


តួនាទខ្ីញ ុំ 

 
ភក្ខ ុឋិតប្បញ ញ្ ោ  គង់ សុភាព 

វតតរាជប្ូណ ៌ ក្កុ្ងញ ៀមរាប្   ញេតតញ ៀមរាប្ 

 

ស ៀមរាបថ្ង ៃ សៅរ ៍១៥ ស ើត ខែ ពសិាែ ឆ្ន ាំ មខម  បត ័  
ព. .២៥៥៩ / គ. .២០១៥ 

 

 



អារម្ភកថា 
 បុពវហេតុដែលឲ្យ ខ្ុ ុំរពះករណុា  អាត្មម ភាព   ហរៀបចុំ
ហ ៀវហៅ“ តួនាទខ្ីញ ុំ ” ហនះហ ើងគឺឺៈ 

ហែើមបីឲ្យមនុ សរគប់របូ បានស្គគ ល់តួនាទីរប ់ខលួន  
ដែលរតវូរបរពឹតតរបតិបតតិ  ឲ្យបាន មជាមនុ សជាតិ។ 

ហែើមបីចូលរមួអភិវឌ្ឍន៍ ងគមមនុ ស      ឲ្យមាននូវ
 ីលធម៌   ុជីវធម៌  ចរយិាធម៌ ស្គមគគីធម៌ដែលជាហេតុ
នាុំមកនូវ ុខ នតិភាព ។ 

ហែើមបជីាហមហរៀន រមាប់ ិកាឲ្យស្គគ ល់តម្មលរប ់
មនុ ស ។ 

ហែើមបបីានជាមាគ៌ រមាប់អនុជន  ឬ បច្ឆា ជនរប-
រពឹតតរបតិបតតិត្មមពាកយទូនាម នហរបៀនរបហៅរប ់រពះពុទធ
ជាអងគមាា  ់។ 

ហែើមបជីាបការឺៈតប នង  ចុំហពាះញាតិហញាមពុទធបរ ិ
 ័ទទុំងឡាយ      ដែលបានឧបតថមភគុំរទឲ្យបាន ិកា
ហរៀន ូរតកនលងមក  នូវហពលហនះ បាន ិកាមានចុំហ ះ
ែឹងខលះ ៗ  ហេើយក៏ហរៀបចុំនូវហ ៀវហៅហនះហ ើង   ហែើមបីឲ្យ
បានជារបហយាជន៍ែល់ពុទធបរ ័ិទទុំងឡាយ ជាពិហ  
 ងគមជាតិ និងស្គ នា ។   



អាស្ ័យហេតុហនះ  បានជាខ្ុ ុំរពះករណុា អាត្មម ភាព  
របឹងដរបងហរៀបចុំហ ៀវហៅហនះគឺ ហែើមបី ផសពវផាយធម៌រពះ
ពុទធស្គ នាផង  ហែើមបីពរងីកនូវចុំហ ះែឹងផង ហែើមបីឲ្យ
បានបទពិហស្គធន៍ផង  ហែើមបពីញ្ញា ក់ស្គម រតីកូនដខមររគប់របូ  ឲ្យ 
ភាា ក់រឭកហ ើង ហេើយរបរពឹតតខលួ នឲ្យបានហៅជាកូនលអ ិ សលអ  
របជាពលរែឋលអ  និងជាពុទធស្គ និកលអ ។ 

ឧទទសិកថា 
 ហោយអុំណាចម្នការបូជាកមាល ុំងកាយចិតត រប ់ខ្ុ ុំរពះ-

ករណុា  អាត្មម ភាព ហនះ       ូមឧទទិ នូវមហាកុ លរបហគន
ចុំហពាះ  រពះមហាវរីឺៈ ម ឺៈទុំងឡាយ មានរកុមជុំនុុំរពះម្រត
បិែកជាហែើម និង រពះរគឧូបជាយ៍   រគកូមមវាច្ឆ    រគធូមាម ច្ឆរយ   
រគឧូហទទស្គច្ឆរយ   រប ់ខ្ុ ុំរពះករណុា អាត្មម ភា  ដែលបានអនិចា
ធមមកនលងហៅហេើយហនាះ។     

ជាពិហ        ូមរបហគននូវមហាកុ លែ៏របហ ើរហនះ
ចុំហពាះ ព្ពះម្ហាវមិ្លធម្ម  ពនិ សសម្   សរិសីវុណ្ណោ  ររះរាជាគណៈ
ថ្នន ក់ណ្ោ  គណៈមហានកិាយ  នងិជាឧត្ តមទរីបកឹាគណៈសងឃនាយក ននររះរាជា
ណចរកកម ពជុា ររមោ ាំងជាររះមហារហជុនហតិ្ធរៈ និងរពះហមគ ហខតត
ហ ៀមរាប  រពមទុំងរពះហមគ ហខតតបាត់ែុំបង។    

 ូមឧទទិ ថ្វវ យ    នូវរពះរាជកុ លែ៏មហារបហ ើរហនះ 
ថ្វវ យចុំហពាះអតីតរពះមហាកសរតរគប់ជុំនាន់ ជាពិហ      ូម
ឧទទិ ថ្វវ យនូវរពះរាជកុ លហនះ ចុំហពាះអតីតរពះមហាកសរត 



ព្រះករណុា  រពះបាទ ហមតច នរោតតម្  សីហនុ   ររះមហាវរីៈកសរត្   
ររះវររាជបតិា  ឯករាជយជាត្បិរូណភារទកឹដ ី  នងិឯកភារជាត្ខិ្ម មរ    ររមោ ាំង
ជាររះអគ គរទុ ធសាសនបូត្ ថម ភ   ររះបរមរត្នណ្កាដ ឋ  ដែលរទង់បានហស្គយ
ទិវងគតហៅហេើយ កាលពីម្ងា ១៥ ហរាច ដខភរទបទ ឆ្ន ុំហរាង ចត្មវ
 ័កព. .២៥៥៦ ហវលាហមា៉ោង១:២០នាទី   រ ុំលងអារារតហនាះ  
 ូមរពះអងគបានយាងហៅហស្គយបរម ុខកនុង ុគតិភពចុះ ។ 

   ូមថ្វវ យរពះរាជកុ លែ៏មហារបហ ើរហនះ      ចុំហពាះ
រពះមហាកសរតម្នរពះរាជាណាចរកកមពុជារពះករណុាព្ពះបរម្
នាថ នសរាតតម  ីហ មនុ ី រពះមហាកសរត   ម្នរពះរាជាណាចរក
កមពុជា    ូមរទង់មានរពះកាយពលមាុំមួន     រពះ ុខភាពលអ  
រពះរបាជ្ាញា ឈ្លល  ម្វ រពះជនមយឺនយូហែើមបគីង់ហៅជាមលប់
ែ៏រតជាក់   ែល់របជានុរាស្ត តទុំងឡាយតហៅ ។ 

 មយ៉ោងហទៀត  ូមឲ្យអនកហៅកនុងដែនកមពុជរែឋ និង ហលាក
អនកដែលបានអាន បាន ិកានូវហ ៀវហៅហនះ   ូមបានហ ច
កតី ុខ និង នតិភាព  ហេើយជាពិហ     ូមបានជាឧបនិ ស័
យ មានបញ្ញា រចួផុតច្ឆកទុកខកុុំបីឃ្លល ងឃ្លល តហ ើយ ។ 

ជាពិហ        ូមជូននូវមហាកុ លហនះចុំហពាះហញាម
របុ /ស្ ីបហងកើត ហញាមរប ុ/ស្ ី ជាឧបោឋ ក និង ហញាមញាតិ
ពុទធបរ ័ិទទុំងឡាយ     ដែលបានឧបតថមភែល់  ខ្ុ ុំរពះករណុា
អាត្មម ភាព រពមទុំងញាតិកនុង ងារវែតទុំងអ ់ ។ 

វត្តរាជបូណ៌គងៃ ១៥ ក ើត្ ខែ  វសាខែ ឆ្ន ាំមខមសបតស័ .ព.ស.២៥៥៩ 

ភិក្ខ ុឋិតប្បញ ញ្ ោ  គង់ សុភាព 
 



នាមអ្ន មានឧបការៈ នុងការងារធមមទាន  

ជួយត្ត្ួត្ពិនិត្យ 

១.ររះមហា ណ្មមៈធណ្រា អុ ីគមី្    រគឧូណ្ទ ទសាចារយ 
២.ភកិ ខណុ្េណ្រាធណ្មម  ថា ុំង ររសង     សមណៈនសិសិត្ 
៣.ភកិ ខថុ្នវរៈធណ្មម  ឡាយ អរណុ  សមណៈនសិសិត្ 

 ៤.ភកិ ខសុាសនវណិ្រា  ស ុំ សារទិធ     សមណៈនសិសិត្ 
៥.ររះណ្ត្ជគណុ  រនុ  រសម ី  សមណៈសសិសរទុ ធកិវទិាលយ័ 
៦.ររះណ្ត្ជគណុ បាន ក ុំង សមណៈសសិសរទុ ធកិវទិាលយ័ 
៧.ររះណ្ត្ជគណុ រហង លាង ហួត  សមណៈនសិសិត្ 

 

ខនន បកចេ កេសវាយអ្ សរ និង នាមអ្ន ឧបត្ថមភ 

១.សាមណ្ណរ ណ្ជាត្បបណ្ញោ   ស ុំ លាស់ សមណៈសសិស 
២.សាមណ្ណរ ម្ិញ រនិ វចិិព្ត        សមណៈសសិស 
៣.ឧបាសក សកន ព្បុស           នសិសិត្ 

 
 

 

 



មាតិក 

ល.រ  ញ ្ោោះធម ៌        ទពំរ័ 

០១ នមស្កា រសង្ខេប....................................................០១ 
០២ របូររុមជំនុរំរះត្រៃបិដរ.......................................០២ 
០៣ រង្បៀបសំរះខ្មមរ..................................................០៣ 
០៤ អខគត្នររះរុទ្ធស្កសនា..........................................០៤ 
០៥ រុទ្ធវចនៈ.............................................................០៥ 
០៦ ង្ោធសិៃវ នខិ ង្ោធចិៃិត.......................................១៩ 
០៧ អដឋសង្ោធាន....................................................២៧ 
០៨ ការង្ធវ ើសង្គគ យនា.................................................៤២ 
០៩ ង្ោលធម៌សំខាន់ ៗ គួរសិរា................................៤៨ 
១០ ឧបាសរនងិ្ទ្ទស....................................................៥៩ 
១១ សីលត្នឧបាសរ..................................................៦១ 
១២ វបិៃត ិនខិ សមបៃតតិ្នឧបាសរ..........................៦៣/៦៤ 
១៣ គុណត្នឧបាសរ..................................................៨៣ 
១៤ សីល៨ ឬ អខគត្នឧង្បាសថសីល............................៦៨ 
១៥ មខគល៣៨ របការ...............................................៧៤ 
១៦ បរាភវសូរៃ........................................................៧៨ 
១៧ អបាយមុម..........................................................៨៣ 



១៨ ោរយមនសុស........................................................៨៥ 
១៩ បុរាណភាសិៃ......................................................៨៨ 
២០ អរយិមគគអខគ៨ របការ.........................................៩២ 
២១ ររះរៃនរៃយ័ជាទ្ីរខឹដរ៏បង្សើរ.............................៩៩ 
២២ ង្ោធបិរេយិធម៌៣៧ របការ...............................១០២ 
២៣ មលមឹស្ករគួរយល់ដខឹ..........................................១១៧ 
២៤ សននដិ្ឋឋ ន..........................................................១២៤ 
២៥ ឯរស្ករង្ោខ..................................................១២៥ 
២៦ នាមសបបុរសជនអនរឧបៃថមភង្បាះរុមព..................១២៦ 

     

 

 

 

 

 

 



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 1 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

បទសារភញ្ញ  
 ១.សូមថ្វវ យបង្គាំ រពះសមពុទធ           របសសើរបាំផុត  នុ ង្សោកា 
ជាររូថ្នមនុសស នឹង្សទព្តត             រទង់្រាស់សទសនា របសៅសតវ  ។ 
ចង្អុលឲ្យសដើរ ផលូ វ ណ្តត ល                  មាគ៌រតកាល អាច មាច ត់ 
ទុ ខភ័យចថ្រង្ ឲ្យខ្ចច យបាត់             អាចកាត់សង្ារ ល:ទុ ខបាន  ។ 
 ២.សាសនារពះអង្គ សៅសពវថ្ថង  សតវមាននិសស័យ ពីបូរាណ 
របឹង្សរៀនរបឹង្សាត ប់  សចះចាំបាន       កាន់ាមលាំអាន បាន តីសុែ  ។ 
ឥតមានសុែណ្ត សសមើ តីសងប់       បញ្ច ប់រតឹមសុែ ឃ្លល តច ទុ ខ 
ាាំង្ពីសោ សនះ តសៅមុែ             តីសុែនឹង្មាន សរព្តះធម៌សងប់  ។ 
 ៣.ែញុ ាំសូមបង្គាំ សឆ្ព ះរពះធម៌       រពះសង្ឃបវរ ទាំង្ររប់សពវ 
រមួជាថ្រតរត័ន រួរសគរព                          ជាមលប់រតជា ់ ថ្នសោកា  ។ 
រពះរបូរពះធាតុ ថ្នរពះពុទធ                   វសុិទធាង្អង្គ រពះសាសាត  
សូមរុណថ្រតរត័ន ជួយសែមរា                   ឲ្យបានសុខ្ច តសរៀង្សៅ  ។ 
 

 
 

នមោ  តសស  ភគវមោ អរហមោ  សោម សមពុទ្ធសស ។ ( ៣ដង ) 
 

ខរបថ្វ:  រ ិីរយិានមសាា រ     ថ្វវ យបង្គាំថ្នែញុ ាំរពះ រុណ្ត     ចូរមានដល់
រពះដ៏មានរពះភារអង្គសនាះ    រពះអង្គជារពះអរហនតដ៏របសសើរ   រទង់្
រាស់ដឹង្នូវសញយយធម៌ទាំង្ពួង្  សោយរបថ្ពចាំសព្តះរពះអង្គឥតមាន
ររូអាចរយណ្តរបសៅរពះអង្គសឡើយ  ។ 
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ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ 
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រពះពុទ្ធសាសនាោនអងគ ៩ 
 រពះពុទធសាសនារឺ  ធមមវន័ិយ   ខដលរពះមានរពះភាររទង់្សខមឋង្
រប បសោយអង្គ៩ រឺ: 
១.សុត្តៈ បានដល់រពះសូរតសផសង្ ៗ  មានមង្គលសូរតជាសដើម 

២.គេយ្យៈ រឺរពះសូរតទាំង្អស់  ខដលមានគថ្វមានសគថវរគជាសដើម  ។ 

៣.គេយ្ាករណៈ  រឺរពះអភិធមមបិដ រពះសូរត   ខដលមិនមានគថ្វបញ្ចូ ល 
                ជាមួយ និង្រពះពុទធវចនៈខដលមិនចត់ចូល នុង្អង្គ៨ ។ 
៤. គាថា   រឺរពះធមមបទ សថរគថ្វ  សថរគីថ្វ និង្គថ្វសុទធ ៗ ខដលមិនមាន 
                ស ម្ ះថ្វសូរត នុ ង្សុតតនិបាត ។ 
៥.ឧទានៈ   រឺរពះសូរត ៨២ សូរត   ខដលរពះដ៏មានរពះភាររទង់្ខថលង្សោយ 

    សសាមនសសញ្ញដ ណ  ។ 
៦.ឥតិ្េុត្តកៈ រឺ រពះសូរត ១១០ សូរត  ខដលសផឋើមសោយព្ត យថ្វ  វតុតាំ   សហតាំ   

     ភរវា ( សសច តីសនះ  សមពិតដូចព្ត យខដលរពះដ៏មានរពះភារ   
     រាស់ទុ សហើយ  ) ។ 

៧.ជាត្កៈ  រឺសរឿង្អតីតជាតិរបស់រពះមានរពះភារ  និង្សាវ ័មានអបណណ  
   ជាត ជាសដើមរមួ ៥៥០ ជាត   ។ 

៨.អភ្ភូត្ធម្មៈ រឺរពះសូរតខដលរប បសោយអចឆរយិអភភូ តធម៌   ( ធម៌ខដលថ្រ  
    ខលង្សោយរុណវសិសស  ខដលរួរអសាច រយ  ) ។ 

៩.គេទល្លៈ  រឺរពះសូរតខដលកាលណ្តសួរសហើយ   ៏បាននូវសសច ឋីដឹង្  និង្ 
 សសច ឋីសរត អរថ្រ ខលង្សឡើង្២ មានចូឡាសវទលលសូរតជាសដើម ។ 
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ពុទ្ធវចនៈ 

 
រពះពុទ្ធវចនៈ មាន ៨៤.០០០ រពះធមមក្ខនធ  ដដលរពះ

អាននទររៀនអពីំរពះដ៏មានរពះភាគមក្ ៨២.០០០ រពះធមមក្ខនធ   
ររៀនពីរពះភក្្ខុមានរពះរីរបុីរាដើរដ ម២.០០០ រពះធមមក្ខនធ។  

រពះធមមក្ខនធ គរឺពះធម៌ដាមួយ ខ ក្៏សឹងអាចនឹងដើរពះ
សូរា ១ សូរា  រ ះក្ប៏ានដើ ១ រពះធមមក្ខនធ   ក្ប៏ញ្ហា  ១  ខ   
ក្៏ដើ ១  រពះធមមក្ខនធ ។  ពាក្យវស្ជជ ខ នីមួយ ៗ ក្៏ដើរពះ
ធមមក្ខនធនីមួយ ៗ ដដរ ។ 
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វនិយបដិក្ 

 
វនិយបិដក្  គមឺានពទុ្ ធបបញ្ដត្ ត ិ នងិ ពទុ្ធធនញុ្ញដ ត្   ព្ពមទ្ធ ាំងអភ ិ

សមាចារ ។ 
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រពះវន័ិយ គជឺាចាស់សព្មាប់ទ្នូ្មា ន នវូកាយ នងិវាចា ។   
ដចូបទ្វគិ គហៈថា កាយ្វាចាគោ  េនគនត្ ិ ទគម្ត្ីត្ិ    េននគោ 

ធគមម  ចាប់សព្មាប់ទ្នូ្មា ននវូកាយ  នងិ វាចាហៅថា វន័ិយ ។ 
 វន័ិយ    គឺ ដើចាប់សរមាប់ហាមរបាម ម្នរអាយ
របរពឹាតរលម សក្នុងស្ក្ខខ បទាូចធ ំ    ដើររគឿងក្ខរពារម្ន
រអាយមានរសចក្តីរបៀារបៀនរ ល្ ះរបដក្ក្ទាស់ដទងគ្នន    
រដ មបរីក្ាក្្រយ្ាមារយាទឲ្យមានរររៀបររៀបរយលអ ។ 
 វន័្យដូចដើដខែរប ទ ា់   អរំបាះសរមាប់វាស់ចង  
ារមង់ឲ្យរាង់     សរមាប់រោារក្ងនូវផ្កា រអាយរៅដើ
ផួងមាលា ( ក្រមងផ្កា  )ដ៏រសស់រីអ ា ។  យ៉ាងណាម្ញ      
វន័្យក៏្ដូរ ន្ ះដដរ គឺសរមាប់វាស់ចងារមង់ភ្ក្ខុរីម
រេរក្នុងរីសនរពហ្មចរយ្រនះ ឲ្យមានររបៀបររៀបរយ
លអ   សរមាប់ទូ ម នភ្ក្ខុរីមរេរក្នុងរពះពុទធរីស 
រនះឲ្យរាូវគ្នន រីមគគីគ្នន ដូចដើរគរក្ងផ្កា ឲ្យរៅដើក្រមង
ដាមួយដូរ ន្ ះ ។ 
.វនិយបិដក្ចចក្មចញជា ៥ គមពរីគៈឺ 
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ម្ហាេនភ្ង្គ ១ ភិ្កខុនីេនភ្ង្គ ១ ម្ហាេេគ ១ ចុល្លេេគ ១ បរនវារៈ 

១  ឬ  អាទិកម្ម ១    បាគចត្តិយ្ ១  ម្ហាេេគ ១   ចុល្លេេគ ១ 

បរនវារ១ ។ 

រពះវន័ិយហប ើហយើងរាប់ភាគឬ ក្បាលមាន ១៣ = ២១០០០ ធម ាក្ប ខន ធ 
ហប ើរាប់គម ពរីមាន ៥ គម ពរី ។ 
ហប ើសរហសរអក្បសរកាត់្ថាៈ អា បា ម ចុ ប ។ 
    .គមពីរអដ្ឋកថា ដដលអធបិាយ  ខ ហសចក្ប ឋកី្ប នងុព្ពះវនិយ័
បដិក្ប គ ឺសមន តបាសាទ្កិា ..។ 
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រពះសុតតនតបដិក្ 

 
 សុតតនតបិដក្ ឬរពះសូរត គឺដើឱវាទពាក្យររបៀនរបរៅ   
ដដលរពះសមាម សមពុទធរទងស់ដមតងរបាប់ឲ្យដឹង      ពនយល់ឲ្យ
ដឹងក្ខរខុសរាូវ អារក្ក្់ លអ បាប បុេយ គុេ រទាស ក្ហុំ្ស
ាូចធរំគប់យ៉ាង   រោយរល ក្យក្ររឿងរ៉វទាងំឡាយដើររច ន 
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រដ មបដីើរគ្នលអាង  សរមាប់សរបញ្ហជ ក្ឲ់្យរឃ ញចាស់  ន្ង
បានទ្ោឌ នុគា្ដល់ពុទធបរស័្ទទាងំឡាយ   ។   មយង៉រទៀា  គឺ
ដើចាបឃ់ាាច់្ាតរបស់សាវរលាក្  ឲ្យមានអាធយរស័យរងឹរា្
ដាលអរ  ងរទៀា  រោយផាយរមត្តត ច្ាតរសឡាញ់រប់អានគ្នន
រដ មបឲី្យរក្ ារសចក្តីរពមររពៀងគ្នន   ររីម ះរសម ដល់គ្នន    នឹងគ្នន
របក្បរោយរីមគគធីម៌ ។ 
 

.ព្រះសុត្តនតបិដក មន ៥ និកាយ្េ ៈ 
 

១-ទឃីនកិាយ  

២-មជឈិមនិកាយ       

៣-សំយ ៃតនិកាយ 

៤-អង្គៃុតរនិកាយ       

៥-ខ ទធរនកិាយ ។ 

 ១.ទ្ឃីនកិាយ រឺ  រមួរពះសូរតខ្ចន តខវង្មានរពះសូរត 
៣៤ សូរត  ខច ជា៣ វរគរឺ    សីលែនធវរគ   មហាវរគ  និង្ 
បាដិ វរគ  ។ 

.គមពីរអដ្ឋកថា ទីឃនិកាយគ ៈ 
 សមុង គលវលិាសនិ ី ។ 
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២.មជឈមិនិកាយរឺរមួរពះសូរតខ្ចន ត ណ្តឋ លមាន 
រពះសូរត ១៥២ សូរត  ខច សចញជា ៣ បណ្ណសក្ គ ឺមូលប
ណ្ណណ សក្  មជឈិមបណ្ណណ សក្   ឧបរបិណ្ណណ សក្  ។ 

មូលបណ្ណណ សក្ មាន ៥ វរគ ។១ វរគ មាន ១០ សូរត  
រមួមាន ៥០ សូរត  ។  

មជឈិមបណ្ណណ សក្  មាន៥ វរគ ។ ១ មាន  ១០ សូរត
រមួ ៥០ សូរត  ។  

ឧបរបិណ្ណណ សក្ មាន ៥ វរគ ។ ១ វរគ មាន ១០សូរត 
មាន ៧ វរគ , វរគទី ៥ មាន  ១២ សូរត  រមួជា ៥២ សូរត ។  

គមពីរអដ្ឋកថា  មជឈមិនិកាយ គ ៈ  
បញ្ចសូទនី ។ 
៣-សយំតុ្តនិកាយ រឺ  រមួរពះសូរតជាពួ  ៗ   ខច 

ជាវរគធាំ ៗ ៥ វរគរឺៈ   
សគាថវគ គ១  នទិ្ធនវគ គ១ ខន ធវារវគ គ ១ សទ្ាយត្នវគ គ ១ មហាវារវគ គ ១  ។ 
 សគាថវគគ           មាន ១១ សាំយុតត 
 និទានវគគ            មាន ៩ សាំយុតត 
 ខនធវារវគគ          មាន ១៣ សាំយុតត 
 សទាយត្នវគគ  មាន ១៩ សាំយុតត 
 មហាវារវគគ       មាន ១២ សាំយុតត ។ 
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គមពីរអដ្ឋកថា  សយំតុ្តនិកាយគ ៈ  
 សារត្ថបកាសិនី  ។ 

៤-អងគុតតរនកិាយរឺរមួរពះសូរតាមចាំនួនរបសភទ
ថ្នធម៌  ។ 

  ចចកជា ១១ និបាត្ េ ៈ 

 ឯកនិបាត្   រមួពួ ធម៌ ១ របសភទ 
 ទុកនិបាត្   រមួពួ ធម៌ ២ របសភទ 
 ត្ិកនិបាត្         រមួពួ ធម៌ ៣ របសភទ 
 ចត្ុកនិបាត្   រមួពួ ធម៌ ៤ របសភទ 
 បញ្ចកនិបាត្  រមួពួ ធម៌ ៥ របសភទ 
 ឆកនិបាត្   រមួពួ ធម៌  ៦  របសភទ 
 សត្តកនិបាត្  រមួពួ ធម៌  ៧ របសភទ 
 អដ្ឋកនិបាត្   រមួពួ ធម៌ ៨ របសភទ 
 នវកនិបាត្   រមួពួ ធម៌  ៩ របសភទ 
 ទសកនិបាត្  រមួពួ ធម៌ ១០ របសភទ 
 ឯកទសកនិបាត្  រមួពួ ធម៌ ១១ របសភទ 
 

គមពីរអដ្ឋកថា អងគុត្តរនិកាយ គ ៈ  
មនោរថបូរណី  ។ 



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 13 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

៥-ខុទធកនិកាយ្ សរៅពីនិកាយ ៤ មាន ទីឃនិកាយ
ជាសដើមសនាះ  សហើយរពះពុទធវចនៈដថ្ទពីសនាះ  រមួជាែុទទ 
និកាយទាំង្អស់ខដលមានៈ    

ខុទ្ធក្បាដឋធមមបទ្   ឧទាន    ឥតិវុតតក្    សុតតនបិាត    
វោិនវតថុ  មបតវតថុ   មេរគាថា   មេរគីាថា  ជាតក្   មហា
នមិទ្ទស  សូឡនមិទ្ទស បដសិមភិទាមគគ   អបទាន  ពុទ្ធវងស  
នងិ ចរយិាបិដក្  ។ 

គមពីរអដ្ឋកថា ខុទធកនិកាយគ ៈ 
 បរមត្ថនោត្ិកា អដ្ឋកថា ខុទធកបាដ្ឋ និង សុត្តនិបាត្ ធមមបទដ្ឋកថា  

អដ្ឋកថាគាថាធមមបទ  ។ 

បរមតថទីបនី អដ្ឋកថា ឧទាន និង ឥត្ិវុត្ត នបត្វត្ថ ុនថរគាថា 
នថរីគាថា  ចរិយាបិដ្ក  ។ 

 ជាតកដ្ឋកថា   អដ្ឋកថា ោត្ក 

 សទធមមប្បជ្ជាោ តិកា អដ្ឋកថា មហានិនទេស និង ចូឡនិនទេស។ 

 សទធមមបកាសិនី      អដ្ឋកថា បដ្សិមភិទាមគ្គ 
 វិមលតថវិលាសិនី     អដ្ឋកថា វិមានវត្ថ ុ



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 14 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

 វិសញទធជនវិលាសិនី    អដ្ឋកថា អបទាន 
 មធញរតថវិលាសិនី  អដ្ឋកថា ពុទធវងស  ។ 
 សុតតនតបិដក្ ឬ រពះសូរត សបើសយើង្រាប់ភារ ឬ  ាល 
មាន៦៤ = ២១០០០ ធមម ខនធ, សបើរាប់ចប់ពីភាគ្ទី ១៤ ដ្ល់
ភាគ្ ៧៧  មាន ៥ គ្មពីរ ឬ ៥ និកាយ ។ 
សបើសរសសរកាត់ ទិ សំ មំ អំ ខុ  ។ 
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រពះអភិធមមបិដក្ 

 
 រពះអភិធមមបិដក្   គឺសដមតងអពីំបរមាថលអ្ាសុខុមគមភីរ
ភាព  ដើររគឿងដុសខាាចា្តរអាយផូរផង់    ដើចាបដុ់សខាា់
លុបលាងជរមះស ត នចា្តរដ មបរីត្តស់ដងឹមគគនឹងផល    ដើ
ររគឿងរដ មបបីដំបក្រូបធាាុ  មានវញ្្ហដ េ ធាាុដើរដ ម  រអាយ 
រឃ ញដើក្់ដសតងដល់ច្ាត  ។  ដើព្រសសន្យាយពនយល់អពីំ- 
ចិត្ត  គចត្សិក  រូប  និង្ និព្វា ន  ។ 
 



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 16 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

