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ចម្លងតាម្ចាប់ដ ើម្ដោយ ៖ 

ព្រះភិក្ខុ  ធឹង  ធីម្ (ចន្ទត្ថេរ)  និ្ង 
ខុ្ុំព្រះក្រុណា ខុ្ុំបាទ  វ៉ា ត្  ភិរក្ស 

ផ្សព្វផ្ាយដោយ  ដេហោា ន 
អភិរក្សម្រត្ក្ព្ពះពុទ្ធសាស្នាខ្មមរ 

ក្រុងម្ ៉ុងដេអាល - ដរបិរ - កាណាោ 

 
ព.ស្. ២៥៥៦   -  គ.ស្. ២០១៣ 
ស្ព្ាប់ខ្ែក្ជាធម្មទាន 



ដសៀវដៅចាសដ់ លបានចម្លងជាថ្មី   ៖ 

១. ស្នា ព្រះហស្ដរព្ោយបង្អស់្ននស្រម្ដចព្រះម្ហាសុ្រម្ធាធិបរី  ជួន ណាត្ 
២.  ធម្ន៌ម្ស្នា រព្រះររនព្រយ័  រិស្នដ រ - ស្រង្េប ( វ៉ា រ  ភរិក្ស ) ថ្មី 
៣.  ព្បស្នា  គិហិព្បរិបរតិរិស្នដ រ ( ឈមឹ្  ទូច, សុ្ង្  សីុ្វ ) 
៤.  ព្បជុុំនានាធម្ស៌្រង្េគ ( ជយ័  នម្៉ា ) 
៥.  អានាបាណស្សរិក្ម្មដ្ឋា ន  វបិស្សនាបញ្ហា ធម្មបរយិាយ ( គង្ ់ ឌឹប ) 
៦.  ធម្មនិយាម្ ៣០  និង្ក្ុំណារយរសសង្ ៗ ( ប ុរ  ស្នវង្ស, ភកិ្េុ ស្នន  សុ្ជា ) 
៧.  ជីវរិក្ថា  ( មុ្ញិ  ស្នវ៉ា ន ) ថ្មី 
៨.  ធម្មព្បទីប ( ព្បជុុំក្ង្ធម្ ៌ យិន  វន ់) 
៩.  ររឿង្  ព្រះភកិ្េុររនចរ  ( ឱម្  ណាព្គី ) 
១០. ររឿង្  នគរោយ ( ចាប  រិន ) 
១១. ចាបរ់ោររមាតាបិតា ( អ ូ  ចុង្ ) 
១២. នរថិធមាម ធិបាយ ( ព្រះបិដក្ធម្ម អ ុម្  ស្ ុម្ ) 
១៣. នព្រកូ្ដធម្ ៌( សុ្ង្  សីុ្វ ) 
១៤. ឱវទបារិរមាក្េ ( ចាប  រិន ) 
១៥. ក្ព្ម្ង្ក្ុំណារយ ( ហុិម្  ឆាន ់) ថ្មី 
១៦. ឧបនីយរិសូ្ព្រ ( ព្រះម្ហាវរីយិបណឌិ រតា បា៉ា ង្  ខារ ់) 
១៧. ធម្មុរទេស្ ៤ យា៉ា ង្ ( មុ្ញិ  ស្នវ៉ា ន ) ថ្មី 
១៨. ធម្ន៌ម្ស្នា រស្ព្មាបយុ់វវយ័  Khmère – Français ( វ៉ា រ  ភរិក្ស ) ថ្មី 
១៩. ធម្ន៌ម្ស្នា រស្ព្មាបយុ់វវយ័  Khmère  – Anglais ( វ៉ា រ  ភរិក្ស ) ថ្មី 
២០. រោក្នីរិបក្រណ៍ ( ព្រះ  អ ុក្  ជា  វជិរញ្ហា ណាភយវង្ស ) 
 
 

 



ពាកយប្រារព្ធ 

កាលណាយយើងគយគន់ យ ើលដយំ ើ រប្រប្រឹត្តិយៅននការប្រកាន់ម ំ
ក្នុងជីវតិ្ប្រចនំងៃររស់យយើងមន ក្់ ៗ ក្នុង ួយនងៃ ៗ រីប្រលឹ ទល់ប្រលរ់ 
យយើងនឹងយ ើញថា  ខ្លួនយយើងមន ក្់ ៗ ប្ាថាន តត្យសចក្ដីសុខ្,  យសចក្ដី
យរញចិត្ត  យរញយងលើ ,  សុភ ងគល . . .  ប្គរ់យរលយវលា  ប្គរ់យរលដក្ 
ដយងហើ យចញ-ចូល  ។  យ ោះរីយគខ្បំ្រឹងយោលោក្យថា ៖  អរុ សួសដី, 
សាយ ហ សួសដី,  រាប្ត្ីសួសដីយ៉ា ងណាក្៏យោយ  យយើងនឹងយ ើញថា  
យយើងក្៏ានជួរនឹងយសចក្ដីយរញចិត្ត - សុភ ងគលខ្លោះ,   ិនយរញចិត្ត - 
អរ ងគលខ្លោះ  ។ ល ។  យយើងចូលចិត្តសុភ ងគល   ិនចូលចិត្តអរ ងគល 
តត្យយើង ិនដឹងថាប្ត្ូវយ្វើយ៉ា ងណា ?  យប្ោោះអវី  ?. . . 

