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 ເມ່ືອນັບຖອຍຫັຼງແຕ່ນ້ີໄປປະມານ 3,000 ປີ ກ່ອນພຣະພຸດທະເຈົ້າບັງເກີດ 
ຂຶ້ນໃນໂລກ ຫືຼ ກ່ອນພຸດທະສັກກະຣາດ 500 ປີເສດ ໃນປະເທດອິນເດຍ ມີເມືອງ 
ໜຶ່ງຕ້ັງຢູ່ໃນຂ້າງທິດເໜືອ ບໍ່ປະກົດຊື່ໃກ້ແຄວ້ນສັກກະຊົນນະບົດ ພຣະເຈົ້າອຸກກາ 
ກະຣາດ ເປັນກະສັດປົກຄອງ ພຣະອົງມີພຣະໂອຣົດແລະພຣະທິດາ 9 ພຣະອົງຄື: 

1.  ພຣະເຖດຖະພະຄິນີບໍ່ປະກົດນາມ.   
2.  ພຣະອຸກກາມຸກ. 
3.  ພຣະກະຣະກັນດຸ. 
4.  ພຣະຫັດຖິນີກ. 
5.  ພຣະສິນິປຸຣະ.  6,7,8,9 ພຣະກະນິດຖະພະຄິນີ ບໍ່ປະກົດພຣະນາມ. 

ພຣະໂອຣົດແລະພຣະທິດາທັງ 9 ພຣະອົງນ້ີ ປະສູດແຕ່ພຣະມະເຫສີເກ່ົາ ຄັນພຣະ 
ມະເຫສີເກ່ົາທິວົງຄົດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າອຸກກາກະຣາດ ຊົງມີພຣະມະເຫສີໃໝ່ ໄດ້ພຣະ 
ໂອຣົດຊຶ່ງປະສູດແຕ່ພຣະມະເຫສີນ້ີ 1 ພຣະອົງມີພຣະຣາຊປະສົງຈະພຣະຣາຊທານ 
ຣາຊສົມບັດແກ່ພຣະໂອຣົດນ້ອຍນ້ີ ຊຶ່ງພຣະມະເຫສີຜູ້ໂປຣດປານທູນຂໍໃຫ້ຈຶ່ງຮັບ 
ສ່ ັງໃຫ້ພຣະໂອຣົດແລະພຣະທິດາທັງ 9 ຊຶ່ງມີພຣະອຸກກາມຸກຣາຊກຸມານເປັນຫົວ 
ໜ້າ ຍົກຈະຕຸຣົງຄະເສນາພ້ອມດ້ວຍຊາວກະສິກອນ ສັດພາຫະນະແລະປະສຸສັດທຸກ 
ປະເພດ ຍົກໄປສ້າງພຣະນະຄອນໃໝ່ ຢູ່ທີ່ດົງໄມ້ສັກກະໃກ້ພູເຂົາຫິມະພານອັນເປັນ 
ໄຊມຸງຄຸນສະຖານທີ່ຢູ່ຂອງກະບນິລະດາບົດ. 
        ຄັນໄດ້ສ້າງພຣະນະຄອນແລ້ວ ຈຶ່ງຂະໜານນາມພຣະນະຄອນນ້ີວ່າ: ກະບນິ 
ລະພັດ ໂດຍອາໄສຊື່ຂອງກະບິນລະດາບົດ ເຈົ້າຂອງຖິ່ນເດີມເປັນນີມິດ ພາຍຫັຼງກະ 
ສັດທັງ 4 ພຣະອົງນ້ັນ ຢ້ານຈະເຊື່ອມເສຍຂັດຕິຍະວົງ ຫາກຈະໄປອະພິເສກສົມຣົດ 
ກັບກະສັດອ່ືນດ້ວຍພຣະໂອຣົດທີ່ເກີດມາຈະບໍ່ເປັນອຸພາໂຕສຸຊາດ ຄື: ເກີດມາຈາກ 
ມານດາແລະບິດາ ດີບໍ່ພ້ອມທັງສອງຝ່າຍ ດີສະເພາະບິດາຝ່າຍດຽວ ຈຶ່ງໄດ້ອະພິ 
ເສກສົມຣົດກັບເຈົ້າຍິງທັງ 4 ຜູ້ເປັນກະນິດຖະພະຄິນີ(ນ້ອງສາວ) ຍົກຂຶ້ນເປັນມະ 
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ເຫສີສືບຣາຊສັນຕິວົງ ຕ່ໍມາພຣະເຈົ້າອຸກກາກະຣາດ ຊົງຕັດຖາມຂ່າວເຖິງພຣະໂອ 
ຣົດແລະພຣະທິດາດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ ອຳມາດໄດ້ຂາບທູນເລື່ອງຂອງພຣະໂອ 
ຣົດແລະພຣະທິດາທັງຫຼາຍໃຫ້ຊົງຊາບ ພຣະອົງຊົງໄດ້ປາໂມດ ຕັດສັນລະເສີນພຣະ 
ໂອຣົດແລະພຣະທິດາທັງຫຼາຍວ່າ: ເປັນຜູ້ສາມາດດີດ້ວຍຄຳວ່າສັກກະແປວ່າ ອາດ 
ດ້ວຍພຣະວາຈານ້ີໄດ້ຖືເປັນມຸງຄຸນນີມິດຂອງກະສັດນະຄອນກະບິນລະພັດວ່າ: ສາ 
ກະຍະ ດ່ັງນ້ັນ, ກະສັດວົງນ້ີຈຶ່ງມີນາມວ່າ: ສາກະຍະວົງ ດຳຣົງຂັດຕິຍະສະກຸນສືບ 
ມາ ຝ່າຍພຣະເຊດຖະພະຄິນີ ເຈົ້າຍິງຜູ້ເປັນເອ້ືອຍນ້ັນ ໄດ້ອະພິເສກສົມຣົດກັບພຣະ 
ເຈົ້າກຸງເທວະທະຫະ ຕ້ັງວົງກະສັດອີກວົງໜຶ່ງ ຮຽກວ່າ: ໂກລິຍະວົງ ດຳຣົງຂັດຕິ 
ຍະສະກຸນສືບມາ ກະສັດສາກະຍະສະກຸນໃນພຣະນະຄອນກະບິນລະພັດ ສືບເຊື້ອ 
ສາຍລົງມາຕາມລຳດັບ ເຖິງພຣະເຈົ້າຊະຍະເສນະຊົງຄອງຣາດ ພຣະອົງຊົງມີພຣະ 
ຣາຊໂອຣົດອົງໜຶ່ງ ພຣະນາມວ່າ: ສີຫະນຸ ພຣະຣາຊບຸດຕີພຣະອົງໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ຍະໂສ 
ທະຣາ ຄັນພຣະເຈົ້າຊະຍະເສນະທິວົງຄົດແລ້ວ ສີຫະນຸກຸມານຜູ້ເປັນຣັດຊະທາຍາດ 
ກໍຊົງສືບສາກະຍະວົງໄດ້ຊົງຂໍ ພຣະນາງການຈະນາ ພຣະກະນິດຖະພະຄິນີຂອງ 
ພຣະເຈົ້າອັນຊະນະ ກະສັດແຫ່ງນະຄອນເທວະທະຫະ ມາເປັນພຣະມະເຫສີມີພຣະ 
ຣາຊບຸດຕີ ແຕ່ພຣະນາງການຈະນາເທວີ 7 ພຣະອົງ ເປັນຊາຍ 5 ພຣະອົງ ຄື: ສຸດ 
ໂທທະນະ, ສຸກະໂກທະນະ, ອະມິໂຕທະນະ, ໂທໂຕທະນະ, ຂະມິໂຕທະນະ ເປັນຍິງ 
2 ຄື: ປະມິຕາ, ອະມິຕາ ພຣະເຈົ້າອັນຊະນະກະສັດແຫ່ງພຣະນະຄອນເທວະທະຫະ 
ກໍໄດ້ທູນຂໍພຣະນາງຍະໂສທະຣາ ພຣະກະນິດຖະພະຄິນີ ຂອງພຣະເຈົ້າສີຫະນຸໄປ 
ເປັນມະເຫສີ ມີພຣະຣາຊບຸດ 4 ພຣະອົງ ເປັນຊາຍ 2 ພຣະອົງ ຄ:ື ສຸບປະພຸດທະ, 
ທັນດະປານ ີ ເປັນຍິງ 2 ພຣະອົງ ຄ:ື ມາຍາປະຊາບໍດີ ຕ່ໍມາພຣະເຈົ້າສີຫະນຸໄດ້ທູນ 
ຂໍພຣະນາງມາຍາພຣະຣາຊທິດາ ຂອງພຣະເຈົ້າອັນຊະນະແຫ່ງເທວະທະຫະນະ 
ຄອນ ໃຫ້ເປັນພຣະຊາຍາຂອງພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ພຣະຣາຊບຸດໃຫຍ່ ຄັນພຣະ 
ເຈົ້າສີຫະນຸທິວົງຄົດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະກໍໄດ້ຂຶ້ນຄອງຣາດສືບມາ. 



 

  4 

5xN,r5fmtxts;af 

ທູນເຊີນສັນດຸສິດເທວະຣາດໂພທິສັດຈຸຕ ິ
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 ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສະຮູ້ ໄດ້ຊົງບຳເພັນປາຣະມີຢູ່ໃນຊາດ 
ຕ່າງໆທີ່ເອ້ີນວ່າ: ພຣະໂພທິສັດ. 
 ໃນອະດີດພຣະໂພທິສັດຂອງເຮົາບັງເກີດເປັນ ສຸເມທະດາບົດ ພົບພຣະພຸດ 
ທະເຈົ້າອົງໜຶ່ງມີພຣະນາມວ່າ: ພຣະພຸດທະທິປັງກອນເຈົ້າ ໄດ້ຕ້ັງຄວາມປາຖະໜາ 
ໄວ້ຂໍໃຫ້ໄດ້ເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າເຊັ່ນພຣະອົງ ແຕ່ກ່ອນນ້ັນກໍໄດ້ບຳເພັນປາຣະມີ 10 
ປະການ ມີທານະປາຣະມີເປັນຕ້ົນ ອຸເປກຂາປາຣະມີເປັນທີ່ສຸດບຳເພັນເປັນເວລາ 
ນັບບໍ່ຖ້ວນດ້ວຍສິ້ນພົບສິ້ນຊາດ ພຣະຊາດສຸດທ້າຍໄດ້ບັງເກີດເປັນພຣະເວດສັນ 
ດອນໂພທິສັດ ກໍຊົງສ້າງທານະປາຣະມີຢ່າງສູງສຸດ ສິ້ນຈາກຊາດນ້ັນກໍໄດ້ຂຶ້ນໄປອຸ 
ບັດໃນສະຫວັນຊັ້ນດຸສິດເປັນເທບພະບຸດຊື່ວ່າ: ສັນດຸສິດເທວະຣາດ ເທບພະດາໃນ 
ໝື່ນຈັກກະວານ ຈຶ່ງມາປະຊຸມກັນໃນສະຫວັນຊັ້ນດຸສິດຕ່າງກໍຍົກພະຫັດ(ມື) ທັງຄູ ່
ຊູອັນຊະລີ ທູນອາລາດທະນາວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະມະຫາວີຣະ ກາລະບັດນ້ີສົມຄວນທີ່ 
ພຣະອົງຈະຈຸຕິລົງໄປບັງເກີດໃນມະນຸດສາໂລກ ເພື່ອຊົນນິກອນໃນມະນຸດສາໂລກ 
ກັບທັງເທວະໂລກ ຂ້າມໃຫ້ພົ້ນຈາກບ້ວງແຫ່ງຄວາມວຽນວາຍຕາຍເກີດ ອັນບໍ່ຮູ້ 
ຈັກຈົບຈັກສິ້ນ ໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງບັນລຸເຖິງທາງປະຕິບັດ ຊຶ່ງຈະເຂົ້າສູ່ອະມະຕະ 
ມະຫານິບພານ ພຣະໂພທິສັດຊົງພິຈາລະນາເບິ່ງປັນຈະມະຫາວິໂລກະນະທັງ 5 ຄ:ື 
ການ, ທະວີບ, ປະເທດ, ສະກຸນ, ພຣະມານດາ ແລ້ວຈິ່ງຊົງຮັບປະຕິຍານ ສະເດັດ 
ແວດລ້ອມດ້ວຍເທບບໍລິວານ ໄປສູ່ທິບຍະນັນທະວັນອຸທະຍານ ໃນດຸສິດເທວະໂລກ 
ແລະຈຸຕິລົງສູ່ປະຕິສົນທິໃນພຣະຄັນແຫ່ງພຣະນາງມະຫາມາຍາຣາຊເທວີ ພຣະອັກ 
ຄະຣະມະເຫສີ ຂອງພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະມະຫາຣາຊກຸງກະບິນລະພັດ ຊົມພູທະ 
ວີບໃນວັນອາສາຫະປຸນນະມີ ວັນເພັງ ເດືອນ 8.  
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ຈຸດເລີມ່ຕົ້ນຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາ 
 
 

 ເມ່ືອປະມານ 600 ປີກວ່າ ກ່ອນຄຣິສຕ໌ສັກກະຣາດປະເທດອິນເດຍຫືຼທີ່ເອ້ີນ 
ກັນວ່າ: ຊົມພູທະວີບມີແຄວ້ນ ຫືຼ ລັດໃຫຍ່ລວມຢູ່ 10 ແຄວ້ນດ້ວຍກັນ ໃນຈຳນວນ
ນ້ີ 8 ແຄວ້ນປົກຄອງແບບຣາຊາທິປະໄຕຄື: ມີພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນປົກຄອງເຊັ່ນ: ມະ 
ຄະທະ (ຣາຊຄຶ ເມືອງຫຼວງ), ໂກສົນ(ສາວັດຖ ີ ເມືອງຫຼວງ), ວັງສະ(ໂກສຳພີ 
ເມືອງຫຼວງ)ເປັນຕ້ົນ. ທີ່ເຫືຼອອີກ 8 ລັດເຊ່ ັນ: ວັດຊີ(ເວສາລີ ເມືອງຫຼວງ), ມັນ
ລະ(ປາວາ ແລະ ກຸສິນາຣາ ເມືອງຫຼວງ)ເປັນຕ້ົນ. ປົກຄອງແບບສາມັກຄີທຳ ຫືຼ 
ຄະນະຣາຊາ ກໍຄືລະບົບປະຊາທິປະໄຕນ້ັນເອງ.  
 ລັດນ້ອຍໆ ທີ່ນັບວ່າຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທີ່ສຸດໃນສະໄໝນ້ັນ ລັດໜຶ່ງຢູ່ທາງ      
ເໜືອຂອງອິນເດຍຊຶ່ງເຂົາຫິມະພານ(ພູເຂົາຫິມະໄລ) ຊືເ່ມືອງກະບິນລະພັດຢູໃ່ນ 
ຄວາມອາຣັກຂາຂອງແຄວ້ນໂກສົນ ມີກະສັດຣາຊວົງສາກະຍະປົກຄອງພຣະຣາ 
ຊາ ຊົງພຣະນາມວ່າ: ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ພຣະອັກຄະຣະມະເຫສີພຣະນາມວ່າ 
ພຣະນາງສິຣິມະຫາມາຍາເທວີ.  
 ໃນຣາຕີການວັນອາສາຫະປຸນນະມີ ວັນເພັງເດືອນ 8 ນ້ັນ ພຣະນາງເຈົ້າສິຣິ 
ມະຫາມາຍາເທວີ ຊົງອະທິຖານອຸໂປສົດສນິ ແລ້ວກໍສະເດັດເຂົ້າບັນທົມ(ນອນ)ໃນ 
ລາຕີຄືນນ້ັນ ພຣະນາງຊົງສຸບິນນີມິດ(ຝັນ)ວ່າ: ທ້າວມະຫາພຣົມທັງ 4 ໄດ້ມາຍົກ
ແທ່ນບັນທົມຂອງພຣະນາງໄປວາງລົງໄວ ້ໃຕ້ຕ້ົນສາລະໃຫຍ່ໃນປ່າຫິມະພານ (ຕົ້ນ 
ສາລະເປັນຕ້ົນໄມ້ສະກຸນດຽວກັນກັບຕ້ົນຮັງ) ເຫ່ົຼາເທພະຍະດາພາກັນນຳພຣະນາງ
ໄປຊົງນ້ໍາ ຊຶ່ງຢູ່ຂ້າງໆຕົ້ນສາລະນັ້ນ ເພື່ອສຳລະລ້າງມົນທິນໃນຂະນະນັ້ນມີຊ້າງ
ເຜືອກໂຕໜຶ່ງໄດ້ຖືດອກບົວຂາວລົງມາຈາກພູເຂົາຮ້ອງສຽງດັງ ເຂົ້າມາທຳປະທັກ
ສີນສາມຮອບແລ້ວເຂົ້າສູ່ທ້ອງທາງເບື້ອງຂວາຂອງພຣະນາງ ກໍພໍດີພຣະນາງເຈົ້າ 
ສະເດັດຕ່ືນຈາກການບັນທົມ      ຂະນະນ້ັນກໍມີການບັງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວມີລັດສະ 
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ພຣະສຸບິນນີມິດ 
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ໝີສະຫວ່າງໄປທົ່ວໂລກະທາດ ເປັນບຸບພະນີມິດໂດຍທຳມະນິຍົມໃນເວລາ ພຣະ 
ບໍຣົມໂພທິສັດເຈົ້າສະເດັດລົງມາປະຕິສົນທິ ໃນພຣະຄັນພຣະນາງເຈົ້າສິຣິມະຫາມາ 
ຍາຣາຊເທວີ ຄັນເວລາຮຸ່ງເຊົ້າພຣະນາງເຈົ້າສິຣິມະຫາມາຍາຣາຊເທວີ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປ 
ຂາບທູນເລື່ອງພຣະສຸບິນ(ຝັນ) ແກ່ພຣະຣາຊສາມີ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະມະຫາ 
ຣາຊາ ຈຶ່ງຮັບສັ່ງໃຫ້ໄປເຊີນພຣາມທິສາປາໂມກໂຫຣາຈານ ເຂົ້າມາເຝົ້າແລ້ວຊົງ 
ເລົ່າເລື່ອງຂອງພຣະຣາຊເທວີໃຫ້ທຳນາຍ ພຣາມທັງຫຼາຍກໍທູນພະຍາກອນວ່າ: 
ພຣະສຸບິນຂອງພຣະຣາຊເທວີເປັນມຸງຄຸນນີມິດປະກົດ ພຣະອົງຈະໄດ້ພຣະໂອຣົດ 
ເປັນອັກຄະຣະມະນຸດຊາຍຊາດເຊື້ອອາຊາໄນ ມີບຸນຍາທິການຍິ່ງໃຫຍ່ໃນໂລກສັນ 
ນິວາດເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງປະຊາຊາດບໍ່ມີຜູ້ໃດສະເໝີ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະໄດ້ສະດັບ 
ແລ້ວກໍຊົງໂສມະນັດ ໂປຣດປະທານການບໍລິຫານພຣະຄັນພຣະຣາຊເທວີເປັນຢ່າງ 
ດີ ໃຫ້ສະໜົມຢູ່ເປັນປະຈຳຄອຍອະພິບານ(ບຳລຸງ, ຮັກສາ)ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເມ່ືອ 
ພຣະນາງເຈົ້າມາຍາຣາຊເທວີ ຊົງພຣະຄັນຢູ່ຖ້ວນ 10 ເດືອນ ບໍລິບູນແລ້ວ ມີພຣະ 
ໄທປາຖະໜາຈະສະເດັດໄປເມືອງເທວະທະຫະນະຄອນ ອັນເປັນເມືອງຂອງພຣະບິ 
ດາ-ມານດາ ຕາມທຳນຽມຂອງພຣາມໃນສະໄໝກ່ອນ ເມ່ືອຜູ້ຍິງມີຄັນຕ້ອງກັບໄປ 
ປະສູດທີ່ບ້ານເດີມຂອງສະກຸນຕົນ ຈຶ່ງເຂົ້າຂາບທູນລາພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະພຣະ 
ຣາຊສາມີ ຄັນໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານອະນຸມັດແລ້ວ ກໍສະເດັດໂດຍສະຖົນລະມາກ 
(ທາງບົກ) ແວດລ້ອມດ້ວຍເສນາອາມາດຣາຊບໍລິພານຕາມສະເດັດຖວາຍອາ 
ຣັກຂາເປັນຢ່າງດີ ໃນວັນວິສາຂະປຸນນະມີວັນເພັງ ເດືອນ 6 ອອກຈາກພຣະນະ 
ຄອນໃນເວລາຕອນເຊົ້າສະເດັດໂດຍສະຫວັດດີ ຕາມພຸດທະປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ 
ວ່າ: ລຸມພິນີຢູ່ທາງລະຫວ່າງກະບນິລະພັດກັບເທວະທະຫະນະຄອນ (ແຕ່ເວລານ້ີ 
ຕົວເມືອງທັງສອງບໍມີ່ຊາກເຫືຼອຢູ່ເລີຍ) ເມື ່ອຂະບວນໄປໄດ້ປະມານ 20 ກິໂລແມັດ 
ຈາກກະບິນລະພັດເຖິງປ່າລມຸພິນີ ພຣະນາງເຈົ້າກໍປະຊວນພຣະຄັນໜັກຂ້າທາດບໍລິ       
ວານທັງຫຼາຍຈິ່ງຊ່ວຍກັນຈັດແຈງໃຫ້ປະສູດທີ່ໃຕ້ຕ້ົນສາລະ    ພຣະນາງຈຶ່ງປະສູດ 
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 ປະສູດໂພທິສັດ 
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ໂອຣົດໃນຄະນະຢືນພຣະຫັດ(ມື) ໜ່ຽວຈ່ອງກ່ິງສາລະໃນວັນວິສາຂະປຸນນະມີວັນ 
ເພັງ ເດືອນ 6  ແຫ່ງປີກ່ອນພຸດທະສັກກະຣາດ 80 ປ ີເວລາສວາຍໃກ້ທ່ຽງວັນສຸກ 
ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ປີຈໍ ເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະຣາຊກຸມານ ກໍໄດ້ປະສູດຈາກຄັນພຣະມານດາ 
ຊົງພຽບພ້ອມດ້ວຍ ມະຫາປຸຣິສະລັກສະນະອາການ 32 ຄົບບໍລິບູນ ແລະ ໜ້າອັດ 
ສະຈັນຍິ່ງໜັກ ຄ:ື ປະສູດອອກມາພຣະວໍລະກາຍຂອງພຣະໂອຣົດ, ພຣະມານດາ
ສະອາດບໍມີ່ແນວສິ່ງອັນແປດເປື້ອນເໝືອນກັບເດັກເກີດທົ່ວໄປ ແລ້ວຊົງສະແດງອິດ 
ທິປະຕິຫານ ຍ່າງພຣະບາດໄປໄດ້ 7 ບາດກ້າວ ແຕ່ລະບາດກ້າວມີດອກປະທຸມທິບ 
(ດອກບົວ) ຜຸດແຕ່ພື້ນດິນມາຮອງຮັບກ້າວຝາພຣະບາດທຸກບາດກ້າວ ແລ້ວຢຸດ
ປະທັບຢືນຢູເ່ທິງດອກປະທຸມທິບບຸບຜາຊາດອັນມີກີບໄດ້ 100 ກີບ ແລ້ວຊົງເປ່ງ
ອາສາພິວາຈາ ເປັນບຸບພຣະນີມິດແຫ່ງພຣະໂພທິຍານວ່າ: ອັກໂຄຫະ ມັດສະມ ິໂລ
ກັດສະເຊດໂຖ ຫະມັດສະມ ິ ໂກກັດສະເສດໂຖ ຫະມັດສະມ ິໂລກັດສະ ອະຍະມັນຕິ
ມາ ເມຊາຕິ ນັດຖິທານິ ປຸນັບພະໂວ ແປຄວາມວ່າ: ເຮົາເປັນຜູ້ເລີດແຫ່ງໂລກ ເຮົາ
ເປັນຜູ້ຈະເລີນທີ່ສຸດແຫ່ງໂລກ ຊາດນ້ີເປັນຊາດສຸດທ້າຍ ພົບໃໝ່ຂອງເຮົາບໍ່ມີອີກ
ແລ້ວ. ຊຶ່ງເປັນບຸບພະນີມິດໝາຍຄວາມວ່າ: ພຣະອົງຈະປະກາດພຣະສາສະໜາໄດ້ 
7 ແຄວ້ນໃຫຍ່ໆດ້ວຍກັນຄ:ື ແຄວ້ນກາສກີັບໂກສົນ, ແຄວ້ນມະຄະທະກັບອັງຄະ, 
ແຄວ້ນສັກກະ, ແຄວ້ນວັດຊ,ີ ແຄວ້ນມັນລະ, ແຄວ້ນວັງສະ, ແຄວ້ນກຸຣ ຸ ແລະ ໃນ
ຄະນະນ້ັນໂລກະທາດກໍໄດ້ເກີດມະຫັດສະຈັນຫວ່ັນໄຫວ ລັດສະໝີພຣະອາທິດກໍ
ອ່ອນແສງລົງບໍ່ໄດ້ຮ້ອນເຢັນສະບາຍ ໃນວັນພຣະກຸມານປະສູດນ້ັນໄດ້ມີມະນຸດແລະ  
ສັດ ຊຶ່ງເປັນສະຫະຊາດມຸງຄຸນບັງເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ 7 ປະການ ຄື: ພຣະນາງພິມ 
ພາ, ພຣະອານົນ, ອຳມາດສັນທະ, ມ້າກັນທະກະ, ຕົ້ນພຣະສມີະຫາໂພທິ , ຂຸມຊັບ 
ທັງ 4, ຄ:ື (ສັງຂະນິທ,ິ ເອລະນິທ,ິ ອຸບາລະນິທ,ິ ປຸນດະຣິກະນິທ)ິ. ຄັນກະສັດສາ
ກະຍະຣາດສອງພຣະນະຄອນຊົງຮູຂ້່າວ ພຣະກຸມານປະສູດກໍຊົງມີຄວາມປິຕິໂສ 
ມະນັດເປັນທີຍ່ິ່ງໜັກ ຈຶ່ງສະເດັດມາອັງເຊີນພຣະຣາຊກຸມານພ້ອມດ້ວຍພຣະຊົນນີ 
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xN,r5fmtxts;af 
ແວດລ້ອມດ້ວຍຂ້າທາດບໍລິວານ ກຶກກ້ອງດ້ວຍສຽງຕຸລິຍະດົນຕີແຫ່ສະເດັດຄືນ
ເຂົ້າພຣະນະຄອນກະບິນລະພັດ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະໄດ້ຮັບສັ່ງໃຫ້ຈັດພີ່ລ້ຽງນາງ 
ນົມ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງຊົງແບບກະສັດບຳລຸງພຣະຣາຊກຸມານ ກັບຈັດແພດຫຼວງເຂົ້າ 
ຖວາຍການບໍລິຫານພຣະຣາຊເທວີ ເປັນຢ່າງດີ. 

 
ພຣະອະສິຕະດາບົດ(ກາຣະເທວິນ) ເຂົ້າເຝົ້າຖວາຍພະຍາກອນ 

 

 ພາຍຫັຼງປະສູດໄດ້ 3 ວັນ ຄັ້ງນ້ັນມີດາບົດອົງໜຶ່ງມີນາມວ່າ: ກາຣະເທວິນ 
ແຕ່ມະຫາຊົນເອ້ີນວ່າ: ອະສິຕະໄດ້ສະມາບັດ 8 ໄດ້ຊາບຂ່າວຈາກເທພະຍາດາວ່າ: 
ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະໄດ້ພຣະຣາຊໂອຣົດ ຈຶ່ງເດີນທາງມາຍັງກະບິນລະພັດນະ 
ຄອນເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະໃນພຣະຣາຊນິເວດຖວາຍພຣະພອນຖາມຂ່າວ 
ເຖິງການປະສູດຂອງພຣະຣາຊໂອຣົດ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະມີຄວາມປິຕິຍິນດີຮັບ
ສັ່ງໃຫ້ເຊີນພຣະໂອຣົດມາຖວາຍ ເພື່ອນະມັດສະການອະສິຕະດາບົດ ແຕ່ພຣະບາດ
ທັງສອງຂອງພຣະໂອຣົດ ກັບຂຶ້ນໄປປະກົດຢູ່ຫົວຂອງພຣະອະສິຕະດາບົດຢ່າງອັດ 
ສະຈັນ, ພຣະດາບົດເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍຕົກໃຈ ຄັນພິຈາລະນະເບິ່ງລັກສະນະຂອງພຣະກຸ
ມານແລ້ວ ກໍຊາບຊັດດ້ວຍປັນຍາຍານ ມີນ້ໍາໃຈເບີກບານ ຍິ້ມຫົວອອກມາດ້ວຍ
ຄວາມປິຕິໂສມະນັດ ແລ້ວປະນົມມືຖວາຍອະພິວາດແທບພຣະບາດຂອງ ພຣະກຸ
ມານ ແລ້ວອະສິຕະດາບົດກັບຄິດໂທມະນັດຈິດຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈໃນວາດສະໜາອາ 
ພັບຂອງຕົນ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນອາການຂອງອະສິຕະດາ 
ບົດກໍແປກພຣະໄທ ແຕ່ກ່ອນມີຄວາມປິຕິເຫ້ືຼອມໃສໃນການອະພິວາດຂອງອະສິຕະ 
ດາບົດວ່າ: ອະພິນິຫານຂອງພຣະປິໂສຣົດນ້ັນຍິ່ງໃຫຍ່ປະດຸດຈະດ່ັງທ້າວມະຫາ 
ພຣົມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານອາຈານມີຈິດນິຍົມຊົມຊື່ນອັນຊະລີ ຄັນເຫັນພຣະອະສິຕະດາ  
ບົດຄາຍຄວາມຍິນດີໂສກເສົ້າ   ກໍປະຫຼາດພຣະໄທສົງໃສຮັບສັ່ງຖາມເຖິງເຫດການ 
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5xN,r5fmtxts;af 
ພຣະອະສິຕະດາບົດ(ກາຣະເທວິນ) ເຂົ້າເຝົ້າຖວາຍພະຍາກອນ 
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xN,r5fmtxts;af 
ແຫ່ງການທີຮ່້ອງໄຫ້ ແລະ ຍິ້ມຫົວອອກມາ ອະສິຕະດາບົດກໍໄດ້ຖວາຍພຣະພອນ 
ພັນລະນາເຖິງມູນເຫດວ່າ: ເພາະອາຕະມາພິຈາລະນາເຫັນເປັນມະຫັດສະຈັນ ພຣະ 
ກຸມານນ້ີມີພຣະລັກສະນະພຣະໂພທິສັດເຈົ້າບໍລິບູນ ຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະສຳມາ
ສຳພຸດທະເຈົ້າໂດຍແທແ້ນ່ນອນ ແລະ ຈະໄດ້ເປີດໂລກນ້ີໃຫ້ກະຈ່າງສະຫວ່າງສະ
ໄຫວດ້ວຍພຣະກະແສແຫ່ງທຳມະເທສະໜາ ເປັນຄຸນທີ່ໜ້າໂສມະນັດຍິ່ງໜັກ ແຕ່
ເມ່ືອອາຕະມານຶກເຖິງອາຍຸສັງຂານຂອງອາຕະມາ ຊຶ່ງຊະຣາເຊັ່ນນ້ີແລ້ວຄົງຈະຢູ່
ໄປບໍ່ທັນເວລາຂອງພຣະກຸມານ ຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະບໍຣົມຄູສັ່ງສອນ ຈຶ່ງໄດ້ມີ
ຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ທັນໄດ້ສະດັບຮັບຟັງພຣະທໍາມະເທສະໜາ ອາ
ຕະມາຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ ຄັນອະສິຕະດາບົດຖວາຍພຣະພອນແລ້ວ ກໍໄດ້ທູນລາກັບໄປ
ບ້ານນ້ອງສາວ ນຳເລື່ອງຂອງພຣະກຸມານໄປບອກ ນາລະກະມານົບ ຜ້ເູປັນຫຼານ 
ຊາຍແລະແນະນຳໃຫ້ພະຍາຍາມອອກບວດຕາມພຣະກຸມານໃນການຄັ້ງໜ້າ. 

 

ທຳນາຍລັກສະນະ ແລະ ຖວາຍພຣະນາມ 
 

 ພາຍຫັຼງປະສູດໄດ້ 5 ວັນແລ້ວ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ຊົງໂປຣດໃຫ້ມີການ
ປະຊຸມພຣະປະຍູຣະຍາດ ແລະ ເສນາຂ້າຣາຊການທັງໝົດ ພ້ອມທັງໄດ້ອັງເຊີນ
ພຣາມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນໄຕເພດ 108 ຄົນ ແຕ່ໃນນ້ັນໃຫ້ຄດັເລືອກພຣາມ 8 ຄົນ ຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ຊົງຄຸນວິຊາຊ່ຽວຊານແຕກສານກວ່າພຣາມທັງໝົດນ້ັນ ໃຫ້ນ່ັງເໜືອອາສະ 
ນະອັນສູງ ແລ້ວໃຫ້ເຊີນພຣະຣາຊໂອຣົດໄປຍັງທີ່ປະຊຸມພຣາມທັງ 8 ຄົນນ້ັນ ເພື່ອ
ພິຈາລະນາພຣະລັກສະນະພະຍາກອນ ພຣາມທັງ 8 ຄົນນ້ັນມີຄື: ຣາມະພຣາມ, 
ລັກສະນະພຣາມ, ຍັນຍະພຣາມ, ທະຊະພຣາມ, ໂພຊະພຣາມ, ສຸທັດຕະພຣາມ, ສຸ
ຍາມະພຣາມ, ໂກນທັນຍະພຣາມ. ໃນ 7 ຄົນເບື້ອງຕ້ົນນ້ັນ ຍົກມື 2 ນິວ ທຳນາຍ
ເປັນສຽງດຽວກັນໝົດມີ 2 ລັກສະນະຄື:  
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1. ຖ້າພຣະໂອຣົດຢູ່ຄອງຄະຣະວາດ (ຄອງເຮືອນ, ຄອງຣາດ) ຈະໄດ້ເປັນ 

ພຣະເຈົ້າຈັກກະພັດຜູຍ້ິ່ງໃຫຍ່. 
2. ຖ້າພຣະໂອຣົດອອກບວດ ຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນສາສະດາເອກຂອງໂລກ. 

ຍົກເວ້ັນແຕ່ ໂກນທັນຍະພຣາມ ເປັນຄົນໜຸ່ມກວ່າໝູ່ໃນບັນດາພຣາມທັງ 7 ຄົນໄດ້
ຍົກມືນິວດຽວຖວາຍລັກສະນະພະຍາກອນເປັນຄະຕິດຽວວ່າ: ພຣະຣາຊກຸມານບໍລ ິ 
ບູນດ້ວຍພຣະມະຫາບຸຣຸດ ຈະຢູ່ຄອງຄາຣະວາດວິໄສບໍ່ໄດ້ ຈະສະເດັດອອກບັນພະ 
ຊາ ຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າໂດຍແທແ້ນ່ນອນ ແລະ ໄດ້ພ້ອມ
ກັນຖວາຍພຣະນາມພຣະກຸມານຕາມຄຸນພິເສດທີ່ປະກົດ ເພາະພຣະກຸມານມີຣັດສະ 
ໝີໂອພາດ ງາມແຜ່ຜາຍອອກຈາກພຣະວໍລະກາຍເປັນປົກກະຕິ ຈຶ່ງຖວາຍພຣະ 
ນາມວ່າ: ສິດທັດຖະ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ: ຜ້ມີູຄວາມຕ້ອງການສຳເລັດ ຫືຼ ສຳເລັດທີ່ຕ້ອງ 
ການ ແຕ່ມັກນິຍົມເອ້ີນກັນວ່າ: ໂຄຕະມະ ໃນວັນນ້ັນບັນດາຂັນຕິຍະວົງສາກະຍະ
ຣາດທັງໝົດມີຄວາມປິຕິໂສມະນັດຍິ່ງໜັກ ຕ່າງໄດ້ທູນຖວາຍຣາຊບຸດອົງອ່ືນໆ 
ດ້ວຍກັນເປັນຣາຊບໍລິພານຂອງພຣະກຸມານ ຝ່າຍພຣາມທັງ 7 ຄົນ ທີ່ຖວາຍພະຍາ 
ກອນພຣະກຸມານວ່າມີຄະຕິເປັນ 2 ຢ່າງນ້ັນ ເມ່ືອກັບໄປເຖິງເຄຫະສະຖານແລ້ວ 
ຕ່າງຄົນກໍເອ້ີນລູກຂອງຕົນມາສັ່ງວ່າ: ພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະມະຫາກະສັດມີ
ບຸນຍະທິການຍິ່ງໜັກ ແຕ່ບິດາຊະຣາແລ້ວຈະໄດ້ຢູ່ທັນເຫັນພຣະອົງ ຫືຼ ບໍ່ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ 
ຫາກພຣະກຸມານຈະສະເດັດອອກບັນພະຊາແລ້ວ ຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະສຳມາ
ສຳພຸດທະເຈົ້າ ພວກເຈົ້າທັງຫຼາຍຈົ່ງອອກບວດໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາເຖີ້ນ. 
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xN,r5fmtxts;af 
ທຳນາຍລັກສະນະ ແລະ ຖວາຍພຣະນາມ 
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5xN,r5fmtxts;af 

ພຣະນາງເຈົ້າສິຣິມະຫາມາຍາສະເດັດທິວົງຄົດ ພຣະກມຸານ
ຈະເລນີອານາປານະສະຕກິຳມະຖານບັນລປຸະຖົມມະຊານ 

 
 

 ຫັຼງຈາກພຣະນາງສິຣິມະຫາມາຍາ ປະສູດພຣະໂອຣົດລ່ວງໄປໄດ້ 7 ວັນ
ແລ້ວ ກໍສະເດັດທິວົງຄົດ(ຕາຍ) ໄປເກີດເປັນ ເທບພະບຸດ ສະຖິດໃນດຸສິດເທວະ
ໂລກ ຕາມປະເພນີພຣະພຸດທະມານດາ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ຈຶ່ງໄດ້ມອບການບຳ 
ລຸງຮັກສາ ພຣະສິດທັດຖະກຸມານໃຫ້ເປັນພາລະແກ່ພຣະນາງປະຊາບໍດີ ໂຄຕະມີ 
ພຣະເຈົ້ານ້າສາວ ຊຶ່ງກໍເປັນພຣະມະເຫສຂີອງພຣະອົງອີກ ພຣະນາງປະຊາບໍດີ ໂຄ 
ຕະມີ ກໍຊົງມີພຣະເມດຕາຮັກໃຄ່ພຣະກຸມານເປັນທີຍ່ິ່ງໜັກ ເອົາພຣະໄທໃສ່ທະນຸບຳ 
ລຸງເປັນຢ່າງດີ ແມ່ນຕ່ໍມາພຣະນາງເຈົ້າຈະຊົງມີພຣະໂອຣົດ 2 ພຣະອົງຄື: ນັນທະ
ກມຸານ ແລະ ຮປູະນັນທາກຸມາຣ ີກໍຊົງມອບພາລະໃຫ້ແກ່ພີ່ລ້ຽງນາງນົມບຳລຸງຮັກ 
ສາສ່ວນພຣະນາງເຈົ້າຊົງບຳລຸງພຣະສິດທັດຖະກຸມານ ດ້ວຍພຣະອົງເອງ. 
 ຕ່ໍມາວັນໜຶ່ງ ເປັນວັນພຣະຣາຊພິທວັີບປະມຸງຄຸນ ງານແຮກນາຂວັນພຣະ
ເຈົ້າສຸດໂທທະນະຊົງສະເດັດໄປແຮກນາຂວັນ ໃນງານພຣະຣາຊພິທນ້ັີນກໍໃຫ້ເຊີນ
ພຣະກຸມານໄປໃນງານພຣະຣາຊພິທນ້ັີນດ້ວຍ ຄັນສະເດັດເຖິງພູມີສະຖານທີ່ແຮກ 
ນາຂວັນແລ້ວ ກໍໂປຣດໃຫ້ຈັດຮົ່ມໄມ້ຫວ້າຊຶ່ງໜາແໜ້ນດ້ວຍກ່ິງໃບ ອັນຢູ່ໃກ້ສະ 
ຖານທີປ່ະທັບຂອງພຣະກຸມານ ຄັນເຖິງເວລາພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ຊົງໄຖແຮກ 
ນາ ບັນດາພຣະພີລ່້ຽງນາງນົມທີເ່ຝົ້າຖວາຍບຳລຸງຮັກສາພຣະກຸມານ ພາກັນຫີຼກ 
ອອກມາເບິ່ງພິທີນ້ັນເສຍໝົດ ຄົງປ່ອຍໃຫ້ພຣະກຸມານປະທັບພາຍໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ຫວ້າ 
ພຣະອົງດຽວ ເມ່ືອພຣະກຸມານສະເດັດຢູ່ພຣະອົງດຽວໄດ້ຄວາມສະຫງັດເປັນສຸກ ກໍ 
ຊົງນ່ັງຂັດສະມາທິຈະເລີນອານາປານະສະຕິກຳມະຖານ ຍັງປະຖົມມະຊານໃຫ້ບັງ 
ເກີດ ໃນເວລານ້ັນເປັນເວລາບ່າຍເງົາແຫ່ງຕ້ົນໄມ້ທັງຫຼາຍ ຍ່ອມຍ້າຍໄປຕາມແສງ 
ຕາເວັນທັງສິ້ນ  ແຕ່ເງົາໄມ້ຫວ້ານ້ັນດຳລົງຊົງຮູບປະກົດຢູ່ບ່ອນເກ່ົາຢ່າງມະຫັດສະ 
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xN,r5fmtxts;af 
ບັນລຸປະຖົມມະຊານ 
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5xN,r5fmtxts;af 
ຈັນ ເມ່ືອພີ່ລ້ຽງນາງນົມທັງຫຼາຍກັບມາເຫັນປະຕິຫານດ່ັງນ້ັນກໍພາກັນແປກໃຈ ຈຶ່ງ 
ພາກັນຮີບໄປຂາບທູນພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ພຣະອົງກໍຟ້າວສະເດັດມາຄັນທອດ 
ພຣະເນດເຫັນປະກົດການປະຕິຫານເປັນມະຫັດສະຈັນເຊ່ ັນນ້ັນ  ກໍຍົກພຣະຫັດ(ມື) 
ຖວາຍອະພິວາດດ້ວຍຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ.  
 ຄັນເວລາຕ່ໍມາພຣະສິດທັດຖະກຸມານຈະເລີນໄວພຣະຊົນມະຍຸພັນສາໄດ້ 7ປີ 
ພຣະຣາຊບິດາຈຶ່ງໂປຣດໃຫ້ຂຸດສະໂບກຂະລະນີ 3 ສະ. ສະທີ 1 ປກູດອກອຸບົນ 
(ບົວຂາບ), ສະທ ີ2 ປູກປະທູມ(ບົວຫຼວງ), ສະທ ີ3 ປູກປຸນດະຣິກະ(ບົວຂາວ) 
ເພື່ອໃຫ້ພຣະກຸມານ ແລະ ບໍລິວານຊົງຫ້ິຼນເປັນທີ່ສຳຣານພຣະໄທ ກັບທັງຈັດເຄື່ອງ 
ຊົງລ້ວນເປັນຂອງນຳມາຈາກແຄວ້ນກາສີ ຊ່ ຶງນິຍົມກັນວ່າ ເປັນຂອງປະນີດ(ຂອງ  
ດີ) ລາຄາແພງ ໃນນ້ັນມີຄົນຄອຍກ້ັງເສດຕະສັດທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ເຢັນ - ຮ້ອນ ທຸລລີະອອງແດດ, ນ້ໍາຄ້າງ ມາຖືກພຣະວໍລະກາຍໄດ້. 
 ເມ່ືອກາລະເວລາເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະມີໄວ 7 ພັນສານ້ັນ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະ 
ນະບິດາຊົງພິຈາລະນາເຫັນວ່າ: ພຣະໂອຣົດ ຄວນທີ່ຈະສຶກສາສິລະປະວິທະຍາໄດ້
ແລ້ວ ຈຶ່ງຊົງນຳໄປຝາກໄວ້ໃນສຳນັກຄູ ວິສະວາມິດ ພຣະກຸມານຊົງຮຽນໄດ້ຢ່າງ 
ວ່ອງໄວໃນນ້ັນມີຫຼາຍເຖິງ 18 ປະການໄດ້ແກ່: ວິຊາຄວາມຮູທ້ົ່ວໄປ(ສູຕ)ິ, ວິຊາ 
ຄວາມຮູເ້ລື່ອງກົດທຳນຽມ(ສຳມະຕ)ິ, ວິຊາຄຳນວນ(ສັງຂະຍະ), ວິຊາການ 
ຊ່າງການຍົນ(ໂຍຄະຍັນຕ)໌, ວິຊາການປົກຄອງ(ນິຕ)ິ, ວິຊາຄວາມຮູເ້ຮັດໃຫ້
ເກີດມຸງຄຸນ(ວເິສສິກາ), ວິຊາຮ້ອງລຳ(ຄັນທັບພະ), ວິຊາບໍລິຫານຮ່າງກາຍ 
(ຄະນິກາ), ວິຊາຍິງທະນູ(ທະນບຸເພທາ), ວິຊາບູຮານຄະດ(ີປຸຣານາ), ວິຊາ 
ແພດ(ຕກິິດສາ), ວິຊາປະຫວັດສາດ(ອິຕຫິາສາ), ວິຊາດາລາສາດ(ໂຊຕ)ິ, 
ວິຊາຕຳລາພໄິຊສົງຄາມ(ມາຍາ), ວິຊາການປະພັນ(ສັນທະສາ), ວິຊາເວົ້າ     
(ເກຕ)ຸ, ວິຊາມົນ(ມັນຕາ), ວິຊາໄວຍະກອນ(ສັດທາ). ປະກົດວ່າ: ເຈົ້າຊາຍ
ສິດທັດຖະຮຽນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈົນໝົດຄວາມຮູ້ຂອງອາຈານຢ່າງສິ້ນເຊິງ. 
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ສະແດງສິລະປະການຍິງທະນ ູ
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5xN,r5fmtxts;af 
 ຕ່ໍມາໄດ້ຊົງສະແດງສິລະປະທະນູ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນວິຊາສຳຄັນສຳລັບກະສັດໃນ
ທ່າມກາງຂັດຕິຍະວົງສາກະຍະຣາດ ແລະ ເສນາອຳມາດ ສະແດງຄວາມເກ່ັງກ້າ
ສາມາດປະກົດວ່າ: ບໍມີ່ໃຜທຽບເທົ່າເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະໄດ້. 
 ຄັນພຣະກຸມານມີພຣະພັນສາໄດ້ 16 ປີ ພຣະຣາຊບິດາເຫັນວ່າ: ຄວນຈະມີ
ພຣະຊາຍາໄດ້ແລ້ວ ຈຶ່ງຕັດສັ່ງໃຫ້ສ້າງຜາສາດຂຶ້ນ 3 ຫັຼງເພື່ອເປັນທີສ່ະເດັດປະທັບ 
ຢູ່ຂອງພຣະຣາຊໂອຣົດໃນ 3 ລະດູການ ຄື: ລະດູໜາວ, ລະດູຮ້ອນ ແລະ ລະດູຝົນ 
ຕົບແຕ່ງປະດັບປະດາຜາສາດ 3 ຫັຼງນ້ັນ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມແລ້ວຕັດສູ່ຂໍ 
ພຣະນາງຂັດຕິຍະກຸມາຣີຜູ້ຈົບງາມພຣະນາມວ່າ: ຍະໂສທະຣາ (ພິມພາ) ບຸດຕິ 
ຂອງ ພຣະເຈົ້າສຸບປະພຸດທະ ແລະ ນາງອະມິດຕາ ແຫ່ງຣາຊວົງໂກຣິຍະ ກຸງເທວະ 
ທະຫະ ມາອະພິເສກເປັນພຣະຊາຍາ ດ້ວຍພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະບິດາວິຕົກກັງວົນ 
ຈາກຄຳທຳນາຍຂອງພຣະດາບົດແລະພຣາມທັງຫຼາຍ ເພາະພຣະຣາຊບິດາມີພຣະ 
ປະສົງໃຫ້ພຣະໂອຣົດຄອງຣາຊສົມບັດແທ່ນພຣະອົງເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ພຣະນາງ 
ຍະໂສທະຣາພິມພາ ພຣະຊາຍາສະເດັດປະທັບຢູ່ຜາສາດ 3 ຫັຼງນ້ັນຕາມລະດູການ 
ທັງບໍາເລີດ້ວຍດົນຕີ ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ສະຕີເສບ ແລະ ຂັບຟ້ອນບໍ່ມີບຸຣຸດປະປົນທັງສອງ 
ພຣະອົງສະເຫວີຍສຸກສົມບັດທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນຈົນໄດ້ 13 ປີ ຈົນກະທັ້ງ 
ເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ມີພຣະຊົນມາຍຸໄດ້ 29 ພັນສາ ເຈົ້າຍິງຍະໂສທະຣາພຣະຊາຍາ 
ຈຶ່ງຊົງຕ້ັງຄັນ ແລະ ປະສູດພຣະໂອຣົດອົງໜຶ່ງ ພຣະນາມວ່າ: ຣາຫຸນ ຕະຫຼອດເວ
ລາທີ ່ເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ສະເຫວີຍກາມມະສຸກຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງນ້ັນ ດູເໝືອນວ່າ
ເປັນການປິດກ້ັນ ບໍ່ໃຫ້ພຣະອົງພົບເຫັນຄວາມຈິງແຫ່ງຊີວິດ ເພາະທຸກຢ່າງທີ່ແວດ
ລ້ອມອ້ອມພຣະອົງຢູ່ນ້ັນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ເປັນທີ່ປາຖະໜາທັງສິ້ນ ເປັນຕ້ົນ 
ວ່າ:   ພຣະເນດຫຼຽວແລໄປໃສກໍມີແຕ່ສິ່ງຈົບງາມພໍພະໄທ  ພຣະໂສຕາກໍໄດ້ຍິນແຕ່  
ສຽງອັນມ່ວນໄພເລາະຕະຫຼອດເວລາ ສິ່ງໃດທີກົ່ງກັນຂ້າມອ່ືນໆເຫ່ົຼານ້ັນ ໄດ້ຈັດ
ອອກໜີໃຫ້ໄກບໍ່ໃຫ້ໄດ້ເຫັນ,     ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຍິນກໍເພາະວ່າ ບິດາພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ  
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ອະພເິສກສົມຣດົກັບພຣະນາງພິມພາ 
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ຕ້ອງການຜູກມັດໃຫ້ຫຸ່ຼມຫົຼງມົວເມົາເພີດເພີນໃນກາມມະສຸກ ເພື່ອບໍໃ່ຫ້ໄດ້ມີໂອກາດ
ຄິດເຖິງການອອກບວດ. 
 ພຣະສິດທັດຖະ ບໍລິບູນດ້ວຍຄວາມສຸກຕ້ັງແຕ່ຊົງພຣະເຍົາ ຈົນຊົງພຣະຈະ
ເລີນໄວ ຍິ່ງພຣະຣາຊບິດາໄດ້ຟັງຄຳທຳນາຍຂອງອະສິຕະດາບົດ ແລະ ພາມທັງ 8 
ທໍານາຍ   ຊຶ່ງພຣະອົງປາຖະໜາຢາກໃຫ້ພຣະກຸມານຢູ່ຄອງສົມບັດຫຼາຍກວ່າອອກ 
ບວດ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຄິດອຸບາຍຜູກມັດພຣະກຸມານ ໃຫ້ເພີດເພີນໃນກາມມະສຸກຢູ່ 
ຕະຫຼອດເວລາ.  
 

ພຣະສດິທັດຖະທອດພຣະເນດເຫັນເທວະທູດທັງ 4 
 
 ວັນໜຶ່ງເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ໄດ້ສະເດັດປະພາດອຸດທະຍານໂດຍຣົດມ້າພຣະ 
ທີ່ນ່ັງ ຂະນະທີ່ປະທັບຣາຊຣົດໄປໃນລະຫວ່າງທາງ ຊົງທອດພຣະເນດເຫັນເທວະ 
ທູດທັງ 4 ຄື: ຄົນແກ,່ ຄົນເຈັບ, ຄົນຕາຍ ແລະ ສະມະນະ(ນັກບວດ) ຊຶ່ງເທວະດາ 
ນີມິດໃຫ້ທອດພຣະເນດໃນໄລຍະທາງ ຊົງເບື່ອໜ່າຍໃນກາມມະສຸກຕ້ັງແຕ່ໄດ້ຊົງ
ພົບເຫັນຄົນແກ່ເປັນລຳດັບໄປ ຊົງຄິດເຫັນ ຄວາມແກ່, ຄວາມເຈັບ, ຄວາມຕາຍ 
ເຂົ້າມາຄອບງຳມະຫາຊົນຢ່ ູ ບໍ່ສາມາດລ່ວງພົ້ນໄປໄດ້ເຫັນຜູ້ອ່ືນ ແກ່, ເຈັບ, ຕາຍ 
ຍ່ອມເບື່ອໜ່າຍກຽດຊັງ ບໍຄ່ິດເຖິງຕົວເອງວ່າຈະເປັນເຊັ່ນນ້ັນ ເມ່ືອຊົງດຳຣິເຊັ່ນນ້ັນ 
ແລ້ວ ກໍຊົງບັນເທົາຄວາມເມົາ 3 ປະການ ຄື: ເມົາໃນໄວ, ເມົາໃນຄວາມບໍ່ມີໂຣກ 
ແລະ ເມົາໃນຊີວິດ ກັບທັງຄວາມເພີດເພີນໃນກາມສົມບັດ ຈຶ່ງຊົງດຳຣິຕ່ໍໄປວ່າທຳ 
ມະດາສະພາວະທັງປວງ ຍ່ອມມີຂອງທີ່ເປັນຂ້າສຶກແກ່ກັນເຊັ່ນ: ມີຮ້ອນກໍມີເຢັນແກ້ 
ມີມືດກໍມີສະຫວ່າງແກ້ ບາງທີຈະມີອຸບາຍແກ້ທຸກ 3 ຢ່າງນ້ີໄດ້ ກໍແຕ່ວ່າການທີ່ຈະ 
ສະແຫວງຫາອຸບາຍແກ້ທຸກ 3 ຢ່າງນ້ີ ເປັນການຍາກຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ໃນ 
ຄະຣາວາດວິໄສ  ຈະສະແຫວງຫາບໍ່ໄດ້  ເພາະຄະຣາວາດນ້ີເປັນທີ່ຄັບແຄບຍິ່ງໜັກ  
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ພຣະສດິທັດຖະທອດພຣະເນດເຫັນເທວະທູດທັງ 4 
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ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ັງແຫ່ງອາລົມອັນທຳໃຈໃຫ້ເສົ້າໜອງ ເຫດຄວາມຮັກ ຄວາມຊັງ    
ຄວາມຫົຼງເປັນທາງມາແຫ່ງທຸລີ(ຝຸ່ນ, ລະອອງ)  ບັນພະຊາເປັນຊ່ອງວ່າງ ພໍເປັນ 
ທີ່ສະແຫວງຫາອຸບາຍນ້ັນໄດ້ ຊົງດຳຣິເຊັ່ນນ້ີແລ້ວ ກໍມີຄວາມນອບນ້ອມໄປໃນທາງ 
ບັນພະຊາ ບໍ່ຍິນດີໃນຄະຣາວາດສົມບັດ ພຣະອົງຊົງໄດ້ຕະໜັກຄວາມຈິງວ່າ: ມະ 
ນຸດທຸກຄົນຍ່ອມມີການແກ່ເຖົ້າ, ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ ອັນເປັນຄວາມທຸກກັງວົນ 
ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມວນມະນຸດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງສົນພຣະໄທທີ່ຈະຕ້ອງສະ 
ແຫວງຫາທາງ ເພື່ອຈະຊ່ວຍພຣະອົງ ແລະ ຊາວໂລກໃຫ້ຫຸຼດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ 
ເຫ່ົຼານ້ີຕ້ອງອາໃສເພດຂອງສະມະນະຄື:  ການອອກບວດເປັນບັນພະຊິດ ແຕ່ຍັງຊົງ 
ເປັນຫ່ວງເຈົ້າຍິງຍະໂສທະຣາພິມພາ ທີ່ຍັງຊົງພຣະຄັນແກ່ໃກ້ປະສູດຢູ່ ຈຶ່ງຊົງລໍເວ 
ລາຢູ່ຈົນເຖິງວັນໜຶ່ງ ຂະນະພຣະອົງຊົງປະພາດອຸດທະຍານຢູ່ນ້ັນ ອຳມາດກໍມາ 
ຂາບທູນໃຫ້ຊົງຊາບວ່າ: ເຈົ້າຍິງຍະໂສທະຣາພິມພາປະສູດແລ້ວ ພໍອຳມາດຂາບ 
ທູນຈົບຄວາມ ພຣະອົງກໍຊົງອຸທານ(ຮ້ອງ) ຂຶ້ນຢ່າງແຮງວ່າ: ຣາຫຸຣັງຊາຕັງ ພັນ 
ທະນັງຊາຕັງ ແປວ່າ: ບ້ວງເກີດແລ້ວ ເຄື່ອງຜູກມັດເກີດແລ້ວອຳນາດຜູ້ນ້ັນນຶກວ່າ 
ເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ຕ້ັງພຣະນາມໃຫ້ພຣະໂອຣົດວ່າ: ຣາຫຸນ ຈຶ່ງກັບມາຂາບທູນ
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະຊົງຊາບ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະໂອຣົດຈຶ່ງໄດ້ພຣະນາມວ່າ: 
ຣາຫຸນ.  ເວລາບ່າຍຄໍ່າແລງເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ຊົງສະເດັດຈາກອຸດທະຍານກັບ
ຜາສາດ ແລະ ເຂົ້າບັນທົມໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນພຣະໄທໄຍດີກັບນາງສະໜົມກຳນັນ ທີ່ມາ
ຫ້ິຼນດົນຕີແລະຄັບຮ້ອງຖວາຍເລີຍ.  
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ຊົງເກີດຄວາມເບື່ອໜ່າຍ 
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 ຄືນນ້ັນຕອນເດິກກຸງກະບິນລະພັດ ຢູໃ່ນຣາຕີງຽບສະຫງັດພຣະບິດາສຸດໂທ 
ທະນະ ຜູ້ຊົງພາກພູມໃຈພຣະຣາຊຫະຣໄືທ(ດີໃຈ)   ຕ່ໍຄວາມສຳເລັດໃນການຜູກ
ມັດພຣະຣາຊໂອຣົດໄວ້ໃນກາມມະສຸກສົມບັດນ້ັນກຳລັງບັນທົມ(ນອນ) ຫັຼບສະນິດ  
ເມື ່ອພຣະສິດທັດຖະ ຊົງຕ່ືນບັນທົມໃນເວລາດຶກສະຫງັດແຫ່ງຣາຕີນ້ັນ ຊົງປະສົງ
ເບິ່ງໜ້າພຣະໂອຣົດ ໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນພວກນາງບຳເຣີຟ້ອນລຳຂັບຮ້ອງນ້ັນ 
ນອນຫັຼບເປືອຍກາຍຢູ່ໃນຜາສາດ ຊຶ່ງສ່ອງດ້ວຍແສງປະທີບບາງນາງອ້າປາກກັດ
ແຂ້ວ,   ນ້ໍາລາຍໄຫຼ,  ບາງນາງຜ້ານ ຸ ່ງຫຸຼດອອກກໍມີ,  ບາງນາງນອນກອດພິນ, 
ບາງນາງນອນກ້ິງໄປກ້ິງມາກໍມີ ປະກົດແກ່ພຣະສິດທັດຖະ ເໝືອນດ່ັງຊາກສົບອັນ
ຖິ້ມໄວ້ຢ່ໃູນປ່າຊ້າຜດິີບ ຜາສາດສວຍສົດງົດງາມແຕ່ໃດມາ ໄດ້ກາຍເປ ັນປ່າຊ້າປະ 
ກົດແກ່ພຣະສິດທັດຖະ ໃນຂະນະນ້ັນ ເປັນການເພີ່ມກຳລັງຄວາມດຳຣິໃນການ 
ອອກບັນພະຊາເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ຊົງເຫັນບັນພະຊາເປັນແນວທາງທີ່ຫ່າງຈາກອາລົມອັນ
ລໍ້ໃຫ້ຫົຼງ ແລະ ເມົາມົວ ເປັນຊ່ອງທີຈ່ະບຳເພັນປະຕິບັດ ເປັນປະໂຫຍດຕົນແລະຜູ້
ອ່ືນ ຊົງຕົກພຣະໄທເຊັ່ນນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຮັບສັ່ງຮຽກນາຍສັນນະອຳມາດໃຫ້ກຽມ
ມ້າກັນຖະກະເພື່ອສະເດັດອອກໃນຣາຕີນ້ັນ.  
 ຄັນຕັດສັ່ງແລ້ວກໍສະເດັດໄປຍັງຜາສາດພຣະນາງພິມພາເທວີ ເພື່ອທອດ
ພຣະເນດຣາຫຸນກຸມານ ພຣະໂອຣົດພຣະອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເປີດຫ້ອງບັນທົມ
ຂອງພຣະນາງພິມພາເທວີ ເຫັນພຣະນາງບັນທົມຫັຼບສະນິດຢູ່ ຊົງດຳຣິວ່າຈະອຸ້ມ
ພຣະໂອຣົດເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກໍຢ້ານວ່າພຣະນາງພິມພາຈະຊົງຕ່ືນບັນທົມ ຈະເປັນ
ອຸປະສັກຂັດຂວາງການສະເດັດອອກບັນພະຊາ ຈຶ່ງຕັດພຣະໄທລະງັບຄວາມສະ   
ເໜ່ຫາໃນພຣະໂອຣົດ ສະເດັດອອກຈາກຫ້ອງລົງຈາກຜາສາດ ພົບນາຍສັນນະ
ກຽມມ້າພຣະທີນ່ັ່ງໄວ້ພ້ອມແລ້ວ ກໍສະເດັດຂຶ້ນປະທັບມ້າກັນຖະກະ ມີນາຍສັນນະ
ຕາມສະເດັດໜຶ່ງຄົນ ສະເດັດຈາກພຣະນະຄອນໃນຣາຕີການ ຊຶ່ງເທວະດາໄດ້ບັນ 
ດານເປີດປະຕູພຣະນະຄອນໄວ້ໃຫ້ສະເດັດໂດຍສະຫວັດດີພາບ    ເມ່ືອສະເດັດອອກ 
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ຊົງປະສົງຢາກເບິ່ງໜ້າພຣະຣາຊໂອຣດົ 
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ຈາກພຣະນະຄອນແລ້ວ ຂະນະນ້ັນ, ພະຍາວັດສະວະດີມານ ຜູ້ມີຈິດບາບເຫັນພຣະ 
ສິດທັດຖະສະລະຣາຊສົມບັດອອກຈາກພຣະນະຄອນ    ເພື່ອບັນພະຊາຈະລ່ວງພົ້ນ 
ບ້ວງຂອງຄວາມທຸກ ຊຶ່ງເຂົ້າມາຂວາງທາງໄວ້ຍົກພຣະຫັດຂຶ້ນຮ້ອງຫ້າມວ່າ: ດູ 
ກ່ອນ!  ພຣະສິດທັດຖະ   ທ່ານຢ່າຮີບຮ້ອນອອກບັນພະຊາເລີຍຍັງອີກ 7 ວັນ  ເທົ່າ 
ນ້ັນຣາຊສົມບັດກໍຈະປະກົດແກ່ທ່ານ ແລ້ວທ່ານກໍຈະໄດ້ເປັນພຣະເຈົ້າຈັກກະພັດ 
ສະເຫວີຍສົມບັດ ມີທະວີບໃຫຍ່ທັງ 4 ເປັນຂອບເຂດ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງກັບສູ່ພຣະນະ 
ຄອນເສຍເຖີ້ນ. ພຣະສິດທັດຖະໄດ້ຕັດວ່າ: ດູກ ່ອນ! ພະຍາມານເຮົາກໍຊາບແລ້ວວ່າ 
ຊັບສົມບັດຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ເຮົາ, ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການຊັບສົມບັດເຫ່ົຼານ້ັນ
ເພາະວ່າຊັບສົມບັດເຫ່ົຼານ້ັນ ບໍ່ສາມາດຈະນຳຜູ້ສະເຫວີຍໃຫ້ພົ້ນຈາກທຸກໄດ້ ທ່ານ 
ຈົ່ງຫີຼກທາງໄປເຖີ້ນ ເມ່ືອຊົງຂັບພະຍາມານໃຫ້ຖອຍໄປແລ້ວ ກໍຊົງຂີ່ມ້າກັນຖະກະ
ໄປຈາກທີ່ນ້ັນ ເພື່ອຂ້າມເຂດກຸງກະບິນລະພັດ ເຫ່ົຼາເທວະດາປິຕິຍິນດີ, ອະນຸໂມທະ 
ນາ ແລະ ບູຊາດ້ວຍບຸບຜາມາລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
 

ສະເດັດອອກບັນພະຊາ 
 

 

 

 ເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ຊົງຂີ່ມ້າກັນຖະກະມາຈົນກະທັ້ງໃກ້ຮຸ່ງຈຶ່ງເຖິງຮີມຝັງ
ແມ່ນ້ໍາ ອະໂນມານະທີ ຈຶ່ງສະເດັດລົງຈາກຫັຼງມ້າແລ້ວນ່ັງເໜືອຫາດຊາຍອັນຂາວ
ສະອາດ ຮັບສ່ ັງໃຫ້ນາຍສັນນະວ່າ: ເຮົາຈະບັນພະຊາຖືເພດເປັນບັນພະຊິດໃນທີ່ນ້ີ 
ທ່ານຈົ່ງເອົາເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ມ້າກັບພຣະນະຄອນເຖີ້ນ! ຄັນຕັດສັ່ງແລ້ວ ກໍຊົງ
ເປື້ອງເຄື່ອງປະດັບສຳລັບຂັດຕິຍະຣາດທັງໝົດມອບໃຫ້ແກ່ນາຍສັນນະ ຕ້ັງພຣະໄທ
ປາຖະໜາຈະຊົງບັນພະຊາ ຈຶ່ງຊົງດຳຣິວ່າ: ເກສາຂອງເຮົານ້ີບໍ່ສົມຄວນແກ່ສະມະ 
ນະເພດ ຈຶ່ງຊົງຈັບພຣະໂມລີດ້ວຍພຣະຫັດຊາຍ ພຣະຫັດຂວາຊົງຈັບພຣະຂັນ 
(ດາບ)  ຕັດພຣະໂມລ(ີຜົມ)ໃຫ້ຂາດອອກຮຽບຮ້ອຍດ້ວຍພຣະອົງເອງ  ແລ້ວຊົງ
ຈັບພຣະໂມລີນ້ັນຂວ້າງຂຶ້ນອາກາດ ຈຶ່ງອະທິຖານວ່າ: ຖ້າອາຕະມາຈະໄດຕ້ັດສະຮູ ້



 

 
29 

xN,r5fmtxts;af 
ສະເດັດອອກບັນພະຊາ 
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ສຳໂພທຍິານ ຂໃໍຫພ້ຣະໂມລນີີ ້ຈົ່ງລອຍຢູໃ່ນອາກາດຢ່າໄດຕ້ົກລົງມາ ຖ້າວ່າບໍໄ່ດ້
ບັນລກຸຂໍໃໍຫພ້ຣະໂມລຈີົ່ງຕົກລົງມາດ້ວຍເຖີ້ນ. ປະກົດວ່າ: ພຣະໂມລີລອຍຢູ່ໃນອາ 
ກາດ ທ້າວສັກກະເທວະຣາດ ທອດພຣະເນດເຫັນ ຈຶ່ງນຳເອົາອູບແກ້ວມາຮັບເອົາ
ພຣະໂມລີ ແລ້ວຊົງນຳໄປໄວ້ທີຈຸ່ຣາມະນີເຈດີສະຖານໃນເທວະໂລກ ຂະນະນ້ັນ 
ທ້າວຂະຕິກາຣະພຣົມ ໄດ້ນ້ອມນຳເອົາໄຕຈີວອນ ແລະ ບາດມາຈາກພຣົມໂລກມາ 
ຖວາຍພຣະສິດທັດຖະ ຊົງຮັບຜ້າໄຕຈີວອນກາສາວະພັດແລະບາດ ແລ້ວກໍຊົງນຸ່ງ 
ຫ່ົມຜ້າກາສາວະພັດ ແລະອະທິຖານເພດເປັນບັນພະຊິດ ເມ່ືອພຣະມະຫາບຸຣຸດເຈົ້າ 
ຊົງບັນພະຊາແລ້ວ ຈຶ່ງດຳຣັດສັ່ງໃຫ້ນາຍສັນນະອຳມາດວ່າ: ທ່ານຈົ່ງໄປແຈ້ງ 
ຂ່າວແກ່ຂັດຕິຍະສະກຸນທັງຫຼາຍ ອັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮູ້ເຫດ ແລ້ວຂາບທູນພຣະຣາຊ   
ບິດາ-ມານດາວ່າ: ພຣະໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ບັນພະຊາແລ້ວ ຢ່າໃຫ້ພຣະອົງຊົງ 
ທຸກໂທມະນັດເຖິງພຣະຣາຊບຸດເລີຍ ຈົ່ງສະເຫວີຍຣາຊສົມບັດໃຫ້ເປັນສຸກທຸກອະຣິ 
ຍະບົດເຖີ້ນ  ເມ່ືອອາຕະມາໄດ້ບັນລຸພຣະສັບພັນຍຸຕະຍານແລ້ວ ຈຶ່ງໄປເຝົ້າພຣະ 
ຣາຊບິດາ-ມານດາ ກັບທັງພຣະປະຍູຣະຍາດຂັດຕິຍະວົງທັງມວນ ນາຍສັນນະອຳ 
ມາດຮັບພຣະຣາຊໂອງການ ແລ້ວກໍຖວາຍບັງຄົມລາແທບພຣະບາດດ້ວຍຄວາມ 
ໂສກເສົ້າໂສກາຄວາມອາໄລຮັກ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າເປັນໂທດໜັກທີ່ທອດຖິ້ມໃຫ້ພຣະ 
ອົງຢູ່ຄົນດຽວ ແຕ່ກໍບໍ່ອາດຂັດພຣະກະແສຮັບສັ່ງໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງຈາກພຣະມະຫາ 
ບຸຣຸດເຈົ້າໄປດ້ວຍຄວາມເສົ້າເສຍໃຈສຸດຈະປະມານໄດ້ ແລ້ວນຳເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ 
ພຣະອົງທັງໝົດ ເດີນທາງພ້ອມກັບມ້າກັນຖະກະກັບພຣະນະຄອນກະບິນລະພັດ ພໍ 
ເດີນທາງສຸດສາຍຕາເທົ່ານ້ັນ ມ້າກັນຖະກໍຂາດໃຈຕາຍດ້ວຍຄວາມອາໄລຮັກໃນ 
ພຣະມະຫາບຸຣຸດເຈົ້າສຸດກຳລັງ ຫົວໃຈຈຶ່ງແຕກສະລາຍ ຂາດໃຈຕາຍລົງໃນທີ່ນ້ັນ 
ແລ້ວໄດ້ໄປເກີດເປັນ ກັນຖະກະເທບພະບຸດ ໃນສະຫວັນຊັ້ນດາວະດຶງເທວະໂລກ 
ພຣະສິດທັດຖະ ສະເດັດອອກບນັພະຊາ ເມື່ອວັນອາທິດ ຂຶ້ນ15 ຄໍ່າ ເດືອນ 8 ປ ີ
ເຖາະ ພຣະອົງຊົງມີພຣະຊົນມາຍຸໄດ້ 29 ພັນສາ. 



 

 
31 

xN,r5fmtxts;af 
ຊົງຕັດພຣະໂມລຖີເືພດບັນພະຊິດທີ່ຮມິແມ່ນໍ້າອະໂນມານະທ ີ
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ໂກນທັນຍະພຣາມຊວນເພື່ອນອອກບວດ 
 
 

 ຝ່າຍໂກນທັນຍະພຣາມໄດ້ຟັງຂ່າວວ່າ ພຣະມະຫາບຸຣຸດສະເດັດອອກບັນພະ 
ຊາແລ້ວກໍດີໃຈຮີບໄປຫາບຸດຂອງເພື່ອນພຣາມທັງ 7 ຄົນທີ່ເຄີຍຖວາຍຄຳທຳນາຍ 
ພຣະລັກສະນະດ້ວຍກັນກ່າວວ່າ ບັດນ້ີພຣະສິດທັດຖະກຸມານສະເດັດອອກບວດບັນ 
ພະຊາແລ້ວ ພຣະອົງຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າໂດຍແທ້ ບໍມີ່ຂໍ້ທີ່ 
ຈະສົງໃສ ຖ້າບິດາຂອງທ່ານທັງຫຼາຍຍັງມີຊີວິດຢູ່ ກໍຈະອອກບັນພະຊາດ້ວຍກັນໃນ
ວັນນ້ີ ທ່ານທັງຫຼາຍປາຖະໜາຈະບວດ ກໍຈົ່ງມາບວດຕາມສະເດັດພຣະມະຫາບຸຣຸດ 
ພ້ອມກັນເຖີ້ນ ແຕ່ບຸດພຣາມທັງ 7 ນ້ັນ ບໍ່ຍອມຮັບຄຳຊວນ ຍິນດີຍອມບວດພຽງ 4 
ຄົນເທົ່ານ້ັນ ໂກທັນຍະພຣາມພາລູກພຣາມທັງ 4 ຄົນນ້ັນ ອອກບັນພະຊາລວມກັນ
ເປັນ 5 ຄົນດ້ວຍກັນຈຶ່ງໄດ້ນາມວ່າ ພຣະປັນຈະວັກຄ ີເພາະມີ 5 ຄົນຊວນກັນອອກ 
ບວດຕິດຕາມພຣະມະຫາບຸຣຸດເຈົ້າ ສ່ວນພຣະມະຫາບຸຣຸດເຈົ້າຫັຼງຈາກບັນພະຊາ
ແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດພັກແຮມສະເຫວີຍບັນພະຊາສຸກຢູ່ທີສ່ວນໝາກມ່ວງແຫ່ງ 
ໜຶ່ງ ຊຶ່ງຮຽກກັນວ່າ: ອະນປຸິຍະອຳພາວັນ ເຂດອະນຸປິຍະນິຄົມ ສະເຫວີຍພຣະກະ
ຍາຫານຢູ່ທີນ້ັ່ນເຖິງ 7 ວັນ ຄັນເຖິງວັນທ ີ8 ຈຶ່ງສະເດັດດຳເນີນຈາກ ອະນຸປິຍະອຳ
ພາວັນ ເຂົ້າບິນທະບາດໃນ ກຸງຣາຊຄ ຶ ໂດຍກິຣິຍາສະຫງົບຢູ່ໃນອາການສັງລວມ 
ຂອງສະມະນະ ເປັນທີຕ້ັ່ງແຫ່ງຄວາມເຫ້ືຼອມໃສຂອງທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຫັນ ເມ່ືອບິນທະ 
ບາດພັດຕະຫານໄດ້ພໍແລ້ວ ກໍສະເດັດກັບຈາກພຣະນະຄອນໄປປະທັບນ່ັງສັນຢູ່ທີ່ 
ສົມຄວນ ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເຫັນອາຫານໃນບາດ ບໍ່ສະອາດບໍ່ປະນີດ ພຣະ 
ອົງບໍ່ເຄີຍສັນມາກ່ອນເປັນອາຫານທີ່ໜ້າລັງກຽດ ລຳດັບນ້ັນພຣະອົງຈຶ່ງຕັດສອນ 
ພຣະອົງເອງວ່າ: ສິດທັດຖະ ຕົວທ່ານບັງເກີດໃນຂັດຕິຍະ ເຄີຍແຕ່ບໍລິໂພກອາຫານ 
ປຸງແຕ່ງດ້ວຍສຸຄັນທະຊາດ ໂພຊະນະສາລີ ອັນປະກອບດ້ວຍສຸປະພະຍັນຊະນະມີ 
ຣົດອັນເລີດຕ່າງໆ ທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນບັນພະຊິດເປັນແນວນ້ີ ແລະ ທ່ຽວບິນທະ 
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ບາດ ຈະເອົາອາຫານປະນີດມາແຕ່ໃສ ແລະ ບັດນ້ີເຮົາສົມຄວນຈະຄິດແນວໃດກັບ 
ອາຫານທີ່ໄດ້ມາ ຄັນໃຫ້ໂອວາດແກ່ພຣະອົງເອງແລ້ວ ກໍພິຈາລະນາອາຫານບິນ 
ທະບາດດ້ວຍປັດຈະເວກ ແລ້ວຊົງສະເຫວີຍອາຫານບິນທະບາດອັນນ້ັນໂດຍປາສະ 
ຈາກຄວາມລັງກຽດ ແລະຊົງກຳນົດໃນພຣະໄທວ່າ: ຕ້ັງແຕ່ບັນພະຊາມາໄດ້ 8 ວັນ 
ແລ້ວຫາກໍໄດ້ສະເຫວີຍພັດຕະຫານໃນວັນນ້ີ.  
 

ພຣະເຈົ້າພິມພິສານເຂົ້າເຝົ້າພຣະມະຫາບຸຣຸດຖວາຍຣາຊສົມບັດ 
 

 ຄັນພວກຣາຊບຸຣຸດໄດ້ເຫັນ ພຣະມະຫາບຸຣຸດໃນຂະນະສະເດັດບິນທະບາດກໍ 
ນຳຄວາມໄປຂາບທູນພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ຣາຊາທິບໍດີແຫ່ງແຄວ້ນມະຫານະຄອນ 
ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ຈຶ່ງຮັບສັ່ງໃຫ້ສະກົດຮອຍຕິດຕາມ ເພື່ອຊາບຄວາມແທຈ້ິງ
ຂອງບັນພະຊິດພິເສດຮູບນ້ີ ຄັນພວກຣາຊບຸຣຸດຕິດຕາມໄດ້ຄວາມຈິງແລ້ວ ກໍນຳ
ຄວາມຂຶ້ນຂາບບັງຄົມທູນພຣະເຈົ້າພິມພິສານໃຫ້ຊົງຊາບ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານໄດ້
ຊົງສະດັບ ກໍມີພຣະໄທໂສມະນັດໃນພຣະຄຸນສົມບັດ ຊົງມີພຣະປະສົງຈະພົບ ຈຶ່ງສະ 
ເດັດດ້ວຍພຣະຣາຊຍານອອກຈາກພຣະນະຄອນ ຄັນເຖິງທີ່ພັກຂອງພຣະມະຫາບຸ 
ຣຸດແລ້ວ ກໍລົງຈາກຣາຊຍານສະເດັດຣາຊດຳເນີນເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະມະຫາບຸຣຸດເຈົ້າ 
ເມ່ືອໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນພຣະອະຣິຍະບົດຮຽບຮ້ອຍ ຊົງເຫ້ືຼອມໃສໃນກິຣິຍາຂອງ 
ພຣະອົງ ຄັນໄດ້ທູນຖາມເຖິງສະກຸນ, ປະເທດ ແລະ ພຣະຊາດແລ້ວ ກໍຊົງຊາບວ່າ: 
ເປັນກະສັດຂັດຕິຍະສາກະຍະຣາດ ສະເດັດອອກບັນພະຊາ ຈຶ່ງໄດ້ຊົງເຊື້ອເຊີນພຣະ 
ມະຫາບຸຣຸດດ້ວຍຣາຊສົມບັດ ຊຶ່ງພຣະອົງຍິນດີຈະແບ່ງຣາຊສົມບັດໃຫ້ຄອບຄອງ 
ສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ພຣະອົງບໍຊ່ົງຮັບຈຶ່ງຕັດຕອບຂອບພຣະໄທພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ຊຶ່ງມີ
ພຣະໄທປະກອບດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແບ່ງສິຣິຣາຊສົມບັດພຣະຣາຊທານໃຫ້ຄອບ 
ຄອງ ແຕ່ພຣະອົງບໍໄ່ດ້ມີຄວາມປະສົງຈຳນົງໝາຍເຊັ່ນນ້ັນ ຊົງສະລະຣາຊສົມບັດ 
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ອອກບວດ ເພື່ອມຸ່ງໝາຍສັບພັນຍຕຸະຍານເທົ່ານ້ັນ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານໄດ້ຊົງສະດັບ 
ກໍຕັດອະນຸໂມທະນາ ແລະ ທູນຂປໍະຕິຍານກັບພຣະມະຫາບຸຣຸດວ່າ: ຖ້າພຣະອົງໄດ້ 
ບັນລຸພຣະສັບພັນຍຸຕະຍານແລ້ວ ຂໍໄດ້ຊົງພຣະກະລຸນາສະເດັດມາຍັງພຣະນະຄອນ 
ຣາຊຄຶ ສະແດງທຳໂຜດພຣະອົງແດ່ ຄັນພຣະມະຫາບຸຣຸດຊົງຮັບຄຳປະຕິຍານແລ້ວ 
ພຣະອົງກໍຖວາຍບັງຄົມລາກັບພຣະນະຄອນ.  

ພຣະມະຫາບຸຣຸດສະເດັດເຂົ້າສຳນັກດາບົດ 
ເລີມ່ບຳເພັນທກຸກະຣະກິຣຍິາ 

 
 

 ຫັຼງຈາກພຣະສິດທັດຖະ ຊົງຮັບຄຳປະຕິຍານພຣະເຈົ້າພິມພິສານແລ້ວກໍສະ
ເດັດຈາຣິກໄປຈົນເຖິງລຸ່ມແມ່ນ້ໍາ ຄະຍະ ໃນແຄວ້ນ ມະຄະທະ ອັນເປັນທີ່ຢູຂ່ອງ 
ໝູ່ນັກພຣົດ(ນັກບວດ) ຄະນະອາຈານໃຫຍ່ໆ ທີ່ຕ້ັງສຳນັກສັ່ງສອນລັດທິຂອງຕົນ
ຢູ່ຫຼາກຫຼາຍ ພຣະສິດທັດຖະ ກໍມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ສຳນັກຂອງ ອາລາຣະດາບົດ ກາລາ
ມະໂຄດ ຊຶ່ງສ້າງອາສົມຢູ່ແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ສຶກສາວິຊາ ແລະ ປະຕິບັດຢູ່ບໍດົ່ນກໍໄດ້ສຳ 
ເລັດສະມາບັດ 7 ຄື ຣູປະຊານ 4 ແລະ ອະຣູປະຊານ 3 ຈົນໝົດຄວາມຮູ້ຂອງອາ 
ລາຣະດາບົດ ຊົງເຫັນວ່າທຳເຫ່ົຼານ້ີບໍ່ແມ່ນທາງຕັດສະຮູ້ ຈຶ່ງໄດ້ອຳລາອາລາຣະ 
ດາບົດ ແລ້ວໄປສູ່ສຳນັກຂອງ ອຸທະກະດາບົດ ຣາມະບຸດ ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດ 
ຈົນໄດ້ ອະຣູປະຊານ 4 ຄົບສະມາບັດ 8 ຈົນສິ້ນຄວາມຮູ້ຂອງອຸທະກະດາບົດ ຄັນ 
ຊົງໄຕ່ຖາມເຖິງທຳວິເສດຂຶ້ນໄປ ອຸທະກະດາບົດ ກໍບໍ່ສາມາດຈະບອກໄດ້ ແລະ ໄດ້ 
ຍົກຍ້ອງຕ້ັງພຣະມະຫາບຸຣຸດໄວ້ໃນທີ່ເປັນອາຈານສະເໝີຕົນ ແຕ່ພຣະມະຫາບຸຣຸດ 
ຊົງເຫັນວ່າ ທຳເຫ່ົຼານ້ີບໍ່ແມ່ນທາງຕັດສະຮູ້ ຈຶ່ງໄດ້ອຳລາອາຈານອອກສະແຫວງ 
ຫາທຳວິເສດສືບໄປ ທັງມຸ່ງພຣະໄທຈະທຳຄວາມພຽນໂດຍລຳພັງພຣະອົງດຽວໄດ້ 
ຈາຣິກໄປຈົນເຖິງສະຖານທີ່ສຳລານແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດ   ອຸຣເຸວລາເສນານິຄົມ   ໄດ້ 
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ບຳເພັນທກຸກະຣະກິຣິຍາ 

 

 



 

  36 

5xN,r5fmtxts;af 
ທອດພຣະເນດເຫັນພື້ນທີ່ລາບລ່ ືນ ເປັນທີເ່ບີກບານໃຈມີແມ່ນ້ໍາໄຫຼ, ໃສສະອາດ ມີ 
ໝູ່ບ້ານຕ້ັງຢູ່ບໍ່ໄກ ພໍທີ່ຈະໂຄຈອນເດີນບິນທະບາດໄດ້ໂດຍສະດວກ ຄວນທີ່ຈະອາ 
ໃສບຳເພັນພຽນໄດ້ ຈຶ່ງຕົກລງົພຣະໄທສະເດັດປະທັບບຳເພັນຢູ່ສະຖານທີ່ນ້ັນ. 
 ສ່ວນບັນພະຊິດທັງ 5 ອັນມີນາມວ່າ: ປັນຈະວັກຄີ ຄື: ພຣະໂກນທັນຍະ, 
ພຣະວັບປະ, ພຣະພັດທິຍະ, ພຣະມະຫານາມະ, ພຣະອັດສະຊິ ໄດ້ພາກັນທ່ຽວຕິດ 
ຕາມພຣະອົງໃນທີ່ຕ່າງໆ ຈົນໄປປະສົບພົບເຫັນພຣະອົງ ໃນເຂດ ອຸຣເຸວລາເສນາ
ນິຄົມ ຈຶ່ງພາກັນເຂົ້າໄປຖວາຍອະພິວາດ ແລ້ວຢູ່ປະຕິບັດບຳລຸງ ຈັດທຳພາລະກິດ
ຖວາຍທຸກປະການ ໂດຍຫວັງວ່າເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຕັດສະຮູ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ສະແດງທຳ
ໂຜດຕົນເອງ ເມື ່ອພຣະອົງຕົກລົງພຣະໄທບຳເພັນຢູ່ທີ່ນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກໍເລີ່ມບຳ 
ເພັນພຽນທຳທຸກກະຣະກິຣິຍາ ຊຶ່ງເປັນປະຕິປະທາ ທີ່ນິຍົມກັນວ່າ: ເປັນທາງໃຫ້ຕັດ 
ສະຮູ້ໄດ້ໃນສະໄໝນ້ັນ ໂດຍການທໍລະມານກາຍໃຫ້ລຳບາກ ຊຶ່ງເປັນກິດຍາກທີ່ບຸກ 
ຄົນທຳມະດາຈະກະທຳໄດ້ດ້ວຍການທໍລະມານເປັນ 3 ວາລະດ່ັງນ້ີ: 
 ວາລະທ1ີ: ຊົງກົດພຣະທົນ(ແຂ້ວ)ດ້ວຍພຣະທົນ ກົດພຣະຕາລຸ(ເພດານປາກ) 

ດ້ວຍພຣະຊວິຫາ(ລີ້ນ)ໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ ຈົນພຣະເສໂທ(ເຫ່ືອ)ໄຫຼອອກ 
ຈາກພຣະກັດສະ(ຂີແ້ຮ້) ໃນເວລານ້ັນໄດ້ສະເຫວີຍທຸກຂະເວທະນາ
ອັນກ້າ ປຽບເໝືອນມີຄົນມາບີບຄໄໍວ້ແໜ້ນ ແມ່ນພຣະວໍລະກາຍຈະ
ກະວົນກະວາຍບໍ່ສະຫງົບເຊັ່ນນ້ີ ພຣະອົງກໍບໍ່ໄດ້ຊົງທໍ້ຖອຍຍັງຄົງບຳ 
ເພັນຕ່ໍໄປຈົນກະທັ້ງເຫັນວ່າການທຳເຊັ່ນນ້ີ ບໍແ່ມ່ນທາງຕັດສະຮູ້ຈຶ່ງ
ຊົງປ່ຽນວິທີໃໝ່.  