 .រពះអភិធមមបិដក្ោន៧ គមភរី គៈឺ 
១-ធមមសង្គណីបករណៈ   
 អដ្ឋកថា គ្ឺ អដ្ឋសាលិនី 

២-វិភងគបករណៈ         
  អដ្ឋកថា គ្ឺ សនមាម ហវិនោទនី 

៣-ធាតញកថាបករណៈ     
 អដ្ឋកថា បរមត្ថទីបន ីបញ្ចបករណដ្ឋកថា 

 ៤-បញគគលបញ្ញ តិិបករណៈ  
 អដ្ឋកថា បរមត្ថទីបន ីបញ្ចបករណដ្ឋកថា 

៥-កថាវតថញបករណៈ   អដ្ឋកថា 
៦-យមកបករណៈ    អដ្ឋកថា      
៧-បដ្ឋឋ នបករណៈ   អដ្ឋកថា 

 បរមត្ថទីបនីបញ្ចបករណដ្ឋកថា ។ 

 រពះអភិធមមបិដក្  សបើសយើង្រាប់ភារ  ឬ   ាលមាន
៣៣ សបើរិតជាធមម ខនធមាន ៤២០០០ ធមម ខនធ ។ 
សបើសរសសរកាត់  សំ វិ ធា ប ុក យ ប  ។ 
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អដឋក្ថារពះត្រតបិដក្មនាះ ចចំណ្ក្ធ ំ
រពះពុទធរឃារី្រយរលាក្ដរប   ន្ង   ររៀបររៀងពី 

អដឌក្ថារដ មក្នុង ភាសាសីហឡៈ គឺ មហាអដ្ឋកថា មហាបចច រី  
និង កុរុនទី ដដលបនឋគ្នន មក្ត្តងំដាពីសម័យព្ពះមហនិ ទហត្ េរ  
រពះឱរសព្ពះហៅអហសាក្បមហារាជ រៅផាពវផាយរពះពុទធ
រីស- រៅក្នុងរបរទសរសីលង្កា   ។ 
 ររៅពីគមពីរដីក្ខ   ដដលអធ្បាយ រសចក្ឋីក្នុងគមពីរ
អដឌក្ថា ន្ង អាថរយាជ  គឺ រីរាថទីបនី 
( គមពីរដីក្ខរពះវន័្យប្ដក្  )      រីរាថមញ្ជុ រី 
( គមពីរដីក្ខររពះសុាតនឋប្ដក្ )    បរមាថបក្ខស្នី 
( គមពីរដីក្ខរពះអភ្ធមមប្ដក្ ) នឹងអនុដីក្ខដដលអធ្បា-
យពាក្យសពទក្នុងដីក្ខរហ្ យររីប់   ។   
 គមពីរផលូ វរពះពុទធរីស     ដដលគួរដល់ក្ខរស្ក្ា
ដដលរពះរេរដ៏មានគុេក្នុងអាីាសម័យា ៗ  មក្បាន
រច ទុក្មក្គឺៈ  
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 មិលនិទបញ្ហា    រច រោយ ព្ពះបិដ្កចុលលភ័យ 
របដហ្លក្នុង ព.ស ៥០០ 

វិសទុធិមគគៈ រច រោយ ព្ពះពុទធនោសាចារយ   
របដហ្ល ក្នុង ព.ស ជា្ ១០០០  

អភធិមមត្ថសងគហៈ រច រោយព្ពះអនុរុទាធ ចារយ   
របដហ្លក្នុងព.ស ជា្ ១០០០ 

សារត្ថសងគហៈ  រច រោយ ព្ពះនោេ ចារយ  
របដហ្លក្នុង ព.ស ជា្ ១០០០ 

បរមត្ថមញ្ជុសា  ( ដកី្ខរអធ្បាយ វិសុទធិមគ្គ  ) រច  
រោយ ព្ពះធមមបាលាចារយ 

សចចសង្ងេប រច រោយ ព្ពះធមមបាលាចារយ 
អភធិមមត្ថវិភាវិនដី្កីា (អធប្ាយគមពីរអភធ្មមាថ  

សងគហ្  )រច រោយរលាក្ ព្ពះសុមងគលាចារយ  ។ 
ង្ោហវិង្ចេទនី  ( អធប្ាយធមមសងគេីបក្រេៈ  

ន្ង  វភ្ងគបក្រេៈ )   រច រោយ ព្ពះកសសបៈ   របដហ្លក្នុង 
 ព.ស.១៧០៣ - ១៧៧៣  មងគលត្ថទបីន ី ( អធ្បាយមងគល
សូរា )រច រោយរលាក្ព្ពះសិរីមងគលាចារយ ជនោត្ិន ៀង មម៉  ។ 
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រពះមោធសិតវ នងិមោធចិិតត 
 រពះមោធសិតវ(១) គឺដើបុគគលមាន ក្់ដដលត្តងំច្ាតរបាថាន ឲ្យ
បានរត្តស់ដឹងដើរពះពុទធ     រោយក្ខរខ្ាខពំយយាមរីង
បុេយបារម ីយ៉ាងសវ្ារីវ ញដើទីបផុំា ។ ពាក្យថារពះមោធ ិ
សតវ សរំៅយក្បុគគល ន្ង មហាសាវទាងំឡាយ ដដលរបក្ប
រោយច្ាតបុេយដទូ៏លទូំលាយរពមទាងំបញ្ហដ ដរ៏ដើលររៅ។ 
ជ្ោធិ ដើពាក្យបាលី មានន័យថាបញ្ហដ ដើររគឿងរត្តស់ដងឹ ។ 
សត្ត (ពាក្យបាលី )    សត្វ  (ពាក្យសសំ្រសាឹា )   មានន័យថា
បុគគលដដលដើប់ជពំាក្់ក្នុងអារមមេ៍     បេំងណាមួយ ។  
ដូរចនះ ពាក្យថា  ង្ោធិសត្វ   មាននយ័ថា “ បុគគលដដល
មានច្ាតដើប់ជពំាក្់ក្នុងក្ខររត្តស់ដឹង  ដើបុគគលដដលរីង
ច្ាតរដ មបរីត្តស់ដឹង ” ។ 
 ក្នុងន័យរនះ គ្មពីរមហាវគ្គដ្កីា ទីឃនិកាយ សដមឋងថា ៖ 

ោថាេគោ   គេយ្យំ   រុជ្ឈត្ីត្ិ   គព្វធិ, 

គោ  ឯេសត្តគោេគោ    គព្វធិសគោត ត្ ិ

អាហ  បណឌ ិត្  សគោត រុជ្ឈនកសគោត ត្ិ ។ 

១.រសង់រចញពីរសៀវរៅមាគ៌្នជវីា្ននរពះរពាធស្ាវ (ផាយពីពុទធ្ក្បេឍ្ ាសភា) 



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 20 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

 បញ្ហដ ណា ្ក្់ធលុះនូវធម៌ដដលគួរដងឹត្តមសភាពព្ា 
រហ្ាុរ ះរ ម្ ះថាគព្វធ ិ ។ បុគគលរ ះឯងរ ម្ ះថា   
គព្វធិសត្ា ររពាះដើអនក្អនុររគ្នះនូវសាវ ។ រហ្ាុរ ះ   រទ ប
រលាក្រៅថា បណឌ តិ្សត្វ ,ពុជឈនកសត្វ គដឺើអនក្របក្បរោយ 
ង្ោធិចិត្ត ។ 
 រា អវីរៅដដលរៅថា ង្ោធិចិត្ត ? 

គព្វធិចិត្ត មាននយ័ថា ស ឋ នចា្តននបុគគលដដលមាន
ក្រុណានឹងឆនទៈខាជ ប់ខជួនដាមួយគា ់ រហ្ យធដំើងរគរប្ ំ
ជីវា្ គឺរសចក្ឋរីបាថាន ឲ្យបានរត្តស់ដើរពះសមពុទធ   រពះពុទធ 
រដ មបឲី្យបានរួចផុា្ក្ទុក្ខក្នុងសងារវដឋផង   ន្ងរដ មបជួីយ
សរស្រង្កគ ះដល់សាវរលាក្ទាងំពួង  ឲ្យរួចផុា្ក្ទុក្ខផងដដរ ។ 
សតើបុរគលខបបណ្ត សទើបអាចសាង្ែលួនជាសព្តធិសតវបាន ? 
 មនុសែសាវ បុរសស្រសតីទូរៅក្នុងរលាក្ សុទធដាដើអនក្
មាន ភ័ពវវាស     រីងខលួនដើរពាធ្សាវបានរោយក្ខររីង
ពុទធការកធម៌ (ធមរ៌ធវ ឲ្យបានរត្តស់ដើរពះពុទធ )រហ្ យអាច
្ក្ធ់លុះសពវញ្ដុ ាញ្ហដ េដើរពះពុទធ អ គាក្ខលបាន ឲ្យ
ដាបុគគលរ ះមានឆនទៈ  ( បេំង ក្ខររបាថាន   )យ៉ាងមុាមាំ
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ក្នុងរគ្នលរៅជីវា្ ។ ជនណាក្រ៏ោយ ក្៏អាចរបាថាន  ន្ង
រីងខលួនដើរពាធ្សាវបានដូចគ្នន  ររពាះមនុសែមាន ក្ ់ៗ  ដដល
រក្ ាមក្ដាងដាមានសភាវៈពីររៅក្នុងខលួនគឺ សភាវៈលអ ន្ង
សភាវៈអារក្ក្ ់ ។ សភាវៈលអរនះរហ្ យ ដដលមានពូជធមម
ដើា្របស់រពះពុទធ រហ្ យអាចរកី្ដុះោលឲ្យមានបេំង       
រដ មបបីានរត្តស់ដឹងដើ ព្រះរុទធ ។ 
 នុង្ចាំណុចសនះ រពះសមាម សមពុទធរទង់្សខមឋង្ថ្វ៖ 
  កិ្មឆោ   មនុសសបដលិាមភា   កិ្ចោ ំ   មឆោ ន    ជវីតិ ំ

កិ្ចោ ំ   សទ្ធមមសសវន ំ   កិ្មឆោ   ពុទាធ នមុបាមទា ។        
  ក្ខររា បប់ានអាតភាពដើមនុសែ       បានរោយក្រម   
ក្ខររស់របស់សាវទាងំឡាយ   បានរោយក្រម        ក្ខររីឋ ប់
ធមរ៌បស់សបបុរស  បានរោយក្រម  ក្ខររក្ ារ  ងននរពះពុទធ
ទាងំឡាយបានរោយក្រម ។ 
  រទាះបីមនុសែសាវបានជួបរបទះ នូវក្ខររក្ទាងំបួនរនះ 
ក្ឋី ក្៏ក្ខរបាន្ប់ក្រំេ ាដើមនុសែ្ាទុ់ក្ដើភព័វវាស ដ៏
ខពង់ខពស់ណាស់ររពាះភពននមនុសែរយ ងរនះ ដើក្ដនលងនន



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 22 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

រពះពុទធរគប ់ ៗ រពះអងគបានឧបបាត្រ  ង រដ មបរីីងបារមី
រ ព្ ះរៅក្ខន ់ពទុ្ ធភមូ ិ ។ 
 រពះរពាធស្ាវ អាចមានររច នអងគរៅរយៈរពលដើមួយ
គ្នន   ដាក្រម្ាននក្ខររីងបារមីខុសៗ គ្នន  ។ ដូរចនះរហ្ យបាន
ដើរពាធស្ាវទាងំអស់រ ះ ពំុអាចរត្តស់ដើរពះពុទធក្នុងរពល
ាណំាលគ្នន រ  យ ។  រពះរពាធ្សាវរគប់ ៗ ដើា្ ដាងដាមាន
ឆនទៈយ៉ាងមាមួំនក្នុងរពាធច្្ាត គឺ ចា្តដដលដើប់ជពំាក្់ក្នុងក្ខរ
រត្តស់ដឹង  ( មានបេំងរត្តស់ដងឹដើរពះពុទធ  )   ន្ងដាងដា
អនុវាតយ៉ាងហ្មា់ចាដ់ើទីបផុំារគប់ ៗ ដើានូ្វសីលធម៌   ន្ង
រក្្ាយវន្័យរប្ជំីវា្ ដដលរៅថា ពទុ្ ធការក្បធម ៌ឬ រៅថាបារម ី
ធម ៌ ។   រា អវីរៅដើ បារម ីរ ះ ? 
 ន្យមន័យបារម ី(១)   គឺដើពាក្យបាលី មក្ពីពាក្យ  បារ 
មានន័យថា ររា យមាខ ង   ររា យខាងមុខ ន្ងពាក្យ មី មាន
ន័យថា  គុេដើាដ្៏របរស រដដលគួរបរំពញ    ផលូ វដ៏ខពង់ខពស់
ដដលគួររដ រ ។ ( ន្យមត្តមស័ពទ  ពាក្យថា បារមី   មក្ពីពាក្យ 
បរម + ឦ = បារម ី ) ។ 
១.វ.ន.ស.ជ. គុេដើា្ដ៏លអដដលបុគគលគួរបរំពញ 
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 ដូរចនះ បារមី្ មានន័យថា គុេដើា្ដ៏របរស រ    ដដល
បុគគលរាូវបរំពញ    ដើររគឿងសរមាប់ញុងំសាវឲ្យដល់ររា -
យបរមសុខគឺរពះន្ពាវ ន ។ ត្តមពាក្យរីមញ្ដក្ខររីងបារម ី
គឺក្ខរអប់រខំលួនឲ្យបានបរសុ្ទធទាងំផលូ វ កាយ  វាច ចិតត  សតិ  

និង្ បញ្ញដ  រដ មបរីធវ ខលួនឲ្យមានគុេធម៌យ៉ាងលអរបរស ររប្ ំ
ជីវា្ ។  រា ្ បពី់រពលណារៅ   ដដលបុគគលអាចសនមាខលួន
ថា ដើរពះរពាធ្សាវបាន  ? រគអាច្ា់ទុក្មនុសែមាន ក្់   
សាវណាមួយ  ដើរពះរពាធ្សាវបាន  គឺរៅរពលដដលសា្
របស់មនុសែរ ះ   សាវរ ះ   ្នរៅដល់ក្រម្ាមួយដ៏
ខពស់ ដដលពំុអាចដក្ទឹក្ចា្តរចញពីឆនទៈរពាធច្្ាតបានគឺ
រសចក្ឋរីបាថាន ដាមួយក្នុងបេំងរត្តស់ដឹងដើព្ពះសមាាសម ពទុ្ ធ  ។ 
       ក្ខររីងខលួនដើរពះរពាធ្សាវ     រាូវឆលងក្ខា់បដីណំាក្់
ក្ខលដ៏សខំាន ់ៗ ដូចារៅ ៖ 
 ដាំណ្ត ់កាលទីមួយៈ បុគគលចញ្្ចឹ មច្ាតឲ្យក្ខល យដើរពាធ្ 
ច្ាតរហ្ យ ដារៅពំុអាចហ្វឹក្ហ្វឺនច្ាតឲ្យដើរពះរពាធ្សាវបាន  
ហាក្់ដូចដើបុគគលមាន ក្់  ពយយាមយក្រគ្នប់ពូជលងមក្ផែកំ្នុង
សួនដាពំុទានប់ានដុះដើរដ មលងបុគគលរ ះរៅដាខពំយយាម
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បនតក្ប់រគ្នបល់ង រៅក្នុងសួនរ ះរទៀា (អាចររបៀបបាននឹង
អ ុំងរពលដដលរពះរពាធ្សាវ   ត្តងំមរ របេ្ធាន )។ 
 ដាំណ្ត ់កាលទីពីរៈ  ររក្ខយពីក្ខរត្តងំច្ាតបានដើររច ន
មុឺនដសនដើា្រហ្ យ  សារ្បស់បុគគលរ ះ   ្ប់រផឋ មរបារពធ
ច្ាតដើ រពះរពាធ្សាវបានដើររច នមុនឺដសនដើារ្ហ្ យ   សា្
របស់បុគគលរ ះ ្ប់រផឋ មរបារពធច្ាតដើរពះរពាធស្ាវរហ្ យ
ច្ាតរបស់បុគគលរ ះ     ដាងដារះ្គា្ដើន្ចចចង់រត្តស់ដើរពះ
ពុទធ    រហូ្ាដល់មានក្រមា្ខពស់បផុំា     រោយដក្ច្ាតរចញ
វញ្ដលងបានដូចរដ មលង    មានពនលក្ដុះរចញដើរដ ម   ទង  
សលឹក្ ទន់ខចី ( អាចររបៀបបាននឹងអ ុំងរពល  ដដលរពះរពាធ្
សាវត្តងំវចរីបេ្ធាន ) ។ 
 ដាំណ្ត ់កាលទីបីៈ លុះបានរបារពធច្ាតដើរពះរពាធស្ាវ
ររច នក្បបរហ្ យ   បុគគលក្៏រធវ ស ច្ របេ្ធាន    រោយរបតដើញ
ចរំពាះរពះភ័ស្រក្តននរពះសមាម សមពុទធថា៖ 
 រោយអណំាចបុញ្ដក្មម     ដដលខញុ រំពះអងគបានបរំពញ  
មានរបមាេប៉ុរេណះ    សូមឲ្យខញុ រំពះអងគបានរត្តស់ដើ រពះ-
សមាម សមពុទធមួយរពះអងគក្នុងអ គាក្ខល ។     



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 25 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

 ដណំាក្ក់្ខលទីបីរនះ   ហាក្់ដូចដើរដ មលងរងឹមាដំើរុក្ខ
ដើា្  ដាពំុទានដ់ផលផ្កា  ( អាចររបៀបបាននឹងអ ុំងរពល ដដល
រពះរពាធ្សាវបរំពញបារមីបនត       រហូ្ាបានរត្តស់ប ទ ប់ពី
បានទទួលក្ខរពយក្រេ៍ពីរពះសមាម សមពុទធរួចរហ្ យ  ) ។ 
 ក្ខលណា   រពះសមាម សមពុទធរទង់ពយក្រេ៍បុគគលណា
មួយថា   នឹងបានរត្តស់ដើរពះពុទធរពលរ ះ    រហ្ យបុគគល
រ ះ   មានរ ម្ ះថា នយិតមោធសិតវ  ( បុគគលរទៀងនឹងបាន
រត្តស់ដើរពះពុទធ ) ។ ន្យារពាធ្សាវរគប់ ៗ ដើា្ ដាងដារធវ 
ស ច្ របេ្ធាន    រដ មបនឹីងបានរត្តស់ដើរពះពុទធ      រោយ
ពយយាមបរំពញពុទធក្ខរក្ធម៌ គឺ ទសបារមី  ។ 
 រសចក្ឋីព្រីឋ រ   សឋីពីក្ខររធវ ស ច្ របេ្ធានរនះ    នឹង
មានអធ្បាយក្នុងសងុ្មធតាបស    ដដលបានទទួលពុទធពយ
ក្រេ៍ពីរពះសសមាម សមពុទធដើ     រពះរពាធ្សាវក្នុងក្ខររីង
ពុទធភូមដ្ើព្ពះសមណង្គាត្ម  ដើដណំាក្ក់្ខលចុងររក្ខយ
ននអភ្ន្ហារគដឺើក្ខររបក្ខសត្តងំច្ាតរបាថាន ដ៏ឱឡារក្្ចរំពាះ
រពះភស័្រក្ត  ននរពះសមាម សមពុទធឲ្យបានរត្តស់ដើរពះសមាម សមពុទធ
មួយរពះអងគដដរ ។ 



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 26 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

 គមពរីររីាាថក្មីហាន្ទាន     បានបញ្ហជ ក្់ពីរបវាតរ្ីង
បារមីរបស់បរមរពាធស្ាវ   រពះពុទធសមេរគ្នាមថា  រពះ-
រពាធស្ាវរគ្នន់ដាមានរពាធ្ច្ាតគ្ាថា    សូមឲ្យបានរត្តស់
ដើរពះសមាម សមពុទធចនួំន ៧ អសរងខយយ   បរញ្ចញវា្របាថាន
ឲ្យបានរត្តស់ដើរពះសមាម សមពុទធ ៩  អសរងខយយ ។  សរុបទាងំ
អស់ចនួំន  ១៦ អសរងខយយរនះ រពះរពាធ្ច្ាតសថ្ារៅដើអន្ 
យារពាធស្ាវ  ( ដើរពាធស្ាវម្នទាន់រទៀងថាបានរត្តស់  ) 
ររពាះម្នទានប់ានទទួលក្ខរពយក្រេ៍     ពីរពះសមាម សមពុទធ
អងគណាមួយរៅរ  យ  ។  លុះរពះរពាធស្ាវរទងប់ានទទួល
ពយក្រេ៍អពីំរពះសមាម សមពុទធ ទីបងារ  មក្ក្ត៏្តងំរៅក្នុងមាន
ដើ ន្យារពាធស្ាវ  ។   
 ប ទ ប់មក្រពះអងគ រាូវបរំពញបារមីចនួំន៤ អសរងខយយ 
១ ដសនក្បបរទៀា    រទ បបានរត្តស់ដឹងដើរពះសមាម សមពុទធ ។ 
ដណំាក្ក់្ខលរនះ អាចររបៀបបានថា     រដ មលងដដលដុះយូរ
ណាស់មក្រហ្ យរ ះ   រទ បបរញ្ចញនូវផ្កា ដផល ។ 
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អដឋសមោធាន 
 មុននឹងបុគគលរាូវបានទទួលក្ខរពយក្រេ៍ ពីរពះសមាម
សមពុទធរល ក្ទី ១ ដដលដើលក្ខេៈញុ ំងំឲ្យក្ខល យដើន្យា
រពាធ្សាវ  បុគគលរ ះរាវូដារបក្បរោយអងគ ៨ រៅថា  អដ ឌ
សហមាធាន គឺក្ខររបជុរួំមធម៌ទាងំ ៨ ។  ធម៌ទាងំ ៨ រនះមាន
សដមឋងរៅក្នុងខុទទក្ន្ក្ខយពុទធវសំៈថា៖  

មនុសសត ំ លិងគសមបតដិ មហតុ   សោថ រទ្សសន ំ
បពវជាា    គុណ្សមបតដិ   អធកិាមោ  ច   ឆនទោ 
អដឋធមមសមោធានា អភិនហីាមោ  សមិជឈតិ  ។ 

ន្យារពាធស្ាវ រាូវសររមចរោយអភនី្ហាររបជុរំោយធម៌
ទាងំឡាយ ៨ គឺ៖ 
 -ជាមនសុស  មនិដមនហទ្ព្តត   ឬព្ពហា  ១ 
 -ដលព់្ពមហោយ ហភទ្ គ ឺបរុស  ១ 

-ដលព់្ពមហោយហហត្ ុ ដដលអាចសព្មចអរហន ឋបានក្ប នងុជាត្ហិនះគ ឺ
ឧបនសិស័យសមបត្ ឋ ិ ១ 
 -បានជបួនងឹថាាយបង គាំព្ពះសមាាសម ពទុ្ ធហោយផ្ទទល ់គ ឺបានទ្ទ្លួពាក្ប 
រណ៍ពពី្ពះអង គ  ១ 
 -បព ាជាជ  ជាតាបស ឬ ភកិ្ប ខសុងឃ  ១ 
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 -ដលព់្ពមហោយគណុធមគ៌ ឺបានសហព្មចនវូអភញិ្ញដ  ១ 

 -មានហព្តធចិតិ្ តដដលសនសាំរចួមក្បហហើយ  ១ 
 -មានឆន ទៈយ៉ងខ្ល ាំងកាល  ហដ ើមបបីានព្តាស់ជាព្ពះពទុ្ ធ ១ ។ 
 ធម៌ទាងំរបាបំរីបក្ខររនះរៅថា   អដឋសមោធាន   ដដល
មានរសចក្ឋីអធ្បាយដូចខាងររក្ខមៈ 
 ១.ជាមនសុសដមនពតិ្ៈ      រសចក្ឋីរបាថាន នូវភាពដើរពះពុទធ 
រដមងសររមចបានដាចរំពាះបុគគលអនក្របាថាន រៅក្នុងអាតភាព
ដើមនុសែប៉ុរណាណ ះ ម្នដមនដើរៅក្នុងក្រំេ ាដើរទពាឋ  រពហ្ម 
 គ  រគុឌ  ដើរដ មរ  យ  ។ 

២.ជាអនក្បដលព់្ពមហោយហភទ្គៈឺ  ហភទ្ព្បសុ   រសចក្ឋរីបាថាន រដមង
សររមចបានដាចរំពាះមនុសែរបុសដាមយង៉    ,   មន្សររមច
ចរំពាះមនុសែរសី   រខទ យ  ឧភរត្តពយញ្ជនក្ៈ  ( មានរភទពីរ )  
រ  យ ។ 

៣.ជាអ នក្បដលព់្ពមហោយហហត្ៈុ  សរំៅដល់ឧបន្សែយ័សមបាត ្
រសចក្ឋរីបាថាន សររមចដល់មនុសែ របុសដដលដល់រពមរោយ
រហ្ាុននឧបន្សែយ័ ,   មន្សររមចដល់អនក្គ្នម ន់ឧបន្សែយ័
រ  យ ។ 
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៤.ជាអ នក្បបានជបួព្ពះសមាាសម ពទុ្ ធគឺ ដើអនក្របាថាន សថ្ារៅចរំពាះ
រពះភស័្រក្តននរពះសមាម សមពុទធរទង់ធរមានរៅផ្កទ ល់,មន្សររមច
ដល់អនក្របាថាន ចរំពាះមុខរពះរចា្យ    រពាធរ្ពឹក្ែ   រពះពុទធ
បបដម្ា   រពះបរចចក្ពុទធ   ន្ងពុទធរីវក័្រ  យ  ។ 
 ៥. ជាបព ាជាជ  គដឺើអនក្បួសក្នុងសណំាក្់រពះពុទធដើមាច ស់ 
   ដើត្តបសសថ្ារៅក្នុងក្មមក្្រយ្ាវាទី , ម្នសររមចដល់អនក្
សថ្ារៅក្នុងរភទដើរគហ្សថរទ ។ 
 ៦.  ជាអ នក្បមានគណុសមបត្ ត ិដល់រពមរោយគុេ គដឺើអនក្
សររមចអភ្ញ្ហដ   ៥  សមាបាត្ ៨    ,មន្សររមចដល់អនក្គ្នម ន
គុេសមបាតរ្  យ ។ 

៧.ជាអ នក្បមានអធកិារ  គឺរពាធច្្ាតដដលសនែមំក្រហ្ យដល់
រពមរោយគុេសមបាត្    ដូចរពាលមក្រហ្ យហ៊ានលះបង់   
សូមបជីីវា្របស់ខលួនរធវ ឧបក្ខរៈដ៏នរក្ដលង   រដ មបភីាពដើរពះ
ពុទធ  ។ 

៨.ជាអ នក្បមានឆន ទៈយ៉ងខ្ល ាំងកាល ដមនពតិ្       ដើអនក្របាថាន ន្ងមាន
ឆនទៈដ៏រល សលុបចរំពាះរបរយាជនដ៍ល់ពុទធក្ខរក្ធម៌   រដ មប ី
រត្តស់ដឹងដើរពះពុទធ  ។ 
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ក្ខលរពះរពាធស្ាវដល់រពមរោយធមទ៌ាងំ  ៨  រនះ
រហ្ យរទ បសមគួរដល់ក្ខពយក្រេ៍ននរពះពុទធទាងំឡាយ  ។  
រហ្ាុដូរចនះ រទ បធម៌រនះមានរ ម្ ះថា  អដឌសរមាធាន គកឺ្ខរ
របជុរួំមធមទ៌ាងំ ៨ ។ 

រពះរពាធ្សាវ រដ មបសីររមចរពមរោយអភនី្ហារនន
ធម៌ទាងំ ៨ រនះ    រពះរពាធ្សាវរាូវរបក្បរោយ បចច័យ  ៤ 
មហតុ ៤  ន្ង ពលៈ ៤ ដើខាងរដ មស្ន រទ បអាចសររមចរបជុំ
រួមនូវ  អដឌសរមាធានធមទ៌ាងំ ៨ រនះបាន ។ 
បចច័យ ៤ មហតុ ៤ នងិ ពលៈ ៤ មានអាថនយ័ដូចារៅរនះ ៖ 

បចចយ័ ៤ គ  
១. បសសតិ តថាគត ំហឃើញព្ពះត្ថាគត្    
មហាបុរសក្នុងរលាក្រនះ    រដមងរឃ ញរពះាថាគា 

រទងស់ដមឋងបាដ្ហារយដ៏អរីច រយដើពុទាធ នុភាព  ដន៏រក្ដលងម្ន
ធាល បម់ាន ។ ច្ាតរបស់មហាបុរសរ ះ រដមងត្តងំរៅក្នុងមហា
រពាធញ្េរធវ បាដ្ហារយរ ះឲ្យដើអារមមេ៍ររពាះអារស័យ
រពះមានរពះភាគ មានធម៌ដ៏អរីច រយម្នធាល ប់មាន ។ រទង់មាន
អានុភាពដើអច្រនតយយ យ៉ាងរនះ  ររពាះ្ក្់ធលុះធមមធាាុណា   
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ធមមធាាុរ ះ     មានអានុភាពររច នណាស់ហ្ន៎   ។  រពះមហា
បុរសរ ះ     បរង្កអ នច្ាតរៅក្នុងសរមាព ធ្ញ្ហដ េ  រធវ ធមមធាាុ
រ ះ ឲ្យដើបចចយ័  ។  អារស័យក្ខររឃ ញមហាអានុភាពរ ះ
ឯង រដមងត្តងំចា្តទុក្ក្នុងអភ្នីហាររ ះ ។រនះដើបចច័យទី ១ 
ននមហាភ្នីហារ ។ 

២.សុណ្ណតិ  ឯទ្សិា  ច  ឯទ្មិសា  ច ភគវា  
បាន ឮ ត្មក្បថាព្ពះត្ថាគត្  មានសភាពដហូច នះ    

មហាបុរស     មន្រឃ ញរពះាថាគាមានអានុភាពធ ំ 
ត្តមដដលរពាលមក្រហ្ យដាឮថា      រពះមានរពះភាគរទង់
មានសភាពដូរចនះ ។ មហាបុរសរ ះ បរង្កអ នច្ាតរៅត្តមក្នុង
សរមាព ធ្ញេរធវ ធមមធាាុរ ះឲ្យដើបចចយ័ ។  

