ពពាធិសតាកថា

ពោធិសត្ត កថា
របស់ បណ្ឌិតមហា ឈឹ ម-ស៊ុ ម អតីតសាស្ត្សាាចារយ
ពុ ទ្ិក
ធ វិទ្ាល័យរពះសុរារមឹត
រកុងភ្នពំ ពញ
ដករសង់ពចញពី ពន្លឺពុទ្ច
ធ រក ទ្សសនាវដារី បចាំរតីមាស
នន្
ពុ ទ្ិក
ធ សមាគមមជឈមណ្ឌលកមពជ
ុ រដឋ
ពលខ២៣ ខខកកកដា-សីហា-កញ្ញដ
ព.ស.២៥០៩ គ.ស.១៩៦៦
***
ពាកយថា ពពាធិសតា ជាភាសាបាលី (សំ.ពពាធិសតវ)។ ពគអាន្តាមលំនាំ
បាលីថា ពពាធិស័តតៈ, អាន្តាមលំនាំខខមរថា ពពាធិស័ត។ ពាកយពន្ះមកអំពី
ពុ ធ-ធាតុ ខរបថា ដឹងឬរតាស់ ឬក៏រតាស់ ដង
ឹ ឬក៏របាជាញជាពរគឿងរតាស់ ដង
ឹ ។ ករ
ណ្នាមៈ ពពាធិ; ការកនាមៈ ពុ ទ្;ធ កិរយ
ិ ៈ ពុ ជឈតិ។ សតា មកអំពី សជ-ធាតុ ខរប
ថា ជាប់ ឬជើពាក់ ។ ករណ្នាមៈ សជជន្ ; ការកនាមៈ សតា; កិរយ
ិ ៈ សជជត។
ិ

០១

ពពាធិសតាកថា

ពពាធិ+សតា>ពពាធិសតា

ខរបថា

បុគល
គ អនកមាន្ចិតជា
ា ប់ កុង
ន ការរតាស់ ដឹងឬ

បុគល
គ អនកមាន្ចិតជា
ា ប់ កុង
ន របាជាញជាពរគឿងរតាស់ ដឹង។

អធិប្បាយថា
រពះពុ ទ្បា
ធ ន្ពឃើ ញចាស់ ន្ូវកំពណ្ើ តរបស់ រពះអងគន្ិងរបស់ ពួកជន្ដនទ្
ខដលធាលប់ ពកើតកនុងជាតិមុន្ៗ

រាប់ ខសន្អសពងេយយកបប

ពដាយរបាជាញណា,

របាជាញពនាះព្មះ បុពវន្ិវាសាន្ុសសតិញ្ញដណ្។ រពះពុ ទ្បា
ធ ន្ពឃើញចាស់ ន្វូ
កំពណ្ើ តនន្ពួ កសតវ

គឺមន្ុសសន្ិ ងតិរចាឆន្ជាពដើម

ខដលសាលប់ ពៅពកើតជាអវីៗ

ពដាយរបាជាញណា, របាជាញពនាះព្មះ ចុតប
ូ បាតញ្ញដណ្។ រពះពុ ទ្ញ
ធ ុ ំងអាសវកកពិ លស គឺអវិជាជន្ិងតណា
ា ជាពដើមឲ្យអស់ ពៅ ពដាយរបាជាញណា, របាជាញពនាះ
ព្មះ អាសវកេយញ្ញដណ្។
មួយពទ្ៀត ពាកយថា រពះពុ ទ្បា
ធ ន្រតាស់ គឺរពះពុ ទ្បា
ធ ន្ន្ូវរបាជាញញណ្
ទំង៣ពន្ះ។ រពះពុ ទ្រធ កពឃើញន្ូវអរិយសចចទំង៤ន្ិងរពះន្ិពាវន្ ពដាយរពះ
របាជាញញណ្ទំង៣ពន្ះ។ របាជាញញណ្ទំង៣ពន្ះឯង ខដលពៅថា ពពាធិ។
បុគណា
គ
មាន្ចិតជា
ា ប់ កុង
ន ពពាធិ គឺថាកនុងជាតិណាកាី កនុងពពលណាកាី ខតងខត
មាន្ចិតច
ា ង់បាន្ន្ូវពពាធិពន្ះ, បុគល
គ ពនាះព្មះថា ពពាធិសតា។ ពបើន្ិយយ
ឲ្យងាយសាាប់ ថាៈ អនកណាចង់រតាស់ ជារពះពុ ទ្ ធ គឺថាចង់ដឹងឲ្យដល់ ឋាន្ៈជា
រពះពុ ទ្,ធ អនកពនាះព្មះថា ពពាធិសតា។ ប៉ុខន្ាពុំខមន្រាន្់ ខតចង់មួយដងមួយ

