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យលដ់ឹងអំពីព្ពះពុទ្ធសាសនា 
រ ៀបរ ៀងរោយ 

ភិក្ខនុនទធម្មោ  
មហាម្យឿន-សខុម្នឿន 

ម្េក្ខជន េណ្ឌិ ត វទិ្ាសាស្រសតនម្ោបាយ 
សាក្លវទិ្ាលយ័ម្ខមរៈ 

េរញិ្ញា េព្ត បាល-ីសសំ្រសកតឹ នងិ ភាសាេរម្ទ្ស 

សាក្លវទិ្ាលយ័ព្ពះសហីនរុាជ 
-បាសាទ្កិ្សមជិក្ ពុទ្ធិក្សមគមក្មពជុរដឋ 

-នាយក្ព្េតេិតតិរងទ្ី១ននសមគមព្ទ្ព្ទ្ង់ការម្បាះពុមព និងអេ់រ ំ

ផ្សាយជាធមោទាន ម្លើក្ទ្ី១ 
ម្បាះពុមពចនំួន   

 
រក្ាសទិ្ធិព្គេ់ោ៉ា ង 

 
ព.ស. ២៥៥៧ គ.ស. ២០១៣ 



 ក  

 អារម្ភកថា  
បុព្វរេតុដែលរ្វើឲ្យរ ើតរ ើងនូវរ ៀវរៅរនេះ រោយខ្ុ ុំព្ព្េះ 

  ុណា អាត្មា ភាព្យល់រ ើញថា មនុ សព្រប ូ់បដតងដតមានរ ច តី 
ស្លា បន់ិងមនិអាចររចបានរ ើយ រេើយខុំ  រ  រ ៀវរៅ្មរ៌នេះទុ  
ជាព្បរោជន ៍ព្មាបម់នុ សជុំនានរ់ព្ោយឲ្យបានយល់ែឹង ោនដ់ត 
មានវសិ្លលភាព្ដែមរទៀតនូវអ្វីដែលព្ួ ររ មនិអាចែឹងបានអ្ុំព្ីព្ទឹ តី 
ដែលព្ប បរៅរោយរេតុផលចា ់លា ់ព្ិតព្បា ែ ណាមយួរ ើត 
ម ជាមនុ សវាមានតម្មាណា ់  អ្វីម ោតម់្ែាមនិបានរ ើយ រព្រេះ 
មនុ សមាន្មា ញ្ញា  ស្លា ល់ខុ  ស្លា ល់ព្តូវជាង តវទុំងឡាយដែល 
គ្មា ន្មា ញ្ញា ែូចជាមនុ សរយើង ។ រយើងជាមនុ សព្តូវរ្វើនូវអ្វីៗ    
 ព្មាបម់នុ សជាតិែូចគ្មា  ផតល់តម្មាឲ្យគ្មា រៅវញិរៅម រទេះជាជាតិ 
ែម្ទ រ៏ោយ  ុទធដតជាមនុ សែូចដតគ្មា រឺចង ់ ់រៅ ុខ បាយព្រប ់
រព្លរវលាមនិចងម់ានបញ្ញា ណាមយួរ ើតម រលើខាួនរទ ែូរចាេះមនុ ស 
រួ យ រវលាមានខាឹមស្ល រនេះឲ្យបានរៅែល់អ្ា ែម្ទផង  ុុំខចេះខ្ជា យ 
រព្លរវលាឥតព្បរោជន ៍ រព្រេះរព្លរវលារចេះដត នាងផុតរៅវាមនិ 
អាចព្ត បែ់យរព្ោយបានរទ  ុុំឲ្យស្លត យរព្ោយ រព្លរវលាមនិ ងចុំ 
រយើងរទ មានដតរយើងរទដែល ងច់ុំរព្លរវលាដែលម ែល់នងឹរ្វើ ិចច 
ោ រផសងៗ ឥ ូវរនេះ ខ្ុ ុំបានរ ៀបរ ៀងចងព្ ងរ ៀវរៅ”យល់ែងឹអ្ុំព្ ី
ព្ព្េះពុ្ទធស្ល នា” ទុ ជា្មាទន ព្មាបជ់នព្របគ់្មា  ព្ព្េះ មាា  មពុទធ 
ព្ទង ់ដមតងថា  ព្វទនុំ ្មាទនុំ ជិនាតិ រ ច តីថា ្មាទនឈ្ាេះ 
អ្ ់ទនទុំងឡាយទុំងព្ួង   ទនអ្វីម រព្បៀបផទឹមរ ាើពុ្ុំបានរ ើយ  



 ខ  
ឲ្យរ ាើនឹង្មាទនរនាេះ ។ 

ស្ល្ុ !  បបុ  ជនទុំងឡាយជាទីរាបអ់ាន ព្ប ិនរបើ ខ្ុ ុំព្ព្េះ 
  ុណា អាត្មា ភាព្ បានរ ៀបរ ៀង ចងព្ ង   រ  រៅរេើយរនាេះ មាន 
ោ ខុ  អ្ ខរាវ ុិទធ បទបាលី រ ច តីប ព្ស្លយដព្បបាលីព្តង ់ដនាង 
ណាមយួរោយអ្រចតនារនាេះ មនិខ្ជនរ ើយ ។  ូមរលា អ្ា អាន 
ទុំងឡាយដែលជាអ្ា មាន បញ្ញា រ ាៀវោា រមាេះមុត  ាុងអ្តថរ ច តីនយ័ 
ព្ព្េះ្ម ៌រមត្មត ជួយ ដ  ព្មួលរោយ ុ លរចតនាផងចុេះ រព្រេះមនុ ស 
មានោ ស្លង នសុំបុណ្យបា មទីីម្ទព្ីគ្មា  ែូរចាេះរ ៀវរៅរនេះនឹងបាន 
ជាព្បរោជន ៍ ែល់មនុ សទូរៅ ាុងស្ល លរលា រនេះ រែើមប ីរព្មច 
រគ្មលរៅរៅ ាុងជីវតិ ព្ប បរោយភាព្រជារជយ័មនិខ្ជនរ ើយ ។ 

 

រខតត ណាត លម្ែៃ ១១ររាច ដខភព្ទបទ ឆ្ា ុំខ្ជលរទ ័  
ព្. . ២៥៥៤ ព្តូវនឹងម្ែៃចនទ ទី០៤ ដខតុលា រ. . ២០១០។ 

មហារយឿន- ុខរនឿន 

 

 

 

 



 គ  

ឧទ្ទិសកថា 

រោយអានុភាព្នយ័មហា ុ ល ដែលរ ើតម ព្ីោ ខិតខុំព្បឹង 
ដព្បងរ ៀបចុំរៅរ ៀវរៅរនេះ ទុំងយបទ់ុំងម្ែៃរនាេះ  ូមបុណ្យ ុ ល 
ដែលរ ើតម ព្ីោ ព្ាោមបុំរព្ញទន  ូមឲ្យបាន រព្មចចុំររេះ 
បុព្វោ ជីនទុំងឡាយទុំងព្ួងមានៈ 

រោមឧបា   យូ-រយឿន ដែល ុំពុ្ងដត  ់រៅ ព្វម្ែៃរនេះ 
ឲ្យមានរ ច តី ុខ-ចុំរ ើនព្របរ់ព្លរវលា និងរោមព្ ី ត្មល់-េុង 
ដែលបានរ្វើម ណ្ោលរៅរេើយរនាេះ  ូមម ទទួលយ នូវបុណ្យ 
 ុ លដែលរ ើតព្ី្មាទន ជាទនអ្ស្លច  យរនេះ បាន រព្មចមរាផល 
ែល់ព្ព្េះនិរវ ន ។ មា៉ាងរទៀតឧទទិ  ុ លចុំររេះ ុង រ ង មា៉ា  ស្លវ, 
ោយ នួន ត្ម ប៉ាល់, ោយ ម្ម៉ា ត្ម  នឺ, ោយ លន ត្ម ម្ណ្, ោយ 
 ៉ាុន ត្ម ព្ទី, ោយ  និ, ោយ ថាញ់ ត្ម ត្មល់, ោយ ភុន ត្ម ប៉ាុន 
ោយ រ ង ត្ម្ុច, ោយ លី ត្ម េ ួន, អ្ុំ ត្មល់ េ យ, ពូ្ ត្មល់- 
ប ុនរ ៀង, ពូ្ ព្ទី- ុយ, មងី ត្មល់ ប ុនន,ី មងី ត្មល់ ប នុនឹង 
រនេះចុំដណ្ ខ្ជងរោមព្ ី ចុំដណ្ ខ្ជងរោមព្បុ វញិ មានរលា  
ោយ  ៉ាង ត្ម រទៀង, ោយ នាង ត្ម ោ៉ា ត, ោយ ម៉ាន ត្ម យូ ោយ 
រែង ត្ម ម្ម៉ា, ោយ ងិន ោយ វា, ត្ម ែន, រោម ងិន-យ៉ាង,់ ពូ្ ោ៉ា ត-
ងិន, ពូ្ ោ៉ា ត-ចុំរ ើន, ពូ្ ោ៉ា ត-ស្ល និ, ពូ្ ខឹម មងី ោ៉ា ត ស្លរ ឿន 
ព្ព្មទុំងោតោទុំងព្បាុំព្ី  ណាត ន និងោតិមតិត ាុង  ងា វែតទុំង 
អ្ ់ និងវ ីៈជនរ ាហាជាតទិុំងព្ព្េះ ងឃ ទុំងព្រេ ថដែលបានរ្វើ



 ឃ  

ម ណ្ោលរៅែាីៗ ត ី យូ ោ ណា ់ម រេើយ តី  ូមម រព្ត អ្  
ទទួលយ ផលានិ ងសរ ៀងៗខាួន ។ 

មា៉ាងមយួរទៀត ឧទទិ បុណ្យ ុ លរនេះ ចុំររេះ ព្វ តវមាន 
 ញ្ញា  តី ឥត ញ្ញា  ត ី  ូម ចួផុតច ទុ ខព្របដ់បបោ៉ា ងទទួលយ  
រោយ តីរស្លមន សរព្ញចិតត ជាទីបុំផុត ។ 

មា៉ាងមយួវញិរទៀត ឧទទ ិបុណ្យ ុ លរនេះ ដែលជាអ្ា មាន 
ឧបោ ៈរុណ្ ព្ ុមអ្ា ជួយ ព្តួតព្និិតយ និងអ្ា ចូលបចចយ័ជា្មាទន 
របាេះពុ្មពនូវរ ៀវរៅរនេះ បាន រព្មចមរាផល ុុំបអីា ខ់្ជនរ ើយ ។  

 ូមអ្នុរមាទនា !!!  ូមអ្នុរមាទនាបណុ្យ ុ ល !!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ង  

ជីវព្េវតតិសម្ងខេ 

ខ្ញ ុំកាលនៅជាគ្រហស្ថន ម្ ោះ ជនួ-ស្ញភាព ស្ញ្ជា ត ិ ខ្ខមរ ជនជាតិ 
ខ្ខមរ ។ 

បាននរៀនគ្តឹមថ្នា ក់ទី៩ “ B ” ននអនញវទិាល័យខ្គ្ពកលួង  

គ្សុ្កខាច់កណ្តា ល នខតាកណ្តា ល កាញងឆ្ា ុំ១៩៩៧-១៩៩៨ ។ 

ឪពញកន ម្ ោះ យ-ូយយឿន ជនជាត ិខ្ខមរ ស្ញ្ជា តិ ខ្ខមរ ។ 

ម្តា យន ម្ ោះ តាល-់ហងុ ជនជាត ិខ្ខមរ ស្ញ្ជា ត ិខ្ខមរ  

(បានមរណៈភាពកាញងឆ្ា ុំ ១៩៩៤) ។ 

ម្តនបងបអូនចុំននួ៥នាក់រ ៈ 

១. យយឿន-សារ  នុ 

២. យយឿន-សខុយនឿន 

៣. យ-ូចននី 

៤. យ-ូណារី 

៥. យ-ូធីតា ។ 

បានបព្វជ្ជា  ជាសាមនណរ នងៃ១៥នកីត ខ្ខពិសាខ ឆ្ា ុំនោង 
នោស្័ក ព.ស្. ២៥៤៤ គ្តូវនឹងនងៃពញធ ទី១៧ ខ្ខឧស្ភា ឆ្ា ុំ២០០០ ។ 
ស្ថិតនៅកាញងពទធសី្ម្ត វតាស្ននៃ (នៅវតាអណាូ ងសាា យ) ភូមិអណាូ ងសាា យ 



 ច  

ឃញុំអណាូ ងសាា យ គ្សុ្ករលានបអៀរ នខតាកុំពង់ឆ្ា ុំង ។ 

បានបំយព្ញឧបសម្បទា នៅនងៃ១២នកីត ខ្ខពិសាខ ឆ្ា ុំមមី 
ចត្វា ស្័ក ព.ស្. ២៥៤៦ គ្តូវនឹងនងៃអង្គា រ ទី២៣ ខ្ខនមសា ឆ្ា ុំ២០០២។ 
កាញងពទធសី្ម្តដខ្ដល ។ 

ព្ព្ះព្រូឧបជ្ឈាយ ៍ព្ព្ះនាម្ បណីតធយមោ  សខុ- ថាន 
ធម្ោវងាធិបតិ ព្ព្ះយម្រណ យខតតកំព្ងឆ់្ន ំង និងជ្ជ រាជ្ជ 
រណៈថាន កក់ិតិតយស ។ 

បាននិម្នតព្ព្ះព្រូ ខនតសំិវយរា ព្រូសពូ្តសាត ំ និងព្ព្ះ 
ព្រូ អរគជ្ជតិយោ សពូ្តយវវង ជ្ជឧបសម្បទាាររយ ។ 

បានឲ្យនាមបញ្ញត្តិ ភិក្ខុ  ននទធម្មោ  ម្ ឿន-សុខម្នឿន 
អា ុ ២២ ឆ្ន ាំ ។ 

នងៃខ្ខឆ្ា ុំកុំនណីត នងៃ ចនៃ ទី០២ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ា ុំ ១៩៨០ ។ 
-២០០០-២០០៣ នរៀននៅពញទធិកបឋមសិ្កា វត្តសន្ទៃ ភូមិ 

អណាូ ងសាា យ ឃញុំអណាូ ងសាា យ គ្សុ្ករលានបអៀរ នខតាកុំពង់ឆ្ា ុំង ។ 
បង្រៀទងោយ ឧងទៃសាចារ្យ ងទព-ឆទ ។ 

-២០០៣-២០០៦ នរៀននៅពញទធិកនខមររងសមីធយមសិ្កាបឋម 
ភូម ិវត្តងេមវទ (នៅវតាខាម) គ្សុ្កកុំពង់ឆ្ា ុំង នខតាកុំពង់ឆ្ា ុំង ។ សាា ក់  



 ឆ  

នៅ វត្ត ថ្ម-ស (នៅកាីនត្វា ត) ឃញុំនបអរ គ្សុ្កកុំពង់ឆ្ា ុំង នខតាកុំពង់ឆ្ា ុំង ។ 

-២០០៦-២០០៩ សិ្កានៅពញទធិកនខមររងសមីធយមសិ្កាទញតិយ 
ភូម ិ វត្ត អារ្ញ្ញិការាម (សាា ក់នៅវតាអារញ្ញិកាោម) គ្សុ្កកុំពង់ឆ្ា ុំង នខតា 
កុំពង់ឆ្ា ុំង ។ 

-២០១០ បចចញបបនាសិ្កានៅ 

ព្ទុ្ធិកសកលវិទ្ាលយ័ព្ព្ះសហីនរុាជ្ឈ 

ផ្ននក បាលី-សំស្រសកឹត និងភាសាបរយទ្ស 

ឆ្ន ំទ្ី០២ ជ្ឈំនានទ់្ី០៤ ។ 

សាា ក់នៅវត្តទីបាវសាទ (នៅវតាចញងនកាោះ) ភូមិចញងនកាោះ ឃញុំនកាោះ 
ឧកញ៉ា ត ីគ្សុ្កខាច់កណ្តា ល នខតាកណ្តា ល ។ 

 

នធាីនៅវតាទីបាវសាន នងៃ០២នកីត ខ្ខបឋមសាឍ ឆ្ា ុំខាលនោស្័ក 
ព.ស្. ២៥៥៤ គ្តូវនឹងនងៃចនៃ ទី២៨ ខ្ខមិងញនា ឆ្ា ុំ២០១០ ។ 

ភិកខុននទធយមោ  

ម្ហាយយឿន-សខុយនឿន  

 



 ជ  

ព្ពះពុទ្ធសាសនាមនអងគ ៩ គ ៈ 
ព្រះរុទ្ធសាសនាគ ឺ ព្រះធម៌វន័ិ ដែលព្រះែ៏មនព្រះ 

ភាគព្ទ្ង់សាំដែងព្បក្បម្ោ អងគ ៩ គឺឺៈ 

១. សុត្ត គឺបានែល់ព្រះសពូ្ត្ម្សេងៗ មនមងគលសពូ្ត្ 
ជាម្ែើម ។ 

២. ម្គ យ គឺព្រះសពូ្ត្ទាំងអស់ដែលមនគាថា មន 
សគាថវគគជាម្ែើម ។ 

៣. ម្វ ាក្រណ គឺព្រះអភិធមោបិែក្ព្រះសពូ្ត្ដែល 
មិនមនគាថាបញ្ចូលជាម ួ និងព្រះរុទ្ធវចនឺៈដែលមិនចាត់្ 
ចលូក្នុ ងអងគ ៨ ។ 

៤. គាថា គឺព្រះធមោបទ្ម្ថរគាថា ម្ថរ ើគាថា និងគាថា 
សុទ្ធៗ ដែលមិនមនម្ ោ្ ះថា សពូ្ត្ក្នុ ងសុត្តនិបាត្ ។ 

៥. ឧទន គឺព្រះសពូ្ត្ ៨២ សពូ្ត្ដែលព្រះែ៏មនព្រះ 
ភាគព្ទ្ង់ដថែងម្ោ ម្សាមនសេញាណ ។ 

៦. ឥត្វុិត្តក្ គឺព្រះសពូ្ត្ ១១០ សពូ្ត្ដែលម្សតើមម្ ើង 
ម្ោ ពាក្យថា វុត្តាំ ម្េត្ាំ ភគវា (ខម្នះសមរិត្ែចូពាក្យ 
ដែលព្រះែ៏មនព្រះភាគព្ទ្ង់ព្ាស់ទុ្ក្មក្ម្េើ ) ។ 



 ឈ  

៧. ជាត្ក្ គឺម្រឿងអត្ើត្ជាត្ិរបស់ព្រះែ៏មនព្រះភាគ 
និងព្រះអគគសាវក័្មនអបណណជាត្ក្ ជាម្ែើមរមួ ៥៥០ 
ជាត្ក្ ។ 

៨. អរភូត្ធម៌ គឺព្រះសពូ្ត្ដែលព្បក្បម្ោ អចឆរ ិ 
អរភូត្ធម៌ (ធម៌ដែលក្ព្ក្ដលងម្ោ គុណវមិ្សស ដែលគរួ 
អសាច រយ) ។ 

៩. ម្វទ្លែ គឺព្រះសពូ្ត្ ដែលកាលណាសរួម្េើ  ក៏្ 
បាននវូម្សចក្តើ ែឹងនឹងម្សចក្តើ ម្ព្ត្ក្អរក្ព្ក្ដលងម្ ើងៗ 
មនច ូម្វទ្លែ សពូ្ត្ជាម្ែើម ។ 

 
ទត្ថ ិបញ្ញញ  សមា អាភា  

ពទលឺងសមើងោយបញ្ញញ មិទមាទង ើយ ! 
 
 
 

 



 ញ  

េទ្សរភញ្ា  
(បទនិពនធ បស់ សរតេចព្ពះសងឃរាជ  

រោតញ្ញា រោ ជួន-ោត ) 
១.សូ្មថ្នា យបងាុំគ្ពោះស្មពញទធ គ្បនសី្របុំផញតកាញងនលាកា 

ជាគ្រូននមនញស្សនិងនទព្តា  គ្ទង់គ្ត្វស់្នទស្នាគ្បនៅស្តា។ 

ចងអញលឲ្យនដីរផលូវកណ្តា ល ម្តគ៌ា គ្តកាលអាចកុំចាត់ 

ទញកខភ័យចនគ្ងឲ្យខាច យខាច ត់ អាចកាត់ស្ងារៈទញកខបាន ។ 

២.សាស្នាគ្ពោះអងានៅស្ពានងៃ ស្តាម្តននិស្សយ័ពីបូោណ 

គ្បឹងនរៀនគ្បឹងសាា ប់នចោះចាុំបាន កាន់ត្វមលុំអានបានកាីស្ញខ ។ 

ឥតម្តនស្ញខណ្តនស្មីកាីស្ៃប់ បញ្ច ប់គ្តឹមស្ញខឃ្លល តចាកទញកខ 

ត្វុំងពីនលាកននោះតនៅមញខ កាីស្ញខនឹងម្តននគ្ព្តោះធម៌ាស្ៃប់ ។ 

៣.ខ្ញ ុំសូ្មបងាុំនឆ្ព ោះគ្ពោះធម៌ា គ្ពោះស្ងឃបវរោុំងគ្រប់ស្ពា 

រមួជានគ្តរតារួរនគរព ជាមលប់គ្តជាក់នននលាកា ។ 

គ្ពោះរូបគ្ពោះធាតញននគ្ពោះពញទធ វសិ្ញទធត្វងអងាគ្ពោះសាសាា  

សូ្មរញណនគ្តរតាជួយនខមោ ឲ្យបានស្ញខាតនរៀងនៅ ។ 



 ដ  

នម្តថុ រតនតតយសស  
ទូលគ្ពោះបងាុំ ខ្ញ ុំគ្ពោះករញណ្ត សូ្មនមសាា រចុំនព្តោះគ្ពោះពញទធជាអរា 

បញរាលដ៏គ្បនសី្រ, ជាសាសាា ចារយដ៏ន្ាីមនលីស្សាសាា ចារយជាងនទវត្វនិង 
មនញស្សោុំងឡាយគ្ពោះអងាគ្ទង់ខុំបុំនពញបារមីនដីមបបីានគ្ត្វស់្ដឹងជាគ្ពោះ 
ស្ម្តម ស្មពញទធ កាញងរយៈនវលាបួនអស្នងខយយ និងកនគ្មមួយខ្ស្នកបប 
នហយីនៅទីបុំផញតននកុំនណីតរបស់្គ្ពោះអងាៗក៏នចញបសួ្សាងទញការកិរយិា 
អស្៦់គ្ពោះវស្ានហយីក៏បានរកនឃញីនូវការគ្ត្វស់្ដឹងនោយគ្ពោះអងាឯង
នូវគ្ពោះធម៌ាចុំនួន៨៤.០០០គ្ពោះធមមកខនធជាពិនស្ស្រ គ្ទង់នចោះដឹងនូវអរយិ
ស្ចចធម៌ា ៤ គ្បការរ  ទញកខស្ចច១, ស្មញទយស្ចច១, និនោធស្ចច១, 
និងមរាស្ចច១ នហយីនគ្បាស្ដឹកនាុំមនញស្សស្តាឲ្យ្លងកាត់វាលវដាស្ងារ 
ចូលនៅកាន់អមតមហានពិ្តា នគម នទញកខភ័យនសាោះន យី។ គ្ពោះអងាគ្បកប 
នោយមហារញណ ៣ គ្បការរ  ករញណ្តរញណ១, វសិ្ញទធិរញណ១ និងបញ្ជញ  
រញណ១ ម្តនគ្ពោះកិចចរវល់ខាល់ខាា យជួយនោោះគ្សាយបញ្ជា របស់្មនញស្ស 
ស្តានិងនទព្តា ោុំងឡាយជានិចចនិរនារអ៍ស់្រយៈ៤៥គ្ពោះវស្ារត់ ។ 

ខ្ញ ុំគ្ពោះករញណ្តសូ្មនមសាា រគ្ពោះធម៌ាោុំង៨៤.០០០គ្ពោះធមមកខនធ ជា 
គ្ពោះបរមពញនោធ វាទននគ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់ ជានគលចាប់ស្គ្ម្តប់ស្តានលាក 
គ្បតិបតា ិនដីមបនីដីរនៅកាន់នស្ចកាីស្ញខចនគ្មីនត្វមគ្បាថ្នា  ជាពិនស្ស្រ ជា 
យានស្គ្ម្តប់នាុំអាកគ្បតិបតាិឲ្យ្លងកាត់វាលវដាស្ងសរជាមហាស្មញទៃនន
នស្ចកាីទញកខ ឲ្យនៅដល់អមតមហានិព្តា នជាសាថ នគម នទញកខភ័យ ។ 

ខ្ញ ុំគ្ពោះករញណ្តសូ្មនមសាា រចុំនព្តោះគ្ពោះស្ងឃោុំងពីរពួករ  ស្មមតិ 
ស្ងឃ និងអរយិស្ងឃជាខ្គ្ស្បញណយរបស់្ពញទធបរស័ិ្ទខ្ដលគ្បាថ្នា នឹងនផ្ី 



 ឋ  

ោនោុំបណាញ ោះពូជននកញស្លកមមឲ្យលូតលាស្់ដញោះោល រកីចនគ្មីននកីន 
នៅជាផលានិស្ងសបាន ដូនចាោះ ខ្ញ ុំគ្ពោះករញណ្ត សូ្មនមសាា រចុំនព្តោះគ្ពោះ 
ស្ងឃអងាននាោះ នោយនស្ចកាីនគរព នឹងនស្ចកាីគ្ជោះថ្នល យា៉ា ងនគ្កខ្លង ។ 

 

គិតជ្ជតិអាយផុ្វង គិតខលួនឯងអាយខុល ី

គិតសាសនាមនសរិី គិតផ្ននដីលបីយ ោ្ ះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ឌ  

អភិវាទ្កថា 
(បទនិពនធរបស់្នលាកគ្រូ អរាបណឌិ តធម្តម ចារយ ប ញត សាវងស) 

(ជុំនួយស្តិភារទី ១៤ ទុំព័រ ៣១៦) 

-អហ ំរខី្ញ ុំបងាុំ វនាៃ  នឆ្ព ោះព្ពះភគវាព្ពះធម៌នងលថ្នល  

គ្ពមោុំងគ្ពោះស្ងឃផូរផង់សី្លា ចិនាា លុំអញតគ្ពោះពញទធនយិាម ។ 

 

-សូ្មឲ្យស្ពាស្តាបតបិតាតិ្វមធម៌ា សាស្នាបវរលអដូចគ្ពោះនាម 

អរហុំស្ម្តម គម នការោក់ោម កិនលស្រវាមរវាតសូ្នយបង់ ។ 

 

-សូ្មឲ្យសាស្នាស្ម្តម ស្មពញទធ បរស័ិ្ទនម្តោះមញតរមួចិតាគ្ទគ្ទង់ 

ឋតិនងរចីរការអភិបាលនោយស្ងឃ គ្ពមនគ្ពៀងនសាម ោះគ្តង់ផចិតផាង់សិ្កាខ  

 

-សូ្មមនញស្សនទវត្វម្តនការនគរព ោុំងនងៃោុំងយប់កាញងគ្ពោះសាស្នា 

សូ្មបានស្នគ្មចដូចកាីគ្បាថ្នា  អស្់នូវតណ្តា ទញកាខ ចប់នហាង ។ 
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អកេរាវរិទុ្ធ្ាំង្ពាះង្សៀវង្ៅង្នះ........................................២៥៤ 
នាម្សរបរុសជន ប្លរ្ាយ័សប្មារ ់ម្មទន.................២៥៥ 
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ឋានមនុសសមនព្េម្ោជន៍ឧតតម 

ខ្ញ ុំគ្ពោះករញណ្ត សូ្មបកគ្សាយអតថន័យខាងនលីននោះឲ្យបានយល់ 
ព្តកយនិមួយៗសិ្ននដីមបឲី្យរតិខ្តស្ញីជុំនៅននព្តកយោុំងឡាយននាោះ នហយី 
សូ្មខ្ញកព្តកយជា ៥ ស្ង្គា ត់រ ៈ 

ឋាន+មនញស្ស+ម្តន+គ្បនយាជន៍+ឧតាម= ឋានមនញស្សម្តនគ្ប- 

នយាជន៍ឧតាម ។ 

ឋាន ជាព្តកយបាលី,ឯព្តកយស្ុំគ្សឹ្ាតថ្ន សាថ ន,ខ្គ្បថ្ន ទ,ីកខ្នលង, 
តុំបន,់គ្បនទស្,ទីត្វុំង,ទីតមាល់.....។ 

ឋាន ម្តនោុំងឋាននរក,ឋានមនញស្ស,ឋានស្ួរ៌ា,ឋានគ្ពហម,ឋាន 
និព្តា ន,...។នៅឋានណ្ត? នតីអាកចង់រស់្នៅឋានណ្តមួយខ្ដលអាកនពញ 
ចិតា?.....។ 

មនញស្ស ជាព្តកយបា  ី មកព ី មន ធាតញ និងឧស្ស បចច័យ មន 
ខ្គ្បថ្ន ចិតា ឧស្ស ខ្គ្បថ្ន ខពង់ខពស់្ រមួមកថ្ន មនញស្សខ្ដលម្តនចិតាខពង់ 
ខពស្ ់។ ចិតា (ចិតា+ត+ឬច+ិត)(ធមមជាត)ិ ខ្តងរតិនូវអារមមណ៍ឬ (ធមម 
ជាតិ) ខ្ដលបញរាលខ្តងស្នសុំ (ចិតា),វរិាហៈ អារមមណុំ  ចនិតាតតី=ិចតិាុំ ឬ 
ចយិតតី=ិ ចតិាុំ ។ 

មនញស្ស ជាព្តកយ ស្ុំស្រស្ាឹត មនញស្ស ខ្គ្បថ្ន ជនអាកដឹងការខញស្-
គ្តូវ,ស្តាវនិស្ស្មួយគ្បនភទជាពូជវងសននមនញ,នរៈ ។ 

នយងីខ្តងខ្តនគ្បីភាា ប់ព្តកយដូចជាៈ  
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មនញស្សជាត ិខ្គ្បថ្ន ជាតិជាមនញស្ស, ពួកមនញស្ស ។ 

មនញស្សឃ្លដឬឃ្លត ខ្គ្បថ្ន អុំនពីពឃិ្លដមនញស្ស, ដុំនណីរស្ម្តល ប់ 
មនញស្ស ។ 

មនញស្សនទព ខ្គ្បថ្ន នទវត្វរបស្់ពួកមនញស្ស (កសគ្តិយគ៍្ទង់  
ោជយ) ។ 

មនញស្សធម៌ា ម្តនន័យថ្ន ធម៌ាស្គ្ម្តប់មនញស្ស (ចាប់ស្គ្ម្តប់គ្ប 
នៅពួកមនញស្សឲ្យគ្បគ្ពឹតាស្ញចរតិ, ម្តនសី្ល៥.....។ 

មនញស្សនលាក ម្តនន័យថ្ន នលាកជាទីនៅននពួកមនញស្ស, នលាក 
ស្គ្ម្តប់ពួកមនញស្ស,.....។ 

ម្តនវរិាហៈថ្ន ការណ្តការណ មនត ិជានាតតី=ិមនញនស្ា (ស្តា 
វនិស្នសា) “(ស្តាវនិស្ស្) អាកដឹងនូវនហតញ (រួរ) និងនហតញមនិរួរ”= 
(មនញស្ស) កតាញ រូប-កតាញសាធនៈ ។ 

ម្តន ជាកិរយិា ខ្គ្បថ្ន បាន, កប, គ្បកបនោយ, នកីត, បរបូិរ 
នោយ, រង់នៅ, ឋតិនៅ.....។ ព្តកយ ម្តន នគ្បីភាា ប់ជាមួយព្តកយដនទជា 
នគ្ចីន ឧោហរណ៍ៈ 

ម្តនកមម បានន័យថ្ន ម្តនអុំនពីខ្ដលនធាីទញកមកពីនាយ, នគ្ចីនស្ុំ 
នៅនស្ចកាីចុំនព្តោះអុំនពីអាគ្កក់ នយងីនៅថ្ន មនញស្សម្តនកមម ។ 

ម្តនកុំនណីត បានន័យថ្ន ខ្ដលនធាីអាីៗនចោះខ្តកបនកីតគ្បនយាជន៍ 
,ម្តនស្ុំណ្តង នយងីថ្នមនញស្សម្តនកុំនណីត ។ 
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ម្តនរញណ បានន័យថ្ន ខ្ដលគ្បកបនៅនោយរញណ ។ 

ម្តនរុំនតិ បានន័យថ្ន ខ្ដលម្តនការរិតនគ្ចីន, ម្តនម្តរយាទ ។ 

ម្តនចុំនណោះ បានន័យថ្ន បរបូិរនោយការនចោះដឹង, ម្តនវជិាា  ថ្ន 
មនញស្សម្តនចុំនណោះ ។ 

ម្តនចាប់ បានន័យថ្ន ខ្ដលកាន់គ្តឹមគ្តូវត្វមចាប់, ខ្ដលគ្ប 
កាន់ខ្តត្វមចាប់ ឬខ្ដលម្តនស្ញភាពោបសា នចោះរួរ នចោះស្មមិន្ាង ។ 

ម្តនគ្តកូល ឬម្តននៅ, ម្តនពូជ, ម្តនអមបូរ ខ្ដលនកីតកាញងគ្ត 
កូលខពស់្ ឬគ្តកូលម្តននករ ា ិ៍ន ម្ ោះ ។ 

ម្តនធម៌ា បានន័យថ្ន ខ្ដលគ្បគ្ពឹតា ឬកាន់ស្ញចរតិ ឬខ្ដលម្តន 
ចិតាគ្បកប នោយនមត្វា ករញណ្ត, និយាយថ្ន ម្តនធម៌ាស្បបញរស្ ។ នៅម្តន 
ព្តកយជានគ្ចីននទៀត ខ្ដលមិនបានយកមកស្រនស្រទញកកាញងនស្ៀវនៅននោះ។ 

ព្តកយបាលីថ្ន អតថ ិ កិរយិា មកព ី អស្+ត,ិត>ិតថ=ិ អតថ ិ ខ្គ្បថ្ន 
រខ្មងម្តន, រខ្មងជា .....។ 

គ្បនយាជន៍ ជានាម ស្ុំស្រស្ាឹត ជា គ្បនយាជន៍ ។ 

បា  ីថ្ន បនយាជន ខ្គ្បថ្ន ដុំនណីរខ្ដលរួរគ្បកប, អាីៗខ្ដលនរ 
គ្តូវការ, ខ្ដលនរគ្បកបនៅនកីតការ, ផលខ្ដលស្នគ្មចអុំពីការគ្បកប 
គ្បនយាជន៍កាញងនលាកននោះ, គ្បនយាជន៍កាញងបរនលាក, បញរាលរួរកញុំនធាីអុំនពី 
ឥតគ្បនយាជន៍ រួរនធាីខ្តអុំនពីណ្តខ្ដលម្តនគ្បនយាជន៍ ។ ឬ អតថ បញុំលិងា 
មកព ីអរ > អត + ង = អតថ ខ្គ្បថ្ន អាការៈជានគ្រឿងគ្បគ្ពឹតានៅ(គ្ទពយ,  
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ស្មបតាិ, គ្បនយាជន៍), វរិាហៈថ្ន អរនា ិបវតានា ិឯនត នាត ិ> អនត្វថ  ។ 

អតថ (អ័ត) ន.(បា.ស្ុំ.អាង៌ា) គ្បនយាជន៍, នស្ចកា,ី នស្ចកាី 
ពនយល,់ នស្ចកាីចនគ្មីន, នហតញ, ដុំនណីរ, ផលគ្បនយាជន,៍-----។ 

អតថកាម បានន័យថ្ន អាកម្តនបុំណងលអ, អាកចង់ឲ្យម្តន 
នស្ចកាីចនគ្មីន, អាកផាងដុំនណីរការណ៍ស្ុំនៅផលគ្បនយាជន៍ ។ 

អតថនកាវទិ បានន័យថ្ន អាក ល្ ស្ ឬ ជុំនាញកាញងអតថ ។  

អតថចរយិា បានន័យថ្ន ការគ្បគ្ពឹតាឲ្យនកីតផលគ្បនយាជន៍ ឬ ឲ្យ 
នកីតនស្ចកាីចនគ្មីន ។ 

អតថញ្ញញត្វ បានន័យថ្ន ការសាា ល់ផលរបស់្នហតញ ។ 

អតថនោស្ ខ្គ្បថ្ន ដុំនណីរខញស្នស្ចកាី ឬ ខញស្បុំណង ។ 

អតថគ្បនយាជន៍ ខ្គ្បថ្ន អាីៗខ្ដលម្តនផលគ្បនយាជន៍, គ្បនយាជន៍ 
ខ្ដលរួរគ្បាថ្នា , រួរចង់បាន ។ 

អតថបដរូិប (បា. អតថ “នស្ចកាី, ន័យ”+បដិរូប>អតថបបដិរូប “គ្ប 
ដូច,នគ្បៀបនធៀប”) នស្ចកាីនគ្បៀបនធៀប,ន័យគ្បដូច, រ ជាន័យរបស់្ព្តកយ 
ខ្ដលបងាិលបនញ្ច ៀស្ពីន័យគ្តង់ៗ ដូចជាព្តកយថ្ន “ស្ញី” ត្វមអត្វថ នញរូប រ  
ន័យគ្តង់ៗនៅត្វមដុំនណីរនដីមថ្ន “បរនិភារនភាជនាហារ” ខ្តនបីនរយក 
នៅនគ្បីជានស្ចកាីនគ្បៀបគ្បដូចវញិ ខ្បរជាម្តនន័យនផសងពីន័យនដីម ដូច 
ជា “ស្ញីគា ” រ ស្មគា ,គ្តូវគា  “ស្ញីនងល” រ យកតនមលនគ្ចីន ។ 

អត្វថ នញរបូ (បា.អតថ “ន័យ,នស្ចកាី”+ អនញរូប” ស្មនៅត្វម, គ្តូវ  
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ត្វមទុំនង”)ន័យរបស់្ព្តកយខ្ដលស្មនៅត្វមនស្ចកាី, ន័យរបស្់ព្តកយ 
គ្តង់ៗ, ន័យខ្ដលមិនបងាលិបនញ្ច ៀស្ខញស្ឃ្លល តចាកនស្ចកាីនដីម រ ព្តកយ 
ខ្ដលមិននគ្បីជានស្ចកាីនគ្បៀបគ្បដូច ។ 

ឧតាម រញណនាម (ស្ុំ.បា.) ខពស្,់ ខពង់ខពស់្, កនលង, លអ, គ្បនសី្រ, 

នងលថ្នល , បរបូិណ៌ា  ថ្នា ក់ឧតាម ថ្នា ក់ខពស្់ ។ ដូចជា ឧតាមរត ិរតឧិតាម រ  
ដុំនណីរនកីតលអ, ចិតារុំនតិខពង់ខពស់្ អធាគ្ស្័យខ្ដលដញោះោលនចញមក 
នដីមបរីោិះរកនស្ចកាីស្ញខ- ចនគ្មីន, នគលបុំណងចង់ឲ្យបានលអគ្បនព,..... 
មនញស្សម្តនឧតាមរត ិរខ្មងបានជាទីគ្ស្ឡាញ់ននមហាជន ។ 

ឧតាមនស្នាន ី នមោហានជាន់ខពស្់ ចាប់ត្វុំងពីថ្នា ក់ឧតាមនស្- 
នីយគ៍្តី នៅទល់នស្នាគ្បមញខ ។ ឧតាមនស្នីយ ៍ ឋាននារនមោហានជាន់ 
ខពស្់ជានមបញ្ជា ការកងទ័ព ។ 

ឧតាមនស្នយីគ៍្ត ី ឧតាមនស្នីយខ៍្ដលម្តនឋាននារស្កាិនគ្កាម 
ឧតាមនស្នីយន៍ោ ។ 

ឧតាមនស្នយីន៍ោ ឧតាមនស្នីយជ៍ាចននាល ោះឧតាមនស្នីយគ៍្តី និង 
ឧតាមនស្នីយឯ៍ក ។ 

ឧតាមនស្នយីឯ៍ក ឧតាមនស្នីយម៍្តនឋាននារស្កាិខពស់្ជាង ឧតាម 
នស្នីយ ៍និងឧតាមនស្នីយគ៍្តី ។ 

រមួនស្ចកាីមកឋានមនញស្សម្តនគ្បនយាជន៍ឧតាម រ ជាកខ្នលងអាក 
ដឹងនូវនហតញរួរ និងនហតញមិនរួរបរបូិរនោយផលគ្បនយាជន៍ស្នគ្មចអុំព ី 
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ការគ្បកបយា៉ា ងគ្បនសី្រនគ្កខ្លងដូចននោះឯង ។ 
នងៃអាទិតយ ៨នកីត ខ្ខបឋមសាឍ ឆ្ា ុំខាលនោស្ក័ ព.ស្. 
២៥៥៤ គ្តូវនឹងនងៃអាទិតយ ទី០៤ ខ្ខកកាោឆ្ា ុំ២០១០។ 

ត្វុំងខ្តអុំពីនយងីបាននកីតនឹងបានដងឹកាីមករ  នយងីស្ថិតនៅ 
នគ្កាមនមឃនឹងនលីដី ។ នយងីោុំងឡាយោុំងពងួបាននឃញីស្ពាស្តា 
ធមមជាតិោុំងឡាយវានចោះខ្តនកីតន ងីឯងៗ ។ ធមមជាតិោុំងននាោះគ្តូវនរ 
បានោុំន ងីវញិខលោះៗគ្តូវនរកាប់បុំផ្លល ញនៅវញិមួយចុំនួនខ្ដរ។ ប៉ាញខ្នាោុំង 
អស់្ននោះជានស្ចកាីគ្តូវការរបស់្មនញស្សគ្រប់ៗគា  ទីកខ្នលងណ្តក៏នោយក៏ 
ម្តនស្ពាស្តាសាា ក់អាគ្ស្័យនៅខ្ដរ ។ សូ្មបខី្តកាញងទននល ស្ៃឹង បឹង បួរ 
រហូតនៅដល់ស្មញទៃ និងមហាស្មញទៃ ស្ញទធខ្តម្តនស្តារស់្នៅដូចៗគា  
ខញស្គា ខ្តនគ្ចីន និងតិច មួយរស់្នៅទឹកសាប មួយនទៀតរស់្នៅទឹកនគ្ប 
ប៉ាញនណ្តណ ោះ ។ 

បិដកនលខ ៦៦ ទុំពរ័ ២៦-២៧ 

ម្ត្នាេ ភគវា នហតញននាោះ គ្ពោះម្តនគ្ពោះភារគ្ត្វស់្នហយីថ្ន 

មម្ឈេ  ថា សមុទ្ទសេ ឩម ិម្នា ជា ត្ិ ឋិម្ា ម្ោត្ិ 

ឯវ ាំ ឋិម្ា អម្នឈសេ ឧសេទ្ាំ ភិក្ខុ  ន ក្ម្រ យ 
កុ្េិញ្ចិ ។ 

ខ្គ្បថ្ន រលកមិននកីត គ្តង់ទីព្តក់កណ្តា ល ននស្មញទៃ (ស្មញទៃ  
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ននាោះ) ត្វុំងនៅនឹង យា៉ា ងណ្តមិញ ភិកខញរបបតី្វុំងនៅនឹងនួន មនិញប់- 
ញ័រ យា៉ា ងននាោះឯង មិនរបបនីធាី នូវការនបា៉ា ងន ងី កាញងនហតញនីមួយ ។ 

(២៥) ព្តកយថ្នរលកមិននកីតគ្តង់ព្តក់កណ្តា ល ននស្មញទៃ 
(ស្មញទៃននាោះ) ត្វុំងនៅនឹងយា៉ា ងណ្តមញិ អធិបាយថ្ន ស្មញទៃម្តនជុំនៅ  

នៅខាងនគ្កាម ៨៤០០០ (គ្បាុំបីមញ នបួនព្តន់នយាជន៍) ទឹកខាងនគ្កាម 
៤០០០០ (បួនមញ ននយាជន៍) កនគ្មីកនោយហាូងគ្តីនឹងអនណាី ក ទឹកខាង 
នលី ៤០០០០ (បួនមញ ននយាជន៍) មិនកនគ្មីក មនិរនងាី មិនញ័រ មិន 
រញ្ាួ យ មិនរញ្ាួ យខាល ុំង មិនវលិ ជាស្មញទៃ មិនកនគ្មីក មិនរ ុំជួល មិន 
កនគ្កីក មិនកករ មិនផញស្ ជាស្មញទៃស្ៃប់សាៃ ត់ រលកកាញងទីននាោះ 
មិននកីតន ងី ត្វុំងនៅនឹង យា៉ា ងណ្តមញិ នហតញននាោះ (គ្ទង់គ្ត្វស់្ថ្ន) 
រលកមិននកីតន ងី គ្តង់ទីព្តក់កណ្តា លស្មញទៃ ត្វុំងនៅនឹង យា៉ា ងណ្ត 
មិញ (ភិកខញ ត្វុំងនៅនឹង) យា៉ា ងននាោះឯង ។ 

អឈេត្តម្មវ ឧបសម្ម នាញ្ញម្ា ភិក្ខុ  សនតិម្មម្ស យ 

អឈេត្តាំ ឧបសនតសេ នត្តិ អត្តាំ កុ្ម្ា និរត្តាំ វាត្ិ ។ 
ខ្គ្បថ្ន ភិកខញរបបរីម្តៃ ប់កិនលស្ខាងកាញងខ្តមា៉ាង មិនរបបខី្ស្ាងរក 

នូវការរម្តៃ ប់ នោយឧបាយដនទនទ ភិកខញរម្តៃ ប់កិនលស្ខាងកាញងនហយី អត្វា  
មិនម្តននទ ឬថ្ន និរត្វា  នឹងម្តនអុំពីណ្ត ។ 

ម្ោ សេសេ ាំ សេម្សេន សង្គគ ម្ម មនុម្ស ឈិម្ន 

ឯក្ញ្ច  ម្ឈ យមាត នាំ សម្វ សង្គគ ម្ម ឈុត្តម្ម ។ 
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ខ្គ្បថ្ន ជនណ្តឈ្ាោះពួកមនញស្ស កាញងស្ស្រង្គា មោុំងព្តន់នាក់ក៏ 
នោយ ចុំខ្ណកខាង បញរាលននាោះ ឈ្ាោះខលួនឯងខ្តម្តា ក់បានន ម្ ោះថ្ន ជា 
បញរាលខពង់ខពស់្ជាងអាកឈ្ាោះកាញងស្ស្រង្គា ម ។ 

នៅនលីពិភពនលាកោុំងមូលននោះនរនៅថ្ន ឋាន ឬទីកខ្នលង ឬក៏ 

ភពខ្ផនដ ី (ស្គ្ម្តប់ស្តាសាា ក់អាគ្ស្័យនៅ) គម នស្តាណ្តអាចរស់្នៅ 
ជាអមតៈ ឋតិនងរននាោះនទអាីៗោុំងអស់្ម្តនការនកីតន ងី នឹងវនិាស្នៅ 
វញិជាធមមត្វ ។ នហតញដូចននោះនហយីនយងីគ្តូវយក ស្ត ិ និងបញ្ជញ  មក 
ពិចារណ្ត ស្តិជាអាករលឹក,បញ្ជញ  រ ជាអាកោវរក ឬគ្សាវគ្ជាវនឈ្ាងយល ់
ការពិត ។ នតីឋានមនញស្សរ ជាអាី? ឋានមនញស្សរ ជាទីកខ្នលងស្តានធាីនូវអុំ- 
នពីលអ នឹងអុំនពីអាគ្កក់ អុំនពីលអ នៅថ្ន កញស្លកមម អុំនពីអាគ្កក់ នៅថ្ន 
អកញស្លកមម ឬអាកបុំនពញនូវផលបញណយ ជាមួយនឹងផលបាប ។ 

ព្តកយថ្ន ឋាន ននោះនបីខ្ចកនៅម្តននគ្ចីនក៏ប៉ាញខ្នា នបីបគ្ងួមមកម្តន 
៤រ ៈ 

១. ឋាននរក ននោះខ្ដលនយងីធាល ប់នៅ ខ្តវាស្ថិតកាញងអបាយភូម ិ
ឬទញរាតិភូមិោុំងបួន ម្តន នរក នគ្បត តរិចាឆ ន និងអស្ញរកាយ ។ 

អបាយភូម ិ មកព ី អប+អាយ+ភូម=ិអបាយភូម ិ (ទីខ្ដលគ្បាស្ 
ចាកនស្ចកាីចនគ្មីន, តុំបន់ដុំនណីរលិចលង់កាញងនស្ចកាីវនិាស្ ។ 

អបាយ មកព ី អប+អាយ ភពម្តននស្ចកាីចនគ្មីននៅគ្បាស្ 
នហយី(អបាយ), វរិាហៈ អបរនត្វ អានយា យម្តា  នសា = អបានយា ។ 
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ទញរាតភូិម ិ មកព ី ទញ+រត+ិភូម ិ ទញ ខ្គ្បថ្ន អាគ្កក់, រត ិ ខ្គ្បថ្ន 
ដុំនណីរនៅនកីតរបស់្ស្តា, ភូម ិខ្គ្បថ្ន ទី, តុំបន់...។ ទញរាតភូិម ិខ្គ្បថ្ន ទី 
ដុំនណីរនៅនកីតរបស់្ស្តាអាគ្កក់ ។ វរិាហៈ ទញនកខន រនាព្តា ត ិ = ទញរាត ិ
ខ្គ្បថ្ន ភូមិខ្ដលស្តារបបនីៅនោយនស្ចកាីទញកខលុំបាក ន ម្ ោះថ្ន ទញរាត ិ។ 
វរិាហៈ ទញដឋញ រត ិ= ទញរាត ិខ្គ្បថ្ន ដុំនណីរអាគ្កក់ ។  

នរក (ស្ុំ.បា.) ទីអបាយភូមិឬអនធានលាកខ្ដលម្តនរនតា ជាលុំ  

នៅននស្តាម្តនបាបនៅរងទញកខត្វមកម្តល ុំងកមមខ្ដលខលួនបាននធាី ។ 

 នរក មកពី នរ+ណាញ  គ្បនទស្នាុំនៅនូវស្តាឥតបញណយ (នរក, 
រនតា ), វរិាហៈ អបញនញ្ញ នរត ិននតតិយ > នរនកា ។ 

នបត ជាភាសាបាលី, ស្ុំគ្សឹ្ាតថ្ន នគ្បត ខ្ខមរអាន ខ្គ្បត, ខ្គ្បជា
នស្ចកាីថ្ន អាកនៅកាន់បរនលាក ឬអាកខ្ដលនធាីមរណៈកាលនៅកាន់ 
បរនលាកនហយី ។ 

នបត មកព ី ប+ឥ+ត អាកនៅកាន់បរនលាក, អាកនៅកាន់នលាក 
ខាងមញខ (នគ្បត) វរិាហៈ បរនលាកុំ ឯត ិរចឆតតី>ិ នបនត្វ ។ 

តរិចាឆ ន (បា.ស្ុំ តិររចិន) ស្តាខ្ដលម្តនោងកាយចនគ្មីននោយ 
ទទឹងទីនទស្តាខ្ដលម្តនោងកាយចនគ្មីននោយគ្តង់នោយបញ្ឈរ, បាន 
ខាងចុំពួកស្តានានាខ្ដលនកីតកាញងមនញស្សនលាក ម្តនោងកាយជាក់ខ្ស្ាង 
នៅមកនោយនគ្ទត, នោយនផាក ដូចយា៉ា ង នគ, គ្កបី, ដុំរ,ី នស្ោះ ។ល។ 
ជាស្តានផសងទីនទពីមនញស្សខ្ដលនៅនោយរបួរមួថ្ន ស្តាខ្ដរ នគ្ព្តោះម្តន 
ចិតាជុំព្តក់កាញងអារមមណ៍នផសងៗ ប៉ាញខ្នាម្តនោងកាយនៅមកនោយគ្តង់ 
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នោយបញ្ឈរ ។ វរិាហៈ តនិោ អញ្ានាតី>ិ តរិចាឆ ន ស្តាខ្ដលម្តនោងកាយ 
ចនគ្មីននោយទទឹង ន ម្ ោះថ្ន តរិចាឆ ន ។ 

អស្ញរកាយ អទិស្សម្តនកាយនគ្ចីនពួក ជាអបាយស្តា នកីតអា- 
គ្ស័្យនៅកាញងមនញស្សនលាកជាពួកនិសាចរ នគ្ចីនគ្ត្វច់កាញងនវលាយប់ រក 
ស្ញីអស្ញចិវតថញម្តនរុំរង់ជានដីម, ចួនកាលពួកខលោះលងបនាល ចមនញស្សក៏ម្តន, 
ខលោះនៅខ្អបអាងអាគ្ស័្យទីកខ្នលងខ្ដលមនញស្សអាកោប់អាននជឿនខាម ចប-ិ 
សាចនធាីឲ្យនៅក៏ម្តន(នខាម ចអារកសក៏ោប់ចូលកាញងពកួអស្ញរកាយននោះ  

ខ្ដរ) ។ 

អស្ញរ (ស្ុំ.បា.) រុំនិតអាគ្កក់, វញិ្ជញ ណនគ្ជាកគ្ជាក ។ អមនញស្ស 
ពួកមួយ, ទីនទពីពួកនទវត្វ, នៅកាញងអស្ញរភព ម្តននវបចិតាិអស្ញរញនៃជានស្ាច 
,ជាស្គ្តូវននពួកនទវត្វនៅឋានគ្ត័យគ្តិងស ។ 

២- ឋានមនញស្ស រ នយងីរស់្នៅស្ពានងៃននោះ ។ 

៣- ឋានស្រួ៌ា ម្តន៦ជាន់រ  ចាតុ្មោោរាឈកា១, ាវត្ិងេ១ 
, ោម១, តុ្សិត្១, និមោ នរត្ើ១, និងបរនិមោិត្វសវត្តើ១, ម្ៅថា 
ឆកាមវចរភមូិ ឬម្ទ្វភមូិ ៦ ឬក៏្កាមសុគត្ិភរ ៧ ោប់ោុំង 
ឋានមនញស្សមួយផង ។ 

- អ្នកង វ្ើបុណ្យទាទ ងេតត្រតត្បាទ ផលាទិសរស ជិត្អ្ស់ជីវិត្ 
ចិត្តេិត្ង ព្ ោះ្ត្រ ់បុណ្យតែលផចិ ត្ផចរ ់ផតល់សួគ៌ា ឲ្យ ។ 
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- ង ើញកនុរមងោ បុណ្យងលចងចញងលល  ង្រោះផលអ្ំងោយ 
បុណ្យទាទតែលង វ្ើ ជួទឮែងហោ យ ត្សកងៅថាឲ្យ លោះងលាកងទោះងៅ ។ 
- ងៅងៅភពថ្មី  តែលជាបុរ្ ីសួេ៌ាសុេមាទងៅ ជាទិចចទិរ្ទតរ្ ៍
ឥត្មាទកតីងតត  អ្នកកំុ្ទាងំៅ ឋាទមទុសសយូរ្ងពក ។ 

(ដកប្សខរី់វ្នានុប្កម្ដខមរ ទ្ាំររ័ ១៣៩៤) ។ 

៤- ឋានគ្ពហម រូបភព១៦ ម្តនគ្ពហមបរសិ្ជាា ១, គ្ពហមបនោហតិ្វ 
១, មហាគ្ពហម១, ៣ ននោះស្ថិតកាញង បឋមជានភូម ិ ។ បរតិ្វា ភា១, 
អបបម្តណ្តភា១, អាភស្សោ១, ៣ ននោះស្ថិតកាញង ទញតយិជានភូម ិ ។ 
បរតិាស្ញភា១, អបបម្តណស្ញភា១, ស្ញភកិណណកា១, ៣ ននោះស្ថិតកាញង 
តតយិជានភូម ិ។ នវហបាលា១, អស្ញ្ញិស្ត្វ១, ស្ញោធ វាស្ភូមមិ្តន ៥រ  
អនវហា១, អតបា១, ស្ញទស្ា១, ស្ញទស្ស១ី, អកនាិោឋ ១, ចាប់ពី 
នវហបាលា រហូតដល់ អកនាោិឋ  ោុំង៧ននោះ ស្ថិតកាញង ចតញតថជានភូម ិ។ 

អរូបភព ៤ រ  អាកាសានញ្ជច យតន១, វញិ្ជញ ណញ្ជច យតន១, 
អាកិញ្ចញ្ជច យតន១, និងននវស្ញ្ជញ នាស្ញ្ជញ យតន១, រូបភព១, និងអរូប 
ភព១, ស្រញបនៅ ៤+៧+១៦=៣១ ភូម ិ។ 

កាមម្ោក្ឬកាមភរមន ១១គឺឺៈ 
ទញរាតិភព ឬអបាយភូមិ៤ ម្តនៈ 

- អស្ញរកាយ 
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- តិរចាឆ ន 

- នគ្បត 

- នរក 

ឋានកណ្តា ល រ មនញស្សនលាកម្តនអាយញមិនគ្បាកដ ។ 

ឋានសគ៌ួ ឬឆកាមវចរសគ៌ួ ឬក៏្កាមសុគត្ ិមន៦ 
១. ចាតញមមហាោជិកា ម្តនអាយញ ៥០០ ឆ្ា ុំទិពា=៩លានឆ្ា ុំមនញស្ស 

២. ត្វវតិងស ម្តនអាយញ ១០០០ ឆ្ា ុំទិពា = ៣៦លានឆ្ា ុំមនញស្ស 

៣. យាម្ត ម្តនអាយញ ២០០០ ឆ្ា ុំទិពា = ១៤៤លានឆ្ា ុំមនញស្ស 

៤. តញសិ្ត្វ ម្តនអាយញ ៤០០០ ឆ្ា ុំទិពា = ៥៧៦លានឆ្ា ុំមនញស្ស 

៥. និម្តម និរតមី្តនអាយញ៨០០០ឆ្ា ុំទិពា= ២៣០៤លានឆ្ា ុំមនញស្ស 

៦. បរនិមមិតវស្វតី ម្តនអាយញ ១៦០០០ ឆ្ា ុំទិពា= ៩២១៦ លាន 
ឆ្ា ុំមនញស្ស ។ 

ឋានព្រេោមនរបូ១៦ជាន ់ឬសុគត្ភិរ 
បឋមឈានភមូមិន៣ 

១. គ្ពហមបរសិ្ជាា   ម្តនអាយញ ១ ភារ ៣ អស្នងខយយកបប ។ 

២. គ្ពហមបនោហតិ្វ ម្តនអាយញ ១ ភារ ២ អស្នងខយយកបប ។ 
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៣. មហាគ្ពហម  ម្តនអាយញ ១ អស្នងខយយកបប ។ 

ទុ្ត្ ិឈានភមូមិន៣ 
១. បរតិ្វា ភា  ម្តនអាយញ ២ មហាកបប ។ 

២. អបបម្តណ្តភា  ម្តនអាយញ ៤ មហាកបប ។ 

៣. អាភស្សោ ម្តនអាយញ ៨ មហាកបប ។ 

ចតុ្ត្ថឈានភមូមិន៧ 

បុថុឈជន មន២ 
១. នវហបាលា ម្តនអាយញ ៥០០ មហាកបប ។ 

២. អស្ញ្ញិស្ត្វា  ម្តនអាយញ ៥០០ មហាកបប ។ 

សុទធ វាសភមូិមន៥ ព្រះអរ ិបុគគល (អនាគាមិភមូិ) 
១. អវហិា ម្តនអាយញទិពា  ១០០០ មហាកបប ។ 

២. អតបា ម្តនអាយញទិពា  ២០០០ មហាកបប ។ 

៣. ស្ញទស្ា ម្តនអាយញទិពា  ៤០០០ មហាកបប ។ 

៤. ស្ញទស្ស ី ម្តនអាយញទិពា  ៨០០០ ម្តហាកបប ។ 

៥. អកនិោឋ  ម្តនអាយញទិពា  ១៦០០០ មហាកបប ។ 
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អរបូភរ មន៤ ឬឋានព្រេោឥត្របូ 

បញ្ចមឈានភមូមិន៤ 
១. អាកាសានញ្ជច យតន ម្តអាយញទិពា ២០០០០ មហាកបប ។ 

២. វញិ្ជញ ណញ្ជច យតន ម្តនអាយញទិពា ៤០០០០ មហាកបប ។ 

៣. អាកិញ្ចញ្ជញ យតន ម្តនអាយញទិពា ៦០០០០ មហាកបប ។ 

៤. ននវស្ញ្ជញ នាស្ញ្ជញ យតន ម្តនអាយញទិពា៨៤០០០មហាកបប 

ការម្ព្បៀបម្ធៀបអា ុមនុសេម្ៅនងឹ 
អា ុទ្រិវរបសម់្ទ្វា 

៥០ ឆ្ា ុំមនញស្ស នស្មីនិងអាយញទិពា១នងៃ១យប់ កាញងឋានចាតញមមហា- 
ោជកា ។ 

១០០ ឆ្ា ុំមនញស្ស នស្មីនិងអាយញទិពា១នងៃ១យប់ កាញងឋានត្វវតិងស  

២០០ ឆ្ា ុំមនញស្ស នស្មីនិងអាយញទិពា១នងៃ១យប់ កាញងឋានយាម្ត ។ 

៤០០ ឆ្ា ុំមនញស្ស នស្មីនិងអាយញទិពា១នងៃ១យប់ កាញងឋានតញសិ្ត ។ 

៨០០ ឆ្ា ុំមនញស្ស នស្មីនិងអាយញទិពា១នងៃ១យប់ កាញងឋាននិម្តម នរត ី 

១៦០០ ឆ្ា ុំមនញស្ស នស្មីនិងអាយញទិពា១នងៃ១យប់ កាញងឋានបរ 
និមមិតវស្វតី ។ 
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ម្ទ្វាម្សា នវូសមបត្តទិ្រិវ១០ោ៉ា ងគឺឺៈ 
១. ទិព្តា យញ អាយញជាទិពា ។ 

២. ទិពាវណណ ពណ៌ា ស្មបញរជាទិពា ។ 

៣. ទិពាស្ញខ នស្ចកាីស្ញខជាទិពា ។ 

៤. ទិពាយស្ ស័្កាិយស្ជាទិពា ។ 

៥. ទិព្តា ធិបនតាយយ អាធិបនតាយយជាទិពា ។ 

៦. ទិពារូប រូបជារបស់្ទិពា ។ 

៧. ទិពាស្ទៃ ស្ុំន ងជាទិពា ។ 

៨. ទិពារនធ កលិនជាទិពា ។ 

៩. ទិពារស្ រស់្ជារបស់្ទិពា ។ 

១០. ទិពានផ្លដឋពា ស្មាស្សក៏ជារបស់្ទិពា ។ 

មនញស្សោុំងឡាយោុំងពងួ ខ្ដលបាននៅនកីតជានទវត្វកាញងកាម្ត 
វចរស្ួរ៌ានោយកម្តល ុំងបញណយ ខ្ដលខលួនបាននធាីនហយីននាោះឯង ខ្តងបាន 
ទទួលជាទិពាស្មបតាិ ១០ គ្បការដូចខាងនលីននោះ ។ 

រឯីនហតញខ្ដលនាុំឲ្យពកួនទវត្វចយញតចញោះមកវញិម្តន៤យា៉ា ងរ ៈ 
១. អាយញកខនយន នោយអស្់អាយញ ។ 

២. បញញ្ញកខនយន នោយអស្់បញណយ ។ 
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៣. អាហារកខនយន នោយអស្់អាហារ ។ 

៤. នកានបន នោយនស្ចកាីនគ្កវនគ្កាធ ។ 

កាលនបីនហតញ៤ យា៉ា ងណ្តមួយនកីតន ងីនហយី បញពានិមិតា៥ ក៏ 
ខ្តងគ្បាកដដល់ពួកនទវត្វមញនចញត ិ៧នងៃ ជាដោបមិនខានន យី ។ 

រឯីបញពានិមិតា៥ននាោះរ  
១. ផ្លា ទិពាស្ាតិគ្ស្នព្តន ។ 

២. ស្ុំពត់គ្ទង់ម្តនមនៃិល ។ 

៣. នស្នោ (នញីស្) ហូរនចញពីនកលៀក ។ 

៤. ពណ៌ា ស្មបញរនៅហមង ។ 

៥. ចិតាធញញគ្ោន់កាញងទិព្តា ស្ន ។ 

ធមន៌ាាំឲ្យម្ក្ើ ត្ជាព្រះឥនទមន៧ោ៉ា ងគឺឺៈ 
១. ចិញ្ច ឹមម្តត្វបិត្វអស់្មួយជីវតិ។ 

២. នគរពនកាតខ្គ្កងចាស់្ទញុំនិងនរៀមចបងអស់្មួយជីវតិ ។ 

៣. នព្តលព្តកយខ្ផអមខ្លាមអស់្មួយជីវតិ ។ 

៤. មិនញញ ោះញង់អាកដនទអស់្មួយជីវតិ ។ 

៥. មិនកុំណ្តញ់ស្ាិតសាា ញអស់្មួយជីវតិ ។ 

៦. គ្បគ្ពឹតាស្ញចរតិធម៌ាអស់្មួយជីវតិ ។ 
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៧. ទប់ឃ្លត់នស្ចកាីនគ្កាធខឹងអស់្មួយជីវតិ ។ 

 

ការព្សឡាញអ់វីៗមិនម្សោើនឹងការព្សឡាញខ់លួន 

គ្មោ នអវីមមំួនក្នងុម្ោក្ជាងព្ពះធម៌នលល ! 
នយឿន-ស្ញខននឿន 

 
នម្ត៉ា ង ១២.០០ ោគ្តី ! 
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អាំរើពាក្យថាក្បប 
ព្តកយថ្នកបប ននោះជាភាសាបាលី, ឯស្ុំគ្សឹ្ាត កលប ខ្គ្បថ្ន កាល 

ខ្ដលត្វុំងនៅយូរអខ្ងាងរបស់្ភពខ្ផនដ ី។ 

កាលខ្ដលត្វុំងនៅយូរអខ្ងាងនៅថ្នកបប ជាន ម្ ោះអាយញខ្ផនដី 
ឬជាន ម្ ោះអាយញឱកាស្នលាក ។ ខ្ដលនៅថ្នឱកាស្ននាោះកាញងរមពីរវសិ្ញទធិ 
មរាគ្បាប់ថ្ន បានដល់ទីលុំនៅរបស់្ស្តានិករ ខ្ដលម្តននស្ចកាីវនិាស្ជា 
ធមមត្វ ។ កាញងឱកាស្នលាកននាោះ ម្តនចកាវា ជានគ្ចីន ចកាវា នយងីននោះ 
ម្តនបនណ្តា យនឹងទទឹងគ្បខ្វង មួយលានពីរខ្ស្នបីព្តន់បួនរយហាសិ្ប 
នយាជន៍ (១,២០៣,៤៥០ នយាជន៍) បរមិណឌ លស្ុំណញុំ មូលជញុំវញិ បី 
លានគ្បាុំបួនខ្ស្នមួយមញ នបីរយហាសិ្បនយាជន៍ (៣,៩១០,៣៥០ 
នយាជន៍), កគ្ម្តស់្ខ្ផនដីកាញងចកាគ្កវា ននោះចុំនួន ពីរខ្ស្នបួនមញ ន 
នយាជន៍ (២៤០,០០០ នយាជន៍) ទឹកគ្ទខ្ផនដីកគ្ម្តស់្ បួនខ្ស្នគ្បាុំបី 
មញ ននយាជន៍ (៤៨០,០០០ នយាជន៍) ម្តនភាុំធុំន ម្ ោះសិ្ននរញ ចាក់ឬស្ 
លិចនៅកាញងស្មញទៃជនគ្ៅ គ្បាុំបីមញ នបួនព្តន់នយាជន៍ (៨៤,០០០ 
នយាជន៍), ខពស់្ន ងីនលី គ្បាុំបីមញ នបួនព្តន់នយាជន៍ ដូចគា , បនាៃ ប់អុំពីភាុំ 
សិ្ននរញននាោះមកម្តនភាុំ ស្តាបរភិណឌ  ៧ជាន់នទៀតរ ៈ 

១. យញរនធរ  ម្តនកមពស្ ់៤២,០០០ នយាជន៍ ។ 

២. ឥសិ្នធរ  ម្តនកមពស្ ់២១,០០០ នយាជន៍ ។ 

៣. ករវកិ    ម្តនកមពស្ ់១០,៥០០ នយាជន៍ ។ 
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៤. ស្ញទស្សនៈ  ម្តនកមពស្ ់៥,២៥០ នយាជន៍ ។ 

៥. ននមិនធរ ម្តនកមពស្ ់២,៦២៥ នយាជន៍ ។ 

៦. វនិតន ម្តនកមពស្ ់១,៣១២ នយាជន៍ ។ 

៧. អស្សកណឌ  ម្តនកមពស្ ់៦៥៦ នយាជន៍ ព្តក់កណ្តា លកនលោះ។ 

ភាុំោុំង៧ននោះស្ញទធខ្តជាភាុំទិពាវចិិគ្តនោយរតនៈវតថញនផសងៗម្តន  
ម្តស្ជានដីម, ម្តនឬស្លិចចញោះនៅនគ្កាមព្តក់កណ្តា លនស្មីនឹងកមពស់្ 
ន ងីនលីស្ថិតនៅព័ទធជញុំវញិភាុំសិ្ននរញ ចម្តៃ យពីភាុំមួយនៅភាុំមួយ គ្បខ្វងនស្មី 
នឹងកមពស់្ភាុំននាោះៗ គ្តង់ចននាល ោះភាុំោុំង៧ ននាោះស្ញទធខ្តស្មញទៃទឹកគម នស្រ 
នស្ នៅថ្នស្មញទៃសី្ទនារ ។ ភាុំោុំង៧ននោះនៅកាញងសាថ នចាតញមមហាោជកា 
ជាទីលុំនៅនននស្ាចចតញនលាកបាលោុំង៤រ  គ្ពោះបាទធតរដឋៈ១, វរូិបកខៈ១ 
, វរិញ កៈ១, កញនវរៈ១, នឹងជាទីនៅ ជាទីនៅមកនននទវត្វ និងយកខោុំង 
ឡាយ មិនខ្មនជាវស័ិ្យរបស់្មនញស្សនលាកនៅដល់ នមីលនឃញីរិតបាន 
គ្បម្តណគ្តូវន យី ម្តនខ្តគ្ពោះពញទធនិងគ្ពោះអរហនាោុំងឡាយនទីបនៅ 
ដល់នមីលនឃញី ដឹងសាា ល់នោយស្ពាគ្រប់បាន ។ ភាុំធុំន ម្ ោះសិ្ននរញននាោះ 
ភាុំម្តន៣ទល់គ្ទពីនគ្កាម នៅថ្ន ភាុំនគ្តកូដ, ខាងនលីកុំពូលភាុំសិ្ននរញននាោះ 
ជាភូមិភាររបស់្ស្កានទវោជ នៅថ្ន សាថ នត្វវតិងស ខាងនលីតនៅនទៀតរ  
សាថ នយាម្ត, តញសិ្ត, និម្តម នរតី, បរនិមមតិវស្វតី ។ សាថ នោុំងននោះជាទីនៅ 
អាគ្ស្័យរបស្់ពួកនទវត្វោុំងអស្់ មិនខ្មនជាទីនៅអាគ្ស័្យរបស់្មនញស្ស 
ន យី ។ ខាងនលីតពីសាថ ននទវត្វនៅនទៀត ជាភូមិភាររបស់្ពួកគ្ពហម 
ម្តនរូប និងគ្ពហមគម នរូប ។ 
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ព្រះមនព្រះភាគព្ទ្ងព់្ាសថ់ាឺៈ 
ទ្ើម្ោ ម្ោ ក្ម្បោ ម្សា ន សុក្ម្រា សង្គខ ត្ាំ ឯត្តកានិ 

វសានិ ឥត្ិ វា ឯត្តកានិ វសេសានិ ឥត្ិ វា ឯត្តកានិ 
វសេសេសានិ ឥត្ិ វា ឯត្តកានិ វសេសត្សេសានិ ឥត្ិ 
វា ។ 

ខ្គ្បថ្ន ម្តា លភិកខញ កបបម្តនកាលខ្វងណ្តស្់ កបបននាោះមិនង្គយ 
នឹងោប់ថ្ន ប៉ាញនណ្តណ ោះឆ្ា ុំកា ី ប៉ាញនណ្តណ ោះរយឆ្ា ុំកា ី ប៉ាញនណ្តណ ោះព្តន់ឆ្ា ុំកាី ឬថ្ន 
ប៉ាញនណ្តណ ោះខ្ស្នឆ្ា ុំបានន យី ។ 

ភិកខញននាោះទូលសួ្រនទៀតថ្ន បពិគ្តគ្ពោះអងាដ៏ចនគ្មីន ចញោះគ្ពោះអងា 
អាចនធាីព្តកយឧបម្តបានឬនទ? 