ວາລະທ2ີ:  ຊົງຜ່ອນກ້ັນລົມອັດສາສະປັດສາສະ(ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ) ເມື ່ອລົມ 
ບໍ່ໄດ້ທາງເດີນສະດວກ ໂດຍຊ່ອງພຣະນາສິກ(ຮູດັງ) ແລະ ຊ່ອງ 
ພຣະໂອດ(ປາກ) ກໍເກີດສຽງດັງອູ້ທາງຊ່ອງພຣະກັນ(ຫູ)ທັງສອງ 
ຂ້າງໃຫ້ປວດພຣະສຽນ(ຫົວ) ຮ້ອນໃນພຣະກາຍເປັນກຳລັງ ແມ່ນ
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ວ່າຈະໄດ້ຮັບທຸກຂະເວທະນາກ້າເຖິງພຽງນ້ີ ທຸກຂະເວທະນານ້ັນ ກໍ
ບໍ່ອາດຄອບງຳພຣະໄທໃຫ້ກະສັບກະສາຍ ມີພຣະສະຕິຕ້ັງໝັ້ນບໍ່ສະ 
ເທືອນແຕ່ຢ່າງໃດ ຄັນຊົງເຫັນວ່າການກະທຳເຊັ່ນນ້ີບໍ່ແມ່ນທາງຕັດ 
ສະຮູ້ຈຶ່ງປ່ຽນວິທີອ່ືນຕ່ໍໄປ. 

ວາລະທ3ີ: ຊົງອົດອາຫານ ສະເຫວີຍວັນລະໜ້ອຍໆ ຈົນພຣະວໍລະກາຍຫ່ຽວແຫ້ງ 
ພຣະສະຫວີ(ຜິວ)ເສົ້າໜອງ ພຣະອັດຖິ(ກະດູກ) ປະກົດທົ່ວພຣະວໍ 
ລະກາຍ ເມ່ືອຊົງລູບພຣະວໍລະກາຍເສັ້ນພຣະເກສາ(ຜົມ) ກໍຮ່ວງ
ຫຸຼດຕິດພຣະຫັດ(ມື) ມີພຣະກຳລັງໜ້ອຍຖອຍລົງ ຈະສະເດັດໄປ
ທາງໃດກໍເຊຊວນລົ້ມລົງ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດອີກ ຈົນກະທັ້ງວັນ 
ໜຶ່ງຊົງອ່ອນພຣະກຳລັງ ອິດໂຫຍຫິວທີ່ສຸດຈົນບໍ່ສາມາດຈະຊົງພຣະ 
ວໍລະກາຍໄວ້ໄດ້ ກໍຊົງສະຫົຼບລົງໃນທີນ້ັ່ນ ພຣະອົງຈຶ່ງດຳຣິວ່າ ການ 
ບຳເພັນທຸກກະຣະກິຣິຍາເຊັ່ນນ້ີບໍ່ແມ່ນທາງຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ແນ່ນອນ. 

 

ຊົງລະນຶກເຖິງສຽງພິນ 
 

 ຂະນະນ້ັນ ມີພຣະອິນອົງໜຶ່ງຊື່ວ່າ ທ້າວສັກກະເທວະຣາດ ຊົງຊາບຄວາມ
ດຳຣິຂອງພຣະອົງ ຈຶ່ງຊົງຊຶ່ງພິນທິບ 3 ສາຍມາດີດ ຖວາຍພຣະມະຫາບຸຣຸດ ສາຍ 
ໜຶ່ງເຄັ່ງເກີນໄປ ພໍດີດໄປໜ້ອຍໜຶ່ງກໍຂາດ, ສາຍສອງຍານເກີນໄປ ພໍດີດໄປກໍບໍ່ບັງ
ເກີດສຽງ, ສາຍສາມບໍ່ເຄັ່ງບໍຍ່ານເກີນໄປ ພໍປານກາງ ພໍດີດເຂົ້າໄປກໍມີສຽງມ່ວນ
ໜ້າປະທັບໃຈພຣະອົງໄດ້ສະດັບສຽງພິນ ຊົງຫວນລະນຶກເຖິງພິນທີ່ໄດ້ຍິນນ້ັນ ຊົງ
ພິຈາລະນາເຫັນແຈ້ງວ່າ: ທຸກກະຣະກິຣິຍາ ບໍ່ແມ ່ນທາງຕັດສະຮູ້ທາງແຫ່ງພຣະ 
ໂພທິຍານ ທີ່ຄວນແກ່ການຕັດສະຮູ້ຕ້ອງເປັນມັດຊິມາປະຕິປະທາບຳເພັນພຽນທາງ
ຈິດ ປະຕິບັດທາງສາຍກາງຄື: ບໍເ່ຄັ່ງ, ບໍ່ຍານ ແຕ່ການບຳເພັນທາງຈິດນ້ັນ ຄົນຊູບ
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ຜອມຫາກຳລັງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນເຮົານ້ີ ຍ່ອມບໍ່ສາມາດຈະທຳໃຫ້ສົມບູນເຕັມທີ່ໄດ້ຈຳເປັນ
ຕ້ອງບໍລິໂພກອາຫານໃຫ້ມີພະລະກຳລັງດີຂຶ້ນເສຍກ່ອນ ຄັນຕົກລົງພຣະໄທເຊັ່ນນ້ັນ
ແລ້ວ ກໍກັບມາສະເຫວີຍອາຫານຕາມເດີມ ແລະ ຊົງເລີກການບຳເພັນທຸກກະຣະກິ 
ຣິຍາ. 
 ນັບຕ້ັງແຕ່ພຣະອົງບຳເພັນທຸກກະຣະກິຣິຍາມາ ກໍເປັນເວລາ 6 ປີແລ້ວ ແຕ່
ກໍຍັງບໍທ່ັນໄດ້ຕັດສະຮູ້ ໃນຄັ້ງນ້ັນອຸປະມາ 3 ຂໍ້ ຊຶ່ງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ, ໄດ້ຟັງ
ມາກ່ອນເລີຍ ປະກົດຂຶ້ນໃນພຣະໄທຂອງພຣະອົງເອງວ່າ: 

1.  ສະມະນະ ຫືຼ ພຣາມເຫ່ົຼາໃດມີກາຍ ແລະ ໃຈຍັງບໍ່ໄດ້ຫີຼກອອກຈາກກາມ 
ແມ່ນຈະທໍລະມານຮ່າງກາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານແສນສາຫັດພຽງ 
ປານໃດກໍບໍສ່າມາດທີ່ຈະຕັດສະຮູ້ໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໄມ້ສົດທີ່ຊຸ່ມດ້ວຍ 
ຢາງ ຫືຼ ແຊ ່ຢູໃ່ນນ້ໍາ ໃຜກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສີໃຫ້ເກີດໄຟຂຶ້ນມາໄດ້. 

2.  ສະມະນະ ຫືຼ ພຣາມເຫ່ົຼາໃດມີກາຍຫີຼກອອກຈາກກາມແລ້ວ ແຕ່ຖ້າວ່າຈິດ
ໃຈຍັງມີຄວາມກຳນັດຍິນດີໃນກາມ ເຖິງຈະບຳເພັນພຽນຢ່າງກ້າແຂງສັກ 
ປານໃດ ກໍຍັງຕັດສະຮູ້ບໍໄ່ດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ປຽບເໝືອນໄມ້ທີ່ຍັງສົດຊຸ່ມ
ດ້ວຍຢາງຢູ່ ໃຜກໍບໍສ່າມາດສໃີຫ້ເກີດໄຟໄດ້ ເຂົາຍ່ອມເມ່ືອຍເປົ່າ. 

3.  ສະມະນະ ຫືຼ ພຣາມເຫ່ົຼາໃດມີກາຍ ແລະໃຈຫີຼກອອກຈາກກາມດ້ວຍດີແລ້ວ 
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຸກຂະເວທະນາຢ່າງແສນສາຫັດ ຈາກບຳເພັນພຽນນ້ັນ ຫືຼ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບກໍຕາມ ກໍສາມາດຈະຕັດສະຮູ້ໄດ້ ປຽບເໝືອນກັບໄມ້ແຫ້ງທີ່ວາງ 
ໄວ້ຢູ່ໃນເທິງບົກທຸກຄົນຍ່ອມສໃີຫ້ເກີດໄຟຂຶ້ນໄດ້. 

ອຸປະມາເໝືອນ 3 ຂໍນ້ີ້ ໄດ້ເປັນກຳລັງສະໜັບສະໜູນພຣະໄທໃຫ້ພຣະອົງຊົງແນ່
ພຣະໄທວ່າ ຈະເປັນທາງໃຫ້ພຣະອົງໄດ້ບັນລຸພຣະສັບພັນຍຕຸະຍານໂດຍແນ່ແທ້. 
 ຝ່າຍພຣະປັນຈະວັກຄ ີ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມນິຍົມໃນທຸກກະຣະກິຣິຍາພາກັນເຝົ້າບຳ 
ລຸງພຣະອົງຢູ່ ເມ່ືອເຫັນພຣະອົງທຳຄວາມພຽນໃນທຸກກະຣະກິຣິຍາຢ່າງຕຶງຄຽດ
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ເກີນກວ່າສາມັນຊົນຈະທຳໄດ້ເຊັ່ນນ້ັນ ກໍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມເຫ້ືຼອມໃສໝັ້ນໃຈວ່າ ພຣະ 
ອົງຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສະຮູ້ແນ່ນອນ ແລະພຣະອົງຊົງເມດຕາປະທານທຳມະເທສະໜາ 
ໂຜດຕົນ ແຕ່ຄັນເຫັນພຣະອົງຊົງເລີກລະທຸກກະຣະກິຣິຍາທີ່ປະພຶດແລ້ວ ແລະເຫັນ
ວ່າ ບັດນ້ີພຣະອົງຊົງຄາຍຄວາມພຽນວຽນມາເພື່ອຄວາມເປັນຜູ້ມັກມາກເສຍແລ້ວ 
ຈຶ່ງເບ່ ືອໜ່າຍໃນການທີຈ່ະປະຕິບັດບຳລຸງຕ່ໍໄປ ຈຶ່ງພາກັນໜີໄປເສຍຈາກທີນ້ັ່ນ ໄປ
ຢູ່ທີ ່ປ່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ ໃນເມືອງພາຣານະສີ. 

 
ຊົງພຣະສຸບິນ 5 ຂໍ ້

 
 ພຣະມະຫາບຸຣຸດເມ່ືອຊົງເລີກລະທຸກກະຣະກິຣິຍາແລ້ວ ກໍຊົງເລີ່ມສະເຫວີຍ 
ພຣະກາຍະອາຫານບຳລຸງກາຍ ໃຫ້ມີກຳລັງຂຶ້ນໄດ້ເປັນປົກກະຕິຢ່າງເດີມ ແລ້ວຊົງ 
ເລີ່ມທຳຄວາມພຽນທາງຈິດຕ່ໍໄປ ຈົນເຖິງວັນຮຸ່ງຂຶ້ນ 14 ຄໍ່າ  ເດືອນ 6 ໃນເວລາ 
ບັນທົມຫັຼບຊົງພຣະສຸບິນ(ຝັນ) 5 ຂໍ້ ຄື: 

1. ຊົງພຣະສຸບິນວ່າ: ພຣະອົງຊົງບັນທົມເທິງພື້ນດິນ ຫັນພຣະສຽນໄປດ້ານ 
ທິດເໜືອມີພູຫິມະວັນເປັນໝອນ ພຣະຫັດຊ້າຍຢ່ອນລົງໄປໃນມະຫາສະ 
ໝຸດດ້ານທິດຕາເວັນອອກ ພຣະຫັດຂວາຢ່ອນລົງໄປໃນມະຫາສະໝຸດ 
ດ້ານທິດຕາເວັນຕົກ ພຣະບາດທັງສອງຢ່ອນລົງໃນມະຫາສະໝຸດດ້ານ 
ທິດໃຕ້. 

2. ຊົງສຸບິນວ່າ: ຫຍ້າກຸສະ(ຫຍ້າຄາ) ງອກອອກມາຈາກພຣະນາພີ 
(ສາຍບື)ຂອງພຣະອົງ ແລ້ວໃຫຍ່ສູງຂຶ້ນໄປຮອດທ້ອງຟ້າ. 

3. ຊົງພຣະສຸບິນວ່າ: ໝູ່ໜອນໂຕສີຂາວຫົວດຳທັງຫຼາຍ ໄຕ່ຂຶ້ນມາຈາກພຣະ 
ບາດຕະຫຼອດຈົນເຖິງພຣະຊານຸ(ຫົວເຂົາ່)ຂອງພຣະອົງ. 

4. ຊົງພຣະສຸບິນວ່າ:  ຝູງນົກ 4 ຈຳພວກ  ມີສີຕ່າງກັນຄື:  ສເີຫືຼອງ,  ຂຽວ,  
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ແດງ, ດຳ ບິນມາແຕ່ທິດທັງ 4 ມາຈັບແທ່ນພຣະບາດ ແລ້ວກັບກາຍເປັນ
ສີຂາວໄປທັງໝົດ. 

5. ຊົງພຣະສຸບິນວ່າ: ສະເດັດຂຶ້ນໄປເດີນຈົງກົມເທິງຍອດພູເຂົາອັນເຕັມໄປ
ດ້ວຍອາຈົມ ແຕ່ອາຈົມນ້ັນບໍ່ໄດ້ຊົງເປື້ອນພຣະຍຸຄົນລະບາດ(ຕີນທັງ2). 

 

ໃນພຣະສຸບິນ 5 ຂໍ້ນັ້ນ ມີຄຳອະທິບາຍວ່າ: 
 

1. ຂໍ້ 1 ພຣະມະຫາບຸຣຸດຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ເປັນ 
ຜູ້ເລີດໃນໂລກທັງ 3. 

2. ຂໍ້ 2 ພຣະມະຫາບຸຣຸດຈະໄດ້ຊົງປະກາດສັດຈະທຳ ເຜີຍແຜ່ມັກ, ຜົນ, 
ນິບພານ ແກ່ເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັງຫຼາຍ. 

3. ຂໍ້ 3 ຄະຣຶຫັດ, ພຣາມທັງຫຼາຍ ຈະເຂົ້າມາສູ່ສຳນັກຂອງພຣະອົງເປັນຈຳ 
ນວນຫຼວງຫຼາຍ. 

4. ຂໍ້ 4 ຊາວໂລກທັງຫຼາຍ ຄື: ກະສັດ, ພຣາມ, ແພດ, ສູດ ເມ່ືອເຂົ້າມາສູ່ສຳ 
ນັກຂອງພຣະອົງແລ້ວ ຈະຮູ້ທົ່ວເຖິງທຳອັນບໍລິສຸດໝົດຈົດຜ່ອງໃສ. 

5. ຂໍ້ 5 ພຣະອົງຈະບໍຫຸ່ຼ່ມຫຼ ົງພົວພັນ ແລະ ໝົກມຸ່ນຢູໃ່ນປັດໄຈ 4 ບໍປ່ົກກະຕິ 
ເຫັນໂທດ ມີປັນຍາເປື້ອງຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກທຸກໄດ້. 

 ຄັນພຣະມະຫາບຸຣຸດຕ່ືນແລ້ວ ຊົງດຳຣິເຖິງຂໍ້ຄວາມໃນພຣະມະຫາສຸບິນທັງ 
5 ຂໍ້ ແລ້ວທຳນາຍດ້ວຍພຣະປະຣິຊາຍານຂອງພຣະອົງເອງວ່າ: ຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ 
ເປັນພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ ຄັນໄດ້ຊົງທຳສະຣີຣະກິດ ສະສົງພຣະ 
ກາຍໝົດຈົດແລ້ວ ກໍສະເດັດມາປະທັບນ່ັງທີ່ຂ່ວງໄມ້ ອະຊາປາຣະນໂິຄດ ໃນຍາມ 
ເຊົ້າແຫ່ງ ວັນເພັງວິສາຂະປຸນນະມີດິຖີ ເດືອນ 6 ປີຣະກາ. 
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ຮັບເຂົ້າມະທປຸາຍາດຂອງນາງສຸຊາດາ 
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 ເມ່ືອພຣະສິດທັດຖະ ຊົງເລີກບຳເພັນທຸກກະຣະກິຣະຍາທໍລະມານຕົນກັບຊົງ 
ສະເຫວີຍພຣະກະຍາຫານ ຈົນມີພະລະກຳລັງດີຂຶ້ນຢ່າງເດີມ ເພື່ອຈະໄດ ້ທຳຄວາມ 
ພຽນທາງຈິດຕ່ໍໄປ (ເລີກທໍລະມານຕົນ) ຊົງກັບສະເຫວີຍພຣະກະຍາຫານມາໄດ້ 
ເຄິ່ງເດືອນ ກໍເຖິງວັນຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ປີຣະກາ ກົງກັບ ວັນພຸດ. 
 ໃນຮຸ່ງເຊົ້າວັນນ້ັນ ນາງສຸຊາດາ ລູກສາວຂອງກະດຸມພີ(ນາຍບ້ານ)ແຫ່ງອຸ 
ຣຸເວລາເສນານິຄົມ ໄດ້ຫຸງເຂົ້າມະທຸປາຍາດ(ເຂົ້າສຸກຫຸງດ້ວຍນ້ໍານົມງົວ) ເພື່ອຈະ 
ນຳໄປຖວາຍແກ້ບະ ແກ່ເທວະດາເທພາອາຣັກທີ່ຕົນໄດ້ບະບົນໄວ້ກ່ອນໜ້ານ້ັນວ່າ: 
ຂໍໃຫ້ນາງໄດ້ສາມີທີມີ່ສະກຸນສະເໝີກັນ ແລະ ຂໃໍຫ້ໄດ້ບຸດຄົນທຳອິດເປັນຜູ້ຊາຍຄັນ 
ນາງໄດ້ສົມປະສົງແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນ, ໃນວັນຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ນາງປຸນ 
ນະທາສີຄົນໃຊ້ສະໜິດ ໃຫ້ອອກໄປທຳຄວາມສະອາດແຜ້ວກວາດທີ່ຕ້ົນ ອດັສັດຖະ 
(ຕ້ົນໂພ)ນ້ັນ ເພື່ອຈະໄດ້ຈັດເປັນທີ່ຕ້ັງເຄື່ອງຖວາຍເທວະດາ ດ່ັງນ້ັນ, ນາງປຸນນະ
ທາສີ ຈຶ່ງໄດ້ຕ່ືນແຕ່ເຊົ້າເດີນທາງໄປຍັງ ຕ້ົນອັດສັດຖະນ້ັນເຫັນພຣະສິດທັດຖະປະ
ທັບນ່ັງຢູ່ໃນຕ້ົນໄມ ້ນ້ັນ ຫັນພຣະພັກທອດພຣະເນດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ມີຣັດ 
ສະໝີພຣະກາຍແຜອ່ອກໄປຢ່າງງົດງາມ ນາງກໍນຶກໃນໃຈວ່າ: ວັນນ້ີເທວະດາເຈົ້າ 
ລົງມາຈາກຕ້ົນອັດສັດຖະນ້ັນ ລົງມານ່ັງຄອຍຮັບເຂົ້າມະທຸປາຍາດ ທ ີ່ໄດ້ບະບົນໄວ້ 
ນາງກໍດີໃຈ ຈຶ່ງຮີບຟ້າວກັບມາຍັງເຮືອນ ແລ້ວບອກນາງສຸຊາດາວ່າ: ເທວະດາທີ່
ນາງໄດ້ບະບົນໄວ້ນ້ັນ ບັດນ້ີ ໄດ້ມານ່ັງລຖໍ້າຮັບເອົາເຂົ້າມະທຸປາຍາດແລ້ວ ນາງສຸ
ຊາດາກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດແຈງເອົາເຂົ້າມະທຸປາຍາດອັນປະນີດໃສ່
ໃນທາດຄຳ ແລະ ປິດຂອບດ້ວຍຝາ ແລ້ວນຳໄປທີຕ້ົ່ນອັດສັດຖະນ້ັນ ກໍໄດ້ເຫັນພຣະ 
ສິດທັດຖະ ຊຶ່ງສະຫງ່າງາມດ້ວຍຣັດສະໝີ ມີວັນນະຜ່ອງໃສປະທັບນ່ັງຢູ່ທີເ່ຫງົ້າຕ້ົນ 
ອັດສັດຖະ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ: ພຣະອົງເປັນຣຸກຂະເທວະດາທີໄ່ດ້ບົນບານໄວ້ມາປະກົດ
ໃຫ້ເຫັນ ນາງດີໃຈຫຼາຍ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປຖວາຍເຂົ້າມະທຸປາຍາດ ຂະນະນ້ັນ ບາດດິນ 
ອັນເປັນທິບ ຊຶ່ງທ້າວຂະຕິກາຣະພຣົມ ຖວາຍວັນທຳອິດທີ່ອອກບັນພະຊາເກີດຫາຍ
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ໄປນາງສຸຊາດາເຂົ້າໃຈວ່າ: ພຣະອົງບໍ່ມີພາຊະນະປ່ຽນ ຈຶ່ງບອກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ຖວາຍໝົດພ້ອມທັງຖາດຄຳ ຖ້າພຣະອົງຊົງມີປະສົງປະການໃດໂປຣດນຳໄປຕາມ
ພຣະໄທເຖີ້ນ! ແລ້ວຖວາຍອະພິວາດທູນອີກວ່າ: ຄວາມປາຖະໜາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
ສຳເລັດສັນໃດ ຂໍສິ່ງປາຖະໜາຂອງພຣະອົງຈົ່ງສຳເລັດສັນນ້ັນເຖີ້ນ! ແລ້ວນາງກໍ
ກ້ົມລົງຂາບຖວາຍບັງຄົມລາກັບເຮືອນດ້ວຍຄວາມສຸກໃຈ ພຣະສິດທັດຖະກໍໄດ້ຮັບ
ເອົາຍັງເຂົ້າມະທຸປາຍາດຈຳນວນ 49 ກ້ອນ ສະເຫວີຍຈົນໝົດ ແລ້ວຈຶ່ງນຳຖາດ 
ຄຳນ້ັນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງແມ່ນ້ໍາ ເນຣັນຊະຣາ  ວາງຖາດຄຳລົງໃນແມ່ນ້ໍານ້ັນ ແລ້ວຊົງ 
ອະທິຖານສ່ຽງປາຣະມີວ່າ: ຖ້າຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະສຳມາສຳໂພທິຍານ ຂໍໃຫ້ 
ຖາດໃບນ້ີຈົ່ງລອຍທວນກະແສນ້ໍາຂຶ້ນໄປດ້ວຍເຖີ້ນ ຊຶ່ງຖາດຄຳນ້ັນກໍໄດ້ລອຍທວນ
ກະແສນ້ໍາຂຶ້ນໄປປະມານ 80 ສອກ ແລ້ວກໍໄດ້ຈົມລົງສູ່ນາຄະພິພົບຂອງພຣະຍາ
ກາຣະນາຄະຣາດ ຄັນພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນເປັນນີມິດໝາຍອັນດີເຊັ່ນນ້ັນ 
ກໍຊົງໝັ້ນພຣະໄທວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສະຮູ້ແນ່ນອນ ຈ່ ຶງຊົງລົງສົງພຣະວໍຣະກາຍໃນ
ແມ່ນ້ໍາເນຣັນຊະຣາ ຈາກນ້ັນກໍໄດ້ສະເດັດມາຍັງປ່າສາລະ ແຄມແມ່ນ້ໍາເນຣັນຊະ 
ຣາ ປະທັບພັກພາຍໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ສາລະ ຈົນເຖິງເວລາພຣະອາທິດບ່າຍໃກ້ຄໍ່າ ພຣະອົງ 
ຈຶ່ງສະເດັດກັບມາທີ່ຕ້ົນອັດສັດຖະອີກ ໃນລະຫວ່າງທາງໄດ້ພົບກັບນາຍ ໂສດຖີຍະ
ພຣາມ ຄົນຫາບຫຍ້າຄາ ເມື ່ອໂສດຖີຍະພຣາມໄດ້ເຫັນພຣະອົງ ກໍເກີດຄວາມເຫ້ືຼອມ 
ໃສຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາຫຍ້າຄາທີ່ຫາບມານ້ັນ ຖວາຍໃຫ້ກັບພຣະອົງ ຈຳນວນ 8 
ກຳ ພຣະອົງກໍຊົງຮັບເອົາ ແລ້ວນຳມາປູເປັນທີ່ປະທັບນ່ັງຕາງບັນລັງ ທີຂ່່ວງໄມ້
ອັດສັດຖະ ດ້ານທິດຕາເວັນອອກແລ້ວສະເດັດຂຶ້ນປະທັບນ່ັງຂັດສະມາທິ ປີ່ນພຣະ 
ພັກ(ໜ້າ) ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ປີ່ນພຣະປຣິສະດາງ(ຫັຼງ) ມາທາງເຫງົ້າໄມ້
ອັດສັດຖະ ກ່ອນທີ່ຈະທຳພຽນໂດຍສະມາທິຈິດ ໄດ້ຕ້ັງສັດຈະອະທິຖານໃນພຣະໄທ
ວ່າ:   ຖາ້ອາຕະມາຍັງບໍໄ່ດບ້ັນລພຸຣະສຳມາສຳໂພທິຍານໃນຄັ້ງນີ ້  ແມ່ນວ່າພຣະ 
ໂຣຫິດ ແລະ ພຣະມັງສະຈະເຫືອດແຫ້ງໄປ ຈະເຫຼືອແຕ່ໜັງຫຸ້ມກະດູກກໍຕາມ  ຈະບໍ ່
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ລຸກຂຶ້ນຈາກທີນ່ີ.້ ຄັ້ງນ້ັນ ເທວະດາທັງຫຼາຍພາກັນຊື່ນຊົມໂສມະນັດ ຍົກມືໄຫວ້
ດ້ວຍເຄື່ອງສັກກາຣະບູຊາບຸບຜາມາໄລມີປະການຕ່າງໆ ພາກັນມາອ້ອມລ້ອມສາ 
ທຸການບູຊາພຣະອົງສຸດທີ່ຈະປະມານ. 
 
 

ຊົງຊະນະມານ  
 
 

 ຂະນະນ້ັນ ພະຍາວັດສະວະດີມານ ຊຶ່ງຄອຍຕິດຕາມເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະຢູ່
ຕະຫຼອດເວລາ ໄດ້ສະດັບສຽງເທວະດາສາທຸການ ກໍຊາບຊັດໃນພຣະໄທວ່າ: ພຣະ 
ສິດທັດຖະ ຈະຕັດສະຮູ້ສັບພັນຍຕຸະຍານແລ້ວ ທຳລາຍບ້ວງມານທີ່ເຮົາຂັດຂວາງ
ໄປໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕ້ົນເອງໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າ ຈຶ່ງຂີ່ຊ້າງຄິຣເິມຂະລະ ນຳ 
ພວກເຫ່ົຼາເສນາມານ ຈຳນວນມາກມາຍມະຫາສານເຂົ້າໄປສະແດງຣິດຮ້າຍຕ່າງໆ 
ຂອງມານ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະຢ້ານກົວ ລຸກຂຶ້ນຈາກບ່ອນປະທັບສະເດັດໜີ
ໄປ ແຕ່ພຣະອົງກໍຊົງປະທັບນ່ັງຢູ່ເປັນປົກກະຕິ ບໍ ່ໄດ້ຫວ່ັນໄຫວ ພຣະຍາວັດສະວະດ ີ 
ມານ ໂກດແຄ້ນຫຼາຍສັ່ງໃຫ້ພວກເຫ່ົຼາເສນາມານ ພາກັນເຂົ້າໄປຂ້າເຈົ້າຊາຍສິດທັດ
ຖະໃຫ້ໄດ້ ທັນໃດນ້ັນເອງ ບັນດາເທວະດາທັງຫຼາຍທີພ່າກັນມາອ້ອມລ້ອມຖວາຍ
ສັກກາຣະບູຊາສາທຸການພຣະອົງ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນພະຍາມານຍົກພົນເສນາມານມາ
ເປັນອັນມາກ ຕ່າງກໍຕົກໃຈຢ້ານກົວອົກສັ່ນຂວັນຫາຍ ພາກັນໜີໄປຍັງຂອບເຂດ 
ຈັກກະວານ ຖິ້ມພຣະອົງໃຫ້ຕ່ໍສູ້ພະຍາມານແຕ່ພຣະອົງດຽວ ເມື ່ອພຣະອົງບໍ່ຊົງແລ 
ເຫັນຜູ້ໃດ ໃຜທີ່ໃດຈະມາຊ່ວຍໄດ້ ຈຶ່ງລະນຶກເຖິງປາຣະມີ 30 ທັດ ທີຊ່ົງໄດ້ບຳເພັນ 
ສະສົມມາທຸກຊາດມາເປັນສັກຂີ ໂດຍຂໍໃຫ້ ນາງສຸນທະຣີວະນິດາ ພຣະແມ່ທໍລະນີ
ເປັນພະຍານ   ນາງສຸນທະຣີວະນິດາ    ຈຶ່ງຜຸດຂຶ້ນມາຈາກພື້ນດິນ ບິດມວຍຜົມໃຫ້ 
ນ້ໍາທີ່ຊົງທຳທານ   ໃນຫຼາຍຊາດປາງກ່ອນນ້ັນຫ່ັຼງໄຫຼອອກມາຈົນຖ້ວມບໍລິເວນນ້ັນ 
ກະແສນ້ໍາຖ້ວມພັດເອົາພວກເຫ່ົຼາເສນາມານໄປໝົດສິ້ນ    ພຣະຍາວັດສະວະດີມານ 
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ຊົງຊະນະມານ 
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ຕົກໃຈເປັນອັດສະຈັນທີ່ບໍເ່ຄີຍເຫັນມາແຕ່ກ່ອນ ກໍປະນົມມືຖວາຍນະມັດສະການ 
ຍອມປະຣາໄຊພ່າຍແພບຸ້ນປາຣະມີຂອງພຣະອົງ ຈຶ່ງກັບເມ່ືອສູ່ທີ່ຢ່ຂູອງຕົນດ້ວຍ
ການພັງທະລາຍຢ່າງໜ້າອັບອາຍ. 
 ເມ່ືອພຣະອົງກຳຈັດມານແລະເສນາມານໄດ້ສຳເລັດດ້ວຍພຣະປາຣະມີ ກໍມີ
ຄວາມເບີກບານພຣະໄທໄດ້ປຕິິເປັນກຳລັງພາຍໃນສະໜັບສະໜູນ ເພີ່ມພູນແຮງປະ 
ຕິບັດສະມາທິພາວະນາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະອົງຈ ຶ ່ງບໍໄ່ດ້ພັກໃຫ້ເສຍເວລາ ຊົງ
ຈະເລີນສະມາທິພາວະນາ ທຳຈິດໃຫ້ຕ້ັງໝັ້ນ ປາສະຈາກອຸປະກິເລດຈົນຈິດສຸຂຸມ
ເຂົ້າໂດຍລຳດັບ ບໍ່ດົນກໍໄດ້ບັນລຸປະຖົມມະຊານ, ທຸຕິຍະຊານ, ຕະຕິຍະຊານ ຊຶ່ງ
ເປັນຮູບສະມາບັດຕາມລຳດັບ ຈົນເຖິງອະຮູບສະມາບັດ 4 ບໍລິບູນ. 

 
ຊົງຕັດສະຮູ ້

 
 

 ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍຊົງຈະເລີນຍານ ອັນເປັນອົງປັນຍາຊັ້ນສູງ 3 ປະການຍັງອົງ 
ພຣະໂພທິຍານໃຫ້ເກີດຂຶ້ນເປັນລຳດັບຕາມໄລຍະການແຫ່ງຍາມ 3 ອັນເປັນສ່ວນ 
ຣາຕີນ້ັນຄື:  

1. ໃນປະຖົມມະຍາມ ຊົງບັນລຸ ປຸບເພນິວາສານສຸະຕຍິານ ຄ:ື ຍານທີສ່າ 
ມາດລະນຶກຊາດທີ່ພຣະອົງບັງເກີດມາແລ້ວໃນອະດີດ ໄດ້ເປ ັນການຊົງຢັ່ງ 
ຮູ້ອັດຕະພາບຂນັທະສງັຂານວ່າ ເປັນພຽງແຕ່ສະພາວະຢ່າງໜຶ່ງເທົ່ານ້ັນ 
ຄຸມກັນເຂົ້າເປັນຂັນທະເປັນຜົນໃຫ້ພຣະອົງ ຊົງກຳຈັດຄວາມຫົຼງໃນຂັນ 
ທະອັນເປັນເຫດຮັກ ຫືຼ ຊັງເສຍໄດ້. 

2. ໃນມັດຊິມາຍາມ ຊົງບັນລຸ ຈຕຸບູປາຕະຍານ ເອ້ີນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ: ທບິພະ
ຈັກຂຸ ຄື: ຍານສາມາດເບິ່ງເຫັນການເກີດດ້ວຍຕາທິບ  ຂອງມວນມະນຸດ 
ຕະຫຼອດຈົນເຖິງສັບພະສັດທັງຫຼາຍທັງປວງໃນໂລກໄດ້  ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ 
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ຊົງຮູເ້ຫັນຂອງການວຽນວາຍຕາຍເກີດຂອງສັດທງັຫຼາຍ 
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ຊົງຢັ່ງຮູ້ວ່າຂັນທະນ້ັນແລຍ່ອມເປັນໄປຕາມອຳນາດແຫ່ງທຳມະດາ ມີອັນ 
ຄຸມເຂົ້າເປ ັນສັດເປັນບຸກຄົນໃນເບື້ອງຕ້ົນ ແປປ່ວນໃນທ່າມກາງແລ້ວແຕກ
ສະລາຍໄປໃນທີ່ສຸດເປັນຢ່າງນ້ີເໝືອນກັນໝົດ. 

3. ໃນປັດສມິະຍາມ ຊົງບັນລຸ ອາສາວັກຂະຍະຍານ ຄື: ຮູ້ຈັດທຳກິເລດ 
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ໝົດໄປ ເປັນເຫດໃຫ້ຊົງຢັ່ງຮູ້ຂັນທະ ພ້ອມທັງອາການ
ໂດຍຄວາມເປັນເຫດ ແລະ ຜົນສບືເນ່ືອງຕິດຕ່ໍກັນໄປເໝືອນຕ່ອງໂສ້ ຊຶ່ງ
ຄ້ອງກ້ຽວກັນເປັນສາຍອັນຮຽກວ່າ: ປະຕດິຈະສະມຸປະບາດ ຊຶ່ງກໍຄືຊົງຮູ້ 
ອະຣິຍະສັດ 4 ນ້ັນ ຄື: ທຸກ, ສະມໄຸທ, ນໂິຣດ, ມັກ. 

ເປັນຜົນໃຫ້ພຣະອົງຊົງຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈົນສາມາດບັນລຸເຖິງຄວາມ
ບໍລິສຸດສິ້ນເຊິງ ໄດ້ສົມພຣະມະໂນປະນິທານ ໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະອະຣະຫັນຕະ 
ສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ເມ ື່ອວັນຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ປີຣະກາ ວັນພຸດ ຂະນະທີ່ພຣະ 
ອົງຊົງມີພຣະຊົນມະຍຸໄດ້ 35 ປີ ພໍດີ. ຂະນະນ້ັນ ອັດສະຈັນກໍບັງເກີດມີພື້ນມະຫາ
ປະຖະພອັີນກວ້າງໃຫຍ່ ກໍຫວ່ັນໄຫວພືດພັນທັນຍະຫານທັງຫຼາຍ ກໍຜະລິດດອກ 
ອອກງາມເທບພະເຈົ້າທຸກຊັ້ນຟ້າກໍໃຫ້ສຽງສາທຸການ ໂປຍປາຍບຸບຜາມາໄລທຳ
ການສັກກາຣະບູຊາ ເປ່ງວາຈາວ່າ: ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຊົງອຸບັດຂຶ້ນແລ້ວ
ໃນໂລກ ດ້ວຍຄວາມປຕິິຍິນດີ ເປັນອັດສະຈັນທີບ່ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. 
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ສະເຫວີຍວິມຸດຕສິຸກ 
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 ເມື ່ອພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຮູ້ທຳແລ້ວ ກໍສະເດັດປະທັບຢູ່ໄມ້ມະ 
ຫາໂພທິ, ພຣະອົງມີຄວາມອ່ີມພຣະໄທຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ໄດ້ສະເຫວີຍວິມຸດຕິສຸກຕະ 
ຫຼອດ 49 ວັນ ພາຍໃນ 7 ອາທິດຕາມວະຣະດ່ັງນ້ີ:  
ອາທິດທ1ີ: ຊົງປະທັບພາຍໃຕ້ຕ້ົນສີມະຫາໂພທິ   ຊົງພິຈາລະນາປະຕິດຈະສະມຸປະ 

ບາດ ທັງຂ້າງເກີດ ແລະ ຂ້າງດັບຕະຫຼອດ 3 ແຫ່ງຣາຕີເປ່ງອຸທານໃນ 
ຍາມທັງ 3 ອຸທານ ໃນຍາມທ1ີ: ເມ່ືອໃດທໍາປະກົດແກ່ພຣາມຜູ້ທີ່ມີ 
ຄວາມພຽນເພັ່ງຢູ່ ເມ່ືອນ້ັນຄວາມສົງໃສທັງປວງຂອງພຣາມນ້ັນຍ່ອມ 
ສິ້ນໄປພຮໍູ້ແຈ້ງທຳວ່າເກີດແຕ່ເຫດ. ໃນຍາມທ2ີ: ເມື ່ອໃດທຳທັງຫຼາຍ 
ປະກົດແກ່ພຣາມຜູ້ມີຄວາມພຽນເພັ່ງຢູ່ ເມື ່ອນ້ັນຄວາມສົງໃສທັງປວງ
ຂອງພຣາມນ້ັນຍ່ອມສິ້ນໄປເພາະມາໄດ້ຮູ້ຄວາມສິ້ນໄປແຫ່ງປັດໃຈທັງ 
ຫຼາຍ. ໃນຍາມທ3ີ: ເມື ່ອໃດທຳທັງຫຼາຍປະກົດແກ່ພຣາມຜູ້ທ ີ່ມີຄວາມ 
ພຽນເພັ່ງຢູ່ ເມ່ືອນ້ັນຍ່ອມກຳຈັດມານ ແລະ ເສນາມານໄດ້ເໝືອນພຣະ 
ອາທິດອຸໄທກຳຈັດຄວາມມືດທຳອາກາດໃຫ້ສະຫວ່າງສັນນ້ັນ. 

ອາທິດທ2ີ: ປະທັບລະຫວ່າງຕ້ົນສີມະຫາໂພທິກັບອະຊະປາລະນິໂຄດ   ສະເດັດຢືນ 
ເພັ່ງເບິ່ງຕ້ົນສີມະຫາໂພທິ ບໍໄ່ດ້ພັບພຣະເນດຕະຫຼອດ 7 ວັນ ຮຽກວ່າ: 
ອະນິມສິະເຈດ.ີ 

ອາທິດທ3ີ: ສະເດັດກັບຈາກອະນິມິສະເຈດີ   ມາຢຸດຢູ່ລະຫວ່າງອະນິມິສະເຈດີກັບ 
ຕ້ົນສີມະຫາໂພທິ ຊົງເນລະມິດແທ່ນຈົງກົມຂຶ້ນ ສະເດັດເດີນຈົງກົມ 7 
ວັນ ຮຽກວ່າ: ຣັດຕະນະຈົງກົມເຈດ.ີ 

ອາທິດທ4ີ: ເທວະດານິລະມິດເຮືອນແກ້ວຂຶ້ນ  ໃນທິດພາຍັບແຫ່ງຕ້ົນສີມະຫາໂພທິ 
ສະເດັດນ່ັງຂັດບັນລັງ ຊົງພິຈາລະນາອະພິທຳປິດົກ ຮຽກວ່າ: ຣັດຕະ 
ນະຄະຣະເຈດ.ີ 
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ອາທິດທ5ີ: ສະເດັດໄປຍັງທີ່ອາໃສພັກຮົ່ມຂອງຄົນລ້ຽງແກະອັນມີນາມວ່າ: ອະຊະ 

ປາລະນິໂຄດ ຄັ້ງນ້ັນພະຍາວັດສະວະດີມານ ມີຄວາມນ້ອຍໃຈທີ່ຕ້ອງ 
ປະຣາໄຊພ່າຍແພໃ້ຫ້ກັບ ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ອັບອາຍແກ່ເທບ 
ພະເຈົ້າທັງຫຼາຍທີ່ຕ້ອງຍອມໃຫ້ ພຣະສິດທັດຖະ ລ່ວງພົ້ນຈາກວິໄສ
ຂອງຕົນໄປໄດ້ ມີໃຈໂທມະນັດ ຈຶ່ງໜີອອກຈາກເທວະໂລກລົງມານ່ັງ
ໃນທາງໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ຂະນະນ້ັນ ນາງມານທິດາທັງ 3 ຄື:  ນາງຕັນ 
ຫາ, ນາງຣາຄາ, ນາງອໍຣະດີ ບໍໄ່ດ້ເຫັນພະຍາວັດສະວະດີມານຜູ້ເປັນ 
ບິດາຢູ່ເທວະໂລກ ຄັນແລລົງມາດ້ວຍທິບພະຈັກຂຸ ກໍເຫັນພຣະບິດາໄປ 
ນ່ັງຢູ່ທີ່ທາງໃຫຍ່ໃນມະນຸດສະໂລກ ນາງທັງ 3 ຈຶ່ງພາກັນມາຫາພະ 
ຍາວັດສະວະດີມານ ແລ້ວທູນວ່າ: ພຣະບິດາຊົງທຸກດ້ວຍເຫດປະການ
ໃດ ພະຍາວັດສະວະດີມານ ກໍຊີແ້ຈງຄວາມຈິງແກ່ທິດາທັງ 3 ນ້ັນ 
ນາງມານທິດາທັງ 3 ຈຶ່ງທູນວ່າ: ພຣະບິດາຢ່າຊົງທຸກຮ້ອນໄປເລີຍຂ້າ 
ພະເຈົ້າທັງ 3 ຈະຮັບອາສາໄປທຳໃຫ້ ພຣະສິດທັດຖະໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ອຳນາດ 
ແລ້ວຈະນຳມາຖວາຍພຣະອົງໃຫ້ໄດ້ພະຍາມານຈຶ່ງຕັດວ່າ ລູກເອີຍ! 
ແຕ່ນ້ີໄປບໍມີ່ຜູໃ້ດຈະສາມາດທຳໃຫ້ ພຣະສິດທັດຖະ ໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ອຳນາດ
ເສຍແລ້ວ ນາງມານທິດາຈຶ່ງທູນວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າທັງ 3 ຄົງຈະພັນທະ 
ນາການ ພຣະສິດທັດຖະ ດ້ວຍບ້ວງມີຣາຄະເປັນຕ້ົນໃຫ້ໄດ້ເພາະຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນສະຕີຈະພະຍາຍາມໄປຜູກ ພຣະສິດທັດຖະມາໃຫ້ໄດ້ໃນກາລະ 
ບັດນ້ີ  ພຣະອົງຢ່າຊົງວິຕົກໄປເລີຍແລ້ວນາງມານທັງ 3ກໍທູນລາພຣະ 
ບິດາມາສູ່ສຳນັກພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ຊຶ່ງປະທັບຢູທ່ີ່ຮົ່ມໄມ້ ອະ
ຊະປາລະນິໂຄດ ແລ້ວຂາບທູນວ່າ ຂ້າແຕ່ພຣະມະຫາສະມະນະ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບຳເຣີຖວາຍພຣະອົງ ຄັ້ງນ້ັນ ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ 
ຊົງເອົາພຣະໄທໃສ່ໃນຖ້ອຍຄຳຂອງນາງມານທັງ 3 ທັງບໍ່ໄດ້ມືນພຣະ  
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ຊະນະລູກສາວພະຍາມານ  
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ເນດຂຶ້ນເບິ່ງເລີຍ ລຳດັບນ້ັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຈຶ່ງດຳຣິວ່າ: ທຳມະດາ 
ບຸຣຸດມີອັດທະຍາໃສສະເໜ່ຫາໃນສະຕີ ທີ່ມີສະຣີຣະຮູບຜິວພັນສັນຖານ 
ຕ່າງໆ ແລ້ວຕ່າງກໍນີມິດເປັນນາງງາມຕ່າງໆ ສະແດງທ່າທາງໂດຍ 
ມຸ່ງໝາຍຈະໃຫ້ເປັນທີ່ຕ້ອງພຣະໄທປາຖະໜາ ຄັນເຫັນພຣະສຳມາສຳ 
ພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງຕັດປະການໃດ ກໍສະແດງມາຍາຍິງໂດຍການຟ້ອນ 
ລຳຂັບຮ້ອງມີປະການຕ່າງໆທຸກວິທີ ທີ່ເຫັນວ່າຈະຊະນະນ້ໍາພຣະໄທ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຈະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາພຣະໄທຂອງພຣະອົງ 
ຜິດປົກກະຕິໄດ້. ລຳດັບນ້ັນ ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ຈຶ່ງຕັດຂັບມານ 
ທິດາວ່າ: ມານທິດາ ເອີຍ! ພວກເຈົ້າຈົ່ງອອກໄປເສຍໃຫ້ພົ້ນຈາກທີ່ນ້ີ
ເຖີ້ນ! ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງ ໃນການທີ່ມາພະຍາຍາມເລົ້າ 
ໂລມຕະຖາຄົດ ດ້ວຍທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າມຸ່ງໝາຍນ້ັນ ຕະຖາຄົດໄດ້ທຳລາຍ 
ໝົດແລ້ວເຈົ້າຄວນໄປຢົວຢວນບຸຣຸດຜູ້ທີ່ມີຣາຄະສົມບູນ ເມ່ືອຕະຖາຄົດ 
ບໍ່ມີຮ່ອງຮ້ອຍຫຍັງເລີຍ ແລ້ວຈະນຳຕະຖາຄົດໄປດ້ວຍຮ່ອງຮ້ອຍ 
ຫຍັງບໍ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ມຸ່ງໝາຍອັນໃດແກ່ເຈົ້າດອກ ຈົ່ງໄປເສຍເຖີ້ນ! 
ທັນໃດນ້ັນເອງດ້ວຍອານຸພາບຂອງພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ບັນດານ 
ໃຫ້ຮ່າງກາຍອັນງາມຂອງມານທິດາທັງ 3 ນາງ ຊຶ່ງບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະໂອ 
ວາດຂອງພຣະອົງ ໄດ້ກັບກາຍຮ່າງເປັນຍິງແກ່ຊະຣາໜ້າສັງເວດ ທັງ 
3  ເມ່ືອໄດ້ເຫັນຮ່າງກາຍຂອງຕົນປ່ຽນແປງໄປເຊັ່ນນ້ັນ ກໍຕົກໃຈພາ 
ກັນໜີອອກຈາກທີ່ນ້ັນໂດຍໄວ ແລະ ກ່າວວ່າເປັນຄວາມຈິງດ່ັງພຣະບ ິ
ດາຂອງເຮົາໄດ້ເຕືອນແລ້ວແຕ່ທຳອິດວ່າ: ບໍ່ມີໃຜຈະມາເຮັດໃຫ້ພຣະ 
ສິດທັດຖະ ໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ອຳນາດໄດ້ ແລ້ວກໍໜີໄປຈາກທີ່ນ້ັນຢ່າງໄວວາ. 
 ຕ່ໍມາມີພຣາມຜູ້ໜຶ່ງ ມີນິໄສມັກຕະວາດຂົ່ມຂີ່ຜູອ່ື້ນດ້ວຍວາຈາວ່າ 
ຫຫຶຶ ໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າເຖິງທີປ່ະທັບ ຄັນເຖິງແລ້ວໄດ້
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ສົນທະນາປາໄສກັບພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ພໍເປັນທີບ່ັນເທິງໃຈພໍເປັນທີ່ລະ 
ນຶກເຖິງກັນແລະກັນ ແລ້ວໄດ້ຂາບທູນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກດ່ັງນ້ີວ່າ: 
ພຣະໂຄດ ົມຜູ້ຈະເລີນ! ບຸກຄົນຊື່ວ່າເປັນພຣາມ ດ້ວຍເຫດໃດ ແລະ ທຳ
ເຫ່ົຼາໃດທີທ່ຳໃຫ້ບຸກຄົນເປັນພຣາມ ລຳດັບນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ 
ຊົງຊາບເນ້ືອຄວາມແລ້ວ ຈຶ່ງຊົງເປ່ງອຸທານວ່າ: ພຣາມໃດລອຍບາບ
ທຳເສຍບໍ່ຕະວາດຜູ້ອ່ືນວ່າ: ຫຶຫຶ ບໍ່ມີກິເລດ ດຸຈະດ່ັງນ້ໍາຝາດ ສຳລວມ
ຕົນຮຽນຈົບພຣະເວດ 4 ຈົບພຣົມຈັນ 5 ພຣາມນ້ັນບໍ່ມີກິເລດເຄື່ອງຟູ
ຂຶ້ນໃນອາລົມໃດໆໃນໂລກ ຄວນກ່າວວ່າ: ເຮົາເປັນພຣາມໂດຍທຳ. 

ອາທິດທ6ີ: ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ 7 ວັນແລ້ວ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຊົງອອກຈາກສະມາ 
ທິນ້ັນ ແລ້ວສະເດ ັດຈາກຂ່ວງຕ້ົນ ອະຊະປາລະນໂິຄດ ໄປຍັງຕ້ົນມຸດ 
ຈະລິນ ຄັນເຖິງແລ້ວຈຶ່ງປະທັບນ່ັງໂດຍບັນລັງດຽວສະເຫວີຍມຸດຕິສຸກ 
ຢູ່ຂ່ວງຕ້ົນມຸດຈະລິນເປັນເວລາ 7 ວັນ ຄັ້ງນ້ັນໄດ້ບັງເກີດເມກໃຫຍ່ຂຶ້ນ 
ໃນສະໄໝບໍ່ແມ່ນລະດູການ ເປັນຝົນເຈືອລົມໜາວຕົກລົງມາຕະຫຼອດ 
7 ວັນ ລຳດັບນ້ັນ ພະຍານາກຊື່ວ່າ: ມຸດຈະລິນ ໄດ້ອອກຈາກທີ່ຢູຂ່ອງ
ຕົນໄປໂອບຮອບພຣະກາຍຂອງພຣະພຸດທະອົງດ້ວຍຂະນົດ (ຫາງ) 
7 ຮອບ ແຜພ່ັງພານໃຫຍ່ປົກຄຸມເໜືອພຣະສຽນ(ຫົວ)ດ້ວຍຫວັງວ່າ: 
ຄວາມໜາວຢ່າໄດ້ບຽດບຽນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ຄວາມຮ້ອນຢ່າໄດ້ 
ບຽດບຽນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ຄັນ 7 ວັນຜ່ານໄປພະຍານາກມຸດຈະລິນ 
ຮູ້ວ່າຝົນຫາຍປອດເມກແລ້ວ ຈຶ່ງຄາຍຂະນົດອອກຈາກພຣະກາຍຂອງ 

 ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ແປງກາຍຂອງຕົນເປັນມານົບ ມາຢືນປະນົມມື
ຖວາຍອະພິວາດຢູ່ເບື້ອງພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ.  
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ພະຍານາກມດຸຈະລິນມາປ້ອງກັນຝົນໃຫ ້
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ອາທິດທ7ີ: ຄັນລ່ວງໄປ 7 ວັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງອອກຈາກສະມາທິແລ້ວ

ສະເດັດຈາກຂ່ວງຕ້ົນມຸດຈະລນິໄປຍັງຂ່ວງຕ້ົນ ຣາຊາຍະຕະນະ ຄັ້ງ 
ນ້ັນມີ ພໍ່ຄ້າ 2 ຄົນຊື່ວ່າ: ຕະປຸດສະ ແລະ ພັນລກິະ ເດີນທາງໄກຈາກ 
ອຸກກະລະຊົນນະບດົ ມາເຖິງທີ່ນ້ັນ ຂະນະນ້ັນ ເທວະດາຜູ້ເປັນຍາດ
ຮ່ວມສາຍໂລຫິດຂອງຕະປຸດສະແລະພັນລິກະພໍ່ຄ້າທັງສອງ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ: ທ່ານຜູ້ປາສະຈາກທຸກ! ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ອຸບັດຂຶ້ນແລ້ວ ຂະ 
ນະນ້ີ ປະທັບຢູ່ຂ່ວງໄມ້ ຣາຊາຍະຕະນະ ທ່ານທັງສອງຈົ່ງໄປບູຊາ
ພຣະຜູມີ້ພຣະພາກເຈົ້າ ດ້ວຍອາຫານບິນທະບາດເຖີ້ນ! ການບູຊາຂອງ 
ທ່ານທັງສອງຈະເປັນໄປເພື່ອປະໂຫຍດສຸກສິ້ນກາລະນານ ຕ່ໍມາຕະປຸດ
ສະແລະພັນລິກະ ໄດ້ຖືເອົາເຂົ້າສັດຕຸຜົງ ສັດຕຸກ ້ອນ ປຸງດ້ວຍນ້ໍາເຜີ້ງ
ເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຖວາຍອະພິວາດ ແລ້ວຢືນຢູ່ທີ່ສົມ 
ຄວນຂາບທູນວ່າ: ທ່ານຜູ້ຈະເລີນຂໍພຣະອົງໂປຣດຮັບເຂົ້າສັດຕຸຜົງ 
ສັດຕຸກ ້ອນປງຸດ້ວຍນ້ໍາເຜີ້ງຂອງຂ້າພຣະອົງທັງສອງດ້ວຍເຖີ້ນ! ຂະນະ
ນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກໄດ້ຊົງດຳຣິວ່າ: ພຣະຕະຖາຄົດທັງຫຼາຍບໍຊ່ົງ
ຮັບພັດຕາຫານດ້ວຍພຣະຫັດ(ມື)ເລີຍ ເຮົາຈະຮັບເຂົ້າສັດຕຸຜົງ ສັດຕຸ
ກ້ອນແນວໃດນໍ! ທັນໃດນ້ັນ ທ້າວມະຫາຣາດ ທັງ 4 ຊາບຄວາມດຳຣິ
ໃນພຣະໄທຂອງພຣະອົງ ຈຶ່ງນຳບາດສິລາ 4 ໃບມາຈາກ 4 ທິດ ເຂົ້າ
ໄປຖວາຍແລ້ວທູນວ່າ: ຂໍພຣະອົງໂປຣດຊົງຮັບເຂົ້າສັດຕຸຜົງ ສັດຕຸ
ກ້ອນ ດ້ວຍບາດນ້ີເຖີ້ນ! ຈາກນ້ັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຈຶ່ງອະທິຖານ 
ບາດທັງ 4 ໜ່ວຍນ້ັນລວມເຂົ້າມາເປັນໜ່ວຍດຽວ ແລ້ວຈຶ່ງຮັບເຂົ້າສັດ 
ຕຸຜົງ ສັດຕຸກ້ອນ ດ້ວຍບາດສິລາໃໝ່ ຕ່ໍມາຕະປຸດສະ ແລະ ພັນລິກະໄດ້ 
ຂາບທູນວ່າ: ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ! ຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງນ້ີຂໍເຖິງພຣະຜູ້ມີ 
ພຣະພາກເຈົ້າ ພ້ອມທັງພຣະທຳເປັນສະຣະນະ(ເວລານ້ັນຍັງບ່ ທໍັນມີ 
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ພຣະສົງ) ຂໍພຣະອົງຈົ່ງຈຳຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງວ່າ: ເປັນອຸປາສົກຜູ້
ເຖິງສະຣະນະຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ.  

ນັບວ່າເປັນອຸປະສົກຄູທ່ຳອິດໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ 
ຄັນລ່ວງ 7 ວັນ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ຊົງອອກຈາກສະມະທິ ແລ້ວສະເດັດຈາກຂ່ວງ
ຕ້ົນ ຣາຊາຍະຕະນະ ໄປຍັງຕ້ົນ ອະຊະປາລະນໂິຄດ ອີກ ຂະນະນ້ັນຊົງເກີດຄວາມ
ດຳຣິຂຶ້ນໃນພຣະໄທວ່າ: ທຳທີເ່ຮົາໄດ້ບັນລຸນ້ີ ເປັນທຳທີລ່ຶກຊຶ້ງເຫັນໄດ້ຍາກ ຮູຕ້າມ
ໄດ້ຍາກ ສະຫງົບ, ປະນີດ ບໍ່ເປັນວິໄສແຫ່ງປຸທຸຊົນຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ເປັນທຳທີ່
ສະອຽດອ່ອນ ບັນດິດຈຶ່ງຈະຮູ້ໄດ້ ເມື ່ອພຣະອົງຊົງພິຈາລະນາດ່ັງນ້ີແລ້ວ ພຣະອົງ
ຊົງທໍ້ພຣະໄທທີຈ່ະເຜີຍແຜ່ພຣະທ ຳທີ່ຊົງໄດ້ບັນລຸນ້ັນ. ຄັ້ງນ້ັນ, ທ້າວສະຫຳບໍດີພຣົມ 
ຊົງຊາບຄວາມດຳຣິໃນພຣະໄທຂອງພຣະອົງດ້ວຍໃຈຂອງຕົນ ໄດ້ມີຄວາມດຳຣິ 
ວ່າ: ທ່ານຜູ້ຈະເລີນເອີຍ! ໂລກຈະຈິບຫາຍແລ້ວນໍ! ໂລກຈະພິນາດແລ້ວນໍ! ເພາະ
ພຣະຕະຖາຄົດອະຣະຫັນຕະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ຊົງນ້ອມພຣະໄທໄປເພື່ອການ
ຂົນຂວາຍໜ້ອຍ ບໍໄ່ດ້ນ້ອມພຣະໄທໄປເພື່ອສະແດງທຳ ແລ້ວຊົງນຸ່ງຜ້າບ່ຽງຂ້າງ 
ໜຶ່ງ ນ່ັງຄຸເຂົ່າລົງປະນົມມືໄປທາງທີ່ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກປະທັບຢູ່ ແລ້ວກ່າວທູນວ່າ: 
ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ! ຂໍພຣະຜ້ມີູພຣະພາກໄດ້ໂປຣດສະແດງທຳເພາະສັດທັງຫຼາຍຜ້ມີູ
ທຸລີໃນຕາໜ້ອຍມີຢູ່ ສັດເຫ່ົຼານ້ັນຍ່ອມເຊື່ອມເພາະບໍ່ໄດ້ສະດັບທຳ ທ້າວສະຫຳບໍດີ
ພຣົມໄດ້ທູນອາລາດທະນາດ່ັງນ້ີ ເມື ່ອທ້າວສະຫຳບດີໍພຣົມໄດ້ຂາບທູນຢ່າງນ້ີແລ້ວ  
ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ຈຶ່ງຕັດກັບທ້າວສະຫ ຳບໍດີພຣົມວ່າ: ແມ່ນວ່າເຮົາເອງກໍມີຄວາມ
ດຳຣິວ່າ: ທຳທີ່ເຮົາໄດ້ບັນລແຸລ້ວນ້ີເປັນຄວາມລຳບາກແກ່ເຮົາບັດນ້ີເຮົາຍັງບໍ່ຄວນ 
ປະກາດພຣະທຳທີເ່ຮົາໄດ້ບັນລຸດ້ວຍຄວາມລຳບາກ ແຕ່ເປັນສິ່ງພາທວນກະແສ 
ເມ່ືອເຮົາພິຈາລະນາດ່ັງນ້ີແລ້ວ ຈິດຍ່ອມນ້ອມໄປເພື່ອການຂົນຂວາຍໜ້ອຍ ແມ່ນ 
ຄັ້ງທີ 2 – 3 ທ້າວສະຫໍາບໍດີພຣົມກໍທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນຂໍພຣະອົງຜ້ ູ
ຈະເລີນໂປຣດສະແດງທຳແກ່ເວໄນສັດທັງຫຼາຍດ້ວຍເຖີ້ນ. ລຳດັບນ້ັນພຣະຜູ້ມີພຣະ 
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ພຣົມອາລາດທະນາສະແດງທຳ 
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ພາກເຈົ້າ ຊົງຮັບຄຳທູນອາລາດທະນາຂອງພຣົມ ແລະ ເພາະອາໃສພຣະກາລຸນາ 
ໃນໝູ່ສັດ ຊົງກວດເບິ່ງດ້ວຍທິບພະຈັກຂຸ ເມ່ືອຊົງກວດເບິ່ງໂລກດ້ວຍທິບພະຈັກຂ ຸ
ແລ້ວ ໄດ້ເຫັນສັດທັງຫຼາຍຜູ້ມີທຸລີໃນຕາໜ້ອຍ ມີທຸລີໃນຕາຫຼາຍ ມີອິນຊີແກ່ກ້າ ມີ 
ອິນຊີອ່ອນ ມີອາການດີ ມີອາການຊົ່ວສອນໃຫ້ຮູ້ໄດ້ງ່າຍ ສອນໃຫ້ຮູ້ຍາກ ຊົງພິຈາ 
ລະນາອຸປະນິດໄສຂອງເວໄນສັດທີ່ແຕ່ກຕ່າງກັນ ໂດຍຊົງປຽບທຽບມະນຸດກັບບົວ  
4 ປະເພດຄື: 

ປະເພດທ1ີ: ອຸກຄະຕຕິັນຍູ ໄດ້ແກ່ຜູ້ມີປັນຍາຫັຼກແຫຼມ ເມ່ືອໄດ້ຮັບຟັງທຳສັ່ງ 
ສອນກໍສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ ້ຢ່າງລຶກຊຶ້ງທັນທ ີ ປຽບເໝືອນດອກບົວທີ່
ໂຜ່ພົ້ນເໜືອນ້ໍາແລ້ວ ພໄໍດ້ຮັບແສງພະອາທິດສາຍແສງຍາມເຊົ້າກໍ
ເບັ່ງບານທັນທີ. 

ປະເພດທ2ີ: ວປິະຈຕິັນຍ ູ ໄດ້ແກ່ຜູ້ມີປັນຍາລະດັບປານກາງ ຕໍ ່ເມ່ືອທ່ານອະທິບາຍ 
ຂະຫຍາຍຄວາມແຫ່ງຂໍນ້ັ້ນໆຈຶ່ງສາມາດຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ປຽບ 
ເໝືອນດອກບົວທີ່ຢູພ່ຽງໜ້ານ້ໍາ  ຊຶ່ງພ້ອມຈະເບ່ ັງບານໃນຍາມຮຸ່ງ 
ເຊົ້າມ້ືອ່ືນ. 

ປະເພດທ3ີ: ໄນຍະ ໄດ້ແກ່ຜູ້ພຈໍະພໍ່າສອນ ຄືພໍຈະຝຶກສອນອົບຮ ົມໃຫ້ຮູ້ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າ 
ອີກຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈຄຳສອນໄດ້ ປຽບເໝືອນດອກບົວທີຍ່ັງຢູໃ່ຕ້ຜິວນ້ໍາ 
ແຕ່ຈະໂຜ່ພົ້ນຂຶ້ນມາເບັ່ງບານໄດ້ໃນວັນຕ່ ໍໆໄປ. 

ປະເພດທ4ີ: ປະທະປະຣະມະ ໄດ້ແກ່ຜູ້ດ້ອຍປັນຍາແມ່ນຈະພໍ່າສອນ ຫືຼ ພະຍາຍາມ
ທ່ອງເລ່ ົາປານໃດ ກໍບໍ່ອາດເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍອັດຖະທຳໄດ້ ປຽບ  
ເໝືອນດອກບົວທີ່ຈົມຢູ່ໃນຂີ້ຕົມອາດຈະຖືກເຕ່ົາ ຫືຼ ປາກິນເປັນອາ 
ຫານ ບໍ່ມີໂອກາດພົ້ນຂຶ້ນມາເບັ່ງບານເທິງໜ້ານ້ໍາໄດ້. 
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 ຄັ້ງນ້ັນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກໄດ້ຊົງດຳຣິວ່າ: ເຮົາຈະສະແດງທຳແກ່ໃຜກ່ອນນໍ! 
ໃຜນໍ! ຈະເຂົ້າໃຈທຳເຮົາໄດ້ໂດຍງ່າຍ ແລ້ວຊົງດຳຣິຕ່ໍໄປວ່າ: ອາລາຣະດາບົດ ກາ
ລາມະໂຄດ ນ້ີເປັນບັນດິດສະຫຼາດ ມີປັນຍາ ມີທຸລີໃນຕາໜ້ອຍ ເຮົາຈະສະແດງທຳ
ແກ່ທ່ານກ່ອນ ຖ້າທ່ານໄດ້ສະດັບທຳເຮົາຈະໄດ້ບັນລຸໄດ້ໄວ ລຳດັບນ້ັນເທວະດາຜູ້ບໍ່
ປະກົດກາຍໄດ້ມາທູນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກວ່າ: ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ ອາລາຣະດາບົດ 
ກາລາມະໂຄດ ໄດ້ທຳກາລະ(ຕາຍ)ໄປກ່ອນໜ້ານ້ີໄດ້ 7 ວັນແລ້ວ  ຕ່ໍມາພຣະຜູ້ມີ
ພຣະພາກ ຈຶ່ງຊົງດຳຣິຕ່ໍໄປວ່າ: ເຮົາຈະສະແດງທຳແກ່ ອທຸະກະດາບົດ ຣາມະບຸດ 
ແຕ່ ອຸທະກະດາບົດ ຣາມະບຸດ ໄດ້ທຳກາລະໄປກ່ອນໜ້ານ້ີໄດ້ 1 ວັນ.  

 

 

ສະເດັດໂຜດປັນຈະວັກຄ ີ
 

 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກໄດ້ຊົງດຳຣິວ່າ: ພຣະພິກຂປຸັນຈະວັກຄີ ມີອຸປະກາ 
ຣະແກ່ເຮົາ ທີໄ່ດ້ເຝົ້າປະຕິບັດເຮົາຜູ້ມຸ່ງໜ້າບຳເພັນພຽນມາ ເພາະສະນ້ັນເຮົາຈະໄປ 
ສະແດງທຳແກ່ພຣະປັນຈະວັກຄີກ່ອນ ແລ້ວຊົງດຳຣິຕ່ໍໄປວ່າ: ບັດນ້ີພິກຂຸປັນຈະວັກ 
ຄີຢູໃ່ສນໍ! ກໍໄດ້ຊົງເຫັນພິກຂປຸັນຈະວັກຄຢີູ່ທີ ່ ປ່າອິສິປະຕະນະມຄິະທາຍະວັນ ໃນ
ເມືອງພາຣານະສ ີ ດ້ວຍທິບພະຈັກຂຸ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ຈຶ່ງສະເດັດ
ຈາຣິກໄປຍັງປ່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ ຂະນະນ້ັນ ໄດ້ມີອາຊວົີກຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າ: 
ອຸປະກະ ໄດ້ພົບພຣະຜ້ມີູພຣະພາກສະເດັດດຳເນີນທາງໄກ ໃນລະຫວ່າງແມ່ນ້ໍາ ຄະ
ຍາ ກັບ ຕົ້ນໂພທິ ໄດ້ທູນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກວ່າ: ອາວຸໂສ ອິນຊີຂອງທ່ານຜ່ອງໃສ
ຍິ່ງໜັກ ຜິວພັນຂອງທ່ານບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ ທ່ານບວດໃນສຳນັກໃດ, ໃຜເປັນສາສະ
ດາຂອງທ່ານ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກໄດ້ຕັດຕອບ ອຸປະກະ ຊີວົກວ່າ: ເຮົາເປັນຜູ້ຄອບ
ງຳທຳທັງປວງ ຮູທ້ຳທັງປວງ ບໍໄ່ດ້ແປດເປື້ອນທຳທັງປວງ ລະທຳທັງປວງໄດ້ສິ້ນ 
ເຊິງ ຫຸຼດເພາະສິ້ນຕັນຫາ ຕັດສະຮູ້ເອງ ເຮົາບໍມີ່ອາຈານ ເຮົາບໍ່ມີຜູ້ສະເໝີ ເຮົາບໍມີ່ຜູ້
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ທັດທຽມໃນໂລກ ກັບທັງເທວະໂລກ ເພາະເຮົາເປັນອະຣະຫັນ ເປັນສາສະດາເອກ
ຂອງໂລກ ດັບກິເລດໄດ້ແລ້ວໃນໂລກ ເຮົາຈະໄປເມືອງພາຣານະສີ ປະກາດທຳມະ
ຈັກເຜີຍແຜອ່ະມະຕະທຳໄປໃນໂລກອັນມີຄວາມມືດມົນ ອຸປະກະຊີວົກທູນວ່າ: ດູຣາ 
ອາວຸໂສທ່ານປະຕິຍານໂດຍປະການໃດ ທ່ານຄວນເປັນຜູ້ຊະນະ ບໍມີ່ທີ່ສຸດໂດຍປະ 
ການນ້ັນເຖີ້ນ!  ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກຕັດວ່າ: ບຸກຄົນເຫ່ົຼາໃດໄດ້ເຖິງຄວາມສິ້ນອາສະ 
ວະແລ້ວ ບຸກຄົນເຫ່ົຼານ້ັນຍ່ອມເປັນຜູ້ຊະນະເຊັ່ນເຮົາ ດູຣາອຸປະກະ! ເຮົາຊະນະ
ຄວາມຊົ່ວໄດ້ແລ້ວ ເພາະສະນ້ັນເຮົາຈຶ່ງຊື່ວ່າ: ເປັນຜູ້ຊະນະ ເມື ່ອພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ
ເຈົ້າໄດ້ຕັດດ່ັງນ້ີ ອຸປະກະຊີວົກຈຶ່ງທູນວ່າ: ອາວຸໂສຄວນຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ ແລ້ວສັ່ນ 
ຫົວຖືເອົາທາງທີ່ຜິດຍ່າງໜີຈາກໄປ. 
 ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກໄດ້ສະເດັດຈາຣິກໄປໂດຍລຳດັບ ຈົນເຖິງປ່າອິສິ 
ປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ ເຂດເມືອງພາຣານະສີແລ້ວໄດ້ສະເດັດໄປທາງທີພ່ິກຂຸປັນ 
ຈະວັກຄີຢູ່ ພິກຂປຸັນຈະວັກຄີ ໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກສະເດ ັດມາແຕ່ໄກໄດ້ນັດ 
ໝາຍວ່າ ທ່ານທັງຫຼາຍພຣະສະມະນະໂຄດົມເປ ັນຜູ້ມັກມາກ ຄາຍຄວາມພຽນວຽນ 
ມາເພື່ອຄວາມເປັນຄົນມັກມາກກຳລັງສະເດັດມາ ພວກເຮົາຢ່າລຸກໄປຕ້ອນຮັບຜ້າ 
ແລະບາດຂອງພຣະອົງ ແຕ່ຈະຈັດອາສະນະໄວ້ ຖ້າພຣະອົງປາຖະໜາກໍຈະປະທັບ 
ນ່ ັງເອງ ຄັນສະເດັດມາເຖິງ ພິກຂຸປັນຈະວັກຄກໍີບໍອ່າດຈະຕ້ັງຢູ່ໃນກະຕິກາຂອງຕົນ
ໄດ້ ຕ່າງກໍໄປຕ້ອນຮັບພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ອົງໜຶ່ງຮັບບາດ, ອົງໜຶ່ງຮັບຈີວອນ, ອົງ 
ໜຶ່ງປູອາສະນະ, ອົງໜຶ່ງຈັດນ້ໍາລ້າງພຣະບາດ(ຕີນ), ອົງໜຶ່ງຈັດຕ່ັງຮອງພຣະ 
ບາດ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກໄດ້ປະທັບນ່ັງເທິງອາສະນະ ທີ່ພິກຂຸປັນຈະວັກຄີຈັດຖວາຍ
ແລ້ວຊົງລ້າງພຣະບາດ ແຕ່ພິກຂຸປັນຈະວັກຄີກັບເອ້ີນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກວ່າ: ອາວຸ
ໂສ ເມ່ືອພິກຂຸປັນຈະວັກຄກ່ີາວຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກໄດ້ຕັດຫ້າມພິກຂຸ
ປັນຈະວັກຄີວ່າ: ດູກ່ອນ! ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ພວກທ່ານຢ່າເອ້ີນຕະຖາຄົດໂດຍອອກຊື່
ແລະໃຊ້ຄຳວ່າ: ອາວໂຸສ ພິກຂທຸັງຫຼາຍ ຕະຖາຄົດເປັນອະຣະຫັນຕັດສະຮູ້ເອງໂດຍ
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ຊອບ ພວກທ່ານຈົ່ງເງີຍໂສຕາສະດັບ ເຮົາໄດ້ບັນລຸອະມະຕະທຳແລ້ວ ຈະສະແດງ
ທຳແກ່ພວກທ່ານທັງຫຼາຍ ເມ່ືອປະຕິບັດຕາມທີ່ເຮົາສັ່ງສອນບໍ່ດົນກໍຈະທຳໃຫ້ແຈ້ງ
ຊຶ່ງເປັນປະໂຫຍດອັນເປັນທີ່ສຸດແຫ່ງພຣົມຈັນ ທີເ່ຫ່ົຼາກຸລະບຸດອອກຈາກເຮືອນມາ 
ບວດເປັນບັນພະຊິດໂດຍຊອບ ຕ້ອງການດ້ວຍປັນຍາເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍ ເມື ່ອພຣະຜູ້
ມີພຣະພາກຕັດຢ່າງນ້ີແລ້ວ ພິກຂຸປັນຈະວັກຄີໄດ້ຂາບທູນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກວ່າ: 
ອາວຸໂສໂຄດົມ ແມ່ນແຕ່ການກ່ອນ ພຣະອົງຊົງບຳເພັນຕະບະ(ຄວາມພຽນເຄື່ອງ
ເຜົາຜານກິເລດ) ທຸກກະຣະກິຣິຍາ ດ້ວຍຄວາມພຽນຢ່າງແຮງກ້າ ພຣະອົງກໍຍັງບໍ່
ສຳເລັດພຣະສຳມາສຳໂພທິຍານ ແລ້ວບັດນ້ີ ພຣະອົງເປັນຜູ້ມັກມາກຄາຍຄວາມ 
ພຽນ ວຽນມາເພື່ອເປັນຄົນມັກມາກ ແນວໃດຈຶ່ງບັນລຸພຣະສຳມາສຳໂພທິຍານ 
ເມ່ືອພິກຂຸປັນຈະວັກຄີຂາບທູນເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກໄດ້ຕັດກັບພິກຂຸປັນ 
ຈະວັກຄີວ່າ: ດູກ່ອນ! ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ຕະຖາຄົດບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນມັກມາກບໍ່ໄດ້ຄາຍ 
ຄວາມພຽນ ບໄໍດ້ວຽນມາເປັນຄົນມັກມາກ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ຕະຖາຄົດເປັນພຣະອະ 
ຣະຫັນຕັດສະຮູ້ເອງ ແມ່ນພຣະພຸດທະອົງຕັດ 2-3 ຄັ້ງພຣະປັນຈະວັກຄກໍີຍັງບໍເ່ຊື່ອ 
ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຈຶ່ງຕັດດ້ວຍພຣະກະລນຸາ ໃຫ້ປັນຈະວັກຄີທັງ 5 ລະ 
ຫວນນຶກເຖິງຄວາມຫັຼງວ່າ: ດູກ່ອນ! ປັນຈະວັກຄີ ວາຈາທີ່ບໍ່ຄວນເຊື່ອຄຳໃດຕະ 
ຖາຄົດເຄີຍກ່າວ ແມ່ນແຕ່ຄຳວ່າ: ຕະຖາຄົດໄດ້ຕັດສະຮູ້ພຣະສຳໂພທິຍານນ້ີ ຕະຖາ 
ຄົດເຄີຍກ່າວກັບໃຜ, ຢູ່ໃສແຕ່ການກ່ອນ ດ້ວຍອານຸພາບພຣະວາຈາຂອງພຣະອົງ
ເປັນອັດສະຈັນ ເຮັດໃຫ້ພຣະປັນຈະວັກຄີລະນຶກເຫັນຕາມພາກັນແນ່ໃຈວ່າ: ພຣະຜູ້
ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຄົງຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ຈິງດ່ັງພຣະວາຈາ ກໍພ້ອມກັນຖວາຍຄາຣະວະ 
ຂໍປະທານອະໄພຍະໂທດທີ່ສະແດງບໍ່ເຄົາລົບຕ່ໍພຣະອົງໃນເບື້ອງຕ້ົນທຸກປະການ.  
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ປະຖົມມະເທສະໜາ 
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 ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກໄດ້ສະເດັດປະທັບພັກໃນສຳນັກປັນຈະວັກຄີ 1 ຄືນ ວັນ 
ຮຸ່ງຂຶ້ນເປັນວັນ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 8 ເພັງ ຖືເປັນວັນສຳຄັນໃນທາງພຣະພດຸທະ
ສາສະໜາທີ່ຮຽກວ່າ: ວັນອາສາຣະຫະບູຊາ ພຣະພຸດທະອົງໄດ້ຊົງປະກາດພຣະ 
ທຳມະຈັກກັບປະວັດຕະນະສູດ ເປັນປະຖົມມະເທສະໜາ ແກ່ປັນຈະວັກຄີທັງ 5 ນ້ັນ 
ວ່າ: ດູກ່ອນ!  ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ທີ່ສຸດ 2 ຢ່າງນ້ີ ບັນພະຊິດບໍ່ຄວນທຳຄື: 

1.  ກາມສຂຸັນລກິານຸໂຍດ ຄື: ການປະກອບຕົນໃຫ້ພົວພັນຢູ່ດ້ວຍກາມສຸກໃນ
ກາມທັງຫຼາຍ ເປັນທຳອັນຊາມ, ເປັນຂອງຊາວບ້ານ, ເປັນຂອງປຸຖຸຊົນ ບໍ່
ແມ່ນຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ ຊຶ່ງບໍແ່ມ່ນຫົນທາງຕັດສະຮູ້. 

2.  ອັດຕະກລິະມະຖານໂຸຍດ ຄ:ື ການທໍລະມານຕົນໃຫ້ລຳບາກທີ່ສຸດ ເປັນທຸກ 
ບໍ່ແມ່ນຂອງພຣະອະຣິຍະ ບໍປ່ະກອບດ້ວຍປະໂຫຍດ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ມັດຊ ິ
ມາປະຕິປະທາ ຄື: ຂໍປ້ະຕິບັດເປັນທາງສາຍກາງ ຊຶ່ງຕະຖາຄົດໄດ້ຕັດສະ 
ຮູ້ອັນເປັນປະຕິປະທາອັນກໍໃຫ້ເກີດຈັກຂຸ, ກໍໃຫ້ເກີດຍານ, ເປັນໄປເພື່ອ
ຄວາມສະຫງົບ, ເພື່ອຕັດສະຮ້,ູ ເພື່ອນິບພານ.  

 ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ປັນຍາອັນຮູເ້ຫັນຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນອະຣິຍະສັດ 4 ຄື: 
ຄວາມຈິງອັນປະເສີດນ້ີແລ ທີຕ່ະຖາຄົດຕັດສະຮູ້ ຄ:ື ທຸກ, ສະມໄຸທ, ນໂິຣດ, ມັກ. 

ທຸກ:     ຄຄືວາມບໍສ່ະບາຍກາຍບໍ່ສະບາຍໃຈ  ຕະຫຼອດຈົນເຖິງບັນຫາຊ ີ
ວິດ ເຊັ່ນ: ຄວາມເກີດ, ແກ່, ເຈັບ, ຕາຍ ການປະສົບກັບສິ່ງບໍ່ພໍ
ໃຈ, ການພັດພາກຈາກຂອງທີ່ຮັກ, ຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ສົມ
ຫວັງ, ຄວາມເຈັບໃຈ, ນ້ອຍໃຈ ແລະ ອ່ືນໆ. 

ສະມໄຸທ: ຄເືຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດທຸກ ໄດ້ແກ່ຕັນຫາ ຄື: ຄວາມຢາກໄດ້ທີ່ພົວ 
ພັນດ້ວຍການຢຶດຖືຕົນເປັນທີ່ຕ້ັງ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຢ່າງຄື: 
ກາມຕັນຫາ: ຄວາມຢາກໃນຮູບ ສຽງ, ກ່ ິນ, ຣົດ, ສຳພັດ ແລະ

ອ່ືນໆ. 
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ພາວະຕັນຫາ: ຄວາມຢາກສິ່ງນ້ັນ, ສິ່ງນ້ີ ແລະອ່ືນໆ. 
ວພິາວະຕັນຫາ: ຄວາມບໍ່ຢາກເປັນສິ່ງນ້ັນ, ສິ່ງນ້ີ ແລະອ່ືນໆ. 

ນໂິຣດ:  ຄວາມດັບທຸກ  ເປັນສະພາບທີບ່ໍລິສຸດ  ສະຫງົບໂປງ່ໃສ ເບີກ 
ບານໝົດກິເລດ ແລະ ບໍມີ່ຄວາມທຸກເຂົ້າມາພົວພັນໃນຈິດໃຈ. 

ມັກ:     ຂໍ້ປະຕິບັດໃນການດັບທຸກເພື່ອໃຫ້ພົ້ນທຸກ ເປັນຫົນທາງອັນປະ
ເສີດປະກອບດ້ວຍ 8 ປະການຄື: 

ສຳມາທິດຖ ິ ຄວາມເຫັນຖືກຕ້ອງ. 
ສຳມາສັງກັບປະ ຄວາມຄິດຖືກຕ້ອງ. 
ສຳມາວາຈາ ການເວ້ົາຈາຖືກຕ້ອງ. 
ສຳມາກຳມັນຕະ ການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ. 
ສຳມາອາຊວີະ ການດຳລົງຊີວິດຖືກຕ້ອງ. 
ສຳມາວາຍາມະ ມີຄວາມພຽນຖືກຕ້ອງ. 
ສຳມາສະຕິ ມີຄວາມລະນຶກຖືກຕ້ອງ. 
ສຳມາສະມະທ ິ ມີຄວາມຕ້ັງໃຈເດັດດ່ຽວ 

  ໜຽວແໜ້ນຖືກຕ້ອງ. 
 ມັດຊິມາປະຕິປະທາ ຄື: ທາງສາຍກາງນ້ີແລ ທີ່ເຮົາໄດ້ຕັດສະຮູ້ແລ້ວ ທຳ
ດວງຕາປະຣິຊາຍານໃຫ້ສະຫວ່າງ ເປັນໄປເພື່ອຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອຕັດສະຮູ້ ເພື ່ອ 
ນິບພານ ເມ່ືອປັນຍາອັນຮູ້ເຫັນຕາມເປັນຈິງ ໃນອະຣິຍະສັດ 4 ເຫ່ົຼານ້ີຂອງເຮົາໝົດ 
ຈົດດີແລ້ວ ເມື ່ອນ້ັນເຮົາອາດຢືນຢັນຕົວວ່າ: ເປັນຜູ້ຕັດສະຮູ້ເອງໂດຍຊອບ ບໍມີ່ 
ຄວາມຮູ້ອັນໃດເໝືອນ ປັນຍາໄດ້ເກີດຂຶນ້ແກ່ເຮົາຊັດວ່າ: ການເກີດຄັ້ງນ້ີ ເປັນຄັ້ງ
ສຸດທ້າຍແລ້ວ ເມ່ືອພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ຕັດພຣະສັດທຳມະເທສະໜາຢູ່ນ້ັນ 
ທຳມະຈັກຂຸ ຄື: ດວງຕາອັນເຫັນທຳປາສະຈາກທລຸມົີນທິນ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນແລ້ວ
ແກ່ທ່ານໂກນທັນຍະວ່າ: ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ມີຄວາມເກີດຂຶ້ນເປັນທຳມະດາ ສິ່ງນ້ັນມີ



 

 
67 

xN,r5fmtxts;af 
ຄວາມດັບເປັນທຳມະດາ ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າ: ທ່ານໂກນທັນຍະ ໄດ້ເຫັນທຳແລ້ວ 
ຈິ່ງຊົງເປ່ງອຸທານດ້ວຍຄວາມເບີກບານພຣະໄທວ່າ: ອັນຍາສວິະຕະໂພໂກນທັນໂຍ 
ແປວ່າ: ໂກນທັນຍະໄດ້ຮູ້ແລ້ວນໍ! ພຣະໂກນທັນຍະຈິ່ງໄດ້ຄຳວ່າ: ອັນຍາ ອັນເປັນ
ຄຳນຳໜ້າພຣະອຸທານ ເພີ່ມຊື່ຂ້າງໜ້າເປັນ ພຣະອັນຍາໂກນທັນຍະ ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ 
ເມ່ືອພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ຊົງສະແດງທຳມະຈັກກັບປະວັດຕະນະສູດຈົບລົງ ພຣະອັນ
ຍາໂກນທັນຍະ ໄດ້ບັນລຸໂສດາປັດຕິມັກ ເປັນພຣະໂສດາບັນແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ບັນດາ
ອະເນກະນິກອນເທວະດາທີມ່າປະຊຸມຟັງທຳມະເທສະໜາຢູ່ ໄດ້ບັນລຸຄຸນວິເສດ 
ພຣະໂກນທັນຍະ ຈຶ່ງໄດ້ອຸປະສົມບົດເປ ັນພຣະພິກຂຸໃນພຣະທຳມະວິໄນຂອງພຣະ 
ສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງປະທານ ເອຫິພິກຂອຸຸປະສຳປະທາ ໃຫ້ເປັນພິກຂຸ
ໃນພຣະທຳມະວິໄນດ້ວຍພຣະວາຈາວ່າ: ທ່ານຈົ່ງເປັນພິກຂມຸາເຖີ້ນ ທຳອັນເຮົາ
ກ່າວດແີລ້ວ ທ່ານຈົ່ງປະພຶດພຣົມຈັນ ເພື່ອທຳທີສຸ່ດທຸກໂດຍຊອບເຖີ້ນ. ດ້ວຍພຣະ 
ວາຈາພຽງເທົ່ານ້ີ ກໍໄດ້ສຳເລັດເປັນພິກຂຸໃນພຣະທຳມະວິໄນຢ່າງສົມບູນ ດ້ວຍໃນ
ເວລານ້ັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຊົງບັນຍັດວິທອຸີປະສົມບົດ ທັງຫາກໍເປັນການອຸປະສົມບົດຄັ້ງ 
ທຳອິດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ສະນ້ັນ, ພຣະອັນຍາໂກນທັນຍະ ຈຶ່ງເປ ັນ 
ພຣະສົງອົງທຳອິດ ເປັນພຣະອະຣິຍະບຸກຄົນອົງທຳອິດ ແລະ ເປັນພຣະສາວົກອົງ
ທຳອິດໃນພຣະສາສະໜາເປັນອັນວ່າ: ພຣະຣັດຕະນະໄຕ ຄື: ພຣະພຸດ, ພຣະທຳ, 
ພຣະສົງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍລິບູນ ພຣະພຸດທະອົງຊົງໂຜດປັນຈະວັກຄີໃຫ້ສຳເລັດເປັນ
ພຣະອະຣະຫັນ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃນການປະກາດພຣະພຸດທະສາສະໜາຕ່ໍໄປ ຈຶ່ງສະ
ເດັດຈຳພັນສາທີ່ປ່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ ຊົງສັ່ງສອນບັນພຣະຊິດທັງ 5ອົງ 
ທີ່ເຫືຼອຢູ່ນ້ັນ ດ້ວຍພຣະທຳມະເທສະໜາຕ່າງໆ ຕາມສົມຄວນແກ່ອັດທະຍາໄສ ເມ່ືອ
ທ່ານວັບປະ ແລະ ທ່ານພັດທິຍະໄດ້ບັນລຈຸັກຂຸດວງຕາເຫັນທຳຢ່າງພຣະອັນຍາ
ໂກນທັນຍະແລ້ວ ທູນຂໍອຸປະສົມບົດ ພຣະສາສະດາກໍຊົງປະທານອຸປະສົມບົດແກ ່ 
ທ່ານທັງ 2 ພາຍຫັຼງ ທ່ານມະຫານາມະ ແລະ ທ່ານອັດສະຊ ິໄດ້ທຳມະຈັກຂຸແລ້ວ
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ທູນຂໍອຸປະສົມບົດ ຄັນພຣະພິກຂປຸັນຈະວັກຄີ ຕ້ັງຢູ່ໃນທີພ່ຣະສາວົກແລ້ວ ມີອິນຊີ, 
ມີສັດທາເປັນຕ້ົນ ແກ່ກ້າສົມຄວນສະດັບທຳຈະເລີນວິປັດສະນາ ເພື່ອວິມຸດຕິເບື້ອງ 
ສູງ ຄັນເຖິງວັນແຮມ 5 ຄໍ່າ ແຫ່ງເດືອນ ສາວະນະ ຄື: ເດືອນ 8 ຊຶ່ງເທົ່າກັບແຮມ 
8 ຄໍ່າ ເດືອນ 8 ໃນສະໄໝນ້ັນນັບແຮມເປັນຕ້ົນເດືອນ ນັບຂຶ້ນເປັນປາຍເດືອນ ພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາ ຈຶ່ງໄດ້ສະແດງທຳສັ່ງສອນພຣະປັນຈະວັກຄດ້ີວຍອະນັດຕະລັກຂະ 
ນະສູດ ເມ່ືອພຣະຜ້ມີູພຣະພາກຕັດພຣະທຳມະເທສະໜາ ສະແດງອະນັດຕະລັກຂະ 
ນະສູດຢູ່ ຈິດຂອງພຣະປັນຈະວັກຄີ ພິຈາລະນາທຳຕາມກະແສເທສະໜານ້ັນ ໄດ້
ພົ້ນແລ້ວຈາກ ອາສະວະ ບໍຖ່ືໝັ້ນດ້ວຍອຸປາທານ ສຳເລັດເປັນພຣະອະຣະຫັນທັງ 
ໝົດ ໃນສະໄໝນ້ັນມີພຣະອະຣະຫັນເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ 6 ອົງ ຄ:ື ພຣະສຳມາສຳພຸດ 
ທະເຈົ້າ, ພຣະອະຣິຍະສາວົກ ທັງ 5 ຄ:ື ພຣະອັນຍາໂກນທັນຍະ, ພຣະວັບປະ, 
ພຣະພັດທິຍະ, ພຣະມະຫານາມະ, ພຣະອັດສະຊິ. 