 យ្វើរុ យ  យចៀសារ 
 យប្ោោះសុខ្សួសដីយក្ើត្ ក្អរីំយេតុ្  គឺរុ យ  ក្ដីទុក្ខយក្ើត្ ក្ 

អរីំយេតុ្គឺយ្វើារ  ។  ជា ួយគ្នន យនោះយទៀត្  ក្ដីសុខ្យក្ើត្ ក្រី 
គនិំត្សយដដ ស  យេើយក្ដីទុក្ខយក្ើត្រីគនិំត្យលាោ ភ . . . 

ការប្រកាន់មថំាយនោះជា ងគលសួសដីលអ-អាប្ក្ក្់  យេតុ្យដើ យក្ើត្ ក្
អរីំអាចរយរីដក្់គឺ ៖  អាចរយទិដឋ,  អាចរយ ុត្  និងអាចរយសុត្  តដល 
ប្រកាន់មយំៅតា ការយល់យ ើញយរៀង ៗ ខ្លួនជា ងគល  ។ យរឿងយនោះយក្ើត្
ជាយកាលាេលជតជក្គ្នន ប្ជួលយប្ជើ អស់ ១២ ឆ្ន  ំ   ងំ នុសសយលាក្និង 
យទវយលាក្ ។ ស ួំរថា “ អវីជា ងគល ” យនោះប្ត្ូវានរួក្យទវតាដបំ្ត្ឡរ់ 
 ក្កាន់សាា ន នុសសយលាក្យយើងវញិ  គឺមនតត្ប្រោះស  យគ្នត្ ររ  



សាសាដ ចរយតត្ ួយគត្់តដលជាប្រទីរននសក្លសត្វ   ក្នុងសក្លយលាក្   
តដលអាចយោោះប្សាយនូវប្រសាន យនោះាន ... 

ចុោះសា្ុជនរុទធររស័ិទ ងំឡាយ  ប្រកាន់មថំាអវីជា ងគលតដរ ? 
ឆ្ោ យមោ រត្់កាត្់ ុខ្  ស៊យ  អរ ងគល,  យ្វើដយំ ើ រយៅជួរនឹងយគតេ 

យមោ ច  ស៊យយទៀត្  អារ់រាសី,   ិនយក្យទរនទរ់  ឬជាន់ទី ១៣  យលខ្ ិន 
លអ,  កូ្នយនោះ ិនអាចយៅរញុ្ោះសរឪរុក្វាានយទរីយប្ោោះឆុងគ្នន ,  ខ្្ុចំង់ 
ានផ្លល ក្ឡានយលខ្រូក្យៅឲ្យាន ៩ ប្គ្នរ់  គឺរក្សីុាន . . .។ល។   

យនោះជាតួ្យ៉ា ង ួយ  តដលរញ្ជា ក្់ឲ្យយ ើញចាស់នូវផលវាិក្ 
តដលយក្ើត្យឡើង  យោយ ិនានសាគ ល់ប្រោះសទធ ោ  ។ 

ក្នុងយវលាយនោះខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា  ខ្្ុាំទសូ ជូននូវគ ពីរដីកា ួយចារ់ 
តដលអាចជួយដល់សា្ុជន រុទធររស័ិទ អស់យលាក្-អនក្ តដលមនស ធ
ក្នុងប្រោះរុទធសាសដយេើយចង់ាននូវសិរ ីងគលជាប្រច ំ គឺ គម្ពីរម្ងគល 
ស្ពូ្ត្ ៣៨ ព្បការ  យរៀរយរៀងយោយប្រោះវនិ័យ្រ  អនុគ   ្ ោិសសយរា  
ឯក្  ញមឹ្  យៅក្នុងរ.ស. ២៥០៩   -   គ.ស. ១៩៦៦   ក្យ ល៉ាោះ  ។ 

សាន នដដ៏មនត្ន លយនោះ ប្ត្ូវានប្រោះប្គូ ធឹង ធីម្ (ែនទត្ត្េរ ) យៅ 
អ្ិការវត្ត ធម្មិការាម្ ដទីប្ក្ុង ៉ាុងយរអាល - យក្រិក្ - កាណាោ  ច លង 
ទុក្ជាចារ់យដើ   យេើយក្៏ជាភ័រវជាសណំាងររស់ខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា  ខ្្ុាំទ 
 ដងយទៀត្តដលានទទួលនូវសាន នដររស់យលាក្  យក្ ក្ច លងជាយលើក្
ទីរីរយដើ បនឹីងតចក្ចយផសរវផាយ ដល់អស់យលាក្-អនក្ជាសា្ុជនរុទធ
ររស័ិទ ទុក្ប្គ្នន់នឹងអានជួយអរ់ររំនទំនិសសយ័  យប្ោោះយលាក្ានយោល  