គ្ពោះម្តនគ្ពោះភារគ្ទង់គ្ត្វស់្ថ្ន អាចនធាីបាន នទីបគ្ទង់ស្ខ្មាង 
ឧបម្តថ្នៈ 

ម្ស យថាប ិ ភិក្ខុ  មោម្សម្ោ បរវម្ា ម្ោឈនាំ 
មោម្មន ម្ោឈនាំ វាថ រម្ន ម្ោឈនាំ ឧម្រវម្ធន អចឆិម្ទទ  
អសុសិម្រា ឯក្ឃម្នា ត្ម្មនាំ បុរមិ្សា វសេសត្សស 
វសេសត្សេ អចចម្ ន កាសិម្ក្ន វម្ត្ថន សកឹ្ សកឹ្ 
បរមិម្ឈជ យ ខិបបត្រ ាំ ម្ោ ម្សា ភិក្ខុ  មោម្សម្ោ បរវម្ា 
ឥមិនា ឥបក្កម្មន បរកិ្ខ ាំ បរោិទនាំ គម្ចឆ យ ន ម្ត្វវ  
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ក្ម្បោ ឯវ ាំ ទ្ើម្ោ ម្ោ ភិក្ខុ  ក្ម្បោ ។ 
ខ្គ្បថ្ន ម្តា លភិកខញ ឧបម្តដូចជាភាុំងមស្ញទធដ៏ធុំ ម្តនបនណ្តា យ មួយ 

នយាជន៍ (១ នយាជន៍) ទទឹងមួយនយាជន៍ (១ នយាជន៍) កមពស្់មួយ 
នយាជន៍ (១ នយាជន៍) មិនបានធលញោះមនិម្តនគ្បនហាង ជាភាុំត្វន់ កនលង 
មួយរយឆ្ា ុៗំ នៅ ម្តនបញរស្យកស្ុំពត់កាសិ្កៈមកនបាស្ ភាុំននាោះមាងៗ 
ម្តា លភិកខញ ភាុំងមស្ញទធដ៏ធុំននាោះរបបដីល់នូវការអស់្នៅ នរចនៅនោយនស្ចកាី 
ពាយាមននាោះឆ្ប់ជាង ឯកបបមិនោន់អស់្នៅន យី ម្តា លភិកខញ កបប 
ម្តនកាលខ្វងយា៉ា ងននោះឯង ។ 

(បិដកនលខ ៣២ ទុំពរ័ ៨៦) 

កាញងកាលជាខាងនគ្កាយមកម្តន ភិកខញមយួរូបចូលនៅគល់នហយី 
គ្កាបទូលសួ្រដូចមញននទៀត នទីបគ្ពោះម្តនគ្ពោះភារគ្ទង់គ្ត្វស់្ថ្នៈ 

ម្ស យថាប ិភិក្ខុ  កាស ាំ នគរ ាំ ម្ោឈនាំ អាោម្មន 
ម្ោឈនាំ វាិថ ម្រន ម្ោឈនាំ ឧម្រវម្ធន បុណណាំ  សាសបានាំ 
គុ កិារនធាំ ត្ម្ា បុរមិ្សា វសេសត្សេ វសេសត្សេ 
អចចម្ ន ឯក្ម្មក្ាំ  សាសបាំ ឧទ្ធម្រ យ ខិបបត្រ ាំ ម្ោ ម្សា ភិក្ខុ  
មោសាសបរាសិ ឥមិនា ឧបក្កម្មន បរកិ្ខ ាំ បរោិទនាំ 
គម្ចឆ យ ន ម្ត្វវ ក្ម្បោ ឯវ ាំ ទ្ើម្ោ ម្ោ ភិក្ខុ  ក្ម្បោ ។ 

ខ្គ្បថ្នៈ ម្តា លភិកខញ ឧបម្តដូចនររខ្ដលព័ទធនោយកុំខ្ពង ម្តន 
បនណ្តា យមួយនយាជន៍ ទទឹងមួយនយាជន៍ កមពស្់មួយនយាជន៍ នពញ 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
22 

 
  

នោយគ្គប់នស្ព ជានររនរបិទភាា ប់នោយជញុំដីស្អិត កនលងមួយរយឆ្ា ុៗំ នៅ 
ម្តនបញរស្នៅនរសី្យកគ្គប់នស្ពមួយគ្គប់ៗ អុំពីរុំនរននាោះ, ម្តា លភិកខញ  

រុំនរគ្គប់នស្ពដ៏ធុំននាោះ របបដីល់នូវការអស់្នៅ រលីងនៅនោយនស្ចកាី 
ពាយាមននោះឆ្ប់ជាង ឯកបបមិនោន់អស់្នៅន យី, ម្តា លភិកខញកបបម្តន 
កាលខ្វងយា៉ា ងននោះឯង ។ 

(បិដកនលខ ៣២ ទុំពរ័ ៨៧-៨៨) 

កបបម្តន៤រ  រិតត្វុំងពីនងៃខ្ដលកបបវនិាស្ នៅទល់គា នឹងនភលីង 
ន្ោះអស់្រលីង នៅថ្ន ស្ុំវតាកបប១ ត្វុំងអុំពីនភលីងន្ោះអស់្ នៅស្ល់ខ្ត 
អាកាស្សូ្នយទនទ នៅថ្ន ស្ុំវដាោឋ យកិបប១ ត្វុំងអុំពីកនកីតដីន ងីជាងមី 
នៅទល់នឹងកាលខ្ដលនកីតម្តនគ្ពោះអាទិតយគ្ពោះចនៃ នៅថ្ន វវិដាកបប១ 
ត្វុំងអុំពីគ្ពោះអាទិតយ គ្ពោះចនៃនកីតន ងីនៅទល់នឹងវនិាស្វញិ នៅថ្ន 
វវិដាោឋ យកិបប១ រមួកបបោុំង៤ននោះចូលជាមួយគា  នៅថ្ន ស្ុំវវិដាកបប ឬ 
នៅថ្ន មហាកបបស្ុំវវិដាកបប ខ្ដលនគ្ចីននៅថ្ន អននកស្ុំវដាវវិដាកបប ។ 

(នស្ចកាីពនយល់កាញងស្ញតានាបិដក នលខ ១៤ ទុំពរ័ ២០២) 

នស្ចកាីននាោះ នគ្ព្តោះនហតញអាី ម្តា លគ្ព្តហមណ៍ នគ្ព្តោះស្ងារននោះម្តន 
ទីបុំផញត នរមិនអាចដឹងបាន រ ទីបុំផញតខាងនដីម របស់្ស្តាោុំងឡាយ 
ខ្ដលម្តនអវជិាា រនាុំងម្តនតណ្តា  ជាចុំណងអននាៃ ល នៅគ្ត្វច់រង្គា ត់នៅ 
មិនគ្បាកដន យី ម្តា លគ្ព្តហមណ៍ នស្ចកាីទញកខ នស្ចកាីគ្ពួយ នស្ចកាី 
វនិាស្ ស្តាោុំងននាោះទទួលរងនហយីអស់្កាលជាអខ្ងាងយា៉ា ងននោះ នគ្ព 
នខាម ចក៏ ចនគ្មីនន ងី ។ ម្តា លគ្ព្តហមណ៍ នហតញននោះ អាកោុំងឡាយរួរ  
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ននឿយណ្តយ រួរធញញគ្ោន់ រួរជិន្អន់កាញងស្ង្គខ រោុំងពួង ។ 

កបបននាោះគ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាងនគ្បៀបដូចនៅម  និងកុំណ្តត់នឈ្ជីា 
នដីម១ ខ្ផនដ១ី ទឹកខ្ភាក១ ទឹកនោោះ១ ភាុំ១ គ្គប់នស្ព១ សាវក័១  

ស្ៃឹងរង្គា ១ ដុំបង១ បញរាល១ ។ 

 ក្េបមន២គ ៈ 

១. អស្ញញ្ញកបប កបបម្តនគ្ពោះពញទធគ្ត្វស់្ដឹង ។ 

២. ស្ញញ្ញកបប កបបគម នគ្ពោះពញទធគ្ត្វស់្ដឹង ។ 

អសញុ្ាក្េបមនៈ 

ក. សារកបប ម្តនគ្ពោះពញទធគ្ត្វស់្ដឹង ១ អងា ។ 

ខ.មណឌ កបប ម្តនគ្ពោះពញទធគ្ត្វស់្ដឹង ២ អងា ។ 

រ. វរកបប ម្តនគ្ពោះពញទធគ្ត្វស់្ដឹង ៣ អងា ។ 

ឃ. សារមណឌ កបប ម្តនគ្ពោះពញទធគ្ត្វស់្ដឹង ៤ អងា ។ 

ង. ភទៃកបប ម្តនគ្ពោះពញទធគ្ត្វស់្ដឹង ៥ អងា ។ 
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ក្នងុសម័យេចចុេបនន(ភទ្ទក្េប) 

ម្នះមនព្ពះពុទ្ធព្ាសដ់ឹង ៥ អងគគ ៈ 

១- ព្រះរុទ្ធព្រះនាម ព្រះក្កុ្សនធ 
២- ព្រះរុទ្ធព្រះនាម ព្រះម្កានាគមន 
៣- ព្រះរុទ្ធព្រះនាម ព្រះក្សេប 
៤- ព្រះរុទ្ធព្រះនាម ព្រះសមណម្គាត្ម 
៥- ព្រះរុទ្ធព្រះនាម ព្រះអរ ិម្មម្ត្ត យ ។ 

កាញងចុំនណ្តម គ្ពោះពញទធោុំង ៥ អងាននាោះម្តនគ្ពោះពញទធមួយគ្ពោះអងា 
គ្ទង់នៅជាគ្ពោះនព្តធិស្តានៅន យី រ គ្ពោះអរយិនមនតាយយ កុំពញងខ្តបុំនពញ 
បារមីនៅឋានតញសិ្ត្វ (ជាន់ទី៤កាញងសាថ នសួ្រ៌ា) នដីមបបីានគ្ត្វស់្ដឹងជា 
គ្ពោះពញទធនានពលខាងមញខកាញងនលាកនយងីននោះ នដីមបនីគ្បាស្ស្តាឲ្យរចួផញត 
ចាកទញកខោុំងពួង ។ 

ព្តកយថ្ន “នព្តធសិ្តា” ខ្គ្បថ្ន “ស្តានចោះដឹង”  រ អាកខ្ដលបគ្មុង 
នឹងបានគ្ត្វស់្ដឹងនូវអនញតារធម៌ា រ  ចាប់ ស្គ្ម្តប់កាប់កាត់បុំបាក់ជាតិ 
ជោ ពាធ ិមរណៈ ទញកខនោស្នសាកនៅ ឲ្យអស់្នៅមិនឲ្យនៅម្តននស្ស្ 
ស្ល់ស្ុំនល់ស្ុំណ្តមបនាចិបនាួចន យី បានដល់នស្ចកាីនចោះដឹងយា៉ា ង 
ខពង់ខពស់្វនិស្ស្វសិ្ញទធបុំផញត នឹងរកនស្ចកាីនចោះដឹងឯណ្តឲ្យនងលថ្នល នគ្កខ្លង 
ជាងឬនស្មីគម នន យី ។ ចុំខ្ណកនស្ចកាីនចោះដឹងដនទនទៀត ដូចនចោះដឹង 
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ខាងវទិាសាស្រស្ាម្តននចោះ ខ្ញក ផសុំធាតញ ខ្គ្បធាតញ នចោះនធាីអរាសិ្នីនិង 
នគ្រឿងយនាយាននផសងៗ ដូចស្ពានងៃននោះ ជាចុំនណោះ នចោះជុំនាញ បានជា 
ជុំនួយជួយស្គ្មួលជីវភាពក៏ពិតខ្មន ខ្តការនចោះដឹងោុំងននាោះ មិនអាច 
ខ្កនស្ចកាីទញកខផលូវចិតាខ្ដលជាទញកខយា៉ា ងស្ុំខាន់ឲ្យអស់្នៅបានន យី ។ 
នហតញននោះអាកនចោះដឹងោុំងននាោះមិនន ម្ ោះថ្ន គ្ពោះនព្តធិស្តានទ, ខ្ដលនៅ 
ថ្ន គ្ពោះនព្តធិស្តាននាោះស្ុំនៅយកនលាកអាកណ្តខ្ដលនធាីខលួនឲ្យត្វុំងនៅ 
កាញងធម៌ា ១០ គ្បការននោះ ជានគ្រឿងនធាីឲ្យបាននស្ចកាីនចោះដឹងយា៉ា ងខពង់ខពស់្ 
ជានស្ចកាីនចោះដឹងដ៏ម្តនអុំណ្តច ខ្តមិនឲ្យនកីតចាស់្ ឈ្ សាល ប់ ទញកខភ័យ 
នសាកនៅនតា គ្កហាយ អនាោយនផសងៗបានក៏គ្ពោះនព្តធិស្តាននាោះ ម្តន 
៣ គ្បនភទរ  បញ្ជញ ធកិ១ ស្ោធ ធកិ១ វរីយិាធកិ១ ម្តននស្ចកាីខ្គ្បនឹង 
អធិបាយដូចខាងនគ្កាមននោះ ៖ 

បញ្ញញ ធិក្ ខ្គ្បថ្ន អាកនគ្កខ្លងនោយបញ្ជញ  អធិបាយថ្ន គ្ពោះ 
នព្តធិស្តាគ្បនភទននោះ ម្តនបញ្ជញ នគ្កខ្លងជាងរញណធម៌ាដនទោុំងអស្់ចុំ 
ខ្ណករញណធម៌ា ដនទដូចជាស្ោធ  និងវរីយិជានដីមម្តននៅគ្ពមខ្ដរ ខ្ត 
តិចជាងបញ្ជញ  ឬអន់ទន់ជាង បញ្ជញ  ។ 

សទធ ធិក្ ខ្គ្បថ្ន អាកនគ្កខ្លងនោយស្ោធ  អធិបាយថ្ន គ្ពោះ 
នព្តធិស្តាគ្បនភទននោះ ម្តនស្ោធ នកលៀវកាល ជាងរញណធម៌ាដនទ ឯបញ្ជញ  ឬ 
វរីយិៈម្តននៅគ្ពមខ្ដរ ខ្តតិចទន់នខាយជាងស្ោធ  ។ 

វ ើរោិធិក្ ខ្គ្បថ្ន អាកនគ្កខ្លងនោយនស្ចកាីពាយាម អធ-ិ 
បាយថ្ន គ្ពោះនព្តធិស្តាគ្បនភទននោះ ម្តនវរីយិៈនគ្ចីនជាង ឬខ្ខងខ្រ ៉ាង 
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ជាងរញណស្មបតាិដនទៗោុំងអស្់ ឯរញណធម៌ាដនទៗ ដូចបញ្ជញ  ឬស្ោធ ជា 
នដីម ក៏ម្តននៅគ្ពមខ្ដរ ខ្តទន់នខាយជាងវរីយិៈ ។ 

រមួនស្ចកាីថ្ន គ្ពោះនព្តធិស្តាទី១ ម្តនបញ្ជញ ជាគ្បមញខ ទី២ ម្តន 
ស្ោធ ជាគ្បមញខ ទី៣ ម្តនវរីយិៈ ជាគ្បមញខ ។ 

កាលបរមិ្ចឆទ្ក្នការសាងបារមើរបសព់្រះម្ពាធសិត្វ 
គ្ពោះនព្តធិស្តាោុំង៣ គ្បនភទននាោះ គ្តូវសាងស្នសុំបុំនពញបារមី 

ោុំង១០ គ្បការ ម្តនោនសី្លជានដីមឲ្យចាស់្កាល ន ងីជាជាន់ៗ រហូត 
ដល់បានគ្រប់គ្គន់ោុំង ៣ ជាន់ខ្ដលនៅថ្ន បារមី៣០ ខ្តម្តនការ 
កុំណត់កត់ស្ុំគល់ការសាងបារមីឆ្ប់យូរជាងគា រ ៈ  

បញ្ជញ ធកិនព្តធសិ្តា សាងបារមីអស់្ ២០ អស្នងខយយ និងមួយ  

ខ្ស្នកបបនទីបស្នគ្មច នគ្ព្តោះកាញងការសាងននាោះ ខ្បងខ្ចកជា៣ខ្ផាករ  
គ្គន់ខ្តរលឹកនឹកកាញងចតិា និងគ្បគ្ពឹតាពាយាមឲ្យបានជា គ្ពោះពញទធននាោះ 
នកីននវលាយូរដល់ ៧អស្នងខយយ បនញ្ចញវចីស្ុំដីគ្បាថ្នា  ៩ អស្នងខយយ 
បានទទួលពញទធពាករណ៍ ៤ អស្នងខយយ ១ខ្ស្នកបប ។ 

ស្ោធ ធកិនព្តធសិ្តា ត្វុំងនស្ចកាីគ្បាថ្នា នៅកាញងចិតា ១៤អ 
ស្នងខយយ នចញស្ុំដីគ្បាថ្នា  ១៨ អស្នងខយយ បានទទួលពញទធពាករណ៍ 
៨អស្នងខយយ ១ខ្ស្នកបប រមួជា ៤០ អស្នងខយយ ១ខ្ស្នកបប 
នទីបបានគ្ត្វស់្ដឹង ។ 
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វរីយិាធកិនព្តធសិ្តា ត្វុំងនស្ចកាីគ្បាថ្នា នៅកាញងចិតា ២៨ 
អស្នងខយយ នចញស្ុំដីគ្បាថ្នា  ៣៦ អស្នងខយយ បានទទួលពញទធពាករណ៍ 
១៦អស្នងខយយ ១ខ្ស្នកបប រមួជា ៨០អស្នងខយយ ១ខ្ស្នកបប នទីបបាន 
គ្ត្វស់្ដឹង ។ 

គ្ពោះនព្តធិស្តាោុំង៣ គ្បនភទននាោះ នបីរបួរមួឲ្យខលីមកនៅគ្តឹមពីរ 
យា៉ា ងរ  នយិតនព្តធសិ្តា ១ និងអនយិនព្តធសិ្តា ១ ។ អនយិតៈ ខ្គ្បថ្ន 
“មិននទៀង, មិនគ្បាកដគ្បជា” អធិបាយថ្ន គ្ពោះនព្តធិស្តាោុំង៣ គ្បនភទ 
ននាោះ នបីនៅមិនោន់បានទទួលពញទធពាករណ៍អុំពសី្ុំណ្តក់គ្ពោះពញទធអងា 
ណ្តមួយថ្ន នឹងបានគ្ត្វស់្ជាគ្ពោះស្ពាញ្ញូពញទធនៅន យីនទ អាចគ្ត ប់ 
កាល យនៅជាគ្ពោះបនចចកពញទធ ឬសាវក័ពញទធនៅវញិ ក៏បានត្វមនស្ចកាីគ្តូវ 
ការ ។ នបីបានទទួលពញទធពាករណ៍នហយី នៅថ្ន នយិតនព្តធសិ្តា 
ខ្គ្បថ្ន គ្បាកដជានឹងបានគ្ត្វស់្ជាគ្ពោះស្ពាញ្ញូពញទធនោយោច់ខាតឥត 
ខាន ។ ស្ួរថ្នចញោះកាលណ្ត នទីបបានទទួលពញទធពាករណ៍? ន្លយីថ្ន 
កាលបាន ដល់គ្ពមនោយអងា ៨គ្បការ ខ្ដលនៅថ្នស្នម្តធានធម៌ា ៨  

ននាោះនទីប បានទទួលពញទធពាករណ៍ ។ 

សម្មធានធម ៌៨ ោ៉ា ងគឺឺៈ 
ព្តកយថ្ន ស្នម្តធានធម៌ា ខ្គ្បថ្ន “ធម៌ាជាទីគ្បជញុំផាញ ុំ ឬរបួរួបរមួគា  

គ្រប់អងា” ក៏គ្ពោះពញទធវងសអងានព្តធិស្តាខ្ដលបានទទួលទុំនាយការោយ 
អុំពីស្ុំណ្តក់គ្ពោះពញទធ ថ្នគ្បាកដជានឹងបានគ្ត្វស់្ដឹងជាគ្ពោះពញទធននាោះ គ្តូវ 
ម្តនអងារញណស្នម្តធានធម៌ា ៨យា៉ា ង នពញនលញមិនខាោះខាតរ ៈ 
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១- មនុសេត្តាំ គ្តូវម្តនកុំនណីតនកីតជាមនញស្ស ។ 

២- លិងគសមបត្ត ិ ដល់គ្ពមនោយនភទរ ជាបញរស្គ្ពមគ្រប់ចុំ- 
ខ្ណក មិនជាស្រស្ាី ឬនខៃីយជានដីមន យី ។ 

៣- ម្េតុ្សមបត្ត ិ គ្តូវម្តនឧបនសិ្សយ័អាចស្នគ្មចគ្ពោះអរ- 
ហនាបានស្ញនមធត្វបស្ជាតួយា៉ា ងរ ថ្ននបីគ្បាថ្នា ជាគ្ពោះអរហនាក៏បាន 
កាញងខណៈននាោះឯង ។ 

៤- សាថ រទ្សេនាំ គ្តូវបានជួបគ្បទោះនឹងគ្ពោះពញទធអងាណ្ត 
មួយនហយី បាននធាីអុំនពីថ្នា យដល់គ្ពោះពញទធអងាននាោះ ដូចស្ញនមធត្វបស្ 
ខ្ដលបានគ្កាបគ្ោលគ្កាលកាយថ្នា យជាសាព នដល់គ្ពោះគ្ទង់ញណគ្ពោះ
នាមទីបងារ ។ 

៥- បរវជាជ  គ្តូវជាបពាជិតគ្បគ្ពឹតាធម៌ា ជាត្វបស្ឬបរពិ្តា ជកក៏ 
នោយឲ្យខ្តគ្បគ្ពឹតាគ្តឹមគ្តូវ ។ 

៦- គុណសមបត្ត ិគ្តូវបរបូិណ៌ា នោយរញណរ  អភិញ្ជញ  ៥  

ស្ម្តបតាិ ៨ ។ 

៧- អធិកាម្រា គ្តូវបាននធាីអុំនពីដ៏ខពង់ខពស់្បាននធាីអុំនណ្តយឲ្យ 
ជីវតិនឹងបញគ្តភរយិាជាោននោយនចតនាគ្បាថ្នា នព្តធិញណ ។ 

៨- ឆនទា គ្តូវម្តននស្ចកាីនពញចិតាយា៉ា ងនកលៀវកាល កាញងភាពជា  
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គ្ពោះពញទធមិនគ្តូវការគ្បាថ្នា ជាអាីនទៀតន យី ។ 

កាលម្តនអងារញណធម៌ាោុំងននោះ គ្រប់ោុំង៨ កាញងជាតណិ្តនហយី 
ជាតិននាោះ ឯងនទីបបានទទួលពញទធពាករណ៍ថ្ន ជានយិតនព្តធសិ្តា ។ 

(អដឋកថ្ន បបញ្ច សូ្តនី) 

បទថ្ន នព្តធិស្តានស្សវ ស្នត្វា   ខ្គ្បថ្ន អាកនឹងគ្ត្វស់្ដឹងរ  ស្តា 
ខ្ដលរួរនឹងគ្ត្វស់្ដឹងនូវស្ម្តម ស្នម្តព ធិញណ ម៉ាាងនទៀតនស្ចកាីថ្ន ស្តា 
អាកជារ  អាកជាប់ជុំព្តក់នៅកាញងគ្ពោះនព្តធិញណ, នគ្ព្តោះថ្ន ោប់ចាប់នផាីម 
ត្វុំងពី អភនិិហារស្នគ្មចនៅនោយការគ្បជញុំននធម៌ា ៨គ្បការ នទៀបគ្ពោះ 
យញរលបាទរបស់្គ្ពោះម្តនគ្ពោះភារជាម្តច ស់្គ្ទង់ គ្ពោះនាមថ្ន “ ទីបងារ ” 
គ្ពោះតថ្នរតខ្ដលជាគ្ពោះនព្តធិស្តា ឬជាស្តាអាកជាប់ជុំព្តក់នៅកាញងនព្តធិ 
ញណ នបាជ្ាថ្ន នព្តធិញណននោះតថ្នរតគ្តូវគ្ត្វស់្ដឹងឲ្យោល់ខ្តបាន 
មិនគ្ពមលោះបង់នចាលនស្ចកាីពាយាមនដីមបកីារគ្ត្វស់្ដឹងនព្តធិញណ
ននាោះន យីនគ្ព្តោះដូនចាា ោះនទីបថ្ន “គ្ពោះនព្តធិស្តា” ។ តស្ស មយាុំ នស្ចកាីថ្ន 
ស្គ្ម្តប់តថ្នរតននាោះរ  អាកជាគ្ពោះនព្តធិស្តាយា៉ា ងននោះ នញ ោះឯង ។ 

ម្ោធិសតវមុននឹងចុះាបេ់េដិសនធិ  

ម្ោក្ពិាបរណានូវមហាវិម្ោក្នៈទាងំ៥គ ៈ 

១- កាល នគ្ព្តោះអាគ្ស័្យនហតញ ជាធមមត្វនបីកាញងកាលណ្តស្តា 
ម្តនអាយញនគ្ចីនជាងមួយខ្ស្នឆ្ា ុំ ឬងយតិចចញោះមកពីមួយរយឆ្ា ុំ កាល 
ននាោះគ្ពោះពញទធមិនខ្ដលចញោះមកនកីតនទ, ោល់ខ្តអាយញមនញស្សយា៉ា ងនគ្ចីន 
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មួយខ្ស្នឆ្ា ុំ ឬយា៉ា ងតិចបុំផញតគ្តឹមមយួរយឆ្ា ុំ នទីបគ្ពោះពញទធចញោះមកនកីត 
កាញងនលាក ។ 

២- ព្បម្ទ្ស រ គ្ពោះពញទធមិនខ្ដលនកីតកាញង បចចនាគ្បនទស្នទ 
បញរាលោុំងឡាយម្តនយស្នគ្ចីនម្តនគ្ពោះពញទធជានដមី ខ្តងខ្តនកីតកាញង 
មជឈមិគ្បនទស្ប៉ាញនណ្តណ ោះ ។ 

៣- មា រ គ្ពោះអងារមិលនមីលនូវម្តត្វជាស្រស្ាីន ោះនឡាោះមិន 
ខ្មនជាអាកនលងស្ញោជានដីម ឯស្រស្ាីជាពញទធម្តត្វននាោះជាស្រស្ាីម្តន អភិន-ី 
ហារកសាងមកអុំពីអតតីភព ម្តនបារមីធម៌ាបុំនពញគ្រប់មួយខ្ស្នកបប 
នហយី ។ 

៤- ព្ត្ក្លូ រ គ្ពោះពញទធមិនខ្ដលនកីតកាញងគ្តកូលោបនទ ខ្តង 
ខ្តនកីតកាញងគ្តកូលពីររ  ខតាយិគ្តកូល១ និងគ្ព្តហមណ៍គ្តកូល១ ។ 

៥- ទ្វើប រ គ្ពោះអងាមិនខ្ដលនកីតកាញងទាីបដនទនទ គ្ទង់ខ្តងខ្ត 
នកីតកាញងជមពូទាបីប៉ាញនណ្តណ ោះ នគ្ព្តោះទាីបោុំងបីជាទាីបស្គ្ម្តប់ស្តានសាយផល 
របស់្ស្ញចរតិធម៌ាដូចជមពូទាបីន យី ។ 

ទ្វើបមន៤គឺឺៈ 
១- បុរវវមិ្ទ្េទ្វើប ទាីបខាងនកីត ខាងនកីតភាុំសិ្ននរញ ម្តននដីម 

នគ្ចស្ជាគ្បចាុំទាីប មនញស្សកាញងទាីបននាោះមិនពិបាកននឿយហត់នោយកសិ្- 
កមមព្តណិជាកមមន យី នគ្ព្តោះម្តនគ្បាសាទ១ វចិិគ្តរចនានោយខ្កវ៧គ្ប 
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ការ កមពស្់១៥នយាជន៍ ឲ្យស្នគ្មចនស្ចកាីគ្តូវការរបស់្មនញស្សបានគ្រប់ 
យា៉ា ង ។ នហយីមនញស្សរស់្នៅទីននាោះម្តនអាយញ ៧០០ ឆ្ា ុំនទៀងោត់ ។ 

២- អមរម្គាោនើទ្វើប ទាីបខាងលិច ខាងលិចភាុំសិ្ននរញ ម្តន 
នដីមកញមពៈ (នដីមខៃញ ុំ) ជាគ្បចាុំទាីប មនញស្សកាញងទាីបននាោះមិនកងាល់នោយ 
កសិ្កមមព្តណិជាកមមន យី នគ្ព្តោះម្តនដួងខ្កវឲ្យស្នគ្មចនស្ចកាីគ្បាថ្នា  
បានគ្រប់យា៉ា ង ។ នហយីមនញស្សរស់្នៅទីននាោះម្តនអាយញ ៥០០ ឆ្ា ុំនទៀង 
ោត់ ។ 

៣- ឧត្តរកុ្រុទ្វើប ស្ថិតនៅទិស្ខាងនជីងភាុំសិ្ននរញ ម្តននដីម 
កបបគ្ពឹកសគ្បចាុំទាីប, មនញស្សកាញងទាីបននាោះមិនរវល់កងាល់នោយកសិ្កមម 
ព្តណិជាកមមន យីចង់បានអាី  ឬចង់បរនិភារចុំណីអាហារខ្បបណ្ត គ្គន់ 
ខ្តនដីរនៅដល់នដីមកបបគ្ពឹកស បានដូចនស្ចកាីគ្បាថ្នា  ស្រស្ាីម្តនរភ៌ា ៧ នងៃ 
គ្បសូ្តបញគ្តធីត្វគ្បសូ្តបាន ៧ នងៃនចោះនដីរនចោះរត់, នហយីមនញស្សរស់្នៅ 
ទីកខ្នលងននាោះម្តនអាយញ ១០០០ឆ្ា ុំ នទៀងោត់ ។ 

មនញស្សកាញងឧតារកញរញទាីបម្តនរញណ៣គ្បការខពង់ខពស់្នឹងគ្បនសី្រ 
ជាងមនញស្សជមពូទាីប និងនទវត្វជាន់ត្វវតិងស ។ 

គុណ ៣ ព្បការរបស់អនក្ឧត្តរកុ្រុទ្វើបគឺឺៈ 
១- អនក្ឧត្តរកុ្រុ មិនកាន់យកម្តស្គ្បាក់ថ្នជារបស់្ខលួន ។ 

២- អនក្ឧត្តរកុ្រុ មិនហួងខ្ហងឬគ្បកាន់ថ្នបញគ្តភរយិា និង  
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សាា មីរបស់្ខលួនន យី ។ 

៣- អនក្ឧត្តរកុ្រុ គ្តូវម្តនអាយញខ្វងរហូតដល់ ១០០០ ឆ្ា ុំ 
ជានិចច ។ 

ក្ដនែងម្ៅម្ក្ើ ត្របស់អនក្ឧត្តរកុ្រុទ្វើប 
ធមមត្វអាកឧតារកញរញ ម្តនការរកាសី្ល៥ ជាប់ជានិចច នគ្ព្តោះនហតញ 

ដូនចាា ោះមនញស្សោុំងននាោះ កាលសាល ប់នហយី រខ្មងនៅនកីតកាញងនទវនលាក 
ដូចម្តនបាលីស្ខ្មាង ទញកកាញងនវងាញតារអដឋកថ្ន និងសារតថទីបនីដកីា ថ្ន 
“គត្ិបិ និរវទធ  ត្រា ចរាិវ  សម្គគម្ វ និរវត្តនត”ិ ខ្គ្បថ្ន 
កខ្នលងនៅនកីតពិតគ្បាកដរបស់្ឧតារកញរញ រ កាលណ្តសាល ប់នហយីគ្តូវនៅ 
នកីតកាញងនទវនលាកនោយពិតគ្បាកដ ។ 

បញ្ជា ក់ថ្ន អាកឧតារកញរញ កាលសាល ប់ចាកភពចាស់្នហយីគ្តូវនៅ 
នកីតកាញងនទវនលាកពិតគ្បាកដ ខ្តងដល់នពលចញតិចាកនទវនលាកវញិ ចួន 
កាលអាចនៅនកីតកាញងអបាយភូមិោុំង៤ ឬកាញងជមពូទាបីដនទ ឬក៏កាញងភូម ិ
ណ្តនីមួយ ក៏ម្តនខ្ដរ ដូនចាោះអាកឧតារកញរញមិននៅកាន់អបាយភូមក៏ិម្តន 
គ្តឹមខ្តមួយជាតិ អុំពីភពខ្ដលនរកុំពញងរស់្នៅប៉ាញនណ្តណ ោះ ។ 

៤- ឈមពូទ្វើប ស្ថិតនៅខាងតបូងភាុំសិ្ននរញ ម្តននដីមគ្ពីងគ្បចាុំទាីប  

មនញស្សកាញងទាបីននាោះរកស្ញីចិញ្ច ឹមជីវតិនោយកសិ្កមម នឹងព្តណិជាកមមជា 
នដីម, ស្រស្ាីម្តនរភ៌ា ៩ ខ្ខ ជាងនទីបគ្បសូ្តបញគ្តធីត្វ ។ មនញស្សខ្ដល 
អាគ្ស័្យនៅទាីបននាោះម្តនអាយញមិននទៀងោត់អាគ្ស័្យការតឹងធូរខញស្គា  
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ដូចស្ម័យណ្តមួយមនញស្សកាញងជមពូទាបីម្តនអាយញខ្វងណ្តស់្ រហូតដល់ 
មួយអស្នងខយយឆ្ា ុំ ការោប់អស្នងខយយននាោះរ  នយងីស្រនស្រនលខ ០១ 
នហយីខ្ងមសូ្នយពីនគ្កាយនលខ ០១ ននាោះដល់នៅ១៤០សូ្នយ នទីបបាន 
នស្មីនិង០១ អស្នងខយយ ។ 

នបីស្ម័យណ្តអាកជមពូទាបីម្តនកាយ វាចា ចិតា មិនគ្បកបនោយ 
សី្លធម៌ានទ ស្ម័យននាោះអាកជមពូទាបីម្តនអាយញងយចញោះមកត្វមលុំោប់ 
មកនៅគ្តឹម ១០ ឆ្ា ុំក៏ម្តន ។ 
         មនុសសក្នងុជមពូទ្វីេមនគុណ្៣ព្េការខពង់ខពសជ់ាងព្េម្សើរ 

ជាងមនុសសក្នងុឧតតរក្រុទុ្វីេ និងម្ទ្វាជាន់ាវតិងស ។ 

រញណ ៣ គ្បការរបស់្អាកជមពូទាបីរ ៈ 

១. សូ្រភាវៈ ម្តនចិតាកាល ហានកាញងការបុំនពញ ោនសី្ល ភាវនា ។ 

២. ស្តមិនាៈ ម្តនស្តិត្វុំងនៅជាប់កាញងរញណគ្ពោះរតនៈគ្ត័យ ។ 

៣. គ្ពហមចរយិវាស្ៈ គ្បគ្ពឹតាគ្ពហមចរយិ រ បួស្បាន ។ 

ដូចម្តនសាធកបាលីគ្ពោះស្ម្តម ស្មពញទធស្ខ្មាងទញកកាញង នវនបិាត- 
អងាញតារនកិាយថ្ន “ត្ើេិ ភិក្ខ ម្វ ឋាម្នេិ ឈមពូទ្ើបកា មនុសា 
ឧត្តរកុ្រុម្ក្ មនុម្សេ អធិគគណហ នតិ ម្ទ្វ ច ាវត្ឹម្ស  
ក្ត្ម្មេិ ត្ើេិ ឋាម្នេិ សរូា ច សត្ិមម្នាត  ច ឥត្ិ 
ព្រេោចរ ិវាម្សា ចាត្”ិ ខ្គ្បថ្ន ម្តា លភិកខញោុំងឡាយមនញស្សកាញង 
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ជមពូទាីបជាអាកម្តនរញណខពស់្នហយីគ្បនសី្រជាង មនញស្សកាញងឧតារកញរញ និង 
នទវត្វជាន់ត្វវតិងស ៣ យា៉ា ងរ  ចិតារងឹបញ ងកាល ហានកាញងការនធាីនស្ចកាីលអ 
ម្តនស្តិត្វុំងម្តុំកាញងគ្ពោះរតនៈគ្ត័យ និងគ្បគ្ពឹតាគ្ពហមចរយិរ បួស្បាន ។ 

ទ្ាំេាំម្ែើមម្ ើព្បចាាំទ្វើបទាំង៤គឺឺៈ 
នឈ្ោីុំងអស់្ននោះស្ញទធខ្តជានស្ាចននរញកខជាតិម្តនអាយញខ្វងត្វុំង

នៅអស្់១កបប ម្តនទុំហុំនឹងកមពស់្ជានដីមប៉ាញនគា ោុំងអស់្រ  ម្តនទុំហុំជញុំ 
វញិនដីមចុំនួនដប់គ្បាុំនយាជន៍ (១៥នយាជន៍) បនណ្តា យនដីមនិង 
បនណ្តា យខ្មក ខ្ដលខ្បកនៅជញុំវញិនដីមម្តខ ងៗម្តនហាសិ្បនយាជន៍ 
(៥០នយាជន៍) រ ុំភាយខ្មកពីម្តខ ងនៅម្តខ ងនឹងកមពស់្ខ្មកនៅខាងនលី 
ចុំនួនមួយរយនយាជន៍ (១០០នយាជន៍) ។ 

ទ្ាំេាំទ្វើបទាំង៤គឺឺៈ 
ជមពូទាីបនងិសាថ នត្វវតិងស, សាថ នអស្ញរ, សាថ ននរកអវចីី ម្តនទុំហុំ 

មួយមញីននយាជន៍ដូចគា  (១០,០០០នយាជន៍), អមរនគយានីទាីបនឹងបញពា 
វនិទហទាីបម្តនទុំហុំពីរព្តន់នយាជន៍ (២,០០០ នយាជន៍), ឧតារកញរញទាីប 
ម្តនទុំហុំគ្បាុំបីព្តន់នយាជន៍ (៨,០០០ នយាជន៍) ។ ទាីបោុំង៤ ននោះទាីប 
នីមួយៗ ម្តនទាីបតូចៗគ្បាុំរយៗ ជាបរវិាររមួននាោះកាញងចកាវា មយួជញុំវញិ 
ចកាវា  ម្តនភាុំធុំខ្វងព័ទធជញុំវញិភាុំននាោះចាក់ឬស្នៅកាញងមហាស្មញទៃជនគ្ៅ 
គ្បាុំបីមញ នពីរព្តន់នយាជន៍ (៨២,០០០នយាជន៍) ដញោះខពស់្ន ងីនលីម្តន  

កមពស្់ គ្បាុំបីមញ នពីរព្តន់នយាជន៍ខ្ដរ ។ 
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បញ្ជា ក់នស្ចកាី 
ព្តកយថ្ននលាកធាតញ និងចកាវា  ជាព្តកយខ្តមួយគ្គន់ខ្តនផសងគា  

នោយនស្ចកាីប៉ាញនណ្តណ ោះនទ ។ កាញងនលាកធាតញមួយ ឬចកាវា មួយម្តនទាីប 
ធុំ៤ ទាីបតូចគ្បាុំរយៗ, ម្តនភាុំសិ្ននរញ, ភាុំស្តាបរភិណឌ , សាថ នស្ួរ៌ា ៦ ជាន់, 
សាថ នគ្ពហម, សាថ នមនញស្សនឹងសាថ ននរកជានដីម នហយីម្តនគ្ពោះអាទិតយ 
គ្ពោះចនៃ ។ គ្ពោះអាទិតយននាោះម្តនទុំហុំ ៥០ នយាជន៍, គ្ពោះចនៃទុំហុំ ៤៩ 
នយាជន៍ ជាវមិ្តនគ្បាសាទរបស់្ស្ញរយិនទវបញគ្ត និងចនៃនទវបញគ្ត ស្ង្គខ រ 
នលាកត្វក់ខ្តងន ងីស្គ្ម្តប់បុំភល នលាកម្តនគ្បគ្កតីនដីរគ្បទកសណិភាុំសិ្-
ននរញជានិចច, គ្ពោះអាទិតយកាញងមួយយប់មយួនងៃនដីរបានមួយជញុំភាុំសិ្ននរញ, គ្ពោះ 
ចនៃនដីរមួយខ្ខ នទីបបានមយួជញុំភាុំសិ្ននរញ ។ របួរមួស្ម្តា រៈោុំងអស្់ដូចនរៀប 
ោប់មកននោះនៅថ្ន នលាកធាតញមួយ ឬចកាវា មួយ ។ 

នលាកធាតញ ឬចកាវា ននាោះម្តននគ្ចីនជាអននកមិនខ្មន ម្តនខ្ត 
មួយនទរមួនលាកធាតញ ឬចកាវា ខ្ដលម្តនោុំងប៉ាញនាម ន នៅថ្ន ឱកាស្ 
នលាក ។ 
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ព្រវតិតសយងខបរបសព់្ព្ះព្ទុ្ធ៥អងគគៈ 
ព្ពះពុទ្ធ ព្ពះនាមក្ក្សុនធៈ មានជាតិជាព្រេាណ៍្ព្ព្េះបិត្ម 

ព្ព្េះនាម អគគិទ្ត្តព្ពាេោណ៍ ព្ព្េះមាត្មព្ព្េះនាម វសិាោម្ទ្វ ើ រៅ 
នរ រខមបូ  ី។ ព្ព្េះអ្ងារៅព្របព់្រងផទេះអ្ ់ ៤រនឆ់្ា ុំ រេើយមានព្បា-
ស្លទែព៏្បរ ើ  ៣ខាងរ ឺ ១រ ា្ េះ ោមវឌ្ឍ, ២រ ា្ េះ ោម ុទធ,ិ ៣ 
រ ា្ េះ តវិឌ្ឍន, មានស្រ តីបរព្មើ ៣០រនន់ា  ់ ឯអ្រាមរេ ី ព្ព្េះនាម 
ម្រាបិនើ បានព្ព្េះឱ   ១អ្ងា ព្ព្េះនាមឧត្តរឺៈ ព្ទងោ់ងរៅប ួរោយ 
ោន ែរ្វើោ ព្ាោមអ្ ់ ៨ដខរត ់ រទើបព្ព្េះអ្ងាព្ត្ម ់ែឹងរៅរព្ោម 
រែើម សិរ ើសព្រឹក្េ (រែើមរព្ច ) ព្ព្េះ  ាីែូចជាមា ព្បមាណ្ ១០ 
រោជន ៍  ព្វោលៗ ព្ទង ់ដមតង្មាចព្ រៅ មរិទយវន័ បានោុុំង 
ព្ព្ួ  តវ ឲ្យព្ត្ម ់ែឹង ៣រលើ រឺ ទី១ ៤មុនឺរោែ,ិ ទី២ ៣មុនឺរោែ,ិ 
ទី៣ រណ្នាមនិបាន នឹងជបួជុុំស្លវ ័ នាបិាត ៤មុនឺអ្ងា, ភ ិខុ វុឌ្ឍជិៈ 
ជាឧបោា   (អ្ែា ថា ពុ្ទធិរជា), ព្ព្េះវ ិ្ ូរតថ  និងព្ព្េះ ញ្ា ីវរតថ  ជារូអ្រា 
ស្លវ ័, ព្ព្េះស្លមារែ  ីនិងព្ព្េះចមារែ  ី (អ្ែា ថា ព្ព្េះ  ញ្ភ រែ )ី ជារូ 
អ្រាស្លវោិ, ឧបា  ឧបោា   ២ ូបរឺ ១រ ា្ េះ អ្ចចុរាតៈ ២រ ា្ េះ 
 ុមនៈ, ឧបា ិោជាឧបោា យិោ ២ ូបរឺ ១រ ា្ េះ ននាទ  ២រ ា្ េះ 
 ុននាទ , បលា័ងកមាន មព ់ ២៦េតថ ព្ទងម់ាន មព ់ ៤០េតថ ព្ព្េះជនា 
៤មុនឺវ ា ព្ព្េះអ្ងាប រិវ ន ដនាង រខមរាម  ព្ព្េះ តូបែព៏្បរ ើ  ប ់ព្ព្េះ 
ពុ្ទធរនាេះ មាន មព ់រៅ ាុងអាោ  ១ គ្មវុត ។ 
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ព្ព្ះព្ទុ្ធ ព្ព្ះនាម្យោនារម្នៈ ម្តនជាតិជា គ្ព្តហមណ៍ 
គ្ពោះបិត្វគ្ពោះនាម  ញ្ញទ្ត្តព្ពាេោណ៍ គ្ពោះម្តត្វគ្ពោះនាម ឧត្តរា នៅ 
គ្ពោះនររ ម្សាភវត្ើ ។ គ្ពោះអងានៅគ្រប់គ្រងផៃោះអស់្ ៣ព្តន់ឆ្ា ុំ នហយី 
ម្តនគ្បាសាទដ៏គ្បនសី្រ ៣ខាងស្គ្ម្តប់រង់រ  ១ន ម្ ោះ តុ្សិត្, ២ន ម្ ោះ 
សនតុ សិត្, ៣ន ម្ ោះ សនតុែឋ, ម្តនស្រស្ាីចាុំបនគ្មី ១៦ព្តន់នាក់ ម្តនអរា 
មនហសី្គ្ពោះនាម រុចិគាត , ម្តនគ្ពោះោជឱរស្មួយនាម សត្ថវាេ, គ្ទង់ 
យាងនៅបួស្នោយ យានដុំរ ី គ្ទង់ពាយាមអស់្ ៦ខ្ខ នទីបគ្ពោះអងា 
គ្ត្វស់្ដឹងនៅនគ្កាមនដីមឧទុ្មពរព្រឹក្េ (នដីមលាា ) គ្ពោះរស្មីគ្បម្តណមិន 
បានគ្ទង់ស្ខ្មាងធមមចគ្កនៅមិគទ វន័ បានញញ ុំងពពួកស្តាឲ្យគ្ត្វស់្ 
ដឹង ៣នលីក នលីកទី១ ៣មញនីនកាដ,ិ នលីកទី២ ២មញនីនកាដ,ិ នលីកទ៣ 
១មញនីនកាដ,ិ បានជួបជញុំសាវក័ សននិបាត្ដត្ម ួែង ម្តនចុំនួន ៣មញីន 
អងា, ភិកខញ ម្សាត្ថិឈម្ត្ថរ ជាឧបោឋ ក, គ្ពោះភិម្ ាសម្ត្ថរ និងគ្ពោះ 
ឧត្តរម្ត្ថរ ជារូអរាសាវក័, គ្ពោះសមុទទ ម្ថរ ើ និងគ្ពោះឧត្តរាម្ថរ ើ ជារូ 
អរាសាវកិា, នហយីឧបាស្កជាឧបោឋ ក ២នាក់រ  ១ន ម្ ោះ ឧគគឺៈ, 
២ន ម្ ោះ ម្សាមនម្ទ្វឺៈ, ឯឧបាសិ្កាជាឧបោឋ យកិា២នាក់រ  ១ន ម្ ោះ 
សើវោ និងសាម ។ បលល័ងាម្តនកមពស្់ ២០ហតថ, គ្ទង់ម្តនកមពស់្ 
៣០ហតថ, ម្តនគ្ពោះជនម ៣មញនីវស្ា គ្ទង់បរពិ្តា នកខ្នលង បរវារាម 
គ្ពោះធាតញរបស់្គ្ពោះអងាខ្ចកជាចុំខ្ណក ។ 
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ព្ព្ះព្ទុ្ធ ព្ព្ះនាម្កសសបៈ ម្តនជាតិជាគ្ព្តហមណ៍ នររ 
របស់្គ្ពោះម្តនបញណយអងាននាោះន ម្ ោះ ពារាណសើ គ្ពោះបិត្វជាគ្ព្តហមណ៍ 
ន ម្ ោះ ព្រេោទ្ត្ត គ្ពោះម្តត្វន ម្ ោះ ធនវត្ើ (ចនៃវតី) កាញងរមពីរសី្ហ , 
គ្ទង់គ្រប់គ្រងផៃោះ ២ព្តន់ឆ្ា ុំ ម្តនគ្បាសាទដ៏គ្បនសី្រ ៣ខាង ស្គ្ម្តប់រង់រ  
១ន ម្ ោះ េាំស, ២ន ម្ ោះ  ស និងទី៣ ន ម្ ោះ សិរចិនទ ម្តនស្រស្ាីចាុំ 
បនគ្មី ៤៨ព្តន់រូប អរាមនហសី្គ្ពោះនាម សុននាទ  ម្តនគ្ពោះឱរស្មួយនាម 
វឈិិត្ម្សនឺៈ គ្ទង់យាងនៅបួស្នោយគ្បាសាទ បានពាយាមអស្ ់៧នងៃ 
គ្ពោះអងាគ្ត្វស់្ដឹងនៅនគ្កាមនដីម និម្ព្គាធព្រឹក្េ (នដីមនគ្ជ) គ្ពោះរស្មី 
គ្បម្តណមិនបាន ស្ខ្មាងធមមចគ្កនៅ មិគទ វន័ បានញញ ុំងពពួក 
ស្តាឲ្យគ្ត្វស់្ដឹង ៣នលីក នលីកទី១ ចុំនួន ២មុើនម្កាែិ, នលីកទី២ 
ចុំនួន ១មុើនម្កាែិ, នលីកទី៣ ចុំនួន ៥ពាន់ម្កាែិ, បានជួបជញុំសាវក័ 
សននិបាត្ដត្ម ួែង ម្តន២មុើនអងគ, ភិកខញជាឧបោឋ ក សរវមិត្តម្ត្តរ, 
គ្ពោះត្ិសេម្ត្ថរ និងគ្ពោះភារទវ ឈម្ត្ថរ ជារូអរាសាវក័, គ្ពោះអនុោម្ថរ ើ 
និងគ្ពោះឧរុម្វោម្ថរ ើ ជារូអរាសាវកិា, ឧបាស្កជាឧបោឋ ក ២នាក់រ  
សុមងគលឺៈ និង ែិការឺៈ, ឧបាសិ្កាជាឧបោឋ យកិា ២នាក់រ  ១ 
ន ម្ ោះវឈិិត្ម្សនា និងភទ្រទ្ទ, បលល័ងាម្តនកមពស្់ ១៥ហតថ, ព្រះសរ ើរឺៈ 
ម្តនកមពស្២់០ហតថ, ម្តនគ្ពោះជនម ២មុើនវសា, គ្ទង់បរពិ្តា នកខ្នលង 
ម្សត្រារាម, គ្ពោះធាតញម្តនកមពស្់ ១នយាជន៍ ។ 

 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
39 

 
  

ព្ព្ះព្ទុ្ធ ព្ព្ះនាម្យោតម្ៈ មានជាតិជា សព្ត នរ  ប ់ 
ព្ព្េះមានបណុ្យអ្ងារនាេះរ ា្ េះ ក្បិលរសតុ  ព្ព្េះបិត្មជា សព្តព្ព្េះនាម 
សុម្ទធ ទ្ន, ព្ព្េះមាត្មជា សព្តព្ព្េះនាម មោម្ទ្វ ើ,ព្ទងរ់ៅព្របព់្រង 
ផទេះអ្ ់ ២៩ឆ្ា ុំ មានព្បាស្លទែព៏្បរ ើ  ៣ខាង ព្មាបរ់ងរ់ៅរឺ ១ 
រ ា្ េះ សុចនទ, ២រ ា្ េះ ម្កាក្នុទ្, ៣រ ា្ េះ ម្កាញ្ច , មានស្រ តី 
ចុំបរព្មើ ៤០រនន់ា  ់ មានអ្រាមរេ ីព្ព្េះនាម  ម្សាធរា, បាន 
ព្ព្េះឱ  មយួនាម រាេុល ព្ទងោ់ងរៅស្លងផាួ រោយោនរ េះ 
បាន ស្លងបា មជីាបញ្ញា ្ិ  អ្ ់៤អ្ រងខយយ និងមយួដ ន បប 
ព្ាោមរ្វើទុ ក  ិ ោិអ្ ់ ៦វ ារទៀត រទើបព្ព្េះអ្ងាព្ត្ម ់ែឹងរៅ 
រព្ោមរែើម អសេត្ថព្រឹក្េ (ម្ពាធិ៍បា ) មានព្ព្េះ  ាី១ព្ាមជានិចច 
 ដមតង្មាចព្ រៅម្ព្ព្ ឥសិបទ្នមិគិទ វន័ បានោុុំងព្ព្ួ  តវ 
ឲ្យព្ត្ម ់ែឹង ៣រលើ  រលើ ទ១ី ចុំននួ១៨រោែិ រលើ ទី២ ចុំនួនមនិ 
អាចរាបប់ាន រលើ ទ៣ី  ម៏និអាចរាបប់ាន ចួបជុុំស្លវ ័ ចតុ្រងគសននិ 
បាត្ ដតមយួែង មានចុំនួន ១២៥០អងគ  ុទធដតជាព្ព្េះខណីាព្ ព្ 
ទុំងអ្ ់រោយឥតមានររនិមនតរ ើយ, ភ ិខុជាឧបោា   ព្រះអាននទ, 
ព្រះម្កាលិត្ឺៈ និងឧបត្ិសេឺៈ ជារូអ្រាស្លវ ័ (មនិទនប់ ួ) ប ួ 
រេើយមានព្ព្េះនាមថា ព្រះម្មគគោែ ន និងព្រះធមោម្សនាបត្ើសារ ើ 
បុព្ត្ ជារូអ្រាស្លវ ័, ម្ខមម្ថរ ើ និងឧបបលវណាណ ម្ថរ ើ ជារូអ្រា 
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ស្លវោិ, ឧបា  ជាឧបោា   ២នា រ់ ឺ ចិត្តឺៈ និងេត្ថ វក្ឺៈ, 
ឧបា ិោឧបោា យិោមាន២នា រ់ ឺននទមា និងឧត្តរា, បលា័ងក  

 មព ់១៤េតថ,    ីៈ មព ់១៦េតថ, ព្រះអងគមនព្រះឈនោ១០០ឆ្ន ាំ 
ព្ទងប់ រិវ ន ដនាង នគរកុ្សិនារា ព្ព្េះធាតុ ប ់ព្ព្េះអ្ងាព្ទងដ់ច ជា 
ចុំដណ្  ។  

(បិែ រលខ ១៦)  

ត្ថាគត្ មានរាងោយព្ទព្ទងនូ់វរុណ្ វចិិព្តរោយល ខណ្ៈ 
ែព៏្បរ ើ  ៣២ព្បោ  ។   ាី ៦ព្ណ៌្ ភារឺៅ ាុងទ ិទុំង១០ ែូចព្ព្េះអា 
ទិតយ  ប ់ទុំងអ្ ់រនេះ នឹងវនិា  ូនយរៅ ឱ!  ង្ខខ  ទុំងព្ួង ជា 
 ប ់ទរទ រទរតើ ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ  ឲ្យអាវគ ឺសើល  ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ  ឲ្យដសបក្ម្ព្កាះគ ឺ្ន  ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ  ឲ្យែណត ប់ដសបក្គ ឺព្រះធម៌  ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ ឲ្យកាាំបតិ្ម្សនៀត្ែ៏ឧត្តមគ ឺរាោម  ។ 
ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ ឲ្យដខលគ ឺសតិ្  ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ ឲ្យកាាំបតិ្គ ឺញាណែ៏មុត្  ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ ឲ្យព្រះខ័នែ៏ព្បម្សើរគ ឺធម៌  ។ 
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ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះឲ្យព្បោប់សព្មប់ញុាាំញើសព្ត្ូវគសឺើល ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ ឲ្យម្ព្គឿងសអិតិ្សាអិ ងគ ឺវជិាជ  ៣ ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ ឲ្យម្ព្គឿងពាក់្ព្ត្ម្ចៀក្គ ឺសល ៤ ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ ឲ្យម្ព្គឿងអាភរណឺៈគ ឺអភិញ្ញញ  ៦ ។ 

ព្រះសមពុទ្ធអងគម្នាះ ឲ្យម្ព្គឿងព្បោប់ជាវកិារក្នផ្កក គ ឺ ព្រះ 
សទ្ធមោ   ។ 

 

 

 

  អនកោរឃើញធត ៌    អនកនុ ះដូចរឃើញតថាគត 

  អនកោរឃើញតថាគត    ដូចោរឃើញធត ៌។ 
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រសោើទាំង ៦ រណ៌ គមឺនម្សចក្តើ រនយលថ់ាឺៈ 
១  ពណ៌ខ ៀវ គតឺណំាងឲ្យកាលដែលព្ពះអងគព្រងខ់ោយ 

ព្ពះជាតជិាព្ពះបារស្រីពិរាស្ររត ។ ក្នុងកាលខ ះគ ឺ ព្ពះឥន្ទបាន្ 
ដក្ែង ែនួ្ខ្វើព្ាហ្មណ៍ មក្រមូព្ពះខន្ព្តទងំគរូបរព់្ពះអងគ ។ 
ព្ពះអងគក្ខ៏្ែៀលព្ពះខន្ព្ត ែនួ្ឯងឲ្យខៅព្ាហ្មណ៍ ។ 

២ ពណ៌ខលឿង គតឺណំាងឲ្យព្ពះអងគ កាលដែលព្ពះអងគ 
ព្រងខ់ោយព្ពះជាតជិាវវបណឌិ ត ព្ពះឥន្ទបាន្ដក្ែង ែនួ្ខ្វើជាជាង 
មារ ខហ្ើយវវបណឌិ ត ក្ប៏ាន្អារោច ់ ែនួ្ឯងឲ្យជាងមារខ ះ 
ខែើមបផី្សខំ្វើជាដផ្បិរព្ពះពរុ ធរបូ ។ 

៣ ពណ៌ព្ក្ហ្ម តណំាងឲ្យព្ពះអងគ កាលដែលព្ពះអងគ 
ព្រងខ់ោយព្ពះជាតជិាមាណព ខ ម្ ះបរមុក្មុារ ក្ប៏ាន្វះកាត ់
ខបះែងូ ែនួ្ឲ្យខៅខពរយ ខែើមបផី្សថំ្ន ពិំរពរខ់ពំាបាលឲ្យ  
មាតា ។ 

៤ ពណ៌រ តណំាងឲ្យព្ពះអងគ កាលដែលព្ពះអងគព្រង ់
ខោយជាតជិាព្ពះខវរសន្តរ ព្រងព់្រទន្ែរំមីងគលែលព់្ាហ្មណ៍។ 

៥ ពណ៌ហ្ងសបារ តណំាងឲ្យព្ពះអងគ កាលដែលព្ពះអងគ  

ព្រងខ់ោយព្ពះជាតជិាវជ្ាា ្រ ព្រងអ់ារោចឲ់្យយក្ខរុី ខែើមបរីតូរ  
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យក្មាតាមក្វញ្ ។ 

៦ ពណ៌ចព្មរះ ឬខផ្ែក្ តណំាងឲ្យព្ពះអងគ កាលដែលព្ពះ 
អងគព្រងខ់ោយព្ពះជាតជិារតវរន្ាយ ខ ម្ ះខោមបណឌិ ត 
មាន្រទធ  ចងបំ់ខពញទន្បារមី បាន្ខោតចលូខ្ែើង ខែើមបបូីជា 
ោច ់្មែលឥ់ន្ទព្ាហ្មណ៍ ។ 

កាលដដលបានបរំពញទានទាងំអស់រនះរ ើយ បានរកើតោ 
ឆពវណណ ងស ីបស់ព្ពះសម្មា សតទុទធ ដូរចនះព្បរទសដដលកាន់ព្ពះពុទធ 
សាសនា បានបរងកើតទង់ព្ពះពុទធសាសនាឲ្យម្មន ូបរាងព្បាកដរៅ 
ថ្ថៃអង្គា   ៦ររាច ដខរជសឋ ឆ្ន ខំាល រទាស័ក ព.ស. ២៤៩៣ ព្តូវនឹងថ្ថៃ 
ទី០៦ ដខតិថុនា ឆ្ន ១ំ៩៥០ ពុទធិកសម្មគតព្បរទស ២៩ ម្មនព្បរទស 
ព្សីលង្គក ោរដើត បានបរងកើតពុទធិកសម្មគតពិភពរោករធវើសននិសីទ 
រលើកទីតួយរៅព្បរទសព្សីលង្គក  ។ រ ើយគណៈព្បរទសភូដខា  ម្មន 
សរតេចព្ពះតហាសុរតធាធិបតី ជួន-ោត ោព្បធាន រៅចូល ួតព្ប 
ជុរំៅទីរនាះ បានតូលតតិគ្នន បរងកើតទង់ព្ពះពុទធសាសនារ ើង តព្តូវ 
រៅនឹង ឆពវណណ ងស ីបស់ព្ពះពុទធោម្មា ស់ ។ 

 

ព្រះរុទ្ធសាសនាជាថាន លបណថុ ះ   ឈនព្សើព្បុសជាអនក្ព្បតិ្បត្តិ ។ 
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ព្រះរុទ្ធម្មម្ត្ត យ ឬព្សើអារយម្មព្ត្ើ 
ព្រះព្សើអារយម្មម្ត្ត យព្ាសម់្ ើងក្នុ ងម្ោក្ 
ថ្ថៃតួយព្ពះធតារសនាបតីសា បុីព្ត ព្កាបបងាទូំលព្ពះ 

ប តសាសាេ ថា “បពិព្តព្ពះអងាដ៏ចរព្តើន ព្ពះអជិតៈតាបស នឹង 
បានសរព្តចោព្ពះពុទធ ព្សីអា យរតព្តីដ៏ចរព្តើនកនុងភទទកបប ដតនឬ 
រទ ?” 

ព្គ្នរនាះព្ពះម្មនព្ពះភាគ ព្ទង់ព្តាស់តបព្ពះសា បុីព្ត ថា 
“ម្មន លសា បុីព្ត អនកចូ កណំត់ទុកកនុងចិតេ រ ើយសាេ ប់តថាគតចុះ ” ។ 

កាលតថាគតប និិព្វវ នរ ើយ សាសនាតថាគតកនលង បាន 
៥០០០ ព្ពះវសារ ើយ តនុសសទាងំកនុងរោក ធាល ក់ចុះនូវសីលធត៌ 
បនេិចតេងៗ   ូតដល់ដលងរគ្ន ព ដលងដឹងគុណ ឪពុកម្មេ យ ដលង 
សាា ល់គុណព្គូ ដលងសាា ល់គុណរទាស ដលងដឹងខុសដឹងព្តូវ ។ 
តនុសសទាងំឡាយថយអាយុចុះ  ូតដល់រៅ ១០ ឆ្ន  ំ ។ កនុងកាល 
រនាះ តនុសសអាយុព្តឹត ៥ឆ្ន  ំ ក៏រ ៀបកា ម្មនព្គួសា  ។ រពលរនាះ 
ម្មនព្ពឹតេកា ណ៍ចដតលកបី នឹងរកើត ម្មនរ ើងកនុងសងាតតនុសសគ ៈ 

១. តនុសសទាងំឡាយ ព្បព្ពឹតេខុសសីលធត ៌ គ ឪពុក 
ម្មេ យនិងកូន បងបអូន រសពសនថវៈោតួយគ្នន ដូចសតវត ិច្ឆា ន ។ 
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២. តនុសសនិងតនុសសសអបគ់្នន  រោយរឃើញតុខគ្នន តនិ បាន ។ 

៣. តនុសសកាបស់ម្មល បគ់្នន ដូចសតវ ដដលគួ ឲ្យខាល ចតក ់
សលុតយ៉ា ងខាល ងំ ។  

រពលរនាះ សតថនេ កបប (រោកវនិាសរៅរោយរព្គឿង 
សាស្រ្សាេ វុធ) ក៏រកើតរ ើង តនុសសទាងំឡាយក៏សម្មល ប់គ្នន  ដូចោ 
សតវតិ ច្ឆា ន ។ តនុសសខលះដដលម្មននិសសយ័លអ  ត់ចូលរគចរៅ រៅ 
តាតញកភន ំ ដងថ្ព្ព ោរដើត រោយតិនបានបងកវវិាទសម្មល ប់គ្នន    
រ ើយ ។ ចដំណកជនព្វល ទាងំបាញ់កាប់សម្មល ប់គ្នន វនិាសអស់ ។ 
(អនកព្បាជញ រោកដណនាថំា “ន ជនឯោ ដដលព្បាថាន កុ ំឲ្យជូបសតថនេ កបប 
រនាះព្តូវ រធវើទាន  កាសីល សាងកុសលធត៌ រដើតបបីានរៅរកើតនូវទីខទស់ 
ម្មនសាថ ន តាវតងិសោរដើត ) ។ 

រពលរនាះកនលង៧ថ្ថៃរៅ តនុសសលអក៏រគចរចញអពីំថ្ព្ព 
រឃើញគ្នន ញញឹត ញដញត រាក់ទាក់ កគ្នន  រ ើយបបួលគ្នន  កាសីល 
ចរព្តើកតាោឋ ន ។ 

សួ ថា រតើចរព្តើនកតាោឋ នដូចរតេច ? 

រឆលើយថា ចរព្តើនកតាោឋ ន ពិច្ឆ ោនូវអតេភាពរនះថា 
តិនរទៀង ោទុកខោអនតាេ  តិនសាអ ត គួ ឲ្យរខទើត ។ 
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ព្គ្នរនាះតនុសសទាងំឡាយ នាគំ្នន  កាសីលោនិចា នាឲំ្យម្មន 
អាយុចរព្តើនរ ើងវញិ កូន បស់តនុសសដដលម្មនអាយុ ១០ ឆ្ន  ំរ ើង 
ដល់ ២០ ឆ្ន ,ំ កូន បស់តនុសស ២០ឆ្ន  ំ រ ើង  ូតដល់ ៣០ឆ្ន ,ំ 
កូន បស់តនុសស ៣០ឆ្ន  ំ រ ើង  ូតដល់ ៤០ឆ្ន ,ំ កូន  បស់តនុសស 
៤០ឆ្ន  ំ រ ើង  ូតដល់ ៥០ឆ្ន ,ំ រ ើង  ូតដល់ ១០០ឆ្ន ,ំ កូន បស់ 
តនុសស ១០០ឆ្ន  ំ រ ើង  ូតដល់ ១,០០០ឆ្ន ,ំ កូន បស់តនុសស 
១,០០០ឆ្ន  ំ រ ើង  ូតដល់ ១០,០០០ឆ្ន ,ំ កូន បស់តនុសស 
១០,០០០ឆ្ន  ំ រ ើង  ូតដល់ ១០០,០០០ឆ្ន ,ំ កូន បស់តនុសស 
១០០,០០០ឆ្ន ,ំ  រ ើង  ូតដល់ ១អសរងខយយឆ្ន  ំ។ 

កនុងកាលដដលតនុសសម្មនអាយុដវងយ៉ា ងរនះ ក៏នាឲំ្យម្មន 
រសចកេីព្បម្មទរោយសគំ្នល់ថា ខលួនតិនច្ឆស់ តិនសាល ប់ បោេ លឲ្យ 
អាយុថយចុះពីតួយអសរងខយយតកវញិគ  (១០០ឆ្ន  ំ ចុះ១ឆ្ន )ំ   ូត 
តកដល់អាយុ ៨០,០០០ឆ្ន  ំ។  

កាលតនុសសអាយុចុះតកដល់ ៨០,០០០ឆ្ន រំនាះ បុ ស ស្រ្សេី 
ម្មនអាយុ ៥០០ឆ្ន  ំរទើបរ ៀបកា ោព្គួសា  ។ រពលរនាះ សូតបរីភលៀង 
ទាងំឡាយក៏រភលៀងព្តូវកាល ១០ ថ្ថៃរភលៀងតេងៗ ឬ១៥ ថ្ថៃរភលៀងតេង ។ 
កនុងសត័យកាលរនាះកនុងជតទូទវីប តនុសសព្បុស ព្សស់សាអ ត ដូចោរទវ 
បុព្ត តនុសសព្សី ូបព្សស់សាអ ត ដូចោ រទពអបស កនុងសួគ៌្ន ។ 
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កាលរនាះ ឯងព្កុងព្វរាណសី ម្មនរ ា្ ះថា រកតុតត ី បរោេ យ 
១៦រយជន៍ ទទឹង ១រយជន៍ ម្មនទាវ  ព្កុង៤ រដើតរឈើកបបព្ពឹកស៤ 
រដើត កដំពង៧ោន់ សាង រោយដកវ ៧ (ម្មស ព្បាក់ ដកវតុតាេ  ដកវតណី 
ដកវពិទូ យ រព្ពជ ដកវព្បព្វ  ) ព្បកា  ។ 

ព្គ្នរនាះ ន កា រទវបុព្ត រសាយសិ សីតបតេិកនុងសួគ៌ 
រទវរោក ៦ោន់ ចុតិច្ឆកអតេភាពរនាះបានតករកើតោរសេចចព្ក 
ពតេិ រ ា្ ះសងខៈ កនុងព្កុងរកតុតតីរនាះ ។ រោយរាោនុ ភាពថ្នរសេច 
ចព្កពតេិរនាះព្បាសាទម្មសសរព្តចរ ើយរោយដកវ ៧ ព្បកា  ផុស 
រចញពីទរនលគង្គា  អដណេ តតកតាតអាកាស ព្បតិសាឋ នចកំោេ ល 
ទីព្កុងរកតុតតី ។ ព្សះដកវបានរកើតរ ើង ព្បាកដជិតព្បាសាទរនាះ 
ម្មនកលិនគួ  កីរាយ រដ ោសរៅ រោយផ្កក បទុត ៥ ព្បរភទគ ៈ 
ឧបបលរខៀវ ឧបបលស ឧបបលព្ក ត ឈូកព្ក ត ឈូកស ។ 
កដំពងព្សះសាងរ ើយរោយ ម្មស ដកវពិទូ យ និងព្បាក់ ។ រសេច 
សងខៈ ម្មនោយ ៨៤,០០០ នាក់ គង់រៅកនុង ព្បាសាទរនាះ ។ 
ព្ពះរាជឱ ស ១០០០អងា ។ ព្ពះរាជឱ សចបង ម្មននាតថា អជតិ 
កុម្ម   ោឧបយុវរាជ ។ ព្ពះរាោព្ទងម់្មន  តនៈ ៧ ព្បកា គ  
ចកក ត័ន១៍  តថ ិត័ន១៍ អសស ត័ន១៍ តណី ត័ន១៍ ឥតថ ីត័ន១៍ 
គ បត ិត័ន១៍ រាបប់ និាយក ត័ន១៍ ផងោគព្តប់ ៧ ។ ព្ពះបាទ 
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សងខៈរនាះ ព្ទង់ព្តួតព្តា ព្គប់ព្គង ដដនចព្កភពព្បកបរោយធត៌ 
តិនច្ឆ ំ បាច់រព្បើអោញ  តិនបាច់រព្បើ រព្គឿងសស្រ្សាេ វុធរ ើយ ។ កនុង 
សត័យកាលរនាះ តនុសសទាងំឡាយកនុង ជតទូទវីបនឹងម្មនរតររាគធតា 
ោតិ ៣យ៉ា ងគ  ឃ្លល ន អាហា  ១ បរនាទ បងទឹ់កតូព្ត (ទឹករនាត) ១ 
និងច្ឆស់ជរាត ណៈ ១ ។ រព្ៅពីរនះពុំម្មនជងំ អវីរផសងរទៀតតក 
របៀតរបៀនរ ើយ ។ 
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ព្រះរុទ្ធម្មម្ត្ត យ ឬព្រះព្សើអារយម្មព្ត្ើ 
សត័យរនាះបុររា ិត  បស់រសេចចព្កពតេិ ម្មននាតព្បាកដ 

ថា សុព្ព ាព្ព្វ ាណ៍ ោអនកម្មនយសធបំនាទ ប់ពីព្ពះរាោ ។ 
ភ យិ បស់បុររា ិតរនាះម្មននាតថា ព្ព ាវត ី ។ រពលរនាះព្ពះ 
រតរតេយយរព្វធិសតវដដលពួករទវតាទាងំឡាយបានអារាធនារ ើយ 
ព្ទង់ចុតិច្ឆកតុសិតបុ តីកច្ឆប់បដិសនធិកនុងគភ៌ព្ពះនាងព្ពះព្ព ាវតី
រពលជតិភល  កនុងថ្ថៃ ១៥រកើត ដខអាសាឍ ។ រសេចច្ឆតុតាហារាជិកា 
ក៏បានចុះតកដថ កាគភ៌ ព្ពះនាងព្ព ាវតី ។ ព្គប់១០ដខប បូិ ព្ទង់ 
ក៏ព្បសូតច្ឆកគភ៌ ព្ពះម្មតា ។ ព្ពះរតរតេយយរព្វធិសតវ ព្ទង់គង់រៅ 
ោសុខកនុងឃរាវាសធត៌កនុងព្បាសាទ ៣គ  សិ ឌីឍនៈ១ សិទធតថ១ 
ចនទកៈ១ ។ ព្ពះរព្វធិសតវ ម្មនសន ំ១០០,០០០នាក់ គ្នល់បរព្តើ ។ អគា 
តរ សី ោព្បធានរលើសនទំាងំរនាះម្មននាតថា ចនទតុខី ។ បុព្ត 
 បស់ព្ពះរព្វធិសតវ ម្មននាតថា ព្ព ាវឌឍនកុម្ម  ។ ព្ពះរព្វធិ 
សតវព្ទង់រ ើងកាន់រាជ ថ រឆ្ទ ះរៅឧទានបានរឃើញនូវនិតាិត៤ 
ព្បកា  គ  តនុសសច្ឆស់ តនុសសឈ  តនុសសសាល ប ់ និងរភទបពវជតិ ។ 
ព្ទង់ក៏រនឿយោយកនុងភាពោឃរាវាស រពញព្ពះទយ័កនុងរភទ 
បពវជិត រ ើយក៏ព្ទង់ព្ត ប់តកកាន់ព្បាសាទវញិ ។ រពលរនាះ 
ព្សាប់ដតព្បាសាទអដណេ តរហាះរ ើងពឋដ៏អាកាស ដូចោសតវ ងស ។ 
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ពួករទវតាទាងំឡាយនាគំ្នន យកកព្តងផ្កក ម្មោ តកបូោចរំព្វះព្ពះ 
រព្វធិសតវ ។ រសេចចព្កពតេិសងខៈ ព្ពតទាងំអនកនិគតជនបទ 
៨៤,០០០ព្កុង ក៏នាគំ្នន រធវើកា បូោច ំ រព្វះព្ពះរព្វធិសតវដូចគ្នន  ។ 
រសេចអសុ រាជ ោអនកដថ កា ព្បាសាទ រសេចនាគរាជ កាន់យកដកវ 
តណី រសេចព្គុឌ កាន់យក ដខស សង្គវ  ក រសេចគនឋពវ រលងតូ យតស្រ្នេី 
បូោថាវ យ ។ រសេច សងខៈចព្កពតេិ ព្ពតទាងំប វិា បានព្បថាប់រៅជិត 
ព្ពះរព្វធិសតវ ។ រោយអានុភាពតហារព្វធិសតវ និងប តរាោនុភាព 
រសេចចព្កពតេិ តហាជនដដលម្មនបណំងបពវោា  អាចរហាះរ ើងពី 
ដផនដីចូលរៅកាន់ព្បាសាទ ដដលកពុំងអដណេ តពឋដ៏អាកាសបាន ។ 
កាលរនាះឯង រសេចតហាព្ព ាកាន់យកឆព្ត ៦០ រយជន៍តកបាងំ 
ពីរលើព្បាសាទ ។ រសេចសកករទវរាជ ព្ទង់វាយវជិ័យយុតេ ស័ង ។ 
រសេចសុយតរទព ព្ទង់កាន់ផលិតវជិនីបក់ថាវ យព្ពះរព្វធិសតវ ។ រសេច 
តុសិតរទព ព្ទង់ថាវ យបាព្តដកវតណីដល់ព្ពះរព្វធិសតវ ។ បញ្ា - 
សិខគនឋពវរទព ឈ រដញ ពិណពណ៌រលឿង ដដលរធវើពីដកវពិទូ យ ។ 
រសេចតហាព្ព ា កាន់ព្ពះខន័ឈ កា ព្វ កនុងទិសទាងំ៤ ។ ពួក 
តនុសស រទវតា គនឋពវ យកស នាគ និងព្គុឌ សុទធដតរច្ឆតររាតព្ពះ 
រព្វធសិតវ ។ កាល ព្បាសាទរហាះជិតដល់រព្វធិតណឌ លរ ើយ រសេច 
តហាព្ព ា ក៏បរង្គអ នរព្គឿងប កិាខ   ៨ (ម្មន សងាដ១ិ ចពី ១ សបង់១ 
វតថពនធ ចរងកះ១ បាព្ត១ កាបំតិរកា ១ តាុល១ ធតាព្កក ឬតព្តងទឹក១) ដដល  
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សរព្តចអពីំឬទធិថាវ យព្ពះ រព្វធិសតវ ។ 

លោំប់រនាះឯង ព្ពះរព្វធិសតវកាត់ព្ពះរម្មលី (ព្ពះផនួង 
សក់) រោយព្ពះខន័ របាះរ ើងរៅពឋដ៏អាកាស ព្ទង់សាងព្ពះផនួស ។ 
បុ សយ៉ា ងរព្ចើន ក៏បួសតាតព្ពះរព្វធិសតវ ។ ព្ពះរព្វធិសតវ បរំពញ 
ពាយតកនុងព្ពះផនួសអស់ ៧ថ្ថៃ ព្ទង់ចូលរៅគង់ រព្កាតរដើតខទឹង 
ដដលម្មនកតទស់ពីគល់ដល់ចុង ២៤០ តថ ម្មនដតកដបកោ ៤ ។ 
កនុងដតកនីតួយៗ ម្មនព្បដវង ១២០ តថ ម្មន សលឹកព្សស់ខាីោនិចា ។ 
ព្ពះរព្វធិសតវគង់រលើ បរាជិតបលល័ងក កនុងបឋតយត បានសរព្តច 
បុរពវនិវាសានុសសតញិ្ញា ណ, កនុងតជឈយិត បានសរព្តចនូវ ទិពវ 
ចកខុញ្ញា ណ, កនុងបចាិតយតថ្នរាព្តី ព្ទង់ពិច្ឆរាោនូវបចាយកា ៈ 
១២ ព្បកា  ព្ត ប់ចុះ ព្ត ប់រ ើង ព្ទង់បានសរព្តចនូវសពវញ្ាុ - 
តញ្ញា ណ កនុងរវោជិតភល ក៏បានព្តាស់ដឹង ោព្ពះសម្មា សតទុទធកនុង 
ព្ពះនាតថា ព្ពះ អ យិរតរតេយយ ។ បនាទ ប់ពីព្ពះអងាព្ទង់ព្តាស់ដឹង 
ព្ទង់ព្បកាសសដតេង ព្ពះធត៌ញុងំតនុសសតួយដសនរកាដិ និងរទវតា 
រាប់ព្បម្មណ តិនបានឲ្យបានដល់អតតៈ  សរព្វលគ  ព្ពះនិោវ ន ។  

ព្ពះពុទធអ យិរតរតេយយរនាះ ម្មនព្ពះវ កាយខទស់ ៨៨  តថ 
ទទឹង ២៥ តថ ។ ពីថ្ផទព្ពះបាទ  ូតដល់ព្ពះោនុ ម្មនព្បដវង ២២ 
 តថ, ពីោនុតណឌ លដល់ព្ពះនាភី ម្មនព្បដវង ២២  តថ ។ ពីព្ពះ 
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អកខកៈ (ឆអងឹដងកាបំតិ, ឆអងឹទីបផុំតថ្នក) តកដល់ ឧណហី សៈ (តងកដ, 
សពំត់ឈនូតកាល)  ម្មនព្បដវង ២២  តថ ។ ព្ពះ សេទាងំ២ម្មខ ងៗ 
ម្មនព្បដវង៤០ តថ, ចរនាល ះ ព្ពះព្វហា (តាងំពីបផុំតសាា   ូតដល់ចុង 
ថ្ដ) ទាងំ២ម្មខ ងៗ ម្មនព្បដវង ២៥  តថ, ចរនាល ះអកខកៈម្មខ ងៗម្មន 
ព្បដវង ៥ តថ, រៅចរនាល ះ ពីសាា ម្មខ ងរៅសាា ម្មខ ង ម្មនព្បដវង ៥ តថ, 
ចរនាល ះព្ម្មតថ្ដតួយ រៅព្ម្មតថ្ដតួយ ម្មនព្បដវង ៤ តថ, ថ្ផទព្ពះ 
 សេម្មនព្បដវង ៥ តថ, ព្ពះសុ ងម្មនព្បដវង ៥ តថ, ព្ពះឳសឋ ខាង 
រលើព្បដវង ១៥  តថ, ព្ពះឱសឋខាងរព្កាតព្បដវង ១៥ តថ, ព្ពះជីវាហ ព្ប 
ដវង ១០  តថ, ព្ពះនាសិកា (ព្ចតុះ) ព្បដវង៧ តថ, ព្ពះរនព្តទាងំពី  
ម្មខ ងៗ ព្បដវង៧ តថ, ព្ពះភតុកៈ (ចិរញ្ាើ ត) ម្មខ ងៗព្បដវង៥ តថ, 
ចរនាល ះភតុកៈទាងំពី  ម្មនព្បដវង ៤ តថ, ព្ពះកាណ៌ម្មខ ងៗ ព្បដវង៧ 
 តថ, ដួងព្ពះភ័ព្ក ម្មនព្បដវង ២៥ តថ, ឧណហី សៈ ជុវំញិ ព្បដវង 
២៥ តថ ។ ព្ពះពុទធោម្មា ស់ ព្ទង់ព្បកបព្ពត រោយតហាបុ សិ 
លកខណៈ ៣២ព្បកា  និង អនុពយញ្ានៈ ៨០ ។ 

ព្ពះឆពវណណ ងសបីរញ្ាញ សាី អពីំព្ពះវ កាយ បស់ព្ពះ 
ម្មនព្ពះភាគោម្មា ស់អងារនាះ ហាក់ដូចោដខសទឹក ូ ធាល ក់អពីំ 
ឆ្ន ងំម្មស ម្មនពនល រលើសលប់រលើសពនល  បស់ដួងចនទ និងដួង អាទិតយ 
ផាយរៅតុ នចព្កវា  ពនល សាវ ងចាស់ព្បាកដតាងំរៅ   ូតអស់ 
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កាលទាងំយប់ទាងំថ្ថៃ ។ តនុសសទាងំឡាយតិនអាចកណំត់ដឹងថា 
រពលរនះ ោរពលថ្ថៃឬរពលយប់បានរ ើយ រោយព្ពះពុទធ សាីបភំល  
កនុងរោកទាងំថ្ថៃទាងំយប់ ។ តនុសសទាងំពួងដឹងថារនះោយត 
យប់ រៅរពលដដលព្ពះអាទិតយអសេងាត រោយសរំ ងសតវតកកាន់ 
សបុំក និងរោយព្តបកព្សទាប់ថ្ន ផ្កក បទុត និងព្សទាប់ថ្នផ្កក រឈើ 
ដដលបិទ ។ តនុសសទាងំឡាយដឹងថា រនះោរពលថ្ថៃ ោរពលដដល 
ព្ពះអាទិតយ ះរ ើងរោយសរំ ងសតវរចញរ ើ រៅ កសីុនិងរោយ
ព្សទាប់ថ្នផ្កក  បទុត និងផ្កក រឈើ កីរ ើង ។ លោំប់រនាះ បទុតផ្កក ធំៗ  
ម្មនព្ត បកព្សទាប់រព្ៅ ៣០ តថ ព្សទាប់ខាងកនុង ២៥ តថ រកស  
២០ តថ ម្មនទង ១៦ តថ លតអងរកស ផាយរៅកនុងអាកាស ដព្ជក 
ព្បឹថពីដុះរ ើង ង់ច្ឆទំទួលសាន តព្ពះបាទ ដដលព្ទង់្នរៅរ ើយ 
ព្គប់ៗជហំានថ្នកា ្នព្ពះបាទថ្នព្ពះសម្មា សតទុទធព្ពះអងារនាះ ។ 

តនុសសទាងំពួង តិនច្ឆបំាច់ព្តូវរៅភាួ  ដព្ស តិនព្តូវរៅរធវើ 
ចម្មក   ជួញដូ តិនម្មនររាគភ័យរបៀតរបៀន គ សបូំ រោយ រភាគផល 
ព្ទពយសតបតេិ និងរសចកេីសុខ ម្មនពុទាធ នុសសតិោ អា តាណ៍ ប រិភាគ 
បាយថ្នអងក ព្សូវសាលី ដដលោរភាជនាហា រកើតរោយពុទាធ នុភាព 
រសលៀកព្វក់សពំត់អាវ រព្គឿងអាភ ណៈ រព្គឿង កាជីវតិរកើតឯង ពីផ្កក  
សលឹក និងរដើតថ្ន ុកខោតិ ។ កាលព្ពះដ៏ម្មនព្ពះភាគព្ពះអងារនាះ  



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
54 

 
  

ព្ទង់សដតេងធតាចព្ក រទវតាព្បម្មណ ៣០រកាដិ បានព្តាស់ដឹង ធត៌ ។ 
អតីតជាតិននគ្ពោះនព្តធិស្តានមនតាយយ 

គ្ពោះពញទធបរមគ្រូ គ្ទង់គ្ត្វស់្ជាមួយ គ្ពោះសារបីញគ្តថ្ន 

“ ម្តា លសារបីញគ្តគ្ពោះពញទធអរយិនមនតាយយអងាននាោះ គ្ទងប់ុំពញបារមី ១០ 
គ្បការគ្ទង់ម្តនបារមីមួយគ្បាកដជាកច់ាស្់ គ្ទង់បានទទួលពញទធស្មបតិាកាញង 
នលាកនោយពញទធស្ិរខី្ដលមិនម្តនអាីនគ្បៀប បាននោយពញទធលីលារកទីបុំផញតមិន 
ម្តននោយគ្បការដូនចាោះ” ។ 

លុំោបន់នាោះ គ្ពោះសារបីញគ្តគ្កាបទូលគ្ពោះសាសាា ថ្ន 

“ បពិគ្តគ្ពោះអងាដច៏នគ្មីន បារមីមួយគ្បាកដដល់អរយិនមនតាយយ នតីដូច 
នមាច?” 