០២

ពពាធិសតាកថា

កាល ព ើ យពភ្លចបាត់ ពៅពទ្, លុះខតចង់ព ើ យរទំពៅពសងៀមពុំ បាន្ ហា៊ន្
បំពពញបារមីទំង១០របការ ឬទំង៣០របការ បាូររទ្ពយសមបតាិ បាូររបពន្ធកន្
ូ
(១)

បាូរអាយុ ជវី ត
ិ កនុងការបំពពញបារមី ព ើ យមិន្ខតមួយដងមួយកាលពទ្, ពរចើន្
ដងណាស់ អស់ អសពងេយយជាតិ

អសពងេយយកបប,

អនកពនាះពទ្ើបព្មះថា

ពពាធិសតា។
រតង់ពុទធទ្ីន្មភ្ិន្ីហារកថា កនុងគមពីរសារតថសងគ
កាខី ចងអំពីពពាធិសតវយ៉ងពិ សាារ។

ៈ (បាលី) មាន្ពសច

ខញំរុ សង់ន្័យខលះមកដាក់ កនុងទ្ីពន្ះ

ពដាយ

សពងេបដូចតពៅៈ

ព្រះរ៊ុទ្៣
ធ ជំរក
ូ
រពះពុ ទ្ជា
ធ មាចស់ ខដលរតាស់ កុង
ន ពោក មាន្ចំន្ន្
ួ ពរចើន្គពាករាប់ កុង
ន
ទ្ីពន្ះពុំ បាន្

បុរាណ្ពៅថា

រពះពុ ទ្ទ
ធ ំងអមាលខាច់ ។

ប៉ុខន្ាពបើរាប់ តាម

របពភ្ទ្ខដលពសសងាន មាន្ខត៣ជើពូកគឺ រពះពុ ទ្ប
ធ ញ្ញដធិក មាន្របាជាញដ៏ពលើស
លុបជាងសទធន្ិងវីរយ
ិ ៈ១, រពះពុ ទ្ស
ធ ទធធិក មាន្សទធដ៏ពលើសលុបជាងរបាជាញ
ន្ិងវីរយ
ិ ៈ១,

រពះពុ ទ្វធ រី យ
ិ ធិក

មាន្ពាយមដ៏ពលើសលុបជាងរបាជាញន្ិ ង

សទធ១។
១-ទន្បារមី, សីលបារមី, ពន្កេមបា
ម រមី, បញ្ញដបារមី, វីរយ
ិ បារមី, ខន្ាិបារមី, សចចបារមី, អធិដាឋន្
បារមី, ពមតាាបារមីន្ិងឧពបកាេបារមី។

០៣

ពពាធិសតាកថា

ព្រះពោធិសត្ត ៣ជំរក
ូ
រពះពុ ទ្បា
ធ ន្ជាមាន្ពភ្ទ្ខបលកានជា៣ខបបដូពចនះ ពរពាះកាលខដលពៅជា
ពពាធិសតវពៅព ើយ បំពពញបារមីពដាយកិរយ
ិ ខបលកានជា៣ខបបខដរ គឺរពះ
ពពាធិសតវខដលពរបើរបាជាញខ្លំង មាន្របាជាញពរចើន្ ពុំ សូវមាន្ជើពន្ឿ មាន្ពាយមមធយម, ពនាះពោកពៅថា បញ្ញដធិកពពាធិសតវ១។ រពះពពាធិសតវខដល
ពរបើសទធខ្លំង មាន្ជើពន្ឿពរចើន្ មាន្របាជាញន្ិងវីរយ
ិ ៈមធយម, ពនាះពោកពៅថា
សទធធិកពពាធិសតវ១។
ពាយមពរចើន្