ទុក្ថា  រុគគលណាតដលានប្រប្រឹត្តយ្វើនូវ ងគល ងំឡាយយនោះឲ្យយរញ 
រររូិ ៌យៅក្នុងសដដ នយេើយ  តត្ងដល់នូវសិរសួីសដីក្នុងទី ងំរួង  ។ 

យៅយរលយនោះយសៀវយៅ  “ អធិបាយ  ម្ងគលស្ពូ្ត្ស្ត្ងេប ”  មន
ប្រលឹង   និងមនជីវតិ្រស់យឡើងវញិយេើយ  ។ 

ប្រោះប្គូជាទីយគ្នររ !   ក្នុងដ    “ ខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា ”  ជាយក្ោងជដំន់ 
យប្កាយ  សូ យលើក្េត្ា ងំយទវ   លយំអានកាយ  វាច ចិត្តយគ្នររដល់ប្រោះ 
អងគតដលជាអនក្ប្ាជ,្ ជារ ឌិ ត្  តដលជាម្ស់យសៀវយៅ  “ អធិបាយ  
ម្ងគលស្ពូ្ត្ស្ត្ងេប ”  យនោះ   សូ ប្រោះអងគអនុញ្ជា ត្ដល់ខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា 
យដើ បសីរយសរច លង និង យរៀរយរៀងយឡើងវញិនូវយសៀវយៅ    “ អធិបាយ  
ម្ងគលស្ពូ្ត្ស្ត្ងេប ”  ររស់ប្រោះអងគសាជាងោីយឡើងវញិ ។  

ក្នុងការច លងយឡើងវញិយនោះ  ខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា  ខ្្ុាំទ  ានយរៀរយរៀង
ទរំ័រជាងោី  ប្រ  ងំានតក្អក្ខរាវរុិទធខ្លោះផង យោយយយងយៅតា វចដ-       
នុប្ក្ តខ្ោរ  ( ២០០៨ )   តដលជាសាន ប្រោះេសដររស់សយ ដចប្រោះសងឃរាជ  
ជួន ណាត្  យជាត្ញ្ជា យណា រ៉ាុតនដខ្លឹ សារ  និងសនួំនយវាហារររស់យលាក្
អនក្និរនធយៅរក្ាទុក្ដូចយដើ   ។ 

ខ្្ុ បំ្រោះក្រុណាសូ តងលងអ ំរប្រោះគុ ជារនលឹក្ចយំោោះ ៖ 
 ប្រោះភិក្ខុ   ធឹង  ធីម្ ( ចនទយត្ារ ) 
 ប្រោះភិក្ខុ   ស្ុុំ  ប ុនត្ធៀម្ ( សុវ ណយត្ាយរា ) 

តដលប្រោះអងគតត្ងតត្យក្ប្រោះទយ័ទុក្ោក្់ ជួយខ្នោះតខ្នង យប្ជា  -
តប្ជង  ងំក្មល ងំកាយចិត្ត និងជួយរិនិត្យតក្សប្ ួលយឡើងវញិនូវអក្ខរាវរុិទធ



ជារិយសសវាក្យស័រទភាសាាលី យដើ បកីារោរនូវយសចក្ដភីាល ងំភាល ត្់ ប្គរ់ 
តររយ៉ា ង ។ 

ខ្្ុសូំ តងលងអ ំរគុ ជារិយសសដល់ ៖ 
ឧាសក្ ម្ុិញ  សាវ៉ា ន  និងឧាសក្  ហុមិ្  ឆាន់  យលាក្ជា 

ប្រឹ ធ ចរយររស់ខ្្ុ  ំ  តដលតត្ងតត្ផដល់នូវគត្ិយយរល់លអ ៗ  ចណំាយយរល
យវលាដ៏មនត្ន លរិយប្គ្នោះ ងំមងផលូ វយលាក្និងផលូ វ្ ៌ ថាយត្ើអវីតដលយ្វើយៅ
ស រ យ  និងអវីតដលយ្វើយៅ ិនស រ យ  យេើយជួយប្ត្ួត្រិនិត្យយផទៀងផ្លទ ត្់
តក្សរួំលោក្យយរចន៍អក្ខរាវរុិទធ យដើ បយី្វើឲ្យយសៀវយៅយនោះានលអ និងប្ត្ឹ 
ប្ត្ូវ ិនឲ្យយ លៀងឃ្លល ត្រីចារយ់ដើ   ។ 

ទនទឹ យនោះតដរ ខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា, ខ្្ុាំទសូ  នយ តាត ខ្នតីអភ័យយ ស
រាល់ក្េុំសឆគងនូវវាក្យស័រទាលី -សប្មយ   តដលយក្ើត្យឡើងឬភាល ងំភាល ត្់ 
យោយប្រការណា សូ  នប្រោះក្រុណាម្ស់ប្រ   ងំយលាក្អនក្អាន
 ងំឡាយយ តាត អនុយប្គ្នោះយេើយជួយជួសជុល  តក្  រយំរញតចក្ជូនដល់ 
ខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា  ខ្្ុាំទ  ផងយដើ បជីាក្ិចអ្នុយប្គ្នោះចយំោោះប្រោះរុទធសាសដ
ត្យរៀងយៅ   ។ 