គ្ពោះបរមសាសាា  គ្ទងន់ាុំយកអតីតនិោនមកស្ខ្មាងថ្ន 

“ ម្តា លសារបីញគ្ត កាញងស្ម័យកាល គ្ពោះពញទធស្ិរមីតាៈ គ្ទងគ់្ត្វស្់ដឹងកាញង 
នលាក កាញងកាលននាោះ អរយិនមនតាយយនព្តធិស្តា បាននកីតជានស្ាចនាមគ្ពោះបាទ 
ស្ងខចគ្កពតាិោជ កាញងឥនៃបតានររ។ គ្ពោះោជាអងាននាោះ គ្ទងប់របូិណ៌ា នោយខ្កវ ៧ 
គ្បការ រ  ចការត័ន៍ ១ ហតថិរត័ន ៍១ អស្សរត័ន ៍១ មណីរត័ន ៍១ ឥតថីរត័ន៍ ១ រហ
បតិរត័ន៍ ១ បរនិាយករត័ន៍ ១។ ឥតៃបតានររម្តនបនណ្តា យ ៧ នយាជន ៍ទទឹង 
៣ នយាជន៍ ម្តនោា រគ្កុង ៤ និងនដីមកលបគ្ពឹកស នកីតន ងី ៤នដីម គ្តង ់
កណ្តា លគ្កុង ម្តនគ្បាសាទមួយខាងកមពស្់ ៧ជាន់ បនណ្តា យ ២នយាជន។៍ គ្ពោះ 
បាទស្ងខចគ្កពតាិនសាយមហាស្មបតាិ កាញងគ្បាសាទននាោះ។ ពញទធស្ិរមីតាៈ គ្ទង់ 
ឧបតាិន ងីកាញងនលាក។ គ្ពោះពញទធអងាននាោះគ្ទងគ់្បថ្នបឆ់្ៃ យអុំពីឥនៃបតានររម្តន 
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គ្បម្តណ ១៦នយាជន។៍ គ្ពោះោជា គ្ទង់មិនបានគ្ជាបគ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់ គ្ទង់ 
គ្ត្វស្់ដឹងកាញងនលាកននោះន យី ”។ 

ស្មយ័កាលននាោះ នងៃមួយ គ្ពោះបាទស្ងខចគ្កពតាិគ្បថ្នបន់លីបលល័ងាខាង 
នគ្កាមមលបន់ននស្ាតចឆគ្ត គ្ទងត់្វុំងនស្ចកាីគ្បាថ្នា ទញកយា៉ា ងននោះថ្ន “នយងីនឹងគ្ប 
រល់ោជស្មបតាិរបស្់នស្ាចចគ្កពតាិ ដល់អាកខ្ដលគ្បាប់ឲ្យដឹងដុំណឹងនន 
គ្ពោះពញទធរតនៈ គ្ពោះធមមរតនៈ គ្ពោះស្ងឃរតនៈ ដល់នយងី  នហយីនយងីនឹងនៅ 
កានស់្ុំណ្តក់របស្់គ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់អងាននាោះ”។ 

ម្តន កញលបញគ្តទលទិៃកជន (អាកគ្កីគ្ក) ម្តា កបួ់ស្ជាសាមនណរកាញង 
សាស្នាគ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់អងាននាោះ ម្តត្វរបស្់សាមនណរននាោះ ជាោស្ីរបស្់អាក 
ដនទ។ សានមណរននាោះរិតថ្នៈ 

“អាត្វម អញនឹងខ្ស្ាងរកគ្ទពយ នោោះនញមគ្ស្ីនចញពីោស្ីរបស្់អាកដនទ 
នដីមបឲី្យនញមគ្ស្ីរបស្់អាត្វម អញ ម្តនស្ិរភីាព”។ 

កាលខ្ស្ាងរកគ្ទពយ សាមនណរននាោះបាននិមនាចូលនៅកានន់ររននាោះ 
នហយី។ អាកនៅកាញងនររ បាននឃញីសាមនណរ នហយីមិនសាា ល់(ថ្នជាអាី) 
កន៏ាុំគា យកដុំបង នដញវាយសាមនណរននាោះ នោយយល់នឃញីថ្ន “សាមនណរ 
ននាោះជាយកស”។ សាមនណរភយ័ខាល ចករ៏ត់ចូលនៅកានគ់្ពោះោជវា ុំង បានឈ្រនៅ 
ខាងមញខគ្ពោះភ័ស្រកាគ្ពោះោជា។ គ្ពោះោជាទតនឃញីសាមនណរ នទីបគ្ត្វស្់ស្ួរថ្ន 

“ ខ្ន! ម្តណព អាកចូលមកចញោះ នតីអាកម្តនន ម្ ោះអា?ី”។ 

សាមនណរទូលថ្ន 

“ បពិគ្តមហាោជ អាត្វម ភាពន ម្ ោះសាមនណរ ”។ 

គ្ពោះោជា  ខ្នម្តណព នហតញដូចនមាចអាកនទីបន ម្ ោះថ្ន សាមនណរ។ 
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ស្-“ បពិគ្តមហាោជ អាត្វម ភាពជាអាកមិនបាននធាីអុំនពីបាបោុំងខាង 
កាញងចិតានិងខាងផលូវកាយជាអាកញញ ុំងកញស្លឲ្យត្វុំងនៅម្តុំដូនចាោះនទីបម្តនន ម្ ោះ
ថ្ន សាមនណរ” ។ 

ព-  បញរាលណ្តជាអាកោកន់ ម្ ោះឲ្យអាក ។ 

ស្-  “ បពិគ្តមហាោជ អាចារយរបស្់អាត្វម ភាពបានឲ្យន ម្ ោះននោះដល់  

អាត្វម ភាព”។ 

ព-  “ ខ្នម្តណព អាចារយរបស្់អាត្វម ភាពបានឲ្យន ម្ ោះដូចនមាច?” 

ស្- ” បពិគ្តមហាោជ អាចារយអាត្វម ភាពម្តនន ម្ ោះថ្ន ភិកខញ ” ។ 

ព-  “ អាចារយរបស្់អាកម្តនន ម្ ោះថ្ន ភិកខញនគ្ព្តោះនហតញដូចនមាច?”។ 

ស្-  មហាបពិគ្ត អាចារយរបស្់អាត្វម ភាព នៅថ្ន គ្ពោះស្ងឃរតនៈ 
ខ្ដលរកអាីកាត់នងលមិនបាន ” ។ 

គ្ពោះោជា គ្ទងស់ាា ប់ឮដុំណឹងខ្ដលកគ្មបានឮគ្សាប់ខ្តគ្សាលខលួន 
នហាោះន ងីផញតអុំពីបលល័ងា  នៅធាល ក់ចញោះកាញងស្ុំណ្តកស់ាមនណរ។ កាញងនពលខ្ដល 
គ្ពោះោជាគ្បថ្នបឈ់្រខ្កបរនជីងសាមនណរ ផ្លា ឈូ្កប៉ាញនកងរ់នទោះបានផញស្នចញអុំ 
ពីខ្ផនដី គ្ទទទួលគ្ពោះោជាននាោះ នោយអានញភាពបីតិរបស្់គ្ពោះអងា។ 

គ្ពោះោជា រងគ់្បថ្នបន់លីផ្លា ឈូ្កផាងអព្តា លីស្ុំពោះសាមនណរនហយី 
គ្ត្វស្់ស្ួរថ្នៈ 

“ បពិគ្តសាមនណរ អាកណ្តបានឲ្យនាមគ្ពោះស្ងឃរតនៈ រកអាីនគ្បៀប 
មិនបានននោះ ដល់អាចារយរបស្់អាក ”? 

សាមនណរទូលថ្ន “ គ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់គ្ពោះនាមថ្ន សិរមិត្តឺៈបានគ្ប  
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ោនឲ្យ”។  

“ គ្ពោះោជាគ្ទងស់ាា ប់ឮស្ុំន ងថ្ន រុម្ទធ នហយីគ្ទងវ់សិ្ញ្ញិភាព 
(ស្នលប)់ នគ្ព្តោះគ្ទងរ់នធតន់ោយកាីនគ្តកអរដ៏ខាល ុំង ” ។ 

ខាងនគ្កាយមក គ្ពោះោជាគ្ទងដឹ់ងខលួន នទីបគ្ត្វស្់ស្ួរសាមនណរនទៀត  

ថ្នៈ “ បពិគ្តសាមនណរដច៏នគ្មីន គ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់គ្ទងរ់ង់គ្បថ្នបន់ៅទី      
ណ្ត ? ” ។ 

ស្- “ មហាបពិគ្ត គ្ពោះដ៏ម្តនគ្ពោះភារជាម្តច ស្់ គ្ទងរ់ង់គ្បថ្នប់នៅកាញង 
បញព្តា ោម ចម្តៃ យគ្បម្តណ ១៦ នយាជន៍ ខ្ផាកទិស្ឧតារនននររននោះ” ។ 

ព-  “ បពិគ្តសាមនណរ ខ្ញ ុំនឹងនៅកាញងទិស្ខ្ដលម្តនគ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់ 
រងគ់្បថ្នប់ ” ។ 

ដូនចាោះ គ្ទង់មិននអីនពី មិនអាល័យស្មបតិារបស្់នស្ាចចគ្កពតាិននោះនទ 
គ្ទងអ់ភិនស្កសាមនណរននាោះ ឲ្យជាគ្ពោះនៅចគ្កពតាិ ។ 

គ្ពោះោជា កាលគ្ទងអ់ភិនស្កសាមនណរកាញងោជស្មបតាិនហយីគ្ពោះអងា 
គ្ទងន់ឆ្ព ោះគ្ពោះភស័្រកានៅទិស្ឧតារនស្ាចយាងនៅកាន់ទីរង់អាគ្ស្័យរបស្់គ្ពោះពញទធ 
ស្ិរមីតាៈជាម្តច ស្់ខ្តមួយគ្ពោះអងាឯង។ កាលគ្ពោះោជាអងាននាោះគ្ទង់ជាកសគ្តស្ញ- 
ខញម្តជាតិ នស្ាចយាងនោយគ្ពោះោជដុំនណីរ នោយគ្ពោះបាទផ្លៃ ល់កាញងរយៈនពល 
គ្តឹមខ្តមួយនងៃ គ្ពោះបាទកខ៏្បក(ហូរ្ម)គ្ពោះនលាហតិហូរនចញអុំពីគ្ពោះបាទ 
ោុំងរូ កាលគ្ពោះបាទោុំងរូខ្បកហូរគ្ពោះនលាហតិនហយី គ្ពោះោជាយាងវារ 
(លូន)នោយជងាងនិ់ងគ្ពោះហស្ាោុំងពីរ អស្់រយៈនពល ៣ នងៃ។ កាញងនងៃទី ៤ 
គ្ពោះនលាហតិនទីបហូរនចញអុំពីគ្ពោះហស្ានិងជងាងោ់ុំង២។ 

កាញងកាលននាោះ គ្ពោះោជាគ្ទងម់្តនគ្ពោះតគ្មិោះថ្នៈ 
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“នយងីនឹងនៅនោយការលូនយា៉ា ងពិតគ្បាកដ”។ 

នទីបគ្ទងន់ធាីដុំនណីរនោយការលូននោយគ្ពោះឧរៈ(គ្ទូង) កាញងនពលជា 
ខាងនគ្កាយ។ គ្ពោះោជា កាលគ្ទងលូ់ននៅនោយគ្ពោះឧរៈ(គ្ទូង)ននាោះគ្ទងល់ុំ 
បាកយា៉ា ងខាល ុំងកាល   មិនម្តន្នៃៈោកច់ញោះ  នោយម្តនចិតានម្តោះមញតនឆ្ព ោះនៅគល់ 
គ្ពោះពញទធស្ិរមីតាជានគលស្ុំខាន ់គ្ទងអ់ត់គ្ោុំោុំងទញកខនវទនា ខុំនធាីដុំនណីរលូន  

បនានៅនទៀត។ 

កាញងកាលននាោះ ព្រះរុទ្ធសិរ ើមត្តឺៈ គ្ទងម់្តនគ្ពោះមហាករញណ្តធិរញណគ្ប  

នមីលនមីលស្ាតនលាកនោយស្ពាញ្ញញតញ្ជញ ណ គ្ទងន់ឃញីកម្តល ុំងននវរិយិភាព 
របស្់គ្ពោះោជាអងាននាោះ នទីបគ្ទងគ់្ពោះចិនាា ថ្នៈ 

“គ្ពោះោជាអងាននាោះ ជាពញទធងាូរ ពញទធពីជ និងជាពញទធវងស នគ្ព្តោះអាគ្ស្័យ 
តថ្នរត នទីបនសាយទញកខដធ៏ៃន ់ ចុំខ្ណកតថ្នរត នឹងនៅកានស់្ុំណ្តក ់ របស្់ 
គ្ពោះោជាអងាននាោះ”។ 

ដូនចាោះនហយី នទីបគ្ពោះពញទធដ៏ម្តនស្ិរខី្កលងអតាភាព ជាបញរស្ម្តា កប់ររង 
(បរនទោះ) នឆ្ព ោះនៅកានទី់គ្ពោះបាទស្ងខចគ្កពតិាននាោះ។ កាលគ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់ 
យាងនៅដល់នហយី គ្បថ្នប់ឈ្បន់ៅគ្តង់ពីមញខគ្ពោះភស័្រកានស្ាចចគ្កពតិា។ គ្ពោះដ៏ 
ម្តនគ្ពោះភារជាម្តច ស្់ គ្ទងគ់្ត្វស្់ថ្នៈ 

“ម្តា លអាកដច៏នគ្មីន នលាកនធាីដុំនណីរនោយលូន ចូរនចៀស្នចញនយងី 
គ្តូវការបររងនៅមញខ”។ 

គ្ពោះោជាគ្ទង់សាា បគ់្ពោះតគ្ម្តស្់ននោះនហយីគ្ត្វស្់ថ្នៈ 

“ម្តា លនាយសារងីដច៏នគ្មីន កាលនយងីនដីរផលូវនៅនោយការនឆ្ព ោះមញខ  



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
59 

 
  

គ្តងទី់ជាទីខ្ដលរួរនធាី នហតញអាីនទីបនឹងងយនចញនយងីគ្បកានយ់កគ្ពោះពញទធជា 
ម្តច ស្់ជាគ្បមញខ ម្តនគ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់ជាអារមមណ៍ សូ្មអាកបញ្ជា រងរបស្់អាក 
ឲ្យជាន់នលីខលួនគ្បាណរបស្់នយងីកាី នយងីនឹងមិននចៀស្នចញអុំពីផលូវដល់អាកនទ” 

នាយសារងីនព្តលថ្នៈ 

“ម្តា លម្តណពដច៏នគ្មីន គ្បស្ិននបីអាកនៅកានស់្ុំណ្តករ់បស្់គ្ពោះពញទធ  

ជាម្តច ស្់នញ ោះ ចូរអាកន ងីរងនយងីចញោះ នយងីនឹងនៅកានស់្ុំណ្តករ់បស្់គ្ពោះពញទធជា  

ម្តច ស្់ខ្ដរ”។ 

គ្ពោះោជាគ្ទង់សាា បព់្តកយននាោះនហយី គ្ទង់ទទួលព្តកយថ្នៈ “លអនហយី” 
នស្ាចន ងីរងនហយី។ គ្ពោះម្តនគ្ពោះភារជាម្តច ស្់ នស្ាចខ្បរ គ្ពោះភស័្រកានៅកាន់វតា 
បញព្តា ោមគ្ពមនោយគ្ពោះោជា។ កាលគ្ពោះសាសាា  នស្ាចយាងដល់គ្តឹមកណ្តា លផលូវ 
កាញងកាលននាោះ នាងសុជាា ចញោះអុំពីស្ួរ៌ាត្វវតិងសនិមិមតនភទជាបញរស្កានឆ់្ា ុំង 
បាយទិពា មួយមកឈ្រចុំពីមញខរងនហយីនព្តលថ្នៈ 

“ម្តា លនាយសារងីដច៏នគ្មីនគ្បស្ិននបីនលាកគ្តូវការឆ្ា ុំងបាយទិពានយងី 

នឹងនបាោះនចាល”។ 

នាយសារងីនព្តលថ្នៈ 

“ម្តា លម្តណពដច៏នគ្មីន ខ្ញ ុំម្តនបញរស្ម្តា កម់្តន ទញពាលភាព សូ្មអាកចូរ 
ឲ្យបាយដល់នយងី នដីមបបីញរស្ននោះចញោះ”។ 

នាងស្ញជាត្វ បានឲ្យភតាដល់នាយសារងីនហយី។ 

លុំោបន់នាោះ គ្ពោះម្តនគ្ពោះភារជាម្តច ស្់ ទទួលភតានហយី បានគ្បោន 
ដល់គ្ពោះោជានហយី។ កាញងកាលននាោះ សក្កម្ទ្វរាឈគ្ទងក់ានទឹ់កទិពា យាង 
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ចញោះអុំពីស្ួរ៌ាជានត់្វវតិងស ខ្កលងនភទជាបញរស្សាព យទឹកមួយបុំពង់ នស្ាចយាងមក 
គ្ត្វស្់ព្តកយននាោះដូចគា  នហយីគ្បោនទឹកននាោះ ដល់នាយសារងី ដូចគា ។ 

គ្ពោះបាទស្ងខចគ្កពតាិ គ្ទងន់សាយគ្ពោះគ្កយាទិពា ទឹកទិពាកាញងនពល 
ខ្ដលនសាយរចួនគ្ស្ចនហយី នោយអានញភាពគ្ពោះគ្កយាទិពាទឹកទិពា ឧបទៃវៈោុំង 
ពួង កវ៏និាស្នៅ ។ គ្ពោះោជា រខ្មងគ្បស្ពានូវនស្ចកាីស្ញខ ។ 

ព្រះរុទ្ធសិរ ើមត្តឺៈនិមនាយាងនៅដល់វតាបញព្តា ោមនហយី គ្ពោះអងាគ្ត-    
 បពី់នភទនាយសារងី មកជាពញទធអងាវញិ នហយីរងគ់្បថ្នបន់លី ពញោធ ស្នៈ 
ខ្ដលបានគ្កាលទញកនហយី ។ កាញងនវលាខ្ដលគ្ពោះដម៏្តនគ្ពោះភារជាម្តច ស្់ រងគ់្ប 
ថ្នបក់ាញងវតាបញព្តា ោម គ្ពោះោជានស្ាចចញោះអុំពីរង  គ្ទងចូ់លនៅកាញងវតាបញព្តា ោម លមម 
ទតគ្ពោះននគ្តនឃញីពញទធរស្មីប៉ាញនណ្តណ ោះ គ្ទង់កវ៏សិ្ញ្ញីភាពមាងនទៀត ។ គ្ពោះបរម 
សាសាា គ្ត្វស្់ថ្ន ម្តា លមហាបញរស្ គ្ពោះពញទាជាម្តច ស្់រងគ់្បថ្នបន់ៅកាញងទីននោះ។ 
ភាល មននាោះ គ្ពោះោជាគ្ទងដឹ់ងខលួនន ងី នស្ាចចូលនៅជិតគ្ពោះបរមសាសាា អងាញយ 
កាញងទីដស៏្មរួរនហយី ផាងអញ្ាលីគ្កាបបងាុំទូលគ្ពោះដ៏ម្តនគ្ពោះភារជាម្តច ស្់ 
ដូនចាោះថ្នៈ 

“បពិគ្តគ្ពោះអងាដច៏នគ្មីន គ្ពោះអងាជាគ្បធាននននលាក គ្ពោះអងាជាទីពឹង 
របស្់ស្តានលាក សូ្មគ្ពោះអងាគ្ទងស់្ខ្មាងធម៌ាដខ៏ពស្់បុំផញតមួយគថ្នដល់ខ្ញ ុំគ្ពោះ 
អងាផងចញោះ”។ 

“មហាបពិគ្ត សូ្មគ្ពោះអងាគ្ទងស់្ណ្តា ប់ គ្ទងពិ់ចារណ្តធមមកថ្ន រ  
និពាវ ន ចញោះ”។  

គ្ទងប់ានស្ខ្មាងធម៌ា នគ្បាស្គ្ពោះោជានហយី។ 

គ្ពោះោជាគ្ទង់សាា ប់ គ្ពោះធមមបទមួយបទនហយី ទូលឃ្លតថ់្ន 
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“បពិគ្តគ្ពោះអងាដច៏នគ្មីន សូ្មគ្ពោះដ៏ម្តនគ្ពោះភារស្ខ្មាងធម៌ា  គ្តឹម 
ប៉ាញនណណោះចញោះ សូ្មគ្ពោះអងាគ្ទង់កញុំស្ខ្មាងគ្ពោះធមមបទដនទនទៀតន យី”។ 

ស្រួថ្ន “នគ្ព្តោះនហតញអាី?នទីបគ្ពោះោជាគ្ទង់អងារឃ្លត់ សូ្មគ្ពោះពញទធជា 
ម្តច ស្់ កញុំស្ខ្មាងធមមបទបនានទៀត”។ 

ន ល្យីថ្ន គ្ពោះោជាគ្ទង់គ្តិោះរោិះថ្នៈ 

“គ្បស្ិននបីគ្ពោះពញទធជាម្តច ស្់ គ្ទងស់្ខ្មាងគ្ពោះធម៌ានគ្ចីនជាងននោះ នយងី  

នឹងមិនម្តននទយយធម៌ាខ្ដលរួរដល់ការបូជា នយងីសាា ប់គ់្ពោះធម៌ាមួយបទននោះ    

នយងីនឹងថ្នា យោនដន៏លីស្លបរ់បស្់នយងីខ្ដលរួរដល់ការបូជា នគ្ព្តោះនហតញ 
ននោះ បានជាគ្ពោះោជា គ្ទងទូ់លអងាឃ្លត់”។ 

កាញងកាលននាោះ គ្ពោះបាទស្ងខចគ្កពតិា គ្ទងគ់្កាបទូលគ្ពោះដម៏្តនគ្ពោះ 
ភារជាម្តច ស្់ដូនចាោះថ្នៈ 

“បពិគ្តគ្ពោះអងាដច៏នគ្មីន កាលគ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាងគ្ពោះនិព្តា នខ្ដលជា 
ធម៌ាវនិស្ស្នលីស្លប ់ ជាធម៌ាខពស្់បុំផញតជាងធម៌ាោុំងពួង សូ្មបខ្ីញ ុំគ្ពោះអងាកាត់ 
ស្ីស្ៈ ខ្ដលជាអវយវៈដខ៏ពស្់បុំផញតជាងអវយវៈោុំងពួងរបស្់ខ្ញ ុំគ្ពោះអងា បូជា 
គ្ពោះធម៌ាចុំនព្តោះគ្ពោះអងា ជាការបូជាដវ៏និស្ស្ណ្តស្់”។  

នពលខ្ដលគ្ត្វស្់នហយី នទីបគ្ទង់កាតគ់្ពោះស្ីស្ៈនោយគ្កចក គ្ទង់ 
ោកគ់្ពោះស្ីស្ៈ នលីបាទគ្ពោះហស្ា គ្ត្វស្់គថ្នមួយបទថ្ន៖ 

ភម្នត សិរមិត្តរុទ្ធ អមត្ាំ ោថ បរូម្ា 
ឥមិនា សើសទម្នន បចឆម្ា ោមិ និពាវ នាំ ។ 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
62 

 
  

នស្ចកាីថ្ន បពិគ្តគ្ពោះពញទធស្ិរមិតាៈដច៏នគ្មីន សូ្មគ្ពោះអងាគ្ទងទ់មលញោះ 
អមតធម៌ាមញនចញោះនោយការថ្នា យស្ីស្ៈននោះ ខ្ញ ុំគ្ពោះអងានឹងបានស្នគ្មចគ្ពោះ 
និព្តា នកាញងកាលជាខាងនគ្កាយ។ 

ននោះជាភាពអសាច រយរបស្់គ្ពោះនព្តធិស្តានមនតាយយ នោោះបីគ្ពោះស្ីស្ៈគ្តូវ 
បានកាតន់ចញពីគ្ពោះសូ្រងនហយីកន៏ោយ គ្ពោះនព្តធិស្តានៅមិនោន់សាល ប់ អាច 
នព្តលគថ្នថ្នា យគ្ពោះពញទធស្ិរមិតាៈយា៉ា ងននោះនទៀត។ 

កាញងនវលាចបគ់្ពោះគថ្ន ដូចពណ៌ា នាមក គ្ពោះោជាក៏ចញតិនៅនកីតកាញង 
តញស្ិតបញរ ី។ 

ព្ពះពុទធសតណរគ្នតតប តព្គូ ព្ទង់បនេអនុសនធិថាៈ 

“ម្មន លសា បុីព្ត បា តីតួយដដលព្បាកដោក់ចាស់ រោយព្ប 
កា ដូរចនះយ៉ា ងរនះឯង។ ម្មន លសា បុីព្ត ព្ពះម្មនព្ពះភាគោម្មា ស់ 
ព្ទង់ព្ពះនាតថា អ យិរតរតេយយ រព្ព្វះម្មនថ្នកា ថាវ យសីសៈឲ្យោ 
ទាន ព្ទង់ម្មនព្ពះវ កាយខទស់ ៨៨  តថ រព្ព្វះផលថ្នកា  ូ ្ត 
ធាល ក់អពីំព្ពះបាទ និងព្ពះោនុ(ជងាង)់ រទើបព្ទង់ម្មនពនល ភល ទាងំយប់ 
ទាងំថ្ថៃ។ រព្ព្វះផលថ្នរោ ិត ដដល ូ ធាល ក់អពីំព្ពះសីសៈព្ពះពុទធ 
 សាីនឹងម្មនអវចិីន ក និងភវគាព្ព ា។ រព្ព្វះផលថ្នរោ ិតរលើព្ពះ 
សីសៈ នឹងម្មនពនល ភល សាងអពីំព្ពះឧោណ រោត(ររាតព្បជុចំិរញ្ាើ ត) 
តិនអាចកណំត់បាន។ រព្ព្វះផលដដលព្ទង់យងរដើ  ១ សបាេ  ៌ 
រទើបរកើតរ ើងនូវរដើតកបបព្ពឹកស តួយរដើត។ ម្មន លសា បុីព្ត ជនទាងំ 
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អស់ តិនបានរឃើញតថាគត កនុងកាលឥ ូវរនះ ព្បសិនរបើជនទាងំ 
រនាះរធវើទាន  កាសីល ចរព្តើនភាវនា រោយផលថ្នកុសលកតារនាះ 
នឹងបានរកើតរ ើងកនុងសត័យកាលថ្នព្ពះពុទធោម្មា ស់ព្ពះនាត 
អរ ិម្មម្ត្ត យតិនខាន ”។  

ដូចអធិបាយកនលងតក រយើងអាចសននិោឋ នបានថាៈ 
“ព្ពះព្សីអា យរតរតេយយ សាងពុទធកា កធត៌ព្កាស់រោយវ ីយិៈ 

គ  កា ពាយតោវ ីយិធិក ១៦ អសរងខយយនិង ១០០,០០០  
កបបបនាទ ប់ពីបានទទួលពាក ណ៌រលើកទី ១”៕៚  
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ក្នុ ងកាោមសពូ្ត្ក្នអងគុត្តរនកិា  ត្កិ្នបិាត្ 
ទុ្ត្ ិភាគ  (ភាគ ៤១ ទ្ាំរ័រ ២១៨) 

ព្រះសមោ សមពុទ្ធបានសដមតង អាំរើវធិើបែបិត្តកិ្នុ ងដែលគរួ  
សងេ ័ឬម្គាលការណ៍ក្នការម្ឈឿចាំននួ១០ោ៉ា ង សព្មប់ជាការ 
រិចារណា រិម្សាធន៍ មុននឹងម្ឈឿ ម្រឿងម្នាះថារតិ្មនិរតិ្។  

១ ម អនុសេម្វន កុ្ាំោក់្ចតិ្តម្ឈឿ ម្ព្ពាះព្គាន់ដត្ឮាមគាន  
(ពាក្យ ចចាមអារាម) ។ 

២ ម បរមបរាណ កុ្ាំោក់្ចតិ្តម្ឈឿាមបរមបរា ការបាន  
សាត ប់ឮត្ៗគាន មក្ ជាទ្មែ ប់ ។ 

៣ ម ឥត្កិិ្រា  កុ្ាំោក់្ចតិ្តម្ឈឿ ម្ព្ពាះម្ោ បានឮថា 
ែមូ្ចនះ ម្រឿងម្ព្រងជាព្បក្រណើ បុរាណ ឬរើម្ែើមមក្។ 

៤ ម បែិក្សមបទម្នន កុ្ាំោក់្ចតិ្តម្ឈឿ ម្ព្ពាះម្ោ ការ 
អាងក្បនួត្ព្ម ឬគមពើរ។ 

៥ ម ត្ក្កម្េតុ្ កុ្ាំោក់្ចិត្តម្ឈឿាមម្េតុ្ព្ត្ិះរះិ ម្ព្ពាះការ 
គិត្ដបបត្ក្កវជិាជ  ។ 

៦  ម ន ម្េតុ្ កុ្ាំោក់្ចិត្តម្ឈឿាមការកាត់្ែាំរ ួដសេសេ ាំ  
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ម្ោ ការសននិោឋ ន ។ 

៧ ម អាការបរវិតិ្ម្ក្កន កុ្ាំោក់្ចិត្តម្ឈឿាមការព្ត្ិះរះិ 
អាការឺៈ ម្ោ ការគិត្រិចារណាាមដបបម្េតុ្សល។ 

៨ ម ទ្ែិឋនិឈិានក្ខនិតោ កុ្ាំោក់្ចិត្តម្ឈឿ ម្ព្ពាះព្ត្ូវនងឹ 
ព្ទ្ឹសតើដែលរនិិត្យ សមនងឹម្សចក្តើ  ល់ម្ឃើញ។ 

៩  ម ភរវរបូា  កុ្ាំ ព្បកាន់ម្ោ  ល់ថាមនសភារ 
គរួ(ឲ្យម្ឈឿបាន)។ 

១០ ម សមម្ណា ម្នា គរុ កុ្ាំ ព្បកាន់ម្ោ គិត្ថា 
សមណឺៈ (ម្នះ) ជាព្គូរបស់ម្ ើង។ 

ព្រះសមោ សមពុទ្ធបានព្ាស់ថា “ មន លកាោមក្េព្ត្ិ ៍ “ 
លុះព្ាដត្កាលណាអនក្ទាំងឡា  ែឹងចោស់ម្ោ ចិត្តរបស់ 
ខែួនថា ធម៌ទាំងឡា ម្នាះជាអកុ្សល ជាកុ្សល មនម្ទស 
មិនមនម្ទស ជាម្ែើមម្េើ ម្ទ្ើបគរួលះបង់ម្ចាលម្ចញ ឬបែបិត្ត ិ
ាមម្នាះ ៕ 

វព្ពឥតរតវ  រ វបីឥតោរ   ព្គរះវហ្ារឥតបុព្ត 

ន្គរឥតអនក្ជា  ខមឃឥតចន្រ្ ទ   ងងតឹរនូ្យរងុ ។ 
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រុទ្ធការក្ធមទ៌ាំង១០ 
ណ ហ្ើ យច ុះ អាត្មា អញនឹងពិចារណា (ណ្រើសណរ ើស) ធម៌ទាំង 

ឡាយដែលអភិណសកឲ្យជា្ពុះព ទ្ធ ផ្លូវណ ុះនិងផ្លូវណនុះ ទាំងខាងណលើ
ខាងណ្ោម ្រប់ទិ្សទាំង១០ រហូតែល់ធមាធាត ។ ោលណ ុះ តថារត 
កាំព ង្តិុះរុិះក៏បានរកណ ើញ ទានបា ត ី ដែលជាព ទ្ធោរកធម៌ទី្១ ជា 
រនលងធាំ ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយកន ងោលម ន ្ទ្ង់សនសាំណហើយ។ 
ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួនឯងថា អនកចូលបាំណពញទនបារមី ដែលជាព ទ្ធោរកធម៌ 
ខ្ទី្១ណនុះ សមាទនណធវើទ្ កឲ្យមាាំមួន ណហើយអនក្បាថាន បនល ុះណោធិ 
ញា្,ណ្បៀបែូចកអមដែលប រគលណាមួយផ្កា ប់មាត់ច ុះ ទឹ្កហូរណចញ 
អាំពីកអម មិនបានសល់ មិនបានរកាទឹ្កទ្ កកន ងកអមណ ុះយ៉ាងណា អនក 
ណ ើញពួកសាូមទាំងឡាយសូមណហើយណទុះណថាកទប កណាា ល ខ្ពង់ខ្ពស់ 
ចូរឲ្យទនមិនមានណសសសល់ ឲ្យែូចកអមដែលណរផ្កា ប់ច ុះយ៉ាងណ ុះ 
ដែរ ។ 

ពិតណាស់ ព ទ្ធោរកធម៌មិនដមនមាន្តឹមដតប៉ា ណណាណ ុះណទ្ អាត្មា  
អញនឹងពិចារណាព ទ្ធធម៌ដែលបន្ ាំណោធិញា្ែទទ្ៗណទ្ៀត ោល 
តថារត ្តិុះរុិះណហើយកន ង្ាណនុះក៏បានណ ើញ សីលបា ត ីជាព ទ្ធោរក 
ធម៌ខ្ទី្២ ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយ កន ងោលម ន បែិបតាិណហើយ 
ធាល ប់ណសពណហើយ។ ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួនថា អនកបាំណពញសីលបារមី ដែលជា 
ព ទ្ធោរកធម៌ខ្ទី្២ណនុះ, សមាទនណធវើឲ្យមាាំមួន ណបើអនកចង់បនល ុះណោធិ 
ញា្។ សតវច្ឆត មី្មនររាតកនទុយោប់ជពំ្វក់នឹង បស់អវីតួយស ូ 
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សាល ប់ កនុងទីរនាះតិនព្ពតផ្កេ ច់ររាតកទុយរច្ឆលរ ើយយ៉ា ងោតិញ, 
អនកចូ បរំពញសីលទាងំឡាយកនុងភូតិ៤, ចូ  កាសីលសពវកាល ឲ្យ   

ដូចសតវច្ឆត  ីកាសីលសពវកាល ឲ្យដូចសតវច្ឆត  ីការរាតកនទុយ 
យ៉ា ងរនាះចុះ។ 

ព ទ្ធោរកធម៌ទាំងឡាយមិនដមនមាន្តឹមប៉ា ណណាណ ុះណទ្ អាត្មា  
អញនឹងពិចារណារកធម៌ទាំងឡាយែទទ្ណទ្ៀត ដែលជាធម៌ញា ាំង 
ណោធិញា្ឲ្យ សណ្មចោលណ ុះតថារត កាំព ង្តិុះរុិះរក ក៏បាន 
ណ ើញ រនកាតាបា ត ី  ដែលជាព ទ្ធោរកធម៌ខ្ទី្៣ ដែល្ពុះមណហសី 
ទាំងឡាយ កន ងោលណ ុះ បែិបតាិណហើយ ធាល ប់ណសពណហើយ។ ណទ្ើប 
ទូ្ ា នខ្លួនថា អនកបាំណពញណនកខមាបារមីដែលជាព ទ្ធោរកធម៌ខ្ទី្៣ណនុះ 
សមាទនណធវើឲ្យមាាំមួន ណបើអនកចង់បនល ុះណោធិញា្។ បុ សដដលោប់ 
កនុងគុបអស់កាលដ៏យូ  ព្តូវរសចកេីទុកខរបៀតរបៀនរ ើយ  ដតងតិន 
ញុងំរសចកេីរព្តកអ ឲ្យរកើតរ ើងកនុងគុករនាះរទ  ដតងដសវង កកា  
 ួច រៅប៉ាុរោណ ះយ៉ា ងោ, ចូ អនករតើលភាពទាងំអស់ដូចោគុកចុះ, 
អនកចូ  ដប តុខរៅ ករនកខតា រដើតប ួីចច្ឆកភព យ៉ា ងរនាះដដ  ។ 

ព ទ្ធោរកធម៌ទាំងឡាយមិនដមនមាន្តឹមប៉ា ណណាណ ុះណទ្ អាត្មា  
អញនឹងពិចារណារកព ទ្ធធម៌ែទទ្ណទ្ៀតដែលជាធម៌ញា ាំងណោធិញា្
ឲ្យសណ្មច។ោលណ ុះតថារតកាំព ង្តិុះរុិះក៏បានណ ើញ បញ្ញា បា តទីី 
៤ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយកន ងោលម នបែិបតាិណហើយ ធាល ប់ណសព 
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ណហើយ។ ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួនថាអនកចូរបាំណពញបញ្ញា បារមីទី្បួនណនុះ សមា 
ទនណធវើឲ្យមាាំមួន ណបើអនកចង់បនល ុះណោធិញា្។  ភិកខ ោល្ប្ពឹតាបិ ឌ្  
បាត តិន លំងនូវព្តកូលទាងំឡាយ រទាះរថាកទាប ខទង់ខទស់ ឬ 
តធយត  ដតងបានចង្គហ ន់លាតញុងំអតេភាពឲ្យព្បព្ពឹតេរៅយ៉ា ងោ, 
អនកកាលសាកសួ ជនោអនកព្បាជញសពវកាល នឹងដល់នូវបញ្ញា  បា តី 
រ ើយនឹង បានបនលុះរព្វធិញ្ញា ណតិនខាន ក៏យ៉ា ងរនាះដដ  ។ 

ព ទ្ធោរកធម៌ទាំងឡាយមិនដមនមាន្តឹមប៉ា ណណាណ ុះណទ្ អាត្មា  
អញនឹងពិចារណារកព ទ្ធធម៌ែទទ្ណទ្ៀត ដែលជាធម៌ញា ាំងណោធិញា្ 
ឲ្យសណ្មច។ ោលណ ុះតថារតកាំព ង្តិុះរុិះរកបានណ ើញ វ ិយិបា ត ី 
ទី្៥ ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយកន ងោលម នបែិបតាិណហើយ ធាល ប់ណសព 
ណហើយ។ ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួនឯងថា អនកចូរសមាទន ណធវើវរីយិបារមីទី្៥ ណនុះ 
ឲ្យមាាំមួន ណបើអនកចង់បនល ុះណោធិញា្, ចូរបាំណពញ នូវវរីយិបារមីច ុះ។ 
សតវសី ៈ ោរសេចព្តឹត ម្មនពាយតតិន ួញរាម្មនចិតេផាងរ ើង 
សតវកាលកនុងកា អងាុយ ឈ  រដើ  យ៉ា ងោ, អនកចូ ផាងរ ើងនូវ 
ពាយតឲ្យម្មតួំនកនុងភពទាងំពួង យ៉ា ងរនាះចុះ, លុះដល់នូវវ ីយិ 
បា តីរ ើយ នឹងបានសរព្តច រព្វធិញណតិនខានរ ើយ។ 

ព ទ្ធោរកធម៌ទាំងឡាយមិនដមនមាន្តឹមប៉ា ណ ណ្ុះណទ្ អាត្មា អញ 
នឹងណ្រើសណរ ើសរកព ទ្ធោរកធម៌ែទទ្ណទ្ៀត ដែលជាធម៌ញា ាំងណោធិ 
ញា្ឲ្យសណ្មច។ ោលណ ុះតថារត កាំព ង្តិុះរុិះក៏បានណ ើញ 
ខនេិបា ត ី ទី្៦ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយ កន ងោលម នបែិបតាិណហើយ 
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ធាល ប់ណសពណហើយ។ ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួន ឯងថាអនកចូរសមាទន ណធវើនូវខ្នាិ 
បារមីទី្៦ ណនុះឲ្យមាាំមួន អនកក ាំមានចិតាដបកជាពីរកន ងខ្នាិបារមីណ ុះនឹង 
បានែល់ណោធិញា្មិនខានណ ើយ។ ធតាតាដផនដី ដតងអត់ព្ទាចំ ំ
រព្វះវតថុទាងំពួង ទាងំសាអ តកេី ទាងំតិនសាអ តកេី ដដលធាល ក់ចុះរ ើយ 

 ដតងតិនរធវើនូវរសចកេីថាន ងំថាន ក់ និងរសចកេីរព្តកអ រ ើយ យ៉ា ងោ 
,អនកក៏គួ អត់ព្ទានូំវកា រាប់អាន និងកា រតើលង្គយ បស់ពួកជនទាងំ 
ពួង យ៉ា ងរនាះដដ , លុះដល់នូវខនេិបា តីរ ើយ នឹងបានសរព្តច 

សរម្មទ ធិញណតិនខានរ ើយ។ ព ទ្ធោរកធម៌ទាំងឡាយមិនដមនមាន 
្តឹមដតប៉ា ណណាណ ុះណទ្ អាត្មា អញនឹងណ្រើសណរ ើសធម៌ែទទ្ណទ្ៀត ដែលជាធម៌ 
ញា ាំងណោធិញា្ឲ្យសណ្មច។ ោលណ ុះតថារតកាំព ង្តិុះរុិះរកក៏ 
បានណ ើញ សចាបា ត ី ទី៧ ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយកន ងោលម ន 
បែិបតាិណហើយ ធាល ប់ណសពណហើយ។ ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួនថា ចូរអនកសមាទន 
ណធវើនូវសចាបា តីទី្៧ ណនុះឲ្យមាាំមួន ក ាំមានោកយដបកជាពីរកន ងសចចបារមី 

ណ ុះ នឹងបានសណ្មចសណមាព ធិញា្មិនខានណ ើយ។ ធតាតាផ្កក យ 
ព្ពឹកោជញ្ាី ង បស់រោកព្ពតទាងំរទវរោក ដតងតិនឃ្លល តច្ឆកវថិី
កនុងវសា ដូវឬរ តនេ ដូវរ ើយ យ៉ា ងោ, អនកកុឃំ្លល តច្ឆកវថិីកនុង 
សចាទាងំឡាយ យ៉ា ងរនាះដដ  លុះដល់សចាបា តីរ ើយ នឹងបាន 
សរព្តចសរម្មទ ធិញណតិនខានរ ើយ។ 

ព ទ្ធោរកធម៌ទាំងឡាយមិនដមនមាន្តឹមដតប៉ា ណ ណ្ុះណទ្ អាត្មា  
អញនឹងពិចារណាធម៌ែទទ្ណទ្ៀត ដែលជាធម៌ញា ាំងណោធិញា្ឲ្យ 
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សណ្មច។ ោលណ ុះ តថារតកាំព ង្តិុះរុិះរក ក៏បានណ ើញ 
អធោិឋ នបា ត ី  ទី្៨ ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយ កន ងោលម នបែិបតាិ 
ណហើយធាល ប់ណសពណហើយ។ ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួនថា អនកចូរសមាទនណធវើនូវ 
អធិដ្ឋា នបារមីទី្៨ ណនុះឲ្យមាាំមួន, អនកក ាំញាប់ញ័រកន ងអធិដ្ឋា នបារមីណ ុះ 
នឹងបានសណ្មចសណមាព ធិញា្មិនខានណ ើយ។ ភនថំាសុទធឥតករព្តើក 
តាងំរៅស ុបតិន ញ្ាួ យរោយខយល់ដ៏ខាល ងំកាល   ដតងតាងំរៅកនុងទី 
 បស់ខលួនដដដល យ៉ា ងោ, អនកចូ កុកំរព្តើកកនុងអធិោឋ នបា តីរ ើយ 
នឹងបានសរព្តចសរម្មទ ធិញណ តិនខានរ ើយ ។ 

ព ទ្ធោរកធម៌ទាំងឡាយមិនដមនមាន្តឹមដតប៉ា ណណាណ ុះណទ្ អាត្មា  
អញនឹងពិចារណារកធម៌ែទទ្ណទ្ៀត ដែលជាធម៌ញា ាំងណោធិញា្ឲ្យ 
សណ្មច។ ោលណ ុះ តថារតកាំព ង្តិុះរុិះរក ក៏បានណ ើញរតតាេ បា ត ី
ទី៩ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយ កន ងោលណ ុះ បែិបតាិណហើយ ធាល ប់ 
ណសពណហើយ។ ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួនថា អនកចូរសមាទនណធវើនូវណមត្មា បារមីទី្៩ 
ណនុះឲ្យមាាំមួន ចូរកាំឲ្យមានប រគលែទទ្ ណសាើណដ្ឋយណមត្មា  ណបើអនកចង់ល ុះ 
ណោធិញា្។ ធតាតាទឹក  ដតងផសពវផាយ ព្តោក់រសាើចរំព្វះជន 
ទាងំលអទាងំអាព្កក់  ដតងកចំ្ឆត់បង់នូវធូលី និងតនទិល យ៉ា ងោ, 
អនកចូ ចរព្តើនរតតាេ ឲ្យរសាើចរំព្វះតិតេ និងសព្តូវ យ៉ា ងរនាះដដ  លុះ 
ដល់នូវរតតាេ បា តី រ ើយនឹងបានសរព្តចសរម្មទ ធិញណតិនខាន 
រ ើយ ។ 
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ព ទ្ធោរកធម៌ទាំងឡាយ មិនដមនមាន្តឹមប៉ា ណណាណ ុះណទ្ អាត្មា  
នឹងពិចារណារកធម៌ែទទ្ណទ្ៀត ដែលជាធម៌ញា ាំងណោធិញា្ឲ្យ 
សណ្មច។ ោលណ ុះតថារតកាំព ង្តិុះរុិះរក ក៏បានណ ើញ ឧរបកាខ  
បា ត ី ទី១០ ដែល្ពុះមណហសីទាំងឡាយកន ងោលម នបែិបតាិណហើយ 
ធាល ប់ណសពណហើយ។ ណទ្ើបទូ្ ា នខ្លួនថា អនកចូរសមាទនណធវើឧណបោខ បារមី 
ទី្១០ ណនុះឲ្យមាាំមួន នឹងបនល ុះសណមាព ធិញា្មិនខានណ ើយ។ ធតាតា 
ដផនដីដតងព្ពរងើយករនេើយចរំព្វះវតថុសាអ តកេី តិនសាអ តកេី ដដលរគ 
ោក់ចុះរ ើយដតងរវៀ ច្ឆករសចកេីរព្កាធ និងរសចកេីរព្តកអ  ចរំព្វះ 
វតថុទាងំពី រនាះយ៉ា ងោ, អនកចូ រធវើខលួនឲ្យដូចជញ្ាី ងចរំព្វះ សុខ 
និងទុកខ សពវកាលយ៉ា ងរនាះដដ , អនកលុះដល់នូវឧរបកាខ បា តីរ ើយ  
នឹងបានសរព្តចសរម្មទ ធិញណតិនខាន។ ធម៌ទាំងឡាយ ជាណ្រឿង 
ញា ាំងណោធិញា្ឲ្យ សណ្មចធម៌ទាំងឡាយណ ុះមានកន ងណោក្តឹម
ដតប៉ា ណ ណ្ុះ ព ទ្ធោរកធម៌ែទទ្ណ្ៅអាំពីបារមីធម៌ទាំង១០ ណ ុះមិនមាន 
ណទ្, អនកចូរត្មាំងណៅកន ងបារមីធម៌ទាំង១០ ណ ុះមិនមានណទ្, អនកចូរត្មាំង 
ណៅកន ងបារមីធម៌ទាំង១០ណ ុះឲ្យមាាំមួនច ុះ។ ោលតថារត ពិចារណា 
នូវបារមីទាំងណនុះណដ្ឋយសភាវសរសលកខ្ៈ(លកខ្ទនសភាវៈដែល 
មានកិចច ទី្) ដផ្នែីទាំង១០,០០០ ណោកធាត  ក៏ញាប់ញ័រណដ្ឋយ 
ណតរៈទនធម៌។ ដផនដីករព្តើកបនល រ ើងដូចោឃ្លន បអរំៅ ដដលព្តូវរគ 
គ្នប ឬចព្កយនេរព្បង ព្តូវគ្នបរ ើយ ( ដតងវលិញ័  ) យ៉ា ងោ, 
ដផនដីក៏ករព្តើកយ៉ា ងរនាះដដ  ។ 
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មហាសម ្ទ្ទាំងឡាយ ក៏ណបាុះពព ុះ ( កណ្ោោ ល ) បនាាន  ទាំង 
កាំពូលភនាំរដមងបណអអ នច ុះកន ងមហាសម ្ទ្ណ ុះ ល ុះបណអអ នច ុះណហើយសាំ 
ណ ងឮ ហឹ ហឹ ក៏ឮខ្្័រណៅណហើយណលើភនាំសិណនរ រារ។ បរស័ិទ្ទាំងឡាយ 
ណៅកន ងទី្អអគ ស្ពុះព ទ្ធញាប់ញ័រ ណហើយបាត់សតិ ែួលច ុះរិតដផ្នែី 
កន ងទី្ណ ុះ។ កអមណ្ចើនោន់ឆ្ន ាំងណ្ចើនរយ ប៉ាុះទ្ងគិចាន និងាន  ដបកណខ្្ច 
ខ្្ីណៅកន ងទី្ណ ុះ។ មហារនទាំងឡាយដបកាន ក៏តក់សល ត ភ័យខាល ចសលន់ 
ណលល ណផ្អើលមករ ាំាន  ចូលាល់្ពុះព ទ្ធទី្បងារ ទូ្លសួរថា  បពិ្ត្ពុះ 
ភរវា ្ពុះអងគមានចកខ  ណសចកាីលអ ឬណសចកាីអា្កក់នឹងមានែល់សតវ 
ណោកយ៉ាងណា, ណោកទាំងអស់្តូវឧប្ទ្ពណហើយ សូម្ពុះអងគ្ទ្ង់ 

បណ ្បង់នូវឧប្ទ្ពណ ុះផ្ងច ុះ។ ្ាណ ុះ្ពុះមហាម នីទី្បងារ ញា ាំង 
មហារនទាំងណ ុះឲ្យ្ជាបថា អនកទាំងឡាយ ចូររលយចិតាច ុះ ក ាំខាល ច 
ណ ើយ កន ងោរកណ្មើកទនដផ្នែីណនុះ។ តថារតបានពាករ្៍ ត្មបស 
ណាកន ងទងៃណនុះថា ត្មបសណ ុះនឹងជា្ពុះព ទ្ធកន ងណោក ត្មបស ណនុះ 
ពិចារណាធម៌ ដែល្ពុះរិនស្សី ធាល ប់ណសពណហើយ កន ងោលម ន។ 
ោលត្មបសណ ុះ ពិចារណាធម៌ដែលជាព ទ្ធភូមិ ណដ្ឋយមិនណសសសល់ 
ណដ្ឋយណហត ណ ុះ ដផ្នែីមួយហាឺនណោកធាត  កន ងមន សស និងណទ្វណនុះ 
ណទ្ើបកណ្មើកណហើយ។ ណ្ោុះលា ប់្ពុះត្មាប់្ពុះព ទ្ធ ចិតារបស់ពួកមហា 
រនណ ុះសៃប់ណហើយ កន ងខ្្ៈណ ុះមន សស និងណទ្វត្មទាំងអស់ ចូរណៅ 
រកតថារត ណហើយថាវ យបងគាំមាងណទ្ៀត។ ណយើងសមាទននូវព ទ្ធរ ្ ណធវើ 
ចិតាឲ្យមាាំណហើយនមលា រ ោរ្ពុះព ទ្ធទី្បងារណហើយណ្ោកចាកអាសនៈ 
កន ងខ្្ៈណ ុះ។ ោលតថារតណ្ោកចាកអាសនៈ ណទ្វត្មនិងពួក 
មន សសទាំងពីរពួកមាន ក់ៗក៏ណរាយផ្កា ទាំងទិ្ពវ ទាំងរបស់មន សសណដ្ឋយផ្កា  
ទាំងឡាយ។ ពួកណទ្វត្ម និងមន សសទាំងពីរឲ្យតថារតទ្ទួ្លែល់នូវ 
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ណសចកាីសួសាីថា ណសចកាី្បាថាន ដែលណោក្បាថាន ជាណរឿងធាំ, ណោកនឹង 
បានណោធិញា្ណ ុះត្មម្បាថាន ។ សូមឲ្យចទ្ងទាំងពួងទាំងឡាយ 
្បាសណចញណៅ សូមណលកណរារណចៀសវាងណៅ អនារាយក ាំបីមានែល់ 
ណោកណ ើយ សូមណោក្ត្មស់ែឹងនូវណោធិញា្ែ៏ឧតាមែ៏ឆ្ប់ច ុះ។ 
ណែើមណ ើផ្កា រកីកន ងសម័យ (រែូវ) ដែលែល់្ពមណហើយយ៉ាងណា, 
បពិ្តមហាវរីៈ សូមណោកណបើកបអហ ញ នូវព ទ្ធញា្ណ ុះឯងច ុះ 
យ៉ាងណ ុះដែរ។ សមព ទ្ធទាំងឡាយអងគឯណាមួយ ្ទ្ង់បាំណពញបារមី១០ 
យ៉ាងណា, បពិ្តមហាវរីៈ សូមណោកបាំណពញបារមី១០ ក៏យ៉ាងណ ុះ 
ដែរ ។ ្ពុះសមព ទ្ធទាំងឡាយអងគឯណាមួយ្ត្មស់ែឹងណ្ោមណោធិ 
ម ឌ្ លយ៉ាងណា, បពិ្តមហាវរីៈ ចូរណោក្ត្មស់ែឹងនូវណោធិញា្  

ទន្ពុះរិនស្សី ក៏យ៉ាងណ ុះដែរ។ ្ពុះសមព ទ្ធទាំងឡាយអងគឯណាមួយ 
្ទ្ង់្បោស ធមាច្ក យ៉ាងណា, បពិ្តមហាវរីៈ សូមណោក្បោស 
ធមាច្ក ក៏យ៉ាងណ ុះដែរ, ្ពុះចន្កន ងទងៃ ប ណ្មីែ៏បរសិ ទ្ធដតងរ ងណរឿង 
យ៉ាងណា, សូមណោកមានចិតាណពញណហើយញា ាំងហាឺនណោកធាត ឲ្យរ ង 
ណរឿង ក៏យ៉ាងណ ុះច ុះ។ ្ពុះអាទិ្តយផ្ តចាករាហូណហើយមានពនលឺភលឺទ្ក 
ដលងយ៉ាងណា, សូមណោករចួផ្ តចាកណោក ភលឺលវ ងណដ្ឋយសិរ ី ក៏ 
យ៉ាងណ ុះច ុះ។ ស្ឹងទាំងឡាយឯណាមួយដតងហូរណៅោន់សម ទ្្ 
យ៉ាងណា, សូមមន សសណោក ទាំងណទ្វណោក ហូរណៅោន់សាំណាក់ 
របស់ណោក ក៏យ៉ាងណ ុះដែរ។ 

្ាណ ុះ តថារតដែលណទ្វត្មនិងមន សសទាំងឡាយ សរណសើរ 
ណហើយសមាទនធម៌១០ ោលបាំណពញធម៌ទាំងឡាយណ ុះឲ្យបរបូិ្៌ 
ណទ្ើបចូលណៅោន់ទ្ពធាំ ( ទ្ពណហមោនា ) កន ងោលណ ុះឯង ៕៚ 

( អែាកថា ្ពុះអភិធមាបិែក , អែាលលិនី អែាកថាធមាសងគ្ ី ,  បិែកណលខ្ ៧៧ ទ្ាំព័រ ៤១ ៥៤ ) 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
74 

 
  

បទ្សពូ្ត្ម្លើក្ទ្ងព់្រះរុទ្ធសាសនា 

១. សូ្មនមីលទង់ជ័យ្ពាណណរងស ី       ខ្ដលម្តនរស្មីភល គ្ស្ស់្លអ 

 នខៀវនលឿងគ្កហមគ្ពមោុំងពណ៌ា ស្  ហងសបាទនិងពណ៌ា ដ៏ភល នផលក ។ 

២. គ្បនទស្តូចធុំបានស្ម័គ្រសាម រម ជុំនញុំគា នគ្ចីនអននក 

  គ្ពមយករស្មីគ្ពោះពញទធរួរនគ្តក គ្បនសី្រពន់នពកនគ្កកនលង ។ 

៣. នធាីជាស្ញ្ជញ ទង់ជ័យសាស្នា ននស្មពញទធធុំចមបង  

  ចូរនយងីោល់គា យកចិតាចាុំចង នឹកដល់គ្ពោះអងាជាអម្តច ស់្ ។ 

៤. នោោះជាតិនផសងគា ក៏គ្តូវដឹងថ្ន ស្ញទធសឹ្ងខ្តជាពញទធសាស្ន៍ 
  គ្តូវម្តនសាមរាីោុំងនកមងោុំងចាស្់  គ្បឹងខ្គ្បងឲ្យណ្តស្់គ្រប់ៗ គា ។ 

៥. សូ្មសាស្នាពញទធងាញ ុំនងាីងខពស់្បុំផញត រញងនរឿងវសិ្ញទធនងលថ្នល នហយីម្តន 

ជ័យនជារផាយនពញនលាកា នោយជនគ្ជោះថ្នល ោប់នគ្ចីនលាន ។ 

៦. ម្តនចិតានស្ាហានគរពបូជា ចុំនព្តោះគ្ពោះធម៌ាដ៏កលាណ 

ោុំងមនញស្សនទព្តា នស្ាហាគ្រប់គ្បាណ  គ្បាថ្នា ចង់បាននស្ចកាីស្ញខ ។ 

៧. នយងីនខមររជាតិនាុំគា ខមីឃ្លម ត កាន់ធម៌ានឹងបានផញតទញកខ 

របួរមួសាមរាីពីននោះនៅមញខ    នទីបនឹងបានស្ញខនកសមកានាគ្ត្វណ។ 

៨. គ្ពមនគ្ពៀងគ្បគ្ពឹតាកាន់ធម៌ាស្ញចរតិ នឆ្ព ោះនៅកាន់ឋាននិព្តា ន 

ជាទីផញតទញកខបានស្ញខនកសមកានា ជាតិនយងីនឹងបាននសាយស្ញខា ។  
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បទ្សពូ្ត្ោក់្ទ្ងព់្រះរុទ្ធសាសនា 

១. ព្ ុមរយើងអ្ា ោនស់្ល នា ព្តូវែឹងចា ់ថាព្ព្េះពុ្ទធជិនព្ ី 

ព្ទងម់ានឆព្វណ្ណ  ងស ី រឺព្ព្េះ  ាីទុំងព្បាុំមយួព្ណ៌្ ។ 

២. ផាយរចញព្ីព្ព្េះោយព្ទង ់  ុងរ ឿងឬទិធ ុងព្បរ ើ បវ  

រឆវៀលឆ្វ តោ់យរឆើតឆ្យលអ ទុំងព្បាុំមយួព្ណ៌្ព្  ់លអរស្លភា។ 

៣.  ុំរណ្ើ តម្នព្ព្េះ  ាី រ ើតរោយបា មមី្នព្ព្េះភរវា 

រ្វើទនឥតមាន ុញរា ោលដែលរៅជាព្ព្េះររ្ិ តវ ។ 

៤.   ាីព្ណ៌្រខៀវរនាេះណា ោលរឆវៀលរនព្ត្មព្ទងរ់ោយចិតតោត ់

រ្វើទនែល់ឥនទព្រេាណ៍្ព្ិត ោលរៅជា សព្តនាមព្ ីព្ិរាស្រ ត ។ 

៥.   ាីព្ណ៌្រលឿងភាថឺាា    ោលដែលព្ទងអ់ា ស្លចដ់ផរ្វើមា  

បិទពុ្ទធ ូបភាឱឺោ  ព្ព្េះឥនទជាងមា ព្ទងវ់យ័បណ្ឌិ ត ។ 

៦.   ាីព្ េមរនាេះណា ោលដែលមាត្មព្ ់ខ្ជុំស្លា បព់្ិត 

បទុម  ូបតូ ជវីតិ ោតរ់បេះែូងបិទរ្វើថាា ុំមាត្ម ។ 

៧.   ាីព្ណ៌្  ុទធស្ល្     ោលដែលព្ព្េះបាទរវ សនត  សព្ត្ម 

ឲ្យទនែុំ  ីរស្លភា        ែល់ព្រេាណ៍្ព្បាថាា យ ររ្ិញ្ញា ណ្។ 

៨.   ាីព្ណ៌្ែូចរជើងេងស ោលមាត្មព្ទងយ់ សចបយ់ បាន 
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វជិាា ្ អា ស្លចខ់ាួនព្បាណ្ ឲ្យយ សស្លមានយ  ូបតូ ជីវតិ ។ 

៩.   ាីភារឺផា ព្ណ្ណ រាយ          ោលជាទនាយរ ា្ េះរស្លមបណ្ឌិ ត 

ឲ្យទនស្លច់្ មជីវតិ      ែល់ឥនទព្រេាណ៍្ព្ិតថាអ្តអ់ាហា ។ 

១០.   ាីរខៀវ រលឿង ព្ េម    េងសបាទនិងព្ណ៌្ភារឺផា អ្ស្លច  យ 

ព្តូវជាព្បាុំមយួព្បោ  រ ាងច ់ ុមា ចងចុំទុ រអ្ើយ ។ 

( ព្ពះរាជនិពនធរោយសរតេចព្ពះសងឃរាជ 
រោតញ្ញា រោ ជួន ោត ) 
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មោបុរសិលក្ខណឺៈ ៣២ ព្បការ 
របសព់្រះសមោ សមពុទ្ធ បរមព្គូម្ ើងមន ៖ 
១. សុបត្ិែិឋត្បាម្ទ ព្រះមហាបុរស មានព្រះបាទព្បតិស្ថា ន 

ល្អ គឺមានផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូរាបសសមើសរវអសនលើ ។ 

២. ម្េោឋ បាទ្ត្ម្លសុ ចកាក និ ជាានិ ព្តង់ផ្ទៃព្រះបាទ 
ទាំងគូខាងសព្ោមរបស់មហាបុរសមានរបូចព្រសរើតស ើង ព្បរបសោយ 
ខ្នងរង់និងដុាំព្រមទាំងោាំ ១០០០ មានចស ល្ ះសសមើគ្នន ព្គប់អសនលើ ។ 

៣. អា ត្បណហិ  ព្រះមហាបុរស មានព្រះបណ្ហិ គឺករងកែង ។ 

៤. ទ្ើឃងគុលើ មានព្រះអងគុលី្ គឺព្មាមព្រះហសតនិងព្មាមព្រះ 
បាទកែងៗ ។ 

៥. មុទុ្ត្លុនេត្ថបាម្ទ មានផ្ទៃព្រះហសតនិងផ្ទៃព្រះបាទដ៏ 
ទន់សល្មើយ ។ 

៦. ជាលេត្ថបាម្ទ មានផ្ទៃព្រះហសតនិងផ្ទៃព្រះបាទព្បទរ់ 
សោយព្រឡាដូចជាសាំណាញ់ ។ 

៧. ឧសេងខបាម្ទ មានព្រះបាទដូចជាអកណ្ត តស ើងខាង 
សល្ើ ។ 
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៨. ឯណឈម្ងោ មានព្រះជងាគឺសមងសរៀែមូល្ព្តសូល្ ស្ស 
សដៀងនិងសមងសតវព្ទយ ។ 

៩. ម្កាម្សាេិត្វត្ថគុម្ោហ  មានព្រះអង្គគ ែយែៈ កដល្ព្តូែ 
លារ់រាំបាាំង សោយសាំរត់ឋិតសៅរនុងសស្ស្ថម ។ 

១០. ឋិត្ម្កា វ អម្នានមម្នាត  ោល្សបើព្ទង់ឈរ មិនបាច់ 
ឱន ព្រះអងគចុះអាចស្ថៃ បអកងអល្ព្រះជាណុ្ គឺជងគង់សោយផ្ទៃព្រះហសត 
ទាំងរីរបាន ។ 

១១. សុវណណវម្ណាណ  មានកសែរសមែុរផ្ងៃ (សល្ឿងភ្លឺអនលង់) 
ដូចជាសមែុរផ្នមាស ។ 

១២. សុខុមចឆវ ើ មានព្រះឆែគឺីសមែុរផ្ងៃ ល្អិតទូរទង់រលី្ង 
ស្សិល្ រអិល្ធូលី្ធ្លល រ់មរមិនជាប់ព្រះោយ ។ 

១៣. ឯម្ក្ក្ម្ោម្ម មានព្រះសលាមាកតមួយសរផ្សៗ គឺ 
រនុងរសណៅ សរាម ១ មានសរាម ១ ។ 

១៤. ឧទ្ធត្គម្ោម្ម មានព្រះសលាមាមានចុង ឯស ើងសល្ើព្រះ
សលាមាកដល្ដុះស ើងសហើយមានចុងស ើងសល្ើជាទរខិណាែដត ែលិ្ែង់រ័ទធ 
សរនសៅខាងស្ថត ាំ មានសមែុរសខ្ៀែដូចជាសមែុរផ្នផ្កា អញ្ជ ័ន រួចមូល្ដូច 

ជារុណ្ឌ ល្ ។ 

១៥. ព្រេោុ ឈុគម្ាត  មានព្រះោយព្តង់ដូចជាោយផ្នព្រហម ។  
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១៦. សត្តុសេម្ទ មានព្រះមាំសស្ថច់ ៧អសនលើសរញបរបូិណ៌្ គឺ 
ព្តង់ខ្នងព្រះហសតទាំងរីរខ្នងព្រះបាទទាំងរីរចងាួយស្ថម ទាំងរីរ និងព្រះ  

សូរង ។ 

 ១៧. សើេបុរវនធកាម្ោ មានព្រះោយពារ់រណាត ល្ខាង 
សល្ើ ដូចជាោយផ្នរាជសីហ៍ ។ 

១៨. បិត្តនតរ ាំម្សា មានព្រះបិដឋិ គឺខ្នងដ៏សរញបរបូិណ៌្ (គឺថា 
ស្ថច់ជាចស ល្ ះផ្នស្ថល បព្បសចៀែទាំងរីរ) ។ 

១៩. និម្ព្គាធបរមិណឌ ម្ោ មានព្ទង់ព្ទយព្រះោយដូចជា 
បរមិណ្ឌ ល្ផ្នសដើមផ្ព្ជ ោយរបស់មហាបុរសព្បកែងណា រាមរបស់ 
មហាបុរសរ៏ព្បកែងស្ះកដរ គឺមានោយនិងរាមសសមើគ្នន  ។ 

២០. សមវែតក្ខ ម្នាធ  មានព្រះសូរងមូល្សម ។ 

២១. រសគគសគគើ មានព្រះព្បស្ថទ គឺសរផ្សល្អិតឆ្មម រ ដ៏សល្ើស 
កល្ងសព្មាប់ទទួល្រសអាហារ ។ 

២២. សើេេនុ មានព្រះហនុោ (ចង្គា ) ដូចជាចង្គា ផ្នរាជ 
សីហ៍ ។ 

២៣. ចាត  ើសទ្ម្នាត  មានព្រះទនត ៤០ គត់ ។ 

២៤. សមទ្ម្នាត  មានព្រះទនតរាបសសមើ ។ 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
80 

 
  

២៥. អវរិ ទ្ម្នាត  មានព្រះទនតជិតសនិទធ ។ 

២៦. សុសុក្កទម្ឋា មានព្រះទឋា គឺចងាូមទាំង ៤ ស 
ស្ថអ ត។ 

២៧. បេតូ្ឈិម្វាហ  មានព្រះជីវ្ហហ ដ៏ធាំកែង ។ 

២៨. ព្រេោសេម្រា ក្រវកិ្ភាណើ  មានព្រះសូរសរៃដូចជា 

សាំស ងផ្នព្រហម ោល្សបើបសញ្េញវ្ហចាលាន់ឮរីសរាះ ដូចជាសាំស ងផ្ន 
សតវររែរិ ។ 

២៩. អភិនើលម្នម្ាត  មានព្រះសនព្តសខ្ៀែស្សស់ ។ 

៣០. ម្គាបខុម្ម មានដួងព្រះសនព្តដូចជាកភ្នរផ្នរូនសគ្ន ។ 

៣១. ឧណាណ  ភមុក្នតម្រ ជាា មានព្រះឧណាៅ សលាម គឺសរាម 
ព្បជុាំចិសញ្េ ើមដុះព្តង់ចស ល្ ះផ្នព្រះភ្នុោ (ចិសញ្េ ើម) មានរណ៌្ស រែុស 
ទន់សល្មើយដូចជាសមលី។ 

៣២. ឧណហើ សសើម្សា មានព្រះសិរ ហារ់ដូចជាព្បោប់ 
សោយរបាំងមរុដសស្សចស្ស្ថប់ ។ 

មហាបុរសិល្រខណ្ៈទាំង ៣២ ព្បោរសនះ រនុងល្រខណ្ៈសូព្ត 
គឺជាតួព្រះរុទធវ្ហចា ហូរសចញរីព្រះឱសងទិរវផ្ងល ផ្នព្រះសមាម សមពុទធជា 
មាេ ស់ព្ាស់សទស្ សព្បាសព្បាប់ភិ្រខុទងទាំងឡាយ សៅ្ែតតសជតរន 
របស់អ្ងបណ្ឌិ រសសដឋី ជិតព្រុងស្ថែតាីស្ះឯងសហាង ។ 
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វជិាជ  ៣ ោ៉ា ងគឺឺៈ 

