អំពពើដែលរពះតថាគត មិនចាំបាច់រក្សា ឬរវាំង ៣
តីណិ តថាគតស្ស អរពក្សេយានិ អំពពើដែលរពះតថាគត មិនចាំបាច់រក្សា ឬរវាំង
មាន ៣ យ៉៉ ង គឺ៖
១. បរ ិស្ុទកា
ធ យស្មាចាពោ អាវុពោ តថាគពោ នតថិ តថាគតស្ស កាយទុចរច ិតំ
យំ តថាគពោ រពក្សេយយ មា ពម ឥទំ បពោ អញ្ញាស្ីតិ មានលអាវុពោទាំង ឡាយ
រពះតថាគតមានកាយស្មាចារបរ ិស្ុទធ រពះតថាគត គបបីរក្សានូវកាយទុចចរ ិតណា
ថា អនក្សែទទក្សុំបីែឹងនូវកាយទុចចរ ិតរបស្់អញពនះ កាយទុចរច ិតពោះមិនមានែល់
រពះតថាគតព

ើយ

២. បរ ិស្ុទវធ ចីស្មាចាពោ អាវុពោ តថាគពោ នតថិ តថាគតស្ស វចីទុចរច ិតំ យំ
តថាគពោ រពក្សេយយ មា ពម ឥទំ បពោ អញ្ញាស្ីតិ មានល អាវុពោទាំងឡាយ រពះ
តថាគតមានវចីស្មាចារបរ ិស្ុទធ

រពះតថាគតគបបីរក្សានូវវចីទុចចរ ិតណាថា

អនក្ស

ែទទក្សុំបីែឹងនូវវចីទុចចរ ិតរបស្់អញពនះ វចីទុចចរ ិតពោះ មិនមានែល់រពះតថាគត
ព

ើយ

៣. បរ ិស្ុទម
ធ ពោស្មាចាពោ អាវុពោ តថាគពោ នតថិ តថាគតស្ស មពោទុចរច ិតំ
យំ តថាគពោ រពក្សេយយ មា ពម ឥទំ បពោ អញ្ញាស្ីតិ មានលអាវុពោទាំង ឡាយ
រពះតថាគតមានមពោស្មាចារបរ ិស្ុទធ រពះតថាគតគបបីរក្សានូវមពោទុចចរ ិតណា
ថា អនក្សែទទក្សុំបីែឹងនូវមពោទុចចរ ិតរបស្់អញពនះ មពោទុចចរ ិតពោះ មិនមានែល់
រពះតថាគតព

ើយ

( បិែក្សពលខ ១៩ ទំព័រ ១៣៨-៩ )
អធិបាយ
ពាក្សយថា អរពក្សេយានិ ដរបថា មិនចាំបាច់រក្សា ។ ពោក្សស្ដមែងន័យថា មិនមានក្សិចច
ដែលនឹងចាំបាច់រតូវរក្សាទាវរនីមួយៗ ក្សនុងចំពណាមទាវរទាំង ៣, រគប់ទាវរទាំងអស្់
រក្សាទុក្សលអព ើយពោយស្តិដតមា៉ ង ។ ពាក្សយថា បែិចាាពទមិ ពស្ចក្សែីថា កាយ
ទុចចរ ិតពនះពក្សើតព

ើងពរពាះការមិនរវាំងរបស្់តថាគត, តថាគតនឹងរក្សាមិនឲ្យអនក្ស

ែទទែឹង ។ ពាក្សយថា នតថិ តថាគតស្ស ពស្ចក្សែីថា កាយទុចរច ិតដែលនឹងរតូវរក្សា
យ៉៉ ងពោះ មិនមានែល់រពះតថាគត ។ ស្ូមបីក្សុងចំ
ន
ដណក្សែ៏ពស្ស្ [ គឺវចីទុចចរ ិតជា
ពែើម ] ក្ស៏មានន័យពនះែូចគ្នន ។

ស្ួរថា រពះខីណាស្ស្ព មានកាយស្មាចារជាពែើម មិនបរ ិស្ុទពធ ទឬ?
ពឆលើយថា មិន ដមនមិនបរ ិស្ុទពធ ទ ដតថាបរ ិស្ុទម
ធ ិនពស្មើនឹងរពះតថាគត ។ រពះខីណា

ស្ស្ពដែលមានការស្ិក្សាមក្សតិច

រដមងមិនរតូវអាបតែិដែលជាពោក្សវជជៈ

ក្ស៏ពិត

ដមន, ដតពរពាះមិនឈ្លលស្ក្សនុងពុទប
ធ បញ្ាតិែ ក្ស៏រដមងរតូវអាបតែិក្សុងកាយទា
ន
វ រ ែូចជា
ការពធវើវ ិហារ ពធវើក្សុែិ (

នឹងអនុបស្មបននជាពែើម

ួស្របមាណ ខុស្នឹងពុទប
ធ បញ្ាតិែ ) រដមងពៅរួមពែក្សរួម (
)

