ណា ទ ើញនវូតថ្លរត ឣនក្ទនាះ ទទើបទ ម្ ះថ្ល 
ទ ើញនវូធម៌”  ។ 

រពះវក្រលិ មនិរពមសាត ប់រពះពុទ ធដកីា របស់រពះសម្ចម សមពុទ ធ
ទឡើយ ច្ចាំទមើលលតរពះវរកាយ របស់រពះឣងគ ទរៀងោល់ក្ថង ។ រពះ   
សាសាត  រទងរ់តស់បទណត ញរពះវក្រលិទចញ ។ រពះវក្រលិ ខ្ចូចតិ ត
យ៉ងខ្ល ាំង រតិថ្ល “រពះពុទ ធ មនិរសឡាញ់ខ្ លនួ” ទទើបទឡើងទៅ ទលើ
ក្ាំពូលភនាំរជិឈកូ្ដ  ទដ ើមបីទោតទម្ចល ក្ខ់្ លួនឲយសាល ប់ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ ទទើបរទងា់នបទចចញ នវូរពះ
រសមីទៅ រទងស់លមតងរពះវរកាយ ឲយរពះវក្រលិទ ើញទហើយ រតស់
ទៅរពះវក្រលិ ទដ ើមបីឲយរពះវក្រលិ ទក្ើតបតីាិទម្ចជជៈទហើយ រតស់នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
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-៣៩៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បានមាជជពហុនលា   ភិកខ ញ   បេនោន   ពុទធសាេនន 

ឣធិគនចឆ  បទំ  េនតំ     េង្កខ របូេមំ  េុខំ  ។ 

ភកិ្ ខុ ឣនក្រកាស់ទដ្ឋយទសចក្តរីកី្ោយ រជះថ្លល  ក្ នុងរពះពុទ ធ-
សាសនា រលមងាននវូបទដស៏ងប់ ជាទរីម្ចង ប់នវូស ខ្ រ នាាំមក្នវូ   
ទសចក្តសុីខ្  ។ 

 

   
 

២៦៣- រ ឿង សុ្ម្នសាម្រណ្  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសុមនសាមទណរ លដលម្ចន
ឣាយុ ៧ ឆ្មន ាំ ជាសិសសរបស់រពះឣនរុទុ ធទត ថរ, សុមនសាមទណរ ាន
សទរមចឣរហតតផល ទៅក្នុងទពលក្ាំពុងទការសក្ ់ទដ ើមបីនងឹបពវជាជ  ។ 
កាលទបើសុមនសាមទណរ បួសទហើយ, រពះឣនរុទុ ធ ាននា ាំទៅគ្នល់
រពះសាសាត  ទៅវតតបុរវ ោម ទពលទៅដល់វតតទហើយ រពះទថរៈ មនិ
ានចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត ោល មទនាះទទ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញសាមទណរទហើយ ក្ច៏្ចប់ក្ាល
ទលងខ្ លះ ច្ចប់រចមុះទលងខ្ លះ ច្ចប់ក្ដទលងខ្ លះ ទហើយនយិយទលង
ជាមួយ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់តរពះទនរតទ ើញ នវូក្រិយិរបស់ភកិ្ ខុទា ាំង
ទនាះទហើយ រទងម់្ចនរពះទយ័សលមតងរុណ របស់សុមនសាមទណរ 
ឲយរាក្ដ ទទើបរតស់ទៅរពះឣានន ទ មក្ទហើយរតស់ឲយរពះឣានន ទ 
ទរបើសាមទណរ លដលឣាចទៅដងទកឹ្អាំពឣីទនាតតតរសះមក្ ទដ ើមបីរពះ  
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-៤០០- 
រ ឿង សុ្ម្នសាម្រណ្  

ឣងគោងរពះាទ ។ 
រពះឣានន ទ ានទៅសាមទណរទា ាំងឡាយ មក្របជុ ាំគ្នន ទហើយ 

សួរ ទៅតមលាំដ្ឋប់, លតមនិម្ចនសាមទណរណាមួយ លដលហ៊ានទៅ
ដងទកឹ្ ឣាំពឣីទនាតតតរសះានទទ, កាលទបើរពះឣានន ទទត ថរ សួរទៅ 
ដល់សុមនសាមទណរទហើយ, សុមនសាមទណរ ក្ា៏នទទលួ ទដ ើមបី
ទៅដងទកឹ្ មក្ថ្លវ យរពះសាសាត  ទហើយយក្ក្អមដ្ឋក្ទ់លើសាម  ទហាះ
សាំទៅទៅ កានហ់មិវន តរបទទស ដងទកឹ្ ក្នុងឣទនាតតតរសះ មក្ថ្លវ យ
រពះសាសាត  ក្នុងរគ្នទនាះឯង ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់សរទសើរ នវូសុមនសាមទណរ 
ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ទហើយរទងា់នរបទានឧបសមបទា ថ្ល “ឣនក្ចូរ
មក្ជាភកិ្ខុ  ច្ចប់ត ាំងលតពកី្ថងទនះតទៅ” ។  

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសរទសើរនវូរុណសមបតត ិ របស់សុមន-
សាមទណរ  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយបរមររូ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
នយា  ហនវ  ទហនោ  ភិកខ ញ  យុញជតិ  ពុទធសាេនន 

នសាមំ  នលាកំ  បភានេតិ  ឣព្វភ   មុនោត វ  ចនទិមា ។ 

ភកិ្ ខុណា ទៅក្ាំទោះ របងឹលរបង ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ភកិ្ ខុ
ទនាះ រលមងញុា ាំងទោក្ទនះ ឲយភលសឺាវ ងាន ដចូរពះចន ទលដលរះផុតឣាំពី
ពពក្ យ៉ងដទូច្ចន ះ ។ 

ចប់ ភិកខុវគគ ទ ី២៥ 
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-៤០១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ប្រពាហមណ្វគគ   ទី ២៦ 

២៦៤- រ ឿង បសាទរ្ុលរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ ជាឣនក្ម្ចន
សទាធ រជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសាសនាយ៉ងខ្ល ាំង ានថ្លវ យនវូភតត ហារ
ដល់រពះសងឃ ១៦ របូ ទៅផទះរបស់ខ្ លនួ ជាទរៀងោល់ក្ថង ជាប់ជានចិច 
ទពលថ្លវ យភតត ហារ ដល់រពះសងឃ គ្នតា់នទៅភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ថ្ល 
“រពះឣរហន ត” ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ម្ចនទសចក្តសីងស័យទហើយ ឈប់នមិន តទៅផទះ 
របស់ររហមណ៍ទនាះ តទៅទទៀត ។ ររហមណ៍ ទក្ើតទកុ្ ខទទាមនសស 
យ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានចូលទៅរកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរតស់ទៅភកិ្ខុទា ាំងទនាះមក្ ទហើយ 
រតស់សួរ រទងរ់ជាបថ្ល “ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ មនិចូលចតិតនវូវាទៈ របស់
ររហមណ៍ទនាះ” ទទើបរតស់សួរ បន តទទៀតថ្ល “ទតើឣនក្ទា ាំងឡាយ ាន
ទរតក្ឣរជាមួយនងឹវាទៈទនាះ លដរឬទទ?” ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ រកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគ ដច៏ ាំទរ ើន ពួក្ខ្ ញុ ាំរពះ
ក្រណុា  មនិានទរតក្ឣរនងឹវាទៈ  របស់ររហមណ៍ទនាះទទ”  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ទបើដទូច្ចន ះលមន ក្ម៏និជាការរតូវ
ឣាបតតឣិវីលដរ ទររះររហមណ៍ទៅ ទដ្ឋយចតិតលដលរជះថ្លល , ឣនក្ទា ាំង 
ឡាយ របបីកាតផ់្កត ចន់វូតណាា  ទដ ើមបីានសទរមច នវូឣរហតតផល 
ដចូលដលររហមណ៍ទនាះទៅ ទទើបរបទសើរ”  ដទូច នះទហើយ  រទងរ់តស់ 
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-៤០២- 
រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ឆិនទ  នសាតំ  បរកកមម    កនម  បនូទ  រព្វហមណ 

េង្កខ ោនំ  ខយំ  ញោវ    ឣកតញ្ូេិ  រព្វហមណ ។ 

ម្ចន លររហមណ៍ ឣនក្ចូរខ្ាំរបងឹកាតផ់្កត ច ់ នវូតណាា ដចូលខ្សទកឹ្ 
ទច្ចលទចញ ចូរបទនាទ បងន់វូកាមទា ាំងឡាយទច្ចលទចញ, ម្ចន ល        
ររហមណ៍ ឣនក្ដងឹចាស់នវូការឣស់ទៅ ក្នស ខ្ រទា ាំងឡាយទហើយ 
ទ ម្ ះថ្ល  ជាឣនក្ដងឹរពះនរិវ ន  លដលបចចយ័តក្ល់តងមនិាន ។  

   
 

២៦៥- រ ឿង ស្ម្ព្ុលភិក្ខុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុជាទរចើនរបូ លដលម្ចនគ្នន  
៣០ នាក្ ់ជាឣនក្ចូលចតិតទៅក្នុងទសិទនាះៗ ។ ក្ថងមួយ ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ 
ាននា ាំគ្នន  ទៅគ្នល់រពះសាសាត  ក្នុងវតតទជតពនមហាវហិារ ។ 

រពះសារបុីរត ទ ើញឧបនសិស័យក្នរពះឣរហន តរបស់ភកិ្ ខុទា ាំង 
ទនាះ ក្ចូ៏លទៅគ្នល់រពះសាសាត ទហើយ រកាបទលូសួររពះឣងគ ថ្ល 
“បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន លដលទៅថ្ល ធម៌ ២  យ៉ងទនាះ ទតើឣវីខ្ លះ?” ។  

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទឆលើយ ថ្ល “ម្ចន លសារបុីរត ធម៌ ២ 
យ៉ងទនាះ  រ ឺ សមថៈ ១ វបិសសនា ១” ទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះ  
គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យទា  ទវនយេុ  ធនមមេុ  បារគូ  នហាតិ  រព្វហមនោ 

ឣថេស  េនពវ  េំនយាគា  ឣឋាំ  គចឆនតិ  ជាននោ  ។ 
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-៤០៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

កាលណា ររហមណ៍ជាឣនក្ដល់ទរតើយ ក្នុងធម៌ពរីរបការ រឺ
សមថធម៌ នងិ វបិសសនាធម៌ ក្នុងកាលទនាះ ក្ទិលសជាទររឿងរបក្ប
សតវទកុ្ទា ាំងឣស់ របស់ររហមណ៍ឣនក្ដងឹទនាះ រលមងត ាំងទៅពុាំាន។  

 

   
 

២៦៦- រ ឿង មា  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូម្ចោធោិជ លដលមក្រក្ឡាខ្ លួន 
ទធវើជាបុរសម្ចន ក្ ់ ចូលមក្គ្នល់ទហើយ រកាបទលូសួរ ថ្ល “បពរិតរពះ
ឣងគ ដច៏ ាំទរ ើន  លដលទៅថ្ល ារៈ ទរតើយទនាះ រជឺាឣវីលដរ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងា់នរជាបថ្ល “បុរសទនះ រពឺតិជាម្ចោធោិជ” 
ទហើយ រទងរ់តស់ថ្ល “លនម្ចោធោិជ ទតើឣនក្ចងា់នទរតើយទនាះទៅទធវើ
ឣវី? ារៈ រទឺរតើយទនាះ ម្ចនលតបុរគលលដលរាសច្ចក្ោរៈ ទទាសៈ 
នងិ ទម្ចហៈ ទទ លដលរបបីាន ទនះមនិលមនជាវស័ិយ របស់ឣនក្
ទឡើយ”  ដទូច នះទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យេស  បារ ំ ឣបារ ំ វា   បាោបារ ំ ន  វជិជតិ 

វតីទទរ ំ  វេំិយុតតំ   តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

ទរតើយក្ត ីទមីនិលមនទរតើយក្ត ីទរតើយនងិទមីនិលមនទរតើយក្ត ីមនិ
ម្ចនដល់បុរគលណា ‘ទសចក្តរីបកានឣ់ាយតនៈ មនិម្ចនដល់បុរគល
ណា’ តថ្លរត ទៅ នវូបុរគលទនាះ លដលជាឣនក្ម្ចនទសចក្តរីក្វល់    
រក្វាយឣស់ទហើយ ជាឣនក្រាសច្ចក្ក្ទិលស ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 
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-៤០៤- 
២៦៧- រ ឿង ឣញ្ញ រថរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ លដលានរតិ 
ថ្ល “រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទៅសាវក័្ របស់រពះឣងគថ្ល ររហមណ៍ 
ឣាតម ឣញ ក្ជ៏ាររហមណ៍ ទដ្ឋយជាត ិ នងិ ទគ្នរតលដរ ទបើរពះឣងគ
រតស់ទៅឣាតម ឣញ ថ្ល ជាររហមណ៍ ទទើបជាការសមរួរលដរ” លុះ
រតិយ៉ងទនះទហើយ ទទើបចូលទៅគ្នល់រពះសាសាត  ទហើយរកាបទលូ
ទរឿងលដលខ្ លួនានរតិទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លររហមណ៍ តថ្លរត មនិ
ទៅនវូបុរគលថ្ល ជាររហមណ៍ ទររះជាត ិនងិ ទគ្នរតទទ លតតថ្លរត 
ទៅបុរគល ថ្ល ជាររហមណ៍ ទររះបុរគលទនាះ ានសទរមច នវូ
របទយជន ៍ លដលខ្ ពស់ទឡើងៗ ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់” ទរសចទហើយ រទង់
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

  ឈាយឹ  វរិជមាេីនំ   កតកិចេំ  ឣោេវ ំ

  ឧតតមតថំ   ឣនុបបតតំ     តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅនវូបុរគលឣនក្ចាំទរ ើន្ន ម្ចនធូលីរកឺាមទៅ
រាសទហើយ ឣនក្ឣងគុយទៅឯក្ឯង ឣនក្ម្ចនទសាឡសក្ចិចទធ វើទរសច
ទហើយ មនិម្ចនឣាសវៈ ដល់នវូរបទយជនដ៍ខ៏្ ពងខ់្ ពស់ ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់
ទហើយទនាះថ្ល ជាររហមណ៍  ។ 

   
 

២៦៨- រ ឿង ររះឣាននទ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះឣានន ទ ។  ក្នុងក្ថងបវារណា  
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-៤០៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះឣានន ទ ានទ ើញនវូរសមីរពះឣាទតិយ រសមីរពះចន ទ រសមីក្នទររឿង
របដ្ឋប់សាំោប់ោជយ ក្នរពះាទបទសនទទិកាសល ទសតចយងទៅកាន់
រពះវហិារ រសមីភ លសឺាវ ង របស់រពះកាឡុទាយ ីលដលក្ាំពុងលតចូល្ន
សម្ចបតត ិ នងិ ទ ើញ នវូរពះរសមីដរ៏ងុទរឿង ក្នរពះសមពុទ ធ ទទ ើបទលូ
សរទសើរ ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន រពះរសមីរបស់រពះឣងគ រងុទរឿង
ជាងរសមីទា ាំងឣស់” ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ បរមររូ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ទិវា  តបតិ  ឣាទិនចាេ         រតតិមាភាតិ  ចនទិមា 

េនននទាធ   ខតតិ នយា  តបតិ    ឈាយី  តបតិ  រព្វហមនោ  

ឣថ  េពវមនហារតតឹ         ពុនទាធ   តបតិ  នតជសា  ។ 

រពះឣាទតិយ រងុទរឿង ក្នុងទវោក្ថង រពះចន ទ រងុទរឿង ក្នុងទវោ
យប ់ ក្សរតរទងរ់បដ្ឋប់ទពញយសទហើយ រលមងរងុទរឿង សមណ-
ររហមណ៍ ឣនក្ម្ចន្ន រលមងរងុទរឿង ចាំលណក្រពះសមពុទ ធ រលមង
រងុទរឿង  ទដ្ឋយទតជ  រហូតក្ថង នងិ យប់ទា ាំងឣស់ ។ 

   
 