១. បុម្រវនិវាសានុសេត្ិញ្ញញ ណ បញ្ញា ាមរឭរស ើញនូែ 
ខ្នធកដល្ខ្លួននឹងសតវដផ្ទ អាស្ស័យសៅសហើយរនុងោល្មុន ជាអសនរ- 
ជាតិ រិចារណាបឋមយាមផ្នរាព្តី ។ 

២. ចុត្បូបាត្ញ្ញញ ណ បញ្ញា ដឹងនូែចុតិបដិសនធិផ្នសតវសលារ 
ទាំងឡាយោល្រីមជឈិមយាមផ្នរាព្តី ។ 

៣. អាសវក្ខ ញ្ញញ ណ បញ្ញា ដឹងនូែធម៌ជាសព្គឿងអស់ផ្ន 
អាសែៈ រនុងបចឆិមយាមផ្នរាព្តី ។ 

វជិាជ  ៨ ោ៉ា ងគឺឺៈ 

១. បុម្រវនិវាសានិសេត្ិញ្ញញ ណ ព្បារដាមរឭរស ើញនូែ 
ខ្នធកដល្ខ្លួននឹងសតវដផ្ទ អាស្ស័យសៅសហើយរនុងភ្រមុន ។ 

២. ចុត្បូបាត្ញ្ញញ ណ ព្បាជាា ស ើញចបស់នូែចុតិនិងបដិសនធិ 
ផ្នសតវ ។ 

៣. អាសវក្ខ ញ្ញញ ណ ព្បាជាា ស ើញចបស់នូែធម៌ជាសព្គឿង 
អស់ផ្នអាសែៈ ។ 

៤.វបិសេនាញាណ ព្បាជាា រិចារណាស ើញចបស់រនុងសង្គខ រ 

៥. មម្នាម ិទ្ធើ ឬទិធសសព្មចសោយទលូែចិតត ។ 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
82 

 
  

៦. ឥទ្ិធវធិើ ឬទិធសសព្មចសោយទលូែអធិោឋ ន ។ 

៧. ទ្ិរវម្សាត្ សស្ថតទិរវអាចឮសាំស ងរនុងទីឆ្មៃ យៗបាន ។ 

៨. ម្ចម្ាបរញិ្ញញ ណ រាំណ្ត់ដឹងចិតតរបស់អនរដផ្ទបាន ។ 

ចរណឺៈ ១៥ ោ៉ា ងគឺឺៈ 
១. សើលសាំវរឺៈ សព្ងួមោយវ្ហចាឲ្យសរៀបរយ ។ 

២. ឥទ្រនទិ សាំវរឺៈ សព្ងួម្ព្និៃយទាំង ៦ ។ 

៣. ម្ភាឈនមត្តញ្ញុ ា ភារជាអនរដឹងព្បមាណ្រនុងសភាជន ។ 

៤. ជាគរោិនុម្ោគ ព្បរបរនុងោរភាា រ់រឭរនឹរស ើញ 
សរឿយៗ ។ 

៥. សទធ  សជឿសហតុទល្កដល្គួរសជឿ ។ 

៦. េិរ ិសសចរតីខាម សអាំសរើទុចេរតិ ។ 

៧. ឱត្តបប សសចរតីសលុតខាល ចបាបអាំសរើទុចេរតិ ។ 

៨. ពាេុសចច ភារផ្នខ្លួនជាអនរសចះចាាំសព្ចើន ។ 

៩. វ ើរ ិឺៈ សសចរតីរាយាម ។ 

១០. សត្ិ ោរភាា រ់រឭរដឹងខ្លួនជានិចេ ។ 
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១១. បញ្ញញ  ោរយល់្ស ើញដឹងដ៏ព្តឹមព្តូែ ។ 

១២. បឋមឈាន ឈានទី១ ល្ះនីែរណ្ៈ៥ព្បរបសោយភាែៈ 

នងគៈ៥គឺ ែតិរាៈ ែចិារៈ បីតិ សុខ្ៈ និងឯរគគា ។ 

១៣. ទុ្ត្ិ ឈាន ឈានទី២ ល្ះនីែរណ្ៈ ែតិរាៈ ែចិារៈ 
ព្បរបសោយបីតិ សុខ្ៈ និងឯរគគា ។ 

១៤. ត្ត្ិ ឈាន ឈានទី៣ ល្ះនីែរណ្ៈ ែតិរាៈ ែចិារៈ បីតិ 
ព្បរបសោយសុខ្ៈ និងឯរគគា ។ 

១៥. ចតុ្ត្ថឈាន ឈានទី៤ ល្ះនីែរណ្ៈ ែតិរាៈ ែចិារៈ បីតិ 
សុខ្ៈ ព្បរបសោយឯរគគា និងឧសបោខ  ។ 

ភារជាឥសេរបុគគល 
គបប ើព្បក្បម្ោ គុណធម៌ ១០ ោ៉ា ង 

១. ទ្ម្ម ោរទូ ម្ នខ្លួនឲ្យបានព្បរបសោយបទល្អ ។ 

២. សាំ ម្ម ោរសព្ងួម្ព្និៃយ ។ 

៣. ខនតិ ោរអត់ធន់ចាំសពាះសហតុោរណ៍្្្ ។ 

៤. សាំម្រា ោរបិទនូែបាបអរុសល្ទាំងឡាយ ។ 

៥. និ ម្េ ោររាំណ្ត់រនុងសសចរតីល្អសោយព្បាជាា  ។ 
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៦. អម្កាម្ធា សសចរតីមិនសព្ោធង្គយ ។ 

៧. អវេឹិសា ោរមិនសបៀតសបៀន ។ 

៨. សចចាំ ោររិតព្តង់ ។ 

៩. ម្សាម្ច យ ាំ ោរស្ថអ ត ( ចារទុចេរតិ ) ។ 

១០. ម្មម្ត្ត យ ាំ ភារផ្នបុគគល្ជាអនរមានសមាត  ។ 

 ម្ ៌ រដម្ខរការុគគលអនកប្រប្រឹត្ត ម្ង៌្ដាយរិត្  ម្ដ៌ដលរុគគល សនស ាំ 
លអង្ហ្មើយ រដម្ខនាាំម្កនបវង្ស្កតីសុខ ង្នះជាអានិសខសកនុខ ម្ដ៌ដលរុគគល 
សនស ាំលអង្ហ្មើយ រុគគលអនកប្រប្រឹត្ត ម្ ៌រដម្ខម្និង្ៅកាន ់ទុ្គគតិ្ ។ 

 

 

 

 

ព្សឡាញ់បាប បនាបបុណយ រធវើឲ្យទុកខធៃន់ កនុងអបាយ 
នាឲំ្យ ូបកាយ សាេ យតិនបាន រធវើបុណយទុក ។ 
 

ភិកខុ រយឿន-សុខរនឿន 
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ម្ោធិេក្ខយិធម ៌៣៧ ព្េការ 

ររ្ិប ខិយ្ម ៌ រឺជា្មដ៌ែលរ ើតមាន ាុងចុំដណ្ ម្នអ្ យិមរា ជា 
ផាូវម្នោ ព្ត្ម ់ែឹងនូវចតុរា យិ ចច ដែលព្ព្េះអ្ យិបុរាលទុំងឡាយមាន 
ព្ព្េះ មាា  មពុទធជារែើម ព្ទងប់ានព្ត្ម ់ែឹងនូវអ្ យិ ចច្ម ៌បាន រព្មចមរា 
ផលនិរវ ន រឺបានរោយររ្ិប ខិយ្ម ៌ រនេះឯង ។ រព្រេះរេតុរនេះ ព្ួ ជន 
ដែលមានព្បាជ្ា រ ើញនូវរ ច តីទុ ខភយនតរាយរផសងៗ  ាុង ងា វែត រួ  
 ិ ារួ ចរព្មើននូវររ្ិប ខិយ្មរ៌នេះ រែើមបឲី្យយបាន រព្មចនូវព្ព្េះនិរវ ន 
ដែលជាអ្ ងខត្ម ៌ជាប ម ុខឃ្លា តច ទុ ខភយ័ទុំងឡាយទុំងព្ួង។ 

១. សតិេបដ្ឋឋ ន ៤ ( សតិរឭក្ដឹង ) 

. ោោនុប សនា តិបបោា ន  តិពិ្ច ណាែឹងអ្ុំពី្ោយ 

. រវទនានុប សនា តិបបោា ន  តិពិ្ច ណាែឹងអ្ុំពី្រវទនា 

. ចិត្មត នុប សនា តិបបោា ន  តិពិ្ច ណាែឹងអ្ុំពី្ចិតត  

. ្មាា នុប សនា តិបបោា ន  តិពិ្ច ណាែឹងអ្ុំពី្ ភាវ្ម ៌។ 

២. សមោេបធាន ៤ ( ម្សចក្តីពាោម ) 

.  ុំវ បធាន ព្ាោមរាុំងស្លក តប់ាបអ្ ុ លមនិឲ្យរ ើតរ ើងបាន 

. បហានបធាន ព្ាោមលេះបងប់ាបអ្ ុ លដែលរ ើតរ ើងរេើយ 

. ភាវនាបធាន ព្ាោមចរព្មើនបុណ្យ ុ លឲ្យរ ើតមានរ ើង 

. អ្នុ  ខនាបធាន ព្ាោមដែ  ាបុណ្យ ុ លដែលមានរេើយ ។ 

៣. ឥទ្ធិបាទ្ ៤ ( គុណ្ធម៌នាឲំ្យសម្ព្មច ) 
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. ឆនទទិិធបាទ រុណ្្មោុ៌ុំងរ ច តី រព្មចរោយ ុំលាុំងព្ាោម 

. វ ិយិទិធបាទ រុណ្្មោុ៌ុំងរ ច តី រព្មចរោយ ុំលាុំងចិតតរុំនិត 

. វមិុំ ិទិធបាទ រុណ្្មោុ៌ុំងរ ច តី រព្មចរោយោ ពិ្ច ណា ។ 

៤. ឥព្និទយ ៥ (ភាវៈជាធំឬ ឥសសរភាព ) 

.  ទធពិ្និទយ  ភាព្ជា្ុំ ( ឥ ស ភាព្ ) ម្ន មាា ុំង ទធ  

. វ ិយិសិ្រនទយិ  ភាព្ជា្ុំ ( ឥ ស ភាព្ ) ម្នរ ច តីព្ាោម 

.  តិស្រនទយិ  ភាព្ជា្ុំ ( ឥ ស ភាព្ ) ម្នោ ភ្ា  ់ឮ ែឹងទន ់

.  មា្ិស្រនទយិ  ភាព្ជា្ុំ ( ឥ ស ភាព្ ) ម្នោ តមកល់ចិតតឲ្យនឹងេា៎ 

. បញ្ា ិស្រនទយិ  ភាព្ជា្ុំ (ឥ ស ភាព្) ម្នបញ្ញា យល់ែឹងចា ់លា ់។ 

៥. ពលៈ ៥ ( ក្មល ងំននក្សុលធម៌ ) 

.  ទធ ព្លៈ  មាា ុំងម្ន ទធ  

. វ ិយិព្លៈ  មាា ុំងម្នរ ច តីព្ាោម 

.  តិព្លៈ  មាា ុំងម្នោ មាន តិ មាច តភ់ាព្រាយមាយ 

.  មា្ិព្លៈ  មាា ុំងម្នោ តមកល់ចិតតត្មុំងមាុំ (  មា្ិ ) 

. បញ្ញា ព្លៈ  មាា ុំងម្នបញ្ញា ែឹងចា ់ត្មមអ្ងាម្នរេតុ-ផល ។ 

៦. ម្ោជឈងគៈ ៧ ( អងគធម៌ននការព្ាសដ់ឹង ) 

.  តិ រមាព ជឈងា ព្ប បរោយអ្ងាម្នោ ភ្ា  ់ឮ ែឹង ។ 

. ្មាវចិយ រមាព ជឈងា ព្ប បរោយអ្ងាម្នោ វនិិចឆយ័្ម ៌។ 
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. វ ិយិ រមាព ជឈងា ព្ប បរោយអ្ងាម្នរ ច តីព្ាោម ។ 

. បីតិ រមាព ជឈងា ព្ប បរោយអ្ងាអ្ុំណ្ ម្នោ ដឆអតចិតត ។ 

. ប សទិធ រមាព ជឈងា ព្ប បរោយអ្ងាម្នរ ច តី ៃបោ់យ- ៃបចិ់តត។ 

.  មា្ិ រមាព ជឈងា ព្ប បរោយអ្ងាម្នោ តមកល់ចិតត ងឹមាុំ ។ 

. ឧរបោខ  រមាព ជឈងា ព្ប បរោយអ្ងាម្នោ ត្មុំងចិតតជា ណាត ល ។ 

៧. អរយិមគគ ៨ (មគ៌្មម្ចញាបក្ទ្ុក្ខ ) 

. សមោ ទ្ិដឋិ បញ្ញា យល់រ ើញព្តូវត្មម ភាវៈពិ្ត ។ 

. សមោ សងកេបៈ រ ច តីព្តិ េិះព្តូវ   ផាូវរចញច ោម ។  

( ខាងរលើពី រនះច្ឆត់ ទុកោ បញ្ញា  ) ។ 
. សមោ វាាប វាច (  ុំែី ) ព្តឹមព្តូវ  ។ 

. សមោ ក្មោនតៈ ោ ង្ខ ព្តវូ ។ 

.សមោ អាជីវៈ  ិ ោិចិញ្ច ឹមជីវតិព្តូវ ។  

( ខាងរលើបីរនះច្ឆត់ទុកោ សីល ) ។ 

. សមោ វាោមៈ ព្ាោមព្តូវ ។ 

. សមោ សតិ  តិភ្ា  ់ឮ ព្តូវ ។ 

. សមោ សមធិ  ិ ោិតមកល់ចិតតព្តូវ ។ 

( ខាងរលើបីរនះច្ឆត់ទុកោ សម្មធ ិ) ។ 
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េឋមពុទ្ធវចនៈ 

អម្នក្ជាត្ិសាំសារ ាំ សនាធ វសិេ ាំ អនិរិវសាំ 

គេការ ាំ គម្វសម្នាត  ទុ្កាខ  ជាត្ិ បុនបបុនាំ ។ 

គេការក្ ទ្ិម្ោឋ សិ បុន ម្គេាំ ន កាេសិ 

សពាវ  ម្ត្ ផ្កសុកា ភគាគ  គេក្ែូាំ វសិងខត្ាំ 

វសិង្គខ រគត្ាំ ចិត្តាំ ត្ណាហ នាំ ខ មឈេគា ។ 
ដព្បថា ោលតថារតមនិទនប់ានជួបព្បទេះ ( ររ្ិញ្ញា ណ្ )  វល់ដត 

 វេះដ វង  ជាងផទេះរឺតណាា  អ្ា រ្វើផទេះរឺអ្តតភាព្  អ៏្រនាទ លរៅោន ់ងា វែត 
មានជាតិែរ៏ព្ចើន, រ ច តីរ ើត ជាទុ ខរ ឿយៗ ។ 

ដនជាងផទេះ អ្ា ឯងរ្វើផទេះរឺអ្តតភាព្ តថារតរ ើញរេើយ អ្ា នឹងរ្វើ 
ផទេះ (  ប ់តថារត ) រទៀតមនិបានរ ើយ ឆអឹងជុំនីរឺ ិរល  ប ់អ្ា ទុំង 
អ្ ់ តថារតោចប់ុំបា អ់្ ់រេើយ ែុំបូលផទេះរឺអ្វជិាា  តថារត ុំចតរ់ចល 
រេើយ ចិតត ប ់តថារត ែល់ព្ព្េះនិរវ ន ដែលមាន ង្ខខ  ព្បា រេើយ 
តថារត បានែល់្ម ៌ជារព្រឿង សយ័តណាា ទុំងឡាយរេើយ ។ 

 

  សុតេនេបដិក ខុទទកនិកាយ ខុទទកបាថ ធតាបទគ្នថា   

( បដិក ៥២ ទពំ័  ៥៤ ) ។ 
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មជឈមិពុទ្ធវចនៈ  

មជឈមិពុ្ទធវចនៈ រនេះមានរ ច តីពិ្ស្លត  ណា ់ មនិអាចព្ណ៌្នា ឲ្យ 
ព្រប ់ព្វបានរទ ចបត់្មុំងពី្ម្ែៃដែលបានព្ត្ម ់ែឹងនូវអ្នុតត  មាា  រមាព ្ិ 
ញ្ញា ណ្ ែរាបម ែល់ទល់នឹងព្បតិស្លា នវនិយ័ទុ  ព្ព្េះអ្ងាបាន ុំដែងរព្បា  
ព្បាបែ់ល់ព្ព្េះអាននទរតថ  ថាៈ ...ម្ោ ម្វា អាននទ មោ ធម្មោ  ច 
វនិម្ោ ច ម្ទ្សិម្ា បញ្ញញ ម្ាត  ម្សា ម្វា មមចចម្ ន សាថ  ... 
មាា លអាននទ ្មណ៌ា តី វនិយ័ណា តី ដែលតថារត ដមតងរេើយបញ្ញា តិតរេើយ 
ែល់អ្ា ទុំងឡាយ លុេះអ្ុំរណ្ើ េះឥតអ្ុំពី្តថារតតរៅ ្មនិ៌ងវនិយ័រនាេះជាព្រូ 
 ប ់អ្ា ទុំងឡាយ ......។ 

( សុតេនេបដិក ទីឃនិកាយ តតយិភាគ តហាវគា បដិករលខ ១៦ 
ទពំ័  ៣២១ ) ។ 

េចឆិមពុទ្ធវចនៈ  

(១៤៣) អថម្ោ ភគវា ភិក្ខូ  អាមម្នតសិ េនទទន ិភិក្ខ ម្វ 
អាមនតោមិ ម្វា វ ធម្មោ  សង្គខ រា អបបមម្ទ្ន សមោម្ទ្ថាត្ ិ
។ អ ាំ ត្ថាគត្សេ បចឆិម វាចា ។ 

ដព្បថា ព្គ្មរនាេះព្ព្េះមានព្ព្េះភារ ព្ទងព់្ត្ម ់នឹងភ ិខុទុំងឡាយថា 
មាា លភ ិខុទុំងឡាយ រណ្ាើ យចុេះ ឥ ូវរនេះ តថារតព្បាបអ់្ា ទុំងឡាយឲ្យ 
បានែឹង  ង្ខខ  ទុំងឡាយមានរ ច តីស្លប ូនយជា្មាត្ម អ្ា ទុំងឡាយ ចូ  
ោុុំង ិចចោ ទុំងពួ្ងឲ្យ រព្មចរោយរ ច តីមនិព្បមាទចុេះ ។ រនេះជាបចឆិម 
វាច  ប ់ព្ព្េះតថារត ។ ( សុ. ទី.ត.ត.រលខ ១៦ ទពំ័  ៣២៤ ) ។ 
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( បិដករលខ ៦៦ ទពំ័  ១៧ ) 
អ ិសីលសិកាេ  ង្ត្ើដប្ង្ម្ត្  ? 

ភកិេុកនុខសាសនាង្នះ មានសីល សប្ខួម្លអកនុខបាតិ្ង្មាកេសាំវរៈ 
រររិបណ៌ង្ដាយអាចារៈ នឹខង្ោ្រៈ ង្ ើញភយ័កនុខង្ទស សបម្បរីនតិ្រនតក្ 
សមាទន សិកា កនុខសិកាេ រទ្ទាំខឡាយ សីលកេនធត្ប្ សីលកេនធ ាំ សីលជាទី្ 
រឹខ សីលជាខាខង្ដើម្ ការប្រប្រឹត្តិ ការសប្ខួម្ ការវា ាំខជាប្រធាន ជាប្រម្ុខ ង្ដើម្ប ី
បានកុសល ម្ទ៌ាំខឡាយង្នះ អ ិសីលសិកាេ  ។ 

អ ិ្ិត្តសិកាេ  ង្ត្ើដប្ង្ម្ត្  ? 
ភកិេុកនុខសាសនាង្នះ ជាអនកសារ ត្ច់ាកកាម្ទាំខឡាយ សារ ត្ច់ាក 

អកុសល ម្ទ៌ាំខឡាយ ប្លរឋម្ជាន ប្រករង្ដាយវតិ្កាៈ ប្រករង្ដាយវចិារៈ 
មានរីតិ្នឹខសុខៈ ដដលង្កើត្អាំរីង្ស្កតីសររស់ារ ត្ ់ ង្ប្ពាះរមារ រវ់តិ្កាៈនឹខវចិារៈ 
ប្លទុ្តិ្យជាន ជា ម្មជាត្ ង្កើត្កនុខសនាត នត្នខែកន ប្រករង្ដាយង្ស្កតីប្ជះថាែ  

គឺសទធ  មានសភារជា្ិត្តខពស់ឯក ម្និមានវតិ្កាៈ ម្និមានវចិារៈ មានដត្រីតិ្ 
នឹខសុខៈ ដដលង្កើត្អាំរីសមា ិ ។ ង្ប្ពាះង្នឿយណាយចាករីតិ្ផខ ប្រករ 
ង្ដាយឧង្រកាេ ផខ មានសាម រតី្ដឹខខែកន ង្ដាយប្រត្រផខ ទ្ទ្កលសុខង្ដាយនាម្ 
កាយផខ ប្រះអរយិៈទាំខឡាយ ដត្ខសរង្សើររុគគលដដលបានត្តិ្យជានង្នាះ 
ថា រុគគលង្នាះប្រករង្ដាយឧង្រកាេ  មានសាម រតី្ មាន ម្ជ៌ាង្ប្គឿខង្ៅជាសុខ 
ដបង្្នះ ង្ប្ពាះលះរខសុ់ខផខ ង្ប្ពាះលះរខទុ់្កេផខ ង្ប្ពាះវនិាសង្ៅត្នង្សាម្សស 
នឹខង្ទម្សស កនុខកាលមុ្ន ប្ល្តុ្ត្ថជាន ឥត្ទុ្កេ ឥត្សុខ មានង្ស្កតី 
ររសុិទ្ធិ ង្ដាយឧង្រកាេ នឹខសតិ្ង្នះ អ ិ្ិត្តសិកាេ  ។ 

អ ិរបញ្ញញ សិកាេ  ង្ត្ើដប្ង្ម្ត្  ? 
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ភកិេុកនុខសាសនាង្នះ ជាអនកមានប្បាជាញ  ប្រករង្ដាយប្បាជាញ  ប្រប្រឹត្តង្ៅ  

កនុខង្ស្កតី្ង្ប្ម្ើននឹខវនិាសជាប្បាជាញ ដប៏្រង្សើរជាង្ប្គឿខទ្ាំលុះទ្ាំោយជាដាំង្ណើ រ 
ង្ៅង្ដើម្បកីារអស់ទុ្កេង្ដាយប្រត្រ ភកិេុង្នាះដឹខ្ាស់តាម្រិត្ថា ង្នះជាទុ្កេ ដឹខ 
្ាស់តាម្រិត្ថា ង្នះការឲ្យង្កើត្ទុ្កេ ដឹខ្ាស់តាម្រិត្ថា ង្នះការរលត្ទុ់្កេ 
ដឹខ្ាស់តាម្រិត្ថា ង្នះការឲ្យង្កើត្អាសវៈ ដឹខ្ាស់តាម្រិត្ថា ង្នះការ 
រលត្អ់ាសវៈដឹខ្ាស់តាម្រិត្ថា ង្នះរដិរទជាដាំង្ណើ រង្ៅង្ដើម្បកីាររលត្ ់
អាសវៈ ង្នះ អ ិរបញ្ញញ សិកាេ  ។ 

( សុតេនេបដក ទីឃនិកាយ ទុតយិគ្នគ សីលកខនធវគា  

រលខ១៥ ទពំ ័ ៦៧.៧០ ) 
(៥២) ម្ហាលិ ប្ការរខគាំទ្បលថា ររិប្ត្ប្រះអខគដ៏្ ង្ប្ម្ើន រកកភកិេុប្រ 

ប្រឹត្តប្រហ្មម្រយិៈកនុខសាំណាកប់្រះមានប្រះភាគ ប្ោនដ់ត្ជាង្ហ្មតុ្ង្ វើឲ្យ្ាស់នបវ 
សមា ិភាវនារ៉ាុង្ណាណ ះង្ទ្ឬ ? 

ប្រះមានប្រះភាគប្ទ្ខប់្តាស់ថា មាន លម្ហាលិ រកកភកិេុប្រប្រឹត្តប្រហ្មម 
្រយិៈកនុខសាំណាកត់្ថាគត្ ម្និដម្នប្ោនដ់ត្ជាង្ហ្មតុ្ង្ វើឲ្យ្ាស់ នបវសមា ិ 
ភាវនារ៉ាុង្ណាណ ះង្ទ្ មាន លម្ហាលិង្ៅមាន ម្ដ៌ត្ទ្ង្ទ្ៀត្ដដលង្លើសលុរជាខ ប្រ 
ង្សើរជាខសមា ិភាវនា ដដលរកកភកិេុប្រប្រឹត្តប្រហ្មម្រយិៈ កនុខសាំណាកត់្ថាគត្ 
(អា្) ង្ វើឲ្យជាក់្ ាស់បាន ។  

ម្ហាលិ ប្ការរខគាំទ្បលថា ររិប្ត្ប្រះអខគដ៏្ ង្ប្ម្ើន ្ុះ ម្ដ៌ដលង្លើស 
លុរជាខ ដដលប្រង្សើរជាខសមា ិភាវនា ដដលរកកភកិេុប្រប្រឹត្តប្រហ្មម្រយិៈ កនុខ 
សាំណាកត់្ថាគត្ (អា្) ង្ វើឲ្យជាក់្ ាស់បាន ង្ត្ើដប្ង្ម្ត្  ? 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
92 

 
  

ប្រះមានប្រះភាគប្ទ្ខប់្តាស់ថា មាន លម្ហាលិ ភកិេុកនុខសាសនាង្នះជា 
ង្សាតារននរុគគល ម្និមានកិរោិធាែ កង់្ៅកនុខអបាយទាំខ៤ជា ម្មតា គឺដលខ 
ង្ៅកានអ់បាយ ជារុគគលង្ទ្ៀខទត្ ់ មានកិរោិប្តាស់ដឹខង្ៅខាខមុ្ខ ង្ប្ពាះ 
កិរោិអស់ង្ៅត្នសាំង្ោជនៈ ៣ មាន លម្ហាលិ  ម្ង៌្នះឯខ ដដលង្ឈាម ះថា 
ង្លើសលុរជាខ ប្រង្សើរជាខសមា ិភាវនា ដដលរកកភកិេុប្រប្រឹត្តប្រហ្មម្រយិៈ កនុខ 
សាំណាកត់្ថាគត្ (អា្) ង្ វើឲ្យជាក់្ ាស់បាន ។ 

(៥៣) មាន លម្ហាលិ ង្ស្កតីង្ផសខង្ទ្ៀត្ថា ភកិេុជាសកទោម្រុិគគល 
ម្កកានង់្ោកង្នះប្តឹ្ម្ដត្ម្តខង្ទ្ៀត្ កង៏្ វើនបវទី្រាំផុត្ត្នទុ្កេបានង្ប្ពាះអស់ង្ៅត្ន 
សាំង្ោជនៈ ៣ ង្ប្ពាះប្សាលង្សតើខត្នរាគៈ ង្ទសៈ ង្មាហ្មៈ មាន លម្ហាលិ  ម្ ៌
ង្នះឯខង្ឈាម ះថា ង្លើសលុរជាខ ប្រង្សើរជាខ ដដលរកកភកិេុប្រប្រឹត្តប្រហ្មម្រយិៈ 
កនុខសាំណាកត់្ថាគត្ (អា្) ង្ វើឲ្យជាក់្ ាស់បាន ។ 

(៥៤) មាន លម្ហាលិ ង្ស្កតីង្ផសខង្ទ្ៀត្ថា ភកិេុជាឧរបាតិ្កៈកាំង្ណើ ត្ 
ង្ប្ពាះអស់ង្ៅត្នសាំង្ោជនៈជា្ាំដណកខាខអាយ ៥ ង្ហ្មើយររនិិពាវ ន កនុខភរ 
ង្នាះ មានកិរោិម្និប្ត្ឡរម់្កអាំរីង្ោកង្នាះវញិ  ម្មតា មាន លម្ហាលិ  ម្ ៌
ង្នះឯខង្ឈាម ះថា ង្លើសលុរជាខ ប្រង្សើរជាខ ដដលរកកភកិេុប្រប្រឹត្តប្រហ្មម្រយិៈ 
កនុខសាំណាកត់្ថាគត្ (អា្) ង្ វើឲ្យជាក់្ ាស់បាន ។ 

(៥៥) មាន លម្ហាលិ ង្ស្កតីង្ផសខង្ទ្ៀត្ថា ភកិេុដឹខ្ាស់ ង្ វើឲ្យជាក ់
្ាស់ង្ដាយខែកនឯខ ង្ហ្មើយដល់ស៊រន់បវង្្ង្តាវមុិ្ត្តិ និខរញ្ញញ វមុិ្ត្តិ ដដលម្និមាន 
អាសវៈ ង្ប្ពាះអស់ង្ៅត្នអាសវៈទាំខឡាយកនុខអត្តភារង្នះឯខ មាន លម្ហាលិ 
 ម្ង៌្នះឯខង្ឈាម ះថាង្លើសលុរជាខ ប្រង្សើរជាខ ដដលរកកភកិេុប្រប្រឹត្តប្រហ្មម 
្រយិៈកនុខសាំណាកត់្ថាគត្ (អា្) ង្ វើឲ្យជាក់្ ាស់បាន មាន លម្ហាលិ  ម្ ៌
ទាំខង្នះង្ហ្មើយ ដដលង្ឈាម ះថាង្លើសលុរជាខ ប្រង្សើរជាខ ដដលរកកភកិេុប្រប្រឹត្ត  
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ប្រហ្មម្រយិៈ កនុខសាំណាកត់្ថាគត្ (អា្) ង្ វើឲ្យជាក់្ ាស់បាន ។ 

(៥៦) មាន លម្ហាលិ ប្ការរខគាំទ្បលថា ររិប្ត្ប្រះអខគដ៏្ ង្ប្ម្ើន  ្ុះ 
ម្គគនឹខរដិរទ សប្មារង់្ វើឲ្យជាក់្ ាស់នបវ ម្ទ៌ាំខនុ ះ ង្ត្ើមានដដលឬង្ទ្ ? 

ប្រះអខគប្ទ្ខប់្តាស់ថា មាន លម្ហាលិ ម្គគនឹខរដិរទ សប្មារង់្ វើឲ្យ 
ជាក់្ ាស់នបវ ម្ទ៌ាំខនុ ះមានជាប្បាកដ ។ 

ម្ហាលិ ប្ការរខគាំទ្បលថា ររិប្ត្ប្រះអខគដ៏្ ង្ប្ម្ើន ្ុះម្គគនឹខ រដិរទ 
សប្មារង់្ វើឲ្យជាក់្ ាស់នបវ ម្ទ៌ាំខង្នាះ ង្ត្ើដប្ង្ម្ត្ខែះ ? 

ប្រះអខគប្ទ្ខប់្តាស់ថា ម្គគប្រករង្ដាយអខគ ៨  ជាផែបវដប៏្រង្សើរង្នះឯខ 
គឺង្ស្កតីង្ ើញប្តូ្វ ១ ប្តិ្ះរះិប្ត្ូវ ១ វាចាប្ត្ូវ ១ ការងារប្ត្ូវ ១ ្ិញ្វ ឹម្ជីវតិ្ប្តូ្វ ១ 
រាោម្ប្ត្ូវ ១ រលឹកប្តូ្វ ១ ត្ម្ាល់្ិត្តប្តូ្វ ១ មាន លម្ហាលិ ង្នះឯខង្ឈាម ះថា 
រដិរទ សប្មារង់្ វើឲ្យជាក់្ ាស់ នបវ ម្ទ៌ាំខឡាយនុ ះ។ 

សើម្ល បត្ិសាឋ   នម្រា សបបម្ញ្ញញ  

ចិត្តាំ បញ្ញញ្ច  ភាវ ាំ អាាបើ និបម្កា ភិក្ខុ  

ម្សា ឥមាំ វឈិែម្  ឈែាំ ម្ សាំ រាម្គា ច 

ម្ទម្សា ច អវជិាជ  ច វរិាឈិា ខើណាសវា 

អរេម្នាត  ម្ត្សាំ វឈិែិា ឈោ  ត្ថ នាមញ្ច  

របូញ្ច  អម្សសាំ ឧបរុឈេត្ ិបែិឃរបូសញ្ញ ច 

ឯត្ថ សា ធិឈជម្ត្ ឈោ ។ 
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ដប្រថា នរជន មានប្បាជាញ  បានតាាំខមាាំកនុខសីលង្ហ្មើយ្ង្ប្ម្ើននបវ 
សមា ិ្ិត្តនិខវរិសសនារញ្ញញ  ជាអនកមានរាោម្ដុត្កាំង្ៅកិង្លសប្រករ 
ង្ដាយបាដិហាយរបញ្ញញ  ជាអនកង្ ើញភយ័កនុខសខារ រុគគលង្នាះង្ទ្ើរ ការឆ់្កា រ 
នបវត្ណាា ជាង្ប្គឿខចាកដ់ប្សះង្នះបាន រកករុគគលណា កាំចាត្រ់ខរ់ាគៈ ង្ទសៈ 
និខអវជិាា បាន ជាអនកអស់អាសវៈ ឆ្ករ យចាកកិង្លស រកករុគគលង្នាះ 
ង្ឈាម ះថាការឆ់្កា រនបវត្ណាា ជាង្ប្គឿខចាកដ់ប្សះង្ហ្មើយ នាម្និខរបរ ទាំខរដិ ៈ
សញ្ញញ  និខរបរសញ្ញញ រលត្ង់្ៅឥត្មានង្សសសល់កនុខទី្ណា ត្ណាា ជាង្ប្គឿខ 
ចាកដ់ប្សះង្នាះរដម្ខរលត្ង់្ៅកនុខទី្នុ ះ ។ 
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របូាវចរកុ្សលចតិ្ត ១៥ 
របូបាវចរកុ្សលចតិ្ត ១៥ ដចក្ជា ៣ គឺឺៈ 
១.  ូបាវច កុសលចិតេ ៥ 

២.  ូបាវច វបិាក ៥ 

៣.  ូបាវច កិ យិ ៥ 

១. របូាវចរកុ្សលចិត្ត ៥ 

របូាវចរកុ្សលចិត្ត > របូ + អវចរ + កុ្សល + ចិត្ត 

របូ មកពី (របូ+អ) ធមមជាតកតងែ ិ្ ស, ធមមជាតកតង កបរ 
ធ្លល យ (របូ); វគិគេឺៈ រុបបត្ើត្ិ> របូាំ ។ 

អវចរ ដ្បថា ្ប្ពឹតាណៅណដ្ឋយណ្ចើន 

កុ្សល > កុ្ស + អល (គុណ្ជាត) គួររនុងរិរយិាផ្កត ច់បង់ 
នូែបាប; (រុសល្; គុណ្្ម ថា ឈាល ស, ព្បសប់,វ្ហងផ្ែ); ែគិគហៈ 
កុ្ម្ស បាបម្ចចទ្ម្ន អលនតិ > កុ្សលាំ ។ 

ចិត្ត> ចិត្ត +ត្ + ឬ ចិត្ត (ធមមជាត)កតងគិតនូែអារមមណ៍្ ឬ 
(ធមមជាត) កដល្បុគគល្កតងសនសាំ(ចិតត); វគិគេ អារមោណាំ  ចិម្នតត្ើត្ិ> 
ចិត្តាំ; ចិ ត្ើត្ិ វា > ចិត្តាំ ។ 
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របូាវចរកុ្សលចិត្ត សសចរតីថា ចិតតជារុសល្កដល្ព្បព្រឹតត 

សៅសោយសព្ចើន រនុងរបូភ្រ ឬ របូបុគគល្ ។ 

រុសល្ចិតតដ៏សមែយុតតសោយបឋមជានព្បរបសោយវតិកកៈ 
វចិ្ឆ ៈ បតី ិសុខៈ ឯកគាតា ១, រុសល្ចិតតដ៏សមែយុតតសោយទុតិយជា- 
ន ព្បរបសោយ វចិ្ឆ ៈ បតី ិសុខៈ ឯកគាតា ១, រុសល្ចិតតព្បរបសោយ 
តតិយជានព្បរបសោយ បតី ិ សុខៈ ឯកគាតា ១, រុសល្ចិតតដ៏សមែ- 
យុតត សោយចតុតាជានព្បរបសោយ សុខៈ ឯកគាតា ១, រុសល្ចិតតដ៏ 
សមែយុតតសោយបញ្េ មជានព្បរបសោយអងគ ២ គឺ ឧរបកាខ  ឯកគាតា ១, 
រមួរុសល្ចិតតដ៏សមែយុតតសោយឈានទាំង ៥ សនះ សៅថា  ូបាវច - 
កុសលចតិេ ។ 

រនយលម់្សចក្តើ  
រុសល្ចិតតរួរមួយ កដល្សព្តចសៅសោយសព្ចើនរនុងរបូភ្រ ឬ 

របូបុគគល្ ឬកដល្ថាមានរបូនិមិតតរបស់រសិណ្ជាសដើមជាអារមមណ៍្ 
សរើតស ើងរនុងសែលាកដល្សយាគីចសព្មើនរមមោឋ ន បានដល់្ថាន រ់អបែ្ 
សៅថា របូាែចររុសល្ចិតត, កចរសចញាមព្បសភ្ទឈានរនុងបញ្េ រ 
ន័យមាន ៥ គឺ រុសល្ចិតតដ៏ព្បរបសោយបឋមជាន ១, ទុតិយជាន 
១, តតិយជាន ១, ចតុតាជាន ១, បញ្េ មជាន ១ ។ 

ពារយថា បឋមជាន>បឋម = ដាំបូង + ឈាន = ោរសមលឹងនូែ  
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អារមមណ៍្, សសចរតីថា រុសល្ចិតតមួយយា៉ាង កដល្សមលឹងយរនូែ 
អារមមណ៍្ជាដាំបូង សៅថា បឋមជានៗស្ះមានអងគ ៥ គឺ ែតិរាៈ ១, 
ែចិារៈ ១, បីតិ ១, សុខ្ៈ ១, ឯរគគា ១ ។ 

បឋមឈាន 

បឋមជានមានអងគ ៥ គឺៈ 

រ. ែតិរាៈ ជាសឈាម ះសចតសិរមួយយា៉ាង រនុងអញ្ាសមា្ 
សចតសិរ ១៣, កព្បថា សសចរតីព្តិះរះិ ឬថា សភារញុាំងចិតតឲ្យ 
ស ើងោន់អារមមណ៍្ ។ ែតិរាៈ រនុងទីសនះសាំសៅយរោរបង្គគ ប់ចិតត 
ឬទគងចិតត ឲ្យស ើងោន់អារមមណ៍្របស់រមមោឋ ន រនុងសែលាព្បាររធ 
ចសព្មើនឈាន សល្ើរចិតតស ើងឲ្យព្តិះរះិរិចារណានូែរមមោឋ ន ។ 

ខ្. ែចិារៈ ជាសឈាម ះរបស់សចតសិរមួយយា៉ាង រនុងអញ្ា 
សមា្សចតសិរ ១៣, កព្បថា ោររិចារណា ឬថាសភារញុាំង 
ចិតតឲ្យសព្តចសៅរនុងអារមមណ៍្ ។ ែចិាររនុងទីសនះ សាំសៅយរោរ 
ររាចិតត កដល្សៅជាមួយនឹងែតិរាៈ មិនធ្លល រ់ចុះ គឺវ្ហតចិតត ឬ 
ជព្មុញចិតតឲ្យចូល្សៅរិចារណានូែរមមោឋ ន ។ 

គ. បីតិ ជាសឈាម ះរបស់សចតសិរមួយយា៉ាង រនុងអញ្ា- 
សមា្សចតសិរ ១៣, កព្បថា សសចរតីកឆអតចិតត ឬថា ធមមជាត 
ញុាំងោយនិងចិតតឲ្យវ្ហសរញ ឲ្យកឆអត ឲ្យររីរាយ ។ បីតិរនុងទីសនះ 
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សាំសៅយរសសចរតីកឆអតចិតតសព្ពាះោរសៃប់ចិតត គឺោល្រិចារណា 
សរវព្គប់សៅមានទាំនងគួរសរញចិតត រ៏សរើតមានអាំណ្រស ើង ។ 

 . សុខ្ៈ ជាសឈាម ះសចតសិរមួយយា៉ាង រនុងអញ្ាសមា្ 
សចតសិរ ១៣, កព្បថា សសចរតីសព្តរអររនុងអារមមណ៍្ ឬសសចរតី 
ស្សួល្ោយ និងចិតត ឬថាធមមជាតញុាំងចិតត និងោយឲ្យាាំងសៅ 
សោយស្សលួ្ល្អ ។ សុខ្ រនុងទីសនះសាំសៅយរសុខ្សែទ្ គឺ 
ោល្សៃប់រមាៃ ប់អាំណ្រសៅ រ៏សរើតមានសសចរតីសុខ្ស្សួល្ រនុង 
ោយ និងចិតតស ើង ។ 

ង. ឯរតគា ជាសឈាម ះសចតសិរមួយយា៉ាងរនុងអញ្ាសមា- 
្សចតសិរ ១៣, កព្បថា ភារផ្នចិតតមានអារមមណ៍្កតមួយ ឬថា 
ភាែៈផ្នចិតតាាំងសៅរនុងអារមមណ៍្កតមួយ ។ ឯរគគា ោល្សបើ 
មានសសចរតីសុខ្ស្សួល្ោយ និងចិតតសហើយ ចិតត្តមានសសច 
រតីសតត ព្រហាយអនៃះអកនៃង សៅនឹងងាល់្រនុងអារមមណ៍្កតមួយ ។ 

ោល្សបើសយាគ្នែចរបានទទួល្បដិភាគនិមិតតសែលាណា 
សមាធិចិតតកដល្ព្បរបសោយអងគគឺ សចតសិរទាំង ៥ ព្បោរ ដូច 
បានសពាល្រចួមរសហើយខាងសល្ើសនះ សែលាស្ះ សៅថា រុសល្ 
ចិតតសមែយុតតសោយបឋមជាន គឺបានទទួល្បឋមជានសហើយ។  
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ឯទុតិយជាន, តតិយជាន, ចតុតាជាន និង បញ្េ មជាន 
មានទាំនងដូចបឋមជានកដរ សទសងគ្នន កតបឋមជាន មានអងគ 
ព្គប់ទាំងអស់, ទុតិយជាន មានអងគ ៤, តតិយជានមានអងគ ៣, 
ចតុតាជានមានអងគ ២ និងបញ្េ មជានមានអងគ ២ ។ សូមសមើល្គាំ 
នូសាងដូចខាងសព្ោម៖ 

ចិត្តមនុសេធមោា ចិត្តបាន្ន 

បហានងា ភាវនងា 
. ោមចឆនៃ . ែតិរា 

(សសចរតីសរញចិតតរនុងោម) (ោរព្តិះរះិរ ាំរឹងអារមមណ៍្) 

. រាបាទ . ែចិារ 

(សសចរតីគុាំគួន ចង់សធវើឲ្យ (ោររិចារណាអារមមណ៍្) 

សគែ ិ្ ស)  

. ងីនមិទធ . បីតិ 

(សសចរតីសង្គរងរ់ (សសចរតីសបបយោយ 

ព្ជុល្ព្ជប់រនុងចិតត) សបបយចិតត) 

. ឧទធចេរុរាុចេ . សុខ្ 
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(សសចរតីរស្ថប់រសល់្ (សសចរតីសបបយោយ 

រាយមាយរនុងចិតត) សបបយចិតត) 

. ែចិិរិចាេ  . ឯរគគា ។ 

(សសចរតីឆៃល់្សងស័យ)         (មានអារមមណ៍្នឹងកតមួយ)។ 

ចិត្តបាន្ន ( បឋមឈាន ) 
បហានងា ភាវនងា 
០ ែតិរា 

០ ែចិារ 

០ បីតិ 

០ សុខ្ 

០ ឯរគគា ។ 

ទុ្តិ្ ឈាន 

បហានងា ភាវនងា 
០ ០ 

០ ែចិារ 
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០ បីតិ 

០ សុខ្ 

០ ឯរគគា ។ 

ត្តិ្ ឈាន 
បហានងា ភាវនងា 
០ ០ 
០ ០ 

០ បីតិ 

០ សុខ្ 

០ ឯរគគា ។ 

ចតុ្ត្ថឈាន 
បហានងា ភាវនងា 
០ ០ 

០ ០ 

០ ០ 
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០ សុខ្ 

០ ឯរគគា ។ 

បញ្ចមឈាន 
បហានងា ភាវនងា 
០ ០ 

០ ០ 

០ ០ 

០ ឧសបោខ  

០ ឯរគគា ។ 

ធមជ៌ារបាាំងនឹងអងគ្ ន 
នីវ ណ អងា្ ន 
ោមចឆនៃ សមាធិ 

រាបាទ បីតិ 

ងីនមិទធ ែតិរា 

ឧទធចេរុរាុចេ សុខ្ 

ែចិិរិចាឆ  ែចិារ ។ 
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នីែរណ្ធម៌ កព្បថា ធម៌ជាសព្គឿងរារាាំងទប់ស្ថា ត់ចិតត ។ 
នីែរណ្ធម៌ជាល្រខណ្ៈរបស់ចិតតមនុសសធមមា ។ ចិតតរកមងមាន 
សមាធិចិតតខ្លះកដរ ប៉ាុកនតោល្ណាសបើចិតតសរើតសសចរតីស្សលាញ់ 
ខ្វល់្និងរបស់អវីមួយសហើយ ោមចឆនៃៈរ៏សរើតស ើងសែលាស្ះ 
សមាធិរ៏ខូ្ច ចិតតរ៏អកណ្ត តអណ្តូ ងមួយរ ាំសរច ។ ចិតតរបស់មនុសស 
ដល់្របស់កដល្ព្តូែបានសធវើឲ្យទាំ្ស់ រាបាទរ៏សរើតស ើង បីតិរ៏ 
ចាត់សៅមួយរ ាំសរចកដរ ។ ចិតតសព្មាប់គិតដល់្របស់អវីមួយ, គាំនិត 
ស្ះសៅថា ែតិរាៈ, ោល្សបើងីនមិទធៈ គឺសសចរតីធុញព្ទន់ងងុយ 
សង្គរងរ់សរើតស ើង ែតិរាៈចិតតរ៏ព្បាស់ចារសចញសៅ ។ សសរតីសុខ្ 
ជា្ោឋ រមមណ៍្របស់មនុសស ប៉ាុកនតសបើឧទធចេរុរាុចេៈ គឺចិតតមានសសច 
រតី ររីរាយមររារាាំងមរទប់ស្ថា ត់សសចរតីសុខ្រ៏រស្ថត់បាត់សៅ ។ 

ម្សចក្តើ ម្ព្បៀបម្ធៀបនើវរណឺៈធមទ៌ាំង ៥ 
ោមចឆនៃៈ ដូចទឹរមានព្ាាំសៅរីសល្ើ, រាបាទៈដូចទឹរ 

កដល្រុះ, ងីនមិទធ ដូចទឹរមានចរ ឬស្ថរាយសៅរីសល្ើ, ឧទធចេ- 
រុរាុចេៈ ដូចទឹររល្រ, ែចិិរិចាឆ ៈដូចទឹរកដល្សគយរដីខ្ាច់សៅ 
ចារ់ឲ្យល្អរ់។ 

ធមមាទឹរថាល  សែលាណាកតែតាុទាំងអស់សនះមរប៉ាះពាល់្ 
សហើយរ៏ព្ត ប់សៅជាល្អរ់ែញិ អនរណាចង់ឆលុះសមើល្មុខ្រ៏មិន 
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ស ើញចបស់, សបើគ្នម នអវីមរប៉ាះពាល់្សទើបអាចឆលុះសមើល្មុខ្ ព្បា- 
រដយា៉ាងណា ចាំកណ្រនីែរណ្ៈធម៌រ៏ដូចគ្នន កដរ ោល្ណាសបើ 
ចូល្មរលុ្រលុ្យរនុងស ត្ នចិតតសហើយ ឧគគហនិមិតតរតី បដិភាគ 
និមិតតរតី រ៏មិនអាចសរើតស ើងបានយា៉ាងស្ះកដរ ។ ទឹកដូចោចិតេ 
ព្សរម្មលដដលឆលុះរៅកនុងទឹកដូចោនិតិតេទាងំពី គ ឧគា និតិតេ  
និងបដិភាគនិតិតេ ។ 

រមួសសចរតីមរ ោមចឆនៃៈជាសព្តូែដល់្សមាធិ, រាបាទៈ 
ជាសព្តូែដល់្បីតិ, ងីនមិទធៈជាសព្តូែដល់្ែតិរាៈ ឧទធចេរុរាុចេៈ ជា 
សព្តូែដល់្សុខ្ៈ ែចិិរិចាឆ ជាសព្តូែដល់្ែចិារៈ ។ 

លក្ខណឺៈរបសអ់ងគ្ ន 
វតិ្ក្កឺៈ ជាអារមមណាភិ្និសរាបនល្រខណ្ៈ មានរិរយិា 

ញុាំងចិតតឲ្យស ើងោន់អារមមណ៍្ជាល្រខណ្ៈ ។ 

វចិារឺៈ ជាអារមមណានុបជជនល្រខណ្ៈ មានរិរយិាសបាស 
អកងអល្ ឬររានូែអារមមណ៍្ ( របស់ែតិរាៈស្ះ ) ជាល្រខណ្ៈ ។ 

បើត្ិ ជាសមែិយាយល្រខណ្ៈ មានរិរយិាព្បព្រឹតតសៅ 
សោយសសចរតីសរញចិតតជាល្រខណ្ៈ គឺថាមានរិរយិាោន់យរនូែ 
អារមមណ៍្ សោយសសចរតីសបបយចិតតជាល្រខណ្ៈ ។ 
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សុខឺៈ ជាសស្ថតល្រខណ្ៈ មានសសចរតីឆ្មៃ ញ់រីស្ថរជា 
ល្រខណ្ៈមានោរសស្ថយនូែ្ោឋ នុភ្ែនល្រខណ្ៈមានោរសស្ថយ
នូែ្ោឋ រមមណ៍្ ជាល្រខណ្ៈ ។ 

ឯក្គគា ឬ សមធ ិ ជាអែសិរខបល្រខណ្ៈ មានរិរយិា 
មិនរាយមាយជាល្រខណ្ៈ ។ 

ឧម្បកាខ ជា្ោឋ និដឋមជឈាត ោរបែែតតិល្រខណ្ៈ មានរិរ-ិ 
យាព្បព្រឹតតសៅសោយអាោរៈ ផ្នចិតតជារណាត ល្ រនុង្ោឋ រមមណ៍្ 
ជាល្រខណ្ៈ ។ រមួឧសបោខ សនះបញ្េូ នទង ព្តូែជាអងគឈាន មាន  
៦ ។ 

ម្សចក្តើ ម្ព្បៀបម្ធៀបអងគ្ ន 
អងគឈានទាំង ៥ ដូចបុរសសដើរទលូែឆ្មៃ យ ។ សសចរតីថា 

បុរសសងមើរទលូែឆ្មៃ យោច់ស្សយាល្ កដល្មានសសចរតីសតត ព្រហាយ 
ឃ្លល នបាយសស្សរទឹរស្ស្ថប់កតបានជួបព្បទះនឹងបុរសមាន រ់កដល្
សដើរមរាមទលូែស្ះកដរ រ៏កស្សរពារយថា “ កនអនរ! ទីណាកដល្ 
មានទឹរតែិតខ្ាុាំសស្សរណាស់ សូមសមាត ព្បាប់ខ្ាុាំទង”។ បុរសស្ះ 
ព្បាប់ថា “ មានជាតស្សះមួយសៅរនុងរណាត ល្ផ្ព្រសព្ៅ ចូរអនរខ្ាំ 
សដើរបនតិចសៅ សៅចាំនួន ១០០ សិន( ១ សិន = ៤០ កម៉ាព្ត )សទៀត 
នឹងបានដល់្ផ្ព្រសព្ៅស្ះ នឹងបានស ើញស្សះស្ះ សហើយនឹង 
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បានអាស្ស័យទឹររនុងទីស្ះ”។ បុរសស្ះស្ថត ប់សហើយមាន អាំ- 
ណ្ររ៏ខ្ាំខ្មីឃ្លម តសង្គវ តសដើរាមគនលងទលូែសៅោន់ស្សះស្ះលុ្ះ 
សដើរទុតរីស្ះសៅបានស ើញផ្កា ឈូរធ្លល រ់រះុរាយសៅរណាត ល្ទលូែ 
រ៏រងឹរតឹកតមានអាំណ្រររីរាយស ើងសហើយសដើរបនតិចសៅសទៀតបាន
ជួបព្បទះនឹងបុរសសព្ចើនកដល្សទើបនឹងមរអាំរីជាតស្សះស្ះមាន
ទាំងសាំរត់និងសរ់ទទឹរស្សស់ៗសហើយឮសូរសរៃសសមលងមាន់
ផ្ព្រ សោៃ រ សបា៉ាល្សារ ាស ៉ា កដល្យាំរងរ ាំរងពាសសរញ ផ្ព្រ 
ព្រឹរា កដល្មានរោុខ ល្ាែល្លិលូ្តស្ថល់្ស្ថន ប់សនិទធជិត ដូច 
បណាត ញករែមណី្ សាិតសៅជុាំែញិជាតស្សះស្ះ សហើយគយគន់ 
សមើល្សៅរនុងជាតស្សះស្ះកដល្សដរោសពាសសរញសៅ សោយ 
ផ្កា ឧបែល្ចងាុល្ណី្ ព្រលិ្ត រ ាំចង់ សែងា័ច រ ាំសល្ចសោយ ផ្កា បុទុម 
ព្ររុាំ ររីស្សស់រហង់ មួយអសនលើសោយវ្ហរជីាត ស្សស់ស្សួល្សមើល្ 
សៅគួររ ាំជួល្ចិតត មានទឹរដ៏ថាល ឆវង់សមើល្សៅមានសសចរតីសព្តរអរ 
ជាភិ្សយាភារ សទើបមនីមាន ចុះសៅោន់ស្សះសហើយងូត ទឹរទឹរាម 
សសចរតីគ្នប់ចិតតរមាៃ ប់បង់នូែសសចរតីព្រែល់្ព្រវ្ហយទាំពារសីុសមើម
ឈូរព្រឪឈូរព្បរបសោយផ្កា ឧបែល្ជាសដើមសស្សចសហើយស ើង
មរផ្កល ស់សាំរត់ហាល្ សហើយសដរសព្មារោយសព្ោមមលប់ដ៏ 
ព្តជារ់ ព្តូែខ្យល់្រ ាំសភ្ើយៗរ៏លាន់មាត់ថា “ ស្សលួ្អវីសមលះ ” សសចរតី 
សនះមានឧបមាយា៉ាងណាមិញ អងគឈានទាំង៥ រ៏មានឧបសមយយ 
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យា៉ាងស្ះកដរ គឺសយាគ្នែចរមានចិតតរុះសតត សោយសភ្លើងរាគៈ 
សទសៈ សមាហៈ រស្ថប់រសល់្សោយអរុសល្ែតិរាៈទាំង ៣         
( ោមែតិរាៈ រាបាទែតិរាៈ ែហិិងាែតិរាៈ ) សព្បៀបដូចបុរសសដើរ 
ទលូែ ឆ្មៃ យោច់ស្សយាល្ ព្តូែរាំសៅផ្ងៃរុះរងសជើងសស្សរទឹរ ឃ្លល ន 
បាយ,ែតិរាៈនិងែចិារៈសព្បៀបដូចជាបុរសបង្គហ ញទលូែសៅោន់ជាត-
ស្សះ, បីតិ មានសសចរតីគ្នប់ចិតតសៅទន់ខ្េី ជាល្រខណ្ៈ សព្បៀបដូច 
ជាសសចរតីសព្តរអរររីរាយរបស់បុរសកដល្ស ើញផ្កា ឈូរ និង 
សលឹរឈូរជាសដើម ធ្លល រ់រះុរាយសៅ រណាត ល្ទលូែ សយាគ្នែចរមាន 
បីតិដ៏ោល ហានសព្បៀបដូចបុរសកដល្ បានជួបនឹងបុរសដផ្ទជា 
សព្ចើន កដល្ងូតទឹរសហើយស ើងព្ត ប់មរែញិ មានសាំរត់និង 
សរ់ទទឹរស្សស់ៗ ឬបានស ើញសដើម  ព្រឹរាដុះជិតសនិទធសៅករែរ 
ស្សះស្ះ រ៏មានអាំណ្រររីរាយជាភិ្សយាភារ សយាគ្នែចរមាន 
បសសទធិដ៏ោល ហានសហើយបានសុខ្កដល្មានសសចរតីឆ្មៃ ញ់រិស្ថជា
ល្រខណ្ៈសព្បៀបដូចជាបុរសបានមុជទឹរជព្មះោយកហល្ាម 
សបបយរមាៃ ប់សសចរតីសតត ព្រហាយទាំពារសីុសមើមឈូរព្រឪឈូរ
ព្បោប់សោយផ្កា ឧបែល្ជាសដើមកដល្មានរលិនព្រអូបឈៃុញឈៃប់,
ឯរគគាភារផ្នចិតតមានអារមមណ៍្ដ៏សល្ើសកតមួយគឺអបែ្សមា-
ធិចិតតកដល្នឹងសៅរនុងឈានសព្បៀបដូចជាសសចរតីសុខ្សរសមរានត
របស់បុរសកដល្ស ើងរីស្សះផ្កល ស់សាំរត់ហាល្ផ្ងៃ សហើយសដរ 
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សព្មារោយ សព្ោមមលប់សឈើ ខ្យល់្បរ់រ ាំសភ្ើយៗដូសចាន ះកដរ ។ 
ម៉ាាងែញិសទៀត 

ែតិរាៈ សព្បៀបដូចអនលូងកដល្បុគគល្វ្ហយនូែរគ្នាំង, រុាំស្ះ 
សស្ថត សព្បៀបដូចសតវកដល្ទទះស្ថល បសហើរសៅ, មួយែញិសទៀត 
សព្បៀបដូចសតវរនលង់សហើរព្តង់សាំសៅសៅោន់ផ្កា ឈូរ ។ 

ែចិារៈ សព្បៀបដូចជាសនូររគ្នាំងកដល្លាន់ឮស ើង, រុាំស្ះ 
សស្ថតសព្បៀបដូចជាសតវស្ថល បកដល្លាស្ថល បសហើរសររាសៅរណ្ត ល្ 

អាោស,មួយែញិសទៀតសព្បៀបដូចជាសតវរនលង់សហើរែលិ្ែល់្សល្ើផ្កា
ឈូរ ។ 

បីតិ សលារសសព្ង្គះចូល្រនុងសង្គខ ររខនធ សព្បៀបដូចជាបុរស 
កដល្ល្ាំបាររនុងទលូែឆ្មៃ យោច់ស្សយាល្កដល្បានស ើញទីបាំទុត
ផ្នផ្ព្រ ទាំងកដល្បានឮដាំណឹ្ងថាមានព្ជល្ងផ្នទឹរ ។ 

សុខ្ៈ សលារសសព្ង្គះចូល្រនុងសែទ្ខ្នធ សព្បៀបដូចជា 
សសចរតីសុខ្របស់សងមើរទលូែឆ្មៃ យោច់ស្សយាល្ កដល្បានចូល្សៅ 
ព្ជរសព្ោមមលប់ផ្នសឈើ ទាំងកដល្បានសព្បើព្បាស់នូែទឹរ ។ 
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របូាវចរវបិាក្ ៥ 
ែបិារចិតតដ៏សមែយុតតសោយបឋមជានព្បរបសោយែតិរា, 

ែចិារៈ, បីតិ, សុខ្ៈ, ឯរគគា ១, ែបិារចិតតដ៏សមែយុតតសោយ 
ទុតិយជានព្បរបសោយែចិារៈ, បីតិ, សុខ្ៈ, ឯរគគា ១, ែបិារ 
ចិតតដ៏សមែយុតតសោយតតិយជានព្បរបសោយ បីតិ, សុខ្ៈ, 
ឯរគគា ១, ែបិារចិតតដ៏សមែយុតតសោយចតុតាជាន ព្បរបសោយ 
សុខ្ៈ, ឯរគគា ១, ែបិារចិតតដ៏សមែយុតតសោយបញ្េ មជានព្ប 
របសោយឧសបោខ , ឯរគគា ១, រមួែបិារចិតតដ៏សមែយុតតសោយ 
អងគ ឈានទាំង ៥ សនះ សៅថា របូាែចរែបិារចិតត ។ 

សសចរតីថា ចិតតជាទល្របស់របូាែចររុសល្ ាមល្ាំោប់ 
ចិតតជាទល្របស់រុសល្ សរើតប ៃ្ ប់រីរបូាែចររុសល្ស្ះ សៅ 
ថា របូាែចរែបិារចិតត, កចរាមព្បសភ្ទឈានរនុងបញ្េ រន័យមាន 
៥ ដូចរបូាែចររុសល្ចិតតកដរ កបលរគ្នន ព្តង់មួយជារុសល្ មួយជា 
ទល្របស់រុសល្ ។ ឯែតិរាៈ, ែចិារៈ, បីតិ, សុខ្ៈ, និងឯរគគា 
មានទាំនងរនយល់្ដូចរបូាែចររុសល្ចិតតកដរ ។ 

របូាវចរកិ្រោិ ៥ 
រិរយិាចិតតដ៏សមែយុតតសោយបឋមជានព្បរបសោយ 

ែតិរាៈ, ែចិារៈ, បីតិ, សុខ្ៈ, ឯរគគា ១, រិរយិាចិតតដ៏សមែយុតត 
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សោយទុតិយជានព្បរបសោយ ែចិារៈ, បីតិ, សុខ្ៈ, ឯរគគា ១, 
រិរយិាចិតតដ៏សមែយុតតសោយ តតិយជានព្បរបសោយ បីតិ , 
សុខ្ៈ , ឯរគគា ១, រិរយិាចិតតដ៏សមែយុតតសោយចតុតាជាន ព្ប 
របសោយ សុខ្ៈ, ឯរគគា ១, រិរយិាចិតតដ៏សមែយុតតសោយ 
បញ្េ មជាន ព្បរបឧសបោខ , ឯរគគា, រមួរិរយិាចិតតដ៏សមែយុតត 
សោយឈាន ទាំង ៥ សនះ សៅថា របូាែចររិរយិាចិតត ។ 

សសចរតីថា របូាែចររុសល្កដល្ព្បាសចារទល្ សរើតកត 
រនុងស ត្ នព្រះខី្ណាស្សរ រនុងសែលាណាកដល្សលារចូល្ឈាន 
ឬចូល្និសរាធសមាបតតិ សៅថា របូាែចររិរយិាចិតត, កចរាមព្ប 
សភ្ទ ឈានរនុងបញ្េ រន័យមាន ៥ ដូចរបូាែចររុសល្ចិតតកដរ 
កបលរគ្នន  កតរបូាែចររុសល្ចិតត សរើតស ើងរនុងស ត្ នសយាគី កដល្ 
រាំរុងចសព្មើនឈាន បានដល់្ថាន រ់អបែ្ណាមួយ សហើយជាអនរ 
ារ់កតងភ្រសមែតតិ និងជាតិរាំសណ្ើ តតសៅ, របូាែចរែបិារចិតត 
សរើតរនុងស ត្ នសយាគីដកដល្ ប ៃ្ ប់រីរុសល្ សហើយជាដួង 
រាំសណ្ើ តរបស់សយាគីស្ះ, រនុងព្រហមសលារ ទាំងជាអនរសស្ថយ 
សុខ្សមែតតិសៅខាងអ្គត, ឯរបូាែចររិរយិាចិតត សរើតកតរនុង 
ស ត្ នសយាគីជាព្រះខី្ណាស្សរ កដល្សលារសធវើឈានឲ្យសរើត 
រនុងសែលាកដល្សលារចូល្ោន់និសរាធសមាបតតិជាសដើម ។ 
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ព្តង់ពារយថាែតិរាៈ, ែចិារៈ, បីតិ, សុខ្ៈ, ឯរតគា ទាំង ៥ 
សនះមានទព្មង់រនយល់្ដូចជារបូាែចររុសល្ចិតតព្គប់ៗយា៉ាងទាំង
អស់។ 

សម្ង កត្ 
. របូាែចររុសល្ ជាអនរារ់កតងជាតិ ភ្រ សមែតតិ និងជា 

អនរដឹរ ា្ំបដិសនធិ ។ 

. របូាែចររុសល្ ជារុសល្ជាតិ, ឯរបូាែចរែបិារ និងរបូា- 
ែចររិរយិា ជាអរាគតជាតិ ។ 

. របូាែចរែបិារ ជាតួបដិសនធិ ជាអនរសស្ថយសមែតតិ ។ 

. របូាែចររុសល្ និងរបូាែចររិរយិារ៏ដូចគ្នន  សទសងកតទី 
សរើតគឺៈ 

- របូាែចររុសល្ សរើតរនុងស ត្ នចិតតបុងុជជន និងសសរខ 

បុគគល្ ឯ 

- របូាែចររិរយិា សរើតរនុងស ត្ នចិតតព្រះខី្ណាស្សរ ។ 
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្ន 
្ន ជា្មសរៃ, ររណ្្ម មិនកមនជាសឈាម ះ 

បុគគល្សទជាសឈាម ះផ្នអាំសរើកដល្សគសធវើគឺថាជាសឈាម ះផ្នែធីិល្ាំហា-
ត់ចិតត ឬថាជាសឈាម ះផ្នចិតតកដល្សគហាត់រត់បានកបបបទ សហើយ 
ជាសហតុឲ្យសរើតគុណ្ែសិសសគឺអភិ្ញ្ញា  ។ 

្ន > ្ ធ្លតុ កព្បថា “ដុតរាំសៅ”,រិរយិាសរៃ 
្ ត្ិ= ដុត, ោររ្ម ្ ើ= អនរដុត, ោរណ្្ម 
្នាំ= ោរដុត ។ 

ម៉ាាងសទៀតពារយថាឈាន សាំសៅសសចរតីាមែគិគហៈរបស់ 
សរៃថា បចចនិម្ក្ នើវរណធម្មោ ្ម្បត្ើត្ិ> ្នាំ(ធមោ 
ជាត្ាំ), ( ធមមជាតណា ) ដុតនូែនីែរណ្ធម៌កដល្ជាសព្តូែ ( ធមម 
ជាតស្ះ ) សឈាម ះថា ឈាន ។ មួយែញិសទៀតថា ក្សិណាទ្ ិ
អារមោណាំ  ្ ត្ិ ឧបនឈិាន ត្ើត្ិ> ្នាំ (ធមោ 
ជាត្ាំ), (ធមមជាតណា) សមលឹងនូែអារមមណ៍្មានរសិនជាសដើម 
(ធមមជាតស្ះ) សឈាម ះថា ឈាន ។ 
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ម្សចក្តើ រនយល ់
ដូចបានស ើញន័យរបស់ពារយថាឈាន ាមរបូស័រៃ និង 

ែគិគហៈមរសហើយថា ឈានកព្បថា “ដុត” សតើដុតនូែអវី? ែគិគហៈទី 
មួយបានព្បាប់ថា “ដុតនូែនីែរណ្ធម៌” កដល្ជាសព្តូែដល់្អងគ 
ឈាន ។ នីែរណ្ធម៌ ៥ គឺជារិសល្សកដល្សយាគីព្តូែដុតសោយ 
ឈាន, នីែរណ្ធម៌សនះ កតងឃ្លត់ឃ្លាំងរាាំងរាស្ថៃ រ់ចិតតគាំនិត 
បុងុជជនព្គប់គ្នន ឲ្យទទីសទទស ឲ្យរាយមាយ ឲ្យរសែ ើរវ្ហយ មិនឲ្យ 
រាែររស ើញនូែសសចរតីសុខ្ចសព្មើនព្គប់ជាំរូរ មិនឲ្យសតវទាំង 
ឡាយសៅសស្ថយសុខ្របស់មនុសស របស់សទែា សុខ្រនុងព្រះ 
និពាវ នបានស ើយ, ស្ះជារិសសល្កដល្សយាគីព្តូែដុតសោយ 
ឈាន ។ ឯនីែរណ្ធម៌ស្ះមាន ៥ គឺៈ 

១. ោមចឆនៃ សសចរតីព្បាថាន សព្តរព្តអាល្រនុងោមគុណ្ ៥ 
គឺៈ របូ, សសមលង, រលិន, ឱជារស, សមផសស (ោរសទតរទតិតកនបនិតយ) , 
គឺជាចិតតកដល្សៃុះសៅាមអាំណាចតណាហ ដឹរ ា្ំ ។ 

២. រាបាទ សសចរតីសព្ោធខឹ្ង គាំនុាំគុាំគួន សធវើព្បសយាជន៍ 
របស់បុគគល្ដផ្ទឲ្យែ ិ្ ស ឬថាសធវើឲ្យបុគគល្ដផ្ទអនតរាយជីែតិព្ប 
របសោយអាឃ្លតែតាុទាំង ៩ ។ 

៣. ងីនមិទធ សសចរតីខ្ជិល្ព្ចអូសមិនមានឧសាហ៍រាយា-  



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
114 

 
  

មខ្វល់្ខាវ យ និងងងុយសង្គរងរ់សព្ចើន ។ 

៤. ឧទធចេរុរាុចេ ចិតតរាយមាយហុយស ើងដូចសទះព្តូែខ្យល់្ 
ឬដូចកទសងសភ្លើង និងសសចរតីសតត ព្រហាយស្ថត យសព្ោយ សោយ 
គិតថាៈ អាំសរើលាមរអាព្ររ់អញសធវើព្ជុល្សហើយ អាំសរើល្អអញ 
រុាំទន់បានសធវើស ើយ ។ 

៥. ែចិិរិចាឆ  សសចរតីសងស័យព្បរបែតាុទាំង ៨ មានោរ 
សងស័យរនុងគុណ្ព្រះរុទធជាសដើម, រមួព្តូែជានីែរណ្ធម៌ទាំង ៥ ជា 
សព្តូែដល់្រុសល្ធម៌ទាំងរួង មានឈានជាសដើម ។ នីែរណ្ធម៌ 
ទាំង ៥ ជារិសល្ស សព្ពាះជាសព្គឿងសធវើចិតតឲ្យសៅហមង ។ មួយែញិ 
សទៀត បានជារិសល្សសនះព្រះរុទធព្ទង់សៅថា “ នីែរណ្ធម៌ ” 
សព្ពាះជាឧបសគគ ជាសព្គឿងរាាំងស្ថៃ រ់នូែដាំសណ្ើ រចិតត មិនឲ្យព្បព្រឹតត 
សៅព្តឹមព្តូែបាន ឬថាជាសព្គឿងសធវើចិតតឲ្យររិចររុច ឲ្យអកណ្ត ត 
អណ្តូ ង ឲ្យស លងសឃ្លល ង ឲ្យសគល្ាំបារររា ឲ្យសគឃ្លត់ហាមបាន 
សោយរព្ម ។ សដើមែីសធវើចិតតឲ្យបានល្អ ឲ្យអស់រុតតែុត ព្រះរុទធ 
ព្ទង់សកមតងថា ព្តូែដុតរាំសៅនូែរិសល្សគឺនីែរណ្ធម៌ទាំង ៥ សនះ 
សោយឈានែធីិ ( ែធីិសធវើឈាន ) ។ 

សោយឈានែធីិសនះ សយាគីែចរបានទទូល្បឋមជាន 
អរុសល្នីែរណ្ទាំង ៥ រកមងឃ្លល តសចញចារចិតតសៅអស់សោយ  
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ែរិខមភនព្បហារ សហតុស្ះសៅថាឈាន ។ 

 ព្រះសយាគីសបើបានរិចារណានូែចិតតរបស់ខ្លួន រ៏អាចដឹងនូែ 
ចិតតរបស់អនរដផ្ទកដរ សព្ពាះមនុសសជាបុងុជជន ព្បរបសោយរិ- 
សល្ស មានចិតតមិនកបលរគ្នន ប៉ាុ ម្ នសទ ។ ចិតតសនះព្រះរុទធព្ទង់ 
សកមតងសហើយ មានរនុងគមពីធមមបទ ខុ្ទៃរនិោយ ព្តង់ចិតតែគគថាៈ 

សនទនាំ ចបលាំ ចិត្តាំ  ទុ្រក្ខាំ  ទុ្ននិវារ ាំ 
ឧឈុាំ ក្ម្រាត្ិ ម្មធាវ ើ ឧសុកាម្រាវ ម្ត្ឈនាំ ។ 
វារមិ្ជាវ សម្ល ខិម្ាត  ឱក្ម្មក្ត្ឧរភម្ា 
បរសិនទត្ិទ្ាំ ចិត្តាំ មរម្ធ យ ាំ បោត្ម្វត្ិ ។ 
កព្បថា អនរព្បាជាកតងសធវើចិតតកដល្ញប់ញ័រស លងសឃ្លល ង 

កដល្សគររាសោយរព្ម ហាមព្បាមសោយល្ាំបារឲ្យជាចិតតព្តង់ 
ដូចជាងព្រួញ សធវើព្រួញដូសចាន ះ ។ ចិតតសនះកដល្បុគគល្ដរស ើង 
អាំរីបញ្េោមគុណ្ សហើយសបាះសៅរនុងែបិសស្រមមោឋ ន សដើមែី 
ល្ះបង់នូែល្ាំសៅផ្នមារ រកមងញប់ញ័រដូចជាព្តី កដល្បុគគល្ 
ស្សង់ស ើង អាំរីទីអាស្ស័យគឺទឹរ សហើយសបាះសៅសល្ើសគ្នរ  
ដូសចាន ះ ។ 

ោរទូ ម្ នចិតតសោយឈានែធីិ សសមតចព្រះមុនីព្ទង់សព្បៀប  
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ឧបមាថាៈ ចិតតដូចជាសគ្នស្ថៃ ែរាំរុងផ្កល ង ( កដល្សៅកទអល្ផ្កា រ់មិន 
ទន់ស្ថាំង), រមមោឋ នទាំង ៤០ រមមោឋ នណាមួយ ដូចជាសនលុងគឺ 
ជាបសង្គគ ល្ធាំៗ សព្មាប់ចងសព្រៀែនូែសគ្នផ្កល ង, សមាបតតិដូចជាោរ 
ស្ថៃ ត់ជាំ្ញ ោរបិុនព្បសប់ផ្នមាេ ស់សគ្ន, ឈានដូចជាររណី្យ 
រិចេកដល្ព្បរបសោយោយបិុនព្បសប់ផ្នអនរទាាំងសគ្ន មានោរ 
ទរ់សគ្នសោយព្រ័ព្តោល យសៅជាសគ្នស្ថាំងល្មមសព្បើព្បាស់សរើត ។ 

ល្ាំហាត់ចិតតកដល្សឈាម ះថាឈានស្ះ រុាំកមនមានព្តឹមកត 
ោររមាេ ត់បង់នូែនីែរណ្ធម៌ ៥ ប៉ាុសណាៅ ះសទ គឺសយាគ្នែចរអាចររ 
ែធីិសធវើល្ាំហាត់ចិតតាមមសធាបាយសទសងសទៀត, ដូចែគិគហៈទី២ 
បានបញ្ញជ រ់ថា (ធមមជាតណា) សមលឹងនូែអារមមណ៍្មានរសិនជា 
សដើម (ធមមជាតស្ះ) សឈាម ះថាឈាន, ដូសចនះរនុងោរបររិមមភាែ្ 
ឲ្យសរើតជាឈាន សយាគ្នែចរ អាចរមាេ ច់បង់នូែនីែរណ្ធម៌, បរ ិ
រមមខ្យល់្អសាសៈ បសាសៈ, ឬសមលឹងយរនូែអារមមណ៍្មាន 
រសិនជាសដើមស្ះ ។ 