 

ຍະສະກຸລະບຸດອອກບວດ 
 

 ໃນສະໄໝນ້ັນມີມານົບຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ຍະສະ ຊຶ່ງເປັນບຸດຂອງເສດຖີໃນເມືອງ
ພາຣານະສີ ບໍລິບູນດ້ວຍຊັບ ມີເຮືອນ 3 ຫັຼງເປັນທີ່ຢູປ່ະຈຳໃນ 3 ລະດູຢ່າງຜາສຸກ 
ອີ ່ມຢູ່ໃນກາມສຸກຕາມຂະຣາວາດວິໄສ ຄັ້ງນ້ັນ, ເປັນລະດູຝົນ ທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງ
ຈຳພັນສາຢູທ່ີ່ປ່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ ຊຶ່ງຢູ່ບໍໄ່ກແຕ່ບ້ານຍະສະ ໃນຣາຕີ
ວັນໜຶ່ງຍະສະມານົບໄດ້ນອນກ່ອນເຫ່ົຼານາງບຳເຣີ ແລະ ບໍລວິານນອນຫັຼບພາຍຫັຼງ 
ຈາກນ້ັນຍະສະໄດ້ຕ່ືນຂຶ້ນມາເຫ ັນບໍລິວານເຫ່ົຼານ້ັນນອນຫັຼບຢູ່ ປາສະຈາກສະຕິສຳ
ປະສັນຍະ ສະແດງອາການວິກົນວິການຕ່າງໆ ບາງຄົນນອນໂກນຄາງລະເມີກໍມີ 
ຊຶ່ງບໍ່ເປັນທີຕ້ັ່ງແຫ່ງຄວາມຍິນດີດ່ັງແຕ່ກ່ອນ ປະກົດແກ່ ຍະສະ ເໝືອນກັບສາກສົບ
ທີ່ຖືກຖິ້ມໄວ້ໃນປ່າຊ້າ ຍະສະ ເຫັນແລ້ວເກີດຄວາມສະຫົຼດໃຈເບື່ອໜ່າຍ ອອກອຸ 



 

 
69 

xN,r5fmtxts;af 
ທານດ້ວຍຄວາມສັງເວດໃນໃຈວ່າ: ທີນ່ີ້ວຸ່ນວາຍນ!ໍ ບໍເ່ປັນສຸກນໍ! ແລ້ວອອກຈາກ
ຫ້ອງສູບເກີບເດີນອອກຈາກປະຕູເຮືອນ ໄປທາງປ່າສິຕິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ 
ໃນເວລານ້ັນໃກ້ຈະຮຸ່ງແລ້ວ ພຣະສາສະດາ ສະເດັດເດີນຈົງກົມຢ່ໃູນທີ່ແຈ້ງຊົງໄດ້
ຍິນສຽງ ຍະສະ ເດີນຈົ່ມມາດ້ວຍຄວາມສະຫົຼດໃຈໃກ້ທີ່ຈົງກົມເຊັ່ນນ້ັນ ຈຶ່ງຮັບສັ່ງ 
ຮຽກດ້ວຍພຣະມະຫາກະລຸນາວ່າ: ຍະສະ ທີນ້ີ່ບໍ່ວຸ່ນວາຍ ທີນ້ີ່ສະຫງົບສຸກ ທ່ານມາ
ທີ ່ນ້ີເຖີ້ນ! ຝ່າຍຍະສະໄດ້ຍິນສຽງພຣະສາສະດາຮັບສັ່ງວ່າ: ທີ່ນ້ີບໍ່ວຸ່ນວາຍ ສະຫງົບ
ສຸກ ກໍດີໃຈເລີຍປົດເກີບຍ່າງເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກທີ່ປະທັບ ແລ້ວຂາບ
ໄຫວ້ນ່ັງຢູດ້່ວຍຄວາມສະບາຍໃຈ ປາສະຈາກຄວາມວຸ່ນວາຍເປັນທາງໃຫ້ໄດ້
ຄວາມສະຫງົບສຸກ ພຣະສາສະດາຕັດເທສະໜາໂຜດ ຍະສະ ດ້ວຍອານຸປຸບພິກະຖາ 
ສະແດງເຖິງຂໍ້ປະຕິບັດເບື້ອງຕ້ົນ ທີ່ຄະລຶຫັດຊົນຈະສະດັບແລະປະຕິບັດຕາມໄດ້
ໂດຍລຳດັບ ຄື: 
1. ທານ ພັນລະນາຄວາມເສຍສະລະໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ເພື່ອບູຊາຄຸນຂອງ

ທ່ານຜູ້ມີຄຸນດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖເືພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອເກ້ືອ
ກູ ນູ ມີໄມຕີຈິດດ້ວຍນ້ໍາໃຈອັນງາມ ເພື່ອຜູ້ຕົກທຸກໄດ້ຍາກດ້ວຍຄວາມກະລຸນາ
ສົງສານ. 

2. ສິນ ພັນລະນາຄວາມຮັກສາກາຍ ວາຈາເປັນສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ເວ້ັນຈາກ
ການບຽດບຽນກັນເພື່ອຄວາມສະຫງົບສຸກຕາມຫັຼກແຫ່ງມະນຸດສະຍະທຳ. 

3. ສະຫວັນ ພັນລະນາເຖິງອານິສົງຂອງຜູ້ບຳເພັນ ທານ, ຮັກສາສິນ ຄວາມສຸກ 
ທີ່ແທຈ້ິງໃນສະຫວັນ ຍິ່ງກວ່າຄວາມສຸກຂອງມະນຸດ. 

4. ກາມາທນີະພະ ພັນລະນາເຖິງໂທດຂອງກາມ ຂອງຜ້ບູໍລິໂພກກາມ ທັງໃນ
ມະນຸດ ແລະ ສະຫວັນ ເປັນຊ່ອງທາງແຫ່ງທຸກໂທດເພາະວຸ່ນວາຍ ບໍ່ສະຫງົບ 
ເດືອດຮ້ອນບໍຮູ່້ຈັກສິ້ນສຸດ. 



 

  70 

5xN,r5fmtxts;af 
5. ເນກຂຳມະ ພັນລະນາເຖິງອານິສົງຂອງການຫີຼກອອກຈາກກາມ ເໝືອນຄົນ

ອອກຈາກເຮືອນໄຟທີ່ກຳລັງໄໝ້ຢ່ບູໍ່ຮ້ອນ ສະຫງົບໃຈ ເປັນສຸກບໍ່ມີໄພບໍ່ມີເວນ 
ທຸກປະການ. 

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພຣະຍະສະຫ່າງໄກຈາກຄວາມຍິນດີໃນກາມ ພຣະສາສະດາ 
ຈຶ່ງສະແດງ ອະຣິຍະສັດ 4 ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ເຖິງຄວາມດັບທຸກໂຜດ ຍະ 
ສະ ໃຫ້ໄດ້ດວງຕາເຫັນທຳໃນທີ່ນ້ັນ. ຝ່າຍມານດາຂອງ ຍະສະ ພໍຊາບວ່າລູກຊາຍ 
ຫາຍ ກໍມີຄວາມໂສກເສົ້າ ບອກເສດຖີເປັນສາມີ ທ່ານເສດຖີກໍຕົກໃຈ ໃຫ້ຄົນອອກ 
ໄປຕິດຕາມຕະຫຼອດທາງທຸກສາຍ ແມ່ນແຕ່ຕົນເອງກໍຮ້ອນໃຈອອກຕິດຕາມດ້ວຍ 
ເລີຍເດີນທາງຜ່ານມາໃກ້ ປ່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ ເລີຍເຫັນເກີບຂອງລູກ 
ຈຳໄດ້ ແລ້ວຕາມເຂົ້າໄປຫາຈົນເຖິງທີ່ພຣະພຸດທະອົງປະທັບຢູ່ ພຣະພຸດທະອົງ ເລີຍ 
ຕັດເທສະໜາ ອະນຸປຸບພິກະຖາ ແລະ ອະຣິຍະສັດ 4 ໂປຣດທ່ານເສດຖີ ຈົນທ່ານ 
ເສດຖີໄດ້ດວງຕາເຫັນທຳ ແລ້ວສະແດງຕົນເປັນອຸປາສົກຜູ້ເຖິງພຣະຣັດຕະນະໄຕ 
ເປັນທີ່ເພິ່ງຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນຂະນະທີ່ ພຣະພຸດທະອົງຕັດພຣະສັດທຳມະເທສະໜາ 
ໂຜດທ່ານເສດຖີຢູ່ນ້ັນ ຍະສະນ່ັງຢູ່ໃນທີ່ນ້ັນໄດ້ຟັງເທສະໜາທັງສອງເລື່ອງນ້ີຊໍ້າອີກ 
ໃນທີ່ນ່ັງນ້ັນເອງ ພິຈາລະນາທຳຕາມກະແສເທສະໜາ ຈິດກໍຫຸຼດພົ້ນຈາກອາສະວະ 
ບໍ່ຖືໝັ້ນໃນອຸປະທານ(ຄວາມຢຶດໝັ້ນ) ໄດ້ສຳເລັດເປັນອະຣິຍະບຸກຄົນຊັ້ນສູງ ເປັນ 
ພຣະອະຣະຫັນໃນທີ່ນ້ັນ ນັບວ່າຍະສະເປັນພຣະອະຣະຫັນອົງທຳອິດຢູ່ໃນເພດຄະລື 
ຫັດ ຄື: ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບວດກໍບັນລຸຊຶ່ງເປັນຄຸນສູງສຸດໃນພຣະສາສະໜາ ຝ່າຍເສດຖີ 
ຜູ້ເປັນບິດາບໍ່ຮູ້ວ່າ ຍະສະ ສິ້ນອາສະວະແລ້ວ ຈຶ່ງກ່າວວ່າ: ຍະສະມານດາຂອງເຈົ້າ 
ບໍ່ເຫັນເຈົ້າມີຄວາມໂສກເສົ້າຍິ່ງໜັກ ເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ຊີວິດແກ່ມານດາຂອງເຈົ້າເຖີ້ນ! 
ຍະສະ ໄດ້ເບິ່ງພຣະພຸດທະອົງ, ພຣະພຸດທະອົງ ຈຶ່ງຕັດບອກແກ່ທ່ານເສດຖີວ່າ: 
ບັດນ້ີ ຍະສະ ໄດ້ບັນລຸເປັນພຣະອະຣະຫັນແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະກັບຄືນໄປຄອງຄະ 
ຣາວາດອີກ ທ່ານເສດຖີໄດ້ຂາບທູນວ່າ: ເປັນລາບອັນປະເສີດຂອງລູກແລ້ວ ຂໍໃຫ້ 
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ລູກຈົ່ງມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນອະນາຄາຣິຍະວິໄສເຖີ້ນ! ແລ້ວຂາບທູນອາ 
ລາດທະນາພຣະບໍຣົມສາສະດາກັບພຣະຍະສະ ໃຫ້ໄປຮັບອາຫານບິນທະບາດທີ່ 
ເຮືອນຂອງຕົນໃນເຊົ້າວັນນ້ັນ ຄັນຊາບວ່າພຣະບໍຣົມສາສະດາຊົງຮັບອາລາດທະ 
ນາແລ້ວ ກໍຖວາຍທູນລາກັບໄປສູເຮືອນແຈ້ງຂ່າວແກ່ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບສັ່ງໃຫ້ຈັດ 
ແຈງໂພສະນາອາຫານອັນປະນີດ ເພື່ອຖວາຍພຣະບໍຣົມສາສະດາ ເມ່ືອທ່ານເສດຖີ 
ກັບໄປແລ້ວ ຍະສະ ໄດ້ຂາບທູນຂໍອຸປະສົບບົດເປັນພິກຂຸ ພຣະພຸດທະອົງຊົງປະທານ 
ເອຫິພິກຂຸອຸປະສຳປະທາ ດ້ວຍການຕັດຄຳສັ້ນໆວ່າ: ທ່ານຈົ່ງເປັນພິກຂຸມາເຖີນ້ 
ທຳເຮາົກ່າວດີແລ້ວ ທ່ານຈົ່ງປະພຶດພຣົມຈັນເຖີ້ນ. ໃນເວລາເຊົ້າວັນນ້ັນພຣະພຸດ 
ທະອົງ ກໍມີພຣະຍະສະເປັນພຣະຕາມສະເດັດໄປຍັງເຮືອນທ່ານເສດຖີຕາມຄຳອາ 
ລາດທະນາ ປະທັບນ່ັງຍັງອາສະນະ ທີ່ຕົກແຕ່ງໄວ້ຖວາຍເປັນອັນດີມານດາ ແລະ 
ພັນລະຍາເກ່ົາຂອງພຣະຍະສະເຂົ້າເຝົ້າ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຊົງສະແດງອະນຸປຸບ 
ພິກະຖາ ແລະ ອະຣິຍະສັດ 4 ຈົນທັງສອງນ້ັນ ໄດ້ບັນລຸທຳເຫ້ືຼອມໃສໃນພຣະພຸດ 
ທະສາສະໜາ ປະຕິຍານຕົນເປັນອຸປາສິກາ ຂໍເຖິງພຣະຣັດຕະນະໄຕເປັນສະຣະນະ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ມານດາແລະພັນລະຍາເກ່ົາຂອງພຣະຍະສະ ໄດ້ເປັນອຸປາສິກາຄູ່ທຳ 
ອິດ ໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ ຄັ້ງນ້ັນ,  ມານດາແລະພັນລະຍາເກ່ົາຂອງພຣະຍະ
ສະ ໄດ້ຈັດແຕ່ງເຂົ້ານ້ໍາໂພຊະນາອາຫານອັນປະນີດດ້ວຍມືຕົນເອງ ເມື ່ອສຳເລັດ
ແລ້ວ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຕັດອານຸໂມທະນານຳອຸປາສົກອຸປາສິກາທັງສາມ ຈາກ
ນ້ັນກໍສະເດ ັດກັບໄປຍັງ ປ່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ. ຄັ້ງນ້ັນ, ມີບຸດຂອງເສດຖີ
ຊາວເມືອງພາຣານະສອີີກ 4 ຄົນ ຄື: ວມິະລະ, ສຸພາຫ,ຸ ປຸນນະຊ,ິ ຄະວຳປະຕິ ຊຶ່ງ
ເປັນສະຫາຍທີຮ່ັກຂອງພຣະຍະສະ ຄັນໄດ້ຮູຂ້່າວພຣະຍະສະອອກບວດ ກໍເລີຍເກີດ
ຄວາມສົນໃຈ ດ່ັງນ້ັນ, ສະຫາຍທັງ 4 ຄົນ ຈຶ່ງພ້ອມກັນໄປພົບພຣະຍະສະເຖິງທີ່ຢູ່ 
ພຣະຍະສະ ໄດ້ພາສະຫາຍທັງ 4 ຄົນນ້ັນໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາ ພຣະອົງໄດ້
ສະແດງທຳໂຜດບຸດເສດຖີທັງ  4  ນ້ັນ   ຈົນໄດ້ດວງຕາເຫັນທຳແລ້ວປະທານອຸປະ 
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ສົມບົດໃຫ້ເປັນພິກຂຸ ແລະໄດ້ບັນລເຸປັນພຣະອະຣະຫັນໃນເວລາຕ່ໍມາ. 
      ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍມີສະຫາຍຂອງພຣະຍະສະ ຊຶ່ງເປັນລູກຊາວຊົນນະບົດ 50 
ຄົນໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າພຣະຍະສະອອກບວດ ກໍເລີຍມີຄວາມຄິດເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະຫາຍ 
ຂອງພຣະຍະສະທັງ 4 ນ້ັນ ຈຶ່ງໄປຫາພຣະຍະສະທີປ່່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນ 
ສະດັບທຳກໍມີຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ ໄດ້ອຸປະສົມບົດແລະໄດ້ບັນລຸອະຣະຫັນຕະຜົນດ້ວຍ 
ກັນທັງໝົດ ໃນເວລານ້ັນຈຶ່ງເກີດມີພຣະອະຣະຫັນລວມທັງໝົດ 61 ອົງ. 
 

ສົງ່ພຣະສາວົກໄປປະກາດພຣະສາສະໜາ 
  
 ເມ່ືອພຣະສາວົກມີຫຼາຍພໍຈະເປັນກຳລັງຊ່ວຍພຣະອົງ ອອກປະກາດພຣະສາ 
ສະໜາ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດສຸກແກ່ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ແລ້ວ ຄັນອອກພັນສາ ຈຶ່ງສົ່ງພຣະສາວົກທັງ 60 ອົງນ້ັນ ອອກໄປປະກາດພຣະສາ 
ສະໜາດ້ວຍພຣະດຳຣັດວ່າ: ພິກຂຸທັງຫຼາຍ! ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງທ່ຽວຈາຣິກໄປໃນ
ຊົນນະບົດ ເພື່ອປະໂຫຍດແລະຄວາມສຸກແກ່ຊົນທັງຫຼາຍ ແຕ່ລະອົງຈົ່ງໄປຄົນລະ
ທິດລະທາງ ຢ່າໄປຮ່ວມກັນ 2 ອົງ ໃນທາງດຽວກັນ ຈົ່ງໄປສະແດງທຳປະກາດ
ພຣົມຈັນອັນບໍລິສຸດສິ້ນເຊິງ ສັດທັງຫຼາຍທີ່ມີກິເລດບັງປັນຍາໜ້ອຍມີຢູ່ ເພາະຖ້າບ່ ໍ
ໄດ້ຟັງທຳຍ່ອມເຊື່ອມລົງ ແລ້ວຜູ້ຕັດສະຮູ້ທຳຈະມີຂຶ້ນຕາມລຳດັບ ແມ່ນເຮົາກໍຈະ
ໄປຍັງ ອຸຣເຸວລາເສນານິຄົມ ເພື ່ອສະແດງທຳເຊັ່ນກັນ ຄັນພຣະສາວົກທັງ 60 ອົງ 
ຖວາຍຂາບລາພຣະບໍຣົມສາສະດາ ອອກຈາກປ່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນແລ້ວ
ຈາຣິກໄປປະກາດພຣະສາສະໜາ ຍັງຊົນນະບົດນ້ອຍ-ໃຫຍ່ຕາມພຣະພຸດທະປະສົງ 
ສ່ວນພຣະອົງກໍສະເດັດດຳເນີນໄປຍັງ ອຸຣເຸວລາເສນານິຄົມ ຄັນເຖິງໄຮ່ຝ້າຍໃນລະ
ຫວ່າງທາງກໍຢຸດພັກທີຮ່ົ່ມໄມ້ຕ້ົນໜຶ່ງ. 
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 ຂະນະນ້ັນ ມີມານົບ 30 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນສະຫາຍຮັກກັນຮຽກວ່າ: ພັດທະວັກຄີ 
ຢູ່ໃນຊາດສະກຸນແຫ່ງຣາຊວົງໂກສົນ ຕ່າງຄົນຕ່າງໜີພັນລະຍາຂອງຕົນມາຫາ
ຄວາມສຳລານ ບັງເອີນສະຫາຍຄົນໜຶ່ງຍັງບໍທ່ັນມີພັນລະຍາ ສະຫາຍເຫ່ົຼານ້ັນຈຶ່ງ
ໄປຫາຍິງໂສເພນີຄົນໜຶ່ງມາໃຫ້ເປັນເພື່ອນຮ່ວມຄວາມສຳລານ ຄັນເຜີໄປບໍ່ລະວັງ 
ຍິງໂສເພນີຄົນນ້ັນໄດ້ລັກເອົາເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ແລະ ສິ່ງຂອງອັນມີຄ່າໜີໄປ ມານົບ 
ທັງ 30 ຄົນນ້ັນ ຈຶ່ງອອກທ່ຽວຕິດຕາມຫາເລີຍມາພົບພຣະສາສະດາ ທີ່ໄຮ່ຝ້າຍນ້ັນ 
ຈຶ່ງເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາ ທູນຖາມວ່າ: ພຣະອົງໄດ້ເຫັນຍິງຜູ້ນ້ັນມາທາງ 
ນ້ີຫືຼບໍ່? ພ້ອມກັບໄດ້ທູນເຖິງພຶດຕິກຳຂອງຍິງຄົນນ້ັນໃຫ້ຊາບດ້ວຍ ພຣະບໍຣົມສາ 
ສະດາໄດ້ຊົງຕັດວ່າ: ພັດທະວັກຄີ ທ່ານທັງຫຼາຍຈະສະແຫວງຫາຍິງຜູ້ນ້ັນດີ ຫືຼ ສະ
ແຫວງຫາຕ ົນເອງດີ ຄັນສະຫາຍເຫ່ົຼານ້ັນຂາບທູນວ່າ: ສະແຫວງຫາຕົນດີກວ່າ ຈຶ່ງ
ຮັບສັ່ງວ່າ: ຖ້າເຊັ່ນນ້ັນຈົ່ງຕ້ັງໃຈຟັງເຮົາຈະສະແດງທຳແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍ ແລ້ວຊົງ 
ສະແດງອະນຸປຸບພິກະຖາ ແລະ ອະຣິຍະສັດ 4 ໃຫ້ພັດທະວັກຄີທັງ 30 ຄົນນ້ັນຟັງ 
ຈົນໄດ້ດວງຕາເຫັນທຳ ແລ້ວປະທານອຸປະສົມບົດໃຫ້ເປັນພິກຂຸ ຈາກນ້ັນ, ຊົງສັ່ງ 
ສອນໃຫ້ບັນລຸອະຣິຍະຜົນເບື້ອງສູງ ຊົງສົ່ງໄປປະກາດພຣະສາສະໜາເຊັ່ນດຽວກັບ 
ພຣະສາວົກ 60 ອົງກ່ອນນ້ັນ ພຣະອະຣິຍະສົງຄະນະນ້ີໄດ້ຂາບທູນລາເດີນທາງໄປ
ຍັງເມືອງ ປາວາ ໃນແຄວ້ນໂກສົນຊົນນະບົດ. 

 
ໂຜດສະດິນ 3 ພີ່ນ້ອງ 

 

 ຫັຼງຈາກພຣະພຸດທະອົງ ສົ່ງພຣະສາວົກເຫ່ົຼາພັດທະວັກຄໄີປແລ້ວ ກໍສະເດັດ
ໄປຍັງ ອຸຣເຸວລາເສນານິຄົມ ອັນຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດເມືອງ ຣາຊຄ ຶຊຶ່ງເປັນທີ່ຢູຂ່ອງ ອຸຣຸ
ເວລະກັດສະປະ ອາຈານໃຫຍ່ຂອງຊະດິນມີບໍລິວານ 500 ຄົນ. ຣາຊຄ ຶ ຊຶ່ງພຣະ
ເຈົ້າພິມພິສານມະຫາຣາດ ເປັນພຣະມະຫາກະສັດປົກຄອງໂດຍສິດຂາດເປັນເມືອງ 
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ທີ່ຄັບຄັ່ງດ້ວຍຜູ້ຄົນ ຈະເລີນທາງດ້ານວິທະຍາຄວາມຮູ້ຕະຫຼອດການຄ້າຂາຍ ເປັນ
ສູນລວມແຫ່ງບັນດາຄະນະອາຈານເຈົ້າລັດທິຕ່າງໆໃນສະໄໝນ້ັນ. 
 ບັນດາຄະນະອາຈານໃຫຍ່ໆນ້ັນ ທ່ານອຸຣເຸວລະກັດສະປະ ເປັນຄະນະອາ 
ຈານໃຫຍ່ຜູ້ໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນທີເ່ຄົາລົບນັບຖືຂອງຄົນເປັນອັນມາກ ທ່ານອຸຣຸເວລະກັດ 
ສະປະເປັນນັກບວດຈຳພວກຊະດິນ ທ່ານມີພີ່ນ້ອງຮ່ວມກັນ 3 ຄົນ ອອກບວດຈາກ 
ສະກຸນກັດສະປະ ທ່ານອຸຣເຸວລະກັດສະປະເປັນອ້າຍໃຫຍ່ ມີບໍລິວານ 500 ຄົນ ຕ້ັງ 
ອາສົມຢູທ່ີ່ຕ້ົນແມ່ນ້ໍາ ເນຣັນຊະຣາ  
 ນ້ອງຊາຍຄົນກາງຊື່ວ່າ: ນະທກີັດສະປະ ມີບໍລິວານ 300 ຄົນ ຕ້ັງອາສົມຢູ່
ທີ່ຮິມແມ່ນ້ໍາ ເນຣັນຊະຣາ ຕອນກາງ. 
 ນ້ອງຊາຍຜູ້ນ້ອຍຊື່ວ່າ: ຄະຍາກັດສະປະ ມີບໍລິວານ 200 ຄົນ ຕ້ັງອາສົມຢູ່
ຮິມຝັ່ງແມ່ນ້ໍາ ເນຣັນຊະຣາ ຕອນໃຕ້ຂອງນ້ອງຜູ້ທີສ່ອງ. ຄະນະຊະດິນ 3 ພີ່ນ້ອງນ້ີ 
ມີລັດທິໜັກແໜ້ນໃນການບູຊາເພີງ. 
 ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ສະເດັດໄປເຖິງອາສົມສະຖານຂອງທ່ານອຸຣຸເວລະກັດ 
ສະປະ ໃນເວລາຕອນແລງ ຈຶ່ງສະເດັດໄປພົບອຸຣຸເວລະກັດສະປະທັນທ ີ ຊົງຮັບສ່ ັງ 
ຂໍພັກແຮມຄືນສັກ 1 ຄືນ ອຸຣເຸວລະກັດສະປະທຳເປັນບໍ່ພໃໍຈໃຫ້ພັກ ຊຶ່ງເປັນສະ 
ຖານທີບູ່ຊາເພີງຂອງຊະດິນດ້ວຍເປັນທີວ່່າງບໍມີ່ຊະດິນຢູອ່າໃສ ທັງເປັນທີ່ຢູຂ່ອງ
ພະຍານາກທີມີ່ພິດຮ້າຍແຮງ ອຸຣເຸວລະກັດສະປະ ໄດ້ທູນວ່າ: ພຣະອົງຢ່າໄດ້ພັກທີ່
ໂຮງໄຟເລີຍ ເພາະມັນເປັນທີ່ຢູຂ່ອງພະຍານາກທີ່ມີພິດຮ້າຍແຮງອາໃສຢູ່ ຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມບຽດບຽນຈາກພະຍານາກນ້ັນ ໃຫ້ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສາສະດາ 
ຊົງສ່ ັງຢືນຢັນວ່າ: ນາກນ້ັນຈະບໍບ່ຽດບຽນພຣະອົງເລີຍ ຖ້າທ່ານອຸຣຸເວລະກັດສະ 
ປະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປ ທ່ານອຸຣເຸວລະກັດສະ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປພັກແຮມ 
ລຳດັບນ້ັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າກໍສະເດັດເຂົ້າໄປຍັງໂຮງໄຟນ້ັນ ປະທັບນ່ັງດຳຣົງ 
ພຣະສະຕິຕ່ໍພຣະກຳມະຖານພາວະນາ ຝ່າຍພະຍານາກເຫັນພຣະບໍຣົມສາສະດາສະ
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ເດັດເຂົ້າມາປະທັບໃນທີນ້ັ່ນ ກໍມີຈິດຄິດບຽດບຽນຈຶ່ງພົ່ນພິດໃສ່ ໃນລຳດັບນ້ັນພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາ ໄດ້ສະແດງອິດທານຸພາບຈົນພະຍານາກເຫືອຫາຍໄປ ສ່ວນຊະດິນ 
ທັງຫຼາຍກໍແວດລ້ອມໂຮງໄຟນ້ັນ ຕ່າງກໍເຈລະຈາກັນວ່າ: ພຣະສະມະນະນ້ີມີສິຣິຮູບ 
ງາມຍິ່ງໜັກ ເສຍດາຍທີ່ຕ້ອງມາສິ້ນຊີບເສຍດ້ວຍພິດແຫ່ງພະຍານາກໃນທີ່ນ້ີ. 
 ຄັນຮອດຮຸ່ງເຊົ້າ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ກໍບັນດານໃຫ້ພະຍານາກຕົວນ້ັນ 
ຄົດກາຍລົງໃນບາດ ແລ້ວຊົງສຳແດງແກ່ອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ຕັດຕອບວ່າ: ພະຍາ
ນາກນ້ີສິ້ນຣິດເດດແລ້ວ ອຸຣຸເວລະເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍດຳຣິວ່າ: ພຣະສະມະນະນ້ີມີອານຸ 
ພາບຍິ່ງໜັກ ສາມາດລະງັບເສຍຊຶ່ງຣິດພະຍານາກໄດ້ ຈຶ່ງກ່າວວ່າຂ້າແຕ່ສະມະນະ 
ນິມົນພຣະຜ້ເູປັນເຈົ້າຢູ່ອາສົມຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ້ີເຖີ້ນ! ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖວາຍພັດຕະ 
ຫານໃຫ້ສັນທຸກວັນເປັນນິດ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ກໍສະເດັດປະທັບຢູ່ໃກ້ອາສົມແຫ່ງ 
ອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ຄັ້ງນ້ັນ, ໃນເວລາກາງຄືນ ທ້າວຈາຕຸມມະຫາຣາດທັງ 4 ກໍ
ລົງມາສູ່ສຳນັກພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຄັນເວລາເຊົ້າອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປສູ່ 
ສຳນັກພຣະບໍຣົມສາສະດາທູນວ່າ: ນິມົນພຣະສະມະນະໄປສັນພັດຕະຫານເຖີ້ນ ຂ້າ 
ພະເຈົ້າໄດ້ຕົກແຕ່ງໄວ້ຖວາຍສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ມ້ືຄືນນ້ີເຫັນຣັດສະໝີສະຫວ່າງໄປ
ທົ່ວ ບກຸຄົນຜູ້ໃດມາສຳນັກພຣະອົງ ຈຶ່ງປະກົດຮຸ່ງເຮືອງໃນທິດທັງ 4 ພຣະບໍຣົມສາ 
ສະດາຈຶ່ງຕັດວ່າ: ດູກ່ອນ! ກັດສະປະ ນ້ັນຄື: ທ້າວຈາຕຸມມະຫາຣາດ ທັງ 4 ລົງມາ 
ສູ່ສຳນັກຕະຖາຄົດເພື່ອຟັງທຳ ອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ໄດ້ສະດັບດ່ັງນ້ັນ ກໍດຳຣິວ່າ: 
ພຣະມະຫາສະມະນະອົງນ້ີມີອະນຸພາບຍິ່ງໜັກ ທ້າວຈາຕຸມມະຫາຣາດຍັງລົງມາສູ່ 
ສຳນັກພຣະບໍຣົມສາສະດາ ສຳເລັດຈາກການສັນພັດຕະຫານແລ້ວ ກໍສະເດັດກັບສູ່
ວິຫານ ຄັນໃນຄືນນ້ັນ ທ້າວສະຫັດສະໄນ ໄດ້ລົງມາສູ ່ສຳນັກຂອງພຣະອົງ ຖວາຍ
ນະມັດສະການຢືນຢູທ່ີ່ຄວນ ແລ້ວເປ່ງຣັດສະໝີອອກມາຍິ່ງກວ່າວັນກ່ອນ ຄັນຮຸ່ງ
ເຊົ້າມາ ກັດສະປະ ກໍທູນອາລາດທະນາຖາມດ່ັງເກ່ົາ ພຣະອົງກໍຊົງຕັດບອກວ່າ: ດູ 
ກ່ອນ! ກັດສະປະ ມ້ືຄືນນ້ີ ທ້າວໂກສສີັກກະເທວະຣາດ ລງົມາສູ່ສຳນັກເຮົາເພື່ອຟັງ
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ທຳ ຊະດິນໄດ້ສະດັບດ່ັງນ້ັນ ກໍດຳຣິເຫັນເປັນອັດສະຈັນກວ່າມ້ືກ່ອນອີກ ພຣະອົງ
ສັນພັດຕະຫານແລ້ວກໍກັບສູ່ວິຫານ ຄັນເຖິງຄືນຕ່ໍມາໄດ້ມີ ທ້າວສະຫຳບໍດພີຣົມ ກໍ
ໄດ້ສະເດັດລົງມາ ເປ່ງປະກາຍແສງລັດສະໝີສະຫວ່າງຍິ່ງກວ່າມ້ືກ່ອນນ້ັນອີກ ຕ່ືນ
ເຊົ້າມາ ອຸຣ ຸເວລະກັດສະປະກໍທູນຖາມພຣະອົງຄືເກ່ົາ ພຣະອົງກໍໄດ້ຕັດຕອບໄປວ່າ: 
ເປັນທ້າວສະຫ ຳບໍດີພຣົມລົງມາຟັງທຳ ຫັຼງຈາກພຣະພຸດທະອົງສັນພັດຕະຫານ 
ເສັດແລ້ວກໍກັບວິຫານ ໃນວັນຮຸ່ງເຊົ້າມ້ືອ່ືນເປັນວັນມະຫາໂຊກລາບບັງເກີດຂຶ້ນແກ່ 
ອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ຄື: ຈະມີມະຫາຊົນທັງຫຼາຍນຳເອົາ ຂາທະຍຍີະໂພຊະນີຍາ
ຫານ ເປັນອັນມາກນຳມາຖວາຍແກ່ອຸຣເຸວລະກັດສະປະຊະດິນ ອຸຣຸເວລະຊະດິນ 
ຈຶ່ງດຳຣິວ່າ: ມ້ືອ່ືນນ້ີມະຫາຊົນທັງຫຼາຍ ຈະນຳເອົາອະເນກະນາໆອາຫານມາສູ່ສຳ 
ນັກເຮົາ ຖ້າຫາກພຣະສະມະນະອົງນ້ີ ສຳແດງອິດທິປະຕິຫານແລ້ວກໍ ລາບສັກກະ 
ຣາດເຮົາຈະບັງເກີດແກ່ພຣະສະມະນະອົງນ້ັນ ເຮົາຈະເຊື່ອມລາບສັກກາຣະ ເຮັດ
ແນວໃດນໍ! ມ້ືອ່ືນນ້ີຈຶ່ງບໍໃ່ຫ້ພຣະອົງມາສູ່ທີ່ນ້ີໄດ້ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຊົງຊາບພຣະ 
ດຳຣິຂອງຊະດິນດ້ວຍເຈໂຕປະຣິຍາຍານຄັນຮຸ່ງເຊົ້າກໍສະເດັດໄປສູ່ ອດຸຕະຣະກຸຣ ຸ
ທະວບີ ຄັນບິນທະບາດໄດ້ພັດຕະຫານແລ້ວ ກໍສະເດັດມາກະທຳພາລະກິດຢູວິ່ຫານ
ໃນທີນ້ັ່ນ ຄັນເວລາຕອນເຊົ້າມ້ືຕ່ໍມາ ກັດສະປະຊະດິນໄປທູນອາລາດທະນາມາສັນ 
ພັດຕະຫານແລ້ວທູນຖາມວ່າ: ມ້ືວານນ້ີພຣະອົງໄປສະແຫວງຫາອາຫານທີ່ໃດເປັນ 
ຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ໄປສູ່ສຳນັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າລະນຶກເຖິງພຣະອົງຢູ່ ຈຶ່ງມີພຣະ 
ພຸດທະດີກາຕັດບອກວາຣະນ້ໍາໃຈຂອງຊະດິນທີວິ່ຕົກນ້ັນ ໃຫ້ແຈ້ງທຸກປະການ ອຸຣຸ
ເວລະກັດສະປະໄດ້ສະດັບກໍຕົກໃຈດຳຣິວ່າ: ພຣະມະຫາສະມະນະນ້ີມີອານຸພາບ 
ຍິ່ງໜັກແທຈ້ິງ ພຣະອົງສາມາດລ່ວງຮູ້ຈິດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ພຣະ 
ອົງກໍຍັງບໍແ່ມ່ນພຣະອະຣະຫັນຄຂື້າພະເຈົ້າ.  
 ຄັ້ງນ້ັນ, ຜ້າບັງສະກຸນຈີວອນກໍບັງເກີດແກ່ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ພຣະອົງສະ 
ເດັດພຣະພຸດທະດຳເນີນໄປຊັກຜ້າບັງສະກຸນ ຊຶ່ງຫ່ໍສົບນາງປຸນນະທາສີ ທີ່ຖິ້ມໄວ້ຢູ່
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ໃນປ່າຊ້າຜີດິບ ເມ່ືອພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າເຄີຍເປັນກະສັດ ສະເດັດຈາກຂັນຕິ
ຍະຣາດ ສະກຸນອັນສູງສົ່ງດ້ວຍກຽດສັກສີ ຊົງຕັດສະຮູ້ອະນຸດຕະຣະສຳໂພທິຍານ 
ເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ ເປັນສາສະດາຂອງເທວະດາແລະມະນຸດ ເປັນໂມລີຂອງໂລກ 
ເຫັນປານນ້ີແລ້ວ ຍັງຊົງຫົຼດພຣະອົງລົງມາຊັກຜ້າຂາວທີຫ່ໍ່ສົບນາງປຸນນະທາສີ ທີ່
ຖິ້ມໄວ້ໃນປ່າຊ້າຜີດິບ ເພື່ອຊົງໃຊ້ເປັນຜ້າຈີວອນເຊ່ ັນນ້ີ ເປັນກະຣະນີຍະທີສຸ່ດວິໄສ
ຂອງເທວະດາແລະມະນຸດຊຶ່ງຢູໃ່ນສະຖານະເຊັ່ນນ້ັນຈະທຳໄດ້ ມະຫາປະຖະພີໃຫຍ່
ກໍກຳປະນາດຫວ່ັນໄຫວເປັນມະຫັດສະຈັນເຖິງ 3 ຄັ້ງ ຕະຫຼອດໄລຍະທາງຊົງພຣະ 
ດຳຣິວ່າ: ຕະຖາຄົດຈະຊັກຜ້າບັງສະກຸນທີ່ໃດ? ຂະນະນ້ັນ ທ້າວສະຫັດສະໄນ ອະ 
ມະຣິນທາທິຣາດ ຊົງຊາບໃນພຸດທະປະຣິວິຕົກ ຈຶ່ງສະເດັດລົງມາຂຸດສະໂບກຂະຣະ 
ນີດ້ວຍພຣະຫັດໃນພື້ນສິລາ(ຫີນ) ແລ້ວຂາບທູນໃຫ້ພຣະອົງຊົງຊັກຜ້າທີ່ນ້ັນຂະນະ 
ຊັກຜ້າຢູ່ນ້ັນ ກໍຊົງດຳຣິວ່າ: ຈະຊົງຂະຍຳໃນທີ່ໃດດີ ທ້າວໂກສີ ກໍໄດ້ເອົາແຜ່ນສິລາ
ໃຫຍ່ເຂົ້າໄປຖວາຍ ຊົງຂະຍຳດ້ວຍພຣະຫັດຈົນຫາຍກ່ິນ ອະສຸພະ ແລ້ວກໍຊົງພຣະ 
ດຳຣິວ່າ: ຈະຫ້ອຍຕາກຜ້າບັງສະກຸນຈີວອນໃນທີ່ໃດດີ ລຳດັບນ້ັນຣຸກຂະເທວະດາ
ຊຶ່ງສິງສະຖິດຢູ່ໃນທີ່ນ້ັນ ກໍນ້ອມກິງໄມ້ລົງມາຖວາຍໃຫ້ຊົງຫ້ອຍຕາກຜ້າຈີວອນຄັນ
ຊົງຫ້ອຍຕາກແລ້ວກໍຊົງພຣະຈິນຕະນາວ່າ: ຈະແຜພ່ັບຜ້າໃນທີ່ໃດ ທ້າວສະຫັດສະ 
ໄນ ກໍຍົກແຜ່ນສິລາອັນໃຫຍ່ມາຖວາຍໃຫ້ແຜພ່ັບຜ້າມະຫາບັງສະກຸນນ້ັນ. 
 ໃນເວລາຮຸ່ງເຊົ້າ ອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາ ເຫັນສະ
ແລະແຜ່ນສິລາທັງສອງ ຊຶ່ງບໍໄ່ດ້ປະກົດໃນທີນ້ັ່ນມາກ່ອນ ແລະ ກ່ິງໄມ້ກຸ່ມນ້ອມລົງ
ມາເຊັ່ນນ້ັນ ຈຶ່ງທູນຖາມ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຕັດບອກຄວາມທັງປວງໃຫ້ຊາບ ເມ່ືອ 
ກັດສະປະໄດ້ຟັງກໍສະດຸ້ງຕົກໃຈດຳຣິວ່າ ພຣະສະມະນະອົງນ້ີມີເດຊານຸພາບຍິ່ງໜັກ 
ແມ່ນແຕ່ພຣົມແລະເທວະດາທັງຫຼາຍ ກໍຍັງລົງມາກະທຳໄວຍາວັດກິດຖວາຍ ແຕ່ກໍ
ຍັງບໍ່ແມ່ນພຣະອະຣະຫັນເໝືອນເຮົາ. 
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 ພຣະບໍຣົມສາສະດາສະເດັດໄປສະເຫວີຍພັດຕະຫານແລ້ວ ກໍກັບມາສູ່ທີ່ພັກ 
ແຫ່ງຕົນ ຄັນວັນຮຸ່ງເຊົ້າເປັນລຳດັບ ກັດສະປະຊະດິນ ກໍໄດ້ໄປທູນນິມົນສັນພັດຕະ 
ຫານຈຶ່ງຕັດວ່າ: ທ່ານຈົ່ງໄປກ່ອນເຖີ້ນ ຕະຖາຄົດຈະນຳໄປຕາມຫັຼງ ເມ່ືອຊະດິນໄປ 
ແລ້ວ ຈຶ່ງສະເດັດເຫາະໄປນຳເອົາໝາກຫວ້າໃຫຍ່ປະຈຳທະວີບໃນປ່າຫິມະພານມາ 
ແລ້ວ ກໍສະເດັດເຖິງໂຮງໄຟກ່ອນຊະດິນ ຄັນຊະດິນມາເຖິງຈຶ່ງທູນວ່າ: ພຣະອົງມາ 
ທາງໃດຈຶ່ງເຖິງກ່ອນພຣະສາສະດາຈຶ່ງຕັດບອກວ່າ: ດູກ່ອນ! ກັດສະປະໝາກຫວ້າ 
ປະຈຳທະວີບນ້ີ ມີວັນນະສັນຖານຄັນທະຣົດສະແຊບຫວານ ຖ້າທ່ານປາຖະໜາຈະ 
ບໍລິໂພກ ກໍເຊີນຕາມຄວາມປະສົງ ອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ກໍດຳຣິເຫັນເປັນອັດສະຈັນ 
ຄັນພຣະສາສະດາຊົງສັນພັດຕະຫານສຳເລັດແລ້ວ ກໍສະເດັດກັບໄປຍັງທີ່ສຳນັກ. 
 ວັນຕ່ໍມາໄດ້ຊົງທຳອິດທິປະຕິຫານເຊັ່ນນ້ັນອີກ 4 ຄັ້ງຄື: ຊົງໃຫ້ອຸຣຸເວລະກັດ 
ສະປະໄປກ່ອນ ແລ້ວສະເດັດເຫາະໄປເກັບໝາກມ່ວງຄັ້ງໜຶ່ງ, ເກັບໝາກຂາມປ້ອມ 
ຄັ້ງໜຶ່ງ, ເກັບໝາກສົ້ມໃນປ່າຫິມະພານຄັ້ງໜຶ່ງ ແລ້ວກໍສະເດັດມາກ່ອນ ລໍຖ້າອຸຣຸ 
ເວລະກັດສະປະຢູ່ໂຮງໄຟໃຫ້ຊະດິນເຫັນເປັນອັດສະຈັນໃຈທຸກຄັ້ງ.  
 ວັນໜຶ່ງຊະດິນທັງຫຼາຍປາຖະໜາຈະກ່ໍໄຟກໍບໍ່ອາດຜ່າຟືນອອກໄດ້ ຈຶ່ງດຳຣິ 
ວ່າທີ່ເປັນດ່ັງນ້ີເພາະຣິດພຣະມະຫາສະມະນະເຮັດໂດຍແທ້ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຈຶ່ງ 
ຕັດຖາມ ຄັນຊາບຄວາມແລ້ວກໍຕັດວ່າ: ທ່ານຈົ່ງຜ່າຟືນຕາມປາຖະໜາເຖີ້ນ ໃນທັນ 
ໃດນ້ັນຊະດິນກໍຜ່າຟືນອອກຕາມປະສົງ ວັນໜຶ່ງຊະດິນທັງ 500 ປາຖະໜາຈະບູຊາ 
ໄຟ ກ່ໍໄຟບໍ່ຕິດຈຶ່ງຄິດປະຣິວິຕົກເໝືອນຫົນຫັຼງ ພຣະພຸດທະອົງຕັດຖາມຊາບຄວາມ 
ແລ້ວຊົງອະນຸຍາດ ໄຟກໍຕິດຂຶ້ນທັງ 500 ກອງ ພ້ອມກັນ ໃນຂະນະດຽວກັນຊະດິນ 
ທັງຫຼາຍບູຊາເພີງສຳເລັດແລ້ວຈະດັບເພີງກໍດັບບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງດຳຣິເໝືອນຫົນຫັຼງ ພຣະ 
ພຸດທະເຈົ້າຕັດຖາມຊາບຄວາມແລ້ວ ກໍຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ດັບເພີງ, ເພີງກໍດັບທັງ 
500 ກອງ ພ້ອມກັນ. 
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 ວັນໜຶ່ງມີເມກປົກຄຸ້ມຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນລະດູການ ບັນດານໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາເປັນອັນ 
ມາກ ກະແສນ້ໍາຫ້ວຍໃຫຍ່ໄຫຼຖ້ວມໄປໃນທີ່ທັງປວງໂດຍຮອບບໍລິເວນນ້ັນ  ທີ່ແທ ້
ຈິງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກຈະສະເດັດສະຖິດຢູ່ທີ່ໃດ ແມ່ນວ່າທີ່ນ້ັນນ້ໍາຈະຖ້ວມ  ກໍຊົງອະ 
ທິຖານບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາຖ້ວມເຂົ້າໄປໃນທີ່ນ້ັນໄດ້ ແລະ ໃນຄັ້ງນ້ັນກໍຊົງດຳຣິວ່າ: ຕະຖາຄົດ 
ຈະຢັ່ງນ້ໍານ້ັນໃຫ້ເປັນຂອບສູງຂຶ້ນໄປໃນທິດໂດຍຮອບ  ທີ່ຫວ່າງກາງນ້ັນຈະມີພື້ນພູ 
ມີພາກຮາບພຽງຂຶ້ນປົກກະຕິ ພຣະອົງຈະເດີນຈົງກົມຢູ່ທີ່ນ້ັນ ແລ້ວກໍຊົງອະທິຖານ 
ບັນດານໃຫ້ເປັນດ່ັງພຸດທະດຳຣິນ້ັນ ຝ່າຍອຸຣຸເວລະກັດສະປະນ້ັນຄິດວ່າ: ພຣະມະ 
ຫາສະມະນະນ້ີ ນ້ໍາຈະຖ້ວມພຣະອົງ  ຫືຼ  ບໍ່ນໍ! ຈຶ່ງລົງເຮືອພ້ອມກັບຊະດິນທັງຫຼາຍ 
ຮີບພາຍເຮືອໄປເບິ່ງໂດຍດ່ວນ ເຖິງທີ່ພຣະອົງປະທັບຢູ່ ກໍເຫັນນ້ໍາສູງຂຶ້ນເປັນກຳ  
ແພງລ້ອມຫຼຽວເຫັນພຣະບໍຣົມສາສະດາ ສະເດັດເດີນຈົງກົມຢູ່ໃນພື້ນພູມີພາກ ໂດຍ 
ປາສະຈາກນ້ໍາ ຈຶ່ງສົ່ງສຽງຮ້ອງຮຽກ ພຣະພຸດທະອົງຮັບຂານວ່າ: ກັດສະປະ! ຕະ 
ຖາຄົດຢູ່ນ້ີ ແລ້ວກໍສະເດັດຂຶ້ນໄປເທິງອາກາດ ເລື່ອນລອຍລົງສູ່ເຮືອຂອງກັດສະປະ 
ຊະດິນ, ກັດສະປະຊະດິນກໍດຳຣິວ່າ: ພຣະສະມະນະອົງນ້ີ ມີອິດທິຣິດເປັນອັນມາກ 
ແຕ່ເຖິງມີອານຸພາບມາກເຊັ່ນນ້ີ ກໍຍັງບໍ່ເປັນພຣະອະຣະຫັນຄືເຮົາແທ້ຈິງຕ້ັງແຕ່ພຣະ 
ພຸດທະເຈົ້າສະເດັດຈາກ ປ່າອິສິປະຕະນະມິຄະທາຍະວັນໃນວັນແຮມ 1 ຄໍ່າ  ເດືອນ  
12 ມາປະທັບຢູ່ທີ່ ອຸຣຸເວລະ ຈົນຕາບເທົ່າເຖິງວັນເພັງ ເດືອນ 2  ເປັນເວລາ 2 
ເດືອນ  ຊົງສະແດງອິດທິປະຕິຫານອັນກ້າຍິ່ງໜັກ ຈຶ່ງຊົງພຣະດຳຣິວ່າ: ຕະຖາຄົດ 
ຈະທຳໃຫ້ຊະດິນສະຫົຼດຈິດຄິດສັງເວດຕົນເອງ.  
 ພຣະພຸດທະອົງຈຶ່ງມີພຣະວາຈາຕັດແກ່ ອຸຣຸເວລະກັດສະປະວ່າ: ກັດສະປະ! 
ຕົວທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນພຣະອະຣະຫັນ ທັງທາງປະຕິບັດຂອງທ່ານກໍຍັງຫ່າງໄກ ບໍ່ແມ່ນ 
ທາງມັກຜົນອັນໃດ ແນວໃດທ່ານຈຶ່ງຖືຕົນວ່າເປັນພຣະອະຣະຫັນ ຕົວະຕ່ໍຕົນເອງ 
ທັງໆທີ່ທ່ານເອງກໍຮູ້ຕົວດີວ່າ ຕົນເອງຍັງບໍ່ໄດ້ບັນລຸໂມກຂະທຳອັນໃດ ຍັງທຳຕົນ 
ຫຼອກລວງຄົນອ່ືນອີກວ່າເປັນພຣະອະຣະຫັນ ກັດສະປະ! ເຖິງເວລາອັນຄວນແລ້ວ 
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ທີ່ທ່ານຈະສາລະພາບແກ່ຕົວຂອງທ່ານເອງວ່າ: ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນພຣະອະຣະຫັນ 
ທັງຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດທຳເພື່ອເປັນພຣະອະຣະຫັນດ້ວຍ ກັດສະປະ! ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ 
ເປັນພຣະອະຣະຫັນໃນອີກບໍ່ດົນນານ ເມ່ືອອຸຣຸເວລະກັດສະປະໄດ້ສະດັບພຣະໂອ 
ວາດ ກໍຮູ້ສຶກຕົວລະອາຍແກ່ໃຈ ໝອບຫົວລົງແທນພຣະບາດແລ້ວຂາບທູນວ່າ: ຂ້າ 
ແຕ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງຂໍບັນພະຊາອຸປະສົມບົດໃນສຳນັກຂອງພຣະ 
ອົງຂໍຖືພຣະອົງ, ພຣະທຳ ແລະ ພຣະສົງເປັນທີ່ເພິ່ງ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຈຶ່ງຕັດວ່າ: 
ກັດສະປະ! ຕົວທ່ານເປັນອາຈານຍິ່ງໃຫຍ່ ເປັນປະທານແກ່ໝູ່ຊະດິນ 500 ທ່ານຈົ່ງ 
ຊີ້ແຈງໃຫ້ຊະດິນບໍລິວານຍິນຍອມພ້ອມກັນກ່ອນ ແລ້ວຕະຖາຄົດຈຶ່ງບັນພະຊາອຸປະ 
ສົມບົດໃຫ້ ອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ກໍຂາບຖວາຍທູນລາມາຍັງອາສົມແລ້ວກໍບອກຊະ 
ດິນອັນເປັນສິດ, ສິດກໍຍິນດີຍອມພ້ອມພາກັນຈະບັນພະຊາ ໃນສຳນັກພຣະບໍຣົມສາ 
ສະດາ ແລ້ວຊະດິນທັງຫຼາຍກໍຊວນກັນລ່ອງເຄື່ອງບໍລິຂານບູຊາເພີງ ທັງນ້ໍາເຕ້ົາ, 
ໜັງສື, ໄມ້ສາມງ່າມ ໄຫຼລົງແມ່ນ້ໍາທັງສິ້ນ  ແລ້ວກໍພາກັນມາເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະ 
ດາຖວາຍອະພິວາດແທບພຣະບາດ ທູນຂໍບັນພະຊາອຸປະສົມບົດ ພຣະບໍຣົມສາສະ 
ດາກໍຊົງພຣະກະລຸນາໂປຣດປະທານອຸປະສົມບົດດ້ວຍ ເອຫິພິກຂຸອຸປະສຳປະທາ. 
 ຄັ້ງນ້ັນ ທ່ານນະທີກັດສະປະດາບົດ ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຄົນກາງ ໄດ້ເຫັນເຄື່ອງ 
ບໍລິຂານທັງຫຼາຍຂອງອ້າຍໄຫຼນ້ໍາມາ  ກໍດຳຣິວ່າຈະຕ້ອງເກີດອັນຕະລາຍກັບດາ 
ບົດຜູ້ເປັນອ້າຍ ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຊະດິນສອງ-ສາມຄົນອັນເປັນສິດໄປສືບເບິ່ງ ຮູ້ເຫດແລ້ວ 
ນະທີກັດສະປະດາບົດກໍພາສິດທັງ 300 ຄົນ ມາສູ່ສຳນັກຂອງທ່ານອຸຣຸເວລະກັດ 
ສະປະ ຜູ້ເປັນອ້າຍຖາມເຫດນ້ັນຄັນຊາບຄວາມແລ້ວ ກໍເຫ້ືຼອມໃສ ຊວນກັນລອຍ 
ເຄື່ອງບໍລິຂານທັງຫຼາຍລົງໃນແມ່ນ້ໍາ  ແລ້ວພາກັນເຂົ້າຖວາຍອັນຊະລີທູນຂໍບັນພະ 
ຊາພຣະສາສະດາ ກໍໂປຣດປະທານອຸປະສົມບົດດ້ວຍເອຫິພິກຂຸອຸປະສຳປະທາດ້ວຍ 
ກັນທັງສິ້ນ. 
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 ຝ່າຍຄະຍາກັດສະປະດາບົດ ຜູ້ເປັນນ້ອງນ້ອຍເຫັນເຄື່ອງບໍລິຂານຂອງຜູ້ 
ເປັນອ້າຍໄຫຼນ້ໍາລົງມາຈຳໄດ້  ກໍຄິດເໝືອນກັນກັບອ້າຍຜູ້ກາງທີ່ເຫັນເຄື່ອງບໍລິຂານ 
ຜູ້ເປັນອ້າຍໃຫຍ່ ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍພາດາບົດທັງ 200 ຄົນ ອັນເປັນສິດໄປສູ່ສຳນັກ 
ພຣະອຸຣຸເວລະກັດສະປະ ໄປຖາມຊາບຄວາມແລ້ວ ກໍພາກັນລອຍເຄື່ອງບໍລິຂານ 
ລົງໃນແມ່ນ້ໍາ ແລ້ວກໍເຂົ້າທູນຂໍບັນພະຊາຕ່ໍພຣະພຸດທະອົງ, ພຣະພຸດທະອົງກໍໂປຣດ 
ປະທານອຸປະສົມບົດດ້ວຍ ເອຫິພິກຂຸອຸປະສຳປະທາ ພຣະພຸດທະອົງຊົງຮັບສັ່ງໃຫ້ 
ຊະດິນ 3 ພີ່ນ້ອງ ກັບບໍລິວານ 1,000 ຄົນ ໃຫ້ສະລະເສຍຊຶ່ງລັດທິແຫ່ງຕົນແລ້ວ 
ໂປຣດປະທານອຸປະສົມບົດໃຫ້ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ບັນລຸເປັນພຣະອະຣະຫັນດ້ວຍກັນທັງ 
ໝົດ. 

 

ສະເດັດໄປນະຄອນຣາຊຄ ຶ
 

 ພຣະບໍຣົມສາສະດາສະເດັດປະທັບຢູ່ທີ່ ອຸຣເຸວລາເສນານິຄົມ ໂດຍສຳລານ 
ພໍສົມຄວນແລ້ວ ຊົງມີພຣະປະສົງຈະປະດິດສະຖານພຣະສາສະໜາໃຫ້ໝັ້ນຄົງທີ່ 
ພຣະນະຄອນຣາຊຄ ຶ ແລະ ຊົງພຣະປະສົງຈະໄປໂຜດ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ທີ່ໄດ້ 
ສັນຍາໄວ້ແຕ່ຄັ້ງທຳອິດວ່າ: ຖ້າໄດ້ຕັດສະຮູ້ແລ້ວຈະມາໂຜດພຣະອົງ ຈຶ່ງສະເດັດ
ຈາຣິກໄປກຸງຣາຊຄຶພ້ອມດ້ວຍພິກຂສຸົງໝູ່ໃຫຍ່ 1,000 ອົງ ລ້ວນເຄີຍເປັນຊະດິນ
ທັງນ້ັນສະເດັດໄປຕາມລຳດັບ ຈົນເຖິງກຸງຣາຊຄຶ ໄດ້ປະທັບຢູທ່ີ່ ລັດຖິວັນ (ສວນ
ຕານໜຸ່ມ)ໃກ້ພຣະນະຄອນຣາຊຄຶ ຄັນເຈົ້າໜ້າທີ່ດູແລຮັກສາພຣະຣາຊອຸດທະຍານ 
ໄດ ້ເຫັນພຣະພຸດທະອົງພ້ອມດ້ວຍພຣະສາວົກ 1,000 ອົງ ເປັນບໍລິວານ ກໍມີໃຈຊື່ນ 
ບານເຫ້ືຼອມໃສ ຈຶ່ງຮີບຟ້າວນຳເລື່ອງເຂົ້າໄປຂາບທູນພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ເມື ່ອພຣະ 
ເຈົ້າພິມພິສານໄດ້ຊົງຮັບຊາບແລ້ວ ກໍຊົງໂສມະນັດສະເດັດອອກຈາກພຣະນະຄອນ 
ພ້ອມດ້ວຍຂ້າຣາຊບໍຣິພານ 12 ໝື່ນສະເດັດໄປເຂົ້າເຝົ້າພຣະພຸດທະອົງທີສ່ວນຕານ 
ໜຸ່ມ ເມື ່ອໄປເຖິງກໍຂາບຖວາຍບັງຄົມດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລ້ວປະທັບນ່ັງທີ່ຄວນ
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ຂ້າງໜຶ່ງ ສ່ວນພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫຼາຍນ້ັນມີອັດທະຍາໄສຕ່າງກັນ ບາງ 
ພວກກໍຖວາຍນະມັດສະການແລ້ວກໍນ່ ັງ, ບາງພວກກໍນ່ັງໂສກັນ, ບັງພວກກໍນ່ັງ 
ເສີຍບໍ່ຖວາຍບັງຄົມບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ, ບາງພວກກໍປະຣິວິຕົກຈິດຄິດໄປຕ່າງໆ. 

 

ໂຜດພຣະເຈົ້າພິມພິສານແລະຣາຊບໍຣິພານ 
 

 ລຳດັບນ້ັນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຊົງຊາບດ້ວຍຍານ ຊົງພຣະປະສົງຈະບັນ
ເທົາທິດຖິຣາຊບໍລິພານຂອງພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ຈຶ່ງຊົງພຣະດຳຣັດແກ່ພຣະອຸຣຸເວ 
ລະກັດສະປະວ່າ: ກັດສະປະ! ທ່ານເຫັນໂທດໃນການບູຊາໄຟແນວໃດ ຈຶ່ງໄດ້ເລີກ
ການບູຊາໄຟເສຍ ພຣະອຸຣເຸວລະກັດສະປະໄດ້ຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜ້ຈູະ  
ເລີນ ຂ້າພຣະອົງເຫັນວ່າ: ການບູຊາຍັນທັງຫຼາຍມີຄວາມໃຄ່ໃນກາມຄື: ຮູບ, ກ່ິນ, 
ສຽງ, ຣົດ ອັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າພໍໃຈໜ້າປາຖະໜາເປັນສົມມຸດຕິຖານ ເປັນເຫດແຫ່ງ 
ຄວາມຮ້ອນ ເພາະຄວາມບໍ່ສົມປາຖະໜາ, ເພາະອາລົມເຫ່ົຼານ້ັນປ່ຽນແປງ, ເພາະ 
ອາລົມເຫ່ົຼານ້ັນບໍ່ເປັນໄປຕາມອຳນາດ, ບໍ່ເປັນທາງໃຫ້ສິ້ນທຸກໂດຍຊອບ ຂ້າພຣະ 
ອົງຈຶ່ງໄດ້ລະການບູຊາຍັນເຫ່ົຼານ້ັນເສຍ ຄັນອຸຣຸເວລະກັດສະປະໄດ້ຂາບທູນດ່ັງນ້ັນ
ແລ້ວມີຄວາມປະສົງຈະສຳແດງຕົນໃຫ້ພຣາມ ແລະ ຄະຫະບໍດີທັງຫຼາຍຮູ້ວ່າຕົນ 
ເປັນສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຈຶ່ງກະທຳຈີວອນບ່ຽງບ່າຖວາຍບັງຄົມ
ພຣະສາສະດາ ຂາບທູນດ້ວຍສຽງອັນດັງດ້ວຍອາການຄາຣະວະວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ 
ມີພຣະພາກເຈົ້າ ພຣະອົງເປັນສາສະດາຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າ, ຂ້າພຣະເຈົ້າເປັນສາວົກ
ຂອງພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ແລະ ກະທຳປະຕິຫານເຫາະຂຶ້ນໄປໃນອາກາດສູງປະ 
ມານ 7 ຊົ່ວລຳຕານ ແລ້ວລົງມາຖວາຍບັງຄົມແທບພຣະບາດ ປະກາດຕົນເປັນສາ 
ວົກຂອງພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ໂດຍອາການນ້ີເຖິງ 7 ຄັ້ງ ຢັ່ງຄວາມສົງໄສຂອງ
ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີ ຜູ້ເປັນຣາຊບໍລິພານຂອງພຣະເຈົ້າພິມພິສານທັງໝົດໃນທີ່ນ້ັນ 
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ໃຫ້ເຊື່ອມສິ້ນໄປ ພ້ອມກັບໄດ້ຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນໃນພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດາ ຕ້ັງໃຈສະດັບທຳໂດຍຄາຣະວະ ລຳດັບນ້ັນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຈຶ່ງສະ
ແດງພຣະສັດທຳມະເທສະໜາ ອະນຸປຸບພິກະຖາ ແລະ ອະຣິຍະສັດ 4 ໂຜດພຣະ 
ເຈົ້າພິມພິສານ ແລະຣາຊບໍລິພານ 11 ໝື່ນ ໃຫ້ຕ້ັງຢູໃ່ນໂສດາປັດຕິຜົນ ອີກ 1 ໝື່ນ
ໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຫ້ືຼອມໃສໝ່ັ້ນຄົງຢູໃ່ນພຣະຣັດຕະນະໄຕ ເປັນອຸປະສົກໃນພຣະສາສະ 
ໜາ ເມ່ືອຈົບພຣະທຳມະເທສະໜາແລ້ວ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ໄດ້ຂາບທູນຖວາຍ
ຄວາມຍິນດີເຫ້ືຼອມໃສແດ່ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜ້ຈູະເລີນເມື ່ອ 
ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນຂັດຕິຍະຣາຊກຸມານຢູນ້ັ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕ້ັງຄວາມປາຖະໜາ 
ປະນິທານໄວ້ 5 ຂໍ້ ຄື:  

1.  ຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບພຣະບໍຣົມຣາຊາພິເສກ ເປັນພຣະມະຫາກະສັດສະເຫວີຍຣາຊ 
ສົມບັດໃນຣາຊອານາຈັກນ້ີ. 

2.  ຂໍໃຫ້ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຕັດສະຮູ້ສຳມາສຳໂພທິຍານ ແລ້ວສະ
ເດັດມາສູ່ແວ່ນແຄວ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 

3.  ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າພຣະອົງນ້ັນ. 
4.  ຂໍໃຫ້ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າພຣະອົງນ້ັນ ຊົງພຣະກະລຸນາປະທານທຳ

ມະເທສະໜາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ. 
5.  ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ທົ່ວເຖິງໃນທຳ ທີພ່ຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຊົງປະ 

ທານ. 
 ບັດນ້ີ ມະໂນປະນິທານ 5 ປະການ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ັງໄວ້ນ້ັນໄດ້ສຳເລັດທຸກ
ປະການແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໂສມະນັດເບີກບານ ໃນພຣະທຳມະເທສະໜາ
ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອາລາດທະນາ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າກັບທັງພຣະສົງ
ສາວົກທັງໝົດ ຈົ່ງຮັບພັດຕະຫານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນວັນມ້ືອ່ືນນ້ີ ພຣະບໍຣົມສາສະ
ດາຊົງຮັບຄຳອາລາດທະນາ ຄັນພຣະເຈົ້າພິມພິສານຊົງຊາບວ່າ: ພຣະບໍຣົມສາສະ
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ດາຊົງຮັບອາລາດທະນາແລ້ວ ກໍຖວາຍອະພິວາດທູນລາ ພາຣາຊບໍລິພານສະເດັດ
ກັບຄືນເຂົ້າພຣະນະຄອນ. 
  

ຊົງຮັບພຣະເວຣຸວັນເປັນສັງຂາຣາມ 
 

 ວັນຮຸ່ງຂຶ້ນ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍສົງສາວົກ 1,000 ອົງສະເດັດ 
ສູ່ພຣະຣາຊນິເວດຂຶ້ນປະທັບຍັງອາສະນະ ທີ່ພຣະເຈົ້າພິມພິສານພ້ອມດ້ວຍຣາຊບໍຣິ 
ພານຊົງຈັດຖວາຍມະຫາທານ ຄັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍພຣະສົງສາວົກ 
ສະເດັດສະເຫວີຍແລ້ວ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານຈຶ່ງຂາບທູນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າວ່າ: 
ລັດຖິວັນ ທີ່ຊົງປະທັບຢູ່ນ້ັນນ້ອຍ ທັງໄກຈາກຊຸມຊົນ ຊຶ່ງບໍສ່ະດວກແກ່ຜ້ມີູສັດທາມີ 
ກິດຈະໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖວາຍພຣະຣາຊອຸທະຍານເວຣຸວັນໃຫ້ເປັນສັງຂາຣາມ ເປັນ 
ສະຖານທ ີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ມີເສນາສະນະຮຽບຮ້ອຍ ຕ້ັງຢູບ່ໍ່ໃກ້ບໍໄກຈາກຊຸມຊົນງຽບ 
ສະຫງັດ ຜູ້ມີກິດຈະໄປໄດ້ບໍລ່ຳບາກ ສົມເປັນພຸດທະທວິາດອັນພຣະອົງຊົງປະທັບ 
ຂາບທູນແລ້ວກໍຊົງຈັບພຣະເຕ້ົາທອງຫ່ັຼງນ້ໍາທັກສິນໂນ ໃຫ້ຕົກລົງທີ່ພຣະຫັດຂອງ 
ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຖວາຍພຣະຣາຊອຸທະຍານເວຣຸວັນເປັນສັງຂາຣາມ ເປັນວັດ 
ທຳອິດໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ. 
 
 
 

ອຸປະຕິດສະແລະໂກລຕິະອອກບວດ 
 
 

 ພຣະບໍຣົມສາສະດາຮັບພຣະເວຣຸວັນເປັນສັງຂາຣາມແລ້ວ ຊົງອະນຸໂມທະ 
ນາ ພາພຣະສົງສາວົກສະເດັດກັບປະທັບຍັງພຣະເວຣຸວັນວິຫານ ເປັນທີ່ປະດິດສະ 
ຖານພຣະສາສະໜາ ຊຶ່ງມີມະຫາຊົນທັງຫຼາຍທີເ່ຫ້ືຼອມໃສໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ 
ຫ່ັຼງໄຫຼກັນເຂົ້າມາສະດັບທຳມະເທສະໜາມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເປັນອັນວ່າພຣະບ ໍ
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ຣົມສາສະດາ ໄດ້ເລີ່ມປະດິດສະຖານພຣະສາສະໜາ ເປັນຫັຼກຖານທີ່ພຣະເວຣຸວັນ 
ມະຫາວິຫານ ໃນນະຄອນຣາຊຄຶ ກຽດຕິສັກກຽດຕິຄຸນແຫ່ງພຣະພຸດທະສາສະໜາ 
ໄດ້ເລີ່ມແຜ່ໄປໃນຊຸມຊົນນ້ອຍ-ໃຫຍ່ເປັນລຳດັບ.  
 ໃນສະໄໝນ້ັນ ມີ 2 ໝູ່ບ້ານ ຊຶ່ງຕ້ັງຢູໃ່ກ້ກັບກຸງຣາຊຄມີຶຊື່ວ່າ: ອຸປະຕິດສະ
ຄາມ ແລະ ໂກລຕິະຄາມ ໝູ່ບ້ານອຸປະຕິດສະຄາມພຣາມຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຊື່ວ່າ: ວັງ 
ຄັນຕະ ພະຣິຍາຊື່ວ່າ: ສາຣີ ມີລູກຊາຍ 4 ຄົນ, ລູກສາວ 3 ຄົນ, ລູກຊາຍຄົນທຳ
ອິດຊື່ວ່າ: ອຸປະຕດິສະ ສ່ວນໝູ່ບ້ານ ໂກລິຕະຄາມ ຫົວໜ້າບ້ານຊື່ວ່າ: ໂກລິຕະ ພະ 
ຣິຍາຊື່ວ່າ: ໂມກຄັນລີ ລູກຊາຍມີນາມວ່າ: ໂກລິຕະ ເນ່ືອງຈາກໝູ່ບ້ານທັງສອງ 
ຕ້ັງຢູ່ບໍ່ໄກກັນ ມີຖານະທັດທຽມກັນທັງເຄົາລົບນັບຖືກັນ ດ່ັງນ້ັນ, ບຸດຂອງສະກຸນ 
ທັງສອງນ້ີຈຶ່ງຮັກໃຄ່ ໄປມາຫາສູ່ກັນຢ່າງສະໜິດສະໜົມຄົບຫາສະມາຄົມກັນທັງຜູ້ 
ໃຫຍ່ແລະເດັກ ໄວ້ວ່າງໃຈກັນເປັນຢ່າງດີ. 
 ອຸປະຕິສະແລະໂກລິຕະ ມີອາຍຸຄາວດຽວກັນ ເປັນສະຫາຍຮ່ວມປີເກີດ 
ເດືອນເກີດ ທັງສອງຈະເລີນໄວຢູ່ໃນຄວາມອຸປະຖຳບຳລຸງຂອງບິດາ-ມານດາເປັນ
ຢ່າງດີ ມີເດັກໃນໝູ່ບ້ານທັງສອງເປັນເພື່ອນຝູງກັນແຕ່ເຍົາໄວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນ
ເມ່ືອມີອາຍຸຄວນແກ່ການສຶກສາແລ້ວ ຄົນທັງສອງຕະຫຼອດມິດສະຫາຍກໍໄດ້ເຂົ້າ 
ສຶກສາສິລະປະວິທະຍາ ໃນສຳນັກອາຈານດຽວກັນ ເມ່ືອຈົບການສຶກສາແລ້ວ ກໍ 
ຍັງເປັນເພື່ອນຮ່ວມຄວາມສະໜຸກສະໜານບັນເທິງດ້ວຍກັນສະເໝີມາ. 
 ວັນໜຶ່ງມີງານມະໂຫລະສົບເທິງພເູຂົາ ມີຜູ້ຄົນໄປເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ 
ອຸປະຕິດສະແລະໂກລຕິະໄປຊົມດ້ວຍກັນ ເປັນເພາະທັງສອງຄົນມີປາຣະມີຍານແກ່ 
ກ້າ ເບິ່ງມະໂຫລະສົບດ້ວຍພິຈາລະນາ ເຫັນຄວາມເປັນຈິງຂອງຄົນສະແດງ ແລະ 
ຄົນເບິ່ງລວມທັງຕົນເອງດ້ວຍ ປະກົດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍ່ໜ້າຈະນິຍົມຊົມຊື່ນ ບໍ່ເປັນທີ່
ຕ້ັງແຫ່ງຄວາມຍິນດີເໝືອນແຕ່ກ່ອນ ໜ້າຕາກໍບໍ່ເບີກບານ ຄິດວ່າອີກບໍດົ່ນຮອດ 
100 ປີ ທັງຄົນສະແດງແລະຄົນເບິ່ງກໍຕາຍໝົດ ບໍ່ເຫັນມີປະໂຫຍດອັນໃດໃນການ
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ມາເບິ່ງມະໂຫລະສົບນ້ີເລີຍ ຄວນຈະສະແຫວງຫາໂມກຂະທຳອັນປະເສີດດີກວ່າ. 
ຄັນມານົບທັງສອງຄົນ ໄດ້ໄຕ່ຖາມເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ ຊາບຄວາມປະສົງຕົງ
ກັນເຊ່ ັນນ້ັນກໍດີໃຈ, ອຸປະຕິດສະ ກໍກ່າວກັບໂກລິຕະວ່າ: ເຮົາຄວນຈະບວດສະ
ແຫວງຫາໂມກຂະທຳດ້ວຍກັນເຖີ້ນ ເມື ່ອຕົກລົງໃຈອອກບວດດ້ວຍກັນແລ້ວໂກລິ
ຕະ ຈຶ່ງປຶກສາວ່າ: ເຮົາຈະບວດໃນສຳນັກອາຈານໃດດີ? 
 ສະໄໝນ້ັນ ສັນໄຊປະຣິພາຊົກ ເປັນອາຈານໃຫຍ່ ຢູໃ່ນເມືອງຣາຊຄຶສຳນັກ 
ໜຶ່ງທີມີ່ບໍລິວານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ມານົບທັງສອງຈຶ່ງປຶກສາເຫັນພ້ອມກັນ
ວ່າ: ເຮົາຄວນຈະໄປບວດໃນສຳນັກຂອງອາຈານສັນໄຊປະຣິພາຊົກ ຄັນຕົກລົງກັນ 
ແລ້ວມານົບທັງສອງຕ່າງກໍພາບໍລິວານຂອງຕົນຈຳນວນ 500 ຄົນ ເຂົ້າໄປຫາສຳ 
ນັກອາຈານສັນໄຊປະຣິພາຊົກ ແລ້ວຂໍບວດແລະສຶກສາຢູໃ່ນສຳນັກນ້ັນ ນັບຕ້ັງແຕ່ 
ມານົບທັງສອງເຂົ້າບວດໃນສຳນັກຂອງອາຈານສັນໄຊປະຣິພາຊົກບໍ່ດົນ ສຳນັກນ້ີ 
ກໍຈະເລີນເປັນທີ່ນິຍົມຂອງມະຫາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ລາບສັກກາຣະພ້ອມ 
ດ້ວຍຍົດກໍຈະເລີນຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ. 
 ເມ່ືອອຸປະຕິດສະ ແລະ ໂກລິຕະ ບວດເປັນປະຣິພາຊົກແລ້ວ ກໍໄດ້ສຶກສາລັດ 
ທິຂອງອາຈານສັນໄຊ ບໍ່ດົນກໍສິ້ນຄວາມຮູ້ຂອງອາຈານ ຈຶ່ງໄດ້ຖາມວ່າ: ທ່ານອາ 
ຈານ ລັດທິຂອງທ່ານອາຈານມີເທົ່ານ້ີບໍ່? ອາຈານສັນໄຊກໍຕອບວ່າ ລັດທິຂອງເຮົາ 
ມີພຽງເທົ່ານ້ີ ທ່ານທັງສອງຮຽນຈົບບໍລິບູນແລ້ວ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ອາຈານຮູ້ ໂດຍທ່ານ 
ທັງສອງບໍ່ຮູ້ ແລ້ວຕ້ັງໃຫ້ ອຸປະຕິດສະ ແລະ ໂກລິຕະ ທັງສອງເປັນອາຈານສອນ 
ສິດໃນສຳນັກ ມີສັກສີສະເໝີຕົນ. ມານົບທັງສອງໄດ້ປຶກສາກັນວ່າ: ການຢູປ່ະພຶດ 
ພຣົມຈັນໃນສຳນັກນ້ີຫາປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີທາງໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໂມກຂະທຳ ບໍ່ເປັນທີ່ 
ຕ້ັງແຫ່ງການຫຸຼດພົ້ນໄດ້ ຄວາມຈິງຊົມພູທະວີບນ້ີກໍກວ້າງໃຫຍ່ ຄົງຈະບໍມີ່ທ່ານທີ່ມີ 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເປັນອາຈານສອນໂມກຂະທຳໃຫ້ ແມ່ນພະຍາຍາມທ່ຽວໄປ 
ໃນຊົນນະບົດນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ໄດ້ຂ່າວວ່າມີອາຈານໃນສຳນັກໃດດີ ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ນິ 
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ຍົມນັບຖື ກໍເຂົ້າໄປຖາມຂຄໍວາມຮູ້ຄຳແນະນຳ ແຕ່ແລ້ວກໍບໍ່ປະສົງ ເພາະທຸກອາ 
ຈານທີເ່ຂົາ້ໄປຖາມ ຕ່າງກໍຍອມຈຳນົນບໍສ່າມາດບັນເທົາຄວາມສົງໃສ ໃຫ້ຄວາມ 
ເບີກບານເຄົາລົບນັບຖໄືດ້ ເມື ່ອໄດ້ທ່ອງທ່ຽວທຸກແຫ່ງຈົນສຸດຄວາມສາມາດໝົດ 
ສັດທາທີຈ່ະພະຍາຍາມສະແຫວງຫາຕ່ໍໄປອີກ ມານົບທັງສອງກໍກັບມາໃນສຳນັກ 
ອາຈານສັນໄຊອີກ ຕ່າງໃຫ້ສັນຍາໄວ້ແກ່ກັນວ່າ: ເຮົາຄວນແຍກກັນໄປຫາໂມກຂະ
ທຳຄົນລະທາງ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ພົບໂມກຂະທຳກ່ອນ ຈ່ ົງສົ່ງຂ່າວຫາກັນທັນທີ.  
 ໃນການຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ໄດ້ຕັດສະຮູ້ອະນຸດຕະຣະສຳມາ 
ສຳໂພທິຍານແລ້ວ ສະເດັດໄປຕັດເທສະໜາທຳມະຈັກກັບປະວັດຕະນະສູດ ໂຜດ 
ປັນຈະວັກຄີ ຕາບເທົ່າຈົນສົ່ງພຣະອະຣະຫັນ 60 ອົງ ອອກໄປທ່ຽວປະກາດພຣະ 
ສາສະໜາ ແລ້ວພຣະອົງກໍສະເດັດໄປສະແດງທຳໂຜດຊະດິນ 1,000 ອົງ ຈຶ່ງສະ
ເດັດໄປໂຜດພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ສະເດັດປະທັບຢູໃ່ນເວຣຸວັນວິຫານ ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະ 
ອັດສະຊິເຖຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຄະນະພິກຂຸປັນຈະວັກຄີ ໄດ້ອອກປະກາດພຣະສາສະ 
ໜາຈາຣິກມາເມືອງຣາຊຄຶ ເວລາເຊົ້າຊົງບາດແລະຈີວອນເຂົ້າໄປບິນທະບາດພາຍ
ໃນເມືອງ ຂະນະນ້ັນ, ພໍອຸປະຕິດສະປະຣິພາຊົກບໍລິໂພກອາຫານເຊົ້າແລ້ວເດີນໄປສູ່
ອາຣາມ ປະຣິພາຊົກເຫັນພຣະອັດສະຊເິຖຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງສົມບູນດ້ວຍອາຈາຣະຕາມ
ສະມະນະວິໄສ ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຫືຼຈະຖອຍຫັຼງກັບ ມີສະຕິສັງວອນເປັນອັນດີມີ
ຈັກຂຸທອດພໍປະມານທຸກຂະນະ ເປັນທີ່ຕ້ັງແຫ່ງຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ ເປັນທີ່ຖືກຕາຖືກ
ໃຈຂອງອຸປະຕິດສະດຳຣິວ່າ: ບັນພະຊິດມີກິຣິຍາອາການໃນຮູບນ້ີເຮົາບໍ່ໄດ້ເຄີຍ 
ພົບເຫັນມາແຕ່ກ່ອນ ທ່ານຜູ້ໃດໄດ້ຮັບຍົກຍ້ອງວ່າເປັນພຣະອະຣະຫັນໃນໂລກນ້ີ 
ບັນພະຊິດອົງນ້ີ ຈະຕ້ອງນັບເຂົ້າໃນພຣະອະຣະຫັນພວກນ້ັນອົງໜຶ່ງແນ່ນອນ ເຮົາ
ຄວນຈະເຂົ້າຫາສະມະນະອົງນ້ີ ເພື່ອສຶກສາຂໍຮບັຂໍ້ປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸໂມກຂະທຳ 
ແຕ່ແລ້ວອຸປະຕິດສະມານົບ ກໍກັບໄດ້ສະຕິດຳຣິໃໝ່ວ່າ: ຂະນະນ້ີເປັນເວລາທ່ຽວບິນ 
ທະບາດຂອງພິກຂຸອົງນ້ີຢູ່ ບໍ່ສົມຄວນທີ່ເຮົາຈະເຂົ້າໄປຖາມ ຄັນອຸປະຕິດສະດຳຣິ 
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ດ່ັງນ້ີແລ້ວ ກໍເດີນຕິດຕາມພຣະອັດສະຊິໄປໃນໄລຍະທາງພສໍົມຄວນ ຄັນພຣະອັດ 
ສະຊເິຖຣະເຈົ້າບິນທະບາດໄດ້ແລ້ວ ກໍໄປຍັງສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງເຫັນວ່າຄວນ
ຈະເປັນທີ່ນ່ັງສັນພັດຕະຫານໄດ້ ອຸປະຕິດສະ ໄດ້ຮີບເຂົ້າໄປໃກ້ ຈັດອາສະນະຖວາຍ
ແລ້ວນ່ັງປະຕິບັດ ຖວາຍນ້ໍາໃຊ້ນ້ໍາສັນ  ຄັນພຣະເຖຣະເຈົ້າສັນພັດຕະຫານແລ້ວ ອຸ 
ປະຕິດສະ ຈຶ່ງກ່າວປະຕິສັນຖານດ້ວຍຄາຣະວະວ່າ: ຂ້າແຕ່ທ່ານຜູ້ມີອາຍຸ ໃບໜ້າ 
ຂອງທ່ານຜ່ອງໃສຍິ່ງໜັກ ສະແດງວ່າທ່ານມີຄວາມສຸກແມ່ນຜິວພັນຂອງທ່ານກໍ
ສະອາດບໍລິສຸດ ແລ້ວໃຜເປັນອາຈານຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຮຽນທຳມະນຳຜູ້ໃດ? 
ພຣະເຖຣະເຈົ້າຕອບວ່າ: ດູກ່ອນ! ປະຣິພາຊົກ ພຣະມະຫາສະມະນະສາກະຍະບຸດ 
ສະເດັດອອກບັນພະຊາຈາກສາກະຍະຣາດສະກຸນ ພຣະອົງນ້ັນເປັນບໍຣົມຄູຂອງ
ເຮົາ, ເຮົາບວດຕ່ໍພຣະສາສະດາພຣະອົງນ້ັນ ແລະ ຮໍ່າຮຽນທຳໃນພຣະສາສະດາ
ຂອງພຣະອົງນ້ັນແລ ອຸປະຕິດສະ ຈຶ່ງຖາມຕ່ໍໄປວ່າ: ອາຈານຂອງທ່ານສອນທ່ານ
ວ່າແນວໃດ? ພຣະອັດສະຊິດຳຣິວ່າ: ທຳມະດາປະຣິພາຊົກຍ່ອມເປັນສັດຕູ ຕ່ໍພຣະ 
ສາສະໜາ ຄວນອາຕະມາຈະສະແດງຄຸນແຫ່ງພຣະສາສະໜາໂດຍຄວາມເປັນທຳ
ລຶກຊຶ້ງ ຈຶ່ງຕອບວ່າ: ດູກ່ອນ! ປະຣິພາຊົກ ອາຕະມາຫາກໍບວດໃໝ່ບໍ່ອາດຈະສະ
ແດງທຳມະວິໄນໂດຍພິດສະດານແກ່ທ່ານໄດ້ດອກ ອຸປະຕິດສະປະຣິພາຊົກຈຶ່ງແນະ 
ນຳຕົວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ວ່າ: ອຸປະຕິດສະ ຂໍໃຫ້ພຣະເຖຣະເຈົ້າກະລຸນາບອກທຳ
ພຽງແຕ່ຫຍໍ້ໆໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍເຖີ້ນ. 
 ລຳດັບນ້ັນ ພຣະອັດສະຊິ ຈຶ່ງກ່າວຄາຖາວັດຖຸປະສົງພຣະສາສະໜາວ່າ: ເຍ 
ທຳມາ ເຫຕປຸັບພະວາ ມີໃຈຄວາມວ່າ: ທຳທັງຫຼາຍເກີດແຕເ່ຫດ ພຣະຕະຖາຄົດ
ເຈົ້າຕັດເຫດແຫ່ງທຳເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຄວາມດັບແຫ່ງເຫດຂອງທຳເຫຼົ່ານັ້ນ ພຣະມະ 
ຫາສະມະນະຕັດສອນຢ່າງນ້ີ. 
 ອຸປະຕິດສະ ໄດ້ປະຣິຊາຍານເຫັນສັດຈະທຳ ເຖິງບັນລຸໂສດາປັດຕິຜົນ ໂດຍ
ສະດັບເທສະໜາຫົວໃຈພຣະສາສະໜາ ຂອງພຣະອັດສະຊິເຖຣະເຈົ້າພຽງຄາຖາ
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ບົດດຽວເທົ່ານ້ັນ ແລ້ວຮຽກພຣະອັດສະຊິໂດຍຄາຣະວະວ່າ: ຂ້າແຕ່ທ່ານອາຈານ 
ຂໍປະທານຢຸດພຽງນ້ີເຖີ້ນ! ຢ່າສະແດງຕ່ໍໄປອີກເລີຍ ເວລານ້ີພຣະບໍຣົມສາສະດາ
ຂອງທ່ານສະເດັດຢູ່ໃສ? ພຣະອັດສະຊິຕອບວ່າ: ເວລານ້ີພຣະບໍຣົມສາສະດາ ປະ
ທັບຢູ່ທີພ່ຣະເວຣຸວັນວິຫານ ອຸປະຕິດສະ ອຸທານວາຈາອອກດ້ວຍຄວາມຊາບຊຶ້ງໃນ
ທຳ ແລະ ໃນຄວາມມະຫາກະລຸນາຂອງພຣະອັດສະຊິວ່າ: ນິມົນທ່ານອາຈານໄປ
ກ່ອນເຖີ້ນ! ແລ້ວຂາ້ພະເຈົ້າຈະຕາມໄປພາຍຫັຼງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສັນຍາໄວ້ກັບ 
ໂກລິຕະ ສະຫາຍທີຮ່ັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ: ຖ້າຜູ້ໃດພົບໂມກຂະທຳກ່ອນ ຈົ່ງສົ່ງ
ຂ່າວຫາກັນໃຫ້ຮູ້ ສະນ້ັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບໄປເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈະພາສະຫາຍຜູ້ນ້ັນ
ໄປສູ່ສຳນັກພຣະບໍຣົມສາສະດາຂອງທ່ານຕ່ໍພາຍຫັຼງ ແລ້ວຂາບພຣະເຖຣະເຈົ້າ 
ດ້ວຍເບນຈາງຄະປະດິດດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ສົ່ງພຣະເຖຣະເຈົ້າໄປກ່ອນແລ້ວອອກ 
ເດີນທາງໄປຫາສະຫາຍຮັກ ສ່ວນໂກລຕິະປະຣິພາຊົກ ເຫັນສະຫາຍເດີນມາແຕ່ໄກ 
ຈຶ່ງດຳຣິວ່າ: ໃບໜ້າຂອງສະຫາຍເຮົາວັນນ້ີເບິ່ງເບີກບານຜ່ອງໃສກວ່າວັນອ່ືນໆ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ໂມກຂະທຳເປັນແນ່ແທ້ ຄັນອຸປະຕິດສະເຂົ້າມາໃກ້ ຈຶ່ງຖາມຕາມຄວາມ
ຄິດ ອຸປະຕິດສະກໍບອກວ່າ ຕົນໄດ້ບັນລຸໂມກຂະທຳແລ້ວ ມານ້ີກໍເພື່ອບອກໂມກຂະ
ທຳນ້ັນແກ່ສະຫາຍ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມສັນຍາຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ໃຫ້ກັນໄວ້ ຂໍສະຫາຍຈົ່ງ
ຕ້ັງໃຈຟັງເຖີ້ນ! ເຮົາຈະສະແດງຄາຖາຫົວໃຈຂອງພຣະສາສະໜາ ຊຶ່ງຕົນໄດ້ສະດັບ
ມາຈາກພຣະອັດສະຊິເຖຣະເຈົ້າ ພໍອຸປະຕິດສະແດງຈົບລົງແລ້ວ ໂກລິຕະປະຣິພາ 
ຊົກກໍໄດ້ປະຣິຊາຍານ ເຫັນໃນອະຣິຍະສັດຈະ ບັນລຸໂສດາປັດຕິຜົນເຊັ່ນດຽວກັນ 
ກັບອຸປະຕິດສະປະຣິພາຊົກ ໂກລິຕະ ຈຶ່ງກ່າວກັບອຸປະຕິດສະວ່າ: ເຮົາທັງສອງໄດ້ 
ບັນລຸໂມກຂະທຳແລ້ວ ເຮົາຄວນຈະໄປສຳນັກພຣະບໍຣົມສາສະດາດ້ວຍກັນເຖີ້ນ! 
ອຸປະຕິດສະເປັນຜູ້ເຄົາລົບອາຈານ ຈຶ່ງຕອບວ່າ: ຖືກແລ້ວເຮົາທັງສອງຄວນຈະໄປ
ເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາດ່ັງທີ່ທ່ານກ່າວ ແຕ່ກ່ອນຈະຈາກສຳນັກນ້ີໄປເຮົາທັງສອງ 
ຄວນຈະໄປອຳລາທ່ານສັນໄຊອາຈານ ແລ້ວຫາໂອກາດສະແດງໂມກຂະທຳໃຫ້ຟັງ 
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ຖ້າອາຈານຂອງເຮົາມີວາດສະໜາປາຣະມີ ກໍຈະໄດ້ບັນລຸໂມກຂະທຳດ້ວຍກັນ 
ແມ່ນບໍ່ເຖິງຢ່າງນ້ັນພຽງແຕ່ທ່ານເຊື່ອຟັງ ແລ້ວພາກັນໄປສູ່ສຳນັກພຣະບໍຣົມສາສະ
ດາ ເມ່ືອໄດ້ຟັງທຳມະເທສະໜາແລ້ວ ກໍຈະໄດ້ບັນລຸມັກແລະຜົນຕາມວາດສະໜາ 
ປາຣະມີ ຄັນສອງສະຫາຍປຶກສາຕົກລົງກັນແລ້ວ ກໍພາກັນເຂົ້າໄປຫາທ່ານສັນໄຊ
ອາຈານ ບອກໃຫ້ຊາບວ່າ: ບັດນ້ີ ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນ
ໂລກ ທຳທີພ່ຣະອົງຊົງສະແດງແລ້ວນ້ັນ ເປັນທຳທີນ່ຳຜູ້ປະຕິບັດອອກຈາກທຸກ
ໂດຍຊອບຈິງ ພຣະສົງສາວົກກໍປະຕິບັດຊອບ ທ່ານອາຈານຈົ່ງມາຮ່ວມກັນໄປເຝົ້າ 
ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ທີ່ພຣະເວຣຸວັນດ້ວຍກັນເຖີ້ນ. 
 ທ່ານສັນໄຊປະຣິພາຊົກ ຈຶ່ງກ່າວຫ້າມວ່າ: ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານທັງສອງຈຶ່ງ 
ມາເຈລະຈາເຊັ່ນນ້ີ ເຮົາມີລາບຍົດຍິ່ງໃຫຍ່ເປັນເຈົ້າສຳນັກໃຫຍ່ໂຕເຖິງພຽງນ້ີແລ້ວ 
ຍັງຄວນຈະເປັນສິດຂອງໃຜໃນສຳນັກໃດອີກ? ທ່ານທັງສອງຈົ່ງໄປເຖີ້ນ ເຮົາເປັນ
ຜູ້ໃຫຍ່ລ່ວງການຜ່ານໄວເຖິງຄວາມຊະຣາແລ້ວບໍອ່າດຈະໄປເປັນສິດຜ້ໃູດໄດ້ດອກ 
ທ່ານອາຈານຢ່າກ່າວດ່ັງນ້ັນເລີຍສະຫາຍທັງສອງວິງວອນ ບໍຄ່ວນທີ່ທ່ານອາຈານ 
ຈະຄິດເຊັ່ນນ້ັນ ເມື ່ອພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າບັງເກີດຂຶ້ນ ດ່ັງດວງອາທິດອຸໄທໃຫ້
ຄວາມສະຫວ່າງແລ້ວ ຄົນທັງຫຼາຍຈະຫ່ັຼງໄຫຼໄປຟັງທຳຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວ
ທ່ານອາຈານຈະຢູ່ໄດ້ແນວໃດ? ພໍເຖີ້ນ! ອຸປະຕິດສະ ໃນໂລກນ້ີ ຄົນໂງ່ ຫືຼ ຄົນສະ 
ຫຼາດຫຼາຍກວ່າກັນ? ອຸປະຕິດສະຕອບຕົງໆໂດຍຄວາມເຄົາລົບວ່າຄົນໂງ່ຫຼາຍກວ່າ 
ທ່ານອາຈານ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ສັນໄຊປະຣິພາຊົກກໍຕອບວ່າ: ຄົນສະຫຼາດມີໜ້ອຍຄົນ
ໂງ່ມີຫຼາຍ ອຸປະຕິດສະ ເພາະເຫດນ້ີແຫຼະເຮົາຈຶ່ງບໍໄ່ປດ້ວຍກັນ ເຮົາຈະຢູ່ໃນສຳນັກ 
ຂອງເຮົາ ຢູ່ຕ້ອນຮັບຄົນໂງ່, ຄົນໂງ່ຈະມາຫາເຮົາ ສ່ວນຄົນສະຫຼາດຈະໄປຫາພຣະ 
ສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ດ່ັງນ້ັນ, ທ່ານທັງສອງຈົ່ງໄປເຖີ້ນ! ເຮົາຈະບໍ່ໄປນຳ ແມ່ນວ່າ
ສະຫາຍທັງສອງ ຈະເວ້ົາຈາອ້ອນວອນສັນໄຊປະຣິພາຊົກດ້ວຍເຫດໃດໆ ກໍບໍສ່າ 
ມາດໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງສັນໄຊປະຣິພາຊົກ ໃຫ້ໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາໄດ້ ອຸ 
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ປະຕິດສະແລະໂກລຕິະ ຈຶ່ງຊວນປະຣິພາຊົກຜູ້ເປັນບໍລິວານຂອງຕົນຈຳນວນ 250 
ຄົນ ລາອາຈານສັນໄຊໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມມາສາສະດາ ຍັງພຣະເວຣຸວັນວິຫານ. 
 

