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 ពាកយថា ពពាធសិតា ជាភាសាបាលី (សំ.ពពាធសិតវ)។ ពគអាន្តាមលំនាំ

បាលីថា ពពាធស័ិតតៈ, អាន្តាមលំនាំខខមរថា ពពាធស័ិត។ ពាកយពន្ះមកអំពី 

ពុធ-ធាត ុខរបថា ដងឹឬរតាស់ឬក៏រតាស់ដងឹឬក៏របាជាញ ជាពរគឿងរតាស់ដងឹ។ ករ

ណ្នាមៈ ពពាធ;ិ ការកនាមៈ ពុទ្ធ; ករិយិៈ ពុជឈត។ិ សតា មកអំពី សជ-ធាត ុខរប

ថា ជាប់ឬជើពាក់។ ករណ្នាមៈ សជជន្; ការកនាមៈ សតា; ករិយិៈ សជជត។ិ 

ពពាធសិតាកថា 

០១ 



ពពាធ+ិសតា>ពពាធសិតា ខរបថា បុគគលអនកមាន្ចតិាជាប់កនុងការរតាស់ដឹងឬ

បុគគលអនកមាន្ចតិាជាប់កនុងរបាជាញ ជាពរគឿងរតាស់ដឹង។ 

អធិប្បាយថា 

 រពះពុទ្ធបាន្ពឃើញចាស់ន្ូវកំពណ្ើ តរបស់រពះអងគនិ្ងរបស់ពួកជន្ដនទ្ 

ខដលធាល ប់ពកើតកនុងជាតមិុន្ៗ រាប់ខសន្អសពងេយយកបប ពដាយរបាជាញ ណា, 

របាជាញ ពនាះព ម្ ះ បុពវនិ្វាសាន្សុសតញិ្ញដ ណ្។ រពះពុទ្ធបាន្ពឃើញចាស់ន្វូ

កពំណ្ើតនន្ពួកសតវ គឺមន្សុសនិ្ងតិរចាឆ ន្ជាពដើម ខដលសាល ប់ពៅពកើតជាអវីៗ 

ពដាយរបាជាញ ណា, របាជាញ ពនាះព ម្ ះ ចតុបូបាតញ្ញដ ណ្។ រពះពុទ្ធញំុងអាស-   

វកកពិលស គអឺវជិាជ និ្ងតណាា ជាពដើមឲ្យអស់ពៅ ពដាយរបាជាញ ណា, របាជាញ ពនាះ

ព ម្ ះ អាសវកេយញ្ញដ ណ្។ 

 មួយពទ្ៀត ពាកយថា រពះពុទ្ធបាន្រតាស់ គរឺពះពុទ្ធបាន្ន្វូរបាជាញ ញណ្

ទំង៣ពន្ះ។ រពះពុទ្ធរកពឃើញន្វូអរយិសចចទំង៤និ្ងរពះនិ្ពាវ ន្ ពដាយរពះ

របាជាញ ញណ្ទំង៣ពន្ះ។ របាជាញ ញណ្ទំង៣ពន្ះឯង ខដលពៅថា ពពាធ។ិ 