រនុងោរយររសិនណាមួយជាអារមមណ៍្ សហើយភាែ្ 
រហូតដល់្អារមមណ៍្ទទួល្បានបដិភាគនិមិតតសហើយ អងគ ៥ គឺៈ 
ែតិរាៈ , ែចិារៈ, បីតិ, សុខ្ៈ, និងឯរគគា រ៏រកមងព្បារដស ើង, 
ាាំងកតអាំរី ខ្ណ្ៈស្ះមរ ចិតតរបស់សយាគ្នែចរ សៅថា 
សមែយុតត សោយបឋមជាន ឬថាបានបឋមឈាន ។ ោល្បឋ- 
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មជានលាភិ្បុគគល្ ដល់្នូែចុតិស្ះ រកមងបានទទួល្នូែបដិសនធិ 
រនុងរបូភូ្មិាមរមាល ាំងរបស់ឈាន កដល្ខ្លួនបាន សៅថា បឋម-  

ជានែបិារ ។ 

ព្បម្ភទ្របស់្ ន 
ឈានមានរីរព្បសភ្ទគឺ ចតុរាន័យ, បញ្េ រន័យ ។ 

១. ចតុរាន័យ រាប់ាាំងរីបឋមជានព្បរបសោយអងគ ៥, 
ទុតិយជានព្បរបសោយអងគ ៤, តតិយជានព្បរបសោយអងគ ៣, 
និងចតុតាជានព្បរបសោយអងគ ២។ 

២. បញ្េរន័យ រាប់ដូចចតុរាន័យកដរ ព្គ្នន់កតកងមបញ្េ -
មជានព្បរបសោយអងគ ២ គឺឧសបោខ  និងឯរគគាប៉ាុសណាៅ ះ ។ 

បានសៅជាចតុរាន័យ និងបញ្េ រន័យស្ះ សព្ពាះសព្បើចិតត 
សទសងគ្នន  ។ ឈានចតុរាន័យ ោល្រីសដើមសធវើបុណ្យសព្ចើនសព្បើ 
សស្ថមនសស ដល់្សសព្មចឈានសៅជាចតុរាន័យ, ចាំកណ្រឈាន 
បញ្េ រន័យ, ោល្រីសដើមសធវើបុណ្យសព្ចើនសព្បើឧសបោខ  ដល់្បាន 
សសព្មចឈានជាបញ្េ រន័យ ។ 
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្នរើរព្បម្ភទ្ម្ទ្ៀត្ 
១. អារមមណូ្ឧនិជាន ឈានកដល្សមលឹងយរនូែរសិណ្ 

និមិតតជាអារមមណ៍្ បានដល់្សមាបតតិ ៨ ព្បោរព្រមទាំងឧបចារ 
របស់ខ្លួន ។ 

២. ល្រខណូ្បមជាន ឈានកដល្សមលឹងយរនូែល្រខណ្ៈ 
មានអនិចេល្រខណ្ជាសដើម, ឬថាបានដល់្ែបិសស្, ឈាន, មគគ, 
ទល្ជាសដើម ។ 

្នរើរព្បម្ភទ្ម្ទ្ៀត្ 
១. សលារិយជាន ឈានសលារីយ៍ 
២. សលារុតតរជាន ឈានសលារុតតរៈ 

សលារិយជាន និងសលារុតតរៈជាន ព្បរបសោយអងគ ៦ 
ដូចគ្នន  (ឈានបញ្េ រន័យ) កតកបលរគ្នន ព្តង់ោរល្ះរិសល្ស, 
ឈានសលារិយ ល្ះរិសល្សជា វកិខតភនបបហាន ព្គ្នន់កតសងាត់ 
សងាិននូែរិសល្ស ដូចយរងមសងាត់សៅម  ចាំកណ្រឯឈាន សលា- 
រុតតរៈ ជាសតុរចាទបបហាន ល្ះរិសល្សោច់ស្ស ះ ។ 

សលារិយជានជា បររិមមជែន, ឧបចារជែន, អនុសលាម 
ជែន, សគ្នព្តភូ្ជែន ដល់្ទីបាំទុតឈានសរើតស ើងសហើយ ចិតតរ៏ 
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ង្គរចុះោន់ភ្ែងគៈ ចាំកណ្រសលារុតតរជានជា បររិមមជែន, ឧបចារ 
ជែន, អនុសលាមជែន, សគ្នព្តភូ្ជែន ដល់្ទីបាំទុតមគគចិតត និងទល្ 
ចិតតសរើតស ើង  សទើបចិតតង្គរចុះោន់ភ្ែងគៈ ។ 

ឈវនឺៈឬឈវន័ ៥ 
១. ជែន័ កដល្រិចារណាររនូែអបែ្ សៅថា បររិមម។ 

២. ជែន័ កដល្សរសសៀរចូល្សៅជិតករែរអបែ្ សៅថា  

ឧបចារៈ។ 

៣. ជែន័ កដល្ព្បព្រឹតតសៅាមបររិមមខាងសដើមទង និងព្ប 
ព្រឹតតសៅាមអបែ្ខាងចុងទង សៅថា អនុសលាមៈ។ 

៤. ជែន័ កដល្ព្គបសងាត់នូែោមាែចរសគ្នព្ត សហើយសៃុះ 
ចូល្សៅោន់មហគគតសគ្នព្ត សៅថា សគ្នព្តភូ្ ។ 

៥. ជែន័ កដល្ញុាំងសមែយុតតធម៌ ឲ្យចូល្សៅកអបជាប់ 
រនុងអារមមណ៍្ សៅថា អបែ្ ។ សនះជាដាំសណ្ើ រកដល្សរើតស ើងនូែ 

ឧបចារជាន និងអបែ្ឈាន ។ 

ជែន័ទាំងអស់ សបើជាសលារិយជាន បររិមមជែន យរបងែ ី
រសិណ្ជាសដើមជាអារមមណ៍្ បររិមមថា “បងែ ីៗ ” ដរាបដល់្សរើត 
ឧគគហនិមិតត និងបដិភាគនិមិតត រហូតដល់្សសព្មចឈាន, សបើ 
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សលារុតតរជាន យរព្រះព្ត័យល្រខណ៍្ជាសដើមជាអារមមណ៍្យា៉ាង 
សនះ សៅថា បររិមមជែនៈ ។ ឧបចារជែនៈ សរើតជិតនឹងបាន 
សសព្មចឈាន ។ អនុសលាមជែនៈ ព្បព្រឹតតសៅាម ជែនៈខាង 
សដើមទាំងរីរ ។ សគ្នព្តភូ្ជែនៈ ស្ះព្គបសងាត់នូែោមាែចរសគ្នព្ត 
ឬបុងុជជនសគ្នព្ត សឈាងចាប់យរបហគគតសគ្នព្ត ឬអរយិសគ្នព្ត 
ឧបមាដូចបុរសយរផ្ដមាខ ងសងាត់របល្រល់្ ផ្ដមាខ ងឆាឹះរនៃុយ 
រស់យា៉ាងណា, សគ្នព្តភូ្ជែនៈស្ះសងាត់បុងុជជនសគ្នព្ត សឈាង 
ចាប់យរអរយិសគ្នព្តយា៉ាងស្ះកដរ ។ 

្នរើរោ៉ា ងម្ទ្ៀត្ 
១. ឧបចារជាន ឈានព្បព្រឹតតសៅរនុងទីជិតផ្នអបែ្ គឺ 

ជាបុរវភាគផ្នអបែ្ ។ 

២. ឧបែ្ឈាន ឈានព្បព្រឹតតសៅសោយអាំណាចផ្ន 
អបែ្ ( ោរកអបសនិទធ ) ។ 

ឧបចារឈាន និងអបបនា្នដបែក្គាន ែមូ្ចនះគឺឺៈ 
១. ឧបច្ឆ ជានៈ សៅជាោមាែចរ ព្គ្នន់កតល្ះនីែរណ្ 

ធម៌បាន សហើយព្បព្រឹតតសៅរនុងទីជិតផ្នអបែ្ប៉ាុសណាៅ ះ ោល្សបើ 
អងគឈានមានែតិរាជាសដើម សរើតស ើងមិនទន់មានរមាល ាំង ជូន 
ោល្អាចសាងយរនិមិតតមរជាអារមមណ៍្បាន ជួនោល្រ៏ធ្លល រ់ 
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ចុះោន់ភ្ែងគែញិ ាាំងសៅមិនជាប់បានយូរ សព្បៀបដូចរុមារតូច 
សៅមិនទន់សចះសព្ោរឈរសោយខ្លួនឯង ោល្សបើមាាសល្ើរឲ្យ 
ឈរស ើងរកមងដូល្ចុះសៅសល្ើកទនដីែញិជាសរឿយៗ ។  

ឯអបែ្ឈាន ជាមហគគត អាចសងាត់នូែោមាែចរសគ្នព្ត  

កដល្ជាោមធ្លតុខាងសព្ោមបាន សហើយសៃុះចូល្ោន់មហគគត 
សគ្នព្តសោយអាំណាចអងគឈានកដល្សរើតស ើងមានរមាល ាំងខាល ាំង-
ោល  យា៉ាងែសិសស ចិតតរ៏អាចោត់ផ្កត ច់នូែភ្ែងគៈអស់វ្ហរៈព្តឹមកតមតង 
សហើយាាំងនូែអស់ផ្ងៃ ១ យប់ ១ ព្បព្រឹតតសៅ ាមល្ាំោប់រុសល្ 
ជែន័ សព្បៀបដូចបុរសកដល្មានរមាល ាំង អាចសព្ោរឈរសៅអស់ 
ោល្ជាយូរបាន ។ 

ាមសសចរតីរនយល់្សនះ បានបង្គហ ញឲ្យស ើញថា ឈាន 
សបើកចរាមព្បសភ្ទសដើមបាំទុត មាន ២ យា៉ាងគឺ សលារិយជាន ជា 
ឈានរបស់បុងុជជន និងសលារុតតរជាន ជាឈានរបស់អរយិ 
បុគគល្ កដល្ឆលងទុតចារសលារទាំង ៣ ។ បណាត ឈានទាំង ២ 
សនះឈានមួយៗ កចរជា ២ យា៉ាងតសៅសទៀតគឺ ឈានចតុរាន័យ 
និង ឈានបញ្េរន័យ ។ ឈានចតុរាន័យ សលារសៅថា បឋម 
ជាន ទុតិយជាន តតិយជាន ចតុតាជាន ។ ឯឈានបញ្េ រ 
ន័យ រាប់រីបឋមជានរហូតដល់្បញ្េ មជាន ។ សលារិយជាន 
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កទនរខាងចតុរាន័យ បញ្េ រន័យរតី កចរជារីរយា៉ាងសទៀតគឺ របូ 
ជាន ១ និងអរបូជាន ១ ។ 

សមបត្ត ិ
សមាបតតិកព្បាមរបូសរៃថា ោរដល់្ព្រម, ោរបសណាត យ 

ឲ្យសរើតមានស ើង, ោរសមព្បរប, ោរជួបព្បទះ,ោរជួបព្បសរវ, 
ោរបានសសព្មច ។ កតសបើកព្បឲ្យខ្លីាមទមាល ប់ផ្នោរសព្បើកដល្ 
សពាល្ទុរមរថា “ោរចូល្ឈាន” ។ 

សមាបតតិសនះ ជាោរបសចេរសទសរបស់សយាគី មានសសចរតី 
ល្អិតល្អន់សព្ៅទូលាយណាស់ មានអតារបូដ៏រាំបាាំង, អនរសិរាតិច 
រុាំអាចទមលុះទមាល យបានសទ សព្ពាះជាអរបូ ។ ពារយរុទធស្ថស្ 
ខាងបរមតាែជិាជ  កទនរចិតតស្ថស្រសត សាំសៅដល់្ោរចូល្ឈាន គឺោរ 
សធវើចិតតជារុសល្កដល្សៅថាឈានចិតតឲ្យសរើត, ជាសព្គឿងដុតបាំ 
ផ្កល ញនូែរិសល្សឲ្យអស់សៅ ។ ពារយសនះជាសឈាម ះផ្នអាំសរើ គឺជា 
សឈាម ះផ្នចិតត ឬឧបាយកដល្សធវើឈានឲ្យសរើតស ើងផ្នសយាគី ។ 

សមាបតតិមាន ៨ គឺកចរាមរបូជាន ៤ អរបូជាន ៤ ។ 
របូជាន ៤ រាប់រីរ បឋមជាន ដល់្ចតុតាជាន ។ បានជា សឈាម ះ 
ថា “របូជាន” សព្ពាះសបើបុគគល្ណា សធវើចិតតទាំង ៤ សនះណាមួយឲ្យ 
សរើតស ើងសហើយ បុគគល្ស្ះ នឹងព្តូែសៅសរើត រនុងឋានព្រហម ៤ 
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ជាន់ ណាមួយកដល្មានរបូ ។ ឯអរបូជាន ៤ គឺ អាោស្ថនញ្ញេ  
យតនជាន ១, ែញិ្ញា ណ្ញ្ញេ យតនជាន ១, អារិញ្ញេ ញ្ញា យតន- 
ជាន១, និងសនែសញ្ញា ្សញ្ញា យតនជាន ១ ។ អរជូានចិតត 
ទាំង ៤ សនះ សបើបុគគល្ណាសធវើឲ្យសរើតស ើងសហើយ បុគគល្ស្ះ 
សទៀងកតសៅសរើតជាព្រះព្រហម រនុងអរបូភ្រ ៤ គឺ អាោស្ថនញ្ញេ យ 
តនភ្រ ១, ែញិ្ញា ណ្ញ្ញេ យតនភ្រ ១, អារិញ្ញេ ញ្ញា យតនភ្រ ១, 
និងសនែសញ្ញា ្សញ្ញា យតនភ្រ១ ។ រិចេ ឬឧបាយ កដល្សធវើ 
ឈានទាំង ៨ សនះណាមួយឲ្យសរើតស ើង ស្ះសលារសៅថា 
“សមាបតតិ” មាន ៨ គឺសលារកចរាម សឈាម ះឈានទាំង ៨ ដូច 
បានសពាល្មរសហើយសនះឯង ។ 

អភញិ្ញញ  
អភិ្ញ្ញា ជាចាំសណ្ះដឹងជាន់ខ្ពស់កទនរខាងចិតតស្ថស្រសត កដល្ 

មនុសសខ្លះមិនព្រមសជឿ សោយសាំអាងថា សរវផ្ងៃសនះមិន កដល្ 
ស ើញសគសចះដល់្ថាន រ់សនះសស្ថះ ។ អនរសជឿសរររ៏មិនល្អ អនរមិន 
សជឿសស្ថះរ៏មិនសរើត សបើខ្វះព្បាជាា  និងោរសព្បៀបសធៀប ។ សហតុ 
ដូសចនះ សូមសធវើោរសព្បៀបសធៀបសមើល្នូែព្បែតតិ ចរយិា និងចិតតសងលើម 
ផ្នអនរកដល្បានអភិ្ញ្ញា សនះ ដូចជាព្រះសតមិយ និងព្រះសិទធ ង៌ 
ជាសដើមសហើយ នឹងព្បែតតិ ចរយិា និងចិតតសងលើមផ្នមនុសសសរវផ្ងៃ សតើ 
ដូចគ្នន កដរឬសទ? សបើចរយិា និងចិតតសងលើម មិនដូចគ្នន  ចាំសណ្ះ រ៏មិន 
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ដូចគ្នន កដរអវីៗរ៏មិនដូចគ្នន កដរ ។ ព្រះសតមិយសខ្ពើមាាំងរីោរ 
សស្ថយរាជយជាសដើមសៅ ឯមនុសស្ ូែ អនៃះស្ថខាវ ររ ចង់បាន 
សរវព្គប់ រាប់ាាំងរីព្បារ់សបៀែតសរ ៍តិចជាសដើម ។ សបើសព្បៀប នឹង  

ព្រះសតមិយបានសទ? យុែជនខ្លះសរវផ្ងៃសនះ សគ្តចូល្ចិតត សរៀន 
សែយាររណ៍្សទ សព្ពាះសបើោល្ណាសគគិតរី សែយាររណ៍្ ា្ំឲ្យ 
សគឈឺរបល្ខូ្ចខួ្ររបល្ ចុះសែយាររណ៍្ បណ្ឌិ តជាបុរវោរ ី
សរសសររែួនសែយាររណ៍្មរសធវើអវី? ខ្លះសទៀត សគ្តសជឿថា មិន 
មានរបស់អរញ្ាវ្ហសីសទ សៅរមពុជា សព្ពាះសគ្តបានស ើញ ។   

សបើចាាំកតឈឺរបល្ ចាាំកតស ើញបានសជឿស្ះ រែួនសែយា- 
ររណ៍្, គណិ្តស្ថស្រសត, របូស្ថស្រសត, គីមីស្ថស្រសត និងភូ្មិស្ថស្រសត 
ជាសដើម កដល្កចងអាំរីរបូមនត អាំរីបាតុភូ្ត អាំរីម៉ាូលី្គីល្ អាំរីកទន 
ដីស្ះរ៏មិនគួរនឹងសជឿសិរាកដរ សព្ពាះគ្នម នអនរសរៀន សម័យសនះ 
ណាមួយ សៅស ើញជាមួយនឹងអនរព្បាជាមាេ ស់រែួន ទាំងស្ះ 
ទងសទ ។ 

អភិ្ញ្ញា  ពារយសនះជា្មសរៃ, ជាររណ្្ម, មរអាំរី 
អភិ្+ញ, កព្បថា “ ោរដឹងផ្ព្រសររ ”, “ ោរសចះសព្ៅព្ជះ ”  រិរយិា 
សរៃអភិ្ជា្តិ= ដឹងផ្ព្រកល្ង, ោររ្ម អភិ្សញ្ញា  = អនរដឹងផ្ព្រ 
កល្ង, ររណ្្ម អភិ្ញ្ញា  = ោរដឹងផ្ព្រកល្ង, អភិ្ញ្ញា សនះជា 
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សឈាម ះផ្នចាំសណ្ះជាន់ខ្ពស់របស់បុងុជជនអនរចិតតស្ថស្រសត សហើយជា 
ចាំសណ្ះធមមារបស់ព្រះអរហនតទាំងឡាយ មានព្រះរុទធជាសដើម។  

សបើសសងាតាមឯរស្ថរសដើម អភិ្ញ្ញា សនះ ស ើញថាជាចាំ- 
សណ្ះបុងុជជន អនរភូ្មិស្ថស្រសត អនរែទិាស្ថស្រសត អនរារាស្ថស្រសត  

ទាំងអស់ស្ះជាសដើម សព្ពាះអភិ្ញ្ញា សនះ ជាចាំសណ្ះឲ្យសសព្មចអវី 
ៗបានាមចិតតចង់ព្បាថាន  សោយមិនបាច់សព្បើែតាុធ្លតុខាងសព្ត 
សព្បើកតមស្ែញិ្ញា ណ្ធ្លតុខាងរនុងរបស់ខ្លួនកតមួយប៉ាុសណាៅ ះ ។ 
អភិ្ញ្ញា មានចាំនួន ៥ រ៏មាន ចាំនួន ៦ រ៏មាន ។ 

អភិ្ញ្ញា  ៥ ឬ ៦ គឺ ្ទធិែធិញ្ញា ណ្ ១, ទិរវសស្ថតញ្ញា ណ្ 
១,សចសាបរយិញ្ញា ណ្ ១, បុសរវនិវ្ហស្ថនុសសតិញ្ញា ណ្ ១, ទិរវចរខុ - 
ញ្ញា ណ្ ១, រមួព្តូែជា ៥ ជាសលារយបែញ្ញា  របស់សយាគី ជា 
បុងុជជន ដូចជាាបស្សីមានព្រះ សតមិយជាសដើម ។ នឹងរាប់ 
បញ្េូ ល្ អាសែរខយញ្ញា ណ្ សទៀតព្តូែជា ៦ ជាសលារុតតរបែញ្ញា  
របស់ព្រះអរហនតទាំងឡាយ មានព្រះរុទធជាសដើម ។ 

មឈេមិព្បម្ទ្ស ជាព្បម្ទ្សសមគរួ 
ម៉ាាងវញិណទ្ៀត រនបទ្ដែលមានណ ា្ ុះថា មរឈិម្ប 

ណទ្ស ដែលណោកបានកាំ្ត់ទ្ កណហើយ កន ងធមាកខនធកៈ យ៉ាង 
ែូណចនុះថា “កន ងទិ្សបូោ៌ មាននិរម ណ ា្ ុះករងគលៈ, តអាំពីនិរម 
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ណ ុះណៅ មាននររ ណ ា្ ុះមហាលល, តអាំពីមហាលលនររ 
ណ ុះណៅ ជាបចចនារនបទ្ រមួខាងកន ង ជាមរឈិមរនបទ្” ។ 

កន ងទិ្សអាណរនយ៍ មានស្ឹង ណ ា្ ុះសលលវតី, តអាំពីស្ឹង 
សលលវតីណ ុះណៅ ជាបចចនារនបទ្ រមួខាងកន ង ជាមរឈិមរនបទ្ ។ 

កន ងទិ្សទ្កសិ្  មាននិរម ណ ា្ ុះណសតក ណ្ិ ក, តអាំពី 
ណសតក ណ្ិ កនិរមណ ុះណៅ ជាបចចនារនបទ្ រមួខាងកន ង ជា 
មរឈិមរនបទ្ ។ 

កន ងទិ្សបសចមិ មានស្សុក្ោហា្ ៍  ណ ា្ ុះងូនៈ, តអាំពី 
ស្សុក្ោហា្ ៍ ណ ុះណៅ ជាបចចនារនបទ្ រមួខាងកន ង ជាមរឈិម 
រនបទ្ ។ 

កន ងទិ្សឧតារ មានភនាំ ណ ា្ ុះឧសីណទ្ធរៈ, តអាំពីភនាំណ ុះណៅ 
ជាបចចនារនបទ្ រមួខាងកន ង ជាមរឈិមរនបទ្ ណ ា្ ុះថា ្បណទ្ស 
ែ៏សមរួរ ។ 

សូមបីកន ងអែាកថាឯកនិបាត អងគ តារនិោយ ល ុះណោកសាំ 
ដែងបាលីកន ងខ្នធកៈ យ៉ាងែូណចនុះឯងណហើយ ណទ្ើបបានណោលថា 
“ក៏រនបទ្ណនុះ មាន្ទ្ង់្ទយ ែូចជាសគរសាំណភារ ណដ្ឋយ្តង់ 
កដនលងខ្លុះ (វាស់) បាន ៨០ ណយរន៍, កដនលងខ្លុះបាន ១០០ 
ណយរន៍, កដនលងខ្លុះបាន ២០០ ណយរន៍, ដត្តង់កណាា លបាន 
៣០០ ណយរន៍, ណដ្ឋយរ ាំវញិ (វាស់) បាន ៩០០ ណយរន៍”។ 

មនុសេលអិម្ក្ើ ត្ក្នុ ងព្បម្ទ្សែស៏មគរួ 
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្ពុះព ទ្ធ, ្ពុះបណចចកព ទ្ធ, ្ពុះមហាលវក័ទាំងឡាយ មាន 
្ពុះលរបី ្ត និង្ពុះណមារគោល នជាណែើម, អនកបណ្មើ្ពុះព ទ្ធ, ្ពុះ 
ព ទ្ធមាត្ម, ្ពុះព ទ្ធបិត្ម, និងណសាចច្កពតាិ រដមងណកើតណ ើងកន ង 
មរឈិម្បណទ្សណ ុះ ។ 

បណាា សបប រសទាំងឡាយ មាន្ពុះព ទ្ធជាណែើមណ ុះ សតវ 
ទាំងឡាយ បានទ្ទួ្លឱវាទ្របស់ណសាចច្កពតាិណហើយ ត្មាំងណៅ 
កន ងសីល ៥ ជាអនកមានលា នសួរ៌ណៅខាងម ខ្, ត្មាំងណៅកន ងឱវាទ្ 
របស់្ពុះបណចចកព ទ្ធ ក៏យ៉ាងែូណចាន ុះដែរ ។ ដតោលត្មាំងណៅកន ង 
ឱវាទ្របស់្ពុះព ទ្ធ និង្ពុះលវក័របស់្ពុះព ទ្ធ ជាអនកមាន្ពុះ 
និោវ ន និងស រតិណៅខាងម ខ្ ។ ណ្ោុះណហត ណ ុះ ោរណៅកន ង្ប 
ណទ្សែ៏សមរួរណ ុះ ្ពុះែ៏មាន្ពុះភារ្ទ្ង់្ត្មស់ណៅថា “ជា 
មងគល” ណ្ោុះជាបចច័យទនសមបតាិទាំងឡាយណនុះ ។ 

ចាំដ្កកន ងអែាកថាឯកនិបាត អងគ តានិោយណោកណោល 
ថា ន័យមួយណទ្ៀត សូមបីណ្ោុះោរណ្បៀបណធៀបក៏ដតងបានមរឈិម 
្បណទ្ស, ដមនពិតរមពូទ្វីបទាំងមូល ណ ា្ ុះថា មរឈិម្បណទ្ស, 
ទ្វីបទាំងឡាយដែលណសសសល់ ចាត់ជាបចចនារនបទ្ ។ កន ងតមព 
ប ណ្ិ ទ្វីប អន រាធប រ ី(កន ងលអា ទ្វីប) ណ ា្ ុះថា មរឈិម្បណទ្ស,  

ណ្ៅអាំពីណ ុះ ជាបចចនារនបទ្ ែូណចនុះឯង ។ សូមបីោកយណ ុះ ក៏ 
្តឹម្តូវដែរ ៕ 
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្ពុះលរបី ្ត មាន្បាជាា ណ្ចើន ្បាកែណសាើណដ្ឋយផ្កា ណមា  
កន្ យែាំរ ី ជាអនក ល្ សកន ងសមាធិនិង្ន ្ោបថាវ យបងគាំនូវ 
្ពុះណោក យក ។ 

្ពុះណមារគោល ន មានឬទ្ធិណ្ចើន ឥតមានប រគលណសាើ ណដ្ឋយកាំ 
ោាំងទនឬទ្ធិ ្បាកែណសាើណដ្ឋយផ្កា ឧបបលណខ្ៀវ ណ្បៀបែូចជាោល 
ណម រាំទ្រ ។ 

្ពុះមហាកសសបណតារ រ ងណរឿងែូចជាមាស ដែល្ពុះ 
លលា សរណសើរ ណលើកតណមាើងតាំកល់កន ងឋានៈែ៏្បណសើរ ខាងធ តងគ 
រ ្ ។ 

ឯ្ពុះអន រ ទ្ធ ជាអនក្បណសើរ ជាងពួកប រគលមានចកខ ទិ្ពវ 
មានពួកណ្ចើន ជាអនក្បណសើរកន ងញាតិ ឋិតណៅកន ងទី្រិត្ពុះមាន 
្ពុះភារ ។ 

្ពុះឧបាលិ អនក ល្ សកន ងអាបតាិ និងអ បតាិ ទាំងអា- 
បតាិណៅដកបាន ដែល្ពុះលលា សរណសើរត្មាំងទ្ ក ថាជាអនក្ប 
ណសើរ ខាងវន័ិយ ។ 

ភិកខ ជាកូនទន ងម ា នី ្បាកែ មថា ប ណ្ៈ អនកចាក់ 
ធល ុះនូវអតាែ៏លអិតលអន់្បណសើរជាងពួកធមាកងិក ជាអនកមានពួក ។ 
្ពុះម នី ្ទ្ង់ ល្ សកន ងោកយឧបមា ្ទ្ង់្ជាបនូវចិតាទនភិកខ ទាំង 

ទាំងឡាយន  ុះ ្ទ្ង់មានពាយមធាំ ោត់នូវណសចកាីសងស័យ ្ទ្ង់ 
សដមាងនូវរ ្របស់្ពុះអងគ ។ ទី្បាំផ្ តទនអសណងខយយទាំងឡាយ 
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ណាដែលប រគលែឹងមិនបាន អសណងខយយទាំងណ ុះមាន  ៤ ្បោរ 
អសណងខយយទាំងន  ុះ រឺ ពួកសតវ ១ អាោស ១ ចកាវា  មិនមាន 
ទី្បាំផ្ ត ១ ព ទ្ធញ្ញា ្ដែល្បមា្មិនបាន ១ ប រគលមិនអាច 
ែឹងបានណ ើយ ។ ( ្ពុះលលា ្ទ្ង់្ត្មស់ថា ) ោរដែល 
តថារតណធវើបាទ្ធិដបលកៗណា ោរណធវើបាទ្ធិដបលកៗន  ុះ នឹងទ្ កជាណហត  
អលច រយកន ងណោក ែូចណមាចបាន ណ្ោុះណហត ជាអលច រយចដមលករួរ 
្ពឺណរាម ែទទ្ណទ្ៀត ណៅមានណ្ចើន ។ ោលដែលតថារត ណៅជា 
ណទ្វប ្ត ណ ា្ ុះសនា សិតៈ កន ងពួកណទ្វប ្តជាន់ត សិត ោល 
ណ ុះ ណទ្វត្មមួយម ឺនណោកធាត  មក្បរ ាំាន  ណធវើអញ្ោ លីអារាធ  
តថារតថា បពិ្ត្ពុះអងគមានពាយមធាំ ោលណនុះរួរែល់្ពុះ 
អងគណហើយ សូម្ពុះអងគ្ទ្ង់ណកើត កន ងទផ្្ទន្ពុះមាត្ម ចមលង 
មន សសណោក ្ពមទាំងណទ្វណោក សូម្ទ្ង់្ត្មស់ែឹងនូវ្ពុះ 
និោវ ន ណ ា្ ុះអមតៈ ។ ោលណា តថារតចយ តចាកពួកណទ្វត្ម 
ជាន់ត សិត មកចាប់បែិសនធិកន ងទផ្្ (ទនមាត្ម) ោលណ ុះណោក 
ធាត មួយម ឺន និង្ពុះធរ្ី ញាប់ញ័រ ។ ោលដែលតថារត 
្បសូតចាកទផ្្មាត្ម ក៏ែឹងសខ្លួនចាស់ោស់ ពួកណទ្វត្មញា ាំង 
លធ ោរឲ្យ្ប្ពឹតាណៅ ណោកធាត មួយម ឺន ញាប់ញ័រ ។ តថារត 
មិនមានប រគលណសាើ កន ងោរច ុះោន់រភ៌្ពុះមាត្មទនតថារត ជា 
ប រគល្បណសើរបាំផ្ ត កន ងោរ្បសូតចាកទផ្្មាត្ម កន ងោរ្ត្មស់ 
ែឹង និងោរញា ាំងធមាច្កឲ្យ្ប្ពឹតាណៅ ។ ឱ! ្ពុះព ទ្ធទាំង 
ឡាយមានរ ្ែ៏ធាំ ជាអលច រយកន ងណោក ណពកណាស់ ណោក 
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ធាត មួយ ម ឺនញាប់ញ័រ អស់វារៈ ៦ ណលើក ។ ពនលឺែ៏ធាំក៏ណកើតមាន 
ទាំងណសចកាីអលច រយ រួរ្ពឺណរាម ក៏ណកើតណ ើង ។ សម័យណ ុះ ្ពុះ 
រិនស្សីមាន្ពុះភារ ជាចមបងកន ងណោក ្បណសើរជាងនរៈ ្ទ្ង់ 
ច្ងាមបអហ ញឲ្យមន សសណោក ្ពមទាំងណទ្វណោក ណមើលណ ើញ 
ណដ្ឋយបាទ្ធិ ។ ្ពុះណោក យក ច្ងាមកន ងទី្ច្ងាម ្ទ្ង់មាន្ពុះ 
បនូ្ល ្ទ្ង់មិន្ត ប់វញិ ្តង់ោក់កណាា ល ហាក់ែូចជាច្ងាម 
កន ងទី្ច្ងាមដវង ៤ ហតា ។ ្ពុះលរបី ្តមាន្បាជាា ណ្ចើន ណ្លៀវ 
ឆ្ល សកន ងសមាធិនិង្ន ជាអនកែល់នូវបារមីទន្បាជាា  បាន 
្ោបបងគាំទូ្លសួរ្ពុះណោក យកែូណចនុះថា បពិ្ត្ពុះអងគមាន 
ពាយមធាំ ្ទ្ង់្បណសើរជាងនរៈ អភិនីហាររបស់្ពុះអងគណតើែូច 
ណមាច បពិ្ត្ពុះអងគមានពាយម ណោធិញ្ញា ្ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់្ពុះអងគ 
្បាថាន  ត្មាំងពីកន ងោលណា ។ ទន សីល ណនកខមាៈ បញ្ញា និង 
វរីយិៈ ណតើែូចណមាច ខ្នាិ សចចៈនិងអធិដ្ឋា ន ណមត្មា និងឧណបោខ  ណតើែូច 
ណមាច ។ បពិ្ត្ពុះអងគមានពាយមធាំ ជាណោក យក បារមី 
១០ ណតើែូចណមាច ឧបបារមី ១០ ដែលបរបូិ្៌ ណតើែូចណមាច បរមតា 
បារមី ១០ ដែលបរបូិ្៌ ណតើែូចណមាច ។ អធិបតីធម៌ទាំងឡាយ 
អធិដ្ឋា ននូវកតិកមា ែូចណមាច បារមីទាំងឡាយ ែូចណមាច អនក្បារា 
ទាំងឡាយកន ងណោក ណតើែូចណមាច ។ ណមត្មា  ករ ណា ម ទិ្ត្ម និង 
ឧណបោខ  ណតើែូចណមាច ្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់បាំណពញព ទ្ធធម៌ ែ៏ណពញណលញ 
ែូចណមាច ។ ្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់មាន្ពុះសូរណសៀងពីណរាុះ ែូចជាសតវ 
ករវកិ ្ទ្ង់ញា ាំងហបាទ័្យ (ទនពួកសតវ) ឲ្យរលត់ ញា ាំងមន សស 
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ណោក ្ពមទាំងណទ្វណោក ឲ្យស្សស់ស្លយ ដែល្ពុះលរបី តា 
លកសួរណហើយ ្ទ្ង់ណដ្ឋុះស្លយែល់្ពុះលរបី ្តណ ុះវញិ ។  

្ពុះសមព ទ្ធ្ទ្ង់្បោស នូវណរឿង ដែល្ពុះរិនស្សីជាអតីត 
ព ទ្ធទាំងឡាយ ្ទ្ង់សដមាងចងទ្ កណហើយ ដែលជាប់តមកត្មាំងពី 
្ពុះព ទ្ធទី្បងារ ជា្បណយរន៏ កន ងណោក ្ពមទាំងណទ្វណោក 
ណដ្ឋយ្បាជាា ដែល្ប្ពឹតាណៅត្មមប ណពវនិវាស ។ អនកទាំងឡាយ 
ចូរត្មាំងចិតា្បុងលា ប់ (នូវព ទ្ធវងសណទ្ស ) របស់តថារត ជា 
ណ្រឿងញា ាំងបីតិនិងបាណមារោៈឲ្យណកើត បណ ្បង់នូវសរ រឺណសចកាី 
ណលកបាន ជាណហត បាននូវសមបតាិទាំងពួង ។ អនកទាំងឡាយចូរ 
្បតិបតាិនូវមរគ ជាណ្រឿងញាាំញីនូវណសចកាីស្សវងឹ បណ ្បង់នូវ 
ណសចកាីណលក អាចណដ្ឋុះខ្លួនឲ្យរចួចាកសងារ ជាណ្រឿងអស់ណៅ 
ទនទ្ កខទាំងពួងបាន ណដ្ឋយណារពច ុះ ។ 

( ស តានាបិែក ណលខ្ ៧៧ ទ្ាំព័រ ១៦-២១ )  
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ម្សចក្តើ សុខរបសស់មណ ៨ ោ៉ា ង 
ោកយថា “អែារ ្សមូបិតាំ (្បកបណដ្ឋយរ ្ ៨ ្ប 

ោរ)” បានែល់្បកបណដ្ឋយណសចកាីស ខ្របស់សម្ៈ ៨   
យ៉ាង ។ ធមាត្មថាណសចកាីស ខ្របស់សម្ ៨ រឺៈ 

១. ណសចកាីស ខ្ មិនហួងដហងវតា ទាំងឡាយមាន្ទ្ពយ 
និងស្សូវ ជាណែើម ។ 

២. ណសចកាីស ខ្ ជាអនកដសវងរកអាហារបិ ឌ្ បាត្បាស 
ចាកណទស ។ 

៣. ណសចកាីស ខ្ ជាអនកឆ្ន់បិ ឌ្ បាតដែលសៃប់ ។ 

៤. ណសចកាីស ខ្ ោលរារ្តកូលណ លច លីអនកស្សុកោន់ 
យក្ទ្ពយដែលមានលរៈ ឬទស្បុសស្សី និងកហាប្ៈ 
ជាណែើមកាី ជាអនកមិន្តូវណសចកាីណមហាងណ្ោុះោរណបៀតណបៀន 
អនកស្សុក ។ 

៥. ណសចកាីស ខ្ មិនមាន្ន្រារៈកន ងណ្រឿងណ្បើ្បាស់ទាំង 
ឡាយ ។ 

៦. ណសចកាីស ខ្  ្បាសចាកភ័យកន ងោលដែល្តូវណចារ 
បលន់ ។ 

៧. ណសចកាីស ខ្ មិនណសពរប់សនិទ្ធលន លណដ្ឋយ្ពុះរាជា 
និង មហាអាមាតយរបស់្ពុះរាជា ។ 
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៨. ណសចកាីស ខ្ មិនប៉ាុះទ្ងគិច(ណទ្ើសទក់)កន ងទិ្សទាំង៤ ។ 

ោកយណនុះ មានអធិបាយថា “រនជាអនកណៅកន ងអាស្សមណ ុះអាច 
ណែើមបី្បសពវណសចកាីស ខ្របស់សម្ ៨ យ៉ាង ពួកណនុះយ៉ាង 
ណា, តថារត លងអាស្សមណ ុះ្បកបណដ្ឋយរ ្ ៨ ្បោរ” 
ែូណចនុះ ។ 

( អែាកថា្ពុះអភិធមាបិែក) 
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 ាុងបែិ រលខ ៤៨, ទុំព្ ័ ១៣២  មយ័មយួព្ព្េះែម៏ានព្ព្េះ 
ភារព្ទងរ់ងរ់ៅ ាុងជីវ មពវន័ ។ រព្ទយជីវ ៈបានទូល ួ ព្ព្េះែម៏ានព្ព្េះ 
ភារអ្ុំព្ ីឧបា  អ្ា មាន ីល  េូតែល់ខ្ជងចុងព្ព្េះ ូព្ត បានទូល 
 ួ ព្ព្េះអ្ងាថា “បព្ិព្តព្ព្េះអ្ងាែច៏រព្មើន ឧបា  អ្ា ព្បតិបតតិ រែើមបជីា 
ព្បរោជនែ៍ល់ខាួនឯងផង រែើមបជីាព្បរោជនែ៍ល់បុរាលែម្ទផង រតើ 
រោយរេតុែូចរមតច?” ។ 

ព្ព្េះែម៏ានព្ព្េះភារព្ទងព់្ត្ម ់្ម ៌៨ ព្បោ រៈឺ 

១. ឧបា  ប បិូណ៌្រោយ ទធ  រោយខាួនឯងផង ទុំងបបលួ 
បុរាលែម្ទឲ្យប បិូណ៌្រោយ ទធ ផង ។ 

២. ជាអ្ា ប បិូណ៌្រោយ ីល រោយខាួនឯងផង ទុំងបបលួ 
បុរាលែម្ទឲ្យប បិូណ៌្រោយ ីលផង ។ 

៣. ជាអ្ា ប បិូណ៌្រោយចរៈ រោយខាួនឯងផង ទុំងបបលួ 
បុរាលែម្ទឲ្យប បិូណ៌្រោយចរៈផង ។ 

៤. ជាអ្ា ចងរ់ ើញព្ួ ភ ិខុ រោយខាួនឯងផង ទុំងបបលួ 
បុរាលែម្ទឲ្យបានរ ើញព្ួ ភ ិខុផង ។ 

៥. ជាអ្ា ចងស់្លត បព់្ព្េះ ទធមា រោយខាួនឯងផង ទុំងបបលួ 
បុរាលែម្ទឲ្យបានស្លត បនូ់វព្ព្េះ ទធមាផង ។ 

៦. ជាអ្ា ព្ទព្ទងនូ់វ្មទ៌ុំងឡាយ ដែលបានស្លត បរ់េើយ 
រោយខាួនឯងផង ទុំងបបលួបុរាលែម្ទឲ្យព្ទព្ទងនូ់វ្មផ៌ង ។ 
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៧. ជាអ្ា ព្ចិ ណានូវអ្តថម្ន្មទ៌ុំងឡាយ ដែលបានស្លត ប ់
រេើយរោយខាួនឯងផង ទុំងបបលួបុរាលែម្ទឲ្យព្ិច ណានូវអ្តថ   
ផង ។ 

៨. ជាអ្ា ែងឹចា ់នូវអ្តថ ែឹងចា ់នូវ្ម ៌ រេើយព្បតិបតតិនូវ 
្មែ៌ ៏មរួ ែល់្ម ៌ រោយខាួនឯងផង ទុំងបបលួបុរាលែម្ទឲ្យព្បតិ 
បតតិនូវ្ម ៌មរួ ែល់្មផ៌ង ។ 

មាា លជីវ ៈ រោយរេតុមានព្បមាណ្ប៉ាុរណ្ណ េះឯង ឧបា   
រទើបមានរ ា្ េះថា ជាអ្ា ព្បតិបតតិរែើមបជីាព្បរោជនែ៍ល់ខាួនឯងផង 
រែើមបជីាព្បរោជនែ៍ល់អ្ា ែម្ទផង ។ 
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ឯតទ្រគបរុគល 
( បិែ រលខ ៤០, ទុំព្ ័ ៥៣-៥៨ ) 

 ឯត្ទ្គគាំ ភិក្ខ ម្វ មម សាវកានាំ ភិក្ខូ នាំឺៈ 

១- រត្តញ្ញូនាំ  ទ្ិទ្ាំ អញ្ញញ ម្កាណឌ ម្ញ្ញញ  ។ 

២- មោបញ្ញញ នាំ  ទ្ិទ្ាំ សារ ើបុម្ាត  ។ 

៣- ឥទ្ធិមនាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ មោម្មគគោែ ម្នា ។ 

៤- ធតូ្វាទនាំ  ទ្ិទ្ាំ មោក្សេម្បា ។ 

៥- ទ្ិរវចក្ខុ កានាំ  ទ្ិទ្ាំ អនុរុម្ទធ  ។ 

៦-ឧចាច កុ្លិកានាំ ទ្ិទ្ាំភទ្ទិម្ោកា មិ្គាធា -
បុម្ាត  ។ 

៧- មញ្ជុ សារានាំ  ទ្ិទ្ាំ លកុ្ណត ក្ភទ្ទិម្ោ ។ 

៨- សើេនាទ្ិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ បិម្ណាឌ លភារទធ ម្ជា ។ 

៩- ធមោក្ថិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ បុម្ណាណ  មនាត នើបុម្ាត  ។ 

១០- សងខិ ម្ត្តន ភាសិត្សេ វាិថ ម្រន អត្ថាំ វភិឈនាត នាំ 
 ទ្ិទ្ាំ មោក្ចាច ម្នាត្ ិ។វម្គាគ  បឋម្ម ។ 
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*- ឯត្ទ្គគាំ ភិក្ខ ម្វ មម សាវកានាំ ភិក្ខូ នាំឺៈ 

១- មម្នាម ាំ កា ាំ អភិនិមោិននាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ ចុលែ- 
បនថម្កា  ។ ម្ចម្ាវវិែតកុ្សោនាំ  ទ្ិទ្ាំ ចុលែបនថម្កា។ 

២- បញ្ញញ វវិែតកុ្សោនាំ  ទ្ិទ្ាំ មោបនថម្កា ។ 

៣- អរណវោិរ ើនាំ  ទ្ិទ្ាំ សុភតូ្ិ ។ ទ្ក្ខិ ម្ណ- 
 ានាំ ទ្ិទ្ាំ សុភតូ្ិ ។ 

៤- អារញ្ញកានាំ  ទ្ិទ្ាំ ម្រវម្ា ខទ្ិរវនិម្ោ ។ 

៥- ្ ើនាំ  ទ្ិទ្ាំ ក្ង្គខ ម្រវម្ា ។ 

៦- អារទ្ធវរិោិនាំ  ទ្ិទ្ាំ ម្សាម្ណា ម្កាលិវមិ្សា ។ 

៧- ក្ណាណវាក្ករណានាំ  ទ្ិទ្ាំ ម្សាម្ណា 
កុ្ែិក្ម្ណាណ  ។ 

៨- ោភើនាំ  ទ្ិទ្ាំ សើវលើ ។ 

៩- សទធ ធិមុាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ វក្កលើត្ិ ។ 

វម្គាគ  ទុ្ត្ិម្ោ ។ 

 ឯត្ទ្គគាំ ភិក្ខ ម្វ មម សាវកានាំ ភិក្ខូ នាំឺៈ  

១- សិកាខ កាមនាំ  ទ្ិទ្ាំ រាេុម្ោ ។ 
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២- សទធ បរវឈិានាំ  ទ្ិទ្ាំ រែឋបាម្ោ ។ 

៣- បឋមាំ សោក្ាំ  គណហ នាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ កុ្ណឌ ធាម្នា ។ 

៤- បែិភាណវនាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ វងគើ ម្សា ។ 

៥- សមនតបោសាទ្ិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ ឧបម្សម្នា វងគនត-
បុម្ាត  ។ 

៦- ម្សនាសនបបញ្ញញ បកានាំ  ទ្ិទ្ាំ ទ្ម្ពាវ  មលែបុម្ាត  ។ 

៧- ម្ទ្វានាំ បិ មម្នាបានាំ  ទ្ិទ្ាំ បិលិនទវម្ចាឆ  ។ 

៨- ខិបោភិញ្ញញ នាំ  ទ្ិទ្ាំ ពាេិម្ោ ទរុចើរមិ្ោ ។ 

៩- ចិត្តក្ថិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ កុ្មរក្សេម្បា ។ 

១០- បែិសមភិទ្បបាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ មោម្កាែឋិម្ាត្ិ ។ 

វម្គាគ  ត្ត្ិម្ោ ។ 

 ឯត្ទ្គគាំ ភិក្ខ ម្វ មម សាវកានាំ ភិក្ខូ នាំឺៈ 

១- រេុសេុានាំ  ទ្ិទ្ាំ អានម្នាទ  ។ សត្ិមនាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ 
អាទ្ិទ្ាំ អានម្នាទ  ។ គត្ិមនាត   ទ្ិទ្ាំ អានម្នាទ  ។ ធិត្ិមនាត នាំ 
 ទ្ិទ្ាំ អានម្នាទ  ។ ឧបោឋ កានាំ  ទ្ិទ្ាំ អានម្នាទ  ។ 

២- មោបរសិានាំ  ទ្ិទ្ាំ ឧរុម្វោក្សេម្បា ។ 
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៣- កុ្លបបសាទ្កានាំ  ទ្ិទ្ាំ កា ុទ ិ ។ 

៤- អបោពាធានាំ  ទ្ិទ្ាំ រក្កុ ម្ោ ។ 

៥- បុម្រវនិវាសាំ អនុសេរនាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ ម្សាភិម្ា ។ 

៦- វនិ ធរានាំ  ទ្ិទ្ាំ ឧបាលិ ។ 

៧- ភិក្ខុ ម្នាវាទ្កានាំ  ទ្ិទ្ាំ ននទម្កា ។ 

៨- ឥទ្រនទិម្ សុ គុត្តទវ រានាំ  ទ្ិទ្ាំ នម្នាទ  ។ 

៩- ភិក្ខុ ឱវាទ្កានាំ  ទ្ិទ្ាំ មោក្បបមិ្នា ។ 

១០- ម្ត្ម្ជាធាតុ្កុ្សោនាំ  ទ្ិទ្ាំ សាគម្ា ។ 

១១- បែិភាម្ណ យកានាំ  ទ្ិទ្ាំ រាម្ធា ។ 

១២- លខូចើវរធរានាំ ទ្ិទ្ាំ ម្មឃរាជាត្ិ ។ 

វម្គាគ  ចតុ្ម្ាថ  ។ 

 ឯត្ទ្គគាំ ភិក្ខ ម្វ មម សាវកិានាំ ភិក្ខុ នើនាំឺៈ 

១- រត្តញ្ញូនាំ  ទ្ិទ្ាំ មោបជាបត្ើ ម្គាត្មើ ។ 

២- មោបញ្ញញ នាំ  ទ្ិទ្ាំ ម្ខម ។ 

៣- ឥទ្ធិមនតើ  ទ្ិទ្ាំ ឧបបលវណាណ  ។ 
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៤- វនិ ធរានាំ  ទ្ិទ្ាំ បជាចារា ។ 

៥- ធមោក្ថិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ ធមោទ្ិនាន  ។ 

៦- ្ ិនើនាំ  ទ្ិទ្ាំ ននាទ  ។ 

៧- អារទ្ធវរិោិនាំ  ទ្ិទ្ាំ ម្សាណា ។ 

៨- ទ្ិរវចក្ខុ កានាំ  ទ្ិទ្ាំ សកុ្ោ ។ 

៩- ខិបោភិញ្ញញ នាំ  ទ្ិទ្ាំ ភទទ  កុ្ណឌ លម្ក្សា ។ 

១០- បុម្រវនិវាសាំ អនុសេរនតើនាំ  ទ្ិទ្ាំ ភទទ  ក្ចាច នា។ 

១២- លខូចើវរធរានាំ  ទ្ិទ្ាំ កិ្សាម្គាត្មើ ។ 

១៣- សទធ ធិមុាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ សិគាលមាត្ិ ។ 

វម្គាគ  បញ្ច ម្ម ។ 

 ឯត្ទ្គគាំ ភិក្ខ ម្វ មម សាវកានាំ ឧបាសកានាំឺៈ 

១- បឋមាំ សរណាំ  គចឆនាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ ត្បុសេភលែិកា 
វាណិជា ។ 

២- ទ កានាំ  ទ្ិទ្ាំ សុទ្ម្ាត  គេបត្ិ 
អនាថបិណឌិ ម្កា ។ 
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៣- ធមោក្ថិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ ចិម្ាត  គេបត្ ិ
មចឆិក្សណឌិ ម្កា ។ 

៤- ចត្េិូ សងគេវត្ថូេិ បរសិាំ សងគណហ នាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ 
េត្ថម្កា អា វម្កា ។ 

៥- បណើ ត្ទ កានាំ  ទ្ិទ្ាំ មោនាម្ម សម្កាក  ។ 

៦- មនាបទ កានាំ  ទ្ិទ្ាំ ឧម្គាគ  គេបត្ិ 
ម្វសាលិម្កា ។ 

៧- សងឃុបោឋ កានាំ  ទ្ិទ្ាំ ឧគគម្ា គេបត្ ិ។ 

៨- អម្វចចបបសនាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ សមូ្រា អមពម្ោឋ  ។ 

៩- បុគគលបបសនាត នាំ  ទ្ិទ្ាំ ឈើវម្កា ម្កាមរភម្ចាច  ។ 

១០- វសិាសកានាំ  ទ្ិទ្ាំ នកុ្លបិា គេបត្ើត្ិ។ 

វម្គាគ  ឆម្ោឋ  ។ 

 ឯត្ទ្គគាំ ភិក្ខ ម្វ មម សាវកិានាំ ឧបាសិកានាំ 

១- បឋមាំ សរណាំ  គចឆនតើនាំ  ទ្ិទ្ាំ សុជាា 
ម្សនានិធើា ។ 

២- ទ ិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ វសិាោ មិគារមា ។ 
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៣- រេុសេុានាំ  ទ្ិទ្ាំ ខុឈជុត្តរា ។ 

៤- ម្មាត វោិរនិើនាំ  ទ្ិទ្ាំ សាមវត្ើ ។ 

៥- ្ ិនើនាំ  ទ្ិទ្ាំ ឧត្តរា ននទមា ។ 

៦- បណើ ត្ទ ិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ សុបបវាសា 
ម្កាលិ ធើា ។ 

៧- គិោនុបោឋ ក្ើ នាំ  ទ្ិទ្ាំ សុបបោិ ឧបាសិកា ។ 

៨- អម្វចចបបសនាន នាំ  ទ្ិទ្ាំ កាត្ិោនើ ។ 

៩- វសិាសិកានាំ  ទ្ិទ្ាំ នកុ្លមា គេបានើ ។ 

១០- អនុសេវបបសនាន នាំ  ទ្ិទ្ាំ កាលើ ឧបាសិកា 
កុ្ររឃរកិាត្ិ ។ 

វម្គាគ  សត្តម្ម ។ 
ព្សុកកំយណីតននឯតទ្រគបរុគល ភិកខ ុ៤១ អងគ 

១. ព្ព្ះអញ្ញា យោណឌ ញ្ា ៈ ឯតទរាៈរលើភ ិខុទុំងឡាយខ្ជង 
 តតញ្ាូ  ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហាស្លល ព្ ុ រទណ្វតថុ 
មនិឆ្ៃ យព្ីព្ ុង បិព្ តុ ។ 

២. ព្ព្ះសារីបតុត ឯតទរាៈខ្ជងមានបញ្ញា រព្ចើន ។ រលា រ ើត  



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
143 

 
  

 ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហាស្លល ព្ ុ នាលនាទ  មនិឆ្ៃ យព្ីព្ ុងរាជ  

ព្រឹេះ ។ 

៣. ព្ព្ះម្ហាយមរគល្លល ន ឯតទរាខ្ជងមានឬទធិ។ រលា  
រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហាស្លលព្ ុ នាលនាទ មនិឆ្ៃ យព្ីព្ ុងរាជ- 
ព្រឹេះ ។ 

៤. ព្ព្ះម្ហាកសសបៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ទព្ទង់្ ុតងានិងោ   

ររល  រ ើ រុណ្ម្ន្ុតងា។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហា 
ស្លល ព្ ុ ព្រេាណ៍្រ ា្ េះមហាតតិថៈ  ាុងនរ មរ្ៈ ។ 

៥ ព្ព្ះអនរុទុ្ធ ឯតទរាខ្ជងមានទិព្វច ខុ ។ រលា រ ើត ាុង 
  យព្ត ូលនាព្ ុង បលិព្ តុ។ បិត្ម ប ់រលា ព្ព្េះនាមអ្មរិត្មទនៈ 
ព្តូវជាបអូនបរងកើត ប ់ព្ព្េះបាទ ព្ ី ុរទធ ទនៈ ពុ្ទធបិត្ម ។ 

៦. ព្ព្ះភទ្ិទយោឡយិោធាបតុត ឯតទរាៈខ្ជងរ ើត ាុងព្ត 
 ូលខពងខ់ព ់ ។ រលា រ ើត ាុងខតតិយព្ត ូល នាព្ ុង បិលព្ តុ ។ 

៧. ព្ព្ះលកណុត កភទ្ទិយៈ ឯតទរាៈខ្ជងមាន ុំរ ងព្ី- 
ររាេះ ។ 

៨. ព្ព្ះបិយណាឌ លភារទាវ ជ្ឈៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ បនាឺ ីេ 
នាទ ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហាស្លល រៅព្ ុងរាជ    
ព្រឹេះ ។ 
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៩. ព្ព្ះបណុណ ម្នាត នបីតុត ឯតទរាៈខ្ជងោ  ដមតង្ម ៌ ។ 
រលា  រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហាស្លល ព្ ុ រទណ្វតថុ មនិឆ្ៃ យ 
ព្ីព្ ុង បិលព្ តុ ។ មាត្ម ប ់រលា មាននាមថា មនាត នីជា បអូនព្ ី 
បរងកើត  ប ់ព្ព្េះអ្ញ្ញា រោណ្ឌ ញ្ា ៈ ។ 

១០. ព្ព្ះម្ហាការា យនៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ដច អ្តថម្ន 
ភា ិតរោយ រងខបឲ្យព្ិស្លត   ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្បិត្ម 
ជាបុររាេិត ាុងនរ ឧរជានី ។ 

១១. ព្ព្ះចឡូបនថកៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ និមិាតោយឲ្យ  

 រព្មចត្មមចិតតផង ខ្ជងោ ឆ្ៃ យ ាុងរចរត្មវវិែតៈផង។ រលា រ ើត ាុង 
ម្ផទមាត យដែលជា្នរ ែាី្ីត្មព្ ុងរាជព្រឹេះ ឯឪពុ្  ប ់រលា ធាា បជ់ា 
ទ ៈ ាុងផទេះ្នរ ែាីរនាេះឯង ។ 

១២. ព្ព្ះម្ហាបនថកៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ឆ្ា ត ាុងបញ្ញា វ ិ  
វែតៈ ។ រលា ជាបងបរងកើត ប ់ព្ព្េះចូ បនថ ៈ មាត្មបិត្មជាមយួគ្មា  ។ 

១៣. ព្ព្ះសភុតូិ ឯតទរាៈខ្ជងោ រៅរោយឥត ិរល ផង 
ខ្ជងោ រួ ែល់ទ ខិណាទនផង ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូល ុមនរ ែាី 
 ាុងព្ ុងស្លវតថី ព្តូវជាបអូនបរងកើត ប ់អ្នាែបិណ្ឌិ  រ ែាី ។ 

១៤. ព្ព្ះយរវតខទ្ិរវនិយៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ រៅ ាុង    
ម្ព្ព្ ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហាស្លល ជាបអូនបរងកើត ប ់  
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ព្ព្េះស្ល បីុតត រៅព្ ុ នាលនាទ  ជាបព់្ ុងរាជព្រឹេះ ។ 

១៥. ព្ព្ះកង្ខខ យរវតៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ បាន្ន ។ 
រលា រ ើត  ាុងព្ត ូលអ្ា មានព្ទព្យរព្ចើន  ាុងព្ ុងស្លវតថី ។ 

១៦. ព្ព្ះយសាណយោឡិវិសៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្បា ព្ធ  

ព្ាោម ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលឧ ភរ ែាី  ាុងនរ ោលចមា  ។ 

១៧. ព្ព្ះយសាណកដុិកណៈ ឯតទរាៈខ្ជងមានវាចព្ី   
ររាេះ ។ រលា រ ើត ាុងម្ផទម្នព្ ីតរមផទេះរ ា្ េះោ ី  ាុងព្ ុងរាជព្រឹេះ ។ 
រលា ព្ប ូត ាុងរាព្ត ី ម្ែៃដែលព្ព្េះែម៏ានព្ព្េះភារព្ទងព់្ត្ម ់ព្ព្េះ្មា 
ច កបបវតតន ូព្ត ។ រព្លដែលរលា ព្ប ូត មាត្ម ប ់រលា  ប៏ាន 
 រព្មចរស្លត្មបតតិផលផងដែ  រព្រេះបានស្លត បព់្ព្េះ្មដ៌ែលស្លត្ម 
ដែលរិ យី ខ  ដមតងឲ្យរេមវតយ ខស្លត ប ់ រៅព្ធែអ៏ាោ ចុំព្ីរលើែុំ 
បូលផទេះ ប ់ខាួន នាព្ ុងរាជព្រឹេះេាឹងឯង ។ ឧបា ិោោ ីមានបតីរៅ 
រៅឯ ុល  នរ  ដតម ព្ប ូតបុព្តរៅព្ ុ  ប ់ខាួន ។ 

១៨. ព្ព្ះសីវលី ឯតទរាៈខ្ជងមានលាភ ។ រលា រ ើត ាុង 
ខតតិយព្ត ូលម្ននរ  ុណ្ឌិ ោ ។ ព្ព្េះមាត្ម ប ់រលា មានព្ព្េះនាមថា 
 ុបបវាស្លរោលិយ្ីត្ម ជារស្លត្មបនាបុរាល ។ 

១៩. ព្ព្ះវកកលិ ឯតទរាៈខ្ជងោ បរង្ខអ នចិតតរៅរោយ  ទធ  

រជឿ  ប ់។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្ព្ ុងស្លវតថី ។ 
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២០. ព្ព្ះរាហលុ ឯតទរាៈខ្ជងមានបុំណ្ងព្បាថាា  ាុងោ  
 ិ ា។ រលា រ ើត ាុង  យព្ត ូល នរ  បលិព្ តុ ។ 

២១. ព្ព្ះរដឋបាល ឯតទរាៈខ្ជងោ ស្លងផាួ រោយ ទធ  ។ 
រលា រ ើត ាុងព្ត ូល ែាបាលរ ែាី  ាុងនរ  ុ ុ ។ 

២២. ព្ព្ះកណុឌ ធាន ឯតទរាៈខ្ជងោ ចបស់្លា  បានមុន ។  

រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្  ាុងព្ ុងស្លវតថី ។ 

២៣. ព្ព្ះវងគីសៈ ឯតទរាៈខ្ជងមានបែិភាណ្ (បែិភាណ្ 
 ាុងោ ររលគ្មថាជា ុភា ិត) ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្ 
ព្ ុងស្លវតថី ។ 

២៤. ព្ព្ះឧបយសនវងគនតបតុត ឯតទរាៈខ្ជងនាុំរ ច តីព្ជេះ 
ថាា ម ែល់ជនទុំងព្ួង ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហាស្លល 
ព្ ុ  នាលនាទ  នរ មរ្ៈ ព្តូវជាបអូនព្បុ  ប ់ព្ព្េះស្ល បីុព្ត ។ 

២៥. ព្ព្ះទ្ព្វម្លលបតុត ឯតទរាៈខ្ជងោ ចតដ់ចងរ នា- 
 នៈ ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលមលា សព្ត  ាុងអ្នុបិយនរ  ។ 

២៦. ព្ព្ះបលិនទវចឆៈ ឯតទរាៈខ្ជងជាទីព្ ឡាញ់រព្ញចិតត 
ម្នព្ួ រទវត្ម ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្  ាុងព្ ុងស្លវតថី ។ 

២៧. ព្ព្ះពាហិយទារចុិរិយៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ត្ម ់ែឹង 
រោយឆ្ប ់េ័ ។រលា រ ើត ាុងព្ត ូលអ្ា ជុំនញួ ាុងនរ រេិយៈ។ 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
147 

 
  

២៨. ព្ព្ះកមុរកសសបៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ  ដមតង្មែ៌វ៏ ិ
ចិព្ត ។ រលា បែិ នធិ ាុងម្ផទម្នស្រ តីមាា   ់ាុងព្ ុងរាជព្រឹេះ ប៉ាុដនតរៅរព្ល 
រលា ព្ប ូត មាត្ម ប ់រលា  បានប ួជាភ ិខុនីរៅរេើយ ។ រលា  
ព្ប ូត ាុង ុំណា ភ់ ិខុនីនានរ ស្លវតថី ព្ព្េះបាទបរ នទិរោ ល 
ព្ទងទ់ទួលយ ទ  រនាេះរៅចិញ្ច ឹម ។ 

២៩. ព្ព្ះម្ហាយោដឋតិៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ បាន រព្មចច  ់
្ាុេះនូវបែិ មភទិ ៤ ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្  ាុងព្ ុងស្ល-
វតថ ី។ 

៣០. ព្ព្ះអាននទ ឯតទរាៈ ៥ មុខរឺ 

(១). ព្េុ សូត (រ ៀនរព្ចើន ស្លត បរ់ព្ចើន) 

(២). ោ មាន ត ិ(ស្លា  តី ាុងោ ង្ខ ព្របព់្រង) 

(៣). ោ មានរត ិ(ោណ្រត)ិ 

(៤). ោ មាន្ិត ិ(ោ អ្ត់្ នន់ិងព្ាោម) 

(៥). ោ ឧបោា   (ោ បរព្មើព្ព្េះពុ្ទធ) 

រលា រ ើត ាុង  យព្ត ូល នាព្ ុង បិលព្ តុ ។ បិត្ម ប ់ 
ព្ព្េះអាននទព្ព្េះនាម  ុរោក ទនៈ ព្តូវជាបអូនបរងកើត ប ់ព្ព្េះបាទ ព្ ី- 
 ុរទធ ទនៈ ពុ្ទធបិត្ម ។ 

៣១.ព្ព្ះឧរយុវលកសសបៈឯតទរាៈខ្ជងមានប  ័ិទរព្ចើន។ 
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៣២. ព្ព្ះោឡទុាយ ី ឯតទរាៈខ្ជងោ រ្វើឲ្យព្ត ូលមាន 
រ ច តីព្ជេះថាា  ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលអាមាតយ នាព្ ុង បលិព្ តុ ។ 
រលា ព្ប ូត ាុងម្ែៃដែលព្ព្េះ ិទធតថប មររ្ិ តវព្ទងប់ានព្ប ូត 
ទុំងព្ព្េះប មររ្ិព្ព្ឹ ស ែុ៏េះ ាុងម្ែៃរនាេះដែ .....។ 

៣៣.ព្ព្ះព្កកុលៈ ឯតទរាៈខ្ជងមានអារ្តិច ។ រលា រ ើត 
 ាុងព្ត ូលរ ែាី ព្ ុងរោ មព ី ។ ោលរៅព្ីទ   ររនាុំយ រៅងូត 
ទឹ ទរនា យមុនា ព្តូវព្តីរលបនាុំរៅែល់នរ ររាណ្ ីបានរលា  
រ ែាីមានព្ទព្យ ៨០ រោែិ ទទួលយ បានអ្ុំព្រីរេះព្តីរនាេះ រេើយ 
ចិញ្ច ឹមព្ប បរោយរ ច តីព្ ឡាញ់ ។ រព្ោយម រ ែាីបិត្មបរងកើត  ៏
បាន   ូនរ ើញ ។ ព្ព្េះរាជា រព្មចឲ្យមាត្មបិត្មទុំង ២ ព្ត ូល ។ 

៣៤. ព្ព្ះយសាភិតៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ  លឹ ជាតិមុនបាន ។  

រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្  ាុងព្ ុងស្លវតថី ។ 

៣៥. ព្ព្ះឧបាលី ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ទព្ទងនូ់វព្ព្េះវនិយ័ ។ 
រលា រ ើត ាុងព្ត ូលអ្ា ោត ់  ់ រៅនរ  បលិព្ តុ ។ រលា ជា 
ខ្ជា នព់្ព្េះរ  ម្ន  យព្ត ូល ។ 

៣៦. ព្ព្ះននទកៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ឲ្យឱវាទែល់ព្ួ ភ ិខុន ី ។ 
រលា រ ើត ាុងព្ត ូលអ្ា ព្ ុងស្លវតថី ។ 

៣៧. ព្ព្ះននទ ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្របព់្រងទវ   ាុងឥស្រនទិយទុំង  
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ឡាយ ។ រលា រ ើត ាុងព្ព្េះរភម៌្នព្ព្េះនាងមហាបជាបតិរគ្មតម ី នា 
ព្ ុង បិលព្ តុ ។ ព្ព្េះបតិ្ម ប ់រលា រឺព្ព្េះបាទព្ ី ុរទធ ទនៈ ពុ្ទធ 
បិត្ម ។ 

៣៨. ព្ព្ះម្ហាករបនិ ឯតទរាៈខ្ជងោ ឲ្យឱវាទែល់ព្ួ  
ភ ិខុ ។ រលា រ ើត ាុងខតតិយព្ត ូល ម្ននរ  ុ កុែវតី បចចនតព្បរទ  ។ 
រព្ោយម រលា បានរស្លរាជយ មានអ្រាមរេ ី រឺព្ព្េះនាងអ្រនាជា 
រទវ ី ។ រព្លមយួបានែឹងែុំណឹ្ងត្មមអ្ា  រទេះថាព្ព្េះពុ្ទធប មព្រូបាន 
ព្ត្ម ់ ឥ ូវព្ព្េះអ្ងាព្ទងព់្បថាបរ់ងរ់ៅព្ ុងស្លវតថី ព្ព្េះមហា បបនិ  ៏
បានរចញប ួមយួអ្រនាើរោយព្ួ អាមាតយ ១.០០០ នា  ់ាុងព្គ្មរនាេះ 
ឯង ។ 

៣៩. ព្ព្ះសារតៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ឆ្ា ត ាុងោ ចូលរតរជា 
ធាតុ ។ រលា រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្  ាុងព្ ុងស្លវតថី ។ 

៤០. ព្ព្ះរាធៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ា្  ម្វ ាុងបែិភាណ្ (អាច 
ររល្មត៌្មមព្ព្េះែម៏ានព្ព្េះភារបាន រៅរព្លដែលព្ព្េះអ្ងា  ដមតង 
ចបរ់េើយរនាេះ រព្រេះរលា បានយល់ចា ់ ាុងព្ព្េះ្ម ៌ ) ។ រលា  
រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្  ាុងព្ ុងរាជព្រឹេះ ។ 

៤១. ព្ព្ះយមឃរាជ្ឈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ទព្ទងច់ីវ រៅេាង ។ 
រលារ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ៍្  ាុងព្ ុងស្លវតថ ី។ 
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ភិកខុន ី១៣ អងគ 
១.ព្ព្ះនាងម្ហាបជ្ជបតិយោតម្ី ឯតទរាៈរលើភ ិខុនីទុំង 

ឡាយខ្ជង តតញ្ាូ  ។ ព្ព្េះនាងរ ើត ាុងរោលិយវងស  ាុងព្ ុងរទវទេៈ 
ជាបអូនព្ ីបរងកើត ប ់ ព្ព្ះម្ហាមយាយទ្វីពុ្ទធមាត្ម ។ 

២.ព្ព្ះនាងយខម ឯតទរាៈខ្ជងមានបញ្ញា  ។ ព្ព្េះនាងរ ើត 
 ាុងព្ព្េះរាជព្ត ូល  ាុងស្លរលនរ  ។ លុេះែល់ព្ព្េះនាងរព្ញវយ័  ៏
បានម ជាព្ព្េះអ្រាមរេ ីម្នព្ព្េះបាទព្ិមពសិ្ល នរ មរ្ៈ ។ 

៣.ព្ព្ះនាងឧរបលវណាណ  ឯតទរាៈខ្ជងមានប្ទធ ិ ។ ព្ព្េះ 
នាងរ ើត ាុងព្ត ូលរ ែាី  ាុងព្ ុងស្លវតថ ី។ 

៤.ព្ព្ះនាងបដាាររា ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ទព្ទងព់្ព្េះវនិយ័ ។ 
ព្ព្េះនាងរ ើត ាុងព្ត ូលរ ែាី ព្ ុងស្លវតថី ។ 

៥.ព្ព្ះនាងធម្ោទ្ិនាន  ឯតទរាៈខ្ជងោ  ដមតង្ម ៌។ ព្ព្េះ  

នាងរ ើត ាុងព្ត ូលរ ែា ីព្ ុងរាជព្រឹេះ ។ 

៦.ព្ព្ះនាងននាទ  ឯតទរាៈខ្ជងោ ចូល្ន ។ ព្ព្េះនាង 
រ ើត ាុងម្ផទម្នព្ព្េះនាងមហាបជាបតិរគ្មតម ីរៅព្ ុង បិលព្ តុ ។ ព្ព្េះ 
បាទ ព្សីសយុទាធ ទ្នៈជាព្ព្េះបិត្ម ឯព្ព្េះននទជាបងព្បុ បរងកើត ។ 

៧.ព្ព្ះនាងយសាណា ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្បា ព្ធរ ច តីព្ា-  
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ោម ។ ព្ព្េះនាងរ ើត ាុងព្ត ូលរ ែាី ព្ ុងស្លវតថី ។ 

៨.ព្ព្ះនាងសកលុ្ល ឯតទរាៈខ្ជងមានទិព្វច ខុ ។ ព្ព្េះនាង 
រ ើត ាុងព្ត ូលព្រេាណ្មហាស្លល ព្ ុងស្លវតថី ។ 

៩.ព្ព្ះនាងភទាទ កណុឌ លយកសា (រៅព្ព្េះនាង ុណ្ឌ លរ  
 ី ប៏ានដែ ) ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ត្ម ់ែឹងរោយឆ្ប ់េ័  ។ ព្ព្េះនាង 
រ ើត ាុងព្ត ូលរ ែាី ព្ ុងរាជព្រឹេះ ។ 

១០.ព្ព្ះនាងភទាទ កបលិ្លនី (រៅព្ព្េះនាងភទទោបិលានី  ៏
មានដែ ) ឯតទរាៈខ្ជងោ ែឹងជាតិមុន ។ ព្ព្េះនាងរ ើត ាុងព្ត ូល 
ព្រេាណ៍្រោ ិយរគ្មព្ត  ាុងស្លរលនរ  ដែនមទទៈ ។ មុននឹងរចញ 
ប ួព្ព្េះនាងជាភ ោិ រោយព្គ្មនដ់តរ ៀបោ ម រៅជាមយួបិបាលិមា- 
ណ្ព្  ាុងនរ មរ្ៈ រោយអ្ា ទុំងព្ ីមនិមានរារៈជាមយួគ្មា រ ើយ។ 

១១.ព្ព្ះនាងភទាទ ការា នា ឯតទរាខ់្ជងោ បាន រព្មចនូវ 
មហាភញិ្ញា  រឺអ្ភញិ្ញា ែ៏្ ុំ ។ ព្ព្េះនាង លឹ ជាតិ ាុងរព្លដតមយួរលើ  
បាន ១ អ្ រងខយយ  ម្ព្ម ១ ដ ន បប ។ ព្ព្េះនាងជាបុព្តីម្នព្ព្េះបាទ  

 ុបបពុ្ទធ នរ រទវទេៈ និងជាព្ព្េះមាត្មម្នព្ព្េះរាេុល ។ 

១២.ព្ព្ះនាងកីសាយោតម្ ី ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ទព្ទងច់ីវ  
រៅេាង ។ ព្ព្េះនាងរ ើត ាុងព្ត ូលអ្ា ព្  មបតតិ ព្ ុងស្លវតថី ប៉ាុដនត 
រព្ោយម នាងបានព្របព់្រង មបតតិ ៤០ រោែិ ហាបណ្ៈ  ាុងព្ត 
 ូលខ្ជងបត ី។ 
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១៣.ព្ព្ះនាងសិោលមតា (រៅព្ព្េះនាង ិង្ខា លមាត្ម  ៏
មាន) ឯតទរាៈខ្ជងោ បរង្ខអ នចិតតរៅរោយ ទធ រជឿ  ប ់។ ព្ព្េះនាង 
រ ើត ាុងព្ត ូលរ ែាី ព្ ុងរាជព្រឹេះ ។ 

 

ឧបាសក ១១ នាក ់

១.តបសុសៈ និងភលលកិៈ បងបអូនរណិ្ជទុំងព្ី នា រ់នេះ 
ឯតទរាៈរលើឧបា  ទុំងឡាយខ្ជងោ ែល់នូវ  ណ្ៈ ( ព្ព្េះពុ្ទធនងិ 
ព្ព្េះ្ម)៌ មនុររ ។ គ្មតរ់ ើត ាុងព្ត ូល ុែុមព ិៈ  ាុងអ្ ិតញ្ាននរ  
(បានឮម ថា ជាព្បរទ ភូមា ព្វម្ែៃ) ។ អ្ា ទុំងព្ ីបានទទួលផ្ទទ ល់ព្ី 
ព្ព្េះែម៏ានព្ព្េះភារនូវព្ព្េះរ ស្លធាតុ ៨   ម្ ោ  ់ាុងព្បអ្បម់ា  
ម  ស្លងព្ព្េះរចតិយឯនរ  ប ់ខាួន ។ 

២.សទុ្តតអនាថបណិឌ ិកយសដឋ ី ឯតទរាៈខ្ជងោ ថាវ យ 
ទន ។ គ្មតរ់ ើត ាុងព្ត ូល ុមនរ ែា ីព្ ុងស្លវតថី ។ 

៣.ចិតតរហបតី ឯតទរាៈខ្ជងោ  ដមតង្ម ៌។ គ្មតរ់ ើត ាុង 
ព្ត ូលរ ែាី ព្ ុ មចឆិ  ណ្ឌ ៈ ( ដនាងខាេះថាមចឆោិ ណ្ឌ ៈ)  ាុងដែន 
ែីនរ មរ្ៈ ។ 

៤.ហតថកអាឡវកៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ  រស្រង្ខា េះប  ័ិទរោយ 
 ងាេវតថុ ៤ ោ៉ា ង ។ ព្ទងព់្ប ូត ាុងព្ព្េះរាជព្ត ូល ព្ ុងអា វ ី។ 
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៥.សកយម្ហានាម្ ឯតទរាៈខ្ជងោតថាវ យទនែព៏្បណី្ត 
(បានែល់រភាជនដែលមាន  ព្បណី្ត) ។ ព្ទងរ់ ើត ាុង  យព្ត ូល 
ព្ ុង បិលព្ តុ ។ 

