សេចក្តីមិនប្បមាទជាក្ំពូលននក្ុេលធម៌
ទាំងឡាយ
អបបមាទេូប្រ
[ សេចក្តីមិនប្បមាទជាក្ំពូលននក្ុេលធម៌ទាង
ំ ឡាយ ]
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ពួក្េរវទាំងអមាលមាា ន សទាះបីមិនមានសជើងក្តី មានសជើង
ពីរក្តី មានសជើងបួនក្តី មានសជើងសប្ចើនក្តី មានរូបក្តី មិនមានរូបក្តី មានេញ្ញាក្តី មិន
មានេញ្ញាក្តី មានេញ្ញាក្៏មិនមមន មិនមានេញ្ញាក្៏មិនមមនក្តី ប្ពះរថាគរ ជា
អរហនតេមាាេមពុទធ ប្ាក្ដជាប្បសេើរ ជាងពួក្េរវទាំងអមាលសោះ ( យ៉ា ងណា
មិញ ) មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ក្ងធម៌ជាក្ុេលឯណានីមួយ ក្ងធម៌ជាក្ុេលទាំង
អេ់សោះ មានអបបមាទ ជាឫេប្បជុំចុះក្នុងអបបមាទ អបបមាទ ប្ាក្ដជាប្បសេើរ
ជាងក្ងធម៌ជាក្ុេលទាំងសោះ ក្៏យ៉ាងសោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងដានសជើងដំរ ី
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បៀបដូចជាស្ននមសជើងទាំងឡាយណាមួយ របេ់ពួក្េរវ
មដលសដើរសលើនផទមផនដី ស្ននមសជើងទាំងអេ់សោះ រមមងដល់នូវការប្បជុំចុះ ក្នុង

ស្ននមសជើងននដំរ ី ស្ននមសជើងននដំរ ី ប្ាក្ដជាប្បសេើរជាងស្ននមសជើងននេរវទាំង
សោះ សប្ោះជាស្ននមសជើងធំ យ៉ា ងណាមិញ មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ក្ងធម៌ជាក្ុេល
ឯណានីមួយ ក្ងធម៌ ជាក្ុេលទាំងអេ់សោះ មានអបបមាទ ជាឫេប្បជុំចុះ ក្នុង
អបបមាទ អបបមាទ ប្ាក្ដជាប្បសេើរជាងក្ងធម៌ ជាក្ុេលទាំងអេ់សោះ ក្៏
យ៉ា ងសោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងបងកង់របេ់ក្ូដាគារ
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ដូចជាបងកង់ទាំងឡាយ ឯណានីមួយ របេ់ក្ូដាគារ ( ផទះ

មដលសគេស្រគះសដាយក្ំពូល ) បងកង់ទាំងអេ់សោះ ឈមសៅរក្ក្ំពូល សទរសៅរក្
ក្ំពូល ប្បជុំសៅប្រង់ក្ំពូល ក្ំពូលប្ាក្ដជាប្បសេើរជាងបងកង់ទាំងសោះ យ៉ា ងណា
មិញ មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ក្ងធម៌ជាក្ុេលឯណានីមួយ ក្ងធម៌ជាក្ុេលទាំង

អេ់សោះ មានអបបមាទ ជាឫេប្បជុំចុះក្នុងអបបមាទ អបបមាទ ប្ាក្ដជាប្បសេើរ
ជាងក្ងធម៌ជាក្ុេលទាំងសោះ ក្៏យ៉ាងសោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងក្លិនឫេកាលោ
ំ ក្់
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បៀបដូចជាក្លិនឫេសឈើ ទាំងឡាយ ឯណានីមួយ ក្លិនឫេ
កាលំោក្់ ប្ាក្ដជាប្បសេើរជាងក្លិនឫេសឈើ ទាំងសោះ យ៉ា ងណាមិញ មានលភិក្ុខ
ទាំងឡាយ ។ល។ ក្៏យ៉ាងសោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងក្លិនខ្លឹមចនទន៍ប្ក្ហម
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បៀបដូចជាក្លិនខ្លឹមទាំងឡាយឯណានីមួយ ក្លិនខ្លឹមចនទន៍
ប្ក្ហមប្ាក្ដជាប្បសេើរជាងក្លិនខ្លឹមទាំងសោះ យ៉ា ងណាមិញ មានលភិក្ុទាំ
ខ ង
ឡាយ ។ល។ យ៉ា ងសោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងក្លិនផ្កកមលិះ
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បៀបដូចជាក្លិនផ្កកសឈើ ទាំងឡាយ ឯណានីមួយ ក្លិនផ្កកមលិះ
ប្ាក្ដជាប្បសេើរ ជាងក្លិនផ្កកសឈើ ទាំងសោះ យ៉ា ងណាមិញ មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ
។ល។ ក្៏យ៉ាងសោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងសេតចចប្ក្ពរតិ
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បៀបដូចជាពួក្សេតចរូចៗ ឯណានីមួយ ពួក្សេតចរូចៗ
ទាំងអេ់សោះ រមមងជាចំណុះរបេ់សេតចចប្ក្ពរតិ សេតចចប្ក្ពរតិ ប្ាក្ដជា

ប្បសេើរជាងពួក្សេតចរូចៗ ទាំងសោះ យ៉ា ងណាមិញ មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ។ល។
ក្៏យ៉ាងសោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងពនលឺប្ពះច្នទ
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បៀបដូចជាពនលឺ របេ់រប
ូ ផ្កកយទាំងឡាយឯណានីមួយ ពនលឺ
ទាំងអេ់សោះ មិនានដល់នូវចំណិរ ជាគប្មប់ ១៦ៗ ដង ននពនលឺប្ពះច្នទ ពនលឺ