សូ ឧទទិសសាន នដងោីននយសៀវយៅ “ អធិបាយម្ងគលស្ពូ្ត្ស្ត្ងេប ”  
យនោះថាវ យ  ប្រយគន   ជូនដល់  ៖ 

 ស្ត្ម្េែព្ពះស្ងឃរាជ  ជួន  ណាត្ ត្ជាត្ញ្ញា ត្ណា 
ប.អ.ស្ - អ.ម្.រ(១) 

 ព្ពះវិន័យធរ  អនុគណ  ធម្មិស្សត្រា  ឯក្  ញមឹ្ 



តដលយលាក្ានរនសល់ទុក្យៅ រត្ក្អក្សរសាស្ដសដសប្មរ់កូ្នយៅ 
តខ្ោរជដំន់យប្កាយ   ។    សូ ប្រោះអងគ  ប្រោះក្រុណាទទួលប្ទង់ប្ជារ 
នូវយគ្នលរ ំងលអររស់ខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា យេើយអនុយមទដ និង
ានយសាយសុខ្តា ស គួរដល់គត្ិភរកុ្រំីយ លៀងឃ្លល ត្យឡើយ   ។ 
យោយអណំាចកុ្សលចិត្តប្ជោះថាល   ក្នុងប្រោះរុទធសាសដ  ានផដល់

ជារលានុភារ  ឲ្យយយើងខ្្ុ បំ្រោះក្រុណា  ខ្្ុាំទប្សុោះប្សួល ូល ត្ិគ្នន   
ររច្ិគរច្័យ តា ក្មល ងំស ធ   សង្វវ ត្ខិ្ត្ខ្យំរៀរចចំត្់តចង  យាោះរុ ព
ជាយសៀវយៅងោីយនោះយឡើងវញិ   យដើ បបី្រយគន  តចក្ជូនជា្ ោ ន  សូ 
អណំាចផលានិសងស  ននអា ិស ន  និង្ ោ នយនោះ   ជួយឧរត្ា ភ
ដល់រួក្សត្វ ងំឡាយ  ក្នុងចតុ្ឱឃ្លជលាយលាក្ ងំអស់  ានទទួល
ឥដឋ នុញាផលប្គរ់ ៗ គ្នន   ប្រ  ងំមនប្ាជ្ាថាល គនិំត្  រដិរត្តិប្រោះ្ ៌
ានសយប្ ច គគផល   ដល់ទីរផុំត្ទុក្ខកុ្រំីមនយឡើយ   ។ 

ស្មូ្អនុត្ាទ្នា !!! 

ប្ក្ុង ៉ាុងយរអាល, នងៃ ២  ᧽  ១១  ឆ្ន យំរាង ចតាវ ស័ក្ រ.ស. ២៥៥៦(២) 
ប្ត្ូវនឹង  នងៃច័នទ ទី ១២  តខ្វចិឆិកា គ.ស. ២០១២   

                                                                         
អនក្ស្រត្ស្រែម្លង 

                                                             វ៉ា ត្  ភិរក្ស 
_________ 
(១) អានថា  បណ្ឌិ តអក្សរសាស្ដ្រ   -  អភិធជមហារដ្ឋគុរ ុ  ( អៈភិធៈជៈ មៈហារត័-ឋៈគុរ ុ) 
(២) អានថា   ថ្ងៃច័នទ  ១៣រោច   ខែអ្សុជ  ឆ្ន ាំរោង ចត្វា ្័ក្ ព.្. ២៥៥៦  



អារមភកថា 

 យេតុ្យដើ តដលដឲំ្យយក្ើត្  យសៀវយៅអ្ិរាយ ងគលសូប្ត្សយងខរ
យនោះយឡើង   ក្រីឧាសក្ គិម្  ស្ យុ ឧាសិកា  ហុមី្  ជាម្ស់យរាងរុ ព 
យខ្ ររដឋ  យៅភនយំរញ,  ាននិយយនឹងខ្្ុថំា ៖  មន នុសសយប្ចើនគ្នន  
ប្ត្ូវការចង់ដឹងរីយរឿង ងគល ៣៨ ប្រការ,  ក្៏អារា្ដខ្្ុឲំ្យយរៀរយរៀង្ ៌ 
យនោះយឡើង  យដើ បឲី្យានជាប្រយយជន៍ដល់រួក្រុទធររស័ិទ ងំឡាយ
យដោះ ៗ ផង  ប្ត្ូវនឹងរ ំងខ្្ុចំង់យរៀរយរៀង្ ៌យនោះយ្វើជា្ ោ នផងតដរ 
យទើរខ្្ុខំ្យំឆលៀត្យក្ឱកាសខ្លោះ ក្យរៀរយរៀង្ ៌យនោះយឡើង  ។ 