៦.ឧរគរហបតីអនកព្សុកយវសាលី ឯតទរាៈខ្ជងោ ឲ្យ
 ប ់ជាទីរព្ញចិតត (រឺត្មមោ រព្ញចិតត ប ់គ្មត)់ ។ គ្មតរ់ ើត ាុងព្ត 

 ូលរ ែាី ព្ ុងរវស្លលី ។ 

៧.ឧរគតរហបតី ឯតទរាៈខ្ជងោ បរព្មើ ងឃ ។ គ្មតរ់ ើត 
 ាុងព្ត ូលរ ែាី អ្ា ព្ ុ េតថិព្គ្មម ។ 

៨.សរូអម្ពដឋៈ ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ជេះថាា មនិ រព្មើ ។ គ្មតរ់ ើត 
 ាុងព្ត ូលរ ែាី (មនិព្បា ែនរ  ) ។ 

៩.យព្ទ្យជ្ឈីវកយោមរភចា ឯតទរាៈខ្ជងមានរ ច តីព្ជេះថាា  
 ាុងបុរាល ។ គ្មតរ់ ើត ាុងម្ផទម្នស្រ តីនរ រស្លភនិី រ ា្ េះស្លលវតី រៅ 
ព្ ុងរាជព្រឹេះ ។ 

១០.នកលុបិតា ឯតទរាៈខ្ជងោ  ាិទធស្លា ល (ជាមយួនឹង 
ព្ព្េះ មាា  មពុទធ) ។ គ្មតរ់ ើត ាុងព្ត ូលរ ែាី នរ  ុុំ ុមា រិ  ី
ដែនភរាៈ ។ 
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ឧបាសិោ ១០ នាក ់

១.នាងសជុ្ជតាយសនីយធីតា ឯតទរាៈរលើឧបា ិោទុំង 
ឡាយខ្ជងោ ែល់ព្ព្េះម្ព្ត  ណ្ៈមុនររ នាងរ ើត ាុងព្ត ូល ុែុមព ិៈ 
រ ា្ េះរ នីយៈ  ាុងតុំបនឧ់ ុរវលារ នានិរម នរ មរ្ៈ ។ 

២.នាងវិសាខាម្ិោរមតា ឯតទរាៈខ្ជងោ ថាវ យ    
ទន ។ នាងរ ើត ាុងព្ត ូលមហារ ែា ី  ាុងភទទិយនរ ដែនអ្ងាៈ ។ 
នាងអាព្ ័យម្ផទនាង ុមនរទវភី ោិ ប ់្នញ្ា ័យរ ែាី ។ រព្ោយ 
ម ព្រួស្ល នាងបានទទលួោ អ្រញ្ា ើញព្ី ព្ព្េះបាទបរ នទិរោ ល 
ម   ់ រៅព្ ុ ស្លរ ត ចមាៃ យ ៧ រោជនព៍្ីព្ ុងស្លវតថី ។ 
លុេះែល់នាងមានបត ីបានម រៅនឹងព្ត ូលខ្ជងបតីឯព្ ុស្លវតថី ។ 

៣.នាងខជុ្ឈាតុតរា ឯតទរាៈខ្ជងព្េុ សូត ។ នាងរ ើត ាុងម្ផទ 
រមរោេះ ាុងផទេះរឃ្ល  រ ែាី នរ រោ មព ី ។ នាងជាអ្ា បរព្មើនាង 
ស្លមាវតីបុព្តី្ម ៌ប ់រឃ្ល  រ ែាី  េូត មោនព់្ព្េះរាជវាុំងម្នព្ព្េះ 
បាទឧរទន ។ 

៤.នាងសាមវតី ឯតទរាៈខ្ជងោ រៅរោយរមត្មត  ។ នាង 
រ ើត ាុងព្ត ូលភទទវតិយរ ែាី  ាុងនរ ភទទវតីយ ៍ ។ នាងមានព្ណ៌្ 
 មបុ មា  រទើបរ ា្ េះថា ស្លមាវតី ទុំង ូបរាង ស៏្លអ ត ។ រព្ោយម  
 ប៏ានជាអ្រាមរេ ីម្នព្ព្េះបាទឧរទន នរ រោ មព ី។ 

៥.នាងឧតតរាននទមតា ឯតទរាៈខ្ជងោ ចូល្ន ។  
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នាងរ ើត ាុងម្ផទម្នភ ោិ ប ់នាយបុណ្ណ ៈ ព្ ុងរាជព្រឹេះ ។ រព្ោយម  
បានរ ើងជារ ែាី ាុងព្ព្េះនរ មរ្ៈ អាព្ ័យបុណ្យឲ្យផល ាុង 
បចចុបបនា ។ 

៦.នាងសរុបវាសាយោលិយធតីា ឯតទរាៈខ្ជងោ  
ថាវ យទនែព៏្បណី្ត (បានែល់រភាជនដែលមាន  ព្បណី្ត) ។ ព្ព្េះ 
នាងរ ើត ាុងខតតិយព្ត ូល ាុងរោលិយនរ  ។ ព្ព្េះនាងជាព្ព្េះមាត្មម្ន 
ព្ព្េះ ីវលី ដែលរលា ជាឯតទរាៈរលើភ ិខុទុំងឡាយដផា ខ្ជងមាន 
លាភ ។ 

៧.សរុបិយា ឯតទរាៈខ្ជងោ បរព្មើព្ព្េះ ងឃមានអារ្ ។ 
នាងរ ើត ាុងព្ត ូល្មាត្មមយួម្ននរ ររាណ្ ី ។ 

៨.នាងោតិយាន ី ឯតទរាៈខ្ជងោ ព្ជេះថាា មនិ រព្មើ  ។ 
នាងរ ើត ាុងព្ត ូល្មាត្មមយួដែ   ាុង ុល នរ  ( ុ    នរ )  ាុង 
ដែនអ្វនតីជនបទ ។  

៩.នាងនកលុមតា ឯតទរាៈខ្ជងោ  ិាទធស្លា ល (ជាមយួ 
នឹងព្ព្េះ មាា  មពុទធ) ។ នាងរ ើត ាុងព្ត ូលរ ែាី នរ  ុុំ ុមា រិ  ី
ដែនភតាៈ ។ 

១០.នាងោឡីឧបាសិោយៅនរររករុរឃរិោ ឯត- 
ទរាៈខ្ជងោ ព្ជេះថាា  ាុងោ ស្លត បត់្មមររ ។ នាងរ ើត ាុងព្ត ូល 
្មាត្មម្នព្ ុងរាជព្រឹេះ ។ ោលចរព្មើនវយ័រេើយ នាងមានស្លវ មរីៅរៅ  
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ឯ ុ    នរ  ( ុល  នរ ) ដែលជានរ ខ្ជងបត ី។ 

ម្សចក្តើ សុខរបសព់្គេសថមន៤ោ៉ា ងគ ឺ
១. អតាិស ខ្ ស ខ្កន ងោរមាន្ទ្ពយសមបតាិ 

២. ណភារស ខ្ ស ខ្អាំពីោរចាយ្ទ្ពយសមបតាិ 

៣. អន្ស ខ្ ស ខ្មិនរាំោក់បាំ  ្ លណរ 

៤. អនវរោស ខ្ ស ខ្ណ្ោុះ្បាសចាកណទស ។ 

្ទឹ្សាមួីយបានណោលថាៈ 

ងប់នឹងោភខ្ា ាំតណាហ  ងប់នឹងស្លខូ្ចលា រតី 

     ងប់នឹងស្សីចាំ្ីទ្ កខ ងប់នឹងអបាយម ខ្វ ិសសីល ។ 

្ពុះសមាា សមព ទ្ធ្ ទ្ង់្ត្មស់ថា 

អលម្សា គិេើ កាមម្ភាគើ ន សាធុអសញ្ញញ ម្ា 
បរវឈិម្ា ន សាធុរាជា ន សាធុ អនិសមោការ ើម្ោ 
បណឌិ ម្ា ម្កាធម្នា ត្ាំ ន សាធុ ។ 

ដ្បថា ្រហសាបរណិភារោមរ ្ កមោិលស  នណៅថាព ាំ 
្បទព បពវរិតឥតស្ងួមកន ងវន័ិយ មិនជាវស័ិយកន ងលស  ។ 
មហាកស្តចាត់ោរណធវើអវីៗ មិនមានកាីរិតម នណដ្ឋយបញ្ញា  ្បារា 
ប ឌ្ិ ត្ប្ពឹកាណ្កវណ្ោធ ោរណ ុះជា្បទពណៅព ាំបាន ។ 
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( ស តានាបិែកណលខ្ ៥២ ទ្ាំព័រ ១២៦ ) 

ន ឧទ្ម្ក្ន សុចិ ម្ោត្ិ រម្េវត្ថ នាហ  ត្ើ 
ឈម្នា មហ ិ សចចញ្ច  ធម្មោ  ច ម្សា សុចើ ម្សា ច  
ព្ពាេោម្ណាត្ ិ។ 

ណសចកាីថា ប រគលមិនដមនលអ ត ណ្ោុះទឹ្កណទ្ អនកផ្ង 
ណ្ចើនាន រដមងងូតទឹ្កន  ុះ ដែរ សចច ១ (បានែល់វចីសចច និងវរិតិ 
សចច ឬញា្សចចនិងបរមាសចច)។ ធមា ១ (បានែល់អរយិមរគ 
ធម៌ និងអរយិផ្លធម៌) ។ (មានណៅ) កន ងប រគលណា ប រគលណ ុះ 
ណទ្ើបណ ា្ ុះថាជាអនកលអ តផ្ង ណ ា្ ុះថាជា្ោហា្ ៍ ផ្ង ។ 

(ស តានាបិែក លមញ្ាផ្លសូ្ត សីលកខនធកថា មរឈិមសីល 
ណលខ្ ១៤ ទ្ាំព័រ ១៦៥) 

(១១០) មួយណទ្ៀត ែូចជាសម្្ោហា្ ៍ ទាំងឡាយែ៏ 
ចណ្មើនពួកមួយ បរណិភារនូវណភាររនទាំងឡាយ ដែលទយកឲ្យ 
ណដ្ឋយសទធ ណហើយ ដតសម្្ោហា្ ៍ ទាំងណ ុះ ដតង្បកប 
ណរឿយៗ នូវតិរចាា នកថា (ោកយនិយយទ្ទឹ្ងផ្លូវសួរ៌នឹងផ្លូវ្ពុះ 
និោវ ន) មានសភាពែូណចនុះ ។ តិរចាា នកថាណ ុះ ណតើែូចណមាចខ្លុះ? 
រឺោរនិយយអាំពីណសាចខ្លុះ និយយអាំពីណចារខ្លុះ និយយអាំពី 
អាមាតយធាំខ្លុះ និយយអាំពីណស ទហានខ្លុះ និយយអាំពីភ័យខ្លុះ 
និយយអាំពីចមាាំងខ្លុះ និយយអាំពីបាយមហូបចាំ្ីខ្លុះ និយយ 
អាំពីទឹ្កផឹ្កខ្លុះ និយយអាំពីសាំពត់ខ្លុះ និយយអាំពីទី្ណែកខ្លុះ 
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និយយអាំពីផ្កា ក្មងខ្លុះ និយយអាំពីណ្រឿង្កអូបខ្លុះ និយយ 
អាំពីញាតិខ្លុះ និយយអាំពីយនខ្លុះ និយយអាំពីស្សុកខ្លុះ និយយ 
អាំពីនិរមខ្លុះ និយយអាំពីនររខ្លុះ និយយអាំពីរនបទ្ខ្លុះ និយយ 
អាំពីស្សីខ្លុះ និយយអាំពីប រសខ្លុះ និយយអាំពីណយធាដែលណកលៀវ 
ោល ខ្លុះ និយយអាំពី្ចកខ្លុះ និយយអាំពីកាំពង់ទឹ្កខ្លុះ និយយអាំពី 
ញាតិ (ដែលណៅោន់បរណោកណហើយ) ខ្លុះ និយយអាំពីោកយឥត 
្បណយរន៍ មានសភាពណផ្សងៗខ្លុះ និយយអាំពីណោកខ្លុះ និយ- 
យអាំពីសម ្ទ្ខ្លុះ និយយអាំពីណសចកាីចណ្មើននឹងមិនចណ្មើនខ្លុះ ។ 
ភិកខ ជាអនកណវៀរចាកតិរចាា នកថា មានសភាពែូណចនុះឯង។ ណនុះជា 
សីលរបស់ភិកខ ណ ុះ ។ 

(ស តានាបិែក ទី្ និោយ សីលកខនធវរគ ណលខ្១៤ ទ្ាំព័រ ១៦៨ ១៦៩) 

(១១៤) ម៉ាាងណទ្ៀត ែូចជាសម្្ោហា្ ៍ ទាំងឡាយែ៏ 
ចណ្មើនពួកមួយ បរណិភារនូវណភារនទាំងឡាយ ដែលទយកឲ្យ 
ណដ្ឋយសទធ ណហើយ ដតសម្្ោហា្ ៍ ទាំងណ ុះ ចិញ្ច ឹមរីវតិ 
ណដ្ឋយមិចាា រីវៈ រឺចិញ្វ ឹមរីវតិខ្ ស ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាព 
ែូណចនុះ ។ តិរចាា នវជិាោ ណ ុះណតើែូចណមាចខ្លុះ? រឺលស្រ្លា  (កបួន) 
និយយអាំពីអវយវៈខ្លុះ ទយនិមិតារឺណហត ខ្លុះ ឧតាត រឺោរធាល ក់ 
ច ុះទនណហត ធាំៗ មានរន្ុះបាញ់ជាណែើមខ្លុះ ទយយល់សបាិខ្លុះ 
ទយលកខ្ៈខ្លុះ ទយវតា ដែលក ា្ រោត់ (សាំពត់ជាណែើម) ខ្លុះ 
និយយអាំពីោរបូជាណភលើងខ្លុះ និយយអាំពីោរបួជាណដ្ឋយដវកខ្លុះ 
និយយអាំពីោរបូជាណដ្ឋយអងារខ្លុះ និយយអាំពីោរបូជាណដ្ឋយ 
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ទឹ្កណដ្ឋុះរាវខ្លុះ និយយអាំពីោរបូជាណដ្ឋយណ្បងខ្លុះ និយយអាំពី 
មាត់ខ្លុះ (យកមាត់ខាាំវតា មាន្ាប់ទសពជាណែើម យកណៅដ្ឋក់កន ង 
ណភលើង ឬសូ្តរណបៀនបូជាណដ្ឋយមាត់) និយយអាំពីោរបូជាណដ្ឋយ 
្មខ្លុះ វជិាោ ស្មាប់ទយនូវអវយវៈខ្លុះ វជិាោ ស្មាប់ទយភូមិ 
ឋានខ្លុះ វជិាោ ស្មាប់ទយទី្ដស្សចាំោរខ្លុះ វជិាោ លគ ល់ទ្ពណខាា ចខ្លុះ 
វជិាោ ចាប់ណខាា ចខ្លុះ វជិាោ ស្មាប់ោោររកាភូមិផ្្ុះខ្លុះ វជិាោ ណលា ុះ 
ពស់ខ្លុះ (វជិាោ ណមើលសតវដែលពស់ខាាំឬណៅពស់) វជិាោ រកាពិសខ្លុះ 
វជិាោ ណលា ុះខួ្្យទិ្ចខ្លុះ វជិាោ ណលា ុះក ា្ ខាាំខ្លុះ វជិាោ ស្មាប់ទយ 
សដ្មកសតវលល បខ្លុះ វជិាោ ស្មាប់ទយសដ្មកដកអកខ្លុះ វជិាោ  
ស្មាប់ទយអាយ ខ្លុះ វជិាោ ស្មាប់រារាាំងនូវសរខ្លុះ វជិាោ ស្មាប់ 
ណមើលនូវលន មណរើង្មឹរ រឺសតវណរើង ៤ ទាំងអស់ខ្លុះ ។ ភិកខ ជាអនក 
ណវៀរចាកោរចិញ្ច ឹម រីវតិណដ្ឋយមិចាា រីវរ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មាន 
សភាពែូណចនុះឯង ។ ណនុះជាសីលរបស់ភិកខ ណ ុះ ។ 

( ស តានាបិែក ទី្ និោយ សីលកខនធវរគ ណលខ្១៤ ទ្ាំព័រ ១៧៦ ) 
(១១៥) ម៉ាាងណទ្ៀត ែូចជាសម្្ោហា្ ៍ ទាំងឡាយែ៏ 

ចណ្មើនពួកមួយ បរណិភារនូវណភារនទាំងឡាយដែលទយយកឲ្យ 
ណដ្ឋយណហើយដតសម្្ោហា្ ៍ ទាំងណ ុះ ចិញ្ច ឹមរីវតិណដ្ឋយ 
មិចាា រីវៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះ ។ តិរចាា នវជិាោ ណ ុះ 
ណតើែូចណមាចខ្លុះ? រឺោរទយលកខ្ៈដកវម្ីខ្លុះ ទយលកខ្ៈ 
សាំពត់ខ្លុះ ទយលកខ្ៈែមបង ឬណ ើ្ចត់ខ្លុះ ទយលកខ្ៈ 
ណ្រឿងលស្លា ខ្លុះ ទយលកខ្ៈដ្ឋវខ្លុះ ទយលកខ្ៈសរខ្លុះ 
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ទយលកខ្ៈធនូខ្លុះ ទយលកខ្ៈអាវ ធខ្លុះ ទយលកខ្ៈស្សី 
ខ្លុះ ទយលកខ្ៈប រសខ្លុះ ទយលកខ្ៈណកាង្បុសខ្លុះ ទយ 
លកខ្ៈណកាងស្សីខ្លុះ ទយលកខ្ៈខ្ា ាំ្បុសខ្លុះ ទយលកខ្ៈខ្ា ាំ 
ស្សីខ្លុះ ទយលកខ្ៈែាំរ ីទយលកខ្ៈណសុះខ្លុះ ទយលកខ្ៈ 
្កបីខ្លុះ ទយលកខ្ៈណាឧសភខ្លុះ ទយលកខ្ៈណាខ្លុះ 
ទយលកខ្ៈពដពខ្លុះ ទយលកខ្ៈដកុះខ្លុះ ទយលកខ្ៈ 
មាន់ខ្លុះ ទយលកខ្ៈចាបឬ្កួចខ្លុះ ទយលកខ្ៈរបូរាំនូរឬ 
ណ្រឿង្បដ្ឋប់ណធវើណដ្ឋយរបូទ្នសងខ្លុះ ទយលកខ្ៈណ្រឿង្បដ្ឋប់ 
ឬកាំពូលផ្្ុះខ្លុះ ទយលកខ្ៈរបូរាំនូរឬណ្រឿង្បដ្ឋប់ណធវើណដ្ឋយ 
របូអណ ា្ើ កខ្លុះ ទយលកខ្ៈ្មឹរ រឺសតវណរើងបួន ទាំងអស់    
ខ្លុះ ។ ភិកខ ជាអនកណវៀរចាកមិចាា រីវ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាព 
ែូណចនុះឯង ។ ណនុះជាសីលរបស់ភិកខ ណ ុះ ។ 

( លមញ្ាផ្លសូ្ត សីលកខនធកថា មហាសីល  

ណលខ្១៤ ទ្ាំព័រ១៧១ ១៧៦ ) 

(១១៦) ម៉ាាងណទ្ៀត ែូចជាសម្្ោហា្ ៍ ទាំងឡាយែ៏ 
ចណ្មើនពួកមួយ បរណិភារនូវណភារនទាំងឡាយ ដែលទយកឲ្យ 
ណដ្ឋយសទធ ណហើយ ដតសម្្ោហា្ ៍ ទាំងណ ុះ ចិញ្ច ឹមរីវតិ 
ណដ្ឋយមិចាា រីវៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះ ។ តិរចាា ន 
វជិាោ ណ ុះ ណតើែូចណមាចខ្លុះ? រឺោរទយអាំពីោរណលើកទ័្ពថា ្ពុះ 
រាជារួរណសាចណចញណៅ (កន ងទងៃណ ុះ) ្ពុះរាជារួរណសាច្ត ប់មក 
វញិ (កន ងទងៃណ ុះ) ្ពុះរាជាខាងកន ងនឹងរ ករានចូលណៅ ្ពុះរាជា 
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ខាងណ្ៅនឹងងយណចញណៅ ្ពុះរាជាខាងណ្ៅនឹងរ ករានចូលមក 
្ពុះរាជាខាងកន ងនឹងងយណចញណៅ ្ពុះរាជាខាងណ្ៅនឹងមាន 
រ័យរាំនុះ ្ពុះរាជាខាងកន ងនឹងបរារ័យ ្ពុះរាជាអងគណនុះនឹងមាន 
រ័យរាំនុះ ្ពុះរាជាអងគណនុះនឹងបរារ័យ ។ ភិកខ ជាអនកណវៀរចាកមិចាា  
រីវៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះឯង ។ ណនុះជាសីលរបស់  

ភិកខ ណ ុះ ។ 

(១១៧) មួយវញិណទ្ៀត ែូចជាសម្្ោហា្ ៍ ទាំងឡាយ 
ែ៏ចណ្មើនពួកមួយ បរណិភារនូវណភារនទាំងឡាយ ដែលទយកឲ្យ 
ណដ្ឋយសទធ ណហើយ ដតសម្្ោហា្ ៍ ទាំងណ ុះ ចិញ្ច ឹមរីវតិ 
ណដ្ឋយមិចាា រីវៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះ ។ តិរចាា ន 
វជិាោ ណ ុះ ណតើែូចណមាចខ្លុះ?រឺោរទយថា (កន ងទងៃឯណណាុះ) នឹង 
មានចន្្ាស នឹងមានសូរយ្ាស នឹងមាននកស្តណ្ាុះ រឺ 
ផ្កា យណ្ាុះណែើររមួចូលាន  ឬណែើររ ាំលង្ពុះអាទិ្តយ ្ពុះចន ្ឬផ្កា យ 
ណាមួយ ្ពុះចន្្ពុះអាទិ្តយនឹងណែើរត្មមផ្លូវ្តូវាន  ្ពុះចន្្ពុះ 
អាទិ្តយ នឹងណែើរខ្ សផ្លូវាន  ផ្កា យទាំងឡាយនឹងណែើរត្មមផ្លូវ្តូវាន  
ផ្កា យទាំងឡាយនឹងណែើរខ្ សផ្លូវាន  នឹងមានឧោា បាត (កន ងលីនតា- 
បបោស ែីោថា ោលណបើអាោសមានខ្យល់ទ្ងគិចាន ខាល ាំង ក៏ 
ណកើតមានពនលឺរសាីែូចជាពនលឺ្បទី្បធាល ក់ច ុះមកអាំពីអាោស ណៅថា 
(ឧោា បាត) នឹងណកើតមានកាំណៅកន ងទិ្ស នឹងមានកណ្មើកដផ្នែី 
នឹងមានផ្គរោន់ (ឥតមានណភលៀង) ្ពុះចន្្ពុះអាទិ្តយផ្កា យនឹងរុះ 
ណ ើងឬលិចណៅវញិនឹងណមហាងឬផូ្រផ្ង់ចន្្ាសនឹងបណាា ល
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ឲ្យមានស ខ្ទ្ កខយ៉ាងណនុះ សូរយ្ាសនឹងបណាា លឲ្យមានស ខ្ 
ទ្ កខយ៉ាងណនុះកស្តណ្ាុះនឹងបណាា លឲ្យមានស ខ្ទ្ កខយ៉ាងណនុះ 
្ពុះចន្នឹង្ពុះអាទិ្តយណែើរត្មមផ្លូវ្តូវាន  នឹងបណាា លឲ្យមាន 
ស ខ្ទ្ កខយ៉ាងណនុះ្ពុះចន្នឹង្ពុះអាទិ្តយណែើរត្មមផ្លូវខ្ សាន នឹង 
បណាា ល ឲ្យមានស ខ្ទ្ កខយ៉ាងណនុះ ពួកផ្កា យណែើរត្មមផ្លូវ ្តូវាន  
នឹងបណាា លឲ្យមានស ខ្ទ្ កខយ៉ាងណនុះ ពួកផ្កា យណែើរខ្ សាន  នឹង 
បណាា លឲ្យមានស ខ្ទ្ កខយ៉ាងណនុះ ឧោា បាតនឹងបណាា លឲ្យ 
មានស ខ្ទ្ កខយ៉ាងណនុះ កាំណៅកន ងទិ្សនឹងបណាា លឲ្យមានស ខ្ 
ទ្ កខយ៉ាងណនុះ ោរកណ្មើកដផ្នែីនឹងបណាា លឲ្យមានស ខ្ទ្ កខ 
យ៉ាងណនុះ ផ្គរោន់ (ឥតមានណភលៀង) នឹងបណាា ឲ្យមានស ខ្ទ្ កខ 
យ៉ាងណនុះ ្ពុះចន្្ពុះអាទិ្តយនឹងរុះណ ើងឬលិចណៅវញិ ណមហាង 
ឬផូ្រផ្ង់នឹងបណាា លឲ្យមានស ខ្ទ្ កខយ៉ាងណនុះ ។ ភិកខ ជាអនកណវៀរ 
ចាកមិចាា រីវៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះឯង ។ ណនុះជា 
សីលរបស់ភិកខ ណ ុះដែរ ។ 

( ១១៨) មួយវញិណទ្ៀត ែូចជាសម្្ោហា្ ៍ ទាំងឡាយ 
ែ៏ចណ្មើនពួកមួយ បរណិភារនូវណភារនទាំងឡាយ ដែលទយកឲ្យ 
ណដ្ឋយសទធ ណហើយ ដតសម្្ោហា្ ៍ ទាំងណ ុះ ចិញ្ច ឹមរីវតិ 
ណដ្ឋយមិចាា រីវៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះ ។ តិរចាា ន 
វជិាោ ណ ុះ ណតើែូចណមាចខ្លុះ? រឺោរទយថា (កន ងឆ្ន ាំណ ុះ) នឹងមាន 
ណភលៀងធាល ក់ស្សួល នឹងមានណភលៀងធាល ក់មិនស្សួល នឹងមានបាយ 
សមបូ្៌ នឹងមានបាយ្ក នឹងមានណសចកាីណកសមកានា នឹងមាន 
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រ័យ នឹងមានណរារ នឹងមិនមានណរារ ោររាប់ណដ្ឋយទែទ្ណទ្ ោរ 
រាប់ណដ្ឋយវធីិនពវនា រាប់បូក (អែាកថា ថាោររាប់ណនុះណបើល្ត់ែល់ 
ប រគលណា ប រគលណ ុះោរណបើណ ើញណែើមណ ើ ក៏អាចនឹងែឹងថា 
ណ ើណនុះមានសលឹកប៉ា ណណាណ ុះៗបាន) ។ ោពយណលល ង រមពីរណោោ 
យតៈ ។ ភិកខ ជាអនកណវៀរចាកមិចាា រីៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាច  មានស 
ភាពែូណចនុះឯង ។ ណនុះជាសីលរបស់ភិកខ ណ ុះដែរ ។ 

(១១៩) មួយវញិណទ្ៀត ែូចជាសម្្ោហា្ ៍ ទាំងឡាយ  

ែ៏ចណ្មើនពួកមួយ បរណិភារនូវណភារនទាំងឡាយ ដែលទយកឲ្យ 
ណដ្ឋយសទធ ណហើយ ដតសម្្ោហា្ ៍ ទាំងណ ុះ ចិញ្ច ឹមរីវតិ 
ណដ្ឋយមិចាា រីវៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះ ។ តិរចាា ន 
វជិាោ ណ ុះ ណតើែូចណមាចខ្លុះ?រឺវធីិណរៀបអាវាហមងគលខ្លុះ វធីិណរៀបវវិាហ 
មងគលខ្លុះ វធីីណធវើឲ្យ្ពមណពៀងាន  (ណសនហ៍) ខ្លុះ វធីីណធវើឲ្យ្ោត់ 
្បាស់ (បង់ចាំដ្ង)ខ្លុះ វធីិ្បមូល្ទ្ពយខ្លុះ វធីិ្បកបរាំនួញខ្លុះ 
វធីិណធវើឲ្យចូលចិតាស្សឡាញ់ាន  ឬណធវើឲ្យមាន សិរខី្លុះវធីិណធវើឲ្យ សអប់ 
ាន ខ្លុះ វធីិណធវើរភ៌ដែលបាំរ ងនឹងវ ិស មិនឲ្យវ ិសខ្លុះ វធីិចង 
អណាា តឲ្យរងឹណដ្ឋយមនាខ្លុះ វធីិចងចអា ឲ្យរងឹខ្លុះ វធីិសូ្តរណបៀន 
ណែើមបីផ្កល ស់បាូរទែខ្លុះ វធីិសូ្តរណបៀនណែើមបីមិនឲ្យឮសាំណ ង ណដ្ឋយ 
្តណចៀកខ្លុះ ្បលន កញ្ច ក់ រឺមនាខាបយកណទ្វត្មឲ្យមកណៅនឹង 
កញ្ច ក់ ណហើយសួរ្បលន ខ្លុះ ្បលន ណទ្វត្ម រឺមនាបញ្ចូ លណទ្វត្មកន ង 
សររីៈទនក មារណីហើយសូរ្បលន ខ្លុះ វធីិបណ្មើ្ពុះអាទិ្តយខ្លុះ វធីិ 
បណ្មើមហា្ោហាខ្លុះ វធីិបណញ្ចញណភលើងអាំពីមាត់ណដ្ឋយមនាខ្លុះ វធីិ      
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ណៅសិរឲី្យឋិតកន ងសររីៈខ្លុះ ។ ភិកខ ជាអនកណវៀរចាកមិចាា រីវៈ ណ្ោុះ 
តិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះឯង ។ ណនុះជាសីលរបស់ភិកខ ណ ុះ 
ដែរ ។ 

(១២០) មួយវញិណទ្ៀត ែូចជាសម្្ោហា្ ៍ ទាំងឡាយ 
ែ៏ចណ្មើនពួកមួយ បរណិភារនូវណភារនទាំងឡាយ ដែលទយកឲ្យ 
ណដ្ឋយសទធ ណហើយ ដតសម្្ោហា្ ៍ ទាំងណ ុះ ចិញ្ច ឹមរីវតិ 
ណដ្ឋយមិចាា រីវៈ ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះ ។ តិរចាា ន 
វជិាោ ណ ុះ ណតើែូចណមាចខ្លុះ? រឺោរបន់ស្សន់ខ្លុះ ោរោបាំ្ន់ខ្លុះ ណធវើ 
មនាស្មាប់ោរោរបិលចខ្លុះ ណធវើមនាស្មាប់ោរោរផ្្ុះខ្លុះ ណធវើ 
ណខ្្ើយឲ្យែូចជាប រសខ្លុះ ណធវើប រសឲ្យែូចជាណខ្្ើយខ្លុះ ណធវើពិធីសង់ 
ផ្្ុះណលើទី្ែីដែលមិនធាល ប់បានណធវើខ្លុះណធវើពលិកមាណៅទី្ែីដែលសង់
ផ្្ុះខ្លុះ រាំរុះម ខ្ឲ្យលអ តណដ្ឋយទឹ្កឲ្យណរខ្លុះ បងាក់្បសិទ្ធីឲ្យណរខ្លុះ 
បូជាណភលើងឲ្យណរខ្លុះ ណធវើថាន ាំស្មាប់ឲ្យកអួតខ្លុះ ណធវើថាន ាំបញ្ច ុះខ្លុះ ណធវើថាន ាំ 
កាំចាត់បង់នូវណទសខាងណលើខ្លុះណធវើថាន ាំកាំចាត់បង់នូវណទសខាង 
ណ្ោមខ្លុះ ណធវើថាន ាំកាំចាត់បង់នូវណទសកន ងកាលខ្លុះ សលរណ្បង 
ស្មាប់ បនាក់្តណចៀកខ្លុះ ណធវើថាន ាំស្មាប់សអាំដភនកខ្លុះ ណធវើថាន ាំ 
ស្មាប់ ហិតខ្លុះ ណធវើថាន ាំស្មាប់ោបបអា ត់ខ្លុះ ណធវើថាន ាំ្តជាក់ 
ស្មាប់ស្ស ោបខ្លុះ ណធវើណវរោកមារកាដភនកខ្លុះ ណធវើណពទ្យវុះខ្លុះ 
ណធវើណពទ្យរកាណកាងខ្លុះ ដ្ឋក់ថាន ាំណ្ោយឲ្យរួយកមាល ាំង ថាន ាំម នខ្លុះ 
ោងថាន ាំណែើមណចញខ្លុះ ។ (អែាកថា ថាោលណបើមានែណមៅដ្ឋក់ថាន ាំ 
មានថាន ាំផ្ាជាណែើមកន ង ែណមៅណ ុះ ោលណបើែណមៅស្សួលសមរួរ 
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ណហើយ ក៏ ាំយកថាន ាំណ ុះណចញ) ។ ភិកខ ជាអនកណវៀរចាកមិចាា រីវៈ 
ណ្ោុះតិរចាា នវជិាោ  មានសភាពែូណចនុះឯង ។ ណនុះជាសីលរបស់ភិកខ  
ណ ុះដែរ ។  

(១២១) បពិ្តមហារារ ភ័យណាដែលរបបីណកើតណ ើង 
ណ្ោុះណសចកាីស្ងួមកន ងសីល ភិកខ ណ ុះឯងបរបូិរ្៌ណដ្ឋយសីល 
យ៉ាងណនុះណហើយរដមងមិនបានណ ើញនូវភ័យណ ុះ អាំពីទី្ណាមួយ 
ណ ើយ ។ បពិ្តមហារារ ណ្បៀបែូចជាភ័យណា ដែលរបបីណកើត 
ណ ើងអាំពីស្តូវ កស្តដែលបានម ទធ ភិណសក (្ពុះរាជាដែលណរ 
បានអភិណសកណស្លចទឹ្កណលើ្ពុះសីរស,ឲ្យណលយរារយរចួណហើយ)។ 
ណហើយកាំចាត់បង់នូវពួកស្តូវអស់ណហើយ រដមងមិនបានណ ើញ 
ភ័យណ ុះ អាំពីទី្ណាមួយណ ើយ ណ្ោុះណសចកាីស្ងួម កន ងសីល 
ភិកខ អនកបរបូិ្៌ណដ្ឋយសីល យ៉ាងណនុះណហើយ រដមងមិនបាន 
ណ ើញ នូវភ័យណ ុះ  អាំពីទី្ណាមួយណ ើយ ែូណចនុះឯង ។ ភិកខ ណ ុះ 
ណបើបាន្បកបណដ្ឋយសីលកខនធជារបស់្ពុះអរយិៈណនុះណហើយរដមង
ទ្ទួ្លនូវណសចកាីស ខ្ ដែលមិនមានណទសកន ងស ា នចិតា ទន  
ខ្លួន ។ បពិ្តមហារារ ភិកខ ជាអនកបរបូិ្៌ណដ្ឋយសីលយ៉ាងណនុះ 
ឯង ។ 

(ស តានា ណលខ្ ៥២ ទ្ាំព័រ ១៥៩) 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
166 

 
  

សរវក្មោឈេសេ ភិក្ខុ ម្នាធុនមនសេ បុម្រក្ខត្ាំ 
រឈាំអមមសេ ឋិត្សេ ាទ្ិម្នាអម្ាថ  នត្ថិ ឈនាំ លម្បត្ម្វ-  
ត្ិ ។ សុត្ាំ បឋមាំ ។ 

ដ្បថា ភិកខ អនកលុះបង់កមាទាំងពួង កាំចាត់បង់ធូលីរឺកិ- 
ណលស ដែលខ្លួនធាល ប់ណធវើ កន ងោលម ន មិនមានណសចកាី្បោន់ថា 
អញឋិតណៅនឹងធឹង ណសចកាី្តូវោរ ណែើមបីណៅរក (្បណយរន៏ 
ណែើមបីណៅរកអនកផ្ងថា អនកទាំងឡាយ ចូរណធវើថាន ាំជាណែើម ែល់ 
អាត្មា ែូណចនុះ មិនមានណ ើយណ្ោុះណោកឥតមានណសកាីអាណឡាុះ 
អាល័យកន ងសររីៈ) អនកផ្ងឲ្យរួយមិនមានណ ើយ ។ ចប់សូ្ត 
ទី្១ ។ 

 សេត្ិម្ណាណ  កាមបម្ង្គក  មទ្ិទម្ា កាមក្ណត -
ម្កា ម្មេក្ខ ាំ អនុបបម្ាត  សុខទុ្ម្ក្ខ សុ ន ម្វធត្ើ 
សភិក្ខូ នាំ ។ ទុ្ត្ិ ាំ ។ 

ដ្បថា ភិកខ ណា បាន ល្ងភក់រឺោម បានញាាំញីប ល រឺោម 
ភិកខ ណ ុះបានែល់នូវោរអស់ណមាហៈរដមងមិនញាប់ញ័រណ្ោុះស -
ខ្នឹងទ្ កខណ ើយ ។ សូ្តទី្ ២ ។ (ស - ណលខ្ ៥២ ទ្ាំព័រ ១៦៧)។ 

 សេ ឈិម្ាកាមក្ណត ម្កាអម្កាក ម្សា ចវម្ធា 
ច រនធនញ្ចបរវម្ា វ ិ ម្សា ឋិម្ា អម្នម្ជាសុខទុ្ម្ក្កសុ 
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ន ម្វធត្ើស ភិក្ខូ ន ិ។ ត្ត្ិ ាំ ។ 
ដ្បថា ប ល រឺោមកិរយិណររ ោរសមាល ប់ នឹងោរចង 

ដែលប រគលណា នុះណហើយ ប រគលណ ុះណ ា្ ុះថាមិនញាប់ញ័រ
ឋិតណៅែូចភនាំ ប រគលណ ុះណ ា្ ុះថា ភិកខ រដមងមិនញាប់ញ័រ ណ្ោុះ 
ស ខ្នឹងទ្ កខណ ើយ ។ សូ្តទី្ ៣ ។ (ស - ណលខ្ ៥២ ទ្ាំព័រ ១៧៤)។ 

 ថាប ិបរវម្ា ម្សម្ោ អចម្ោ សុបត្ិែឋិម្ាឯវ ាំ 
ម្មេក្ខោ ភិក្ខុ  បរវម្ាវ ន ម្វធត្ើត្ ិ។ ចតុ្ត្ថាំ ។ 

ដ្បថា ភនាំជាវោិរៈទនងា មិនកណ្មើកញាប់ញ័រ ត្មាំងណៅស ប់ 
យ៉ាងណា ភិកខ ដែលអស់ណមាហៈណហើយ រដមងមិនញាប់ញ័រ ែូចភនាំ 
យ៉ាងណ ុះដែរ ។ សូ្តទី្ ៤ ។ (ស - ណលខ្ ៥២ ទ្ាំព័រ ១៧៥) ។ 

សត្ ិកា គម្ា ឧបែឋិា ឆសុ សសា ភម្នសុ- 
សាំវុម្ាសសត្ាំ ភិក្ខុ  សមេិម្ាឈញ្ញញ  និពាវ នមត្តម្នា-  
ត្ិ ។ បញ្ចមាំ ។ 

ដ្បថា ភិកខ ត្មាំងស ប់នូវោយរត្មសតិ ណហើយបានស្ងួម 
កន ងទវ រទាំង៦ ដែលជាណហត ទនផ្សសៈ មានចិតាត្មាំងមាាំជានិចច 
របបីែឹង្ពុះនិោវ នចាំណោុះខ្លួន ។ សូ្តទី្៥ ។  

 មហ ិន មោ វត្តត្ិ ន មម្នាម្ោ ខើណម្ោម្ភា 
អមម្ម និរាម្សាបនុណណម្កាម្ធា អភិនរិវុត្ម្ា ម្សា  
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ព្ពាេោម្ណាម្សា សមម្ណា ស ភិក្ខូ ត្ ិ។ ឆែឋាំ ។ 
ដ្បថា មាយ (ោរបិទ្បាាំងណទសខ្លួន) នឹងមានៈ (ណសចកាី 

្បោន់) មិន្ប្ពឹតាណៅ កន ងប រគលណា ឬក៏ប រគលណា អស់ 
ណសចកាីណោភ មិន្បោន់ថារបស់អញ មិនមានណសចកាី្បាថាន  
បណ ្បង់ណសចកាីណ្ោធ មានចិតា្តជាក់ ប រគលណ ុះណៅថា 
្ោហា្ ៍ ក៏បាន ថាសម្ៈក៏បាន ភិកខ ក៏បាន ។ សូ្តទី្ ៦។ 

(ស - ល- ៥២ ទ្ាំព័រ ១៧៦) 

អម្ោ ទនាំ បរមទនាំ ក្សេម្ប សុបបត្ិែិឋត្ាំអម្ោ 
ទនាំ បរមទនាំ ក្សេម្ប សុបបត្ិែឋិត្នត ិ។ 

ដ្បថា ឱហន  ទនដែលអាត្មា អញ បានតមាល់ទ្ កលអណហើយ 
កន ង្ពុះមហាកសសប ណៅណពញជាទនឧតាម ឱហន  ទនដែល 
អាត្មា  បានតមាល់ទ្ កលអណហើយ កន ង្ពុះមហាកសសប ណៅណពញ 
ជាទនឧតាម ។ 

បិណឌ បាត្កិ្សេ ភកិ្ខុ ម្នា អត្តភរសេ អនញ្ញ- 
ម្បាសិម្នា ម្ទ្វា បិេ នត ិានិម្សាឧបសនតសេ សទ 
សត្ឹមម្ាត្ិ ។ សត្តមាំ ។ 

ដ្បថា ណទ្វត្មទាំងឡាយ រដមងស្សឡាញ់ភិកខ  អនក្ប្ពឹតា 
បិ ឌ្ បាតជាវតាអនកចិញ្ច ឹមដតខ្លួនមិនចិញ្ច ឹមប រគលែទទ្ជាអនកនឹង 
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ធឹង សៃប់រមាៃ ប់មានលា រតី្រប់ោល ។ សូ្តទី្ ៧ ។ 
(ស - ល- ៥២ ទ្ាំព័រ ១៨០-១៨១) 

បិណឌ បាត្កិ្សេ ភិក្ខុ ម្នា អត្តភរសេ អនញ្ញម្បា- 
សិម្នា ម្ទ្វា បិេ នតិ ាទ្ិម្នាម្នា ម្ច សទ្ទសិម្ោក្- 
និសេមិ្ាត្ិ ។ អែឋមាំ ។ 

ដ្បថា ណទ្វត្មទាំងឡាយ ដតងស្សឡាញ់ភិកខ អនក្ប្ពឹតា 
បិ ឌ្ បាត អនកចិញ្ច ឹមដតខ្លួន មិនចិញ្ច ឹមប រគលែទទ្ ជាអនកនឹងធឹង 
្បសិនណបើ (ភិកខ ណ ុះ) មិនអាស្ស័យនូវោរសរណសើរ រឺកិតាិស័ព្ណទ្ 
(ណសចកាីសរណសើរ រដមងមានកន ងទី្ចាំណោុះម ខ្ ឬកាំបាាំងម ខ្មិន 
ខាន) ។ សូ្តទី្ ៨។ 

អសិបបឈើវ ាំ លេុ អត្ថកាម្នា ត្ិព្និទម្ោ សរវធិ 
វបិបមុម្ាត អម្នាក្សារ ើ អមម្ម និរាម្សាេនាតវ  មរ ាំ 
ឯក្ចម្រា សភិក្ខូ ត្ ិ។ នវមាំ ។ 

ដ្បថា ប រគលណា ជាអនកមិនចិញ្ច ឹមរីវតិ ណដ្ឋយសិលបៈ 
ជាអនក្ប្ពឹតាស្លល ្បាថាន ្បណយរន៏ ែល់រនែទទ្ ស្ងួម 
ឥ្ន្ិយ មានចិតាផ្ តស្ស ុះ ចាកអាសវៈទាំងពួង មិនមានទី្ណៅ 
ទនមានណសចកាី្បោន់ថា របស់អញមិនមាន ណសចកាី្បាថាន  បាន 
សមាៃ ប់មារណហើយ ចរណៅមាន ក់ឯង ប រគលណ ុះណ ា្ ុះថា ភិកខ  ។ 
សូ្តទី្ ៩ ។ ( ស . ល. ៥២ ទ្ាំព័រ ១៨៥ ) ។ 
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មាន ល្ភិ្រខុទាំងឡាយ ភិ្រខុព្បរបសោយធម៌ ៦ យា៉ាងជាអនរ
គួរទទួល្នូែចតុបែចេ័យកដល្សគ ា្ំមរបូជា ។សប។ ជាបុញ្ាសរខតតដ៏ 
ព្បសសើររបស់សតវសលារ ។ 

ព្បរបសោយធម៌៦ យា៉ាង សតើដូចសមតចខ្លះ ? 
ធម៌៦យា៉ាងគឺៈ 

១. ភិ្រខុព្បរបសោយសទធ រល្ៈ ។ 

២. ែរីយិរល្ៈ ។ 

៣. សតិរល្ៈ ។ 

៤. សមាធិរល្ៈ ។ 

 ៥. បញ្ញា រល្ៈ ។ 

៦. បានសធវើឲ្យជារ់ចបស់ សសព្មចនូែសចសាែមុិតតិនឹងបញ្ញា  
ែមុិតត កដល្មិនមានអាសែៈ សព្ពាះអស់អាសែៈទាំងឡាយ សោយ 
ព្បាជាា ដ៏ឧតតមសោយខ្លួនឯង រនុងបចេុបែនន ១ ។ 

មាន ល្ភិ្រខុទាំងឡាយសសះអាជាសនយយដ៏ព្បសសើររបស់សសតច
ព្បរបសោយអងគ ៦ យា៉ាង ជាសតវគួរដល់្ព្រះរាជាបសព្មើ ដល់្នូែ 
ោររាប់ថាជាអងគរបស់ព្រះរាជា ។ 

ព្បរបសោយអងគ៦ យា៉ាង សតើដូចសមតចខ្លះ? 
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មាន ល្ភិ្រខុទាំងឡាយ សសះអាជាសនយយដ៏ព្បសសើរ របស់ 
សសតច រនុងសលារសនះគឺៈ 

១. ជាសតវសចះអត់ធន់នឹងរបូ ។ 

២. អត់ធន់នឹងសាំស ង ។ 

៣. ជាសតវសចះអត់ធន់នឹងរលិន ។ 

៤. ជាសតវសចះអត់ធន់នឹងរស ។ 

៥. ជាសតវសចះអត់ធន់នឹងោរពាល់្ព្តូែ ។ 

៦. ជាសតវសចះបរបូិណ៍្សោយរមាល ាំង ។ 

មាន ល្ភិ្រខុទាំងឡាយ សសះអាជាសនយយដ៏ព្បសសើរ របស់ 
សសតចព្បរបសោយអងគ៦ យា៉ាងសនះឯង ជាសតវគួរដល់្ព្រះរាជា 
គួរជារាជបសព្មើ ដល់្នូែោររាប់ថាជាអងគរបស់ព្រះរាជា មាន 
ឧបមាដូចសមតចមិញ មាន ល្ភិ្រខុទាំងឡាយមានឧបសមយយដូច ភិ្រខុ 
ព្បរបសោយធម៌ ៦ យា៉ាង សទើបជាអនរគួរទទួល្នូែចតុបែចេ័យ 
កដល្សគ ា្ំមរបូជា ។ល្។ ជាបុញ្ាសរខតតដ៏ព្បសសើរ របស់សតត 
សលារ ។ ធម៌ ៦យា៉ាង សតើដូចសមតចខ្លះ ? 

មាន ល្ភិ្រខុទាំងឡាយ ភិ្រខុរនុងស្ថស្សនះ 

១. ជាអនរសចះអត់ធន់នឹងរបូ ។ 
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២. ជាអនរសចះអត់ធន់នឹងសាំស ង ។ 

៣. ជាអនរសចះអត់ធន់នឹងរលិន ។ 

៤. ជាអនរសចះអត់ធន់នឹងរស។ 

៥. ជាអនរសចះអត់ធន់នឹងោរពាល់្ព្តូែ ។ 

៦. ជាអនរសចះអត់ធន់នឹងធមាម រមមណ៍្ ។ 
( បិដរសល្ខ្ ៤៦ ទាំរ័រ ៧-៨ ) 

មាន លភិកខ ទាំងឡាយ លរា្ីយធម៌ (ធម៌រួររលឹក) 
ណនុះមាន ៦យ៉ាង។ លរា្ីយធម៌៦ យ៉ាង ណតើែូចណមាចខ្លុះ? 

១. មាន លភិកខ ទាំងឡាយ ភិកខ កន ងលស ណនុះតមាល់នូវ  

ោយកមា្ បកបណដ្ឋយណមត្មា  ចាំណោុះស្ពហាចារបី រគលទាំងឡាយ 
ទាំងទី្ចាំណោុះម ខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងម ខ្ ណនុះជាលរា្ីយធម៌ ។ 

២. មាន លភិកខ ទាំងឡាយ មួយណទ្ៀត ភិកខ តមាល់នូវវចីកមា 
្បកបណដ្ឋយណមត្មា  ចាំណោុះស្ពហាចារបី រគលទាំងឡាយ ទាំងទី្ចាំ 
ណោុះម ខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងម ខ្ ណនុះជាលរា្ីយធម៌ ។ 

៣. មាន លភិកខ ទាំងឡាយ មួយណទ្ៀត ភិកខ តមាល់នូវមណ កមា 
្បកបណដ្ឋយណមត្មា  ចាំណោុះស្ពហាចារបី រគលទាំងឡាយទាំងទី្ចាំ 
ណោុះម ខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងម ខ្ ណនុះជាលរា្ីយធម៌ ។ 

៤. មាន លភិកខ ទាំងឡាយ មួយណទ្ៀត ភិកខ អនកបរណិភារ មិន  
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ដញកម ខ្ណដ្ឋយោភទាំងឡាយ ដែល្បកបណដ្ឋយធម៌ បានមក 
ណដ្ឋយធម៌ ណដ្ឋយណហាចណៅសូមបីោភ្តឹមដតរបស់ដែលមាន
កន ងបា្ត ជាអនកបរណិភារជាលធារ្ៈ ណដ្ឋយស្ពហាចារទីាំង 
ឡាយដែលមានសីល ណនុះជាលរា្ីយធម៌ ។ 

៥. មាន លភិកខ ទាំងឡាយ មួយណទ្ៀត ភិកខ ជាអនកមានសីល 
ណសាើាន នឹងស្ោហាចារទីាំងឡាយ កន ងសីលទាំងឡាយ ដែលជា 
សីលមិនដ្ឋច់ មិន ល្ ុះ មិនពោល មិនព្ពុសជាសីលរចួខ្លួន រឺ 
មិនជាខ្ា ាំតណាហ  ដែលវញិ្ាូរនសរណសើរណហើយ មិនមានតណាហ នឹង 
ទិ្ែាិប៉ាុះោល់បាន ជាសីល្ប្ពឹតាណៅណែើមបីសមាធិ ទាំងទី្ចាំណោុះ 
ម ខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងម ខ្ ណនុះជាលរា្ីយធម៌ ។ 

៦. មាន លភិកខ ទាំងឡាយ មួយណទ្ៀត ភិកខ មានណសចកាីយល់ 
ណ ើញណសាើាន  នឹងស្ពហាចារទីាំងឡាយ កន ងទិ្ែាិែ៏្បណសើរ ជាទី្  

ណស្លចស្សង់សតវ ្ប្ពឹតាណៅ ណែើមបីអស់ណៅទនកងទ្ កខណដ្ឋយ្ប- 
ទព ែល់អនកណធវើត្មមទិ្ែាិណ ុះ ទាំងទី្ចាំណោុះម ខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងម ខ្ 
ណនុះជាលរា្ីយធម៌ ។ 

្ពុះមាន្ពុះភារ្ទ្ង់្ត្មស់សដមាងថា ពលីមាន៥យ៉ាងរឺ 

១. ញាតិពលិ មានណសចកាីថា ប រគលជាញាតិលណោហិត 
របស់ខ្លួនពិតៗខ្លួនរួររាប់អានរួយទ្ាំន កបាំរ ង ណដ្ឋយឲ្យនូវវតា  
ណផ្សងៗ មានបាយទឹ្ក្បាក់មាសជាណែើម ។ 

២. អតិងិពលិ មានណសចកាីថា ប រគលជាណភាៀវណទ្ើបមកែល់  
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ោន់ទី្លាំណៅខ្លួនៗ រួរណធវើបែិសណាា រកិចចសួរស ខ្ទ្ កខទ្ទួ្លរាប់ 
អាប់ត្មមសម័យ រឺឲ្យនូវបចច័យមានណភារ ហារជាណែើម ។ 

៣. ប ពវណបតពលិ មានណសចកាីថា ញាតិមិ្តឯណារស់ណៅ 
កាីមរ្ភាពណៅោន់បរណោកណហើយកាី រួរណធវើោរក សលឯណា 
១ ឧទិ្្សផ្លរូនណៅែល់ញាតិណ ុះ ។ 

៤. រារពលិ មានណសចកាីថា រារោររបស់មហាកស្តមាន 
ណ ើងណហើយ ខ្លួនជាអនកណៅណ្ោមរារោរហនឹង កន ងោរណធវើពិធី 
ណផ្សងៗ រួរណយើង្បាប់ណរឲ្យែឹង នូវោរអរណ ុះែល់រារោរ ។ 

៥. ណទ្វត្មពលិ មានណសចកាីថា ពួកណទ្វត្មទាំងឡាយណា 
ដែលមានសោា ន ភាពបានរួយសណ្អគ ុះណដ្ឋុះទ្ កខខ្លួន រួរណយើងណធវើ 
សោា របូជាែល់ណទ្វត្មទាំងឡាយណ ុះ ។ 

( ស - ទ្ តិយបណាា សក បតាកមាវរគ ណលខ្ ៤២ ទ្ាំព័រ ១៦៧ ) 

ម្ ន ម្ោម្ភន លុទធ ម្ស សាត  គចឆនតិ ទុ្គគត្ឹត្ាំ 
ម្ោភាំ សមោទ្ញ្ញញ   បឈេនត ិ វបិសេមិ្នាបោ  ន 
បុនា នត ិឥមាំ ម្ោក្ាំ  កុ្ទចននតិ។ អ មប ិអម្ាថ  វុម្ាត  
ភគវម្ា ឥត្ិ ម្ម សុត្នតិ ។ បឋមាំ ។ 

កព្បថា សតវទាំងឡាយ សលាម ភ្សហើយ សព្ពាះសលាភ្ៈណា 
កតងសៅោន់ទុគគតិ សតវទាំងឡាយអនរស ើញចបស់ ដឹងសោយ 
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បញ្ញា ដ៏ព្បផ្រសហើយ រកមងល្ះបង់សលាភ្ៈស្ះបាន លុ្ះល្ះបង់ 
បានសហើយ មិនព្ត ប់មរោន់សលារសនះសទៀត រនុងោល្ណា 
ស ើយ ។ ខ្ាុាំបានស្ថត ប់មរសហើយថា សសចរតីសនះឯង ព្រះមានព្រះ 
ភាគព្ទង់ព្ាស់ទុរសហើយ ។ សូព្តទី ១ ។ 

ម្ ន ម្ទម្សន ទុ្ោឋ ម្ស សាត  គចឆនតិ ទុ្គគត្ឹត្ាំ 
ម្ទសាំ សមោទ្ញ្ញញ   បឈេនត ិ វបិសេមិ្នាបោ  ន 
បុនា នត ិឥមាំ ម្ោក្ាំ  កុ្ទចននត ិ។ 

កព្បថា សតវទាំងឡាយ ព្បទូសតសហើយ សព្ពាះសទសៈណា 
កតងសៅោន់ទុគគតិ សតវទាំងឡាយអនរស ើញចបស់ ដឹងសោយ 
បញ្ញា ដ៏ព្បផ្រសហើយ រកមងល្ះបង់សទសៈស្ះបាន លុ្ះល្ះបង់ 
បាន សហើយ មិនព្ត ប់មរោន់សលារសនះសទៀត រនុងោល្ណា  

ស ើយ ។ សូព្តទី២ ។ 

ម្ ន ម្មម្េន មឡូាហ ម្ស សាត  គចឆនតិ ទុ្គគត្ឹ 
ត្ាំ ម្មេាំ សមោទ្ញ្ញញ   បឈេនតិ វបិសេមិ្នា 
បោ  ន បុនា នត ិឥមាំ ម្ោក្ាំ  កុ្ទចននត ិ។ 
កព្បថា សតវទាំងឡាយ ែសងវងសហើយ សព្ពាះសមាហៈណា 

កតងសៅោន់ទុគគតិ សតវទាំងឡាយអនរស ើញចបស់ ដឹងសោយ 
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បញ្ញា ដ៏ព្បផ្រសហើយ រកមងល្ះបង់សមាហៈស្ះបាន លុ្ះល្ះបង់ 
បានសហើយ មិនព្ត ប់មរោន់សលារសនះសទៀត រនុងោល្ណា 
ស ើយ ។ សូព្តទី៣ ។ 

ម្ ន ម្កាម្ធន កុ្ទធ ម្ស សាត  គចឆនត ិទុ្គគត្ឹ 
ត្ាំ ម្កាធាំ សមោទ្ញ្ញញ   បឈេនតិ វបិសេមិ្នា 
បោ  ន បុនា នត ិឥមាំ ម្ោក្ាំ  កុ្ទចននត ិ។ 
កព្បថា សតវទាំងឡាយ សព្ោធសហើយ សព្ពាះសសចរតីសព្ោធ 

ណា កតងសៅោន់ទុគគតិ សតវទាំងឡាយអនរស ើញចបស់ ដឹង 
សោយបញ្ញា ដ៏ព្បផ្រសហើយ រកមងល្ះបង់សសចរតីសព្ោធស្ះបាន 
លុ្ះល្ះបង់បានសហើយ មិនព្ត ប់មរោន់សលារសនះសទៀត រនុង 
ោល្ណាស ើយ ។ សូព្តទី៤ ។ 

ម្ ន មម្ក្ខន មក្ខិ ាម្ស សាត  គចឆនតិ ទុ្គគត្ឹត្ាំ 
មក្ខាំ  សមោទ្ញ្ញញ   បឈេនតិ វបិសេមិ្នាបោ  ន 
បុនា នត ិឥមាំ ម្ោក្ាំ  កុ្ទចននត ិ។ 

កព្បថា សតវទាំងឡាយ លុ្បគុណ្សហើយ សព្ពាះសសចរតី 
លុ្បគុណ្ណា កតងសៅោន់ទុគគតិសតវទាំងឡាយអនរស ើញចប- 
ស់ ដឹងសោយបញ្ញា ដ៏ព្បផ្រសហើយ     រកមងល្ះបង់សសចរតីលុ្ប 
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គុណ្ស្ះបានលុ្ះល្ះបង់បានសហើយ រកមងមិនព្ត ប់មរោន់ 
សលារសនះសទៀត រនុងោល្ណាស ើយ ។ សូព្តទី៥ ។ 

ម្ ន មម្នន មាត ម្ស សាត  គចឆនត ិទុ្គគត្ឹ 
ត្ាំ មនាំ សមោទ្ញ្ញញ   បឈេនត ិវបិសេមិ្នា 
បោ  ន បុនា នត ិឥមាំ ម្ោក្ាំ  កុ្ទចននត ិ។ 
កព្បថា សតវទាំងឡាយ ព្បោន់សហើយ សព្ពាះមានៈណា 

កតងសៅោន់ទុគគតិ សតវទាំងឡាយអនរស ើញចបស់ ដឹងសោយ 
បញ្ញា ដ៏ព្បផ្រសហើយ រកមងល្ះបង់មានៈស្ះបានលុ្ះល្ះបង់បាន 
សហើយរកមងមិនព្ត ប់មរោន់សលារសនះសទៀត រនុងោល្ណា 
ស ើយ ។ សូព្តទី៦ ។ 

ម្ោ សរវាំ សរវម្ា ញាវ  សរវម្ត្ថសុ ន រឈជត្ិ 
សម្វ សរវាំ បរញិ្ញញ  ម្សា សរវាំ ទុ្ក្ខាំ  ឧបចចាត្ ិ។ 
កព្បថា បុគគល្ណាដឹងសហតុទាំងរួង សោយអាោរទាំងរួង 

មិនសព្តរអររនុងទល្ (សរល្ោយ) ទាំងរួងបុគគល្ស្ះឯងរាំ 
ណ្ត់ដឹងសហតុទាំងរួង បុគគល្ស្ះ សទើបរនលងទុរខទាំងរួងបាន 
សោយរិត ។ សូព្តទី៧ ។ 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
178 

 
  

មនុម្បា អ ាំ បជា មនគនាថ  ភម្វ រា 
មនាំ អបរជិាននាត  អាគនាត ម្រា បុនរភវ ាំ 
ម្  ច មនាំ បេនាតវ ន វមុិាត  មនសងខម្  
ម្ត្ មនគនាថ ភិភុម្នា សរវាំ គនថាំ ឧបចចតុ្នត ិ។ 
កព្បថា រួរសតវសនះ ជាអនរព្បរបសោយមានៈ ព្តូែមានៈ 

ចាត់កស្សះសហើយសព្តរអររនុងភ្រ ោល្មិនរាំណ្ត់ដឹងមានៈ កតង 
មរោន់ភ្រងមីសទៀត ចាំកណ្ររួរសតវណា ល្ះបង់មានៈបាន 
សហើយ ទុតស្ស ះសហើយ សព្ពាះអស់មានៈ សតវទាំងស្ះព្គប 
សងាត់នូែសព្គឿងចារ់កស្សះ គឺមានៈបានសហើយ រនលងបង់នូែសព្គឿង 
ចារ់កស្សះទាំងរួងបាន ។ សូព្តទី៨ ។ 

ម្ ន ម្ោម្ភន លុទវ ម្ស សាត  គចឆនត ិទុ្គគត្ឹ 
ត្ាំ ម្ោភាំ សមោទ្ញ្ញញ   បឈេនតិ វបិសេមិ្នា 
បោ  ន បុនា នត ិឥមាំ ម្ោក្ាំ  កុ្ទចននត ិ។ 
កព្បថា សតវទាំងឡាយ ជាប់សហើយ សព្ពាះសលាភ្ៈណា 

កតងសៅោន់ទុគគតិ សតវទាំងឡាយអនរស ើញចបស់ ដឹងសោយ 
បញ្ញា ដ៏ព្បផ្រសហើយ រកមងល្ះបង់សលាភ្ៈស្ះបាន លុ្ះល្ះបង់ 
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បានសហើយ រកមងមិនព្ត ប់មរោន់សលារសនះសទៀត រនុងោល្ 
ណាស ើយ ។ សូព្តទី៩ ។ 

ម្ ន ម្ទម្សន ទុ្ោឋ ម្ស សាត  គចឆនត ិទុ្គគត្ឹ 
ត្ាំ ម្ទសាំ សមោទ្ញ្ញញ   បឈេនតិ វបិសេមិ្នា 
បោ  ន បុនា នតិ ឥមាំ ម្ោក្ាំ  កុ្ទចននត ិ។ 
កព្បថា សតវទាំងឡាយ ព្បទូសតសហើយ សព្ពាះសទសៈណា 

កតងសៅោន់ទុគគតិ សតវទាំងឡាយអនរស ើញចបស់ ដឹងសោយ 
បញ្ញា ដ៏ព្បផ្រសហើយ រកមងល្ះបង់សទសៈស្ះបាន លុ្ះល្ះបង់ 
បានសហើយ រកមងមិនព្ត ប់មរោន់សលារសនះសទៀត រនុងោល្ 
ណាស ើយ ៕ សូព្តទី១០។ 

( បិដរសល្ខ្ ៥៣ ទាំរ័រ ០១-០៩) 

រនុងព្រះរុទធស្ថស្សនះមានសសងវគនិយោឋ ន៧រកនលង 
កដល្ជាទីសោា របូជារបស់មនុសសនិងររួរផ្នសទែាទាំងឡាយ
មាន៖ 

១. កដនលង្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់្បសូ្ត ។ 

២. កដនលង្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់្ត្មស់ែឹង ។ 

៣. កដនលង្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់សាំដែងធមាច្ក ។ 
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៤. កដនលង្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់ណធវើយមកបាែិហារយ ។ 

៥. កដនលង្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់យងច ុះពីណទ្វណោកមកោន់ស្សុក 
សងាសស ។ 

៦. កដនលង្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់្បតិលា ន្ពុះបាទ្ទ្ ក ។ 

៧. កដនលង្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់រ ាំលត់ខ្នធចូលបរនិិោវ ន ។ 

ព្ព្ះព្ទុ្ធមន៤ព្កួ 
១. ្ពុះសពវញ្ាូ ព ទ្ធ រឺ្ពុះព ទ្ធដែលបាន្ត្មស់ែឹងសពវ 

្រប់ដបបយ៉ាងាា នចណ ល ុះ ពពួកមន សសនិងណទ្វត្មអាចសណ្មច 
ណសចកាី្បាថាន របស់ខ្លួនបានត្មម្តូវោរ ។ 

២. ្ពុះបណចចកព ទ្ធ រឺ្ពុះព ទ្ធ្ទ្ង់្ត្មស់ែឹងដតមួយអងគឯង 
មិនបានសដមាងធម៌ណទ្ស ឲ្យសពវសតវណចុះែឹងផ្ងបានណទ្ ណ្ោុះ 
ោរលងសនសាំប ្យបារមីណ ុះខ្ សអាំពី្ពុះសពវញ្ាូព ទ្ធ ក៏ប៉ា ដនា 
សពវសតវណធវើទននឹង្ពុះអងគបានសណ្មចមរគផ្លែូចាន ផ្ងដែរ។ 

៣. ្ពុះស ភព ទ្ធ រឺ្ពុះព ទ្ធដែលលអ្ បណសើរណធវើែាំណ ើ្ រទន 
ោរ្ត្មស់ែឹង ត្មមរនលងរ លអាយ បាទ្របស់្ពុះសមាា សមព ទ្ធ 
ណហើយព ទ្ធបរស័ិទ្ ណធវើទន រកាសីល បានសណ្មចត្មមបាំ្ង 
ប៉ាង្បាថាន ណរៀងៗនលួន ឯចាំដ្កទី្ 

៤. ្ពុះលវកព ទ្ធ រឺ្ពុះអរហនាទាំងឡាយ ដែលបាន 
្បតិបតាិត្មមធម៌របស់្ពុះសមាា សមព ទ្ធអងគណ ុះ ណហើយណារព 
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ត្មមមាា៌ែ៏្បណសើរទន្ពុះព ទ្ធដែល្ទ្ង់បានសដមាងទ្ កលអ 
ណហើយ ។ 

ព្ព្ះអរហនតមន៤ព្កួ 
១.សុរខែបិសសសោ  គឺសលារបានសធវើរិសល្សឲ្យសៃួតសោយ  

ោរែបិសស្ ។ 

២. សតែសិជាជ  គឺសលារបានសសព្មចនូែែជិាជ  ៣ ។ 

៣. ឆ ភិ្សញ្ញា  គឺសលារបានសសព្មចនូែអភិ្ញ្ញា  ៦ ។ 

៤. បដិសមភិទបែសាត   គឺសលារបានដល់្នូែបដិសមភិទ៤ ។ 

បរុគល ៤ ព្កួ 
១. តសមា តមបរាយស្ ជាមនុសសងងឹត មានងងឹតសៅ 

ខាងមុខ្ ។ 

២. តសមា សជាតិបរាយស្  ជាមនុសសងងឹត មានរនលឺស្ថវ ង 
សៅខាងមុខ្ ។ 

៣. សជាតិ តមបរាយស្  ជាមនុសសភ្លឺស្ថវ ង មានងងឹត សៅ 

ខាងមុខ្សទៀត ។ 
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៤. សជាតិ សជាតិបរាយស្ ជាមនុសសភ្លឺស្ថវ ងមានរនលឺភ្លឺ 
ស្ថវ ងសៅមុខ្ ។ 

បរុគលសម្ររួដលស់តូក ៤ ព្កួ 

១. ព្ព្ះអរហំសមោ សម្ពុទ្ធ។ 

២. ព្ព្ះបយចាកព្ទុ្ធ។ 

៣. ព្ព្ះអរហនត។ 

៤. យសតចចព្កព្តិត ។ 

ម្ព្គឿងសាំគាល់របស់រុទ្ធសាសនាមន៥ោ៉ា ង 
១. សដើមសពាធិព្រឹរស (រកនលងព្ទង់ព្ាស់ដឹង) ។ 

២. ព្រះធម៌ ៨៤០០០ ធមមរខនធ សាិតរនុងបិដរទាំង ៣ ។ 

៣. ព្រះអដឋិធ្លតុ ឬព្រះស្ថររីរិធ្លតុ ។ 

៤. ព្រះរបូព្រះបដិមា ( របូសនងព្រះរុទធអងគ) ។ 

៥. ព្រះសតបូ ឬសចតិយ បញ្េុ ះព្រះស្ថររីធិ្លតុ ។ 

អននតរ ិក្មោមន៥ោ៉ា ង 
១. មតឃុាដ សមាល ប់មាា ។ 
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២. បិតឃុាដ សមាល ប់បិា ។ 

៣. អរហនតឃាដ សមាល ប់ព្រះអរហនត ។ 

៤. យល្លហិតរុាទ្ សធវើព្រះសលាហិតរបស់ព្រះរុទធឲ្យរុះ 
រង សោយចិតតព្បទុសតនឹងព្រះរុទធ ។ 

៥. សងឃយភទ្ សោយសធវើោរបាំកបរសងឃ ។ 

បុគគលដែលព្រះធរណើ ព្សបូក្នុ ង 
ព្រះរុទ្ធសាសនាមន៥នាក់្គឺឺៈ 

១. សរុបព្ទុ្ធសកយរាជ្ឈ ខព្ាះខទរបិរផ្ែូវជារខីោចរ 
វន្ព្ពះពរុ ធ ។ 

២. ភិកខុ យទ្វទ្តត ខព្ាះខទររងឃខ្រជាខែើម ។ 
៣. យសតចអជ្ជសតតុរាជ្ឈ ខព្ាះខទររមាែ បបិ់តាឯង ។ 
៤. នាងចញ្ញា មណវិោ ខព្ាះខទរខ្វើឧបាយបងខូច 

ព្ពះពរុ ធខោយអររ ធមមជាខរឿងមិន្ពិត ។ 
៥. ននទិយ ខព្ាះព្រហារព្ពះោរបីុតត ។ 
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បរវជាជ មន២ោ៉ា ង 
១. ពាហិរបរវជាជ  បួសខាងសព្តព្រះរុទធស្ថស្ ។ 

២. ធមមែនិយបរវជាជ  បួសរនុងធម៌ែន័ិយព្រះរុទធ ។ 

បរវជាជ មន៦ោ៉ា ង 
១.ឧបរី ិោ បួសសល្ងកល្ែង ។ 
២. ឧបទុសសោិ បួសព្បទូសតស្ថស្ ។ 
៣. ឧបមុយហោិ បួសល្ៃង់សលល  (ខ្ជិល្សរៀនសូព្ត) ។ 
៤. ឧបជីែោិ បួសព្គ្នន់កតចិញ្េ ឹមជីែតិ ។ 
៥. ឧបចិណ្ៅោ បួសសនសាំព្ទរយទុរ ។ 
៦. ឧបនិសសរណា បួសសដើមែីសរ ើខ្លួ នឲ្យសចញចារភ្រ ។ 

សាសាត បរវជាជ ៦ ោ៉ា ងគឺឺៈ 
១. ព្រះអងគ យរចិតត ជា សីមា។ 

២. ព្រះអងគ យរបញ្ញា  ជា ព្រះឧបជាយ៏។ 

៣. ព្រះអងគ យរសចេ ជា រមមវ្ហចារយ។ 

៤. ព្រះអងគ យរសតិ ជា អនុសាែណ្ៅ។ 
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៥. ព្រះអងគ យរសបះដួង ជា សទយយែតាុ។ 

៦. ព្រះអងគ យរសចតសិរ ជា ព្រះសងឃ ។ 

ម្េតុ្ដែលម្ធវើឲ្យដសនែើក្ម្ព្មើក្ញាប់ញ័រមន៨
ោ៉ា ងគឺឺៈ 

១. ខ្យល់្រសព្មើរ ។ 

២. អនរមានឬទធិបណាត ល្ ។ 

៣. ព្រះសពាធិសតវចុះចារតុសិតសួគ៌មរោន់ព្រះគភ៌្ ។ 

៤. ព្រះសពាធិសតវព្បសូត ។ 

៥. ព្រះតថាគតព្ាស់ដឹង ។ 

៦. ព្រះតថាគតព្ទង់ោរ់ព្រះជ ម្ យុសង្គខ រ ។ 

៧. ព្រះតថាគតព្ទង់សាំកដងព្រះធម៌សទស្ (ធមមចរាែតតន 
សូព្ត ) ។ 

៨. ព្រះតថាគតព្ទង់ចូល្បរនិិពាវ ន ។ 

ឱវាទ្របស់ព្រះរុទ្ធព្គប់ៗអងគ៣ោ៉ា ងគឺឺៈ 
១. សព្វបាបសសអករណ ំ ោរមិនសធវើអាំសរើបាបព្គប់កបប 

យា៉ាងសោយោយវ្ហចានិងចិតត ។ 
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២. កសុលសសបូសម្បទា ញុាំងរុសល្ធម៌ឲ្យដល់្ព្រម 
គឺ ព្បព្រឹតតល្អសោយសុចរតិទាំង៣ ។ 

៣. សចិតតបរិយយាទ្បនំ ោរជព្មះចិតតរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថអ ត 
ទូរទង់ ចារសព្គឿងសៅម ហមងចិតត មានសលាភ្ៈ សទសៈ សមាហៈ 
ជាសដើម ។ 

ម្សចក្តើ សបោ របស់បរវឈិត្រុទ្ធសាសនា 
មន៤ោ៉ា ងគឺឺៈ 

១. អាហារសបបយ សបបយសោយអាហារសព្គឿង  
បរសិភាគ ។ 

២. សស្សនសបបយ សបបយសោយសស្សនៈទី 

ល្ាំសៅ ។ 

៣. បុគគល្សបបយ សបបយសោយបុគគល្ព្រមសព្រៀង 
គ្នន ។ 

៤. ធមមសបបយ សបបយសោយោរព្បព្រឹតតធម៌ព្តូែគ្នន ។ 

ការបរមិ្ភាគមន៤ោ៉ា ងគឺឺៈ 
១. សងយយបរសិភាគ បរសិភាគដូចជាសចារ ។ 
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២. ្ណ្បរសិភាគ បរសិភាគដូចជាអនរជាប់បាំណុ្ល្ ។ 

៣. ទយជជបរសិភាគ បរសិភាគដូចជាអនរទទួល្មរតរ ។ 

៥. ស្ថមីបរសិភាគ បរសិភាគដូចជាមាេ ស់របស់ ។ 

ម្ទ្វទ្តូ្មន៥គឺឺៈ 
១. សទែទូតទីមួយជាតិ សសចរតីសរើត បានដល់្ទររសទើប 

សរើត ។ 

២. សទែទូតទីរីរជរា សសចរតីចាស់ បានដល់្ភារចាស់ជរា 

៣. សទែទូតទីបីរាធិ បានដល់្ោរឈឺចាប់ ។ 

៤. សទែទូតទីបួនអនរសទស បានដល់្អនរជាប់រនធ្គ្នរ។ 

៥. សទែទូតទីព្បាាំមរណ្ៈ  បានដល់្មនុសសស្ថល ប់។ 

សទែទូតទាំង៥សនះកដល្សសតចយមរាជសួរអនរស្ថល ប់ ។ 

ព្រះមនព្រះព្ទ្ង់សដមតងថាឺៈ 
អ សាវ មលាំ សមុែឋិត្ាំ ត្ទុ្ោឋ   ត្ម្មវ ោទ្ត្ ិ
ឯវ ាំ អត្ិម្ធានចារនិាំ សានិ ក្មោ ន ិន នតិ ទុ្គគត្ឹ ។ 
សសចរតីថា កព្ចះសរើតអាំរីកដរ លុ្ះសរើតអាំរីកដរស្ះ  
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សហើយ កតងសីុកដរស្ះែញិ យា៉ាងណាមិញ រមមទាំងឡាយ របស់ 
ខ្លួន កតង ា្ំបុគគល្អនរព្បព្រឹតតរនលងបញ្ញា ជាសព្គឿងជព្មះចិតត ឲ្យ 
សៅោន់ទុគគតិ រ៏យា៉ាងស្ះឯង។ 