២៦៩- រ ឿង ឣញ្ញ រថបរវជិថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូបពវជតិ មួយរបូ លដលបួស
ទរៅរពះពុទ ធសាសនា ានរតិថ្ល “រពះសមណទគ្នតម រតស់ទៅ
នវូពួក្សាវក័្ របស់រពះឣងគថ្ល បពវជតិ ឣាតម ឣញ ជាបពវជតិដចូគ្នន
លដរ   ការលដលរពះឣងគទៅឣញថ្ល ជាបពវជតិ   ក្ជ៏ាការសមរួរលដរ” 
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-៤០៦- 
រ ឿង ររះសា បុីរថ 

ទហើយចូលទៅរកាបទលូការនកឹ្រតិ របស់ខ្ លួន ដល់រពះសាសាត  ។ 
រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់ជាបយ៉ងទនះទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះ

គ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ព្វហិតបានបា   ហិ   រព្វហមនោ 

េមចរយិា   េមនោតិ   វចុេតិ 

បព្វវ ជយមតតនោ   មលំ 

តសាម    បពវជិនោតិ   វចុេតិ  ។ 

បុរគល លដលលះាបានទហើយ ទ ម្ ះថ្ល ររហមណ៍ បុរគល
លដលតថ្លរតទៅថ្ល សមណៈ ទររះរបរពតឹ តរតមឹរតូវលអ បុរគល
លដលក្ាំច្ចតន់វូមន ទលិរបស់ខ្ លួនទចញ ទររះទហតុទនាះ ទទើបតថ្លរត
ទៅថ្ល បពវជតិ ។ 

   
 

២៧០- រ ឿង ររះសា បុីរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះសារបុីរត ។ ទវោក្ថងមួយ 
ម្ចនររហមណ៍ ជាមចិ្ចឆ ទដិ ាមិ្ចន ក្ ់ានឮទរទរលសរទសើររពះទថរៈ ថ្ល 
ជាឣនក្មនិទចះទរកាធខ្ងឹ”  ទទ ើបចងទ់ៅសាក្លបងទមើល ។  ទរកាយ
មក្ គ្នតា់នទ ើញរពះសារបុីរត ក្ាំពុងលតនមិន តបណិឌ ាត ទរាស
សតវ ទទើបយក្ក្ដទៅរក្ខ់្ នងរពះទថរៈ លុះដងឹថ្ល រពះទថរៈមនិទរកាធ
ខ្ងឹ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តរីជះថ្លល  សុាំខ្ម្ចទទាសរពះទថរៈ ទហើយាននមិន តរពះ
ទថរៈ ទៅទទលួភតត ហារ ទៅឯផទះរបស់ខ្ លួន ។  
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-៤០៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ក្នុងរគ្នទនាះ ពួក្របជាជនខ្ លះ ានដងឹថ្ល “ររហមណ៍ានវាយ
រពះទថរៈ លដលទោក្មនិម្ចនចតិតទរកាធខ្ងឹនងឹឣនក្ណា” ក្ន៏ា ាំគ្នន មក្ 
ទដ ើមបីទធ វើាបររហមណ៍ទនាះ លុះានទ ញីថ្ល “ររហមណ៍ទនាះ ម្ចន
ចតិតរជះថ្លល  ច ាំទរះរពះទថរៈ” ក្ន៏ា ាំគ្នន វលិរតឡប់ទៅវញិ ។ ពួក្ភកិ្ ខុ
ទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿងទនាះ ។ 

រពះសាសាត  យងទៅក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ រតស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
ន  រព្វហមណេស  បហនរយយ   ោេស មុនញេថ រព្វហមនោ 

ធិ  រព្វហមណេស  ហោត រ ំ តនោ  ធិ  យេស  មុញេតិ  ។ 

 ន  រព្វហមណនេសតទកិញេិ  នេនយោ 

 យទានិនេនធា  មននសា  បិនយហិ 

 យនោ  យនោ  ហឹេមនោ  និវតត តិ 

 តនោ  តនោ  េមម តិនមវ  ទុកខំ   ។ 

ររហមណ៍ មនិរួររបហារររហមណ៍ទទ ( ‘ចាំលណក្)’ ររហមណ៍
(លដលរតូវទរវាយរបហារទហើយ)’ មនិរតូវចងទពៀរ ចាំទរះររហមណ៍
ទនាះទឡើយ តថ្លរត តះិទដៀលររហមណ៍លដលវាយរបហារររហមណ៍, 
ររហមណ៍ណា ចងទពៀរ ចាំទរះររហមណ៍ទនាះ តថ្លរត តះិទដៀល
ររហមណ៍ទនាះ  ក្រក្លលងជាងទនាះទៅទទៀត ។ 

ការហាមឃាតច់តិ ត ច្ចក្ឣារមមណ៍ ជាទរីសឡាញ់ទា ាំងឡាយ
ណា ការហាមឃាតច់តិ ត ច្ចក្ឣារមមណ៍ លដលជាទរីសឡាញ់ទា ាំង 
ឡាយ   របស់ររហមណ៍ទនាះ   ជាការហាមឃាតដ់រ៏បទសើរ   មនិលមន 
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-៤០៨- 
រ ឿង ររះនាងបជាបថិរគាថមី្ 

បន តចិបន តចួទឡើយ, ចតិ ត លដលរតិទបៀតទបៀនទរ រលមង្ក្ទចញ ច្ចក្
វតថុណាៗ  ទសចក្តទីកុ្ ខ រលមងរម្ចង ប់ទៅាន ទររះវតថុទនាះៗ ។ 

 

   
 

២៧១- រ ឿង ររះនាងបជាបថិរគាថមី្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះនាងបជាបតទិគ្នតម ី
លដលានឧបសមប័ទ ទដ្ឋយការទទលួររធុម៌ ៨ របការ ។ ទរកាយ
មក្ រសាប់លតម្ចនការនយិយគ្នន  ថ្ល “រពះនាងមហាបជាបតទិគ្នតម ី
បួសមនិម្ចនរពះឧបជាយ៍ ឣាច្ចរយ ររងសាំពតក់ាសាវពង្កសត ទដ្ឋយ
ខ្ លនួឯង” ។ 

រគ្នទនាះឯង ភកិ្ ខុនទីា ាំងឡាយ ម្ចនការរទងរៀសសងស័យ មនិ
ានទធវើឧទាសថក្មម នងិ បវារណាក្មម ជាមួយនាងទឡើយ ទហើយ
ចូលទៅរកាបទលូទរឿងទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។ 

ទពលទនាះ រពះសម្ចម សមពុទ ធរទងរ់តស់ថ្ល “តថ្លរតជាឣនក្ឲយ
នវូររធុម៌ ៨ របការ ដល់រពះនាងបជាបតទិគ្នតម ីជារពះឧបជាយ៍
ជាររូឣាច្ចរយ របស់រពះនាង ឣនក្ទា ាំងឡាយ ចូរកុ្ ាំម្ចនទសចក្តរីទង រៀស
សងស័យ ចាំទរះរពះខ្ណីារសពទឡើយ” ទហើយរតស់ នវូរពះគ្នថ្ល
ទនះ ថ្ល ៖ 

យេស  កនយន  វាចាយ    មនសា  នតថិ   ទុកក ឋំ 

េំវតំុ  តីហិ  ឋាននហិ         តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

ឣាំទពើឣារក្ក្ ់ ទដ្ឋយកាយទាវ រ វចទីាវ រ មទនាទាវ រ  របស់បុរគល 
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-៤០៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ណា មនិម្ចនទទ តថ្លរត ទៅបុរគលលដលានសរងួម ទដ្ឋយឋាន
ទា ាំងបទីនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍  ។ 

 

   
 

២៧២- រ ឿង ររះសា បុីរថ 

រពះបរមសាសាត រទងរ់ារឰនវូរពះសារបុីរត ។ សម័យលដល
រពះទថរៈ ក្ាំពុងលតលសវងរក្ទម្ចក្ខធម៌ ទោក្ានសាត ប់ឣរយិសចចក្ថ្ល 
យ៉ងសទងខប ឣាំពរីពះឣសសជជ ិ ទហើយានសទរមចទសាតបតតផិល, 
ទរកាយមក្ រពះទថរៈ ានជារពះឣរគសាវក័្, កាលទបើរពះទថរៈ ដងឹថ្ល 
រពះឣសសជជ ិ រងទ់ៅក្នុងទសិណា, ក្រ៏បណមយឣចជលី ថ្លវ យបងគាំទឆ្មព ះ
ទៅទសិទនាះ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ លដលយល់ខ្សុ ានទដៀមដ្ឋមដល់
រពះទថរៈ ថ្ល “សាំពះទសិលដលជាសាសនក្ចិច របស់ឣនក្បួសទរៅរពះ
ពុទ ធសាសនា” ។ 

រពះសាសាត រទងរ់តស់ឲយនមិន តរពះសារបុីរតមក្ ទដ ើមបីរតស់
សួរ ។  រពះទថរៈ ានរកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទរឿងទនះ 
រពះឣងគ រទងា់នរជាបចាស់ទហើយ” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ពនយល់នវូភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ឲយានយល់
ជាក្ច់ាស់ ឣស់សងស័យទហើយ ទទើបរទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 

យមាហ   ធមមំ   វជិាននយយ     េមាម េមព ញទធនទេិតំ 

េកកចេំ  តំ  នមនេសយយ    ឣគគិហុតតំ វ  រព្វហមនោ ។ 

បុរគលទចះធម៌ឣាថ ៌ លដលរពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងស់លមតងទហើយ 
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-៤១០- 
រ ឿង ជដ្លិរព្វ ម្ណ៍្ 

ឣាំពសីាំណាក្រ់រូណា របបីនមសារ រនវូររូទនាះ ទដ្ឋយទគ្នរព ដចូជា
ររហមណ៍ លដលទគ្នរពការបូជាទភលើង យ៉ងដទូច្ចន ះឯង ។ 

 

   
 

២៧៣- រ ឿង ជដ្លិរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូជដលិររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ ។ 
ររហមណ៍ទនាះ ានរតិថ្ល “អាតម ឣញ ទក្ើតក្នុងរតកូ្លររហមណ៍ 
រពះសមណទគ្នតម រទងរ់តស់ទៅពួក្សាវក័្ របស់រពះឣងគ ថ្ល 
ររហមណ៍ ការលដលរពះឣងគរតស់ទៅឣញ ថ្ល ររហមណ៍ ក្ជ៏ាការ
សមរួរលដរ” លុះរតិ យ៉ងដទូចនះទហើយ ទទើបចូលទៅរកាបទលូការ
នកឹ្រតិទនាះ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់ជាបទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
ន  ជដ្ឋហិ  ន  នគានតតហិ       ន ជចាេ  នហាតិ រព្វហមនោ 

យមហិ  េចេញេ ធនមាម  ច នសា   េុចី នសា ច រព្វហមនោ ។ 

បុរគល លដលទ ម្ ះថ្ល ររហមណ៍ ទររះផនួងសក្ ់ ក្ម៏និលមន 
ទររះទគ្នរត ក្ម៏និលមន ទររះជាត ិក្ម៏និលមន, សចចៈផង ធម៌ផង ម្ចន
ក្នុងបុរគលណា បុរគលទនាះ ទ ម្ ះថ្ល ឣនក្សាអ តផង បុរគលទនាះ 
ទ ម្ ះថ្ល ររហមណ៍ផង ។ 

   
 

២៧៤- រ ឿង រព្វ ម្ណ៍្កុ្្ក្ 

រពះបរមសាសាត   រទងា់នរារឰ  នវូររហមណ៍កុ្ហក្ម្ចន ក្ ់។ 
410



 

 

-៤១១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ររហមណ៍ទនះ ានរបរពតឹ តខ្ លួន ដចូជាសតវរបទចៀវ រ ឺគ្នតា់នទឡើង 
ទៅទលើទដ ើមទឈើ  ទហើយយក្ទជើងទា ាំងពរី ពន័ ធនងឹលមក្ទឈើ  ទហើយ
សាំយុងក្ាលចុះមក្ទរកាម លរសក្រាប់ឣនក្រសុក្ថ្ល “ឣនក្ទា ាំងឡាយ 
ចូរយក្របស់ទនះ របស់ទនាះ មក្ឲយខ្ ញុ ាំ ទបើឣនក្ោល់គ្នន  មនិយក្មក្ឲយ
ខ្ ញុ ាំទទ ខ្ ញុ ាំនងឹលលងទជើងទម្ចល ក្ខ់្ លួន ឲយធ្លល ក្ស់ាល ប់ ឥឡូវទនះឯង ទហើយទធវើ
ផ ទះសលមតង លរសចាំការ របស់ឣនក្ោល់គ្នន  ឲយវនិាស ខ្ចូខ្តទា ាំងឣស់ 
ក្នុងទពលឆ្មប់ៗ ទនះ” ។ 

ពួក្ឣនក្រសុក្ ម្ចនការភយ័ខ្ល ចយ៉ងខ្ល ាំង ចាំទរះទរឿងទនាះ 
ទហើយ យក្វតថុលដលររហមណ៍ទនាះទសនើសុាំ ទៅឲយតមទសចក្តរីតូវការ 
របស់គ្នត ់ យ៉ងរបញាប់ ។  ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននា ាំយក្ទរឿងទនាះ 
ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសមពុទ ធ រទងស់លមតង ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ររហមណ៍
ទនះ មនិលមនទចះកុ្ហក្ លតក្នុងជាតទិនះប៉ុទណាណ ះទទ សូមបីពជីាតមុិន ក្៏
ានទដ ើរ កុ្ហក្ឣនក្រសុក្ ដចូគ្នន លដរ” ដទូចនះទហើយ រតស់នវូឣតតី-
នទិានទនះ ថ្លៈ កាលពរីរហមណ៍ទនះ ទក្ើតជាតបសកុ្ហក្ ានទធវើ
ក្រិយិសរងួម យ៉ងរតមឹរតូវ ទដ ើមបីបទញ្ជឆ ត ឲយសតវទនសងទគ្នរព 
បូជា ទររះគ្នតរ់ាថ្លន ចង ់ ច្ចប់សតវទនសងទនាះមក្ទធវើជាចាំណី, លត
សតវទនសងទនាះ ានដងឹខ្ លនួទាន ់ ទហើយរតលូ់នចូលទៅ ក្នុងរងូដ ាំបូក្ 
ានរសដ ីតះិទដៀលតបស ទដ្ឋយរបការទផសងៗ ថ្ល “ទោក្មនិលមន
ជាសមណៈទទ   ច្ចប់ត ាំងអាំពទីពលលដលទោក្ច្ចប់ដ ាំបង  ទដ ើមបីនងឹ 
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-៤១២- 
រ ឿង នាងកិ្សារគាថមី្ 

វាយខ្ ញុ ាំសម្ចល ប់ ទោក្ដសុសម្ចអ តលតខ្ងទរៅប៉ុទណាណ ះ លតចតិ តរ ាំនតិ
ខ្ងក្នុងរបស់ទោក្ឣារក្ក្ណ់ាស់...” ទៅក្នុងទបីចច ប់ រទងរ់តស់
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

កិននត  ជដ្ឋហិ  ទនមមធ    កិននត  ឣជិនសាឋិយា 

ឣពភនតរននត  គហនំ   ព្វហិរ ំ បរមិជជេិ ។ 

លនឣនក្ឣ័បបរាជាញ ទឣើយ ឣនក្ម្ចនរបទយជនឣ៍វី ទដ្ឋយការទកុ្
ផនួងសក្ ់ឣនក្ម្ចនរបទយជនឣ៍វី ទដ្ឋយការរទរទងស់ាំពតល់សបក្ខ្ល  ទបើ
សនាត នខ្ងក្នុងរបស់ឣនក្ សឹងសាាំញុា ាំ ទដ្ឋយោគ្នទកិ្រទិលស ឣនក្
ទ ម្ ះថ្ល  ដសុខ្តល់តកាយខ្ងទរៅទទ ។ 

 

   
 

២៧៥- រ ឿង នាងកិ្សារគាថមី្ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូនាងក្សិាទគ្នតម ី លដល
ទលើសជាងរពះទថរទីា ាំងឡាយ លផនក្ខ្ងរបរពតឹ តកានយ់ក្ នវូសាំពត់
បាំសុកូ្លជាវតត ។ ក្ថងមួយ នាងានទហាះទៅគ្នល់រពះសាសាត  ទៅ   
ឯភនាំរជិឈកូ្ដ ានទ ើញសក្រទទវោជ រពមទា ាំងពួក្បរវិារ ចូលមក្
គ្នល់មុនទហើយ ក្ា៏នរកាបថ្លវ យបងគាំរពះសាសាត  ទរសចទពលណា
ទហើយ  ក្រ៏តឡប់ទៅវញិ  ។  