 កាលតដលខ្្ុនឹំងយ្វើយដោះ  ខ្្ុាំនយក្គ ពីរ ងគលត្ាទីរនី  អដឋក្ថា 
 ងគលសូប្ត្ ក្តាងំទុក្ជាយគ្នល  យេើយខ្្ុ យំរៀរយរៀងោក្់ឲ្យមនក្ង្ ៌ 
ប្រ  ងំនិ នយរឿងខ្លី ៗ យដើ ប ីញយក្រុគគលា្ិោឋ នយនោះ   ក្ជា
ជនួំយ្មោ ្ិោឋ ន, រ៉ាុតនតខ្្ុ ំិនាននិយ យក្តា តររក្នុងគ ពីរយដោះ 
យោយសរវប្គរ់យទ  ខ្្ុ បំ្សង់យក្តត្ប្ត្ង់ណាតដលមនសារប្រយយជន៍ 
យប្ចើនដល់អនក្យ ើល-អនក្សាដ រ់ យេើយប្ត្ូវតា រ ំងររស់ខ្្ុអំនក្យរៀរយរៀង 
យដោះផង  ។ 

 យោយយេតុ្យនោះ  ខ្្ុសូំ អភ័យយ សអរីំសណំាក្់ននយលាក្ - អនក្ 
ជារ ឌិ ត្ ងំឡាយ  កុ្ឲំ្យប្រកាន់យ សយប្ោោះខ្្ុ យំ្វើកាត្់ប្ចូត្ខ្លី ៗ យដើ ប ី
ឲ្យត្ិចចនួំនសនលឹក្ប្ក្ោសក្នុងយសៀវយៅយនោះផង  ។ 



 យៅទីរផុំត្យនោះ  ខ្្ុសូំ យផ្ើយសចក្ដីភាល ងំភាល ត្់ខុ្សឆគងយលើយលាក្ - អនក្  
រ ឌិ ត្  យរើយ ើញ ស់ខុ្សប្ត្ង់ណា  សូ យ តាត ជួយតក្ត្ប្ ូវឲ្យខ្្ុផំង, 
្ ោតាការង្វរ ងំរួងរត ងមនខុ្សយប្ោោះយ្វើ  យរើគ្នោ នយ្វើការអវីយទ  ក្៏
គ្នោ ន ងំខុ្ស  គ្នោ ន ងំប្ត្ូវផងតដរ  ។  រ៉ាុតនតខ្្ុមំនសងឃ ឹថា ៖  ការ  
រាយ ររស់ខ្្ុ យំនោះ  គង់នឹងានសយប្ ចប្រយយជន៍ដល់ជនយប្ចើនគ្នន ជា 
 ិនមន  យោយានយ ើល  ានសាដ រ់  ានគិត្  ានសួរ  ានក្ត្់
យគ្នលទុក្  ប្ត្ង់ក្តនលងណា ួយ  តដលខ្លួនប្ត្ូវការចង់យចោះចង់ច ំ្  ៌
យដោះ ៗ រុំតលងយឡើយ  ។ 

ប្រោះវនិ័យ្រ  អនុគ  
្ ោិសសយរា  ឯក  ញឹម 

   

   



មង្គលប្បវត្ត ិ

 យរឿង ងគលសូប្ត្យនោះ  យេតុ្យដើ យក្ើត្ ក្អរីំអាចរយរីដក្់គឺ ៖ 
អាចរយទិដឋប្រកាន់ថា  ៖  យ ើញជា ងគល ១,  អាចរយសុត្ប្រកាន់ថា ៖  
ឮជា ងគល ១,  អាចរយ ុត្ប្រកាន់ថា  ៖  លិទធភលក្សជា ងគល ១  ។ 
 លុោះអាចរយ ងំ ៣ ដក្់ជតជក្គ្នន   ចតំ ក្អាចរយទិដឋថា ៖ 
 ងគលយដោះយប្សចនឹងតភនក្យ ើញរូរលអ ៗ យទើរជា ងគលប្រយសើរ  ។ 
 អាចរយសុត្ថា  ៖   តភនក្តត្ងយ ើញរូរលអខ្លោះអាប្ក្ក្់ខ្លោះ  នឹងយក្
ការយ ើញយនោះជា ងគលរុំានយឡើយ  ។  ចតំ ក្ខ្្ុថំា  ៖  ការឮសយ លង 
រីយរាោះគ្នរ់ចិត្តខ្លួនយទើរានជា ងគលប្រយសើររិត្ត ន  ។ 
 អាចរយ ុត្ថា ៖ ការឮសយ លងយនោះ  នឹងយក្ជា ងគលក្៏រុំាន  
យប្ោោះប្ត្យចៀក្យយើងតត្ងឮសូរសយ លងអាប្ក្ក្់ខ្លោះ  លអខ្លោះ  យរើឮសុទធតត្លអ 
យៅយទើរជា ងគលត ន,  ចតំ ក្ខ្្ុថំា  ៖  យប្សចនឹងអណាដ ត្លិទធភលក្ស 
ប្ត្ូវយលើ ហូរច ីំឆ្ៃ ញ់រិសាយទើរជា ងគលប្រយសើរ  ។ 
 អាចរយទិដឋ  និងអាចរយសុត្  យគដគំ្នន ថាត្រប្ត្ឡរ់ ក្ឲ្យអាចរយ 
 ុត្វញិថា  ៖  អនក្ឯងថាយនោះក្៏ ិនប្ត្ូវយទៀត្  យយើង ិនយល់ប្រ តា  
ោក្យអនក្ថាយដោះយទ  យប្ោោះការលិទធភលក្សយនោះ  ជួនកាលប្ត្ូវយលើ ហូរច ីំ 
ឆ្ៃ ញ់រិសា  ជួនកាលប្ត្ូវយលើ ហូរច ីំ ិនឆ្ៃ ញ់មនរសមរចត្់ជូរលវីង 
ជាយដើ   នឹងថាការលិទធភលក្សយោយអណាដ ត្យនោះ  ជា ងគលក្៏រុំាន 
យឡើយ   ។    យម៉ាល ោះយេើយរួក្ នុសសអនក្សាដ រ់   ក្៏ចរ់ចូលចិត្តយោយប្ស-   