អារស័យរពះមានរពះភាគអងគរ ះ  រដមងត្តងំច្ាតទុក្
ក្នុងអភ្នីហាររ ះ  ។  រនះដើបចចយ័ទី ២ ននមហាភនី្ហារ ។ 
 ៣.ពុទាធ នុភាវបដសិយុំតត ំធមម ំសុណ្ណតិ   
បានសាឋ ប់ធម ៌ដដលព្បក្បបហោយពទុ្ធធនភុាព   
 មហាបុរស ម្នរឃ ញរពះាថាគា   មានអានុភាពធំ
ត្តមដដលរពាលរ ះរហ្ យ ទាងំម្នបានឮមហានុភាពរ ះ
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អពីំអនក្ដ៏នទ ។  ដាក្ខលរពះាថាគារទង់សដមឋងធម៌    មហា
បុរសរដមងរីឋ ប់ធមប៌ដ្សយុំាតរោយពុទាធ នុភាព មានន័យ
ដើអាទ្ថា“មាា លភកិខទុាងំឡាយ ត្ថាគ្ត្ព្បកបនោយកមាល ងំ១០ ដូរចនះ ។ 

មហាបុរសរ ះ   រដមងបរង្កអ នចា្តរៅក្នុងសរមាព ធ្
ញេរធវ ធមមធាាុរ ះឲ្យដើបចចយ័ ។ អារស័យពុទាធ នុភាព
រ ះ  រដមងត្តងំច្ាតទុក្ក្នុងអភ្នីហាររ ះ ។  រនះដើបចចយ័
ទី ៣ ននមហាភ្នីហារ ។ 
 ៤.ឧឡារជាសមយា  មានអធាើសយ័មហាសាល  

 មហាបុរស ម្នរឃ ញរពះាថាគាមានអានុភាពធំ
ត្តមដដលរពាលរ ះរហ្ យ  ទាងំម្នបានឮមហាអានុភាព
រ ះអពីំអនក្ដ៏នទ ។  ទាងំម្នបានរីឋ ប់ធម៌របស់រពះាថាគា 
ដាដើអនក្មានអធយរស័យមហារីល មានក្ខរត្តងំច្ាតរីអ ា់
គ្ាថា រយ ងនឹងរក្ាវងែរពះពុទធដបបដផនរបស់រពះពុទធ បរវ
េីរបស់រពះពុទធ សភាវធម៌របស់រពះពុទធ រហ្ យរធវ សក្ខា រៈ
រគ្នរពរបអ់ានបូដើធមរ៌បរពឹាតធមប៌រង្កអ នច្ាតរៅក្នុងសរមាព ធ្
ញេរធវ ធមមធាាុរ ះឲ្យដើបចចយ័ អារស័យធម៌រ ះ រដមង
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ត្តងំច្ាតទុក្ក្នុងអភនី្ហាររ ះ ។ រនះដើបចចយ័ទី ៤ ននមហា
ភ្នីហារ ។ 

ង្ហត្ុ  ៤  យ៉ង  
១. ឧបនសិសយសមបមនាន វ មហាតិ ជាអ នក្បសមបូរហោយឧបនសិស័យ  

មហាបុរសក្នុងរលាក្រនះ      ត្តមរបរក្ាដីើអនក្សមបូរ
រោយឧបន្សែយ័     សនែអំធ្ក្ខរក្នុងរពះពុទធទាងំឡាយក្នុង
ក្ខលមុន  ។  រនះដើរហ្ាុទី ១ ននមហាភ្នីហារ ។ 
២. ក្រណុ្ណជាសមយា មហាតិ ជាអនក្បមានអធាើសយ័ក្បរណុា   

មហាបុរសត្តមរបរក្ា ី      ដើអនក្មានអធយរស័យក្នុង
ក្រុណា     បរង្កអ នច្ាតរៅក្នុងក្រុណា    របាថាន នឹង ទុំក្ខសាវ
ទាងំឡាយរចញរៅរោយហ៊ានលះបងក់្ខយ ន្ង ជីវា្របស់
ខលួន ។   រនះដើរហ្ាុទី ២ ននមហាភនី្ហារ ។ 
៣. វាយមមនាត  អនពិភមិនាន  មហាតិ ជាអនក្បមានពាយមមនិញាប់ញ័រ  

មហាបុរស ពយយាមម្នង្កក្ររ្ក្វដឋទុក្ខ សូមបរីធវ នូវ
ក្មមដដលរគរធវ បានរោយក្រម   រដ មបដីើរបរយាជនដ៍ល់សាវ
រលាក្     រហូ្ាអស់ក្ខលដ៏យូរ    ម្នញបញ័់ររហូ្ាសររមច
របរយាជន៍ដើទីរបាថាន  ។រនះដើរហ្ាុទី ៣ ននមហាភ្នីហារ។ 
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៤.ក្លាណ្មិតតសននសិសិមោ  មហាតិ ជាអនក្បអាើសយ័ក្បលាណមតិ្ ត   
មហាបុរស     ដើអនក្មានអធយរស័យក្នុងក្លយេម្ាត           

ដើអនក្ហាម្ក្វាថុម្នដើរបរយាជន៍     ឲ្យត្តងំរៅក្នុងវាថុដើ
របរយាជន៍ ។ រនះដើរហ្ាុទី ៤  ននមហាភ្នីហារ  ។ 

                 

ពលៈ  ៤  យ៉ង 
 ១.អជឈតតិក្ពលៈ ក្បមាល ាំងខ្ងក្ប នងុ បានដល់រសចក្ឋីរពញចា្ត    
រោយរគ្នរពក្នុងធម៌អារស័យខលួន ក្នុងសមាម សរមាព ធ្ញេ ។  

មហាបុរសមានខលួនដើធមំានក្ខរខាម ស់ដើទីពឹងអារស័យ      
ន្ង  រពមរោយអភ្នីហារបរំពញបារមី     រហ្ យ្ក្់ធលុះនូវ
សមាម សរមាព ធ្ញេ  ។ 

២. ោហិរក្ពលៈ ក្បមាល ាំងខ្ងហព្ៅ  បានដល់រសចក្ឋីរពញ
ច្ាតអារស័យអនក្ដនទ  ក្នុងសមាម សរមាព ធ្ញេ  ។ 

 មហាបុរស  មានរលាក្ដើធ ំមានក្ខររបអ់ានដើទីពឹង
អារស័យ ន្ងដល់រពមរោយអភ្នីហារបរំពញបារម ី  រហ្ យ 
្ក្ធ់លុះនូវសមាម សរមាព ធ្ញេ ។ 
 ៣.ឧបនសិសយពលៈ ក្បមាល ាំងឧបនសិស័យ បានដល់រសចក្ឋី
រពញចា្ត រោយឧបន្សែយ័សមបាត្ក្នុងសមាម សរមាព ធ្ញេ  
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មហាបុរសមានឥស្រនទ្យក្រម្ាខពស់ ល្ ស  អារស័យសា្ដល់
រពមរោយអភនី្ហារបរំពញបារមី     រហ្ យ្ក្់ធលុះនូវសមាម
សរមាព ធ្ញេ ។ 

៤. បមយាគពលៈ ក្បមាល ាំងហសចក្ប ឋពីាយម    
បានដល់ក្ខររពមរោយរសចក្ឋីពយយាម    ភាពដើអនក្

រធវ រោយក្ឋីរគ្នរពភាពដើអនក្រធវ  ា ៗ គ្នន ដដលរក្ ាអពីំរសចក្ឋី
ពយយាមរ ះ  ក្នុងសមាម សរមាព ធ្ញេ ។  

 មហារបុរស     មានរសចក្ឋីពយយាមត្តមលោំប ់ ន្ង
ដល់រពមរោយអភ្នីហារបរំពញបារមី      រហ្ យ្ក្ធ់លុះនូវ
សមាម សរមាព ធ្ញេ  ។ 

រនះដើ បច ចយ័  ហហត្ ុន្ង ពលៈ    ដដល ឲំ្យរពះរពាធស្ាវ
សររមចធម៌អដឌសរមាធានទាងំ ៨ រនះបាន ។ 

រពះរពាធ្សាវ ដដលរបក្បរោយធមទ៌ាងំ ៨ រនះ   ក្នុង
រពលជួបរពះសមាម សមពុទធអងគណាមួយ       រហ្ យបានទទួល
ពយក្រេ៍ពីរពះពុទធអងគរ ះរួចរហ្ យក្ម៏ានរ ម្ ះថា  

 និយតសព្តធិសតវ  ឬ មហាសព្តធិសតវ    ្ប់ពីរពល
រ ះមក្ ។ 
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ព្ពះហព្តធសិត្ ា ៣ ព្បហភទ្ដចូហលាក្បចងជាគាថាពន័ ធថាៈ 
 

 ឧតឃដតិញ្ញូ    មោធសិោត      បញ្ញញ ធមិកាតិ 
 នាមមសាវបិចចិតញ្ញូ    មោធសិមោត     វុមោដ  

សទាធ ធមិកា   នាមមនមយា    វរិយិាធមិកា 
នាម    មោធសិមោត     ឥមម     តមយាតិ ។ 

មានន័យថ្វ៖ 
 រពះរពាធ្សាវ  ឧគឃដតិញ្ញូ   មាន មថា  បញ្ហដ ធក្្ 
 រពះរពាធ្សាវ  វបិចចតិញ្ញូ   មាន មថា   សទាធ ធក្្ 
 រពះរពាធ្សាវ   មនយយៈ      មាន មថា   វរ្យ្ាធក្្ ។ 
រពះរពាធ្សាវទាងំ ៣ របរភទ ដូចរពាលមក្រនះ  មាន

ន័យដូចារៅ៖ 
ឧគឃដតិញ្ញូ មោធសិតវ  គដឺើរពះរពាធស្ាវ   ដដលរីង

បារមរីក្ខស់រោយបញ្ហដ  ។  ប ទ ប់ពីបានពយក្រេ៍ពីរពះពុទធ
អងគណាមួយមុនរគមក្រពះរពាធស្ាវរបរភទរនះ រាវូបរំពញ
បារមបីដនថមចនួំន ៤ អសរងខយយ ១ ដសនក្បប   រទ បបាន្ក្់
ធលុះនូវសមាម សរមាព ធ្ញេ ។ 
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វបចចតិញ្ញូ មោធសិតវ    គឺដើរពះរពាធស្ាវ ដដលរីង
បារមរីក្ខស់រោយសទាធ  ។  ប ទ ប់ពីបានពយក្រេ៍ពីរពះពុទធ
អងគណាមួយមុនរគមក្រពះរពាធស្ាវរបរភទរនះ រាវូបរំពញ
បារមបីដនថមចនួំន ៨  អសរងខយយ  ១ ដសនក្បប រទ បបាន្ក្់
ធលុះនូវសមាម សរមាព ធ្ញេ  ។ 

 មនយយមោធសិតវ គឺដើរពះរពាធ្សាវ ដដលរីងបារមី
រក្ខស់រោយវរ្យ្ៈ ។   ប ទ ប់ពីបានពយក្រេ៍ពីរពះពុទធអងគ
ណាមួយមុនរគមក្រពះរពាធ្សាវរបរភទរនះ      រាូវបរំពញ
បារមបីដនថមចនួំន ១៦ អសរងខយយ១ ដសនក្បប រទ បបាន្ក្់
ធលុះនូវសមាម សរមាព ធ្ញេ  ។ 

មយង៉រទៀាគម ពរីមហន្មរថបរូណី អដឌក្ថាអងគុាតរន្ក្ខយ  ឯក្
ន្បាាបានបញ្ហជ ក្់ថា  ៖ 

 

កបបសត្សហសាធកិានិ    ចោត រន    វា    អដឋ 

វា    គោឡស    វា អសគង្ខយ្យនិ  បារមិ្គោ   

បូគរោា     ត្ិណណ ំ     មរានំ       ម្ត្ថកំ      ម្នទិោា    

         បដិេនទធសរាញ្ញុត្ញ្ញញ គោ  សរាញ្ញុរគុទាធ   នាម្ ។ 
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រពះពុទធរទងម់ានសពវញ្ដុ ាញ្ដេ រត្តស់ដងឹររពាះរទង់
បរំពញនូវបារមីទាងំឡាយអស់ ៤  អសរងខយយ  ១  ដសនក្បប
ខលះ ៨ អសរងខយយ  ១ ដសនក្បបខលះ ១៦  អសរងខយយ ១  ដសន
ក្បបខលះ      រហ្ យរទងញ់ញីំនូវមារ     រទ បមានរពះ មថា 
សពវញ្ដុ ពុទធ  ។ 
    អដឌក្ថា្រយបញ្ហជ ក់្ក្នុងបរមាថទីបនីចរយ្ាប្ដក្ថា ៖ 
 

មហដឋមិមន       ោវ        បរមិចោមទ្ន       ចោត រ ិ
អសមងខេយាន ិ មហាក្បាន ំ សតសហសសោវ    
មិជឃិមមន  អដឋ   អសមងខេយាន ិ  មហាក្បាន ំ  
សតសហសសោវ ,   ឧបរមិមន  បន    មសាឡស    
អសមងខេយាន ិ មហាក្បាន ំសតសហសសោវ  ។ 
 

រពះរពាធ្សាវ   ថាន ក្់ទាបបផុំារលាក្រាូវបរំពញបារមី
មានចនួំន៤  អសរងខយយ   ១ ដសនមហាក្បប ,  ថាន ក្ក់្ណាឋ ល
រលាក្រាូវបរំពញបារមីមានចនួំន  ៨  អសរងខយយ  ១    ដសន
មហាក្បប , ថាន ក្ខ់ពស់រលាក្រាូវបរំពញបារមីមានចនួំន   ១៦ 
អសរងខយយ ១ ដសនមហាក្បប  ។ 
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រពះរពាធ្សាវ មានក្ខរបរំពញបារមីខុសគ្នន យ៉ាងរនះ។
សួរថា “ រហ្ាុដូចរមឋច បានដើរពះរពាធស្ាវ   រលាក្បរំពញ
បារមធីម៌ខុសក្ខលគ្នន យ៉ាងរនះ ? ” រៅក្នុងរសចក្ឋរីនះរលាក្
បញ្ហជ ក្់ក្នុងអដឌក្ថា ថា ៖ 

ធមមត្តបុគគលទាងំឡាយ   ដដលបានរ ម្ ះថាដើន្យា
រពាធ្សាវ   រាូវរបជុរួំមរបក្បរោយធម៌ទាងំ៨  ក្នុងរពលជួប
រពះសមាម សមពុទធអងគណាមួយផ្កទ ល់  ។    ក្នុងធមទ៌ាងំ ៨ មាន
ធម៌ទី៣ គឺរហ្ាុ សរំៅដល់បុគគល ដដលមានឧបន្សែយ័ក្នុង
អរហ្នតផល “ ភាពដើរពអរហ្នត ”ក្នុងអាឋភាពរ ះបាន ។ 
សមដូចក្នុងគម ពបីរមត្ េហជាត្កិា  អដ ឌក្បថាសតុ្ តនបិាត្  បានបញ្ហជ ក្់ថា ៖ 

មហតូតិ   អរហតដសស   ឧបនសិសយសមបតតិ  ។   
មយា ហិ  តសម ឹ អតតភាមវ  វាយមមនាត   អរហតត ំ 
បាបុណិ្តុ ំ សមមោត  តសសសមជិឈតិ, មនា ឥតរសស ។ 

     ឧបន្សែយ័សមបាឋ្ននអរហ្ាតរ ម្ ះថា រហ្ាុ      ដមនព្ា
បុគគលណាមួយ មានក្ខរពយយាមអាច្ក្ធ់លុះនូវរពះអរហ្ាត     
ក្នុងអាតភាពរ ះឯង ,    រសចក្ឋតី្តងំរបាថាន នូវពុទធភូម្    ដាង
សររមចដល់បុគគលអនក្ដល់រពមរោយរហ្ាុ   គឺ អរហ្ាតរ ះ   
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ម្នសររមចដល់បុគគលដនទ ដដលមន្មានរហ្ាុរ ះរ  យ ។ 
ត្តមធមមត្តន្យាមននរពះធម៌  បុគគលដដលរាូវសររមច

ដើរពះអរហ្នត ៣ ពួក្គឺ ឧគឈដតិ្ញ្ដបូគុ គល ១  វបិច ចតិ្ញ្ដបូគុ គល  ១ ហនយយ
បគុ គល  ១  ។  

របស្នរប ក្នុងអាតភាពរ ះ រពះរពាធ្សាវដើ ឧគឈដតិ្ញ្ដូ
បគុ គល រលាក្រីឋ ប់រពះធមច៌រំពាះរពះភ័ស្រក្តរពះសមាម សមពុទធអងគ
ណាមួយ  របក្បរោយគ្នថា៤ បទ រៅម្នទានច់បប់ទគ្នថា
ទី ៤ រលាក្អាចសររមចដើរពះអរហ្នត    មួយអរនល រោយអភ្
ញ្ហដ  ៦ បដ្សមភទ្ា ៤    របស្នរប មានបេំងដើរីវក្រពាធ្
ញេ  ។   ដារលាក្ម្នបរង្កអ នរៅក្នុងរីវក្រពាធ្ញេ        
ដបររា បម់ានបេំងក្នុងក្ខរសររមចដើ សមាម សរមាព ធ្ញ-
េវញ្  ។  ររពាះរហ្ាុរ ះ     រពាធ្សាវអងគរ ះរ ម្ ះថា 
ឧគឈដា្ញ្ដូ រពាធស្ាវ    រាវូបរំពញពុទធក្ខរក្ធម៌រាឹមចនួំន ៤  
អសរងខយយ ១ ដសនក្បប នឹងបានរត្តស់ដើរពះសមាម សមពុទធ ។ 

របស្នរប ក្នុងអាតភាពរ ះ រពះរពាធ្សាវដើ វប្ចចា្ញ្ដូ
បុគគល    រលាក្រីឋ ប់រពះធម៌ចរំពាះរពះភ័ស្រក្ត   រពះសមពុទធអងគ
ណា   មួយរបក្បរោយគ្នថា ៤ បទ    រៅមន្ទាន់ចបគ់្នថា
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ទី ៤ រលាក្អាចសររមចដើ  រពះអរហ្នតមួយអរនល រោយ អភ-្
ញ្ហដ  ៦  បដ្សមភទ្ា  ៤  របស្នរប មានបេំងដើរីវក្រពាធ ្
ញេ  ។    ដារលាក្មន្បរង្កអ នរៅក្នុងរីវក្រពាធ្ញេ  
ដបររា បម់ានបេំងក្នុងក្ខរសររមចដើសមាម សរមាព ធ្ញ- 
េវញ្  ។   ររពាះរហ្ាុរ ះ    រពាធ្សាវអងគរ ះរ ម្ ះថា    
វប្ចច្ាញ្ដូ រពាធ្សាវ    រាូវបរំពញពុទធក្ខរក្ធម៌រាឹមចនួំន  ៨ 
អសរងខយយ ១  ដសនក្បប នឹងបានរត្តស់ដើរពះសមាម សមពុទធ ។ 

របស្នរប ក្នុងអាឋភាពរ ះ      រពះរពាធស្ាវដើរនយយ
បុគគល  រលាក្រីឋ ប់រពះធម៌ចរំពាះរពះភស័្រក្ត    រពះសមពុទធអងគ
ណាមួយ  របក្បរោយគ្នថា ៤ បទ  លុះរត្តដាចបប់ទគ្នថា
ទី ៤ រលាក្អាចសររមចដើ  រពះអរហ្នតមួយអរនល រោយអភ-្ 
ញ្ហដ  ៦   បដ្សមភ្ទា ៤  របស្នរប មានបេំងដើរីវក្រពាធ ្
ញេដបររា បម់ានបេំងក្នុងក្ខរសររមចដើសមាម សរមាព  
ធ្ញេវញ្។ររពាះរហ្ាុរ ះ រពាធ្សាវអងគរ ះរ ម្ ះថា 
រនយយរពាធស្ាវ      រាូវបរំពញពុទធក្ខរក្ធមរ៌ាមឹចនួំន   ១៦ 
អសរងខយយ ១  ដសនក្បបនឹងបានរត្តស់ដើរពះសមាម សមពុទធ  ។ 
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ការមធវ ើសង្គគ យនា 
ពាក្យថា សង្គគយន្ម   ដរបថា   ក្ខររួបរួមធមមវន្័យទុក្ដើ

ពួក្ដើរក្ុម  រដ មបឲី្យង្កយរសួលក្នុងក្ខរររៀនសូរា ។ 
ប ទ ប់ពីរពះពុទធបរន្្ពាវ នរៅ       រោយខាល ចធម៌វន្យ័

របស់រពះអងគបាាប់ង់   រពះសងឃដដលដើរពះអរហ្នតបានរួម
របជុគំ្នន   ដើមហាសនន្បាាចនួំនរបារំល ក្ក្នុងសមយ័ក្ខលរផែ
ងៗ គ្នន  រដ មបរីផទៀងផ្កទ ាធ់ម៌វន្័យឲ្យបានរាឹមរាូវ    ត្តមពាក្យ
ររបៀនរបរៅរបស់រពះពុទធរៅថា ក្ខររធវ សង្គា យនាដដលមាន
រពឹាតក្្ខរេ៍ត្តមដរំេ រសង្កគ យ នីមួយ  ៗ    ដូចារៅរនះ 

១.បឋមសង្គគ យនា    សង្កគ យ រល ក្ទី ១ រធវ ក្នុងរពល
ដដលរពះពុទធបរន្្ពាវ នបាន បី ដខ រដ មបរីក្ាក្ខរពារធម៌វន្យ័ 
របស់រពះពុទធរោយរល ក្យក្បញ្ហា ភ្ក្ខុ មួយអងគមានសភុទធៈ 
បានរពាលា្ះរដៀលធម៌វន្័យ ។ រពះសងឃដដលមក្របជុមំាន
ចនួំន ៥០០ អងគ   ដដលមានរពះមហាក្សសបៈ ដើអនក្សួរ រពះ
ឧបាលី   ដើអនក្រឆល យរពះវន្យ័,  រពះអាននទ ដើអនក្រឆល យ  រពះ
សូរា ន្ងរពះអភធ្មម  ។   រពះអរហ្នតទាងំបអីងគសួររឆល យរាូវ
គ្នន រហ្ យ   រទ បសួរបញ្ហជ ក្់រៅរពះអរហ្នតបដស្មភទ្ាញេ     



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 43 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

ដើសមាជ្ក្អងគរបជុទំាងំ  ៥០០  អងគរឆល យរាូវគ្នន រទៀា   រទ ប
្ាទុ់ក្ដើបានក្ខរ ។ 

សង្គគ យនា រនះរធវ រៅរក្ងុរជរគឹះ  មានរពះបាទអដើ
សរាូវដើរីសនូបាថមភក្៍   រធវ អស់រយៈរពលរវលា ៧ ដខរទ ប 
ចប់ ។   

រពះ មរពះមហារេរទាងំបីអងគ      ដដលសួររឆល យក្នុង
សង្កគ យ រល ក្ទីមួយរនះ      រហ្ យដដលអនក្រទស ដរគបី
សម័យររក្ខយមក្ដល់សពវនេងរនះ       យក្មក្ររប ោក្់ ម
របស់ខលួនក្នុងរពលរទស ដរគប ី។ 

២.ទុ្តិយសង្គគ យនា សង្កគ យ រល ក្ទីពីររៅរពលរពះ
ពុទធបរន្្ពាវ នបាន ១០០ ន្  ំ  រោយរបារពធចរំពាះ ភ្ក្ខុ វជជបុីរា   
រោយបញ្ដាត្របក្ខន់វាថុ១០របក្ខរខុសធម៌វន្័យ  ។ រពះមរវតៈ  
ដើអនក្រ្ទសួរនូវវាថុ  ១០ របក្ខរ   រពះសពវកាម ិ ដើអនក្រឆល យ
រធវ រៅនគររវរីលី រពះបាទ្កាលមសាក្  ដើរីសនូបាថមមភក្៍
រធវ អស់រយៈរពល  ៨  ដខ  រទ ប ចប់ ។ 

៣.តតិយសង្គគ យនា    សង្កគ យ រល ក្បីរធវ ក្នុងរពល
រពះពុទធបរន្្ពាវ នរៅបាន  ២១៨  ន្  ំ។  រពះបាទ្ធមមោមសាក្  
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បានររីយរជសមបាតក្្នុងសក្លជមពូទវីប    គឺ របរទសឥណាឍ
រក្ុងបាដល្បុាត រទង់មានរពះទយ័រជះថាល  ក្នុងរពះពុទធរីស-
 បានញុងំលាភសក្ខា រៈ  ដើររច នដល់រពះសងឃ រពលរ ះ
ពួក្ន្រគនថ ដដលមានក្ខររក្លបំាក្របាថាន លាភសក្ខា រៈក្ល៏ប
ចូលបួសបនលំដើររច ន  រហ្ យយក្លទធ្របស់ខលួនមក្សដំដងថា    
ដើពុទធរីស    ដដលរធវ ឲ្យរពះពុទធរីស មានមនទ្លរៅ
ហ្មង  ។  រគ្នរ ះ  រពះសងឃដបក្គ្នន  ខានរធវ ឧរបាសេអស់ ៧ 
ន្  ំ   រទ បរពះបាទធមាម ររីក្ជរមះមនទ្លទាងំរ ះ    រោយ

ររប អាមាាយឲ្យ្ប់ពួក្ន្រគនថផែកឹ្ទាងំអស់  ទុក្ដារពះសងឃ  
ដដលបរសុ្ទធ។ ប ទ ប់មក្រផឋ មរធវ សង្កគ យ រល ក្ទី៣ រោយ 
រពះមោគគលល ីបុតតតិសសមតថរ   ដើរបធានមានរពះអរហ្នត១០០០
អងគ  រធវ ក្នុងអររីក្ខរម រក្ងុ បាដល្បុាត   មានរពះបាទធមាម
ររីក្ដើរីសនូបាថមភក្៍រធវ អស់រយៈរពល ៩  ដខ  រទ បចប ់។  

៤.ចតុតថសង្គគ យនាៈ    សង្កគ យ រល ក្ទី៤ រធវ ក្នុងរពល
រពះពុទធបរន្្ពាវ នរៅបាន២៣៦  ន្  ំ បេំងរដ មបឲី្យរពះពុទធ
រីស ត្តងំរៅស៊ប់សួនក្នុងលង្កា ទវីប  រោយរពះរមាក្គគលលី
បុាតា្សែរាថរ បាន្ា់ឲ្យរពះអរហ្នតផាយរពះពុទធរីស 
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រៅរបរទសរផែង ៗ   ក្នុងបចចនតរបរទសដើព្រសស   បាន្ា ់
រពះមហិមតថរឲ្យផាយពុទធរីស រៅលង្កា ទវីបរហូ្ាដល់ រពះ
បាទ្មទ្វានមបយិតិសសៈ  នននគររ ះមានសទាធ រជះថាល សុរំពះ
សងឃមត្្តត រេរ ី  ដើរពះរជធតី្ត ននរពះបាទធមាម ររីក្ទីរក្ុង 
បាដល្បុាតជមពូទវីប    មក្បបួំស រពះ ងអនុឡាដើ រពះអនុជ
រទៀាផង  ។  រដ មបឲី្យរពះពុទធរីស  ្ក្ឫ់សរៅលង្កា ទវីប
ក្៏្ប់រផឋ មរធវ សង្កគ យ រោយ  រពះមហិនទមតថរ     ដើអនក្បុ ឆ្   
រពះអរដិឋមតថរដើអនក្វស្ែជជ មានរពះសងឃ ៦៨០០០ អងគ  រធវ 
រៅេូបារមក្នុងអនុរធបុរ ី    រពះបាទរទវានមបយ្ាស្ែៈ  ដើ
រីសនូបាថមភក្៍រធវ អស់រវលា ១០ ដខ រទ បចប់ ។ 

៥.បញ្ច មសង្គគ យនា សង្កគ យ រល ក្ទី ៥របារពធចរំពាះ
រពះសងឃ  ដដលដបក្គ្នន ដើពីរពួក្គរឺពះសងឃខាងមហាវហ្ារ  
ន្ងរពះសងឃខាងអភយគា្ីវហ្ារ  រធវ រៅលង្កា ទវីប  មានរពះ
សងឃ ១០០០ រូប មានរពះពុទធទាតរាថរដើអនក្សួររពះា្សែរាថរ   
ដើអនក្រឆល យ   រពះបាទវដតគ្នមនី្អភយ័ក្ែរារក្ងុលង្កា ទវីបដើ
រីសនូបាថមភក្រ៏ធវ អស់រយៈរពល ១២  ដខ  រទ បចប់ ។ ប ទ ប់
មក្រទ ប្រកឹ្រពះនរាប្ដក្ ដើាួអក្ែរោក្់ក្នុងសលឹក្រាឹ ។ 
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ដូរចនះពុទធវចនៈ   ពាក្យររបៀនរបរៅរបស់រពះពុទធ បាន
សររសរដើលាយលក្ខេ៍អក្ែររៅក្នុងសង្កគ យ រល ក្ទី  ៥ 
រនះឯង    ដដលក្ខលមុនរពះសងឃដើរពះ អរហ្នតរចះ្ពុំទធ
វចនៈរៅក្នុងច្ាត ។ 