បុគគណាមាន្ចតិាជាប់កនុងពពាធ ិ គថឺាកនុងជាតណិាកា ី កនុងពពលណាកា ី ខតងខត

មាន្ចតិាចងប់ាន្ន្វូពពាធពិន្ះ, បុគគលពនាះព ម្ ះថា ពពាធសិតា។ ពបើនិ្យយ

ឲ្យងាយសាា ប់ថាៈ អនកណាចងរ់តាស់ជារពះពុទ្ធ គថឺាចងដ់ឹងឲ្យដល់ឋាន្ៈជា

រពះពុទ្ធ, អនកពនាះព ម្ ះថា ពពាធសិតា។ ប៉ុខន្ាពំុខមន្រាន់្ខតចងម់ួយដងមួយ

ពពាធសិតាកថា 

០២ 



កាល ព ើយពភ្លចបាត់ពៅពទ្, លុះខតចងព់ ើយរទំពៅពសងៀមពំុបាន្ ហ៊ាន្

បំពពញបារមីទំង១០របការ
(១)
ឬទំង៣០របការ បាូររទ្ពយសមបតា ិ បាូររបពន្ធកនូ្ 

បាូរអាយុជវីតិកនុងការបំពពញបារមី ព ើយមិន្ខតមយួដងមួយកាលពទ្, ពរចើន្

ដងណាស់អស់អសពងេយយជាត ិ អសពងេយយកបប, អនកពនាះពទ្ើបព ម្ ះថា 

ពពាធសិតា។ 

 រតងពុ់ទធ ទី្ន្មភ្នីិ្ហារកថា កនុងគមពីរសារតថសងគ ៈ (បាលី) មាន្ពសច

កាខីចងអំពីពពាធិសតវយ៉ងពិសាា រ។ ខញុំរសងន័់្យខលះមកដាក់កនុងទី្ពន្ះ ពដាយ

សពងេបដូចតពៅៈ 

ព្រះរ៊ុទ្ធ៣ជំរកូ 

 រពះពុទ្ធជាមាច ស់ខដលរតាស់កនុងពោក មាន្ចនំ្នួ្ពរចើន្គពាករាប់កនុង

ទី្ពន្ះពំុបាន្ បុរាណ្ពៅថា រពះពុទ្ធទំងអមាលខាច់។ ប៉ុខន្ាពបើរាប់តាម

របពភ្ទ្ខដលពសសងាន  មាន្ខត៣ជើពូកគ ឺ រពះពុទ្ធបញ្ញដ ធកិ មាន្របាជាញ ដព៏លើស

លុបជាងសទធ និ្ងវរីយិៈ១, រពះពុទ្ធសទធ ធកិ មាន្សទធ ដព៏លើសលុបជាងរបាជាញ

និ្ងវរីយិៈ១, រពះពុទ្ធវរីយិធកិ មាន្ពាយមដព៏លើសលុបជាងរបាជាញ និ្ង    

សទធ ១។ 

១-ទន្បារមី, សលីបារម,ី ពន្កេមមបារម,ី បញ្ញដ បារម,ី វរីយិបារម,ី ខន្ាិបារម,ី សចចបារមី, អធដិាឋ ន្