រពះពពាធិសតវខដលពរបើពាយមខ្លំង

មាន្របាជាញន្ិងសទធមធយម,

មាន្ពសចកាី

ពនាះពោកពៅថា

វីរយ
ិ ធិក

ពពាធិសតវ១។

កំ ណត្់ កាលនៃការប្បំ ពរញបារមី នៃពោធិសត្វ
ពី រតឹមកាលខដលពពាធិសតវទំងឡាយ បាន្ទ្ំនាយអំពីរពះពុ ទ្អ
ធ ងគណា
មួយទយថា បុគល
គ ពន្ះន្ឹងបាន្រតាស់ ជារពះពុ ទ្ ធ ដូពចនះមកពនាះ រពះបញ្ញដធិ
កពពាធិសតវ

បំពពញបារមីទំង១០អស់ ពវោ៤អសពងេយយន្ិង១ខសន្កបប

ពទ្ៀត ពទ្ើបបាន្រតាស់ ជារពះពុ ទ្ប
ធ ញ្ញដធិក។ រពះសទធធិកពពាធិសតវ បំពពញ
បារមីទំង១០ អស់ ពវោ៨អសពងេយយន្ិ ង១ខសន្កបប ពទ្ើ បបាន្រតាស់ ជារពះ
ពុ ទ្ស
ធ ទធធិក។ រពះវីរយ
ិ ធិកពពាធិសតវ បំពពញបារមីទំង១០ អស់ ពវោ១៦
អសពងេយយន្ិង១ខសន្កបបពទ្ៀត ពទ្ើបបាន្រតាស់ ជារពះពុ ទ្វធ រី យ
ិ ធិក។ ការ

០៤

ពពាធិសតាកថា

បំពពញបារមីនន្ពពាធិសតវទំង៣របពភ្ទ្ពន្ះ មុន្ពពលខដលបាន្ពុ ទ្ទ្
ធ ំនាយឯ
ពណាះ ក៏មាន្អស់ ពវោពរចើន្កបបណាស់ ខដរ, ខតពយើ ងពុំ អាចពពាលកនុងទ្ីពន្ះ
បាន្។

ព្រះពោធិសត្វ ២ជំរក
ូ
រពះពពាធិសតវទំង ៣របពភ្ទ្ពន្ះ

ពោករ ួបរ ួមពៅឲ្យខលី មកមាន្ខត២គឺ

អន្ិ យតពពាធិសតវ១ ន្ិយតពពាធិសតវ១។ ពពាធិសតវខដលបំពពញបារមីទំង
១០ អស់ កាលដ៏យូរអខងវងខដរព ើ យ ប៉ខុ ន្ាពុំទន្់ បាន្ពុ ទ្ព
ធ ាករណ្៍ គឺរពះពុ ទ្ ធ
អងគណាមួយពុំ ទន្់ បាន្ទយឲ្យពៅព យ
ើ , ពនាះពោកពៅថា អន្ិយតពពាធិ
សតវ ពរពាះជាពពាធិសតវពុំទន្់ របាកដជាបាន្រតាស់ ឬពុំ បាន្រតាស់ ពទ្, ដបិត
ថា

អន្ិយតពពាធិសតវពន្ះ

សាាប់ ធម៌រពះអងគព ើ យ
អរ

ជួន្កាលបាន្ជួបន្ឹងរពះពុ ទ្អ
ធ ងគណាមួយបាន្

រសាប់ ខតសពរមចរពះអរ

តា

បាន្ឋាន្ៈជារពះ

ន្ាចល
ូ ន្ិពាវន្ពៅក៏មាន្។ រពះពពាធិសតវខដលបំពពញបារមីទំង១០អស់

កាលដ៏អខងវងមកព ើ យ,

រាបាន្ជួបន្ឹ ងរពះពុ ទ្អ
ធ ងគណាមួយ

ករណ្៍ ខដលរពះពុ ទ្អ
ធ ងគពនាះទយឲ្យព

បាន្ពុ ទ្ព
ធ ា-

ើ យ តពី ពនាះមក ពោកពៅថា ន្ិយ

តពពាធិសតវ ពរពាះរពះពពាធិសតវអងគពន្ះពទ្ៀងខតបាន្រតាស់ ជារពះពុ ទ្។
ធ
អន្ិយតពពាធិសតវ អនករបាជញពរចើន្ពៅថា ពពាធិសតវៗ ទ្ពទ្ៗឬពៅថា
វីរបុរស។ ន្ិយតពពាធិសតវ អនករបាជញពរចើន្ពៅថា បរមពពាធិសតវឬមហា