រពះឥង្កនាទ ធោិជ ទតរពះទនរតទ ើញទហើយ ានរកាបទលូសួរ
រពះឣងគថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ឣនក្ណានុះ៎ មក្ទហើយរតឡប់ទៅ
វញិ?” ។ 
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-៤១៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់ថ្ល “នាងក្សិាទគ្នតម”ី ទហើយ
រតស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បំេុកូលធរ ំ  ជនតញំ    កិេំ  ធមនិេនថតំ 

ឯកំ  វនេមឹ   ឈាយនតំ    តមហំ  រពមិូ រព្វហមណំ  ។ 

តថ្លរត ទៅបុរគលឣនក្រទរទងស់ាំពតប់ាំសុកូ្ល ម្ចនកាយ
សាគ ាំងសគម ម្ចនខ្ លនួរវមីរវាម ទដ្ឋយសរក្ស ជាបុរគលឯក្ឯង ចាំទរ ើន 
្ន  ក្នុងក្រពទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍  ។ 

 

   
 

២៧៦- រ ឿង ឣញ្ញ រថរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ លដលនកឹ្រតិថ្ល 
“រពះសមណទគ្នតម រទងរ់តស់ទៅពួក្សាវក័្ របស់រពះឣងគ ថ្ល 
ររហមណ៍ ឣាតម ឣញ ទក្ើតក្នុងក្ាំទណើ តររហមណ៍ ការលដលរពះឣងគ
រតស់ទៅឣាតម ឣញ ថ្ល ររហមណ៍ ជាការសមរួរលដរ” ទហើយចូល
ទៅរកាបទលូការនកឹ្រតិ របស់ខ្ លួន ដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ បរមររូ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ន  ចាហំ  រព្វហមណំ  រពមិូ     នយានិជំ  មតតិេមភ វ ំ

នភាវាទី  ោម នសា នហាតិ    េ នវ  នហាតិ  េកិញេនោ 

ឣកិញេនំ   ឣោទានំ            តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត នងឹទៅឣនក្ទក្ើតឣាំពកី្ ាំទណើ ត ឣនក្ទក្ើតក្នុងក្ផទ ក្ន
ររហមណ៍ ជាម្ចត  ថ្ល ជាររហមណ៍ ក្ទ៏ទ  បុរ គលទនាះ  រគ្ននល់តាន 
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-៤១៤- 
រ ឿង ឧគគរស្ន 

នាមថ្ល ទោវាទ ី (‘ឣនក្ទរលថ្លចាំទរ ើន)’ ទររះបុរគលទនាះឯង ជាឣនក្
ម្ចនក្ទិលសទររឿងក្ងវល់ទៅទឡើយ, តថ្លរត ទៅបុរគលឣនក្មនិ
ម្ចនក្ទិលសទររឿងក្ងវល់ ឣនក្មនិម្ចនទសចក្តរីបកានម់្ច ាំទនាះឯង ថ្ល 
ជាររហមណ៍ ។ 

   
 

២៧៧- រ ឿង ឧគគរស្ន 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូទសដ ាបុីរត ទ ម្ ះឧរគទសន ។ 
ទសដ ាបុីរតទនះ ានសាត ប់នវូរពះធម៌ទទសនា ក្នុងទពលលដលខ្ លួនក្ាំពុង  
លតឈរទៅ ទលើទឈើ ានសទរមចឣរហតតផល រពមទា ាំងបដសិមភទិា
ទា ាំងឡាយ ទហើយចុះមក្ រកាបថ្លវ យបងគាំរពះសាសាត  ទលូសុាំបពវជាជ
ឧបសមប័ទ ។ រពះសុរត រទងា់នរបទានឯហភិកិ្ ខុឧបសមបទា ដល់
ឧរគទសន ក្នុងក្ថងទនាះ ។  

ក្នុងរគ្នទនាះ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននា ាំគ្នន សួររពះឧរគទសន ថ្ល 
“ទពលលដលទោក្ម្ចច ស់ ានចុះពទីលើទឈើលលបង ទតើម្ចនភយ័ខ្ល ច
លដរឬទទ?” ។ រពះទថរៈ ានទឆលើយតបថ្ល “ខ្ ញុ ាំ លលងម្ចនការភយ័ខ្ល ច
ទហើយ” ។  ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ានទច្ចទរពះទថរៈ ថ្ល “ទរលឣួតនវូរពះ  
ឣរហតតផល” ទហើយនា ាំយក្ទរឿងទនាះ រកាបទលូដល់រពះសាសាត  ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់ពនយល់ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ ថ្ល 
“រពះទថរៈ ទរលរតមឹរតូវទហើយ” ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល៖ 

  េពវេនញ្ជនំ  នឆោវ      នយា  នវ  ន  បរតិេសតិ 
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-៤១៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

   េង្កគ តិគំ   វេំិយុតតំ     តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា កាតន់វូសទញ្ជដ ជនៈទា ាំងឣស់ាន មនិរន ធតត់ក្ស់លុ ត 
តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ លដលមនិម្ចនក្ទិលសជាទររឿងជាំរក្ ់ ជា
ឣនក្រចួរសឡះ  ច្ចក្ក្ទិលសទហើយ  ថ្ល ជាររហមណ៍  ។ 

 

   
 

២៧៨- រ ឿង រព្វ ម្ណ៍្រី នាក់្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររហមណ៍ពរីនាក្ ់ ។ បណាត  
ររហមណ៍ពរីនាក្ទ់នាះ ររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ ម្ចនទគ្ន ទ ម្ ះចូឡទោហតិ 
ររហមណ៍ ម្ចន ក្ទ់ទៀត ម្ចនទគ្ន ទ ម្ ះមហាទោហតិ ។ ររហមណ៍ទា ាំង
ពរីនាក្ទ់នាះ ឣួតឣាងពទីគ្នរបស់ខ្ លនួ ថ្ល “សុទ ធលត ទជើងខ្ល ាំងៗ” ទហើយ
ចងស់ាក្លបងទមើលទគ្នទា ាំងពរីទនាះថ្ល “ទតើទគ្នណាមួយ ម្ចនក្ម្ចល ាំង
ខ្ល ាំងជាងទរ” ទទើបយក្ដខី្ាច ់ មក្ផទុក្ទពញរទទះ ទហើយទមឹទគ្នទា ាំង
ពរីទនាះ បរទចញទៅ ។ លតទគ្នទា ាំងពរីទនាះ មនិឣាចនងឹឣូសទាញ
រទទះានទឡើយ រទទះានដ្ឋចល់ខ្សពួរ នងិ លខ្សរជាមទា ាំងឣស់ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទ ើញទហើយ ទទើបនា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅ
រកាបទលូ ដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ លខ្សពួរ 
នងិ លខ្សរជាមទនាះ ជារបស់លដលម្ចនទៅខ្ងទរៅទទ ឣនក្ទា ាំងឡាយ 
របបីកាតផ់្កត ចន់វូលខ្សពួរ រទឺសចក្តទីរកាធខ្ងឹ នងិ លខ្សរជាម រតឺណាា  
លដលជារបស់ម្ចនទៅខ្ងក្នុងឲយាន”   ទរសចទហើយ រទងរ់តស់នវូ 
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-៤១៦- 
រ ឿង ឣរកាក ស្ក្ភា ទាវ ជរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
  នឆោវ   នទធឹ  វរតតញេ   េោទ នំ   េហនុកកមំ  

  ឧកខិតតបលិឃំ   ពុទធំ   តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅបុរគលលដលកាតទ់សចក្តទីរកាធ ដចូពួរផង កាត់
តណាា  ដចូរពរ័តផង កាតទ់ដិ ា ិ ៦២ ដចូទតី រពមទា ាំងឣនស័ុយ ដចូ  
ឣនក្ទដ ើរតមផង ឣនក្ម្ចនឣវជិាជ  ដចូសសរទខ្ឿន ដក្ទច្ចលទហើយ ឣនក្
រតស់ដងឹសចចៈ ៤  ទនាះផង  ថ្ល ជាររហមណ៍  ។ 

 

   
 

២៧៩- រ ឿង ឣរកាក ស្ក្ភា ទាវ ជរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររហមណ៍ ទ ម្ ះឣទការ សក្- 
ោរទាវ ជៈ លដលជាឣនក្ទជររបទទចចាំទរះរពះឣងគ ។ សម័យក្ថងមួយ 
ពួក្ររហមណ៍លដលជាមចិ្ចឆ ទដិ ា ិានរបជុ ាំគ្នន  ជប់ទលៀងទោជនាហារ ។ 
ឯនាងររហមណី ទ ម្ ះធនញ្ជជ ន ី លដលជាបងក្ថល របស់ឣទការ សក្-
ោរទាវ ជររហមណ៍ទនាះ ជាឣនក្សម្ចម ទដិ ា ិ ជារពះទសាតបន ន ទពល
លដលនាងដលួក្ត ីផ្កល តក្ត ីក្អក្ក្ត ីផ្កត សាយក្ត ី  នាង ានឧទានវាច្ច ថ្ល 
“នទម្ច តសស ភរវទត ឣរហទត សម្ចម សមពុទ ធសស” ដទូចនះ សពវៗ  
កាល ។ ក្នុងក្ថងរបជុ ាំគ្នន ទនាះ នាងានទដ ើរដលួទហើយ ឧទានទឡើង 
ទដ្ឋយសាំទឡង យ៉ងខ្ល ាំង ថ្ល “នទម្ច តសស”  ប៉ុទណណះជាទដ ើម ។ 

ររហមណ៍ជាសាវ ម ី ានឮដទូចនះទហើយ ក្ទ៏ជរសតីនាង ទដ្ឋយ
របការទផសងៗ  ទហើយានទៅគ្នល់រពះសម្ចម សមពុទ ធ លតមនិានរកាប 
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-៤១៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ថ្លវ យបងគាំរពះឣងគទទ រគ្ននល់តទលូសួរនវូបញ្ជា ធម៌ ចាំទរះរពះឣងគ ។ 
រពះសាសាត  រទងរ់តស់ទទសនាពនយល់ ឲយររហមណ៍ទនាះ 

ម្ចនទសចក្តរីជះថ្លល  ក្ នុងរពះពុទ ធសាសនា ទហើយចូលបួស បនាទ ប់មក្ 
ក្ា៏នសទរមចឣរហតតផល ។  

ឣទការ សក្ោរទាវ ជររហមណ៍ ឣារស័យ នវូទហតុទនះទហើយ 
ានជាទរកាធខ្ងឹ ទជររបទទចរពះសាសាត  លុះានសាត ប់នវូរពះធម៌
ទទសនា របស់រពះឣងគទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល ស៊ប់ ក្នុងរពះរតនក្រត 
ានចូលមក្បួសទហើយ ានសទរមចឣរហតតផល ម្ចន ក្ទ់ទៀត ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំគ្នន  ទរលសរទសើរ នវូរពះខ្ន តរុិណ 
របស់រពះសម្ចម សមពុទ ធជាម្ចច ស់ ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់ទទសនា ឣាំពឣីានសិងស ក្ន
ទសចក្តឣីតធ់ន ់ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

  ឣនកក េំ  វធពនធញេ  ឣទុនដ្ឋា   នយា  តិតិកខ តិ 

  ខនតិពលំ  ពលានីកំ  តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា មនិរបទសូត ឣតធ់ន ់ ច ាំទរះរក្យទជរផង ការ
ទបៀតទបៀន នងិ ការចងផងាន ទទើបតថ្លរត ទៅបុរគលលដលម្ចន  
ខ្ន តជិាក្ម្ចល ាំង ម្ចនខ្ន តជិាទរហ៍ពលទនាះឯង ថ្ល ជាររហមណ៍ ។  

 

   
 

២៨០- រ ឿង ររះសា បុីរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះសារបុីរត ។ សម័យក្ថង 
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-៤១៨- 
រ ឿង ររះសា បុីរថ 

មួយ រពះទថរៈ ាននមិន តទៅបណិឌ ាត ជាមួយនងឹភកិ្ ខុ ៥០០ របូ 
ទហើយានទៅដល់មុខ្ផទះទញាមរសីរបស់ទោក្ ទៅនាលក្រគ្នម ។ 

ទញាមរសី របស់រពះទថរៈ ជាឣនក្មចិ្ចឆ ទដិ ា ិមនិរជះថ្លល  ក្ នុងរពះ
ពុទ ធសាសនា លុះានទ ើញរពះសារបុីរតលដលជាកូ្នរបុស នាាំភកិ្ ខុ
សងឃជាទរចើនមក្ដទូចនះទហើយ ក្រ៏តូវលតទធវើបដសិនាថ រក្ចិ ចទទលួ ប៉ុលន ត
ានទជររបទទចជាទរចើន ទររះទរកាធខ្ងឹនងឹរពះសារបុីរត លដលាន
លះបងរ់ទពយសមបតត ិរតទ់ចញទៅបួស ។ 

រពះសារបុីរត មនិានទរកាធខ្ងឹ នងឹទញាមរសីទឡើយ ។ 
ទពលរពះទថរៈ រតឡប់មក្វញិ, ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំសន ទនាគ្នន
ទរលសរទសើររុណរបស់រពះទថរៈ លដលទោក្មនិទរកាធខ្ងឹចាំទរះ
ទញាមរសី  ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់សតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ ទហើយរតស់
នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

   ឣនកក ធនំ   វតតវនតំ  េីលវនតំ   ឣនុេសទំ 

   ទនតំ   ឣនតិមសាររី ំ តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅបុរគលលដលមនិម្ចនទសចក្តទីរកាធខ្ងឹ ម្ចន
ធុតងគវតត ម្ចនចតុបារសុិទ ធសីិល មនិម្ចនតណាា ទររឿងទាង៉ចតិ ត   
ម្ចនឥង្កន ទយ៍ីទនូាម នទហើយ ម្ចនសររីៈ ឋតិទៅ ក្នុងទបីាំផុត ទនាះ ថ្ល ជា
ររហមណ៍  ។ 
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-៤១៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

២៨១- រ ឿង នាងឧបបលវណ្ណណ រេ  ី

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូនាងឧបបលវណាណ ទថរ ី ។ 
កាលនន ទម្ចណព ានរបទសូោ៉យចាំទរះខ្ លួននាង, ពួក្របជាជន ាន
នយិយគ្នន  ថ្ល “រពះខ្ណីារសព ម្ចនសាច់្ មរសស់ មនិលមនជា
ទឈើពុក្ ឬ ដ ាំបូក្ទទ ទៅលតទរតក្ឣរ ចាំទរះកាមរុណទៅទឡើយ” ។ 

រពះសាសាត  រទងយ់ងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ ទហើយរតស់ ថ្ល 
“រពះខ្ណីារសព មនិទរតក្ឣរ ក្នុងកាមរុណ ដចូទកឹ្មនិជាប់ទលើសលឹក្
ឈូក្ នងិ ដចូរគ្នប់ក្សព មនិជាប់ទលើចុងលដក្លដលរសួច យ៉ងដទូច្ចន ះ
ឯង”  ដទូច នះទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

វារ ិ  នបាកខរបនតតវ          ឣារនគគរវិ   សាេនបា 

នយា  ន  លិបបតិ  កនមេុ   តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា ម្ចនចតិតមនិានជាប់ទៅ ក្នុងកាមទា ាំងឡាយ ដចូ
ជាទកឹ្ មនិជាប់ទលើសលឹក្ឈូក្ ឬ ដចូជារគ្នប់ក្សព មនិជាប់ទលើចុង
លដក្លដលរសួច យ៉ងដទូច្ចន ះឯង តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ ថ្ល ជា
ររហមណ៍ ។ 

   
 

២៨២- រ ឿង ឣញ្ញ រថរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូររហមណ៍ម្ចន ក្ ់ ។ ររហមណ៍
ទនាះ ម្ចនកូ្នឈនួលម្ចន ក្ ់ានរតទ់ៅបួស ទហើយានសទរមចនវូរពះ
ឣរហតតផល ។ 
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-៤២០- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថរព្វ ម្ណ៍្ 