ໂຜດອັກຄະຣະສາວົກ  
 

 ຂະນະນ້ັນ ເປັນເວລາທີພ່ຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຊົງສະແດງທຳຢູ່ໃນທ່າມ 
ກາງພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ເມ່ືອໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນອຸປະຕິດສະແລະໂກລິຕະ 
ພາບໍລິວານຂອງຕົນເຂົ້າມາແຕ່ໄກເຊັ່ນນ້ັນ ຈຶ່ງຮັບສັ່ງວ່າ: ພິກຂຸທັງຫຼາຍ! ນ້ັນຄື
ອັກຄະຣະສາວົກຂອງຕະຖາຄົດມາແລ້ວ ເມ່ືອປະຣິພາຊົກທັງຫຼາຍເຂົ້າມາແລ້ວ 
ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ກໍສະແດງທຳໂດຍຄວນແກ່ອຸປະນິດໄສຂອງປະຣິພາຊົກເຫ່ົຼາ 
ນ້ັນ ຄັນຈົບພຣະທຳມະເທສະໜາ ປະຣິພາຊົກທງັໝົດໄດ້ບັນລຸອະຣະຫັນດ້ວຍກັນ 
ທັງສິ້ນ ຍົກເວ້ັນອຸປະຕິດສະ ແລະ ໂກລິຕະທີ່ຍັງບໍທ່ັນໄດ້ບັນລຸເປັນພຣະອະຣະຫັນ 
ເພາະອັກຄະຣະສາວົກທັງສອງມີຍານປາຣະມີ ແລະ ພຸມປັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ບໍ່ເຊື່ອ
ຫຍັງໂດຍງ່າຍຈຶ່ງບໍ່ສຳເລັດໄດ້.  
 ສະຫາຍທັງສອງ ຈຶ່ງພາບໍລິວານຂອງຕົນທັງໝົດ ເຂົ້າຂາບທູນຂໍປະທານອຸ 
ປະສົມບົດແກ່ປະຣິພາຊົກທັງ  250 ຄົນນ້ັນ  ເປັນພິກຂຸໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ 
ແລ້ວຕັດຮຽກຊື່ສະຫາຍທັງສອງນ້ັນຕາມນາມຂອງມານດາ ຄື: ຮັບສັ່ງຮຽກ ອຸປະ 
ຕິດສະ ຜ້ເູປັນບຸດຂອງນາງສາຣີພຣາມມະນີວ່າ: ສາຣບີຸດ ຮັບສັ່ງຮຽກ ໂກລິຕະ ຜູ້
ເປັນບຸດຂອງນາງໂມກຄັນລີພຣາມມະນີວ່າ: ໂມກຄັນລານະ ອາໃສເຫດທີພ່ຣະຜູ້ມີ 
ພຣະພາກເຈົ້າ ຊົງຮັບສັ່ງຮຽກທ່ານທັງສອງເຊັ່ນນ້ັນ ໃນທ່າມກາງພຸດທະບໍລິສັດ.  
 ຝ່າຍພຣະໂມກຄັ ັນລານະ ອຸປະສົມບົດໄດ້ 7 ວັນ ຫີຼກໄປທຳຄວາມພຽນຢູ່
ປ່າໃກ້ບ້ານ ກັນລະວານມຸດຕະຄາມ ໃນແຄວ້ນ ມະຄະທະ ອ່ອນໃຈນ່ັງງ້ວງນອນ 
ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງຊາບດ້ວຍພຣະຍານ ຈຶ່ງສະເດັດໄປປະທານໂອວາດອຸບາຍແກ້ 
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ງ້ວງນອນ ພຣະພຸດທະອົງຕັດວ່າ: ໂມກຄັນລານະ! ເມ່ືອທ່ານມີສັນຍາແນວໃດຢູ່ 
ໃຫ້ໃສ່ໃຈສັນຍານ້ັນໃຫ້ຫຼາຍ ຈະລະຄວາມງ້ວງນອນໄດ້ ຫາກຍັງລະບໍໄ່ດ້ໃຫ້ປະຕິ 
ບັດຕາມລຳດັບດ່ັງນ້ີ: 

1. ພິຈາລະນາທໍາທີໄ່ດ້ສຶກສາມາແລ້ວ. 
2. ສາທະຍາຍທໍາຕາມທີ່ໄດ້ສຶກສາມາແລ້ວໂດຍພິສະດານ. 
3. ແຍຫູ່ທັງສອງຂ້າງເອົາມືລູບຕາມໂຕ. 
4. ຢືນຂຶ້ນແລ້ວເອົານ້ໍາລ້າງໜ້າ. 
5. ຫຼຽວເບິ່ງທິດທັງຫຼາຍ ແຫງນເບິ່ງດາວລືກ. 
6. ຕ້ັງຄວາມສຳຄັນວ່າເປັນເວລາກາງເວັນ ຫືຼ ກາງຄືນກໍຍ່ອມມີແສງສະ 

ຫວ່າງຄືກັນ. 
7. ໃຫ້ອະທິຖານການຍ່າງຈົງກົມ ສັງລວມອິນຊີ ຫາກທ່ານພະຍາຍາມແລ້ວ

ທັງ 7 ປະການນ້ີ ຍັງລະຄວາມງ້ວງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທ່ານນອນຢ່າງມີສະຕິ ທັງ
ຍາມຫັຼບ ແລະ ຕ່ືນ.  

ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຕັດດ່ັງນ້ີແລ້ວ ພຣະໂມກຄັນລານະໄດ້ທູນຖາມເຖິງຂໍ້ປະຕິ 
ບັດ ອັນເປັນທີ່ໝົດສິ້ນຕັນຫາ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຈຶ່ງຕັດທາດກຳມະຖານວ່າ 
ດ້ວຍການພິຈາລະນາທາດ 6 ວ່າ: ບໍແ່ມ່ນເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ 
ຂອງເຮົາ ບ່ ໍຄວນຢຶດໝັ້ນ ທາດເຫ່ົຼານ້ັນດ້ວຍຕັນຫາແລະທິດຖິ ເມ່ືອທ່ານຮູ້ແຈ້ງທຳ
ທັງປວງດ້ວຍປັນຍາອັນຍິ່ງແລ້ວ ຍ່ອມກຳນົດຮູທ້ຳທັງປວງ ເມ່ືອທ່ານກຳນົດຮູ້ 
ທຳທັງປວງແລ້ວ ຂະນະທີ່ໄດ້ສະເຫວີຍເວທະນາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ເມ່ືອນ້ັນ ທ່ານ 
ຍ່ອມພິຈາລະນາເຫັນຄວາມບ່ ໍທ່ຽງໃນເວທະນາເຫ່ົຼານ້ັນ ເມ່ືອທ່ານພິຈາລະນາເຫັນ 
ຄວາມບ່ ໍທ່ຽງ ຍ່ອມຄາຍຄວາມກຳໜັດ ເມ່ືອທ່ານຄາຍຄວາມກຳໜັດ ຍ່ອມສະລະ 
ຄືນ ເມື ່ອສະລະຄືນຍ່ອມບໍ່ຢຶດໝັ້ນສິ່ງໃດໃນໂລກ ທ່ານຍ່ອມຮູ້ແຈ້ງວ່າ: ຊາດສິ້ນ 
ແລ້ວ  ພຣົມຈັນຢູຈ່ົບແລ້ວ   ກິດທີຄ່ວນກະທຳໄດ້ກະທຳສຳເລັດແລ້ວ  ກິດອ່ືນເພື່ອ 
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ຄວາມເປັນຢ່າງນ້ີບໍ່ມີອີກ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ຫຸຼດພົ້ນເພາະສິ້ນຕັນຫາແລ້ວ. 
 ພຣະໂມກຄັນລາ ໄດ ້ປະຕິບັດຕາມພຣະໂອວາດ ໄດ້ບັນລຸພຣະອະຣະຫັນ 
ຕະຜົນ ເຖິງທີ່ສຸດແຫ່ງສາວົກປາຣະມີ ໃນວັນຖ້ວນ 7 ນ້ັນເອງ. 
 ສ່ວນພຣະສາຣີບຸດ ຫັຼງຈາກອຸປະສົມບົດໄດ້ 15 ວັນ ຕາມພຣະບໍຣົມສາສະ 
ດາໄປທີ່ຖໍ້າ ສຸກະຣະຂາຕາ ເມືອງຣາຊຄຶໄດ້ສະດັບພຣະທຳມະເທສະໜາ ເວທະນາ 
ປະຣິຄະຫະສູດ ຊຶ່ງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຊົງສະແດງແກ່ປະຣິພາຊົກຊື່ວ່າ: ທຄີະນະ
ຂະ ອັກຄເິວສະນະ ພຣະສາຣີບຸດ ຊຶ່ງນ່ັງຖວາຍງານພັດຢ່ທູີ່ນ້ັນ ກໍພິຈາລະນາໄປ
ຕາມກະແສພຣະທຳມະເທສະໜານ້ັນ ກໍໄດ້ບັນລຸເປັນພຣະອະຣະຫັນ ສ່ວນທີຄະ
ນະຂະປະຣິພາຊົກ ໄດ້ຕ້ັງຢູ່ໃນໂສດາບັນປັດຕິຜົນ. 
 ໃນກາລະຄັ້ງນ້ັນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະເຖຣະເຈົ້າທັງສອງໄວ້ 
ໃນຕຳແໜ່ງ ຄູແ່ຫ່ງອັກຄະຣະສາວົກ ຄື: ພຣະສາຣີບຸດເຖຣະ ຜູ້ເລີດທາງດ້ານປັນ 
ຍາ ເປັນອັກຄະຣະສາວົກເບື້ອງຂວາ ພຣະໂມກຄັນລານະເຖຣະ ຜ້ເູລີດທາງດ້ານ 
ຣິດທິ ເປັນອັກຄະຣະສາວົກເບື້ອງຊ້າຍ    ເນ່ືອງຈາກວັນທີພ່ຣະສາຣີບຸດເຖຣະເຈົ້າ 
ໄດ້ບັນລຸອະຣະຫັນນ້ັນເປັນ ວັນມາຂະປຸນນະມ ີວັນເພັງ ເດືອນ 3 ເວລາບ່າຍ ພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາສະເດັດປະທັບທີ່ ເວຣຸວັນ ໄດ້ມີພຣະອະຣະຫັນຈຳນວນ 1,250 ອົງ 
ຄື: ພຣະອະຣະຫັນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຄະນະຂອງພຣະອຸຣເຸວລະກັດສະປະເຖຣະ ພຣະນະທີ 
ກັດສະປະເຖຣະ ພຣະຄະຍາກັດສະປະເຖຣະ ລວມ 1,000 ອົງ ກັບພຣະອະຣະຫັນ 
ຊຶ່ງຢູ່ໃນຄະນະຂອງພຣະສາຣີບຸດເຖຣະ ພຣະໂມກຄັນລານະເຖຣະ  250 ອົງລວມ 
ທັງສອງຄະນະເປັນ 1,250 ອົງ ໄດ້ພ້ອມກັນມາເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາ ພຣະອົງ 
ຢັ່ງເຫັນເປັນນີມິດອັນດີ ຈຶ່ງໄດ້ສະເດັດໃນທ່າມກາງພຣະສົງ 1,250 ອົງນ້ັນ ສະ
ແດງໂອວາທະປະຕິໂມກ ຊົງທຳວິສຸດທິອ ຸໂປສົດ ປະທານທຳອັນເປັນຫັຼກແຫ່ງພຣະ 
ສາສະໜາ ເພື່ອເປັນຫັຼກໃນການປະກາດພຣະພຸດທະສາສະໜາສຳລັ ັບພຣະສາວົກຕໍ ່
ໄປ  ເພາະສະນ້ັນ  ວັນນ້ີຈຶ່ງເປັນວັນສຳຄັນໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ  ຊຶ່ງຮຽກວ່າ: 
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ສະແດງໂອວາທະປະຕໂິມກ 
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ວັນຈະຕຸລົງຄະສັນນິບາດ ເປັນວັນທີ່ພ້ອມດ້ວຍອົງ 4 ປະການຄື:  

1.  ມີພຣະສົງສາວົກ ຈຳນວນ 1,250 ອົງ ມາປະຊຸມກັນໂດຍບໍໄ່ດ້ນັດໝາຍ. 
2.  ພຣະສົງສາວົກເຫ່ົຼານ້ີ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບອຸປະສົມບົດຈາກພຣະພຸດທະອົງ. 
3.  ພຣະສົງສາວົກເຫ່ົຼານ້ີ ລ້ວນແຕ່ເປັນພຣະອະຣະຫັນທັງສິ້ນ. 
4.  ວັນນ້ີເປັນວັນເພັງເດືອນ 3 ພະຈັນເຕັມດວງ. 

ແລະໄດ້ສະແດງຫັຼກປະຕິບັດທຳ ຫົວໃຈຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາຄື: 
1.  ສັບພະປາປັດສະ ອະກະຣະນັງ ການບໍ່ທຳຄວາມຊົ່ວທັງປວງ. 
2.  ກຸສະລະສປຸະສຳປະທາ   ການທຳຄວາມດີໃຫ້ເຖິງພ້ອມ. 
3.  ສະຈິດຕະປະຣໂິຍທະປະນັງ  ການທຳໃຈໃຫ້ສະອາດບໍລິສຸດ. 
4.  ເອຕັງ ພຸດທານະ ສາສະນັງ  ນ້ີເປັນຄຳສອນຂອງພຣະພຸດທະສາ    
    ສະໜາ. 
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ສະເດັດເມືອງກະບນິລະພັດ 
 

 ຝ່າຍພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ພຣະພຸດທະບິດາ ເມ່ືອໄດ້ຊົງຊາບພຣະກຽດຕິ 
ຄຸນຂອງພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ໄປທົ່ວທຸກທິດກໍຊົງປິຕິໂສມະນັດ ທີ່ພຣະໂອຣົດ 
ໄດ້ສຳເລັດພຣະສຳມາສຳໂພທິຍານ ສົມດ່ັງຄຳພະຍາກອນຂອງທ່ານອາຈານອະ
ສິຕະດາບົດ ແລະ ພຣາມທັງ 8 ຄົນ ຊົງຕ້ັງພຣະໄທຄອຍເວລາຢູ່ວ່າ: ເມ່ືອໃດພຣະ 
ພຸດທະອົງຈຶ່ງຈະສະເດັດໄປພຣະນະຄອນກະບນິລະພັດ ຄັນບໍ່ໄດ້ຂ່າວຄາວມາເລີຍ
ວ່າ: ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຈະສະເດັດມາ ກໍຊົງຮ້ອນພຣະໄທປາຖະໜາຈະໃຫ້ 
ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ສະເດັດພຣະນະຄອນກະບິນລະພັດ ຈຶ່ງສົ່ງອຳມາດພ້ອມ
ດ້ວຍບໍລິວານຄະນະໜຶ່ງ ໃຫ້ໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າທີ່ພຣະເວຣຸວັນວິຫານ 
ເພື່ອຂາບທູນອາລາດທະນາ ໃຫ້ສະເດັດມາຍັງພຣະນະຄອນກະບິນລະພັດ ຄັນອຳ 
ມາດ ແລະ ບໍລິວານຄະນະນ້ັນເດີນທາງຈາກ ພຣະນະຄອນກະບນິລະພັດເຖິງພຣະ 
ນະຄອນຣາຊຄຶອັນມີໄລຍະທາງ 60 ໂຍດ ກໍເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໃນເວ 
ລານ້ັນພຣະອົງຊົງສະແດງທຳຢູ່ ຈຶ່ງໄດ້ໂອກາດຟັງທຳມະເທສະໜາ ຄັນຟັງທຳມະ
ເທສະໜາສຸດແລ້ວ ກໍໄດ້ບັນລຸພຣະອະຣະຫັນທັງຄະນະ ແລ້ວທູນຂໍອຸປະສົມບົດເປັນ 
ພິກຂຸໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເລີຍບໍ່ໄດ້ຂາບທູນຄວາມຕາມພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະ 
ນະຊົງບັນຊາມາ ຄັນລ່ວງມາໄດ້ຫຼາຍວັນ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະເຫັນອຳມາດຄະ 
ນະນ້ັນຫາຍໄປ ກໍຊົງສົ່ງອຳມາດໃຫຍ່ອອກຕິດຕາມ ແລະ ຂາບທູນຄວາມປະສົງ 
ຂອງພຣະອົງ ອາລາດທະນາພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ໃຫ້ສະເດັດກັບພຣະນະຄອນ 
ແມ່ນອຳມາດຣາຊທູດຄະນະນ້ີ ກໍໄດ້ຟັງທຳບັນລຸມັກຜົນ ແລະ ໄດ້ອຸປະສົມບົດໃນ
ພຣະພຸດທະສາສະໜາເຊັ່ນດຽວກັນກັບອຳມາດຄະນະກ່ອນ. ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະ 
ນະຊົງສົ່ງອຳມາດໄປອາລາດທະນາບໍໄ່ດ້ຜົນສົມພຣະໄທດ່ັງນ້ີເຖິງ 9 ຄັ້ງ. ຄັ້ງສຸດ 
ທ້າຍຊົງຮັບສັ່ງເລື ່ອງນ້ີແກ່ ກາລຸທາຍີ ອຳມາດໃຫຍ່ ຂໍມອບເລື່ອງນ້ີໃຫ້ ກາລຸທາຍີ 
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ອຳມາດຊ່ວຍຈັດການໃຫ້ສົມພຣະຣາຊປະສົງ ດ້ວຍຊົງເຫັນວ່າ ກາລຸທາຍີເປັນອຳ 
ມາດຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສະໜິດສະໜົມ ເປັນທີໄ່ວ້ວາງພຣະໄທຂອງພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ 
ມາແຕ່ກ່ອນ ທັງເປັນສະຫະຊາດຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ກາລຸທາຍີ ຮັບສະໜອງ 
ພຣະບັນຊາພຣະເຈົ້າສຸດໂທສະນະວ່າ: ຈະພະຍາຍາມຂາບທູນເຊີນສະເດັດໃຫ້ສົມ 
ພຣະຣາຊປະສົງໃຫ້ໄດ້. ຄັນກາລຸທາຍີອຳມາດ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິວານເດີນທາງມາ
ເຖິງພຣະນະຄອນຣາຊຄແຶລ້ວ ກໍເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຍັງພຣະເວຣຸວັນວິ 
ຫານ ໄດ້ສະດັບພຣະທຳມະເທສະໜາ ຈົນບັນລຸອະຣະຫັນພ້ອມດ້ວຍບໍລິວານ ແລ້ວ
ທູນຂໍອຸປະສົມບົດເປັນພິກຂຸດ້ວຍກັນທັງສິ້ນ ເມ່ືອກາລຸທາຍີເຖຣະເຈົ້າບວດໄດ້ 8 
ວັນ ກໍເປັນວັນເພັງເດືອນ 4 ພໍດີ ພຣະເຖຣະເຈົ້າກາລຸທາຍີຈຶ່ງດຳຣິວ່າ: ມ້ືອ່ືນນ້ີກໍ 
ເປັນເວລາຢ່າງເຂົ້າລະດູຮ້ອນ ບັນດາເຫ່ົຼາຊາວກະສິກອນທັງຫຼາຍກໍເກັບກ່ຽວເຂົ້າ 
ແລ້ວ ການທີ່ຈະສະເດັດໄປສູ່ນະຄອນກະບນິລະພັດກໍສະດວກສະບາຍ ພືດສາຊາດ
ກໍເກີດຢ່ຕູາມຮີມທາງໃຫ້ຄວາມຮົ່ມເຢັນເປັນຢ່າງດີ ສົມຄວນທີ່ພຣະພຸດທະອົງຈະ
ສະເດັດດຳເນີນໄປກຸງກະບນິລະພັດ ສະແດງທຳໂຜດພຣະມະຫາກະສັດສຸດໂທ
ທະນະ ພຣະພຸດທະບິດາ ຕະຫຼອດພຣະບໍຣົມວົງສານຸວົງສາກະຍະຣາດ ດຳຣິແລ້ວ
ພຣະເຖຣະເຈົ້າກໍເຂົ້າເຝົ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຂາບທູນທາງໄປກຸງກະບນິລະພັດ ວິທີ
ທາງດຳເນີນສະດວກສະບາຍ ຍາມເມ່ືອແສງແດດກ້າ ກໍມີຮົ່ມໄມ້ໄດ້ພັກຮ້ອນເປັນ 
ທີ່ຮົ່ມເຢັນ ຕະຫຼອດໄລຍະທາງ 60 ໂຍດ (1 ໂຍດ  = 16 ກິໂລແມັດ) ຫາກພຣະ 
ອົງຈະຊົງບໍາເພັນ ໂຜດພຣະປະຍູລະຍາດຍັງກະບິນລະພັດ ກໍຈະເປັນທີ່ສໍາລານ
ພຣະກາຍ ບໍ່ຕ້ອງລໍາບາກດ້ວຍນ້ໍາທ່າ ແລະ ອາຫານ ອັນໜຶ່ງພຣະບິດາຂອງພຣະ 
ອົງກໍຊົງມີພຣະໄທມຸ່ງໝາຍຢາກຈະພົບພຣະອົງ ຫາກພຣະອົງຈະຊົງພຣະກະລນຸາ
ສະເດັດໄປ ກໍສົມມະໂນຂອງພຣະບິດາ ຕະຫຼອດທົ່ວພຣະປະຍລູະຍາດສາກະຍະວົງ 
ແລ້ວປະດິດສະຖານພຣະພຸດທະສາສະໜາລົງໄວ້ທີ່ກຸງກະບິນລະພັດ ກໍຈະເປັນປະ
ໂຫຍດແກ່ ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ນຳມາຊຶ່ງປະໂຫຍດສຸກແກ່ປວງມະຫາຊົນ ເປັນ
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ສິຣິມຸງຄຸນແກ່ ອະນຸຊົນຄົນພາຍຫັຼງຊົ່ວກາລະນານ ຂ້າພຣະອົງຂໍອັງເຊີນພຣະພຸດ 
ທະອົງສະເດັດສູ່ ກະບິນລະພັດ ໂຜດພຣະບິດາ ແລະ ພຣະປະຍູລະຍາດໃຫ້ປິຕິຍິນດີ
ໃນຄາວນ້ີເຖີ້ນ. 
 ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສາສະດາຊົງສະດັບ ກາລຸທາຍີເຖຣະເຈົ້າຂາບທູນພັນລະນາ 
ລວມ 64 ຄາຖາ ວິຈິດພິສະດານ ກໍຊົງຕັດສາທຸການແກ່ພຣະກາລຸທາຍີຕັດວ່າ: 
ຕະຖາຄົດຈະສະເດັດໄປໂຜດພຣະປະຍູລະຍາດ ຍັງກະບິນລະພັດຕາມຄຳອາລາດ 
ທະນາຂອງທ່ານ ສະນ້ັນ, ທ່ານຈົ່ງແຈ້ງຂ່າວແກ່ພຣະສົງທັງຫຼາຍໃຫ້ກະກຽມການ 
ເດີນທາງໄກໄປຍັງ ກະບິນລະພັດ ເມ່ືອພຣະກາລຸທາຍີອອກມາປະກາດໃຫ້ມວນ
ພຣະສົງທີ່ມາສັນນິບາດຢູພ່້ອມໜ້າໃຫ້ຊາບພຣະພຸດທະປະສົງແລ້ວ ບັນດາພຣະສົງ 
ທຸກໆອົງ ກໍໄດ້ກະກຽມຜ້າ, ບາດ ເພື່ອຈະສະເດັດຕາມພຣະບໍຣົມສາສະດາຕາມວັນ
ເວລາທີ່ກຳນົດ. 
 ຄັນໄດ້ເວລາພຣະບໍຣົມສາສະດາພ້ອມດ້ວຍພຣະສົງ ຈຳນວນ 2 ໝື່ນ ເປັນ
ປະມານ ສະເດັດດຳເນີນໄປຍັງກະບນິລະພັດນະຄອນ ສະເດັດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮີບຮ້ອນ
ຕາມສະບາຍ ປະມານໄລຍະທາງເດີນໄດ້ວັນລະ 1 ໂຍດພໍດີ ຝ່າຍກະລຸທາຍີໄດ້ສົ່ງ
ຂ່າວສະເດັດພຣະນະຄອນກະບິນລະພັດ ຂອງພຣະພຸດທະອົງແກ່ພຣະເຈົ້າສຸດໂທ 
ທະນະບໍຣົມກະສັດ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະໄດ້ຊົງຊາບກໍຊົງໂສມະນັດເບີກບານແຈ້ງ
ຂ່າວສານແກ່ມວນຊົນພຣະປະຍລູະຍາດທັງສາກະຍະຣາດ ແລະ ໂກລິຍະວົງໃນເທ 
ວະທະຫະນະຄອນ. ພຣະຍາດທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມາປະຊຸມກັນຕ້ອນຮັບທີ່ກະບິນລະ
ພັດ ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີໄດ້ຮ່ວມກຳລັງກັນສ້າງນິໂຄທະຣາມ ພ້ອມດ້ວຍເສນາສະ 
ນະ ແລະພຣະຄັນກຸດຕິ ເພື່ອຕ້ອນຮັບພຣະພຸດທະອົງ ແລະ ພຣະສົງສາວົກທັງຫຼາຍ
ເປັນສະຖານທີ່ງົດງາມ ແລະ ງຽບສະຫງັດຄວນແກ່ສະມະນະວິໄສເປັນຢ່າງດີ. 
        ຄັນພຣະພຸດທະອົງພ້ອມດ້ວຍພຣະສົງສາວົກທັງຫຼາຍ ສະເດັດມາເຖິງກະບິນ 
ລະພັດນະຄອນແລ້ວ   ບັນດາພຣະປະຍລູະຍາດທີມ່າຕ້ອນຮັບຢູ່ທົ່ວໜ້າ ມີພຣະເຈົ້າ 
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ສຸດໂທທະນະ  ພຣະພດຸທະບິດາເປັນປະທານ ຕ່າງກໍສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມເບີກ 
ບານຕາມແກ່ວິໄສ ແລ້ວທູນເຊີນໃຫ້ສະເດັດເຂົ້າໄປປະທັບຍັງພຣະນິໂຄທາຣາມມະ 
ຫາວິຫານ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ແລະ ບັນດາພຣະສົງສາວົກ 2 ໝື່ນອົງ ຕ່າງກໍຂຶ້ນ 
ນ່ັງເທິງເສນາສະນະ ທີ່ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະຊົງຈັດສັ່ງຈັດຕ້ອນຮັບໄວ້ລ່ວງໜ້າ. 
 ຄັ້ງນ້ັນ ບັນດາພຣະປະຍລູະຍາດທັງຫຼາຍ ມີມານະທິດຖິອັນກ້າ ນຶກລະອາຍ 
ໃຈບໍ່ອາດນ້ອມປະນົມມື ຖວາຍນະມັດສະການພຣະບໍຣົມສາສະດາໄດ້ ດ້ວຍດຳຣິ 
ວ່າ: ພຣະສິດທັດຖະກຸມານ ມີອາຍຸຍັງອ່ອນ ບໍ່ສົມຄວນແກ່ນະມັດສະການ ຈຶ່ງຈັດ 
ໃຫ້ພຣະປະຍລູະຍາດຣາຊກຸມານ ທີ່ພຣະຊົນມາຍຸນ້ອຍ ຄາວນ້ອງ, ຄາວບຸດ, ຄາວ 
ຫຼານ ອອກໄປນ່ັງຢູ່ຂ້າງໜ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ຖວາຍອະພິວາດ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຊຶ່ງ 
ເຫັນວ່າຄວນແກ່ວິໄສ ສ່ວນພຣະປະຍລູະຍາດຜູ້ໃຫຍ່ ພາກັນປະທັບນ່ັງຢູ່ຂ້າງຫັຼງ 
ບັນດາພຣະຣາຊກຸມານ ບໍ່ປະນົມມື, ບໍ່ນະມັດສະການ ຫືຼ ຄາຣະວະແຕ່ປະການໃດ 
ເລີຍ ດ້ວຍມານະຈິດຄິດໃນໃຈວ່າຕົນແກ່ກວ່າ ບໍ່ຄວນຈະວັນທາພຣະສິດທັດຖະກຸ 
ມານ ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສາສະດາໄດ້ຊົງປະສົບເຫດ ຊົງພຣະປະສົງຈະໃຫ້ເກີດສະຫົຼດ 
ຈິດ ຄິດສັງເວດແກ່ພຣະປະຍລູະຍາດ ທີ່ມີມານະຈິດຈຶ່ງຊົງສຳແດງປະຕິຫານເຫາະ 
ຂຶ້ນລອຍຢູ່ໃນອາກາດ ໃຫ້ປະກົດເໝືອນວ່າ: ລະອອງທຸລີດິນຈາກພຣະບາດໄດ້ຫ່ົຼນ 
ລົງຕົງສຽນຂອງພຣະປະຍລູະຍາດທັງຫຼາຍ ດ້ວຍພຸດທະນຸພາບເປັນມະຫັດສະຈັນ 
ຄັ້ງນ້ັນພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະມະຫາຣາຊາ ພຣະພຸດທະບິດາ ໄດ້ຊົງເຫັນປະຕິຫານ
ເປັນມະຫັດສະຈັນ ຈຶ່ງປະນົມຫັດ(ມື) ຖວາຍນະມັດສະການແລ້ວທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ 
ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ແຕ່ການກ່ອນເມື ່ອພຣະອົງຊົງປະສູດໃໝ່ໄດ້ 3 ວັນ ຂ້າພະເຈົ້າ
ໃຫ້ພຣະພີ່ລ້ຽງນຳມາ ເພື່ອນະມັດສະການພຣະກາລະເທວິນດາບົດ ພຣະອົງກໍຊົງ
ທຳປະຕິຫານໃຫ້ປະກົດຂຶ້ນໄປຢູເ່ທິງຫົວພຣະກາລະເທວິນແມ່ນຄັ້ງນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າກໍ 
ໄດ້ນ້ອມນະມັດສະການເປັນຄັ້ງປະຖົມ ຕ່ໍມາງານພຣະຣາຊພິທນິີຍົມ ປະກອບການ
ວັບປະມຸງຄຸນແຮກນາຂວັນ   ພຣະພີ່ລ້ຽງນາງນົມໄດ້ນຳພຣະອົງປະທັບບັນທົມໃຕ້  



 

  100 

5xN,r5fmtxts;af 

ສະເດັດເມືອງກະບິນລະພັດ 
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ຮົ່ມຫວ້າ ຄັນເວລາບ່າຍ ເງົາໄມ້ກໍບໍ່ໄດ້ຍ້າຍໄປຕາມຕາເວັນ ເປັນປະຕິຫານທີ່ມະ 
ຫັດສະຈັນໄດ້ປະກົດ ແມ່ນຄັ້ງນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ນ້ອມນະມັດສະການເປັນ ຄັ້ງທີ 2 
ລວມເປັນ ຄັ້ງທີ 3 ກັບຄັ້ງນ້ີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຳອັນຊະລີນະມັດສະການ ເມ່ືອສຸດ 
ສິ້ນພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ນະມັດສະການແລ້ວ ບັນດາພຣະປະຍລູະຍາດທັງຫຼາຍ 
ກໍພາກັນຂາບນະມັດສະການພຣະບໍຣົມສາສະດາ ດ້ວຍຄາຣະວະເປັນອັນດີ. 
 ຕ່ໍມາພຣະພຸດທະອົງ ກໍຊົງລົງມາຈາກອາກາດ ປະທັບນ່ັງລົງອາສະນະໃນ 
ທ່າມກາງພຣະບໍຣົມປະຍລູະຍາດເປັນທີ່ຊື່ນຊົມໂສມະນັດ ຂະນະນ້ັນ ມະຫາເມກຕ້ັງ 
ຢູ່ໃນອາກາດ ບັນດານໃຫ້ຫ່າຝົນໂບກຂະຣະພັດຕົກລົງມາ ໃນທີ່ພຣະປະຍລູະຍາດ 
ມາປະຊຸມກັນ ນ້ໍາຝົນໂບກຂະຣະພັດນ້ັນ ມີສແີດງຫ່ັຼງໄຫຼສຽງສະໜັ່ນລັ່ນອອກມາ
ແຕ່ໄກ ເໝືອນກັບສຽງສາຍຝົນທຳມະດາ ຖ້າຜ້ໃູດປາຖະໜາຈະໃຫ້ປຽກກາຍກໍຈະ 
ປຽກ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ປາຖະໜາໃຫ້ປຽກ ແມ່ນແຕ່ເມັດໜຶ່ງກໍບໍ່ຖືກຕົວ ເໝືອນຢາດນ້ໍາຕົກ 
ລົງໄປບໍ່ໄດ້ຕິດຢູ່ໃຫ້ປຽກ ດ່ັງນ້ັນ, ຈຶ່ງຮຽກວ່າ: ຝົນໂບກຂະຣະພັດ ເປັນມະຫັດສະ 
ຈັນ ຄັ້ງນ້ັນ, ບັນດາພຣະພິກຂຸສົງທັງຫຼາຍຕ່າງກໍສົນທະນາກັນວ່າ: ບໍ່ໄດ້ເຄີຍເຫັນ 
ມາແຕ່ກ່ອນ ພຣະພຸດທະອົງຈຶ່ງຕັດວ່າ: ຝົກໂບກຂະຣະພັດນ້ີ ບໍແ່ມ່ນຈະຕົກໃນທີ່
ຊຸມນຸມພຣະປະຍູລະຍາດໃນຄັ້ງນ້ີເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ໃນອະດີດສະໄໝ ເມ່ືອຕະຖາຄົດສະ
ເຫວີຍພຣະຊາດເປັນພຣະເວດສັນດອນບໍຣົມໂພທິສັດ ຝົນໂບກຂະຣະພັດນ້ີກໍເຄີຍ
ຕົກລົງມາໃນທີ່ຊຸມນຸມພຣະປະຍູຣະຍາດເໝືອນຄັ້ງນ້ີ ແລ້ວພຣະພຸດທະອົງຈຶ່ງຊົງ
ສະແດງພຣະທຳມະເທສະໜາ ເລື່ອງມະຫາເວດສັນດອນຊາດົກຍົກພຣະມະຫາປາ 
ຣະມີນິທານ ເມ່ືອຈົບພຣະທຳມະເທສະໜາແລ້ວ ພຣະປະຍລູະຍາດກໍຖວາຍນະມັດ 
ສະການທູນລາກັບພຣະຣາຊນິເວດດ້ວຍກັນທັງໝົດ ບໍມີ່ໃຜຄິດເຖິງວັນມ້ືອ່ືນນ້ີວ່າ 
ພຣະພຸດທະອົງແລະພຣະສົງສາວົກທັງຫຼາຍຈະຊົງສະເຫວີຍບິນທະບາດທີ່ໃດ ຈຶ່ງບໍ່
ມີໃຜທູນອາລາດທະນາ ໃຫ້ສະເດັດໄປສະເຫວີຍພັດຕະຫານໃນເຄຫະສະຖານຂອງ 
ຕົນ ໃນກຸງກະບິນລະພັດ. 



 

  102 

5xN,r5fmtxts;af 

ໂຜດພຣະພຸດທະບິດາ 
 

 ຄັນສິ້ນຣາຕີຮຸ່ງເຊົ້າ ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າກໍສະເດັດພ້ອມພຣະສົງສາ 
ວົກ 2 ໝື່ນອົງ ຊົງອອກບນິທະບາດຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນກະບິນລະພັດນະຄອນ ຂະ 
ນະນ້ັນ ມະຫາຊົນທີ່ສັນຈອນໃນຖະໜົນ ຕະຫຼອດເຖິງທຸກໆຄົນທຸກບ້ານຊ່ອງ ຕ່າງ
ກໍຈ້ອງເບິ່ງດ້ວຍຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ ແລະ ແປກປະຫຼາດໃຈ ບາງຄົນຄິດວ່າ: ເປັນ
ຫຍັງພຣະຜ້ເູປັນເຈົ້າສິດທັດຖະກຸມານ ຈຶ່ງນຳພາພຣະສົງທ່ຽວບິນທະບາດດ້ວຍອາ 
ການເຊັ່ນນ້ີ ແລະ ພາກັນອ້ືງໄປທົ່ວພຣະນະຄອນ ເມ່ືອພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ຊົງ
ຊາບກໍວິຕົກພຣະໄທ ຮີບສະເດັດລົງຈາກພຣະຣາຊນິເວດສະເດັດພຣະຣາຊດຳເນີນ 
ໄປຢຸດຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາແລ້ວທູນວ່າ: ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ ໂດຍທ່ຽວບິນທະບາດເຊັ່ນນ້ີ ພຣະພຸດທະອົງກໍຊົງ
ຕອບວ່າ: ດູກ່ອນ! ພຣະຣາຊບິດາ ອັນການທ່ຽວບິນທະບາດນ້ີ ເປັນຈາຣີດປະເພນີ
ຂອງຕະຖາຄົດ ຂ້າແຕ່ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ອັນບັນດາກະສັດຂັດຕິຍະອົງໃດອົງໜຶ່ງ 
ຊຶ່ງທ່ຽວບິນທະບາດເຊັ່ນນ້ີຍັງຈະມີຢູທ່ີ່ໃດ ປະເພນີຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີແຕ່ຄັ້ງ
ໃດໃນການກ່ອນ ດູກອ່ນ! ພຣະຣາຊບິດາ ນັບແຕ່ຕະຖາຄົດໄດ້ບັນລຸສຳມາສຳໂພທິ 
ຍານແລ້ວ ກໍສິ້ນສຸດສາກາຍະວົງ ເລີ່ມປະດິດສະຖານພຸດທະວົງຕ້ັງແຕ່ມ້ືນ້ັນມາຈົນ
ເຖິງມ້ືນ້ີ ດ່ັງນ້ັນ, ການທ່ຽວບິນທະບາດຈຶ່ງເປັນປະເພນີຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າຕະ 
ຫຼອດພຣະພິກຂຸສົງທີ່ສືບສາຍພຸດທະວົງໄປຊົ່ວນິຣັນດອນ. ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສາສະດາ 
ຕັດເຊັ່ນນ້ີແລ້ວ ຈຶ່ງສະແດງທຳໂຜດພຣະພຸດທະບິດາ ໃນພຣະຣາຊນິເວດເປັນວັນ 
ທີ 2 ຄັນເສັດພັດຕະກິດແລ້ວ ຕັດພຣະທຳມະເທສະໜາໂຜດນາງມະຫາປະຊາບໍດີ 
ແລະພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນາພຣະພຸດທະບິດາ ເມ່ືອຈົບພຣະທຳມະເທສະໜາ ພຣະ 
ນາງມະຫາຊາປະບໍດີໄດ້ບັນລຸໂສດາບັນປະຕິຜົນ ພຣະພດຸທະບິດາໄດ້ບັນລຸສະກະ 
ທາຄາມີຜົນ ວັນຮຸ່ງຂຶ້ນອີກ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ສະເດັດພຣະພຸດທະດຳເນີນໄປຮັບ
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ພັດຕະຫານບິນທະບາດ ໃນພຣະຣາຊນິເວດເປັນວັນທ ີ 3 ຄັນເສັດພັດທະກິດແລ້ວ 
ຕັດເທສະໜາມະຫາທຳຊາດົກ ໂຜດພຣະພຸດທະບິດາໃຫ້ສຳເລັດພຣະອະນາຄາມີ
ຜົນ. 
 

ໂຜດພຣະນາງພິມພາເທວ ີ
 

 ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າພຣະນາງ 
ພິມພາ ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ ສຸດຈະຫາສະຕີທີ່ໃດເໝືອນໄດ້ ນັບແຕ່ພຣະ 
ອົງສະເດັດຈາກພຣະນະຄອນໄປ ສິ່ງອັນໃດທີ່ກ່ໍໃຫ້ເກີດຣາຄີ ເຊື່ອມສັກສີກຽດຕິຍົດ 
ແລ້ວພຣະນາງຈະຫ່າງໄກບໍ່ກະທຳ ເຝົ້າແຕ່ລຳພັນເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງພຣະອົງ 
ແລ້ວກໍໂສກເສົ້າ ບໍ່ໄດ້ໃສ ່ໃຈຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ໃດແນະນຳໃຫ້ບັນເທົາຄວາມໂສກເສົ້າ 
ບໍ່ສົນໃຈໃນການຕົກແຕ່ງກາຍທຸກຢ່າງ ເລີກເຄື່ອງສຳອາງທຸກຊະນິດ ເມ່ືອໄດ້ຊາບ 
ຂ່າວວ່າພຣະພຸດທະອົງຊົງຜ້າກາສາວະພັດ ພຣະນາງກໍຈັດຫາຜ້າກາສາວະພັດມາ
ໃຊ້ຕາມພຣະອົງຕະຫຼອດຈົນທຸກວັນນ້ີໄດ້ຊາບຂ່າວວ່າພຣະອົງອົດພຣະກະຍາຫານ 
ທໍລະມານກາຍ ພຣະນາງກໍພໍໃຈອົດພຣະກະຍາຫານຕາມຕະຫຼອດເວລາ ຈະຫາສະ 
ຕີທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີເຊັ່ນນ້ີເຫັນວ່າໄດ້ຍາກ ອັນໜຶ່ງ ນັບແຕ່ພຣະອົງສະເດັດສູ່ 
ພຣະຣາຊນິເວດເຊົ້າ 3 ວັນນ້ີ ພຣະນາງພິມພາກໍບໍ່ໄດ້ມາເຝົ້າ ເສົ້າໂສກຢູ່ແຕ່ໃນ 
ຫ້ອງຕ້ັງໃຈຢູ່ວ່າ ພຣະອົງຄົງຈະສະເດ ັດເຂົ້າໄປຫາຍັງຫ້ອງ ທີ່ເຄີຍສະເດັດປະທັບ
ໃນການກ່ອນ ຫາກພຣະອົງຈະບໍ່ສະເດັດໄປຍັງຫ້ອງຂອງພຣະນາງແລ້ວ ພຣະ 
ນາງຈະເສຍພຣະໄທເຖິງແກ່ວາຍຊີວິດເປັນແນ່ແທ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອາລາດທະນາ 
ພຣະອົງສະເດັດໄປໂຜດພຣະນາງພິມພາເທວີ ຂໍໃຫ້ຊົງພຣະກະລຸນາປະທານຊີວິດ 
ແກ່ພຣະນາງຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃນຄັ້ງນ້ີດ້ວຍເຖີ້ນ! ພຣະບໍຣົມສາສະດາຕັດວ່າ 
ດູກ່ອນ! ພຣະຣາຊບິດາ ອັນພຣະນາງພິມພາເທວີ   ມານດາຣາຫຸນກຸມານມີຄວາມ 



 

  104 

5xN,r5fmtxts;af 

ໂຜດພຣະນາງພິມພາເທວ ີ
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ຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະຕະຖາຄົດ ສົມຈິງດ່ັງພຣະອົງຮັບສັ່ງທຸກປະການ ແລະ ກໍສົມ 
ຄວນທີ່ຕະຖາຄົດຈະໄປອະນຸເຄາະພຣະນາງໃຫ້ສົມມະໂນຣົດ ເພື່ອບັນເທົາຄວາມ 
ໂສກເສົ້າ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົດຊື່ນສຸກໃຈ ໃນອະມະຕະທຳຕາມຄວນແກ່ວາດສະ 
ໜາ ດ້ວຍພຣະນາງມີຄຸນແກ່ຕະຖາຄົດມາມາກຍິ່ງໜັກ ໃນອະດີດຕະການໄດ້ຊ່ວຍ
ຕະຖາຄົດບຳເພັນມະຫາທານປາຣະມີຫຼາຍກວ່າແສນຊາດ ຄັນແລ້ວກໍຮັບສັ່ງໃຫ້
ພິກຂຸສົງທັງຫຼາຍລຢໍູ່ທີ່ຜາສາດຣາຊນິເວດ ໃຫ້ຕາມສະເດັດແຕ່ພຣະສາຣີບຸດ ແລະ 
ພຣະໂມກຄັນລານະ ອັກຄະຣະສາວົກ 2 ອົງ ແລ້ວສະເດັດພຣະພຸດທະດຳເນີນໄປ
ຍັງຜາສາດຂອງນາງພິມພາເທວີ ໄດ້ມີພຣະວາຈາຮັບສັ່ງແກ່ອັກຄະຣະສາວົກວ່າ: 
ພຣະມານດາຣາຫຸນນ້ີ ມີຄຸນແກ່ຕະຖາຄົດເປັນອັນມາກ ນາງອາດຈະຈັບຝາບາດ
ຕະຖາຄົດລູບຄຳສຳພັດ ແລະ ໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ດ້ວຍກຳລັງສະເໜ່ຫາ ທ່ານທັງ
ສອງຢ່າໄດ້ຫ້າມ ປ່ອຍຕາມອັດທະຍາໄສ ໃຫ້ພຣະນາງພິມພາຮໍ່າໄຫ້ລຳພັນປະຣ ິ
ເວທະນາຈົນກວ່າຈະສິ້ນຄວາມໂສກເສົ້າ ຖ້າວ່າໄປຫ້າມພຣະນາງກໍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມ 
ໂສກເສົ້າ ເສຍພຣະໄທເຖິງຊີວິດ ບໍທ່ັນໄດ້ສະດັບພຣະທຳມະເທສະໜາ ຕະຖາຄົດ
ຍັງເປັນໜີ້ພຣະນາງຢູ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປື້ອງປົດຈະໄດ້ທົດແທນໃຊ້ໜີ ້ ແກ່ນາງໃນກາ 
ລະບັດນ້ີ ຄັນຕັດບອກອັກຄະຣະສາວົກທັງສອງແລ້ວ ກໍສະເດັດເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ
ແຫ່ງຜາສາດ ຂຶ້ນສະຖິດເທິງບັນລັງອາດ ຝ່າຍນາງສະໜົມທັງຫຼາຍ ຄັນໄດ້ເຫັນ
ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າສະເດັດມາປະທັບຢູ່ເທິງຜາສາດ ຈຶ່ງຮີບໄປທູນຄວາມ
ແດ ່ພຣະນາງພິມພາວ່າ: ບັດນ້ີ ພຣະສິດທັດຖະຣາຊສາມີຂອງພຣະນາງເຈົ້າໄດ້ສະ 
ເດັດມາປະທັບຍັງຫ້ອງແຫ່ງຜາສາດຂອງພຣະນາງແລ້ວ ເມ່ືອນາງພິມພາຊົງສະ 
ດັບກໍລຸກຈາກທີ່ປະທັບ ຈູງແຂນພຣະຣາຫຸນຣາຊໂອຣົດກ້ັນຄວາມໂສກເສົ້າ ແລ້ວກໍ 
ສະເດັດເຂົ້າໄປກອດບາດ(ຕີນ) ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ກ້ົມພຣະສຽນລົງຖວາຍນະ 
ມັດສະການ ແລ້ວທູນວ່າ: ໂທດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ້ີມີຫຼາຍ ເພາະເປັນຍິງກາລະກິນີ 
ພຣະອົງຈຶ່ງສະເດັດໜີອອກບັນພະຊາ ຂ້າພຣະບາດພິມພານ້ີມີໂທດແລ້ວ ສ່ວນລູກ
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ແກ້ວຣາຫຸນກຸມານ ຫາກໍປະສູດຈາກພຣະຄັນໃນວັນນ້ັນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮູ້ຜິດຖືກປະ 
ການໃດ ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງທອດຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມໂສກເສົ້າພຽງນ້ີ ເມ່ືອ 
ພຣະນາງພິມພາຂາບທູນເຊັ່ນນ້ີແລ້ວ ກໍກອດບາດພຣະພຸດທະອົງດ້ວຍຄວາມເວທະ 
ນາ ສ່ວນພຣະພຸດທະບິດາ ກໍໄດ້ຂາບທູນພັນລະນາເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະນາງພິມ
ພາ ເມ່ືອນ້ັນພຣະພຸດທະອົງຈຶ່ງຕັດວ່າ: ດູກ່ອນ! ພຣະຣາຊບິດາ ພຣະນາງພິມພາ ບໍ່
ໄດ້ມີຈິດຈົງຮັກພັກດີຊື່ສັດຕ່ໍສາມີແຕ່ໃນຊາດນ້ີເທົ່ານ້ັນ ພຣະມານດາຣາຫຸນນ້ີ ມີນ້ໍາ
ໃຈເປັນໜຶ່ງແນ່ບໍ່ແປຜັນໃນສາມີ ແມ່ນໃນອະດີດຕະການ ຄັ້ງສະເຫວີຍຊາດເປັນ ເດ 
ຣັດສານກິນນະຣີ ກໍມີຈິດຈົງຮັກພັກດີເລີດ ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງສະແດງຈັນທະກິນ  
ນະຣີຊາດົກໂດຍພິດສະດານ ບັນເທົາຄວາມໂສກເສົ້າປະຣິເວທະນາການຂອງພຣະ 
ນາງພິມພາໃຫ້ຫາຍຄວາມທຸກໂສກເສົ້າ ສະເໝືອນໜຶ່ງຫ່ັຼງນ້ໍາອະມະຕະລົງໃນດວງ 
ຈິດຂອງພຣະນາງ ຊຶ່ງຮ້ອນດ້ວຍໄຟພິດ ຄື: ກິເລດໃຫ້ພະລັນດັບກັບໃຫ້ຄວາມສົດ
ຊື່ນ ສ່ວນພຣະນາງພິມພາຄັນສິ້ນທຸກ ມີໃຈຜ່ອງແຜ່ວ, ເບີກບານແລ້ວ ຕ້ັງພຣະໄທ 
ສະດັບພຣະທຳທີ່ພຣະສາສະດາ ຊົງພຣະກະລຸນາປະທານສືບໄປ ກໍໄດ້ບັນລຸໂສດາ 
ບັນປັດຕິຜົນ ແລ້ວຖວາຍອະພິວາດແທບພຣະບາດຂອງພຣະສາສະດາ ດ້ວຍຄວາມ 
ຊາບຊຶ້ງໃນພຣະມະຫາກະລຸນາ ທີ່ຊົງອຸດສາສະເດັດມາປະທານຊີວິດໃຫ້ສົດຊື່ນ 
ທັງປະທານອະມະຕະທຳໃຫ້ຊືນ່ຊົມ ສົມກັບທີ່ພຣະນາງໄດ້ຈົງຮັກພັກດີຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນ 
ມາ ແລ້ວພຣະອົງກໍສະເດັດພ້ອມດ້ວຍພຣະສົງ 2 ໝື່ນອົງ ຄືນສູ່ພຣະນິໂຄທະຣາມ 
ມະຫາວິຫານ. 
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ນັນທະກມຸານອອກບວດ 

 

 ວັນທີ 3 ພຣະບໍຣົມສາສະດາສະເດັດໄປຮັບບິນທະບາດ ໃນນິເວດຂອງພຣະ 
ນັນທະຣາຊກຸມານຜູ້ເປັນພຸດທະອະນຸຊາ(ເປັນນ້ອງຕ່າງມານດາ) ຊຶ່ງປະສູດກັບ 
ພຣະນາງມະຫາປະຊາບໍດີໂຄຕະມີ ໃນງານວິວາມະຫາມຸງຄຸນ(ງານອະພເິສກສົມ
ຣົດ)ຂອງນັນທະກຸມານເອງ ຄັນເສັດພັດທະກິດແລ້ວກໍປະທານບາດໃຫ້ນັນທະກຸ
ມານຖືໄວ້ ມີພຣະດຳຣັດຕັດມຸງຄຸນຄາຖາແກ່ສະມາຄົມເສັດແລ້ວກໍສະເດັດລຸກຈາກ
ອາສະນະ ລົງຈາກນິເວດບໍ່ໄດ້ ້ຊົງຮັບບາດຈາກນັນທະກຸມານ ແມ່ນວ່ານັນທະກຸ 
ມານ ກໍບໍກ້່າທູນໃຫ້ຮັບບາດຄືນໄປ ຄົງຊົງດຳເນ ີນຕາມສະເດັດລົງມາ ດ້ວຍດຳ 
ຣິຢູ່ວ່າ ເມ່ືອສະເດັດລົງຈາກຜາສາດແລ້ວຄົງຊົງຮັບໄປ ຄັນພຣະສາສະດາບໍຊ່ົງຮັບ 
ຄືນໄປກໍຖໄືປເລື້ອຍໆ ເພາະເກງພຣະໄທບໍ່ກ້າທູນສົ່ງບາດຄືນໃຫ້ພຣະພຸດທະອົງ 
ຝ່າຍນາງຊົນນະບົດກັນລະຍານີ ຜູ້ເປັນຄູ່ອະພິເສກ ໄດ້ຊາບຈາກນາງສະໜົມວ່າ: 
ພຣະນັນທະກຸມານໄປກັບພຣະພຸດທະອົງເສຍແລ້ວ ກໍຕົກພຣະໄທຊົງກັນແສງຮີບ
ແລ່ນຕາມມາໂດຍໄວແລ້ວຊົງຮຽກຮ້ອງຫານັນທະກຸມານ, ນັນທະກຸມານໄດ້ສະດັບ 
ສຽງກໍສະດຸ້ງດ້ວຍຄວາມອາໄລ ຈະກັບແຕ່ກັບບໍ່ໄດ້ ດ້ວຍເກງພຣະໄທພຣະພຸດທະ 
ອົງ ຕ້ອງຝືນໃຈອູ້ມບາດຕາມພຣະບໍຣົມສາສະດາໄປ ຈົນກະທັ້ງເຖິງນິໂຄທະຣາມ 
ມະຫາວິຫານອັນເປັນທີປ່ະທັບຈຳວັດພຣະພຸດທະອົງ ຄັນພຣະບໍຣົມສາສະດາສະ 
ເດັດເຖິງກຸຕິແລ້ວ ກໍຊົງຮັບສັ່ງວ່າ: ນັນທະ ຈົ່ງບັນພະຊາເຖີ້ນ ນັນທະກຸມານບໍ່ອາດ 
ຈະທູນຂັດພຣະພຸດທະບັນພະຊາໄດ້ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບພຣະພຸດທະອົງເປັນຢ່າງ
ຍິ່ງ ກໍຈຳໃຈທູນວ່າ: ຈະບວດ ແລ້ວກໍຊົງໂປຣດປະທານອຸປະສົມບົດໃຫ້ນັນທະກຸ
ມານໃນວັນນ້ັນ. 
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ຣາຫຸນບັນພະຊາສາມະເນນອົງທຳອິດໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາ 
 

 ຄັນວັນທີ 7 ພຣະນາງພິມພາ ໄດ້ຮັບສັ່ງໃຫ້ຣາຫຸນເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາ
ສະດາດ້ວຍພຣະດຳຣັດວ່າ: ລູກຈົ່ງເບິ່ງສະມະນະອົງເໝືອນພຣົມ ມີວັນນະເໝືອນ 
ດ່ັງຄຳ ອ້ອມລ້ອມດ້ວຍສະມະນະສອງໝື່ນອົງ ພຣະສະມະນະນ້ີເປັນພຣະບິດາຂອງ 
ລູກ ເປັນຜູ້ມີຂຸມຊັບໃຫຍ່ ຕ້ັງແຕ່ພຣະອົງອອກບວດແລ້ວ ແມ່ກໍບໍເ່ຫັນຂຸມຊັບເຫ່ົຼາ 
ນ້ັນ ລູກຈົ່ງໄປທູນຂໍຊັບນ້ັນກັບພຣະບິດາວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະບດິາ! ຂ້າພຣະອົງເປັນ 
ຣາຊໂອຣົດ ໄດ້ຮັບອະພເິສກແລ້ວຈະເປັນພຣະເຈົ້າຈັກກະພັດ ຂ້າພຣະອົງປາຖະ 
ໜາຊັບ ຂໍພຣະອົງໂຜດປະທານແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພາະບຸດຍ່ອມເປັນທາຍາດໂດຍທຳ 
ໃນຊັບອັນເປັນຂອງບິດາ ຣາຫຸນກຸມານສະເດັດໄປຫາພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ໄດ້
ຮັບຄວາມຮັກຈາກພຣະບໍຣົມສາສະດາ ເໝືອນພຣະບິດາກັບບຸດ ພຣະກຸມານມີຈິດ 
ເບີກບານຍິນດີ ຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະສະມະນະ! ຮົ່ມເງົາຂອງພຣະອົງເປັນສຸກ 
ແລ້ວໄດ້ຢືນຕັດຖ້ອຍຄຳຢ່າງອ່ືນ ອັນສົມຄວນແກ່ພຣະບິດາຫຼາຍຢ່າງ ຄັນພຣະກຸ 
ມານຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະສະມະນະ! ຂໍພຣະອົງໂຜດປະທານຊັບແກ່ຂ້າພຣະ 
ອົງດ້ວຍເຖີ້ນ! ພຣະພຸດທະອົງມີພຣະດຳຣິວ່າ: ກຸມານນ້ີປາຖະໜາຊັບອັນເປັນຂອງ
ບິດາເຊິ່ງເປັນໂລກີຍະຊັບ ອັນມີແຕ່ຄວາມຄັບແຄ້ນ ດ່ັງນ້ັນ, ເຮົາຈະໃຫ້ອະຣິຍະຊັບ 
7 ປະການ ທີ່ເຮົາໄດ້ສະເພາະຢູໂ່ພທິມົນທົນແກ່ກຸມານ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ກຸມານນ້ີ 
ເປັນເຈົ້າຂອງໂລກຸດຕະຣະຊັບ ຈຶ່ງຮັບສັ່ງກັບພຣະສາຣີບຸດວ່າ: ທ່ານຈົ່ງບັນພະຊາ 
ໃຫ້ຣາຫຸນເຖີ້ນ! ພຣະສາຣີບຸດທູນຖາມວິທກີານບັນພະຊາ ພຣະພຸດທະອົງຮັບສັ່ງ
ວ່າ: ໃນເບື້ອງຕ້ົນ ຈົ່ງແຖຜົມ ຄຸມຜ້າຍ້ອມຝາດ ແລ້ວຂາບຕີນພິກຂຸ ນ່ັງຢອງຢໍ ້ປະ 
ນົມມືຂໍໄຕສະຣະນາຄົມ ຄື: ເປ່ງວາຈາຂໍເຖິງພຣະຣັດຕະນະໄຕ ສະມາທານສິນ 10 
ວິທີບວດນ້ີຮຽກວ່າ: ຕິສະຣະນະຄະນະນູປະສໍາປະທາ ອັດຖະກະຖາວິໄນ ມະຫາ 
ວັກ ເຫ້ັຼມ 4 ພາກ 1 ໜ້າ 294 ກ່າວວ່າ: ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະແຖພຣະເກສາ  
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ພຣະຣາຫຸນບັນພະຊາ 
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ພຣະກຸມານ ແລ້ວຖວາຍຜ້າກາສາວະພັດ ພຣະສາຣີບຸດຖວາຍໄຕສະຣະນາຄົມ 
ພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະ ໃຫ້ໂອວາທາຈານຂະນະເມ່ືອມີພຣະຊົນໄດ້ພຽງ 7 ປີ. 
 ເມ່ືອພຣະຣາຊກຸມານບັນພະຊາແລ້ວ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະຊົງຊາບ ກໍໂທ  
ມະນັດເສຍພຣະໄທ ດ້ວຍເດີມນ້ັນຊົງປະສົງຈະໃຫ້ນັນທະກຸມານ ພຣະໂອຣົດອົງທ ີ
2 ສືບຣາຊສົມບັດ ແຕ່ພຣະບໍຣົມສາສະດາກໍຊົງພາໄປອຸປະສົມບົດເສຍ ແລ້ວພຣະ
ເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ກໍຫວັງວ່າ: ຈະໃຫ້ຣາຫຸນກຸມານຊຶ່ງເປັນທາຍາດສືບທອດຣາຊ 
ສົມບັດຕ່ໍໄປ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຫວັງສຸດທ້າຍ ແຕ່ແລ້ວພຣະບໍຣົມສາສະດາກໍຊົງພາ 
ຣາຫຸນກຸມານໄປໃຫ້ບັນພະຊາເສຍອີກ ຈຶ່ງຮີບສະເດັດໄປເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະ 
ພາກເຈົ້າ ຍັງພຣະວິຫານ ແລ້ວທູນຂປໍະທານພຣະພຸດທະນຸຍາດວ່າ: ແຕ່ນ້ີໄປເມ່ືອ 
ໜ້າ ກຸລະບຸດຜູ້ໃດແມ່ນປະສົງຈະບວດຫາກ ບິດາ-ມານດາ ບໍ່ຍອມພ້ອມໃຈອະນຸ 
ຍາດໃຫ້ບວດແລ້ວ ຂໍໃຫ້ຊົງງົດໄວ້ກ່ອນ ຢ່າຟ້າວໃຫ້ບັນພະຊາອຸປະສົມບົດແກ່ກຸລະ 
ບຸດຜູ້ນ້ັນດ້ວຍເຖີ້ນ! ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ກໍຊົງປະທານແກ່ພຣະພຸດທະບິດາແລ້ວ 
ຖວາຍພຣະພອນອຳລາ ພາພຣະນັນທະ ແລະຣາຫຸນສາມະເນນພ້ອມດ້ວຍພິກຂຸສົງ 
ບໍລິສັດສະເດັດກັບກຸງຣາຊຄຶມະຫານະຄອນ.  
 

ຖວາຍພຣະເຊຕະວັນວິຫານ 
  

 ຄັ້ງນ້ັນ ອະນາຖະບິນດິກະ ຊຶ່ງແປວ່າ: ຜ້ມູປີັນ້ເຂົ້າສຳລັບຄົນອານາຖາ 
ເສດຖີຜູ້ຢູໃ່ນເມືອງສາວັດຖ ີ ມາທ ີ່ນະຄອນຣາຊຄຶ ດ້ວຍກິດທຸລະຄ້າຂາຍ ພັກຢູ່ທີ່
ເຮືອນຂອງທ່ານ ຣາຊຄະຫະກະເສດຖີ ຜ້ເູປັນອ້າຍແຫ່ງພະຣິຍາຂອງຕົນວັນນ້ັນໄດ້
ຖວາຍທານແກ່ພຣະພິກຂສຸງົ ມີອົງພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າເປັນປະທານ ໄດ້ສະ 
ດັບພຣະທຳມະເທສະໜາ ບັນລຸໂສດາບັນປດັຕິຜົນ ແລ້ວຂາບທູນອາລາດທະນາ 
ພຣະພຸດທະອົງ ໃຫ້ສະເດັດປະກາດພຣະພຸດທະສາສະໜາຍັງນະຄອນສາວັດຖີພ້ອມ 
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ກັບຂາບທູນວ່າ: ຈະຈັດສ້າງພຣະວິຫານຖວາຍໃຫ້ເປັນສັງຂາຣາມ ຄັນພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດາຊົງຮັບຄຳອາລາດທະນາແລ້ວ ອະນາຖະບິນດິກະມະຫາເສດຖີກໍຮີບລ່ວງ 
ໜ້າໄປບໍລິຈາກຊັບຊື້ທີ່ດິນ ອັນເປັນອຸທະຍານຂອງພຣະຣາຊກຸມານ ພຣະນາມວ່າ: 
ເຊດ ຊຶ່ງເປັນພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນ ໂດຍພະນັນກັບທ່ານ
ເສດຖີວ່າ: ຖ້າທ່ານມີເງິນ, ມີຄໍາຂົນເອົາມາລາດໃຫ້ເຕັມພື້ນທີ ່ນ້ີໄດ້ ຈຶ່ງຈະຍອມ
ຂາຍທີ່ດ ິນໃຫ້ ຄັ້ງນ້ັນ, ທ່ານເສດຖີຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຄົນຂົນເອົາເງິນ, ເອົາຄຳມາເທລົງ
ຈົນເຕັມພື້ນທີ່ນ້ັນຕາມສັນຍາ ເຫືຼອບ່ອນວາງຢູ່ສ່ວນໜຶ່ງ ເງິນທີ່ຂົນມາກໍໝົດ ອະນາ
ຖະບິນດິກະສ່ ັງບໍລິວານໃຫ້ຂົນມາຕ່ືມອີກ ແຕ່ເຈົ້າເຊດກ່າວວ່າ: ເງິນທີ່ຂົນມາຢາຍ
ໄວ້ພຽງພກັໍບຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ສ່ວນບ່ອນວ່າງທີ່ເຫືຼອຂ້າພຣະອົງຂໍມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການສ້າງປະຕູໂຂງ ແລ້ວຂໃໍຫ້ຈາລຶກພຣະນາມຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ: ເຊ 
ຕະວັນ ຕິດໄວ ້ທີ່ປະຕູໂຂງ ທ່ານມະຫາເສດຖີ ຫັຼງຈາກສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ກໍໄດ້ຕ້ັງຊື່
ວັດນ້ີວ່າ: ວັດເຊຕະວັນວິຫານ ໂດຍຕ້ັງຊື່ຕາມນາມຂອງພຣະເຈົ້າເຊດ ຫັຼງຈາກນ້ັນ 
ກໍໄດ້ມີການສະເຫີຼມສະຫຼອງວິຫານຄັ້ງນ້ີເປັນເວລາ 9 ເດືອນ ອະນາຖະບິນດິກະ
ເສດຖີ ໄດ້ບໍລິຈາກຊັບທັງໝົດດ້ວຍອຳນາດເງິນຈຳນວນ 54 ໂກດ ເປັນຄ່າຊືທ່ີ່ດິນ 
18 ໂກດ, ຄ່າກໍ ່ສ້າງສັງຂາຣາມ 18 ໂກດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະເຫີຼມສະ 
ຫຼອງພຣະວິຫານ 18 ໂກດ. 
 ໃນເວລາຕ່ໍມາ ຂະນະທີພ່ຣະບໍຣົມສາສະດາປະທັບຢູທ່ີ່ພຣະເຊຕະວັນວິຫານ 
ຊົງສະຖາປະນາອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີ ໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງເອຕະທັກຄະເປັນຜູ້ເລີດ 
ກວ່າອຸປາສົກທັງປວງຜູ້ຖວາຍທານ. 
 
 
 
 



 

  112 

5xN,r5fmtxts;af 

ພຣະພຸດທະເຈົ້າພາພຣະນັນທະໄປເບິ່ງນາງເທບປະອັບສອນ 
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 ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະນັນທະ ເກີດຄວາມສັບສົນເປັນທຸກໃຈ ດ້ວຍບໍມີ່ຄວາມເຫ້ືຼອມ 
ໃສໃນການບັນພະຊາ ຄັນພຣະບໍຣົມສາສະດາຊາບ ຈຶ່ງຮັບສັ່ງໃຫ້ມາເຝົ້າແລ້ວຕັດ 
ຖາມ ພຣະນັນທະທູນຄວາມວ່າ: ຕົນມີຈິດກຳນັດຄຳນຶງເຖິງນາງຊົນນະບົດກັນລະ 
ຍານີ ລຳດັບນ້ັນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຈຶ່ງສຳແດງອິດທານຸພາບ ພານັນທະຂຶ້ນໄປສູ່
ດາວະດຶງເທວະໂລກ ບັນດານໃຫ້ເຫັນແມ່ວານອນຕົວໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງທາງ ແລ້ວ 
ຊົງພາຂຶ້ນໄປບັນດານໃຫ້ເຫັນນາງຟ້າເທບອັບສອນກັນລະຍາ ຊຶ່ງມີກາຍສວຍສົດ 
ງົດງາມ ກຳລັງດຳເນີນຂຶ້ນໄປເຝົ້າ ທ້າວສະຫັດສະໄນ ຍັງເທບວິມານຈຶ່ງຕັດຖາມ 
ວ່າ: ນັນທະ! ນາງຊົນນະບົດກັນລະຍານີທີ່ທ່ານມີໃຈຮັກໃຄ່  ກັບນາງອັບປະສອນ 
ເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນໃຜຈະງາມກວ່າກັນພຣະນັນທະຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ 
ເຈົ້າ ຈະເອົານາງຊົນນະບົດກັນລະຍານີມາປຽບກັບນາງຟ້ານ້ັນຜິດກັນໄກ ນາງຊົນ 
ນະບົດກັນລະຍານີ ຫາກຈະປຽບທຽບກໍໄດ້ເທົ່າກັບແມ່ວານອນໃນລະຫວ່າງທາງ 
ເທົ່ານ້ັນ. ນັນທະ! ເຮົາວ່າ: ທ່ານຍິນດີຮັກໃຄ່ນາງຟ້າທັງຫຼາຍນ້ີ ຕະຖາຄົດຮັບຮອງ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ນາງຟ້າສຳເລັດຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງທ່ານ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຖ້າ 
ພຣະອົງຈະຊົງພຣະກະລຸນາ ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄດ້ນາງຟ້ານ້ີສົມຄວາມປາຖະໜາ 
ແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງຍິນດີຈະຢູ່ໃນເພດພຣົມຈັນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຕັດວ່າ: ນັນທະ! 
ຕະຖາຄົດຮັບຮອງ ແລ້ວກໍຊົງພານັນທະລົງຈາກເທວະໂລກ ມາປະກົດທີ່ພຣະເຊຕະ 
ວັນ ຄັ້ງນ້ັນ, ບັນດາພິກຂຸທີ່ເປັນເພື່ອນພຣະນັນທະຊາບເຫດ ຕ່າງກໍພາກັນເວ້ົາໃສ່ 
ພຣະນັນທະວ່າ: ປະພຶດພຣົມຈັນເພື່ອນາງຟ້າ ໂດຍມີພຣະບໍຣົມສາສະດາເປັນຜູ້ຮັບ 
ຮອງຈະສົງເຄາະໃຫ້ ພຣະນັນທະຄິດລະອາຍໃຈ ຈຶ່ງຫີຼກອອກໄປຢູໃ່ນທີ່ສະຫງັດ 
ບຳເພັນສະມະນະທຳແຕ່ຜູ້ດຽວ ບໍດົ່ນກໍໄດ້ບັນລຸພຣະອະຣະຫັນຕະຜົນ.  
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ສາກະຍະຣາດ 6 ພຣະອົງອອກບວດ 
 

 ວັນໜຶ່ງ ພຣະບໍຣົມສາສະດາສະເດັດຈາຣິກມາຍັງມະຫາຊົນນະບົດ ປະທັບ
ຢູ່ທີ ່ ອະນປຸິຍະອຳພະວັນ ໃກ້ບ້ານອະນຸປິຍະມະລານິຄົມ ແຄວ້ນເມືອງພາຣານະສີ 
ຄັ້ງນ້ັນ ເຈົ້າສາກະຍະພຣະນາມວ່າ: ມະຫານາມະ ຜ້ເູປັນພຣະໂອຣົດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ອະມໂິຕທະນະ ຜ້ເູປັນພຣະເຈົ້າອາຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ເຂົ້າໄປຫາພຣະອະນຸ 
ຣຸດທະ ຜ້ເູປັນອະນຸຊາ ຊົງທູນວ່າ: ໃນສະກຸນເຮົາ ຍັງບໍມີ່ໃຜອອກບວດຕາມສະ
ເດັດ ພຣະບໍຣົມສາສະດາເລີຍ ສະນ້ັນ, ໃນເຮົາສອງຄົນ ຄື: ອະນຣຸຸດທະ ກັບອ້າຍ 
ຕ້ອງອອກບວດຄົນໜຶ່ງ ອ້າຍຈະໃຫ້ອະນຸຣຸດທະເລືອກເອົາວ່າ ອະນຸຣຸດທະຈະບວດ 
ຫືຼ ຈະໃຫ້ອ້າຍບວດ ເນ່ືອງຈາກພຣະອະນຸຣຸດທະ ເປັນພຣະໂອຣົດພຣະອົງນ້ອຍ 
ຂອງພຣະເຈົ້າອະມິໂຕທະນະ ພຣະມານດາຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກໃຄ່ເມດ
ຕາຈາກພຣະຍາດທັງຫຼາຍ ດ່ັງນ້ັນ, ອະນຸຣຸດທະກຸມານຈຶ່ງທູນວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າບວດ
ບໍ່ໄດ້ດອກ ຂໍໃຫ້ອ້າຍບວດເຖີ້ນ! ພຣະມະຫານາມະຈຶ່ງຮັບສັ່ງວ່າ: ຖ້າອະນຸຣຸດທະ
ຈະຢູ່ກໍຕ້ອງສຶກສາເລື່ອງການຄອງເຮືອນ ເລື່ອງບຳລຸງວົງສະກຸນໃຫ້ດີ ແລະ ພຣະ 
ມະຫານາມະ ກໍຖວາຍຄຳແນະນຳການຄອງຊີບດ້ວຍກະສິກຳ ຕ້ັງແຕ່ເລີ່ມຕ້ົນຈົນ
ຈົບ ອະນຸຣຸດທະກຸມານຟັງແລ້ວ ກໍຄົງຕ້ອງທຳຕິດຕ່ໍກັນໄປບໍຮູ່້ຈັກສິ້ນ ຈຶ່ງຮັບສັ່ງ
ວ່າ: ຖ້າເຊັ່ນນ້ັນໃຫ້ອ້າຍຢູເ່ຖີ້ນ! ເຮົາຈະບວດເອງ ລຳຄານທີ່ຈະຕ້ອງໄປວຸ່ນຢູ່ກັບ
ງານທີບ່ໍ່ມີວັນຈົບສິ້ນ ຮັບສັ່ງແລ້ວກໍລາມານດາຂໍອະນຸຍາດບັນພະຊາຕາມພຣະບ ໍ
ຣົມສາສະດາ ພຣະມານດາຕັດຫ້າມເຖິງ 3 ຄັ້ງ ພາຍຫັຼງກໍຊົງອະນຸຍາດ ແລະ ລຳ 
ດັບນ້ັນ ພຣະອະນຸຣຸດທະກໍໄປຊວນພຣະພັດທິຍະໃຫ້ອອກບວດດ້ວຍກັນ ແຕ່ວິງ 
ວອນຊວນຢູ່ເຖິງ 7 ວັນ ພຣະພັດທິຍະ ຈຶ່ງຍິນຍອມວ່າຈະບວດດ້ວຍ ໃນຄັ້ງນ້ັນ ກະ 
ສັດທັງ 6 ອົງ ຄື: ພຣະພັດທິຍະ, ພຣະອະນຸຣຸດທະ, ພຣະອານົນ, ພຣະພັດຄ,ຸ ພຣະ 
ກມິພິລະ, ພຣະເທວະທັດ ໄດ້ພ້ອມໃຈກັນຈະອອກບັນພະຊາ ແລະ ໄດ້ຊວນ ອຸບາລີ
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ອຳມາດ(ຊ່າງຕັດຜົມ) ລວມເປັນ 7 ຄົນດ້ວຍກັນ ອອກເດີນທາງໄປເຂົ້າເຝົ້າພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາທີ່ ອະນປຸິຍະອຳພະວັນ ຖວາຍອະພິວາດ ແລ້ວຂໍປະທານບັນພະຊາ
ອຸປະສົມບົດ ແຕ່ກ່ອນທີພ່ຣະບໍຣົມສາສະດາຈະຊົງປະທານບັນພະຊາ ພຣະອະນຸຣຸດ 
ທະໄດ້ຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງເປັນກະສັດສູງດ້ວຍ
ຂັດຕິຍະມານະອັນກ້າ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງປະທານບັນພະຊາແກ່ອຸບາລີອຳມາດຜູ້ຮັບໃຊ້
ຕິດຕາມຂອງມວນຂ້າພຣະອົງກ່ອນ ໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫຼາຍໄດ້ບັນພະຊາຕ່ໍພາຍ 
ຫັຼງ ຈະໄດ້ຄາຣະວະໄຫວ້ນົບເຄົາລົບນັບຖືອຸບາລີຜູ້ບວດກ່ອນ ເພື່ອບັນເທົາຂັດຕິຍະ
ມານະໃຫ້ບາງເບົາຈາກສັນດານ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຈຶ່ງໄດ້ປະທານອຸປະສົມບົດ
ແກ່ອຸບາລີກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງອຸປະສົມບົດໃຫ້ແກ່ກະສັດທັງ 6 ພາຍຫັຼງ ພຣະພັດທິຍະ
ໄດ້ສຳເລັດໄຕວິຊາພຣະອະຣະຫັນຕະຜົນໃນພັນສານ້ັນ ພຣະອະນຸຣຸດທະໄດ້ບັນລຸ
ທິບພະຈັກຂຍຸານກ່ອນ ພາຍຫັຼງໄດ້ຟັງພຣະທຳມະເທສະໜາ ມະຫາປຸຣິສະວິຕັກສູດ 
ຈຶ່ງສຳເລັດພຣະອະຣະຫັນຕະຜົນ ພຣະອານົນໄດ້ບັນລຸອະຣິຍະຜົນພຽງພຣະໂສດາ
ບັນ ພຣະພັດຄຸ ແລະ ພຣະກິມພິລະ ຈະເລີນວິປັດສະນາກຳມະຖານ ໄດ້ບັນລຸພຣະ 
ອະຣະຫັນຕະຜົນ ແລະ ຫັຼງຈາກພຣະບຣົມສາສະດາ ປະຣິນິບພານແລ້ວ 4 ເດືອນ 
ອຸບາລີ ກໍໄດ້ບັນລຸອະຣະຫັນຕະຜົນ ເປັນຜູ້ຮອບຮູ້ໃນພຣະວິໄນ ສ່ວນພຣະເທວະທັດ
ນ້ັນ ໄດ້ບັນລຸປຸຖຸຊົນຣິດອັນເປັນຂອງໂລກິຍະບຸກຄົນ. 
 

ພຣະພຸດທະບິດາສະເດັດພຣະນິບພານ 
 

 ໃນກາລະຄັ້ງນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດປະທັບຢູ່ປ່າມະຫາວັນ ໃກ້ 
ພຣະນະຄອນໄພສາລີ ຊົງຊາບວ່າ: ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ພຣະພຸດທະບິດາ ຊຶ່ງປະ 
ທັບຢູ່ກະບິນລະພັດນະຄອນ ຊົງປະຊວນໜັກ ອາໃສທີ່ຊົງສົມບູນດ້ວຍພຣະກະຕັນຍູ 
ກະຕະເວທີຕາທຳ ຈຶ່ງສະເດັດໄປຢ້ຽມພຣະພຸດທະບິດາ ພ້ອມດ້ວຍພຣະສາວົກເປັນ 
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ອັນມາກ ຊົງບຳເພັນປິຕຸປັດຖານທຳຖວາຍການແພດຕາມພຸດທະວິໄສ ຂະນະນ້ັນ 
ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ໄດ້ຮັບການບີບຄັ້ນຈາກອາພາດ ເກີດທຸກຂະເວທະນາຍິ່ງ 
ໜັກ ຈົນໝົດສະຕິ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງຍົກພຣະຫັດ ຕ້ັງພຣະໄທອະທິຖານຈິດ 
ບຳບັດໂຣຄາພະຍາດ ແລ້ວຊົງລູບລົງພຣະສຽນພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ຂະນະນ້ັນ 
ອາການປະຊວນຂອງພຣະພຸດທະບິດາກໍທຸເລົາລົງ ດ້ວຍພຣະປາຣະມີພຣະພຸດທະ 
ອົງ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ ຍົກພຣະຫັດລູບທີ່ພຣະຫັດເບື້ອງຂວາ ອາພາດກໍທຸເລົາ 
ລົງ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າຍົກພຣະຫັດລູບທີ່ເບື້ອງຊ້າຍ ອາພາດເບື້ອງຊ້າຍກໍທຸເລົາ 
ລົງ ພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະຊົງພຣະສຳລານພຣະວໍລະກາຍ ຄວາມທຸກຂະເວທະນາ 
ອັນສາຫັດ ຊົງລຸກຂຶ້ນປະທັບນ່ັງຖວາຍ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຊາບ 
ຊຶ້ງໃນພຣະມະຫາກະລຸນາທິຄຸນ ທີ່ສະເດັດມາຊົງອະນຸເຄາະ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ 
ຊົງສະແດງທຳມະເທສະໜາໂຜດໃຫ້ພຣະພຸດທະບິດາ ຈົນບັນລຸພຣະອະຣະຫັດຕະ 
ຜົນ ດ້ວຍພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ຊົງພິຈາລະນາເຫັນຊົນມາຍຸຂອງພຣະອົງເຖິງອະ 
ວະສານສິ້ນສຸດພຽງນ້ັນແລ້ວ ກໍທູນລາພຣະບໍຣົມສາສະດາ ແລະ ລາພຣະບໍຣົມວົງ 
ສານຸວົງທັງສິ້ນດ້ວຍກັນ ສະເດັດເຂົ້າສູ່ນິບພານ ດ້ວຍອຸບປະທິເສສະນິບພານ ພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາ ຊົງເຄົາລົບໃນຂັດຕິຍະປະເພນິຍົມ  ຊົງເປັນປະທານອຳນວຍການ 
ພຣະສົບ  ໃນຖານະທີ່ພຣະອົງເປັນພຣະຣາຊໂອຣົດ ແລະ ເປັນພຣະຍາດຜູ້ໃຫຍ່ ຈຶ່ງ 
ຮັບສັ່ງໃຫ້ພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະເຈົ້າ ໄປກວດເບິ່ງທີ່ປະດິດສະຖານ ເພື່ອ 
ຖວາຍພຣະເພີງພຣະສົບພຣະພຸດທະບິດາ ແລະ ຮັບສັ່ງໃຫ້ພຣະສາຣີບຸດເຖຣະເຈົ້າ 
ເປັນພາລະຈັດຖວາຍນ້ໍາສົງພຣະສົບພຣະພຸດທະບິດາ  ຕາມຂັດຕິຍະປະເພນີ  ເມ່ືອ 
ເຈົ້າພະນັກງານອັງເຊີນພຣະສົບໄປປະດິດສະຖານ ທີ່ເຊີງຊະກອນແລ້ວ ຈັດຖວາຍ 
ສົມພຣະກຽດຂອງພຣະມະຫາກະສັດ, ບັນດາພຣະປະຍູລະຍາດທັງ 6 ພຣະນະ 
ຄອນຄື: ເມືອງກະບນິລະພັດ,  ເມືອງເທວະທະຫະ,  ເມືອງໂກລິຍະ,  ເມືອງສັກກະ, 
ເມືອງສຸປະວາສະ,   ເມືອງເວຣະນະຄອນ    ກໍປະຊຸມກັນບຳເພັນກຸສົນອຸທິດຖວາຍ 
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ຕອບແທນພຣະພຸດທະບິດາ 
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ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຖວາຍອາໄລຢ່າງຍິ່ງ ຄັນໄດ້ເວລາພຣະບໍຣົມສາສະດາ 
ກໍຊົງເປັນປະທານຈູດເພີງຖວາຍພຣະສົບພຣະພຸດທະບິດາ ບັນດາປະຍູລະຍາດທັງ 
ຫຼາຍ ພາກັນໂສກເສົ້າປະຣິເວທະນາການ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ກໍຊົງຕັດທຳມິກະ 
ຖາ ເພື່ອລະງັບຄວາມໂສກເສົ້າແຫ່ງມະຫາຊົນ ໂດຍຄວນແກ່ອຸປະນິດໄສ. 
 