( ខុ្ទៃរនិោយធមមបទ ២៥.២៤០.៥៩ឬបិដរកខ្មរ ៥២ទាំរ័រ៧២ )។ 

ទ្េរាប ិច ម្  វុឌ្ឍា ម្  ពាោ ម្  ច បណឌិ ត្ 
អឌ្ឍា ម្ចវ ទ្លិទទ  ច សម្រវ មចចុបរា នា ។ 
សសចរតីថា រួរជនណាៗ សទះបីសរមងរតី ចាស់រតី ពាល្រតី  

បណ្ឌិ តរតី អនរមានរតី អនរព្ររតី ជនទាំងអស់ស្ះ កតងមានសសចរតី 
ស្ថល ប់សៅខាងមុខ្ ។ ( មហាបរនិិពាវ នសូព្ត ២៥៦ ) ។ 

ត្ម្ោម្ម ភិក្ខ ម្វ បុគគល សម្នាត  សាំវជិាជ មនា 
ម្ោក្សោឹ ។ ក្ត្ម្ម ត្ម្ោ ។ គថូភាណើ  បុបផភាណើ  
មធុភាណើ  ។ 

កព្បថា មាន ល្ភិ្រខុទាំងឡាយ បុគគល្៣ រួរសនះ រកមងមាន 
សៅរនុងសលារ ។ បុគគល្ ៣ រួរ សតើដូចសមតច? គឺបុគគល្មានសាំដី 
សអុយដូចលាមរ ១ បុគគល្មានសាំដីព្រអូបដូចផ្កា  ១ បុគគល្មាន 
សាំដីកទអមដូចទឹរ មុាំ ១ ។ ( បិដរសល្ខ្ ៤១ ទាំរ័រ ៦៣ ) ។ 
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ត្ម្ោម្ម ភិក្ខ ម្វ បុគគោ សម្នាត  សាំវឈិជមនា 
ម្ោក្សោឹ ។ ក្ត្ម្ម ត្ម្ោ ។ អវកុ្ឈជបបម្ញ្ញញ  បុគគម្ោ 
ឧចឆនតបបម្ញ្ញញ  បុគគម្ោ បុថុបបម្ញ្ញញ  បុគគម្ោ ។ 

កព្បថា មាន ល្ភិ្រខុទាំងឡាយ បុគគល្៣ រួរសនះ រកមងមាន 
សៅរនុងសលារ ។ បុគគល្ ៣ រួរ សតើដូចសមតច? គឺបុគគល្មាន 
ព្បាជាា ដូចជារអមផ្កា ប់ ១ បុគគល្មានព្បាជាា ដូចងនរ់សល្ច ១ បុគគល្ 
មានព្បាជាា ដ៏ទូលាយ ១ ។ ( បិដរសល្ខ្ ៤១ ទាំរ័រ ៦៩ ) ។ 

ឧបនើ ត្ ិ ឈើវតិ្មបបម ុាំ ឈរបូនើត្សេ ន សនតិ 
ាណា ឯត្ាំ ភ ាំ មរម្ណ ម្បក្ខមម្នា បុញ្ញញ និ 
ក្ ិរាថ សុោវោនិ ។  

កព្បថា ជីែតិគឺអាយុមានព្បមាណ្តិច កដល្ជរាបញ្ជូ ន 
តៗគ្នន  ទីរឹងអាយុមានព្បមាណ្តិច មិនមានដល់្បុគគល្ កដល្ 
ជរាបញ្ជូ នតៗគ្នន  ោល្សបើបុគគល្ស ើញ ភ័្យរនុងមរណ្ៈនុ ះ គួរសធវើ 
នូែបុណ្យទាំងឡាយ កដល្ជាសហតុ ា្ំមរនូែសសចរតីសុខ្ ។ 

ម្ោធ កាម្ ន សញ្ញញ ម្ម វាចា  ឧទ្ 
ម្ចត្សាត្ាំ ត្សេ ម្បត្សេ សុោ  ម្ោត្ិ  ាំ ឈើវមម្នា 
បក្ម្រាត្ ិ  បុញ្ញនត ិ។ 
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សសចរតីថា សសចរតីសព្ងួមសោយោយវ្ហចាចិតតណា ាាំងរី 
្ ូែសនះសៅ បុណ្យកដល្សរើតអាំរីោរសព្ងួមស្ះ រកមងព្បព្រឹតត 
សៅ សដើមែីជាសុខ្ដល់្បុគគល្កដល្សៅោន់បរសលារស្ះ (សព្ពាះ 
សហតុស្ះ ) ោល្សបើបុគគល្រស់សៅ គួរកតសធវើបុណ្យ ។ 

( បិដរសល្ខ្ ៤១ ទាំរ័រ ១៣៣- ១៣៤ ) ។ 
 

អងគរបស់បណ្ឌិ ត៤យា៉ាងគឺៈ 
១.កត្ញ្ញូ ែឹរឧបកាា រ្េុណ្តែលងេបាទង វ្ើែល់េលួទ 
២. អ្ត្តសុទធិ ង វ្ើេលួទឲ្យបរ្សិុទធចាកបាប 
៣. បរ្សុទធិ តណ្ោអំ្នកែន្ទឲ្យបរ្សិុទធ  
៤. សរគហ សង្ហោះែល់ជទែន្ទតែលេួរ្សង្ហោះ ។ 
ក្នុ ងការម្ទ្សនាព្រះសមោ សមពុទ្ធព្ាសភ់ាសាអវើ? 
សយើងដឹងសហើយថា ព្រះសមាម សមពុទធព្បារដជាព្ាស់ភាស្ថ 

មគធៈ សព្ពាះភាស្ថមគធៈភាស្ថជាភាស្ថអនរស្សុរស្ះ មិន 
ព្ាស់ាមភាស្ថសែឌិរសទ សព្ពាះសែឌិរជាភាស្ថ កដល្រួរ 
ព្ពាហមណ៍្បានររាទុរអរសរសិល្ែ៍របស់ព្ពាហមណ៍្រ៏សរសសរ 
សោយភាស្ថសែឌិរ ព្បជាជនទូសៅ្តមានឱោសសិរាគមពីរព្រះ 
សែទសទ សហើយរ៏មិនបានសចះដឹងភាស្ថសែឌិរសោយល្អកដរ សព្ពាះ 
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ជាភាស្ថអរសរសិល្ែ ៍ មិនកមនជាភាស្ថនិយាយ ដូសចនះព្រះរុទធ 
ចបស់ជាព្ាស់ាមភាស្ថមគធៈ ។ 

ព្រះសមាម សមពុទធព្រះអងគព្ទង់ព្ាស់បានសព្ចើនភាស្ថ សព្ពាះ 
ព្រះអងគជានិរតុតិបដិសមភិទ ព្ទង់មានព្បាជាា កបររនុងភាស្ថ ព្ទង់ 
សសតចយាងសៅរនុងព្បសទស ឬរដឋសទសងៗទាំង៧រដឋ ព្បជាជនផ្នរដឋ 
ស្ះៗនិយាយភាស្ថ មិនដូចគ្នន  លុ្ះព្រះអងគព្ទង់សសតចយាងសៅ 
ដល់្រដឋណា រ៏ព្ាស់ជាភាស្ថរនុងរដឋស្ះ សព្ពាះភាស្ថរនុងរដឋ 
ស្ះៗសទះជាមិនដូចគ្នន រ៏រិតកមន ប៉ាុកនតរ៏មិនខុ្សគ្នន ប៉ាុ ម្ នសទ 
ដូចជាភាស្ថរនុងព្បសទស្ណាឌ សរវផ្ងៃមានភាស្ថនិយាយព្ប- 
កហល្៤០០ភាស្ថ ។ ព្បជាជនរនុងរដឋជាមួយគ្នន និយាយមិនដូច 
គ្នន  កតភាស្ថទាំងស្ះសព្ចើនកតស្សសដៀងគ្នន  សបើដឹងភាស្ថមួយ 
សហើយ រ៏អាចស្ថត ប់ឬនិយាយភាស្ថមួយសទៀតបានកដរ ។ មនុសស
្ណាឌ សរវផ្ងៃសនះរនុងរដឋនិយាយៗនិយាយបានសព្ចើនភាស្ថអនរ
ខ្លះអាចនិយាយបាន១០ភាសខ្លះសទៀតរ៏និយាយបានជាង១០ 
ភាស្ថ ។ ដូសចនះព្រះរុទធជាមាេ ស់រនុងឋានៈគឺៈ 

១. ព្រះអងគព្ទង់ ឧបែតតិសៅព្រុងរបិល្រ័សតុ កដនដីសរាៈ 
កដល្សៅសព្ោមព្បសទសសោសល្ ព្រះរុទធអងគ រ៏អាចព្ាស់ 
ភាស្ថរដឋសោសល្ ។ 
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២. ព្រះអងគព្ទង់កសវងររសមារខធម៌ និងព្ទង់ព្បោសព្រះ 
រុទធស្ថស្សៅរនុងរដឋមគធៈ ព្រះអងគរ៏អាចព្ាស់ភាស្ថអនរ 
មគធៈ ។ 

៣. ព្រះអងគជានិរតុតិបដិសមភិទ ព្រះអងគរ៏អាចព្ាស់បាន 
សព្ចើនភាស្ថ ។ 

ការ លម់្ឃើញក្នអនក្ព្បាឈញទក់្ទ្ងនងឹភាសា 
រ. ស្ថស្រស្ថត ចារយ ែលិ្សល្ៀម ផ្រសគើរ ៍យល់្ស ើញថា បាលី្ 

ជាមូល្ភាស្ថគឺជាភាស្ថសដើម សព្ពាះជាភាស្ថររារុទធែចនៈទុរ 
ឯភាស្ថដផ្ទៗព្គ្នន់កតជាភាស្ថអនរស្សុរប ៃ្ ប់ចុះមរ ។ 

ខ្. សលារ អី ែនិដីសស ៍ និងសអស សល្ែ ី យល់្ស ើញថា 
បាលី្មាន ភ្សតុាងមររី ភាស្ថមាគធី ឬភាស្ថមគធៈ ។ 

គ. សលារ សយមស៍ អ័ល្ែសិ និងសលារ យ៉ារជ៍សព្រៀស្ថន់  

យល់្ស ើញថាបាលី្ គឺជាភាស្ថផ្នរដឋមគធៈ ។ 

 . សលារ សអស សខ្ ឆ្មត់សទើរជី៍ ឲ្យទសសៈថា បាលី្ 
គួរកតមររីភាស្ថសូរសសនី សព្ពាះោរបសញ្េញសាំស ង និង 
ល្រខណ្ៈផ្នពារយនិយាយស្សសដៀងគ្នន ជាងភាស្ថដផ្ទៗឯសទៀត។ 

ង. ស្ថស្រស្ថត ចារយ សអម ែនិសទើរនិ៍ស ឲ្យទសសនៈថា បាលី្  
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ស្សសដៀងគ្នន នឹងភាស្ថអារាធមាគធី ជាភាស្ថសព្បើ សរសសរអរសរ 
សិល្ែ៍ផ្នស្ថស្សជន ។ 

ទ្សេនឺៈម្សេងៗម្ៅម្លើក្ដនែងម្ក្ើ ត្ក្ន 
ភាសាបាលើ 

រកនលងសរើតផ្នភាស្ថបាលី្សនះ អនរព្បាជាបានគិតស ើញ 
សទសងៗរីគ្នន  នឹង ា្ំមររណ៌្្រនុងទីសនះសោយសសងខប ដូចតសៅ 
គឺៈ 

១. សលារ កមរស៍ សែល្សល្សសុើរ ៍មានព្បស្ថសន៍ថា បាលី្ 
គឺភាស្ថរបស់បាដលិ្បុព្ត សព្ពាះោរសធវើសង្គគ យ្ សល្ើរទី៣រ៏សធវើ 
សៅទីសនះ សហើយព្រះបាទអសស្ថរបានបសញ្េញសមណ្ទូតសៅព្ប 
ោសស្ថស្ រ៏សចញរីរកនលងសនះកដរ ។ 

២. សលារ អូល្ សដនសបើររ៍ មានព្បស្ថសន៍ថា បាលី្ ជា 
ភាស្ថកដល្សព្បើនិយាយសៅរនុងរដឋោលិ្ងគ សព្ពាះសជឿថារុទធស្ថ- 
ស្បានទសរវទាយសៅដល់្ព្បសទសស្សីល្ង្គា រ៏មររីោលិ្ងាៈ 
មិនកមនព្រះភិ្រខុមហិនៃ ា្ំ យរសៅទសរវទាយសទ ។ 

៣. សលារ សែសសទើរោ៍រដ៍ និង អីុ គុនមានព្បស្ថសន៍ថា 
បាលី្ ជាភាស្ថអនរឧសជជនី រដឋអែនតី សព្ពាះភាស្ថបាលី្ មានពារយ 
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ស្សសដៀងគ្នន និងភាស្ថសៅនឹងសិលាចាររឹសិរ្ និងព្រះមហិនៃ-
សតារបាន ា្ំព្រះរុទធ ស្ថស្ចូល្សៅរនុងព្បសទសល្ង្គា ស្ះ រ៏ 
មររីអនរឧសជជនីសនះកដរ ។ 

៤. សលារ សសតន សោសៅែ ី មានព្បស្ថសន៍ថា ភាស្ថ 
បាលី្ ជាភាស្ថសព្បើនិយាយគ្នន មតុាំបរសិែណ្ភ្នាំែនិធយៈ ។ 

៥. សលារ សព្រៀ ស្ថន់ មានព្បស្ថសន៍ថា បាលី្ ជាភាស្ថ 
បានកតសរសសរទុរសៅរនុងសសៀែសៅកដល្សគនិយាយគ្នន សៅតរា-
សិលា ។ 

៦. សលារ អារ អតសា កែហវងត៍ មានព្បស្ថសន៍ថា បាលី្ 
ជាភាស្ថកដល្សរសសរទុរសៅរនុងសសៀែសៅ មិនកមនភាស្ថនិ-
យាយសទ សហើយសព្បើសៅភាគរណាត ល្ និងទិសខាងលិ្ចផ្នភ្នាំ 
ែនិធយៈ ។ 

៧. ស្ថស្រស្ថត ចារយ រដិស៍ សដែដិស៍ មានព្បស្ថសន៍ថា បាលី្ 
មានឬសគល់្មររីភាស្ថរបស់សោសល្ ។ 

៨. អនរព្បាជារនុងព្បសទសផ្នអនរសគ្នរររាប់អាន ព្រះរុទធ 
ស្ថស្សងរវ្ហទ ភាគសព្ចើនមានព្បស្ថសន៍ថា បាលី្ ជាភាស្ថ 
មគធៈ សហើយសព្បើនិយាយគ្នន សៅរដឋមគធៈស្ះឯង ។ សទះជា 
យា៉ាងណារ៏សោយ ជាោរទុតែស័ិយអាចដឹងបាន ភាស្ថបាលី្ 
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សព្បើនិយាយគ្នន រនុងព្បសទស្ណាឌ  សៅភូ្មិភាគណារិតព្បារដ 
អនរព្បាជាទាំងឡាយរ៏គិតស ើញសទសងៗរីគ្នន យា៉ាងសនះ កតគួរ
ស្ថត ប់មតិរបស់សលារទាំងឡាយសនះ ។ 

ភាសារបសស់ត្វទ្មូ្ៅ 
មានិត្ម្រា េិ ទ្េរកាម្ល កុ្មរម្ក្ មម្ញ្ច  

វាបើម្ឋ វា និបជាជ ម្បាវ  ត្ាំ ត្ាំ ក្ថ មម្នា ានិ 
ានិកិ្ចាច និ ក្ម្រានតិ ។ ទរកា ម្ត្សាំ ត្ាំ ត្ាំ ភាសាំ 
វវាថ ម្បនត ិ ឥមិនា ឥទ្ាំ វុត្តាំ ឥមិនា ឥទ្ាំ វុត្តនតិ ។ គចឆម្នត 
គចឆម្នត កាម្ល សរវមប ិភាសាំ ជាននតិ ។មា ទ្មិ ើ បិា 
អនធម្កា ។ ម្ត្សាំ ជាត្ទរម្កា សម្ច មតុ្ ក្ថាំ បឋមាំ 
សុណាត្ ិ  ទ្មិ ភាសាំ ភាសសិេត្ិ ។ សម្ច បិតុ្ ក្ថាំ 
បឋមាំ សុណាត្ ិអនធក្ភាសាំ ភាសិសេត្ិ ។ ឧភិននាំបិ បន 
ក្ថាំ អសុណម្នាត  មគធភាសាំ ភាសសិេត្ិ ។ 

សសចរតីថា សរល្រុមារសៅជាទររ មាត យឪរុរសទតរវ្ហឲ្យ 
សដរសៅសល្ើកព្គឬាាំង សហើយនិយាយសធវើរិចាេ ោរជាធមមា ។ 
សមតីរួរគ្នត់ទាំងអមបល្មាណ្ទររនឹងរាំណ្ត់រនុងចិតតថា 
“មាត យឪរុរអញនិយាយយា៉ាងសនះៗ” ។ យូរៗសៅ សរមងនឹងសចះ 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
196 

 
  

ភាស្ថនិយាយទាំងអស់ស្ះបាន ។ ឧទហរណ៏្ថា មាត យជន 
ជាតិទមិ  ឪរុរជនជាតិអនធរ ។ រនុងចាំសណាមរួរគ្នត់ សបើទររ 
ដ៏តូចខ្េីស្ថត ប់ឮសមតីមាត យមុន វ្ហនឹងនិយាយសចញជាភាស្ថទមិ- 
  ។ សបើវ្ហស្ថត ប់ឮសាំដីឪរុរមុន រ៏នឹងនិយាយសចញជាភាស្ថ 
អនធរ ។ ប៉ាុកនតទៃុយសៅែញិ ោល្សបើវ្ហមិនឮសាំដីរបស់អនរទាំងរី 
ស្ះសទ ចបស់ជានិយាយសចញមរជា មាគធភាស្ថកតមតង ។ 

ម្ោបិ អគាមម្ក្ មោអរម្ញ្ញ និរវម្ាត  ត្ត្ថ 
អម្ញ្ញញ ក្ម្ថម្នាត  នាម នត្ថ ិ ម្សាបិ អត្តម្នា ធមោា  
វចនាំសមុោឋ ម្បម្នាត  មគធភាសម្មវ ភាសិសេត្ ិ។ និរម្  
ត្ិរចាឆ នម្ោនិ ាំ បិត្តិវសិម្  មនុសេម្ោម្ក្ម្ទ្វម្ោ- 
ម្ក្ត្ិ សរវត្ថ មគធភាសាវ ឧសេនាន  ។ ត្ត្ថ ម្សសា 
ឱែឋកិ្រាត្ អនធក្ម្ោនក្ទ្មិ ភាសាទ្ិកា អោឋ រស 
ភាសា បរវិត្តនត ិ  ។ អ ម្មម្វកា  ថាភុចចព្រេោម្វោរ -
អរ ិម្វាោរសង្គខ ា មគធភាសា ន បរវិត្តនតិ ។ 
សមោ សមពុ ម្ទធ ប ិម្ត្បិែក្ាំ  រុទ្ធវចនាំ ត្នថឹ អាម្រាម្បម្នាត   
មគធភាសាម្ ឯវអាម្រាម្បសិ ។ 
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ឧទហរណ៍្មួយសទៀតថា សរមងកដល្សរើតសៅរនុងផ្ព្រធាំមិន 
មានស្សុរទល់្កតសស្ថះ នឹងររនរណាមួយកដល្និយាយភាស្ថ 
អវីសៅទីស្ះ រ៏គ្នម នកដរ ។ សរមងស្ះនឹងមុខ្កតនិយាយសាំដីសចញ 
មរជាមាគធភាស្ថាមធមមាខ្លួនឯងកតមតង។ ជាោររិតណាស់ 
មាគធភាស្ថសព្បើនិយាយជាទូសៅសរវរកនលង មានដូចជា សៅឋា- 
ននររ ឋានសព្បត រាំសណ្ើ តសតវតិរចាឆ ន ឋានមនុសស និងឋាន 
សទែា ។ ភាស្ថកដល្កព្បព្បួល្មាន១៨ មានភាស្ថមនុសស ផ្ព្រ 
ភាស្ថអនធរ ភាស្ថសយានរ និងភាស្ថទមិ ជាសដើម ។ កតភាស្ថ 
កដល្មិនសចះកព្បព្បួល្ មានកតមួយគត់គឺមាគធភាស្ថ កដល្ជា 
សវ្ហហាររបស់ព្រហមនិងជាសវ្ហហាររបស់ព្រះអរយិបុគគល្ ។សូមែីកត 
ព្រះសមាម សមពុទធមុននឹងសល្ើររុទធែចនៈគឺ ព្រះផ្ព្តបិដរ ឲ្យមរជា 
ភាស្ថមានរសបៀប រ៏សល្ើរសោយកទអរាមមាគធភាស្ថ សនះ    
កដរ ។ 

ក្សាោ  ឯវញ្ហិ  អត្ថាំ អេរតុិ្ាំ សុខាំ ម្ោត្ិ ។ 
មគធភាសា  េិ ត្នត ឹអារុ ហសេ រុទ្ធវចនសេ ម្សាម្ត្ 
បន សងឃែតិត្មម្ត្តម្ វ ន សម្ត្ន ន សេម្សេន 
អម្ាថ  ឧបោឋ ត្ ិ ។ អញ្ញញ   បន ភាសា  ត្នត ឹអារុ ហាំ 
ម្បាម្ថាវ  ម្បាម្ថាវ  ឧគគម្េត្រវាំ ម្ោត្ិ ។ រេុមប ិ
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ឧគគម្េាវ  បន បុថុឈជនសេ បែិសមភិទបបត្តិ នាម នត្ថ ិ
អរ ិសាវម្កា ម្នា បែិសមភទិបបម្ាត  នាម នត្ថ ិ។ 

អតាន័យកដល្ស្សួល្ ា្ំមរបរស្ស្ថយយា៉ាងសនះ សព្ពាះ 
សហតុអវី? រីសព្ពាះថារុទធែចនៈកដល្សល្ើរាមកបបកទនមាគធភា-
ស្ថោល្កដល្មរោន់គនលងសស្ថតបស្ថទ   រកមងយឺតយូរ ស- 
ព្មាប់សលារអនរកដល្បានសសព្មចបដិសមភិទ។ ប៉ាុកនតោរសរៀន 
សោយទសនៃញនូែរុទធែចនៈកដល្សល្ើរាមកបបកទនភាស្ថដផ្ទ
សព្តរីមាគធភាស្ថ     សទះសរៀនសព្ចើនប៉ាប៉ាុនណាោរសសព្មចបាន 
បដិបដិសមភិទ នឹងមិនមានសព្មាប់បុងុជជន ។ សោយក រអរយិ 
ស្ថែរ័កដល្ថាមិនបានសសព្មច បដិសមភិទមិនមានស ើយ ។  

(អដឋរថាសសមាម ហែសិ្ទនី) 

សភាវនិរុត្តើត្ិ (វភិ.អែឋ.) ច មគធកិា ភាសា, 
ោ  សមោ សមពុ ម្ទធ  ម្ត្បិែក្ាំ  រុទ្ធវចនាំ ត្នត ឹអាម្រាម្បនតិ, 
ព្រោោ ម្នា ច អគាមម្ក្ អរម្ញ្ញ កិ្ញ្ចិ  វចនាំ អសុាវ  
វឌ្ឍឍតិ្ទរកា ច អត្តម្នា ធមោា  ភាសនត,ិ ោ ច 
អបាម្ សុ មនុម្សេ ម្ទ្វម្ោម្ក្ ម្ចវ មគធភាសា 
ឧសេនាន , បចាឆ  ច ត្ម្ា អនធក្ម្ោនទ្មិឡាទ្ិម្ទ្សភា-
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សា ម្ចវ សក្កាទ្អិោឋ រសសមោភាសា ច និរតាត , 
សា េិ  សាោ  ឥត្រាសុ ភាសាសុ បរវិត្តនាត សុប ិ ន 
បរវិត្តត្,ិ សរពកាលាំ អត្តម្នា សភាម្វ ឯវ ត្ិែឋត្ិ, ត្សាោ  
“សភាវនិរុត្តើ”ត្ិ វុចចត្ ិ។ 

ពារយ សភាែនិរតុតិ បានដល់្ភាស្ថរបស់ជនជាតិមគធៈ 
កដល្ព្រះសមាម សមពុទធយរជាកបបកទនផ្នរុទធែចនៈគឺ ព្រះផ្ព្តបិ- 
ដរ នឹងសៅថាភាស្ថរបស់ព្រហមរ៏បាន ។ ទររមិនបានឮពារយ 
អវី ចសព្មើនែយ័ធាំសៅកតរនុងផ្ព្រមិនមានស្សុរ នឹងនិយាយសចញ 
ភាស្ថាមធមមារបស់ខ្លួនជាមាគធៈភាស្ថកតមតង កដល្ភាស្ថ 
សនះបានសព្បើនិយាយគ្នន រនុងឋាន អបាយភូ្មិ មនុសសសលារ និង 
សទែសលារ ។ ប៉ាុកនតសព្ោយមរ សទសភាស្ថ (ភាស្ថសព្បើាមព្ប 
សទស) មានភាស្ថ អនធរ សយានរ ទមិ ជាសដើម រ៏មានសព្បើ 
និយាយគ្នន រនុងព្បសទសស ើង និងមហាភាស្ថ១៨មានភាស្ថ 
សាំស្រសាឹតជាសដើម រ៏សរើតស ើងកដរ ។ ភាស្ថកដល្សរើតស ើងសព្ោយ 
ទាំងអមបល្សនះបរែិតតផ្កល ស់បតូរណាស់ ស ើញកតមាគធៈភាស្ថ 
ស្ះ ឋិតសៅរនុងសភាែៈខ្លួនដូចកដល្ព្គប់សម័យោល្ ដូសចាន ះ 
សហើយសទើបសៅថា សភាែនិរតុតិ ។ 
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ត្ាថ ត្ ិមគធម្សសភាសាសុ ។ ម្សសា បរវិត្តនត ិ
ឯក្ម្នតន កាលនតម្រ អញ្ញថា ម្ោនតិ វនិសេនតិ ច ។ 
មគធា បន ក្ត្ថច ិក្ទច ិបរវិត្តនតើប ិន សរពត្ថ សរពនថ 
សរវថា ច បរវិត្តត្,ិ ក្បបវនិាម្សប ិត្ិែឋត្ិ វាត្ិអ ម្មម្វ- 
កា ន បរវិត្តត្ើត្ ិអាេ ។ 

ភាស្ថទាំងឡាយសទសងៗសល្ើរកល្ងមាគធភាស្ថ កតង 
កព្បព្បួល្សៅជាព្បោរដផ្ទសទសងរីភារសដើម ចួននឹងអាច ែ ិ្ ស 
ស្ថបសូនយបាត់កល្ងឮសគនិយាយសៅ រ៏ថាបាន ។ ចាំកណ្រខាង 
មាគធភាស្ថ សបើមានោរកព្បព្បលួ្សោយរកនលងនិង ោល្សម័យ 
ខ្លះរ៏មិនកព្បព្បួល្សៅទាំងស្សុងព្គប់ទីរកនលងព្គប់ ោល្សម័យ 
សទះសូមែីែ ិ្ សអស់របែសហើយរ៏សោយ វ្ហសៅកត ឋិតសៅ 
ដកដល្ ។ សោយព្បោរដូចសពាល្មរសនះ បានជាសលារ សពាល្ 
ថា “ភាស្ថកដល្មិនសចះកព្បព្បួល្ មានកតមួយគត់គឺ មាគធ 
ភាស្ថ” ។ 

សភាវនិរុត្តឹ ជាននាត ននតិ មគធ ភាសាំ ជាននាត នាំ ។ 
មគធភាសា េិ មលូភាសាត្ិ ច អរ ិភាសាត្ិ ច 
មគធភាសាត្ិ ច បា ភិាសាត្ិ ច ធមោនិរុត្តើត្ិ ច 
សភាវនិរុត្តើត្ិ ច វុចចត្ិ ។ 
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អស់សលារអនរសចះដឹងសភាែនិរតុតិ សសមើគ្នន នឹងសចះមាគធភា 
ស្ថរីសព្ពាះថាមាគធភាស្ថ សៅថាមូល្ភាស្ថរ៏បាន អរយិ 
ភាស្ថរ៏បាន មាគធភាស្ថរ៏បាន បា ីភាស្ថរ៏បាន ធមមនិរតុតិរ៏ 
បាន សភាែនិរតុតិរ៏បាន ៕  

 មានម្នសិការការងារ លុះប្តារុះពារងារប្រង្ោជន ៍ ។ 

សម្ងខេការចងព្ក្ងធម៌វិន័យ 

ចាប់នដីមត្វុំងអុំពីស្នមាចគ្ពោះស្ពាញ្ញូជាម្តច ស់្បរនិិព្តា ន ថ្នា យគ្ពោះ 
នភលីងនហយី កនលងនៅបាន៧នងៃ គ្ពោះមហាកស្សបនតថរ រលឹកដល់ព្តកយ 
ស្ញភទៃភិកខញបសួ្ឯចាស់្ នព្តលតមោះគ្ពោះបរមគ្រូជាមូលនហតញ ក៏គ្បារពធការ 
ស្ង្គា យនា នរសី្យកស្ញទធខ្តគ្ពោះអរហនាគ្ទង់បដិស្មាោិ ញណ និងគ្ពោះ 
អាននៃជានស្កខបញរាល ខ្ដលបានស្នគ្មចគ្ពោះអរហតាកាញង ោគ្តីននាោះមួយ 
អងាផង ជា៥០០គ្ពោះអងា លញោះគ្ពឹកន ងីនធាីស្ង្គា យនាោុំង ៥០០គ្ពោះ 
អងា ម្តនគ្ពោះបាទអជាតស្គ្តូវជាសាស្នូបតថមាក៍ ។ ស្ង្គា យនាគ្ពោះនគ្ត 
បិដក កាញងមណឌ លនទៀបស្តាបណណរញហា នានវភារបព៌ាត នទៀបគ្កុងោជគ្រឹោះ 
មហានររ ៧ខ្ខ នទីបស្នគ្មចការបឋមស្ង្គា យនា ។ 

លញោះគ្ពោះពញទធសាស្នាកនលងនៅបាន១០០ឆ្ា ុំ ពួកភិកខញវជាីគ្គមជា 
អលជាីស្ខ្មាងវតថញ១០គ្បការ ខញស្អុំពីគ្ពោះវនិយបបញ្ញតាិ នទីបគ្ពោះខីណ្ត 
គ្ស្ព៨គ្ពោះអងា ម្តនគ្ពោះយស្នតថរជានដីម ម្តនគ្ពោះនរវតនតថរជាបរនិយា 
សានជគ្មោះទស្វតថញអធិករណ៍ឲ្យរម្តៃ ប់ ញញ ុំងគ្ពោះពញទធសាស្នាឲ្យបរសិ្ញទធ 
នហយីនរសី្គ្ពោះអរហាដ៏គ្ទង់បដិស្មាិោញណ បាន៧០០គ្ពោះអងា ម្តន 
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គ្ពោះស្ពាកាមិមហានងរជាគ្បធាន នធាីស្ង្គា យនាគ្ពោះនគ្តបិដកកាញងវាលលញ 
កាោម នទៀបនររនវសាលី ម្តនគ្ពោះបាទកាលានសាកោជជាសាស្នូ- 
បតថមាក៍ ៨ខ្ខ នទីបស្នគ្មចការទញតយិស្ង្គា យនា ។ 

លញោះគ្ពោះពញទធសាស្នាកនលងនៅបាន២១៨ឆ្ា ុំ ពួកតិរ ថយិចូលបួស្ 
បលមកាញងគ្ពោះពញទធសាស្នា នទីបគ្ពោះនម្តរាលលីបញតាតិស្សនតថរ ញញ ុំងគ្ពោះបាទ 
ធម្តម នសាកោជ ឲ្យនរៀននចោះកាញងពញទធស្ម័យ នហយីជគ្មោះផសកឹតិរ ិថយ៦មញីន  

នាក់ញញ ុំងគ្ពោះពញទធសាស្នាឲ្យបរសិ្ញទធ នទីបគ្ពោះនម្តរាលលីបញតាតិស្សនតថរ គ្ទង់ 
នគ្ជីស្នរសី្គ្ពោះអរហនាគ្ទង់បដិស្មាិោ បាន១ព្តន់គ្ពោះអងា ស្ង្គា យនា 
គ្ពោះនគ្តបិដក កាញងអនសាកាោម នទៀបគ្កុងបាតលីបញគ្ត ម្តនគ្ពោះបាទធម្តម  
នសាកោជ ជាសាស្នូបតថមាក៍ ៩ ខ្ខ នទីបស្នគ្មចការតតយិស្ង្គា យនា ។ 

លញោះគ្ពោះពញទធសាស្នាកនលងនៅបាន២៣៨ឆ្ា ុំ នទីបគ្ពោះមហនិៃនតថរ 
បង្គា ប់នាងស្ងឃមិត្វា នងរ ី ឲ្យនាុំនដីមគ្ពោះនព្តធិគ្ពឹកស ខ្ដលគ្ពោះបាទធម្តម  
នសាកគ្ទង់សាកអុំពីមហានព្តធិ នផ្ីនៅថ្នា យគ្ពោះបាទនទវានមបយិតិស្សោុំ 
កាញងលង្គា ទាីប នហយីបានបុំបួស្កញលបញគ្តឲ្យនរៀនគ្ពោះបរយិតាិធម៌ា រ ញញ ុំង 
ឬស្គ្ពោះពញទធសាស្នាឲ្យចាក់ចញោះកាញងលង្គា ទាីបនហយី នទីបគ្ពោះខីណ្តគ្ស្ព 
៦៨គ្ពោះអងា ម្តនគ្ពោះមហនិៃនតថរនិងគ្ពោះអរដិឋនតថរជាគ្បធាន គ្បជញុំគ្ពោះស្ងឃ 
គ្ទង់គ្ពោះបរយិតាិធម៌ា៥០០អងា ស្ង្គា យនាគ្ពោះនគ្តបិដក កាញងមណឌ លបងូ 
បាោម នទៀបគ្កុងអនញោធបញរ ី ម្តនគ្ពោះបាទនទវានមបយិតិស្សជាសាស្នូ- 
បតថមាក៍ ១០ខ្ខ នទីបស្នគ្មចការចតញតថស្ង្គា យនា ។ 

លញោះគ្ពោះពញទធសាស្នាកនលងនៅបាន៤៣៣ឆ្ា ុំ គ្គននាោះគ្ពោះអរហនា  
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ោុំងឡាយកាញងលង្គា ទាីប ពិចារណ្តយល់ថ្ន គ្ពោះស្ងឃខ្ដលគ្ទង់គ្ពោះនគ្ត 
បិដកចាុំម្តត់ននាោះ កាន់ខ្តងយតិចចញោះនៅ នទីបនគ្ជីស្នរសី្គ្ពោះអរហនាបដិ 
ស្មាិោញណ និងគ្ពោះស្ងឃបញងញជានខ្ដលគ្ទង់គ្ពោះបរយិតាិនគ្ចីនជាងព្តន់ 
អងា គ្បជញុំកាញងអភយរិរបីព៌ាត នទៀបគ្កុងអនញោធបញរ ីម្តនគ្ពោះបាទវដាគមិនី 
អភ័យជាសាស្នូបតថមាក៍ នធាីមណឌ លថ្នា យ នដីមបនីធាីស្ង្គា យនាគ្ពោះនគ្ត 
បិដក ចារកឹចញោះកាញងស្លឹករតឹោុំងបាលីោុំងអដឋកថ្ន ជាសី្ហ ភាសា ១ឆ្ា ុំ 
នទីបស្នគ្មចការបញ្ចស្ង្គា យនា ។ 

លញោះគ្ពោះពញទធសាស្នាកនលងនៅបាន៩៥៦ឆ្ា ុំ គ្ពោះពញទធនឃ្លសាចារយ 
នចញអុំពីជមពូទាីប នៅខ្គ្បគ្ពោះនគ្តបិដកខ្ដលជាសី្ហ ភាសាននាោះ ចារកឹ 
កាញងស្លឹករតឹជាងមី ខ្គ្បជាម្តរធភាសា នធាីការកាញងនលាហគ្បាសាទ នទៀប 
គ្កុងអនញោធបញរ ី ម្តនគ្ពោះមហានាមោជជាសាស្នូបតថមាក៍ ១ឆ្ា ុំ នទីប 
ស្នគ្មចការ្ដឋស្ង្គា យនា ។ 

លញោះគ្ពោះពញទធសាស្នាកនលងនៅបាន១៥៨៧ឆ្ា ុំ នទីបគ្ពោះកស្ស- 
បនតថរនិងគ្ពោះស្ងឃបញងញជាននគ្ចីនជាងព្តន់អងា គ្បជញុំជគ្មុោះគ្ពោះនគ្តបិដក 
ខ្ដលស្ល់នៅជាសី្ហ ភាសាខលោះលាយនោយម្តរធភាសាននាោះ ខ្គ្បជា 
ម្តរធភាសាោុំងអស់្ចារកឹចញោះកាញងស្លឹករតឹជាងមីម្តនគ្ពោះបាទបរកមព្តហញ
ោជាជាសាស្នូបតថមាក៍១ឆ្ា ុំនទីបស្នគ្មចការស្តាមស្ង្គា យនា ។ 

លញោះគ្ពោះពញទធសាស្នាកនលងនៅបាន២០២០ឆ្ា ុំ គ្ពោះធមមទនិានតថរ 
នឃញីថ្នគ្ពោះនគ្តបិដកននោះពិរញទធនគ្ចីននោយចមលងផ្លល ស់្ខ្បលង ខ្តងតួអកសរ 
ត្វមជាតិខលួនទីនទៗនទីបគ្ពោះធមមទិនានតថរនគ្ជីស្នរសី្ ភិកខញខ្ដលគ្ទង់គ្ពោះបរ ិ
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យតាិបាន១០០អងាជគ្មោះគ្ពោះនគ្តបិដក នៅមណឌ បកាញងមហានព្តោមនទៀប 
គ្កុងន្ៀងនម៉ាម្តនគ្ពោះបាទសិ្រធិមមគ្កវតិលកោជ ជាសាស្នូបតថមាក៍ ១ឆ្ា ុំ 
នទីបស្នគ្មចការ អដឋមស្ង្គា យនាគ្ពោះពញទធសាស្នាក៏រញងនរឿងនរៀងមក ។ 

លញោះគ្ពោះពញទធសាស្នាកនលងនៅបាន២៣៣១ឆ្ា ុំកាញងនងៃ១៥នកីតខ្ខ
កតាិក ឆ្ា ុំវកស្ុំរទឹធិស័្ក ច.ស្.១១៤៤ ននាោះគ្ទង់ (នស្ាចពញទធយ៉ាតហាា ចូ 
ឡានលាក)យល់ថ្ន គ្ពោះនគ្តបិដកនឃលៀងឃ្លល តជានគ្ចីន ពិរញទធក៏នគ្ចីន នទីប 
គ្ទង់គ្បជញុំស្ងឃខ្ដលគ្ទង់បរយិតាិបាន២១៨អងា ចាត់អាចារយខ្ដលនចោះគ្ពោះ 
បរយិតាិ៣២រូបគ្ពមឲ្យស្នមាចគ្ពោះស្ងឃោជជាគ្បធាន ជគ្មោះគ្ពោះស្ញតានា- 
បិដក១គ្ពោះវន័រតជាគ្បធានជគ្មោះគ្ពោះវន័ិយបិដក១ គ្ពោះវមិលធមមជាគ្ប 
ធានជគ្មោះគ្ពោះស្ោៃ វនិស្ស្១គ្ពោះធមមនគ្តនលាកឈ្នឹ ខ្ដលគ្បគ្ពតឹាអលជាី 
ោជយមញនស្ញុំចូលជាគ្បធានជគ្មោះគ្ពោះអភធិមមបិដក១ជា៤គ្កុម ជញុំនញុំនផៃៀង 
គ្ពោះនគ្តបិដកនៅវតាគ្ពោះរតនាសាសាា ោមកាញងគ្កុងនទពមហានររម្តនគ្ពោះ
បាទស្នមាចគ្ពោះពញទធយ៉ាតហាា ចូឡានលាក ជាចាសាស្នូបតថមាក៍៥ ខ្ខនទីប 
ស្នគ្មចការនវស្ង្គា យនា ។ 

តនៅននោះនឹងអធិបាយអុំពអីកសរសិ្លបប៍ាលីជាអកសរសិ្លបគ៍្ពោះពញ
ទធសាស្នាខាងនងរវាទខ្ដលបានទទួលការសិ្កាមកពីពញទធសាស្នកិ 
ជនគ្រប់កាលស្ម័យខ្ញ ុំបាទមិនបានអធបិាយដល់អកសរសិ្លបទ៍ញកកាញងទ ី
ននោះនទ គ្គន់ខ្តនិយាយអុំពីរមពីរខ្ដលចាត់ជានស្ៀវនៅ អកសរសិ្លបប៍ាលី 
ត្វមនគលននោះប៉ាញនណ្តណ ោះ ។ 

ពណ៌ា នានោយស្នងខប នស្ៀវនៅគ្ពោះនគ្តបិដក មហាអដឋកថ្នអដឋ  
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កថ្ន ដកីា អនញដកីា នយាជនា និងបករណ៍ពនិស្ស្ខ្ដល ស្រនស្រជា 
ភាសាបាលី បញ្ចញ ោះទញកនូវពញទធវចនៈក៏ចាត់ថ្នជានស្ៀវនៅអកសរ សិ្លប ៍
បាលីខ្ដរ ។ 

ការសិ្កាអកសរសិ្លបប៍ាលីនដីមបឲី្យគ្ជាបថ្ននស្ៀវនៅអកសរ សិ្លប ៍
បាលីស្ម័យនផសងៗននាោះ អាកណ្តជាអាកស្រនស្រៗ ពីកាលណ្ត អាីជា 
ពញទធភាសិ្ត សាវក័ភាសិ្ត នទវត្វភាសិ្ត ជាមតិរបស់្អាចារយ និងការរិត 
នឃញីននអាកគ្បាជ្ោុំងឡាយនឹងនធាីឲ្យម្តនការនជឿម្តុំម្តន នហតញផលកាញង 
ការពិចារណ្តកាញងនគលននាោះ មិនខ្មននជឿនៅត្វមនរ និយាយ ឬឥតម្តន 
ភស្ាញត្វងននាោះនទ ការសិ្កាអកសរសិ្លបប៍ាលី នគ្បៀប ដូចបាននដីរត្វម  

ផលូវសាអ ត ផលូវោបនហយីគ្បាស្ចាកទញកខភ័យ នទីបនៅដល់ ទិស្នៅបាន ។ 

ស្ញភាសិ្តបញោណបាននព្តលថ្ន 
កាលខលួននៅនកមង  កញុំយកការនលង មកនធាីជាមញខ 

 គ្តូវខុំនរៀនសូ្គ្ត កញុំស្ ញកគ្រលញក  ស្នសុំគ្ទពយទញក 

 ត្វមស្ម័យកញុំនធាល យ ។ 

ដល់ចាស់្ជោ អនិស្សោ កម្តល ុំងងយនខាយ 

នធាីអាីពញុំនកីត នភលចមញខនភលចនគ្កាយ រួរកញុំបនណ្តា យ 

 ឲ្យខាតនវលា ។ 

អាយញជីវតិ នភលចពញុំបានរតិ អាទិតយចស្រនាៃ  
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នងៃស្ញីយប់ស្ញី នខៃចខៃីអាត្វម  ដល់នពលអនិចាច  

 នទីបភ្ាក់ខលួននគ្ពីត ។ 
 នងៃស្ញគ្ក ០១នោច ខ្ខភគ្ទបទ ឆ្ា ុំខាលនោស្័ក ព. ស្. ២៥៥៤ គ្តូវនឹងនងៃទី២៤ ខ្ខកញ្ជញ  ឆ្ា ុំ ២០១០ ។ 

ព្ព្ះនព្តបិដក 
នស្ៀវនៅគ្ពោះនគ្តបិដក ជានស្ៀវនៅខ្ដលចាស់្បុំផញតកាញងនស្ៀវនៅ 

អកសរសិ្លបប៍ាលីដូចគា  ជានស្ៀវនៅខ្ដលបញ្ចញ ោះទញកនូវព្តកយនគ្បៀនគ្បនៅ 
នដីមរបស់្គ្ពោះពញទធអងា ទញកបានលអជាងរមពីរនានាោុំងអស់្ពិតខ្មន អាច 
ម្តននស្ចកាីខលោះ គ្តូវបុំនពញចូលមក ឬកាត់នចញនៅ ខ្តក៏នជឿបានយា៉ា ង 
ពិតគ្បាកដថ្ន ម្តនភារតិចប៉ាញនណ្តណ ោះ ។ 

ត្វមភស្ាញត្វងខ្ផាកបាលីថ្ន គ្ពោះនគ្តបិដកបានគ្តូវចារកឹជាអកសរ 
ជាប់នឹងស្លឹករតឹកាលពីពញទធស្កោជ៤៥០ឆ្ា ុំ នៅនពលនធាីស្ង្គា យនានលីក 
ទី៤ កាញងគ្បនទស្គ្សី្លង្គា  គ្ពោះនគ្តបិដកោុំងអស់្បានគ្តូវចារជាអកសរទញក 
នឹងស្លឹករតឹយា៉ា ងនពញនលញបរបូិណ៌ា នហយី ។ 

ម្តនធម៌ាភារខលោះៗ ខ្ញ ុំយល់ថ្ន បានគ្តូវចារកឹជាអកសរមញនគ្ពោះ 
នគ្តបិដកននាោះនៅនទៀត ដូចជាបនង្គា លសិ្លាចារកឹរបស់្គ្ពោះបាទអនសាក 
ខ្ដលនោតនៅត្វមទីសាថ ននានាកាញងគ្បនទស្ឥណ្តឌ ននាោះ បញ្ចញ ោះនគលធម៌ា 
របស់្គ្ពោះពញទធអងាជានគ្ចីន អាចនិយាយបានថ្ន គ្ពោះធម៌ារបស់្គ្ពោះអងាភារ 
ខលោះៗ បានចារកឹជាអកសរនហយីត្វុំងខ្តស្ម័យគ្ពោះបាទអនសាកមហាោជ 
ខ្ដលបានគ្បាកដមកដលស់្ពានងៃននោះ ។ 
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បដិក នយងីខ្គ្បត្វមស្ពៃបាលី “កខ្ស្រញ្ចង កនញ្ា ី” ប៉ាញខ្នាព្តកយននោះ 
នគ្បីស្ុំនៅយក ការរបួរមួគ្ពោះពញទធតគ្ម្តស្់ទញកជាខ្ផាកៗ នដីមបងី្គយគ្សួ្ល 
ដល់ការសិ្ការបស់្ពញទធសាស្និកជនប៉ាញនណ្តណ ោះ ។ 

គ្ពោះពញទធវចនៈោុំងអស់្ខ្ដលគ្ពោះស្ម្តម ស្មពញទធគ្ទង់បានស្ុំខ្ដង៤៥ 
វស្ា ការគ្បមូលចូលគា នោយបិដក ម្តន៣បិដក, នោយនិកាយម្តន ៥ 

និកាយ, នោយអងាម្តន៩, នោយធមមកខនធម្តន៨៤០០០ ធមមកខនធ ។ 

ពុទ្ធវចនៈទាងំអសម់្នះមន៣ព្េម្ភទ្គ ៈ 

១. គ្ពោះវន័ិយបដិក 

២. គ្ពោះស្ញតានាបដិក 

៣. គ្ពោះអភធិមមបដិក ។ 

វន័ិយបដិកម្តន២១០០០ធមមកខនធ ម្តន១៣រមពរី ោប់ចាប់ពនីលខ 
០១ រហូតដលន់លខ១៣ ។ 

បណ្តា បិដកោុំង៣ននាោះ វន័ិយបិដក រ ជាកមពីរស្ាីពីចាប់គ្កឹត 
គ្កមខ្ដលអងាគ្ពោះស្មពញទធគ្ទង់បញ្ញតា គ្ទង់អនញញ្ជញ ត ទញកស្គ្ម្តប់ជាផលូវគ្បតិ 
បតាិរបស់្ភិកខញ ភិកខញន ីឧបាស្ក ឧបាសិ្កា ។ រមពីរវន័ិយននោះ ម្តននស្ចកាី 
ពិសាា រណ្តស់្ ជាកញ្ច ក់្លញោះនមីលជីវគ្បវតាិអងាគ្ពោះស្មពញទធ កាញងកាលខ្ដល 
គ្ទង់រង់ធរម្តននៅន យី គ្ពមោុំងនហតញការណ៍នផសងៗ នៅគ្បនទស្ 
ឥណ្តឌ ស្ម័យគ្ពោះអងា ដូចគ្បវតាិសាស្រស្ា ទុំននៀមទម្តល ប់ ការរចនា និងវទិា 
សាស្រស្ានផសងៗ ។ល។  
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វិន័យេិដក្ម្នះមន ៥ គមពីរគ ៈ 

១. អាទិកមម 

២. បាចិតាិយ 

៣. មហាវរា 

៤. ចញលលវរា 

៥. បរវិារ ។ 

នដីមបងី្គយចាុំរមពីរោុំង៥ននោះ នរស្រនស្រជាអកសរកាត់ថ្ន “ អា- 
បា- ម- ចញ- ប- ”។ 

ព្ពះវិន័យទាងំអសម់នអតថ៣ោ៉ា ងគ ៈ 

១. វវិធិនយត្វា  នគ្ព្តោះអតថថ្ន ម្តនន័យនផសងៗ។ 

២. វនិស្ស្នយត្វា  នគ្ព្តោះអតថថ្ន ម្តនន័យដ៏វនិស្ស្។ 

៣. កាយវាចានុំ វនិយនត្វា  នគ្ព្តោះអតថថ្ន ជានគ្រឿងកាត់ ឬទូនាម ន 
នូវកាយនឹងវាចា។ 

ស្ញតានាបដិក ជារមពីរស្ាីពីសូ្គ្ត ខ្ដលអងាគ្ពោះស្មពញទធគ្ទង់គ្ត្វស់្ 
នទស្នាកាញងស្ម័យនផសងៗ ។ ម្តនសូ្គ្តខលោះ គ្ពោះអរយិសាវក័ស្ុំខ្ដង ដូច 
គ្ពោះសារបីញតានតថរ គ្ពោះនម្តរាលាល ននតថរ គ្ពោះអាននៃនតថរ ។ រមពរីស្ញតានា ឬរមពរី 
គ្ពោះសូ្គ្ត ម្តន២១០០០ ធមមកខនធ ម្តន៦៤ រមពរី ោប់ចាប់ពរីនលខ ១៤ 
រហូតដលន់លខ ៧៧ ។ 
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គមពីរសតុតនតេិដក្មន៥និកាយគ ៈ 

១. ទីឃនិកាយ 

២. មជឈមិនកិាយ 

៣. ស្ុំយញតានិកាយ 

៤. អងាញតារនកិាយ 

៥. ខញទៃកនិកាយ ។ 

នដីមបងី្គយចាុំរមពីរោុំង៥ននោះ នរស្រនស្រជាអកសរកាត់ថ្ន “ ទ-ី ម- 
ស្ុំ- អុំ- ខញ- ”។ 

១. ទឃីនកិាយ រ ជាសូ្គ្តម្តននស្ចកាីខ្វងពិសាា រម្តន ៣៤សូ្គ្ត 
ខ្ចកជា៣ វរា នទៀតរ  សី្លកខនធវរា, មហាវរា, និងបាដិកវរា ។ 

២. មជឈមិនកិាយ រ ជាសូ្គ្តម្តននស្ចកាីមធយម ម្តន១៥២សូ្គ្ត 
ម្តន៣វរារ  មូលបណ្តណ ស្កៈ១ មជឈមិបណ្តណ ស្កៈ១ និងឧបរបិណ្តណ  
ស្កៈ១ ។ 

៣. ស្ុំយញតានកិាយ រ ជាសូ្គ្តម្តននស្ចកាីគ្បខ្ហលៗគា , សូ្គ្ត 
ននោះម្តន៧៧៦២ សូ្គ្ត ខ្ចកជា៥វរារ  ស្គងវរា១ និោនវរា១ ខនធកវរា  

១ ស្ឡាយតនវរា១ និងមហាវរា ។ 

៤. អងាញតារនកិាយ រ ជាសូ្គ្តម្តននស្ចកាីជាគ្កុមជាពួក សូ្គ្តននោះ 
ម្តន៩៥៥៧ សូ្គ្ត ខ្ចកជា១១វរារ  ឯកនិបាត១ ទញកនិបាត១ 
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តិកនិបាត១ ចតញកានិបាត១ បញ្ចកនិបាត១ ្កានបិាត១ ស្តាកនិបាត១ 
អដឋកនិបាត១ នវកនិបាត១ ទស្កនិបាទ១ និងឯកាទស្កនិបាត១ ។ 

៥. ខញទៃកនកិាយ រ ជាសូ្គ្តម្តននស្ចកាីខលីៗ សូ្គ្តននោះម្តននគ្ចីន 
ោប់ព្តន់មិនអាចោប់បាន ខ្ចកជា១៥រមពរីរ  ខញទៃកបាឋ១ ធមមបទ១ 
ឧោន១ ឥតិវញតាក១ ស្ញតានិបាត១ វមិ្តនវតថញ១ នបតវតថញ១ នងរគថ្ន១ 
នងរគីថ្ន១ ជាតក១ និនទៃស្១ បដសិ្មាិោ១ អបោន១ ពញទធវងស១ និង 
ចរយិាបិដក ។ 

ព្ពះសពូ្តទាងំអសម់នអតថ៦ព្េការគ ៈ 

១. សូ្ចននត្វ នគ្ព្តោះស្ុំខ្ដងនចញនូវគ្បនយាជន៏ដលស់្តាដនទ។ 

២. ស្ញវញតានត្វ នគ្ព្តោះស្ុំខ្ដងអនញនលាមត្វមអធាគ្ស័្យនឹងចរតិ 
របស់្នវននយយស្តា។ 

៣. ស្វននត្វ នគ្ព្តោះឲ្យស្នគ្មចគ្បនយាជន៍ដល់ស្ពាស្តា ដូចគ្សូ្វ 
ស្នៃូងឲ្យស្នគ្មចផល។ 

៤. សូ្ទននត្វ នគ្ព្តោះជាទីហូរនចញននផល ដូចនោោះនមនគខ្ដល 
ជាទីហូរនចញននទឹកនោោះ។ 

៥. ស្ញត្វាណ្ត នគ្ព្តោះរកាទញកនៅគ្បនយាជន៍នោយលអដល់ស្តា 
អាកគ្បតិបតាិ។ 

៦. ស្ញតាស្ភាតនត្វ នគ្ព្តោះជាម្តគដ៏គ្តង់នបីកឲ្យស្តា អាក 
គ្បតិបតាិនដីរនឆ្ព ោះនៅសាថ នគ្ពោះនិព្តា ន ដូចខ្ខសបនាៃ ត់ននជាងនឈ្។ី 
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អភធិមមបដិកជារមពីរស្ាីពីធម៌ាអាង៌ាគ្ជាលនគ្ៅលអិតស្ញខញមបុំផញត 
បានដល់ទស្សនវជិាា គ្ពោះស្មពញទធខ្ដលម្តនអាង៌ារមពីរភាព ជាអតថបទផៃញយពី 
ស្ញតានាបិដកខ្ដលម្តនខ្តអតថបទ ម្តនអាង៌ាោក់ៗ រ ស្ញតានាបិដកជានវាហារ 
នទស្នា ឯអភិធមមបិដកជាបរមតថនទស្នា ស្ាីពីចិតា នចតសិ្ក រូប និព្តា ន។ 
អភិធមមបដិកននោះគ្ពោះស្មពញទធនទស្នាទញកថ្ន ស្តាោុំងអស្់ទញកជា“បញរាល 
ឬបញរាលបបញ្ញតាិ” នោយការខ្វកខ្ញកយា៉ា ងលអិតស្ញខញមោល់ខ្តខ្ចកខ្លង 
នកីតនហយីខ្ចករ ុំខ្លកធម៌ានោយបរយិាយហមត់ចត់បុំផញត ។ រមពរីននោះម្តន 
៤២០០០ ធមមកខនធ ម្តន៣៣រមពរី ោប់ចាប់ពរី នលខ ៧៨ រហូតដល ់នលខ  

១១០ ។ ោុំងអស្់ម្តន ៧ រមពីរ រ ៈ 

១. ធមមស្ងាណីបករណ៍ ការចាត់រនបៀបធម៌ា 

២. វភិងាបករណ៍ ការខ្ចករ ុំខ្លកធម៌ា 

៣. ធាតញកថ្នបករណ៍ ចុំណញ ចធម៌ាខ្ដលម្តននស្ចកាីផៃញយ 

៤. បញរាលបបញ្ញតាិបករណ៍ បញ្ញតាិថ្ន “បញរាល” 

៥. កថ្នវតថញបករណ៍ ការខ្វកខ្ញកធាតញ 

៦. យមកបករណ៍ ធម៌ាជារូៗគា  

៧. មហាបោឋ នបរកណ៍ ធម៌ាជាបចច័យោក់ទងគា  ។ 

នដីមបងី្គយចាុំរមពីរោុំង៥ននោះ នរស្រនស្រជាអកសរកាត់ថ្ន “ ស្ុំ- វ-ិ 
ធា- បញ- ក- យ- ប- ”។ 
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ពញទធវចនៈ៨៤០០០ ធមមកខនធ កគ្មម្តននរណ្តោប់ដងឹបានណ្តស់្ 
គ្គន់ខ្តគ្តួស្គ្ត្វយយកជានមរុំនិត ស្គ្ម្តប់សិ្កាខ កាមគ្សួ្លសិ្កា 
ប៉ាញនណ្តណ ោះនោយខ្ផអកនៅនលីការហញចន័យឲ្យរបស់្រមពីរចញ វងសដូនចាោះថ្ន 
“នរឿងមួយជាធមមកខនធ១ នោិនមួយជាធមមកខនធ១ ស្ុំណួរបញ្ជា មយួជាធមម 
កខនធ១ វសិ្ជានាបញ្ជា មួយជាធមមកខនធ១” ។ 

ពញទធវចនៈ៨៤០០០ធមមកខនធ អាកណ្តស្ខ្មាង? ស្ខ្មាងកាញងទី 
ណ្ត ? ស្ខ្មាងកាញងកាលណ្ត? ស្ខ្មាងគ្បារពធនៅអាកណ្ត? ស្ខ្មាង 
នដីមបអីាី? អាកណ្តគ្ទគ្ទង់ទញក? អាកណ្តនាុំមកឲ្យម្តនដល់ស្ពានងៃ 
នតីនរៀននដីមបអីាី ? ។ 

ត្វមការចុំណ្តយនពលសិ្កាពញទធវចនៈ ពញទធសាស្និកនឹងបាន 
យល់នូវគ្បសាា ោុំងននោះ នហយីនឹងអាចន្លីយបានថ្ន អងាគ្ពោះស្មពញទធនិង 
អនញពញទធោុំងឡាយ ជាអាកស្ខ្មាងនៅកាញងនទវនលាកឯនណ្តោះផង និងពិភព 
នលាកមនញស្សនយងីននោះផង កាញងកាលខ្ដលគ្ពោះអងារង់ធរម្តននៅ និង 
នពលជាចញងនគ្កាយជិតបរនិិព្តា នខ្ដលនយងីនៅថ្នបចឆមិកាលននាោះផង ។ 
ស្ខ្មាងននាោះគ្បារពធនៅនឹងស្តានលាកខ្ដលរួរដឹកនាុំបាន ដូចជាម្តនបញ្ច  
វរាិយភិកខញជានដីម ។ ស្ខ្មាងនដីមបឲី្យស្តានលាកដឹងធម៌ាម្តននោស្និងធម៌ា 
មិនម្តននោស្លោះបង់ធម៌ាម្តននោស្បដិបតាិធម៌ាមនិម្តននោស្ នហយី 
ស្នគ្មចគ្បនយាជន៍បចចញបបនានិងគ្បនយាជន៍បរនលាក និងម្តននពិ្តា នជាទី 
បុំផញត ។ គម ននរណ្តនគ្តខ្តពីអនញពញទធនងិសិ្ស្ានញសិ្ស្សោុំងឡាយរបស់្ 
ពួកនលាក ខ្ដលខុំនរៀនគ្បឹងចុំណ្តុំចងចាុំគ្ទគ្ទង់ទញក នហយីពួកនលាកនផៃរ 
ចុំនណោះដឹងតៗមក្លងកាត់ស្តវតសជានគ្ចីន រហូតមកដល់ឲ្យនយងីបាន 
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នរៀនសូ្គ្តស្ពានងៃ ។ គ្រូខ្ដលនផៃរចុំនណោះដឹង ពីមយួជុំនាន់នៅមួយជុំនាន់ 
ននាោះ នៅថ្ន បរមបោចារយត្វមបនចចកស្័ពៃពញទធសាស្រស្ា ។ នហយីគ្តូវនរៀន 
នដីមបអីាី? រ នដីមបដីឹងធម៌ាម្តននោស្និងធម៌ាមិនម្តននោស្ លោះបង់ធម៌ា 
ម្តននោស្ បដិបតាិធម៌ាមិនម្តននោស្ នហយីស្នគ្មចគ្បនយាជន៍បចចញបបនា 
និងគ្បនយាជន៍បរនលាក ជាទីបុំផញត រលាស់្ខលួននចញពីកងទញកដល់និព្តា ន 
ខ្លងវលិវល់នកីតសាល ប់កាញងពិភពនលាកោុំងអស់្ ។ 

ត្វមគ្បការដូចនព្តលមកននោះ ពញទធវចនៈ៨៤០០០ធមមកខនធ ញញ ុំង 
គ្បនយាជន៍បចចញបបនា និងគ្បនយាជន៍បរនលាក នឹងម្តននិព្តា នជាទីបុំផញត 
ឲ្យស្នគ្មច ។ ខ្តជាក់ខ្ស្ាង ម្តនចុំនួនតចិនាក់ ខ្ដលនរៀន គ្ទគ្ទង់ចងចាុំ  

ទញក បនគ្ងៀននហយីនិងនធាីការសាា ធាយពញទធវចនៈ ននោះនបីនគ្បៀបនគ្ធៀប 
នៅនឹងចុំនួនមនញស្សកាញងស្កលនលាក ។ 

ព្ពះអភិធមោមនអតថ៥ព្េការគ ៈ 

១. វញឌ្ឍមននាា  ម្តនអតថថ្ន ធម៌ាម្តននស្ចកាីចុំនរនី។ 

២. ស្លកខណ្ត ម្តនអតថថ្ន ធម៌ាគ្បកបនោយនស្ចកាីកុំណត់។ 

៣. បូជតិ្វ ម្តនអតថថ្ន ធម៌ារួរបូជា។ 

៤. បរចិឆនិាា  ម្តនអតថថ្ន ធម៌ាជាចុំខ្ណកៗមិនគ្ច ុំគា ។ 

៥. អធកិា ម្តនអតថថ្ន ធម៌ាដ៏នគ្កខ្លង។ 
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ម្ហាអដឋកថា 
នស្ៀវនៅឬរមពីរមហាអដឋកថ្នននោះ ជានស្ៀវនៅខ្តងន ងីជុំនាន់ 

នគ្កាយគ្ពោះនគ្តបិដក ខ្តមញនអដឋកថ្ន នស្ៀវនៅោុំងននោះកគ្មម្តនអាក 
សាា ល ់ មកពចីាប់នដីមបានបាត់បង់សូ្នយអស់្នៅនហយី ខ្ដលនយងីបាន 
សាា ល់នស្ៀវនៅោុំងននោះ ក៏នគ្ព្តោះអាគ្ស័្យអតថន័យកាញងអដឋកថ្ន ខ្ដលម្តន 
គ្ពោះពញទធនឃ្លសាចារយ បានរចនាទញកកាញងគ្បណ្តមគថ្នននស្មនាបាសាទ ិ
កាថ្នៈ 

សាំវណណនាំ ត្ញ្ច  សមរភម្នាត ត្ម្សា មោអែឋក្ថាំ 
សរ ើរ ាំក្ាវ  មោបចចរ ិាំ ត្ម្ថវកុ្រុនទនិាមទ្ិសុវសិេុា 
សុវនិិចឆម្ោ អែឋក្ថាសុ វុម្ាត ម្ោ  ុត្តមត្ថាំ អបរចិច- 
ឈម្នាត ត្ម្ាប ិ អម្នាត គធម្ថរវាទ្ាំសាំវណណនាំ សមោ សម- 
រភិសេ ាំ ។ 

កាញងការរចនាអដឋកថ្ន ខ្ញ ុំបានយកមហាអដឋកថ្នមកនធាីជា    
នគល ។ នស្ចកាីវនិិចឆ័យខ្ដលម្តនខ្ចងកាញងមហាបចចរនីិងកាញងអដឋកថ្ន 
នផសងៗ ម្តនកាញងរមពីរកញរញនៃជីានដីម ខ្ដលម្តនអតថន័យពិត ខ្ញ ុំពញុំបានកាត់ 
នស្ចកាីនចាលនទ រចួបាននផាីមនធាីអដឋកថ្នកាញងខ្បបខ្ផននងរវាទ អុំពីអដឋ 
កថ្នជា សី្ហ ភាសា មកកាន់ម្តរធភាសា នោយគ្បនព ។ 

នស្ៀវនៅមហាអដឋកថ្នធាល ប់ដឹងមកម្តន ៣ រ  ១ មហាអដឋកថ្ន  
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២ មហាបចចរ ី៣កញរញនៃ ីនស្ៀវនៅោុំងននោះរចនាមញននស្ៀវនៅអដឋកថ្ន ខ្តនៅ 
នគ្កាយគ្ពោះនគ្តបិដក ។ 

រួរស្នងាតខ្ដរថ្ន រមពីរគ្ពោះពញទធសាស្នាអកសរសី្ហ  ខ្ដលគ្ពោះ 
ពញទធនឃ្លស្ៈអាគ្ស័្យយកមកខ្គ្បជាម្តរធភាសាននាោះ ឥតម្តននៅស្ល់ 
នទៀតន យី ។ ត្វមរមពីរមហាវងសពណ៌ា នាថ្ន លញោះគ្ពោះពញទធនឃ្លស្ៈបាន 
ខ្គ្បនស្ៀវនៅននោះរចួនហយី នលាកឲ្យដញតចាប់នដីមោុំងអស់្នចាល មិន 
គ្ជាបថ្ន នលាកឲ្យដញតនធាីអា ី ។ នបីសិ្នមិនបានដញតនស្ៀវនៅោុំងននាោះ ក៏ 
អាចធាល ក់មកដល់ពួកនយងីស្ពានងៃននោះខលោះនហយី នគ្ព្តោះនស្ៀវនៅោុំងននាោះ 
ម្តនអាយញគ្បខ្ហល ព.ស្.៩០០ឆ្ា ុំងជាង រ នៅស្ម័យគ្ពោះភិកខញពញទធ 
នឃ្លស្ៈននាោះឯង មិនរួរបុំផ្លល ញឬនធាីឲ្យវនិាស្នសាោះន យី ។ មា៉ាងនទៀត 
គ្ពោះនងរៈនៅសី្ហ ក៏មិនរួរឲ្យភិកខញពញទធនឃ្លសាចារយដញតនចាលនទ គ្ប 
ខ្ហលជាម្តននស្ចកាីគ្ស្ឡាញ់ភាសារបស់្ខលួនខលោះនហយីនមីលនៅ ភិកខញ 
ពញទធនឃ្លស្ៈជាគ្ពោះនងរៈខ្ដលអាគ្ស័្យយកមកសិ្កា និងខ្តងតគ្ម្តនៅ 
គ្បនទស្លង្គា ប៉ាញនណ្តណ ោះ មនិអាចម្តនអុំណ្តចនលីស្ងឃនៅគ្បនទស្លង្គា  
ោុំងអស់្ននាោះន យី ។ 

អែឋក្ថា 
តពីមហាអដឋកថ្នមកក៏ដល់អដឋកថ្ន ម្តនជានគ្ចីនរមពីរខ្តងន ងី 

នោយគ្ពោះនងរៈជានគ្ចីនអងា ដូចជាភិកខញពញទធធតា គ្ពោះពញទធនឃ្លសាចារយ 
និងគ្ពោះធមមបាលជានដីម នស្ៀវនៅអដឋកថ្នោុំងននោះ ខ្តងន ងីគ្បខ្ហល 
ព.ស្.៩០០ឆ្ា ុំជាង ដល១់០០០ឆ្ា ុំ ។ 
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នគ្តពីនស្ៀវនៅអដឋកថ្នននោះនហយីក៏ម្តន ដីកា អនញដីកា នយាជ- 
នា និងបករណ៍ពិនស្ស្ជានដីម ។ 

គ្ពោះនគ្តបដិកនរៀបនរៀងន ងី គ្បខ្ហលព.ស្.៤០០ ។ មហាអដឋ  

កថ្នខ្តងន ងីនៅកាញងរវាងគ្ពោះនគ្តបដិក នងិអដឋកថ្ន ។ 

អដឋកថ្ន ខ្តងន ងីគ្បខ្ហល ព.ស្. ៩៥៦ ។ 

ដកីា ខ្តងន ងីគ្បខ្ហល ព.ស្. ១៥៨៨ ។ 

រមពរីនគ្តពនីនោះខ្តងន ងីនៅនពលនគ្កាយត្វមលុំោប់គា មក ។ 

អាកសិ្កា អកសរសិ្លបប៍ាលី រួរដឹងថ្នអាីជាពញទធវចនៈ សាវក័ភា 
សិ្ត នទវត្វភាសិ្ត និងមតិរបស់្អាចារយជាអាកគ្បាជ្ នហយីនស្ៀវនៅោុំង 
ននោះខ្តងន ងីនៅនពលណ្ត អាីនធាីឲ្យម្តនការស្ងសយ័នកីតន ងី អាកខលោះ 
នឃញីនស្ៀវនៅស្រនស្រនោយភាសាបាលី ក៏យល់ថ្នជាពញទធវចនៈោុំង 
អស្ ់ការយា៉ា ងននោះនធាីឲ្យនកីតការលុំបាកកាញងសិ្កានងិគ្បតិបតា ិ។ 

គ្បនយាជន៍កាញ ងការសិ្កាអកសរសិ្លបប៍ាលី 
អកសរសិ្លបប៍ាលី ជានស្ៀវនៅម្តនរញណតនមលនគ្ចីនណ្តស់្ ជាលអី 

ទទួលនូវពញទធវចនៈយា៉ា ងបរបូិរណ៍ នធាីឲ្យនកីតគ្បនយាជន៍កាញងការ សិ្កា 
នគ្ចីនដូចជា៖ 

១. ខ្ផាកចរយិាសាស្រស្ា នធាីឲ្យនយងីដឹងដល់សី្លធម៌ា និងចរយិា 
ម្តរយាទលអ ខ្ដលបានបញ្ញតាទញកកាញងគ្ពោះវន័ិយ និងការគ្បតិបតាិទូនៅ ។ 
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២. ខ្ផាកវឌ្ឍនធម៌ា នធាីឲ្យនយងីដឹងនូវទុំននៀមទម្តល ប់ គ្បនពណី និង 
រតិធម៌ានផសងៗននមនញស្សកាញងយញរននាោះ ។ 

៣. ខ្ផាករតធិម៌ា នធាីឲ្យនយងីបានគ្តិោះរោិះ ការយល់នឃញី និង 
ឧតាមរតិនផសងៗមកពីការសិ្កាគ្ពោះធម៌ា ដូចជាកាញងគ្ពោះធមមបទជានដីម 
ញញ ុំងស្តិឲ្យរិតជានរឿយៗ នបីបានអាននូវអតថន័យននាោះៗ នឹងនធាីឲ្យចិតា  

នយងីសាអ តផូរផង់ ។ 

៤. ខ្ផាកភាសា នយងីក៏បានជក់ចិតាកាញងរស្ននភាសា នហយីខ្បក 
បញ្ជញ កាញងភាសានទៀតផង ។ 

៥. ខ្ផាកស្តបិញ្ជញ  នបីបានអាននស្ៀវនៅអកសរសិ្លបប៍ាលីនហយី 
នធាីឲ្យនកីតបញ្ជញ  នចោះពិចារណ្តកាញងនហតញផលគ្សាវគ្ជាវោវរកការពិត មិន 
ខ្មនជាអាកលៃង់ង្គយកាញងការនជឿននាោះនទ ។ 

អដឋកថ្ន រ កថ្នមរា នធាីនាទីអធិបាយគ្ពោះបាលីពញទធវចនៈ ម្តន 
ត្វុំងពីស្ម័យពញទធកាលនរៀងមក ស្មដូចព្តកយគ្ពោះធមមបាលនតថរជនជាត ិ
ឥណ្តឌ ខាងតបូង នព្តលកាលនលាកម្តនគ្ពោះជនមនៅកាញងស្តវតសរទ៍ី១៦ 
ទញកថ្នៈ 

បឋមសងគើ ត្ិ ាំ ោ អែឋក្ថា សងគើ ត្ិាត្ិ វចម្នន 
សា ភគវម្ា ធរមនកាម្លបិ អែឋក្ថា សាំវឈិជត្ិ ។ 

អដឋក្ថាម្នាះបេងជា២ព្េម្ភទ្គ ៈ 
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១. ពញទធស្ុំវណណិ តអដឋកថ្ន រ អដឋកថ្នខ្ដលគ្ពោះស្មពញទធគ្ត្វស់្នខ 
នស្ចកាីនោយគ្ពោះអងាឯង និយមនៅអដឋកថ្នគ្បនភទននោះថ្ន បកិណណក 
នទស្នា ។ នគ្កាយមក គ្ពោះស្ងឃសាវក័គ្បកាន់យកជាកថ្នមរា រ ខ្បប 
យា៉ា ង កាញងការអធិបាយតៗគា  ម្តនកាញងរូបភាពស្ង្គា យនាជានដីម ។ 

២. អនញពញទធស្ុំវណណិ តអដឋកថ្ន ឬសាវក័ស្ុំវណណិ តអដឋកថ្ន រ អដឋ 
កថ្នខ្ដលគ្ពោះសាវក័ោុំងឡាយម្តនអរាសាវក័ជានដីម អធិបាយទញក  

នគ្កាយពីគ្ត្វស់្ដឹងត្វមរហូតបាននាមថ្ន “អនញពញទធ” ។ 

អដឋក្ថា បេងបចក្ាមយគុៈ មន២គ ៈ 

១. បូោណអដឋកថ្ន អដឋកថ្នចាស្ ់

២. អភនិវអដឋកថ្ន ឬស្ងាហអដឋកថ្ន អដឋកថ្នងម ី

អដឋក្ថា បេងាមភាសា មន២គ ៈ 

១. មរធអដឋកថ្ន រ អដឋកថ្នខ្ដលខ្តងនោយភាសាមរធ បាន 
ដល ់។ 

ក) អដឋកថ្ន ខ្ដលម្តនមកត្វុំងពីស្ម័យគ្ពោះពញទធរង់ធរម្តននៅ 
និងអដឋកថ្នខ្ដលគ្ពោះមហនិៃនតថរនាុំចូលមកគ្បនទស្គ្សី្លង្គា  នគ្កាយ 
ស្ង្គា យនាទី៣ ។ 