សម័យទនាះឯង រពះសមពុទ ធ មនិទានា់នបចដតតសិកាខ បទទៅ
ទឡើយទទ ។ ររហមណ៍ ជាទៅហាវ យនាយ ានទដ ើរទៅលសវងរក្កូ្ន
ឈនួលទនាះ ររប់ទកី្លន លង ឣស់កាលដយូ៏រ មនិានចួបរបទះទសាះ 
ទវោក្ថងមួយ រសាប់លតមក្ចួបរបទះនវូកូ្នឈនួល លដលបួសទហើយ 
ទោក្ក្ាំពុងលតនមិន តបណិឌ ាត ទរាសសតវ ជាមួយរពះសាសាត  ក្ស៏ទុ ះ
ទៅច្ចប់ចវីរ របស់ទោក្ យ៉ងជាប់ ទដ ើមបីកុ្ ាំឲយទោក្រតទ់រច ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់សួរររហមណ៍ ថ្ល “លនររហមណ៍ 
ទនះរជឺាទរឿងឣវី?” ។ ររហមណ៍ រកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន 
ភកិ្ ខុឣងគទនះ ជាកូ្នឈនួល របស់ទលូរពះបងគាំ” ។  រពះសាសាត  រទង់
រតស់ថ្ល “លនររហមណ៍ ភកិ្ ខុឣងគទនះ ទោក្ម្ចនោរៈ ទម្ចល ក្ទ់ច្ចល  
ឣស់ទហើយ” ។ ររហមណ៍ ានឮដទូច្ចន ះទហើយ ក្ដ៏ងឹចាស់ថ្ល “ភកិ្ ខុ
ទនះ ជារពះឣរហន ត”  ទហើយ ក្ា៏នលលងចវីរ របស់ទោក្ទចញទៅ ។ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងា់នរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
នយា  ទុកខេស  បជាោតិ    ឥនធវ   ខយមតតនោ 

បននភារ ំ  វេំិយុតតំ        តមហំ    រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

ជនណា ក្នុងសាសនាទនះ ដងឹចាស់ការឣស់ទកុ្ ខ របស់ខ្ លួន 
តថ្លរត ទៅជនទនាះ ឣនក្ម្ចនខ្ន ធោរៈដ្ឋក្ចុ់ះ រចួរសឡះទហើយ ថ្ល 
ជាររហមណ៍ ។ 
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-៤២១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

២៨៣- រ ឿង នាងរខមាភិក្ខុនី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងទខ្ម្ចភកិ្ខុន ី ។ ោរតយីប់
មួយ នាងានទៅគ្នល់រពះសម្ចម សមពុទ ធ នាភនាំរជិឈកូ្ដ លុះនាងាន
ទ ើញរពះឥង្កនាទ ធោិជ រពមជាមួយពួក្ទទវត មក្ច្ច ាំគ្នល់មុនទហើយ 
ទទើបឈរទៅ ទលើឣាកាស រកាបថ្លវ យបងគាំរពះសាសាត  ទហើយក្វ៏លិ
រតឡប់ទៅវញិ ។ 

រពះឥង្កនាទ ធោិជ ទតរពះទនរតទ ើញទហើយ រទងរ់តស់សួរ
ចាំទរះរពះសាសាត ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទតើឣនក្ណា មក្ថ្លវ យ 
បងគាំរពះឣងគទហើយ រតឡប់ទៅវញិទនាះ?” ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់ថ្ល “ទនាះ រជឺានាងភកិ្ខុន ី ទ ម្ ះ
ទខ្ម្ច ជាឣនក្ម្ចនរាជាញ ទរចើន” ដទូចនះទហើយ រតស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល៖ 

  គមភី របញំ្  នមធាវ ឹ មគាគ មគគេស  នកវទំិ 

  ឧតតមតថំ   ឣនុបបតតំ   តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅបុរគលលដលម្ចនរាជាញ ទរៅរជះ ម្ចនរាជាញ ជា
ទររឿងទម្ចល យក្ទិលស ជាឣនក្ ល្ សក្វ ក្នុងផលូវ នងិ មនិលមនជាផលូវ  
ានសទរមច នវូរបទយជន ៍ដខ៏្ ពងខ់្ ពស់ទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

 

   
 

២៨៤- រ ឿង ររះបព្វភ  វាសី្ថិស្សរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰ នវូរពះបរភ រវាសីតសិសទតថរ ។ 
រពះទថរៈ  ានទរៀនក្មមដ្ឋា ន  ក្នុងសាំណាក្ ់ក្នរពះសម្ចម សមពុទ ធ  ទហើយ 
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-៤២២- 
រ ឿង ររះបព្វភ  វាសី្ថិស្សរថថ  

ានទៅទៅឣារស័យ ក្នុងចទនាល ះភនាំមួយ ជាទកី្លន លងលដលម្ចនទសចក្តី
សងប់សុខ្ ។ 

ទទវតទា ាំងឡាយ លដលសថិតទៅ នាចទនាល ះភនាំទនាះ មនិចងឲ់យ 
រពះទថរៈ ឣារស័យទៅ ក្នុងទទីនាះទទ លតមនិឣាចទបៀតទបៀន ឬ ទធវើ   
ឣន តោយរពះទថរៈានទឡើយ ទររះរពះទថរៈ ជាឣនក្ម្ចនសីលបរសុិទ ធ 
តាំងលតអាំពទីោក្ឧបសមប័ទមក្ ទហើយទទវតទនាះ ានសលមតងខ្ លនួ
ចូលទៅ ក្នុងរបូោងកាយ របស់បុរត ក្នឧាសិកាម្ចន ក្ ់ លដលជា
ឧបដ្ឋា យកិា របស់រពះទថរៈទហើយ នយិយរាប់ ថ្ល “ទយើងមនិរតូវ
ការពលីក្មមឣវីទទ ទបើឣនក្ទៅសុាំទកឹ្ោងទជើង របស់រពះទថរៈ ទ ម្ ះ 
បរភ រវាសីតសិសៈ មក្ទរសាចទលើក្ាលបុរត របស់ឣនក្ទហើយ ទយើង
នងឹទចញពរីបូទនះ ឥឡូវទនះោល ម” ។ 

លុះរពកឹ្ទឡើង រពះទថរៈ ាននមិន តទៅបណិឌ ាត ទៅឯផទះ  
ឧាសិកា ។ ឧាសិកាលដលជាឧបដ្ឋា យកិា ានទធវើដចូទទវតរាប់ ។ 
ទពលរពះទថរៈ នមិន តរតឡប់មក្ពបីណិឌ ាតវញិទហើយ, ទទវតទនាះ 
ានមក្បទណត ញរពះទថរៈ ទចញពទីទីនាះ ទដ្ឋយទច្ចទថ្ល “រពះទថរៈ 
ទធវើទវជជក្មម  ម្ចនសីលមនិបរសុិទ ធ” ។ 

រពះបរភ រវាសីតសិសៈ ានរតិថ្ល “ឣាតម ឣញ ានទធវើទវជជក្មម
លមនឬ?” ដទូចនះទហើយ ពចិ្ចរណាសីលរបស់ខ្ លនួ តាំងលតពឧីបសមប័ទ
មក្ មនិទ ើញថ្ល សីលរបស់ខ្ លួន ទៅហមងធលុះធ្លល យទឡើយ ទទើបម្ចន
បតីទិរតក្ឣរ ក្នុងសីល របស់ខ្ លនួយ៉ងខ្ល ាំង,  កាលទបើបតីសិងប់ទហើយ, 
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-៤២៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល ក្នុងទពលទនាះឯង លុះទចញវសា
ទហើយ  ក្ា៏នមក្គ្នល់រពះសម្ចម សមពុទ ធជាម្ចច ស់ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់សរទសើររពះទថរៈ ថ្ល “ជាឣនក្មនិទៅ 
រចបូក្រចបល់ ជាមួយនងឹពួក្រណៈ ទរចទចញទៅទៅ នាចទនាល ះភនាំ 
លតឯក្ឯង”  ដទូច នះទហើយ  ទទើបរទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣេំេឋាំ  គហនឋាហិ   ឣោគានរហិ  ចូភយំ 

ឣនោកសារ ឹ ឣបបិចឆំ   តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅបុរគលលដលមនិរចបូក្រចបល់ ទដ្ឋយជនទា ាំង 
ឡាយ  ២ ពួក្ រ ឺ ររហសថ ១ បពវជតិ ១ ជាឣនក្រតចទ់ៅ ទដ្ឋយ      
មនិម្ចនទសចក្តឣីាទឡាះឣាល័យ  ម្ចនទសចក្តរីាថ្លន តចិទនាះ ថ្ល ជា
ររហមណ៍ ។ 

   
 

២៨៥- រ ឿង ឣញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូភកិ្ ខុមួយរបូ ។ ភកិ្ ខុរបូទនះ ាន
ទរៀនក្មមដ្ឋា ន ក្នុងសាំណាក្ក់្នរពះសាសាត  ទហើយរកាបថ្លវ យបងគាំោ
រពះឣងគ ទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងក្រពសាង ត ់ រហូតានសទរមចនវូ
រពះឣរហតតផល ទហើយរាថ្លន នងឹមក្ថ្លវ យបងគាំរពះសាសាត  ទទើបនមិន ត
ទចញពទីទីនាះ ។ 

ទពលទនាះ ម្ចនរសីម្ចន ក្ទ់ ល្ ះជាមួយសាវ ម ី ានច្ចក្ទចញ 
ឣាំពផី ទះ ទដ ើមបីទៅកានរ់តកូ្លរបស់ខ្ លួន ទហើយានទដ ើរ  តមពទីរកាយ 
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-៤២៤- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

រពះទថរៈ ។ 
រគ្នទនាះ សាវ ម ី របស់នាង ានទដ ើរតមមក្ ក្ជួ៏បរបទះនងឹ

ភរយិ ទៅក្ណាត លផលូវ ទ ើញនាងទដ ើរ តមពទីរកាយរពះទថរៈ យ៉ង
ទនះទហើយ រតិថ្ល “រពះទថរៈ ានលួចរបពន ធរបស់ខ្ លនួរតម់ក្” ទហើយ
ានសទុ ះចូលទៅវាយតប់ ដ្ឋល់រពះទថរៈ រហូតដល់ាតខ់្ងឹ ទរសច
ទហើយ  ក្ន៏ា ាំភរយិវលិរតឡប់ទៅផទះរបស់ខ្ លួនវញិ ។ 

កាលរពះទថរៈ នមិន តមក្ដល់វតតទជតពនវញិ, ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ 
ានទធវើឣារន តកុ្វតត ទទលួតមសមរួរ ទហើយានទ ើញសររីៈរបស់
រពះទថរៈ ទហើមជា ាំទខ្ៀវ ជាទរចើនក្លន លង ទទើបសួរថ្ល “ទហតុឣវី ាន
ជាសររីៈទហើម លបក្ជា ាំយ៉ងទនះ?” ។ រពះទថរៈទឆលើយថ្ល “រតូវបុរស
ម្ចន ក្វ់ាយទធវើាប” ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសួរទទៀតថ្ល “ទតើទោក្ម្ចច ស់ 
ានទរកាធខ្ងឹ នងឹឣនក្វាយលដរឬទទ?” ។ រពះទថរៈ ទឆលើយថ្ល “ខ្ ញុ ាំមនិ
ានទរកាធខ្ងឹនងឹទរទទ” ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទថ្ល “រពះទថរៈ 
ទរលឣួតឣរហតតផល” ទហើយ នា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូដល់
រពះសម្ចម សមពុទ ធជាម្ចច ស់រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រតស់ទទសនាពនយល់ភកិ្ ខុទា ាំង
ទនាះ ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ រពះឣរហន តខ្ណីារសព ទា ាំងឡាយ 
ទោក្មនិលដលទរកាធខ្ងឹនងឹឣនក្ណាទឡើយ” ទហើយ រទងរ់តស់នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

     និធាយ  ទណឌ ំ   ភូនតេុ     តនេេុ  ថាវនរេុ  ច 
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-៤២៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

នយា  ន  ហនតិ  ន  ោនតតិ   តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ  ។ 

បុរគលណា ដ្ឋក្ចុ់ះនវូឣាជាញ  ក្ នុងសតវទា ាំងឡាយ លដលទៅ
តក្ស់លុ ត ក្ ត ី លដលម្ច ាំមួន រមឺនិម្ចនតក្ស់លុ ត ក្ ត ីមនិទបៀតទបៀនទដ្ឋយ
ខ្ លនួឯង មនិទរបើទរឲយទបៀតទបៀន តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ ថ្ល ជា
ររហមណ៍ ។  

   
 

២៨៦- រ ឿង សាម្រណ្  ៤  បូ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូសាមទណរ ៤ របូ សុទ ធលត   
ជារពះឣរហន តខ្ណីារសព លដលម្ចនឣាយុ ៧ ឆ្មន ាំ លតប៉ុទណាណ ះ រ ឺ             
សងរចិ ចសាមទណរ, បណឌិ តសាមទណរ, ទសាាក្សាមទណរ នងិ      
ទរវតសាមទណរ  ។ 

ទពលទនាះ ម្ចននាងររហមណីម្ចន ក្ ់ រាថ្លន ចងទ់ធវើបុណយ ជប់
ទលៀង ដល់ពួក្ររហមណ៍ ទហើយានឲយសាវ មទីៅឣទចជ ើញររហមណ៍ 
លដលម្ចនវយ័ច្ចស់ៗ ៤ របូ មក្ទទលួភតត ហារ ទៅផទះរបស់ខ្ លនួ ។ 
ររហមណ៍ ជាសាវ ម ីានទៅរក្រពះភតតុទទសក្ ៍ទដ ើមបីនមិន តទោក្ តម
ទសចក្តរីាថ្លន  របស់ភរយិ ។ រពះភតតុទទសក្ ៍ានច្ចតឲ់យសាមទណរ 
៤ របូ  ទដ ើមបីនមិន តទៅទទលួភតត ហារ ទៅផទះរបស់ររហមណ៍ ។ 

នាងររហមណី ានទ ើញសាមទណរតូចៗ ទា ាំង ៤ របូទនាះ
ទហើយ ក្ឣ៏នច់តិ តទរកាធខ្ងឹ យ៉ងខ្ល ាំង ានសតីបទនាទ សសាវ ម ីថ្ល “នាង
ខ្ ញុ ាំរតូវការលតររហមណ៍ច្ចស់ៗ  ប៉ុទណាណ ះ   ទហតុឣវីហន៎   ានជាបងឯង 

425



 

 

-៤២៦- 
រ ឿង សាម្រណ្  ៤  បូ 

នមិន តររហមណ៍ លដលជាកូ្នទក្មងតូចៗ មនិដងឹខ្យល់ឣវីបន តចិទសាះ 
យ៉ងដទូចនះទៅវញិ?” ទរសចទហើយ នាងានឲយសាមទណរទា ាំង ៤ 
របូទនាះ រងច់្ច ាំទៅខ្ងទរៅសិន ទហើយានទរបើឲយសាវ ម ី ទៅនមិន ត
ទោក្សាជាថមមីតងទទៀត ។ 

ររហមណ៍ជាសាវ ម ីានទៅនមិន តរពះសារបុីរត នងិរពះមហា-
ទម្ចរគោល នទតថរ ។ រពះទថរៈ ទា ាំងពរីរបូ លុះានមក្ដល់ផទះ របស់
ររហមណ៍ទហើយ រក្ទឡក្ទ ើញសាមទណរទា ាំង ៤ របូ រងច់្ច ាំទៅ
ខ្ងទរៅ  ដទូច នះទហើយ ក្ា៏ននមិន តរតឡប់ទៅវតតវញិោល ម ។ 

នាងររហមណី ទ ើញរពះទថរៈទា ាំងពរីរបូ នមិន តរតឡប់ទៅ
វតតវញិទហើយ ទទើបទរបើសាវ មឲីយទៅនមិន តររហមណ៍ច្ចស់ៗ ជាថមមីតង
ទទៀត, ទរបើទៅទរបើមក្ ទពលទវោលដលរតូវឆ្មន ់ ក្ជ៏តិនងឹឣស់ទៅ
ទហើយលដរ ។ 

ក្នុងទពលទនាះឯង រពះឥង្កនាទ ធោិជ ានរក្ឡាខ្ លនួ មក្ទធវើជា
ររហមណ៍ច្ចស់ៗ ទដ ើរសាំទៅទឆ្មព ះទៅផទះ របស់ររហមណ៍ទនាះ ។ 