ພຣະນາງປະຊາບໍດີ ໂຄຕະມີ ອອກບວດ 
 

 ສ່ວນພຣະນາງມະຫາປະຊາບໍດີ ມີພຣະໄທນ້ອມໄປໃນບັນພະຊາຈຶ່ງສະເດັດ 
ໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາຍັງນິໂຄທາຣາມ ທູນຂໍບັນພະຊາ ພຣະສາສະດາຊົງບໍ່ 
ອະນຸຍາດ ແມ່ນພຣະນາງຈະທູນຂໍເຖິງ 3 ຄັ້ງ ກໍບໍ່ສົມປະສົງ ພຣະນາງຊົງພຣະ 
ກັນແສງສະເດັດກັບພຣະນິເວດ ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສາສະດາສະເດັດກັບໄປປະທັບຍັງ 
ກຸຕິສາລາທີ່ປ່າມະຫາວັນພຣະນະຄອນໄພສາລີແລ້ວ ພຣະນາງມະຫາປະຊາບໍດີໂຄ 
ຕະມີພ້ອມດ້ວຍນາງກະສັດສາກະຍະຣາຊວົງເປັນອັນມາກ ທີ່ຍິນດີໃນການບັນພະ 
ຊາປົງພຣະເກສາ ນຸ່ງຫ່ົມຜ້າກາສາວະພັດ ພາກັນສະເດັດອອກຈາກພຣະນະຄອນ 
ກະບິນລະພັດ ໄປເມືອງໄພສາລີດ້ວຍພຣະບາດ ຕ້ັງພຣະໄທຂໍປະທານບັນພະຊາ 
ຊົງດຳເນີນໄປສາລາ ປະທັບຢືນກັນແສງຢູ່ທີ່ຊຸ້ມປະຕູກຸຕິ ທີ່ພຣະບໍຣົມສາສະດາ 
ປະທັບຂະນະນ້ັນ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ ອອກມາພົບຊາບຄວາມແລ້ວກໍຮັບເປັນພາ 
ລະນຳຄວາມເຂົ້າຂາບທູນຂໍປະທານອຸປະສົມບົດ ໃຫ້ພຣະນາງມະຫາປະຊາບໍດີ 
ໃນຄັ້ງທຳອິດ ພຣະບໍຣົມສາສະດາບໍ່ຊົງອະນຸຍາດ ຕັດວ່າ: ສະຕີບໍ່ຄວນອຸປະສົມບົດ 
ພາຍຫັຼງພຣະອານົນທູນຖາມວ່າ: ຫາກສະຕີບວດ ຈະສາມາດປະຕິບັດທຳໄດ້ບັນລຸ 
ອະຣິຍະມັກ ອະຣິຜົນ ໂດຍຄວນແກ່ອຸປະນິດໄສຫືຼບໍ່? ເມ່ືອພຣະສາສະດາຕັດວ່າ: 
ສາມາດບັນລຸໄດ້ ພຣະອານົນຂາບທູນວ່າ: ຖ້າເຊັ່ນນ້ັນ ຂໍໃຫ້ຊົງພຣະກະລຸນາປະ 
ທານໂອກາດໃຫ້ພຣະເຈົ້ານ້າ ໄດ້ຊົງອຸປະສົມບົດດ້ວຍເຖີ້ນ! ຊົງຮັບສັ່ງວ່າ: ດູກ່ອນ! 
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ອານົນ ຖ້າວ່າພຣະນາງມະຫາປະຊາບໍດີໂຄຕະມີຈະຊົງຮັບປະຕິບັດຄະຣຸທຳ 8 ໄດ້ 
ບໍລິບູນ ຕະຖາຄົດຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ບວດ ຊຶ່ງຄະຣຸທຳ 8 ປະການມີດ່ັງນ້ີ: 

1. ພິກຂຸນີແມ່ນຈະຈຳພັນສາ 100 ພັນສາກໍຄວນໃຫ້ທຳອັນຊະລີ ເຄົາລົບນົບ
ນ້ອມພິກຂຸ ແມ່ນບວດໃນວັນດຽວ. 

2. ພິກຂຸນີ ບໍ່ຄວນຢູ່ຈຳພັນສາໃນວັດທີ່ບໍ່ມີພິກຂຸ. 
3. ພິກຂຸນີ ຈະຕ້ອງທຳອຸໂປສະຖະກຳ ແລະ ຮັບໂອວາດຈາກພິກຂຸສົງທຸກ

ເຄິ່ງເດືອນ. 
4. ພິກຂຸນີ ຈຳພັນສາແລ້ວ ເພິ່ງໃຫ້ປະວາຣະນາໃນສຳນັກສົງທັງສອງຝ່າຍ

ຄື: ທັງຝ່າຍພິກຂຸແລະພິກຂຸນີ. 
5. ພິກຂຸນີ ຕ້ອງອາບັດສັງຄາທິເສດແລ້ວ ຕ້ອງປະພຶດປັກຂະມານັດໃນສົງ 2 

ຝ່າຍ. 
6. ພິກຂຸນີ ອຸປະສົມບົດໃນສຳນັກສົງທັງສອງຝ່າຍເພິ່ງສະມາທານຊຶ່ງຂໍ້ປະຕິ 

ບັດໃນທຳ 6 ປະການຄື: ເວ້ັນຈາກປານາຕິບາດ ເຖິງວິກາລະໂພຊະນະ
ເປັນຕ້ົນບໍ່ໃຫ້ລ່ວງ ແລະ ສຶກສາໃຫ້ຮູ ້ຂໍປ້ະຕິບັດຕ່າງໆ ສິ້ນການເຖິງພັນ
ສາເຕັມ. 

7. ຫ້າມພິກຂຸນີ ດ່າພິກຂຸສົງດ້ວຍເຫດໃດເຫດໜຶ່ງ. 
8. ພິກຂຸນີ ນັບແຕ່ວັນບັນພະຊາເປັນຕ້ົນໄປ ເພິ ່ງສະດັບຮັບໂອວາດຂອງພິກຂຸ 

ກ່າວສັ່ງສອນຝ່າຍດຽວ ຫ້າມໃຫ້ໂອວາດສັ່ງສອນພິກຂຸສົງ.  
   ລຳດັບນ້ັນພຣະອານົນ ຈຶ່ງນຳເອົາຄະຣຸທຳ 8 ປະການນ້ັນຈາກພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດາແລ້ວ ກໍອອກມາແຈ້ງພຣະພຸດທະບັນຍັດນ້ັນແກ່ ພຣະນາງມະຫາປະຊາ 
ບໍດີໂຄຕະມີ, ພຣະນາງປະຊາບໍດີໂຄຕະມີ ຊົງນ້ອມຮັບທີ່ຈະປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຍິນ 
ດີທຸກປະການ ພຣະອານົນກໍເຂົ້າມາຂາບທູນພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໃຫ້ຊົງຊາບພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ກໍຊົງໂຜດປະທານບັນພະຊາອຸປະສົມບົດໃຫ້ແກ່ພຣະນາງມະຫາ 
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ປະຊາບໍດີໂຄຕະມີ ກັບສາກະຍະຂັດຕິຍະນາຣີດ້ວຍກັນທັງສິ້ນ ຄັນອອກພັນສາແລ້ວ 
ພຣະບໍຣົມສາສະດາກັບທັງພຣະສົງສາວົກທັງຫຼາຍ ກໍສະເດັດຈາກເມືອງໄພສາລີ 
ໄປຍັງພຣະນະຄອນສາວັດຖີ ປະທັບຢູ່ທີ່ພຣະເຊຕະວັນມະຫາວິຫານ ເມ່ືອພຣະນາງ 
ເຈົ້າມະຫາປະຊາບໍດີໂຄຕະມີ ຊົງບັນພະຊາແລ້ວ ບັນດາມະຫາອຳມາດ ແລະ ຣາຊ 
ປຸໂຣຫິດທັງຫຼາຍ ໄດ້ປະຊຸມພ້ອມກັນຍົກ ເຈົ້າສາກະຍະມະຫານາມໂອຣົດອົງໃຫຍ່ 
ຂອງ ພຣະເຈົ້າອະມໂິຕທະນະ ພຣະອະນຸຊາຂອງພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ຂຶ້ນເປັນ 
ມະຫາກະສັດສະເຫວີຍຣາຊສົມບັດສືບຣາຊສັນຕິວົງ ຕ່ໍມາພຣະນາງພິມພາເທວີ 
ມານດາຂອງຣາຫຸນກຸມານ ກໍເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ທູນລາອອກບັນພະ 
ຊາແລ້ວ ຊົງພາບັນດາຂັດຕິຍະນາຣີທັງຫຼາຍ ເດີນທາງໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ 
ເຈົ້າທີ່ພຣະເຊຕະວັນວິຫານ ທູນຂໍປະທານບັນພະຊາອຸປະສົມບົດ ພຣະບໍຣົມສາສະ 
ດາ ກໍຊົງປະທານບັນພະຊາອຸປະສົມບົດແກ່ພຣະນາງເຈົ້າ ແລະບັນດາຂັດຕິຍະນາຣີ 
ທັງສິ້ນດ້ວຍຄະຣຸທຳ 8 ປະການນ້ັນ. 

 

ຍະມະກະປະຕິຫານ 
 

 ຄັ້ງໜຶ່ງ ພວກເສດຖີຊາວເມືອງຣາຊຄຶ ພາກັນໄປອາບນ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍາຄົງຄາ 
ເພື່ອຊຳລະບາບຕາມປະເພນີ ໄດ້ເນ່ັງຕາຂ່າຍໄວ້ໃນນ້ໍາເພື່ອປ້ອງກັນສັດຮ້າຍ ໃນ
ເວລານ້ັນ ໄດ້ມີປູດໄມ້ຈັນແດງຂະໜາດຊໍ່າບາດຖືກຟອງນ້ໍາພັດໄຫຼມາຂ້ອງຢູຕ່າ 
ຂ່າຍ ປູດໄມ້ຈັນແດງນ້ັນມີລາຄາແພງ ຣາຊຄະຫະເສດຖີຈຶ່ງຄິດວ່າ: ບັດນ້ີມີມະຫາ 
ຊົນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຂ່າວລກັືນວ່າ: ຜູ້ນ້ັນເປັນອະຣະຫັນ ຜູ້ນ້ີເປັນພຣະອະຣະຫັນ ແມ່ນ 
ສະມະນະກໍມີຫຼາຍທ່ານ ທີ່ປະກາດຕົນວ່າເປັນພຣະອະຣະຫັນ ເຮົາບໍ່ອາດຈະຮູ້ໄດ້ 
ວ່າຜູ້ໃດເປັນພຣະອະຣະຫັນ ທີ່ເຮົາຄວນຈະເຄົາລົບນົບໄຫວ້ ແລ້ວຍອມຕົນເປັນສາ 
ວົກ ບັດນ້ີ ເຫັນຄວນຈະເອົາບາດແຂວນໄວ້ເທິງປາຍໄມ້ນ້ັນໃຫ້ປະກາດວ່າ: ຖ້າວ່າ 
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ພຣະອະຣະຫັນມີຢູ່ ຂໍເຊີນໃຫ້ທ່ານຜູ້ນ້ັນຈົ່ງເຫາະມາໃນອາກາດ ແລ້ວຖືເອົາບາດ 
ໄມ້ຈັນແດງນ້ີຕາມປາຖະໜາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍບຸດພັນລະຍາຈະເຄົາລົບ 
ນົບໄຫວ້ຍອມຕົນເປັນສາວົກ ນັບຖືບູຊາຕະຫຼອດຊີວິດ ຫາກພາຍໃນ 7 ວັນນ້ີບໍ່ມີຜູ້ 
ໃດທີ່ຊົງຄຸນເປັນພຣະອະຣະຫັນເຫາະມາຖືເອົາບາດແລ້ວ ເຮົາຈະຖືວ່າໃນໂລກນ້ີ 
ບໍ່ມີພຣະອະຣະຫັນດ່ັງທີ່ມະຫາຊົນຂ່າວລືກັນເລີຍ ໃນເວລານ້ັນໄດ້ມີບຸກຄົນຫຼາຍ 
ຄົນທີ່ສະແດງຕົນວ່າເປັນພຣະອະຣະຫັນ ດ້ວຍອຸບາຍຕ່າງໆ ແລະຈະຂໍຮັບບາດໄປ 
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຫາະໄປຖືເອົາບາດຕາມປະກາດ ແມ່ນເວລາຈະໄດ້ລ່ວງເລີຍໄປແລ້ວ 6 
ວັນ ຈົນເຂົ້າວັນທີ 7 ແລ້ວ ກໍຍັງບໍ່ປະກົດວ່າ ມີຜູ້ໃດເຫາະມາຖືເອົາບາດຕາມປະ 
ກາດຂອງທ່ານເສດຖີນ້ັນ ບັງເອີນໃນວັນນ້ັນ ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະເຖຣະໄດ້ 
ເດີນທາງມາບິນບາດໃນພຣະນະຄອນຣາຊຄຶ ຢຸດຢືນຢູ່ທີ່ພື້ນຫີນກ້ອນໃຫຍ່ໃນພາຍ 
ນອກເມືອງ ພຣະມະຫາເຖຣະ ໄດ້ຍິນສຽງມະຫາຊົນສົນທະນາກັນວ່າ: ວັນນ້ີເປັນ 
ວັນທີ 7 ເປັນວັນສຸດທ້າຍຂອງວັນປະກາດຂອງທ່ານເສດຖີແລ້ວ ຍັງປະກົດວ່າ ບໍ ່
ມີພຣະອະຣະຫັນອົງໃດ ທີ່ສາມາດເຫາະມາເອົາບາດໄມ້ຈັນແດງເລີຍ ພຣະອະຣະ 
ຫັນ ຄົງຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນໂລກນ້ີແນ່ແລ້ວ ວັນນ້ີແຫຼະຈະໄດ້ຮູ້ທົ່ວກັນວ່າ: ໃນໂລກນ້ີຈະມີ 
ພຣະອະຣະຫັນຫືຼບໍ່? ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະໄດ້ຍິນຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍກຳລັງດູໝິ່ນ 
ພຣະສາສະໜາ ເປັນການເຊື່ອມເສຍເຖິງກຽດຕິຄຸນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຕະຫຼອດ 
ເຖິງພຣະອະຣະຫັນທັງຫຼາຍ ລຳດັບນ້ັນ ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະໄດ້ກ່າວກັບ
ພຣະປິນໂທລະພາຣະທະວາຊະ ຜ້ເູປັນສິດໃຫ້ເຫາະໄປເອົາບາດໄມ້ຈັນແດງຈະໄດ້ 
ເປື້ອງຄຳນິນທາວ່າຮ້າຍນ້ັນເສຍ ພຣະປິນໂທລະພາຣະທະວາຊະ ກໍໄດ້ທຳອິດທິປະ 
ຕິຫານເຫາະຂຶ້ນໄປໃນອາກາດ ກັບທັງແຜ່ນຫີນໃຫຍ່ ຊຶ່ງຢືນຢຽບຢູ່ນ້ັນໄປຮັບເອົາ 
ບາດໄມ້ຈັນແດງ ພຣະເຖຣະເຈົ້າເຫາະວຽນຮອບພຣະນະຄອນຣາຊຄຶ ປະກົດແກ່ 
ມະຫາຊົນທົ່ວໄປ ຊົນທັງຫຼາຍພາກັນຮ້ອງຊື່ນຊົມປະຕິຫານຢ່າງສຽງຟົດຟື້ນ. ຄັນ 
ພຣະມະຫາເຖຣະເຈົ້າວຽນໄດ້ 3 ຮອບແລ້ວ ກໍສະລັດແຜ່ນຫີນທີ່ຢຽບຢູ່ນ້ັນໃຫ້ປິວ 
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5xN,r5fmtxts;af 
ຕົກໄປຍັງທີ່ເດີມແລ້ວເຫາະມາລອຍຢູ່ເທິງເຮືອນທ່ານເສດຖີນ້ັນ ເມ່ືອທ່ານເສດຖີ 
ໄດ້ເຫັນເຊັ່ນນ້ັນ ກໍເກີດປິຕິເຫ້ືຼອມໃສສຸດທີ່ຈະປະມານ ໄດ້ໝອບຂາບຈົນຈຳພື້ນ 
ແລ້ວຮ້ອງອາລາດທະນາພຣະເຖຣະໃຫ້ລົງມາໂຜດ ເມ່ືອພຣະເຖຣະລົງມານ່ັງເທິງ 
ອາສະນະທີ່ທ່ານເສດຖີໄດ້ຈັດຕົກແຕ່ງໄວ້ເປັນອັນດີແລ້ວ ທ່ານເສດຖີກໍໃຫ້ນຳບາດ 
ໄມ້ຈັນແດງນ້ັນລົງມາບັນຈຸອາຫານອັນປະນີດໃສ່ໃນບາດນ້ັນຈົນເຕັມ ແລ້ວນ້ອມ 
ຖວາຍພຣະເຖຣະເຈົ້າດ້ວຍຄາຣະວະອັນສູງ ພຣະເຖຣະເຈົ້າຮັບບາດແລ້ວກໍອວ່າຍ 
ໜ້າກັບຍັງວິຫານ ຝ່າຍຊົນທັງຫຼາຍທີ່ໄປກິດທຸລະໃນທີ່ອ່ືນກັບມາບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນປາ 
ຕິຫານນ້ັນ ກໍຮີບພາກັນຕິດຕາມພຣະເຖຣະເຈົ້າໄປເປັນອັນມາກ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານ 
ເມດຕາສະແດງປະຕິຫານຕ່າງໆໃຫ້ເບິ່ງ ພຣະເຖຣະເຈົ້າ ກໍສະແດງປະຕິຫານໃຫ້ 
ຊົນທັງຫຼາຍເບິ່ງ ແລ້ວກໍກັບໄປສູ່ວິຫານ ພຣະບໍຣົມສາສະດາສະ ໄດ້ສະດັບສຽງ 
ມະຫາຊົນທັງຫຼາຍ ຈຶ່ງຕັດຖາມພຣະອານົນວ່າ: ສຽງຫຍັງ? ພຣະອານົນກໍຂາບ 
ທູນໃຫ້ຊົງຊາບ ຈຶ່ງຮັບສັງ່ໃຫ້ພຣະເຖຣະສິດນ້ັນມາຖາມ ຄັນຊົງຊາບຄວາມແລ້ວ 
ກໍຊົງຕຳໜິວ່າ: ເປັນການບໍ່ສົມຄວນ ແລ້ວໂປຣດໃຫ້ທຳລາຍບາດໄມ້ຈັນແດງນ້ັນ 
ເສຍ ແລະຊົງບັນຍັດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພຣະສາວົກທຳປະຕິຫານນ້ັນສືບຕ່ໍໄປອີກ ຝ່າຍເດຍ 
ຣະຖີທັງຫຼາຍໄດ້ຊາບເຫດນ້ັນ ແລ້ວກໍພາກັນດີໃຈຄິດເຫັນໄປວ່າ: ຕົນໄດ້ໂອກາດ 
ຈະຍົກຕົນແລ້ວ ກໍໄດ້ທ່ຽວປະກາດວ່າ: ເຮົາຈະທຳປະຕິຫານແຂ່ງກັບພຣະສະມະ 
ນະໂຄດົມ ຄັນພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູໄດ້ຊົງສະດັບຂ່າວເຊ່ ັນນ້ັນ ກໍສະເດັດໄປເຝົ້າ 
ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຂາບທູນຖາມວ່າ: ໄດ້ຊາບວ່າພຣະອົງຊົງບັນຍັດຫ້າມພຣະ 
ສາວົກທຳປະຕິຫານຫືຼປະການໃດ? ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຊົງຮັບວ່າ: ມະຫາ 
ບໍພິດ! ເປັນຈິງຢ່າງທີ່ຊົງຊາບ ພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູກໍທູນຕ່ໍໄປອີກວ່າ: ບັດນ້ີພວກ 
ເດຍຣະຖີກຳລັງຕຽມການທຳປະຕິຫານ ພຣະອົງຈະທຳປະການໃດ? ມະຫາບໍພິດ! 
ຖ້າເດຍຣະຖີທຳປະຕິຫານ ຕະຖາຄົດກໍຈະທຳ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ ກໍພຣະອົງ 
ຊົງບັນຍັດຫ້າມທຳປະຕິຫານແລ້ວບໍ່ແມ່ນບໍ່? ຈິງຢ່າງທີ່ມະຫາບໍພິດຮັບສັ່ງ ແຕ່ຕະ 
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ຖາຄົດຫ້າມສະເພາະພຣະສາວົກເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມຕະຖາຄົດ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້
ຈະເລີນ ພຣະອົງຊົງບັນຍັດຫ້າມຜູ້ອ່ືນ ແຕ່ພຣະອົງຍົກເວ້ັນບໍ່? ມະຫາບໍພິດ! ຖ້າດ່ັງ 
ນ້ັນຕະຖະຄົດຂໍຖາມພຣະອົງແດ່ວ່າ: ພຣະຣາຊອຸທະຍານຂອງມະຫາບໍພິດທັງຫຼາຍ 
ນ້ັນ ຖ້າຄົນທັງຫຼາຍມາບໍລິໂພກໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ມີໝາກມ່ວງເປັນຕ້ົນໃນພຣະຣາຊ 
ອຸທະຍານນ້ັນ ພຣະອົງຈະທຳແນວໃດແກ່ຊົນທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ັນ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະ 
ເລີນ ຂ້າພຣະອົງຈະລົງໂທດແກ່ຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ ມະຫາບໍພິດ! ຖ້າພຣະອົງສະເຫວີຍ 
ໝາກໄມ້ໃນພຣະຣາຊອຸທະຍານນ້ັນແລ້ວ ຄວນຈະໄດ້ຮັບລົງໂທດປະການໃດ? ຂ້າ 
ແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ ຂ້າພຣະອົງເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິໂພກໄດ້ບໍ່ມີໂທດ ມະຫາບໍພິດ! 
ຕະຖາຄົດກໍເປັນເຊັ່ນນ້ັນເໝືອນກັນ ເຫດນ້ັນ ຕະຖາຄົດ ຈຶ່ງສາມາດທຳປະຕິຫານ 
ໄດ້. ຈາກນ້ັນພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູໄດ້ຖາມອີກວ່າ: ເມ່ືອໃດພຣະອົງຈະຊົງທຳປະ 
ຕິຫານ? ນັບແຕ່ນ້ີໄປອີກ 5 ເດືອນ ເຖິງວັນເພັງອາສາລະຫະເດືອນ 8 ຈຶ່ງຈະທຳ 
ປະຕິຫານ ພຣະອົງຈະທຳປະຕິຫານນະທີ່ໃດ?ຕະຖາຄົດຈະທຳປະຕິຫານທີ່ໃກ້ພຣະ 
ນະຄອນສາວັດຖີ ຄັນເດຍຣະຖີທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ຂ່າວນ້ັນ ກໍກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕິດຕາມ 
ໄປທຳປະຕິຫານທີ່ໃກ້ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ພ້ອມກັບປະກາດໃຫ້ມະຫາຊົນຊາບ 
ດ້ວຍວ່າ: ພຣະສະມະນະໂຄດົມ ຈະໜີເຮົາໄປທຳປະຕິຫານທີ່ເມືອງສາວັດຖີ ເຮົາ 
ທັງຫຼາຍຈະພາກັນຕິດຕາມບໍ່ຍອມໃຫ້ໜີໄປໃຫ້ພົ້ນ ຫັຼງຈາກພຣະບໍຣົມສາສະດາ ສະ 
ເດັດກັບຈາກບິນທະບາດໃນພຣະນະຄອນຣາຊຄຶແລ້ວ ກໍສະເດັດພຣະພຸດທະດຳ 
ເນີນໄປພຣະນະຄອນສາວັດຖີໂດຍລຳດັບ ດ້ວຍຄວາມສະບາຍບໍ່ຮີບຮ້ອນປະທັບ 
ພັກແຮມຕາມໄລຍະທາງແມ່ນເຫ່ົຼາເດຍຣະຖີທັງຫຼາຍ ກໍພາກັນຕິດຕາມພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດາຈົນເຖິງພຣະນະຄອນສາວັດຖີ ຄັນເຖິງພຣະນະຄອນສາວັດຖີແລ້ວປະ 
ກາດແກ່ຊາວເມືອງວ່າ: ຈະທຳປະຕິຫານທີ່ນ້ັນ ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ 
ຊົງຊາບຂ່າວວ່າ: ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ສະເດັດມາປະທັບຍັງພຣະເຊຕະວັນວິຫານ 
ຈຶ່ງສະເດັດອອກມາເຝົ້າແລ້ວຂາບທູນວ່າ: ບັດນ້ີເຫ່ົຼາເດຍຣະຖີຈະທຳການເພື່ອສະ 
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ແດງປະຕິຫານ ຂ້າພະເຈົ້າຈະທຳສະຖານທີ່ຖວາຍເພື່ອເປັນທີ່ສະແດງປະຕິຫານ 
ພຣະອົງຈະຊົງທຳປະຕິຫານສະຖານທີ່ໃດ? ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຈຶ່ງຕັດວ່າ: ຕະ 
ຖາຄົດຈະທຳປະຕິຫານທີ່ໃກ້ຮົ່ມໄມ້ໝາກມ່ວງ ເມ່ືອພວກເດຍຣະຖີໄດ້ຮູ້ລ່ວງຂ່າວ 
ແລ້ວ ກໍພາກັນທຳລາຍບັນດາຕ້ົນໝາກມ່ວງໃນບໍລິເວນນ້ັນທັງສິ້ນ ແມ່ນແຕ່ເມັດ 
ໝາກມ່ວງທີ່ຫາກໍງອກຂຶ້ນກໍບໍ່ໃຫ້ມີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນໂອກາດແກ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ 
ເຈົ້າທຳປະຕິຫານ ດ່ັງພຣະວາຈາທີ່ຊົງຮັບສັ່ງແກ່ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ ຄັນ 
ເຖິງວັນເພັງເດືອນ 8 ເວລາເຊົ້າ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍພຣະສົງສາວົກ 
ສະເດັດເຂົ້າໄປບິນທະບາດ ຍັງບໍ່ທັນຈະເຖິງພຣະນະຄອນ ຂະນະນ້ັນ, ນາຍອຸທະ 
ຍານບານ ຊື່ວ່າ: ຄັນດະ ຜູ້ຮັກສາສວນຫຼວງ ໄດ້ເຫັນໝາກມ່ວງໃຫຍ່ສຸກຢູ່ເທິງຕ້ົນ 
ມີກ້ິງໃບບັງ, ມົດແດງຕອມຢູ່ໂດຍຮອບ ກາກຳລັງຈະເຈາະກິນ ນາຍຄັນດະ ດີໃຈ 
ຈຶ່ງໄລ່ກາໃຫ້ບິນໜີໄປ ແລ້ວເກັບເອົາໝາກມ່ວງສຸກນ້ັນລົງມາຫວັງຈະເອົາໄປ 
ຖວາຍພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ ມາໃນລະຫວ່າງທາງກໍພົບກັບພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ 
ເຈົ້າ ເລີຍມີສັດທາເຫ້ືຼອມໃສ ຈຶ່ງໄດ້ນ້ອມເອົາໝາກມ່ວງສຸກນ້ັນເຂົ້າໄປຖວາຍພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາ ຄັນພຣະອົງຊົງຮັບແລ້ວ ປະສົງຈະປະທັບນ່ັງສະເຫວີຍໝາກມ່ວງ 
ທີ່ນ້ັນ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ ກໍປລູາດອາສະນະຖວາຍຕາມພຣະພຸດທະປະສົງພ້ອມ 
ກັບເອົາໝາກມ່ວງນ້ັນ ທຳເປັນອຳພະປານະຖວາຍໃຫ້ຊົງສະເຫວີຍ. ຄັນພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດາຊົງສະເຫວີຍອຳພະປານະແລ້ວ ຈຶ່ງຮັບສັ່ງໃຫ້ນາຍອຸທະຍານເອົາເມັດ 
ໝາກມ່ວງນ້ັນປູກທີ່ພື້ນດິນທີ່ນ້ັນ ແລ້ວພຣະບໍຣົມສາສະດາກໍຊົງອະທິຖານລ້າງ 
ພຣະຫັດ(ມື)ລົງໃສ່ເມັດໝາກມ່ວງນ້ັນ ດ້ວຍພຣະພຸດທະນຸພາບເມັດໝາກມ່ວງ ກໍ 
ເລີ່ມງອກຂຶ້ນທັນທີ ແລ້ວເລີ່ມເກີດເປັນລຳຕ້ົນແຕກໃບແຕກງ່າໂດຍລຳດັບ ຈົນຕ້ົນ 
ໝາກມ່ວງນ້ັນໃຫຍ່ສູງໄດ້ 12 ວາ 2 ສອກ ພ້ອມກັບຕົກຊໍອອກດອກ ອອກຜົນ, 
ອ່ອນ, ແກ່, ສຸກ ແລ້ວລົ່ນລົງມາພື້ນ ມະຫາຊົນເດີນຜ່ານມາກໍເກັບບໍລິໂພກມີລົດອັນ 
ຫວານ ບໍ່ດົນນານຂ່າວເລື່ອງໝາກມ່ວງວິເສດນ້ັນ ກໍແຜ່ລາມໄປທົ່ວພຣະນະຄອນ 
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ປະຊາຊົນ ກໍພາກັນສັນຈອນຫ່ັຼງໄຫຼມາຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ລຳດັບນ້ັນ, 
ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຈັດຮັກສາຕ້ົນໝາກມ່ວງນ້ັນຕະຫຼອດທີ່ໃນບໍລິ 
ເວນນ້ັນ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໃຜເຂົ້າມາທຳລາຍ ຄົນທັງຫຼາຍຊົມ ແລະ ບາງຄົນກໍເກັບ 
ກິນຕາມປະສົງແລ້ວຊວນກັນດ່າເຫ່ົຼາເດຍຣະຖີວ່າ: ເປັນຄົນຊົ່ວຊ້າມີເຈຕະນາຮ້າຍ 
ຈ້າງໃຫ້ຄົນມາທຳລາຍຕ້ົນໝາກມ່ວງ ແມ່ນແຕ່ເມັດງອກກໍບໍ່ໃຫ້ເຫືຼອ ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ 
ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ທຳປະຕິຫານໃຫ້ສົມຈິງດ່ັງພຣະວາຈາ ໃນເວລາທ່ຽງນ້ັນ 
ເອງ ທ້າວສັກກະອະມະຣິນທາທິຣາດ ໄດ້ບັນດານໃຫ້ເກີດພາຍຸໃຫຍ່ພັດເປັນທຸລີ 
ຮອບບໍລິເວນນ້ັນ ແລະ ໄດ້ບັນດານໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາ ເຮັດໃຫ້ເດຍຣະຖີທັງຫຼາຍບ ໍ
ສາມາດຈະທົນທານຢູ່ໄດ້ ຕ້ອງພາກັນໜີໄປຈາກທີ່ນ້ັນ ພວກເດຍຣະຖີທັງຫຼາຍໄດ້ 
ຮັບຄວາມອັບອາຍນ້ອຍໃຈເປັນທີ່ສຸດ ໄດ້ໃຊ້ເຊືອກຜູກຄໍຂອງຕົນແລ້ວກະໂດດລົງ 
ແມ່ນ້ໍາ  ທຳລາຍຊີວິດຕົນເອງ  ຄັນປະຊາຊົນທັງຫຼາຍໄດ້ມາປະຊຸມກັນທີ່ບໍລິເວນນ້ັນ 
ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດອອກຈາກພຣະຄັນທະກຸຕິ 
ເພື່ອຊົງທຳປະຕິຫານ ປະທັບຢືນຢູ່ທີ່ໜ້າພຣະວິຫານຂະນະນ້ັນພຣະສາວົກ ແລະສາ 
ວິກາທັງຫຼາຍທີ່ມີອິດຖິຣິດຕ່າງກໍເຂົ້າເຝົ້າ ຂໍປະທານໂອກາດທຳປະຕິຫານຖວາຍ 
ພຣະບໍຣົມສາສະດາບໍ່ຊົງປະທານ ຕ່ໍມາພຣະບໍຣົມສາສະດາ ກໍຊົງທຳປະຕິຫານ 
ເຫາະຂຶ້ນໄປໃນອາກາດ ສະເດັດດຳເນີນໄປມາໃນພື້ນຣັດຕະນະຈົງກົມແລ້ວຊົງນິ 
ຣະມິດພຣະພຸດທະນິຣະມິດເໝືອນພຣະອົງຂຶ້ນອົງໜຶ່ງ ສະແດງອະຣິຍະບົດໃຫ້ປະ 
ກົດສະຫັຼບກັບພຣະອົງ ຄື: ພຣະອົງສະເດັດປະທັບຢືນ ພຣະພຸດທະນິຣະມິດສະເດັດ 
ນ່ັງ ພຣະອົງປະທັບນ່ັງ ພຣະພຸດທະນິຣະມິດປະທັບຢືນ ທຸກໆອະຣິຍະບົດສະຫັຼບກັນ 
ບາງທີພຣະພຸດທະນິມິດຕັດຖາມ ພຣະອົງຕັດຕອບ ພຣະອົງຕັດຖາມ ພຣະພຸດທະນິ 
ມິດຕອບ ໃນທີ່ສຸດຊົງທຳປະຕິຫານໃຫ້ເກີດທໍ່ນ້ໍາທໍ່ໄຟພຸ່ງອອກຈາກພຣະກາຍເປັນ 
ມະຫາອັດສະຈັນຍິ່ງໜັກ ເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັງຫຼາຍປະຊຸມກັນຊົມພຣະພຸດທະ 
ປະຕິຫານ ພຣະບໍຣົມສາສະດາທຳປະຕິຫານແລ້ວ ກໍຊົງສະແດງທຳໂຜດພຸດທະບໍລິ 
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ສັດ ທີ່ສັນນິບາດປະຊຸມກັນຢູ່ໃນທີ່ນ້ັນ ໃນເວລາຈົບພຣະທຳມະເທສະໜາພຸດທະບໍລ ິ
ສັດ ແລະເທວະດາທັງຫຼາຍໄດ້ບັນລຸອະຣິຍະມັກ ອະຣິຍະຜົນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງ 
ຫຼາຍ. 
 

ໂຜດພຣະພຸດທະມານດາ 
  

 ລຳດັບນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໄດ້ຊົງພຣະດຳຣິວ່າ: ພຣະພຸດທະເຈົ້າແຕ່ 
ປາງກ່ອນນ້ັນ ຫັຼງຈາກທຳປະຕິຫານແລ້ວ ສະເດັດໄປຈຳພັນສາທີ່ໃດນໍ? ຄັນຊົງ 
ຊາບດ້ວຍພຣະອະຕິຕັງສະນາຍານວ່າ: ພຣະພຸດທະເຈົ້າທັງຫຼາຍແຕ່ປາງກ່ອນ 
ທຸກໆພຣະອົງ ເມ່ືອໄດ້ຊົງທຳປະຕິຫານແລ້ວ ຍ່ອມສະເດັດຂຶ້ນໄປຈຳພັນສາທີ່ດາ 
ວະດຶງເທວະໂລກສະແດງທຳໂຜດພຣະພຸດທະມານດາ ຕອບສະໜອງພຣະຄຸນດ້ວຍ 
ກະຕັນຍູກະຕະເວທິຕາທຳ ອັນບໍລິບູນຢູ່ໃນພຣະໄທ ແລ້ວຊົງດຳຣິຕ່ໍໄປວ່າ ແມ່ນ 
ພຣະອົງກໍຈະຊົງປະຕິບັດເຊັ່ນນ້ັນ  ໃນຂະນະນ້ັນ  ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າກໍສະເດັດ 
ລຸກຈາກຣັດຕະນະບັນລັງ ສະເດັດຂຶ້ນໄປປະທັບນ່ັງຢູ່ເທິງປັນທຸກຳພະລະສິລາອາດ 
ພາຍໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ປາຣິຊາດ ທີ່ດາວະດຶງສະຫວັນເທວະໂລກ ໃນລຳດັບນ້ັນ ທ້າວສະ 
ຫັດສະໄນເທວະຣາດ ໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດຂຶ້ນມາປະທັບຍັງເທວະ 
ໂລກສະຖານ ກໍຊົງປະນົມຫັດຖວາຍອະພິວາດ ແລ້ວຂໍປະທານໂອກາດອອກໄປປະ 
ກາດໃຫ້ເທວະດາທັງຫຼາຍທຸກຊັ້ນຟ້າ ມາສັນນິບາດປະຊຸມກັນເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະ 
ພາກເຈົ້າ ຮອບພຣະແທ່ນປັນທຸກຳພະລະພຸດທະອາດ ເພື່ອສະດັບພຣະທຳມະເທສະ 
ໜາ ສ່ວນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຊົງພຣະປະສົງຈະໃຫ້ພຣະພຸດທະມານດາສະເດັດ 
ສູ່ທີ່ປະຊຸມເທວະດານ້ັນ  ຄັນທອດພຣະເນດບໍ່ເຫັນຈຶ່ງຕັດຖາມທ້າວໂກສີວ່າ: ພຣະ 
ພຸດທະມານດາຂອງຕະຖາຄົດຢູ່ໃສ່? ເມ່ືອທ້າວສັກກະຊາບເຖິງພຣະພຸດທະອັດທະ 
ຍາໄສເຊັ່ນນ້ັນ  ຈຶ່ງໄດ້ທູນລາຂຶ້ນໄປດຸສິຕະເທວະໂລກ ເຂົ້າເຝົ້າພຣະມະຫາມາຍາ 
ເທບພະເຈົ້າ  ທູນອັງເຊີນໃຫ້ສະເດັດໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ  ຕາມພຸດທະປະ  
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ໂຜດພຣະພຸດທະມານດາ 
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ສົງ ຄັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນພຣະພຸດທະມານດາສະເດັດ 
ມາປະທັບໃນເທວະສະມາຄົມເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວ ກໍຊົງໂສມະນັດຕັດອັງເຊີນໃຫ້ສະເດັດ 
ມາໃນທີ່ໃກ້ ແລ້ວຊົງປະກາດຊຶ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະມານດາ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໄພສານ 
ລຳດັບນ້ັນກໍຊົງສະແດງອະພິທຳ 7 ພຣະຄຳພີ ໂຜດພຣະພຸດທະມານດາຕະຫຼອດ 
ໄຕມາດ ໃຫ້ເທວະດາໃນໂລກະທາດທີ່ປະຊຸມຟັງທຳຢູ່ໃນທີ່ນ້ັນ ໄດ້ບັນລຸມັກຜົນສຸດ 
ທີ່ຈະປະມານ ໃນອະວະສານການທີ່ຈົບຄຳພີມະຫາປັດຖານຊຶ່ງເປັນຄຳພີທີ 7 ພຣະ 
ມະຫາມາຍາເທວີ ພຣະພຸດທະມານດາ ໄດ້ບັນລຸພຣະໂສດາບັນປັດຕິຜົນ ສົມພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະໄທສະເດັດຂຶ້ນມາສະໜອງຄຸນ 
ພຣະພຸດທະມານດາ. 
 

ສະເດັດລົງມາຈາກດາວະດຶງ 
 

 ເມ່ືອພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ສະເດັດຂຶ້ນຈຳພັນສາ ທີ່ເທວະໂລກດາວະດຶງ 
ຄັ້ງນ້ັນ ມະຫາຊົນທີ່ມາປະຊຸມກັນຊົມປະຕິຫານກຳລັງມີຄວາມເບີກບານເຫ້ືຼອມໃສ 
ຄັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກສະເດັດໄປໂດຍພະລັນເຊັ່ນນ້ັນ ຍ່ອມເປັນເໝືອນດ່ັງດວງອາ 
ທິດ ຫືຼ ດວງຈັນຫົຼບຫາຍເຂົ້າໃນພື້ນແຜ່ນເມກອັນໜາມົວມືດລົງທັນທ ີ ທັນໃດນ້ັນ 
ຊົນທັງຫຼາຍກໍເສົ້າໂສກປະຣິເວທະນາການ ພາກັນເຂົ້າໄປຖາມພຣະມະຫາໂມກ 
ຄັນລານະເຖຣະວ່າ: ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດໄປຢູ່ທີ່ໃດ? ພຣະມະຫາໂມກ 
ຄັນລານະເຖຣະ ແມ່ນຈະຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເພື່ອປະກາດກຽດຕິຄຸນຂອງພຣະອະນຸຣຸດ 
ທະເຖຣະຈຶ່ງກ່າວວ່າ: ຂໍທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງໄປຖາມພຣະອະນຸຣຸດທະເຖຣະເຖີ້ນ! ຄົນ 
ທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ັນ ຈຶ່ງພາກັນໄປຫາພຣະອະນຸຣຸດທະເຖຣະແລ້ວຖາມ ທ່ານພຣະເຖ 
ຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕອບວ່າ: ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດຂຶ້ນໄປຈຳພັນສາໃນດາວະດຶງ 
ເທວະໂລກ ເພື່ອຕັດພຣະທຳມະເທສະໜາອະພິທຳ 7 ຄຳພີ ໂຜດພຣະພຸດທະມານ 
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ດາ ແລ້ວຄົນທັງຫຼາຍຈຶ່ງຖາມຕ່ໍໄປອີກວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລ້ວເມ່ືອໃດ 
ພຣະອົງຈຶ່ງສະເດັດລົງມາ? ດູກ່ອນ! ທ່ານທັງຫຼາຍ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຈະຕ້ອງ 
ສະແດງທຳແກ່ເທວະດາ ໃນດາວະດຶງເຖິງ 3 ເດືອນ ເມ່ືອເຖິງວັນມະຫາປະວາຣະ 
ນາ ຈຶ່ງສະເດັດລົງມາສູ່ມະນຸດສາໂລກ ຊົນທັງຫຼາຍຈຶ່ງກ່າວກັບພຣະມະຫາໂມກ 
ຄັນລານະເຖຣະວ່າ: ຖ້າພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຈະບໍ່ໄປ 
ຈາກທີ່ນ້ີ ຈາກນ້ັນ, ກໍຊວນກັນຕ້ັງທັບແລະທີ່ຢູ່ຕາມອັດທະຍາໄສຂອງຕົນ ແລ້ວຕ້ັງ 
ຈິດອະທິຖານອຸໂປສົດຕະຫຼອດໄຕມາດ ກ່ອນທີ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຈະສະເດັດ 
ຂຶ້ນໄປເທວະໂລກ ກໍຊົງຊາບເຖິງເຫດການນ້ີດີແລ້ວ ສະນ້ັນ, ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສັ່ງໃຫ້ພຣະ 
ມະຫາໂມກຄັນລານະເຖຣະ ນຳເອົາເປັນທຸລະສະແດງທຳ ແລະ ໃຫ້ອະນາຖະບິນ 
ດິກະ  ເອົາທຸລະສົງເຄາະດ້ວຍໂພຊະນາອາຫານ ແກ່ມະຫາຊົນທີ່ມາປະຊຸມຢູທ່ີ່ນ້ັນ 
ຕະຫຼອດເວລາ ຄັນໃກ້ຈະເຖິງວັນປະວາຣະນາຍັງອີກ 7 ວັນ ຊົນເຫ່ົຼານ້ັນຈຶ່ງພາກັນ 
ໄປຫາພຣະໂມກຄັນລານະເຖຣະ ຖາມອີກວ່າ: ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຈະສະເດັດ 
ລົງທີ່ໃດແລະເມ່ືອໃດ? ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະເຖຣະກ່າວວ່າ: ເລື່ອງນ້ີຈະຕ້ອງ 
ທູນຖາມພຣະບໍຣົມສາສະດາກ່ອນຈຶ່ງຈະຊາບໄດ້ ແລ້ວພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະ 
ເຖຣະຈຶ່ງສຳແດງປະຕິຫານເຫາະຂຶ້ນເທວະໂລກ ເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ 
ທີ່ບັນທຸກຳພະລະສິລາອາດ ທູນຖາມວ່າ: ບັດນ້ີ ບໍລິສັດທັງຫຼາຍຫາກຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ 
ເຫັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຈະບໍ່ໄປຈາກທີ່ນ້ັນ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນໃນການ 
ໃດພຣະພຸດທະອົງຈະສະເດັດລົງສູ່ມະນຸດສາໂລກ ແລະ ຈະສະເດັດລົງທີ່ສະຖານ 
ໃດ? ພຣະບໍຣົມສາສະດາຈຶ່ງຕັດວ່າ: ໂມກຄັນລານະ ເວລານ້ີພຣະສາຣີບຸດຢູ່ໃສ? 
ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະຈຶ່ງທູນຕອບວ່າ ທ່ານຈຳພັນສາຢູ່ທີ່ເມືອງ ສັງກດັສະນະ  
ຄອນ  ໂມກຄັນລານະ   ຖ້າເຊັ່ນນ້ັນ ຕະຖາຄົດຈະລົງທີ່ໃກ້ປະຕູເມືອງສັງກັດສະນະ 
ຄອນ  ໃນວັນມະຫາປະວາຣະນາ  ນັບແຕ່ນ້ີໄປອີກ 7 ວັນ  ທ່ານຈົ່ງໄປແຈ້ງແກ່ມະ 
ຫາຊົນເຖີ້ນ ຄັນເຖິງວັນປຸນນະມີເພັງເດືອນ 11  ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຊົງປະວາຣະ 



 

  130 

5xN,r5fmtxts;af 

ວັນພຣະພຸດທະເຈົ້າເປີດໂລກ 
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ນາພຣະວັດສາແລ້ວ ຈຶ່ງຕັດບອກແກ່ທ້າວສັກກະເທວະຣາດວ່າ: ຕະຖາຄົດຈະລົງ 
ໄປສູ່ມະນຸດສະໂລກໃນວັນນ້ີ ທ້າວໂກສີ ຈຶ່ງນິຣະມິດຂັ້ນໄດທິບ 3 ຂັ້ນລົງຈາກເທ 
ວະໂລກ ຄື: ຂັ້ນໄດຄຳຢູ່ເບື້ອງຂວາ ຂັ້ນໄດເງິນຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ ຂັ້ນໄດແກ້ວຢູ່ເຄິ່ງ 
ກາງ ຊຶ່ງຂັ້ນໄດທັງ 3 ນ້ັນ ປະດິດສະຖານຢູ່ພາກພື້ນປະຖະພີໃກ້ປະຕູເມືອງສັງກັດ 
ສະນະຄອນ  ຂັ້ນໄດແກ້ວນ້ັນ ທີ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດລົງ ຂັ້ນໄດຄຳເປັນ 
ທີ່ເທວະດາທັງຫຼາຍຕາມລົງມາສົ່ງສະເດັດ ຂັ້ນໄດເງິນເປັນພຣົມທັງຫຼາຍຕາມລົງ 
ມາສົງ່ສະເດັດ ວັນທີ່ສະເດັດລົງມາຈາກເທວະໂລກນ້ັນ ພຣະພຸດທະອົງຊົງທຳປະຕິ 
ຫານເປີດໂລກທັງ 3 ຄື: ນະລົກ, ສະຫວັນ ແລະ ໂລກມະນຸດ ໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນ 
ກັນໄດ້ໝົດດ້ວຍພຸດທະນຸພາບ ພ້ອມກັນນ້ັນພຣະພຸດທະອົງໄດ້ຊົງສະແດງທຳໂຜດ 
ພຸດທະບໍລິສັດຜູ້ກຳລັງມີໂທມະນັດ ໃນທ່າມກາງເທວະດາແລະພຣົມເປັນຈຳນວນ 
ຫຼວງຫຼາຍ ໃນເວລາຈົບພຣະທຳມະເທສະໜາ ພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍໄດ້ບັນລຸອະຣິ 
ຍະມັກ ອະຣິຍະຜົນຕ້ັງແຕ່ເບື້ອງລຸ່ມຫາເບື້ອງເທິງຄ:ື ພຣະອະຣະຫັນຕະຜົນເປັນທີ່ 
ສຸດ ຂະນະນ້ັນ ເທວະດາ ແລະ ພຣົມທັງຫຼາຍໄດ້ພ້ອມກັນບູຊາພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ 
ເຈົ້າເຕັມທົ່ວຈັກກະວານ. 
 

ພຣະອົງຄລຸມິານ 
 

 ສະໄໝໜຶ່ງ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າປະທັບຢູ່ທີພ່ຣະເຊຕະວັນວິຫານ ອາ 
ຣາມຂອງທ່ານອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີ ເມືອງສາວັດຖີ ສະໄໝນ້ັນໃນແວ່ນແຄວ້ນ 
ຂອງພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສ ົນ ມີໂຈນຊື່: ອົງຄລຸມິານ ເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍມີຝາມື 
ເປື້ອນດ້ວຍເລ ືອດ ຕ້ັງໃຈໝັ້ນຄົງໃນການຂ້າຕີ ບໍ່ມີຄວາມກະລຸນາໃນສັດທັງຫຼາຍ 
ອົງຄລຸິມານໂຈນນ້ັນ  ເຮັດໃຫ້ບ້ານບໍ່ເປັນບ້ານ ເຮັດໃຫ້ເມືອງບໍ່ເປັນເມືອງ  ເຮັດໃຫ້ 
 ຊົນນະບົດບໍເ່ປັນຊົນນະບົດ ເມ່ືອຂ້າຄົນໄດ້ແລ້ວ ກໍຕັດເອົານ້ິວມືຮ້ອຍເປັນຮວດໄວ ້. 
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 ໃນຕະຖະກະຖາກ່າວວ່າ: ອົງຄລຸມິານເປັນບຸດຂອງນາງມັນຕານີ ພັນລະ 
ຍາປຸໂຣຫິດ ຂອງພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ ໃນເວລາທີເ່ກີດອອກມານ້ັນ ເປັນເວ 
ລາກາງຄືນ ແລະເປັນເວລາດຽວກັນກັບສັບພາວຸດທັງຫຼາຍ ທີ່ມີຢູ່ພຣະນະຄອນໄດ້
ປະກົດແສງຮຸ່ງເຮືອງຄແືປວໄຟ ແມ່ນແຕ່ພຣະແສງຫອກແລະພຣະແສງຂັນຂອງ 
ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ ທີ່ວາງຢູ່ໃກ້ແທ່ນບັນທົມ ກໍລຸກຮຸ່ງເໝືອນກັບແປວໄຟຄື 
ກັນ ພຣາມປຸໂຣຫິດຜ້ເູປັນບິດາ ຈຶ່ງຟ້າວອອກຈາກເຮືອນໄປເບິ່ງດາວ ກໍເຫັນວ່າ: 
ບຸດຂອງຕົນເກີດໃນຍາມຂອງດາວໂຈນ ຈຶ່ງຟ້າວໄປເຝົ້າພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ 
ຂາບທູນເຖິງເຫດຂອງອາວຸດທັງຫຼາຍທີລຸ່ກຮຸ່ງຂຶ້ນຄືກັບແປວໄຟວ່າ: ເພາະມີເດັກ 
ນ້ອຍເກີດຂຶ້ນທີ່ເຮືອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ອາວຸດເຫ່ົຼານ້ັນລຸກຮຸ່ງຂຶ້ນດ້ວຍອານຸພາບ 
ຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນພາຍໜ້າເດັກນ້ອຍນ້ັນຈະເປັນໂຈນ ປຸໂຣຫິດໄດ້ຂາບທູນຂໍໃຫ້
ເອົາເດັກນ້ອຍໄປຂ້າຖິ້ມ ແຕ່ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນຊົງຫ້າມໄວ້ຕັດວ່າ: ໂຈນ
ພຽງຄົນດຽວຈະເຮັດອັນໃດໄດ້? ປຽບເໝືອນກັບເຂົ້າລີບຮວງດຽວທີ່ມີຢູ່ໃນນາ   
ກວ້າງ ປໂຸຣຫິດຈຶ່ງຕ້ັງຊື່ເດັກນ້ອຍຜູ້ເປັນບຸດຂອງຕົນວ່າ: ອະຫິງສະກະກມຸານ ແປ
ວ່າ: ກຸມານຜູ້ບ ໍ່ບຽດບຽນຜ້ໃູດ. 
 ຕ່ໍມາ ເມ່ືອອະຫິງສະກະກຸມານ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ບິດາ-ມານດາ ໄດ້ສົ່ງໄປສຶກ 
ສາສິລະປະວິທະຍາ ຢູກັ່ບອາຈານທິສາປາໂມກທີ່ເມືອງຕັກກະສິລາ ອະຫິງສະກະ 
ເປັນຄົນດີ ເຊື່ອຟັງຄຳຂອງອາຈານ ຈຶ່ງເປັນທີ່ຮັກຂອງອາຈານ ພວກລູກສິດທັງ 
ຫຼາຍພາກ ັນຣິດສະຫຍາ ປຶກສາກັນໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອະຫິງສະກະກຸມານແຕກ 
ກັບອາຈານ ຈຶ່ງພະຍາຍາມເວ້ົາໃຫ້ອາຈານເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ: ອະຫິງສະກະກຸມານຄິດ 
ບໍ່ຊື່ ຄັ້ງທີ 1 – 2 ອາຈານກໍຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອ ຈົນຮອດຄັ້ງທີ 3 ອາຈານຫົຼງເຊື່ອ ຄິດ
ວ່າເຮົາຈະຂ້າອະຫິງສະກະກຸມານນ້ີ ແຕ່ແລ້ວກັບຄິດໄດ້ວ່າ: ຫາກເຮົາຂ້າເອງ ຄົນ 
ທັງຫຼາຍກໍຈະຊ່າລືກັນວ່າ: ອາຈານທິສາປາໂມກຂ້າລູກສິດຕົນເອງ ທີ່ມາສຶກສາໃນ
ສຳນັກຂອງຕົນ ຕ່ໍໄປຄົງຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດມາສຶກສາໃນສຳນັກຂອງເຮົາ ເຮົາຕ້ອງຫາອຸ 
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ບາຍໃຊ້ຄົນອ່ືນຂ້າແທນ ຄິດດ່ັງນ້ີແລ້ວ ຈຶ່ງຮຽກອະຫິງສະກະກຸມານ ມາບອກວ່າ: 
ເຈົ້າຮຽນສິລະປະໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ ເຈົ້າຈົ່ງໄປຂ້າຄົນມາໃຫ້ໄດ້ 1,000 ຄົນ 
ກ່ອນ ເຈົ້າຈຶ່ງສຳເລັດ. ອະຫິງສະກະກຸມານກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າເກີດໃນສະກຸນທີບ່ໍ່ 
ບຽດບຽນຜູ້ໃດ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຂ້າຄົນໄດ້ ອາຈານຈຶ່ງເວ້ົາວ່າ: ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຂ້າ 
ຄົນໃຫ້ໄດ້ 1,000 ຄົນ ເຈົ້າກໍບໍ່ສຳເລັດສິລະປະ ອະຫິງສະກະກຸມານຄິດວ່າ: ຄຳ 
ກ່າວຂອງອາຈານເປັນຄວາມຈິງ ດ້ວຍຄວາມທີ່ຕ້ອງການຈະສຳເລັດສິລະປະ ຈຶ່ງ 
ກະທຳຕາມຄຳຂອງອາຈານ ຈາກນ້ັນ ອະຫິງສະກະ ກໍເດີນທາງມາທີປ່່າ ຊາລນິີ 
ແຄວ້ນໂກສົນພ້ອມດ້ວຍອາວຸດ ຄື: ດາບ ແລະ ທະນູ ຈອບຢູໃ່ນປ່າ ເພື່ອຂ້າຄົນທີ່ 
ຜ່ານໄປມາ ແລ້ວຕັດເອົານ້ິວມືຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຕົນຂ້າໄວ້ຄົນລະນ້ິວ ນຳມາຮ້ອຍເປັນ
ຮວດຄ້ອງຄໄໍວ້ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ: ຕົນຂ້າຄົນໄດ້ທໍ່ໃດແລ້ວ ຄົນທັງຫຼາຍຈຶ່ງເອ້ີນຊື່ 
ອະຫິງສະກະວ່າ: ອົງຄຸລິມານ ແປວ່າ: ໂຈນຜ້ມູນີິ້ວມເືປັນພວງມະໄລ ຊາວບ້ານ 
ທີ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສໃກ້ປ່າ ຢ້ານໂຈນອົງຄຸລິມານ ຕ່າງກໍອົບພະຍົບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເມືອງ 
ສາວັດຖີ ຂາບທູນຮ້ອງທຸກເລື່ອງອົງຄຸລິມານໂຈນຕ່ໍພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນປຸໂຣ 
ຫິດແລະນາງມັນຕານີຮູຂ້່າວ ກໍໝັ້ນໃຈວ່າເປັນການກະທຳຂອງລູກຕົນດ້ວຍຄວາມ 
ຮັກລູກ ນາງມັນຕານີຟ້າວອອກເດີນທາງຈາກເມືອງສາວັດຖີ ໄປນຳຫາອະຫິງສະ
ກະລູກຊາຍທັນທີ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ໜີຣາຊໄພກ່ອນທີ່ພຣະຣາຊາຈະຍົກກຳລັງອອກ
ປາບປາມ ຕອນນ້ັນອົງຄຸລິມານຂ້າຄົນມາແລ້ວ 999 ຄົນ ເຫ່ືຼອອີກພຽງຄົນດຽວກໍ
ຈະຄົບພັນຄົນຕາມຄຳສັ່ງຂອງອາຈານ. ໃກຮຸ່ງແຈ້ງວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ 
ກວດເບິ່ງສັດໂລກ ຊົງເຫັນອົງຄຸລິມານປະກົດໃນຂ່າຍພຣະຍານ ມີພຣະດຳຣິວ່າ: 
ຫາກເຮົາໄປໂຜດຄວາມໂຊກດີຈະມີແກ່ໂຈນນ້ັນ ດ້ວຍວ່າເມ່ືອໄດ້ຟັງທຳຂອງເຮົາ
ແລ້ວອົງຄຸລິມານຈະອອກບວດໃນສຳນັກຂອງເຮົາ ແລ້ວຈະໄດ້ອະພິນຍາ 6 ແຕ່ຖ້າ
ເຮົາບໍໄ່ປ ເຂົາຈະຂ້າແມ່ຂອງຕົນ ແລ້ວຈະໄປບັງເກີດໃນອະເວຈີມະຫານະລົກ ໃນ
ເວລາເຊົ້າ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດໄປບິນທະບາດໃນເມືອງສາວັດຖີ ຫັຼງ 
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ຈາກສະເດັດບິນທະບາດກັບແລ້ວ ຊົງມ້ຽນເສນະສະນະ ຊົງຄອງຜ້າແລ້ວສະເດັດ
ດຳເນີນໄປສູ່ທີ່ຢູ່ຂອງອົງຄຸລິມານໂຈນຈອບຢູ່ ພວກຄົນລ້ຽງສັດແລະພວກຊາວນາ
ທີ່ຍ່າງມາ ເຫັນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຈຶ່ງກ່າວວ່າ: ຂ້າແຕ່ສະມະນະ! ຢ່າຍ່າງໄປ
ທາງນ້ັນເລີຍ ເພາະມີໂຈນຊື່ວ່າ: ອົງຄຸລິມານ ເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍມີຝາມືເປື້ອນດ້ວຍ
ເລືອດ ຕ້ັງໃຈໝັ້ນຄົງໃນການຂ້າ ບໍ່ມີຄວາມກະລຸນາໃນສັດທັງຫຼາຍ ຂ້າແຕ່ສະມະ 
ນະ ພວກບຸຣຸດ 10 ຄົນ ກໍດີ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນກໍດີ ຍ່ອມລວມເປັນໝູ່ດຽວກັນເດີນທາງ 
ນ້ີ ປານນ້ັນຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ ກໍຍັງເຖິງຄວາມພິນາດເພາະນ້ໍາມືຂອງອົງຄຸລິມານໂຈນ 
ເມ່ືອຄົນເຫ່ົຼານ້ັນຂາບທູນດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກຊົງນ້ິງຢູ່ ເທື່ອທີ 2 ທີ 3 ກໍ
ຄືກັນ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ຊົງສະເດັດດຳເນີນຕ່ໍໄປ. ອົງຄຸລິມານໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້
ມີພຣະພາກເຈົ້າມາແຕ່ໄກ ດຳຣິວ່າ: ໜ້າອັດສະຈັນນໍ! ໂດຍປົກກະຕິພວກບຸຣຸດ 10 
ຄົນກໍດີ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນກໍດີ ຍ່ອມລວມເປັນໝູ່ດຽວກັນເດີນທາງນ້ີ ກໍສະມະນະນ້ີຜູ້ 
ດຽວກຳລັງຍ່າງມາເຮົາຈະຂ້າສະມະນະນ້ັນ ຄັ້ງນ້ັນ, ອົງຄຸລິມານໂຈນຖືດາບມັດ
ບັ້ງທະນູຕິດຕາມພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໄປຂ້າງຫັຼງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງບັນ 
ດານອິດທາພິສັງຂານ ແລະ ສະເດັດດຳເນີນໄປຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນອົງຄຸລິມານ
ໂຈນຈະແລ່ນນຳຈົນສຸດກຳລັງກໍບໍ່ທັນ ອົງຄຸລິມານເກີດຄວາມອັດສະຈັນໃຈຮໍ່າ
ເພີງວ່າ: ບໍເ່ຄີຍມີເລີຍ! ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນຂະໜາດຊ້າງກຳລັງແລ່ນ, ມ້າກຳລັງ
ແລ່ນ, ສັດກຳລັງແລ່ນ ເຮົາກໍຍັງໄລ່ຈັບໄດ້ ແຕ່ວ່າເທື່ອນ້ີ ເຮົາແລ່ນຈົນສຸດກຳລັງ 
ກໍຍັງບສໍາມາດໄລ່ທັນສະມະນະເຊິ່ງຍ່າງໄປຕາມປົກກະຕິ ຈຶ່ງຢຸດຢືນກ່າວກັບພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າວ່າ: ຢຸດກ່ອນສະມະນະ! ຢຸດກ່ອນສະມະນະ! ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ
ເຈົ້າຕັດວ່າ: ອົງຄຸລິມານ! ເຮົາຢຸດແລ້ວ ທ່ານຈົ່ງຢຸດເຖີ້ນ. ເມ່ືອໄດ້ຟັງພຣະຜູ້ມີພຣະ
ພາກເຈົ້າຕັດດ່ັງນ້ັນ ອົງຄຸລິມານດຳຣິວ່າ: ປົກກະຕິບັນພະຊິດເປັນຜູ້ກ່າວຖ້ອຍຄຳທີ່
ເປັນຈິງ ແຕ່ສະມະນະອົງນ້ີທັງທີ່ກຳລັງຍ່າງຢູ່ກັບເວ້ົາວ່າ: ເຮົາຢຸດແລ້ວ ທ່ານຢຸດ
ເຖີ້ນ! ເຮົາຄວນຖາມສະມະນະອົງນ້ີ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງ ອົງຄຸລິມານຈຶ່ງຂາບທູນພຣະຜູ້
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ມີພຣະພາກເຈົ້າວ່າ: ສະມະນະ! ທ່ານກຳລັງຍ່າງຢູ່ແຕ່ກ່າວວ່າເຮົາຢຸດແລ້ວ ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຊິ່ງຢຸດຢືນຢູ່ ກັບກ່າວວ່າຍັງບໍ່ຢຸດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມເນ້ືອຄວາມນ້ີກັບທ່ານແດ່ 
ທ່ານຢຸດແລ້ວແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ຢຸດຄແືນວໃດ? ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຕັດ
ວ່າ: ອົງຄຸລິມານ! ເຮົາລະເວ້ັນຈາກການບຽດບຽນໃນສັດທັງປວງແລ້ວ ຈຶ່ງກ່າວ
ໄດ້ວ່າ: ເຮົາເປັນຜູ້ທີຢຸ່ດແລ້ວ ສ່ວນທ່ານຍັງບໍ່ລະເວ້ັນຈາກການບຽດບຽນສັດ ຈຶ່ງ
ກ່າວວ່າ: ທ່ານຍັງບໍຢຸ່ດ ດ້ວຍກຸສົນກຳດີທີ່ອົງຄຸລິມານປະພຶດປະຕິບັດມາແຕ່ຄັ້ງອະ 
ດີດຕະຊາດ ທັງໆທີ່ຕົນຍັງບໍຮູ່ວ່້າຊາດນ້ີເປັນຊາດສຸດທ້າຍຂອງຕົນແລ້ວ ດ້ວຍພຣະ 
ດຳຣັດພຽງເທົ່ານ້ີ ກໍເຮັດໃຫ້ອົງຄຸລິມານໄດ້ສະຕິ ຂາບທູນວ່າ: ພຣະມະຫາສະມະ 
ນະ! ທ່ານຜູ້ສະແຫວງຫາສັດຈະທຳຍິ່ງໃຫຍ່ ອັນເທວະດາ ແລະ ມະນຸດຂາບໄຫວ້
ບູຊາ ທ່ານມາສູ່ປ່າໃຫຍ່ນ້ີເພື່ອສົງເຄາະຂ້າພະເຈົ້າໂດຍແທ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະລະຈາກ
ການປະພຶດບາບທັງປວງ ເພາະໄດ້ຟັງຄາຖາອັນປະກອບດ້ວຍທຳຂອງທ່ານ ຕ້ັງ
ແຕ່ບັດນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ. ອົງຄຸລິມານກ່າວແລ້ວ ຖິ້ມອາວຸດແລະມາໄລນ້ິວມືທັງໝົດລົງ
ເຫວເລິກ ຖວາຍບັງຄົມພຣະບາດທັງສອງຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ແລ້ວທູນຂໍ
ບັນພະຊາກັບພຣະບໍຣມົສາສະດາຢູ່ບ່ອນນ້ັນເອງ ພຣະພຸດທະອົງຊົງປະກອບດ້ວຍ
ພຣະມະຫາກະລຸນາໄດ້ຕັດວ່າ: ທ່ານຈົງ່ເປນັພິກຂມຸາເຖີ້ນ ທຳອັນເຮົາກ່າວດແີລ້ວ 
ທ່ານຈົ່ງປະພຶດພຣົມຈັນ ເພື່ອກະທຳທີສຸ່ດແຫ່ງທຸກໂດຍຊອບເຖີ້ນ. 
 ຈາກນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າມີພຣະອົງຄຸລິມານເປັນປັດສາສະມະນະ 
ສະເດັດຈາຣິກໄປທາງເມືອງສາວັດຖີ ຈົນຮອດພຣະເຊຕະວັນວິຫານ ສະໄໝນ້ັນ 
ມະຫາຊົນປະຊຸມກັນຢູທ່ີ່ປະຕູພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ ສົ່ງສຽງ 
ດ່ັງຟົດສະນ່ັນວ່າ: ຂ້າແຕ່ສົມມຸດຕິເທບ! ໃນແວ່ນແຄວ້ນຂອງພຣະອົງມີໂຈນ ຊື່ວ່າ: 
ອົງຄຸລມິານ ເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍ ມີຝາມືເປື້ອນດ້ວຍເລືອດ ປັກໃຈໃນການຂ້າ ບໍ່ມີ
ຄວາມກະລຸນາໃນສັດທັງຫຼາຍ ອົງຄຸລມິານໂຈນນ້ັນ ກະທຳບ້ານບໍໃ່ຫ້ເປັນບ້ານ 
ກະທຳເມືອງບໍໃ່ຫ້ເປັນເມືອງ ກະທຳຊົນນະບົດບໍໃ່ຫ້ເປ ັນຊົນນະບົດ ທ່ຽວຫາຂ້າ
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ພວກມະນຸດ ແລ້ວຕັດເອົານ້ິວມືຮ້ອຍເປັນມາໄລຄ້ອງຄໍໄວ້ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງກຳຈັດ
ໂຈນນ້ັນແດ່ເຖີ້ນ. ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສນົ ສະເດັດໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ
ເຖິງທີ່ປະທັບຂາບທູນວ່າ: ໃນແວ່ນແຄວ້ນຂອງຂ້າພຣະອົງ ມີໂຈນຊື່ອົງຄຸລມິານ ມີ
ຝາມືເປື້ອນດ້ວຍເລືອດ ປັກໃຈໃນການຂ້າຕີ ອົງຄຸລິມານໂຈນນ້ັນໄດ້ທ່ຽວຫາຂ້າ
ພວກມະນຸດແລ້ວຕັດເອົານ້ິວມືຮ້ອຍເປັນມາໄລຄ້ອງຄໍໄວ້ ຂ້າພຣະອົງຈະກຳຈັດ
ໂຈນນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງຕັດຖາມວ່າ: ຫາກມະຫາບໍພິດທອດພຣະເນດ
ເຫັນອົງຄຸລມິານ ແຖຜົມແລະໜວດແລ້ວ ນຸ່ງຄຸມຜ້າກາສາວະພັດອອກຈາກເຮືອນ
ບວດເປັນບັນພະຊິດ ເວ້ັນຈາກການຂ້າສັດ ລັກຊັບ ແລະການເວ້ົາຕົວະ ສັນອາຫານ 
ຄາບດຽວ ປະພຶດພຣົມຈັນ ມີສິນ ມີກັນລະຍານະທຳ ມະຫາບໍພິດຈະຄວນກະທຳ
ແນວໃດ? ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນທູນວ່າ: ຂ້າພຣະອົງຄວນຂາບໄຫວ້ລຸກຮັບນິ 
ມົນດ້ວຍອາສະນະ ຄວນບົວລະບັດດ້ວຍຈີວອນ ບິນທະບາດ ເສນາສະນະ ແລະ ຄ ິ
ລະນະປັດໄຈ ລວມທັງຈັດການຮັກສາປ້ອງກັນຄຸມຄອງຢ່າງເປັນທຳ ຂ້າແຕ່ພຣະ 
ອົງຜູ້ຈະເລີນ! ແຕ່ອົງຄຸລມິານໂຈນນ້ັນເປັນຄົນທຸສິນ ມີທຳອັນເປັນບາບຈະມີຄວາມ
ສັງລວມດ້ວຍສິນຂະໜາດນ້ີໄດ້ແນວໃດ? ຂະນະນ້ັນ ພຣະອົງຄຸລິມານນ່ັງຢູບ່ໍ່ໄກ
ຈາກພຣະພຸດທະອົງ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຊົງຍົກພຣະຫັດຊີໄ້ປທີ່ອົງຄຸລມິານ ຕັດ
ກັບພຣະຣາຊາວ່າ: ມະຫາບໍພິດ! ນ້ັນຄື: ອົງຄລຸມິານ ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນບັງ
ເກີດຄວາມຢ້ານ ມີພຣະໂລມະຊາດລຸກ ພຣະເສໂທໄຫຼຖ້ວມພຣະກາຍ ພຣະຜ້ມີູ
ພຣະພາກເຈົ້າ ທອດພຣະເນດເຫັນດ່ັງນ້ັນ ຈຶ່ງຕັດວ່າ: ຢ່າຢ້ານເລີຍ ມະຫາບໍພິດ! 
ໄພແຕ່ອົງຄຸລມິານຈະບໍ່ມີແກ່ຜູ້ໃດອີກຕ່ໍໄປ. 
 ສະໄໝນ້ັນ ອົງຄຸລິມານຖືການຢູປ່່າເປັນຂໍ້ວັດ ຖືທ່ຽວບິນທະບາດເປັນຂໍ້
ວັດ ຖືຜ້າບັງສະກຸນເປັນຂໍວັ້ດ ຖືຜ້າສາມພືນເປັນຂ້ ໍວັດ ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນສະ 
ເດັດເຂົ້າໄປຫາອົງຄລຸມິານ ຕັດຖາມຊືແ່ລະໂຄດ ຊາບແລ້ວຕັດວ່າ: ທ່ານຜູ້ຈະເລີນ! 
ຂໍພຣະຜ້ເູປັນເຈົ້າຄັກຄະມັນຕານີບຸດ ຈົ່ງຍິນດີເຖີ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະກະທຳການຂົນ 
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ຂວາຍດ້ວຍຈີວອນ ບິນທະບາດ ເສນາສະນະ ແລະ ຄິລານະດ້ວຍປັດໄຈເພສັດ ແກ່
ພຣະຜ້ເູປັນເຈົ້າ ພຣະອົງຄຸລິມາຖວາຍພຣະພອນວ່າ: ຢ່າເລີຍ ມະຫາບໍພິດໄຕຈີ 
ວອນຂອງອາຕະມາບໍຣິບູນແລ້ວ ພຣະຣາຊປະເສນທິໂກສົນ ຂາບທູນພຣະພຸດທະ 
ອົງວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ ໜ້າອັດສະຈັນຫຼາຍ ຂ້າພຣະອົງບໍເ່ຄີຍເຫັນມາ
ເລີຍ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ຊົງທໍລະມານໄດ້ເຊິ່ງບຸກຄົນທີຜູ່້ໃດກໍທໍລະມານບໍໄ່ດ້ 
ຍັງບຸກຄົນທີ່ຜູ້ໃດກໍໃຫ້ສະຫງົບບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ສະຫງົບໄດ້ ຍັງບຸກຄົນທີ່ຜ້ໃູດກໍໃຫ້ດັບບໍ່ 
ໄດ້ ໃຫ້ດັບໄດ້ ຂ້າພຣະອົງບໍ່ສາມາດຈະທໍລະມານຜ້ໃູດ ໂດຍບໍຕ້່ອງໃຊ້ອາຊະຍາ ບໍ່ 
ຕ້ອງໃຊ້ສາດຕາ ແຕ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງທໍລະມານໄດ້ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະ 
ເລນີ ຂ້າພຣະອົງຂໍທູນລາໄປໃນບັດນ້ີ ຂ້າພຣະອົງມີພາລະຫຼາຍ ມີກິດຫຼາຍ ພຣະຜູ້ 
ມີພຣະພາກເຈົ້າຕັດວ່າ: ມະຫາບໍພິດ ຈົ່ງຊາບການເວລາອັນສົມຄວນໃນບັດນ້ີເຖີ້ນ! 
ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົນ ສະເດັດລຸກຈາກທີ່ປະທັບ ຖວາຍບັງຄົມພຣະຜ້ມີູພຣະ 
ພາກເຈົ້າແລ້ວສະເດັດກັບໄປ. 
 ເຊົ້າວັນໜຶ່ງ ພຣະອົງຄລຸມິານ ກຳລັງທ່ຽວບິນທະບາດໄປຕາມລຳດັບ
ເຮືອນ ຢູ່ໃນເມືອງສາວັດຖີ ໄດ້ເຫັນສະຕີນາງໜຶ່ງຖືພາແກ່ ກຳລັງຢືນລໍຖ້າຖວາຍ
ອາຫານບິນທະບາດຢູ່ ຈຶ່ງຍ່າງເຂົ້າໄປຮັບເອົາ ແມ່ຍິງຄົນນ້ັນພໍໄດ້ເຫັນຄັກວ່າ ເປັນ
ອົງຄຸລມິານກໍຕົກໃຈ ແລ່ນໜີໄປຕິດຢູ່ທີຮ່ົ້ວເຮືອນຂອງຕົນ ພຣະອົງຄຸລມິານ ຍ່າງ
ນຳແມ່ຍິງຄົນນ້ັນໄປແລ້ວກ່າວສັດຈະວາຈາວ່າ: ດູລານາງ! ຕ້ັງແຕ່ອາຕະມາເກີດ
ໃໝ່ໃນອະຣິຍະຊາດ ບໍ່ໄດ້ມີເຈຕະນາຂ້າສັດທັງທ ີ່ຮູ້ຢູ່ໂດຍສັດຈະວາຈານ້ີ ຂໍຄວາມ
ສະຫວັດສະດີຈົ່ງມີແກ່ນາງ   ແລະ ລູກໃນທ້ອງຂອງນາງເຖີ້ນ! ພໍຈົບສັດຈະວາຈາ 
ຂອງພຣະອົງຄຸລມິານ ແມ່ຍິງຄົນນ້ັນກໍເກີດລູກອອກມາໂດຍງ່າຍໆໃນທີ່ນ້ັນເອງ. 
 ພຣະອົງຄຸລມິານອອກຈາກໝູ່ຢູ່ແຕ່ຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ບໍປ່ະໝາດມີຄວາມພຽນ 
ບໍ່ດົນເທົ່າໃດກໍໄດ້ບັນລຸເຖິງທີ່ສຸດແຫ່ງພຣົມຈັນ ອັນບໍມີ່ທຳອ່ືນຍິ່ງກວ່າທີ່ກຸລະບຸດ 
ທັງຫຼາຍຜູ້ອອກຈາກເຮືອນບວດເປັນບັນພະຊິດ ຕ້ອງການດ້ວຍປັນຍາອັນຍິ່ງເອງ
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ໃນປະຈຸບັນໄດ້ຮູ້ແຈ້ງວ່າ: ຊາດສິ້ນແລ້ວ, ພຣົມຈັນຢູ່ຈົບແລ້ວ ກິດທີຄ່ວນກະທຳໄດ້ 
ກະທຳສຳເລັດແລ້ວ ກິດອ່ືນເພື່ອຄວາມເປ ັນຢ່າງນ້ີບໍ່ມີອີກ ພຣະອົງຄລຸິມານໄດ້ 
ເປັນພຣະອະຣະຫັນອົງໜຶ່ງ ໃນຈຳນວນພຣະອະຣະຫັນທັງຫຼາຍ.  
 ມ້ືໜຶ່ງ ພຣະອົງຄຸລມິານເຂົ້າໄປບິນທະບາດໃນເມືອງສາວັດຖີ ເວລານ້ັນ 
ໄດ້ມີ ໄມ້ຄ້ອນ, ກ້ອນຫີນ ທີ່ບຸກຄົນຂວ້າງໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທິດທາງໃດກໍຕາມໄດ້ 
ຕົກລົງມາຖືກອົງຄຸລິມານ ຈົນຫົວແຕກເລືອດໄຫຼ, ບາດກໍແຕກ, ຜ້າຈີວອນກໍຂາດ 
ກັບຈາກການບິນທະບາດແລ້ວ ໄດ້ເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະພຸດທະອົງ, ພຣະພຸດທະອົງຕັດ
ວ່າ: ທ່ານຈົ່ງອົດກ້ັນໄວ້ເຖີ້ນ! ທ່ານໄດ້ສະເຫວີຍຜົນກຳອັນເປັນເຫດໃຫ້ທ່ານໝົກ
ໄໝ້ໃນນະລົກ ກໍແຕ່ໃນປະຈຸບັນນ້ີເທົ່ານ້ັນ. ຕ່ໍມາອົງຄຸລິມານໄດ້ຫີຼກລີ້ສະເຫວີຍວິ 
ມຸດຕິສຸກຢູ່ ໄດ້ອຸທານວ່າ: ຜ້ໃູດເມ ື່ອກ່ອນປະໝາດ ບັດນີ້ບໍປ່ະໝາດ ຜ້ໃູດກະທຳກຳ
ອັນເປັນບາບແລ້ວປິດກັນໄດ້ດ້ວຍກຸສົນຜູ້ນັ້ນຍ່ອມທຳຍັງໂລກໃຫສ້ະຫວ່າງ ເໝືອນ 
ດວງຈັນປາສະຈາກຂີເ້ຝື້ອບັງສັນນັ້ນ ຂສໍັດຕທູັງຫຼາຍຂອງເຮົາຈົ່ງຟັງທຳກະຖາ
ເຖີ້ນ ຂສໍັດຕທູັງຫຼາຍຈົ່ງຂົນຂວາຍ ໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ ຂມໍະນຸດທັງຫຼາຍ ຈົ່ງ
ຄົບສັດຕະບຸຣຸດ ຜ້ຊູວນໃຫປ້ະຕິບັດທຳ ກຈໍົ່ງຄົບຄວາມຜ່ອງແຜ້ວຄຂືັນຕິ ຄວາມ
ສັນລະເສີນ ຄເືມດຕາ ຂຈໍົ່ງຟງັທຳຕາມການເວລາ ແລ້ວຈົ່ງກະທຳຕາມທຳນັ້ນ ຂໍ
ຜ້ທູີເ່ປັນສັດຕູ ຈົ່ງຢ່າບຽດບຽນເຮົາ ຫຼື ຜ້ອູື່ນເລີຍ ຄົນຕັນນໍ້າ  ຍ່ອມເປ່ງນໍ້າໄປໄດ້ 
ຊ່າງສອນ ຍ່ອມດັດລູກສອນໄດ້ ຊ່າງຖາກ ຍ່ອມຖາກໄມໄ້ດສ້ັນໃດ ບັນດິດຍ່ອມທ ໍ
ລະມານຕົນໄດສ້ັນນັ້ນ. 
 ໃນທຳມະບົດກ່າວວ່າ: ຄັນພຣະອົງຄລຸິມານເປ່ງອຸທານແລ້ວ ກໍນິບພານ
ດ້ວຍອະນຸປາທເິສສະນິບພານ ພິກຂຸທັງຫຼາຍສົນທະນາກັນໃນໂຮງທຳວ່າ: ອາວຸ
ໂສ! ພຣະເຖຣະຈະໄປບັງເກີດໃນທີໃ່ດນໍ? ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສາສະດາສະເດັດມາຈຶ່ງ 
ພາກັນຂາບທູນຖາມ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຕັດວ່າ: ພຣະອົງຄຸລິມານບໍໄ່ດ້ກັນລະ 
ຍານະມິດຈັກຄົນ ຈຶ່ງໄດ້ກະທຳບາບຂະໜາດນ້ັນໃນຄັ້ງກ່ອນ ແຕ່ພາຍຫັຼງໄດ້ກັນ 
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ລະຍາມິດເປັນປັດໄຈ ຈຶ່ງບໍເ່ປັນຜູ້ບໍ່ປະໝາດ ບາບກຳນ້ັນ ອົງຄລຸິມານລະໄດ້ແລ້ວ
ດ້ວຍກຸສົນ ແລ້ວຕັດພຣະຄາຖາວ່າ: ບຸກຄົນໃດບໍຕ່ັ້ງຕົນຢູໃ່ນຄວາມບໍປ່ະໝາດ ລະ
ບາບກຳທີຕ່ົນກະທຳໄວແ້ລ້ວດ້ວຍກຸສົນ ບກຸຄົນນັ້ນຍ່ອມທຳຍັງໂລກນີໃ້ຫສ້ະ 
ຫວ່າງເໝືອນດວງຈັນພົ້ນຈາກຂີເ້ຝື້ອສັນນັ້ນ. 
 