០៥

ពពាធិសតាកថា

សតាឬក៏មហាបុរស ខរបថា សតវធឬ
ំ បុរសធំ គឺធពំ ដាយគុណ្ មាន្ទន្ឬក៏
សីលន្ិងពន្កេមមជាពដើម។

ៃិ យត្ពោធិសត្ត ៣ជំរក
ូ
បណា
ា រពះបញ្ញដធិក សទធធិក វីរយ
ិ ធិក ពពាធិសតវទំង៣ ដូចបាន្
ពពាលមកព ើ យពនាះ, កនុងកាលមុន្ន្ឹងបាន្ពាករណ្៍ ឲ្យជាន្ិយតពពាធិសតវ
ពនាះ មួយៗមាន្រពះនាមបីៗពសសងាន មាន្គុណ្ធម៌ គឺបញ្ញដខ្លំងកាលឬមធយមឬក៏
ទ្ន្់ ពខសោយ។ រពះពពាធិសតវខដលបំពពញបារមីអស់ កាលដ៏អខងវងព ើ យ មាន្
របាជាញខ្លំងកាល ព្មះថា ឧគឃដិតញ្ដ ូពពាធិសតវ១, រពះពពាធិសតវខដលបំពពញ
បារមីអស់ កា លដ៏អខងវងព ើ យ មាន្របាជាញមធយម ព្មះថា វិបចិតញ្ដ ូពពាធិ
សតវ១,

រពះពពាធិសតវខដលបំពពញបារមីអស់ កាលដ៏អខងវងព ើ យខដរ

ខត

មាន្របាជាញទ្ន្់ ពខសោយ ព្មះថា ពន្យយ-ពពាធិសតវ១។ ពពាធិសតវទំង៣ជើពូក
ពន្ះ សុទ្ខធ តបាន្បំពពញបារមីរកាស់ ខរកលមករសាប់ ប៉ុខន្ាពុំបាន្ពុ ទ្ទ្
ធ ំនាយ។
កនុងរាខដលពោករបកបពដាយអដឋធមមសពមាធាន្ រសាប់ ខតបាន្ជួបន្ឹងរពះ
ពុ ទ្បា
ធ ន្ពុ ទ្ទ្
ធ ំនាយ
ជាតិពនាះ

បាន្សាាប់ ធម៌រពះពុ ទ្,ធ

រពះឧគឃដិតញ្ដ ូពពាធិសតវ

សពរមចរពះអរ

ពបើពោកចង់បាន្រពះអរ

សាាប់ ធម៌ពទ្សនាាថា៤បាទ្

តាកនុង
ក៏អាច

តារបកបពដាយបដិសមភិទញណ្៦ កនុងកាលមិន្ទន្់ ចប់ ា

ថាទ្ី៣។ រពះវិបចិតញ្ដ ូពពាធិសតវ អាចសពរមចរពះអរ

០៦

តារពមពដាយអភ្ិញ្ញដ
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៦

កនុងកាលមិន្ទន្់ ចប់ បាទ្ទ្ី៤នន្រពះាថា។

សពរមចរពះអរ

តារពមពដាយអភ្ិញ្ញដ៦

រពះពន្យយពពាធិសតវ

អាច

កនុងកាលចប់ រពះាថាទំង៤បាទ្

ពរសចព ើ យ រពះពុ ទ្រធ ទ្ង់ខវកខញកខចកអតថឲ្យពិ សាារតពៅពទ្ៀត។
រពះពពាធិសតវទំង៣ជើពូកពន្ះ

ពបើពុំរពមទ្ទ្ួលរពះអរ

តាសលជា

សាវកពពាធិញ្ញដណ្កនុងជាតិពន្ះពទ្, រពះពពាធិសតវពនាះឯងបាន្ព្មះថា ន្ិយ
តពពាធិសតវ ន្ឹងបាន្រតាស់ ជារពះពុ ទ្ប
ធ ញ្ញដធិកឬសទធធិកឬក៏វរី យ
ិ ធិក តពៅ
កនុងអនាគតពិ តរបាកដ។