ាមក្អស់ក្ខលដើររច នសាវាែរម៍ក្      គ្នម នរឃ ញរធវ 
សង្កគ យ     រដ មបរីបារពធររឿងរហ្ាុអវរី  យ  ។ រទ បមក្ដល់ 
សាវាែរទី៍ ២០នន.គ.ស.រទ បមានរធវ  ឆដ ធសង្គគ យន្ម គ ឺសង្កគ យ
 រល ក្ទី ៦ រៅរក្ងុរងគូនរបរទសភូមា    ដដលមានរពះមហា
សុរមធាធប្ាសីងឃ យក្  ជនួ ណ្ណត   ន្មនតរៅដើាណំាង
របរទសក្មពុដើរៅរពលរ ះ ។ររៅពីរ ះហៅថ្ថ ងទ្ ី២៦ ដខឧសភា 

ដលថ់្ថ ងទ្៤ី ដខមថិនុ្ម ឆ្ន ាំ ១៩៥០ មានរធវ សមាជក្្សក្លពុទធរីសន
 រៅទីរក្ងុកូ្ ុបូំរបរទសរសីលង្កា    ដដលមានរបរទសដើង 
៤០បានចូលរួម  ។ ប ទ បម់ក្ រៅនេងទ្២ី៥ ដខក្បញ្ញដ  ដលថ់្ថ ងទ្ ី៣១  
ដខ ត្លុា   ឆ្ន ាំ ១៩៥២    មានរធវ សមាជ្ក្សក្លពុទធរីស មឋង
រទៀា រៅទីរក្ុងាូក្យូង របរទសជប៉ុនដដលមានរបរទសចនួំន 
៥០បានចូលរួមរបជុ។ំ ក្ខររបជុរំពះពុទធរីស ទាងំពីររល ក្
រនះ  រដ មបរីក្សនត្ភាពជូនសក្លរលាក្ ។ 
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មគាលធម៌សខំាន់ ៗ គួរសិក្ា  
( សុត្តនតបិដ្ក ទីឃនិកាយ នលខ ១៩ ទំព័រ ៦៧-៩៣ ) 

 

ធម៌សដើមបីជាំនះ  នុង្សោ សនះសោយការលះបង់្នូវ
អាំសពើសៅហមង្ ៤ យ៉ាង្, មិនសធវើបាប មមសរព្តះសហតុ៤យ៉ាង្
, មិនសសពនូវអបាយមុែ  រឺ របធានថ្នសសច ឋីវនិាស  ថ្ន
សភារៈ៦ យ៉ាង្៖  
.ការលះបង់អមំពើមៅហម ង ៤ យា៉ងគ ឺ

  ១.មនិសមាល ប់សត្ ា 
 ២.មនិលចួព្ទ្ពយហគ 
 ៣.មនិព្បព្ពតឹ្ តខសុក្ប នងុកាម 
 ៤.មនិនយិយក្បហុក្ប 
.ការមិនមធវ ើបាបក្មមមរោះមហតុ ៤ យា៉ងគ ឺ
 ១. ហព្ព្តះើសលាញ់ 
 ២. ហព្ព្តះសអប់ 
 ៣. ហព្ព្តះលងង់ 
 ៤. ហព្ព្តះខ្លច 

.ការមិនមសពនូវអបាយមុខ ៦ យា៉ងគៈឺ 
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 ១. ផកឹ្បទ្កឹ្បើសវងឹ 
 ២. ហដ ើរយប់ព្ពលប់ខសុកាល 
 ៣. ហដ ើរហម ើលមហហាើសព 
 ៤. ហលងដលបង 
 ៥. ហសពគប់មតិ្ តអាព្ក្បក់្ប 
 ៦. ខ ជលិព្ចអសូ 

.មទាសផកឹ្ទ្កឹ្ើសវងឹោន ៦ យា៉ង 
 ១. វនិ្មសព្ទ្ពយ 
 ២. ន្ម ាំឧយមានជហមាល ះ 
 ៣. ន្ម ាំឧយហក្ប ើត្ហរាគ 
 ៤. ន្ម ាំឲ្យខចូហ ា្ ះ 
 ៥. បង្គា ញហក្បរ ឋិ៍ខ្ាស 
 ៦. ហធ ាើឲ្យបញ្ញដ ថយចះុ 
.មទាសមដើរមលងយប់រពលប់ខុសកាល 
 ១. មនិរក្បាខ លនួ 
 ២. មនិរក្បាព្បពន ធក្បនូ 
 ៣. មនិរក្បាព្ទ្ពយសមបត្ ិត 
      ៤.ហសចក្ប ឋរីហង កៀសដត្ងហក្ប ើត្មានក្ប នងុក្បដន លងដដលខ លនួហៅ 
 ៥. ទ្ទ្លួរងហព្គាះហោយហគហចាទ្ព្បកាន់ 
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 ៦. ជាអ នក្បសនសាំហសចក្ប ឋទី្កុ្ប ខហព្ច ើន 
.មទាសមដើរមមើលចលបង 
 ១ របា ាំក្ប នងុទ្ណីា ក្បហ៏ៅទ្ហីន្មះ 
 ២ ចហព្មៀងក្ប នងុទ្ណីា ក្បហ៏ៅទ្ហីន្មះ 
 ៣ ព្បគាំក្ប នងុទ្ណីា ក្បហ៏ៅទ្ហីន្មះ 
 ៤ ហគនយិយហរឿងឥត្ព្បហយជនទ៍្ណីា ក្បហ៏ៅទ្ហីន្មះ 
 ៥ ដលបងរាក្បគងទ្ណីា ក្បហ៏ៅទ្ហីន្មះ 
 ៦ ដលបងរាក្បរន្មត្ទ្ណីា ក្បហ៏ៅទ្ហីន្មះ 
.មទាសអនក្មលងចលបងភាន ល់ 
 ១.ហប ើឈនះហគ ដត្ងមានហពៀរ 
 ២.ហបើចាញ់ហគ ដត្ងហសាក្បសាឋ យព្ទ្ពយសមបត្ ត ិ
 ៣.វនិ្មសព្ទ្ពយសមបត្ ត ិដដលហឃើញជាក់្បដសឋងទ្ធន់ដភ នក្ប 
 ៤. កាលហបើហៅសាលាវនិចិ ឆយ័ ហគមនិហជឿសាឋ ប់ព្តក្បយ 
 ៥. ពកួ្បមតិ្ តដត្ងហបាះបង់ហចាល 
 ៦. ជាបគុ គលដដលហគមនិដណឋឹង ឬឲ្យក្បនូើស ី

.មទាសមសពគប់មិតតអារក្ក់្  
 ១. ជនដដលហលងដលបងភានល ់
 ២. ជនដដលចលូចតិ្ តសបាយនងឹើសញី ី
 ៣. ជនដដលចលូចតិ្ តផកឹ្បទ្កឹ្បើសវងឹ 
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 ៤. ជនហបាក្បព្បាសបហញ្ញឆ ត្អ នក្បដថ្ទ្ 
 ៥. ជនអ នក្បហក្បងព្បវញ័្ចព្ទ្ពយអ នក្បដថ្ទ្ 
 ៦. ជនអ នក្បឆក់្បដហណឋើមព្ទ្ពយអ នក្បដថ្ទ្ 

.មទាសអនក្របក្បមរឿយ ៗ នូវការខាលិរចអូស ចតងមិន

មធវ ើការមោយអាងថា៖ 
 ១. ព្ត្ជាក់្បណាស់ 
 ២. ហៅឋណាស់ 
 ៣. លាង ចណាស់ 
 ៤. ព្ពកឹ្បណាស់ 
 ៥. ឃ្លល នណាស់ 
 ៦. ហើសក្បណាស់ 

.មិតតបលមោន ៤ យា៉ងគ ឺ
 ១.មនសុសគតិ្ដត្ព្បហយជនខ៍ លនួ 
 ២.មនសុសលអដត្សាំដ ី
 ៣.មនសុសនយិយចាក់្បបហណាឋ យ 
 ៤.មនសុសជាសាំឡាញ់ក្ប នងុការវនិ្មសព្ទ្ពយ ។ 

.មនុសសគតិចតរបមយាជនខ៍លួន រតូវសាគ ល់ មោយសាថ ន ៤ គ៖ឺ 
 ១. មតិ្ តគតិ្យក្បដត្ព្បហយជនខ៍ លនួ 
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 ២. មតិ្ តព្បាថានយក្បរបស់ហព្ច ើន ហោយឲ្យរបស់ត្ចិ 
 ៣. ទ្ធលដ់ត្មានភយ័ហទ្ ើបជយួក្បចិ ចការរបស់មតិ្ ត 
 ៤. ហសពគប់មតិ្ តហព្ព្តះហហត្ដុត្ព្បហយជន ៍។ 
.មនុសសលអ ចតសដំ ីរតូវសាគ ល់មោយសាថ ន ៤ គ ឺ
 ១. មតិ្ តទ្ទ្លួរាក់្បទ្ធក់្បរបស់ដដលក្បន លងហៅហហើយ 
 ២. ទ្ទ្លួរាក់្បទ្ធក់្បរបស់មនិទ្ធន់មាន 
 ៣. សហគង្គគ ះអាំហព ើឥត្ព្បហយជន ៍
 ៤. កាលក្បចិ ចទ្ធ ាំងឡាយហក្ប ើត្ភាល ម ៗ អាងរបស់ខចួខ្ត្ ។ 
.មនុសសនយិាយឆក់្បមណ្ណដ យរតូវសាគ ល់ មោយសាថ ន ៤ យ៉ាងគ៖ឺ 
 ១. ហប ើមតិ្ តហធ ាើអាំហព ើអាព្ក្បក់្ប ក្បយ៏លព់្ពមតាម 
 ២. មតិ្ តហធ ាើអាំហព ើលអ ក្បយ៏លព់្ពមតាម 
 ៣. ពណ៌ន្មគណុមតិ្ ត ដត្ក្ប នងុទ្ចី ាំហព្តះមតិ្ ត 
 ៤. ហព្តលហទ្ធសមតិ្ តក្ប នងុទ្កី្ប ាំបា ាំង ។ 
.មនុសសជាសឡំាញ់ក្នុងការវនិាសរទ្ពយរតូវសាគ ល់មោយសាថ ន ៤ គ៖ឺ 

 ១. មតិ្ តន្ម ាំផកឹ្បទ្កឹ្បើសវងឹ 
 ២. មតិ្ តន្ម ាំហដ ើរហលងខសុកាល 
 ៣. មតិ្ តន្ម ាំហដ ើរហម ើលមហហាើសព 
 ៤. មតិ្ តន្ម ាំហដ ើរហលងដលបង 

.គបបមីសពគប់មតិត ៤ របមភទ្គ៖ឺ 
 ១.មតិ្ តមានសន្មឋនលអ 
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 ២.មតិ្ តរមួសខុទ្កុ្ប ខ 
 ៣.មតិ្ តព្បាប់ព្បហយជន ៍
 ៤.មតិ្ តមានហសចក្ប ឋឈឺីឆ្អល ។ 

.មិតតោនសនាដ នលអ រតូវសាគ ល់មោយសាថ ន ៤ យ៉ាងគ ឺ

 ១.រក្បាមតិ្ តដដលហធ ាសព្បដហស 
 ២.រក្បាសមបត្ តមិតិ្ តដដលហធ ាសព្បដហស 
 ៣.ជាទ្ពីងឹព ាំន្មក់្បរបស់មតិ្ តដដលមានភយ័ 
 ៤.កាលហបើក្បចិ ចព្ត្វូហក្ប ើត្ហឡ ើងជយួហភាគៈជាទ្ ាគិណុ ។ 

.មិតតរមួសុខទុ្ក្ខ រតូវសាគ ល់មោយសាថ ន  ៤ យ៉ាងគ៖ឺ 

 ១. ព្បាប់អាថក៌្បាំបា ាំងរបស់ខ លនួដលម់តិ្ ត 
 ២. ជយួបទិ្បា ាំងនវូអាថក៌្បាំបា ាំងរបស់មតិ្ ត 
 ៣. មនិហបាះបង់គាន ក្ប នងុព្គាមានវបិត្ ត ិ
 ៤. សមូបីជវីតិ្ក្បហ៊៏ានលះបង់ហដ ើមបមីតិ្ ត ។ 
.មិតតរបាប់របមយាជន ៍រតូវសាគ ល់មោយសាថ ន ៤ យាង៉គ៖ឺ 
 ១. ហាមមតិ្ តមនិឲ្យហធ ាើអាំហព ើអាព្ក្បក់្ប 
 ២. ដកឹ្បន្ម ាំមតិ្ តឲ្យសេតិ្ហៅក្ប នងុអាំហព ើលអ 
 ៣. ឲ្យបាន ឮព្តក្បយដដលមនិធាល ប់បានឮ 
 ៤. ព្បាប់ផ លវូសាេ នសគួ ៌។ 

.មិតតោនមសចក្គឈឺីឆ្អអ ល រតូវសាគ ល់មោយ សាថ ន ៤ យា៉ងគ៖ឺ 
 ១. ជយួព្ពយួចតិ្ តហព្ព្តះមតិ្ តបានហសចក្ប ឋវីនិ្មស 
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 ២. ជយួអរមតិ្ តហព្ព្តះមតិ្ តបានចហព្ម ើន 
 ៣. ទ្ទ្ងឹទ្ធស់មនសុសដដលហព្តលហទ្ធសមតិ្ ត 
 ៤. សរហសើរមនសុសដដលហព្តលគណុមតិ្ ត ។ 

សងគហៈធមច៌ដលកូ្នរតូវមធវ ើ ឬ តួនាទ្កូី្នរតូវមធវ ើ 
មាតាបតិាទ្កុ្បដចូជាទ្សិខ្ងហក្ប ើត្ៈ មាតាបតិាក្បនូព្ត្វូទ្ាំនកុ្បបព្មងុហោយសាេ ន ៥ យ៉ងគៈឺ 
 ១. ក្បនូព្ត្វូចញិ្ចមឹមាតាបតិាវញិ 
 ២. ជយួហធ ាើការង្គរមាតាបតិា 
 ៣. រក្បាវងសព្ត្ក្បលូ 
 ៤. ហធ ាើខ លនួឲ្យសមជាអ នក្បទ្ទ្លួមត្ក៌្ប 
 ៥.ហធ ាើបណុយឧទ្ ទសិទ្ក្ប ខណិាទ្ធន ហពលគាត់្ដចក្បឋាន ។ 
.ោោបោិរតូវអនុមរគាះកូ្នមោយសាថ ន ៥ យា៉ងគ ឺ
 ១. ហាមក្បនូចាក្បពអីាំហព ើអាព្ក្បក់្ប 
 ២. ឲ្យក្បនូត្ម កលន់វូក្ប នងុអាំហព ើលអ 
 ៣. ឲ្យក្បនូហរៀនសពូ្ត្សលិបស៍ាស្រសឋ 
 ៤. ដណឋឹងភរយិ សាា មសីមគរួឲ្យក្បនូ 
 ៥. ដចក្បព្ទ្ពយឲ្យក្បនូក្ប នងុសមយ័ដស៏មគរួ ។ 
 

 

 
 

.សងគហធម៌ចដលសិសសរតូវមធវ ើ ឬ តួនាទ្សិីសស 
ហលាក្បព្គទូ្កុ្បដចូជាទ្សិខ្ងត្បូងៈ សសិសព្ត្វូព្បត្បិត្ តពិ្គហូោយសាេ ន ៥ យ៉ងគ ឺ

 ១. ហព្កាក្បហឡ ើងទ្ទ្លួ 
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 ២. ហោយគាលប់ហព្ម ើ 
 ៣. ហជឿសាឋ ប់ឱវាទ្ 
 ៤. ជយួក្បចិ ចការង្គរព្គបូន្មទ ប់បនសាំ 
 ៥. យក្បចតិ្ តទ្កុ្បោក់្បហរៀនសពូ្ត្ ហោយហគារព ។ 
.រគូរតូវអនុមរគាះសិសសមោយសាថ ន៥ យា៉ងវញិគ ឺ
 ១. ដកឹ្បន្ម ាំសសិសឲ្យលអ 
 ២. ឲ្យសសិសហរៀនហោយលអ 
 ៣. ហព្បៀនព្បហៅសសិសឲ្យហចះហធ ាើព្ត្មឹព្ត្វូក្ប នងុមខុវជិាជ  
 ៤. ហល ើក្បត្ហម កើងសសិសក្ប នងុទ្ពី្បជ ុាំ 
 ៥. ហធ ាើហសចក្ប ឋកីារព្តរក្ប នងុទ្សិទ្ធ ាំងឡាយ ។ 
 

 
 
 

.សងគហធម៌ចដលសាវ មរីតូវមធវ ើ ឬ តួនាទ្សីាវ ម ី
សាា មទី្កុ្បដចូទ្សិខ្ងលចិៈ សាា មពី្ត្វូទ្ាំនកុ្បបព្មងុភរយិហោយសាេ ន ៥ យ៉ងគ ឺ
 ១. ទ្កុ្បជាភរយិហពញទ្ ី
 ២. មនិហម ើលង្គយភរយិ 
 ៣. មនិក្បបត់្ចតិ្ តភរយិ 
 ៤. ព្បគលភ់ារក្បចិ ចឲ្យជាធាំក្ប នងុផ ទះ 
 ៥. ទ្ញិហព្គឿងអលង្គក រជនូភរយិតាមកាលគរួ ។ 
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.ភរយិារតូវអនុមរគាះសាវ មមីោយសាថ ន ៥ យា៉ងវញិគ៖ឺ 
 ១. ចាត់្ដចងការង្គរក្ប នងុផ ទះហោយលអ 
 ២ សហគង្គគ ះជនជាញាត្ទិ្ធ ាំងពរីខ្ងហោយលអ 
 ៣ មនិក្បបត់្ចតិ្ តសាា ម ី
 ៤ ដថទ្ធ ាំព្ទ្ពយសមបត្ តពិ្គសួារ 
 ៥ ល្ ស មនិខ ជលិព្ចអសូក្ប នងុក្បចិ ចការសព ាព្គប់ ។ 

 
 

 

.សងគហធម៌ចដលមិតតរតូវមធវ ើ ឬតួនាទ្រីបស់មិតតគួរមធវ ើ  
មតិ្ តទ្កុ្បដចូជាទ្សិខ្ងហជ ើងៈ មពិ្ត្គខឺ លនួព្ត្វូយក្បចតិ្ តទ្កុ្បោក់្បហោយសាេ ន ៥ យ៉ងគ ឺ
 ១. ហោយការឲ្យរបស់ 
 ២. ហោយនយិយព្តក្បយគាប់ចតិ្ ត 
 ៣. ហោយការព្បព្ពតឹ្ តឲ្យជាព្បហយជន ៍
 ៤. ហោយការព្បព្ពតឹ្ តខ លនួហសាើ 
 ៥. មនិក្បហុក្បបហញ្ញឆ ត្ ។ 
.មិតតចដលយក្ចិតតទុ្ក្ោក់្មយើ ង ៗ រតូវអនុមរគាះមោយ

សាថ ន ៥ យា៉ងវញិគ៖ឺ 
 ១. រក្បាមតិ្ តដដលហធ ាសព្បដហស 
 ២. ជយួដថទ្ធ ាំព្ទ្ពយរបស់មតិ្ ត ដដលហធ ាសព្បដហស 
 ៣. ជាទ្ពីងឹរបស់មតិ្ តដដលមានភយ័ 
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 ៤. មនិហបាះបង់គាន ក្ប នងុព្គាមតិ្ តមានវបិត្ ត ិ
 ៥. រាប់អានរហតូ្ដលហ់ៅពងសរបស់មតិ្ ត ។ 
 

 
 

 

.សងគហធម៌ចដលមៅហាវ យនាយរតូវមធវ ើ  ឬតួនាទ្ ី
មៅហាវ យនាយ 

ទ្កុ្បដចូជាទ្សិខ្ងហព្កាមៈ ហៅហាា យន្មយព្ត្វូទ្ាំនកុ្បបព្មងុអ នក្បហព្កាមបង្គគ ប់ហោយ
សាេ ន ៥ គៈឺ 
 ១. ចាត់្ដចងការង្គរសមតាមក្បមាល ាំង 
 ២. ឲ្យភតាតហារ នងិថ្ថ លឈនួល 
 ៣. ពាបាលក្ប នងុហវលាឈឺថាក ត់្ 
 ៤. ដចក្បរ ាំដលក្បរបស់ព្ត្កាលចាំដឡក្ប 
 ៥. ឲ្យឈប់សព្មាក្បក្ប នងុសមយ័គរួ ។ 
.អ នក្បហៅខ្ងហព្កាមបង្គគ ប់ ព្ត្វូអនហុព្គាះហៅហាា យន្មយវញិហោយសាេ ន ៥ គៈឺ 

 ១. ហព្កាក្បហឡ ើងហធ ាើការង្គរមនុហៅហាា យន្មយ 
 ២. ឈប់ហធ ាើការហព្កាយហៅហាា យន្មយ 
 ៣. កាន់យក្បដត្របស់ដដលហៅហាា យន្មយឲ្យ 
 ៤. ហធ ាើការង្គរហោយយក្បចតិ្ តទ្កុ្បោក់្ប 
 ៥. ហព្តលសរហសើរក្បតិ្ តគិណុហៅហាា យន្មយ ។ 
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.សងគហធមច៌ដលសមណ្រោហម ណ៍្រតូវមធវ ើ ឬតួនាទ្អីនក្បួស 
.សមណព្ព្តហាណ៍ទ្កុ្បដចូជាទ្សិខ្ងហល ើៈ សមណព្ព្តហាណ៍(អ នក្បបសួ)ហយើងព្ត្វូ 
ផ គត់្ផ គង់ហោយសាេ ន ៥ យ៉ងគ៖ឺ 
 ១. ហោយកាយក្បម ា នងិ ព្បក្បបហោយហមតាត  
 ២. ហោយវចិកី្បម ា នងិ ព្បក្បបហោយហមតាត  
 ៣. ហោយមហន្មក្បម ា នងិ ព្បក្បបហោយហមតាត  
 ៤. ជាអនក្បមនិបទិ្ទ្ធា រផ ទះ (ហចះហធ ាើលអច ាំហព្តះអ នក្បមានសលី) 
 ៥.ឲ្យអាមសិទ្ធនគហឺធ ាើទ្ធនមានបាយ ទ្កឹ្ប សមាា រៈជាហដ ើម 
.សមណ្រោហម ណ៍្( អនក្បួស )រតូវអនុមរគាះដល់បរស័ិទ្

មោយសាថ ន ៥ យា៉ងវញិគ៖ឺ 
 ១ ហាមឃ្លត់្ចាក្បអាំហព ើបាប 
 ២ ឲ្យតា ាំងហៅក្ប នងុអាំហព ើលអ 
 ៣ អនហុព្គាះហោយចតិ្ តលអ 
 ៤ ឲ្យបានសាឋ ប់ធម ៌ដដលមនិបានសាឋ ប់ 
 ៥ ព្បាប់ផ លវូសគួ ៌នងិ នពិ្តា ន ។ 
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ឧបាសក្នមិទ្ទស 
    សខមតង្អាំពីនាមថ្វ   ឧបាស និង្ធម៌របស់ឧបាស 
សផសង្ៗ  មានសីលជាសដើម។ 

 ជនខដលមាននាមបញ្ដតតិថ្វ    ឧបាស    ឧបាសិកា
សនាះ  សោយសហតុខដលបានចូលសៅជិតនូវរពះរតនរត័យ
ជាទីពឹង្ទីរឭ ដូចពុទធភាសិតខដល  រពះសមាម សមពុទធរទង់្
រាស់សខមតង្ នឹង្មហានាមស យរាជថ្វ មាន លមហា នាម  
ររហសថឯណ្តមួយ បានដល់នូវរពះពុទធ រពះធម៌ និង្ រពះ
សង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭ សហើយ ររហសថសនាះឯង្  បានស ម្ ះ
ថ្វឧបាសក្ សបើស្រសតីសៅថ្វ ឧបាសិកា។ដូចមានបទវសិរគះ
ថ្វរតនតតយ ំឧបាសតតិី ឧបាសមកា ខរបថ្វ ជនឯណ្តចូល
សៅអង្គុយជិតរពះរតនរត័យជនសនាះស ម្ ះថ្វឧបាសក្ ។  
អធិបាយថ្វជនខដលចូលសៅអង្គុយជិត   រពះរតនរត័យ
សនាះ  រឺមិនខមនចូលសៅអង្គុយជិត រពះពុទធ  រពះធម៌ រពះ
សង្ឃជានិចចសោយរបូកាយសនាះសទ  រឺសោ សសគ គ្ ះយ       
នាមកាយជារបមាណសូមបីអន សនាះ       សថិតសៅទីឆ្ង យ
បុ៉នាម ន     ខតមានសនាត នចិតតរបរពឹតតជាប់សៅ នុង្រុណរពះ
រតនរត័យជានិចចចិតតសនាះ  លាំឱនសៅរ រុណរពះរតនថ្រត       

ជាទីពឹង្ទីរឭ  សហើយជនសនាះស ម្ ះថ្វ បានចូលសៅជិត
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រពះរតនរត័យជានិចច     សបើរគន់ខតចូលសៅអង្គុយជិតរពះ
ពុទធ  សោយរបូកាយខតសនាត នចិតតសនាះ    សថិតសៅទីឆ្ង យ
អាំពីរុណរពះរតនរត័យ  មិនមានបស អ្ នចិតត សៅ នុង្រុណ
រពះរតនរត័យសឡើយ ជនស ម្ ះថ្វសថិតសៅ នុង្ទីឆ្ង យអាំពី
រុណរពះរតនរត័យ មិនខមនឧបាស ឧបាសិកាសឡើយ ។ 
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សីល្ ននឧបាសក 

         បព្តច វរិត្ហិចត្ន្ម  រឺសចតនាសវៀរច សវរា ៥    ស ម្ ះថ្វ
ជាសីលថ្នឧបាស  ដូចពុទធភាសិត ខដល  រពះបរមររូជា
មាច ស់រទង់្រាស់សខមឋង្      ចាំសព្តះមហានាមស យរាជថ្វ       
មាន លមហានាម  ឧបាស ឯណ្ត បានសវៀរច បាណាត្បិាត្
រឺមិនសមាល ប់សតវ ១   សវៀរច អទ្និ្មនទ្ធន    រឺមិនលួចរទពយ 
អន ដថ្ទ ១  សវៀរច កាហមសមុចិាឆចារ  រឺ មិនរបរពឹតតែុស នុង្
កាមទាំង្ឡាយ១     សវៀរច មសុាវាទ្ៈ រឺមិននិយាយ 
 ុហ ១ សវៀរច សរុាហមរយៈរឺ មិនផឹ នូវសុរា និង្សមរយ័ ១  
ឧបាស សនាះស ម្ ះថ្វ ឧបាស មាន សីល ។ 

         ិរយិាលះបង់្នូវជាំនួញែុស  ៥  របការ សហើយរប ប
 ិចចការចិញ្ច ឹមជីវតិសោយរតឹមរតូវាមធម៌ស ម្ ះថ្វ អាជវីៈ 
ឧបាសក្ប  ដូចមានពុទធបញ្ដតតិទុ  ខដលរពះសមាម សមពុទធរទង់្
ហាមចាំសព្តះនឹង្ភិ ខុទាំង្ឡាយថ្វបញ្ច ោ ភិក្ខមវ វណិ្ជាា    
ឧបាសមក្ន  អក្រណី្យា មាន លភិ ខុទាំង្ឡាយជាំនួញែុស
ទាំង្ឡាយ ៥ របការ   ឧបាស មិនរបបីសធវើសឡើយ ជាំនួញ
ែុសទាំង្ឡាយ ៥ របការសនាះរឺ៖ 
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    សតថវណិ្ជាា   ជួញសររឿង្សស្រសាត វធុសរមាប់របហារ 
រឺសធវើសររឿង្សស្រសាត វធុសនាះសោយែលួនឯង្ ឬ ឲ្យអន ដថ្ទសរ
សធវើឲ្យ ឬ បានម សោយសហតុឯណ្តមួយ     សហើយល ់នូវ
សររឿង្សស្រសាត វធុសនាះ។  
  សតតវណិ្ជាា  ជួញដូរមនុសស ។ 

  មសំវណិ្ជាា  ជួញសាច់ រឺចិញ្ច ឹមនូវសតវទាំង្ឡាយ    
មានរជ ូជាសដើម  លុះដល់សតវទាំង្ឡាយសនាះ ចសរមើនធាំ
សឡើង្ ៏សមាល ប់យ សាច់ល ់ ។ 

  មជាវណិ្ជាា  ជួញទឹ ស្សវងឹ្ រឺផសាំសររឿង្ណ្តមួយឲ្យ
ស ើតសឡើង្ជាទឹ ស្សវងឹ្សោយែលួនឯង្  ឬ  ទិញសរយ ម    
សហើយល ់នូវទឹ ស្សវងឹ្សនាះ ។ 

 វសិវណិ្ជាា   ជួញថ្វន ាំពិសរឺ ចត់ខចង្ផសាំថ្វន ាំពិសឲ្យ
ស ើតសឡើង្សោយែលួនឯង្  ឬ ឲ្យសរផសាំឲ្យ ឬ បានម សោយ
សហតុឯណ្តមួយសហើយល ់នូវថ្វន ាំពិសសនាះ។ 

 ឧបាស កាលសបើសវៀរច ជាំនួញែុសទាំង្ ៥ របការ
សនះ សហើយបានរបតិបតតិការចិញ្ច ឹមជីវតិ  សោយធម៌ស ម្ ះ
ថ្វ មានអាជីវធម៌សោយរបថ្ព ។ 
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វបិតតិ ត្នឧបាសក្ 
 ធមមជាតិខដលញុាំង្សីល  និង្អាជីវធម៌ថ្នឧបាស 
ឲ្យវនិាសស ម្ ះថ្វ  វិបត្ត ិៗ សនាះមាន ៥ យ៉ាង្រឺ៖ 