ພຣະອານົນພຸດທະອປຸັດຖາກ 
 
 

 ໃນປະຖົມໂພທກິານ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ບໍມີ່ພິກຂຸອຸປັດຖາກປະຈໍາ 
ພຣະອົງຕະຫຼອດ 20 ພັນສາ ບາງເທື່ອພຣະນາຄະສະມາລະ ຖືບາດແລະຈີວອນ 
ຕາມສະເດັດ ບາງເທ່ ືອພຣະນາຄິຕະ ບາງເທື່ອພຣະອຸປະວານະ ບາງເທື່ອພຣະສຸ 
ນັກຂັດຕະ ບາງເທື່ອພຣະຈນຸທະສະມະນຸເທດ ບາງເທື່ອພຣະສາຄະຕະ ບາງເທື່ອ 
ພຣະເມຄິຍະ ປ່ຽນກັນອຸປັດຖາກພຣະພຸດທະອົງ. 
 ຄັ້ງໜຶ່ງ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດຈາຣິກໄປກັບພຣະນາຄະສະມາລະ 
ເຖຣະ ເມ່ືອສະເດັດຮອດທາງສາມແຍກ ພຣະເຖຣະຫີຼກອອກຈາກທາງຂາບທູນວ່າ 
ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ! ຂໍພຣະອົງຮັບເອົາບາດ ແລະ ຈີວອນຂອງພຣະອົງ
ເຖີ້ນ ຂ້າພຣະອົງຈະໄປທາງນ້ີ ແລ້ວກຽມຈະວາງບາດ ແລະ ຈີວອນຂອງພຣະພຸດ 
ທະອົງລົງເທິງພື້ນ ລຳດັບນ້ັນ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຕັດກັບພຣະນາຄະສະມາລະ 
ວ່າ: ຈົ່ງກະທໍາຕາມທີ່ປະສົງເຖີ້ນ! ແລ້ວຊົງຮັບເອົາບາດແລະຈີວອນສະເດັດໄປ
ຕາມລຳພັງ ເມ່ືອພຣະນາຄະສະມາລະໄປທາງນ້ັນ ຖືກພວກໂຈນຍາດເອົາບາດ  
ແລະຈີວອນ ແລ້ວຕີຫົວ ຈຶ່ງຄິດວ່າ: ບັດນ້ີພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ເປັນບ່ອນເພິ່ງ
ຂອງເຮົາບໍມີ່ຜ້ອ່ືູນແລ້ວ ຈຶ່ງກັບມາເຝົ້າພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າທັງທີ່ເລືອດຍັງໄຫຼຢູ່ 
ເມ່ືອພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຕັດຖາມ ພຣະນາຄະສະມາລະ ຈຶ່ງຂາບທູນເລື່ອງທີ່ເກີດ 



 

  140 

5xN,r5fmtxts;af 
ຂຶ້ນ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຕັດວ່າ: ນາຄະສະມາລະ! ຢ່າຄິດຮອດອີກເລີຍ ເຮົາໄດ້ 
ຫ້າມທ່ານໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນເພາະວິບາກກໍາຂອງທ່ານເອງ. 
 ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດໄປຊັນຕຸຄາມ ໃນວັງສະມິຄະ
ທາຍະວັນ ດ້ານທິດຕາເວັນອອກກັບພຣະເມຄິຍະໃນທີ່ນ້ັນ ພຣະເມຄິຍະ ໄປບິນທະ 
ບາດໃນຊັນຕຸຄາມ ເຫັນສວນໝາກມ່ວງແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ໍາກິມິກາລາ ເປັນສະຖານທີ່
ສະຫງົບ ສົມຄວນແກ່ການບໍາເພັນພຽນ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປທູນຂໍອະນຸຍາດພຣະຜ້ມີູພຣະ 
ພາກເຈົ້າຕັດວ່າ: ຖ້າໃຫ້ພິກຂຸອົງອ່ືນມາປ່ຽນກ່ອນ ພຣະເມຄິຍະທູນວ່າ: ຂ້າພຣະ 
ອົງຍັງມີກິດທີ່ຈະຄວນກະທໍາຍິ່ງຂຶ້ນຢູ່ ຍັງມີການສັ່ງສົມອະຣິຍະມັກທີ່ກະທໍາແລ້ວ 
ຂໍພຣະອົງຊົງຮັບເອົາບາດແລະຈີວອນນ້ີ ຂ້າພຣະອົງຈະໄປສູ່ອໍາພະວັນນ້ັນ ເພື່ອບໍາ 
ເພັນພຽນ ແມ່ນເທື່ອທີ 2-3 ພຣະເມຄິຍະ ກໍຍັງຢືນຢັນທີ ່ຈະໄປ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ
ເຈົ້າຈຶ່ງຕັດວ່າ: ທ່ານຈົ່ງເຂົ້າໃຈເວລາອັນສົມຄວນເຖີ້ນ. ພຣະເມຄິຍະ ໄດ້ເຂົ້າໄປ
ພັກກາງເວັນຢູທ່ີ່ເຫງົ້າໄມ້ໃນອໍາພະວັນນ້ັນ ອະກຸສົນວິຕົກ 3 ປະການຄ:ື ກາມວິ 
ຕົກ, ພະຍາບາດວິຕົກ, ວິຫິງສາວິຕົກ ຄອບງໍາໃຫ້ຟຸ້ງຊ່ານ ພຣະເມຄິຍະ ຈຶ່ງກັບມາ
ຂາບທູນເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນນ້ັນໃຫ້ຊົງຊາບ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຕັດກັບພຣະເມຄິຍະ 
ວ່າ: ເຮົາກຳນົດຮູ້ເຫດນ້ີຂອງທ່ານກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ທ່ານກໍຍັງບໍເ່ຊື່ອຟັງ ເມຄິຍະ! ຜູ້ທີ ່
ຍັງບໍ່ທັນຫຸຼດພົ້ນຈາກອາສະວະ ຄວນສຶກສາທໍາ 5 ປະການກ່ອນ ຄື: ຕ້ອງມີມີດດີ, 
ເປັນຜູ້ມີສິນສັງລວມໃນປະຕິໂມກ, ມີຄວາມສັນໂດດ, ມີຄວາມພຽນເພື່ອລະອະກຸ 
ສົນທໍາ ແລະ ພິຈາລະນາຄວາມເກີດດັບ. ເມ່ືອຕ້ັງຢູ່ໃນທໍາ 5 ປະການນ້ີແລ້ວ ທ່ານ 
ຄວນຈະເລີນອະສຸພະ ເພື່ອລະຣາຄະ ຈະເລີນເມດຕາເພື່ອລະພະຍາບາດ ຈະເລີນ 
ອານາປານະສະຕິ ເພື່ອລະວິຕົກ ຈະເລີນອະນິດຈະສັນຍາ ເພື່ອຖອນອັດສະມິມານະ 
ເມຄິຍະ! ອະນັດຕະສັນຍາຍ່ອນປະກົດແກ່ພິກຂຸຜູ້ຈະເລີນອະນິດຈະສັນຍາ ຜູ້ທີໄ່ດ້
ອະນັດຕະສັນຍາຍ່ອມບັນລຸນິບພານ ພຣະເມຄິຍະ ຮັບຟັງພຣະໂອວາດແລ້ວ ເລີ່ມ 
ຈະເລີນວິປັດສະນາ ຈົນໄດ້ບັນລຸອະຣະຫັນຕະຜົນຕ່ໍມາໃນເວລາບໍ່ດົນ ເມ່ືອພຣະພຸດ 
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ທະອົງສະເດັດຈາຣິກໄປໃນທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອໂຜດເວໄນສັດແລ້ວ ສະເດັດກັບເມືອງສາ
ວັດຖີໂດຍລຳດັບ. 
 ທີ່ພຣະເຊຕະວັນວິຫານ ພຣະບໍຣົມສາສະດາອ້ອມລ້ອມດ້ວຍໝູ່ພິກຂຸປະ
ທັບນ່ັງເໜືອພຸດທະອາດອັນບໍວອນທີປ່ໄູວ້ໃນບໍລິເວນຄັນທະກຸຕິ ຕັດກັບພິກຂຸທັງ 
ຫຼາຍວ່າ: ຄັ້ງກ່ອນພິກຂຸບາງອົງທີຕິ່ດຕາມເຮົາໄປ ເມ່ືອເຮົາບອກວ່າໄປຕາມທາງ 
ນ້ີກັນເຖີ້ນ ກໍໄປທາງອ່ືນ ບາງອົງວາງບາດແລະຈີວອນຂອງເຮົາໄວ້ເທິງພື້ນແລ້ວ 
ຖິ້ມເຮົາໄປ ບັດນ້ີເຮົາອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ພວກທ່ານຈົ່ງເລືອກພິກຂຸອົງໜຶ່ງອຸປັດຖາກ 
ເຮົາເຖີ້ນ. ພຣະສາຣີບຸດລຸກຈາກອາສະນະ ຖວາຍບັງຄົມພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ
ແລ້ວຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ! ຂ້າພຣະອົງຕ້ັງຄວາມປາຖະໜາໄວ້ຕ່ໍ 
ພຣະອົງບໍາເພັນປາຣະມີມາຕະຫຼອດອະສົງໄຂແສນກັບ ຂ້າພຣະອົງຂໍອຸປັດຖາກ 
ພຣະພຸດທະອົງເອງ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຊົງຕັດຫ້າມວ່າ: ຢ່າເລີຍສາຣີບຸດ! ທ່ານ 
ຢູ່ໃນທິດໃດ ທິດນ້ັນບໍ່ເປົ່າວ່າງເລີຍ ໂອວາດຂອງທ່ານຄືກັບໂອວາດຂອງພຣະພຸດ 
ທະເຈົ້າທັງຫຼາຍ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງທຳໜ້າທີ່ອຸປັດຖາກເຮົາ ຈາກນ້ັນ ພຣະມະຫາສາວົກ
ເລີ່ມແຕ່ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະເປັນຕ້ົນ ໄດ້ກ່າວໂດຍທໍານອງດຽວກັນ ພຣະຜູ້
ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຊົງຫ້າມພຣະສາວົກເຫ່ຼ ົານ້ັນທັງໝົດ ມີພຣະອານົນອົງດຽວທີ່ບໍ ່
ກ່າວວາຈາອັນໃດເລີຍ ພິກຂຸທັງຫຼາຍຈຶ່ງກ່າວກັບພຣະເຖຣະວ່າ: ທ່ານອານົນ! ພິກ 
ຂຸທັງຫຼາຍຂາບທູນຂຕໍ ໍາແໜ່ງອຸປັດຖາກ ແມ່ນທ່ານກໍຈົ່ງຂໍຂາບທູນແດ່ເຖີ້ນ. ພຣະ 
ອານົນກ່າວວ່າ: ທ່ານອາວຸໂສທັງຫຼາຍ! ຊື່ວ່າການອຸປັດຖາກທີ່ຂາບທູນຂໍແລ້ວ ໄດ້
ມາຈະເປັນແນວໃດ? ຫາກພຣະອົງພໍພຣະໄທຈະຊົງບອກເອງວ່າ: ອານົນ! ຈົ່ງອຸ 
ປັດຖາກເຮົາ ດ່ັງນ້ີ. ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຕັດວ່າ: ພິກຂຸທັງຫຼາຍ! ອານົນບໍຄ່ວນ
ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນສົ່ງເສີມອານົນຈະຮູດ້້ວຍຕົນເອງແລ້ວອຸປັດຖາກເຮົາ ພິກຂຸເຫ່ົຼານ້ັນກ່າວ 
ວ່າ: ທ່ານອານົນລຸກຂຶ້ນເຖີ້ນ ທ່ານຈົ່ງຂາບທູນຂຕໍໍາແໜ່ງອຸປັດຖາກຕ່ໍພຣະທົດສະ 
ພົນ ພຣະອານົນ ຈຶ່ງຂາບທູນຂໍພອນ 8 ປະການດ່ັງນ້ີ: 
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ພອນທີຂ່້າພຣະອົງຂ ໍເປັນພອນຂໍຫ້້າມ 4 ປະການ ຄ:ື 

1. ຈັກບໍ່ປະທານຈີວອນອັນປະນີດ ທີ ່ພຣະອົງໄດ້ມາແກ່ຂ້າພຣະອົງ. 
2. ຈັກບໍ່ປະທານບິນທະບາດອັນປະນີດ ທີ່ພຣະອົງໄດ້ມາແກ່ຂ້າພຣະອົງ. 
3. ຈັກບໍ່ປະທານໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນພຣະຄັນທະກຸຕິດຽວກັນກັບພຣະອົງ. 
4. ຈັກບໍ່ຊົງພາຂ້າພຣະອົງໄປ ໃນທີ່ພຣະອົງຮັບນິມົນໄວ້. 

 ພຣະຜູມີ້ພຣະພາກເຈົ້າຕັດຖາມວ່າ: ອານົນ! ທ່ານເຫັນໂທດອັນໃດ ຈຶ່ງຂໍ 
ພອນນ້ີຈາກເຮົາ? ພຣະອານົນຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ! ຫາກຂ້າ 
ພຣະອົງໄດ້ວັດຖຸເຫ່ົຼ ່ານ້ີແລ້ວ ກໍຈະມີຜູ້ກ່າວໄດ້ວ່າ: ພຣະອານົນບໍລິໂພກຈີວອນ, ບ ໍ
ລ ິໂພກບິນທະບາດອັນປະນີດ ຢູ່ໃນພຣະຄັນທະກຸຕິດຽວກັນ ໄປສູ່ທີ່ນິມົນດຽວກັນ
ກັບພຣະທົດສະພົນເພາະໄດ້ລາບສັກກາຣະເຫ່ົຼານ້ີ ຈຶ່ງອຸປັດຖາກພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າ 
ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ອຸປັດຖາກຢ່າງນ້ີຈະມີປະໂຫຍດອັນໃດ? ດ້ວຍເຫດນ້ີຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງຂໍ
ປະທານພອນໃນສ່ວນທີ່ເປັນຂໍ້ຫ້າມ 4 ປະການນ້ັນ.  

ພອນທີຂ່້າພຣະອົງຈະຂຮໍ້ອງ 4 ປະການຄ:ື 
1. ຂໍພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດໄປສ່ທູີນິ່ມົນ ອັນຂ້າພຣະອົງຮັບໄວ້ແທນ. 
2. ຂໍຂ້າພຣະອົງໄດ້ພາຄົນທີມ່າແຕ່ລັດພາຍນອກ ຊົນນະບົດພາຍນອກ ເຂົ້າ 

ເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ໃນໂອກາດທຳອິດທີ່ມາເຖິງ. 
3. ຂະນະໃດຂ້າພຣະອົງບັງເກີດຄວາມສົງໄສ ຂະນະນ້ັນຂໍຂ້າພຣະອົງໄດ້ 

ເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໄດ້ທຸກຍາມ. 
4. ຫາກພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈ້ ົາສະແດງທຳຕອນໃດ ໃນທີ່ນິມົນທີຂ່້າພຣະອົງ 

ບໍ່ໄດ້ໄປນຳ ຄັນກັບມາແລ້ວ ຂ ໍໃຫ້ພຣະອົງຕັດທຳນ້ັນຊໍ້າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ 
ຟັງອີກເທື່ອໜຶ່ງ. 

 ພຣະບໍຣົມສາສະດາຕັດຖາມວ່າ: ອານົນ! ທ່ານເຫັນອານິສົງອັນໃດໃນຂໍ້ນ້ີ? 
ພຣະອານົນຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ! ກຸລະບຸດທັງຫຼາຍຜ້ມີູສັດທາໃນ
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ພຣະສາສະໜານ້ີ ເມ່ືອບໍໄ່ດ້ໂອກາດຈາກພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ຍ່ອມຈະກ່າວກັບ
ຂ້າພຣະອົງວ່າ: ທ່ານອານົນ! ມ້ືອ່ືນຂໃໍຫ້ທ່ານກັບພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ໂປຣດຮັບ
ພັດຕາຫານໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫາກພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ບໍ ່ສະເດັດໄປໃນ
ທີ່ນ້ັນ ພວກເຂົາກໍຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າ: ທ່ານອານົນອຸປັດຖາກແນວໃດ ພຣະທົດສະພົນ
ຈຶ່ງບໍຊ່ົງສົງເຄາະແມ່ນໃນກິດນິມົນພຽງທໍນ້ີ່? ແລະຫາກວ່າພວກເຂົາຈະຖາມຂ້າ 
ພຣະອົງວ່າ: ທ່ານອານົນ! ຄາຖານ້ີ, ພຣະສູດນ້ີ, ຊາດົກນ້ີ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ 
ຊົງສະແດງຢູໃ່ສ? ຖ້າຂ້າພຣະອົງ ບໍໄ່ດ້ພອນຂໍນ້ັ້ນ ພວກເຂົາກໍຈະກ່າວໄດ້ວ່າ: 
ທ່ານບໍ່ຮູ້ພຣະດຳຣັດແມ່ນທ່ ໍນ້ີ ເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງທ່ຽວຕິດຕາມຢູ່ໄດ້ເປັນເວລາດົນ 
ນານ? ຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການຈະກ່າວທຳທີ່ພຣະອົງສະແດງແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນ້ີຂ້າ 
ພຣະອົງ ຈຶ່ງທູນຂໍພອນສວ່ນທີ່ຂໍຮ້ອງ 4 ປະການເຫ່ົຼານ້ີ. 
 ພຣະບໍຣົມສາສະດາຈຶ່ງປະທານພອນນ້ັນແກ່ພຣະອານົນ ພຣະອານົນເມ່ືອ
ໄດ້ຮັບພອນ 8 ປະການຢ່າງນ້ີແລ້ວໄດ້ເປັນພຸດທະອຸປັດຖາກປະຈຳຂອງພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດານັບຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ. ໃນອງັຄຸດຕະຣະນິກາຍ ເອກະນິບາດໄດກ້່າວວ່າ: ໃນ 
ສະໄໝຂອງພຣະເຈົ້າປະທຸມຸດຕະຣະພຸດທະເຈົ້າ ພຣະອານົນບັງເກີດເປັນສຸມະນະ 
ຣາຊກຸມານໃນເມືອງ ຫົງສະວະດີ ປາຖະໜາຈະອຸປັດຖາກພຣະພຸດທະເຈົ້າອົງນ້ັນ 
ດ້ວຍປັດໄຈ 4 ຮັບອະນຸຍາດຈາກພຣະຣາຊບິດາແລ້ວ ໄດ້ອຸປັດຖາກພຣະພຸດທະ 
ອົງຕະຫຼອດ 3 ເດືອນ ເມື ່ອໄດ້ຮັບປະຕິຍານຈາກພຣະພຸດທະອົງແລ້ວ ກັບມາຂາບ 
ທູນໃຫ້ພຣະຣາຊບິດາຊົງຊາບ ຣາຊກຸມານຊົງເລືອກທີ່ສ້າງພຣະວິຫານໃນນະຄອນ 
ຂອງພຣະອົງ ຈັດການສ້າງວິຫານ  ສ້າງພຣະຄັນທະກຸຕິສຳລັບພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ 
ເຈົ້າ ສ້າງກຸຕິເປັນບ່ອນພັກກາງຄືນ ແລະ ກາງເວັນສຳລັບພິກຂຸທັງຫຼາຍ ສ້າງກຳ 
ແພງອ້ອມຮອບ ແລະ ປະຕູໂຂງ ຄັນສຳເລັດແລ້ວ ຂໍພຣະຣາຊບິດາທູນນິມົນພຣະ 
ພຸດທະອົງໃຫ້ສະເດັດ ເມ່ືອພຣະພຸດທະອົງສະເດັດມາ ພຣະຣາຊກຸມານອອກໄປ
ຕ້ອນຮັບ ຊົງບູຊາດ້ວຍຂອງຫອມ ແລະ ດອກໄມ້ ສົ່ງສະເດັດພຣະພຸດທະອົງເຂົ້າ
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ໄປໃນພຣະວິຫານ ເພື່ອມອບຖວາຍໃນວັນເຂົ້າພັນສາ ພຣະສມຸະນະຣາຊກຸມານໄດ້
ສະມາທານສິນ 10 ຖວາຍທານແດ່ພຣະອະຣະຫັນແສນອົງ ຕະຫຼອດ 3 ເດືອນ 
ຣາຊກຸມານໄດ້ເຮັດວຽກງານທຸກຢ່າງ ທີພຸ່ດທະອຸປັດຖາກຂໍ້ວັດຖວາຍແດ່ພຣະຜ້ມີູ 
ພຣະພາກເຈົ້າພຣະອົງນ້ັນ ກໍບັງເກີດຄວາມເຫ້ືຼອມໃສປາຖະໜາຕຳແໜ່ງຂອງພຣະ 
ເຖຣະໃກ້ວັນອອກພັນສາ ສຸມະນະຣາຊກຸມານໄດ້ຖວາຍມະຫາທານ 7 ວັນ ໃນວັນ 
ຖ້ວນ 7 ຊົງວາງຜ້າໄຕຈີວອນໄວ ້ໃກ້ຕີນພຣະພິກຂແຸສນອົງ ຖວາຍບັງຄົມ ພຣະບໍ 
ຣົມສາສະດາແລ້ວ ຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ! ບຸນອັນໃດທີ່ໄດ້ກະທຳ 
ມາແລ້ວທັງໝົດຂ້າພຣະອົງບໍໄ່ດ້ປະສົງສະຫວັນສົມບັດ ຫືຼ ພຣົມສົມບັດ ຂ້າພຣະ 
ອົງປາຖະໜາອຸປັດຖາກພຣະພຸດທະເຈົ້າໃນອະນາຄົດຕະການ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ
ຊົງພະຍາກອນແລ້ວສະເດັດກັບໄປ. 
 ພຣະຣາຊກຸມານນ້ັນ ໄດ້ກະທຳການອຸປັດຖາກພຣະປັດເຈກະພຸດທະເຈົ້າ   
ຢູ່ເຖິງໝື່ນປີ ຖວາຍທານຢູ່ເຖິງແສນກັບ ໃນທີ່ສຸດໄປບັງເກີດໃນສະຫວັນຊັ້ນຕຸສິຕາ 
ພ້ອມກັບພຣະໂພທິສັດຂອງເຮົາພຣະອົງນ້ີ ຈຸຕິຈາກຊັ້ນຕຸສິນ້ັນແລ້ວບັງເກີດເປັນໂອ 
ຣົດຂອງ ພຣະເຈົ້າສຸກໂກທະນະ ພຣະວົງສາທັງຫຼາຍຖວາຍພຣະນາມວ່າ: ອານັນ 
ທະ ເມ່ືອພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດອອກບວດ ບັນລຸພຣະສຳມາສຳໂພທິຍານ
ແລ້ວ ສະເດັດມາເມືອງກະບິນລະພັດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອໂຜດພຣະພຸດທະບິດາ 
ທ່ານໄດ້ອອກບວດໃນສຳນັກພຣະບໍຣົມສາສະດາ ພ້ອມກັບເຈົ້າສາກະຍະທັງຫຼາຍ 
ມີເຈົ້າພັດທິຍະເປັນຕ້ົນທີ່ ອະນປຸິຍະອຳພະວັນ ຕ່ໍມາໄດ້ຟັງທຳບັນຍາຍຂອງທ່ານ
ພຣະປຸນນະມັນຕານີບຸດເຖຣະ ໃນເລື່ອງກະຖາວັດຖຸ 10 ອັນແນະນຳໃຫ້ພິກຂຸມີ
ຄວາມປາຖະໜາໜ້ອຍ ມີຄວາມສັນໂດດບໍຄຸ່ກຄີກັບໝູ່ຄະນະເປັນຕ້ົນ ພຣະອານົນ
ດຳລົງຢູໃ່ນພຣະໂສດາບັນປັດຕິຜົນ ຜົນແຫ່ງປາຣະມີທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ບຳເພັນມາຕະ 
ຫຼອດແສນກັບ ກໍມາເຖິງທ່ານຜູ້ປາຖະໜາຕຳແໜ່ງພຸດທະອຸປັດຖາກພຣະທົດສະພົນ 
ດ້ວຍກິດທັງຫຼາຍ ຄື: ດ້ວຍນ້ໍາໃຊ້, ນ້ໍາສັນ, ດ້ວຍໄມ້ເຈຍ, ບີບນວດພຣະຫັດ ແລະ 
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ພຣະບາດ, ບີບຫັຼງ, ກວາດບໍລເິວນພຣະຄັນທະກຸຕິເປັນຕ້ົນ ພຣະອານົນຊາບເວລາ 
ວ່າພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າຄວນໄດ້ກິດອັນໃດ ໃນເວລາໃດ ຫັຼງທ່ຽງຄືນກໍຈະຖືປະ 
ທີບດ້າມອັນໃຫຍ່ ຍ່າງກວດກາຮອບບໍລເິວນພຣະຄັນທະກຸຕິຄືນໜຶ່ງ 9 ເທື່ອທ່ານມີ 
ຄວາມດຳຣິວ່າ: ຫາກເຮົາຫັຼບໄປກໍບໍສ່າມາດໄດ້ຍິນສຽງ ເມ່ືອພຣະທົດສະພົນຕັດ 
ຮຽກເພາະເຫດນ້ັນ ທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຍອມວາງປະທີບດ້າມໃຫ້ຫຸຼດຈາກມືຕະຫຼອດຄືນ
ຮອດຮຸ່ງເຊົ້າ ພຣະອານົນເປັນຜູ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການອຸປັດຖາກ ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ
ຕ່ໍພຣະບໍຣົມສາສະດາ ສະລະໄດ້ແມ່ນແຕ່ຊີວິດຂອງຕົນ ທັງຍັງມີຄວາມຈືຈຳເປັນ
ເລີດໃນພຣະທຳ ທີພ່ຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະແດງຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ ຂະນະທີ່ພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ປະທັບຢູ່ໃນພຣະເຊຕະວັນວິຫານ ຊົງສັນລະເສີນພຣະອານົນເຖ 
ຣະ ຜູ້ຮັກສາເຮືອນຄັງທຳໂດຍປະຣິຍາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລ້ວຊົງສະຖາປະນາ
ພຣະເຖຣະໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງເອຕະທັກຄະ ຜູ້ເລີດກວ່າພິກຂຸສາວົກຜູ້ເປັນພະຫູສູດ 1 ມີ 
ສະຕິ 1 ມີຄະຕິ 1 ໃນພຣະອຸປັດຖາກໃນພຣະສາສະໜານ້ີ 1 ເພາະການທີພ່ະຫູສູດ 
ຫັຼງຈາກພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າປະຣິນິບພານແລ້ວ 4 ເດືອນ ກໍມີການປະຊຸມສົງ
ເພື່ອກະທຳການສັງຄາຍະນາພຣະທຳວິໄນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເມືອງຣາຊຄຶ ຄະນະ 
ສົງຈຶ່ງເລືອກໃຫ້ພຣະອານົນ ເປັນຜ້ວິູສດັຊະນາພຣະທຳໃນສ່ວນຂອງພຣະສຸດຕັນ 
ຕະປິດົກ ແລະ ພຣະອະພິທຳປດົິກ. 
 
 

ພຣະເທວະທັດ 
 

 ສະໄໝໜຶ່ງ ພຣະບໍຣົມສາສະດາສະເດັດຈາຣິກໄປປະທັບ ທີ່ເມືອງໂກສຳພີ 
ຄັ້ງນ້ັນ ລາບສັກກາຣະບັງເກີດແກ່ພຣະອົງກັບທັງພິກຂຸສົງສາວົກເປັນອັນມາກ ຄົນ 
ທັງຫຼາຍຖືສັກກາຣະ ມີຈີວອນ ບິນທະບາດ ເພສັດຊະ ເປັນຕ້ົນ. ເຂົ້າມາສູ່ວິຫານ
ຖວາຍແກ່ພຣະສົງສາວົກເປັນເນ່ືອງນິດ ສ່ວນຫຼາຍທຸກໆຄົນທີ່ມາ ຍ່ອມຖາມເຖິງ
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ແຕ່ພຣະອັກຄະຣະສາວົກທັງສອງ ແລະ ສາວົກອົງອ່ືນໆວ່າ: ທ່ານຢູ່ທີ່ໃດ ແລ້ວພາ 
ກັນໄປເຄົາລົບນົບໄຫວ້ສັກກາຣະບູຊາ ບໍ່ມີໃຜຖາມເຖິງພຣະເທວະທັດເລີຍແມ່ນແຕ່ 
ຜູ້ດຽວ ຄັ້ງນ້ັນ ພຣະເທວະທັດເກີດຄວາມໂທມະນັດນ້ອຍໃຈ ຕາມວິໄສຂອງປຸຖຸຊົນ 
ພວກທີ່ມາດ້ວຍຄວາມອິດສາຣິດສະຫຍາຄິດວ່າ: ເຮົາເປັນກະສັດສາກະຍະຣາດ 
ສະກຸນເໝືອນກັນ ອອກບັນພະຊາກັບກະສັດຂັດຕິວົງນ້ັນໆ ແຕ່ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງບໍມີ່ 
ໃຜນັບຖືຖາມຫາເຮົາເລີຍໜ້ານ້ອຍໃຈ ເມ່ືອຄິດດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ກໍເກີດຕັນຫາໃນລາບ
ສັກກາຣະ ເຂົ້າຄອບງຳຈິດໃຈ ຄິດຢາກຈະໄດ້ລາບສັກກາຣະນ້ັນ ແລ້ວກໍຄິດຕ່ໍໄປ
ວ່າ: ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດນໍ! ຈຶ່ງໃຫ້ບຸກຄົນທັງຫຼາຍເຂົ້າເຫ້ືຼອມໃສ ຂາບໄຫວ້ບູຊາ
ເຮົາ ຄັນຄິດຕ່ໍໄປກໍເຫັນອຸບາຍທັນທີວ່າ ພຣະອະຊາດສັດຕູຣາຊກຸມານ ພຣະໂອຣົດ 
ຂອງພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ຍັງຊົງເຍົາໄວ ຍັງບໍ່ຮອບຮູ້ຄຸນແລະໂທດແຫ່ງບຸກຄົນໃດໆ 
ຄວນຈະໄປຄົບຫາດ້ວຍພຣະຣາຊກຸມານນ້ັນເຖີ້ນ! ລາບສັກກາຣະກໍຈະບັງເກີດເປັນ 
ອັນມາກແກ່ເຮົາຄັນດຳຣິດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ກໍຫີຼກຈາກເມືອງໂກສຳພີໄປສູ່ເມືອງຣາຊຄຶ 
ແລ້ວນິລະມິດກາຍເປັນຣາຊກຸມານນ້ອຍ ເອົາອະສໍຣະພິດ 4 ຕົວ ມາກ້ຽວຕີນ ກ້ຽວ 
ມື ຂົດອ້ອມຫົວ 1 ຕົວ ສະແດງປະຕິຫານເຫາະໄປຍັງພຣະຣາຊນິເວດ ລອຍລົງ 
ຈາກອາກາດ ປະກົດກາຍຢູສ່ະເພາະຕ່ໍໜ້າພຣະອະຊາດສັດຕູຣາຊກຸມານ ຄັນພຣະ 
ຣາຊກຸມານເຫັນກໍຕົກພຣະໄທຢ້ານກົວ ກໍທູນວ່າ: ອາຕະມາ ຄ:ື ເທວະທັດ ແລ້ວເຈ 
ລະຈາໃຫ້ພຣະຣາຊກຸມານຫາຍຢ້ານກົວ ສະແດງກາຍເປັນພຣະຊົງໄຕຈີວອນແລ້ວ 
ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະຣາຊກຸມານ ເມ່ືອພຣະຣາຊກຸມານເຫັນປະຕິຫານເຊັ່ນນ້ັນ ກໍຊົງ  
ເຫ້ືຼອມໃສ ເຄົາລົບນັບຖື ຖວາຍລາບສັກກາຣະບູຊາໃຫ້ແກ່ສຳນັກພຣະເທວະທັດ  
ວັນລະ 500 ປິນໂຕ ຕ່ໍມາພຣະເທວະທັດໃຊ້ກົນອຸບາຍທູນກັບພຣະຣາຊກຸມານວ່າ: 
ແຕ່ກ່ອນມະນຸດທັງຫຼາຍມີອາຍຸຍືນ ບັດນ້ີອາຍຸຂອງມະນຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ຫາກພຣະ 
ອົງສິ້ນພຣະຊົນເສຍກ່ອນພຣະຣາຊບິດາແຕ່ເວລາຍັງໜຸ່ມຢູແ່ລ້ວ ພຣະອົງຈະບໍໄ່ດ້
ຮັບຣາຊາພິເສກເປັນພຣະມະຫາກະສັດ ສະເຫວີຍພຣະຣາຊສົມບັດສົມດ່ ັງພຣະໄທ
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ທີ່ປາຖະໜາຂອງພຣະອົງ ສະນ້ັນ, ພຣະອົງຈົ່ງປົງພຣະຊົນຊີບພຣະຣາຊບິດາ ຈັດ 
ການສະຖາປະນາພຣະອົງເປັນພຣະມະຫາກະສັດ ສະເຫວີຍຣາຊສົມບັດເສຍຕ້ັງແຕ່
ບັດນ້ີເຖີ້ນ ແມ່ນອາຕະມາກໍຈະຂ້າພຣະສະມະນະໂຄດົມເສຍ ຈະໄດ້ເປັນພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດາປົກຄອງພຣະສົງທັງປວງເຊັ່ນດຽວກັນ. ພາຍຫັຼງພຣະເທວະທັດເກີດບາບ 
ຈິດຄິດໃຝ່ສູງ ດ້ວຍອຳນາດຕັນຫາມານະຄອບງຳຈິດ ຄິດຜິດໄປວ່າ ເຮົາສົມຄວນ
ຈະເປັນຜູ້ຄອງພຣະພິກຂຸສົງທັງປວງ ພດໍຳຣິດ່ັງນ້ັນປຸຖຸຊົນຣິດຂອງຕົນກໍເຊື່ອມສູນ
ພ້ອມກັບຈິດຕຸບາດ ຄັນຄິດດ່ັງນ້ັນແລ້ວກໍເດີນທາງມາເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາຊຶ່ງ
ປະທັບຢູ່ທີພ່ຣະເວຣຸວັນມະຫາວິຫານທີ່ເມືອງຣາຊຄຶ ໃນເວລາທີ່ພຣະບໍຣົມສາສະ
ດາຊົງສະແດງທຳແກ່ມວນຊົນພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງມີພຣະເຈົ້າພິມພິສານມະ 
ຫາຣາຊາປະທັບເປັນປະທານ ເມ່ືອຈົບພຣະທຳມະເທສະໜາແລ້ວ ພຣະເທວະທັດ
ໄດ້ຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ບັດນ້ີພຣະອົງຊົງຊະຣາແລ້ວ ຈົ່ງສະ
ເຫວີຍມຸດຕິສຸກທຳສຳລານເຖີ້ນ ຂ້າພຣະອົງຈະຮັບພາລະຊ່ວຍໃນການປົກຄອງສົງ 
ທັງປວງ  ຂໍພຣະອົງຈົ່ງມອບພຣະພິກຂຸສົງສາວົກທັງປວງໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງເຖີ້ນ! 
ຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ກ່າວສັ່ງສອນແທນພຣະອົງສືບຕ່ໍໄປ.  
 ຄັ້ງນ້ັນ ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າໄດ້ຊົງສະດັບ ຈຶ່ງຕັດຫ້າມວ່າ: ບໍ່ຄວນ ບໍຊ່ົງ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະເທວະທັດ ພຣະເທວະທັດກໍ
ໂທມະນັດ ຜູກອາຄາດໃນພຣະບໍຣົມສາສະດາ ນັບຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ. ພຣະບໍຣົມສາສະ 
ດາໄດ້ຊົງປະກາດຄວາມປະພຶດອັນບໍດີ່ບໍງ່າມຂອງພຣະເທວະທັດ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນດ້ວຍ 
ຈິດໂລບມາກໃຫ້ພຣະສົງທັງຫຼາຍຊາບ ເພື່ອໃຫ້ພິກຂຸທີຍ່ັງເປັນປຸຖຸຊົນຢູ່ ຈະໄດ ້ສັງ 
ວອນລະວັງຈິດບໍ່ໃຫ້ວິປະຣິດໄປຕາມ. 
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ພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕ ູປົງພຣະຊົນພຣະບິດາ 
  

 ເມ່ືອພຣະອະຊາດສັດຕູຣາຊກຸມານ ຍັງເຍົາພຣະໄວ ພຣະໄທເບົາ ຫົຼງເຊື່ອ 
ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເທວະທັດ ຈຶ່ງທຳປິຕຸຂາດ ປົງພຣະຊົນພຣະມະຫາກະສັດພຣະ 
ເຈົ້າພິມພິສານ ຂັ້ນທຳອິດຈັບພຣະເຈົ້າພິມພິສານໄປຂັງໃນຄຸກກ່ອນ ຂັງຢູຫຼ່າຍອາ 
ທິດ ພຣະຣາຊບິດາກໍຍັງບໍຕ່າຍ ກໍສົ່ງໃຫ້ອຳມາດໄປຄອຍເບິ່ງປະກົດວ່າ: ພຣະຊາ 
ຍາພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ລັກເອົາອາຫານເຂົ້າຢ້ຽມພຣະສວາມີແລະວິທເີອົາອາຫານ 
ໄປຢ້ຽມກໍຄືຊ້ອນໄປໃນເກີບ ຊ້ອນໄປໃນຜ້າ ຕ່ໍມາອະຊາດສັດຕູບອກວ່າ: ຕ່ໍໄປຫ້າມ 
ພຣະມານດາເຂົ້າໄປຢ້ຽມພຣະບິດາ ວິທີສຸດທ້າຍເມ່ືອຊ້ອນຂອງໄປບໍ່ໄດ້ ກໍເອົານ້ໍາ 
ອ້ອຍ, ນ້ໍາຕານ ທາພຣະວໍລະກາຍ ເຂົ້າໄປຢ້ຽມໃນຄຸກມືດແລ້ວໃຫ້ພຣະສວາມີເລຍ 
ກິນ ຢູ່ມາໄດ້ 1 ອາທິດພຣະເຈົ້າພິມພິສານກໍຍັງບ ໍ່ທັນສິ້ນພຣະຊົນ ພຣະເຈົ້າອະຊາດ 
ສັດຕູ ຈຶ່ງຄິດວ່າ: ເອ໋! ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບ ໍ່ທັນສິ້ນພຣະຊົນ ສົ່ງໃຫ້ອຳມາດໄປສັງເກດ 
ເຫັນວ່າໜ້າຈະຜິດປົກກະຕິ ເລີຍສັ່ງຫ້າມບໍໃ່ຫ້ພຣະມານດາເຂົ້າຢ້ຽມໂດຍເດັດຂາດ 
ໃນຄຸກມືດຈະມີຊ່ອງໜ້າຕ່າງ, ຊ່ອງໜ້າຕ່າງນ້ັນ ບັງເອີນຊື່ຕົງກັບພູເຂົາຄິດຊະກູດ 
ທຸກວັນພຣະເຈົ້າພິມພິສານແນບອອກໜ້າຕ່າງ ກໍໄດ້ເຫັນຜ້າເຫືຼອງຂອງພຣະພຸດທະ 
ເຈົ້າ, ພຣະພຸດທະເຈົ້າຈະເດີນຈົງກົມໃຫ້ເຫັນທຸກວັນຢູຕ່ໍ່ມາໄດ້ອີກ 7 ວັນ ພຣະຣາຊ 
ບິດາ ກໍຍັງບໍທ່ັນສິ້ນພຣະຊົນ ພຣະເທວະທັດຈຶ່ງມາຍແຸຍວ່່າ: ພຣະອົງຕີງູຕ້ອງຕີໃຫ້ 
ຫັຼງຫັກ ພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູ ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ອໍາມາດໄປເບິ່ງອີກວ່າ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່
ທັນສິ້ນພຣະຊົນ ກໍຄົ້ນພົບວ່າ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ສະເດັດເດີນຈົງກົມທຸກວັນ ເລີຍມີ
ຄວາມປິຕິສຸກ ຕ່ໍມາພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູ ກໍເລີຍສັ່ງໃຫ້ທະຫານຈັບພຣະຣາຊບິດາ 
ມາມັດສອງຕີນສອງມື ສັ່ງໃຫ້ຕ້ັງເຕົາເຜົາຖານຈົນແດງ ແລ້ວເອົາມີດມາແຫກຕີນ
ພຣະຣາຊບິດາໃຫ້ເລືອດໄຫຼອອກມາ ເອົາເກືອມາທາໃສ່ຕີນພຣະຣາຊບິດາຈາກ 
ນ້ັນເອົາໄປຂາງໄຟ ສຸດທ້າຍພຣະຣາຊບິດາຕອມພຣະໄທຕາຍໃນຄຸກມືດ ພໍວັນທີ່ 
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ພຣະຣາຊບິດາສິ້ນພຣະຊົນນ້ັນ ກໍມີທະຫານແລ່ນເຂົ້າມາຂາບທູນວ່າ: ມີສອງເລື່ອງ 
ຈະຂາບທູນຄື: ຂ່າວດີແລະຂ່າວຮ້າຍ ທະຫານຂາບທູນຂ່າວດີກ່ອນ ກໍຄື: ມະເຫສີ
ຂອງພຣະອົງປະສູດແລ້ວ ອະຊາດສັດຕູດີໃຈທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເປັນພໍ່ຄົນ ກໍເລີຍຄິດວ່າ: 
ການທີ່ເຮົາໄດ້ເປັນພໍ່ຄົນມັນຮັກລູກຢ່າງນ້ີນໍ! ແລ້ວກໍຖາມທະຫານວ່າ: ຂ່າວຮ້າຍ
ແມ່ນຫຍັງ? ທະຫານກໍບອກວ່າ: ພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງສິ້ນພຣະຊົນໃນຄຸກ
ມືດແລ້ວ ອະຊາດສັດຕູລົ້ມລົງເປັນລົມຄາທີ ່ ເພາະມີລູກພ້ອມໆກັບການເສຍພຣະ 
ຣາຊບິດາ ປະມານອາທິດໜຶ່ງຕ່ໍມາ ພຣະມານດາກໍຕອມພຣະໄທຕາຍວົງນ້ີເລີຍ
ເປັນວົງ ບິຕຸຂາດ, ມາຕຸຂາດ ຄື: ຂ້າພໍ່, ຂ້າແມ່ ຕ່ໍມາພຣະເຈົ້າອາຊາດສັດຕູສະ 
ເຫວີຍຣາດ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ຫຼານຂອງພຣະອົງຢຶດອຳນາດແລ້ວປົງພຣະຊົນພຣະເຈົ້າ 
ອະຊາດສັດຕູ, ຫຼານຂອງພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູ ທີສ່ະເຫວີຍຣາດນ້ັນ ກໍສະເຫວີຍ 
ບໍ່ພເໍທົ່າໃດປີ ມີຫຼານຂອງຫຼານຢຶດອຳນາດແລ້ວຂ້າອີກ ວົງນ້ີເລີຍຂ້າກັນມາໄດ້ 5 
ຊົ່ວຄົນ ສຸດທ້າຍມະຫາອຳມາດທົນບໍ່ໄຫວລຸກຂຶ້ນທຳລັດຖະປະຫານ ຄື: ລ້າງໂຄດ 
ສະກຸນນ້ີເລີຍ ແລ້ວສະຖາປະນາວົງໃໝ່ຂຶ້ນມາ.  
 

ພຣະເທວະທັດກິ້ງກ້ອນຫີນທຳຮ້າຍພຣະພດຸທະອົງ 
 

 ຕ່ໍມາພຣະເທວະທັດຂຶ້ນໄປເທິງພູເຂົາຄິດຊະກູດ ກ້ິງກ້ອນຫີນໃຫຍ່ລົງມາ 
ຫວັງຈະປົງພຣະຊົນພຣະພຸດທະເຈົ້າ ສະເກັດຫີນ ໄດ້ກະທົບພຣະບາດຈົນພຣະໂລ 
ຫິດອອກ ນັບເປັນຄັ້ງທຳອິດແລະຄັ້ງດຽວ ທີພ່ຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ຜູ້ເປັນນາຖະ 
(ທີ່ເພິ່ງ)ຂອງໂລກ ເປັນພຣະບໍຣົມຄຂູອງເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັງຫຼາຍ ຕ້ອງປະ 
ສົບອັນຕະລາຍເຖິງເສຍພຣະໂລຫິດຈາກພຣະກາຍ ເພາະພຣະເທວະທັດກະທຳອະ 
ນັນຕະຣິຍະກຳພຸດທະໂລຫິຕຸບາດ. 
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ພຣະເທວະທັດປ່ອຍຊ້າງນາລາຄຣິ ີ
  

 ພຣະເທວະທັດໄດ້ປ່ອຍຊ້າງນາລາຄິຣີ ຊ້າງພຣະທີນ່ັ່ງກຳລັງຊັບມັນດຸຮ້າຍ 
ເພື່ອເຂົາ້ມາປົງພຣະຊົນຊີບ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໃນເວລາສະເດັດອອກບິນທະບາດ 
ແຕ່ຊ້າງນາລາຄິຣີ ກໍບໍ່ທຳຮ້າຍພຣະພຸດທະອົງ ຄັ້ງນ້ັນພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ ດ້ວຍ 
ຄວາມກະຕັນຍູ ສະລະຊີວິດຖວາຍເປັນພຸດທະບູຊາ ໂດຍຢ້ານວ່າຊ້າງນາລາຄິຣີຈະ 
ທຳຮ້າຍພຣະພຸດທະອົງ ຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຢືນກ້ັນຢູ່ຂ້າງໜ້າຊ້າງນາລາຄິຣີໄວ້ເພື່ອໃຫ້ 
ຊ້າງທຳລາຍຊີວິດຕົນເອງ ປາຖະໜາຈະປ້ອງກັນພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໃນທັນທີໃດ 
ນ້ັນພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໄດ້ຊົງຊ້າງນາລາຄິຣີໃຫ້ໝົດພະຍົດອັນຮ້າຍກາດ ແລ້ວ 
ໝອບຂາບເຂົ້າໄປຖວາຍພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຟັງພຣະບໍຣົມສາສະດາຕັດສອນແລ້ວ 
ເດີນກັບເຂົ້າສູ່ໂຮງຊ້າງ ດ້ວຍອາການອັນສະຫງົບ ປະກົດແກ່ມະຫາຊົນທີ່ປະຊຸມ
ກັນເບິ່ງຢູ່ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເປັນມະຫັດສະຈັນ ຄັນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ພາພຣະ 
ສົງສະເດັດກັບພຣະເວຣຸວັນວິຫານ ມະຫາຊົນກໍພາກັນແຊຊ່້ອງຮ້ອງສາທຸການຕິດ 
ຕາມໄປຍັງພຣະເວຣຸວັນວິຫານ ຈັດມະຫາທານມາຖວາຍຄັນສຳເລັດພັດທະກິດ 
ແລ້ວ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໄດ້ຕັດອະນຸປຸບພິກກະຖາ ອະນຸໂມທະນາເມ່ືອໄດ້ຊົງສະ 
ດັບຄຳພັນລະນາເຖິງຄຸນຂອງພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ສະລະຊີວິດອອກໄປຢືນ 
ກ້ັນຊ້າງນາລາຄິຣີ ຈຶ່ງປະທານພຣະທຳມະເທສະໜາມະຫັງສະຊາດົກ ແລະ ຈຸນລະ 
ຫັງສະຊາດ ົກ ຍົກຄຸນຂອງພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ສະລະຊີວິດຖວາຍພຣະອົງ 
ແມ່ນໃນອະດີດຕະຊາດ ແທຈ້ິງແລ້ວ ການທີພ່ຣະເທວະທັດເກີດມີຈິດບາບຫຍາບ 
ຊ້າ ທຳລາຍພຣະບໍຣົມສາສະດາກ່ອນນ້ັນກໍດີ ແນະນຳໃຫ້ພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູ 
ປົງພຣະຊົນພຣະເຈົ້າພິມພິສານກໍດີ ຕ່ໍເມ່ືອປ່ອຍຊ້າງນາລາຄິຣ ີໃຫ້ປະທຸມຮ້າຍພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາ ຄັ້ງນ້ັນແລ້ວ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແຕ່ຫົນຫັຼງຂອງພຣະເທວະທັດກໍປະ 
ກົດທົ່ວໄປ ຊາວພຣະນະຄອນຣາຊຄຶພາກັນໂພນທະນາກັນໂກລາຫົນວ່າ: ພຣະເທ 
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ວະທັດຄົບຄິດກັບພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູປົງພຣະຊົນພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ທຳຮ້າຍ 
ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ທຳກຳຊົ່ວຊ້າສິ້ນດີ ຄັນພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູໄດ້ຊົງສະດັບຂ່າວ 
ເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວ ກໍລະອາຍພຣະໄທ ຈຶ່ງຍົກເລີກໂຮງທານທີ່ຈັດອາຫານບຳລຸງພຣະເທ 
ວະທັດແລະສິດ ທັງບໍ່ສະເດັດໄປຫາພຣະເທວະທັດເໝືອນແຕ່ກ່ອນ. 
 

ພຣະເທວະທັດທຳສັງຄະເພດ 
 

 ຕ່ໍມາແມ່ນພຣະເທວະທັດໄປສູ່ ບ້ານເຮືອນໃດໆ ກໍບໍ່ມີໃຜຕ້ອນຮັບພຽງແຕ່ 
ອາຫານກໍບໍ່ມີໃຜຍອມໃຫ້ ພຣະເທວະທັດໄດ້ເຊື່ອມເສຍຈາກລາບສັກກາຣະທັງ 
ປວງ ພາຍຫັຼງພຣະເທວະທັດ ປາຖະໜາຈະລ້ຽງຊີບດ້ວຍໂກຫັນຍະກຳການຫຼອກ 
ລວງສືບໄປ ເພື່ອສະແດງວ່າຕົນເປັນຜູ້ເຄັ່ງຄັດ  ຈຶ່ງເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາ 
ທູນຂໍວັດຖຸ  5 ປະການ  ເພື່ອໃຫ້ພຣະບໍຣົມສາສະດາບັນຍັດໃຫ້ພິກຂຸທັງຫຼາຍປະຕິ 
ບັດໂດຍເຄັ່ງຄັດຄ:ື 

1. ພິກຂຸທັງຫຼາຍບໍຄ່ວນສັນປາແລະຊີ້ນຕະຫຼອດຊີວິດ. 
2. ພິກຂຸທັງຫຼາຍຄວນຖືການຢູປ່່າເປັນຂໍວັ້ດຕະຫຼອດຊີວິດ. 
3. ພິກຂຸທັງຫຼາຍຄວນຖືການທ່ຽວບິນທະບາດເປັນຂໍ້ວັດຕະຫຼອດຊີວິດ. 
4. ພິກຂຸທັງຫຼາຍຄວນຖືຜ້າບັງສະກຸນເປັນຂໍ້ວັດຕະຫຼອດຊີວິດ. 
5.  ພິກຂຸຫັງຫຼາຍຄວນຖືການຢູ່ເຫງົ້າໄມ້ເປັນຂໍ້ວັດຕະຫຼອດຊີວິດ. 

ໃນວັດຖຸທັງ 5 ພິກຂອົຸງໃດ ຈະປະຕິບັດຂໍໃດ ໃຫ້ຖືຂໍ້ນ້ັນໂດຍເຄັ່ງຄັດ ຄື ໃຫ້ສະມາ 
ທານເປັນວັດ ປະຕິບັດໂດຍສ່ວນດຽວ ພຣະບໍຣົມສາສະດາບໍ່ຊົງອະນຸຍາດ ຕັດວ່າ: 
ບໍ່ຄວນ ຄວນໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ຕາມສັດທາ ດ້ວຍຊົງເຫັນວ່າ: ຍາກແກ່ການປະຕິບັດ
ເປັນການເກີນພໍດີບໍ່ເປັນທາງສາຍກາງສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ພຣະເທວະທັດໂກດ 
ແຄ້ນ ທີ່ບໍ່ສົມປະສົງ ກ່າວໂທດພຣະບໍຣົມສາສະດາ ປະກາດວ່າ: ຄຳສອນຂອງຕົນ 
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ປະເສີດກວ່າ ທຳໃຫ້ພິກຂຸທີ່ບວດໃໝ່ ມີປັນຍານ້ອຍຫົຼງເຊື່ອ ຍອມທຳຕົນເຂົ້າເປັນ 
ສາວົກຄັນພຣະເທວະທັດໄດ້ພິກຂຸຍອມເຂົ້າເປັນບໍລິສັດຂອງຕົນແລ້ວ ກໍພະຍາຍາມ 
ທຳສັງຄະເພດ ແຍກຈາກພຣະບໍຣົມສາສະດາ ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສາສະດາຊົງຊາບ ກໍ 
ໂປຣດໃຫ້ພຣະເທວະທັດມາເຝົ້າ ຮັບສັ່ງຖາມ ພຣະເທວະທັດກໍທູນຕາມຄວາມສັດ 
ຈຶ່ງຊົງຕັດພຣະພຸດທະໂອວາດຫ້າມວ່າ: ດູກ່ອນ! ເທວະທັດ ທ່ານຢ່າຟ້າວທຳຢ່າງ 
ນ້ັນ ອັນສັງຄະເພດນ້ີເປັນກຳໃຫຍ່ຫຼວງໜັກ ພຣະເທວະທັດ ບໍ່ໄດ້ຟັງພຣະໂອວາດ 
ໄປຈາກທີ່ນ້ັນ ພົບພຣະອານົນໃນພຣະນະຄອນຣາຊຄຶ ໄດ້ບອກຄວາມປະສົງຂອງ
ຕົນວ່າ: ທ່ານອານົນ ນັບແຕ່ວັນນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ ຂ້າພະເຈົ້າເລີກຈາກພຣະບໍຣົມສາສະ
ດາ ຂ້າພະເຈົ້າເລີກຈາກໝູ່ສົງທັງປວງ ຂ້າພະເຈົ້າຈະທຳອຸໂປສົດສັງຄະກຳ ເປັນ
ການພາຍໃນແຕ່ພວກຂອງເຮົາເທົ່ານ້ັນ ພຣະອານົນໄດ້ນຳຄວາມນ້ັນມາຂາບທູນ
ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ເມ່ືອຊົງຊາບແລ້ວກໍບັງເກີດທຳສັງເວດ ຊົງພຣະດຳຣິວ່າ: 
ພຣະເທວະທັດຈະກະທຳອະນັນຕະຣິຍະກຳ ອັນຈະນຳຕົວໃຫ້ໄປຫົນທຸກຢູໃ່ນອະເວ
ຈີມະຫານະລົກ ແລ້ວຊົງອຸທານວ່າ: ກຳໃດບໍດ່ີ ກຳໃດບໍເ່ປັນປະໂຫຍດ ກຳນັ້ນທຳ
ໄດງ້່າຍ ສ່ວນກຳໃດດີ ມປີະໂຫຍດ ກຳນັນ້ທຳໄດຍ້າກຍິ່ງໜັກ.  
 ຄັນຮອດວັນອຸໂປສົດ ພຣະເທວະທັດປະກາດໃຫ້ພິກຂຸທັງຫຼາຍຈົກສະຫຼາກ 
ກ່າວວ່າ: ວັດຖຸ 5 ປະການນ້ີ ຜູ້ໃດເຫັນຊອບ ຜູ້ນ້ັນຈົ່ງຈົກສະຫຼາກ ໃນສະໄໝນ້ັນ 
ພິກຂຸຊາວເວສາລີ ປະມານ 500 ອົງ ເປັນພິກຂຸບວດໃໝ່ ຮູ້ພຣະທຳວິໄນໜ້ອຍ ຈຶ່ງ 
ຈົກສະຫຼາກດ້ວຍເຂົ້າໃຈວ່າ: ນ້ີຄືທຳ ນ້ີຄວິືໄນ ພຣະເທວະທັດ ຄັນທຳລາຍສົງແລ້ວ 
ກໍໜີໄປທາງ ຄະຍາສີສະ ພ້ອມດ້ວຍພິກຂຸບວດໃໝ່ 500 ອົງ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ 
ໄດ້ຊາບເຫດແລ້ວ ຕັດກັບພຣະສາຣບີຸດ ແລະ ພຣະໂມກຄັນລານະວ່າ: ຫາກພວກ 
ທ່ານຍັງມີຄວາມອີດູໃນພິກຂບຸວດໃໝ່ເຫ່ົຼານ້ັນ ພວກທ່ານຈົ່ງຟ້າວໄປ ພິກຂຸເຫ່ົຼານ້ັນ 
ກຳລັງຈະເຖິງຄວາມຍ່ອຍຍັບ ພຣະອັກຄະຣະສາວົກທັງສອງທູນຮັບພຣະດຳຣັດ 
ແລ້ວ ລຸກຈາກອາສະນະ ຖວາຍບັງຄົມພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ກະທຳປະທັກຂິນ 
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ແລ້ວຟ້າວເດີນທາງໄປ ຄະຍາສີສະ ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະເທວະທັດ ເຂົ້າໃຈວ່າ: ພຣະອັກ 
ຄະຣະສາວົກທັງສອງນຳມາ ເພາະພໍໃຈທຳຂອງຕົນ ຈຶ່ງນິມົນໃຫ້ນ່ັງ ຂະນະນ້ັນ 
ພຣະເທວະທັດ ກຳລັງສະແດງທຳມິກະຖາແກ່ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ແນະນຳສັ່ງສອນພິກ 
ຂຸເຫ່ົຼານ້ັນສຳເລັດແລ້ວ ໄດ້ນິມົນພຣະສາລີບຸດວ່າ: ທ່ານສາຣີບຸດ! ບັດນ້ີ ພິກຂຸສົງ 
ປາສະຈາກຖີນະມິດທະແລ້ວ ທ່ານຈົ່ງສະແດງທຳມິກະຖາຕ່ໍຈາກເຮົາແດ່ ເຮົາ 
ເມ່ືອຍຫັຼງເຮົາຈະນອນ ພຣະເທວະທັດອິດເມ່ືອຍໝົດສະຕິສຳປະຊັນຍະ ບຶດໜຶ່ງເທົ່າ 
ນ້ັນກໍຫັຼບໄປ ພຣະສາຣີບຸດ ໄດ້ກ່າວສອນພຣະພິກຂຸເຫ່ົຼານ້ັນດ້ວຍທຳມິກະຖາ ອັນ 
ເປັນ ອະນຸສາສະນີ ປົນດ້ວຍ ອາເທສະໜາປະຕິຫານ ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະ 
ກ່າວສອນດ້ວຍທຳມິກະຖາອັນເປັນ ອະນຸສາສະນີປົນດ້ວຍອິດທິປະຕິຫານ ພິກຂຸ 
ເຫ່ົຼານ້ັນ ອັນພຣະເຖຣະທັງສອງກ່າວສອນຢູດ່ວງຕາເຫັນທຳປາສະຈາກທຸລ ີ ປາ 
ສະຈາກມົນທິນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວວ່າ: ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງມີຄວາມເກີດຂຶ້ນເປັນທໍາມະດາ 
ສິ່ງນ້ັນທັງມວນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມດັບໄປເປັນທໍາມະດາ. ພຣະສາຣີບຸດ ໄດ້ຮຽກພິກ 
ຂຸເຫ່ົຼານ້ັນມາວ່າ: ທ່ານທັງຫຼາຍ ເຮົາຈະໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຜູ້ໃດພໃໍຈທໍາ 
ຂອງພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ຜູ້ນ້ັນຈົ່ງມານໍາເຮົາ ພຣະສາຣີບຸດ ແລະ ພຣະໂມກຄັນ 
ລານະ ໄດ້ນໍາພິກຂຸ 500 ອົງນ້ັນ ກັບໄປສູ່ພຣະເວຣຸວັນວິຫານ ເມືອງຣາຊຄຶ. 
 ພຣະໂກກາລິກະ ເຊິ່ງເປັນລູກສິດຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພຣະເທວະທັດ ປຸກພຣະເທວະ 
ທັດໃຫ້ລຸກຂຶ້ນດ້ວຍຄຳວ່າ: ທ່ານເທວະທັດ ລຸກຂຶ້ນດຽວນ້ີ ພຣະສາຣີບຸດ ແລະພຣະ 
ໂມກຄັນລານະ ພາພຣະພິກຂຸເຫ່ົຼານ້ັນໄປແລ້ວ ເຮົາບອກທ່ານແລ້ວບໍ່ແມ່ນບໍ່ວ່າ: 
ຢ່າວາງໃຈພຣະສາຣີບຸດ ພຣະໂມກຄັນລານະ ພຣະທັງສອງນ້ັນມີຄວາມປາຖະໜາ 
ຊົ່ວຊ້າລຸອຳນາດແຫ່ງຄວາມປາຖະໜາອັນຊ່ ົວຊ້າ ຂະນະນ້ັນ ເລືອດອັນຮ້ອນໄດ້ພຸ່ງ 
ອອກຈາກປາກພຣະເທວະທັດຢູ່ໃນທີນ້ັ່ນເອງ. ຕ່ໍມາພຣະເທວະທັດກໍອາພາດໜັກ 
ລົງເຖິງ 9 ເດືອນ ກັບຫວນຄິດເຖິງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ປາຖະໜາຢາກຈະເຫັນ
ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ດ້ວຍແນ່ໃຈໃນຊີວິດສັງຂານຂອງຕົນຈະ
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ດັບສູນໃນບໍ່ຊ້ານ້ີ ຈຶ່ງໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພິກຂທຸີ່ເປັນສາວົກຂອງຕົນ ໃຫ້ຊ່ວຍພາໄປເຝົ້າ 
ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ພິກຂຸເຫ່ົຼານ້ັນກ່າວວ່າ: ທ່ານອາຈານຜູກອາຄາດກັບພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍບໍ່ສາມາດພາໄປເຝົ້າໄດ້ ພຣະເທວະທັດຈຶ່ງ
ກ່າວວ່າ: ທ່ານທັງຫຼາຍ ຢ່າໃຫ້ເຮົາວິນາດຈິບຫາຍເສຍເລີຍ ແມ່ນເຮົາຈະກະທຳ
ເວນອາຄາດກັບພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ແຕ່ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອາຄາດເຮົາ
ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍ ເຮົາຈະໄປຂໍຂະມາໂທດ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ດ້ວຍນ້ໍາພຣະໄທ
ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຕັມໄປດ້ວຍພຣະກະລຸນາ ພຣະເທວະທັດ ຈຶ່ງຂໍຮ້ອງວິງວອນ 
ໃຫ້ພິກຂຸຜ້ເູປັນສິດ ຊ່ວຍນຳຕົວໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ບັນດາພິກຂຸຜູ້ເປັນ
ສິດມີຄວາມສົງສານ ຈຶ່ງພ້ອມກັນຍົກພຣະເທວະທັດຂຶ້ນນອນເທິງຕຽງ ແລ້ວຊ່ວຍ
ກັນຫາມມາ ຕ້ັງແຕ່ເມືອງຣາຊຄຶຈົນເຖິງເມືອງສາວັດຖີ ຄັນພຣະສົງທັງຫຼາຍຮູ້
ຂ່າວຈຶ່ງເຂົ້າໄປຂາບທູນພຣະບໍຣົມສາສະດາ ພຣະອົງຕັດວ່າ: ພິກຂຸທັງຫຼາຍພຣະ
ເທວະທັດໄດ້ທຳກຳໜັກ ບໍ່ອາດເຫັນຕະຖາຄົດໃນອັດຕະພາບນ້ີໄດ້ເລີຍ ແມ່ນພິກຂຸ
ທັງຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າຂາບທູນໃຫ້ຊົງຊາບເປັນໄລຍະໆຫຼາຍຫົນ ເຖິງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ພຣະ
ເທວະທັດໄດ້ຖືກຫາມມາໃກ້ພຣະເຊຕະວັນວິຫານ ແລ້ວພຣະຜູ້ມີພຣະພາກກໍຍັງຊົງ
ຮັບສັ່ງເຊັ່ນເດີມ ພິກຂຸທັງຫຼາຍແມ່ນພຣະເທວະທັດ ຈະເຂົ້າມາໃນພຣະເຊຕະວັນ 
ພຣະເທວະທັດກໍຈະບໍໄ່ດ້ເຫັນເຮົາຕະຖາຄົດເປັນແນ່ແທ້ ເມ່ືອພິກຂທຸັງຫຼາຍຫາມມາ 
ເຖິງສະໂບກຂະຣະນີ ຊຶ່ງຢູນ່ອກພຣະເຊຕະວັນວິຫານ ຈຶ່ງວາງຕຽງລົງໃນທີ່ໃກ້ສະ 
ແລ້ວກໍຊວນກັນລົງອາບນ້ໍາໃນສະນ້ັນ ສ່ວນພຣະເທວະທັດກໍລຸກຂຶ້ນນ່ັງຢູເ່ທິງຕຽງ 
ພໍຢ່ອນຕີນທັງສອງລົງເຖິງພື້ນດິນ ປະສົງຈະຢຽບພື້ນປະຖະພີ ໃນຂະນະນ້ັນ ພື້ນ 
ປະຖະພກໍີແຍກອອກເປັນຊ່ອງ ສູບເອົາຕີນທັງສອງຂອງພຣະເທວະທັດລົງໄປໃນ 
ແຜ່ນດິນໂດຍລຳດັບ ພຣະເທວະທັດໄດ້ຈົມຫາຍໄປໃນພາກພື້ນ ຕາບເທົ່າເຖິງຄໍ 
ແລະກະດູກຄາງ ວາງຢູ່ເທິງພື້ນປະຖະພີ ໃນເວລານ້ັນ ພຣະເທວະທັດໄດ້ກ່າວຄາ 
ຖາສັນສະເສີນບູຊາພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າວ່າ: ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ເປັນອັກຄະຣະບຸ 
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ຣຸດ ຍອດແຫ່ງມະນຸດແລະເທວະດາທັງຫຼາຍ ພຣະອ ົງສາມາດຝຶກບຸຣຸດອັນປະເສີດ 
ພຣະອົງຊົງສົມບູນດ້ວຍບຸນຍະລັກສະນະຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ບໍລບິູນດ້ວຍສະມັນຕາ 
ຈັກຂຸຍານ ຫາທີປ່ຽບບໍໄ່ດ້ ຂ້າພຣະອົງຂະນະນ້ີມີພຽງກະດູກຄາງແລະຫົວກັບລົມ 
ຫາຍໃຈເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍແລ້ວ ຂເໍຖິງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ເປັນສາຣະນະເຖີ້ນ. 
 ດ້ວຍອານິສົງທີພ່ຣະເທວະທັດເປ່ງວາຈາ ຂໍເຖິງພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ 
ກ່ອນມໍຣະນະພາບໃນຄັ້ງນ້ີ ອັດຖະກະຖາທຳມະບົດ ເລື່ອງສົນໄຊປະຣິພາຊົກກ່າວ 
ວ່າ: ໃນອະນາຄົດ ພຣະເທວະທັດ ຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະປັດເຈກະພຸດທະເຈົ້າ 
ນາມວ່າ: ອັດຖດິສະຣະ. 
 ພໍສິ້ນສຽງແຫ່ງຄຳນ້ີເທົ່ານ້ັນ ຮ່າງກາຍພຣະເທວະທັດກໍຈົມຫາຍລົງໄປໃນ 
ແຜ່ນພື້ນປະຖະພີ ໄປບັງເກີດໃນອະເວຈີມະຫານະລົກ ດ້ວຍບາບບໍ່ເຄົາລົບໃນພຣະ 
ຣັດຕະນະໄຕ ປະທຸສະຮ້າຍໃນພຣະບໍຣົມສາສະດາ ທຳສັງຄະເພດອັນເປັນອະນັນ 
ຕະຣິຍະກຳ ຂ່າວພຣະເທວະທັດຖືກດິນສູບ ເປັນຂ່າວໃຫຍ່ໄດ້ແຜ່ສະພັດໄປໃນນະ 
ຄອນສາວັດຖີ ບໍ່ດົນກໍຮູ້ກັນທົ່ວຊຸມນຸມຊົນ ຜູ້ໜັກໃນທຳກໍສັງເວດສະຫົຼດໃຈ ຄົນໃຈ 
ບຸນທັງຫຼາຍກໍສະດຸ້ງຕ່ໍບາບ ເຫັນບາບເປັນໄພໃຫຍ່ຫຼວງ ຄົນທີ່ກຽດຊັງພຣະເທວະ 
ທັດ ກໍພາກັນດີໃຈພາກັນຊາບແຊ້ງພຣະເທວະທັດ ພິກຂຸທັງຫຼາຍກໍທູນຖາມພຣະຜູ້ 
ມີພຣະພາກເຈົ້າວ່າ: ບັດນ້ີ ພຣະເທວະທັດໄປບັງເກີດທີ່ໃດ? ພຣະບໍຣົມສາສະດາ 
ຕັດວ່າ: ພຣະເທວະທັດ ທຳບາບກຳໜັກໄປບັງເກີດອະເວຈີມະຫານະລົກ ພິກຂຸທັງ 
ຫຼາຍ ຄົນທຳບາບ ຍ່ອມເດືອດຮ້ອນໂລກນ້ີ ເມ່ືອລາຈາກໂລກນ້ີໄປ ກໍຍ່ອມທະວີ 
ຄວາມເດືອດຮ້ອນຍິ່ງຂຶ້ນ. ພາຍຫັຼງ ພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູຊົງຮູ້ສຶກ ໃນຄວາມຜິດ 
ຂອງພຣະອົງ ຊົງເດືອດຮ້ອນພຣະໄທ ໂປຣດໃຫ້ໝໍອະຊີວົກ ພາພຣະອົງໄປເຝົ້າ 
ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ຊຶ່ງປະທັບຢູ່ທີ່ພຣະວິຫານ ຄັນສະດັບພຣະທຳມະເທສະໜາຂອງ 
ພຣະບໍຣົມສາສະດາແລ້ວຊົງເຫ້ືຼອມໃສ ຂໍເຖິງພຣະຣັດຕະນະໄຕເປັນສະຣະນະ ແລະ 
ຊົງເປັນກຳລັງອຸປະຖຳບຳລຸງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນເວລາຕ່ໍມາ. 
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ພຣະສາຣີບຸດ ອັກຄະຣະສາວົກເບື້ອງຂວາ ປະຣິນບິພານ 
 

 ຝ່າຍພຣະສາຣີບຸດເຖຣະ ຖວາຍພາລະກິດແກ່ພຣະບໍຣົມສາສະດາແລ້ວ 
ຖວາຍທູນລາໄປພັກທີ່ວິຫານ ຂຶ້ນບັນລັງສະມະທ ິ ເຂົ້າສູ່ວິມຸດຕິຜົນສະມາບັດຄັນ 
ອອກຈາກສະມາບັດແລ້ວ ພິຈາລະນາເບິ່ງອາຍຸສັງຂານຕົນ ກໍຊາບຊັດວ່າ: ຍັງດຳ 
ລົງຊົນມາຍຸຢູ່ໄດ້ອີກ 7 ວັນເທົ່ານ້ັນ ຈຶ່ງໄດ້ດຳຣິຕ່ໍໄປວ່າ: ອາຕະມາຈະໄປປະຣິນິບ 
ພານທີ່ໃດນໍ! ພຣະຣາຫຸນເຖຣະກໍໄປປະຣິນິບພານທີ່ ປັນທຸກຳພະລະສລິາອາດ ໃນ 
ດາວະດຶງເທວະໂລກ ພຣະອັນຍາໂກນທັນຍະເຖຣະ ກໍໄປປະຣິນິບພານທີ່ ສັນທັນ 
ຕະສະຣະ ໃນຫິມະວັນຕະປະເທດ ຈາກນ້ັນພຣະເຖຣະເຈົ້າດຳຣິເຖິງມານດາວ່າ: 
ມານດາຂອງອາຕະມານ້ີ ໄດ້ເປັນມານດາຂອງພຣະອະຣະຫັນເຖິງ 7 ອົງ ເຖິງ 
ຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ ມານດາຂອງເຮົາກໍຍັງບໍ່ເຫ້ືຼອມໃສໃນພຣະຣັດຕະນະໄຕ ກໍອຸປະນິດ 
ໄສໃນມັກຜົນຈະມີແກ່ມານດາເຮົາບໍ່ນໍ? ຄັນພຣະເຖຣະເຈົ້າພິຈາລະນາໄປ ກໍຊາບ 
ຊັດວ່າ: ມານດາມີນິດໄສແຫ່ງພຣະໂສດາບັນ ດ້ວຍທຳມະເທສະໜາຂອງອາຕະມາ 
ມະຫາຊົນເປັນອັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນບັນລຸມັກຜົນດ້ວຍ ຄວນ 
ທີ່ເຮົາຈະໄປປະຣິນິບພານທີ່ເຮືອນມານດາເຖີ້ນ! ຄັນດຳຣິແລ້ວ ພຣະເຖຣະເຈົ້າຈຶ່ງ 
ຮຽກພຣະຈຸນທະເຖຣະ ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍມາສັ່ງວ່າ: ຈຸນທະ ເຮົາໄປຢ້ຽມມານດາ 
ດ້ວຍກັນເຖີ້ນ! ທ່ານຈົ່ງອອກໄປບອກພິກຂຸທັງ 500 ອົງ ວ່າ: ພຣະສາຣີບຸດ ມີ 
ຄວາມປະສົງຈະໄປບ້ານນາລັນທະຄາມ ພຣະຈຸນທະຮັບພະບັນຊາພຣະເຖຣະເຈົ້າ 
ແລ້ວອອກໄປແຈ້ງແກ່ພຣະສົງທັງປວງ ຄັນພຣະສົງທັງຫຼາຍມາພ້ອມກັນແລ້ວພຣະ 
ສາຣີບຸດກໍພາພຣະສົງທັງຫຼາຍ ໄປເຝົ້າພຣະບໍຣົມສາສະດາຍັງພຣະຄັນທະກຸຕິຂາບ 
ທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຜູ້ຈະເລີນ ບັດນ້ີຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຫືຼອ 
ພຽງ 7 ວັນເທົ່ານ້ັນ ເພາະສະນ້ັນ, ຂ້າພຣະອົງຂໍຖວາຍບັງຄົມລາປະຣິນິບພານ 
ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຈຶ່ງຕັດວ່າ: ສາຣີບຸດ ທ່ານຈະໄປປະຣິນິບພານທີ່ໃດ? ຂ້າ 
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ພຣະອົງຈະໄປປະຣິນິບພານ ທີ່ຫ້ອງເກີດໃນເຄຫະສະຖານຂອງມານດາ ສາຣີບຸດ 
ທ່ານຈົ່ງກຳນົດການນ້ັນໂດຍຄວນເຖີ້ນ! ແລ້ວຊົງຮັບສັ່ງຕ່ໍໄປອີກວ່າ: ສາຣີບຸດ ບັນ 
ດາພິກຂຸທັງຫຼາຍທີ່ເປັນລຸ່ນນ້ອງ ຈະເຫັນອ້າຍເໝືອນດ່ັງທ່ານຫາໄດ້ຍາກ ເພາະສະ 
ນ້ັນ, ທ່ານຈົ່ງສະແດງທຳແກ່ພິກຂຸລຸ່ນນ້ອງ ເພື່ອເປັນທີ່ຕ້ັງແຫ່ງຄວາມລະນຶກສຳ 
ລັບຄັ້ງນ້ີກ່ອນເຖີ້ນ! ເມ່ືອພຣະເຖຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບປະທານໂອກາດເຊັ່ນນ້ັນຈຶ່ງສຳແດງ 
ປະຕິຫານ ເຫາະຂຶ້ນໄປໃນອາກາດ ສູງປະມານຊົ່ວລຳຕານ ແລ້ວກັບລົງມາຖວາຍ 
ນະມັດສະການພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຄັ້ງທີ 1 ຄັ້ງທີ 2 ເຫາະຂຶ້ນສູງໄດ້ 2 ຊົ່ວລຳ 
ຕານ ຄັ້ງທີ 3 ເຫາະຂຶ້ນ 3 ຊົ່ວລຳຕານ ຈົນເຖິງຄັ້ງທີ 7 ເຫາະຂຶ້ນໄປ 7 ຊົ່ວລຳ 
ຕານ ລອຍຢູ່ເທິງອາກາດ ແລ້ວສະແດງທຳແກ່ພິກຂຸທັງຫຼາຍໃນທ່າມກາງອາກາດ 
ຂະນະນ້ັນ ຊາວພຣະນະຄອນສາວັດຖີໄດ້ມາຮ່ວມກັນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ 
ພຣະເຖຣະເຈົ້າກໍລົງມາຈາກອາກາດ ຂະນະນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຊົງພຣະ 
ມະຫາກະລຸນາ ສະເດັດລຸກຈາກພຣະພຸດທະອາດອອກມາສົ່ງພຣະທຳເສນາບໍດີສາ 
ຣີບຸດເຖິງໜ້າພຣະຄັນທະກຸຕິ ປະທັບຢືນຢູ່ທີ່ພື້ນແກ້ວມະນີໜາ້ກຸຕິນ້ັນ ພຣະສາຣີບຸດ 
ໄດ້ທຳປະທັກຂິນພຣະບໍຣົມສາສະດາ 3 ຮອບ ແລ້ວປະຄອງອັນຊະລີຂາບທູນວ່າ: 
ໃນອະສົງໄຂແສນກັບລ່ວງມາແລ້ວນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ໝອບລົງແທນຕີນ ແຫ່ງ 
ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າອະໂມນະທັດສີ ຕ້ັງປະນິທານປາຖະໜາພົບພຣະອົງ 
ແລະ ແລ້ວມະໂນຣົດຂອງຂ້າພຣະອົງ ກໍໄດ້ສຳເລັດສົມປະສົງແລ້ວ ທູນພຽງເທົ່າ 
ນ້ັນ ແລ້ວກໍປະນົມມືຖອຍຫັຼງທູນລາອອກໄປພໍຄວນແລ້ວ ກໍຖວາຍນະມັດສະການ 
ຂາບລົງທີ່ພື້ນ ແລ້ວອວ່າຍໜ້າອອກໄປຈາກພຣະເຊຕະວັນນາຣາມ ພຣະຜູ້ມີພຣະ 
ພາກເຈົ້າຕັດກັບພິກຂຸທັງຫຼາຍວ່າ: ພິກຂຸທັງຫຼາຍຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍຢາກຕາມໄປສົ່ງ 
ອ້າຍໃຫຍ່ຂອງທ່ານກໍຈົ່ງຕາມໃຈເຖີ້ນ ພິກຂຸທັງຫຼາຍໄດ້ພາກັນໄປສົ່ງພຣະສາຣີບຸດ 
ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຄັນເຖິງປະຕູພຣະເຊຕະວັນແລ້ວ ພຣະສາຣີບຸດຈຶ່ງກ່າວວ່າ 
ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງຢຸດພຽງນ້ີເຖີ້ນ! ພ້ອມກັບໄດ້ໃຫ້ໂອວາດ ດ້ວຍວາຈາທີ່ນ່ິມນວນ 
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5xN,r5fmtxts;af 
ຄວນຈຳໄວ້ໃນໃຈ ໃຫ້ຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ປະໝາດເປັນນິຣັນດອນ ແລ້ວພິກຂຸທັງ 
ຫຼາຍກໍກັບພຣະເຊຕະວັນ ໃນຄັ້ງນ້ັນປວງຊົນທັງຫຼາຍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ ດ້ວຍຄວາມອາ 
ໄລນຳພຣະສາຣີບຸດ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມໄປສົ່ງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ພຣະສາຣ ີ
ບຸດໄດ້ໃຫ້ໂອວາດ ໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ຈີຣັງຂອງສັງຂານທັງຫຼາຍ ພ້ອມກັບເຕືອນໃຈ 
ໃຫ້ຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ປະໝາດໃນອະຣິຍະທຳ ແລ້ວໃຫ້ປວງຊົນທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ັນ 
ພາກັນກັບ ພຣະສາຣີບຸດກໍເດີນທາງໄປໄດ້ 7ວັນ ກໍເຖິງບ້ານນາລັນທະຄາມແຄວ້ນ 
ມະຄະທະຣັດຖະ ໃນເວລາຕອນແລງ ຈຶ່ງພາພິກຂຸທັງຫຼາຍພັກຢູ່ທີ່ຮົ່ມຕ້ົນໄຊໃຫຍ່ 
ໃກ້ປະຕູບ້ານ ບັງເອີນອຸປະເຣວັດຕະມານົບ ຫຼານຊາຍຂອງພຣະສາຣີບຸດ ໄດ້ເດີນ 
ທ່ຽວອອກມານອກບ້ານ ເຫັນພຣະເຖຣະເຈົ້າກໍດີໃຈ ເຂົ້າໄປນະມັດສະການ ພຣະ 
ສາຣີບຸດໄດ້ຖາມວ່າ: ອຸປະເຣວັດຕະ ຍ່າຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ? ອຸປະເຣວັດຕະຕອບວ່າ: 
ຢູ່ເຮືອນ ຖ້າດ່ັງນ້ັນເຈົ້າຈົ່ງເຂົ້າໄປບອກຍ່າຂອງເຈົ້າ ຈັດຫ້ອງທີ່ເກີດໃຫ້ລຸງພັກ ກັບ 
ຂໍໃຫ້ຈັດທີ່ພັກສຳລັບພຣະສົງ 500 ອົງ ທີ່ມານ້ີພໍໄດ້ພັກອາໃສໃນວັນນ້ີແດ່!  ອຸປະ 
ເຣວັດຕະ ກໍກັບເຂົ້າໄປໃນບ້ານໄປຫານາງສາຣີພຣາມມະນີ ຜູ້ເປັນຍ່າດ້ວຍຄວາມ 
ດີໃຈບອກຕາມຄຳທີ່ພຣະສາຣີບຸດເຖຣະສັ່ງມາ ນາງພຣາມມະນີໄດ້ຖາມຫຼານຊາຍ 
ວ່າ: ຕອນນ້ີລຸງເຈົ້າຢູ່ໃສ່? ແລະ ລຸງເຈົ້າມາເຮັດຫຍັງ? ອຸປະເຣວັດຕະກໍຕອບວ່າ: 
ຕອນນ້ີລຸງຢູ່ທີ່ປະຕູບ້ານ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າລງຸມາເຮັດຫຍັງ ນາງສາຣີພຣາມມະນີ ຈຶ່ງ 
ຄິດວ່າ: ອຸປະຕິດສະ ລູກເຮົາຂໍພັກທີ່ຫ້ອງເກີດ ອາດຈະເປັນເພາະບວດດົນຄາວນ້ີ 
ເລີຍມາສິກຄິດແລ້ວກໍດີໃຈ ສັ່ງໃຫ້ຄົນໃຊ້ຮີບຈັດແຈງຫ້ອງເກີດ ແລະ ທີ່ພັກຂອງ 
ພຣະສົງ 500 ອົງ ພໍໄດ້ພັກອາໃສພາຍໃນບ້ານ ແລ້ວໃຫ້ອຸປະເຣວັດຕະອອກໄປ 
ອາລາດທະນາພຣະເຖຣະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າມາສູ່ເຮືອນ ພຣະສາຣີບຸດ ພາພຣະສົງຂຶ້ນ 
ເຮືອນມານດາ ໃຫ້ພຣະສົງທັງຫຼາຍພັກອາໃສຢູ່ຍັງທີ່ຈັດແຈງໄວ້ພາຍນອກ ສ່ວນ 
ພຣະສາຣີບຸດເຖຣະ ກໍເຂົ້າໄປພັກຍັງພາຍໃນຫ້ອງເກີດຂອງຕົນ ພໍເວລາຄໍ່າໂຣຄາ 
ກໍໄດ້ເກີດແກ່ພຣະມະຫາເຖຣະ ເຖິງອາຈຽນເປັນໂລຫິດ ພຣະພິກຂຸເຂົ້າຖວາຍປະຕິ 
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xN,r5fmtxts;af 
ບັດນຳພາຊະນະອາຈຽນ ແລະ ພາຊະນະອາຈົມອອກມາຊຳຣະປ່ຽນຢູ່ເນ່ືອງໆ 
ນາງສາຣີພຣາມມະນີເປັນທຸກໃຈ ໃນອາການອາພາດຂອງພຣະມະຫາເຖຣະເຈົ້າ 
ນ່ັງຄອຍເບິ່ງຢູ່ທີ່ປະຕູຫ້ອງ ໃນຄືນນ້ັນ ເທວະດາໃນເທວະໂລກໄດ້ພາກັນມາຢ້ຽມ 
ພຣະເຖຣະເຈົ້າເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເລີ່ມຕ້ົນແຕ່ ທ້າວໂລກະບານ ທັງ 4 ທ້າວ 
ໂກສີເທວະຣາດ ທ້າວສຸຍາມາເທວະຣາດ ແລະທ້າວສັນຕຸສິດເທວະຣາດ ຕະຫຼອດ 
ທ້າວມະຫາພຣົມ ຕ່າງກໍເຂົ້າມາຢ້ຽມໂດຍລຳດັບ ພຣະເຖຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ 
ເທວະດາທັງຫຼາຍວ່າ: ຜູ້ປະຕິບັດເບິ່ງແຍງອາຕະມາມີແລ້ວ ຂໍໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍກັບ 
ໄປເຖີ້ນ! ຝ່າຍນາງສາຣີພຣາມມະນີ ເຫັນເທວະດາທີ່ມາບໍ່ຂາດສາຍແຕ່ລະອົງດ້ວຍ 
ມີຣັດສະໝີສະຫງ່າງາມຍິ່ງໜັກ ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍທິບພຣະຣັດຕະນະຕ່າງກໍເຂົ້າ 
ມາຫາພຣະເຖຣະດ້ວຍອາການຄາຣະວະເປັນອັນດີ ນາງສາຣີພຣາມມະນີ ຈຶ່ງຖາມ 
ພຣະເຖຣະວ່າ: ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາຫາລູກນ້ັນເປັນໃຜ? ພຣະມະຫາເຖຣະ ຈຶ່ງຕອບ 
ວ່າ: ທ້າວຈະຕຸໂລກະບານ ນາງພຣາມມະນີຕົກໃຈໃນກຽດອັນສູງຂອງລູກຊາຍ 
ແລ້ວຖາມຕ່ໍໄປວ່າ: ລູກຍັງເປັນໃຫຍ່ກວ່າທ້າວຈະຕຸໂລກະບານອີກບໍ່? ພຣະເຖຣະ 
ຈຶ່ງຕອບວ່າ: ທ້າວຈະຕຸໂລກະບານ ກໍເໝືອນກັບຄົນອຸປະຖາກບຳລຸງວັດເທົ່ານ້ັນ 
ເມ່ືອຄັ້ງພຣະບໍຣົມສາສະດາຂອງລູກປະຕິສົນທິ ໃນພຣະຄັນຂອງພຣະພຸດທະມານ 
ດາ ທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງ 4 ອົງນ້ີ ຍັງລົງມາຖວາຍອາຣັກຂາເປັນນິດ ບຸກຄົນ 
ທີສອງນ້ັນຄືຜູ້ໃດ? ນ້ັນຄື: ທ້າວໂກສີອະມະຣິນທາທິຣາດ ລູກຍັງສູງກວ່າຈອມເທ 
ວະດາຊັ້ນດາວະດຶງສະຫວັນອີກບໍ່? ທ້າວໂກສີ ກໍເໝືອນກັບສາມະເນນຜູ້ຖືບາດບໍ 
ຣິຂານຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາເທົ່ານ້ັນ ເມ່ືອຄັ້ງພຣະບໍຣົມສາສະດາຂອງລູກສະ 
ເດັດລົງມາຈາກເທວະໂລກ ທີ່ປະຕູເມືອງສັງກັດສະນະຄອນ ທ້າວໂກສີອົງນ້ີຍັງ 
ຖືບາດນຳສະເດັດພຣະບໍຣົມສາສະດາຂອງລູກ ແລ້ວແມ່ນໃຜເຂົ້າມາຫາລູກ ຫັຼງ 
ຈາກທ້າວໂກສີກັບໄປແລ້ວ ພຣະມະຫາເຖຣະຕອບວ່າ: ນ້ັນຄື ທ້າວມະຫາພຣົມ 
ແລ້ວລູກຍັງສູງກວ່າທ້າວມະຫາພຣົມອີກບໍ່? ທ້າວມະຫາພຣົມນ້ີແຫຼະແມ່ ໃນວັນທີ່ 
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5xN,r5fmtxts;af 
ພຣະບໍຣົມສາສະດາຂອງລູກປະສູດ ໄດ້ຖືເອົາຕະຂ່າຍທອງເຂົ້າມາຮອງຮັບພຣະກຸ 
ມານຖວາຍການບຳລຸງຮັກສາພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຢູ່ເນ່ືອງນິດ ແມ່ນໃນວັນທີ່ພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາສະເດັດລົງມາຈາກເທວະໂລກ ກໍຍັງກ້ັງເສດຕະສັດຖວາຍປະກົດແກ່ 
ເທວະດາແລະມະນຸດທັງຫຼາຍ ທີ່ປະຊຸມຢູ່ແທບປະຕູເມືອງສັງກັດສະນະຄອນທົ່ວ 
ທຸກຄົນ ນາງສາຣີພຣາມມະນີ ຟັງທຳມະເທສະໜາພຣະສາຣີບຸດເຖຣະບັນຍາຍ 
ແລ້ວ ເຫັນຄຸນອັນມະຫັດສະຈັນໃນພຣະມະຫາເຖຣະວ່າ: ອານຸພາບລູກເຮົາຍັງຍິ່ງ 
ໃຫຍ່ພຽງນ້ີ ແລ້ວອານຸພາບຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຜູ້ເປັນຄູຂອງບຸດເຮົາຈະສູງ 
ສຳໃດນໍ! ເລີຍເກີດປິຕິເບີກບານໃຈ ຕ່ໍມາພຣະສາຣີບຸດກໍສະແດງທຳພັນລະນາເຖິງ 
ພຸດທະຄຸນໂຜດມານດາ ໃຫ້ນາງສາຣີພຣາມມະນີມານດາ ຕ້ັງຢູ່ໃນພຣະໂສດາປະ 
ຕິຜົນ ເປັນພຣະອະຣິຍະບຸກຄົນໃນພຣະສາສະໜາ ແລ້ວພຣະເຖຣະເຈົ້າກໍເຊີນໃຫ້ 
ມານດາໄປພັກຜ່ອນເພາະເປັນເວລາເດິກແລ້ວ ຄັນນາງສາຣີພຣາມມະນີອອກໄປ 
ແລ້ວ ພຣະເຖຣະເຈົ້າ ຈຶ່ງຖາມພຣະຈຸນທະເຖຣະວ່າ: ເວລາເທົ່າໃດແລ້ວ? ເມ່ືອໄດ້ 
ຮັບຄຳຕອບວ່າ: ໃກ້ຈະແຈ້ງແລ້ວ ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ພຣະສົງທັງຫຼາຍມາປະຊຸມພ້ອມກັນ 
ໃຫ້ພຣະຈຸນທະເຖຣະ ຊູກາຍຂອງຕົນຂຶ້ນນ່ັງຕ່ັງ ແລ້ວກ່າວກັບພຣະພິກຂຸທັງຫຼາຍ 
ວ່າ: ຕະຫຼອດ 44 ພັນສາ ທີ່ທ່ານທັງຫຼາຍຕິດຕາມມາ ຫາກກຳອັນໃດທີ່ບໍ່ຊອບໃຈ 
ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງອະໂຫສິກຳໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍເຖີ້ນ! ພິກຂຸທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ັນ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະເຖຣະເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ ທີ່ບັນດາຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕາມພຣະ 
ເຖຣະເຈົ້າ ບໍ່ມີກຳອັນໃດຂອງພຣະເຖຣະເຈົ້າເລີຍ ທີ່ບໍ່ຊອບໃຈຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍ 
ຫາກຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍຍັງມີຄວາມປະໝາດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃນພຣະເຖຣະເຈົ້າແລ້ວ 
ຂໍພຣະເຖຣະເຈົ້າ ຈົ່ງໄດ້ກະລຸນາອະໂຫສິໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍດ້ວຍເຖີ້ນ! ລໍາ 
ດັບນ້ັນ ພຣະເຖຣະດຶງຈີວອນມາປິດໜ້າ ລົງນອນຕະແຄງຂວາ ເຂົ້າອະນຸປຸບພະວິ 
ຫາຣະສາມາບັດ (ຊານ 4 ອະຣູບປະຊານ 4 ແລະ ນິໂຣດ) ຕາມລໍາດັບ ໂດຍອະ 
ນຸໂລມ ແລະ ປະຕິໂລມ ຄ:ື ເຂົ້າຕ້ັງແຕ່ປະຖົມຊານຈົນເຖິງຈະຕຸດຖະຊານ ອອກ 
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xN,r5fmtxts;af 
ຈາກຈະຕຸດຖະຊານແລ້ວ ພຣະສາຣີບຸດກໍນິບພານ ດ້ວຍອະນຸປາທິເສສະນິບພານ 
ນາງສາຣີຜູ້ເປັນມານດາຄິດວ່າ: ລູກຂອງເຮົາບໍ່ກ່າວອັນໃດບໍ່? ຈຶ່ງເຂົ້າມາບີບຫັຼງ 
ຕີນ ກໍຮູ້ວ່າພຣະສາຣີບຸດນິບພານແລ້ວ ນາງໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງ ໝອບລົງທີຕີ່ນພຣະ
ເຖຣະ ກ່າວວ່າ: ລູກເອີຍ! ພວກເຮົາບໍຮູ່້ຄຸນຂອງລູກມາກ່ອນເລີຍ ບັດນ້ີແມ່ຈະບໍ່ມີ
ໂອກາດນິມົນລູກ ແລະ ພິກຂຸທັງຫຼາຍໃຫ້ນ່ັງສັນໃນນິເວດນ້ີ ຈະບໍໄ່ດ້ຖວາຍຈີວອນ 
ບໍ່ໄດ້ສ້າງວິຫານອີກແລ້ວ ນາງຄໍ່າຄວນຢູຢ່່າງນ້ີ ພໍຮຸ່ງແຈ້ງ ນາງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຮຽກ 
ຊ່າງຄໍາ ແລ້ວເປີດຫ້ອງເກັບມ້ຽນຄຳກ່າວວ່າ: ທ່ານທັງຫຼາຍ ຈົ່ງນໍາເອົາຄຳເຫ່ົຼາ 
ນ້ີໄປສ້າງເຮືອນຍອດ 500 ຫັຼງ ເຮືອນຕ້ອນຮັບແຂກ 500 ຫັຼງ ໃນການປົງສະຣ ີ
ຣະກິດພຣະເຖຣະ.  
 ຝ່າຍທ້າວສັກກະເທວະຣາດ ກໍຕັດສັ່ງໃຫ້ວິດສຸກຳເທວະບຸດ ນີມິດເຮືອນ 
ຍອດ 500 ຫັຼງ ເຮືອນຕ້ອນຮັບແຂກ 500 ຫັຼງ ກັບເຮືອນທີນ່າງສາຣີ ສັ່ງໃຫ້ສ້າງ 
ລວມກັນເປັນສອງພັນຫັຼງ ມະຫາຊົນສ້າງມົນດົບອັນວິຈິດ ກ່ໍກອງຟອນດ້ວຍໄມ້
ຫ້ອມທັງໝົດປະດັບດ້ວຍແກ້ວ 99 ຊະນິດ ຄົນທັງຫຼາຍຍົກສະຣີຣະຂອງພຣະເຖຣະ 
ຂຶ້ນເທິງກອງຟອນ ແລ້ວຖວາຍຊາປະນະກິດການຟັງທຳເປັນໄປຕະຫຼອດຢູ່ໃນສະ 
ຖານທີນ້ັ່ນ ພຣະສາຣີບຸດເຖຣະເຈົ້າ ໄດ້ດັບຂັນເຂົ້າສູ່ປະຣິນິບພານ ໃນວັນ ເພັງ 
ເດືອນ 12 ຄັນເຖິງວັນຮຸ່ງເຊົ້າ ເທວະດາແລະມະນຸດທັງຫຼາຍໄດ້ມາທຳສັກກາຣະ 
ສົບມະຫາເຖຣະ ໃນທີ່ປະຣິນິບພານ ທຳທີ່ປະດິດສະຖານສົບແລະທຳກິດຖວາຍ 
ພຣະເພີງ ສະຣີຣະສົບຂອງພຣະມະຫາເຖຣະຕາມປະເພນິຍົມ ພຣະຈຸນທະເຖຣະໄດ້ 
ລວບລວມເອົາອັດຖິທາດຫ່ໍໃສ່ຜ້າຂາວ ແລ້ວຖືເອົາບາດແລະຈີວອນຂອງພຣະມະ 
ຫາເຖຣະ ກັບພະທາດມາສູ່ປະຕູພຣະເຊຕະວັນວິຫານ ເຂົ້າຂາບທູນພຣະຜູ້ມີພຣະ 
ພາກເຈົ້າວ່າ: ພຣະທຳເສນາບໍດີສາຣີບຸດ ຜູ້ເປັນອ້າຍນິບພານແລ້ວ ພຣະພຸດທະອົງ 
ຊົງຢຽດພຣະຫັດຮັບເອົາຜ້າຕອງນ້ໍາທີ່ຫ່ໍອັດຖິທາດ ວາງໄວ້ເທິງຝາພຣະຫັດຕັດກັບ 
ພິກຂຸທັງຫຼາຍວ່າ: ສາຣີບຸດນ້ີໃນວັນກ່ອນ ໄດ້ສະແດງປະຕິຫານຫຼາຍປະການແລ້ວ 
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5xN,r5fmtxts;af 
ຂໍອະນຸຍາດນິບພານ ບັດນ້ີ ອັດຖິທາດທັງຫຼາຍຂອງສາຣີບຸດນ້ັນຍັງປະກົດຢູ່ ພິກຂຸ 
ທັງຫຼາຍ! ສາຣີບຸດບຳເພັນປາຣະມີມາໜຶ່ງອະສົງໄຂ ແລະອີກແສນກັບໝູນກົງທຳ 
ມະຈັກທີ່ເຮົາປະກາດແລ້ວ ສາຣີບຸດເປັນຜ້ສູອນອົງທ ີ2 ທີ່ເຮົາໄດ້ສະເພາະເປັນຜູ້ທີ່ 
ໃຫ້ສາວົກສັນນິບາດຄົບ ສາຣີບຸດນ້ີຍົກເວ້ັນເຮົາແລ້ວ ຈະຫາຜູ້ສະເໝີດ້ວຍປັນຍາ 
ໃນໝື່ນຈັກກະວານບໍ່ມີເລີຍ ສາຣີບຸດມີປັນຍາຫຼາຍ ມີປັນຍາຄົມກ້າ ສາຣີບຸດບວດ 
ແລ້ວ 500 ຊາດ ເປັນຜູ້ປາສະຈາກຣາຄະ ມີອິນຊສີັງລວມດີແລ້ວ ມີຄວາມອົດທົນ 
ເປັນກຳລັງ ສະເໝີດ້ວຍແຜ່ນດິນ ມີຄວາມອະນຸເຄາະ ເປັນຜ້ປູະກອບດ້ວຍກະລຸນາ 
ນິບພານແລ້ວ ພວກທ່ານທັງຫຼາຍ ຈົ່ງນອບນ້ອມສາຣີບຸດນ້ັນເຖີ້ນ! ພຣະຜູ້ມີພຣະ 
ພາກຊົງສັນຣະເສີນຄຸນຂອງພຣະເຖຣະດ້ວຍປະການດ່ັງນ້ີ. ອັດຖິທາດຂອງພຣະ 
ສາຣີບຸດ ພຣະບໍຣົມສາສະດາໄດ້ຮບັສັ່ງໃຫ້ບັນຈຸໄວ້ໃນສະຖູບ ທີພ່ຣະເຊຕະວັນວິ 
ຫານ ເມືອງສາວັດຖີ ຈາກນ້ັນ, ພຣະພຸດທະອົງກໍສະເດັດໄປເມືອງຣາຊຄຶ. 
 