ររហមណ៍ជាសាវ មាីនទ ើញទហើយ ក្ឣ៏ទចជ ើញឥន ទររហមណ៍ 
ឲយទឡើងទៅទលើផទះ ។ នាងររហមណី ានទ ើញររហមណ៍ច្ចស់ទនាះ
ទហើយ ម្ចនចតិតរជះថ្លល  យ៉ងក្រក្លលង ។ 

ឥន ទររហមណ៍ ទឡើងទៅទលើផទះទហើយ ានទ ើញសាមទណរ 
៤  របូ  ក្ ាំពុងរងរ់ងច់្ច ាំទៅខ្ងទរៅ  ក្ទ៏លើក្ក្ដសាំពះថ្លវ យបងគាំោល ម ។ 

នាងររហមណី  ទ ើញដទូចនះទហើយ  ក្ទ៏រកាធខ្ងឹ   លរសក្ទជរ 
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-៤២៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

សាវ ម ីថ្ល “សាល ប់ទហើយ រពះទឣើយ! ទហតុឣវីានជាបងឯង ទៅយក្
ររហមណ៍លដលក្ញ្ជច ស់ ឆរួតលីោទនះមក្ ទតើានរបទយជនឣ៍វី?” 
ទហើយ ក្ា៏នច្ចប់ក្ របស់ឥន ទររហមណ៍ វាយតប់ ឣូសទាញទម្ចល ក្ ់
ទហើយានបទណត ញ  ឲយឆ្មប់ចុះទចញពផីទះរបស់ខ្ លួនោល ម ។ 

ក្នុងទពលទនាះ ឥន ទររហមណ៍ ានរក្ឡាខ្ លួនជារពះឥន ទ ទដ ើមបី
ឲយររហមណ៍ទា ាំងពរីនាក្ទ់នាះ ានដងឹចាស់ថ្ល រពះឣងគជារពះឥន ទ ។ 

ររហមណ៍ទា ាំងពរីនាក្ ់ ភរយិសាវ ម ី ានទ ើញ យ៉ងដទូចនះ
ទហើយ ភយ័ខ្ល ចយ៉ងខ្ល ាំង ទហើយានថ្លវ យភតត ហារ ដល់សាមទណរ 
ទា ាំង ៤  របូ នងិ រពះឥង្កនាទ ធោិជផងលដរ ។ 

សាមទណរទា ាំង៤ របូ លុះឆ្មនរ់ចួទហើយ, ឣងគខ្ លះ ានទហាះ
ទចញទៅ ឣងគខ្ លះ ានលរជក្លផនដទីចញទៅ ។ កាលសាមទណរទា ាំង 
៤ របូទនាះ រតឡប់មក្ដល់វតតវញិទហើយ, ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសួរ
សាមទណរទា ាំងទនាះ ថ្ល “ទតើទោក្ម្ចច ស់ ររប់ឣងគ ានទរកាធខ្ងឹ 
ចាំទរះររហមណ៍ ពរីនាក្ប់តរីបពន ធទនាះលដរឬទទ?” លុះសាមទណរ
ទា ាំង ៤ របូទនាះ ទឆលើយថ្ល “ខ្ ញុ ាំរពះក្រណុា ទា ាំងឣស់គ្នន  មនិានទរកាធ
ខ្ងឹទទ” យ៉ងដទូចនះទហើយ ានទច្ចទថ្ល “សាមទណរទា ាំង ៤ របូទនះ 
នយិយមនិពតិ” ទហើយានយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះ
សាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់ថ្ល “សាមទណរទា ាំង ៤ របូទនាះ 
ាននយិយពតិទហើយ” ទរសចទហើយ រទងរ់តស់រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

427



 

 

-៤២៨- 
រ ឿង ររះម្ហាបនថក្រថថ  

ឣវរិទុធំ   វរិនុទធេុ     ឣតតទនណឌ េុ   និពវញតំ 

សាទាននេុ   ឣោទានំ    តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅបុរគលលដលមនិខ្ងឹ ចាំទរះពួក្ជនលដលខ្ងឹ
ទហើយ ឣនក្រ ាំលត ់ ចាំទរះពួក្ជនលដលម្ចនឣាជាញ  ក្ នុងខ្ លួន ឣនក្លដល  
មនិម្ចនទសចក្តរីបកាន ់ ចាំទរះពួក្ជនលដលម្ចនទសចក្តរីបកានទ់នាះ 
ថ្ល  ជាររហមណ៍ ។ 

   
 

២៨៧- រ ឿង ររះម្ហាបនថក្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូមហាបន ថក្ទតថរ ។ រពះមហា-
បន ថក្ ឲយរពះចូឡបន ថក្ លដលជាបអូនរបស់ខ្ លួន ទទន ទញរពះគ្នថ្លមួយ
បទ ឣស់រយៈទពលដល់ទៅ ៤ លខ្ ក្ទ៏ៅលតទទន ទញមនិច្ច ាំ ទហើយាន
បទណត ញរពះចូឡបន ថក្ ទចញពវីហិារ ។ រពះចូឡបន ថក្ ម្ចនទសចក្តី
ខ្ម សទឣៀន តូចចតិ តយ៉ងខ្ល ាំង រតិរាថ្លន ចងោ់ច្ចក្សិកាខ បទ ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់ជាបវារចតិ ត របស់រពះចូឡបន ថក្ទហើយ 
ទទើបរទងា់នរបទានរពះឱវាទ នងិ ក្មមដ្ឋា ន ទដ ើមបីឲយរពះចូឡបន ថក្ 
ពចិ្ចរណា ។ រពះចូឡបន ថក្ ានពចិ្ចរណា តមរពះឱវាទ របស់រពះ
ឣងគ ជាទរឿយៗ រហូតដល់ានសទរមចរពះឣរហតតផល ក្នុងទបីាំផុត ។ 
ក្នុងទពលទនាះ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំសន ទនាគ្នន  ថ្ល “ការលដលរពះ
មហាបន ថក្ទតថរ ទធវើយ៉ងទនះ ដចូជាទធវើទដ្ឋយទសចក្តទីរកាធខ្ងឹ មនិ 
សមរួរទសាះទឡើយ ។ 
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-៤២៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

 រពះសម្ចម សមពុទ ធ ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះទហើយ រទង់
រតស់ពនយល់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ រពះឣរហន តខ្ណីារសពទា ាំង 
ឡាយ មនិម្ចនក្ទិលស មនិម្ចនតណាា ទៅក្នុងសនាត នចតិ តទឡើយ រពះ
មហាបន ថក្ ទធវើយ៉ងទនះ ទររះឣារស័យឣតថផង ធម៌ផង” ទហើយ
រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យេស ោនគា ច នទានសា ច   មានោ  មនកខ  ច  បាតិនោ  

សាេនបារវិ  ឣារគាគ           តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

ោរៈ ទទាសៈ ម្ចនះ នងិ ការរមលិរុណទរ លដលបុរគលណា 
ានជរមុះទចញទហើយ ដចូជារគ្នប់ក្សព លដលរជុះចុះ ឣាំពចុីងលដក្ដ៏
រសួច យ៉ងទនាះឯង  តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

 

   
 

២៨៨- រ ឿង ររះបិលិនទវចឆរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូរពះបលិិន ទវចឆទត ថរ ជារពះ 
ឣរហន ត ។ រពះទថរៈ ទៅររហសថ ឬ បពវជតិណាមួយ ទរចើនលតទរបើ
រក្យថ្ល “វសលិ មនសុសទថ្លក្ទាប ឣនក្ចូរមក្ មនសុសទថ្លក្ទាប 
ឣនក្ចូរមក្ចុះ” ដទូចនះ ជាទរឿយៗ ទររះរពះសាវក័្ទា ាំងឡាយ ទោក្
លះនវូវាសនា មនិទានា់ន លះានលតរពះពុទ ធប៉ុទណាណ ះ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ នាាំគ្នន តះិទដៀលរពះទថរៈ ទដ្ឋយរបការទផសងៗ 
ទហើយនា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់ជាបទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
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-៤៣០- 
រ ឿង ឣញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

ឣកកកេំ   វញ្ិបនឹ       គិរ ំ េចេំ  ឧទីរនយ 

យាយ  ោភិេនជ  កិញេិ    តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា ទរលរក្យមនិឣារក្ក្ ់ រក្យលដលទធវើឲយយល់
គ្នន ាន ជារក្យពតិរតង ់ ជារក្យលដលមនិទធវើឲយឣនក្ណាទាស់ចតិត 
តថ្លរត  ទៅបុរគលទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

 

   
 

២៨៩- រ ឿង ឣញ្ញ រថភិក្ខ ុ 

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰ នវូភកិ្ ខុមួយរបូ ជារពះ
ខ្ណីារសព ។ សម័យក្ថងមួយ ភកិ្ ខុរបូទនាះ នមិន តចូលទៅកានរ់ពះ
វហិារ ទ ើញសាំពត ់ របស់ររហមណ៍ជាឣនក្មចិ្ចឆ ទដិ ាមិ្ចន ក្ ់ លដលគ្នត់
ានទកុ្ទច្ចល ក្នុងទសីាង តមួ់យ ទទើបានសម្ចគ ល់ថ្ល “ជាសាំពតល់ដល
គ្នម នម្ចច ស់”  ទហើយច្ចប់ទាញយក្មក្ ទដ្ឋយបាំសុកូ្លសញ្ជដ  ។  

ររហមណ៍ ទ ើញយ៉ងទនះទហើយ ក្ា៏នតមទៅទជររពះទថរៈ 
ថ្ល “សមណៈ ក្ាលរតទ្ល ានលួចសាំពតរ់បស់ឣញ” ។ រពះ 
ទថរៈ ឮដទូចនះទហើយ ក្ា៏នយក្សាំពតទ់នាះ ទៅឲយររហមណ៍វញិ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាននយិយចាំឣក្ឲយរពះទថរៈ ជាទរឿយៗ ថ្ល 
“សាំពតទ់នាះ លវង ខ្ ល ី របលវងណាលដរ?” ។  រពះទថរៈ ទឆលើយតបថ្ល “ខ្ ញុ ាំ
មនិម្ចនចតិ តជាប់ជាំរក្ ់ក្នុងសាំពតទ់នាះទឡើយ” ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ាន
ទច្ចទរពះទថរៈ ថ្ល “ទរលឣួតរពះឣរហតតផល” ទហើយនា ាំយក្ទរឿង
ទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។  
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-៤៣១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់ទដ្ឋះរសាយ នវូរក្យរះិរនទ់នាះ
ទហើយ រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយាធ  ទីឃំ  វា  រេសំ  វា    ឣណំុ  ថូលំ  េុភាេុភំ 

នលានក  ឣទិននំ  ោទិយតិ     តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា មនិកានយ់ក្ នវូរបស់លវង ឬខ្ ល ី តូច ឬធាំ លអ ឬ     
ឣារក្ក្ ់លដលទរមនិានឲយទហើយ ក្នុងទោក្ទនះ តថ្លរត ទៅបុរគល
ទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។  

   
 

២៩០- រ ឿង ររះសា បុីរថ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះសារបុីរត ។ រពះទថរៈ ាន
ច្ច ាំវសា ក្នុងវតតលដលត ាំងទៅជនបទ រពមជាមួយភកិ្ខុ ៥០០ របូ ។ 

ឣនក្រសុក្ទា ាំងឣស់ លដលរស់ទៅ ក្នុងទទីនាះ ានរសុះរសួល
បបួលគ្នន  របទរនសាំពតច់ ាំណា ាំវសា ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងឣស់ទនាះ ។ លុះ
ដល់ទចញវសាទហើយ, រពះទថរៈ របញាប់របញាល់ទចញទៅ មុនទរ 
ទហើយរាប់ ដល់ភកិ្ ខុសាមទណរ លដលម្ចនទសចក្តរីតូវការសាំពត់
ច ាំណា ាំវសា ឲយនមិន តទៅកានវ់តតទនាះ ។ ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានរបជុ ាំ
សន ទនាគ្នន ថ្ល “រពះសារបុីរត របលហលជាទៅម្ចនតណាា ទទដងឹ?” ។ 

រពះសាសាត  រទងទ់សតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ ទហើយរទង់
រតស់ពនយល់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ រពះសារបុីរត មនិម្ចនតណាា  
ទោក្ រាប់យ៉ងទនះ ទររះរាថ្លន ជាបុណយកុ្សលដល់ពួក្របជាជន 
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-៤៣២- 
រ ឿង ររះម្ហារមាគគលាល នរថថ  

នងិ រាថ្លន នវូោភលដលទក្ើតទឡើង ទដ្ឋយធម៌ ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយផង
លដរ”   ដទូច នះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឣាសា  យេស  ន  វជិជនតិ     ឣេមឹ   នលានក  បរមហិ   ច 

និោសាយំ   វេំិយុតតំ        តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា មនិម្ចនទសចក្តរីាថ្លន  ក្នុងទោក្ទនះផង ក្នុង 
ទោក្ខ្ងមុខ្ផង តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ លដលមនិម្ចនទសចក្ត ី
រាថ្លន  លដលរចួផុតរសឡះ ច្ចក្ក្ទិលសទហើយ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

 

   
 

២៩១- រ ឿង ររះម្ហារមាគគលាល នរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះមហាទម្ចរគោល ន ។ ទរឿង
ទនះ  ដចូគ្នន នងឹទរឿង  របស់រពះសារបុីរតលដរ ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
យេាលយា  ន  វជិជនតិ     ឣញ្យ   ឣកថំកថី 

ឣមនោគធំ  ឣនុបបតតំ       តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា មនិម្ចនទសចក្តឣីាល័យ រតឺណាា  មនិម្ចនទសចក្ត ី
សងស័យ ក្នុងឣវីទសាះ ទររះដងឹចាស់ធម៌ តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ 
លដលម្ចនចតិតចុះស៊ប់កានរ់ពះនរិវ ន លដលម្ចនរពះឣរហតតផល ដល់ 
ទហើយ  ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

 

   
 

២៩២- រ ឿង ររះរ វថរថថ  
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-៤៣៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទរវតទតថរ ។ ក្ថងមួយ ភកិ្ ខុ
ទា ាំងឡាយ ានទរលសរទសើរ ថ្ល “រពះទរវតៈ ជាឣនក្ម្ចនបុណយ
ទរចើន ានទធវើកុ្ដ ិ ៥០០  ខ្ នង  សរម្ចប់រជក្ ដល់ភកិ្ ខុ  ៥០០  របូ”  ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ ទសតចយងមក្ទហើយ រទងរ់តស់ ថ្ល “ម្ចន ល
ភកិ្ខុទា ាំងឡាយ បុរត របស់តថ្លរត មនិម្ចនបុណយ មនិម្ចនាបទទ 
ានលះបងបុ់ណយ នងិ ាបឣស់ទហើយ” ដទូចនះទហើយ រទងរ់តស់នវូ
រពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយាធ  បុញ្ញេ  បាបញេ    ឧនភា  េងគំ  ឧបចេគា 

ឣនសាកំ  វរិជំ  េុទធំ      តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា ក្នុងទោក្ទនះ លះបងបុ់ណយ នងិ ាបទា ាំង ២  
នងិ ក្ទិលសជាទររឿងជាប់ជាំរក្ ់ (‘ម្ចនោរៈជាទដ ើម’) ទចញទហើយ 
តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ លដលជាឣនក្មនិម្ចនទសចក្តទីសាក្ ម្ចន
ធូលី រកឺ្ទិលស ឣស់ទហើយ ជាឣនក្បរសុិទ ធ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

   
 

២៩៣- រ ឿង ររះចនាទ ភរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះចនាទ ភទតថរ ។ ក្នុងសាសនា 
ក្នរពះពុទ ធរពះនាមក្សសបទសពល, រពះទថរៈ ានបូជារពះទចតយិ 
ទដ្ឋយចន ទនរ៍ក្ហម ក្នុងសាសនាទនះ ទោក្ានទក្ើត ក្នុងរតកូ្ល
ររហមណ៍មហាសាល ម្ចនរសមីភ លទឺចញពផីចតិ ដចូមណឌ លរពះចន ទ ។ 

ររហមណ៍ទា ាំងឡាយ  ាននា ាំចនាទ ភររហមណ៍  ទៅទឃាសនា 
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-៤៣៤- 
រ ឿង ររះចនាទ ភរថថ  