អដ ឋធមមសពោធាៃ
រពះពពាធិសតវទំងឡាយ ខដលគួរឲ្យរពះពុ ទ្អ
ធ ងគណាមួយទយ ពដើមបី
ឲ្យបាន្ឋាន្ៈជាន្ិយតពពាធិសតវ
ពនាះ

របាកដជាន្ឹងបាន្រតាស់ កុង
ន អនាគតខមន្

លុះរតាខតរបកបពដាយរបជុធ
ើ ម៌៨របការ

ខដលពៅថា

អដឋធមម

សពមាធាន្ គឺៈ
១—មន្ុសសតាំ ភាពនន្ខលួន្ជាមន្ុសស គឺកុង
ន រាខដលជួបន្ឹងរពះពុ ទ្ពធ នាះ
តួអងគពពាធិសតវ ពុំ ខមន្ជាពទ្វតាឬរព

ម ពទ្។

១—លិងស
គ មបតាិ បរិបូណ្៌ពដាយពភ្ទ្ជាបុរស។
៣—ព

តុ មាន្ឧបន្ិសស័យនន្រពះអរ

បារមីទំង១០សពវ រគប់ លមមទ្ទ្ួលអរ

តារគប់ រាន្់ គឺធាលប់ បាន្បំពពញ

តាគណ្
ុ បាន្។
០៧
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៤—សតាថរទ្សសន្ំ

(១)

ការបាន្ជួបន្ឹងរពះពុ ទ្ជា
ធ មាចស់ ។

៥—បពវជាជ ការបួស គឺថាកនុងរាពនាះតួអងគពពាធិសតវ ជាអនកបួសរសាប់ ។
៦—គុណ្សមបតាិ បរិបូណ្៌ពដាយគុណ្ធម៌ គឺថាកនុងរាពនាះ មិន្រតឹមខត
ជាអនកបួសប៉ុពណា
ណ ះ ខែមទំងបាន្ន្ូវគុណ្សមបតាិ មាន្្ន្ន្ិ ងអភ្ិញ្ញដពទ្ៀត
សង។
៧—អធិកាពរា ការពធវន្
ើ វូ របពយជន្៍ទ្ពួ ៅ គឺថាកនុងជាតិពនាះ បាន្ឲ្យទន្
ឥតមាន្ការសាាយរសពណាះ សូមបីជវី ត
ិ របស់ ខលួន្ ក៏ហា៊ន្បរិចាចគខដរ ពបើមាន្
ពគសុំ។
៨—ឆន្ទតា ពសចការី បាថានដ៏កាលហាន្ ចំពពាះពពាធិញ្ញដណ្។

អភរវដ្ឋឋៃ១៨
កខន្លងមិន្សមគួរ

គឺកខន្លងខដលអនកមាន្អភ្ិន្ីហារចាស់ កាល

មិន្គួរ

ពកើត ពៅថា អភ្ពវ ដាឋន្ មាន្១៨។ រពះន្ិយតពពាធិសតវ ពុំ ខដលពកើតកនុង
កខន្លងទំង១៨ពនាះព ើយ គឺៈ
១—រពះអងគមិន្ពកើតជាមន្ុសសរតពចៀកែលង ់ ខភ្នកខ្វក់ ពីកពំ ណ្ើ តព ើយ
២—មិន្ពកើតជាមន្ុសសខវិន្ មន្ុសសគ មន្ុសសឆកួត
១-សតថទ្
ុ សសន្ំ?

០៨
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៣—មិន្ពកើតជាមន្ុសសពលោ
៤—មិន្ពកើតជាកូន្ទសី
៥—មិន្ជាន្ិយតមិចាឆទ្ិដជ
ឋិ ន្

គឺមិន្ជាមន្ុសសយល់ ខុសខកមិន្ព ើង

ព ើយ
៦—មិន្ពកើតជាស្ត្សាី
៧—មិន្ពធវអ
ើ ន្ន្ារយ
ិ កមម
៨—មិន្ពកើតពរាគឃលង ់
៩—ពកើតជាតិតរិ ចាឆន្ មិន្ជាសតវតូចជាងចាប មិន្ជាសតវធជា
ំ ងដើរ ី
១០—មិន្ពកើតជាខុបបិបាសិកពរបត (ពរបតពរសកឃ្លលន្ខ្លំង)
១១—មិន្ពកើតជាន្ិជាមកណ្ាិកពរបត