ខ) អដឋកថ្ន ខ្ដលគ្ពោះពញទធនឃ្លសាចារយ គ្ពោះពញទធទតា គ្ពោះធមម 
បាល គ្ពោះឧបនស្ន គ្ពោះមហានាមជានដីម បកខ្គ្បពីភាសាសី្ហ ជា 
ម្តរធភាសាមួយគ្គនទៀត ។ 
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២. សី្ហ អដឋកថ្ន រ អដឋកថ្នភាសាសី្ហ  បានដល ់។ 

ក) មូលអដឋកថ្ន ខ្ដលនាុំមកអុំពជីមពូទាីបនោយគ្ពោះមហនិៃនតថរ 
នហយីនលាកបកខ្គ្បនៅជាភាសាសី្ហ  នដីមបនីជៀស្វាងការនលបគ្ត 
បាក់អុំពីលទធនិិកាយដនទ និងនដីមបគី្សួ្លដល់ការសិ្ការបស់្ជនជាតិ 
សី្ហ  ។ 

ខ) មហាអដឋកថ្ន បានដល់អដឋកថ្នចាស្ ់ខ្ដលគ្ពោះគ្ពោះពញទធនឃ្ល  

សាចារយកាន់យកជាខ្បបខ្ផនកាញងការខ្តងអភិនវអដឋកថ្ន ។ 

 

ស្តាសាា ស្ញសីាា យមនិសាា យគ្គប់  

     ស្តាត្វម តស្ញសីាកស្ពមនិជនិណ្តយ  

 ជនព្តលនធាបីាបមនិនសាកសាា យ  

   ឯបណឌិ តមនិជនិណ្តយនងឹធម្តម  ។ 

 

ភិកខញននៃធនម្តម  នយឿន-ស្ញខននឿន 
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ឋានាវត្ងិេ 
កាលវស្ាទី៧គ្ពោះអងារង់ចាុំវស្ានៅឋានត្វវតិងសននាោះ គ្ពោះ 

ស្ម្តម ស្មពញទធគ្ទង់ស្ុំខ្ដងបរមតថគ្ពោះអភិធមម ខ្ចកនចញជារមពីរម្តន៧រ ៈ 

ធមមស្ងាណី១, វភិងា១, ធាតញកថ្ន១, បញរាលបបញ្ញតាិ១, កថ្នវតថញ១, 
យមកៈ១, មហាបោឋ ន១ ។ 

១. រមពីរធមមស្ងាណី គ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាង ១៣០០ធមមកខនធ, ២២ 
ភាណវរៈ, ៥៥០០រណធ ៈ, ១ខ្ស្ន ៧មញ ន ៦ព្តន់អកខរៈ, គ្ទង់ស្ខ្មាង 
១២ នងៃនទីបចប់, នទវត្វបានស្នគ្មច ៧ នកាដិ ។ 

២. រមពរីវភិងា គ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាង ៦៥០០ធមមកខនធ ៣៤ភាណវរៈ 
៨៥០០រណធ ៈ ២ខ្ស្ន ៧មញ ន ២ព្តន់អកខរៈ, គ្ទង់ស្ខ្មាង ១២ នងៃនទីប 
ចប់, នទវត្វបានស្នគ្មច ៧ នកាដិ ។ 

៣. រមពីរធាតញកថ្ន គ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាង ៧០០០ធមមកខនធ, ១១ 
ភាណវៈ, ២៧៥០រណធ ៈ, ៨មញ ន ៨ព្តន់អកខរៈ, គ្ទង់ស្ខ្មាង ៦ នងៃនទីប 
ចប់, នទវត្វបានស្នគ្មច ៦ នកាដិ ។ 

៤. រមពីរបញរាលបបញ្ញតាិ គ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាង ៥៦០០ធមមកខនធ, ១១ 
ភាណវៈ, ២៧៥០រណធ ៈ, ៨មញ ន ៨ព្តន់អកខរៈ, គ្ទង់ស្ខ្មាង ៧ នងៃនទីប 
ចប់, នទវត្វបានស្នគ្មច ៦ នកាដិ ។ 

៥. រមពីរកថ្នវតថញ គ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាង ៧១០០ធមមកខនធ, ៣៤ 
ភាណវរៈ, ៨៥០០រណធ ៈ, ២ខ្ស្ន ៧ មញ ន ២ព្តន់អកខរៈ, គ្ទង់ស្ខ្មាង  
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១២ នងៃនទីបចប់, នទវត្វបានស្នគ្មច ៧ នកាដិ ។ 

៦. រមពីរយមកៈ គ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាង ៥១០០ធមមកខនធ, ១២០ 
ភាណវរៈ ៣០០០០រណធ ៈ, ៩ ខ្ស្ន ៦ មញ នអកខរៈ, គ្ទង់ស្ខ្មាង ១៨ នងៃ 
នទីបចប់ នទវត្វបានស្នគ្មច ៧ នកាដិ ។ 

៧. រមពីរមហាបោឋ ន គ្ពោះអងាគ្ទង់ស្ខ្មាង ៩៤០០ធមមកខនធ, 
១៨២ភាណវរៈ, ៤៥៥០០រណធ ៈ, ១ លាន ៩ ខ្ស្ន ៥ មញ ន ៦ព្តន់ 
អកខរៈ, គ្ទង់ស្ខ្មាង ២៣ នងៃនទីបចប់, នទវត្វបានស្នគ្មច ៤០ នកាដិ ។ 

បូករមួោុំងអស្់ ៤មញ ន ២ព្តន់ធមមកខនធ ៤១៤ភាណវរៈ, ១ ខ្ស្ន 
៣ព្តន់ ៥០០រណធ ៈ, ៣ លាន ៨ ខ្ស្ន ១មញ ន ២ ព្តន់អកខរៈ, ៩០ នងៃ 
នទីបចប់ នទវត្វបានស្នគ្មច ៨០ នកាដិរត់ ។ 

ការសាគ លក់ាល 

១. នពលនវលាននោះ ទញកជាឱស្ង ស្គ្ម្តប់កុំណត់ 

កាញងនរឿងជីវតិ ឲ្យរញងថ្នា ន ស្នាា នលអលអិត 

នបីនពលម្តនពិត រួររិតកញុំហួស្ ។ 

២. ខុំសាា ប់ខុំនរៀន ឲ្យម្តនបញ្ជញ  ខុំគ្បឹងនធាីការ 

កញុំសាងជនម្តល ោះ សាា ល់នពលនវលា ពិតជាម្តនន ម្ ោះ 

រញងនរឿងកិតាិយស្ រស់្ម្តនតនមល ។ 
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រុទ្ធនវិាសោឋ ន ”ទ្ើដែលព្រះសមពុទ្ធព្ទ្ងគ់ងច់ាាំវសា” 
១៨ក្ដនែង 

១. វស្ាទ១ី គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាចាុំវស្ានៅទីនគ្ពឥសី្បតនមិរោ- 
យវន័ជិតគ្កុងព្តោណសី្ ។ 

២. វស្ាទ២ី ទ៣ី ទ៤ី គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងវតានវ ញវន័ ជិតគ្កុង 
ោជគ្រឹោះ ។ 

៣. វស្ាទ៥ី គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងកញោធារសាលានគ្ពមហាវន័ 
ជិតគ្កុងនវសាលី ។ 

៤. វស្ាទ៦ី គ្ទង់រង់ចាុំវស្ានលីភាុំមកបព៌ាតកាញងខ្ដនមរធៈ ។ 

៥. វស្ាទ៧ី គ្ទង់ន ងីនៅរង់ចាុំវស្ាកាញងសាថ នត្វវតិងស នលីងម 
បណឌញ កមពលសិ្លាអាស្នៈ គ្ត្វស់្គ្បោនគ្ពោះស្តាបបករណ្តភិធមម៧រមពីរ 
នគ្បាស្ពញទធម្តត្វ ។ 

៦. វស្ាទ៨ី គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងនភស្ោណវនាកាញងតរាោជជន 
បទ ។ 

៧. វស្ាទ៩ី គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងនគ្ពបាលិនលយយកៈ ជិតគ្កុង 
នកាស្មពីកាញងខ្ដនវងស ។ 

៨. វស្ាទ១ី០ ទ១ី១ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងដងនគ្ពជិតគ្សុ្ក 
គ្ព្តហមណ៍ន ម្ ោះសានលយយកគ្គម ។ 
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៩. វស្ាទ១ី២ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ានៅនគ្កាមនដីមនៅា ខ្ដលនន រញ- 

យកខរកា ។ 

១០. វស្ាទ១ី៣ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ានៅភាុំបាលិនលយយកបព៌ាត ។ 

១១. វស្ាទ១ី៤ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ានៅកាញងវតានជតពនមហាវហិារ 
ជិតគ្កុងសាវតថី ។ 

១២. វស្ាទ១ី៥ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ានៅកាញងវតានិនគ្គធាោម ជិត 
គ្កុងរបិលពស្ាញនដីមបនីគ្បាស្ពួកគ្ពោះញត ិ។ 

១៣. វស្ាទ១ី៦ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងគ្សុ្កអា វ ី នដីមបនីគ្បាស្ 
អា វកយកខ ។ 

១៤. វស្ាទ១ី៧ ទ១ី៨ ទ១ី៩ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងវតានជតពន 
មហាវហិារជិតគ្កុងសាវតថី ។ 

១៥. វស្ាទ២ី០ ដល់ទ២ី៩ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងវតានជតពន 
មហាវហិារជិតគ្កុងសាវតថី ។ 

១៦. វស្ាទ៣ី០ដល់ទ៣ី៥ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងវតាបញព្តា ោម ។ 

១៧. វស្ាទ៣ី៦ដល់ទ៤ី៤ គ្ទង់រង់ចាុំវស្ាកាញងវតានជតពន 
មហាវហិារជិតគ្កុងសាវតថី ។ 

១៨. វស្ាទ៤ី៥ គ្ទង់ចាុំវស្ាកាញងគ្សុ្កនវ ញវគ្គម ។ 
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ស្រញប ១+៣+១+១+១+១+១+២+១+១+១+១+១+៣+១០ 
+៦+៩+១= ៤៥ ។ 

. នៅកាញង៤៥វស្ាននាោះ រ គ្ទង់រង់កាញងវតានជតពន ២៣ វស្ា ។ 

. វតាបញព្តា ោម ៦ វស្ា ។ 

. វតានវ ញវន័ ៣ វស្ា ។ 

. កាញងនគ្ពជិតគ្សុ្កគ្ព្តហមណ៍ន ម្ ោះ សានលយយកគ្គម ២ វស្ា។ 

. ឯវតានផសងៗនទៀតម្តន១វស្ា ស្រញបនៅ ៤៥ វស្ា ។ 
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រុទ្ធព្បវត្តសិម្ងខបចាបរ់ើបែសិនធ ិ
រេតូ្ែលក់្ថៃបរនិពិាវ ន 

១. គ្ទង់ចាប់បដសិ្នធ ិនងៃគ្ពហស្បតិ៍ ១៥នកីត ខ្ខអាសាឍ ឆ្ា ុំរកា 
នវលាោគ្តីជិតភល  មញនព.ស្. ៨១ឆ្ា ុំ ។ 

២. គ្ទង់គ្បសូ្ត នងៃស្ញគ្ក ១៥នកីត ខ្ខពិសាខ ឆ្ា ុំច កាញងនគ្ព 
លញមពីនី នវលាជិតនងៃគ្តង់ មញនរ.ស្. ៦២៣ ឆ្ា ុំ ។ 

៣. គ្ទង់នសាយោជយ នងៃនៅរ ៍១៥នកីត ខ្ខអាសាឍ ឆ្ា ុ្ំ លូវ ។ 

៤. គ្ទង់អភនិស្ក នងៃនៅរ ៍ ១៥នកីត ខ្ខអាសាឍ ឆ្ា ុ្ំ លូវ កាញង 
គ្ពោះជនម១៦វស្ា ជាមួយគ្ពោះនាងពិម្តព យនសាធោ ។ 

៥. គ្ទង់គ្ពោះផាួស្ នងៃគ្ពហស្បតិ៍ ១៥នកីត ខ្ខអាសាឍ ឆ្ា ុំនថ្នោះ 
កាញងគ្ពោះជនម២៩វស្ា នពលព្តក់កណ្តា លអគ្ធាគ្ត ។ 

៦. គ្ទង់គ្ត្វស់្ដងឹ នងៃពញធ ១៥នកីត ខ្ខពិសាខ ឆ្ា ុំរកា ខ្កបរស្ៃឹង 
ននរញ្ាោ នវលានទៀបភល  កាញងគ្ពោះជនម៣៥វស្ា មញនរ.ស្. ៥៨៨ឆ្ា ុំ ។ 

៧. កាលស្ខ្មាងបឋមនទស្នាកាញងនងៃអាទិតយ ១៥នកីត ខ្ខពិសាខ 
ឆ្ា ុំរកា ។ 

៨. គ្ទង់ោក់អាយញស្ង្គខ រ នងៃអាទិតយ ១៥នកីត ខ្ខម្តឃ ឆ្ា ុំ  
មាញ់ ។ 
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៩. គ្ទង់បរនិពិ្តា ន នងៃអង្គា រ ១៥នកីត ខ្ខពិសាខ ឆ្ា ុំមាញ់ កាញង 
គ្ពោះជនម៨០វស្ា នៅកញសិ្នាោ មញនរ.ស្. ៥៤៣ឆ្ា ុំ ។ 

១០. កាលកុំណត់ពញទធស្កោជរ  ចាប់នផាីមោប់ត្វុំងអុំពនីងៃពញធ  

 ១នោច ខ្ខវសិាខ ឆ្ា ុំមាញ់ មករហូតដល់នាស្ម័យបចចញបបនានយងីននោះ ។ 

១១. កាលរគ្មប់គ្បាុំព្តន់គ្ពោះវស្ាននគ្ពោះពញទធសាស្នា រ កាញងឆ្ា ុំ 
ជូត ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ការចបំាចព់្តូវដែរក្ា ចណំងត់ណាា ព្តូវលះបង ់ 

បបំាតខ់ោក្តុតរ្ម ៌រតូរ្មខ៌ោក្យិចណីំរកុ្ខ ។ 
ភកិេុននទ ង្មាម  ង្យឿន-សុខង្នឿន 
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សមូនកឹ្រុទ្ធកាលបបវត្ត ិ
១. ខ្ញ ុំសូ្មគ្បណមយនឹក សូ្មរ ុំលឹកដល់នងៃខ្ខ 

និងឆ្ា ុំគ្ពោះជនិគ្សី្ ចញោះចាកពធដ៏ឋានតញសិ្ត្វ។ 

នងៃគ្ពហស្បតិ៍១៥នកីត ខ្ដលចញោះចាប់នផៃម្តត្វ 

កាញងខ្ខអាសាឍណ្ត ឆ្ា ុំរកាគ្គននាោះឯង ។ 

២. គ្បសូ្តនៅនងៃស្ញគ្ក ស្ោះនស្ាយទញកខពិត 

ជាក់ខ្ស្ាង១៥នកីតស្ៃប់ ខ្ស្ៃងខ្ខវសិាខនាឆ្ា ុំច ។ 

៣. គ្ទង់នសាយោជយស្មបតាិ នងៃអាទិតយនពញបវរ 

១៥នកីតនពញបូណ៌ា  បញណយបារមីខ្ខកតាិកនាឆ្ា ុ្ំ លូវ។ 

៤. នចញបួស្នៅនងៃពញធ គ្ទង់តក់ស្លញតនពលយប់នគ្ៅ 

អគ្ធាគ្តនស្ាចយាងនៅ ១៥នកីតអាសាឍននាោះ ។ 

៦. ១នោចនងៃអាទិតយ គ្ពោះទ័យរិតោក់អាយញស្ង្គខ រ 

ឆ្ា ុំនោងញ័រភស្ាញធា ខ្ខម្តឃណ្តអសាច រយនគ្ក ។ 

៧. និព្តា ននងៃអង្គា រ១៥នកីត នពញបូណ៌ា មឆី្ា ុំមាញ់ 

នពញគ្ពឹកនគ្ពទន់ ខ្ផនដីនោយគ្ពោះបរម ។ 

៨. ស្នម្តធានគ្ពោះធាតញនងល នងៃគ្ពហស្បតិ៍ស្ញខស្ម 

១៥នកីតពិតគ្បាកដ វសិាខឆ្ា ុំជូតនហាង ៕ 
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ថាវ យេងគលំមុពិនីវ័ន 

ខ្ញ ុំសូ្មអភិវនៃ លញមពិនីវន័ កាយចិតាតគ្មង់ 

ខ្ញ ុំសូ្មនគរព នៅសាថ នពិតគ្តង់ គ្បសូ្តគ្ពោះអងា 

 វនិស្ស្វសិាល ។ 

លញមពិនីវន័ នៅកាញងខ្ខគ្តខណឌ  គ្បនទស្នណបា៉ា ល 

ជាទីគ្បនសី្រ បវរគ្តកាល ស្នៅធ ភល គ្ចាល 

 ភល ោលកាញងអងា ។ 

លញោះគ្ពោះនាងពិត នទវពីិសិ្ដឋ នសាភ័ណលអគ្ទង់ 

មហាមយា គ្ពោះោជពូជវងស មនហសី្ពងស 

 ស្ញនោធ ទនៈ ។ 

គ្ពោះនាងគ្ទង់រភ៌ា  គ្ស្ស្់លអកបពណ៌ា  គ្បិមគ្បិយនសាភៈ 

បរបូិណនងៃណ្ត បុំណងចតិាៈ នទវទហៈ 

 បិត្វនររ ។  

គ្ពោះនាងគ្ទង់លា  គ្ពោះបាទភសាា  ពាយាមគ្ត្វច់ចរ 

ស្ញវណណវរម្តស្ ឱភាស្ភល លអ គ្ពោះនាងនគ្តកអរ 

 លញមពិនីវន័ ។ 

គ្ពោះនាងទតយល់  សាលវន័ទស្សពល គ្ពឹកសជាតិនសាភ័ណ 
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នខៀវគ្ស្ស់្បញបាផ  រកីខ្មកខ្ពនព័នធ គ្ទង់យាងនៅកាន់ 

 សាលគ្ពឹកសនគ្ព ។ 

រឯីខ្មកននាោះ ក៏ទន់នោនសាម ោះ មកនាងគ្បាគ្ស័្យ 

គ្ពោះនាងចាប់បាន  កុំសានាគ្ពោះទ័យ ឆ្ប់អាព្តធនផៃ 

 ស្មពញទធគ្បសូ្តិ ។ 

អាម្តតយនស្នា រត់មីនគ្តៀបគ្ត្វ គ្ពោះនាងគ្ទង់ទត 

នទវត្វមួយម្តន នហាោះកាត់ផលូវគ្ចូត នាសាថ នខុំគ្ស្ូត 

 មកដល់លញមពនិី ។ 

ខ្ញ ុំសូ្មនមស្សការ  ទីសាលគ្ពឹកា នលីកអញ្ា លី 

គ្ពោះពញទធគ្បសូ្ត នគ្ពលញមពិនី ថ្នា ត់ថ្នា យោុំងទា ី

 សូ្មបានស្ញខសានា ។ 

គ្បសូ្តឧទរ គ្បនសី្របវរ គម នមនៃិលគ្បាណ 

ឆ្ា ុំចពិសាខ នងៃស្ញគ្កខ្មនម្តន បូណ៌ា មីនទីបបាន 

 កលាណនងលថ្នល  ។ 

ម្តនទរទឹកនតា  គ្តជាក់ហូរនៅ លាងអងាកាយា 

កបសាអ តបរសិ្ញទធ  គ្បនសី្រនសាភា នទវបញគ្តនទវត្វ 

 មូលមកគ្បជញុំ ។ 
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មហាគ្ពហមបនួ ចញោះមកោុំងខលួន នគ្ព្តងគ្ព្តតខ្គ្ពគ្ពុំ 

យកបណ្តា លម្តស្  គ្ទអងាពញទធធុំ នមឃភល ពិតពញុំគ្តជុំស្ញខា ។ 

ចាតញមមហាោជ គ្ទង់ម្តនអុំណ្តច  ហញចនៅសិ្កា 

គ្កមការគ្សី្ស្ាម  ពញទធចាកហត្វថ  ចញោះគ្ពោះបាោ 

 ឈ្រនលីភូមិភារ ។ 

មហាគ្ពហមយក  នស្ាតចឆ័គ្តមក នបីកបាុំងពញទធនារ 

ស្ញយាមនទវៈ វាលវជីនីង្គក នព្តលនសាភ័ណព្តកយ
 បក់ថ្នា យគ្ពោះអងា ។ 

នទវបញគ្តមួយរូប ម្តនមននារួចគ្សូ្ប វនាៃ ពិតគ្តង់ 

ខុំយករតនៈ ខ្កវគ្បាុំពីរគ្ទង់ គ្ពោះសិ្ទធតថពងស 

 មញនីចមគ្ត័យ ។ 

នទវបញគ្តមួយអងា  កាន់យកដងទង់ ខលោះកាន់គ្បាគ្ស្័យ 

ស្ញវណណបាទកាវន័ៃ  គ្បនសី្រថ្នល នងល ខ្ញ ុំគ្កាបយប់នងៃ 

 បងាុំអភិវនៃ ។ 

នទវបញគ្តមួយនហាោះ  នភាល័លនសាម ោះ កាន់កកាញធភ័ណឌ  

ោុំងគ្បាុំគ្តកាល គ្បនសី្រនសាភ័ណ ភល នផលកគ្រប់គ្គន់ 

 នពញសាលគ្ពឹកា។ 
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ខ្ញ ុំថ្នា យបងាុំ នលីកករគ្បណមយ ោក់នលីសិ្រសា 

លញមពិនីវន័ ឧតាមភល ថ្នល  នចៀស្កាីទញកាខ  

 អវជិាា ផញតជាតិ ។ 

កាលនណ្តោះគ្ពោះពញទធ អរាចមមាញដ គ្ទង់ឈ្រស្ង្គា ត 

ខ្បរគ្ពោះភ័ស្រកាគ្តង់ ឧតារជាខាា ត គ្បាុំពីរឱវាទ 

 ជុំហាន្នអងា ។ 

នងៃពញធគ្បសូ្ត គ្បកបម្តននជាតិ នកីតមូលមួយគ្តង់ 

គ្បាុំពីរគ្បការ នាងពិម្តព វងស អាននៃពូជពងស 

 នាយ្នៃអាម្តតយ ។ 

កា ញោយកីណឋ កព្តជ ីឧតាមសាអ ងសាអ ត  នដីមនព្តធិគ្ពឹកស 

គ្ទពយោុំងបួនខាា ត  កបផញស្នគ្ព្តងគ្ព្តត  ស្គ្ម្តប់ស្ម្តម  ។ 

ខ្ញ ុំសូ្មបងាុំ លញមពិនីស្ម គ្កួញគ្កាបវនាៃ  

គ្ពោះអងាគ្បសូ្ត បនៃន់កាយា ចិតាកបវាចា 

 នៅមហានពិ្តា ន ។ 

ខ្ញ ុំខុំពាយាម នធាីោនសី្លនាម គ្បគ្ពឹតាកលាណ 

សូ្មឲ្យបានោន់  អរយិនកសមកានា គ្ពោះពញទធកបសាថ ន 

 បរមស្ញខនអីយ ៕ 
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ថាវ  បងគាំរុទ្ធគោ 
ខញុ ាំសបម្ង្លើកត្ដថាវ យរខគាំ រុទ្ធគោ ាំប្រង្សើររិត្ 
កាយវាចា្ិត្តជាប្រណីត្ អញ្ា លីសថិត្សបម្សុខា ។ 
ខញុ ាំសបម្នម្សាា រង្ពា ិប្រឹកស មានគុណអ ិកត្ប្កម្ហ្មិមា 
ង្ ើដដលប្រះសម្ពុទធ  បានង្ ើញ មាម ត្បែអសាា រយ ។ 
សម្យ័ង្នាះមានប្សុកម្កយ ាំ ង្សនានិគម្ឧរងុ្វោ 
ជាប្សុកត្ននាខសុជាតា ដដលជា ីតាង្សនកុដុម្ព ី ។ 
នាខបានង្ៅរនអ់នកតាត្ប្ជ សបម្ករនិសសយ័ង្ជាគសិរ ី
ឲ្យមានភសាត គឺសាវ ម្ ី ប្ត្កបលជាតិ្ឲ្យង្សមើោន  ។ 
ង្ហ្មើយសបម្ឲ្យបានកបនប្រុស្បខ របជរខសផខជាយបរោរ 
ង្រើបាននឹខថាវ យង្ប្គឿខរបជា ត្ត្ម្ែត្បែថាែ ម្កយដសនសម្ ។ 
លុះកតីប្បាថាន នាខសង្ប្ម្្ សុជាតាប្តា្យ់កសាំណុាំ  
ម្ ុរបាោសដឧ៏ត្តម្ ដាកង់្ដាយភាជន ៍ាំភាែ ម្ ។ 
នាខសុជាតាង្លើកង្ឡើខថាវ យ ប្រះអខគរណណ កយករជានាម្ 
ង្ពា ិសត្វង្ោប្ត្ោម នសា្ឈ់ាម្      សគម្រខីចាកកាម្កខង្កង្លស ។ 

ប្ទ្ខង់្សាយអាហារដប៏្រត្រ រាំនបត្ប្បាប្ស័យលអវងិ្សស 

     ដសនសឹរប្បាាំរកនឥត្សល់ង្សស  

                                               ប្ទ្ខង់្សាយប្រង្លះទល់ង្រញង្ពាះ។  

ង្ប្ស្ង្ហ្មើយប្រះអខគអ ិដាា ន សុវណណ ភាជនថ៍ាា ប្ចានង្ៅង្ឆ្កព ះ 
កនុខសទឹខមានទឹ្កហ្មបរឥត្ង្ខាា ះ ង្ដាយវាចាង្សាម ះដបង្្នះថា ។  
ង្រើអាតាម អញបានប្តាស់ដខឹ សុាំឲ្យភាជនហ៍្មនឹខង្ៅង្ររា 
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អដណត ត្ប្ចាសទឹ្កដដលហ្មបរណា ឲ្យសម្ប្បាថាន កុាំរីអាក ់ ។ 
ង្រលង្នាះភាជនម៍ាសអដណត ត្ទឹ្ក រញ្រ្ញ្ញា សដប្នឹកប្បាកដជាក ់
បាន៨០ហ្មត្ថលិ្្ុះធាែ ក ់ ដល់បាដាលបាត្គងាគ  ។ 
ង្ៅស៊កខាខសុវណណ  ប្រះរុទ្ធង្សាភណ័ទាំខរីណា 
ង្ដាយង្ត្ជៈរុណយពាកយសចាា  ជាប្រផនកលថានឹខសង្ប្ម្្ ។ 
សបរភាជនដ៍ដលរ៉ាះទ្ខគិ្ោន  នាាំឲ្យរាជាកាឡនាគសង្ម្ត្  
ភាញ កច់ាករនទាំសម្រាំកិ្ា ង្សត្ោនឮ់ប្រះរនទបលថា ។ 
ប្តាស់ម្កយអខគង្ហ្មើយត្បរង្នះជយ័  អសាា រយប្តាស់អវីកញឹ៏កង្ម្៉ាែះ 
រីត្បរមុ្នង្នះង្សាះង្ទ្ណា ឥឡបវប្តាស់ង្ទ្ៀត្នាាំអាតាម           
រកដត្និប្ទរុាំង្កើត្ង្ទ្ៀត្ ។ 
ប្រះង្ពា ិសត្វប្ទ្ខស់ប្មាក  ប្រះកាយប្បាសចាកកតីទុ្កេង្សៀត្ 
កនុខសាសវន័សត្វម្និង្រៀនង្រៀត្    ប្រះអខគខាំង្្ែៀត្ផទាំសុខសានត ។ 
សាយណា សម្យ័ង្សត្ង្ត្ើនភាែ ម្    ង្្ញចាកត្ប្រនាម្ត្ប្ម្ខស់ាថ ន 
កានរុ់ទ្ធគោសប្មាកប្បាណ   គខង់្ប្កាម្ង្ពា ិបាយដសវខ មាម ។ 

ររកកង្ទ្វតាដប្សកអឺខកខ ោនឮ់រ ាំរខថាវ យររណា 
ប្រម្ទាំខសកាា រៈង្ប្គឿខរបជា ត្បរង្ជាគជោង្រញរុណណ ម្ ី ។ 
ថាវ យទិ្រវមាោប្រម្ររជយ័ រកុាេ ប្រឹកសត្ប្រករសកសតី 
តិ្ណលតាវលែិង្្ញផ្កា ខមី របជាជិនប្សីង្ដាយោរវា ។ 
សម្យ័ង្នាះមានង្សាត្ថិយប្ពាហ្មមណ៍ អ្ា ព្ចូត បូវភាា មថាវ យភរវាព្ព្េះ 

អ្ងារ តចោងរព្លនិស្ល            យ  បូវភាា ុំងលាព្ោលរងរ់ៅ ។  
ព្ទងដ់ប ព្ព្េះភស្រ តទិ ប ចិម  បខាួនមនួខាិមភាពឺ្ចលរអអ  
វជិរា នៈផុេះែីរព្ជាង  ុំព្ ់ព្ រៅែបប់នួផ្ទត ច ់ ។ 
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ព្ព្េះអ្ងារ ើងរងរ់លើបលា័ងក ផាងចិតតតត្មុំងព្ាោម ិចច 
អ្្ិោា នមាុំអ្ងាបនួរព្ ច         ដ ប   ម្ ស្លចឆ់អឹង្មអ្ញ ។ 
ចូ  ងី ៃួតអ្ ់ត្មមព្បាថាា  មនិព្ត្ម ់ មាា មនិរាបាញ់ 
មនិរព្ោ ច រចលបលា័ងកអ្ញ ខាួនអ្ញចព្មាញ់ឲ្យអ្ ់ ល ។ 
ដប ព្ព្េះបិែាិររ្ិព្ពឹ្ ស ព្ព្េះឥនទនឹ ភា  ័ងខ បផល 
ម ផាុំថាវ យអ្ងាព្ព្េះទ ព្ល រគ្ម ព្តមកលព្ព្េះព្ទងោ់ណ្ ។ 
រនធព្វរទវបុព្តយ ពិ្ណ្ម  ព្បរុំថាវ យរជារ បរ សម ានត 
 ុោមរទវបុព្តរហាេះវងិថាក ន ចម ពិ្នបានម ប ថ់ាវ យ ។ 
 េមបតិរ វតចឆតត              បាុំងររ្ិ តវភស្រ តព្  ់ព្ស្លយ 
មហាោ នារផុេះទឹ ខ្ជច យ នាង ញ្ញា ផាយរាុំថាវ យអ្ងា ។ 
រទវត្មចព្ វា ទុំងមយួេាឺន  េិចរហាេះរផ្ទា េះរលឿនចិតតតព្មង ់
យ ទិព្វមាលាម ថាវ យព្ទង ់ ព្ព្េះ ិទធតថព្ងសពុ្ទធងកូ  ។ 
 មយ័រនាេះពិ្តរទវបុព្តមា  ព្ាោមពុ្េះរ ឮ ព្វ ូ  
 ឹ  ង ុំព្ងែូចទឹ េូ  ត  ូរព្ញររ ររ្ិ តវ ។ 
ោលព្ព្េះ ូ ោិរទៀបស្លយណ្ា   ព្លមា  តជ់ានរ់ហាេះរផ្ទា េះោត ់

បរាជយ័ច បលា័ងក តន ៍ ព្បា ែរទៀតទតរ់តជប ម ី   ។   

 ាិ ររ្ិព្ពឹ្ សមានព្ណ៌្ផតិត ទទិមរលាេិត-ព្រ ខចី 
 ុេះចុេះព្ជុេះធាា  ម់ ែល់ែី បូជា ួ តីអ្ងាព្ព្េះមុនី ។ 
ែល់បឋមោមររ្ិ តវ លេះតណាា ោតប់ានរព្ញទី 
បុរព្វនិវា-ស្លទុំងទវី នុ សតិញ្ញា ណ្ទីព្បរ ើ គ្មប ់ ។ 
ែល់មជឈមិោមរព្ ចព្បាថាា  ចតូបបាតញ្ញា ណ្ជាប ់
ែល់ោមទីបីព្ទងព់្ត្ម គ្មប ់ អា វ ខៈយញ្ញា ណ្ពុ្ទធ ។ 
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ខ្ុ ុំនម សោ ព្ព្េះជិនព្ ី ព្បរ ើ ឥតបី បប  ុិទធ 
 ូមបុណ្យ ុ លផលឆ្បឆ់ុត ឲ្យបាន ចួផុតវតត ងា  ។ 
 តតមហាថានលអព្បម្ព្ រងព់្បាុំពី្ ម្ែៃររ្ិព្ពឹ្ ា 
 តនៈបលា័ងក ប ុខ្ជ  បាយចិនាត រស្លយវមុិតតិ ។ 
អ្និម ិស ៈរចតតិយស្លថ ន ព្ទងព់្បថាបព់្បាណ្ទតប  ុិទធ 
 តនៈបលា័ងកព្ត្ម  មពុទធ ព្បាុំពី្ ម្ែៃរត ូ់នយតណាា  ។ 
 តនៈរចតិយស្លថ នព្បរ ើ  ោងចស្រងកមរែើ រោយេ នា 
ព្បាុំពី្ ម្ែៃរទៀតព្ព្េះ មាា  វរិ  ម្ែាថាា  បព្ណ្ណ រាយ ។ 
 តន  ៈរចតិយ ព្បាុំពី្ ម្ែៃ តីផទេះដ វផាយ 
ព្ទងពិ់្ច ណា្មទ៌ុំងឡាយ បិែ បីោយរ ើតព្បរមាជ ។ 
អ្ជបាលនិរព្គ្ម្នាស្លថ ន បវ  លាណ្រិត្មពូ៌្ជ 
្មដ៌ែលព្ទងព់្ត្ម តណាា  ចួ បីតិព្ពឺ្ព្ពួ្ចព្បាុំពី្ ម្ែៃ ។ 
មុចចលិនទព្ េះព្ទងរ់ង ់    រ តចនារតព្មង ់មព្បាព្ ័យ 
រ្វើោយ ុ្ំព្ទ័ធ ូបរជារជយ័ របើ ព្រ ម្ែាបាុំងពី្រលើ ។ 
រែើមដ  ព្ព្េះអ្ងារង ់ ព្បាុំពី្ ម្ែៃអ្ងាព្នធព្បរ ើ  
ខ្ុ ុំ ូមបងាុំដែាង  រ ើ ពុ្ទធ រុណ្រួ រជឿជា  ់ាុងចិតត ។ 
ខ្ុ ុំ ូមរគ្ម ព្អ្ញ្ា លី រលើ ម្ែទុំងទវីនាស្លថ ន ថិត 
ររ្ិព្ពឹ្ ស ានត បទ ពិ្្ លេះ មា ិរល  រងើរ ឿង ទិធ 

 បបុ  ចិតតជួបរាល់ជាតិ ។ 
មហាររពិ្វហិា ស្លថ ន ខ្ុ ុំ ូមរលើ ថាក នខុំ ង្ខវ ត 
ោយវាចចិតតអ្ភវិាទ  ូមទនឱ់នវាទព្ ីអា យ ។ 
ពុ្ទធរោរស្លភណ័្ស្លថ ន បរង្ខអ នោយព្បាណ្ មពុទធោោ 
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ថាវ តថ់ាវ យបងាុំព្ព្េះអ្រាៈ ព្បរ ើ រស្លភៈ ូមបូជា ។ 
រោយអានុភាព្ថាវ យបងាុំ ររ្ិព្ពឹ្ ស ុ្ំពុ្ទធរោ 
 ូមឲ្យ ុំចតរ់រារភោ អ្ ់ទុ ររាគ្ម ុខ ួ តី ។ 
 ូមបុណ្យ ុ លផាយអានុភាព្ ឲ្យបានព្ជួតព្ជាបរតជប ម ី
ព្ព្េះពុ្ទធស្ល នាព្ព្េះជិនព្ ី  ថិតរ ថ ឥតបីអ្ ់យូ ោល ។ 
 ូមព្ព្េះ  ុណាមាច  ់ជីវតិ  ប ុខមាន ទិធគ្មបភ់ាពឺ្ចល 
ព្ព្េះមហា សព្តិោនីព្តោល រងអ់្ ់យូ ោលរាជ មបតតិ ។ 
 ូម រមតចអ្ងាឧបបយុវរាជ  បរែកើងអ្ុំណាចពុ្ទធប  ័ិទ 
ឲ្យបានរជារជយ័លេះ មាោត ់ 

លេះបុណ្យបាបបាតនិ់រវ នរអ្ើយ ។ 
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ថាវ  បងគាំសារណាត្ ទ្ើដែលព្រះអងគព្ទ្ងស់ាំដែង 
ធមោចក្កបបវត្តនសពូ្ត្ 

បទព្ព ាគិត 
សូ្មថ្នា តថ្នា យបងាុំ គ្ពោះបរមគ្រូសាសាា   
គ្ទង់រង់គ្ពោះស្ម្តម  សូ្មវនាៃ នគរពអងា ។ 
សារណ្តតសាថ នឧតាម ខ្ញ ុំគ្បណមយកាយតគ្មង់ 
ចិតាវាចានឆ្ព ោះគ្ទង់ ពញោធ ពងសធមមចគ្ក ។ 
នគ្កាយគ្ពោះអងាគ្ត្វស់្ដឹង ពាយាមគ្បឹងនឃញីធម៌ាជាក់ 
គ្ពោះអងាគ្ពោះទ័យស្មគ្រ នឹងនគ្បាស្អាកឯណ្តមញន ។ 
គ្ទង់នឹករិតពញទធៈ អាឡារត្វបស្រញណ 
កាលាមនគតាជន នទវត្វរន់គ្កាបបងាុំ ។ 
បពិគ្តគ្ពោះស្ម្តម  អាឡារត្វបស្ធុំ 
មរណ្តកាលឧតាម គ្បាុំពីរនងៃសូ្មគ្ទង់គ្ជាប ។ 
គ្ពោះអងាគ្ទង់រ ុំពឹង នឹកជញ្ា ឹងនោយអានញភាព 
ឧទៃកត្វបស្លាភ ោមបញគ្តភាពបណឌិ តត្វ ។ 
ឧទៃកត្វបស្គ្បាជ្ ម្តនអុំណ្តចប្ទធនតនជា 
ឥ ូវនលាកមរណ្ត នកីតគ្ពហាម ឥតម្តនហមង ។ 
គ្ពោះស្ម្តម នឹកជាក់ បញ្ច វរាីយច៍ាុំចង 
ភិកខញស្ថិតចាស្់ចបង នគ្ពឥសី្បតនៈ   ។   
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មិរាោយវន័ នទៀបគ្រប់គ្គន់នររ 
ព្តោណសី្ជាក់ គ្ពោះអងាស្មគ្រយាងនៅកាន់ ។ 
គ្ពោះពញទធសាសាា ចារយ ឧរញនវលាខ្ខគ្តខណឌ  
យាងមិរាោយវន័ ភិកខញបញ្ច វរាីយ ៍ ។ 
គ្ទង់ស្ុំខ្ដងធមមចគ្ក នៅត្វមថ្នា ក់ជាន់វធិី 
នកាណឌ ញ្ញនពញទី គ្ត្វស់្នសាត្វបតាិផល ។ 
នទវត្វដប់គ្បាុំប ី កបសួ្ស្ាីស្នគ្មចដល់ 
នសាត្វបតាិផល តមាលកាញងនលាកញតារៈ ។ 
ធមមចគ្កធម៌ានងលថ្នល  ឯមគា ដ៏នសាភៈ    

អដឋងាិមរា បពាជិតរបបនីស្ព ។ 
ធម៌ាគ្បកបអងាប ី កបសួ្ស្ាីនោយស្នងខប 
ស្ចចបួនធម៌ាខ្អបខ្ណប បវរដ៏បីគ្បាកដ ។ 
កាលគ្ពោះអងានទស្នា នូវធម្តម ចុំណ្តុំបទ 
បញណណមីអាសាធរត ឆ្ា ុំវកកត់ពញទធសាវកា ។ 
លញោះដល់នងៃគ្បាុំនោច គ្ពោះអងានគ្សាចគ្ស្ង់ពញទធដកីា 
អនតាលកខណ្ត ចុំនព្តោះភិកខញគ្បាុំអងា ។ 
បញ្ច វរាីភិកខញ ធមមចគ្កចាកពិតគ្តង់ 
រមួអាស្វពងស ស្នគ្មចអរហតាផល 
គ្ពោះអរហតាគ្បាុំអងា នឹងពញទធវងសគ្ពោះទស្ពល 
គ្បាុំមួយអងានិមល ខ្ញ ុំសូ្មនមស្សការ ។ 
សារណ្តតដ៏គ្បនសី្រ កបសាថ ននលីសូ្មវនាៃ  
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ទីខ្ដលគ្ពោះស្ម្តម  ស្ុំខ្ដងនូវធមមចគ្ក ។ 
នោយរញណថ្នា យបងាុំ ដ៏ឧតាមសូ្មផលជាក់ 

ឲ្យជួបគ្ពោះគ្ត័យលកខណ៍ គ្ពោះពញទធគ្ពោះធម៌ាគ្ពោះស្ងឃ ។  

សូ្មឲ្យខ្ញ ុំបានោន់                 អងាពញទធគ្គន់នគ្បាស្នគ្សាចគ្ស្ង់ 
នយ!ីអមគ្តីពងស ផញតកមមកងនពិ្តា ននអីយ ៕ 

 
ថាវ យបងា ំកុសិនារា ទីដដលព្ពះអងាព្ទង់និព្វវ ន 

សូមបងគាំ ក សិ - រាថាល ទងល    

ព ទ្ធនិសស័យ និោវ នាំ សូមណារព 
ណៅចណ ល ុះ រាាំងទាំងរូ សូម្បារពធ 
្បណសើរ្រប់ អញ្ោ លី វរវ ្ ។      
លលវន័ រារឧទ្ាន មលលកស្ត 
ទី្ណ ុះចាត់ លា នឧតាម សូមារវា 
ចិតាចងជាប់ ោយវាចា ក សោ  
ណចៀសភយ ណទសទ្ កខណលក សូមវ ិស ។ 
្ពុះសមព ទ្ធ ណធវើព ទ្ធកិចច ្បាាំ្បោរ   
អស់វសា ដសសិប្បាាំ ភលឺឱភាស 
ណ្បាសសពវសតវ ណទ្វត្ម្ពហា បានែឹង្ត្មស់ 
សូមឲ្យ្បាស ពីចទ្ង ឧប្ទ្ព ។ 
ណចញវសា ដសសិប្បាាំ និមនាណចញ 
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ចារកិណពញ ណវ  វន័ ្ទ្ង់្បារពធ 
ព ទ្ធែាំណ ើ្ រ បាវាលស្សុក ណចតិយភព 
មារ្បសប់ ភប់រិនស្សី ្ោបទូ្លថា ។ 

សូម្ពុះអងគ កាំ្ត់ទងៃ ចូលនិោវ ន 
្ពុះ្ទ្ង់ញា្ ណោលោន់មារ ព ទ្ធវាចា 
មាន លមារបាប តថារត លុះសអខ រ 
ោកយសចាច  ចូលនិោវ ន បីដខ្ម ខ្ ។ 
 ទងៃណ ុះ ណពញបូ្៌មី កបដខ្មា  
ណបាជាា ោកយ រឺឆ្ន ាំមាញ់ កបកាីស ខ្   
បញ្ច ស័ក កណ្កើកែី ដ្ឋលណពញស្សុក 
ណទ្វត្មទ្ កខ ផ្គោន់ឮ កងរ ាំពង ។  
្ពុះភរវា ចូលបិ ឌ្ បាត ណវលលី    
្ត ប់សាី លវក័លា ប់ ាា នលរសង 
តថារត ណ ើញ្កុងណនុះ ដតមួយែង  
បាំផ្ តផ្គង រិតនិោវ ន ្ពុះអងគផ្កា ាំ ។ 
្ទ្ង់ណៅែល់ ភ ឌ្ ្ាម ោន់ចារកិ  
រួររិតនឹក ែល់ក សិ  រាចាាំ       
លលវន័ រារឧទ្ាន ត្មមផ្លកមា 
មលលកស្ត ាំ ចណ ល ុះរាាំង ទាំងរូាប់ ។ 
្ទ្ង់្ត្មសណៅ ្ពុះអានន ្ ណរៀបចាំដ្រ      
ទី្ទ្ាំណនរ ្ពុះអងគផ្្ាំ ត្មមទ្មាល ប់ 
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្ពុះសិរលរ ណៅខាងណរើង កបកាីចាច់ 
សណ្មចជាប់ សីហណសយយ ណផ្អៀងខាងលា ាំ ។ 
្ទ្ង់បានយក ្ពុះបាទ្ណ្វង ែ្មួតណលើ 
ព ទ្ធ្បណសើរ ្ពុះបាទ្លា ាំ រួរចងចាាំ 

្ពុះម និន្ ចូលនិោវ ន យ៉ាងមួនមាាំ    
ព ទ្ធទ្ាំរាាំ ចត តារាន ្តង់ចណ ល ុះ ។ 
្ទ្ង់និោវ ន អន បា ទិ្ណសសៈ       
និោវ នៈ បចចូសៈ សម័យណផ្កល ុះ 
មានកាំោាំង នកខតាបាកស ចិតាខ្ា ាំណលា ុះ 
ណារពណឆ្ព ុះ លកយម នី ថាវ យបងគាំ ។     
អន រា-  ធាវណិសស ទងៃអអគ រ   
កបអលច រយ អអគ រយម សួសាីសម       
ជាតិងី ណពញបូ្៌មី ខាងណខ្នើតចាំ   
វលិខ្ធាំ រិមហរ-  ែូវឆ្ន ាំមាញ់ ។ 
ព ទ្ធបរ-ិ  ស័ទ្ណទ្វត្ម មលលកស្ត 
បានណរៀបចាត់ បូជាព ទ្ធ ចិតាខ្ា ាំបាញ់    
អញ្ោ លី ្ពុះសររីៈ ទី្ស្សឡាញ់ 
ណចៀសចិតាខាន ញ់ រារតណាហ  កិណលស្រប់ ។ 
ណធវើសោា រៈ បូជាអងគ ណដ្ឋយរបាាំ   
ណភលង្បរាំ ចណ្មៀងណ្តក ្តអាលសពវ 
ផ្កា ក្មង រនធជាតិ ទាំងទងៃយប់ 
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្កអូបអប ្បាាំមួយទងៃ ឧឡារកឹ ។  
ទងៃ្បាាំពីរ រ ាំកិលសព សិររីៈ          
្ពុះព ទ្ធៈ បរម្រ ូ ខ្ា ាំរិតនឹក 
ទាំងទងៃយប់ សូម្បារពធ ចិតាញាប់ញឹក 
ណៅលល្ពឹកស សររីៈ ទី្និោវ ន ។ 

សូមកាំចាត់ ណទសស្តូវ មកពីម ខ្   
កបកាីស ខ្ បកពីណ្ោយ អនារធាន      
ឧប្ទ្ព ណ្ាុះោចធាំ ោល ល្ នោន 
បានណកសមកានា បរមស ខ្ អ រត្ម ។ 
សូមឲ្យរួប ្ពុះ្ត័យលកខ្៍ ្ រប់ទាំងជាតិ 
ក ាំឲ្យលល ត ព ទ្ធធម៌សងឃ សបប រល 
យល់ផ្លូវលអ អែាងគិ កមាគ        
ណលើកហត្មា  សិណរារាប ព ទ្ធនិោវ ន ៕ 

អាកចាត់ការខ្ចកគ្ពោះបរមសាររីកិធាតញគ្ពោះស្ម្តម ស្មពញទធរ  នោណ 
គ្ព្តហមណ៍ ។ នបីមិនបាននោណគ្ព្តហមណ៍មកនធាជីានមចាត់ការខ្ចកនទ, 
នឹងនកីតស្ស្រង្គា មចាុំងគា ធុំដញុំន ងី នគ្ព្តោះពួកកសគ្តនផសងៗ នឹងមក 
ដនណាី មយកនោយពលាការ ពួកអាកម្តនអុំណ្តចឬ ម្តនកុំលាុំងជាង 
នឹងដនណាី មយកគ្ពោះធាតញោុំងអស់្នៅទញកខ្តកាញងនររខលួន ។ អាកម្តន 
កុំលាុំងតិចនងឹនគ្កាធខឹង នហយីរមួកុំលាុំងគា មកចាុំងដនណាី មយកឲ្យ 
បាននៅវញិ ។ កាលនបីដូនចាោះនលាកស្នាិវាស្នឹងនកីតវកិវរ, គម ននស្ចកាី 
ស្ៃប់នស្ៃៀម, គ្ពោះបរមសាររីកិធាតញមិបានផាយទូនៅនគ្ចីនគ្បនទស្នសាោះ  
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ន យី ។ 

គ្ពោះបរមសាររីកិធាតញននគ្ពោះសាសាា ខ្ចកជាពីរចុំខ្ណករ ៈ គ្ពោះ 
បរមសាររីកិធាតញ ខ្ដលនៅលអសាអ តមិនខ្បកបាក់១ចុំខ្ណក គ្ពោះបរមសារ ី
រកិធាតញខ្ដលខ្បកបាក់លអិតៗ១ចុំខ្ណក ។ 

១- គ្ពោះបរមសាររីកិធាតញខ្ដលនៅលអសាអ តមិនខ្បកបាក់ ម្តន៧  

គ្ពោះអងារ ៈ គ្ពោះឧណាី ស្ធាតញ (្អឹងថ្នៃ ស្) ១គ្ពោះអងា, គ្ពោះោឋាធាតញ 
(គ្ពោះចងាូម) ោុំង៤គ្ពោះអងា, គ្ពោះអកខកធាតញ (្អឹងដងកាុំបិត) ២គ្ពោះអងា 
, រមួជា៧គ្ពោះអងា ។ 

 គ្ពោះោថ្នធាតញសាា ុំខាងនលីគ្បតិសាថ ននៅនគ្តគ្តិងស ។ 

 គ្ពោះោឋាធាតញសាា ុំខាងនគ្កាមគ្បតិសាថ ននៅសី្ហ ទាីប។ 

 គ្ពោះោឋាធាតញន្ាងខាងនលីគ្បតិសាថ ននៅកាញងខ្ដនរនាធ រៈ 

 គ្ពោះោឋាធាតញន្ាងខាងនគ្កាមគ្បតិសាថ ននៅកាញងពិភព ។ 

នារគ្ពោះអកខកធាតញខាងន្ាងោុំងពីរគ្ពោះអងាគ្បតិសាថ នកាញងគ្ពោះស្តាូបកុំព-
ស់្១២នយាជន៍នៅនាគ្ពហមនលាក ។ 

 គ្ពោះអកខកធាតញខាងសាា ុំ(មិននឃញីគ្បាប់ថ្នសាថ ននៅទី
ណ្ត) ។ 

 គ្ពោះនកស្ធាតញខ្ដលគ្ពោះសាសាា កាត់កាញងនពលគ្ទង់គ្ពោះផាួ-
ស្គ្បតិ សាថ នកាញងគ្ពោះចូឡាមណីនចតិយ នៅនាសាថ ននគ្តគ្តិងស។ 
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 គ្ពោះទនាធាតញោុំង៤០រត់, 
គ្ពោះនកស្ធាតញ,គ្ពោះនលាកមធាតញនឹង គ្ពោះនខធាតញ ពួកនទវត្វនាុំយក 
គ្ពោះនកស្ធាតញ មួយអងាៗ  នៅកាន់ចគ្ក វា ទីនទៗ កាញងចគ្កវា មួយ 
១គ្ពោះអងា ។ 

២- គ្ពោះបរមសាររីកិធាតញខ្ដលខ្បកនចញជាបុំខ្ណកតូចម្តនខាា ត 
៣យា៉ា ងរ ៈ 

ក- គ្ពោះធាតញខាា តធុំម្តនចុំនួន ៥ នា  ិម្តនទុំហុំប៉ាញនគ្គប់ 

ស្ខ្ណា កបាយមួយកុំណ្តត់ ម្តនពណ៌ា ដូចម្តស្១ ។ 

ខ- គ្ពោះធាតញខាា តកណ្តា លម្តនចុំនួន៦នា មិ្តនទុំហុំប៉ាញនគ្គប់ 
អងារមួយកុំណ្តត់ម្តនពណ៌ា ដូចខ្កវនផលក១ ។ 

រ- គ្ពោះធាតញខាា តតូចម្តនចុំនួន៥នា មិ្តនទុំហុំប៉ាញនគ្គប់នស្ព 
ម្តនពណ៌ា  ដូចផ្លា ពកញលរ ពណ៌ា ស្គ្ស្គុំ ។ 

ឯគ្ពោះពញទធបរកិាខ រោុំង១០យា៉ា ង, នបីត្វមរមពីរបងមស្នម្តព ធិ គ្តង់ 
ធាតញវភិជានបរវិតាន៍ បាននព្តលថ្នៈ 

១- កាយព័នធនឹងបាគ្ត គ្បតិសាឋ ននៅកាញងនររបាដលិបញគ្ត។ 

២- ស្ុំពត់ឧទកសាដក គ្បតិសាឋ ននៅកាញងនររបញ្ជា លោជ។ 

៣- ស្ុំពត់ធមមកខនធ គ្បតិសាឋ ននៅកាញងនររនកាស្លរដឋ។ 

៤- នឈ្សី្ៃន់ គ្បតិសាឋ ននៅកាញងនររមិងលិា។ 
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៥- ស្ុំពត់ដគ្មងទឹក គ្បតិសាឋ ននៅកាញងវនិទហរដឋ។ 

៦- កាុំបិតនការនឹងបុំពង់មាញលនៅកាញងឥនៃបតា។ 

៧- គ្ទនាប់គ្ពោះបាទនឹងនសាល កបាគ្តនៅកាញងឧស្សិ្គ្ព្តហមណ  

គ្គម។ 

៨- នគ្រឿងកគ្ម្តលនៅកាញងមកញដនររ។ 

៩- នគ្តចីវរនៅកាញងភទៃរដឋ។ 

១0- និសី្ទនស្នថតនៅកាញងកញរញរដឋ ។ 

នចតយិរបស់្គ្ពោះពញទធជាម្តច ស់្ម្តន ៤ យា៉ា ងៈ 

១- ធាតញនចតិយ, នចតិយខ្ដលបញ្ចញ ោះគ្ពោះបរមសាររីកិធាតញ 

២- បរនិភារនចតិយ, នចតិយខ្ដលបញ្ចញ ោះនគ្រឿងពញទធបរកាខ រ 

៣- ធមមនចតយិ, នចតិយខ្ដលបញ្ចញ ោះគ្ពោះធម៌ាម្តនបដចិចស្មញបាទ 
ធម៌ាជានដីម 

៤- ឧនទៃសិ្កនចតិយ នចតិយរ គ្ពោះពញទធរូបខ្ដលនរសាងន ងី 
នដីមបសី្ាងអងាគ្ពោះស្ម្តម ស្មពញទធកាលរង់គ្ពោះជនមនៅ ។ 

ម្តនធាតញនចតយិ៨កខ្នលងរ ៈ 

១. នចតិយខ្ដលគ្ពោះបាទអជាតស្គ្តូវគ្ទង់សាងកាញងនររោជគ្រិោះ 

២. នចតិយខ្ដលកសគ្តលិចឆវគី្ទង់សាងកាញងនររនវសាលី។ 
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៣. នចតិយខ្ដលកសគ្តសាកយៈគ្ទង់សាងកាញងនររកបលិពស្ាញ។ 

៤. នចតិយខ្ដលងូលិយកសគ្តគ្ទង់សាងកាញងអលលកបបនររ។ 

៥. នចតិយខ្ដលកសគ្តនកាលិយៈគ្ទង់សាងកាញងោមគ្គម។ 

៦. នចតិយខ្ដលគ្ព្តហមណ៍អាកនវដឋទបីកៈបានសាងកាញងខ្ដននវដឋទី 
បកៈ។ 

៧. នចតិយខ្ដលពួកមលលកសគ្ត អាកគ្កងុបាវា បានសាងកាញងគ្កុង 
បាវា។ 

៨. នចតិយខ្ដលពួកមលលកសគ្ត អាកគ្កងុកញសិ្នាោ បានសាងកាញង 
គ្កុងកញសិ្នាោ ។ 

នគ្តពីននោះម្តនធាតញនចតិយ ខ្ដលនោណគ្ព្តហមណ៍បានសាងទញក 
នៅនររកញសិ្នាោ ពួកកសគ្តនម្តរយិៈ បានសាងទញកនៅគ្កុងបិបាលីវន័ម្តន 
គ្ពោះស្ាូបខ្ដលតមាល់គ្ពោះតមពៈនឹងគ្ពោះស្ាូបខ្ដលតមាល់គ្ពោះអង្គា រៈ ។ 

សាា មគ្ពោះបាទគ្ពោះសាសាា  កាលរង់គ្ពោះជនមគ្ទង់គ្បតសិាឋ ននៅ៥ 
កខ្នលងរ ៈ 

១. នលីកុំពូលភាុំស្ញវណណម្តលិក។ 

២. នលីភាុំស្ញវណណបព៌ាត។ 

៣. នលីភាុំស្ញមនកូដ។ 

៤. នយានកបូរ ីនិងនទ ី
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៥. ន្ារស្ៃឹងនមមោ ។  

ធម៌ពុទាធ នសុសតិ ទាងំ១០ សពូ្តជាោក្យកាពយ 
 
១. ពញោធ នញស្សតិ  ខ្ញ ុំនឹករញណគ្ពោះពញទធ  សាអ តបរសិ្ញទធផញតនិស្សយ័  
   នរឿយៗោុំងយបន់ងៃ ឲ្យចាកពីកាីទញកាខ  ។ 
២. ធម្តម នញស្សតិ ខ្ញ ុំនឹករញណគ្ពោះធម៌ា សាអ តបវរជាននយានា  
 នាុំស្តា្លងជលសារ គ្រប់ៗ គា នចៀស្ពីភយ័ ។ 
៣. ស្ងានញស្សតិ ខ្ញ ុំនឹករញណគ្ពោះស្ងឃ ចិតាផូរផងគ់ម នអគ្បិយ 
 ញញ ុំងជនោុំងគ្បុស្គ្ស្ី ឲ្យចាកកាីពីនោគ ។ 
៤. ស្លីានញស្សតិ  ខ្ញ ុំនឹកដល់ស្ីលហមតច់ត់ កមមបទ១០គ្បការ 
 រកាកាយវាចា ចិតាខ្ញ ុំណ្តឲ្យនរៀបរយ ។ 
៥. ចាគនញស្សតិ ខ្ញ ុំនឹកដល់រញណោន គ្ទពយធនធានខ្ញ ុំលោះឲ្យ 
 ម្តនផលជាអុំនណ្តយ ខ្តងផាល់ឲ្យនស្ចកាីស្ញខ។ 
៦. នទវានញស្សតិ នឹកដល់ទិពានទវា គ្ពោះឥស្រនាៃ ជាគ្បមញខ 
 ទិពាស្មបតាិនសាយស្ញខ កាញងស្ួគ៌ា គ្តយ័ស្ងារ ។ 
៧. មរណ្តនញស្សតិ នឹកដល់នស្ចកាីសាល ប ់  នយងីគ្បញបន់ធាីស្ីលោន 
 គ្ទពយធននយងីរកបាន    នធាីបញណយោនទញកឲ្យនហយី ។ 
៨.កាយកត្វនញស្សតិ នឹកដល់រូបោងកាយ    នយងីោុំងឡាយកញុំកននាីយ 
 រូបនយងីគម នខលឹមន យី អស្ញភនសាយបដិកូល ។ 
៩. អានាបានញស្សតិ នឹកដល់ខយល់ខ្វងខលី នយងីគ្បុស្គ្ស្ីខុំគ្បមូល 
 ដនងាីមដកនចញចូល  នធាីឲ្យមូលនូវចិតារូបកាយ ។ 
១០.ឧបស្ម្តនញស្សតិ នឹកដល់ធម៌ាស្ពាស្តា ចាកវបិតាិនូវនោគ 
 កាតប់ង់នូវតណ្តា   នលាកនព្តលថ្នគ្ពោះនិព្តា ន។ 
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បញ្ចបរ់ញណោុំង១០   រិតស្ពាគ្រប់ត្វមបរយិាយ 
រញណននាោះធុំទូលាយ  ឲ្យចាកឆ្ៃ យពីកាីនសាក ។ 
ចាុំធម៌ា៤គ្បការ ម្តននមត្វា ចិតាោបរ់ក 
ករញណ្តដល់ស្តានលាក ជាជុំរកកាីអាណិត។  
មញទិត្វចិតានោទន់  មិននលាភលន់ហួស្កគ្មិត 
ឧនបកាខ គ្ពនងីយចិតាចាក   កគ្មិតស្អប់គ្ស្ឡាញ់  
នគ្តលកខណ៍ធម៌ាោុំងបី  នយងីគ្បុស្គ្ស្ីកញុំផ្លច លផ្លច ញ់ លោះចិតានលាភកុំណ្តញ់ ឲ្យលោះនចញពីស្នាា ន ។ អនចិចុំមនិនទៀងោត់ ខ្តងគ្បាស្់គ្ព្តត់ោល់រូបគ្បាណ ទញកខុំោុំងប៉ាញនាម ន  នាុំរ ុំខានទញកខផៃួនៗ 
លោះចិតានលាភកុំណ្តញ់  ឲ្យលោះនចញពីស្នាា ន ។ 

អនិចចុំមិននទៀងោត ់                        ខ្តងគ្បាស្់គ្ព្តតោ់ល់រូបគ្បាណ 

ទញកខុំោុំងប៉ាញនាម ន   នាុំរ ុំខានទញកខផៃួនៗ 
អនិចចុំនាុំទញកាខ   អនត្វា មិនខ្មនខលួន  

នរៀបោបគ់្រប់ចុំនួន មិនខ្មនខលួននយងីនសាោះន យី នហាង ៕ 
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សរម្សើរព្រះធមម៌្ទ្សនា 

គ្ពោះរញណនអីយគ្ពោះករញណ្ត រងន់លីអាស្នានងាីនថ្នា ន 

សាកស្មរមយទមការបាន នាុំនរឿងនិោននអីយឥតម្តនខាោះ 

អស្់ឱគ្ពោះរញណនអីយនងល បរសិ្ញទធជាសាវក័ពញទធជាម្តច ស្់បាន 

គ្ត្វស្់ឲ្យោនធម៌ាចបងចាស្់ ត្វមពញទធដីកាគ្ពោះគ្ត្វស្់នទស្នា 

ញញ ុំងចិតាស្នាា នជននានា ខ្ដលម្តនអវជិាា និងតណ្តា  

រ មករតួរតិឥតឧបម្ត បានភល គ្ជោះថ្នល ោុំងគ្បុស្គ្ស្ី 

រ រញណអានញភាពគ្ពោះករញណ្ត ខ្ដលនគ្បាស្នទស្នាគ្ត្វគ្បណី 

ត្វមពញទធភាស្ិតខ្គ្បបាលី បានជានស្ចកាីនអីយបរមតថ 

ខ្ញកនោយស្ណ្តឋ នត្វមថ្នា កធ់ម៌ា  ធម៌ាណ្តខ្ដលលអជាស្ង្គា ត់ 

ខ្ចកនចញនោយខលីគម នវបិតាិ ពីនោោះនពកកាា ត់នអីយឥតស្ងសយ័ 

មិនរ សាវក័អងាឯណ្ត រ គ្ពោះករញណ្តនទស្ងមីៗ 

ឯវ ុំបញ្ចបស់្នងខបខលី                 នយងីខ្ញ ុំគ្បុស្គ្ស្ីនអីយសាា យណ្តស្់ណ្ត 

មិនោន់អស្់ចិតានិងសាច់ធម៌ា  មិនឃ្លត់អងារមិនហានថ្ន 

ខ្គ្កងននឿយគ្ពោះទយ័គ្ពោះករញណ្ត សូ្មសាធញការនអីយចប់នស្ចកាី 

ហតថខ្ញ ុំោុំងរូផាងគ្បណម  ន ងីបងាុំរញណខ្កវបី 

គ្ពោះពញទធគ្ពោះធម៌ាគ្ពោះស្ងឃនងល   សូ្មម្តនស្ិរដូីចគ្បាថ្នា  

ខ្ញ ុំសូ្មខម្តនោស្ោុំងឡាយ      ខ្គ្កង ា្ងនោយកាយឬវាចា 
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ចិតាម្តននគ្គតគ្គតស្នាថ នណ្ត     ដូចជាគថ្ននអីយសូ្គ្តនគ្កាយ 

នហាង ៕ 
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បទ្ថាវ យផ្កក  (លុំនាុំបទពិសាខបូជា) 

រវុណណបុរមុ ផ្កា ព្ក្ពុំរកី្ 

មាន្ពណ៌្ែខឺផ្ែក្ ខៅចរំះុោន  ។ 

លតូហ្តាា កាច ់ ខៅក្នុងគង្គគ  

 ែះខៅរនួ្ចារ  ែនិ្ព្ក្អបូោយ ។ 

ខ ៀវខលឿងព្ក្ហ្ម រខផ្ែក្ែចូផ្កា យ 

រពវរតវទងំឡាយ ខហ្ើ រពរ័ ធព្ក្ឡឹង ។ 

គន្ធមាោ ខក្របុប្ជា  

បក្ព្គបរ់ោិ ្កំ្ែនិ្ខលវងខលវើយ ។ 

 ្ុកំ្ តចិខោតព្ក្ង ជា្ងួមាោ 

បតព់្តបក្វា ខោយន្វូព្ក្ចក្ ។ 

ហ្តា ្ុទំងំគ ូ នឹ្ងព្មាមទងំែប ់

ខហ្ើយបរបូ្រព្គប ់ ោក្ខ់លើាន្ព្ប្ជក្ ់។ 

ខលើក្ហ្តាបងគ ំ ចតិតខ ព្ ះព្តងជ់ាក្ ់

ចខំាះព្ពះ្ព័្ក្ ររពលញាណ ។ 



យល់ដងឹអពីំព្ពះពុទធសាសនា រ ៀបរ ៀងរោយ រយឿន-សុខរនឿន 
 

  
252 

 
  

រលូបងគថំ្វ យផ្កា  ែលព់្ពះព្រងញ់ាណ  

ដែលចលូនិ្ាវ ន្ ក្ន្ែងខៅខហ្ើយ ។ 

ព្ពមទងំព្ពះ្ម ៌ និ្ងខា្ពិ្ពរក្ស 

ថ្វ យបងគោំា ចព្ពរក្ ខរៀន្្បូផ្្ីផ្កា  ។ 

 ្ុរំមូព្ប្ជថ្ន  បាន្ជបូព្ពះពរុ ធ 

ជាក្ពំលូមាុែ បំផ្តុព្តយ័ខោក្ ។ 

ន្វូ្មព៌្ពះអងគ ខស្ោចស្រងរ់តវខោក្  

ព្ពះរងឃមាន្ខជាគ ខ ះជាដស្របុណយ ។ 

ផ្កា  ែះមាន្រកី្ ផ្កា  ែះព្ក្ពុំ 

រលូបងគថំ្វ យអងគ ព្ពះពរុ ធជាមាា រ ់។ 

រលូបងគរំមូពរ ឲ្យបាន្ជបូព្ពះ 

រមូបាន្ព្ជាបចារ ់ ន្វូររព្ពះ្ម ៌៕ 
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គន្ានិ្ខរ ទរ 
១- ្ពុះទ្តបិែកមួយចាំនួន 
២- មហាអែាកថានិងអែាកថា 
៣- វច ន ្កមដខ្ារ របស់ (សណមាចរួន- ណាត) 
៤- បទន ្កមធមាបទ្ទាំង៣ភារ (កិម-តូរ) 
៥- បទន ្កមបាលីអភិធានបបទី្បិោ(ម ឹង-ដសស) 
៦- ធាត សណ្អគ ុះ (អ  ម-រយ) 
៧- បទន ្កមបាលី-សាំស្រ្សាឹត-ដខ្ារ (រិត-រន) 
៨- រមពីរធមាបទ្ 
៩- រមពីរវសិ ទ្ធិមរគទាំង៣ភារ 
១០- ្ពុះព ទ្ធលស ២៥០០ 
១១- មងគលតាទី្បនីដ្ប (មហាយិន-ណនឿន) 
១២- ធមាសងគហៈ ្ពុះណោធិវងស (ហួត-ត្មត) 
១៣- រាំនួយសតិភារទី្១៤ (ប  ត-លវងស) 
១៤- វតា្បតិបតាិរបស់ព ទ្ធលសនិករន (្ពហា-ណមត្មា ) 
១៥- ្ពុះបាទ្ធមាិក (ណហង-ម្ីចិ ា ) 
១៦- អធិធមាត្មា ធិបាយ (សណមាច្ពុះធមាលិខិ្ត លវី- ឯម) 
១៧- ្បរ ាំកងធម៌ (យិន-វន់) 
១៨- ្បរ ាំ្បាាំធមាណទ្ស  (ឱម-ណា្រី) 
១៩- មាា៌រីវតិទន្ពុះណោធិសតវ (ក ល-ណផ្ង) 
២០- បាលីណវយាករ្៍ ្ពុះព ទ្ធវងស (ណសខ្- ង) 
២១- ្បវតាិទនោរវវិតាន៍ភាោបាលី-សាំស្រ្សាឹត ថាន ក់ឆ្ន ាំសិកា 

មូលដ្ឋា ន ណដ្ឋយណោក្រូរង់- សាំណអឿននិងណសៀវណៅណផ្សងៗជាណ្ចើន។  
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ព្ពះ ម ដែលមាន្ឧបការៈគណុក្នុងការជយួព្តួត 
ពិនិ្តយអក្ខរាវរ្រុ ធ ចខំាះខរៀវខៅខន្ះមាន្ ៖ 

 
១- ព្ពះតហា យ៉ា  - ផូ  (តហាវ.ិវទិាសាស្រ្សេអប់  ំ) 
២- ព្ពះតហា យឹត -សអូំន (តហាវ.ិបាលី-សសំ្រ្សកឹត ) 
៣- ព្ពះភិកខុ  សួ - ភា និ (ពុទធិកវទិាល័យនិររាធ ងស ី) 
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 មររបុររជន្ចលូបចាយ័រព្មាប់្ មមទន្ 
១. គ្រូនៅអធិកាវតាទីបាវសាន ្ិោះ មិញ ២០០០០ ៛ 
២. ភិកខញ វញតិ ផលាល  ៥០០០ ៛ 
៣. ភិកខញ ប  ីស្ញវណណដញោះ ៥០០០ ៛ 
៤. សាមនណរ រដឋ វាស្នា ៥០០០ ៛ 
៥. សាមនណរ នអង ស្ញឃ្លន់ ៥០០០ ៛ 
៦. សាមនណរ បាន បូរនិ ៥០០០ ៛ 
៧. សាមនណរ វញឌ្ឍ ឧតាម ៣០០០ ៛ 
៨. សាមនណរ ជា វរីោះ ៥០០០ ៛ 
៩. សាមនណរ នអៀប ភារៈ ១០០០០ ៛ 
១០. សាមនណរ នតម ប៉ាូ ១០០០០ ៛ 
១១. ឧបាស្ិកា ខ្យ៉ាម ស្ញភាព គ្ពមោុំងបញតា និងនៅ   ៥០ $ 
១២. នលាក រីម ស្ុំអាង និងភរយិា មួង ស្ញខន USA  ១០០ $ 
១៣. ឧបាស្ិកា ចាន់ ខន ឧបាស្ក ខ្ម៉ាន ស្ញីខន +បញគ្ត    ៣០ $ 
១៤. នញមគ្បុស្  យូ នយឿន គ្ពមោុំងបញគ្ត និងនៅ ២០   $ 
១៥. ឧបាស្ក ខ្កវ នផង និងឧបាស្ិកា បា៉ា  ភាព ១០០០០  ៛ 
១៦. ឧបាស្ិកា ខ្កវ រមឹ ៤០០០  ៛ 
១៧. ឧបាស្ិកា ខ្កវ ោ៉ាយ ៤០០០  ៛ 
១៨. ឧបាស្ិកា បញិន ្ួន ១២០០០  ៛ 
១៩. ឧបាស្ក អ ញក មិតា និងឧបាស្ិកា បិច ម្តន ១២០០០  ៛ 
២០. ឧបាស្ិកា បញិច អញន ២ $ 
២១. កូនគ្ស្ីនលាកអាចារយ ខ្កម ៤០០០ ៛ 
២២. ពញទធបរសិ្័ទោជធានីភាុំនពញ ៧០០០០ ៛ 
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២៣. ពញទធបរសិ្័ទនៅភូមិខពប ២៦០០០ ៛ 
២៤. ឧបាស្ិកា ម្តន ម្ត៉ា រ ី ៤០០០ ៛ 
២៥. ឧបាស្ិកា ផល ងញន ៥០០០ ៛ 
២៦. ឧបាស្ិកា នកីត នងង ៥០០០ ៛ 
២៧. ឧបាស្ិក ចាប សារ ីឧបាស្ិកា អាត សានរឿង ៥០០០ ៛  
២៨. នលាកអាចារយ ខ្ម៉ាន ខញន ១០០០០ ៛ 
២៩. ឧបាស្ិកា ខ្កវ នធឿន ៤០០០០ ៛ 
៣០. ឧបាស្ិកា អន់ ១០០០០ ៛ 
៣១. ឧបាស្ិកា រ ៉ាញម ៤០០០ ៛ 
៣២. ឧបាស្ិកា នមឿន ៣០០០ ៛ 
៣៣. ឧបាស្ិកា វ ៉ាន ម៉ាូ ៥០០០ ៛ 
៣៤. ឧបាស្ិកា វ ៉ាន ហ ួរ ៤០០០ ៛ 
៣៥. ឧបាស្ិកា សាន យា៉ា ន ៥០០០  ៛ 
៣៦. ឧបាស្ិកា ស្ញឹម វ ី ២០០០ ៛ 
៣៧. ឧបាស្ិកា ស្ួន ស្ណ្តា ប់ ៥០០០ ៛ 
៣៨. ឧបាស្ិកា យនិ សានម៉ាន ១០០០ ៛ 
៣៩. ឧបាស្ិកា នពគ្ជ ពូន ២០០០ ៛ 
៤០. ឧបាស្ិកា ផញន ផ្លន ២០០០ ៛ 
៤១. ឧបាស្ិកា ផ្លត ថ្នង ២០០០ ៛ 
៤២. នលាកអាចារយ ខ្កម ១ $ 
៤៣. ឧបាស្ិកា ឈ្ ន ស្ុំកញល ៩០០០ ៛ 
៤៤. អាកគ្ស្ី ហ ញន ស្ញភី ១០០០០ ៛ 
៤៥. បងគ្ស្ី ភាចនាី ៤០០០ ៛ 
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៤៦. ឧបាស្ិកា មញត ផ្លត ១ $ 
៤៧. ឧបាស្ិកា ត្វុំង ចាន់អ ញន ១ $ 
៤៨. ឧបាស្ិកា ្ន់ ខញន ៤០០០ ៛ 
៤៩. ឧបាស្ិកា ខ្ម៉ាន នហៀង ៥០០០ ៛ 

 
 
 
 

                សូតឲ្យព្ពះពុទធសាសនា ុងរ ឿងចរព្តើន 
      សូតឲ្យព្ពះពុទធសាសនាផាយទូរៅរពញសកលរោក 

        សូតឲ្យរោកទាងំតូលបានព្បកបរោយសនេិភាព                                                                                                                          
     ព្ពះសកយតុនីសតទុទធព្ទង់ព្តាស់ថា នតថិ សនតិ េរ ំសខុ ំ 
ពុំម្មនរសចកេីសុខដថ្ទរព្ៅ អពីំរសចកេីសៃប់រ ើយ ។ 

សូតអនុរនាទនាបុណយ !!! 
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សលី  សមធិ  េញ្ញា  

 
 
 

ឃុរំកាះឧកញ៉ា ត ីព្សុកខាច់កោេ ល រខតេកោេ ល ព្បរទសកតទុោ 
 

koh Oknhatey Commune,ksach kandal District,kandal Province 
 

Combodia 
 
 

Tel: 077 883 221 /098 568 567 
E-mail: Soknouern.kn@gmail.com 
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