ទាក្បទញ្ជឆ តពួក្របជាជនថ្ល “ទបើបុរ គលណា ានច្ចប់សាទ បឣលងវល
ោងកាយ របស់ចនាទ ភររហមណ៍ ទដ្ឋយក្ដខ្ លនួឯងទហើយ បុរគលទនាះ
នងឹានទទលួនវូសមបតតយិ៉ងទនះ យ៉ងទនាះ” ដទូចនះទហើយ ក្ា៏នទធវើ
ដ ាំទណើ រទៅ ទដ្ឋយលាំដ្ឋប់ រហូតដល់ទរីកុ្ងសាវតថ ីានជួបរបទះនងឹ
រពះឣរយិសាវក័្ទា ាំងឡយទហើយ នយិយឣួតឣាងនវូឣានោុពរបស់  
ចនាទ ភររហមណ៍ រាប់ដល់រពះឣរយិសាវក័្ទា ាំងទនាះ ។ 

រពះឣរយិសាវក័្ទា ាំងទនាះ ានទរលសរទសើរឣាំពឣីានោុព 
របស់រពះបរមសាសាត  ។ ជនទា ាំងពរីរកុ្មទនះ ានរបលក្ក្ ជលជក្គ្នន  
មនិទចះដ្ឋចទ់រសចទសាះ ទហើយនា ាំចនាទ ភររហមណ៍ ទៅគ្នល់រពះ
សម្ចម សមពុទ ធ ។ 

ទពលលដលចនាទ ភររហមណ៍ ចូលទៅដល់សាំណាក្ក់្នរពះពុទ ធ 
ជាម្ចច ស់ទនាះ, រសមី របស់គ្នត ់ក្ា៏នាតរ់លត ់ ទចញពផីចតិឣស់ទៅ, 
ទពលលដលចនាទ ភររហមណ៍ ទចញមក្ខ្ងទរៅ, រសមី ក្រ៏តឡប់មក្
សថិតទៅ រតងផ់ ចតិដចូទដ ើមវញិ, ចនាទ ភររហមណ៍ ានទធវើការសាក្
លបងទមើលឣស់រយៈ ទពល ៣ ដង ទហើយម្ចនទសចក្តឣីសាច រយ យ៉ង
ខ្ល ាំង រតិក្នុងចតិ ត ថ្ល “រពះសមណៈរបូទនះ ពតិជាទចះមន តឣារម លដល
ទធវើឲយរសមី របស់ខ្ លនួវនិាស” ទទើបានរកាបថ្លវ យបងគាំ សុាំទរៀននវូមន ត
ឣារម  ជាមួយនងឹរពះពុទ ធជាម្ចច ស់ ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់តស់ ថ្ល “ទបើឣនក្ចូលមក្បួស ទៅក្នុង 
សាំណាក្ក់្នតថ្លរត, តថ្លរត នងឹឲយឣនក្ទរៀនមន តឣារមទនាះាន” ។  
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-៤៣៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ចនាទ ភររហមណ៍ ានបួសជាភកិ្ខុ ក្ នុងរពះពុទ ធសាសនា តម
រពះពុទ ធដកីា មនិយូរប៉ុនាម ន ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

ចាំលណក្ពួក្ររហមណ៍លដលនា ាំចនាទ ភររហមណ៍ មក្គ្នល់រពះ
ពុទ ធជាម្ចច ស់ទនាះ ទៅរងច់្ច ាំឲយចនាទ ភររហមណ៍ ទរៀនមន តឣារម យូរ
ទពក្ ក្ន៏ា ាំគ្នន  ជួយដ្ឋស់ទតឿន សាក្សួរឣាំពកីារទរៀនមន តឣារម នងឹ  
ចនាទ ភររហមណ៍ ថ្ល “ទតើឣនក្ានទរៀន នវូមន តឣារមទនាះ ចប់ទហើយ
ឬទៅ?” ។ 

រពះចនាទ ភទតថរ ទឆលើយថ្ល “ឥឡូវទនះ ឣាតម ោព ម្ចនធម៌ជា
ទររឿងក្ក្ទៅត ចតិ ត ទក្ើតទឡើងទហើយ ឣាតម ោព មនិរតឡប់ទៅវញិ
ានទទ” ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទរពះទថរៈថ្ល “ទោក្ទរលឣួតរពះ
ឣរហតតផល” ទហើយយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត
រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់ធ្លនា ថ្ល “រពះចនាទ ភទតថរ ទរល
រតមឹរតូវទហើយ”  ដទូច នះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ចនទំវ  វមិលំ  េុទធំ  វបិបេននមោវលំិ 

ននទិភវបរកិខីណំ   តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅបុរគលលដលមនិម្ចនទសចក្តទីៅហមង ដចូជារពះ
ចន ទ រាសច្ចក្មន ទលិ ជាឣនក្បរសុិទ ធ ម្ចនចតិ តរជះថ្លល  មនិក្ក្រលអក្ ់  
ឣស់ទសចក្តទីរតក្ឣរ ក្នុងភពទហើយទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 
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-៤៣៦- 
២៩៤- រ ឿង ររះសី្វលី 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះសីវលីទថរៈ ជាបុរតរបស់ 
នាងសុបបវាសា ។ រពះទថរៈ ានជាប់ទៅ ក្នុងក្ផទម្ចត ឣស់រយៈ 
ទពល ៧ ឆ្មន ាំ ៧ លខ្ ៧ ក្ថង ទទ ើបានរបសូតទចញមក្ ទររះបុពវក្មម ព ី 
ឣតតីជាត ិ លដលទោក្ធ្លល ប់ានទក្ើតជាក្សរត ានទលើក្ក្ងទព័ ទៅ
ទឡាមពទ័ ធនររមួយ ឣស់រយៈទពល ៧ ឆ្មន ាំ ៧ លខ្ ៧ ក្ថង ។ ក្នុងរគ្ន 
ទនាះឯង រពះនាង សុបបវាសា ានទក្ើតជារពះជនន ី រទងទ់របើឲយរពះ
ោជបុរត របស់រពះនាង បទិទាវ ររពះនររ មនិឲយពួក្មនសុសទចញមក្
ខ្ងទរៅាន ។ 

ពួក្របជាជន ានសម្ចល ប់រពះោជា របស់ខ្ លួនទច្ចល ទហើយ
ទលើក្រពះនររ ថ្លវ យដល់រពះោជបុរត របស់រពះនាងសុបបវាសា ។ 
ទររះក្មមទនាះឲយផល ទទើបមក្ដល់ជាតទិនះ រពះនាងសុបបវាសា ជា
រពះម្ចត ានទទលួទកុ្ ខទវទនា យ៉ងខ្ល ាំងកាល  ទហើយរទងរ់ពះចនិាត  ថ្ល 
“រពះសាសាត ច្ចរយ រទងស់លមតងធម៌ ទដ ើមបីលះបងទ់សចក្តទីកុ្ ខាន រពះ
សងឃរបរពតឹ តរបតបិតតធិម៌ ទដ ើមបីលះបងទ់សចក្តទីកុ្ ខាន រពះនរិវ ន 
ជាសុខ្ពតិ” យ៉ងដទូចនះទហើយ ទទើបឲយរពះសាវ មទីៅគ្នល់រពះសាសាត
ទដ ើមបីរកាបទលូសុាំរពះពរ ។ 

ទពលលដលរពះពុទ ធជាម្ចច ស់ រទងរ់បទានរពះពរទហើយ, រពះ
នាងសុបបវាសា រទងា់នរបសូតរពះោជបុរត ទដ្ឋយសុវតថោិព ។ 
ក្នុងទពលជាមួគ្នន ទនាះលដរ រពះនាងរទងា់នថ្លវ យមហាទាន ដល់រពះ
សងឃ  ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន ឣស់រយៈទពល ៧  ក្ថង ។ 
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-៤៣៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រពះោជបុរត លដលានរបសូតមក្ ក្នុងក្ថងទនាះ ានជួយរតង
ទកឹ្ របទរនរពះសងឃ ក្នុងពធិបុីណយទនាះលដរ, ទរកាយមក្ ក្ា៏ន
ទចញទៅបួសជាភកិ្ខុ ទហើយានសទរមចឣរហតតផល ក្នុងទបីាំផុត ។ 

សម័យក្ថងមួយ ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសន ទនាគ្នន ឣាំពទីរឿង 
រពះសីវលី ថ្ល “ភកិ្ ខុលដលដល់នវូឧបនសិស័យក្នរពះឣរហន ត ក្ទ៏ៅលត
ទទលួទកុ្ ខទវទនា យ៉ងដទូចនះលដរ”  ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ ទសតចយងមក្ ក្នុងទរីបជុ ាំទនាះ រទងា់ន 
រតស់ថ្ល “ម្ចន លភកិ្ខុទា ាំងឡាយ ឥឡូវទនះ បុរតរបស់តថ្លរត ាន 
រចួផុតពទីសចក្តទីកុ្ ខទហើយ”  ទហើយរទងរ់តស់ នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  

នយា  ឥមំ  បលិបថំ  ទុគគំ       េំសារ ំ នមាហមចេគា 

តិនោណ   បារគនោ  ឈាយី   ឣនននជា   ឣកថំកថី 

ឣនុបាទាយ  និពវញនោ          តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា ក្ន លងផលូវវាង រោឺរៈ នងិ ភក្ ់ លដលទរឆលងាន
ទដ្ឋយក្រម រកឺ្ទិលស នងិសងារវដ ត នងិទម្ចហៈទា ាំងទនះាន ជាឣនក្
ឆលងឣន លងទ់ា ាំងបួន ានដល់ទរតើយររឺពះនរិវ ន ជាឣនក្ម្ចន្ន មនិ
ញាប់ញ័រ ទដ្ឋយតណាា  មនិម្ចនទសចក្តសីងស័យ មនិរបកានម់្ច ាំ ជា
ឣនក្រលតក់្ទិលសទហើយ តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

   
 

២៩៥- រ ឿង ររះសុ្នទ ស្មុ្ទទ 

រពះបរមសាសាត ច្ចរយ រទងរ់ារឰនវូរពះសុន ទរសមុទ ទ  ជាបុរត 
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-៤៣៨- 
រ ឿង ររះសុ្នទ ស្មុ្ទទ 

របស់រតកូ្លសតុ ក្សតមភ មួយ ក្នុងរកុ្ងសាវតថ ី ។  ក្ថ ងមួយ បុរតទនាះ 
ានទ ើញរបជាជនជាទរចើននា ាំគ្នន ទៅវតត ទដ ើមបីសាត ប់រពះធម៌ទទសនា
របស់រពះសម្ចម សមពុទ ធ ទហើយានទធវើដ ាំទណើ រទៅ ជាមួយរបជាជនទា ាំង
ទនាះ លុះានសាត ប់រពះធម៌ទទសនាទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ តរជះថ្លល  សបាយ
រកី្ោយ រាថ្លន ចងបួ់ស ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា ទពលរតឡប់មក្ផទះវញិ 
ក្ា៏នសុាំឣនញុ្ជដ ត អាំពមី្ចតបតិ ទដ ើមបីោទចញទៅបួសជាភកិ្ខុ លុះ
បួសរចួទហើយ ក្ា៏នទៅរងច់្ច ាំវសា ក្នុងទរីកុ្ងោជររះឹ ។ 

ម្ចតបតិ ម្ចនទសចក្តនីកឹ្រឮក្ រសទណាះ ឣាទឡាះឣាល័យ 
ដល់កូ្នលដលទចញទៅបួសខ្ល ាំងណាស់ រាថ្លន ចងឲ់យទោក្កូ្នោ
ច្ចក្សិកាខ បទ មក្ជាររហសថ ររប់ររងផទះសលមបងវញិ ។ 

ក្នុងរគ្នទនាះឯង ម្ចនរសីផ្ករ ម្ចសម្ចន ក្ ់ានសម័ ររខ្ លនួទទលួថ្ល 
នងឹទៅ លួងទោមឲយរពះទថរៈ ោច្ចក្សិកាខ បទ ឲយទាល់លតាន 
ទហើយានទៅទៅផទះលដលរពះទថរៈ ធ្លល ប់នមិន តទៅបណិឌ ាត ទហើយ
ានច្ចតល់ចងច ា្ នប់ណិឌ ាតរបទរន ដល់រពះទថរៈ រហូតដល់ម្ចន
ការជតិសនិទ ធគ្នន ទហើយ ទទើបនមិន តរពះទថរៈ ឲយទឡើងទៅទលើផទះជានខ់្ង
ទលើ ទហើយានសលមតងម្ចយង្កសតី ៤០ របការ ម្ចនការញាក្ច់ទិចច ើម 
ទសើយនវូសាំពតជ់ាទដ ើម ប ា្ ញដល់រពះទថរៈ ។ 

រពះទថរៈ ានទ ើញនវូម្ចយង្កសតី លដលមនិសមរួរ ដល់
សមណៈ យ៉ងទនះទហើយ ក្ម៏្ចនសតសិាម រត ីដងឹខ្ លនួោល ម ទហើយម្ចន
ការសទងវរ តក្ស់លុ តចតិ ត យ៉ងខ្ល ាំង ចាំទរះរសីផ្ករ ម្ចសទនាះ ។ 
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-៤៣៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

រគ្នទនាះ រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងរ់ជាបវារចតិ ត របស់រពះសុន ទរ-
សមុទ ទ ទហើយ រទងរ់តស់នងឹរពះឣានន ទ ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ សង្ក គ្ ម 
របស់រពះសុន ទរសមុទ ទ នងិ រសីផ្ករ ម្ចស ក្ាំពុងលតរបរពតឹ តទៅ” ។ 

រពះឣានន ទទត ថរ ានរកាបទលូសួរ ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន    
បណាត ឣនក្ទា ាំងពរីនាក្ទ់នាះ ទតើឣនក្ណាឈនះ ឣនក្ណាច្ចញ់?” ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ថ្ល “ម្ចន លឣានន ទ រពះសុន ទរសមុទ ទ ជា
ឣនក្ទទលួជយ័ជាំនះ ច ាំលណក្ឯរសីផ្ករ ម្ចស រជឺាឣនក្បោជយ័” ទហើយ
រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

នយាធ  កនម  បហោតវ ន   ឣោគានោ  បរពិវនជ 

កមភវបរកិខីណំ      តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា ក្នុងទោក្ទនះ ានលះបងក់ាមទា ាំងឡាយ ជាឣនក្
មនិម្ចនផទះ ទរចទចញច្ចក្កាមាន តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ លដល 
ឣស់កាមភពទហើយ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។  

 

   
 

២៩៦- រ ឿង ររះរជាដ្កិ្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូរពះជដលិទតថរ នងិ រពះ
ទជាដកិ្ទតថរ ។ ក្នុងទពលលដលរពះទថរៈទា ាំងពរីទនាះ ទៅជាររហសថ, 
ជាមហាទសដ ាទីា ាំងពរីនាក្ ់ជាឣនក្ានបាំទពញបុណយកុ្សល ជាទរចើន 
ក្នុងឣតតីជាត ិ។ 

ជដលិទសដ ា ីម្ចនភនាំមួយសុទ ធលតម្ចស របលវង ៨០ ហាត ់ ទក្ើត 

439



 

 

-៤៤០- 
រ ឿង ររះរជាដ្កិ្រថថ  

ទឡើង ទដ្ឋយខ្ លនួឯង ទៅឯខ្ងទរកាយផទះ, ទបើទពលណា គ្នតរ់តូវការ
ចងា់នម្ចស គ្នតក់្ា៏នច្ចប់យក្ចបជកី្ ទៅជកី្យក្ម្ចសទនាះ មក្
ទរបើរាស់ តមទសចក្តរីតូវការ ទៅទពលទនាះឯង ។ ទកី្លន លងម្ចស
លដលគ្នតា់នជកី្ទហើយ  ក្ា៏នរតឡប់ទពញដចូទដ ើមវញិ ។ 

ជដលិទសដ ា ី ជាឣនក្ម្ចនទសចក្តរីជះថ្លល  ក្នុងរពះពុទ ធសាសនា 
យ៉ងខ្ល ាំង រាថ្លន ចងទ់ចញទៅបួស ទហើយានលចក្រទពយសមបតត ិ ឲយ
ដល់កូ្ន ៣ នាក្ ់ានទនូាម នឣប់រ ាំកូ្នទា ាំងបទីនាះ ឲយតមរល់ខ្ លនួ ទៅក្នុង
រុណធម៌ដរ៏តមឹរតូវ ទហើយានទចញទៅបួស ក្នុងសាំណាក្ ់ ក្នរពះ 
សាសាត   មនិយូរប៉ុនាម ន ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