។

រដមងរតូវអាបតែិក្សុងវចី
ន
ទាវរ

ែូចជាការពធវើជាពម

អពណើែ ក្ស ពពាលធម៌ពោយបទ ស្ដមែងធម៌ឲ្យពលើស្ពី ៥-៦ មាត់ ( ែល់មាតុរគ្នម )
ពពាលអួតឧតែរ ិមនុស្សធមមដែលមានពិត ( ជាពែើម ) ។ រដមងរតូវអាបតែិពរពាះ
ទទួលមាស្ និងរបាក្ស់ ោមមពោទាវរពោយអំណាចពស្ចក្សែីពរតក្សអរក្សនុងមាស្ និង
របាក្ស់ដែលពគរក្សាទុក្សពែើមបីខួន
ល

។

ស្ូមបីរពះខីណាស្ស្ព

ធមមពស្ោបតីោរ ីបុតក្ស
ែ ៏ពៅពក្សើតមពោទុចចរ ិតព

ើងបាន

របដ

លរពះ

ពោយអំណាចការរតិះរ ិះ

ក្សនុងមពោទាវរ ។
កាល ោក្សយបាតុពមយយក្សៈ ស្ូមខមាពទាស្រពះមានរពះភាគពែើមបីរបពយ៉ជន៍ែល់
រពះោរ ីបុតែ

និងរពះពមាគគោលន

ក្សនុងរគ្នដែលរទង់បពណែញរពះពថរៈទាំងពីររូប
ពោះរពមទាំងភិក្សុេ របមាណ ៥០០ រូប ក្សនុងពរឿងបាតុមៈ រពះពថរៈ ដែលរពះែ៏មាន
រពះភាគរោស្់ស្ួរថា “មានលោរ ីបុតែ ពតើអក្ស
ន គិតែូចពមែច កាលភិក្សុស្ងឃរតូ
េ
វ
តថាគតបពណែញព

ើយ” ។ ែូពចនះ ក្ស៏ពក្សើតគំនិតពនះព

ើងមក្សថា “អញរតូវរពះ

ោោែបពណែញ ពរពាះមិនឈ្លលស្ក្សនុងពរឿងបរ ិស្័ទ, ចាប់ោំងពីឥ

វពនះពៅ
អញ
ូ

នឹងមិនពរបៀនរបពៅជនែទទពទៀតពទ” ពទើបបានរកាបទូលថា “បពិរតរពះអងគែ៏
ចពរមើន ខញំុរពះអងគមានពស្ចក្សែីរតិះរ ិះយ៉៉ ងពនះថា “ភិក្សុស្ងឃដែលរពះែ៏
េ
មានរពះ
ភាគបពណែញព ើយ, ឥ ូវពនះ រពះែ៏មានរពះភាគ រទង់ខវល់ខ្វវយតិច របក្សប
ទិែធ
ឋ មមស្ុខវ ិហារ,

ស្ូមបីពួក្សពយើងទាំងពីររូបក្ស៏នឹងខវល់ខ្វវយតិច

របក្សប

ទិែធ
ឋ មមស្ុខវ ិហារដែរ” ។ លំោប់ពោះ រពះោោែការនឹងរទង់ពលើក្សយក្សក្សិចដច ែល
គួរតិះពែៀល ពរពាះមពោទុចរច ិតពោះ របស្់រពះពថរៈ ពទើបរោស្់ថា “ក្សុំព
ោរ ីបុរត ការគិតយ៉៉ ងពនះមិនគួរពក្សើតព

ើងែល់អក្ស
ន ពទៀតព

ើយ

ើយ” ។ ស្ូមបីរគ្នន់ដត

គំនិតថា “ពយើងនឹងមិនបពរងៀនជនែទទ យ៉៉ ងពនះ” ក្ស៏ពឈ្លមះថា ជាមពោទុចចរ ិត
របស្់រពះពថរៈ ដតរពះែ៏មានរពះភាគ រដមងមិនមានរពះតរមិះពោះ ព
ដែលរពះែ៏មានរពះភាគរទង់ែល់នូវស្ពវញ្ុា តញ្ញាណព
ទុចចរ ិតពោះ

មិនដមនជាព

តុគួរឲ្យអោចរយពទ

ើយ

ើយការ

នឹងមិនគបបីមាន

ស្ូមបីដតស្ថិតពៅក្សនុងភូមិទនរពះ

ពពាធិស្តវ រទង់របក្សបពស្ចក្សែីពាយ៉មអស្់ ៦ ឆ្ននំ រពះអងគក្ស៏មិនមានទុចចរ ិតព

ើយ

។ ស្ូមបីកាលពួក្សពទវោពក្សើតមានពស្ចក្សែីស្ងស័យយ៉៉ ងពនះថា “ដស្បក្សពពាះជាប់
នឹងឆអឹងខនង ( យ៉៉ ងពនះ ) រពះស្មណពគ្នតម ែល់នូវការរលត់ស្ូនយ ( ព