 អសសមទាធ  មហាតិ ឧបាស មិនសជឿរុណរពះរតនរត័យ។ 

 ទុ្សសីមលា មហាតិ    ឧបាស រទសុតសីល 

 មកាតុហលមងគលិមកា មហាតិ     ឧបាស រប បសោយ
មង្គលភាញ  ់សផអើល ។ 

 មងគល ំបមចចតិ មនា ក្មមឧំបាស របកាន់សជឿថ្វមង្គល
មាន  ឬ   សព្តរសវោជាសដើមឲ្យផលមិនរបកាន់សជឿថ្វ មម
ជា ុសលអ ុសលឲ្យផលសឡើយ ។ 

 ឥមោ  ច  ពហិទាធ    ទ្ក្ខិមណ្យយំ    គមវសតិ   តតថ    ច  
បុពវការ ំ  ក្មោតិ  ឧបាស ខសវង្រ ខត ទ ខិសណយយបុរគល រឺ
បដិគគ ហ ៈ  អន ទទួលទន    ខ្ចង្សរៅរពះពុទធសាសនា 
សហើយសធវើ នូវទនដល់ទ ខិសណយយបុរគលខ្ចង្សរៅរពះពុទធ
សាសនាសនាះ។ 

    ឧបាស ឯណ្ត   រប បសោយវបិតតិ ៥ យ៉ាង្សនះ   រតង់្
វបិតតិឯណ្តមួយ       ឧបាស សនាះ     ស ម្ ះថ្វឧបាស 
ចណ្តឍ ល រឺ ឧបាស ដូចជាមនុសសចណ្តឍ លផង្   ស ម្ ះ
ថ្វឧបាសក្មលៈ រឺ ឧបាស មានធម៌មនទិលសៅហមង្ផង្ 
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ស ម្ ះថ្វ ឧបាសក្បដកិិ្ដឋៈ រឺឧបាស ខដលអន របាជញ
ទាំង្ឡាយ សោ តិះសដៀលផង្។ 
 

 
 

សមបតដិត្នឧបាសក្ 
       ធមមជាតិខដលញុាំង្សីល និង្អាជីវធម៌ ថ្នឧបាស 
ឲ្យបរបូិណ៌ឲ្យបរសុិទធរបថ្ពស ម្ ះថ្វ សមបតតិ ៗ សនាះមាន 
៥ យ៉ាង្រឺៈ 

១.សមទាធ  មហាតិឧបាស មានសសច តីសជឿជា ់ចាស់
 នុង្រុណរពះរតនរត័យ ។ 

២.សីលវា មហាតិ ឧបាស មានសីល 

៣.ន  មកាតុហលមងគលិមកា មហាតិ ឧបាស មិនរប 
បសោយមង្គលភាញ  ់សផអើល ។ 

៤.ក្មម ំ បមចចតិ  មនា  មងគល ំ ឧបាស របកាន់សជឿថ្វ     
 មមជា ុសល និង្  មមជាអ ុសលឲ្យផល មិនរបកាន់សជឿ
មង្គលមានឬ សព្តរសវោជាសដើមឲ្យផលសឡើយ ។ 

៥.ន ឥមោ  ពហិទាធ   ទ្ក្ខិមណ្យយំ  គមវសតិ  ឥធ  ច  
បុពវការ ំ  ក្មោតិ   ឧបាស មិនខសវង្រ ទ ខិសណយយបុរគល
រឺបដិគគ ហ ៈ អន ទទួលទន  ខ្ចង្សរៅរពះពុទធសាសនា



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 65 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

សឡើយ   សហើយសធវើទនខត នុង្ទ ខិសណយយបុរគល    នុង្រពះ
ពុទធសាសនាសនះ។ 

ឧបាស ឯណ្ត   រប បសោយសមបតតិ ៥ យ៉ាង្សនះ
សហើយ ឧបាស សនាះស ម្ ះថ្វៈឧបាសករត្នៈ រឺឧបាស 
ដូចជារតនវតថុមានខ វជាសដើមផង្ស ម្ ះថ្វឧបាសកបទមុៈ 
រឺជាឧបាស ដូចជា  ផ្កា ឈូ មានពណ៌សផង្  ។ 

   
              
 

គុណ្ត្នឧបាសក្ 
       ធម៌សរមាប់ឧបាស ឧបាសិការបតិបតតិររប់របូ សដើមបីនឹង្
ឲ្យស ើត ឲ្យចសរមើននូវសមបតតិទាំង្ពួង្ស ម្ ះថ្វ គញណ ៗ សនះ
ជារបស់ ឧបាស  ឧបាសិកា សៅថ្វ ឧបាស រុណមាន១០ 
យ៉ាង្រឺ៖ 

១. សមងឃន  សទ្ធ ឹសោនសុខទុ្មកាខ   មហាតិ  

ឧបាស  អន រមួសសច តីសុែទុ ខ មួយអសនលើសោយភិ ខុ
សង្ឃរឺថ្វ សបើភិ ខុសង្ឃមានសសច តីសុែ ៏សរត អរសបើភិ ខុសង្ឃ 
មានសសច តីទុ ខរពួយ  ៏រពយួជាមួយផង្។ 

២.កាយិក្វាចសិក្ោច    សុរក្ខិត ំ  មហាតិ    
ឧបាស មានកាយ មមនឹង្វចី មមរ ាសហើយសោយរបថ្ព 

៣. ធមោម   អធបិមតមយា មហាតិ 
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  ឧបាស     មានធម៌ជា អធិបតី រឺថ្វកាលសបើរបរពឹតតសធវើ
អវីៗ រខមង្កាន់យ ធម៌ជាធាំ ជាទីាាំង្ជាទីអាង្មាាំ មិនឲ្យែុស
មិនឲ្យសឃលៀង្ឃ្លល តអាំពីធម៌សឡើយ។ 

៤.យថា  ថាមមន  សវំភិាគរមោ  វ  មហាតិ  
ឧបាស  ជាអន សរត អរ នុង្ការបរចិច រទន ាមសម

រួរដល់ មាល ាំង្ថ្នែលួន រឺសធវើទនាមសមរួរដល់រទពយតិច និង្
សរចើន សបើមានតិច  ៏សធវើតិច សបើមានសរចើន សធវើសរចើន មិនមាន
មចឆរយិ(សសច តី ាំណ្តញ់) ររបសង្ាត់សនាត នចិតតសឡើយ  ។ 

៥. ជនិសាសន ំ ជានតុិោច   វាយមតិ  

ឧបាស  ឧសាហ៍ពាយាម  សដើមបនឹីង្ឲ្យដឹង្ចាស់ នូវ
សាសនៈ រឺព្ត យសរបៀនរបសៅ  ព្ត យបណ្តត ាំថ្នរពះជិនស្សី ។ 

៦. សោម ទ្ដិឋមិកា វ មហាតិ  

ឧបាស  ជាសមាម ទិដឌិ រឺមានរបាជាញ សឃើញរតូវាមសសច
 តីពិត។ 

៧.អបគមោ មកាតុហលមងគលិមកាវ មហាតិ  
ឧបាស  របាសច មង្គលភាញ  ់សផអើល សហើយ ជាអន 

មិនរបកាន់សជឿថ្វ មង្គលមាន ឫ សព្តរ  សវោជាសដើមឲ្យផល
សឡើយរបកាន់សជឿខត មមជា ុសលនិង្អ ុសលថ្វឲ្យផល។ 

៨.ជវីតិមហតុបិ អញ្ញ ំ សោថ រនំឧទ្ទសិតិ 
ឧបាស  សបើទុ ជាមានសហតុ រួរដល់នូវសសច តីវនិាស

ជីវតិ តី   ៏មិនលះបង់្ រពះរតនរត័យសហើយ រតឡប់សៅកាន់
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យ  មនុសសដថ្ទជាររអូាចរយជាទីពឹង្របស់ែលួនថ្វ របសសើរ
ជាង្រពះរតនរត័យសឡើយ។ 

៩.សមគាគ ោមោ  វ  មហាតិ 
ឧបាស   មានសសច តីសរត អរ នុង្សាមរគីធម៌ រឺសសច តី

រពមសរពៀង្គន ។ 

១០.សាសមន ចរតិ  

ឧបាស  របរពឹតតលអ នុង្រពះពុទធសាសនា រឺ របរពឹតតាម
ខតធម៌វន័ិយ ជាពុទធសាសនា ។  ឧបាស រុណ ១០  យ៉ាង្សនះ 
ឧបាស  ឧបាសិកា  របបរីបរពឹតតាម ុាំឲ្យ  សឃលៀង្ឃ្លល តសឡើយ 
សរព្តះជាធម៌អាចនឹង្សធវើចិតតឧបាស   ឧបាសិកា     អន របរពឹតត
របតិបតតិឲ្យសុចរតិផូរផង់្ នុង្រពះពុទធសាសនា សហើយឲ្យបានជា
បចច័យថ្ននិព្តវ នសមបតតិផង្ ។ 

ចប់ឧបាសកនទិ្ទ ទសទ្ោយសទ្ខេប   
 

 

ប រាណស ភាសិៃ 

សីលទុក្ដូចយាន     ទានទុក្ដូចដើអាហារ 
ភាវ ដើអា្រយ        ដឹក្ហ្ត្តថ ារមងផ់លូ វ 

        រីល បរ់ៅរលាក្ខាង យ   រោយរកី្រយគ្នម នសរាូវ 
         បានសុខាររៀងរៅ        រ ព្ ះរគ្នលរៅគឺន្ពាវ ន ។ 
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សីល ៨ ឬ អងគត្នឧមបាសេសីល 
ការរ ាឧសបាសថសីល ឬ សីល ៨   មានភាពែុសខបល 

គន ពីការរ ានិចចសីល ឬសីល៥ សរព្តះការរ ាឧសបាសថសីល 

សធវើសឡើង្ខត ៤ ថ្ថង (ឬ ៤សីល)  នុង្មួយខែ រឺ ថ្ថង៨សរាច ថ្ថង ១៤/
១៥សរាច ថ្ថង ៨ស ើត  ថ្ថង ១៥ស ើត   សហើយឧសបាសថសីល នុង្ថ្ថង
នីមួយៗ  រ ាខតមួយយប់មួយថ្ថងបុ៉សណ្តណ ះ ។  

មានថ្ថងដថ្ទសទៀត  ខដលរាប់បញ្ចូ ល នុង្ថ្ថងឧសបាសថខដរ  
បុ៉ខនតសពវថ្ថងសនះ   ជាទូសៅរឺ ាំណត់យ ខតបួនថ្ថង  ឬ បួនសីល
ដូចបានសរៀបរាប់ខ្ចង្សលើ ។   ចាំខណ ឯសីល ៥ វញិ   មិនបាន
 ាំណត់កាល ឬ  ាំណត់ថ្ថងដូសចនះសទ   សរព្តះសីល ៥  រឺជាសីល
ខដលរតូវរ ាជាសរៀង្រាល់ថ្ថង  ជានិចចនិរនតរ ៍ ដូសចនះសហើយ   សទើប
មានសវវចនស័ពទមួយសទៀតសៅថ្វ និចចសីល ។ 

 ិចចថ្នឧសបាសថសីល   មានការពនយល់ស ាះ ាយសៅ
 នុង្សសៀវសៅ   “រិហិបដិបតតិ”  សៅ នុង្ទីសនះ សូមសលើ យ ខត
សគល និង្អង្គថ្នសិកាខ បទម ខច ជូនខតបុ៉សណ្តណ ះ។សគល និង្
អង្គថ្នសិកាខ បទមួយចាំនួនដូចគន នឹង្សីល ៥ ខដរ សូមពិនិតយ
នឹង្សសង្ាតាមសិកាខ បទនានាដូចខ្ចង្សរកាមសនះ៖ 

   ១-បាណ្ណតិបាត  មវរមណី្ សវៀរច ការសមាល ប់សតវ ។ 

   បាណាត្បិាត្ មានអខា ៥ គៈឺ 
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១-បាមណ្ណ  សតវមានជីវតិ 

២-បាណ្សញ្ញិ ោ  សសច ឋីដឹង្ថ្វ សតវមានជីវតិ 

៣-វធក្ចិតដ ំ  ចិតឋរិតនឹង្សមាល ប់ 

៤-ឧបក្កមោ     ពាយាមនឹង្សមាល ប់ 

៥-មតនមរណំ្  សតវសាល ប់សោយការពាយាមសនាះ។ 

 

 
 

 ២-អទ្និាន ទានា  មវរមណី្       សវៀរច ការកាន់យ របស់
ខដលសរមិនបានឲ្យ សោយកាយ ឬ សោយវាច ( សវៀរច 
លួចរទពយសរ )។ 

 អទិនាន ទាន មានអខា៥ គៈឺ 
១-បរបរគិគហិត ំ   រទពយខដលមានមាច ស់សរ ហួង្ខហង្រ ា។ 

២-បរបរគិគហិតសញ្ញិ ោ សសច ឋីដឹង្ថ្វ រទពយមានមាច ស់សរហួង្ 

ខហង្រ ា។ 

៣-មេយយចិតដ ំ ចិតឋរិតនឹង្លួច។ 

៤-ឧបក្កមោ  ពាយាមនឹង្លួច។ 

៥-មតនហរណំ្    លួចបានម សោយការពាយាមសនាះ។ 

     
 

៣- អរពហម ចរយិា មវរមណី្  សវៀរច ការសសពនូវសមថុនធមម  
       ( សសពកាម ) ។ 



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 70 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

អព្រហ្មចរយិា មានអខា ៤ គៈឺ 
១- មភទ្នវតថុ  វតថុជាទីទមាល យនូវសីល  រឺទវ រទាំង្ ៣០ ចាំសព្តះ 

          រតង់្ទវ រណ្តមួយ ។ 

២ - មសវនចិតត ំ  រិតនឹង្សសព។ 

៣- តមជាា  វាយាមោ   ពាយាមនឹង្សសពនូវសមថុនធមមសនាះ។ 

៤ - មមគគន មគគបបដបិាទ្ន ំ    ញុាំង្មរគ និង្មរគឲ្យដល់គន ។ 

 
  

 

 ៤-មុសាវាទា មវរមណី្    សវៀរច ការសព្តលព្ត យមិនពិត 
រឺព្ត យ ុហ ។ 

 មសុាវាទ មានអខា៤ គៈឺ 
១-អតេវំតថុ    វតថុមិនពិត ។ 

២-វសិវំាទ្នចិតដ ំ  ចិតឋរិតនឹង្សព្តលឲ្យែុស ។ 

៣-តមជាា វាយាមោ   ពាយាមនឹង្សព្តលឲ្យែុស ។ 

៤-បរសសតទ្តថវជិានន ំ ញុាំង្អន ដថ្ទឲ្យដឹង្ចាស់  នូវសសច ឋី
សនាះ។ 

 
 

 ៥-សុោមមរយមជាបបោទ្ោឋ នា   មវរមណី្   សវៀរច ការ
សសពនូវទឹ ស្សវងឹ្រឺសុរា និង្សមរយ័។ 
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សុរាទ្មរយៈ មានអខា៤ គៈឺ 
១-មជានយីវតថុ  វតថុជាទីាាំង្ថ្នសសច ឋីស្សវងឹ្ រឺសុរា និង្សមរយ័ 

២-បាតុក្មយោចិតដ ំ ចិតឋរិតបរមងុ្នឹង្ផឹ ។ 

៣-តមជាា វាយាមោ   ពាយាមនឹង្ផឹ នូវទឹ ស្សវងឹ្សនាះ។ 

៤-តសសបាន ំបានផឹ នូវទឹ ស្សវងឹ្សនាះ ឲ្យ នលង្បាំពង់្ ចូលសៅ ។  
 

 
  

 ៦-វកិាលមភាជនា   មវរមណី្  សវៀរច  ិរយិាបរសិភារនូវ
សភាជនាហារ នុង្កាលែុស ។ 

វិកាលទ្ោជន មានអខា ៣ គៈឺ 
១-វកិាមលា  កាលែុសរឺ  រពះអាទិតយសរជសៅសហើយ ដរាបទល់
អរណុរះ។ 

២-យាវកាលិក្ ំ របស់ខដលរួរបរសិភារបាន នុង្កាល រឺាាំង្ពី
អរណុរះសឡើង្  ដរាបដល់ថ្ថងរតង់្។ 

៣-អមជាហរណំ្  បានសលបចូលសៅ នុង្បាំពង់្ ។ 
 

 ៧-នចិចគតីវាទ្តិវសូិក្ទ្សសនោលាគនធវ ិមលបនធារ
ណ្មណ្ឌ នវភូិសនោឋ នា   មវរមណី្    សវៀរច  ិរយិារាាំ  និង្
សរចៀង្   និង្ របរាំ     នឹង្សមើលខលបង្ខដលជាសរតូវដល់ ុសល
ធម៌  និង្ រយិារទរទង់្នូវរបោប់ា ់ខតង្  សអិតសាអ ង្រាង្កាយ 

 សោយផ្កា  រមង្ និង្សររឿង្រ អូប  និង្សររឿង្ោបសផសង្ៗ ។ 
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នចចគតី្ព្រមទាាំខ មាលារមួជាសិកាេ បទមយួ 
មានអខា ៦ គៈឺ 
១-នចចគោីទ្ ិការខលបង្មានរាាំនិង្សរចៀង្ជាសដើម ។ 

២-ក្តតុក្មយោចតិត ំរិតបរមុង្នឹង្សធវើ ។ 

៣-សុតទ្សសនោថ យគមន ំសៅសដើមបសីាត ប់ ឬ សមើល សហើយបាន
សាត ប់ ឬ សមើល ។ 

៤-ោលាទ្ ិ វតថុសរមាប់របោប់កាយមាន រមង្ផ្កា ជាសដើម ។ 

៥-ធារណ្ចោនទោ    សសច តីរបាថ្វន  នឹង្របោប់ា ់ខតង្។ 

៦- តសស   ធារណំ្   បានរបោប់ា ់ខតង្នូវវតថុសរមាប់របោប់
កាយមានផ្កា  រមង្ជាសដើមសនាះ។ 

 

 

៨-ឧឆច សយនមហាសយនា មវរមណី្ សវៀរច ទីសស-

នាសនៈដ៏ែពស់ហួសរបមាណ    និង្ទីសសនាសនៈដ៏របសសើរ ។ 

ឧច្ចច សយន មានអខា ៣ គៈឺ  
១-ឧឆច សយនមហាសយន ំ ទីសដ   ទីអង្គុយដ៏ែពស់   ដ៏របសសើរ
ហួសរបមាណ។ 

២-បរមិភាគចតិត ំរិតនឹង្សដ  ឬ អង្គុយ ។ 

៣-បរមិភាគក្រណំ្ បានសដ  ឬ អង្គុយ ។ 

កាលសបើឧបាស ឧបាសិកា      របរពឹតតឲ្យ នលង្ នូវសិកាខ
បទណ្ត ៗ    លុះខតរពមសោយអង្គ នុង្សិកាខ  បទ សនាះ ៗ  សទើប
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បានស ម្ ះថ្វ នលង្      សបើមិនទន់រពមសោយអង្គសនាះ    ៏មិន
បានស ម្ ះថ្វ នលង្នូវសិកាខ បទសនាះសទ ។ 
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មងគល ៣៨ របការ 
ទ្សចកតដីកស្សខ់ជាសព្មាយសុទធង្គយចខច្ចាំ  

១.  ិរយិាមិនសសពរប់នូវបុរគលព្តលទាំង្ឡាយ  
( អមសវនា ចោលាន ំ) 

២. ិរយិាសសពរប់នូវបុរគលជាបណឍិ តទាំង្ឡាយ  
( បណ្ឌិ ោនញ្ច  មសវនា ) 

៣. ិរយិាបូជាដល់បុរគលខដលរួរបូជា  
 ( បូជា ចបូជនយីាន ំ) 

៤. ិរយិារស់សៅ នុង្របសទសដ៏សមរួរ 
( បដរិបូមទ្សវាមសា ច ) 

៥. ភាវៈថ្នអន បានសធវើបុណយទុ សហើយ នុង្កាលមុន  
( បុមពវ ក្តបុញ្ញ ោ ) 

៦. ិរយិាតមាល់ែលួនទុ សោយរបថ្ព 

( អតតសោម បណី្ធ ិច ) 
៧.ភាវៈជាបុរគលបានសាត ប់   បានសរៀនសូរតសចះដឹង្ 

សោយសរចើន ( ោហុសចចៈ ) 
៨.សសច តីស្លៀវឆ្ល តបិុនរបសប់ នុង្សិលបៈទាំង្ពួង្  

( សិបបៈ ) 
៩.វន័ិយខដលបុរគលបានសិ ាសហើយសោយរបថ្ព  
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( វនិមយា ច សុសិក្ខិមោ ) 
១០.វាចខដលបុរគលសព្តលសោយរបថ្ព 

( សុភាសិោ ច យា វាឆ ) 
១១-១២.  ិរយិាបសរមើ ឬ ទាំនុ បរមុង្មាានិង្បិា  

( ោោបិតុ ឧបោឋ ន ំ) 
១៣.  ិរយិាសសគ គ្ ះបុរត និង្ភរយិា  

( បុតតទារសសសងគមហា ) 
១៤. ការ្រទាំង្ឡាយខដលមិនរចបូ រចបល់  

( អនាកុ្លា ច ក្មមនាត  ) 
១៥. ិរយិាបរចិច រទន ( ទាន ំ) 
១៦. ិរយិារបរពឹតតធម៌ដ៏របសសើរ ( ធមមចរយិា ) 
១៧. ិរយិាសសគ គ្ ះញតិទាំង្ឡាយ  

( ញាតកានញ្ច  សងគមហា ) 
១៨.  ិរយិារប បការ្រទាំង្ឡាយ  ខដលមិនមាន   
     សទស ( អនវជាា ន ិក្ោម ន ិ) 
១៩. ិរយិាមិនសរត អរ នុង្បាប   និង្ ិរយិាសវៀរច  

       បាប ( អារត ីវរិតបីាបា ) 
២០. សសច តីសរង្ួមច  ិរយិាផឹ នូវទឹ ស្សវងឹ្ 

 ( មជាបានា ច សញ្ញញ មោ ) 
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២១.ការមិនរបមាថ នុង្ធម៌ទាំង្ឡាយ 

( អបបោមទា ច ធមមមសុ ) 
២២. ិរយិាសគរពចាំសព្តះបុរគលខដលរួរសគរព 

 ( គារមោ ច ) 
២៣. ិរយិារបរពឹតតបនាទ បែលួន ( នវិាមោ ច )  
២៤. សសច តីសសណ្តត សសរត អរ  ចាំសព្តះរបស់ខដល 

     មាន ( សនតុដឋ ីច ) 
២៥.ភាពជាអន ដឹង្ឧបការរុណ    ខដលអន ដថ្ទសធវើ 
     សហើយដល់ែលួន ( ក្តញ្ញូ ោ ) 
២៦.  ិរយិាសាត ប់នូវធម៌ាមកាល 

( កាមលន ធមមសសវន ំ) 
២៧. សសច តីអត់ធមត់ (ខនត ិច ) 

 

២៨. ភាវៈថ្នបុរគលខដលទូនាម នសរបៀនរបសៅបាន 

       សោយ្យ ( មសាវចសសោ ) 
២៩. ិរយិាបានសឃើញ      បានជួបនូវសមណៈទាំង្ 

      ឡាយខដលមានឥគនទីយ៍សងប់រ ា្ំ ប់សហើយ  
    ( សមណ្ណនញ្ច  ទ្សសន ំ) 
៣០. ិរយិាសនទនាសា សួរនូវធម៌ាមកាល  

( កាមលនធមមសាក្ឆោ   ) 
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៣១.សសច តីពាយាមដុតនូវបាបធម៌  
( តមបា ច ) 

៣២. ិរយិារបរពឹតតនូវធម៌ដ៏របសសើរ 
( រពហម ចរយិញ្ច  ) 

៣. ិរយិាសឃើញនូវអរយិសចចធម៌ទាំង្ឡាយ 

 ( បរយិសឆច ន ទ្សសន ំ) 
៣៤. ិរយិាសធវើឲ្យជា ់ចាស់នូវរពះនិព្តវ ន     សោយ 

    បញ្ញដ ដ៏ែពង់្ែពស់ ( នោិវ នសចោរិយិា  ច ) 
៣៥.ចិតតថ្នបុរគលខដលមិនញប់ញ័រសោយសោ  

ធម៌ ( ផុជឋសស មលាក្ធមមមហិចិតតយំសស ន ក្មបតិ ) 
៣៦.ចិតតថ្នបុរគលមិនសសាយសសា ចាំសព្តះអារមមណ៍     
     ( អមសាក្ ំ) 
៣៧.ចិតតដ៏បរសុិទធ សាអ តច  ិសលស ( វរីជ ំ ) 
៣៨. ចិតតស សម ានត ( មខម ំ) ។ 
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បរាភវសតូ្ត  
( ហទ្វតាទ្លូសរួព្ពះសមាាសម ពទុ្ ធ ) 

បោភវនត ំ       បុរសិ ំ    មយ ំ    បុឆោ ម    មគាតម ំ
ភវនត ំ     បុដឋុោគមម      ក្ ឹ      បោភវមោមុខ ំ  ។ 

       យយើងខ្ញុំទុំងឡាយមកសូមទូលសួរ      នូវយេតញដែលគួរ
ចយរមើន វនិាស  របុសស្សីកងញងយសកសិនងសស   ដែលនឹងវនិាស
សាបសូនយចាកគញណ។  យ ព្ ោះររោះយោតតម    ររោះអងគមានបញណយ    
សូមរទង់និមនតសដមែងយោយទន      ធមមជាតិែូចយមែចដែលជា
របធាននាុំសតវយោយមាន   យសចកែីវនិាស ។ 

( ព្ពះសមាាសម ពទុ្ ធព្តាស់ត្បនងឹហទ្វតា ) 

សុវជិាា មនា    ភវមំហាតិ     សុវជិាា មនា    បោភមវា 
ធមមកាមោភវ ំ  មហាតិ    ធមមមទ្សសី   បោភមវា ។ 

      អងកដែលចយរមើនតថាគតសាគ ល់ងាយ  អងកដែលអនតរាយ
តថាគតសាគ ល់រិត   អងករាថាង ធម៌   លអិតលអកងញងចិតត    យេើយខុំ
របររឹតតនឹងានចុំយរ ើន    អងកដែលរទុសតធម៌     សអប់ធម៌ឥតយកើន   
ឥតយកើតចុំយរ ើន   វនិាសយៅមញខ ។ 

អននតសស  បយិា   មហាតិ  សមនតន   កុ្រមុត     បិយ ំ
អសត ំ   ធមមមោមចតិ     ត ំ    បោភវមោ   មុខ ំ  ។ 
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 អងកដែលស្សឡាញ់យរញចិតតយសងហា        ដតនឹងជនណា
អសបបញរស    ដតងមិនស្សឡាញ់យរញចិតតទុំងអស់      នឹងអងក
សបបញរសមកយធវើជាមិតត យសចកែីស្សឡាញ់យរញចិតតគុំនិត យេើយ
យៅោប់មិតតអសបបញរសោប់ចិតតកងញងធម៌  ឬមួយរបស់យេតញយនាោះ
ទុំងអស់ នាុំយោយវនិាស ។  

និទាទ សីលី    សភាសីលី    អនុោឋ ោ    ចមយានមោ 
អលមសា      មកាធបញ្ញញ មណ្ណ     ត ំ  បោភមវា  ។ 

 អងកយែកយរចើនមួយ   និយាយយរចើនមួយ នឹងអងកឥតររួយ  
ឥតគិតរបឹងដរបង   អងកខជិលរចអូស  មិនមានខងោះដខងង ខឹងយរចើន
សដមែងយោយយគែឹងាន   យេតញធម៌ទុំងយនាោះមិនជាកលាណ     
នាុំឲ្យខកខានខាតខូចរបយយាជន៍      មានជារបធាន តិចយរចើន
យោយយហាច    នាុំបង់របយយាជន៍ យេើយយោយវនិាស។  

មយា    ោតរវំា   បតិរ ំ  វា   ជណិ្ហ ក្ ំ គតមយាពវន ំ
បហុសមនាត     នភរតិ    ត ំ    បោភវមោ    មុខ ំ  ។ 

 នរជនឯណា   មានរទរយធនធាន     យេើយខលួនមិនាន
ចិញ្ច ឹមរកាមាតាបិតា    ដែលចាស់ជរា   យេតញយនាោះយៅជា  នាុំ
យោយវនិាស ។ 

មយា  រោហម ណំ្  សមណំ្ វា  អញ្ញ ំ   វាបិវនពិវក្ ំ 
មុសាវាមទ្ន     វមញ្ច តិ    ត ំ   បោភវមោ មុខ ំ  ។ 
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 ជនបយឆោ តរ្េមណ៌ ឬ រួកសមណៈ   រួកសមូម ឬ អងក  
ែទទៗ  យោយមញសាសទ     ឃ្លល ត្កយរបទរ     យនាោះរបធានទន  
យសចកែីវនិាស ។ 

បហុតវមិោត      បុរមិសា    សហិរមញ្ញញ    សមភាជមនា 
ឯមកា    ភុញ្ញ តិ     សាទូ្ន ិ   ត ំ   បោភមោ មុខ ំ ។ 

 បញរសអងកមានរទរយធនធានយរចើន  មាសរាក់ចុំយរ ើន  នឹង
យរគឿងោហារ   លបសក់របស់ ដែល ា្ ញ់រិសារ  សញីមាង ក់ឯង
ជា របធានវនិាស។ 

ជាតិតថមទាធ   ធនតថមទាធ    មគាតតតថមទាធ    ច មយា  នមោ 
សញ្ញញ ត ឹ   អតិមមញ្ញ តិ   ត ំ   បោភវមោ   មុខ ំ  ។ 