សម័យក្ថងមួយ រពះសម្ចម សមពុទ ធ រពមទា ាំងភកិ្ ខុសងឃ ាននមិន ត
ទៅទទលួភតត ហារ  ទៅឯផទះរបស់កូ្នរពះជដលិទតថរទនាះ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសួររពះជដលិទតថរ ថ្ល “ទសចក្តរីតូវការ ក្នុង
ភនាំម្ចស នងិក្នុងបុរតទា ាំងឡាយ ទតើម្ចន ក្នុងសនាត នចតិ ត របស់ទោក្
ម្ចច ស់ លដរឬទទ?” កាលរពះទថរៈ ទឆលើយថ្ល “មនិម្ចនទទ” យ៉ងទនះ
ទហើយ ទទើបទច្ចទរពះទថរៈ ថ្ល “ទរលឣួតរពះឣរហតតផល” ទហើយ
នា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះថ្ល ៖ 
នយាធ  តណហ ំ   បហោតវ ន    ឣោគានោ  បរពិវនជ 

តោហ ភវបរកិខីណំ    តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។  

បុរគលណា   ក្ នុងទោក្ទនះ   លះបងត់ណាា ានទហើយ   ជាឣនក្ 
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-៤៤១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

មនិម្ចនផទះ ទរចទចញច្ចក្តណាា ាន តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ លដល
ឣស់តណាា  នងិ ភព ទហើយ  ថ្ល ជាររហមណ៍ ។  

ចាំលណក្ឯ ទជាដកិ្ទសដ ា ីម្ចនរាសាទ ៧ ជាន ់ សុទ ធលតក្សាង   
ឣាំពលីក្វ ៧ របការ របក្បទដ្ឋយក្ាំលពង ៧ ជាន ់ ម្ចនទាវ រ ៧ ម្ចន
ក្ាំណប់រទពយ៤ ក្លន លង ានផុសទឡើងទៅតមរជុងរាសាទ ម្ចនទដ ើម
ក្បបរពកឹ្ស ដះុទឡើង ទៅជតិរជុងក្ាំលពង ។ ក្នុងទពលោរត ីមនិពាិក្
ដតុទភលើងចទងរៀងរបទបីទឡើយ ទររះភលឯឺង ទដ្ឋយពន លកឺ្នលក្វ ៧ របការ
ទនាះ  លដលសទរមច ទដ្ឋយបុញ្ជដ នោុពរបស់ខ្ លនួ ។ 

រពះាទឣជាតសរតូវ ម្ចនរពះបាំណង ចងា់នរទពយសមបតត ិ
របស់ទជាដកិ្ទសដ ា ីទទ ើបទលើក្ក្ងពទ័ ទៅទឡាមពទ័ ធ នវូរាសាទទនាះ 
រទងទ់តរពះទនរតទ ើញក្ងទព័ របស់រពះឣងគ សថិតទៅ រតងក់្ ាំលពង
លក្វក្នរាសាទទហើយ ានសលុតរពះទយ័យ៉ងខ្ល ាំង រទងម់្ចនរពះសតិ
សាម រត ី រជាបទានទ់ពលទវោ ទទើបានរបមូលក្ងទព័វលិរតឡប់ទៅ
កានរ់ពះបរមោជវា ាំង របស់រពះឣងគវញិ ទហើយរទងទ់សតចយងទៅ
កានវ់តតទជតពន រទងទ់តរពះទនរតទ ើញទជាដកិ្ទសដ ា ី ក្ ាំពុងលតគ្នល់
រពះសាសាត  ក្នុងវតតទជតពនទនាះ ។ 

ទជាដកិ្ទសដ ា ី ានដងឹរពះោជបាំណង របស់រពះាទឣជាត-
សរតូវ ទហើយ ទទើបរកាបទលូថ្ល “បពរិតរពះមហាោជ រទពយសមបតតិ
ណាមួយ លដលទលូរពះបងគាំ មនិទានា់នឣនញុ្ជដ តឲយទហើយ បុរគល
លបបណា ក្ទ៏ដ្ឋយ ក្ម៏និឣាចយក្ទៅានទឡើយ” ។ 
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-៤៤២- 
រ ឿង ររះរជាដ្កិ្រថថ  

រពះាទឣជាតសរតូវ រទងម់និទជឿទជាដកិ្ទសដ ាទីឡើយ ។ ទសដ ា ី
ដងឹដទូច្ចន ះទហើយ ានរកាបទលូឲយរពះោជា ទដ្ឋះចទិចច ៀន លដលរក្់
ជាប់ទៅនងឹក្ដរបស់ខ្ លួន ។ រពះោជា មនិឣាចទដ្ឋះចទិចច ៀន ទចញពកី្ដ
របស់ទជាដកិ្ទសដ ាាីនទឡើយ ទានល់តទសដ ាឣីនញុ្ជដ តឲយទហើយ ទទើប
អាចទដ្ឋះាន ។ 

ទជាដកិ្ទសដ ា ីទ ើញរពះាទឣជាតសរតូវ ក្ាំពុងលតឈលក្វ់ទងវង 
ក្នុងក្ទិលសតណាា យ៉ងទនះទហើយ ក្ទ៏ក្ើតទសចក្តតីក្ស់លុ ត យ៉ងខ្ល ាំង 
ានរកាបទលូសុាំបពវជាជ ឧបសមប័ទចាំទរះរពះសម្ចម សមពុទ ធ ក្នុងខ្ណៈ
ទនាះឯង លុះឧបសមប័ទទហើយ មនិយូរប៉ុនាម នទឡើយ ក្ា៏នសទរមច
រពះឣរហតតផល ។ 

រទពយសមបតត ិ លដលានទក្ើតទឡើង សរម្ចប់ទជាដកិ្ទសដ ាទីនាះ 
ក្វ៏និាសាតឣ់ស់ទៅ ក្នុងទពលជាមួយគ្នន ទនាះលដរ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសួររពះទជាដកិ្ទតថរថ្ល “ទតើទោក្ម្ចច ស់ 
ម្ចនទសចក្តឣីាទឡាះឣាល័យ ទសាក្សាត យ ចាំទរះរទពយសមបតតទិា ាំង 
ឣស់ទនាះលដរឬទទ?” កាលរពះទថរៈ ទឆលើយថ្ល “មនិម្ចនទទ” ទទើបទច្ចទ
រពះទថរៈថ្ល “ទរលឣួតរពះឣរហតតផល” ទហើយនា ាំយក្ទរឿងទនាះទៅ
រកាបទលូ ដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
នយាធ  តណហ ំ   បហោតវ ន    ឣោគានោ  បរពិវនជ 

តោហ ភវបរកិខីណំ    តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។  
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-៤៤៣- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បុរគលណា ក្នុងទោក្ទនះ លះបងត់ណាា ានទហើយ ជាឣនក្ 
មនិម្ចនផទះ ទរចទចញច្ចក្តណាា ាន តថ្លរត ទៅបុរគលទនាះ លដល
ឣស់តណាា  នងិភព ទហើយ  ថ្ល ជាររហមណ៍ ។  

   
 

២៩៧- រ ឿង ររះបឋម្នដ្បុរវក្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទថរៈមួយឣងគ លដលធ្លល ប់ 
ានទធវើជាតួឯក្ទោខ ន ។ ក្នុងទពលលដលទោក្ទៅជាររហសថ រពះ  
ទថរៈ ានសាត ប់រពះធម៌ទទសនា របស់រពះសាសាត  ទហើយ ក្ម៏្ចនចតិ ត
រជះថ្លល   ានបួសជាភកិ្ខុ រហូតានសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 

ក្ថងមួយ រពះទថរៈ ាននមិន តទៅបណិឌ ាត ជាមួយរពះសងឃ 
ម្ចនរពះពុទ ធជារបធ្លន ានទ ើញកូ្ន របស់ឣនក្ទលងរា ាំម្ចន ក្ ់។ 

រគ្នទនាះឯង ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានសួររពះទថរៈ ថ្ល “ទតើទោក្
ម្ចច ស់ ទៅម្ចនចតិតរកី្ោយសបាយ ក្នុងការទលងរា ាំ ដចូជាបុរស
ទនាះលដរឬទទ?” កាលរពះទថរៈ ទឆលើយថ្ល “មនិម្ចនទទ” ទទើបទច្ចទ  
រពះទថរៈ ថ្ល “ទរលឣួតរពះឣរហតតផល” ទហើយ ក្ន៏ា ាំយក្ទរឿង 
ទនាះ  ទៅរកាបទលូ  ដល់រពះសាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖  
ហិោវ   មានុេកំ  នយាគំ    ទិពវំ  នយាគំ  ឧបចេគា 

េពវនយាគវេំិយុតតំ       តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា លះបងក់្ទិលស លដលជាទររឿងរបក្ប លដលជា 
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-៤៤៤- 
រ ឿង ររះទថិុយនដ្បុរវក្រថថ  

របស់មនសុស ក្ន លងនវូក្ទិលសជាទររឿងរបក្ប លដលជារបស់ទពិវ
ានទហើយ តថ្លរត ទៅបុរគលលដលផុតរសឡះច្ចក្ក្ទិលស ទររឿង 
របក្បទា ាំងពួងទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

 

   
 

២៩៨- រ ឿង ររះទថិុយនដ្បុរវក្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូរពះទថរៈ មួយឣងគទទៀត លដល
ធ្លល ប់ទលងរា ាំទោខ ន ដចូទរឿងរពះបឋមនដបុពវក្ទតថរទនាះលដរ លដល 
ម្ចនមក្ទហើយ ខ្ងទលើទនាះរសាប់ ។  

រពះសាសាត ច្ចរយ រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ហិោវ    រតិញេ   ឣរតិញេ     េីតិភូតំ   និរបូធឹ 

េពវនលាកភិភំុ   វរី ំ    តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅបុរគលលដលលះបងទ់សចក្តទីរតក្ឣរ (ក្នុងកាម
រុណ) នងិទសចក្តមីនិទរតក្ឣរានទហើយ ជាឣនក្ម្ចនចតិតរតជាក្ ់មនិ
ម្ចនឧបធកិ្ទិលស ររបសងរតទ់ោក្ទា ាំងពួងានទហើយ ជាឣនក្ឣង់
ឣាចកាល ហានទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

 

   
 

២៩៩- រ ឿង ររះវងគីស្រថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងា់នរារឰនវូរពះវងគសីទតថរ លដលជា
ររហមណ៍ ទៅឣារស័យក្នុងទរីកុ្ងោជររះឹ ។  រពះទថរៈ ជាឣនក្ទចះដងឹ
មន តឣារម ទគ្នះលោដក៍្ាល  ទហើយទាយដងឹចាស់ ថ្ល  “ទនះ រជឺា 
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-៤៤៥- 
គាថាធម្មបទប្រប 

លោដក៍្ាល របស់បុរគលលដលានទៅទក្ើត ក្នុងនរក្, ទនះ រជឺា 
លោដក៍្ាល របស់បុរគលលដលានទៅទក្ើត ទៅឯក្នុងទទវទោក្” 
ប៉ុទណណះជាទដ ើម ។ 

ពួក្ររហមណ៍ទា ាំងឡាយ ាននា ាំវងគសីររហមណ៍ទនាះ ទៅទធវើ
វធិទីគ្នះលោដក៍្ាល ទៅតមរសុក្តូចធាំ នរិមជនបទ ទសទើរលត
ររប់រចក្លាក្ទា ាំងឣស់ ។ 

មនសុសទា ាំងឡាយ លដលម្ចនម្ចតបតិ មងីម្ច ញាតទិា ាំង ៧ 
សនាត ន លដលានលចក្ឋានទៅទហើយទនាះ ានយក្ម្ចសរាក្ ់តម
ក្ម្ចល ាំងសទាធ  របស់ខ្ លួន ឲយវងគសីររហមណ៍ទនាះ ទគ្នះលោដក៍្ាល 
របស់ឣនក្ទា ាំងទនាះ ទដ ើមបីឲយដងឹថ្ល “ទតើបុរ គលទា ាំងទនាះ ានទៅទក្ើត
ក្នុងទណីាខ្ លះ?” ។ 

វងគសីររហមណ៍ ានទគ្នះនវូលោដក៍្ាលទា ាំងទនាះ ទមើល
ទហើយ ដងឹចាស់ ថ្ល “បុរគលទនះ ានទៅទក្ើត ក្នុងទទីនះ ទទីនាះ” 
ទហើយានទចញដ ាំទណើ រទៅ តមលាំដ្ឋប់លាំទដ្ឋយ រហូតទៅដល់រកុ្ង
សាវតថ ី ក្ទ៏ៅឈប់សរម្ចក្ លក្បរវតតទជតពន ានចួបរបទះនងឹពួក្   
ឣរយិសាវក័្ទា ាំងឡាយ ទៅក្នុងទទីនាះ ។ ពួក្ររហមណ៍ ានឣួត
សរទសើរពរុីណសមបតត ិ របស់វងគសីររហមណ៍ ថ្ល “ជាឣនក្ពូលក្ខ្ល ាំង
ណាស់” ។ 

ចាំលណក្ពួក្ឣរយិសាវក័្ ានទរលឣួតរពះរុណ របស់រពះ
សម្ចម សមពុទ ធ ថ្ល “ជាឣនក្ខ្ល ាំងពូលក្”  ដចូគ្នន លដរ ។ 
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-៤៤៦- 
រ ឿង ររះវងគីស្រថថ  

មនសុសទា ាំងពរីរកុ្មទនាះ ានរបលក្ក្ជលជក្គ្នន  មនិទចះដ្ឋច់
ទរសចទសាះ ទហើយាននា ាំវងគសីររហមណ៍ទនាះ ទៅគ្នល់រពះសាសាត  
ទហើយានរកាបទលូទរឿងទនាះ ថ្លវ យរពះឣងគរទងរ់ជាប ។ 

រគ្នទនាះឯង រពះសាសាត  រទងរ់តស់ឲយទរយក្លោដក៍្ាល 
មនសុសធមមត នងិ លោដក៍្នរពះឣរហន ត ទដ ើមបីឲយវងគសីររហមណ៍
ទាយ ។ 

វងគសីររហមណ៍ ក្ា៏នទគ្នះនវូលោដក៍្ាលមនសុសធមមត 
ទហើយ ទាយរតូវទា ាំងឣស់ ឥតម្ចនខ្សុទឡើយ លតដល់ទគ្នះលោដ៍
ក្ាល របស់បុរគលលដលជារពះឣរហន ត ក្ម៏និទ ើញឣវីទសាះ សាង ត់
សូនយឈឹង មនិដងឹជាទៅទក្ើត ទៅក្នុងទណីាទឡើយ ទហើយានរកាប
ទលូសួររពះសាសាត ថ្ល “បពរិតរពះឣងគដច៏ ាំទរ ើន ទតើរពះឣងគរទងរ់ជាប
លដរឬទទ?” កាលរពះឣងគរតស់ ថ្ល “តថ្លរតដងឹ” ទទើបរកាបទលូសុាំ
ទរៀនមន តឣារមនងឹរពះឣងគ ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងា់នរតស់ ថ្ល “ទបើឣនក្បួសជាភកិ្ខុ ក្នុង
សាំណាក្ត់ថ្លរត, តថ្លរត នងឹឲយឣនក្ទរៀនមន តឣារមទនាះ” ។ 

វងគសីររហមណ៍ ានបួស តមរពះពុទ ធដកីា ទដ ើមបីទរៀនយក្
មន តឣារម ឣាំពរីពះឣងគ ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ រទងា់នរបទាននវូក្មមដ្ឋា ន ៣២ របការ ឲយ  
វងគសីររហមណ៍ទរៀនទហើយរតស់ថ្ល “ទនះរជឺាបរកិ្មមរបស់មន តនុះ៎” ។  

វងគសីររហមណ៍  ានទធវើតមរពះពុទ ធដកីា  ត ាំងពទីដ ើម  រហូត 
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-៤៤៧- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ដល់ចប់ មនិយូរប៉ុនាម ន ក្ា៏នសទរមចរពះឣរហតតផល ។ 
ពួក្ររហមណ៍ទា ាំងឡាយ លដលនា ាំវងគសីររហមណ៍មក្ទនាះ 