ើយពទ

ែឹង )” កាលរតូវមារមានចិតបា
ែ ប ពពាលថា “ស្ិទត
ធ ថ ពោក្សរតូវមក្សលំបាក្សលំបិន
ពធវើអី ពោក្សអាចពោយពភាគស្មបតែិបានផង ពធវើបុណយបានផង” ែូពចនះ ស្ូមបីដត
គំនិតថា “អញនឹង ( រត

ប់ពៅ ) ពោយពភាគស្មបតែិ” ក្ស៏មិនបានពក្សើតព

ព

មារក្ស៏ជាប់ោមរពះមានរពះភាគកាលដែលពៅជារពះ

ើយ

។

ពរកាយមក្ស

ើង

ពពាធិស្តវ អស្់រយៈពពល ៦ ឆ្ននំ ក្សនុងពវោដែលបានរោស្់ែឹងជារពះពុទពធ ើយ
មួយឆ្ននំពទៀត ក្ស៏មិនបានពឃើញពទាស្ណានីមួយព ើយ ពទើបពពាលពស្ចក្សែីពនះទុក្ស
ព

ើយពទើបពចៀស្ពចញ ថា៖
ស្តែវស្ានិ ភគវនែំ

អនុពនធឹ បទាបទំ

ឱោរ ំ ោធិគចាិស្សំ

ស្មពទធ
ុ ស្ស ស្តីមពោ ។

“ពយើង ជាប់ោមរពះមានរពះភាគរគប់ជំហាន អស្់រយៈកាល ៧ ឆ្ននំ ក្ស៏មិនបាន
ពឃើញពទាស្ណានីមួយ របស្់រពះស្មាមស្មពុទធ ជាអនក្សមានស្តិបរ ិបូណ៌ព

ើយ” ។

ពុទធ
ធ ម៌ ១៨ របការ
របការមួយពទៀត

គបបីរជាបការមិនមានទុចចរ ិតរបស្់រពះមានរពះភាគ

ពោយ

អំណាចទនពុទធ
ធ ម៌ ១៨ របការ ។
អោឋរស្ ពុទធ
ធ មាម ោម នតថិ តថាគតស្ស កាយទុចរច ិតំ, នតថិ វចីទុចរច ិតំ, នតថិ
មពោទុចរច ិតំ, អតីពត ពុទស្
ធ ស អបបែិ
អបបែិ

តញាណំ, អោគពត, បចចុបបពនន ពុទស្
ធ ស
តញាណំ, ស្ពវំ កាយក្សមមំ ពុទស្
ធ ស ភគវពោ ញាណានុបរ ិវតែិ, ស្ពវំ វចីក្សមមំ,

ស្ពវំ មពោក្សមមំ ពុទស្
ធ ស ភគវពោ ញាណានុបរ ិវតែិ, នតថិ ឆនទស្ស ហានិ, នតថិ វ ីរ ិយស្ស
ហានិ, នតថិ ស្តិយ៉ ហានិ, នតថិ ទវា, នតថិ រវា, នតថិ ចលិតំ នតថិ ស្

ោ, នតថិ

អពាវពោ មពោ, នតថិ អក្សុស្លចិតន
ែ ិែ ។
ពុទធ
ធ ម៌

១៨ របការទាំងពោះ គឺ រពះតថាគតមិនមានកាយទុចចរ ិត ១ មិនមាន

វចីទុចចរ ិត ១ មិនមានមពោទុចរច ិត ១ ពុទញា
ធ
ណមិនមានអវីមក្សោោំងក្សនុងអតីត ១

ពុទធញាណមិនមានអវីមក្សោោំងក្សនុងអោគត ១ ពុទធញាណមិនមានអវីមក្សោោំងក្សនុង

បចចុបបនន ១ កាយក្សមមទាំងពួងរបស្់រពះមានរពះភាគ ស្ស្បោមពុទញា
ធ
ណ ១
វចីក្សមមទាំងពួងរបស្់រពះមានរពះភាគ ស្ស្បោមពុទធញាណ ១ មពោក្សមមទាំងពួង
របស្់រពះមានរពះភាគ ស្ស្បោមពុទញា
ធ ណ ១ មិនោបស្ូនយនូវឆនទៈ ១ មិន
ោបស្ូនយពស្ចក្សែីពាយ៉ម ១ មិនបាត់បង់ស្តិោមរតី ១ មិនពលងពស្ើច ១ មិនរត់
១ មិនភាលំងភាលត់ ១ មិនរបញាប់របញាល់ ១ មិនមានរពះ
ខ្វវយ ១ មិនមានអក្សុស្លចិតែ ១ ។
ស្ូមអស្់ពោក្សអនក្សអនុពមាទោ !
ចប់

ទ
ឫ ័យដែលមិនខវល់