 អងកដែលរបកាន់   ជាតិរទរយរតកូល   យេើយមិនរបមូល
សាច់ញាតិសនាែ ន     យមើលងាយញាតិខលួន យោយោងខលួនមាន    
យនាោះ ជារបធានយសចកែីវនិាស ។ 

ឥតថធុីមោត     សុោធុមោត    អក្ខធុមោ   ច  មយា  នមោ 
លទ្ធ ំ   លទ្ធ ំ    វនិាមសតិ   ត ំ   បោភវមោមុខ ំ ។ 

 ជនអងករបររឹតត  ដលបងបី របការ   ដលបងស្សី  ដលបងស្សា  
ដលបងភ្នង ល់ទុំងឡាយ យធវើរទរយខលួនមានឲ្យអនតរាយ ការដលបង
ទុំងឡាយ  នាុំយោយវនិាស ។  

មសហិ      ទាមរហិ       អសនតុមោខ        មវសិយាសុ  
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បទុ្សសតិទុ្សសតិ  បរទាមរសុ  ត ំ បោវមោ មុខ ំ ។ 
 របុសមិនយរតកអរ   នឹងរបរនធខលួន    យេើយយៅជាប់  និង
ស្សីយរសា  រទុសែនឹងរបរនធកូនជននានា យេតញយនាោះយៅជា នាុំ
យោយវនិាស ។ 
 អតតីមយាពវមនា     មបាមសា     អាមនតិ    តិមភរតុថន ឹ

តសា   ឥសា  ន  បសុតិ  ត ំ  បោភមវា  មុខ ំ ។ 
 បញរសមានវយ័ដែលចាស់េួសយរក    យេើយមានតយរមក
យោយកែីតណាា      នាុំយកស្សីយកមងមកយធវើភរយិា  យេតញយនាោះយៅ
ជា  នាុំយោយវនិាស ។ 

ឥតថ ី   មសាណ្ឌឹ     វកិិ្រណឹ្    បុរសិ ំ  វាបិ   ោទ្សិ ំ
ឥសសរយិសម ឹ      ឋមបតិ     ត ំ  បោភវមោ  មុខ ំ ។ 

 បញរសតាុំងស្សី  អងកយលងខជោះខាជ យ  ឬ ស្សីទុំងឡាយតាុំង
បញរសយនាោះ    ដែលជាអងកយលង ខជោះខាជ យែូយចាង ោះ  អុំយរើទុំងយនាោះ 
នាុំយោយវនិាស។ 

អបបមភាមគា  មហាតមណ្ណហ  ខតតិមយ ជាយមត កុ្មល 
មសា   ច  រជា ំ     បតថយតិ   ត ំ   បោភវមោ មុខ ំ ។ 

 ជនណាយកើតកងញង     រតកូលជាកសតរត      អងកខសតត់សមបតតិ  
យេើយរាថាង ធុំ   ចង់ានជាយសែច យសាយរាជយសែញកសែមភ  យេតញ
យនាោះ នឹងនាុំឲ្យែល់វនិាស ។ 
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ឯមតបោភមវ    មលាមក្     បណ្ឌិ ោ    សមមវក្ខិយ  
អរយិទ្សសសមបមនាន     សមលាក្ ំ   ភជមត សិវ ំ។ 

 ជនជាបណឌិ ត  គុំនិតរបយសើរ ានយឃើញែុំយណើ រ ទនយេតញ
វនិាស   ែល់សតវកងញងយសកសនងិសស    យគចរីវនិាស   ោប់រក
ចយរមើន ។  

(ចបប់រាភវសូក្ៃ ) 
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អបាយមុខ 
ព្ត យថ្វៈ  អបាយមខុ  សនះ  ជាភាសាសាំស្រសាឹត   និង្បាលី 

,សបើសរ ើសសើឲ្យសឃើញរបូសពទមាន ៣ខផន   រឺ អប (អៈប៉ៈ) “ របាស
, ទស, សចញ,ឃ្លល តសចញ ”, អាយ  (អាយ៉ៈ) “ សសច ឋីចសរមើន ”,  
មុែ  ( មុែៈ) “របមុែ, របធាន, របភព” រមួគន ភាជ ប់ជា អបាយមុែ 

ខរបថ្វ  “ សហតុជារបមុែថ្នការរបាសច     សសច ឋីចសរមើន  រឺ
សហតុជារបធានថ្នសសច ឋីវនិាស ” ។  

រពះពុទធសាសនាបានរបាប់ថ្វ អបាយមុែ ,សោយសសង្ខប
, អបាយមុែមាន ៤ យ៉ាង្រឺ៖ 

១.ឥតថធុីតត  ការសលង្ស្សី 

២.សុោធុតត  ការសលង្ស្សា 

៣.អក្ខធុតត  ការសលង្ខលបង្ភាន ល់ ឬ ខលបង្សីុសង្; 

៤.បាបមិតត មានជនរបរពឹតតអារ  ់ជាមិតត។ 

ទាំង្៤យ៉ាង្សនះ  ជារបមុែថ្នការហិនសហាច  ឬ  សសច ឋី
វនិាស។ បណ្តឋ អបាយមុែទាំង្៤ យ៉ាង្សនះ , បុរគលណ្តសញៀន
ជាប់សទះរតង់្អបាយមុែណ្ត ៏សោយ ,  បុរគលសនាះរខមង្ខតង្
ដល់នូវការហិនសហាច  ឬ  វនិាសរទពយធន សបើមិនសរចើន ៏តិចពុាំ
ខដលខ្ចនសឡើយ ។ 
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ោក្យកាពយបញ្ញា ក់្ឲ្យង្គយឆោំក្យ៧ 

   -អបាយមុែជរង្ុ ហិន                        សង្ាិនឲ្យសៅឋ ដួង្ហឫទ័យ 

សរចើននាាំអន សលង្ឲ្យសថ្នធ        យប់ថ្ថងសដ រពួយនឹ សាឋ យសរកាយ ។ 

 - ាំពុង្របរពឹតតង្ងឹ្តឈឹង្                លុះដល់រ ាំពឹង្សឃើញញឹ ញយ 

សទើបបានយល់ចាស់ថ្វែលួនសធាល យ ជួន ៏បសណ្តឋ យសដញសជើង្សទៀត។ 

 -សដញសជើង្រាខតសឃើញលិចលង់្                រតឹខតលងង់្រទូង្ចសង្អៀត 

អន ែលះមលុឹង្សហើយសៅខតស្លៀត      អសរង្ៀតនឹង្សាល ប់សទើបថយសរកាយ។ 

 -ទាំរាាំភាញ  ់ែលួនជួនអស់រទពយ        ជួនកាលធាល  ់ជាប់ដល់របូសែាយ 

ស ើតសរារឈឺចប់សាល ប់បសណ្តឋ យ                 រួរឲ្យរពឺខ្ចល ចអបាយមុែ។ 

 -សហតុសនាះយុវជនយុវតី                    នាង្អន របុសស្សីរួរខ្ចល ចទុ  

ឲ្យសហើយពីស មង្ទន់មានសុែ                រតូវែាំសរមុ របឹង្សរៀនសូរត ។ 

 -នាង្អន ចូរសរៀន ុាំធុញរទន់              ទន់វយ័សៅស មង្រតូវែាំស្សូត 

ស្សូតសរៀនឲ្យទល់ខតរហូត           បានដល់សកាះសរតើយសឹមសរមា ។ 

 -វទិាជារទពយដ៏ចមបង្                   នលង្សលើសខលង្ឥតរទពយសា  

ជារទពយស្សាលផង្មិនលាំបា                  សវចជាបសង្វចសាព យពុនខរ ។ 

 -សៅម យ ជាប់សៅជាមួយ           វទិាអាចជួយសឃើញទន់ខភន  

ចង់្បានអវីៗវទិាខស្ស                       សៅរទពយខបល ៗឲ្យមូលម ៕៚ 
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ោក្យមនុសស 
មនុសសៈ(១)  សៅថ្វមនុសសហនឹង្! ខរបថ្វសត្ ត ។ 

   សត្ តវហិត្ហសា ឬ វហិត្សសសហតាត   ពីសរព្តះយ បទដថ្ទហនឹង្ម ផសាំ
សៅខរបថ្វ មនុសស ។  

 មនុសសៈ  ម អាំពី ម៉ាន់ ម   និង្ នៈ សយើង្អាន ម៉ាន់ ឬ មនៈ  
 ៏ថ្វសៅចុះ សរខរបថ្វ ចិតត  (ដឹង្) ។ សហើយផសាំនឹង្ ឧសៈ ឧសៈប
ចច័យ។ ម៉ាន់ និង្  ឧសៈ សៅជា មនុសស។ ។      

មនៈ និង្ ឧសៈ ចុះឧសៈសនាះម ពីអី? ឧសៈ ហនឹង្ រឺបចច័យ 
សរមាប់ចុះម ឲ្យសៅជានាមសពទពីសរព្តះម៉ាន់ហនឹង្ ខរបថ្វ  ដឹង្    
ដល់បាំខប សៅជា នតិ សរដឹង្ មននត ិ  សរទាំង្ឡាយដឹង្ មនសិ  
ឯង្ដឹង្    មនាម ិអញដឹង្ ឬ ែញុាំដឹង្  មនាម សយើង្ទាំង្ឡាយដឹង្  
ជាសដើម។    

ចុះឥឡូវសបើឲ្យម ជានាម   ព្ត យសនះផសាំឧសៈបចច័យសៅជា
យ៉ាង្សម៉ច? សៅជាមនុសស    ខរបថ្វអន ដឹង្នូវការែុស និង្ រតវូ  
ដឹង្នូវសហតុ និង្ ផល ។    
មា៉ង្សទៀត សបើសយើង្យ ព្ត យហនឹង្ម និយាយថ្វ អន ដឹង្ែុស
រតូវថ្វ  សត្តវិទ្សស  ។   សរសៅសតតវសិសស     ពីសរព្តះវាសតវ
ទាំង្អស់គន  ៗ   សគ ៏សតវ    រ បី ៏សតវ   មនុសសសយើង្ហនឹង្ ៏
សតវ រពហម  សទវាអវី ៏សតវ   ពីសរព្តះសតតហនឹង្ខរបថ្វ  អន ជាប់
ជាំព្ត ់សោយអារមមណ៍ សោយខល  ៗ ! រាំនិត   សរសៅសតត
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ហនឹង្ខរបថ្វ    មនុសសខដលសៅជាំព្ត ់ទ ់ទិន  នឹង្ការែុសការ
រតូវ   ការអារ  ់    ការលអសពវររប់ហនឹង្សរសៅ សតវ ។  រចួចុះ
មនុសសហនឹង្ថ្វសតវខដរ  បុ៉ខនតហនឹង្ សត្ត  សតតវសិសស យ៉ាង្សម៉ច
សៅសតតវសិសស? ខដលសៅថ្វសនាះ រឺសតវទីថ្ទ ៗ  ពីសគរ បី
ហនឹង្ សយើង្និយាយឲ្យសរៅសៅ រឺនិយាយថ្វសតតវសិសសជាអន 
ដឹង្ែុសរតូវហនឹង្សៅមនុសស ។    

បុ៉ខនតសយើង្រតវូរជាបថ្វ  មនុសសហនឹង្ម ពីខរបថ្វ  អន ដឹង្
ែុសរតូវមួយសទៀត  មានន័យមួយសទៀតសរៅពីរពះពុទធសាសនា 

ម ពមនុ  សហើយនឹង្ អបចចៈ ។   
អបចចៈ  ខរបថ្វ  ូនសៅ ថ្វពូជពង្សមនុរឺ រពះសៅមនុ ខដល

ជាសសឋចស ើតដាំបូង្បាំផុត   សរសៅបឋម សរតសនាះ    ខដលស ើត
សឡើង្មានទឹ   មានដី   សៅឯឥណ្តឍ ឯសណ្តះសទ    មិនខមនសៅ
ស្សុ ខែមរសយើង្សទ  របសទស មពុជាកាលសណ្តះ    សៅជាសមុរទ
សទ។  រចួសសឋចហនឹង្សហើយខដលដាំបូង្បាំផុត     សរសៅ សរតិយៈ    
សៅាមសាំស្រសាឹតថ្វ សរតិយៈ  សៅាមបាលី ែតតិយៈ  ខរបម 
ថ្វសម៉ច ? ថ្វមាច ស់ខស្ស  សមខស្ស  ពីសរព្តះសដើមដាំបូង្មានរបសយា
ជន៍អី  រគន់ខតរតតួរាសលើខស្សចមាា រអីចឹង្ម       វាយូរម  វា
រគន់ខតរតួតរាសលើខស្សចមាា រ ។សរសធវើរាល់គន អីចឹង្ មួយឆ្ន ាំ ៗ    
សរជូនសរថ្វវ យស្សូវអង្ារ អីម សៅ  សោ សចះខតទទួលសសាយ
សសច ឋីសុែសៅ   រពះសៅខដលដាំបូង្បាំផុតហនឹង្    រទង់្រពះនាម
រពះបាទ មនុ  មាន មួយមួយ ស ម្ ះ មសនាសារៈ ។  មសនាសារៈ   
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សនះជាររចូាប់ ។    ចាប់បុរាណសរនមសាា រសគរពមសនាសារៈ
ហនឹង្ ។  មសនាសារៈហនឹង្រឺជា មួយរបស់រពះសៅមនុ  បានជាពួ 
សយើង្ខដលស ើតត ៗ   ម សៅ មនុសស    សម៉ច ៏សៅមនុសស  ? 

ថ្វជាពូជពង្សរបស់រពះសៅមនុ       យ៉ាង្សនះខបបមួយ ។   សបើ
និយាយសរៅពីរសបៀបរពះពុទធសាសនា    ាមពង្ាវារសោ  
ខន !   សនះអាាម សធៀបសោយខឡ សផសង្សទ។ 

 (១.ដក្រសង់ពីបទសមាភ សសរមតចជួនណាា ) 
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បុោណ្ភាសិត 
នយិាយអរំកី្រ ៥ យា ៉ាង្ 

 ព្កកចិ ច, ព្កកល , ព្កដឹខ, ព្កយល់,  ព្កវវវច នទាស់ រ ទាំង្៥ យ៉ាង្
សនះ មានអតថន័យថ្វ៖ 
 ១-ព្កកចិ ចរឺការអវី ៗ  ខដលសររតូវសធវើសៅថ្វ ិចច ៗ  សនះ រ ពុាំ
ខមន្យសទ ; 
 ២- ព្កកល  រឺ  ឧបាយ មាច យសហតុការណ៍ណ្តមួយសៅថ្វ 
 ល ៗ សនះ  ៏រ ; 

៣-ព្កដឹខ  រឺការដឹង្សរឿង្សហតុអវី ៗ   ៏រ   សរព្តះពុាំ្យបាន
ដឹង្ជារបា ដសទ   សរចើនខតដឹង្លាំ  ៗ សស្សាល ៗ; 

 ៤-ព្កយល់ ការយល់សនះ   ៏រ  សរព្តះសរចើនខតបានដឹង្  បុ៉ខនត
ពុាំយល់   ដូចសរសួរថ្វ   អន ឯង្បានដឹង្សរឿង្ហនឹង្សទ?  ស្លើយថ្វ 
ដឹង្ ,   ចុះយល់សទ   សតើសរឿង្ហនឹង្យ៉ាង្សម៉ច?  - ែញុាំពុាំយល់សទ; 

 ៥-ព្កវវវច នទាស់ ការទទឹង្ទស់ឲ្យសរទស់គាំង្ភាល ម រតូវាម
ការពិត  ឬ រតូវរតង់្ាមផលូវចាប់ ញុាំង្សរឲ្យសួរសាប ឬតវ៉ាថ្វ
សម៉ចសៅសទៀតពុាំស ើតសៅថ្វថ្វថ្ចនទស់ ៗ សនះ ៏រ ណ្តស់ ជាង្
រ ទាំង្៤ ខ្ចង្សលើសៅសទៀត ។ 
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ោក្យកាពយឲ្យង្គយឆ ំ
រ  ិចច រ  ល        រ ដឹង្ រ យល់                រ ថ្វថ្ចនទស់ 

ទាំង្របាាំសនះ           សុទធខតរ ទាំង្អស់   របាជាញ ស្សួចស្សស់ 

សទើបរ ឃ្លល តបាន។ 

ែវះការអប់រ ាំ              រខមង្រចឡាំ                      ែលះៗ ពុាំខ្ចន 

សបើលុះខតែាំ              អប់រ ាំឲ្យមាន              ការថនឹ សទើបបាន 

រចួផុតច រ ។ 

 ុាំយល់ថ្វ្យ        សទះការសមាព យ              សុទធខត រម 

លុះខតបានសរៀន      បានសាឋ ប់តៗ              សទើបបានការរ  

កាល យជា្យែលះ។ 

សទះ ិចចតូចសទ            ែវះការរះិសរ               សធវើសៅខតង្ែវះ  
សទះសធវើសៅស ើត         ៏មិនសាអ តរជះ         សរព្តះព្ត យថ្វែវះ 

ផទុយនឹង្ររប់រគន់។ 

ចាំខណ ខ្ចង្ ល       ឧបាយរ យល់             ៏សរចើនខតភ័នត  
ជួនកាលរាំនិត          វសង្វង្វ វ្ ន់             ជួនកាលសសាល សលន់ 

យល់ែុសទសទ។ 

សបើសរបើាម ល           ខដលរិតពុាំយល់       ែវះការរះិសរ  
 សចះខតសាម នៗ         បាំព្តនសធវសសទវ              ឬាមខតសរ 

នាាំែុសជារតូវ។ 

រឯីការដឹង្    សបើគម នដាំណឹង្              ៏ឥតមានផលូវ 
ណ្តរបាប់ឲ្យដឹង្       មិង្មាាំង្ស្សែូវ              ការែុសឬរតូវ 

   ៏ឥតបានដឹង្។ 

ការដឹង្ ៏រ   សបើគម នតាំណ         តជាដាំណឹង្ 
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ឥតមានរាំនិត   ង្ងឹ្តសូនយឈឹង្      សហតុសនាះការដឹ 

 ៏ស ម្ ះថ្វរ ។ 

ចាំខណ ខ្ចង្យល់    ជាការអាំពល់           មួយដ៏ រមសបើ 
រគន់ខតដឹង្               សោយឮតៗ             បុ៉ខនតែលួនស  

របាប់ថ្វពុាំយល់។ 

ដូចសរសួរថ្វ  សតើអន រាល់គន    យល់ឬពុាំយល់  
សរឿង្ខដលែលួនដឹង្  ដាំណឹង្សល់វល់៉            ែលួនថ្វពុាំយល់ 

ែញុាំរគន់ខតដឹង្។ 

សហតុសនះការយល់   លុះខតអាំពល់     ពិតសពញទាំហឹង្ 

 សបើឥតរាំនិត             រះិសរជញ្ជ ឹង្            ៏រគន់ខតដឹង្ 

  រមបានយល់។ 

   រថី្វថ្ចនទស់  រ ជាង្ទាំង្អស់      សរព្តះសរចើនសលើស ល 

សៅគាំង្រជស្          សោយរិតមិនដល់       ៏សៅស្សង្ល់ 

សោះស្សាយពុាំរចួ។ 

សៅសពលជាំនុាំ       ឬសរម ជុាំ            សរាាំង្សផឋើមផឋួច  

      សរសួរបញ្ញា              ណ្តមួយរ បួច     ឯង្ស្លើយពុាំរចួ 

សៅធមឹង្ខតមឋង្។ 

សបើមានរបាជាញ   រហ័សស លៀវកាល           រាំនិតហមត់ហមង្ 

ស្លើយបានភាល មខភលត  រតខដត នលង្         អន សួរឥតសង្ 

សួរសបវញិសទៀត។ 

សហតុសនាះបានថ្វ    ចស់សោ សព្តលជា  ការណ៍សនះចង្អ 
 រមមានអន   ល្ សថ្វឆ្ល តស្លៀត     សរសួរខថមសទៀត 

ពុាំអាចស្លើយ្លង្។ 
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សបើសរឿង្សនាះធាំ           អាចនឹង្រលាំ          ែូចការខតមឋង្ 

 សហតុសនាះបានជា  រពឹទធ ចរយផង្       អន សចះហមត់ហមង្ 

សព្តលទុ ថ្វរ ។ 

រ ថ្វថ្ចនទស់ សលើសរ ទាំង្អស់    សៅសពញថ្វរ  

លុះខតសរៀនរិត  ឲ្យបានលអិតលអ           សនាះសទើប ឋីរ  

សនះឃ្លល តសចញឆ្ង យ៕៚ 
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អរយិមគគោនអងគ ៨ 
១-សោម ទ្ដិឋ ិ  របាជាញ យល់សឃើញរតូវ 
២-សោម សងកបបៈ  សសច ឋីរតិះរះិរតូវ 
៣-សោម វាឆ   សាំដីរតវូ 
៤-សោម ក្មមនតៈ ការ្ររតូវ 
៥-សោម អាជវីៈ ការចិញ្ច ឹមជីវតិរតវូ 
៦-សោម វាយាមៈ ពាយាមរតូវ 
៧-សោម សតិ ការរលឹ រតវូ 
៨-សោម សោធ ិការដាំ ល់ចិតតឲ្យនឹង្រតវូ ។ 

១-សោម ទ្ដិឋៈិ ព្បាជាញយលហ់ឃើញព្ត្វូ  បានដលព់្បាជាញ ដងឹក្ប នងុអរយិសច ចៈ៤ គ ឺ
 ១.ទុកខៈ ធមមជាតខដលនាាំឲ្យលាំបា រពយួមាន  ជាត្ ិ ជរា  មរណៈ 
ជាសដើម, 
 ២.ទុកខសមុទយៈ សហតុបណ្តឋ លឲ្យស ើតទុ ខបានដល់តណ្តា  
 ៣.ទុកខនិនោធៈ    រពះនិព្តវ នរ ាំលត់តណ្តា បណ្តឋ លទុ ខ 

 ៤.ទុកខនិនោធគាមនីិបដ្បិទា  មធយមមាគ៌នាាំឲ្យសៅកាន់ទីរ ាំលត់ទុ ខ  
២-សោម សងកបបៈ ហសចក្ប ឋពី្ត្ះិរះិព្ត្វូ   បានដលហ់សចក្ប ឋពី្ត្ះិរះិព្ត្វូ ៣ យង៉គៈឺ 
 ១-ននកខមមសងកបបៈ  សសច ឋីរតិះរះិ នុង្ការសចញច កាម 

    ២-អពាទសងកបបៈ សសច ឋីរតិះរះិ  នុង្ការមិនពាបាទ 

    ៣-អវិហឹសាសងកបបៈ សសច ឋីរតិះរះិ នុង្ការមិនសបៀតសបៀន។ 

http://khmerbuddhism.wordpress.com/2012/01/30/%e1%9e%a2%e1%9e%9a%e1%9e%b7%e1%9e%99%e1%9e%9f%e1%9e%85%e1%9f%92%e1%9e%85%e1%9f%a4/
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៣-សោម វាឆៈ សាំដពី្ត្វូ បានដលក់ារហវៀរចាក្ប វចទី្ចុ ចរតិ្ ៤ យង៉ គៈឺ 
 ១-មុសាវាទា នវរមណី   ការសវៀរច  ិរយិាសព្តល ុហ  

    ២-បិសុណាយ វាចាយ នវរមណី  ការសវៀរច សាំដីញុះញង់្ 

    ៣-ផរុសាយ វាចាយ នវរមណី ការសវៀរច សាំដីរទសគះសបាះសបា  

    ៤-សមផបបលាបា   នវរមណ ី    ការសវៀរច  ិរយិាសព្តលសរឿង្ឥត
របសយាជន៍ ។ 

៤-សោម ក្មមនតៈ  ការង្គរព្ត្វូបានដលក់ារហវៀរចាក្ប កាយទ្ចុ ចរតិ្ ៣ យង៉ គៈឺ 
 ១-បាណាត្បិាតា នវរមណី ការសវៀរច  ិរយិាបាំបាត់របាណសតវ 

    ២-អទិោា ទាោ នវរមណី ការសវៀរច ការកាន់យ វតថុខដលសរ
មិនបានឲ្យ 
    ៣-កានមសុមិចាា ចាោ នវរមណី ការសវៀរច ការរបរពឹតតែុស នុង្
កាមទាំង្ឡាយ ។ 

៥-សោម អាជវីៈ ការចញិ្ចមឹជវីតិ្ព្ត្វូ 
សរមាប់ររហសថ បានដល់ការសវៀរច ជាំនួញែុស ិរយិា

លះបង់្ការបាំបាត់សោយជញ្ជ ីង្ជាសដើម    ការសធវើជាសា សសីកាង្,

ការសោម ភសាំណូ     សហើយរប បអាជីវ មម    សោយវណិជជ មម
ខដលនាាំឲ្យសសដឌ ិចចជាតិចាំសរ ើន,    សោយវជិាជ ជីវៈ      ដ៏យុតតិធម៌, 

សោយ សិ មម ជាឧតតម មម    នឹង្សគរ ខ មម,   សរមាប់បពវជិត 

បានដល់ការលះបង់្មិចឆ អាជីវៈ   សោយអសនសនៈ     បាបធម៌ 
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មានទូត មម     សវជជ មមជាសដើម   ការរាច់សៅកាន់អសគចរោឌ ន 

សហើយចិញ្ច ឹមជីវតិសោយភិកាខ ចរយិធម៌ដ៏សសមើ ឬបចច័យខដលស ើត
សឡើង្ាមធម៌ ។ 

៦-សោម វាយាមៈ ពាយមព្ត្វូបានដលស់ម ាបបធានគ ឺការបហង កើត្
ឆន ទៈ ពាយមព្បារព ធ វរីយិៈតា ាំងបធាន ផ គងចតិ្ តៈ 
 -សដើមបមិីនឲ្យអ ុសលធម៌  ោម  មិនទន់ស ើតសឡើង្ ស ើត
សឡើង្បាន, 

    -សដើមបលីះបង់្នូវអ ុសលធម៌ ោម ស ើតសឡើង្សហើយ 

    -សដើមបឲី្យ ុសលធម៌មិនទន់ស ើតសឡើង្ ស ើតសឡើង្ 

    -សដើមបឲី្យ ុសលធម៌ស ើតសឡើង្សហើយ ឋិតសៅមិនសាបសូនយ 
ឲ្យចាំសរ ើនសរចើនសឡើង្  ឲ្យចាំសរ ើនទូលាំទូោយឲ្យបរបូិណ៌ ។ 

     ៧-សោម សតិៈ ការរលកឹ្បព្ត្វូ បានដល់ សត្បិបោឌន ៤ គ ឺ
   ១-កាយនបុសសន្មសត្បិបោឌន  ិរយិាដាំ ល់សតិខ្ចជ ប់ែជួនពិចរណ្ត
សរឿយ ៗ  នុង្កាយ 

   ២-ហវទ្ន្មនបុសសន្មសត្បិបោឌន  ិរយិាដាំ ល់សតិខ្ចជ ប់ែជួនពិចរណ្ត
សរឿយ ៗ  នុង្សវទនា 

    ៣-ចតិាត នបុសសន្មសត្បិបោឌន  ិរយិាដាំ ល់សតិខ្ចជ ប់ែជួន ពិចរណ្ត
សរឿយ ៗ  នុង្ចិតត, 
  ៤-ធមាានបុសសន្មសត្បិបោឌន  ិរយិាដាំ ល់សតិខ្ចជ ប់ែជួន ពិចរណ្ត
សរឿយ ៗ  នុង្ធម៌ ។ 

http://khmerbuddhism.wordpress.com/2012/01/29/%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%be%e1%9e%93%e1%9e%9f%e1%9e%8f%e1%9e%b7%e1%9e%94%e1%9e%8a%e1%9f%92%e1%9e%8b%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%a4/
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៨-សោម សោធៈិ  សមាធពិ្ត្វូបានដល់្ ន ៤ ខដលភិ ខុសងប់
សាង ត់ច កាមទាំង្ឡាយ ច អ ុសលធម៌ទាំង្ឡាយ សហើយ
បានសសរមច រឺៈ 
 ១-បឋមជាន រប បសោយ វតិ ាៈ វចិរៈ មានបីតិ សុែៈ  ស ើត
អាំពីវសិវរ 

    ២-ទ្តុ្យិជាន   រមាង ប់វតិ ាៈ  វចិរៈ   ថ្វល លអខ្ចង្ នុង្មានឯសកាទិ
ភាពចិតត   មានបីតិសុែស ើតអាំពីវសិវរ 

    ៣-ត្ត្យិជាន    របាសច បីតិ មានសុែៈ នឹង្ឧសបកាខ  
    ៤-ចត្តុ្ េជាន  លះបង់្សុែនឹង្ទុ ខ   មិនមានសសាមនសសសទម
នសសជាអទុ ខមសុែៈ មានសតិរប បសោយឧសបកាខ ដ៏បរសុិទធ។ 

បណ្ណដ មគគទាងំ ៨ 
-សមាាទ្ដិ ឌ ិញុាំង្សោ ឲ្យដឹង្ចាស់នូវ អនិចចា ទុ ខា អន

តតា, នូវសមុទ័យថ្នសោ បបញ្ញា  រឺតណ្តា , នូវឧបាយសោះនឹង្
 ិរយិាសោះ, 

-សមាាសង កបបៈ ឲ្យសាគ ល់សមុោឌ នអសនតិភាព រឺ កាមៈ ពា
បាទៈ វហឹិសា សហើយឲ្យសាង្សនតិភាពសោយកាមវរិតិ   រពហម
វហិារធម៌  ៤  ជាធម៌សងួនសោ , 