ພຣະໂມກຄັນລານະ ອັກຄະຣະສາວົກເບຶ້ງຊາ້ຍ ປະຣນິິບພານ 
 

 ໃນຄັ້ງນ້ັນ ພຣະໂມກຄັນລານະເຖຣະສະຖິດຢູ່ທີ່ ກາລະສລິາປະເທດ ໃນຊົນ 
ນະບົດ ໝູ່ເດຍຣະຖີທັງຫຼາຍເຫັນພ້ອມກັນວ່າ: ພຣະໂມກຄັນລານະເຖຣະເຈົ້າ ມີອາ 
ນຸພາບຍິ່ງໜັກ ສາມາດໄປສະຫວັນໄດ້, ໄປນະລົກໄດ້ ຄັນໄປແລ້ວກໍນຳເອົາຂ່າວ 
ຈາກເທວະດາໃນສະຫວັນ ຈາກສັດນະລົກໃນແດນພວກນ້ັນໆ ມາບອກແກ່ມວນມະ 
ນຸດທັງຫຼາຍຜູ້ເປັນຍາດ, ເປັນມິດໃນໂລກມະນຸດທັງຫຼາຍທ່ີເປັນ ບິດາ-ມານດາ ຂອງເທ 
ວະດາ ແລະ ສັດນະລົກນ້ັນໆກໍເຫ້ືຼອມໃສ ອຸປະຖຳບຳລຸງພຣະພຸດທະສາສະໜາ 
ຫາກພຣະສຳມະນະໂຄດົມກໍດີ ພຣະສົງທັງຫຼາຍກໍດີ ຖ້າຂາດພຣະໂມກຄັນລານະ 
ເຖຣະເຈົ້າ ກໍຈະຕ້ັງຢູ່ບໍ່ໄດ້ຄື ບໍ່ອາດຢຶດໜ່ຽວໃຈປວງຊົນທັງຫຼາຍໄດ້ເລີຍ ພວກເຮົາ 
ທັງຫຼາຍ ຕ້ອງເຊື່ອມຄາຍຄວາມນັບຖືຂອງມະຫາຊົນ ເຊື່ອມຈາກລາບຜົນກໍເພາະ 
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ພຣະເຖຣະອົງນ້ີ ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອໃດພຣະເຖຣະອົງນ້ີຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເມ່ືອນ້ັນຊື່ສຽງລາບ 
ຜົນຂອງພວກເຮົາຈະດີຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ເລີຍ ພວກເຮົາຄວນຫາອຸບາຍຈ້າງຄົນຂ້າພຣະເຖ 
ຣະອົງນ້ີເສຍເຖີ້ນ! ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຈຶ່ງຈັດການຮີບໂຮມເອົາຊັບຈາກການອຸປະຖາກ 
ຂອງຕົນ ແລ້ວໄປຈ້າງໂຈນທັງຫຼາຍຜູ້ມີຄວາມໂລບໃນຊັບ ໃຫ້ໄປຂ້າພຣະເຖຣະ 
ເຈົ້າ ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ກາລະສລິາປະເທດ ພວກໂຈນເຫ່ົຼານ້ັນຮັບເອົາຊັບຄ່າຈ້າງຈາກພວກ 
ເດຍຣະຖີແລ້ວ ພາກັນໄປລ້ອມຈັບພຣະເຖຣະຍັງທີ່ຢູ່ ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະເຖ 
ຣະຊາບວ່າຖືກໂຈນມາລ້ອມໄວ້ ຈຶ່ງໄດ້ທຳປະຕິຫານເຫາະໜີໄປໄດ້ ຈົນຮອດຄັ້ງທ ີ
3  ພຣະເຖຣະ ລະນຶກເຖິງບຸບພຣະກຳຂອງຕົນ ທີ່ທຳໃນຊາດກ່ອນຕິດຕາມມາເຫັນ 
ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຜົນແຫ່ງກຳທີ່ຕາມສະໜອງນ້ັນ ຈຶ່ງຍອມໃຫ້ໂຈນລ້ອມຈັບຕາມ 
ປະສົງ ຄັນພວກໂຈນຈັບພຣະເຖຣະເຈົ້າໄດ້ແລ້ວ ຈຶ່ງທຸບຕີຈົນອັດຖຫັິກ, ແຕກ, 
ແຫຼກແຫຼວໄປໝົດ ໂດຍຢ້ານວ່າພຣະເຖຣະຈະບໍ່ຕາຍ ຄັນແນ່ໃຈວ່າ: ພຣະເຖຣະບໍ່ 
ອາດຈະຟື້ນຂຶ້ນມາໄດ້ແລ້ວ ຈຶ່ງເອົາສະຣີຣະຂອງທ່ານໄປຖິ້ມໄວ້ໃນທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງ 
ເຫັນວ່າ ພໍຈະບັງຕາຄົນໄດ້ແລ້ວ ຈຶ່ງພາກັນໜີໄປຈາກທີ່ນ້ັນ ພຣະໂມກຄັນລານະ 
ເຖຣະດຳຣິວ່າ: ອາຕະມາຄວນຈະໄປທູນລາພຣະບໍຣົມສາສະດາເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງປະ 
ຣິນິບພານ ຄັນດຳຣິແລ້ວ ກໍຮຽງລຳດັບສະຣີຣະກາຍຮວມເຂົ້າກັນໃຫ້ໝັ້ນດ້ວຍກຳ 
ລັງ ແລ້ວເຫາະໄປໃນອາກາດ ເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ 
ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງຂໍຖວາຍທູນລາປະຣິນິບພານ ພຣະພຸດທະອົງ 
ໄດ້ຕັດວ່າ: ທ່ານຈະປະຣິນິບພານເມ່ືອໃດ? ແລະທີ່ໃດ? ພຣະມະຫາເຖຣະຕອບວ່າ: 
ຂ້າພຣະອົງຈະປະຣິນິບພານໃນວັນນ້ີ ແລະ ຈະປະຣິນິບພານທີ່ກາລະສິລາປະເທດ 
ພຣະພຸດທະອົງຈຶ່ງຕັດອີກວ່າ: ຖ້າເຊັ່ນນ້ັນ ທ່ານຈົ່ງສະແດງທຳແກ່ເຮົາຕະຖາຄົດ 
ກ່ອນ ເພາະເຫັນໄດ້ວ່າ ສາວົກເໝືອນທ່ານຈະບໍ່ມີຕ່ໍໄປອີກແລ້ວ ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະໂມກ 
ຄັນລານະ ກໍໄດ້ສຳແດງປະຕິຫານເຫາະຂຶ້ນໄປໃນອາກາດໂດຍອາການເຊັ່ນດຽວ 
ກັບພຣະສາຣີບຸດເຖຣະ ຄັນສະແດງທຳແລ້ວ ລົງມາຈາກອາກາດຖວາຍອະພິວາດ 
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ທູນລາພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໄປຍັງກາລະສລິາປະເທດ ປະຣິນິບພານທີ່ນ້ັນໃນ ວັນ 
ແຮມ ເດອືນ 12 ຫັຼງຈາກພຣະສາຣີບຸດປະຣິນິບພານໄດ້ 15 ວັນ ໃນກາລະຄັ້ງ 
ນ້ັນ ເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັງຫຼາຍໄດ້ໄປປະຊຸມກັນ ຖວາຍສັກກາຣະບູຊາສະຣີ 
ຣະສົບພຣະເຖຣະເຈົ້າ ດ້ວຍດອກໄມ້, ທູບ, ທຽນ ແລະ ໄມ້ຫອມມີປະການຕ່າງໆ 
ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍພຣະສາວົກທັງຫຼາຍ ໄດ້ສະເດັດໄປເປັນປະທານ 
ຈູດເພີງທຳສະນາປະນະກິດສົບພຣະເຖຣະເຈົ້າ ໃນທ່າມກາງເທວະດາແລະມະນຸດ 
ທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ພ້ອມພຽງກັນມາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຂະນະນ້ັນ ຝົນດອກໄມ້ 
ທິບໄດ້ຕົກລົງມາໃນບໍລິເວນຖວາຍເພີງພຣະເຖຣະເຈົ້າປະມານ 1 ໂຍດ ໂດຍຮອບ 
ມະຫາຊົນທີ່ໄດ້ມາປະຊຸມສັກກາຣະສົບພຣະເຖຣະເຈົ້າ ເຖິງ 7 ວັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະ 
ພາກເຈົ້າ ສັ່ງໃຫ້ເກັບອັດຖິພຣະເຖຣະເຈົ້າ ມາກ່ໍເຈດີບັນຈຸໄວ້ທີ່ປະຕູພຣະເຊຕະວັນ 
ນາຣາມ. 

 

ພຣະໂມກຄັນລານະເຖິງມໍຣະນະສົມຄວນແກ່ກຳຂອງຕົນ 
 

 ໃນລຳດັບນ້ັນ ພິກຂຸທັງຫຼາຍໄດ້ສົນທະນາກັນເລື່ອງການມໍຣະນະພາບຂອງ 
ພຣະໂມກຄັນລານະ ໜ້າສັ່ງເວດທີ່ບໍ່ສົມຄວນແກ່ຕົນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາຈຶ່ງສະ 
ເດັດມາຕັດຖາມວ່າ: ດູກ່ອນ! ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ບັດນ້ີ ພວກທ່ານນ່ັງສົນທະນາເລື່ອງ 
ຫຍັງ? ເມ່ືອພິກຂຸທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ຂາບທູນເລື່ອງແລ້ວ ພຣະພຸດທະອົງຈຶ່ງຕັດ 
ວ່າ: ດູກ່ອນ! ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ພຣະໂມກຄັນລານະ ມໍຣະນະພາບບໍ່ສົມຄວນແກ່ອັດ 
ຕະພາບນ້ີເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ທ່ານເຖິງມໍຣະນະພາບສົມຄວນແທ້ແກ່ກຳຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ທຳ 
ໄວ້ໃນການກ່ອນ ແລ້ວພຣະພຸດທະອົງ ຈຶ່ງເລົ່າເຖິງປຸບພະກຳຂອງພຣະໂມກຄັນລາ 
ນະວ່າ ນັບແຕ່ນ້ີຖອຍຫັຼງໄປປະມານ 1,000 ຊາດ ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະເປັນ 
ລູກຊາຍຂອງພໍ່-ແມ່ທີ່ຕາບອດທັງຄູ່ ໂມກຄັນລານະໃນເວລານ້ັນເປັນຄົນທີ່ປະກອບ 
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ໄປດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ຄຸນພໍ່-ແມ່, ລ້ຽງດູພໍ່-ແມ່ດ້ວຍດີທຸກປະການ ເມ່ືອເຮັດ 
ວຽກກັບມາ ກໍຕ້ອງແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນລ້ຽງພໍ-່ແມ່ຢ່າງນ້ີສະເໝີມາ ຕ່ໍມາພໍ່-ແມ່ທັງສອງ 
ເຫັນວ່າລູກຊາຍລຳບາກ ກໍຢາກຈະຫາພັນລະຍາໃຫ້ຈະໄດ້ຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະ 
ແຕ່ວ່າພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະຄັດຄ້ານວ່າ: ຢ່າເລີຍ! ຍິງທີ່ນຳມາດີບໍ່ດີເຂົາຈະບໍ່ 
ຮັກພໍ່-ແມ່ກໍເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ວ່າພໍ-ແມ່ທັງສອງກໍບອກວ່າ: ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກລູກ ຈະ 
ຫາຄົນທີ່ມີສະກຸນສະເໝີກັນໃຫ້ ສຸດທ້າຍພໍ່-ແມ່ກໍໄດ້ໄປຂໍຍິງຄົນໜຶ່ງມາເປັນຄູ່ຄອງ 
ໃຫ້ ຕອນທຳອິດລູກໄພ້ກໍມີຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີຕ່ໍພໍ່-ແມ່ຂອງຜົວເປັນຢ່າງດີ 
ແຕ່ວ່າພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະມີຄວາມຮັກໃນພໍ່-ແມ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເວລາກັບຈາກ 
ການເຮັດວຽກ ແທນທີຈະເຂົ້າໄປປະຕິບັດເອົາອົກເອົາໃຈເມຍກ່ອນ ແຕ່ກັບເຂົ້າໄປ 
ປະຕິບັດພໍ່-ແມ່ຂອງຕົນກ່ອນຢູ່ສະເໝີ ດ້ວຍເຫດນ້ີເອງ ເປັນເຫດໃຫ້ເມຍບໍ່ພໍໃຈ ຄິດ 
ຈະຂ້າທ່ານທັງສອງຄົນນ້ັນເສຍ ຈຶ່ງໄດ້ຫາອຸບາຍດ້ວຍປະການທັງປວງ ໃນທີ່ສຸດ 
ກໍບອກກັບພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະວ່າ: ພໍ່-ແມ່ຂອງທ່ານເປັນຄົນໃຈຮ້າຍ ຫຸງ 
ເຂົ້າໃຫ້ກິນກໍບໍ່ກິນ ແຕ່ຄວາມຈິງເວລາທີ່ທຳອາຫານໃຫ້ຜົວມີຣົດອັນແຊບນົວ ແຕ່ 
ທຳອາຫານໃຫ້ກັບພໍ່-ແມ່ຜົວ ບາງທີກໍເຄັມເກີນໄປ ບາງທີກໍຈາງເກີນໄປ ຈົນກິນ 
ບໍ່ໄດ້ ພໍ່-ແມ່ຜົວກໍເລີຍບໍ່ກິນ ໃນເມ່ືອທ່ານທັງສອງບໍ່ກິນ ນາງຈຶ່ງເອົາອາຫານເທ 
ລາດໄປເຕັມເຮືອນ ເມ່ືອຜົວກັບມາກໍຟ້ອງຜົວບອກວ່າ: ທ່ານຜູ້ເຖົ້າທັງສອງຄົນນ້ີ 
ທຳອາຫານໃຫ້ກິນກໍບໍ່ກິນ ແລ້ວຍັງເທລາດໄປເຕັມເຮືອນ ຄັ້ງທຳອິດລູກຊາຍກໍຍັງ 
ບໍ່ທັນເຊື່ອ ຕ່ໍມານາງກໍຫາເລື່ອງໃສ່ພໍ່-ແມ່ຜົວດ້ວຍປະການທັງຫຼາຍທັງປວງ ຈົນ 
ໃນທີສຸ່ດເຫັນວ່າ: ພໍ່-ແມ່ຂອງຕົນນ້ີເປັນຄົນບໍ່ດີ ວັນໜຶ່ງຄິດຈະຂ້າພໍ່ຂ້າແມ່ຂອງຕົນ 
ເສຍໃນປ່າ ຈຶ່ງໄດ້ບອກກັບພໍ່-ແມ່ຂອງຕົນວ່າ: ພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ໃນປ່າຝັ່ງພຸ້ນສັ່ງໃຫ້ທ່ານ 
ທັງສອງໄປຢາມ ແລະ ເວລານ້ີລູກໄດ້ກະກຽມກວຽນໃຫ້ພໍ່-ແມ່ທັງສອງໄດ້ນ່ັງໄປ 
ແລ້ວ ເມ່ືອພໍ-ແມ່ທັງສອງໄດ້ຟັງກໍດີໃຈຄິດວ່າ: ລູກຊາຍຂອງຕົນຍັງເປັນຄົນດີຢູ່ 
ຈຶ່ງໃຫ້ລູກຊາຍອຸ້ມເອົາຕົນທັງສອງນ່ັງເທິງກວຽນ ພໍເຂົ້າໄປໃນປ່າເລິກ ພຣະມະ 
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ຫາໂມກຄັນລານະ ຈຶ່ງໄດ້ບອກກັບພໍ່ວ່າ: ພໍ່ຈັບເຊືອກບັງຄັບງົວໄວ້ໃຫ້ລູກແດ່! ລູກ 
ຈະໄປຖ່າຍ ພໍ່ກໍຈັບເຊືອກບັງຄັບງົວໄວ້ ເມ່ືອພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະໄປແລ້ວກໍ 
ເຮັດສຽງດັງເໝືອນກັບມີໂຈນເຂົ້າມາປຸ້ນ ພໍ່-ແມ່ທັງສອງໄດ້ຍິນສຽງກຶກກ້ອງໂວຍ 
ວາຍ ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນໂຈນເຂົ້າມາປຸ້ນ ເປັນຫ່ວງລູກຊາຍຂອງຕົນ ຈຶ່ງຮ້ອງໄປວ່າ: 
ລູກເອີຍ! ພໍ່-ແມ່ເຖົ້າແກ່ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ພໍ່-ແມ່ຕາຍເສຍເຖີ້ນ! ລູກຍັງມີຄວາມເປັນ 
ໜຸ່ມຢູ່ ລູກຈົ່ງເອົາຕົວລອດໄປກ່ອນບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງພໍ່-ແມ່ເລີຍ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະ 
ໂມກຄັນລານະ ກໍປອມເປັນໂຈນ ແລ້ວໃຊ້ໄມ້ທຸບຕີພໍ່-ແມ່ຂອງຕົນຈົນຕາຍທັງຄູ່ 
ເມ່ືອພໍ່-ແມ່ຕາຍຂອງຕົນແລ້ວ ກໍກັບບ້ານເມືອຫາພັນລະຍາຂອງຕົນ ໃນເວລາຕ່ໍມາ 
ພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະ ກໍຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກທີ່ຂ້າພໍ່-ແມ່ຂອງຕົນເພາະກົດແຫ່ງ 
ກຳທີ່ທຳກັບພໍ່-ແມ່ຂອງຕົນນ້ີ ເມ່ືອຕາຍຈາກຊາດນ້ັນແລ້ວ ຕ້ອງໄປບັງເກີດໃນອະ 
ເວຈີມະຫານະລົກເປັນເວລາກັບໜຶ່ງ ຄັນພົ້ນຈາກນະລົກແລ້ວ ກໍມາເກີດໃໝ່ຕ້ອງ 
ຖືກທຸບຕີຈົນແຫຼກແຫຼວເປັນເວລາຫຼາຍ 100 ຊາດ ໃນຊາດສຸດທ້າຍນ້ີແມ່ນວ່າຈະ 
ສຳເລັດເປັນພຣະອະຣະຫັນ ສາມາດເຫາະເຫີນເດີນອາກາດໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ສາ 
ມາດໜີຈາກກົດແຫ່ງກຳໄດ້ ຈຶ່ງຍອມໃຫ້ໂຈນທຸບຕີຮ່າງກາຍຈົນແຫຼກແຫຼວ ຊາດຕ່ໍ 
ມາຈຶ່ງພົບພຣະບໍຣົມສາສະດາສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ອາໃສບຸນເກ່ົາທີ່ເຄີຍບຳເພັນ 
ປາຣະມີຮ່ວມກັນມາ ໃນສະໄໝທີ່ພຣະສາສະດາເປັນ ສຸເມທະດາບົດ ຕອນນ້ັນອົງ 
ສົມເດັດພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຊົງພຣະນາມວ່າ: ພຣະປະທຸມຸດຕະ ທ່ານຢູ່ໃນ 
ປ່າ ເມ່ືອອາລາດທະນາພຣະພຸດທະເຈົ້າມາເຖິງຮ່ອງນ້ອຍໆ ທ່ານກໍທອດກາຍເປັນ 
ສະພານໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະ ພຣະອະຣະຫັນໄຕ່ຂ້າມ ເມ່ືອມາສູ່ສຳນັກຂອງ 
ທ່ານແລ້ວ ທ່ານກໍປະກາດຕົນປາຖະໜາພຣະໂພທິຍານ ກ່ອນທີ່ຈະຖວາຍອາຫານ 
ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະ ພຣະອະຣະຫັນທັງໝົດ ໄດ້ເຂົ້ານິໂຣດສະມາບັດ ເພາະຜົນ
ການເຂົ້າສະມາບັດນ້ີ ມີກຳລັງສາມາດດົນບັນດານໃຫ້ບັນດາທ່ານພຸດທະບໍລິສັດ 
ທັງຫຼາຍທີ່ບຳເພັນກຸສົນ ເມ່ືອອອກຈາກສະມາບັດແລ້ວ ຈະມີການຄ່ອງໃນກິດຈະ 
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ການຂອງຕົນຄື: ໃນຄວາມເປັນຢູ່ ຖ້າປາຖະໜາຄວາມລໍ່າລວຍກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມ 
ລໍ່າລວຍ ຖ້າປາຖະໜາຄວາມສຳເລັດມັກຜົນ ກໍຈະສຳເລັດມັກຜົນສົມຄວາມປາຖະ 
ໜາ ເມ່ືອອົງສົມເດັດພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າອອກຈາກນິໂຣດສະມາບັດແລ້ວ ກໍ 
ສັນພັດຕະຫານ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າກໍໃຫ້ພອນ ແລະ ພະຍາກອນວ່າ: ນັບ 
ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປອີກ 91 ກັບທ່ານສຸເມທະດາບົດຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ ມີ 
ພຣະນາມວ່າ: ພຣະສະມະນະໂຄດົມ ໃນຂະນະນ້ັນ ພຣະໂມກຄັນລານະແລະພຣະ 
ສາຣີບຸດທັງສອງທ່ານ ຈະໄດ້ເປັນສາວົກຂອງສຸເມທະດາບົດ ແລະໄດ້ເຂົ້າມາຂາບ 
ອົງສົມເດັດພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າບອກວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນອັກຄະຣະສາວົກ 
ເບື້ອງຂວາ ອີກອົງໜຶ່ງປະກາດເປັນອັກຄະຣະສາວົກເບື້ອງຊ້າຍ ຂອງພຣະສະມະ 
ນະໂຄດົມ.  
 ຫັຼງຈາກນ້ັນພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຈຶ່ງຕັດກັບພຣະພິກຂຸສົງທັງຫຼາຍວ່າ: ດູ 
ກ່ອນ! ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ພວກທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງຢ່າປະໝາດໃນກຳນ້ອຍໆວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ 
ຜົນ ຈົ່ງເບິ່ງຕົວຢ່າງພຣະມະຫາໂມກຄັນລານະ ເປັນອັກຄະຣະສາວົກເບື້ອງຊ້າຍ 
ມີອິດທິຣິດເປ ັນເລີດ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດໜີຈາກກົດແຫ່ງກຳໄດ້ ຂຶ້ນຊື່ວ່າ: ກຳໃດທີ່ເຮົາ 
ທຳໄວ້ແລ້ວ ຖ້າບໍ່ໃຫ້ຜົນໃນຊາດນ້ີ ກໍຈະໃຫ້ຜົນໃນຊາດຕ່ໍໆໄປ. 
 

ຊົງກ່າວເຖິງຄວາມຊະຣາເປັນທຳມະດາ 
 

 ວັນໜຶ່ງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງປະທັບນ່ັງ ພຸດທະອາດ ຊຶ່ງປູລາດທີ່ຮົ່ມ 
ເງົາພຣະວິຫານ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າເຂົ້າເຝົ້າຖວາຍນະມັດສະການ ຂາບທູນວ່າ: 
ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມຜາສຸກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າແລ້ວ ແລະຄວາມອົດ 
ກ້ັນທົນທານຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນແລ້ວ ເມ່ືອໃດເຫັນ 
ພຣະອົງຊົງພຣະປະຊວນ ຂ້າພຣະອົງຮູ້ສຶກວ່າ: ກາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຈະໜັກໄປ 
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ດ້ວຍທິສານຸທິດທັງຫຼາຍ ກໍເໝືອນມືດມົນໄປໝົດແມ່ນທຳທັງຫຼາຍກໍບໍ່ສະຫວ່າງແກ່ 
ດວງຈິດ ເພາະມາວິຕົກຄິດເຖິງຄວາມໄຂ້ ທີ່ຊົງພຣະປະຊວນນ້ັນ ແຕ່ຍັງອຸ່ນໃຈຢູ່ 
ໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນດຳຣິການປະຣິນິບພານແກ່ພຣະພິກຂຸ 
ສົງທັງຫຼາຍ ດ້ວຍປະການສັນນ້ີຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງມີຄວາມດີໃຈ ລຳດັບນ້ັນພຣະພຸດ 
ທະອົງຈຶ່ງຕັດວ່າ: ອານົນ! ພິກຂຸສົງຍັງມາຫວັງເອົາຫຍັງໃນຕະຖາຄົດອີກ ທຳທີ່ 
ຕະຖາຄົດສະແດງແລ້ວທັງປວງ ຕະຖາຄົດສະແດງໂດຍເປີດເຜີຍບໍ່ມີພາຍໃນພາຍ 
ນອກບໍ່ມີການປົກປິດຊ ້ອນຄວາມສຳຄັນໃນທຳໃດໆ ອານົນ! ຕະຖາຄົດເປັນສາສະ 
ດາຂອງເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັງຫຼາຍ ໂດຍຈິດບໍລິສຸດ ພົ້ນຈາກຕັນຫາ, ມະນະ, 
ທິດຖີ, ນິດໄສດ້ວຍປະການທັງປວງຈະປົກປິດຊ້ອນບັງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແກ່ສາວົກ 
ຫືຼ ຈະເກັບໄວ້ສະແດງຕອນອະວະສານການສຸດທ້າຍກໍດີ ຂໍ້ນ້ັນບໍ່ມີໃນຕະຖາຄົດ 
ເລີຍ ອານົນ! ບັດນ້ີຕະຖາຄົດຈະເລີນອາຍຸເຖິງ 80 ປີແລ້ວ ກາຍຂອງຕະຖາຄົດປະ 
ກົດວິປະຣິດ(ປ່ຽນແປງ) ໂດຍອາການເຫັນປານນ້ີ ອິນຊີທັງຫຼາຍມີຈັກຂຸເປັນຕ້ົນ 
ວິກົນແປປ່ວນ ບໍ່ປົກກະຕິເໝືອນແຕ່ກ່ອນທຸກປະການ ເໝືອນກວຽນເຫ້ັຼມເກ່ົາອາ 
ໃສໄມ້ໄຜ່ໜາບຄາບໄວ້ສັນໃດ ກາຍຂອງຕະຖາຄົດກໍສັນນ້ັນ ເມ່ືອລ່ວງລຸເຖິງຊະຣາ 
ອາໃສສະມາທິພາວະນາອຸປະຖຳບຳລຸງໄວ້ ຈຶ່ງຄ່ອຍພໍເປັນໄປ ອານົນ! ທ່ານຈົ່ງ 
ອາໃສຕົນຂອງຕົນເອງເປັນທີ່ເພິ່ງເຖີ້ນ! ສິ່ງອ່ືນເປັນທີ່ເພິ່ງທີ່ແນ່ນອນແກ່ຕົນບໍ່ມີ 
ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ສະແດງທຳກ່າວເຖິງຄວາມຊະຣາ ຊຶ່ງບຽດບຽນກາຍຂອງ 
ພຣະອົງແກ່ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າດ້ວຍປະການສັນນ້ີ ເທວະດາທີ່ມາສະດັບພຣະ 
ທຳມະເທສະໜາໃນທີ່ນ້ັນ ໄດ້ບັນລຸທຳເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຄັນວັນຮຸ່ງຂຶ້ນ ພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ສະເດັດເຂົ້າໄປບິນທະບາດໃນເມືອງສາວັດຖີ ເມ່ືອສະເດັດກັບມາ 
ທຳພັດຕະກິດແລ້ວ ກໍສະເດັດໄປເມືອງໄພສາລີ ພ້ອມດ້ວຍພຣະພິກຂຸສົງ 500 ອົງ 
ປະທັບທີ່ກຸຕິສາລາປ່າມະຫາວັນ ຝ່າຍບັນດາກະສັດທັງຫຼາຍໄດ້ສະດັບຂ່າວພຣະຜູ້ 
ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດມາ ຕ່າງກໍມີຄວາມຍິນດີເຫ້ືຼອມໃສ ໄດ້ນຳສັກກາຣະອອກ 
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ໄປເຝົ້າຖວາຍພຣະບໍຣົມສາສະດາ ສະດັບພຣະທຳມະເທສະໜາ ແລ້ວທູນອາລາດ 
ທະນາໃຫ້ສະເດັດໄປຮັບອາຫານບິນທະບາດ ຄັນວັນຮຸ່ງຂຶ້ນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ 
ພ້ອມດ້ວຍພຣະສົງສາວົກ ສະເດັດເຂົ້າໄປໃນພຣະຣາຊນິເວດຊົງພັດຕະກິດ (ບໍລ ິ
ໂພກອາຫານ) ແລ້ວປະທານທຳມະເທສະໜາແກ່ບັນດາກະສັດທັງຫຼາຍ ຈາກນ້ັນກໍ 
ສະເດັດກັບພຣະນະຄອນ ຊົງປະທັບຢືນຢູ່ໜ້າປະຕູເມືອງໄພສາລີ ທອດພຣະເນດ 
ເມືອງໄພສາລີເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລ້ວຮັບສັ່ງພຣະອານົນວ່າ: ອານົນ! ການເຫັນ 
ເມືອງໄພສາລີຂອງຕະຖາຄົດໃນຄັ້ງນ້ີ ເປັນປັດສີມມາທັດສະນະ (ເປັນຄັ້ງສຸດ 
ທ້າຍ) ແລ້ວສະເດັດໄປຍັງພຣະຄັນທະກຸຕິສາລາສະຖານທີ່ປະທັບຢືນນ້ັນຮຽກວ່າ: 
ນາຄາວະໂລກະເຈດີສະຖານ. 
 

ຊົງທຳນີມິດໂອພາດ(ນີມິດແສງສະຫວ່າງ) 
 

 ຄັນສະເດັດເຖິງກຸຕິສາລາແລ້ວ ຮັບສ່ ັງພຣະອານົນວ່າ: ອານົນ! ທ່ານຈົ່ງ 
ຖືເອົານິສີທະນະ(ຜ້າປູນ່ັງສຳລັບພຣະພິກຂຸ)ຕາມໄປ ຕະຖາຄົດຈະໄປພັກທີ່ທິວາ 
ວິຫານ ທີ່ປາວາລະເຈດີ ພຣະອານົນກໍເອົານິສີທະນະຕາມພຣະບໍຣົມສາສະດາໄປ 
ປູລາດຖວາຍຍັງທີ່ພຣະປະສົງ ຄັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງປະທັບນ່ັງແລ້ວ ກໍ 
ຖວາຍພຣະອະພິວາດນ່ັງທີ່ຄວນຂ້າງໜຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກຊົງຮັບສ່ ັງວ່າ: ອານົນ 
ເມືອງໄພສາລີນ້ີ ເປັນຣະມະນີຍະສະຖານ ທັງປາວາລະເຈດີແລະໂຄຕະມະເຈດີ 
ເປັນສະຖານທີ່ຮົ່ມເຢັນສຳລານທຸກເມືອງ ຖ້າບຸກຄົນໃດໄດ້ຈະເລີນຊຶ່ງອິດທິບາດ 
ທໍາ 4 ປະການ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຈະໃຫ້ອາຍຸດຳຣົງຄົງຢູ່ປະມານກັບໜຶ່ງ ຫືຼ 
ຫຼາຍກວ່ານ້ັນໄປ ບຸກຄົນນ້ັນກໍສາມາດຈະມີອາຍຸຍືນໄປໄດ້ດ່ັງປາຖະໜາ ເມ່ືອພຣະ 
ສາສະດາຕັດນີມິດໂອພາດດ່ັງນ້ີ ພຣະອານົນສະດັບແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ຂາບທູນອາລາດ 
ທະນາໃຫ້ພຣະບໍຣົມສາສະດາດຳຣົງພຣະຊົນຢູ່ຈົນສິ້ນກັບ ເພື່ອປະໂຫຍດສຸກແກ່ 



 

  170 
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ເທວະດາແລະມະນຸດທັງຫຼາຍ ເພາະມານເຂົ້າບັງໃຈພຣະອານົນທຳໃຫ້ຮູ້ບໍ່ທັນ ຈຶ່ງ 
ບໍ່ໄດ້ຂາບທູນອາລາດທະນາ ແມ່ນວ່າພຣະບໍຣົມສາສະດານີມິດໂອພາດດ່ັງນ້ີເຖິງ 
3 ຄັ້ງພຣະອານົນໄດ້ຟັງກໍຊຶງຢູ່ ລຳດັບນ້ັນພຣະບໍຣົມສາສະດາຈຶ່ງຕັດວ່າ: ອານົນ! 
ທ່ານຈົ່ງໄປນ່ັງຍັງວິເວກ(ຄວາມສະງັດ) ສະຖານຈະເລີນຍານສະມາບັດໂດຍ 
ຄວນເຖີ້ນ. 
 

ຊົງປົງສັງຂານ 

 

 

 ຄັນພຣະອານົນຮັບພຣະພຸດທະບັນຊາ ຖວາຍບັງຄົມລາອອກໄປນ່ັງຢູ່ທີ່ຮົ່ມ 
ໄມ້ແຫ່ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນບໍລິເວນວິເວກບໍ່ໄກຈາກພຣະບໍຣົມສາສະດາແລ້ວ ລຳດັບນ້ັນ 
ພະຍາວັດສະວະດີມານຜູ້ໃຈບາບ ກໍຖືໂອກາດເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໄດ້ 
ທູນອາລາດທະນາດຳຣິເຖິງຄວາມຫັຼງ ເມ່ືອຄັ້ງທຳອິດຕັດສະຮູ້ ສະເດັດຢູ່ຮົ່ມໄມ້ 
ອະຊະປາລະນິໂຄດວ່າ: ເມ່ືອຄັ້ງນ້ັນໄດ້ທູນອາລາດທະນາ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ 
ສະເດັດປະຣິນິບພານ ພຣະພຸດທະອົງຊົງຫ້າມວ່າ: ເມ່ືອໃດພຸດທະບໍລິສັດ ທັງ 4 ຄື: 
ພິກຂຸ, ພິກຂຸນີ, ອຸປາສົກ, ອຸປາສກິາ ສາວົກຂອງຕະຖາຄົດທັງຫຼາຍຍັງບໍຈ່ະເລີນ 
ໝັ້ນຄົງກໍດີ ສາສະໜາຂອງຕະຖາຄົດຍັງບໍ່ແຜ່ໄພສານໄປທົ່ວໂລກະທາດ ເມ່ືອນ້ັນ 
ຕະຖາຄົດຈະຍັງບໍ່ປະຣິນິບພານກ່ອນ ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ບັດນ້ີບໍລິສັດ 4 
ຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໄດ້ຈະເລີນແຜ່ຫຼາຍແລ້ວ ພຣະສາສະໜາໄດ້ດຳຣົງໝັ້ນ 
ເປັນຫັຼກຖານ ສົມດັງມະໂນປະນິທານແລ້ວ ຂໍອາລາດທະນາພຣະອົງສະເດັດປະຣິ 
ນິບພານເຖີ້ນ! ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງຕັດວ່າ: ດູກ່ອນ! ມານ ທ່ານຈົ່ງຢ່າໄດ້ທຸກ 
ໃຈເລີຍ ຍັງບໍ່ດົນແລ້ວຕະຖາຄົດກໍຈະປະຣິນິບພານ ກຳນົດການນັບແຕ່ນ້ີລ່ວງໄປ 
ອີກ 3 ເດືອນເທົ່ານ້ັນ ຄັນພະຍາມານໄດ້ສະດັບພຣະພຸດທະບັນຊາເຊັ່ນນ້ັນ ກໍມີຈິດ 
ໂສມະນັດຍິນດີ ແລ້ວກໍຫາຍໄປຈາກສະຖານທີ່ນ້ັນ ເມ່ືອພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າກຳ 
ນົດພຣະໄທ ຊົງປົງພຣະຊົນມາຍຸສັງຂານທີ່ ປາວາລະເຈດີ ໃນວັນມາຂະປຸນນະມີ 
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xN,r5fmtxts;af 
ວັນເພັງເດືອນ 3 ຄັ້ງນ້ັນກໍບັງເກີດມະຫັດສະຈັນບັນດານ ພື້ນແຜ່ນໂລກະທາດ ກໍ                                                      
ຫວ່ັນໄຫວ ສະແດງຄວາມທຸກໃຈອາໄລໃນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຈະສະເດັດດັບ 
ຂັນປະຣິນິບພານໃນການບໍ່ດົນນານ ຕ່ໍໄປນ້ີອີກ 3 ເດືອນເທົ່ານ້ັນ ຂະນະນ້ັນ ພຣະ 
ອານົນເຖຣະເຈົ້າ ໄດ້ເຫັນຄວາມອັດສະຈັນເພາະແຜ່ນດິນໄຫວໃຫຍ່ນ້ັນ ກໍມີຄວາມ 
ກັງວົນໃຈ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ທູນຖາມເຖິງເຫດທີ່ທຳໃຫ້ແຜ່ນ 
ດິນໄຫວໃຫຍ່ນ້ັນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຈຶ່ງຕັດບອກເຫດແຫ່ງແຜ່ນດິນໄຫວແກ່ 
ພຣະອານົນເຖຣະວ່າ: ອານົນ! ແຜ່ນດິນໄຫວດ້ວຍ 8 ປະການຄື:  

1.  ລົມກຳເລີບ. 
2.  ທ່ານຜູ້ມີອິດທິຣິດບັນດານ. 
3.  ພຣະໂພທິສັດ ຈຸຕິຈາກດຸສິດລົງສູ່ພຣະຄັນ. 
4.  ພຣະໂພທິສັດປະສູດ. 
5.  ພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າ ຕັດສະຮູ້ອະນຸດຕະຣະສຳມາສຳໂພທິຍານ. 
6.  ພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າ ສະແດງທຳມະຈັກກັບປະວັດຕະນະສູດ. 
7.  ພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າ ປົງອາຍຸສັງຂານ. 
8.  ພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າ ສະເດັດປະຣິນິບພານ. 

ອານົນ! ເຫດ 8 ປະການນ້ີແລ ແຕ່ລະຢ່າງຍ່ອມທຳໃຫ້ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ ຕ່ໍນ້ັນພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາຊົງຕັດເລົ່າເຖິງເລື່ອງພະຍາມານ ໄດ້ອາລາດທະນາໃຫ້ພຣະອົງປະ 
ຣິນິບພານ ເລີ່ມແຕ່ຕັດສະຮູ້ຄັ້ງທຳອິດ ຈົນເຖິງອາລາດທະນາໃຫ້ປະຣິນິບພານໃນ 
ວັນນ້ີອີກ ໃນທີ່ສຸດກໍຕັດວ່າ: ບັດນ້ີ ຕະຖາຄົດໄດ້ຮັບອາລາດທະນາພະຍາມານກຳ 
ນົດປົງອາຍຸສັງຂານອີກ 3 ເດືອນ ກໍຈະປະຣິນິບພານແລ້ວ ເພາະເຫດນ້ັນແຜ່ນດິນ 
ຈຶ່ງໄຫວ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ ຈຶ່ງຂາບທູນວ່າ: ຂໍພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຈົ່ງໄດ້ 
ຊົງພຣະກະລຸນາດຳຣົງພຣະຊົນມາຍຸກັບໜຶ່ງເຖີ້ນ ເພື່ອປະໂຫຍດສຸກແກ່ ເທວະດາ 
ແລະ ມະນຸດທັງຫຼາຍ ຢ່າເລີຍ! ອານົນ ທ່ານຢ່າວ່ິງວອນຕະຖາຄົດເລີຍ ບັດນ້ີ ບໍ່ 
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5xN,r5fmtxts;af 
ແມ່ນເວລາອັນຄວນທີ່ທ່ານຈະມາວ່ິງວອນຕະຖາຄົດແລ້ວ ແມ່ນພຣະບໍຣົມສາສະ 
ດາຈະຕັດຫ້າມເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວ ພຣະອານົນ ກໍຍັງທູນວ່ິງວອນຢູ່ອີກເຖິງ 3 ຄັ້ງ ພຣະ 
ອົງຈຶ່ງຕັດວ່າ: ອານົນ! ທ່ານຍັງເຊື່ອປັນຍາຄວາມຕັດສະຮູ້ຂອງຕະຖາຄົດຢູ່ ຫືຼບໍ່? 
ພຣະອານົນຈຶ່ງທູນວ່າ: ຂ້າພຣະອົງເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມຕັດສະຮູ້ຂອງພຣະອົງ ກໍເມ່ືອ 
ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນເຊັ່ນນ້ັນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາວ່ິງວອນຕະຖາຄົດຊຶ່ງຫ້າມຢູ່ 3 ຄັ້ງ ເຊັ່ນນ້ີ 
ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ດ້ວຍຂ້າພຣະອົງໄດ້ສະດັບຮັບຮູ້ມາຈາກພຣະອົງວ່າ: 
ຜູ້ໃດຈະເລີນອິດທິບາດພາວະນາ 4 ປະການນ້ີ ແມ່ນວ່າຜູ້ນ້ັນປະສົງຈະດຳຣົງຊົນ 
ມາຍຸຢູ່ນານ ກໍຈະຕ້ັງຢູ່ໄດ້ເຖິງ 1 ກັບ ຫືຼ ເກີນກວ່າ ກໍອິດທິບາດພາວະນານ້ັນ ພຣະ 
ອົງຊົງຈະເລີນໄດ້ດີຢູ່ແລ້ວ ຫາກພຣະອົງຊົງປະສົງຈະດຳຣົງພຣະຊົນມາຍຸຢູ່ ກໍຈະ 
ດຳຣົງຢູ່ໄດ້ເຖິງກັບ 1 ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ ເຫດນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ຂາບທູນວ່ິງ 
ວອນອາລາດທະນາເຖິງ 3 ຄັ້ງດ່ັງນ້ີ ອານົນ! ຄວາມຈິງນີມິດໂອພາດນ້ີ ບໍ່ແມ່ນ 
ຕະຖາຄົດສະແດງແກ່ທ່ານພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານ້ັນ ຕະຖາຄົດໄດ້ສະແດງແກ່ທ່ານ 
ເຖິງ 16 ຄັ້ງ ອານົນ! ຖ້າໃນຄາວນ້ັນຫາກທ່ານຮູ້ທັນ ແລະອາລາດທະນາຕະຖາ 
ຄົດແລ້ວ ຕະຖາຄົດຈະຫ້າມ 2 ຄັ້ງ ແລ້ວຄັ້ງທີ 3 ຕະຖາຄົດຈະຮັບຄຳວ່ິງວອນອາ 
ລາດທະນານ້ັນ ກໍເມ່ືອອານົນບໍ່ວ່ິງວອນອາລາດທະນາໃນເວລານ້ັນ ຈຶ່ງເປັນຄວາມ 
ຜິດພາດຂອງອານົນພຽງຜູ້ດຽວ ຕະຖາຄົດໄດ້ບອກທ່ານມາແຕ່ເດີມແລ້ວວ່າ: ບັນ 
ດາສັງຂານທີ່ຮັກໃຄ່ຈະເລີນໃຈທັງປວງ ລ້ວນບໍ່ຄົງທົນຖາວອນຢູ່ໄດ້ຕາມໃຈປະ 
ສົງ ຍ່ອມພັດພາກຈາກໄປເປັນຢ່າງອ່ືນໝົດ ຈະຫາສິ່ງທ່ຽງໝັ້ນຢັ້ງຢືນຖາວອນໃນ 
ສັງຂານນ້ີໄດ້ທີ່ໃດ ທຸກສິ່ງທີ່ມີປັດໃຈປຸງແຕ່ງຂຶ້ນ ຍ່ອມມີຄວາມສະລາຍຕົວໄປເປັນ 
ທຳມະດາ ດູກ່ອນ! ອານົນ ສິ່ງໃດທີ່ຕະຖາຄົດໄດ້ສະລະແລ້ວ ຄາຍແລ້ວ ປ່ອຍເສຍ 
ແລ້ວວາງເສຍແລ້ວ ການທີ່ຕະຖາຄົດຈະຄືນກັບມາຮັບສິ່ງນ້ັນເຂົ້າໄວ້ອີກເພາະເຫດ 
ແຫ່ງຊີວິດບໍ່ເປັນຖານະທີ່ຈະມີຂຶ້ນໄດ້ເລີຍ ອານົນ! ທັງຄົນໜຸ່ມ, ທັງຄົນເຖົ້າ, ຄົນ 
ໂງ່, ຄົນສະຫຼາດ, ຄົນຈົນ ແລະ ຄົນມີ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕາຍເປັນທີ່ໄປໃນເບື້ອງ 
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xN,r5fmtxts;af 
ໜ້າດ້ວຍກັນທັງສິ້ນ ເໝືອນກັບພາຊະນະດິນ ເຖິງຈະນ້ອຍ - ໃຫຍ່ປະການໃດ ກໍ 
ຍ່ອມມີຄວາມແຕກທຳລາຍເປັນທີ່ສຸດເໝືອນກັນສັນນ້ັນ ສັງຂານທັງຫຼາຍມີຄວາມ 
ບໍ່ທ່ຽງເປັນທຳມະດາ ມີຄວາມເກີດໃນເບື້ອງຕ້ົນ ແປປ່ວນໃນທ່າມກາງແລະດັບ 
ສະລາຍລົງໃນທີ່ສຸດ ພຣະນິບພານເປັນຄຸນດັບເສຍການເກີດ, ດັບເສຍກິເລດ ແລະ 
ກອງທຸກ ຊະຣາ ມໍຣະນະ ເປັນເອກັນຕະສຸກ ປະເສີດຫາສິ່ງສະເໝີບໍ່ໄດ້ ອານົນ! ໄວ 
ຂອງຕະຖາຄົດລ່ວງເຖິງຄວາມຊະຣາແລ້ວ ຊີວິດຂອງຕະຖາຄົດເຫືຼອໜ້ອຍແລ້ວ ບໍ ່
ຊ້າຈະລາທ່ານທັງຫຼາຍທັງປວງຈົ່ງມີສະຕິ ຢ່າໄດ້ປະໝາດພະຍາຍາມກະທຳສິ່ງທີ່ 
ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ ຈົ່ງຮັກສາຈະຕຸປາຣິສຸດທິສິນ ຜູ້ໃດໝັ້ນຢູ່ໃນທຳປະພຶດທຳມະ 
ວິໄນນ້ີໃຫ້ບໍລິສຸດດ້ວຍດີ ຜູ້ນ້ັນຈະລະເສຍໄດ້ຊຶ່ງການເກີດໃນວັດຕະສົງສານ ເຖິງ 
ຊຶ່ງຝັ່ງແຫ່ງນິບພານ ອັນເປັນທີ່ສຸດແຫ່ງການວຽນວາຍຕາຍເກີດແຫ່ງທຸກ ຄັນພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຕັດພຣະສັດທຳມະເທສະໜາແກ່ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ ດ້ວຍປະ 
ການສັນນ້ີແລ້ວ ກໍກັບໄປບ້ານພັນດຸຄາມ ສະແດງທຳໂຜດພຸດທະບໍລິສັດທີ່ບ້ານພັນ 
ດຸຄາມນ້ັນ ໃຫ້ຕ້ັງຢູ່ໃນອະຣິຍະທຳຄື: ສິນ, ສະມາທິ, ປັນຍາ, ວິມຸດຕິສຸກ ອັນເປັນ 
ທຳນຳໃຫ້ຫຸຼດພົ້ນຈາກອາສະວະທັງມວນ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ພ້ອມ 
ດ້ວຍພິກຂຸທັງຫຼາຍໄດ້ສະເດັດໄປສູ່ ບ້ານຫັດຖຄີາມ, ອຳພະຄາມ, ຊຳພຸຄາມ ແລະ 
ເມືອງໂພຄະນະຄອນ ລຳດັບນ້ັນປະທັບຢູ່ໂພຄະນະຄອນ ສະແດງທຳໂຜດພຸດທະບ ໍ
ລິສັດທັງຫຼາຍໃນຊາວເມືອງນ້ັນ ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ສະເດັດໄປຍັງເມືອງປາວານະຄອນ 
ສະເດັດເຂົ້າໄປອາໃສທີ່ອຳພາວັນ ສວນໝາກມ່ວງຂອງນາຍຈຸນທະ ຊຶ່ງເປັນບຸດ 
ຂອງນາຍຊ່າງທອງຢູ່ໃກ້ເມືອງນ້ັນ. 
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ບິນທະບາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ 
 

 ໃນຄັ້ງນ້ັນ ນາຍຈຸນທະໄດ້ສະດັບຂ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າສະເດັດມາ 
ຢູ່ທີ່ສວນໝາກມ່ວງຂອງຕົນ ກໍມີຄວາມຍິນດີ ໄດ້ເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກຍັງ 
ທີ່ປະທັບ  ຖວາຍນະມັດສະການ  ແລ້ວນ່ັງຢູ່ທີ່ສົມຄວນ  ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໄດ້ 
ຕັດພຣະທຳມະເທສະໜາໂຜດນາຍຈຸນທະ ຈົນບັນລຸໂສດາປັດຕິຜົນ ນາຍຈຸທະ ໄດ້ 
ຂາບທູນນິມົນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າກັບທັງພຣະພິກຂຸສົງທັງຫຼາຍ ໃຫ້ເຂົ້າໄປຮັບ 
ອາຫານບິນທະບາດຍັງນິເວດຂອງຕົນ    ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກຊົງຮັບຄຳອາລາດທະ 
ນາ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ນາຍຈຸນທະກໍກັບຄືນສູ່ນິເວດ ໄດ້ຕົກແຕ່ງຂາທະນີຍະ(ໝາກໄມ້ 
ຕ່າງໆ) ແລະ ໂພຊະນີຍາຫານ(ເຂົ້າປາອາຫານ) ກັບທັງສຸກອນມັດທະວະ (ຊີ້ນ 
ໝູ) ຄັນເວລາຮຸ່ງເຊົ້ານາຍຈຸນທະໄດ້ອອກໄປທູນອັງເຊີນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກພ້ອມ 
ດ້ວຍພຣະພິກຂຸສົງ ສະເດັດໄປຍັງນິເວດຂອງຕົນ ປະທັບນ່ັງເທິງພຸດທະອາດ ແລ້ວ 
ຕັດແກ່ນາຍຈຸນທະວ່າ: ສຸກອນມັດທະວະທີ່ທ່ານຕົກແຕ່ງໄວ້ນ້ັນ ຈົ່ງຖວາຍສະເພາະ 
ແຕ່ຕະຖາຄົດຜູ້ດຽວ ທີ່ເຫືຼອນ້ັນໃຫ້ຂຸດຫຸຼມຝັງເສຍ ແລະ ຈົ່ງຖວາຍພິກຂຸສົງທັງ 
ຫຼາຍດ້ວຍອາຫານອ່ືນໆເຖີ້ນ! ນາຍຈຸນທະກໍກະທຳຕາມພຣະພຸດທະບັນຊາ ຄັນສັນ 
ພັດຕະຫານສຳເລັດແລ້ວ  ກໍຕັດອະນຸໂມທະນາ ໃຫ້ນາຍຈຸນທະເບີກບານໃນຂອງ 
ທານທີ່ຖວາຍແລ້ວ   ກໍສະເດັດກັບໄປສູ່ອຳພາວັນ  ເມ່ືອພຣະພຸດທະອົງຊົງສັນພັດ 
ຕາຫານຂອງນາຍຈຸນທະໃນວັນນ້ັນ   ກໍຊົງປະຊວນພຣະໂລກໂລຫິດປັກຂັນທິກາ 
ພາດ ຄື: ລົງພຣະໂລຫິດ  ຊົງອອກເລືອດໃນເວລາຖ່າຍເກີດທຸກຂະເວທະນາ ໄດ້ສະ 
ແດງປຸບພະກຳທີ່ຊົງທຳໄວ້ໃນຊາດກ່ອນແກ່ພຣະອານົນແລ້ວຕັດວ່າ: ອານົນ! ເຮົາ 
ໄປສູ່ເມືອງກຸສິນາຣາເຖີ້ນ! ພຣະອານົນຮັບພຣະບັນຊາແຈ້ງໃຫ້ພຣະສົງທັງຫຼາຍກະ 
ກຽມຕາມສະເດັດພ້ອມ. 
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ນາຍຈຸນທະຖວາຍອາຫານມື້ສຸດທ້າຍ 
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ຊົງຂໍນໍ້າສະເຫວີຍ 
 

   ລຳດັບນ້ັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກຊົງຢຽວຢາພຣະໂຣຄາດ້ວຍສາມາບັດພາວະນາສະ 
ເດັດຈາກເມືອງປາວາພ້ອມດ້ວຍພຣະພິກຂຸສົງ ຂະນະທີ່ສະເດັດພຣະພຸດທະດຳເນີນ 
ຕາມທາງນ້ັນໄດ້ບັງເກີດຫິວນ້ໍາ ຈຶ່ງສະເດັດແວະເຂົ້າພັກຍັງຮົ່ມໄມ້ຮິບທາງແລ້ວໄດ້ 
ຕັດກັບພຣະອານົນວ່າ: ອານົນ! ຕະຖາຄົດຫິວນ້ໍາຫຼາຍ ແລ້ວໄດ້ຕັດສັ່ງໃຫ້ ພຣະອາ 
ນົນໄປເອົານ້ໍາມາໃຫ້ດ່ືມ  ເປັນຄັ້ງທຳອິດແລະຄັ້ງດຽວທີ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກຊົງຮຽກ 
ຂໍນ້ໍາສະເຫວີຍໃນຂະນະເດີນທາງ ເນ່ືອງຈາກວ່າພຣະອົງຊົງປະຊວນໜັກໃກ້ອະວະ 
ສານພຣະຊົນ ຕ້ອງສະເຫວີຍທຸກຂະເວທະນາຊຶ່ງເກີດແກ່ສັງຂານ ສົມດ່ັງກະແສ 
ພຣະໂອວາດທີ່ຕັດວ່າ: ສັງຂານເປັນມານທຳລາຍຄວາມສຸກ ບໍ່ເລືອກວ່າສັງຂານ 
ຜູ້ໃດທັງສິ້ນ ພຣະອານົນໄດ້ຂາບທູນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະ 
ເລີນ ມີກວຽນປະມານ 500 ເຫ້ັຼມ ຫາກໍຂ້າມແມ່ນ້ໍານ້ີໄປ ນ້ໍາຍັງຂຸ່ນໜັກບໍ່ຄວນຈະ 
ເປັນນ້ໍາທີ່ສະເຫວີຍ  ຖັດນ້ີໄປບໍ່ໄກໜັກຍັງມີແມ່ນ້ໍາກະກຸທານ ທີ່ເປັນນ້ໍາຈືດໃສເຢັນ 
ໄປຍັງແມ່ນ້ໍາທີ່ນ້ັນເຖີ້ນ  ແລ້ວພຣະພຸດທະອົງກໍຊົງຮັບສັ່ງໃຫ້ພຣະອານົນວ່າໄປເອົາ 
ນ້ໍານ້ີແຫຼະມາໃຫ້ຕະຖາຄົດສະເຫວີຍບັນເທົ່າຄວາມຫິວ  ອານົນໄດ້ຂາບທູນ  ເຖິງ 3 
ຄັ້ງ ເມ່ືອໄດ້ສະດັບກະແສຮັບສັ່ງຄັ້ງທີ 3 ພຣະອານົນ ກໍໄປຕາມພຣະບັນຊາທັນທີ 
ດ້ວຍສະຕິຮູ້ທັນໃນພຣະປາຣະມີຂອງພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າວ່າ: ອັນທຳມະດາ 
ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າທັງຫຼາຍ ຈະດຳຣົງພຣະວາຈາໝັ້ນໃນສິ່ງຊຶ່ງຫາສາເຫດບໍ່ໄດ້ 
ຈຶ່ງຟ້າວນຳບາດລົງໄປຍັງແມ່ນ້ໍານ້ັນ  ຄັນເຂົ້າໄປໃກ້ແມ່ນ້ໍານ້ັນກໍໄດ້ປິຕິໂສມະນັດ 
ດ້ວຍພຸດທານຸພາບຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ໄດ້ບັນດານນ້ໍາທີ່ຂຸ່ນຢູ່ນ້ັນໃຫ້ກັບກາຍມາ 
ເປັນນ້ໍາໃສສະອາດ ເມ່ືອພຣະອານົນໄດ້ເຫັນເຊັ່ນນ້ັນກໍເກີດອັດສະຈັນ ໃນອານຸພາບ 
ຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າດຳຣິວ່າ: ອານຸພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ 
ເຫັນປານນ້ີເປັນຄວາມອັດສະຈັນ ບໍ່ເຄີຍມີມາໃນການກ່ອນ ພຣະອານົນໄດ້ລົງໄປ 
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ຕັກນ້ໍາດ້ວຍໂສມະນັດ  ແລ້ວເດີນມາດ້ວຍຄວາມບັນເທິງ  ນ້ອມເຂົ້າຖວາຍພຣະຜູ້ມີ 
ພຣະພາກເຈົ້າ ໄດ້ຊົງສະເຫວີຍ ແລ້ວຂາບທູນເຖິງເຫດມະຫັດສະຈັນທີ່ໄດ້ເຫັນມາ 
ນ້ັນ ຄັ້ງນ້ັນ ປຸກກຸສະບຸດ ຜູ້ເປັນສາວົກຂອງທ່ານອາລາຣະດາບົດກາລາມະໂຄດ 
ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກເມືອງກຸສິນາຣາ ເພື່ອຈະໄປຍັງປາວານະຄອນໂດຍທາງນ້ັນ 
ຄັນມາເຖິງທີ່ນ້ັນກໍເຫັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າປະທັບຢູ່ຮົ່ມໄມ້ໃຫຍ່ຮີມທາງ ຈຶ່ງເຂົ້າ 
ໄປເຝົ້າຖວາຍນະມັດສະການ ແລ້ວນ່ັງຢູ່ທີ່ຄວນພຣະບໍຣົມສາສະດາໄດ້ຊົງສະແດງ 
ທຳໂຜດປຸກກຸສະໄດ້ສະດັບແລ້ວເກີດຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ ໄດ້ນ້ອມຜ້າ 2 ຜືນ ທີ່ມີເນ້ືອ 
ລະອຽດມີສີດ່ັງທອງງາມປະນີດມີລາຄາແພງ ຖວາຍພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ພ້ອມ 
ຂາບທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ໄດ້ຊົງອະນຸເຄາະຮັບຜ້າຂອງຕົນເພື່ອປະໂຫຍດ 
ສຸກຕະຫຼອດກາລະນານ ພຣະພຸດທະອົງຊົງຕັດວ່າ: ປຸກກຸສະ ຖ້າເຊັ່ນນ້ັນທ່ານຈົ່ງ 
ຖວາຍຕະຖາຄົດຜືນ 1 ອີກຜືນ 1 ທ່ານຈົ່ງຖວາຍພຣະອານົນເຖີ້ນ! ຈາກນ້ັນ ປຸກ 
ກຸສະ ໄດ້ນ້ອມຜ້າເຂົ້າໄປຖວາຍພຣະພຸດທະອົງໜຶ່ງຜືນ ຖວາຍພຣະອານົນ ໜຶ່ງຜືນ 
ຕາມພຣະພຸດທະບັນຍັດ ພຣະພຸດທະອົງໄດ້ຊົງສະແດງທຳມິກະຖາໃຫ້ປຸກກຸສະ ສະ 
ດັບຕາມສົມຄວນ ແລ້ວປຸກກຸສະໄດ້ອະພິວາດທູນລາໄປ. 
 

ຜິວກາຍຂອງພຣະພຸດທະອົງຜ່ອງໃສໃນ 2 ເວລາ 
 

 ເມ່ືອປຸກກຸສະທູນລາແລ້ວ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າໄດ້ນຳຜ້າທັງ 2 ຜືນນ້ັນ 
ເຂົ້າຖວາຍພຣະຜູ້ມີພຣະພາກຊົງນຸ່ງຜືນໜຶ່ງ, ຫ່ົມຜ ືນໜຶ່ງ ເມ່ືອພຣະອານົນເຖຣະໄດ້ 
ນໍາເຂົ້າຖວາຍປົກຄຸມພຣະກາຍພຣະພຸດທະອົງທັງຄູ ່ ໃນທັນໃດນ້ັນ ຜິວກາຍຂອງ 
ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ກໍງາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງຍິ່ງໜັກ ພຣະອານົນໄດ້ຂາບທູນສັນລະ 
ເສີນ ຄວາມອັດສະຈັນຜິວກາຍງາມຜ່ອງໃສຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ພຣະຜູ້ມີພຣະ 
ພາກຊົງຮັບສັ່ງວ່າ: ກາຍຂອງຕະຖາຄົດຍ່ອມງາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງຍິ່ງໃນ 2 ເວລາ 
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ຄື: ເວລາຣາຕີທີ່ຈະຕັດສະຮູ ້ອະນຸດຕະຣະສຳມາສໍາໂພທິຍານ ແລະ ເວລາຣາຕີທີ່ 
ຈະປະຣິນິບພານ ອານ ົນ! ເວລານ້ີແລ ກາຍຂອງຕະຖາຄົດງາມບໍລິສຸດຍິ່ງໜັກ 
ອານົນ! ໃນຍາມສຸດແຫ່ງຣາຕີວ ັນນ້ີແລ ຕະຖາຄົດຈະປະຣິນິບພານ ທີ່ລະຫວ່າງໄມ້ 
ສາລະທັງຄູ່ ໃນເມືອງກຸສີນາຣາ ອານົນ! ເຮົາມາພ້ອມກັນໄປຍັງແມ່ນ້ໍາ ກະກທຸາ 
ນະທ ີເຖີ້ນ! ພຣະອານົນຮັບຄຳບັນຊາ ມາແຈ້ງໃຫ້ພຣະສົງຊາບທົ່ວກັນ ລຳດັບນ້ັນ 
ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ກໍສະເດັດໄປຍັງແມ່ນ້ໍາ  ກະກຸທານະທີ ໄດ້ສະເດັດລົງສະເຫວີຍ 
ແລະ ສະໜານສຳຣານພຣະກາຍຕາມອັດທະຍາໄສ ແລ້ວສະເດັດຂຶ້ນມາປະທັບຍັງ 
ຮົ່ມຕ້ົນໄມ້ ຮັບສັ່ງໃຫ້ພຣະຈຸນທະເຖຣະລາດສັງຄາຕິຖວາຍ ແລ້ວພຣະບໍຣົມສາສະ 
ດາກໍສະດັບບັນທົມ ເພື່ອລະງັບຄວາມລຳບາກກາຍ.  
 

ຜົນແຫ່ງບິນທະບາດທານ 
 

 ເມ່ືອພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງພັກຜ່ອນ ເພື່ອບັນເທົາຄວາມອິດເມ່ືອຍແລ້ວ 
ຈຶ່ງຕັດແກ່ພຣະອານົນວ່າ: ອານົນ! ຕ່ໍໄປພາຍພາກໜ້າຫາກມີໃຜ ທຳຄວາມຮ້ອນ 
ໃຈແກ່ນາຍຈຸນທະວ່າ: ເພາະບິນທະບາດທີ່ທ່ານຖວາຍພຣະຜູ້ມີພຣະພາກຄັ້ງສຸດ 
ທ້າຍແລ້ວສະເດັດປະຣິນິບພານ ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງທຳຄວາມສະບາຍໃຈໃຫ້ແກ່ນາຍ 
ຈຸນທະວ່າ: ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກໄດ້ຕັດສັນລະເສີນວ່າ: ອັນບິນທະບາດທີ່ຖວາຍພຣະ 
ຕະຖາຄົດໃນ 2 ຄັ້ງ ຄື: ຄັ້ງທີ່ຕະຖາຄົດສະເຫວີຍແລ້ວ ໄດ້ຕັດສະຮູ້ອະນຸດຕະຣະສຳ 
ມາສຳໂພທິຍານ1 ຄັ້ງທີ່ພຣະຕະຖາຄົດສະເຫວີຍແລ້ວສະເດັດດັບຂັນປະຣິນິບພານ 
1 ເປັນທານທີ່ມີຜົນຫຼາຍ ມີອານິສົງຫຼາຍກວ່າບິນທະບາດທັງຫຼາຍ ເປັນກຸສົນກຳ 
ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຍຸ, ວັນນະ, ສຸກຂະ, ຍົດ ແລະ ສະຫວັນ ດ່ັງນ້ີເຖີ້ນ. 
 ລຳດັບນ້ັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍພຣະພິກຂຸສົງ ໄດ້ສະເດັດພຣະ 
ພຸດທະດໍາເນີນໄປຂ້າມແມ່ນ້ໍາ ຫິຣັນຍະວະດ ີ ໄປເມືອງກຸສິນາຣາ ສະເດັດເຂົ້າໄປ 
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ຍັງສາລະວັນອຸທະຍານ ໃກ້ເມືອງກຸສິນາຣາ ຮັບສັ່ງໃຫ້ພຣະອານົນປູລາດຕຽງທີ່ 
ບັນທົມ ໃນລະຫວ່າງໄມ້ຮັງທັງຄູ ່ ແລ້ວສະເດັດຂຶ້ນບັນທົມສີຫະໄສຍາ(ນອນຕະ 
ແຄງຂວາ) ມີສະຕິສຳປະຊັນຍະ ບໍໄ່ດ້ຄິດວ່າຈະລກຸຂຶ້ນອີກແລ້ວ ເພາະເຫດເປ ັນໄສ 
ຍາ(ການນອນ)ອະວະສານ ຄື: ນອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. 

 

ຊົງດຳຣິການບູຊາ 
 

 ຄັ້ງນ້ັນ ຕ້ົນຮັງທັງຄູ່ໄດ້ກຳລັງຜະລິດດອກອອກບານເຕັມຕ້ົນ ຫ່ົຼນລົງມາຍັງ 
ພຣະພຸດທະສະຣີຣະ(ຮ່າງກາຍ) ບູຊາພຣະຕະຖາຄົດເປັນຢ່າງມະຫັດສະຈັນ ແມ່ນ 
ດອກໄມ້ທິບທັງຫຼາຍໃນເມືອງສະຫວັນ ກໍຕົກລົງມາຈາກອາກາດ ບູຊາພຣະຕະຖາ 
ຄົດ ແລະ ເທວະດາທັງຫຼາຍ ກໍສະເດັດລົງມາບູຊາຕະຖາຄົດເຈົ້າ ລຳດັບນ້ັນ ພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງສະແດງທ ຳແກ່ພຣະອານົນເຖຣະວ່າ: ອານົນ! ການບູຊາພຣະ 
ຕະຖາຄົດດ້ວຍ ອາມິດສະບູຊາ ແມ່ນເຫັນປານນ້ີ ກໍບໍ່ຊື່ວ່າບູຊາພຣະຕະຖາຄົດອັນ 
ແທຈ້ິງ ອານົນ! ຜູ້ໃດແລມາປະຕິບັດທຳສົມຄວນແກ່ທຳ ປະຕິບັດຊອບຍິ່ງໃນທຳຜູ້ 
ນ້ັນແຫຼະຊື່ວ່າ: ບູຊາພຣະຕະຖາຄົດດ້ວຍການບູຊາຢ່າງຍິ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກໄດ້ 
ຊົງເຕືອນພຸດທະບໍລິສັດໃຫ້ໜັກແໜ້ນໃນທຳ ເພື່ອປະສົງໃຫ້ພຣະສາສະໜາສະຖິດ 
ດຳຣົງຢູ່ໃນໂລກຕະຫຼອດການນິຣັນດອນ ຄັ້ງນ້ັນ ພຣະອຸປະວານະເຖຣະຢືນຖວາຍ 
ງານພັດຢູສ່ະເພາະພຣະພັກພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ພຣະອົງຕັດໃຫ້ພຣະອຸປະວານະ 
ຖອຍອອກໄປເສຍ ພຣະອານົນເກີດປະຣິວິຕົກວ່າ: ຄວາມຈິງ ພຣະອຸປະວານະ ອົງ
ນ້ີກໍເປັນພຸດທະອຸປະຖາກໃກ້ຄຽງ ພຣະບໍຣົມສາສະດາມາດົນນານແລ້ວ ເປັນຫຍັງ
ນໍ! ໃນການສຸດທ້າຍນ້ີ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຈຶ່ງບໍ່ຊົງພໍພຣະໄທໃຫ້ຖວາຍປະຕິບັດ
ດ່ັງເຊັ່ນເຄີຍ ໜ້າຈະມີເຫດຜົນຫຍັງສັກຢ່າງ ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເຝົ້າທູນຖາມພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດາຈຶ່ງຕັດວ່າ: ອານົນ! ຂະນະນ້ີເທວະດາທັງໝົດທຸກຫ້ອງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ 
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ໄດ້ມາປະຊຸມກັນບູຊາພຣະຕະຖາຄົດ ໂດຍຫວັງຈະເຫັນພຣະຕະຖາຄົດ ໃນຄັ້ງສຸດ
ທ້າຍນ້ີ ແຕ່ພຣະອຸປະວານະ ໄດ້ມາຢືນກ້ັນຢູ່ເບື້ອງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເທວະດາທັງຫຼາຍ 
ພາກັນບໍ່ພໃໍຈທີ່ຕ້ັງໃຈມາ ດ່ັງນ້ັນ, ຕະຖາຄົດຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ພຣະອຸປະວານະຖອຍອອກ 
ໄປເສຍຈາກທີ່ເບື້ອງໜ້ານ້ີ. 
 

ຊົງສະແດງສັງເວຊະນິຍະສະຖານ 
(ສະຖານເປັນທີຕ່ັງ້ແຫ່ງຄວາມສັງເວດ) 4 ແຫ່ງ 

 

 ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າໄດ້ຂາບທູນວ່າ: ໃນການກ່ອນເມ່ືອອອກພັນ 
ສາແລ້ວ ບັນດາພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍໃນທິດຕ່າງໆ ຍ່ອມເດີນທາງເຂົ້າມາເຝົ້າ 
ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໄດ້ເຂົ້າໃກ້ສົນທະນາປາໄສໄດ້ຈະເລີນໃຈ ຄັນພຣະຜ້ມີູພຣະ 
ພາກເຈົ້າສະເດັດປະຣິນິບພານແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງທັງຫຼາຍຈະບໍ່ໄດ້ໂອກາດອັນດີເຊັ່ນ
ນ້ັນ ເໝືອນກັບເມື ່ອພຣະອົງຍັງພຣະຊົນຢູ່ ່ຕ່ໍໄປ ພຣະສາສະດາຕັດວ່າ: ອານົນ! ສັງ
ເວຊະນິຍະສະຖານ 4 ແຫ່ງນ້ີຄື: ສະຖານທີປ່ະສູດຈາກພຣະຄັນ, ສະຖານທີ ່
ພຣະຕະຖາຄົດຕັດສະຮູ,້ ສະຖານທີພ່ຣະຕະຖາຄົດສະແດງທຳມະຈັກ, ສະຖານທີ ່
ພຣະຕະຖາຄົດປະຣິນິບພານ. ສະຖານທີ່ 4 ແຫ່ງນ້ີລະ ຄວນທີ່ພຸດທະບໍລິສັດ ຄື: 
ພິກຂຸ, ພິກຂຸນີ, ອຸປາສົກ, ອຸປາສິກາ ຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອ, ມີຄວາມເຫ້ືຼອມໃສໃນພຣະຕະ 
ຖາຄົດເຈົ້າ ເບິ່ງເຫັນແລ້ວຄວນກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມສັງເວດທົ່ວກັນ ອານົນ! ຊົນທັງ 
ຫຼາຍເຫ່ົຼາໃດເຫ່ົຼາໜຶ່ງ ໄດ້ທ່ຽວໄປຍັງເຈດີສັງເວຊະນິຍະສະຖານເຫ່ົຼານ້ີດ້ວຍຄວາມ
ເຫ້ືຼອມໃສ ຊົນເຫ່ົຼານ້ັນຄັນທຳການກິຣິຍາລົງແລ້ວຈັກເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິໂລກສະຫວັນ.  
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ວິທປີະຕິບັດໃນພຣະພຸດທະສະຣຣີະ 

   

 ລຳດັບນ້ັນ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ ໄດ້ທູນຖາມເຖິງວິທີປະຕິບັດໃນພຣະພຸດ 
ທະສະຣີຣະວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ຂ້າພຣະອົງຈະປະຕິບັດໃນພຣະພຸດທະ 
ສະຣີຣະແນວໃດ? ດູກ່ອນ! ອານົນ ທ່ານທັງຫຼາຍຢ່າຂົນຂວາຍເລີຍ ຈົ່ງຕ້ັງໜ້າບຳ 
ເພັນພຽນມຸ່ງໜ້າທີ່ສຸດແຫ່ງພຣົມຈັນເຖີ້ນ! ບັນດາກະສັດ, ພຣາມ, ຄະຫະບໍດີທັງ 
ຫຼາຍທີ່ເຫ້ືຼອມໃສໃນພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າ ມີຢູ່ຈໍານວນຫຼາຍ ຈະກະທໍາຊຶ່ງການບູຊາ 
ສະຣີຣະແຫ່ງພຣະຕະຖາຄົດ ກໍກະສັດເປັນຕ້ົນເຫ່ົຼານ້ັນ ຈະປະຕິບັດໃນພຣະສະຣີຣະ 
ໂດຍວິທີໃດ? ອານົນ! ຜູ້ຮູທ້ັງຫຼາຍຍ່ອມປະຕິບັດໃນພຣະສະຣີຣະຂອງພຣະຕະຖາ 
ຄົດເຈົ້າເປັນແບບດຽວກັນກັບວິທປີະຕິບັດໃນພຣະສະຣີຣະແຫ່ງພຣະເຈົ້າຈັກກະພັດ 
ນ້ັນແລ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຈະເລີນ ກໍວິທີປະຕິບັດໃນພຣະສະຣີຣະແຫ່ງຈັກກະພັດນ້ັນ 
ມີແບບຢ່າງໃດ?  ດູກ່ອນ! ອານົນ ຊົນທັງຫຼາຍຍ່ອມພັນພຣະສະຣີຣະພຣະເຈົ້າຈັກ 
ກະພັດດ້ວຍຜ້າຂາວຊັບດ້ວຍສຳລີ, ຫ່ໍດ້ວຍຜ້າຂາວ 500 ຜືນ ແລ້ວເຊີນພຣະສະຣ ີ
ຣະລົງໃນຫີບທອງອັນເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມ ເຊີນຂຶ້ນສູ່ເຊີງຊະກອນຊຶ່ງທຳດ້ວຍ 
ໄມ້ຫອມ ຖວາຍພຣະເພີງແລ້ວເຊີນພຣະອັດຖິ ໄປທຳພຣະສະຖູບ ບັນຈຸໄວ້ທີຫໍ່ປະ 
ຊຸມແຫ່ງຖະໜົນໃຫຍ່ທັງ   4   ເພື່ອເປັນທີໄ່ຫວ້ສັກກາຣະບູຊາແຫ່ງມະຫາຊົນຜູ້ສັນ 
ຈອນໄປມາແຕ່ທິດທັງ 4 ເພື່ອປະໂຫຍດແກ່ຊົນເຫ່ົຼານ້ັນສິ້ນກາລະນານ.  

 

ຖູປາຣະຫະບຸກຄົນ  (ບຸກຄົນທີຄ່ວນນຳກະດູກບັນຈສຸະຖູບ) 
 

 ອານົນ! ບຸກຄົນຜູ້ຄວນແກ່ການປະດິດສະຖານໃນສະຖູບຮຽກວ່າ: ຖູປາຣະ 
ຫະບຸກຄົນ ມີ 4 ປະເພດຄ:ື ພຣະຕະຖາຄົດອະຣະຫັນສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ, ພຣະ 
ປັດເຈກະພຸດທະເຈົ້າ, ພຣະສາວົກອະຣະຫັນ, ພຣະເຈົ້າຈັກກະພັດ. ບຸກຄົນພິເສດ 4 
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ຢ່າງນ້ີຄວນທີ່ບັນຈຸອັດຖິທາດໄວ້ໃນສະຖູບ ເພື່ອເປັນທີ່ສັກກາຣະບູຊາຂາບໄຫວ້ 
ດ້ວຍຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ ສາມາດເປັນພະລະວະປັດໃຈ ນຳໃຫ້ຜູ້ຂາບໄຫວ້ເຂົ້າເຖິງສຸ 
ຄະຕິໂລກສະຫວັນ ຕາມກຳລັງສັດທາເຫ້ືຼອມໃສ. 

 

ປະທານໂອວາດແກພ່ຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າ 
 

 ຄັ້ງນ້ັນ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນວິຫານ ຢືນຈັບປະຕູວິຫານ ຮ້ອງ
ໄຫ້ຄິດສັງເວດຕົວເອງວ່າ: ອາພັບ ອຸດສາຕິດຕາມປະຕິບັດພຣະສໍາມາສໍາພຸດທະ
ເຈົ້າເໝືອນດ່ັງເງົາຕິດຕາມພຣະອົງ ໂດຍມຸ່ງຢຶດເອົາພຣະອົງເປັນນາຖະ(ທີ່ເພິ່ງ) 
ເພື່ອທຳຄວາມສິ້ນທຸກ ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າພຣະອົງນ້ັນກໍຈະສະເດັດປະຣິນິບ 
ພານໃນຣາຕີນ້ີແລ້ວ ທັງທີຕົ່ນເອງຍັງເປັນເສຂະ(ຜ້ຍູັງຕ້ອງສຶກສາ)ຢູ່ ພຣະຜູ້ມີ 
ພຣະພາກເຈົ້າ ໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນອານົນໃນທີ່ນ້ັນ ແລ້ວຮັບສັ່ງໃຫ້ພິກຂຸໄປຕາມ
ພຣະອານົນມາເຂົ້າເຝົ້າຕັດວ່າ: ອານົນ! ຢ່າເລີຍທ່ານຢ່າເສົ້າໂສກຢ່າຮໍ່າໄຮໄປເລີຍ 
ເຮົາໄດ້ບອກແກ່ທ່ານແລ້ວບໍແ່ມ່ນບໍ່ວ່າ: ສັງຂານທັງຫຼາຍບໍທ່່ຽງຖາວອນ ຈະຫາ
ຄວາມທ່ຽງແທຈ້າກສັງຂານໄດ້ແຕ່ທີໃ່ດ ທຸກສິ່ງທີ່ເກີດໃນເບື້ອງຕ້ົນແລ້ວຈະຕ້ອງ
ແປປ່ວນໃນທ່າມກາງ ທີ່ສຸດກໍຕ້ອງສະລາຍລົງເຊັ່ນດຽວກັນໝົດ ອານົນ! ທ່ານ
ເປັນບຸກຄົນທີມີ່ບຸນໄດ້ສະສົມໄວ້ແລ້ວ ທ່ານຈົ່ງອຸດສາຫະບຳເພັນເຖີ້ນ! ໃນບໍຊ່້າ
ທ່ານກໍຈະຕ້ອງເຖິງຄວາມສິ້ນອາສະວະ ຄື: ຈະໄດ້ເປັນພຣະອະຣະຫັນ ກ່ອນວັນ 
ພຣະສົງທຳປະຖົມສັງຄາຍະນານ້ັນແລ. 
 
 
 



 

 
183 

xN,r5fmtxts;af 
ຕັດສັນລະເສີນພຣະອານົນ 

 

 ຄັນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ໄດ້ຊົງພະຍາກອນພຣະອານົນໃນທີ່ປະຊຸມສົງ 
ເຊັ່ນແລ້ວ ກໍຕັດສັນລະເສີນພຣະອານົນວ່າ: ດູກ່ອນ! ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ພຣະສຳມາສຳ 
ພຸດທະເຈົ້າທັງຫຼາຍ ທີ່ສະເດັດຂັນປະຣິນິບພານແລ້ວກໍດີ ແມ່ນທີ່ຈະມາຕັດສະຮູ້ 
ຂ້າງໜ້າກໍດີບັນດາພິກຂຸຜູ້ອຸປັດຖາກ ຂອງພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າທັງຫຼາຍເຫ່ົຼາ 
ນ້ັນ ກໍເປັນເໝືອນເຊັ່ນອານົນອຸປັດຖາກເຮົາ ໃນບັດນ້ີແລ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ! ອານົນ
ເປັນບັນດິດ ປະກອບທຸຣະກິດດ້ວຍປັນຍາຮອບຮູ້ວ່າ: ການໃດບໍລິສັດຈະເຂົ້າເຝົ້າ 
ອານົນຈັດໃຫ້ເຂົ້າເຝົ້າ ຕາມສົມຄວນແກ່ສະຖານະວິໄສແຫ່ງພິກຂຸ, ພິກຂຸນີ, ອຸປາ 
ສົກ, ອຸປາສິກາ, ກະສັດ, ພຣາມ, ຄະຫະບໍດີ ແລະເດຍຣະຖີໄດ້ຖີ່ຖ້ວນທຸກປະການ. 
 ອັນໜຶ່ງ ເມ່ືອບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າໃກ້ ໄດ ້ເຫັນອານົນກໍມີຈິດຍິນດີ ເມ່ືອຟັງອານົນ 
ສະແດງທຳກໍຊື່ນຊົມບໍອ່ີ່ມ, ບໍ່ເບື່ອດ້ວຍທຳມິກະຖາຂອງອານົນເລີຍ ເມ່ືອອານົນ
ຢຸດພັກທຳມິກະຖາ ບໍລິສັດກໍຍິນດີເບີກບານໃນທຳມິກະຖາທີ່ສະແດງແລ້ວ ປະການ 
ໜຶ່ງພຣະເຈົ້າຈັກກະພັດ, ພຣາມ ກໍຍັງປະທານຄວາມຊື່ນຊົມການສະແດງທຳຂອງ 
ອານົນເປັນຕ້ົນ.  
 