បារម,ី ពមតាា បារមនិី្ងឧពបកាេ បារម។ី 

ពពាធសិតាកថា 

០៣ 



ព្រះពោធិសត្ត៣ជំរកូ 

 រពះពុទ្ធបាន្ជាមាន្ពភ្ទ្ខបលកាន ជា៣ខបបដូពចនះ ពរពាះកាលខដលពៅជា

ពពាធិសតវពៅព ើយ បំពពញបារមីពដាយករិយិខបលកាន ជា៣ខបបខដរ គរឺពះ

ពពាធសិតវខដលពរបើរបាជាញ ខ្ល ំង មាន្របាជាញ ពរចើន្ ពំុសូវមាន្ជើពន្ឿ មាន្ពា-

យមមធយម, ពនាះពោកពៅថា បញ្ញដ ធកិពពាធសិតវ១។ រពះពពាធសិតវខដល

ពរបើសទធ ខ្ល ំង មាន្ជើពន្ឿពរចើន្ មាន្របាជាញ និ្ងវរីយិៈមធយម, ពនាះពោកពៅថា 

សទធ ធកិពពាធសិតវ១។ រពះពពាធសិតវខដលពរបើពាយមខ្ល ំង មាន្ពសចកាី

ពាយមពរចើន្ មាន្របាជាញ និ្ងសទធ មធយម, ពនាះពោកពៅថា វរីយិធកិ

ពពាធសិតវ១។ 

កំណត់្កាលនៃការបំ្បពរញបារមីនៃពោធិសត្វ 

 ពីរតមឹកាលខដលពពាធសិតវទំងឡាយ បាន្ទំ្នាយអំពីរពះពុទ្ធអងគណា

មួយទយថា បុគគលពន្ះនឹ្ងបាន្រតាស់ជារពះពុទ្ធ ដពូចនះមកពនាះ រពះបញ្ញដ ធិ

កពពាធសិតវ បំពពញបារមីទំង១០អស់ពវោ៤អសពងេយយនិ្ង១ខសន្កបប

ពទ្ៀត ពទ្ើបបាន្រតាស់ជារពះពុទ្ធបញ្ញដ ធិក។ រពះសទធ ធកិពពាធសិតវ បំពពញ

បារមីទំង១០ អស់ពវោ៨អសពងេយយនិ្ង១ខសន្កបប ពទ្ើបបាន្រតាស់ជារពះ

ពុទ្ធសទធ ធិក។ រពះវរីយិធិកពពាធិសតវ បំពពញបារមីទំង១០ អស់ពវោ១៦

អសពងេយយនិ្ង១ខសន្កបបពទ្ៀត ពទ្ើបបាន្រតាស់ជារពះពុទ្ធវរីយិធកិ។ ការ

ពពាធសិតាកថា 

០៤ 



បំពពញបារមីនន្ពពាធសិតវទំង៣របពភ្ទ្ពន្ះ មុន្ពពលខដលបាន្ពុទ្ធទំ្នាយឯ

ពណាះ ក៏មាន្អស់ពវោពរចើន្កបបណាស់ខដរ, ខតពយើងពំុអាចពពាលកនុងទី្ពន្ះ

បាន្។ 

ព្រះពោធិសត្វ២ជំរកូ 

 រពះពពាធិសតវទំង៣របពភ្ទ្ពន្ះ ពោករបួរមួពៅឲ្យខលីមកមាន្ខត២គឺ 

អនិ្យតពពាធសិតវ១ និ្យតពពាធសិតវ១។ ពពាធសិតវខដលបំពពញបារមីទំង

១០ អស់កាលដយូ៏រអខងវងខដរព ើយ ប៉ខុន្ាពំុទន់្បាន្ពុទ្ធពាករណ៍្ គរឺពះពុទ្ធ

អងគណាមួយពំុទន់្បាន្ទយឲ្យពៅព ើយ, ពនាះពោកពៅថា អនិ្យតពពាធ ិ

សតវ ពរពាះជាពពាធសិតវពំុទន់្របាកដជាបាន្រតាស់ឬពំុបាន្រតាស់ពទ្, ដបិត

ថា អនិ្យតពពាធសិតវពន្ះ ជនួ្កាលបាន្ជបួនឹ្ងរពះពុទ្ធអងគណាមួយបាន្    

សាា ប់ធម៌រពះអងគព ើយ រសាប់ខតសពរមចរពះអរ តា បាន្ឋាន្ៈជារពះ

អរ ន្ាចលូនិ្ពាវ ន្ពៅក៏មាន្។ រពះពពាធសិតវខដលបំពពញបារមីទំង១០អស់