ប្ពះច្នទប្ាក្ដ ជាប្បសេើរ ជាងពនលឺននរូបផ្កកយទាំងសោះ យ៉ា ងណាមិញ មានលភិក្ុខ
ទាំងឡាយ ។ល។ ក្៏យ៉ាងសោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងប្ពះអាទិរយ
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បៀបដូចជាប្ពះអាទិរយ កាលសបើសភលៀងស្នវង ប្ាេចាក្

ពពក្ក្នុងេរទេម័យ ខ្ពេ់ផុរពពក្ ក្មាារ់បង់នូវងងឹរទាំងអេ់ មដលសៅសលើ
អាកាេ សហើយភលឺស្នវងរុងសរឿង យ៉ា ងណាមិញ មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ។ល។ ក្៏យ៉ាង
សោះមដរ ។

សេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងមហាេមុប្ទ
មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បៀបដូចជាទសនលធំទាំងឡាយ ឯណានីមួយ គឺទសនលគរគ

យមុោ អចិរវរី េរភូ មហី ទសនលទាំងអេ់សោះ ក្៏ឈមសៅរក្េមុប្ទ ឱនសៅរក្
េមុប្ទ សទរសៅរក្េមុប្ទ សោចសៅរក្េមុប្ទ មហាេមុប្ទ ប្ាក្ដជាប្បសេើរ
ជាងទសនលធំទាំងសោះ យ៉ា ងណាមិញ មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ក្ងធម៌ ជាក្ុេល

ឯណានីមួយ ក្ងធម៌ជាក្ុេលទាំងអេ់សោះ មានអបបមាទ ជាឫេប្បជុំចុះក្នុង
អបបមាទ អបបមាទ ប្ាក្ដជាប្បសេើរជាងក្ងធម៌ ជាក្ុេលទាំងសោះ ក្៏យ៉ាង
សោះមដរ ។
( អបបមាទេូប្រ បិដក្សលខ្ ៥០ ទំព័រ ៤៧-៥០ )

អដឋក្ថា
ការាបក្អបបមាទ សេចក្តីមិនប្បមាទជាសហរុោំឲ្យសធវើក្ុេល គបបីយល់ស

ើញថា

ជាក្ំពូលននក្ុេលធម៌ទាំងពួង ដូចប្ពះេមាាេមពុទធប្ទង់ជាក្ំពូលននេរវទាំងពួង
ដូសចានះ។

េួរថា៖ ក្៏ការាបក្អបបមាទសោះ ជាសោក្ិយ ចំមណក្ក្ុេលធម៌ទាំងឡាយ ជា
សោក្ុរតរក្៏មាន ការាបក្អបបមាទសនះ ជាកាមាវចរមរម៉ា ង ចំមណក្ក្ុេលធម៌
ទាំងឡាយ ប្បប្ពឹរសត ៅក្នុងភូមិ ៤ មិនមមនឬ ការាបក្អបបមាទសនះជាក្ំពូលនន
ក្ុេលធម៌ទាំងឡាយសោះ ានយ៉ា ងដូចសមតច?

សឆលើយថា៖ សប្ោះអរថថា ជាសហរុឲ្យាន ។ ពិរមមន ក្ុេលធម៌ទាំងឡាយសោះ
បុគគលរមមងានសដាយសេចក្តីមិនប្បមាទ សប្ោះសហរុសោះ សេចក្តីមិនប្បមាទ
សោះ សទើបសមាះថា ជាក្ំពូលននក្ុេលធម៌ទាំងឡាយសោះ សដាយសហរុសោះ
សទើបប្ាេ់ថា ក្ុេលធម៌ទាំងអេ់សោះ មានសេចក្តីមិនប្បមាទជាឫេគល់ ។

អធិបាយអំពីសេចក្តីសប្បៀបសធៀបនឹងផ្កកមលិះ
ាន ឮថា ប្ពះាទភារិយមហារាជប្ទង់ប្ពះេណា
ត ប់េូប្រសនះសហើយ ប្ទង់ប្ាថាន
នឹងពិសស្នធសមើល សទើបឲ្យសគយក្ផ្កកប្ក្អូបមក្អប់សដាយរបេ់ប្ក្អូប ៤ ប្បសភទ
ក្នុងបនទប់នីមួយៗ ដាក្់កាតប់ផ្កកមលិះទុក្ក្ណា
ត លបនទប់ សធវើផ្កកដនទសទៀរមដលសៅ
េល់ជាកាតប់ដាក្់ជុំវ ិញកាតប់ផ្កកមលិះ សោះ ប្ទង់បិទទាវរសហើយ សេតចយ៉ងសចញសៅ
ខាងសប្ៅ កាលប្ទង់េប្មាក្សៅខាងសប្ៅមួយស្េបក្់សហើយ សបើក្ទាវរសេតចយ៉ង
ចូលសៅ ក្លិនផ្កកមលិះបាះនឹងប្ពះោេិក្មុនផ្កកដនទទាំងអេ់ ។ ប្ទង់យ៉ងចុះពីប្ក្ឡា
ប្ពះបនទំ ឈរសៅសលើប្ពះមទនធំសោះឯង មបរប្ពះភ្ក្តសៅរក្ប្ពះមហាសចរិយ ប្ទង់
ថាវយបងគំប្ពះមហាសចរិយ សដាយប្ទង់ប្ពមទទួលថា ប្ពះេមាាេមពុទធកាលប្ាេ់
ថា ក្លិនផ្កកមលិះជាក្ំពូលននបុបគ
ផ នធជារិទាំងសោះ សមាះថា ប្ាេ់សដាយប្បនព
សហើយ ។
េូមអេ់សោក្អនក្អនុសមាទោ !
(ចប់)