ឡាញ់យផសង ៗ គ្នន   អនក្ខ្លោះចូលចិត្តយជឿតា ោក្យអាចរយទិដឋ,  អនក្ខ្លោះចូល
ចិត្តយជឿតា ោក្យអាចរយសុត្,  អនក្ខ្លោះក្៏ចូលចិត្តយជឿតា ោក្យអាចរយ
 ុត្   នុសសយដោះក្៏តរក្គ្នន ជារីរួក្   ិនតរក្តត្ នុសសក្៏តរក្ដល់រួក្ 
យទវតាតដលជា ិប្ត្គ្នន នឹង នុសសផង  ចរ់តាងំរីភុ ោយទវតាជាយដើ យឡើង 
យៅដល់សាា នប្រេោយលាក្យ ោ្ ោះអក្និដឋកា យក្ើត្ជាយកាលាេលជតជក្គ្នន  
ប្ជួលយប្ជើ អស់ ១២ ឆ្ន  ំ  ។  ទុក្ជារួក្ នុសសនិងយទរតា ងំឡាយ  
 ងំ ១ េោឺនចប្ក្វាឡ  ដគំ្នន គិត្រក្ ងគលអស់កាលយូរអតងវងដល់យៅ 
១២ ឆ្ន ដូំយចន ោះយេើយ  ក្៏យៅតត្រក្ ងគល ិនយ ើញយឡើយ  យទើរដគំ្នន យៅ 
សួររក្ ងគលនឹងប្រោះឥស្ដដទ ្ិរាជ ៗ    ក្៏សួររញ្ជា ក្់ថា  ៖  ការយ ល្ ោះ ស់ 
តទងតខ្វងគនិំត្គ្នន រីការរក្ ងគលយនោះយក្ើត្រីសាា នណា ក្ ? យទរតា ងំ- 
ឡាយយដោះក្៏យឆលើយទូលត្រយៅប្រោះឥស្ដនទវញិថា ៖  យក្ើត្ ក្រីសាា ន នុសស 
យលាក្  ។  យទើរប្រោះឥស្ដនទប្ារ់ឧាយដល់យទរតា ងំឡាយយដោះថា ៖ 
យរើយក្ើត្រីសាា ន នុសសយលាក្ ក្  ប្រោះរុទធជាម្ស់ប្រោះអងគានប្តាស់ 
យេើយ  សរវនងៃគង់យៅនឹងវត្តប្រោះយជត្រន  ដសាា ន នុសសយលាក្យដោះ 
ប្សារ់,  អនក្ ងំឡាយ  ចូរដគំ្នន ចុោះយៅប្ការថាវ យរងគទូំលសួររក្ ងគល 
យនោះ  នឹងប្រោះរុទធជាម្ស់យដោះចុោះ  ប្រោះអងគនឹងសត ដង ងគលយនោះ  ប្ារ់ 
ដល់អនក្ ងំឡាយ  ។  យទើរយទរតា ងំឡាយយដោះ  ក្៏ដគំ្នន ចុោះ ក្កាន់ 
សាា ន នុសស  យេើយចូលយៅទូលសួរប្រោះសាសាដ ,  ប្រោះររ យលាក្ដងក្៏ 
ប្ទង់សត ដងនូវ ងគល ៣៨ ប្រការ  តដលជាយប្គឿងញុងំារ្ ៌ ងំរួង 
ឲ្យវដិសយៅ    ដល់នរជន ងំឡាយ    ងំ នុសស    ងំយទរតាដ៏យប្ចើន  