កាលដ៏អខងវងមកព ើយ, រាបាន្ជួបនឹ្ងរពះពុទ្ធអងគណាមួយ បាន្ពុទ្ធពា-   

ករណ៍្ ខដលរពះពុទ្ធអងគពនាះទយឲ្យព ើយ តពីពនាះមក ពោកពៅថា និ្យ

តពពាធសិតវ ពរពាះរពះពពាធសិតវអងគពន្ះពទ្ៀងខតបាន្រតាស់ជារពះពុទ្ធ។ 

 អនិ្យតពពាធសិតវ អនករបាជញពរចើន្ពៅថា ពពាធសិតវៗ  ទ្ពទ្ៗឬពៅថា 

វរីបុរស។ និ្យតពពាធសិតវ អនករបាជញពរចើន្ពៅថា បរមពពាធសិតវឬមហា

ពពាធសិតាកថា 

០៥ 



សតាឬក៏មហាបុរស ខរបថា សតវធឬំបរុសធ ំ គធឺពំដាយគណុ្ មាន្ទន្ឬក៏

សីលនិ្ងពន្កេមមជាពដើម។ 

ៃិយត្ពោធិសត្ត៣ជំរកូ 

 បណាា រពះបញ្ញដ ធកិ សទធ ធកិ វរីយិធកិ ពពាធសិតវទំង៣ ដចូបាន្

ពពាលមកព ើយពនាះ, កនុងកាលមុន្នឹ្ងបាន្ពាករណ៍្ឲ្យជានិ្យតពពាធសិតវ

ពនាះ មួយៗមាន្រពះនាមបីៗពសសងាន  មាន្គណុ្ធម៌ គបឺញ្ញដ ខ្ល ំងកាល ឬមធយមឬក៏

ទ្ន់្ពខសោយ។ រពះពពាធសិតវខដលបំពពញបារមីអស់កាលដអ៏ខងវងព ើយ មាន្

របាជាញ ខ្ល ំងកាល  ព ម្ ះថា ឧគឃដិតញ្ដូពពាធិសតវ១, រពះពពាធិសតវខដលបំពពញ

បារមីអស់កាលដ៏អខងវងព ើយ មាន្របាជាញ មធយម ព ម្ ះថា វបិចតិញ្ដ ូពពាធ ិ

សតវ១, រពះពពាធសិតវខដលបំពពញបារមីអស់កាលដអ៏ខងវងព ើយខដរ ខត

មាន្របាជាញ ទ្ន់្ពខសោយ ព ម្ ះថា ពន្យយ-ពពាធសិតវ១។ ពពាធសិតវទំង៣ជើពូក

ពន្ះ សុទ្ធខតបាន្បំពពញបារមីរកាស់ខរកលមករសាប់ ប៉ុខន្ាពំុបាន្ពុទ្ធទំ្នាយ។ 

កនុងរាខដលពោករបកបពដាយអដឋធមមសពមាធាន្ រសាប់ខតបាន្ជបួនឹ្ងរពះ

ពុទ្ធបាន្ពុទ្ធទំ្នាយ បាន្សាា ប់ធម៌រពះពុទ្ធ, ពបើពោកចងប់ាន្រពះអរ តាកនុង

ជាតិពនាះ រពះឧគឃដិតញ្ដ ូពពាធិសតវ សាា ប់ធម៌ពទ្សនាាថា៤បាទ្ ក៏អាច

សពរមចរពះអរ តារបកបពដាយបដសិមភិទញណ្៦ កនុងកាលមិន្ទន់្ចប់ា 

ថាទី្៣។ រពះវបិចតិញ្ដ ូពពាធសិតវ អាចសពរមចរពះអរ តារពមពដាយអភ្ញិ្ញដ

ពពាធសិតាកថា 

០៦ 



៦ កនុងកាលមិន្ទន់្ចប់បាទ្ទី្៤នន្រពះាថា។ រពះពន្យយពពាធសិតវ អាច

សពរមចរពះអរ តារពមពដាយអភ្ញិ្ញដ ៦ កនុងកាលចប់រពះាថាទំង៤បាទ្

ពរសចព ើយ រពះពុទ្ធរទ្ងខ់វកខញកខចកអតថឲ្យពិសាា រតពៅពទ្ៀត។ 

 រពះពពាធសិតវទំង៣ជើពូកពន្ះ ពបើពំុរពមទ្ទ្លួរពះអរ តាសលជា

សាវកពពាធញិ្ញដ ណ្កនុងជាតពិន្ះពទ្, រពះពពាធសិតវពនាះឯងបាន្ព ម្ ះថា និ្យ