(ពរបតខដលមាន្រាងកាយពមម

មាន្ពភ្លង
ើ ពឆះ
១២—មិន្ពកើតជាកា សញ្ជិ កាសូរ (អសុរមាន្រាងកាយខពស់សមបុរពមម
រ ូបធំសពមបើមគួរសញប់ខសញង)
១៣—មិន្ពកើតកនុងន្រកអវិចី
១៤—មិន្ពកើតកនុងន្រកពោកន្ារ
១៥—មិន្ពកើតជាពទ្វបុតមា
ា រកនុងឆកាមាវចរសួគ៌
០៩

ពពាធិសតាកថា

១៦—មិន្ពកើតជាអសញ្ដី រព
១៧—មិន្ពកើតជាអរ ូបរព

ម
ម

១៨—មិន្ពកើតកនុងចរកវា ដនទ្ពសសងពី ចរកវា ពន្ះ។

រ៊ុទ្ភ
ធ ូមិធម៌ ៤
ធម៌ជាជាន្់ ជាថានក់ សរមាប់ ន្ិយតពពាធិសតវរបរពឹ តពា ដើមបីព ើងពៅកាន្់
ឋាន្ៈជារពះពុ ទ្ ធ ពៅថា ពុ ទ្ភ្
ធ ម
ូ ិធម៌ មាន្៤យ៉ងគឺៈ
១—ឧសាពហា

ពសចកាស
ី ងាវតខមីឃ្លមតខនះខខនងរបឹងខរបងកនុងករណ្ី យ

កិចដ
ច ល
៏ អៗ ខដលពៅថា កុសលកមម។
២—ឧមមពាគ សលូវពលើ គឺរបាជាញពកលៀវកាលវាងនវកនុងករណ្ី យខដលរតូវពធវើ (ពធវើ
ការអវីមិន្ខដលខូច មិន្ឲ្យមាន្អន្ារាយ)។
៣—អវតាថន្ំ

ការតាំងចិតស
ា ងកត់ជាប់ យ៉ងមាំកុង
ន ករណ្ី យលអៗ

ខដល

ពៅថា កុសលកមម ពបើមិន្ទន្់ សពរមចក៏មិន្ខលងពធវ។
ើ
៤— ិ តចរិយ

ការរបរពឹ តពា ធវរើ តឹមខតអំពពើ មាន្របពយជន្៍

គឺការងារ

ខដលជារបពយជន្៍ ដល់ ខលួន្ឬជារបពយជន្៍ ដល់ ជន្ដនទ្ឬក៏ ជារបពយជន្៍ ដល់
ខលួន្សង ដល់ ជន្ដនទ្សង។

១០

ពពាធិសតាកថា

អធាព្ស័យ៦
ការពដកសងកត់នន្ចិតា គឺចិតខា ដលដួលពដកពសាកសាត
ិ ជាប់ សនិទ្ក
ធ ុង
ន អវីមួយ
ពនាះពៅថា អធារស័យ។ រពះន្ិយតពពាធិសតវ មាន្អធារស័យ ៦ ជាប់ ជា
ន្ិចរា
ច ល់ ជាតិគៈឺ
១—អពោភ្ជាសពយ អធារស័យមិន្ពោភ្ គឺរពះទ្័យរពះអងគាប់
ន្ឹ ងការមិន្ជាប់ ជើពាក់ ពដាយវតថុពសសងៗ ាប់ ន្ឹងការមិន្ចង់បាន្ខតមានក់ ឯង ខតង
ខចកការបាន្ឲ្យអនដនទ្សង, រាបាន្ព ើ យ មិន្ឱបរកពសាបទ្ុកព ើយ ខតង
ចំណាយកនុងការមាន្របពយជន្៍តាមការនលលក។
២—អពទសជាសពយ អធារស័យមិន្ខឹងមិន្របទ្ូសាតប គឺរពះទ្័យ
រពះអងគាប់ ន្ឹងការមិន្របទ្ូសា មាន្ខន្ាីទ្ប់ ជាន្ិច,ច ពភ្លង
ើ កំ ឹ ងខដលពកើតព ើង
រពះអងគខតងលត់ បាន្ពដាយទ្ឹក គឺខន្ាីន្ិងពមតាា។
៣—អពមា