នប្ក្តលងនឹងរារ់ចនួំន ិនាន,  ឯរួក្យទរតា ងំឡាយយដោះលុោះយប្ចើន 
េួសយរក្  វត្តយជត្រនតដលជាវត្ត្ រំផុំត្ក្នុងប្គ្នរុទធស ័យ  មនទេំំ 
៣ យយជន៍ ៤ ប្ជុង  យរើប្រម នឹងគីឡូត ៉ាប្ត្តដលយប្រើក្នុងស ័យយនោះ 
ប្ត្ូវជា ២១ គីឡូត ៉ាប្ត្ ៤ ប្ជុងយសោើក្៏ចយងអៀត្,  យទើរយទរតា ងំឡាយយដោះ 
ក្៏និ ោិត្ខ្លួនតូ្ច ៗ រ៉ាុនប្គ្នរ់ខ្ាច់យេើយយៅផដុគំ្នន ជារួក្ ៗ ចនួំន ១០ ខ្លោះ 
២០ ខ្លោះ  ៣០ ខ្លោះ  ៤០ ខ្លោះ  ៥០ ខ្លោះ ។ល។  យៅចសំាដ រ់ប្រោះរុទធអងគ
សត ដង ងគលក្នុងប្គ្នយដោះឯង  ដូចមនក្នុងយរឿងត្ណំាលររស់ប្រោះ
អាននទ  ទុក្ក្នុងមងយដើ សូប្ត្ត្យៅយនោះ  ។ 
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មង្គលសូត្រ 
 ឯវម្មេ  សរុំ  ( សូត្រន េះន ម្ េះមង្គលសូត្រ )  គឺខ្ញ ុំន ម្ េះ
អាននទ  បា ស្ដា ប់មកន ើយយ៉ា ង្ន េះថា ៖ 
 សម័យមយួ  ត្រេះដ៏មា ត្រេះភាគ  ត្រង់្គង់្នៅកនញង្វរតត្រេះ
នេររ   ជាអារាមរបស់អនាថបិណ្ឌិ កនសដឋើ   ស្ដង្ថាា យនរៀបត្កុង្
ស្ដវរថើ  ត្ាននាេះឯង្នររតាទុំង្ឡាយ  ចារ់ឲ្យនររតាអង្គមយួមា 
នាម ិង្នាត្ររញុំត្បាកដ  កាលនវលារាត្រើបឋមយមក លង្នៅ  មា 
រសមើដ៏លអញញ ុំង្វរតនេររ េញុំវញិទុំង្អស់ឲ្យភ្លឺស្ដា ង្ន ើយ  ត្រេះដ៏មា 
ត្រេះភាគ  ត្រង់្គង់្កនញង្រើណាក៏ចូលនៅកា ់រើននាេះ  លញេះចូលនៅដល់
ន ើយ  នរើបថាា យបង្គុំចុំន េះត្រេះដ៏មា ត្រេះភាគ  ន ើយឈរកនញង្រើ
ដ៏សមគរួ  កាលនររតាននាេះឈរកនញង្រើដ៏សមគរួន ើយ  នរើបត្កាប
រូលត្រេះដ៏មា ត្រេះភាគនោយ កយជាាថាយ៉ា ង្ន េះថា៖ 

 ពហូ  ម្េវា  មនុសា  ច  មង្គលានិ  អចនិតយុ ំ
 អាកង្ខមានា  ម្ោត្ថា នំ  ត្ពូហ ិ មង្គលមុរតម ំ

 នរវតា ិង្ម ញសសទុំង្ឡាយជានត្ចើ   ត្បាថាន  ូវនសចកាើសួសាើ  
បា គិររក ូវមង្គលទុំង្ឡាយ  ( ជាយូរអង្ង្ាង្អស់  ១២  ឆ្ន ុំក៏រករញុំ 
ន ើញនស្ដេះន ើយ )  សូមត្រេះអង្គត្រង់្ត្រេះនមតាត នត្បាសសង្មាង្ត្បាប ់
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 ូវមង្គលដ៏ឧរតម ។ 

 ( ត្រេះដ៏មា ត្រេះភាគ  នរើបត្រង់្សង្មាង្រប កយនរវតាននាេះ  
នោយរញរធភាសិរ  ជាាថាយ៉ា ង្ន េះថា )  ៖ 

 អម្សវនា  ច  ពាលាន ំ បណ្ឌិ ត្ថនញ្ច  ម្សវនា 
 បូជា  ច  បជូនយីានំ   ឯរមេង្គលមុរតម ំ

 កិរយិមិ នសរគប់ ូវបញគគល លទុំង្ឡាយ ១ កិរយិនសរគប់
 ូវបញគគលជាបណ្ឌិ រទុំង្ឡាយ ១  កិរយិបូជាដល់បញគគលង្ដលគរួ
បូជាទុំង្ឡាយ ១  ទុំង្បើន េះជាមង្គលដ៏ឧរតម  ។  កនញង្ាថារើ ១ 
ន េះមា  ៣ មង្គល  ឯ កយថាមង្គលន េះង្ត្បថា  នសចកាើចនត្មើ នោយ
សញខសសួាើ  ។ 