-សមាាវាចា ឲ្យមានសចចៈ មានសនតិភាពសាមរគីអរយិធម៌
សោយវាចនឹង្វាចរប បសោយរបសយាជន៍, 

-សមាាក្បម ាន តៈ ឲ្យសគរពសិទធិ សសរភីាព អធិបសតយយខដល
មានសាំរាប់កាយិ សចតសិ សុែជីវតិសវញិ្ញដ ណកាវញិ្ញដ ណ ៈ 
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រទពយ រគមធម៌, 

-សមាាអាជវីៈ ឲ្យរប បអាជីវ មមសោយធម៌, 

-សមាាវាយមៈ ឲ្យលះបង់្អាលសយភាព (  ាំជិល ) ខដលជា
របធានអ ុសលធម៌, 

-សមាាសត្ ិ ឲ្យមានសតិសមបជញ្ដៈជានិចចថ្វ “សោ មាន
សមភាពសៅវញិសៅម ” សរព្តះសោ ជាទឹ  ដី សភលើង្ ែយល់ 

ឋិតសៅ នុង្អាណ្ត អនិចចា ទុ ខា អនតតា ដូចគន  ជាប់សចទ
សោ បបញ្ញដ ដូចគន , 

-សមាាសមាធ ិឲ្យមានចិតតសាអ តផូរផង់្ ាាំង្សៅមាាំមួនចាំសព្តះ
សតវនឹង្ស ខ្ រ ។ 

មរគទាំង្ ៨ សនះ ចត់ចូល នុង្សិកាខ ទាំង្ ៣ រឺ សមាាទ្ដិ ឌ ិ
សមាាសង កបបៈ ចូល នុង្ អធិបបញ្ញដ  សិកាខ , សមាាវាចា សមាាក្បម ាន តៈ 
សមាាអាជវីៈ ចូល នុង្ អធិសីល សិកាខ , សមាា វយិមៈ សមាាសត្ ិ
សមាាសមាធ ិចូល នុង្ អធិចិតតសិកាខ  ។ 
រពះពុទធសាសនា មានសគលធម៌បុ៉សណណះជាសដើម ខដលជា

ពនលឺបាំភលឺសោ ឲ្យភលឺសាវ ង្ច មហនធការរឺអវជិាជ  សហើយឲ្យសាគ ល់
មសធាបាយសាង្សនតិភាពសរមាប់សា លសោ  នឹង្ឯ នត
សនតិភាព រឺសនតិភាពសរមាប់ែលួននាបចចុបបននអនារត នឹង្សនតិ
ភាពរចួច អណ្តសោ រាជ  និង្សោ បបញ្ញដ នាអវសានជាតិ  
រវាង្សតវតសទី ២៥ ថ្នពុទធស រាជ, ពិភពសោ  នុង្ ាំឡុង្កាាំ
រសមីអាទិតយ រតវូសោ សគ គ្ មរាំរាមយ៉ាង្ខ្ចល ាំង្ សរព្តះសោ ែវះ
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មនុសសធម៌ ដល់រាំរប់ ២៥០០ វសា ថ្នពុទធស រាជ  ៏មានចិតត
សសនហាសនតិភាព  បាននាាំគន សធវើបុណយរ ាំលឹ រយៈកាល ២៥០០
វសា សដើមបសីនតិភាព បុ៉ខនតសនតិភាពមិនខមនមានរតង់្អាំនួតថ្វ
“ែញុាំសធវើពិធីសនះខដរ” សទ សរព្តះដាំសណើ រសនាះ ជាអា បប ិរយិាខ លង្
បនលាំ  ៏សឹង្មាន សនតិភាពឥតអាមិស មានសៅរតង់្ការរបតិបតតិ
ាមសគលថ្នរពះសទធមម ៨  ខដលសព្តលម សហើយ សនាះពិត ។ 

សបើសោ រតូវការសនតិភាព ស្សឡាញ់សនតិភាព  សូមអសញ្ជ ើញ
សធវើាមសគលរពះសទធមម ៨ សនះចុះ ។ 

            
(ដក្រសង់រចញពី ធមមបបរដើា ររៀបររៀងរោយរពះមហា អុ៊ក្ អុឺន ក្នុង 

ទសែ វដតកី្មពុជសុរយ្ា ន្ ១ំ៩៥៨ ចុះផាយរោយវទ្យរីថ នពុទធរីសនបេឍ្ ាយ ) 
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សតវចតងចត មក្ើត  ឆស់ ឈឺ សាល ប់ក្នុងសងារវដត 
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ក្រះរៃនក្ៃ័យជាទីរឹង្ដ៏ក្បសសើរ 

នតថិ  មម  សរណំ្  អញ្ញ ំ  ពុមទាធ   ធមោម   សមងោ 
មម  សរណំ្  វរ ំ  ឯមតន  សចចវមជាន    មហាតុ 
 មម ជយមងគល ំ។  
ខរបថ្វៈ  វតថុដថ្ទជាទីពឹង្   ទីរលឹ   ថ្នែញុាំរពះ រណុ្ត  

មិនមានសឡើយ  មានខតរពះពុទធ     រពះធម៌   រពះសង្ឃជា
មាច ស់  ជាទីពឹង្ទីរលឹ ដ៏របសសើររបស់ែញុាំរពះ រណុ្ត   សូម
សិរសួីសតីជ័យមង្គល     ចូរមានដល់ែញុាំរពះ រណុ្ត  សោយ
 ិរយិាសព្តលនូវព្ត យសចចៈសនះ ។ 

សួរៈ សតើបាលី  «  នតថិ មម »    ខដលពុទធបរស័ិទសូរត 
សូមយ រពះរតនរត័យរឺ រពះពុទធ    រពះធម៌    រពះសង្ឃ 
ជាទីពឹង្ទីរលឹ សនាះ សតើរពះពុទធ រពះធម៌ រពះសង្ឃ  រជាប
បាននឹង្ជួយជាទីពឹង្បានដូចព្ត យសចច ិរយិាសរ     សូម
សិរសួីសតីជ័យមង្គលសនាះ  ខមនឬសទ ? 

ស្លើយៈ ឱ!ព្ត យសួរសនះ  ពិបា ស្លើយសរព្តះរពះពុទធបរ ិ
និព្តវ នបាត់សៅសហើយ រពះធម៌គម នរបូរាង្កាយថ្ដសជើង្នឹង្
ជួយ សបើសង្ឃឹមសផត ចិតតសៅសលើរពះពុទធរបូសពវថ្ថង  ជាដុាំថម

https://khmerbuddhism.wordpress.com/2009/04/18/%e1%9e%96%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9f%87%e1%9e%9a%e1%9e%8f%e1%9e%93%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9f%90%e1%9e%99%e1%9e%87%e1%9e%b6%e1%9e%91%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b9%e1%9e%84/
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មិនសចះនិយាយសតីថ្វអវី     រពះធម៌ខដលសៅ នុង្សលឹ រតឹ ឬ 
សសៀវសៅរគន់ខតជាសាន មរាំនូសតួរអ សរ ត់រាពុទធវចនៈ 
ទុ  សង្ឃមឹសៅសលើរពះសង្ឃ ៏ជាមនុសស ូនសៅអន ស្ស ុ 
មានរពះសង្ឃែលះ  សោ មិនសចះទាំង្ខរបបាលី« នត្ថ ិទ្ម » 
សនាះថ្វដូចសមតចផង្ យ៉ាង្សនះរួរឲ្យ្ងល់ណ្តស់ខដរ  បុ៉ខនត 
ចូររបយ័តន ុាំឲ្យរជុលរាំនិតហួស   ខរ ង្រជលួសសៅសលើផលូវ
ែុសនឹង្កាល យសៅជាមនុសសមិចឆ ទិដឌិ    អន សាល ប់រាំនិតរតវូ
របយ័តនដូចព្ត យបរមបរាថ្វ « ថ្វវ យបង្គាំរពះពុទធរបយ័តនប៉ះ
សលើដុាំថម ថ្វវ យបង្គាំរពះធម៌របយ័តនប៉ះសលើសលឹ រតឹ ថ្វវ យបង្គាំ
រពះសង្ឃមិនបានជារិត     របយ័តនប៉ះសលើ ូនអន ស្សុ  »
ព្ត យសនះសព្តលទុ    បញ្ញជ  ់រាំនិតឲ្យសចះរិតរ រុណរពះ
រតនរត័យ     ុាំឲ្យសទើរចិតតសៅរតឹមដុាំថម  សលឹ រតឹខតបុ៉សណ្តណ ះ 
ឯអន មានរាំនិតលអសនាះ  រតូវយល់ថ្វថ្រតសរណរមន៍ ៏រឺ
រពះរតនរត័យៗ  ៏រឺរពះពុទធ   រពះធម៌   រពះសង្ឃ ៗ   ៏រឺ
សភាពខដលពិត    ខដលមានរបា ដដល់ចិតតអន សធវើទីពឹង្ 
បានន័យថ្វទញយ រុណរពះរតនរត័យ  សព្តលរឺសសច
 តីលអរបស់រពះពុទធ  រពះធម៌  រពះសង្ឃ បស អ្ នម ទុ  នុង្
ចិតតរបស់ែលួន ។  សពលថ្វវ យបង្គាំរពះពុទធបដិមារតូវបស អ្ ន 
ចិតតរលឹ     ដល់រពះសមាម សមពុទធកាលរពះអង្គរង់្រពះជនម
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សៅសឡើយ  សហើយរតូវរលឹ ដល់រពះ មហា រណុ្តទិរុណ
របស់រពះអង្គ   ខដលែិតែាំសាំខដង្រពះធម៌សទសនាសរបាស
សវសនយយសតវសោយ ឥតសរ ើសមុែសអាយរចួច សសច តីទុ ខ
ទាំង្ពួង្ ។ សពលថ្វវ យបង្គាំរពះធម៌ រតូវរលឹ ដល់ រពះធមម
រុណខដលជាសភាវៈ    និង្ជារតីវស័ិយនាាំសតវសោ អន 
របតិបតតិសអាយ្លង្ផុតទុ ខទាំង្ពួង្ ។  សពលថ្វវ យបង្គាំរពះ
សង្ឃរតវូនឹ ដល់រុណរឺសីលរបស់រពះអង្គ និង្ រុណ រឺ 
សសច តីលអសផសង្ៗ   ខដលសោ បាននាាំយ រពះពុសទធ វាទ
ម ផសពវផាយបនត សដើមបសីសច តីសុែដល់ជនអន របតិបតតិ
ាម និង្រលឹ ដល់រុណរពះអរយិសង្ឃទាំង្ឡាយ។  

រុណទាំង្សនះរឺ   ជាសភាវៈពិតខដលសតវសោ រតូវ
យ ជាទីពឹង្សោយការសគរពរបតិបតតិាម   សដើមបីបាននូវ 
សសច តីសុែនិង្សិរមីង្គលជាផល។ចិតតអន សធវើទីពឹង្សលើស
ភាពខដលពិតសនាះ       ៏នឹង្បានរបា ដដូចបាំណង្សរព្តះ
ខតចិតតែលួនពិតផង្ខដរ      ុាំថ្វសឡើយរតឹមខតសិរសួីសតីជ័យ
មង្គលខតបុ៉សណ្តណ ះ     សូមបីខតសសច តីសុែ   នុង្សាថ នសួរ៌
និព្តវ នខដលមានតថ្មលកាត់មិនបាន អន សធវើ មមោឌ នសរយ 
រពះរតនរត័យមានរពះពុទធជាសដើមជាទីពឹង្  ម សធវើជាមូល
 មមោឌ នសនាះ    ៏ជួយសរឲ្យបានសសរមចមរគផលដល់រពះ
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និព្តវ នដូចរបាថ្វន      សហតុសនះ ៏សូមស្លើយែលីថ្វនឹង្បាន ឬ
មិនបានដូចបាំណង្   ៏ម ខតពីអន សធវើពិត       និង្មិនពិត
បុ៉សណ្តណ ះឯង្ ។ 

 

គព្វធិបកខិយ្ធម្៌ 

គព្វធិបកខយិ្ធម្ ៌៣៧ 

១.១ សត្ិបដ្ឋឋ ន ៤ 

១.២ សម្មបបធាន ៤ 

១.៣ ឥទធិបាទធម៌្ ៤ 

១.៤ ឥន្រនទិយ្ ៥ 

១.៥ រល្ៈ ៥ 

១.៦ គព្វជ្ឈង្គៈ ៧ 

១.៧ អរនយ្អដឋង្គិកម្េគៈ ៨ 

គព្វធិបកខិយ្ធម៌្៖ 

 នុង្រពះពុទធសាសនា  សព្តធិប ខិយធម៌  រឺជារុណធម៌
ខដលជាសហតុ ឬ ទ ់ទង្ (ប ខិយ)   សៅនឹង្ការរាស់ដឹង្ 
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(សព្តធិ) ។  នុង្អដឌ ថ្វបាលី ព្ត យសព្តធិប ខិយធម៌ រតូវសរ
យ ម សរបើ  សដើមបបី ា្ ញធម៌ ៧ យ៉ាង្   ខដលខតង្សលើ 
យ ម រាប់សរៀបសោយរពះពុទធ នុង្រមពីរបាលី  ។   សៅ នុង្
រុណធម៌ ៧  ថ្នការរាស់ដឹង្សនះ   មានអង្គធម៌នីមួយ ៗ
ទាំង្អស់ ៣៧ របការ (សត្ តត្សឹហព្តធបិក្ប ខយិធមាា ) ។  

សព្តធិប ខិយធម៌សនះ    រតូវបានពុទធសាសនិ ជនទាំង្
សថរវាទ   និង្  មហាយាន   ទទួលសាគ ល់ថ្វជាធម៌បាំសពញ
ដល់ផលូវសៅកាន់ការរាស់ដឹង្ នុង្រពះពុទធសាសនា ។ាម
 ាំណត់ នុង្រមពីរបាលី ភាវនានុយុតតសូរត( អង្គុតតរនិកាយ ) 
រពះសមពុទធរទង់្រាស់ថ្វ៖ 

មាន លភិ ខុទាំង្ឡាយ!    សទះបីភិ ខុណ្តមួយ     ខដល
មិនោ ់ែលួន   នុង្ការចាំសរ ើនសមាធិចិតត    អាចមានបាំណង្
យ៉ាង្សនះថ្វ ឱ! សូមឲ្យចិតតរបស់អាាម អញ     រចួរ ាំសោះពី
ឧបាទន, ចិតតរបស់ភិ ខុសនាះ សៅខតមិនរចួរ ាំសោះដខដល។ 
សតើម ពីសហតុអវី?  សរអាចនិយាយថ្វ  ម ពីភិ ខុសនាះ មិន
សធវើឲ្យចិតតចសរមើនសឡើង្ ។  សតើមិនចសរមើនសឡើង្ នុង្អវី?   នុង្
សតិបោឌ ន ៤  សមមបបធាន ៤  ឥទធិបាទធម៌ ៤  ឥគនទិយ ៥   
ពលៈ ៥ សព្តជឈង្គៈ ៧ និង្អរយិអដឌង្គិ មរគៈ៨។សៅ ខនលង្
ដថ្ទសទៀត នុង្រមពីរបាលី  និង្ រមពីរសផសង្ៗ   ពីជាំនាន់សដើម 



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 104 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

ធម៌ ៧  ង្ ខដលមាន ៣៧ របការសនះ ខដលនាាំម នូវការ
រាស់ដឹង្  មានការសរៀបរាប់ដូចតសៅសនះ ៖ 

សតិ្បដ្ឋឋ នមន ៤ េ ៈ 
១- កាយានុបសសនា សតិរឭ ពិចរណ្ត  កាយ ជាអារមមណ៍ 
២-ទ្វទនានុបសសនា សតិរឭ ពិចរណ្ត សវទនា ជាអារមមណ៍ 
៣- ចតិ្តត នុបសសនា  សតិរឭ ពិចរណ្ត ចិតត ជាអារមមណ៍ 
៤- ធមាម នុបសសនា  សតិរឭ ពិចរណ្ត ធម៌ ជាអារមមណ៍ 

សត្បិោានៈ ម ពីព្ត យសតិ = ការរឭ  ការរបុង្សាម រ
តី  និង្ព្ត យ បោឌ ន=ររឹះ មូលោឌ ន ។ រពះពុទធបសរង្ៀនថ្វ 
សតិបោឌ នជាផលូវមូលខតមួយរបរពឹតតសៅ      សដើមបីសសច តី
បរសុិទធថ្នសតវទាំង្ឡាយ      សដើមបីលះបង់្សសច តីសសា    
និង្សសច តីែសបឹែសួលសដើមបីរ ាំលត់បង់្នូវទុ ខនិង្សទមនុសស     
សដើមបីបាននូវអរយិមរគ រប បសោយអង្គ ៨  របការ   សដើមបី
សធវើឲ្យជា ់ចាស់នូវរពះនិព្តវ ន (សុតតនតបិដ  មហាវរគ១៧ 
ទាំព័រ២៤៤ ) ។ 

សតិបោឌ នរឺ  ជាការបដិបតតិ   សដើមបីចសរមើន មមោឌ ន
ទាំង្២យ៉ាង្ រឺសធវើអារមមណ៍ឲ្យសងប់លអផង្ (សមថ មមោឌ ន) 
និង្ចសរមើនបញ្ញដ ផង្(វបិសសនា មមោឌ ន) ។  សតិបោឌ នជា
 ិចចរបតិបតតិថ្នសមាម សតិ និង្សមាម សមាធិ នុង្អរយិអដឌង្គិ
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 មរគ ៨   ខដលដឹ នាាំសយារីសៅកាន់រពះនិព្តវ នជាទីបរម
សុែ ។ 

សម្មបបធានមន ៤ េ ៈ 
១-សាំ វរបបធានពាយាមរបយ័តនមិនឲ្យបាបស ើតសឡើង្ នុង្សនាត ន 
២-បហានបបធាន ពាយាមលះបាប   ខដលស ើតសឡើង្រចួសហើយ 
៣-ោវនាបធាន ពាយាមញុាំង្ ុសលឲ្យស ើតសឡើង្ នុង្សនាត ន 
៤-អនុរកេនាបធាន ពាយាមរ ា ុសលមិនឲ្យសាបសូនយសៅវញិ ។  

សមមបបធាន   បានដល់សសច តីពាយាម  ដ៏ឧតតម ៤ 
យ៉ាង្    ខដលជាចាំខណ ថ្នផលូវ   សៅកាន់ការរាស់ដឹង្ ។ 
សមមបបធានអាស្ស័យសលើការយល់ដឹង្     នូវការស ើតនិង្
ការមិនស ើតថ្ននាមធម៌សផសង្ៗ  នុង្កាលសវោខដល នលង្
សៅ  សហើយនិង្សតិរឭ របស់សយើង្    នុង្ការសវៀង្ថ្វសដើមបី
សធវើស មមភាពទប់ទល់  ។  សមមបបធានជាំរញុសយើង្ឲ្យលះ 
បង់្ធម៌ខដលជាអ ុសល    សហើយសធវើឲ្យ ុសលធម៌រ ី
ចសរមើនសឡើង្   ។   សមមបបធានរឺជា   សមាម វាយាសមា  នុង្
អរយិអដឌង្គិ មរគ ៨ សហើយនិង្វរិយិិគនទិយ  នុង្ឥគនទិយ៥ ។ 

ឥទធិបាទធម៌្ ជាគព្េឿង្ឲ្យសគព្ម្ចផល្ មន ៤ េ ៈ 
១- ឆនទៈ  សសច តីចូលចិតតស្សឡាញ់  នុង្ ិចចការ 
២- វិរយិៈ សសច តីពាយាមរប ប ិចចការ 
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៣- ចតិ្តៈ  សសច តីយ ចិតតទុ ោ ់ នុង្ ិចចការ 
៤- វីមាំសា សសច តីឧសាហ៍រតិះរះិពិចរណ្ត រ សហតុផល 
 នុង្ ិចចការ  ឥទធិបាទធម៌ រឺរុណធម៌ជាសររឿង្ ឲ្យសសរមច
របសយាជន៍ ។  

 នុង្រពះពុទធសាសនាព្ត យថ្វឥទធិសនះសាំសៅយ ឫទធិ
ខ្ចង្ ផលូវចិតត ឬ ផលូវជាំសនឿសាសនា ខដលជាររឹះថ្ន មាល ាំង្ ។ 
 នុង្ការខសវង្រ ការរាស់ដឹង្ ឥទធិបាទធម៌៤សនះ ជា មាល ាំ- 
ង្ឲ្យសសរមចផលបាន ។     នុង្វរិទធសូរត  (សាំយុតតនិកាយ
សលែ៥១ .២ )  មានសសច តីថ្វៈ 

មាន លភិ ខុ!   អន ខដលមិនែវល់ខ្ចវ យ ចាំសព្តះឥទធិបាទ  
រឺ ជាអន រាយមាយចាំសព្តះ អរយិមរគខដលនាាំផលូវ  សៅកាន់
ទីបាំផុតថ្នទុ ខ ។ អន ខដលទទួលយ ឥទធិបាទ  រឺជាអន 
ទទួលយ អរយិមរគ  ខដលនាាំផលូវសៅកាន់ទីបាំផុតថ្នទុ ខ ។ 
មូលោឌ នថ្នឥទធិបាទ សថិតសៅសលើការចសរមើនសមាធិសលើ 
្នទៈ  វរិយិៈ  ចិតតៈ  និង្វមិាំសា ។  នុង្ធមមបរយិាយថ្នរមពីរ
ធម៌ជាសរចើន  ឥទធិបាទធម៌សនះសរចសរមើន  ជាប់ជាមួយនឹង្
សមមបបធាន ដូចជាការចសរមើនសមាធិ សលើ្នទៈជាសដើម   
មានសសច តីបរយិាយថ្វៈ មាន លភិ ខុ! កាលណ្តភិ ខុ ាាំង្
សៅស៊ប់ នុង្សមាធិ មានអារមមណ៍មូលខតមួយសលើ្នទៈ 
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សនះសៅថ្វ្នទៈសមាធិ ។ ភិ ខុសនាះបសង្ាើត្នទៈ សដើមបី
សភាវៈថ្នអ ុលសធម៌  ខដលមិនទន់ស ើតសឡើង្  មិន
អាចស ើតសឡើង្បាន ។ ភិ ខុសនាះ របារពធសសច តីរបឹង្ខរបង្  
បសង្ាើនថ្វមពល ពរងឹ្ង្ទឹ ចិតត បាំសពញសសច តីពាយាម     
ភិ ខុសនាះសធវើឲ្យ្នទៈស ើតសឡើង្   សដើមបីសបាះបង់្សចលនូវ
សភាវៈថ្នអ ុសលធម៌ ខដលបានស ើតសឡើង្សហើយសដើមបី
សភាវៈថ្ន ុសលធម៌    ខដលមិនទន់ស ើត ឲ្យស ើតសឡើង្
បាន...សដើមបរី ាទុ  នូវសភាវៈថ្ន ុសលធម៌   ខដលបាន 
ស ើតសឡើង្សហើយ  ុាំឲ្យវនិាសសាបសូនយសៅ ។ ភិ ខុសនាះ
របារពធសសច តីរបឹង្ខរបង្ បសង្ាើនថ្វមពលពរងឹ្ង្ទឹ ចិតត 
បាំសពញសសច តីពាយាម ។ ទាំង្អស់សនះសៅថ្វ វរិយិៈ
ស ខ្ រ ។  ដូសចនះ្នទៈថ្នភិ ខុសនាះ  និង្្នទៈសមាធិ និង្វរិ ិ
យៈស ខ្ រ  សៅថ្វមូលោឌ ន  សរមាប់ឬទធិថ្នចិតត ខដល
រប បសោយ្នទៈសមាធិ និង្វរិយិៈស ខ្ រ។ ធមមបរយិាយ
ពនយល់អាំពី ឥទធិបាទ ៣ សទៀត ាមរសបៀបដូចគន ខដរ ។ 

 ឥន្រនទិយ្ ធម្ជ៌ាធំមន ៥ េ ៈ 
១- សទធិន្រន ទិយ សទធ ជាធាំ 
២- វិរយិិន្រន ទិយ វរិយិៈជាធាំ 
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៣- សត្និ្រន ទិយ សតិជាធាំ 
៤- សមាធនិ្រន ទិយ សមាធិជាធាំ 
៥- បញ្ញិ ន្រន ទិយ បញ្ញដ ជាធាំ ។ 
ឥគនទិយមានន័យថ្វ របស់រពះឥគនទ  ឬ ជាទីរ ីរាយ 

របស់រពះឥនទ  ខដលជាសសតចសទវា ថ្នសាថ នាវតឹង្ស។   
 នុង្រពះពុទធសាសនា  ឥគនទិយបានដល់អវីខដល   ជាធាំ នុង្
ការររប់ររង្ រតួតពិនិតយ ដូចរពះឥគនទ ខដលមានអាំណ្តច
ជាធាំសលើពួ សទវា ។ ឥគនទិយអាចមានសៅ នុង្រ មុធម៌៣
របការ  រឺ  នុង្ធម៌ខដលជារបស់ចិតត  ( ឥគនទិយ៥ខ្ចង្សលើ ) 
ខដលជារបស់ អាយតនៈ(ឥគនទិយ៦ មានច ខិគនទិយជាសដើម)  
និង្ខដលជារបស់បាតុភូត  (ឥគនទិយ២២)   ។      នុង្ទីសនះ
និយាយខតអាំពីឥគនទិយជារបស់ចិតត   ខដលជាខផន ថ្នសព្តធិ
ប ខិយធម៌ ៣៧។ 

១-សទធិន្រន ទិយ សទធ ជាធាំ បានដល់សទធ ចាំសព្តះការ  
រាស់ដឹង្ថ្នរពះពុទធ។ 

២- វិរយិិន្រន ទិយ វរិយិៈជាធាំ បានដល់ការបាំសពញសមមបប 
ធាន៤ ។ 

៣-សត្និ្រន ទិយ សតិជាធាំ បានដល់របមូលអារមមណ៍ 
សៅសលើសតិបោឌ ន៤។ 
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៤- សមាធនិ្រន ទិយ សមាធិជាធាំ បានដល់ការសសរមច
្ន៤ថ្វន  ់។ 

៥-បញ្ញិ ន្រន ទិយ បញ្ញដ ជាធាំ បានដល់បញ្ញដ យល់ដឹង្ អាំពី
អរយិសចចៈ៤ ។ 

 នុង្អង្គុតតរនិកាយ រពះសមពុទធពុទធសខមតង្ថ្វបញ្ដិគនទិយ 
ជាចាំបង្សរ នុង្ឥគនទិយទាំង្ ៥ សនះ ។ រពះអង្គរទង់្រាស់ 
សៅកាន់ភិ ខុសសាណៈថ្វៈ កាលណ្តខែសពិណរបស់អន 
មិនតឹង្សព  មិនធូរសព  រតឹតឹង្លមមនឹង្សសមលង្ សហើយ
កាលណ្តអន សដញ   សតើនឹង្មានសសមលង្ពិសរាះខមនឬសទ ? 
បពិតរពះអង្គដ៏ចសរមើន! ពិតដូសចនះខមនសហើយ ។ ដូចគន
យ៉ាង្សនះខដរ  មាន លសសាណៈ ការែាំរបឹង្ហួសសព  នាាំឲ្យ
រចសរចលមិនសងប់ ការែវះសសច តីរបឹង្ខរបង្ នាាំម នូវ
ការែជិល ដូសចនះអន រតវូសរ ើសយ  សភាពតឹង្លមម ខដល
រតូវនឹង្សសច តីរបឹង្ខរបង្របស់អន អនុវតតាមរសបៀបរបស់
អន សៅសលើឥគនទិយទាំង្ ៥ ។ រមពីររពះវសុិទធិមរគ និង្
អដឌ ថ្វបាលី  សរកាយរមពីរបិដ   បានរ ាំលឹ ោស់សតឿន
ថ្វ ុាំឲ្យឥគនទិយណ្តមួយខ្ចល ាំង្ហួសសព  សហើយររបសង្ាត់
ឥគនទិយ៤ សទៀត   សហើយជាទូសៅោស់សតឿនឲ្យសរមួល
ឥគនទិយខដលខ្ចល ាំង្ហួសសនាះ  ាមរយៈធមមវចិយៈ(ការពិនិ
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តយធម៌ ) ឬសមថសមាធិ។ អដឌ ថ្វទាំង្សនាះ ខថមទាំង្
ោស់សតឿនថ្វឲ្យចសរមើនឥគនទិយ៥ សនះ សោយថលឹង្ធម៌ពីរៗ។ 

សទធ ខ្ចល ាំង្ បញ្ញដ សែាយ ជាសហតុឲ្យសសច តីទុ ចិតត 
ែវះទីលាំនឹង្ ។ បញ្ញដ ខ្ចល ាំង្ សទធ សែាយ ែុសខ្ចង្ការឆ្ល ត 
ពិបា នឹង្ខ ដូចទស់សរព្តះថ្វន ាំសង្ាូវ ។ សោយថលឹង្សទធ
និង្បញ្ញដ ឲ្យសសមើគន បុរគលមាន  ់  មានសទធ ខតកាលណ្ត
សទធ របស់គត់មានររឹះមាាំបុ៉សណ្តណ ះ ( រមពីរវសុិទធិមរគវរគទី
៤ទាំព័រ៤៧ )។ 