តពពាធសិតវ នឹ្ងបាន្រតាស់ជារពះពុទ្ធបញ្ញដ ធកិឬសទធ ធកិឬក៏វរីយិធកិ តពៅ

កនុងអនាគតពិតរបាកដ។ 

អដឋធមមសពោធាៃ 

 រពះពពាធសិតវទំងឡាយ ខដលគរួឲ្យរពះពុទ្ធអងគណាមួយទយ ពដើមបី

ឲ្យបាន្ឋាន្ៈជានិ្យតពពាធសិតវ របាកដជានឹ្ងបាន្រតាស់កនុងអនាគតខមន្

ពនាះ លុះរតាខតរបកបពដាយរបជុើធម៌៨របការ ខដលពៅថា អដឋធមម

សពមាធាន្ គៈឺ 

 ១—មន្សុសតា ំ ភាពនន្ខលួន្ជាមន្សុស គកឺនុងរាខដលជបួនឹ្ងរពះពុទ្ធពនាះ 

តអួងគពពាធសិតវ ពំុខមន្ជាពទ្វតាឬរព មពទ្។ 

 ១—លិងគសមបតា ិបរបិូណ៌្ពដាយពភ្ទ្ជាបុរស។ 

 ៣—ព ត ុមាន្ឧបនិ្សស័យនន្រពះអរ តារគប់រាន់្ គធឺាល ប់បាន្បំពពញ

បារមីទំង១០សពវរគប់លមមទ្ទ្លួអរ តាគណុ្បាន្។ 

ពពាធសិតាកថា 

០៧ 



 ៤—សតាថ រទ្សសនំ្
(១)
 ការបាន្ជបួនឹ្ងរពះពុទ្ធជាមាច ស់។ 

 ៥—បពវជាជ  ការបួស គឺថាកនុងរាពនាះតួអងគពពាធិសតវ ជាអនកបួសរសាប់។ 

 ៦—គណុ្សមបតា ិបរបិូណ៌្ពដាយគណុ្ធម៌ គថឺាកនុងរាពនាះ មិន្រតមឹខត

ជាអនកបួសប៉ុពណាណ ះ ខែមទំងបាន្ន្វូគណុ្សមបតា ិមាន្្ន្និ្ងអភ្ញិ្ញដ ពទ្ៀត

សង។ 

 ៧—អធកិាពរា ការពធវើន្វូរបពយជន៍្ទ្ពួៅ គថឺាកនុងជាតពិនាះ បាន្ឲ្យទន្

ឥតមាន្ការសាា យរសពណាះ សូមបីជវីតិរបស់ខលួន្ ក៏ហ៊ាន្បរចិាច គខដរ ពបើមាន្

ពគសំុ។ 

 ៨—ឆន្ទតា ពសចការីបាថាន ដ៏កាល ហាន្ ចពំពាះពពាធញិ្ញដ ណ្។ 

អភរវដ្ឋឋ ៃ១៨ 

 កខន្លងមិន្សមគរួ គកឺខន្លងខដលអនកមាន្អភ្នីិ្ហារចាស់កាល  មិន្គរួ

ពកើត ពៅថា អភ្ពវដាឋ ន្ មាន្១៨។ រពះនិ្យតពពាធសិតវ ពំុខដលពកើតកនុង

កខន្លងទំង១៨ពនាះព ើយ គៈឺ 

 ១—រពះអងគមិន្ពកើតជាមន្សុសរតពចៀកែលង ់ខភ្នកខ្វ ក់ពីកពំណ្ើតព ើយ 

 ២—មិន្ពកើតជាមន្សុសខវិន្ មន្សុសគ មន្សុសឆកួត 

១-សតថទុ្សសនំ្? 

ពពាធសិតាកថា 

០៨ 



 ៣—មិន្ពកើតជាមន្សុសពលោ 

 ៤—មិន្ពកើតជាកនូ្ទសី 

 ៥—មិន្ជានិ្យតមិចាឆ ទិ្ដឋជិន្ គមឺិន្ជាមន្សុសយល់ខុសខកមិន្ព ើង

ព ើយ 

 ៦—មិន្ពកើតជាស្ត្សាី 

 ៧—មិន្ពធវើអន្ន្ារយិកមម 

 ៨—មិន្ពកើតពរាគឃលង ់

 ៩—ពកើតជាតតិរិចាឆ ន្ មិន្ជាសតវតូចជាងចាប មិន្ជាសតវធជំាងដើរ  ី

 ១០—មិន្ពកើតជាខុបបិបាសិកពរបត (ពរបតពរសកឃ្លល ន្ខ្ល ំង) 