ຕັດເລື່ອງເມືອງກສຸິນາຣາ 
 

 ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າໄດ້ຂາບທູນວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ເມືອງ 
ກຸສິນາຣາເປ ັນເມືອງທີ່ນ້ອຍ ບໍ່ສົມຄວນເປັນເມືອງທີ່ພຣະອົງຈະສະເດັດປະຣິນິບ 
ພານ ຂ້າພຣະອົງຂໍອາລາດທະນາໃຫ້ໄປປະຣິນິບພານໃນເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 
ພຣະນະຄອນຣາຊຄຶ, ພຣະນະຄອນສາວັດຖີເປັນຕ້ົນນ້ັນເຖີ້ນ ກະສັດ, ພຣາມ ແລະ 
ຄະຫະບໍດີຜູ້ມະຫາສານ ຈະໄດ້ຈັດການສັກກາຣະບູຊາພຣະສະຣີຣະເປັນມະໂຫ 
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ລານ ຄວນແກ່ພຣະສໍາມາສໍາພຸດທະເຈົ້າ ຜູ້ເປັນອັດສະຣິຍະມະນຸດ ບຸຣຸດເລີດໃນ
ໂລກ ດູກ່ອນ! ອານ ົນ ເມືອງກຸສິນາຣານ້ີ ແຕ່ປາງກ່ອນເຄີຍເປັນມະຫານະຄອນ 
ຣາຊທານີ ມີນາມວ່າ: ກສຸາວະດ ີ ເປັນນະຄອນໃຫຍ່ໄພສານ ພຣະເຈົ້າມະຫາສຸທັດ
ຈັກກະພັດຣາຊາ ເປັນພຣະມະຫາກະສັດຄອບຄອງ ເປັນເມືອງທີ ່ມີຜູ້ຄົນຈໍານວນ 
ຫຼວງຫຼາຍ ປະຊາຊົນສະຫງົບສຸກ ສົມບູນດ້ວຍສັບພະສິ່ງ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງອຸປະກອນ 
ແກ່ຊີວິດຂອງມະນຸດທຸກປະການ ສຽງຮ້ອງຮຽກຫາ ຄ້າຂາຍສັນຈອນໄປມາຫາສູ່ 
ກັນບໍຢຸ່ດຢ່ອນ ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ. 
 

ໂປຣດໃຫແ້ຈ້ງຂ່າວປະຣິນິບພານແກພ່ວກມັນລະກະສັດ 
 

 ຄັນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກຕັດເລື ່ອງເມືອງກຸສິນາຣາ ບັນເທົາຄວາມຂ້ອງໃຈ 
ຫາຍຄວາມປະຣິວິຕົກແກ່ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າແລ້ວ ຊົງຮັບສັ່ງວ່າ: ອານົນ! ຈົ່ງ 
ເຂົ້າໄປບອກພວກມັນລະກະສັດໃຫ້ຊາບວ່າ: ບັດນ້ີ ພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າຈະປະຣິນິບ 
ພານ ໃນຍາມທີ່ສຸດແຫ່ງຣາຕີວັນນ້ີ ຢ່າໃຫ້ມັນລະຣາຊາທັງຫຼາຍມີຄວາມເດືອນ 
ຮ້ອນໃນພາຍຫັຼງວ່າ: ພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າມາປະຣິນິບພານໃນເຂດແດນຂອງເຮົາ
ທັງຫຼາຍ ກັບບໍໄ່ດ ້ເຫັນພຣະອົງໃນການສຸດທ້າຍ ພຣະອານົນຊົງຮັບພຣະບັນຊາ 
ແລ້ວ ຮີບເຂົ້າໄປແຈ້ງຄວາມນ້ັນແກ່ມັນລະກະສັດທັງຫຼາຍ ຕາມພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າທຸກປະການ ເມ່ືອມັນລະກະສັດທັງຫຼາຍໄດ້ຊາບແລ້ວ ຕ່າງກໍມີ
ຄວາມທຸກໂທມະນັດ ພ້ອມດ້ວຍໂອຣົດສຸນິສາ ແລະ ປາຊາບໍດີ ກັບທັງອຳມາດ 
ພ້ອມດ້ວຍບຸດ ແລະພັນລະຍາຮີບສະເດັດອອກໄປຍັງສາລະວັນອຸທະຍານ ເພື່ອເຂົ້າ 
ເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າດຳຣິວ່າ: ຖ້າຈະໃຫ້ມັນລະກະສັດ
ທັງຫຼາຍລຽງກັນເຂົ້າເຝົ້າຣາຕີສະຫວ່າງກໍຍັງບໍ່ເສັດສິນ້ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດໃຫ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າເປັນສະກຸນ(ເຊື້ອສາຍ)ເປັນຄະນະ ແລ້ວຂາບທູນຊື່ແລະວົງສະ 
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ກຸນຖວາຍໂດຍລຳດັບ ໃຫ້ມັນລະກະສັດໄດ້ເຂົ້າຖວາຍອະພິວາດສຳເລັດພາຍໃນປະ 
ຖົມມະຍາມເບື້ອງຕ້ົນແຫ່ງຣາຕີນ້ັນ.  
 

ໂຜດສພຸັດທະປະຣິພາຊົກ 
 

 ສະໄໝນ້ັນ ປະຣິພາຊົກຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ສພຸັດທະ ຊາວເມືອງກຸສິນາຣາ ສຸພັດ 
ທະປະຣິພາຊົກນ້ັນໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ພຣະສະມະນະໂຄດົມ ຈະປະຣິນິບພານໃນທີ່ສຸດ 
ແຫ່ງຣາຕີນ້ີແລ້ວ ຈຶ່ງຄິດວ່າ ຄວາມສົງໄສຂອງເຮົາມີຢູ່ ຄວນຈະຮີບເຂົ້າໄປເຝົ້າ 
ທູນຖາມໃຫ້ພຣະອົງບອກບນັເທົາຄວາມໃນໃຈຂອງເຮົານ້ັນເສຍ ແລ້ວສຸພັດທະປະ 
ຣິພາຊົກກໍອອກຈາກເມືອງກຸສິນາຣາ ເຂົ້າໄປພົບພຣະອານົນຍັງອຸທະຍານສາລາ 
ເພື່ອຂໍໂອກາດໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າ ພຣະອານົນເຖຣະເຈົ້າໄດ້ຫ້າມວ່າ:  ຢ່າເລີຍສຸພັດທະ 
ທ່ານຢ່າບຽດບຽນພຣະຕະຖາຄົດເລີຍ ຂະນະນ້ີພຣະຕະຖາຄົດເຈົ້າກໍຊົງລຳບາກ 
ພຣະກາຍໜັກຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນສຸພັດທະປະຣິພາຊົກ ໄດ້ວິ ່ງວອນຢູ່ຫຼາຍຄັ້ງ ພຣະອາ 
ນົນເຖຣະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຍອມໃຫ້ເຂົ້າເຝົ້າ ຂະນະນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໄດ້ສະດັບ
ສຽງພຣະອານົນ ແລະ ສພຸັດທະປະຣິພາຊົກເຈລະຈາກັນຢູ່ ຈຶ່ງຕັດຮຽກພຣະອານົນ 
ວ່າ: ອານົນ! ຢ່າຫ້າມສຸພັດທະເລີຍ ໃຫ້ສພຸັດທະໄດ້ເຫັນຕະຖາຄົດເຖີ້ນ! ແມ່ນສຸພັດ 
ທະຈະຖາມບັນຫາອັນໃດກັບຕະຖາຄົດ ກໍຈະບໍ່ບຽດບຽນຕະຖາຄົດໃຫ້ລຳບາກ ສຸ
ພັດທະຕັດຮູ້ທົ່ວເຖິງທຳໃນບັນຫາທັງປວງ ທີ່ຕະຖາຄົດໄດ້ພະຍາກອນແລ້ວ ລຳດັບ 
ນ້ັນ ພຣະອານົນຈຶ່ງບອກປະຣິພາຊົກວ່າ: ສຸພັດທະ ບັດນ້ີ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງ 
ພຣະກະລຸນາປະທານໂອກາດໃຫ້ແກ່ທ່ານແລ້ວ ທ່ານຈົ່ງເຂົ້າໄປເຝົ້າເຖີ້ນ  ສຸພັດທະ
ປະຣິພາຊົກ ມີຄວາມເບີກບານໃຈເຂົ້າເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຖວາຍນະມັດສະ 
ການແລ້ວ ໄດ້ທູນຖາມເຖິງ ຄູທັງ 6 ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າລັດທິ ປະຕິຍານວ່າ:  ເປັນຜ້ວິູ
ເສດ ໄດ້ຕັດສະຮູ້ຍິ່ງດ້ວຍປັນຍານ້ັນ ສົມຈິງດ່ັງຄຳປະຕິຍານຫືຼບໍ່? ພຣະຜູ້ມີພຣະ 
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ພາກໄດ້ຕັດວ່າ: ຢ່າເລີຍສພຸັດທະເຮົາຈະສະແດງທຳແກ່ທ່ານ, ທ່ານຈົ່ງຕ້ັງໃຈແລ້ວ 
ຈຳໄວ້ໃນໃຈໃຫ້ສຳເລັດປະໂຫຍດເຖີ້ນ! ແລ້ວພຣະຜ້ມີູພຣະພາກໄດ້ຕັດອະຣິຍະມັກ 
ມີອົງ 8 ປະການວ່າ: ເປັນມັກຄາປະເສີດມີຢູ່ໃນທຳມະວິໄນໃດແລ້ວ ສະມະນະ ຄື: 
ທ່ານຜູ້ສະຫງົບລະງັບດັບກິເລດໄດ້ ຈຶ່ງຍ່ອມມີຢູ່ໃນທຳມະວິໄນນ້ັນ ອັນໜຶ່ງອະຣິ 
ມັກທັງ 8 ນ້ັນ ກໍມີຢູ່ສະເພາະໃນທຳມະວິໄນເທົ່ານ້ັນ ແມ່ນສະມະນະດ່ັງກ່າວແລ້ວ 
ກໍມີຢູ່ແຕ່ໃນທຳມະວິໄນນ້ີແຫ່ງດຽວ ສຸພັດທະ ຫາກພິກຂຸທັງຫຼາຍປະຕິບັດທຳດີ ປະ 
ຕິບັດຊອບໃນທຳນ້ີແລ້ວ ໂລກນ້ີຈະບໍ່ວ່າງເປົ່າພຣະອະຣະຫັນ ເມ່ືອພຣະຕະຖາຄົດ
ຕັດສະແດງທຳນ້ີແລ້ວ ສພຸັດທະປະຣິພາຊົກມີຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ ທູນສັນ 
ລະເສີນພຣະທຳມະເທສະໜາ ພ້ອມກັບຂໍປະຕິຍານຕົນເປັນອຸປາສົກ ແລະ ທູນຂໍ
ບັນພະຊາອຸປະສົມບົດໃນສຳນັກພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ລຳດັບນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ
ເຈົ້າຕັດໃຫ້ພຣະອານົນຮັບທຸລະຈັດໃຫ້ສຸພັດທະອຸປາສົກ ບັນພະຊາອຸປະສົມບົດຕາມ
ຄວາມປາຖະໜາ ເມ່ືອສພຸັດທະອຸປະສົມບົດແລ້ວ ໄດ້ອອກໄປບຳເພັນສະມະນະທຳ 
ກໍໄດ້ບັນລຸອະຣະຫັນຕະຜົນໃນຣາຕີວັນນ້ັນ ໄດ້ເປັນພຣະອະຣະຫັນສາວົກອົງສຸດ
ທ້າຍຂອງພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ທັນພຣະຊົນຊີບຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາ. 

 

ໂປຣດໃຫລ້ົງພຣົມທັນ(ລົງໂທດ)ພຣະສັນນະ 
 

 ພຣະອານົນເຖຣະ ໄດ້ທູນຖາມພຣະບໍຣົມສາສະດາວ່າ: ຂ້າແຕ່ພຣະຜ້ມີູພຣະ 
ພາກເຈົ້າ ພຣະສັນນະຖຕົືນວ່າ: ເປັນຂ້າເກ່ົາ ຕິດຕາມພຣະອົງໃນຄາວກ່ອນ ເປັນຜູ້ 
ວ່າຍາກ ບໍ່ຮັບໂອວາດໃຜແມ່ນຈະເຕືອນ ເມ່ືອພຣະອົງປະຣິນິບພານແລ້ວ ຈະເປັນຜູ້ 
ວ່າຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍຫາຜູ້ຍຳເກັງບໍໄ່ດ້ ຈະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງປະຕິບັດກັບທ່ານແນວ
ໃດ? ໃນການເມື ່ອພຣະອົງປະຣິນິບພານແລ້ວ ອານົນ! ເມື ່ອເຮົາລ່ວງລັບໄປແລ້ວ 
ສົງຈົ່ງລົງພຣົມທັນແກ່ສັນນະເຖີ້ນ! ແລ້ວພຣະອານົນກໍໄດ້ທູນຖາມວ່າ: ຈະໃຫ້ລົງ 
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ພຣົມທັນແນວໃດ? ອານົນ! ການລົງພຣົມທັນນ້ັນ ຄື: ບໍໃ່ຫ້ພິກຂຸທັງຫຼາຍເວ້ົາຈາ, 
ບໍ່ໃຫ້ໂອວາດສັ່ງສອນຫຍັງເລີຍ, ບໍເ່ຈລະຈາຄໍາໃດທັງສິ້ນກັບພຣະສັນນະ ເວ້ັນແຕ່
ຄໍາອັນເປັນກິດທຸລະໂດຍສະເພາະ ອານົນ! ເມ່ືອສັນນະຖືກສົງລົງພຣົມທັນແລ້ວຈະ
ສຳນຶກຄວາມເອງ ຈະເປັນຜູ້ເວ້ົາງ່າຍ ຍອມຮັບໂອວາດ ປະຕິບັດທຳສົມຄວນແລ. 
 

ປັດສິມະໂອວາດ(ໂອວາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ) 
 

 

 ລຳດັບນ້ັນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ໄດ້ຕັດສັ່ງພຣະອານົນວ່າ: ດູກ່ອນ! ອາ 
ນົນ ເມ່ືອເຮົາປະຣິນິບພານແລ້ວ ພວກທ່ານຢ່າຄິດວ່າ: ພຣະບໍຣົມສາສະດາຂອງ
ພວກເຮົາບໍມ່ີ ຂໍນ້ີ້ພວກທ່ານບໍ່ຄວນເຫັນຢ່າງນ້ັນ ທໍາກໍດີ ວິໄນກໍດີ ອັນຕະຖາຄົດ 
ໄດ້ສະແດງແລ້ວ, ໄດ້ບັນຍັດແລ້ວແກ່ພວກທ່ານ ທໍາມະແລະວິໄນ 84,000 ພຣະ 
ທໍາມະຂັນນ້ັນ ຈະເປັນສາສະດາຂອງພວກທ່ານ ເມ່ືອເຮົາລ່ວງລັບໄປແລ້ວ. 
 ອານົນ! ບັດນ້ີພິກຂຸຮຽກກັນແລະກັນດ້ວຍວາທະວ່າ: ອາວໂຸສ ເມ່ືອເຮົາ 
ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ບໍຄ່ວນຮຽກກັນແນວນ້ັນ ພິກຂຸຜູ້ແກ່ກວ່າ ຄວນຮຽກພິກຂຸຜູ້ອ່ອນ 
ກວ່າໂດຍວາທະວ່າ: ອາວໂຸສ ພິກຂຸຜ້ອູ່ອນກວ່າຄວນຮຽກພິກຂຸຜູ້ແກ່ກວ່າວ່າ: ພັນ 
ເຕ(ຜູ້ຈະເລີນ) ຫືຼ ອາຍັດສະມາ(ຜູ້ມີອາຍຸ) ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເມ່ືອເຮົາລ່ວງລັບ
ໄປແລ້ວ ຫາກສົງປາຖະໜາຈະຖອນສິກຂາບົດເລັກໆນ້ອຍໆ ກໍຈົ່ງຖອນໄດ້ ແລ້ວ 
ພຣະພຸດທະອົງຍັງໄດ້ຕັດເຕືອນບັນດາພິກຂຸທັງຫຼາຍວ່າ: ດູກ່ອນ! ພິກຂຸທັງຫຼາຍ 
ບັດນ້ີເຮົາຂໍເຕືອນທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ: ສັງຂານທັງຫຼາຍມຄີວາມເຊື່ອມສິ້ນໄປເປັນທໍາ
ມະດາ ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງບຳເພັນໄຕສິກຂາ ຄ:ື ສິນ, ສະມາທ,ິ ປັນຍາ ໃຫບ້ໍລິບູນ
ດ້ວຍຄວາມບໍປ່ະໝາດເຖີ້ນ.  
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ນິບພານ 
 
 

 ເມ່ືອພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ ຕັດພຣະໂອວາດປະທານເປັນວາຣະສຸດທ້າຍເທົ່ານ້ີ 
ແລ້ວກໍຢຸດບໍໄ່ດ້ຕັດຫຍັງໄປອີກເລີຍ ຊົງທຳປະຣິນິບພານບໍຣິກຳອະນຸປຸບພະວິຫາ 
ຣະສະມາບັດທັງ 9 ໂດຍລຳດັບ ສະເດັດດັບຂັນປະຣິນິບພານໃຕ້ຕ້ົນຮັງທັງຄູ່ ໃນ
ເມືອງກຸສິນາຣາ ລັດມັນລະ ປະຣິນິບພານໃນເວລາຍາມ 3 ສຸດທ້າຍ ຂອງຣາຕີວັນ 
ຂຶ້ນ15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ປມີະເສັງ ວັນອັງຄານ ມີພຣະຊົນມາຍຸໄດ້ 80 ປີ ບໍລິບູນ. 
 ຄັນພຣະຜູ້ມີພຣະເຈົ້າສະເດັດປະຣິນິບພານແລ້ວ ກໍບັງເກີດມະຫັດສະຈັນ 
ແຜ່ນດິນໄຫວ ພື້ນປະຖະພີກໍຫວ່ັນໄຫວສະທ້ານກຶກກ້ອງເລື່ອນລັນຂຶ້ນ ສຳນຽງ 
ສຽງສະໜັ່ນໃນອາກາດ ເປັນມະຫາໂກລະຫົນໃນປັດສິມະການ ພ້ອມກັບຂະນະເວ 
ລາປະຣິນິບພານຂອງສົມເດັດພຣະອະຣະຫັນຕະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ຜູ້ເປັນນາຖະ 
ຂອງໂລກ ຂະນະດຽວກັນນ້ັນ ທ້າວສະຫຳບໍດີພຣົມ, ທ້າວສັກກະເທວະຣາດ, ພຣະ 
ອະນຸຣຸດທະ ແລະ ພຣະອານົນໄດ້ກ່າວເປ່ງວາຈາສະແດງຄວາມສັງເວດສະຫົຼດໃຈ
ໃນການປະຣິນິບພານຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ  ຜູ້ເປັນພຣະບໍຣົມສາສະດາຂອງ
ເທວະດາ ແລະ ມວນມະນຸດທັງຫຼາຍ ໃນຂະນະນ້ັນ ບັນດາພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ 
ທັງປວງ ທີ່ປະຊຸມຢູ່ໃນອຸທະຍານສາລະນ້ັນ  ຕ່າງກໍມີຄວາມໂສກເສົ້າຮໍ່າໄຮລຳພັນ
ປະຣິເທວະນາການ ຄັນສະຫວ່າງແລ້ວ ພຣະອະນຸຣຸດທະ ຊຶ່ງເປັນພຣະເຖຣະຜູ້ໃຫຍ່ 
ເຂົ້າໄປໃນເມືອງກຸສິນາຣາ ໄປແຈ້ງຂ່າວການປະຣິນິບພານຂອງພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ 
ເຈົ້າແກ່ພວກມັນລະກະສັດທັງຫຼາຍ ເມ່ືອມັນລະກະສັດໄດ້ສະດັບຂ່າວການປະຣິນິບ 
ພານຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຕ່າງກໍໂສກເສົ້າເສຍໃຈເປັນກຳລັງ ດ້ວຍຄວາມ
ເຫ້ືຼອມໃສໃນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ຈຶ່ງດຳຣັດສັ່ງໃຫ້ປະກາດຂ່າວການປະຣິນິບ 
ພານແກ່ຊາວເມືອງໃຫ້ທົ່ວນະຄອນກຸສິນາຣາ ແລ້ວນຳເຄື່ອງສັກກາຣະບູຊາ ພ້ອມ
ດ້ວຍຜ້າຂາວ  500 ຜືນ  ສະເດັດໄປຍັງສາລະວັນ ທຳສັກກາຣະບູຊາພຣະສະຣີຣະ 
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ດັບຂັນປະຣິນິບພານ 
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ພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ດ້ວຍບຸບຜາມາໄລເປັນອະເນກະປະການມະຫາຊົນເປັນຈຳ 
ນວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນຈະຢູ່ໄກເມ່ືອໄດ້ຮັບຂ່າວການປະຣິນິບພານຂອງພຣະຜ້ມີູ 
ພຣະພາກແລ້ວ ຕ່າງກໍຖືບຸບຜາມາລາ ມາຂາບສັກກາຣະບູຊາບໍ່ຂາດສາຍຕະຫຼອດ
ເວລາ 6 ວັນ ບໍ່ມີຢຸດພາກັນມາທຳສັກກາຣະບູຊາດ້ວຍຄວາມເຫ້ືຼອມໃສ ຖວາຍ 
ຄວາມເຄົາລົບອັນສູງ ໃນພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ. 
 

ພຣະສະຣີຣະສົບບໍເ່ຄື່ອນຈາກທີ ່
 

 ຄັນເຖິງວັນທີ 7 ມັນລະກະສັດທັງຫຼາຍໄດ້ປຶກສາພ້ອມໃຈກັນອັງເຊີນພຣະ 
ສະຣີຣະຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ໄປໂດຍທິດທັກສິນແຫ່ງພຣະນະຄອນ ເພື່ອຖວາຍ 
ພຣະເພີງຍັງພາຍນອກພຣະນະຄອນໃນວັນນ້ີ ເພາະຖ້າບໍຮ່ີບຈັດການເສຍ ປ່ອຍໃຫ້
ດົນນານໄປ ຂ່າວການປະຣິນິບພານ ຈະແຜ່ກະຈາຍໄປສູ່ນາໆປະເທດແລ້ວຈະເປັນ
ເຫດໃຫ້ເຈົ້າເມືອງນ້ັນໆ ມາຂສໍ່ວນແບ່ງພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ ເມ່ືອເຫັນດີດ້ວຍ 
ກັນທຸກຝ່າຍແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຈະທໍາການອັງເຊີນພຣະສະຣີຣະສົບໄປ ຄັນ
ແລ້ວຈຶ່ງກຽມອັງເຊີນພຣະສະຣີຣະສົບອອກ ແຕ່ເມ່ືອພຣະບໍຣົມສະຣີຣະສົບບໍຍ່ອມ 
ເຄື່ອນຈາກທີ່ ຊຶ່ງເປັນເຫດອັດສະຈັນຍິ່ງໜັກ ຈຶ່ງໄປຖາມພຣະອະນຸຣຸດທະເຖຣະຜູ້
ຊຶ່ງເປັນເລີດໃນທາງທິບພຣະຈັກຂຍຸານ(ຕາທິບ) ຈຶ່ງໄດ້ຊາບຈາກທ່ານວ່າ: ທີ ່ 
ພວກພຣະອົງກະທຳໄປນ້ັນ ໄປຂັດກັບຄວາມປະສ ົງຂອງພວກເທບ, ພວກເທບເຂົາ 
ປະສົງຈະໃຫ້ອັງເຊີນພຣະສະຣີຣະສົບ ໄປທາງດ້ານທິດເໜືອແຫ່ງພຣະນະຄອນ 
ແລ້ວເຂົ້າສູ່ພຣະນະຄອນທາງປະຕູດ້ານທິດເໜືອ ຈາກນ້ັນກໍຜ່ານເຂົ້າມາທ່າມກາງ
ພຣະນະຄອນ ແລ້ວຜ່ານອອກມານອກພຣະນະຄອນ ທາງປະຕູດ້ານທິດຕາເວັນ
ອອກ ແລ້ວນຳໄປປະດິດສະຖານຖວາຍພຣະເພີງທີ ່ ມະກຸດຕະພັນທະນະເຈດຍີະ 
ອັນຕ້ັງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກແຫ່ງພຣະນະຄອນນ້ັນ ເມື ່ອໄດ້ກະທຳຕາມທີ່ພຣະອະນຸ 
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ຣຸດທະເຖຣະບອກ ກໍສຳເລັດລລຸ່ວງໄປດ້ວຍດີ ປະຊາຊົນພາກັນມາເຕ້ົາໂຮມແຫ່ 
ພຣະສະຣີຣະສົບ ສຸດທີ່ຈະປະມານ ສຽງຕຸຣິຍະດົນຕີແຊປະສານກັບສຽງມະຫາ 
ຊົນດັງສະໜັ່ນລັ່ນໂກລາຫົນເປັນມະຫັດສະຈັນ ທັງດອກໄມ້ທິບໃນສະຫວັນເທວະ 
ໂລກກໍຕົກລົງມາສັກກາຣະບູຊາພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ ຂະບວນມະຫາຊົນອັງເຊີນ
ພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບ ໄດ້ຜ່ານໄປໃນວິຖທີາງທ່າມກາງພຣະນະຄອນກຸສິນາຣາ   
ປະຊາຊົນທຸກຖ້ວນໜ້າພາກັນສັກກາຣະບູຊາຕະຫຼອດທາງ ທີ່ພຣະພຸດທະສະຣີຣະ 
ສົບແຫ່ຜ່ານໂດຍລຳດັບ. 
 

ນາງມັນລິກາຖວາຍເຄື່ອງອາພອນ(ເຄື່ອງປະດັບ) 
 

 ຂະນະນ້ັນ ນາງມັນລກິາ ຜູ້ເປັນພັນລະຍາຂອງ ທ່ານພັນທລຸະເສນາບໍດ ີ ຢູ່
ໃນພຣະນະຄອນນ້ັນ ຄັນໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າ: ຂະບວນອັງເຊີນພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບຈະ
ຜ່ານມາທາງນ້ັນ ນາງກໍມີຄວາມຍິນດີທີຈ່ະໄດ້ອັນຊະລອີະພິວາດເປ ັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ 
ນາງຈຶ່ງດຳຣິດ້ວຍຄວາມເຫ້ືຼອມໃສວ່າ: ນັບຕ້ັງແຕ່ທ່ານພັນທຸລະລ່ວງລັບໄປແລ້ວ 
ເຄື່ອງປະດັບຂອງເຮົາກໍບໍໄ່ດ້ຕົກແຕ່ງ ໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ເຮົາຄວນຈະ
ຖວາຍເປັນອາພອນປະດັບພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບ ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ໃນ
ອະວະສານການນ້ີເຖີ້ນ! ອັນເຄື່ອງອາພອນຂອງນາງມີຄ່າເຖິງ 9 ໂກດ ເພາະປະ 
ກອບດ້ວຍຣັດຕະນະ 7 ປະການ ໃນສະໄໝນ້ັນມີຢູ່ພຽງ 3 ເຄື່ອງ ຄື: ຂອງນາງວິ 
ສາຂາ, ຂອງນາງມັນລິກາພັນລະຍາຂອງທ່ານພັນທຸລະ, ຂອງເສດຖີທິດາພັນລະ
ຍາທ່ານເທວະປານິຍະສາຣະ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງອາພອນທີ່ໄດ້ຮັບຍ້ອງວ່າເປັນຂອງສຳ 
ລັບຜ້ມີູບຸນ ຄັນເມ່ືອຂະບວນອັງເຊີນພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບ ຜ່ານມາເຖິງໜ້າເຮືອນ 
ນາງມັນລິກາ, ນາງຈຶ່ງໄດ້ຂຮໍ້ອງສະແດງປະສົງຈະບູຊາດ້ວຍເຄື ່ອງອາພອນແດ່
ພຣະສະຣີຣະສົບ ມະຫາຊົນທັງຫຼາຍຜູ້ອັງເຊີນພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບ ກໍວາງຕຽງ 
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ມາລາອາດ ທີ່ປະດິດສະຖານພຣະພຸດທະສະຣີຣະລົງ ໃຫ້ນາງມັນລິກາອະພິວາດ 
ເອົາເຄື່ອງປະດັບນ້ັນມາສວມໃສ່ ພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບ ເປັນເຄື່ອງສັກກາຣະບູ 
ຊາ ຂະນະນ້ັນ, ພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບກໍງາມໂອພາດ ເປັນທີ່ຈະເລີນຕາຈະເລີນ
ໃຈປະກົດແກ່ມະຫາຊົນທັງຫຼາຍ ຕ່າງກໍພາກັນແຊຊ່່ອງສາທຸການ ແລ້ວມະຫາຊົນກໍ
ອັງເຊີນພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບ ເຄື່ອນໄປຈາກທີນ້ັ່ນ.  
 

ຖວາຍພຣະເພີງແຕເ່ພງີບໍຕ່ິດ 
 
 

 ຄັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍອັງເຊີນຫີບທອງນ້ັນຂຶ້ນປະດິດສະຖານເທິງເຊີງຊະ 
ກອນທຳການສັກກາຣະບູຊາ ແລ້ວກະສັດມັນລະຣາຊາທັງ 6 ອົງ ຜູ້ເປັນປະທານ 
ກະສັດທັງປວງ ກໍນຳເອົາເພີງຈູດ ເພື່ອຖວາຍພຣະເພີງພຸດທະສະຣີຣະສົບພຣະສຳ 
ມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ແຕ່ພຣະເພີງບໍ່ຕິດຕາມປະສົງ ແມ່ນຈະພະຍາຍາມຈູດເທົ່າໃດກໍບໍ່ 
ບັນລຸຜົນ ມັນລະກະສັດມີຄວາມສົງໃສ ຈຶ່ງໄດ້ຖາມພຣະອະນຸຣຸດທະເຖຣະເຈົ້າວ່າ: 
ຂ້າແຕ່ພຣະອະນຸຣຸດທະ ດ້ວຍເຫດໃດເພີງຈຶ່ງບໍ່ຕິດ ພຣະອະນຸຣຸດທະຈຶ່ງກ່າວວ່າ: 
ເປັນເພາະເທວະດາທັງຫຼາຍຕ້ອງການໃຫ້ລໍຄອຍຖ້າ ພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະ 
ກ່ອນ ຫາກພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະ ຍັງບໍ່ທັນມາເຖິງເມ່ືອໃດ ໄຟຈະບໍຕິ່ດເມ່ືອ 
ນ້ັນ ດູກ່ອນ! ທ່ານມະຫາບໍ່ພິດ ຂະນະນ້ີ ພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະກຳລັງເດີນ 
ທາງມາໃກ້ຈະເຖິງແລ້ວ ກະສັດມັນລະຣາຊາທັງຫຼາຍ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງລໍຄອຍຖ້າ
ພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະເຈົ້າ. 
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ດອກມົນທາ(ດອກໄມທ້ິບ) 

 

 ເວລານ້ັນພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະເຈົ້າ ພາພິກຂຸສົງ ຈຳນວນ 500 ອົງ 
ເດີນທາງມາຈາກເມືອງປາວາໄປເມືອງກຸສີນາຣາ ເພື່ອມາເຝົ້າພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ 
ເຈົ້າ ແຕ່ຂະນະນ້ັນເປັນເວລາທ່ຽງວັນ ແສງແດດກ້າພຣະເຖຣະເຈົ້າຈຶ່ງພາພິກຂຸ 
ສົງເຂົ້າຢຸດພັກທີຮ່ົ່ມໄມ້ແຄມທາງ ດ້ວຍດຳຣິວ່າ: ເວລາຕອນແລງຈຶ່ງຈະເດ ີນທາງ
ຕ່ໍໄປ ຄັນພຣະເຖຣະເຈົ້າພັກຜ່ອນຫາຍເມ່ືອຍ ກໍເຫັນອາຊີວົກຜູ້ໜຶ່ງເດີນຖື ດອກມົນ
ທາ ປ້ອງສີສະໄວ້ກ້ັນແສງແດງອັນຮ້ອນມາຕາມທາງ ກໍນຶກໃນໃຈວ່າ: ຕາມທຳມະ 
ດາ ດອກມົນທາ ຢູ່ໃນໂລກມະນຸດຍ່ອມບໍ່ມີ ເປ ັນຂອງທິບໃນສຸຣາໄລເທວະໂລກ 
ຈະຕົກລົງມາສະເພາະໃນເວລາອັນສຳຄັນໆ ຄື: ເວລາພຣະບໍຣົມໂພທິສັດ ສະເດັດ
ລົງສູ່ພຣະຄັນ, ເວລາປະສູດ, ເວລາຕັດສະຮູ້, ເວລາສະແດງທຳມະຈັກ, ເວລາຊົງ
ທຳປະຕິຫານ, ເວລາສະເດັດລົງຈາກເທວະໂລກ, ເວລາປົງສັງຂານ ແລະ ເວລາ
ພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າປະຣິນິບພານເທົ່ານ້ັນ. ແລ້ວເປັນຫຍັງໃນເວລານ້ີຈຶ່ງບັງ
ເກີດມີດອກມົນທານ້ີ ທຳປະຣິວິຕົກເຖິງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຫືຼ ພຣະສາສະດາຈະ
ສະເດັດປະຣິນິບພານແລ້ວ ນຶກສົງໃສຈຶ່ງໄດ້ລຸກຂຶ້ນເດີນເຂົ້າໄປໃກ້ອາຊີວົກຜູ້ນ້ັນ
ແລ້ວຖາມວ່າ: ດູກ່ອນ! ອາຊີວົກ ທ່ານມາແຕ່ໃສ? ອາຊີວົກ ກໍໄດ້ຕອບວ່າ: ມາແຕ່
ເມືອງກຸສິນາຣາແລ້ວພຣະເຖຣະກໍຖາມຕ່ໍໄປອີກວ່າ: ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊາບຂ່າວຄາວພຣະ 
ບໍຣົມສາສະດາເຮົາແດ່ບໍ່? ອາຊີວົກຈຶ່ງຕອບວ່າ: ພຣະສະມະໂຄດົມ ສະເດັດປະຣິ 
ນິບພານໄດ້ 7 ວັນ ກັບວັນນ້ີແລ້ວ ດອກມົນທານ້ີເຮົາກໍໄດ້ມາ ແຕ່ເມືອງກຸສິນາຣາ 
ເນ່ືອງໃນການນິບພານຂອງພຣະມະຫາສະມະນະໂຄດົມພຣະອົງນ້ັນ ເມ່ືອພິກຂຸທັງ 
ຫຼາຍທີ່ເປັນປຸຖຸຊົນ ໄດ້ຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງອາຊີວົກເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວກໍຕົກໃຈດ້ວຍກຳລັງ 
ແຫ່ງໂທມະນັດໂສກເສົ້າປະຣິເທວະນາການຮ້ອງໄຫ້ເຖິງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຝ່າຍ 
ພຣະສົງທີ່ເປັນພຣະຂີນາສົບ ກໍເກີດຄວາມສັງເວດສະຫົຼດຈິດ ເວລານ້ັນມີພິກຂຸອົງ 
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ໜຶ່ງບວດເມ່ືອຕອນເຖົ້າຊື່ວ່າ: ສຸພັດທະ ມີຈິດດ້ືດ້ານສັນດານບໍສ່ົນກັບພຣະວິໄນ ຈຶ່ງ
ລຸກຂຶ້ນກ່າວຫ້າມພິກຂຸເຫ່ົຼານ້ັນວ່າ: ທ່ານທັງຫຼາຍຢ່າຮ້ອງໄຫ້ໄປເລີຍ ບັດນ້ີເຮົາພົ້ນ 
ອຳນາດພຣະມະຫາສະມະນະແລ້ວ ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຊົງພຣະຊົນຢູຍ່່ອມບັງຄັບບັນ 
ຊາຫ້າມພວກເຮົາຕ່າງໆນາໆ ວ່າສິ່ງນ້ີຄວນ ສິ່ງນ້ີບໍ່ຄວນ ບັດນ້ີ ພຣະອົງປະຣິນິບ 
ພານແລ້ວ ເຮົາປາຖະໜາຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມໃຈຊອບ ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາບັງຄັບບັນຊາ
ແລ້ວ. 
 

ຖວາຍພຣະເພີງພຣະພຸດທະສະຣີຣະສົບ 
 
 ພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະເຈົ້າ ໄດ້ຟັງຄຳຂອງພຣະສຸພັດທະກ່າວຄຳ 
ຫຍາບຄາຍພຣະບໍຣົມສາສະດາເຊັ່ນນ້ັນ ກໍສະຫົຼດໃຈຍິ່ງຂຶ້ນດຳຣິວ່າ: ດູເຖີ້ນ! ພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າປະຣິນິບພານໄປພຽງ 7 ວັນເທົ່ານ້ັນ ກໍຍັງເກີດມີຜູ້ລະເມີດພຣະວິ 
ໄນໄດ້ເຖິງພຽງນ້ີ ຕ່ໍໄປພາຍພາກໜ້າ ຈະຫາຜູ້ຄະຣະວະໃນພຣະທຳມະວິໄນບໍໄ່ດ້ 
ຫາກບໍຄ່ິດຫາອຸບາຍແກ້ໄຂປ້ອງກັນໃຫ້ທັນທ່ວງທເີສຍແຕ່ທຳອິດ ເຮົາຈະພະຍາ 
ຍາມທຳສັງຄາຍະນາ ຍົກພຣະທຳມະວິໄນຂຶ້ນໄວ້ເປັນທີ່ເຄົາລົບ ແທນພຣະຜ້ມີູພຣະ 
ຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ ພຣະເຖຣະເຈົ້າທຳໄວ້ໃນໃຈເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວ ກໍກ່າວທໍາມິກະ 
ຖາເລົ້າໂລມພຣະພິກຂສຸົງທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ັນ ໃຫ້ລະງັບຄວາມໂສກເສົ້າແລ້ວ ຮີບພາ 
ພຣະສົງບໍລິວານເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນກຸສິນາຣາ ຄ ັນເຖິງຍັງທີ່ປະດິດສະຖານ
ພຣະພດຸທະສະຣີຣະສົບພຣະບໍຣົມສາສະດາແລ້ວ ກໍທຳຈີວອນບ່ຽງບ່າ ປະຄອງ 
ອັນຊະລີ ກະທຳປະທັກສິນວຽນພຣະເຊີງຊະກອນ 3 ຮອບແລ້ວ ເຂົ້າສູ່ທິດເບື້ອງ 
ຕີນທັງສອງນ້ອມຖວາຍອະພິວາດ ແລ້ວຕ້ັງອະທິຖານຈິດວ່າ: ຂໍໃຫ້ພຣະບໍຣົມບາດ 
ທັງຄູ່ຂອງສົມເດັດພຣະບໍຣົມຄູ ຜ້ຊູົງພຣະເມດຕາສະເດັດໄປປະທານອຸປະສົມບົດ 
ແກ່ຂ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າຜູ້ມີນາມວ່າ: ກັດສະປະ ທີ່ຮົ່ມໄມຫຸ້ປຸດຕະນໂິຄດ ທັງຍັງຊົງ
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ພຣະມະຫາກະລຸນາໂຜດປະທານມະຫາບັງສະກຸນຈີວອນສ່ວນພຣະອົງ ໃຫ້ຂ້າພຣະ 
ອົງໄດ້ຮ່ວມພຣະພຸດທະບໍລິໂພກໂດຍສະເພາະ ຈົ່ງອອກຈາກຫີບທອງຮັບອະພິວາດ 
ແຫ່ງຂ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າກັດສະປະ ຊຶ່ງຕ້ັງໃຈມານ້ອມຖວາຍຄາຣະວະ ໃນກາລະ
ບັດນ້ີດ້ວຍເຖີ້ນ! ຂະນະນ້ັນ ພຣະບໍຣົມບາດທັງຄູພ່ຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ໄດ້ສະແດງ
ອາການເໝືອນວ່າ: ພຣະອົງຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ ່ ໄດ້ທຳລາຍຄູຜ່້າທຸກຸລະພັດທີ່ຫໍ ່ຫຸ້ມຢູ່
ທັງ 500 ຊັ້ນ ກັບທັງພຣະຫີບທອງອອກມາປະກົດພາຍນອກ ໃນລຳດັບແຫ່ງຄຳ
ອະທິຖານຂອງພຣະມະຫາກັດສະປະເຖຣະເຈົ້າ ເໝືອນດ່ັງດວງອາທິດທີ່ອອກມາ 
ຈາກກີບເມກສັນນ້ັນ ຊາວພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍທັງປວງເຫັນແລ້ວ ກໍອັດສະຈັນ 
ພ້ອມກັນ ທັນໃດນ້ັນ ພຣະມະຫາກັດສະປະ ກໍຍົກມືຂຶ້ນປະຄອງຮັບຕີນຂອງພຣະບ ໍ
ຣົມສາສະດາຂຶ້ນຊູເຊີດເທີດທູນໄວ້ເທິງຫົວ ແລ້ວຂາບຄາຣະວະພຣະຜ້ມີູພຣະພາກ 
ເຈົ້າ ຄັນພຣະມະຫາກັດສະປະກັບພຣະສົງຈຳນວນ 500 ອົງ ແລະມະຫາຊົນທັງ 
ຫຼາຍຂາບນະມັດສະການພຣະບາດທັງສອງຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາແລ້ວ ກໍເອົາ
ພຣະສະຣີຣະສົບຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຂົ້າຫີບຄືນ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ຕ້ັງຢູ່ປົກກະ 
ຕິບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວປະການໃດ ເປັນມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ອີກວາລະໜຶ່ງ ຂະນະ
ນ້ັນ ສຽງໂສກາປະຣິເວທະນາການຂອງມວນເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັງຫຼາຍກໍໄດ້
ພະລັນດັງສະໜັ່ນຂຶ້ນອີກ ຂະນະນ້ັນ ເຕໂຊທາດກໍບັນດານເພີງຕິດຂຶ້ນເອງ ດ້ວຍອາ 
ນຸພາບເທວະດາ ເພີງໄດ້ລຸກໄໝ້ພຣະພຸດທະສະຣີຣະພ້ອມທັງຜ້າ 500 ຊັ້ນ ກັບຫີບ
ທອງຈົນໝົດສິ້ນ ຍັງມີສິ່ງທີ່ເພີງບໍໄ່ດ້ໄໝ້ໝົດ ດ້ວຍອານຸພາບພດຸທະອະທິຖານດ່ັງ 
ນ້ີ: 

1.  ຜ້າຫ່ໍຫຸ້ມພຣະພຸດທະສະຣີຣະຊັ້ນໃນ 1 ຜືນ. 
2.  ຜ້າຫ່ໍຫຸ້ມພຣະພຸດທະສະຣີຣະຊັ້ນນອກ 1 ຜືນ. 
3.  ພຣະແຂ້ວແກ້ວທັງ 4. 
4.  ພຣະຮາກຂວັນທັງ 2 . 
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5.  ພຣະອຸນະຫິດ (ກອບໜ້າ, ມຸງກຸດ) 1. 

ລວມພຣະບໍຣົມທາດ 7 ອົງນ້ີ ຍັງຄົງປົກກະຕິຢູ່ດີ ບໍໄ່ດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍ ແລະ 
ພຣະບໍຣົມສະຣີຣະທາດທັງຫຼາຍ ນອກນ້ັນແຕກສະລາຍກະຈາຍທັງສິ້ນມີສັນຖານ
ຕ່າງກັນເປັນ 3 ຂະໜາດຄື: 

1. ຂະໜາດໃຫຍ່ ມີປະມານເທົ່າກັບເມັດໝາກຖົ່ວແຕກ. 
2. ຂະໜາດກາງ ມີປະມານເທົ່າກັບເມັດເຂົ້າສານຫັກ. 
3. ຂະໜາດນ້ອຍ ມີປະມານເທົ່າກັບເມັດພັກກາດ. 

 ອັນແທ້ຈິງ ໂດຍປົກກະຕິພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດຂອງພຣະສຳມາສຳພຸດ 
ທະເຈົ້າ ທີ່ຊົງມີພຣະຊົນມາຍຸຍືນຍາວບໍ່ແຕກທຳລາຍ ຄົງຢູ່ເປັນແທ່ງ ແຕ່ພຣະບໍຣົມ 
ສາສະດາຊົງດຳຣິວ່າ: ຕະຖາຄົດມີຊົນມາຍຸໜ້ອຍ ປະກາດພຣະສາສະໜາຢູ່ບໍ່ດົນກໍ
ຈະປະຣິນິບພານ ພຣະສາສະໜາບໍ່ແຜໄ່ພສານໄປນາໆປະເທດ ເຫດດ່ັງນ້ີ ຈຶ່ງອະທ ິ
ຖານວ່າ: ເມ່ືອຕະຖາຄົດປະຣິນິບພານສຳເລັດການຖວາຍພຣະເພີງແລ້ວພຣະທາດ
ທັງຫຼາຍຈົ່ງແຕກກະຈາຍອອກເປັນ 3 ສັນຖານ ມະຫາຊົນຈະໄດ້ເຊີນໄປນະມັດສະ 
ການ ທຳການສັກກາຣະບູຊາໃນນາໆປະເທດທີ່ຢູຂ່ອງຕົນ ຈະເປັນທາງໃຫ້ເຂົ້າ
ເຖິງກຸສົນອັນອຳນວຍຜົນໃຫ້ບັງເກີດໃນສຸກຄະຕິພົບຕ່ໍໄປ. ຄັນສຳເລັດການຖວາຍ
ພຣະເພີງແລ້ວ ທໍ່ອຸທະກະທານ ແຫ່ງນ້ໍາທິບກໍຕົກລງົມາຈາກອາກາດດັບເພີງໃຫ້
ຫາຍໄປ ແລ້ວກໍເກັບພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດທັງຫຼາຍໃສ່ໄວ້ໃນພຣະຫີບທອງ
ນ້ອຍ ກັບໃຫ້ຕົບແຕ່ງປະດັບປະດາໃນທ່າມກາງພຣະນະຄອນ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍ
ສົດງົດງາມ ເປັນທີ່ປະດິດສະຖານພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ ທີ່ຄາຣະວະອັນສູງ 
ແລ້ວໃຫ້ອັງເຊີນພຣະຫີບທອງພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກາທາດ ຂຶ້ນຊ້າງພຣະທີນ່ັ່ງ ອັນຕົບ
ແຕ່ງດ້ວຍເຄື່ອງອະລັງການ ທຳການສັກກາຣະບູຊາດ້ວຍທູບທຽນບຸບຜາຊາດ 
ແລ້ວແຫ່ເຂົ້າສູ່ພຣະນະຄອນ ອັງເຊີນຂຶ້ນປະດິດສະຖານ ທີ່ເບື້ອງເທິງຣັດຕະນະ
ບັນລັງ ພາຍໃຕ້ເສດຕະສັດທີ່ພຣະໂຮງຣາຊສັນຖາຄານນ້ັນ(ທີ່ປະຊຸມ). 
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ແບ່ງພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ 

 

 ມັນລະກະສັດທັງຫຼາຍພາກັນເກງກົວວ່າ: ອະຣິນທະຣະຣາດ ທັງຫຼາຍຈະ 
ຍົກທັບມາຊີງພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ ຈຶ່ງໃຫ້ຈັດຕ້ັງຈາຕຸຣົງເສນາໂຍທາທະຫານ 
ພ້ອມທຸກສິ່ງດ້ວຍສັດຕາວຸດ ປ້ອງກັນຮັກສາພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກພຣະນະຄອນຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລ້ວໃຫ້ຈັດການສົມໂພຊະບູຊາພຣະ 
ບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດດ້ວຍເຄື່ອງຕຸຣິຍະດົນຕີ ຟ້ອນລໍາ ຂັບຮ້ອງ ນາໆປະການເປັນ 
ມະໂຫລານຍິ່ງໜັກຕະຫຼອດການເຖິງ 7 ວັນ. 
        ຄັ້ງນ້ັນ, ພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູ ຜ້ປູົກຄອງນະຄອນຣາຊຄຶ ພຣະເຈົ້າລິດສະ 
ຫວີ ແຫ່ງພຣະນະຄອນໄພສາລີ ພຣະເຈົ້າມະຫານາມ ແຫ່ງພຣະນະຄອນກະບິນລະ 
ພັດ ພຣະເຈົ້າທລຸິຍະຣາດ ແຫ່ງເມືອງອັນລະກັບປະນະຄອນ ພຣະເຈົ້າໂກລຍິະຣາດ 
ແຫ່ງເມືອງຣາມະຄາມ ພຣະເຈົ້າມັນລະຣາດ ແຫ່ງເມືອງປາວານະຄອນ ແລະ ມະ 
ຫາພຣາມ ຜ້ປູົກຄອງເມືອງເວດຖະທປີະກະນະຄອນ ລວມ 7 ພຣະນະຄອນລ້ວນມີ
ຄວາມເຫ້ືຼອມໃສແລະຄວາມເຄົາລົບນັບຖືໝັ້ນໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ ຄັນໄດ້ຊາບ
ຂ່າວການປະຣິນິບພານຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ມີຄວາມເສົ້າໂສກອາໄລອາວອນ
ໃນພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າເປັນອັນມາກ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຣາຊທູດສົ່ງໄປຂໍສ່ວນແບ່ງ 
ພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ  ທີ່ເມືອງກຸສິນາຣານະຄອນ  ເພື່ອຈະໄດ້ສ້າງພຣະສະຖູບ 
ບັນຈຸໄວ້ເປັນທີ່ສັກກາຣະບູຊາເປັນສິຣິມຸງຄຸນແກ່ພຣະນະຄອນຂອງພຣະອົງສືບໄປ. 
 ຄັນສົ່ງຣາຊທູດໄປແລ້ວ ກໍຍັງເກງວ່າກະສັດມັນລະຣາຊາ ແຫ່ງກຸສິນາຣາ 
ນ້ັນຈະຂັດຂືນ ບໍ່ຍອມດ່ັງປາຖະໜາ ຈຶ່ງໃຫ້ຈັດໂຍທາເສນາອຳມາດເປັນກອງທັບ 
ພ້ອມດ້ວຍສັດຕາວຸດເຕັມຂະບວນສຶກ ເດີນທັບຕິດຕາມຣາຊທູດໄປດ້ວຍຊົງຕ້ັງພຣະ
ໄທວ່າ: ຫາກກະສັດມັນລະຣາຊາແຫ່ງນະຄອນກຸສິນາຣາຂັດຂືນ ບໍ່ຍອມໃຫ້ດ້ວຍ
ໄມຕີ ກໍຈະຍົກພົນເຂົ້າໄປບີບບັງຄັບເອົາພຣະບໍຣົມທາດດ້ວຍກຳລັງທະຫານ.  
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 ເມ່ືອກະສັດທັງຫຼາຍມີພຣະເຈົ້າອະຊາດສັດຕູ ເປັນອາທິ(ເປັນຕ້ົນ) ຕ່າງຍົກ
ຈາຕຸຣົງເສນາໂຍທາທະຫານມາເຖິງຊານເມືອງກຸສິນາຣາ ໂດຍລຳດັບ ຄັນຊາບ 
ຂ່າວຈາກຣາຊທູດວ່າ: ມັນລະກະສັດແຫ່ງກຸສິນາຣາ ບໍ່ຍອມໃຫ້ພຣະບໍຣົມສາຣີຣິ 
ກະທາດຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາດ່ັງປະສົງ ກໍບໍພ່ໍພຣະໄທ ຕ່າງກໍຍົກທັບເຂົ້າປະ 
ຊິດກຳແພງພຣະນະຄອນ ຈັດຕ້ັງພັບພາ(ຜາມ) ແລະ ຕ້ັງຄ່າຍລຽງລາຍພຣະນະ 
ຄອນກຸສິນາຣາ ລວມ 7 ທັບດ້ວຍກັນ ແລ້ວໃຫ້ທະຫານຮ້ອງປະກາດເຂົ້າໄປໃນ
ເມືອງວ່າ: ໃຫ້ມັນລະກະສັດຟ້າວແບ່ງປັນພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດໃຫ້ໂດຍດີ ຖ້າ 
ບໍ່ໃຫ້ຈົ່ງອອກມາຊີງໄຊຍຸດທະນາການກັນ(ສູ້ຮົບກັນ). ຝ່າຍມັນລະກະສັດໃນ   
ເມ ືອງກຸສິນາຣານ້ັນ ເຫັນກອງທັບຍົກມາຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນນ້ັນ ກໍຕົກໃຈສັ່ງໃຫ້ທະ 
ຫານປະຈຳທີ່ ຮັກສາໜ້າທີ່ປ້ອມປະການຮອບພຣະນະຄອນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ເມ່ືອໄດ້ຍິນ
ທະຫານຮ້ອງປະກາດເຂົ້າມາດ່ັງນ້ັນ ກໍໃຫ້ທະຫານຢູໃ່ນເທິງປ້ອມປະການຮ້ອງ
ຕອບໄປວ່າ: ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ສະເດັດມາປະຣິນິບພານໃນພຣະນະຄອນຂອງ
ເຮົາ ຄວາມຈິງເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ໄປທູນອັງເຊີນໃຫ້ສະເດັດ ແລະ ເຮົາກໍບໍໄ່ດ້ສົ່ງຂ່າວສານ
ໄປເຊີນທູນສະເດັດ ພຣະອົງສະເດັດມາເອງ ແລ້ວສົ່ງພຣະອານົນພຸດທະອຸປັດຖາກ 
ໃຫ້ມາບອກເຮົາໄປສູ່ສຳນັກພຣະອົງ ແມ່ນພຽງດວງແກ້ວອັນມີຄ່າເກີດໃນເຂດ
ແຄວ້ນແດນເມືອງຂອງທ່ານ ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຮົາ ກໍແລ້ວແກ້ວອັນໃດຈະປະເສີດ
ສະເໝີເທົ່າແກ້ວ ຄື: ພຣະພຸດທະຣັດຕະນະ ແລະ ກໍເມ່ືອເຮົາໄດ້ຊຶ່ງປະຖົມອຸດົມຣັດ 
ຕະນະເຊັ່ນນ້ີແລ້ວ ທີຈ່ະໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງປວງຢ່າເພິ່ງຫວັງເລີຍ ບໍແ່ມ່ນວ່າດ່ືມນ້ໍາ 
ນົມມານດາ ແລະ ເປັນບຸຣດຸແຕ່ສະເພາະທ່ານທັງຫຼາຍກໍຫາບໍ່ໄດ້ ແມ່ນເຮົາກໍດ່ືມ 
ນ້ໍານົມມານດາເປັນບຸຣຸດເໝືອນກັນ ຈະໄປເກງກົວທ່ານເຮ ັດຫຍັງ ກະສັດທັງສອງ 
ຝ່າຍຕ່າງກໍອະຫັງການແກ່ກັນແລະກັນ ດ້ວຍຂັດຕະຍະມານະຄຸກຄາມທ້າທາຍ 
ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳມີປະການຕ່າງໆ ໃກ້ຈະທຳສົງຄາມປະຫານຊຶ່ງກັນແລະກັນຢູ່ແລ້ວ 
ໃນຄັ້ງນ້ັນ, ໂທນະພຣາມ ຜ້ເູປັນບັນດິດ ເປັນທິສາປາໂມກອາຈານສອນໄຕເພດແກ່



 

 
199 

xN,r5fmtxts;af 
ກະສັດທັງຫຼາຍ ພິຈາລະນາເຫັນເຫດອັນພຶ່ງຈະມີໃນສິ່ງ ຊຶ່ງມີບໍ່ແມ່ນເຫດອັນຄວນ
ທຳປະຫານຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຈຶ່ງດຳຣິວ່າ: ເຮົາຄວນຈະລະງັບເສຍຊຶ່ງການວິວາດ
ຂອງກະສັດທັງປວງ ແລະຊີໃ້ຫ້ເຫັນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີເຖີ້ນ! ຄັນໂທນະ 
ພຣາມດຳຣິເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວ ຈຶ່ງຂຶ້ນຢືນຢູ່ເທິງທີ່ສູງ ປະກົດກາຍແກ່ກະສັດທັງຫຼາຍ 
ພ້ອມກັບກ່າວວາຈາຫ້າມວ່າ: ຂ້າແຕ່ທ່ານທັງຫຼາຍ ຂໍທຸກທ່ານຈົ່ງສະຫງົບໃຈຟັງ
ຄຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນຄຳທີ່ທ່ານທັງຫຼາຍຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໂດຍສ່ວນ
ດຽວເຖີ້ນ! ຄັນໂທນະພຣາມເຫັນກະສັດທັງຫຼາຍຕ້ັງໃຈສະດັບຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງຕົນ 
ເຊັ່ນນ້ັນ ຈຶ່ງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ: ຂ້າແຕ່ທ່ານຜູ້ຈອມປະຊາຣາດທັງຫຼາຍແທ້ຈິງທຸກ  ໆ
ທ່ານ ກໍບໍ່ແມ່ນສັກກາຣະເຄົາລົບບູຊາພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ໂດຍຖານະທີ່ພຣະ 
ອົງເປັນກະສັດທີ່ສູງໂດຍຊາດແລະສະກຸນ ຫືຼ ສູງໂດຍກຽດຕິຍົດ ແລະຊັບສົມບັດ 
ແຕ່ປະການໃດເລີຍ ປະກົດວ່າເຮົາທັງຫຼາຍສັກກາຣະບູຊາເຄົາລົບບູຊາພຣະຜູ້ມີ 
ພຣະພາກເຈົ້າ ໂດຍທຳດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຖືໃນທຳ ທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໄວ້ທົ່ວກັນ 
ກໍທຳທັງຫຼາຍທີ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງປະທານໄວ້ນ້ັນ ພຣະອົງຊົງສັນລະເສີນ 
ຂັນຕິຄວາມອົດທົນ ອະຫິງສາຄວາມບໍ່ບຽດບຽນ ແລະສາມັກຄີຄວາມພ້ອມພຽງ 
ກັນ ອັນເປັນທຳຊົງຄຸນຄ່າອັນສູງຄວນທີ່ຄົນທັງຫຼາຍປະຕິບັດທົ່ວກັນ ເມ່ືອເປັນດ່ັງ 
ນ້ັນແລ້ວ ເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງມາວິວາດກັນຂໍ້ນ້ັນບໍ່ເປັນການສົມຄວນເລີຍ ເພາະສະນ້ັນ, 
ຂໍໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍ ຈົ່ງສາມັກຄີປອງດອງກັນເຖີ້ນ! ຂໍທຸກທ່ານຈົ່ງມີສ່ວນໄດ້ພຣະ 
ບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ອັງເຊີນໄປສັກກາຣະທົ່ວກັນເຖີ້ນ! 
ຂໍພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດທີ່ເຄົາລົບບູຊາອັນສູງ ຈົ່ງແຜ່ຫຼາຍອອກໄປຍັງພຣະນະ 
ຄອນຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນທີ່ສັກກາຣະເຄົາລົບບູຊາຂອງມະຫາຊົນທັງປວງເຖີ້ນ! ເມ່ືອ 
ກະສັດທັງປວງໄດ້ສະດັບຄຳຂອງໂທນະພຣາມອັນຊອບດ້ວຍທຳ ອັນສອດຄ່ອງ 
ເຊັ່ນນ້ັນ ກໍໄດ້ສະຕິດຳຣິເຫັນສອດຄ່ອງຕາມຄຳຂອງໂທນະພຣາມ ເຫ້ືຼອມໃສໃນ 
ຖ້ອຍຄຳນ້ັນ ແລ້ວພ້ອມກັນຕັດວ່າ: ຖືກຕ້ອງແລ້ວທ່ານອາຈານຂໍທ່ານອາຈານ ຈົ່ງ 
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ແບ່ງປັນພຣະບໍຣົມສາຣີຣກິະທາດອອກເປັນສ່ວນໆ ໃຫ້ເປັນຂອງຄວນແກ່ຂ້າພະ 
ເຈົ້າກະສັດທັງປວງເຂົ້າມາພາຍໃນແລ້ວ ໃຫ້ອັງເຊີນໄປປະຊຸມພ້ອມກັນຍັງພຣະ
ໂຮງຣາຊສັນຖາຄານ ທີ່ປະດິດສະຖານພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ ແລ້ວເປີດພຣະ 
ຫີບທອງນ້ອຍທີ່ບັນຈພຸຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ ໃຫ້ກະສັດທັງປວງພ້ອມກັນຖວາຍ 
ອະພິວາດສົມຕາມນະໂນຣົດ. 
 ຂະນະນ້ັນ ພຣະບໍຣົມສາຣຣີິກະທາດ ອັນຊົງງາມໂອພາດດ້ວຍຣັດສະໝີ 
ຊຶ່ງປະກົດຢູ່ໃນພຣະຫີບທອງ ສະເພາະພຣະພັກໄດ້ເຕືອນພຣະໄທກະສັດທັງປວງ 
ໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະມະຫາກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ກະສັດທັງປວງຈຶ່ງ 
ໄດ້ຊົງກັນແສງປະຣິເທວະນາການຕ່າງໆ ຄັ້ງນ້ັນ ໂທນະພຣາມເຫັນກະສັດທັງຫຼາຍ 
ມົວແຕ່ໂສກເສົ້າຢູ່ເຊັ່ນນ້ັນ ຈຶ່ງຈັບເອົາພຣະທັກສິນທານະທາດ ຄື: ພຣະແຂ້ວແກ້ວ 
ຂ້າງຂວາເບື້ອງເທິງ ຂຶ້ນເຊື່ອງໄວ້ໃນມວຍຜົມ ແລ້ວຈັດການຕັກຕວງພຣະບໍຣົມສາ 
ຣີຣິກະທາດດ້ວຍທະໜານທອງ ຖວາຍກະສັດທັງ 8 ພຣະນະຄອນ ຊຶ່ງປະທັບຢູໃ່ນ 
ທີ່ນ້ັນ ໄດ້ພຣະນະຄອນລະ 2 ທະໜານເທົ່າໆກັນພໍດີ ລວມພຣະບໍຣົມທາດເປັນ 16 
ທະໜານດ້ວຍກັນ. 
 

ທ້າວສັກກະອັງເຊີນພຣະທັກສິນທານະທາດໄປເທວະໂລກ 
 

 ຂະນະທີ່ໂທນະພຣາມກຳລັງແບ່ງ ພຣະບໍຣົມທາດຖວາຍກະສັດທັງຫຼາຍຢູ ່
ນ້ັນ ທ້າວສັກກະອະມະຣິນທາທິຣາດ ຊົງຊາບດ້ວຍທິບພະຈັກຂຸວ່າ: ໂທນະພຣາມ 
ລັກຈັບເອົາພຣະທັກສິນທານະທາດເຊື່ອງໄວ້ໃນມວຍຜົມ ຈຶ່ງຊົງດຳຣິວ່າ: ກຳລັງ 
ໂທນະພຣາມບໍ່ສາມາດ ຈະເຮັດທີ່ສັກກາຣະບູຊາເຊີດຊູພຣະບໍຣົມທາດນ້ັນໃຫ້ສົມ 
ແກ່ພຣະກຽດອັນສູງໄດ້ ສົມຄວນຈະເອົາໄປປະດິດສະຖານໄວ້ຍັງເທວະໂລກ ໃຫ້ 
ເທວະດາແລະພຣົມທັງຫຼາຍສັກກາຣະບູຊາເຖີ້ນ. ຄັນດຳຣິແລ້ວກໍແຝງພຣະກາຍ 
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ມາຈັບເອົາພຣະທັກສິນທານະທາດ ເຊີນລົງສູ່ພຣະອູບທອງນ້ອຍ ຍົກຂຶ້ນທູນພຣະ 
ສຽນເກ້ົາ ອັງເຊີນໄປບັນຈຸໄວ້ທີ່ພຣະຈຸລາມະນີເຈດີ ທີ່ສຸຣາໄລເທວະສະຖານ. 
 ຝ່າຍໂທນະພຣາມ ຄັນແບ່ງປັນພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດຖວາຍກະສັດທັງ 
ປວງສຳເລັດແລ້ວ ກໍຍົກມືຂຶ້ນຄົ້ນຫາພຣະທັກສິນທານະທາດເທິງມວຍຜົມ ບໍ່ພົບກໍ 
ເສຍໃຈເປັນອັນມາກ ຄັນຈະໄຕ່ຖາມຫາຕົວຄົນເອົາໄປວ່າ ຜູ້ໃດມາລັກເອົາພຣະທັກ 
ສິນທານະທາດເທິງມວຍຜົມຂອງຕົນໄປ ກໍບໍ່ກ້າອອກປາກດ້ວຍລະອາຍແກ່ໃຈ 
ຢ້ານວ່າກະສັດທັງຫຼາຍຈະລົງໂທດ ທຳໃຫ້ເຊື່ອມເສຍກຽດຂອງຕົນຈຶ່ງສະຫງົບໃຈ 
ໄວ້ບໍ່ສະແດງອາການອອກມາ ແຕ່ແລ້ວກໍດຳຣິສືບຕ່ໍໄປວ່າທະໜານທອງໃບນ້ີ ກໍມີ 
ສ່ວນນັບເນ່ືອງໃນພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ ເປັນຂອງວິເສດຄວນແກ່ການສັກກາ 
ຣະບູຊາຢູ່ ຄວນທີ່ອາຕະມາຈະນຳໄປສ້າງພຣະເຈດີບັນຈຸໄວ້ເປັນທີ່ສັກກາຣະບູຊາ 
ເຖີ້ນ! ຄັນຕົກລົງໃຈເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວຈຶ່ງກ່າວກັບກະສັດທັງປວງວ່າ: ຂ້າແຕ່ທ່ານມະ 
ຫາບໍພິດທັງຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະທານທະໜານທອງຕວງພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະ 
ທາດໃບນ້ີ ເພື່ອຈະອັງເຊີນໄປສ້າງພຣະສະຖູບເຈດີບັນຈຸໄວ້ເປັນທີ່ສັກກາຣະບູຊາ 
ກະສັດທັງຫຼາຍກໍພ້ອມໃຈກັນຍິນຍອມພຣະຣາຊທານແກ່ໂທນະພຣາມ ເພ່ ືອໄປສ້າງ 
ພຣະເຈດີສະຖານບັນຈຸຕາມຄວາມປາຖະໜາ. 
 ພາຍຫັຼງກະສັດໃນເມືອງໂມຣີນະຄອນ ໄດ້ຊາບຂ່າວພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ 
ສະເດັດປະຣິນິບພານ ຈຶ່ງສົ່ງຣາຊທູດໃຫ້ມາທູນຂໍພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດທີ່ເມືອງ 
ກຸສີນາຣານະຄອນ ທັງຍົກພົນເສນາຕາມມາພາຍຫັຼງ ກະສັດກຸສິນາຣາຈຶ່ງແຈ້ງວ່າ 
ພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດນ້ັນ ກະສັດທັງ 8 ພຣະນະຄອນ ໄດ້ປະຊຸມແບ່ງປັນກັນ 
ໝົດສິ້ນແລ້ວ ຍັງຢູ່ແຕ່ພຣະອັງຄາຣະ(ຖ່ານຂີເ້ຖົ່າ) ຂໍໃຫ້ອັງເຊີນພຣະອັງຄາຣະ 
ໄປທຳການ ສັກກາຣະບູຊາເຖີ້ນ! ກະສັດໂມຣີນະຄອນກໍອັງເຊີນພຣະອັງຄາຣະໄປ 
ທຳສັກກາຣະບູຊາຍັງພຣະນະຄອນຂອງຕົນ.  
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ພຣະສະຖູບເຈດີສະຖານ 
 

 ໃນສະໄໝນ້ັນບັນດາກະສັດທັງຫຼາຍ ເມ່ືອໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງພຣະບໍຣົມສາຣີຣິ 
ກະທາດແລ້ວ ຕ່າງອົງຕ່າງກໍຈັດຂະບວນອັນມະໂຫລານອັງເຊີນພຣະບໍຣົມສາຣີຣິ 
ກະທາດໄປຍັງພຣະນະຄອນຂອງຕົນດ້ວຍກຽດອັນສູງ ແລ້ວໃຫ້ກ່ໍພຣະສະຖູບເຈດີ 
ຂຶ້ນບັນຈຸພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດໄວ້ ເປັນທີ່ສັກກາຣະບູຊາຂອງມະຫາຊົນ ຈຶ່ງປະ 
ກົດວ່າມີພຣະສະຖູບເຈດີທີ່ບັນຈຸພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດດ່ັງນ້ີ: 

1. ພຣະທາດເຈດີ ທີ່ເມືອງຣາຊຄຶ. 
2. ພຣະທາດເຈດີ ທີ່ເມືອງໄພສາລ.ີ 
3. ພຣະທາດເຈດີ ທີ່ເມືອງກະບິນລະພັດ. 
4. ພຣະທາດເຈດີ ທີ່ເມືອງອັນລະກັບປະນະຄອນ. 
5. ພຣະທາດເຈດີ ທີ່ເມືອງຣາມມະນະຄອນ. 
6. ພຣະທາດເຈດີ ທີ່ເມືອງເວດຖະກະທີປະກະນະຄອນ. 
7. ພຣະທາດເຈດີ ທີ່ເມືອງປາວານະຄອນ. 
8. ພຣະທາດເຈດີ ທີ່ເມືອງກຸສິນາຣານະຄອນ. 
9. ພຣະອັງຄາຣະເຈດີ  ທີເ່ມືອງໂມຣີນະຄອນ. 
10.  ພຣະຕຸມະພະເຈດີ   ທີ່ເມືອງກຸສິນາຣານະຄອນ. 

ລວມເປັນ 10 ພຣະເຈດີດ້ວຍກັນ ຍັງສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສ່ວນຂອງພຣະບໍຣົມທາດ 
ທີ່ເປັນສ່ວນບໍຣິຂານພຸດທະບໍລິໂພກ ກໍປະກົດວ່າໄດ້ຮັບອັງເຊີນໄປສ້າງພຣະສະຖູບ 
ເຈດີບັນຈຸໄວ້ໃນເມືອງຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ:  

1.  ພຣະແຂ້ວແກ້ວເບຶ້ອງຂວາ ກັບພຣະຮາກຂວັນ(ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ) 
ຂຶ້ນໄປປະດິດສະຖານຢູໃ່ນພຣະຈຸລາມະນີເຈດີສະຖານ ດາວະດຶງສະເທ 
ວະໂລກ. 
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2.  ພຣະແຂ້ວແກ້ວດ້ານລຸ່ມເບຶ້ອງຂວາ ເດີມໄປປະດິດສະຖານ ທີ່ເມືອງກາ

ລິງຄະຣາດ ແຕ່ດຽວນ້ີໄປສະຖິດຢູໃ່ນລັງກາທະວີບ. 
3.  ພຣະແຂ້ວແກ້ວດ້ານເທິງຂ້າງຊ້າຍ ໄປປະດິດສະຖານຢູ່ທີເ່ມືອງຄັນທາ 

ຣະຣາດ. 
4.  ພຣະແຂ້ວແກ້ວດ້ານລຸ່ມຂ້າງຊ້າຍ ໄປປະດິດສະຖານຢູທ່ີ່ນາຄາພິພົບ. 
5.  ພຣະຮາກຂວັນເບຶ້ອງຊ້າຍກັບພຣະອຸນຫິດສະ ເອົາຂຶ້ນໄປປະດິດສະຖານ

ຢູ່ໃນທຸດສະເຈດີ ທີ ່ພຣົມໂລກ. 
ສ່ວນພຣະທົນ(ແຂ້ວ), ພຣະເກສາ(ຜົມ), ພຣະໂລມາ(ຂົນ) ແລະ ພຣະນະຂາ  
(ເລັບ)ທັງ 20 ນ້ັນ ເທວະດາອັງເຊີນໄປສູຈ່ັກກະວານຕ່າງໆ. 
 

ລຳດັບພັນສາຍຸການ 
 

 ນັບຕ້ັງແຕ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຕັດສະຮູ້ສຳມາສຳໂພທິຍານ ຄຳນວນ 
ພຣະຊົນມະພັນສາໄດ້ 35 ພຣະວັດສາແລ້ວ ກໍເລີ່ມບຳເພັນປະໂຫຍດ ໂປຣດເວໄນ 
ສັດ ແຕ່ລະພັນສາມີດ່ ັງນ້ີ: 

1. ພັນສາທຳອິດສະເດັດຈຳພັນສາທີ່ ປ່າອິສິປະຕະນະມຄິະທາຍະວັນ ພັນໜຶ່ງ. 
2. ພັນສາທ ີ 2 - 4 ຈໍາພັນສາຢູ່ທີ່ ພຣະເວຣຸວັນວິຫານ ພຣະນະຄອນຣາຊຄຶ

ລວມໄດ້ 3 ພັນສາ. 
3. ພັນສາທ ີ5 ສະເດັດຈໍາພັນສາທີ ່ກູຕາຄາຣະສາລາ ທີ່ປ່າມະຫາວັນ ເມືອງ

ເວສາລີ. 
4. ພັນສາທ ີ6 ສະເດັດຈຳພັນສາທີ່ມະກລຸະບັນພົດ ແຄວ້ນມະຄ ົດເມືອງຣາຊຄຶ. 
5. ພັນສາທ ີ 7 ສະເດັດຂຶ້ນຈຳພັນສາທີ່ ດາວະດຶງເທວະໂລກ ສະແດງອະພິ 

ທໍາໂຜດພຣະພຸດທະມານດາ. 
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6. ພັນສາທ ີ8 ສະເດັດຈໍາພັນສາທີ ່ເພສະກະລາວັນ ປ່າໄມ້ສີສຽດໃກ້ກຸງສຸງສຸ

ມາຣະຄີຣີ ໃນພັກຄະຊົນນະບົດ. 
7. ພັນສາທ ີ9 ສະເດັດຈໍາພັນສາທີ ່ໂຄສິຕາຣາມ ເມືອງໂກສໍາພ.ີ 
8. ພັນສາທ ີ 10 ສະເດັດຈຳພັນສາທີ່  ເຫງົ້າຕົ້ນພັດທະສາລະ ປ່າປາຣໄິລຍະ 

ກະ ອາໄສກຸນຊອນຊາດ(ຊ້າງ) ຊື່ວ່າ: ປາລໄິລຍະຫັດຖ ີທຳວັດປະຕິບັດ. 
9. ພັນສາທີ 11 ສະເດັດຈຳພັນສາທີ ່ບ້ານພຣາມຊື່ ເອກະນາລາ. 
10. ພັນສາທີ 12 ສະເດັດຈໍາພັນສາທີ່ ພາຍໃຕຮ້ົ່ມໄມ້ປຸຈມິັນທະພຶກ ຫຼ ືຕົ້ນກະ

ເດົາ ອັນເປັນຣຸກຂະພິມານຂອງນາເລຣຸຍັກ ເມືອງເວຣັນຊາ. 
11. ພັນສາທ ີ13 ສະເດັດຈໍາພັນສາຢູໃ່ນ ຈາລກິະບັນພົດ ເຂດເມືອງຈາລິກາ. 
12. ພັນສາທ ີ14 ສະເດັດຈໍາພັນສາທີ ່ພຣະເຊຕະວັນວິຫານ ເມືອງສາວັດຖີ.  
13. ພັນສາທ ີ15 ສະເດັດຈໍາພັນສາທີ່ ນິໂຄທາຣາມມະຫາວິຫານ ໃກ້ພຣະນະ 

ຄອນກະບິນລະພັດ ເພື່ອອະນຸເຄາະລະງັບການວິວາດລະຫວ່າງ ພຣະປະ 
ຍູຣະຍາດທັງຫຼາຍ ທັງສອງພຣະນະຄອນ. 

14. ພັນສາທີ 16 ສະເດັດຈຳພັນສາທີ່ ອັກຄາລະວະເຈດີ ເມືອງອາລະວີ ຫັຼງ 
ຈາກນ້ັນຊົງທໍລະມານອາລະວະກະຍັກໃຫ້ສິ້ນພະຍົດ. 

15. ພັນສາທີ 17 ສະເດັດຈຳພັນສາທີ່ ເວຣຸວັນວິຫານ ນະຄອນຣາຊຄຶ. 
16. ພັນສາທີ 18-19 ສະເດັດຈຳພັນສາທີ່ຈາລກິະບັນພົດເຂດເມືອງຈາຣິກາ. 
17. ພັນສາທີ 20 ສະເດັດຈຳພັນສາທີ່ ເວຣຸວັນວິຫານ ເມືອງຣາຊຄຶ. 
18. ພັນສາທີ 21 - 44 ລວມ 24 ພັນສານ້ີ ຊົງຈຳພັນສາທີ ່ພຣະເຊຕະວັນວ ິ

ຫານ ແລະ ບຸບຜາຣາມ ສະຫັຼບກັນຄື: ປະທັບທີພ່ຣະເຊຕະວັນວິຫານຂອງ 
ທ່ານອະນາຖາບິນດິກະເສດຖີສ້າງຖວາຍ 19 ພັນສາປະທັບທີ່ບຸບຜາຣາມ 
ຂອງທ່ານມະຫາອຸປາສກິາວິສາຂາ ສ້າງຖວາຍ 5 ພັນສາ ຄັນໃນພັນສາ
ທີ 45 ຊຶ່ງເປັນພັນສາສຸດທ້າຍ ພຣະບໍຣົມສາສະດາ ຊົງຈຳພັນສາທີ່ ບ້ານ
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ເວຣວຸະຄາມ ໃກ້ເມືອງໄພສາລ ີແຄວ້ນວັດຊີ ພອໍອກພັນສາແລ້ວ ສະເດັດ 
ໄປໂຜດເວໄນສັດ ຕາມເສັ້ນທາງຈາຣິກຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຈາກແຄວ້ນວັດຊີໄປ
ຫາແຄວ້ນມັນລະ ພາຍໃນພັນສານ້ັນ ຊົງພຣະປະຊວນອາພາດ(ປ່ວຍ) 
ໜັກຄັ້ງໜຶ່ງຊົງຢຽວຢາບຳບັດໂລກດ້ວຍໂອສົດ(ຢາ). 

 

ພຣະພຸດທະບໍຣິຂານ 
 

 

 ພຣະພຸດທະບໍຣິຂານ(ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍສ່ວນຕົວ)ຂອງພຣະຜ້ມີູພຣະພາກເຈົ້າ 
ຫັຼງຈາກສະເດັດດັບຂັນປະຣິນິບພານແລ້ວ ມີຜູ້ນໍາໄປປະດິດສະຖານຢູສ່ະຖານທີ່
ຕ່າງໆ ມີດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1.  ບາດແລະໄມ້ຄ້ອນເທົ່າ ຢູ່ທີ ່ ວະຊິຣານະຄອນ. 
2.  ຜ້າອັນຕະຣະວາສົກ  ຢູ່ທີ ່ ກຸລະຄະຣະນະຄອນ. 
3.  ຜ້າປັດຈັດຖະຣະນະ ຢູ່ທີ ່ ເມືອງກະບິນລະພັດ. 
4.  ທໍາມະກົກແລະສາຍແອວ ຢູ່ທີ ່ ນະຄອນປາຕະລີບຸດ. 
5. ຜ້າສົງນ້ໍາ   ຢູ່ທີ ່ ນະຄອນຈຳປາ. 
6.  ຜ້າກາສາວະພັດ  ຢູ່ທີ ່ ພຣົມໂລກ. 
7.  ຜ້າຄຽນພຣະສຽນ  ຢູ່ທີ ່ ຕາວະຕິງສາ. 
8.  ຜ້ານິສີທະນະ  ຢູ່ທີ ່ ແຄວ້ນອະວັນຕີ. 
9.  ຜ້າປູນ່ັງ   ຢູ່ທີ ່ ເທວະໂລກ. 
10.  ໄມ້ເຈຍ   ຢູ່ທີ ່ ນະຄອນມິຖິລາ. 
11.  ຜ້າຕອງນ້ໍາ  ຢູ່ທີ ່ ແຄວ້ນວິເທຫະ. 
12.  ມີດ, ກ້ອງເຂັມ  ຢູ່ທີ ່ ແຄວ້ນອິນທະປັດຖະ. 
13.  ບໍຣິຂານອ່ືນໆ  ຢູ່ທີ ່ ອະປະຣັນຕະກະຊົນບົດ. 
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14.  ໄຕຈີວອນ   ຢູ່ທີ ່ ເມືອງພັດທະຣາດ. 
15.  ບາດ   ຢູ່ທີ່  ນະຄອນປາຕະລີບຸດ ພາຍຫັຼງໄດ້

ຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງລັງກາທະວີບ ນິສີທະນະສັນຖັດ(ຜ້າປູນ່ັງ) ສະຖິດຢູ່ທີ່
ເມືອງກຸຣຸຣາດ ພຣະສັງຄີຕິກາຈານໄດ້ພັນລະນາປະມວນພຣະສະຖູບເຈດີ 
ທີ່ປະດິດສະຖານພຣະບໍຣົມສາຣີຣິກະທາດ ແລະ ພຣະບໍລິຂານພຸດທະບໍລິ
ໂພກໄວ້ດ້ວຍປະການນ້ີແລ. 

 
    ວັນທາມິ ເຈຕຍິັງ ສັບພັງ ສັບພັດຖະຖາເນ ສປຸະຕດິຖິຕັງ ສາຣີຣກິະທາຕມຸະຫາ
ໂພທິ ພຸດທະຣູປັງ ສະກະລັງ ສະທາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນ້ອມໄຫວ້ພຣະເຈດີໃນທົ່ວທຸກສະ 
ຖານ ທັງພຣະປະຣະມັດທາດພຣະຊົງຍານ ຊຶ່ງປະດິດສະຖານໂອລານຣຸຈີ ໄຫວ້ 
ພຣະມະຫາໂພທິຮົ່ມເຢັນດີ ເປັນຣັດສະໝີຂອງພຣະບໍຣົມສາສະດາ ໄຫວ້ພຣະປະຕິ 
ມາຮູບພຣະຕະຖາຄົດຊົງຍານ ທັງນ້ອຍ-ໃຫຍ່, ເກ່ົາ-ໃໝ່ທຸກສະຖານ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ 
ນ້ອມນະມັດສະການຊົ່ວນິຣັນດອນ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.  

 

ຈົບບໍລບິູນ 
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 ທ່ານສຸເພັດ + ນ. ບຸນຍືນ ໄພວິສິດ  3.000.000 ກີບ. 
 ແມ່ອອກ ຄຳປັດ ລາດອິນທະວົງ  3.000.000 ກີບ. 
 ແມ່ອອກ ຂັນຄຳ ອິນທະວົງ ພ້ອມຄອບຄົວ 3.000.000 ກີບ.  
 ທ່ານວົງສັກ + ນ. ຈັນທະລາ ພັນທະວົງ 3.000.000 ກີບ. 
 ທ່ານສຸລິຍາ + ນ. ສຸດທະໜອມ ສີສະນົນ 3.000.000 ກີບ. 
 ພ່ໍຕູ້ສວຍ ສີສະຫວັດ + ແມ່ຕູ້ຄຳມາ ໄຊສຸລິໂຍ ພ້ອມດ້ວຍລູກຫຼານ 
 ນ. ຖະໜອມສີ ສີສະຫວັດ ພ້ອມຄອບຄົວ 
 ນ. ອຳພອນ ສີສະຫວັດ ພ້ອມຄອບຄົວ 
 ທ. ບຸນທົມ ຮ່ົມສະຫວັດ + ນ. ບຸນທະວີ ສີສະຫວັດ ພ້ອມຄອບຄົວ 
 ແມ່ຕູ້ຄໍາຟອງ ແວວປະດິດ  1.500.000 ກີບ. 
 ທ. ຄຳເພັດ + ນ. ບຸນຮອງ ວິວັນໄຊ ພ້ອມຄອບຄົວ               900.000 ກີບ. 
 ພຣະອາຈານ ກິ້ ເທບພະກອນ+ພ່ໍອອກຄໍາສີ+ແມ່ອອກສູນທອນ ເມືອງຫານ  600.000 ກີບ. 
 ພຣະອາຈານ ຄຳສອນ ສະທິມຸງຄຸນ   600.000 ກີບ. 
 ທ່ານ ຫູ່ມແພງ + ນ. ຄໍາພາ ສຸລິວົງ  600.000 ກີບ. 
 ແມ່ຕູ້ແສງອາລູນ   600.000 ກີບ. 
 ນ. ພິມພາ ສຸລິຍາມາດ   600.000 ກີບ. 
 ທ. ສະຫວັນ + ນ. ບົນຜັນ ລາດສະດີ  600.000 ກີບ. 
 ທ. ພອນມະນ ີ+ ນ. ຍານ ສີຫາພົມ  600.000 ກີບ. 
 ທ. ບາລະມ ີ+ ນ. ສຸລິ ອິນສີຊຽງໃໝ່  500.000 ກີບ. 
 ທ່ານອິນປັນ + ແມ່ອອກ ພອນປະເສີດ ສູນທະນູສິນ        300.000 ກີບ. 
 ຄອບຄົວ ພິມພາ + ນ. ສົມພອນ ອຸດທະຈັກ  300.000 ກີບ. 
 ພ່ໍອອກ ຄຳພັນ + ແມ່ອອກ ຄໍາແຫງ ສົມວິຈິດ  300.000 ກີບ. 

3.000.000 ກີບ. 
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 ທ. ລຳພອນ ຈັນໂຍທາ + ນ. ບັນຈົງ ສີສະຫວັດ   300.000 ກີບ. 
 ພຣະໜູແດງ ອິນທະລາ   300.000 ກີບ. 
 ພຣະເລນ ແປງແສງຄໍາ   300.000 ກີບ. 
 ພຣະລຸນ ວົງພັກດ ີ   300.000 ກີບ. 
 ພຣະສີຈັນ ສີປັນຍາ   300.000 ກີບ. 
 ພຣະໃຈເງິນ ທິມທອງ   300.000 ກີບ. 
 ສ/ນ ກອງແກ້ວ ຄໍາວິໄລພອນ  300.000 ກີບ. 
 ສ/ນ ທະນົງໄຊ ສົມມະນະວົງ  300.000 ກີບ. 
 ແມຕູ້່ຫອມ ດວງມາລາ   300.000 ກີບ. 
 ແມ່ຕູ້ຈັນທາ    300.000 ກີບ. 
 ແມ່ຕູ້ມອຍ ດວງພູມ ີ   300.000 ກີບ. 
 ນ. ສົມພອນ ພ້ອມຄອບຄົວ   300.000 ກີບ. 
 ແມ່ອອກ ກິນນະລອນ ວິຍະເກດ  300.000 ກີບ. 
 ແມ່ຕູ້ຄຳພັນ ສົມວິຈິດ   300.000 ກີບ. 
 ແມ່ຕູ້ຄຳແຫງ ບົວຫອມ   300.000 ກີບ. 
 ນ. ບຸນພາດີ ອິນສີຊຽງໃໝ ່  300.000 ກີບ. 
 ແມ່ອອກສົມອາດ ພົນຫາລາດ  300.000 ກີບ. 
 ທ. ພູຂົງ + ນ. ແຜວພັນ ພົນຫາລາດ  300.000 ກີບ. 
 ແມຕູ້່ມະໄລກີ ໄຊຊະນະ   300.000 ກີບ. 
 ທ. ຄໍາຮຸງ + ນ. ສົມອົກ ໄຊຊະນະ  300.000 ກີບ. 
 ທ. ຂັນແກ້ວ + ນ. ດວງພະຈັນ ພົນຫາລາດ 300.000 ກີບ. 
 ແມ່ຕູ້ແດງ ແກ້ວມະນ ີ   300.000 ກີບ. 
 ທ. ໂອໄດ ສູນທະນູສິນ   300.000 ກີບ. 
 ທ່ານບຸນຖອງ + ນ. ສາຍຄຳ ພົມມະໄຊ 300.000 ກີບ. 
 ທ່ານສີພອນ + ນ. ບົວພັນ ອຸທຸມພອນ  300.000 ກີບ. 
 ແມ່ອອກ ສຸວັນນ ີແກ້ວມະນ ີ  150.000 ກີບ. 
 ນ. ບຸນພາດ ີອິນສີຊຽງໃໝ ່  150.000 ກີບ. 
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 ພຣະຈັບ ສູນທະນູສິນ   150.000 ກີບ. 
 ນ. ມີໄຊ ອິນສີຊຽງໃໝ ່   130.000 ກີບ. 
 ນ. ພາສຸກ ພະໄຊຍະວົງ   100.000 ກີບ. 
 ແມ່ຕູ້ບຸນຊູ ເພັດມີໄຊ   100.000 ກີບ. 
 ນ. ແສງອາລີ ອິນສີຊຽງໃໝ ່  30.000 ກີບ. 