សមាធិខ្ចល ាំង្ វរិយិៈសែាយ សរព្តះសមាធិសធវើឲ្យ សទរ
ទន់សៅកាន់ការែជិល ។ វរិយិៈខ្ចល ាំង្ សមាធិសែាយ សរព្តះវ ិ
រយិៈសធវើឲ្យ សទរទន់សៅកាន់សសច តីមិនសងប់ ។ បុ៉ខនត
សមាធិខដលរមួជាមួយវរិយិៈ មិនអាចភាល ត់ចូល នុង្ការ
ែជិល សហើយវរិយិៈ ខដលរមួជាមួយ សមាធិ ៏មិនភាល ត់ចូល
សៅ នុង្ការរចសរចលខដរ។ ដូសចនះសមាធិ និង្ វរិយិៈ 
រតូវខតថលឹង្ឲ្យសសមើគន  សរព្តះថ្វ្នស ើតសឡើង្ សោយសារ
ភាពសសមើគន សនះ (រមពីរវសុិទធិមរគវរគទី៤ទាំព័រ៤៧) ។ បុរគល 
អន សធវើសមាធិរតូវការ មាល ាំង្សទធ   សរព្តះជាមួយសទធ  
និង្សសច តីទុ ចិតតខដលគត់បានម នូវ្ន(រមពីរវសុិទធិ
មរគ វរគទី៤ទាំព័រ៤៨ ) ។ បនាទ ប់ម រតូវមានភាពសសមើគន  ថ្ន
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សមាធិនិង្បញ្ញដ  ។ បុរគលអន សធវើសមាធិ រតូវការឯ  ាត
ចិតត (អារមមណ៍មូលខតមួយ) សរព្តះថ្វគត់បាននូវ្ន 
រសបៀបសនះឯង្ ។ សហើយបុរគលខដលសធវើវបិសសនា រតូវការ
 មាល ាំង្បញ្ញដ  សរព្តះថ្វគត់បានចូលស៊ប់  នុង្ថ្រតល ខណ៍
សោយរសបៀបសនះឯង្ ។ បុ៉ខនតសោយការថលឹង្ សមាធិនិង្
បញ្ញដ  ឲ្យសសមើគន  គត់ ៏អាចបាននូវ្នសទៀតផង្ (រមពីរ
វសុិទធិមរគវរគទី៤ទាំព័រ៤៨)។ 

ចាំខណ ឯសតិវញិ សររតូវការវាររប់កាលៈសទសៈ 
សរព្តះសតិជាសររឿង្ការព្តរ  ុាំឲ្យចិតតភាល ត់ចុះ សៅ នុង្ភាព
រចសរចល ាមរយៈសទធ  វរិយិៈ និង្ បញ្ញដ  សហើយ ុាំឲ្យ
ចិតតភាល ត់ចុះសៅ នុង្ការែជិលាមរយៈសមាធិ ( រមពីរវសុិទធិ
មរគ វរគទី៤ ទាំព័រ៤៩ ) ។   នុង្សាំយុតតនិកាយ៤៨.៤៣ រពះ
ពុទធជាមាច ស់រាស់រទង់្ថ្វ ឥគនទិយ៥ រឺជាពលៈ៥ ខដរ។ 
រពះអង្គសរបៀបរបដូច ឥគនទិយនិង្ពលៈ សៅនឹង្ខែសទឺ ហូរ
 នុង្សទឹង្ ខដលមានសកាះសៅ  ណ្តត ល សកាះសនាះខញ ខែស
ទឹ ជា២  បុ៉ខនតសរសឃើញខែសទឹ   មានខតមួយដខដល ។ 
អដឌ ថ្វបាលីមួយចាំនួន   ត់សាំគល់ថ្វ ធម៌ទាំង្៥ សនះ
ជាឥគនទិយ កាលណ្តវាររប់ររង្អាណ្តចរ  របស់វា 
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សហើយធម៌ទាំង្ ៥ សនះជាពលៈ កាលណ្តវារងឹ្មាាំ  នុង្ការ
ទប់ទល់នឹង្សរតូវរបស់វា ។ 

ធម្៌ចដល្ជាកមល ងំ្គៅថារល្ៈមន ៥ េ ៈ 
១- សទាធ រលៈ 
២- វិរយិរលៈ 
៣- សត្រិលៈ 
៤- សមាធរិលៈ 
៥- បញ្ញញ រលៈ 
 នុង្សាំយុតតនិកាយ ៤៨ /៤៣ រពះសាសាត រទង់្រាស់ 

ថ្វ ពលៈ៥  រឺជាឥគនទិយ ៥ ខដរ ។   រពះអង្គសរបៀបរបដូច 
ឥគនទិយ និង្ ពលៈ សៅនឹង្ខែសទឹ ហូរ នុង្សទឹង្  ខដលមាន
សកាះសៅ ណ្តត ល  សកាះសនាះ  ខញ ខែសទឹ ជា ២ បុ៉ខនតសរ
សឃើញខែសទឹ  មានខតមួយដខដល ។ អដឌ ថ្វ  បាលីមួយ
ចាំនួន ត់សាំគល់ថ្វ  ធម៌ទាំង្ ៥ សនះជាពលៈ  កាលណ្ត
វារងឹ្មាាំ នុង្ការទប់ទល់នឹង្សរតូវរបស់វា  ។    សហើយធម៌
ទាំង្ ៥ សនះ  ជាឥគនទិយ កាលណ្តវាររប់ររង្អាណ្តចរ 
របស់វា ។ 

គព្វជ្ឈង្គ អង្គជាធម្៌ននការព្ោសឹដ ង្មន ៧ េ ៈ 
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១-សត្ ិសសច តីរឭ បាន 
២-ធមមវិចយៈ សសច តីពិចរណ្ត សរជើសសរ ើសរ ធម៌ 
៣-វិរយិៈ សសច តីពាយាម 
៤-បតី្ ិសសច តីខ្អតចិតត 
៥-បសសទធិ សសច តីសងប់ចិតត 
៦-សមាធ ិការតាំ ល់ចិតតឲ្យនឹង្ 
៧-ឧទ្បកាេ  ភាវៈខដលចិតតខដលរពសង្ើយចាំសព្តះអារមមណ៍។ 
 នុង្សាំយុតតនិកាយសព្តជឈង្គៈ៧បានដល់អង្គថ្ន ុស- 

លធម៌   ខដលនាាំឲ្យសៅដល់ការរាស់ដឹង្ជាសោ ិយៈ ។ 
 នុង្អភិធមម និង្ អដឌ ថ្វបាលីវញិសនាះ     សព្តជឈង្គៈហា ់
ដូចជាធម៌   ស្សបគន សៅនឹង្ការរាស់ដឹង្ជាសោ ុតតរៈ ។   
 នុង្ធមមសទសនាមួយ   នុង្សាំយុតតនិកាយ ៤៦.៥   ភិ ខុមួយ
អង្គរកាបទូលសួររពះពុទធថ្វៈ      បពិតរពះអង្គដ៏ចសរមើន! 
មានព្ត យថ្វ  ទ្ោជឈខាៈ   ខដលសៅថ្វសព្តជឈង្គសនះ   មាន
 នុង្ន័យដូចសមតច ?  រពះពុទធរទង់្រាសតបថ្វៈ មាន លភិ ខុ, 
ធម៌សនះ  នាាំសៅកាន់ការរាស់ដឹង្    សទើបសៅថ្វសព្តជឈង្គ
ដូសចនះ ។ 

សៅសពលចសរមើនសមាធិ បុរគលមាន  ់   អាចពិចរណ្ត
សព្តជឈង្គៈ រពមទាំង្ធម៌ខដលជាសរតូវរឺនីវរណធម៌៥ ។ 



 តនួាទីខ្ញុំ                             ~ 114 ~ 

ភិក្ខឋុតិប្បញ្ញោ   គង់ សុភាព  ថ្ថងសៅរ ៍១៥ ស ើត ខែពិសាែ  ឆ្ន ាំមខម សបតស័ .ព.ស.២៥៥៩  

 

សាំយុតតនិកាយសូរតមួយ    បញ្ញជ  ់ខថមសទៀតថ្វ    អង្គថ្ន
សព្តជឈង្គៈនីមួយ ៗ  អាចយ ម ចសរមើន ជាមួយនឹង្រពហម
វហិារ ៤  (សមាត   រណុ្ត មុទិា ឧសបកាខ )។ រពះដ៏មានរពះ
ភាររាស់សទៀតថ្វ     សតិមានរុណរបសយាជន៍សរចើនជា
និចច    កាលបុរគលណ្តមួយ    មានចិតតយឺតយ៉ាវ    បុរគល
សនាះរតូវចសរមើន  ធមមវចិយៈ  វរិយិៈ  និង្ បីតិ សហើយកាល
ណ្តចិតតរបស់បុរគលសនាះ  រចសរចលបុរគលសនាះ   រតូវ
ចសរមើនបសសទធិសមាធិ  និង្ ឧសបកាខ  ។   នុង្រមពីររពះវសុិទធិ
មរគខផន ការពិភា ាសដើមបី   សសរមច្ននិង្រ ា្ន 
ឲ្យសថិតសសថរ  រពះពុទធសឃ្លសៈ     បានបញ្ញជ  ់អាំពីសព្តជឈង្គ 
ដូសចនះថ្វៈ  សតិខ្ចល ាំង្កាល  សររតូវការវាររប់កាលៈសទសៈ។

កាលណ្តចិតតធាល  ់ចុះ ជាមួយការអន់ថយថ្នវរិយិៈ
(ជាសដើម) សររតូវចសរមើនអង្គ ៣ សនះ ធមមវចិយៈ វរិយិៈ និង្
បីតិ ។    កាលណ្តចិតតរចសរចល  ាមការរបឹង្ខរបង្
ហួស រមឹត  សររតូវចសរមើនអង្គ ៣ សនះ បសសទធិ សមាធិ 
ឧសបកាខ  ។ 

 នុង្ការសធវើសមាធិ     សរសរចើនពិសសាធន៍សឃើញធម៌ ២
 នុង្នីវរណ៥ រឺ ថីនមិទធៈ(សសច តីរចអូសកាយរចអូសចិតត) 
និង្ឧទធចច ុ ាុចច (សសច តីរ ាំខ្ចនរ ហល់រ ហាយចិតត) ខដល
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ជាសហតុមិនឲ្យចិតតសងប់បាន។ាមសាំយុតតនិកាយ៤៦.៥៣ 
មានការរ ាំឭ ថ្វ បីតិ ធមមវចិយៈ  និង្ វរិយិៈ    រតូវយ ម 
ចសរមើន    កាលណ្តសរពិសសាធន៍សឃើញថីនមិទធៈ, បសសទធិ 
សមាធិ  និង្  ឧសបកាខ  រតូវយ ម ចសរមើន    កាលណ្តសរ
ពិសសាធន៍សឃើញឧទធចច ុ ាុចចៈ។ សតិរតូវខតមានររប់សពល 
សដើមបីដឹង្របា ដថ្វ ការខរបរបួល   ថ្នកាយនិង្ចិតតរប ប
សោយផល ឬមិនរប បសោយផល ។ 

អរនយ្អដឋង្គកិម្េគ ផលូេដព៏្បគសើរ ព្បកបគដ្ឋយ្អង្គ ៨ ព្បការ  

១- សមម ទិដឋិ  បញ្ញដ សឃើញរតូវ 
២- សមម សង្កបបៈ  សសច តីរតិះរះិរតូវ 
៣- សមម វាចា  វាចរតូវ 
៤- សមម កម្មនតៈ ការ្ររតូវ 
៥- សមម អាជ្ីេៈ  ការចិញ្ច ឹមជីវតិរតូវ 
៦- សមម វាោម្ៈ  សសច តីពាយាមរតូវ 
៧- សមម សត្ិ  សសច តីរឭ រតូវ 
៨- សមម សមធិ សមាធិរតូវ ។ 
អរយិអដាខ ាកិមគ ាៈ  រឺជាែលឹមសារថ្នការបសរង្ៀន របស់ 
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រពះពុទធ ខដលរពះអង្គរទង់្បរយិាយថ្វ  ជាផលូវសៅកាន់ការ
រលត់ទុ ខ សហើយនិង្ឲ្យសសរមចការរាស់ដឹង្ ។ អរយិមរគ
សនះ សរបើសរមាប់ចសរមើនបញ្ញដ  សៅ នុង្ធមមជាតិពិតថ្នបាតុ
ភូត (ាមសភាពពិត)    សហើយផ្កត ច់ឫសសោភៈ   សទសៈ
សមាហៈ  មិនឲ្យសសសសល់  ។    អរយិអដឌង្គិ មរគ ជាអង្គ
ធម៌ទី៤  ថ្នអរយិសចច ៤ ។      អង្គធម៌ទី១ នុង្អរយិអដឌង្គិ
 មរគៈ (សមាម ទិដឌិ)  រឺការយល់ចាស់ អាំពីអរយិសចចៈ ។ 
អរយិអដឌង្គិ មរគសនះ មានស ម្ ះម៉ាង្សទៀតថ្វ មរគ ណ្តត
ល ឬផលូវ ណ្តត ល ។   អង្គនិមួយៗ   ចប់សផតើមសោយព្ត យ
សមាម  ខដលមានន័យថ្វសុរ ិត  ឬ ដ៏របសសើរ ។  នុង្និមិតត
របូ ថ្នរពះពុទធសាសនា ជាទូសៅអរយិអដឌង្គិ មរគ មានរបូ
តាំណ្តង្ជាធមមចរ    ខដលមានកាាំ ៨     ខដលជាតាំណ្តង្
មរគ៨ ។ 
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ខល ម្ោរេួរយ្ល្ឹដ ង្  

( ឃ្៉ាំង្គំនិៃ ) 

េនល ះគជាេជ្យ័្៤ ោ៉ង្ សព្មបយឹ្ុេេ័យ្ 

       សបើសួរថ្វ សតើនរណ្តែលះ! ខដលមិនចង់្ទទួលបាន
សជារជ័យសនាះ! របា ដជាគម ននរណ្តមាន  ់ស្លើយថ្វ មិន
ចង់្សជារជ័យសនាះសឡើយ ខតសបើសិនជាសួរថ្វ សតើអន ដឹង្
សទថ្វ សដើមបទីទួលសជារជ័យ សតើអន រតូវសធវើអវីែលះសនាះ
របខហលមានមនុសសជាសរចើន សៅមិនទន់ដឹង្ចាស់សៅ
សឡើយ។ យុវវយ័! ខ្ចង្សរកាមសនះជា រនលឹះសជារជ័យ៤ 
យ៉ាង្  ខដលផឋល់សោយសោ  ឃីម សុែសហង្ របធាន
រ ុមរបឹ ាភិបាលថ្នសមារមជួយស្សុ  ាំសណើ តសយើង្ ។ 

១.ោនវន័ិយលអ ៖ 
       បុរគលខដលអាចសជារជ័យបាន   ជាបុរគលខដលមាន
វន័ិយលអ ខដលវន័ិយលអសនះ  អាចសធវើឲ្យបុរគលសនាះមាន
សីលធម៌លអ សហើយបុរគលខដលមានសីលធម៌លអ ជាបុរគល
ខដលររប់សាថ ប័ន ឬ សង្គមទាំង្មូលរតូវការជាទីបាំផុត ។ 

 

២. ោនមគាលមៅត្នជវីតិ៖ 

http://stockideakh.wordpress.com/author/stockideakh/
http://stockideakh.wordpress.com/2013/02/15/%e1%9e%82%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%b9%e1%9f%87%e1%9e%87%e1%9f%84%e1%9e%82%e1%9e%87%e1%9f%90%e1%9e%99%e2%80%8b%e1%9f%a4%e2%80%8b%e1%9e%99%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%84%e2%80%8b%e1%9e%9f%e1%9e%98/
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      បុរគលមាន  ់ៗ រតូវខត ាំណត់សគលសៅថ្នជីវតិរបស់
ែលួនឲ្យបានចាស់ោស់។ យុវវយ័រតូវដឹង្ថ្វ ការ ាំណត់
សគលសៅថ្នជីវតិ   រឺជា ាត ខដលសធវើឲ្យអន មាន្នទៈ។ 

្នទៈរឺជាអន  ាំណត់ស មម ភាពរបស់អន  ថ្វសតើអន 
នឹង្សធវើអវី? យុវវយ័សា រិតសៅសមើលថ្វ របសិនសបើអន មិន
ទន់ទាំង្ដឹង្ថ្វ ែលួនឯង្ចង់្បានអវីផង្សនាះ សតើសធវើសម៉ចអន 
អាចដឹង្ថ្វ ែលួនអន រតូវសដើរសៅាមផលូវណ្ត សហើយរតូវសធវើ
អវីែលះ? សរព្តះអវី? សរព្តះអន មិនដឹង្ថ្វ សតើ ខនលង្ណ្ត ឬ
ចាំណុចណ្ត  ខដលអន ចង់្សៅសទ។                      

      ឧទហរណ៍ៈ សរមាប់យុវវយ័ខដលសទើបរបឡង្ជាប់
មធយមសិ ាទុតិយភូមិ រឺសរបៀបបាននឹង្សយើង្ ាំពុង្ខតជិះ
ទូ មួយ ណ្តឋ លទសនល ឬសមុរទដូចគន  សហើយរបសិនជា
អន មិនដឹង្ថ្វសតើ រចាំង្  ាំពង់្ចមលង្ ឬខផសៅ ខនលង្ណ្ត 

សតើអន អាចសរៀបចាំសកាឋ ង្យ៉ាង្ដូចសមឋច? 

 

៣. ការមរតៀមខលួន៖ 
     មិនខមនមានខតរាំនិតសុទិដឌិនិយមអាចជួយអន បានសទ 

ឧទហរណ៍ ដខដល របសិនសបើអន សថិតសៅ ណ្តឋ លទសនល 
សហើយអន មិនសចះខហលទឹ  សតើការរិតវជិជមានថ្វ “ែញុាំមិន
សាល ប់ ែញុាំមិនលង់្ ែញុាំនឹង្អាចសៅដល់សគលសៅ” របា ដថ្វ
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អាចជួយអន បានសទ ែណៈខដលអន នឹង្លង់្ទឹ សាល ប់
 នុង្សពលបនតិចសទៀតសនាះ? សបើអន មិនខដលសរៀន សហើយ
ជិតដល់ថ្ថងរបឡង្ អន មានរាំនិតវជិជមានថ្វរបឡង្ជាប់ 
សតើអាចសៅរចួសទ? រតង់្ចាំណុចសនះ បខនថមសលើការរិត
វជិជមាន បុរគលររប់របូរតូវខតសរៀនពរងឹ្ង្សមតថភាពែលួន 

រតូវសរតៀមែលួនចាំសព្តះឧបសរគ  ខដលអាចជួបរបទះាមផលូវ
សៅកាន់សគលសៅជីវតិរបស់អន ។ ការសចះវាយតថ្មលែលួន
ឯង្ សិ ាចាំណុចខ្ចល ាំង្ ចាំណុចសែាយ បាំសពញចាំណុចែវះ
ខ្ចត រួបផសាំជាមួយរាំនិតវជិជមាន ភាពសជឿជា ់សលើែលួនឯង្
ខដលជា ាត ខដលជួយឲ្យអន កាន់ខតមាន ឋីសង្ឃមឹ សនាះ
អន នឹង្អាចសសរមចសគលសៅបាន។ 
 

៤. ទ្នំាក់្ទ្នំងលអ ៖ 
ទាំនា ់ទាំនង្រឺ រនលឹះដ៏សាំខ្ចន់ និង្មានរបសិទធិភាព

 នុង្ការជួយែលួនអន បាន ។ បនាទ ប់ពីអន បានវាយតថ្មលែលួន
អន   សហើយរ សឃើញថ្វ អន មិនមានទាំនា ់ទាំនង្លអ សតើ
អន រតូវសធវើអវី? អន រតូវខតខ ខរប អន រតូវខសវង្រ  ឬបសង្ាើត
ទាំនា ់ទាំនង្ឲ្យបានសរចើនជាង្មុន ដូចជា អន រតូវដឹង្ថ្វ
សតើសៅ  ខនលង្ណ្តែលះ ខដលរបជុាំសោយអន មានសមតថ
ភាព អន មានការ្រលអ អន មានចាំសណះដឹង្ែពស់ អន 
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មានទាំនា ់ទាំនង្លអ អន ពូខ  អន របាជញ អន ខដលអាចសធវើ
ជារាំរ ូ អន ខដលអាចខច រ ាំខល បទពិសសាធន៍ ព័ត៌មាន
ដល់អន បាន? អន អាចមានឱកាសជួបអន ទាំង្សនាះបាន
ាមរយៈចូលរមួ នុង្អង្គការ សមារម ឬចូលរមួ នុង្សិកាខ
សាោ សននិសិទធ  ឬ  ិចចការសហរមន៍ជាសដើម ឲ្យបាន
សរចើន ។ សរៅពី ៤ រនលឹះ នាាំឲ្យយុវវយ័សជារជ័យ នុង្ជីវតិ 
សូម“យុវវយ័ែលួនឯង្សញៀននឹង្ការរិតែលី”    រឺជា ាត រា
រាាំង្យុវវយ័  មិនឲ្យសសរមចបានសគលសៅ  សរៅពី ាត
រួបផសាំជាសរចើនសទៀត   សហើយយុវវយ័សរចើនរិតចង់្បានអវី 
រឺចង់្បានឆ្ប់និង្ចង់្មានការតសូ៊របឹង្ខរបង្យូរសឡើយ។ 
ការរិតែលី  ខដលខសឋង្សចញជាការមិនសូវយ ចិតតទុ 
ោ ់  នឹង្មិនសូវរបឹង្ខរបង្ នុង្ការបាំសពញ ិចចការ។  ាត
សនះ នាាំឲ្យយុវជនអស់សង្ឃឹម មិនសជឿជា ់ សសរមចចិតត
ែុស សៅរបរពឹតតអាំសពើែុស្គង្ និង្នាាំឲ្យមិនបានសសរមច
សគលសៅ ។ សដើមបបីាំបាត់“ភាពសញៀននឹង្ការរិតែលី” សនះ
យុវវយ័រួរបខនថមការ សាឋ ប់ និង្អាន ឲ្យបានសរចើន សរព្តះ
សោ សជឿជា ់ថ្វ ការសាឋ ប់ និង្អានសរចើន ជួយឲ្យយុវវយ័
ទទួលបានព័ត៌មានសរចើន  ពរងី្ ចាំសណះដឹង្  និង្រាំនិត
បានយ៉ាង្ទូលាំទូោយ។ 
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 េនធីអានគសៀេគៅឲ្យឆាបឹចា ំ

      ការអានសសៀវសៅ  ជាការបសង្ាើនចាំសណះដឹង្   និង្ជា
ការខសវង្យល់នូវអវីថមី ៗ    បខនថមសទៀត    បុ៉ខនតសបើអន ជួប 

បញ្ញា  នុង្ការអានសសៀវសៅ ដូចជា អានសហើយមិនចាំ  រួរ
ពិនិតយនូវចាំណុចសាំខ្ចន់ៗ ដូចខ្ចង្សរកាម ៖ 

      ទ្កី្បដន លងៈ រួរសរជើសបនទប់ខដលមានែយល់សចញចូលស្ស
ឡះលអមានពនលឺររប់រគន់     និង្មិនខមនជាផលូវសចញចូល
្លង្កាត់របស់មនុសសមាន    សរចើននា ់សព     ជាបនទប់មាន
ភាពសងប់សាង ត់លអ  គម នអវីរ ាំខ្ចន រមួទាំង្តុ និង្សៅអី  ៏រតវូ
បង្ាល ខណៈ្យស្សលួ     នុង្ការសរកា ឈរ ឬ  អង្គុយ 
នឹង្ជួយឱយមិនសូវានតឹង្ និង្មានសមាធិ នុង្ការអាន
សរចើនជាង្មុន។ 

      ហពលហវលាៈ  មុនចូលសរង្ នុង្អាំឡុង្សពលពីសម៉ាង្ ៨-១០
យប់ ឬសពលរពឹ រពលឹម ពីសម៉ាង្ ៥:៣០-៧:០០រពឹ  ជា
សពលសវោ      ខដលរាង្កាយបានសរមា សពញសលញ 

សហើយរាង្កាយមិនសូវអស់ មាល ាំង្  អារមមណ៍មិនសូវរសវ ើរ
វាយ សមស្សប ចាំសព្តះការអានសសៀវសៅ នឹង្សធវើឱយ្យ
ចង្ចាំ ែលឹមសារបានលអ។ 

http://stockideakh.wordpress.com/2013/02/08/%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e2%80%8b%e1%9e%92%e1%9e%b8%e2%80%8b%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e2%80%8b%e1%9e%93%e2%80%8b%e1%9e%9f%e1%9f%80%e2%80%8b%e1%9e%9c%e2%80%8b%e1%9e%97%e1%9f%85%e2%80%8b%e2%80%8b%e1%9e%b2%e1%9f%92/
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      សព្មាក្បដខសដភ នក្ប ជារយៈ ៗ ៖ ជាសរៀង្រាល់ ៣០-៥០នាទី រួរ
សរមា ខែសខភន  សោយការ សមលឹង្សៅឆ្ង យ ឬសមលឹង្សលឹ 
សឈើពណ៌ថ្បតង្  របមាណ៣-៥នាទី  ឬ សរបើរ ណ្តត់រជ
ល ់ទឹ សសើមតិច ៗ សអាំខភន  របមាណ២-៣នាទី នឹង្ជួយ
សរមលួសាច់ដុាំខភន  និង្ សធវើឱយចរនត្មម ចិញ្ច ឹមខ វ
ខភន បានលអ   ជួយបនថយភាពង្ងុ្យ និង្ បនថយការរយួ
ខភន  ។ 

      ទ្តីា ាំងហសៀវហ ៈ   រួរឋិតសៅរយៈចមាង យ ៣០ សង់្ទី
ខម៉រត សធវើឱយ្យស្សលួអាន និង្ ជួយសរមួលដល់សាច់
ដុាំខភន  ។ ម៉ាង្សទៀត មិនរួរសរង្ អានសសៀវសៅ សរព្តះសធវើ
ឱយ្យទន់ខភន  និង្អាចសធវើឱយ ្យលង់្ល ់សោយមិន
ដឹង្ែលួន។ 

     សៅសពលរាង្កាយ  និង្ ចិតត សរតៀមល ខណៈ បានលអ 
បរយិាកាស ៏បង្ាល ខណៈ្យស្សលួ សធវើឱយការអាន
សសៀវសៅទទួលបានលទធផលលអ ។ ទនទឹមនឹង្សនាះ រតវូ
ពាយាម   និង្មានវន័ិយ នុង្ការ អានសសៀវសៅ រ ាំឭ សម
សរៀន ឬ ខសវង្យល់អវីសផសង្ៗ   សដើមបីសនសាំចាំសណះដឹង្ទុ 
 នុង្ែលួន ៕ 
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សននោិឋ នៈ 
 ខ ញុាំសងឃឹមយ៉ងហក្ប លៀវកាល ថា    មនសុសជាត្ពិ្គប់របូ  នងឹយលដ់ងឹតាម
ហពលដស៏មគរួ  បន្មទ ប់ពបីានសកិ្បា  នងិ  បដបិត្ តហិៅតាមព្តក្បយទ្នូ្មា នរបស់
ព្ពះសមាាសម ពទុ្ ធជាអង គមាច ស់ថ្នហយើង  ។ 
 មនសុសទ្ធ ាំងឡាយ    គរួដត្ហធ ាើការពនិតិ្យហឡ ើងវញិ    នវូការបដបិត្ ត ិ
សព ាថ្ថ ង  នងិ ជវីតិ្រស់ហៅព្បចា ាំថ្ថ ង ថាហត្ ើ ការរស់ហៅហន្មះ ព្បក្បបហោយធម៌
ដដរឬហទ្?  ព្បសនិហបើរស់ហៅមនិព្បក្បបហោយធមហ៌ទ្ ?  គរួដត្បហញ្ចញថ្ដ
គ ឺសទ្ធធ  ចាប់យក្បនវូព្ពះធម ៌   ដដលជាព្តក្បយហព្បៀនព្បហៅរបស់ព្ពះពទុ្ ធជា
បរមសាសាត ចារយ  មក្បព្បព្ពតឹ្ តព្បត្បិត្ ត ិ    ហដ ើមបីហឆ្ព ះហៅកាន់សខុសន តភិាព   
ដលខ់ លនួឯងផង   ដលស់ង គមជាត្ផិង   នងិ បានជាទ្ពីងឹសព្មាប់ខ លនួឯងផង   
ព្ពមទ្ធ ាំងបានទ្ពីងឹព ាំន្មក់្បអាើសយ័ដលអ់ នក្បដថ្ទ្ផង ។ 
 នរៈជនណា  បានសាត ប់នងឹសកិ្បានវូព្ពះសទ្ ធម ា ដដលជាធមរ៌បស់ព្ពះ
អាណាវរនញ្ញដណ   ជាហសតចថ្នអ នក្បព្បាជ ញបគុ គលហន្មះ   នងឹមនិហៅកាន់ទ្គុ គត្ ិ
អស់ដសនថ្នក្បបប ។  
 ហព្ព្តះហហត្ដុចូ នះ  មនសុសទ្ធ ាំងឡាយ   គរួកាន់យក្បនវូធមម៌ក្បព្បព្ពតឹ្ ត
ព្បត្បិត្ ត ិ ហដ ើមបីហរ ើរ ាំហោះខ លនួហចញចាក្បពហីសចក្ប តទី្កុ្ប ខ  ។ 
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ឯក្សារមយាងៈ 
 គម ពរីព្ពះថ្ព្ត្បដិក្ប 
 គម ពរីអដ ឌក្បថា 
 ហសៀវហ មាគ៌ាជវីតិ្ថ្នព្ពះហព្តធសិត្ ត (ផាយពពីទុ្ ធកិ្បបណឍិត្សភា) 
 ចតិ្ តបរមត្ េសហង ខប 
 មង គលត្ េទ្បីនដីព្ប 
 ទ្សសន្មវដកី្បម ពជុសរូយិ     (ផាយពពីទុ្ ធកិ្បបណឍិត្សភា) 
 គម ពរីវសិទុ្ ធមិគ គ 
 នងិទ្ធញហចញព ីInternet . 

( ចប ់) 

 
 