 ១១—មិន្ពកើតជានិ្ជាមកណ្ា ិ កពរបត (ពរបតខដលមាន្រាងកាយពមម  

មាន្ពភ្លើងពឆះ 

 ១២—មិន្ពកើតជាកា សញ្ជិកាសូរ (អសុរមាន្រាងកាយខពស់សមបុរពមម  

របូធសំពមបើមគរួសញប់ខសញង) 

 ១៣—មិន្ពកើតកនុងន្រកអវចិី 

 ១៤—មិន្ពកើតកនុងន្រកពោកន្ារ 

 ១៥—មិន្ពកើតជាពទ្វបុតាមារកនុងឆកាមាវចរសួគ ៌

ពពាធសិតាកថា 

០៩ 



 ១៦—មិន្ពកើតជាអសញ្ដី រព ម  

 ១៧—មិន្ពកើតជាអរបូរព ម  

 ១៨—មិន្ពកើតកនុងចរកវា ដនទ្ពសសងពីចរកវា ពន្ះ។ 

រ៊ុទ្ធភូមិធម៌៤ 

 ធម៌ជាជាន់្ ជាថាន ក់សរមាប់និ្យតពពាធសិតវរបរពឹតាពដើមបីព ើងពៅកាន់្

ឋាន្ៈជារពះពុទ្ធ ពៅថា ពុទ្ធភ្មូិធម៌ មាន្៤យ៉ងគៈឺ 

 ១—ឧសាពហា ពសចកាសីងាវ តខមីឃ្លម តខនះខខនងរបឹងខរបងកនុងករណី្យ 

កចិចដល៏អៗ ខដលពៅថា កសុលកមម។ 

 ២—ឧមមពាគ  សលូវពលើ គរឺបាជាញ ពកលៀវកាល វាងនវកនុងករណី្យខដលរតូវពធវើ (ពធវើ

ការអវីមិន្ខដលខូច មិន្ឲ្យមាន្អន្ារាយ)។ 

 ៣—អវតាថ នំ្ ការតំាងចតិាសងកត់ជាប់យ៉ងមាំកនុងករណី្យលអៗ ខដល

ពៅថា កសុលកមម ពបើមិន្ទន់្សពរមចក៏មិន្ខលងពធវើ។ 

 ៤— ិតចរយិ ការរបរពឹតាពធវើរតមឹខតអំពពើមាន្របពយជន៍្ គកឺារងារ

ខដលជារបពយជន៍្ដល់ខលួន្ឬជារបពយជន៍្ដល់ជន្ដនទ្ឬក៏ជារបពយជន៍្ដល់

ខលួន្សង ដល់ជន្ដនទ្សង។ 

 