ានសួរ ថ្ល “ទតើឣនក្ានទរៀនមន តទនាះ ចប់សពវររប់ទហើយឬទៅ?” ។ 
វងគសីររហមណ៍ ានទឆលើយវញិ ថ្ល “ឣាតម ោព មនិសមរួរ

នងឹរតឡប់ទៅវញិទទ” ។ 
ពួក្ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ានទច្ចទរពះទថរៈថ្ល “ទរលឣួតនវូរពះ     

ឣរហតតផល” ដទូចនះទហើយ ក្ា៏ននា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូដល់
រពះសាសាត  ។ 

រពះសម្ចម សមពុទ ធ  រទងរ់ជាបទហើយ  រតស់នវូគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 
ចុតឹ  នយា  នវទិ  េោត នំ    ឧបបតតិញេ  េពវនសា 

ឣេតតំ   េុគតំ  ពុទធំ       តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

យេស  គតឹ  ន  ជាននតិ       នទវា  គនធពវមានុសា 

ខីោេវ ំ ឣរហនតំ       តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា ដងឹចាស់នវូចុត ិ នងិ បដសិន ធ ិ របស់សតវទា ាំង 
ឡាយ ទដ្ឋយឣាការទា ាំងពួងាន តថ្លរត ទៅបុរគលលដលជាឣនក្
មនិជាប់ជាំរក្ ់ ក្នុងកាម ឣនក្ម្ចនដ ាំទណើ រលអ ទដ្ឋយទសចក្តរីបតបិតត ិ
ឣនក្រតស់ដងឹនវូសចចៈ ៤  ទនាះ  ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

ទទវត រន ធព នងិ ពួក្មនសុសទា ាំងឡាយ មនិដងឹរត ិ របស់
បុរគលណា តថ្លរត ទៅបុរគល លដលជាឣនក្ម្ចនឣាសវៈឣស់ទហើយ 
ជារពះឣរហន តទនាះ  ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 
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-៤៤៨- 
៣០០- រ ឿង នាងធម្មទិនាន រេ  ី

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰនវូនាងធមមទនិាន ទថរ ី។ ទៅទពល
លដលនាងទៅជាររហសថ, នាងជាភរយិ របស់វសិាខ្ឧាសក្ ាន
សុាំការឣនញុ្ជដ តឣិាំពសីាវ ម ី ទដ ើមបីទចញទៅបួស លុះនាងបួសទហើយ 
ានទៅបាំទពញសមណធម៌ ក្នុងរសុក្ជនបទមួយ មួយឣទន លើទដ្ឋយ
នាងភកិ្ខុនទីា ាំងឡាយ មនិយូរប៉ុនាម ន ក្ា៏នសទរមចឣរហតតផល រពម
ទា ាំងបដសិមភទិាទា ាំងឡាយ, ទរកាយមក្ នាងចងទ់ៅជួយឣនទុរគ្នះ 
ដល់ពួក្ញាត ិរបស់ខ្ លួន ទទើបានរតឡប់មក្ទរីកុ្ងោជររះឹវញិ ។ 

វសិាខ្ឧាសក្ជាសាវ ម ីទ ើញនាងរតឡប់មក្វញិ ក្ន៏កឹ្រតិ
ថ្ល “នាងរាក្ដជាចងោ់ច្ចក្សិកាខ បទទហើយ” ចងសួ់រនាងរតង់ៗ  
លតដចូជាមនិហ៊ានសួរទទ ទទើបសួរជាបញ្ជា ធម៌ ក្នុងទសាតបតតមិរគ 
សក្ទាគ្នមមិរគ ឣនាគ្នមមិរគ លដលខ្ លួនានសទរមចទហើយទនាះ ។ 

នាងធមមទនិាន ទថរ ីានទដ្ឋះរសាយបញ្ជា ធម៌ទនាះ រចួទា ាំងឣស់ 
រហូតដល់រពះឣរហតតផល ។ វសិាខ្ឧាសក្ ានទៅរកាបថ្លវ យបងគាំ
រពះសម្ចម សមពុទ ធជាម្ចច ស់ទហើយ ទលូធមមកី្ថ្លទនាះ ដល់រពះឣងគ ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់តស់ ថ្ល “នាងធមមទនិាន ទថរ ីានវសិជនាជ
រតមឹរតូវទហើយ, ទបើឣនក្សួរតថ្លរត, ក្ត៏ថ្លរត វសិជជនាយ៉ងដទូច្ចន ះ
លដរ”  ដទូច នះទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

យេស  បុនរ ច  បចាឆ  ច    មនជឈ  ច  នតថិ   កិញេនំ 

ឣកិញេនំ   ឣោទានំ      តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរគលណា មនិម្ចនក្ងវល់ ក្ នុងកាលមុនផង ក្នុងកាលជាខ្ង 
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-៤៤៩- 
គាថាធម្មបទប្រប 

ទរកាយផង ក្នុងកាលជាក្ណាត លផង តថ្លរត ទៅបុរគលលដលជា
ឣនក្មនិម្ចនទសចក្តកី្ងវល់ មនិរបកានម់្ច ាំទនាះ  ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

   
 

៣០១- រ ឿង ររះឣងគុលិមាលរថថ  

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰរពះឣងគុលិម្ចលទតថរ ។ ក្នុងក្ថង
លដលរពះាទបទសនទទិកាសល រទងថ់្លវ យ នវូឣសទសិទានទនាះ, 
រពះឣងគ រទងា់នឲយដ ាំរលីដលសលូ តៗ ឈរា ាំងទសវតចឆរត របទរនរពះ
ភកិ្ ខុសងឃ ។ ដ ាំរលីដលសលូតៗ ទនាះ ទៅខ្ វះលតមួយក្ាលទទៀតប៉ុទណាណ ះ, 
ដ ាំរលីដលទៅសល់ សុទ ធលតជាដ ាំរចុីះទរបង កាចសាហាវទា ាំងឣស់ ។ 

រពះោជា រទងា់នរបកឹ្ា ជាមួយនងឹរពះនាងមលលិកាទទវ ី ។ 
រពះនាងមលលិកាទទវ ីានរកាបទលូ ថ្ល “បពរិតរពះសាវ ម ីទបើដ ាំរលីដល
សលូតៗ មនិម្ចនទហើយ រតូវលតយក្ដ ាំរ ី លដលកាចសាហាវមក្ទរបើការ
ជាំនសួ ប៉ុលន តរពះឣងគ រតូវយក្ដ ាំរលីដលកាចសាហាវទនាះ ឲយឈរកាន់
ទសវតចឆរត ា ាំងរពះឣងគុលិម្ចលទតថរ ទទ ើបជាការរបទសើរ” ។ រពះោជា 
រទងា់នទធវើតមរពះនាងមលលិកាទទវទីា ាំងឣស់ ។ 

ដ ាំរ ី លដលកាចសាហាវទនាះ រគ្ននល់តទ ើញរពះឣងគុលិម្ចល-
ទតថរ ក្រ៏តឡប់ជាសតវសលូ តបូតរតមឹរតូវ មនិកាចសាហាវ ដចូមុនទទៀត
ទឡើយ ។ 

ភកិ្ ខុទា ាំងឡាយ ទ ើញដទូច្ចន ះទហើយ សួរនវូរពះទថរៈ ថ្ល “រពះ
រុណម្ចច ស់  ទ ើញដ ាំរលីដលកាចសាហាវ  ឈរា ាំងទសវតចឆរតឲយទនាះ 
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-៤៥០- 
រ ឿង រទវ្ិថរព្វ ម្ណ៍្ 

ទតើម្ចនការភយ័ខ្ល ចលដរឬទទ?” កាលទបើរពះទថរៈ ទឆលើយថ្ល “ខ្ ញុ ាំ មនិ
ភយ័ខ្ល ចទទ” ដទូចនះទហើយ ទទើបទច្ចទរពះទថរៈថ្ល “ទរលឣួតនវូរពះ     
ឣរហតតផល” ទហើយ ាននា ាំយក្ទរឿងទនាះ ទៅរកាបទលូ ដល់រពះ
សាសាត រទងរ់ជាប ។ 

រពះសាសាត  រទងរ់ជាបទហើយ រតស់ពនយល់ដល់ភកិ្ ខុទា ាំងទនាះ 
កុ្ ាំឲយយល់រចឡាំ ទហើយរតស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

ឧេភំ  បវរ ំ វរី ំ    មនហេឹ   វជិិោវនំិ 

ឣននជំ  នហាតកំ  ពុទធំ     តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

តថ្លរត ទៅវរីបុរស ឣនក្ឣងឣ់ាច ឣនក្របទសើរ ឣនក្លសវងរក្
រុណដធ៏ាំ ជាឣនក្ឈនះម្ចរ មនិម្ចនក្ទិលសទររឿងញាប់ញ័រ ោង
ក្ទិលសរជះឣស់ទហើយ ជាឣនក្រតស់ដងឹសចចៈទនាះថ្លជាររហមណ៍។ 

 

   
 

៣០២- រ ឿង រទវ្ិថរព្វ ម្ណ៍្ 

រពះបរមសាសាត  រទងរ់ារឰបញ្ជា របស់ទទវហតិររហមណ៍ ។ 
ររហមណ៍ទនះ ានថ្លវ យនវូទភសជជៈ ដល់រពះសាសាត  ក្នុងរគ្នលដល
រពះឣងគរទងរ់ពះរបឈួន ទដ្ឋយរពះវាទយ, កាលទបើរពះឣងគ រទង់
ាតរ់ពះរបឈួនទហើយ,  ទទើបរកាបទលូ ថ្ល “បពរិតរពះឣងគ ដច៏ ាំទរ ើន 
ទតើថ្លវ យនវូទទយយធម៌ ដល់បុរគលលបបណា ទទើបាននវូផោនសិងស 
ទរចើន?” ។ 

រពះសាសាត   រទងា់នរតស់ថ្ល  “ម្ចន លររហមណ៍  ថ្លវ យដល់  
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-៤៥១- 
គាថាធម្មបទប្រប 

បុរគលជាររហមណ៍ទនាះឯង ទទើបានផោនសិងសទនាះទរចើន” ដទូចនះ
ទហើយ  រទងរ់តស់នវូរពះគ្នថ្លទនះ ថ្ល ៖ 

បុនពវនិវាេំ  នយា  នវទិ     េគាគ បាយញេ  បេសតិ 

ឣនថា  ជាតិកខយំ  បនោត    ឣភិញ្  នវាេិនោ  មុនិ 

េពវនវាេិតនវាសានំ    តមហំ  រពមិូ  រព្វហមណំ ។ 

បុរ គលណាដងឹចាស់នវូខ្ន ធបចចក្ៈ លដលខ្ លនួធ្លល ប់ទៅឣារស័យ 
ក្នុងកាលមុនផង ដងឹចាស់ឋានសួរ ៌ នងិ ឣាយភូមផិង មួយទទៀត 
ានសទរមចធម៌ជាទររឿងឣស់ជាត ិ ជាឣនក្រាជញ ទរសចក្ចិចទហើយ 
ទររះដងឹចាស់ តថ្លរត ទៅបុរគលលដលជាឣនក្របរពតឹ តរពហមចរយិ 
ធម៌  ចប់សពវររប់ទហើយទនាះ ថ្ល ជាររហមណ៍ ។ 

ចប់ព្រពាហមណវគ្គ   ទី ២៦ 

ចប់ភាគ ទី ៨ 

ចប់ គាថាធមមបទប្រប 
 

   
 

ចិ  ំ ថិដ្ ឋថុ  រទុធសាស្នំ ! 

 

ចមលងសាជាថ្ា ីចប់ស្ពវព្គប់ 

ថ្ថ្ៃសុ្ព្ក្ស ៨ មោច ដខផលគុន ព.ស្. ២៥៤៩  ព្តវូនឹងថ្ថ្ៃ ទ្ី១ ដខមមសា ២០០៥    

មវលាយប់ ៩:៣០ ន្មទ្ី 

ភិក្ខុវនិយធសោ មហាយិន-សនឿន 
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-៤៥២- 
ឧទានននគាថាធម្មបទ គឺ 

សាំលដងឣាំពយីមក្វរគ ១ ឣបបម្ចទវរគ ១ ចតិ តវរ គ ១ បុបផវរគ ១ 
រលវរគ ១ បណឌិ តវរគ ១ ឣរហន តវរគ ១ សហសសវរគ ១ ាបវរគ ១ 
ទណឌ វរគ ១  រតូវជា ១០ វរគ  ។ 

ជោវរគ ១ ឣតតវរគ ១ ទោក្វរគ ១ ពុទ ធវរគ ១ សុខ្វរគ ១          
បយិវរគ ១ ទកាធវរគ ១ មលវរគ ១ ធមមដ ាវរ គ ១ មរគវរគ ១ រមួនងឹ      
វរគខ្ងទដ ើម  រតូវជា ២០ វរគ  ។ 

បក្ណិណក្វរគ ១ នរិយវរគ ១ នារវរគ ១ តណាា វរគ ១ ភកិ្ ខុវរ គ ១ 
ររហមណវរគ ១ បូក្រមួរតូវជា ២៦ វរគ លដលរពះឣាទចិ ចពន ធ ុ រទង ់
សាំលដងទកុ្ទហើយ ។ 

ក្នុងយមក្វរគ ម្ចន ២០ គ្នថ្ល ក្នុងឣបបម្ចទវរគ ម្ចន ១២ 
គ្នថ្ល ក្នុងចតិ តវរ គ ម្ចន ១១ គ្នថ្ល ក្នុងបុបផវរគ ម្ចន ១៦ គ្នថ្ល ក្នុងរល
វរគ ម្ចន ១៧ គ្នថ្ល ក្នុងបណឌិ តវរគ ម្ចន ១៤ គ្នថ្ល ក្នុងឣរហន តវរគ ម្ចន 
១០ គ្នថ្ល ក្នុងសហសសវរគ ម្ចន ១៦ គ្នថ្ល ក្នុងាបវរគ ម្ចន ១៣ 
គ្នថ្ល ក្នុងទណឌ វរគ ម្ចន ១៧ គ្នថ្ល ក្នុងជោវរគ ម្ចន ១១ គ្នថ្ល ក្នុង    
ឣតតវរគម្ចន ១២ គ្នថ្ល ក្នុងទោក្វរគ ម្ចន ១២ គ្នថ្ល ក្នុងពុទ ធវរ គ ម្ចន 
១៦ គ្នថ្ល ក្នុងសុខ្វរគ នងិ បយិវរគ ម្ចន ១២ គ្នថ្ល ដចូគ្នន  ក្ នុង      
ទកាធវរគ ម្ចន ១៤ គ្នថ្ល ក្នុងមលវរគ ម្ចន ២១ គ្នថ្ល ក្នុងធមមដ ាវរ គ 
ម្ចន ១៧ គ្នថ្ល  ក្នុងមរគវរគ ម្ចន ១៦ គ្នថ្ល  ក្នុងបក្ណិណក្វរគ ម្ចន ១៦  
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-៤៥៣- 
ឧទានននគាថាធម្មបទ 

គ្នថ្ល ក្នុងនរិយវរគ នងិ នារវរគ ម្ចន ១៤ គ្នថ្ល ដចូគ្នន  ក្នុងតណាា វរគ 
ម្ចន ២២ គ្នថ្ល  ក្ នុងភកិ្ ខុវរ គ ម្ចន ២៣ គ្នថ្ល  ក្ នុងររហមណវរគ ដឧ៏តតម 
ម្ចន ៤០ គ្នថ្ល ។  ៤២៣ គ្នថ្ល ដក្ទទទៀត រពះឣាទចិ ចពន ធ ុរទងស់ាំលដង
ទកុ្ទហើយ ក្នុងធមមបទនាិត ។ 

 
   

 
    ទុកខបបត្តត   ច  និទទ ុោខ       ភយបបត្តត   ច  និព្ភយា 

    កោកបបត្តត   ច  និកសសោោ    កោនត ុ  សកព្េបិ  បាណិកោ ។ 

        សតវទា ាំងឡាយទា ាំងពួង លដលដល់ទហើយនវូទសចក្តទីកុ្ ខ សូមឲយ
ជាសតវាតទ់សចក្តទីកុ្ ខទៅ, លដលដល់ទហើយនវូភយ័ សូមឲយជាសតវ
ាតភ់យ័ទៅ, លដលដល់ទហើយនវូទសចក្តទីសាក្ សូមឲយជាសតវ  
ាតទ់សចក្តទីសាក្ទៅ  ។ 
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