ជាសពយ អធារស័យមិន្វពងវងភ្័ន្រា ច ំ គឺរពះទ្័យរពះ

អងគកុង
ន កិចព
ច ិ ចារណាន្ូវគុណ្ន្ិ ងពទស បុណ្យន្ិងបាបន្ិងការចពរមើន្ន្ូវអបបមាទ្ធម៌។
៤—ពន្កេមជ
ម ាសពយ អធារស័យកនុងការពចញសាង គឺរពះទ្័យរពះអងគ
ាប់ កុង
ន ការពចញរទ្ង់បពវ ជាជ (ពចញបួស)។
៥—បវិពវកជាសពយ អធារស័យកនុងការសងប់សាងត់ គឺរពះទ្័យរពះអងគ
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ពពាធិសតាកថា

ាប់ កុង
ន ការពចញចាកពួ កគណ្ៈ ព ើ យពៅកនុងការសងប់សាងត់ ។
៦—ន្ិសសរណ្ជាសពយ អធារស័យកនុងការរោស់ ខលួន្ គឺរពះទ្័យរពះ
អងគាប់ កនុងការពរើខលួន្ពចញចាកភ្ព មិន្ពរតកអរកនុងការសាលប់ ពកើតៗ វិលវល់ កនុង
ភ្ព។

ប្បរិពោសាៃកថា
ពពាធិសតាកថា
ប៉ុពណ្ណះ

ការពពាលអំពីពពាធិសតវពដាយពសចកាស
ី ពងេបខលីមក

ពដើមបីជាគំរ ូនន្ខរបតិបតាិ។

សាធុជន្អនកបាន្អាន្បាន្សាាប់ ន្វូ កថា

ពន្ះ គួរពិ ចារណាឲ្យយល់ ចាស់ ន្វូ ពាលការណ្៍ នន្ពសចការី បតិបតារិ បស់ រពះ
ពពាធិសតវ ខដលពោកធាលប់ របតិបតាម
ិ កព ើ យ ពោកបាន្រតាស់ ជារពះពុ ទ្នា
ធ ំ
សតវពៅកាន្់ រពះន្ិពាវន្ ឥតមាន្ពសចកាទ្
ី ក
ុ េ មាន្រតឹមខតបរមសុខ ឥតទ្ុកេ
សូមបីបន្ាិចបន្ាួចោយ ំព ើយ។ ពទះបីពយើ ងមិន្ចង់រតាស់ ជារពះពុ ទ្ក
ធ ៏ ពដាយ
ឲ្យខតពយើ ងរបតិបតាតា
ិ មពាលការណ្៍ ពន្ះ

ក៏ គង់ន្ឹងបាន្ដល់ ន្ិពាវន្កនុងឋាន្ៈ

ជាសាវកឬសាវិកាខដរ។ មុន្ន្ឹ ងបាន្សពរមចន្ិ ពាវន្ របាកដជាន្ឹងបាន្ឋាន្ៈ
ជាមហាបុរសឬវីរបុរសកនុងពោកពុំ ខ្ន្។
ចប់
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រ៊ុទ្ភា
ធ សិត្
បុគល
គ ណា មិន្ពធវបា
ើ បកមមពរពាះព

តុនន្ខលួន្ន្ិងអនកដនទ្ពទ្, មិន្ចង់

បាន្ន្ូវកូន្ រទ្ពយន្ិងខដន្ ពដាយវិធពី ធវើបាបកមមពទ្, មិន្ចង់បាន្ន្ូវសមិទ្ិពធ ដើមបី
ខលួន្ ពដាយអយុ តធ
ាិ ម៌ពទ្, ពបើទ្ក
ុ ជាចង់បាន្ ក៏មិន្រពមពធវបា
ើ បកមម បុគល
គ ពនាះ
ព្មះថា ជាអនកមាន្សីល ជាអនកមាន្របាជាញ ជាអនកឋិ តពៅកនុងធម៌។
ធមមប្បទ្ដ ឋកថា ប្បណឌិត្វគ្គ

រសាវរជាវពដាយៈ ថាច់ ស៊ុត្ឹម

១៣