ពពាធសិតាកថា 

១០ 



អធាព្ស័យ៦ 

 ការពដកសងកត់នន្ចតិា គចឺិតាខដលដលួពដកពសាកសាតិជាប់សនិទ្ធកនុងអវីមួយ 

ពនាះពៅថា អធារស័យ។ រពះនិ្យតពពាធសិតវ មាន្អធារស័យ៦ ជាប់ជា

និ្ចចរាល់ជាតគិៈឺ 

 ១—អពោភ្ជាសពយ អធារស័យមិន្ពោភ្ គរឺពះទ័្យរពះអងគាប់

នឹ្ងការមិន្ជាប់ជើពាក់ពដាយវតថុពសសងៗ ាប់នឹ្ងការមិន្ចងប់ាន្ខតមាន ក់ឯង ខតង

ខចកការបាន្ឲ្យអនដនទ្សង, រាបាន្ព ើយ មិន្ឱបរកពសាបទ្កុព ើយ ខតង

ចណំាយកនុងការមាន្របពយជន៍្តាមការនលលក។ 

 ២—អពទសជាសពយ អធារស័យមិន្ខឹងមិន្របទ្សូាតប គរឺពះទ័្យ

រពះអងគាប់នឹ្ងការមិន្របទ្សូា មាន្ខន្ាីទ្ប់ជានិ្ចច, ពភ្លើងក ឹំងខដលពកើតព ើង 

រពះអងគខតងលត់បាន្ពដាយទឹ្ក គឺខន្ាីនិ្ងពមតាា ។ 

 ៣—អពមា ជាសពយ អធារស័យមិន្វពងវងភ្ន័្ារច ំ គរឺពះទ័្យរពះ

អងគកនុងកចិចពិចារណាន្វូគណុ្និ្ងពទស បុណ្យនិ្ងបាបនិ្ងការចពរមើន្ន្វូអបប-

មាទ្ធម៌។ 

 ៤—ពន្កេមមជាសពយ អធារស័យកនុងការពចញសាង គរឺពះទ័្យរពះអងគ

ាប់កនុងការពចញរទ្ងប់ពវជាជ  (ពចញបួស)។ 

 ៥—បវពិវកជាសពយ អធារស័យកនុងការសងប់សាង ត់ គរឺពះទ័្យរពះអងគ

ពពាធសិតាកថា 

១១ 



ាប់កនុងការពចញចាកពួកគណ្ៈ ព ើយពៅកនុងការសងប់សាង ត់។ 

 ៦—និ្សសរណ្ជាសពយ អធារស័យកនុងការរោស់ខលួន្ គរឺពះទ័្យរពះ

អងគាប់កនុងការពរ ើខលួន្ពចញចាកភ្ព មិន្ពរតកអរកនុងការសាល ប់ពកើតៗ វិលវល់កនុង

ភ្ព។ 

ប្បរពិោសាៃកថា 

 ពពាធសិតាកថា ការពពាលអំពីពពាធសិតវពដាយពសចកាសីពងេបខលីមក

ប៉ុពណ្ណ ះ ពដើមបីជាគរំនូន្ខរបតបិតាិ។ សាធជុន្អនកបាន្អាន្បាន្សាា ប់ន្វូកថា

ពន្ះ គរួពិចារណាឲ្យយល់ចាស់ន្វូពាលការណ៍្នន្ពសចការីបតបិតារិបស់រពះ

ពពាធសិតវ ខដលពោកធាល ប់របតបិតាមិកព ើយ ពោកបាន្រតាស់ជារពះពុទ្ធនាំ

សតវពៅកាន់្រពះនិ្ពាវ ន្ ឥតមាន្ពសចកាទី្កុេ មាន្រតមឹខតបរមសុខ ឥតទ្កុេ     

សូមបីបន្ាិចបន្ាួចោយ ំព ើយ។ ពទះបីពយើងមិន្ចងរ់តាស់ជារពះពុទ្ធក៏ពដាយ 

ឲ្យខតពយើងរបតបិតាតិាមពាលការណ៍្ពន្ះ ក៏គងនឹ់្ងបាន្ដល់និ្ពាវ ន្កនុងឋាន្ៈ

ជាសាវកឬសាវិកាខដរ។ មុន្នឹ្ងបាន្សពរមចនិ្ពាវ ន្ របាកដជានឹ្ងបាន្ឋាន្ៈ

ជាមហាបុរសឬវរីបុរសកនុងពោកពំុខ្ន្។ 

ចប់ 

 

 

ពពាធសិតាកថា 

១២ 



រ៊ុទ្ធភាសិត្ 

 បុគគលណា មិន្ពធវើបាបកមមពរពាះព តនុន្ខលួន្និ្ងអនកដនទ្ពទ្, មិន្ចង់

បាន្ន្វូកនូ្ រទ្ពយនិ្ងខដន្ ពដាយវធិពីធវើបាបកមមពទ្, មិន្ចងប់ាន្ន្វូសមិទ្ធិពដើមបី

ខលួន្ ពដាយអយុតាធិម៌ពទ្, ពបើទ្កុជាចងប់ាន្ ក៏មិន្រពមពធវើបាបកមម បុគគលពនាះ

ព ម្ ះថា ជាអនកមាន្សីល ជាអនកមាន្របាជាញ  ជាអនកឋិតពៅកនុងធម៌។ 

ធមមប្បទ្ដឋកថា ប្បណឌ ិត្វគ្គ 

 

រសាវរជាវពដាយៈ ថាច់ ស៊ុតឹ្ម 

 

 

ពពាធសិតាកថា 

១៣ 