មង្គលទី ១ 

អធិបាយថា ៖ អម្សវនា  ច  ពាលាន ំ  កិរយិមិ នសរ 
គប់ ូវបញគគល លទុំង្ឡាយ ជាមង្គលដ៏ឧរតម  ។  ត្ា ់ង្រមិ  
នសរគប់ ឹង្បញគគល លរញកជាមង្គលរើ ១ បា ននាេះនត្ េះថា  មិ  
បា ខូចចិរត  មិ បា ខូចខលួ   មិ បា បង់្ខារខូចត្ររយសមបរតិអាើ 
នស្ដេះ  នរើបន ម្ េះថាជាមង្គលរើ ១,  ឯ លននាេះមា នត្ចើ ត្បការ 
ណាស់  មិ ងាយ ឹង្ចុំណាុំរូប លបា ;   លន េះមិ ង្ម នៅនលើ 
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ត្គ សថ  ឬនៅនលើរូបបរាេិរណាមយួ ៗ ន ើយ  នត្សចន ើយង្រ 
បញគគលណាការ់ត្បនយេ ៍ ២ ត្បការគឺ  ត្បនយេ ៍ខលួ    ិង្
ត្បនយេ ៍េ ដទរនចាល  នៅថា ល  បញគគល លននាេះ  ឥរ 
ស្ដគ ល់គញណ្នទស  ឥរស្ដគ ល់ខញសត្រូវអាើនរ  មា ង្រដនង្ហើមដកនចញ-
ចូល ដូចជាសនប់ ូរខ ៗ  ឥរនចេះដឹង្ធម៌បណ្ឌិ រអាើប ាិចប តួចនស្ដេះ
ន ើយ  ន ើយបញគគល លននាេះរង្មង្ការ់ត្បនយេ ៍កនញង្ជារិន េះផង្   
ការ់ត្បនយេ ៍កនញង្ជារិខាង្មញខផង្ ការ់ត្បនយេ ៍កនញង្ត្រេះ ិ ា   
ផង្  ។  បញគគល លមា លកខណ្ៈឲ្យចុំណាុំបា នោយសណាឋ   ៣ 
យ៉ា ង្គឺ ៖  គុំ ិរអាត្កក់ ១,  នធាើអុំនរើអាត្កក់នោយកាយ ១,  នោយ
វាចា ១  ទុំង្ ៣ ន េះជាលកខណ្ៈ ល;   ឯរូបបញគគល លននាេះមិ 
ង្ម អាត្កក់នសមើាន ប៉ាញ ាន ដូចាន ទុំង្អស់នរ  មា ធង ់ត្ស្ដលនលើស
ខាេះាន ជា ៣ ត្បការគឺ ៖   

 ពាម្លា  បញគគលត្ា ់ង្រលងង់្ក៏នៅ លង្ដរ ; 
 ពាម្លាម្ោ  បញគគលលងង់្ន ើយនធាើអាត្កក់នោយកាយវាចា
ចិរត  នៅថា លរិរមា រិសន ើយ ; 

 អរិពាម្លាម្ោ បញគគលលងង់្ផង្ នធាើអុំនរើអាត្កក់នោយ 
កាយ វាចា ចិរត  ដ៏នកលៀវកាល យ៉ា ង្ទត្កង្លង្ផង្  នៅថា
មហា ល  ឬនៅថាមហា លរិរនរកណាស់  ។ 
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 លមា រិសទត្កង្លង្ជាង្រស់ង្វកគរួឲ្យខាល ច  គរួឲ្យនេៀសវាង្
នចញឲ្យឆ្ង យ  អនកត្បាេ្ទុំង្ឡាយមា អកិរតិតាបសជានដើមនលាក
ផ្ា ុំកូ ថា ៖ នបើរញកជាម ញសសនៅកនញង្េមពូរាើបន េះ  មា ង្ររើរនាក់
 ឹង្េ  លននាេះក៏នោយនលាកថា  កញុំឲ្យនៅជាមយួ ឹង្បញគគល ល
ននាេះនស្ដេះន ើយ  បា ជាខាល ចេ  លខាល ុំង្នមល៉ាេះ  នត្ េះ លននាេះ  
នបើនសរគប់នៅកាលណាន ើយ  លននាេះវានាុំឲ្យនធាើអុំនរើ ល  
នផសង្ ៗ   មា សមាល ប់លួចបល ់យកត្ររយសមបរតិ   ិង្លួចកូ ត្បរ ធ
េ ដទរ  ភូ្រកញ កផឹករឹកត្សវងឹ្ជានដើម  កញុំថាន ើយអនកដទរ  សូមបើ
ង្រមាតាបិតាបនង្កើរខលួ   ក៏េ  លននាេះវានាុំកូ ឲ្យសមាល ប់នចាល
បា ង្ដរ,  ដូចនរឿង្អជារសរតញកញមារនៅនសរគប់ ឹង្ភិ្កខញនរវររតជា
បញគគល លននាេះៗ  ញញ េះញង់្ឲ្យសមាល ប់ត្រេះបាររិមពិស្ដរជាបិតានោយ 
ោក់ត្រុង្ង្ដករញេះត្រេះបាទ   បង្អរ់អាហារទល់ង្ររិវង្គរនៅ   នដើមបើ
ង្ត្េកយករាេសមបរតិសូមបើត្រេះនាង្នវនរ កិានរវ ើជាត្រេះមាតា  សូម
អង្ារករយ៉ា ង្ណាថាដូចនមាច ៗ កាើ  ក៏រញុំត្រមតាមនស្ដេះន ើយ,  ន េះ
ន ើយការនសរគប់ ឹង្ ល ៗ   នាុំឲ្យនធាើបិរញឃារ  គឺសមាល ប់បិតា  
ន ើយខលួ ត្រូវលាកល ក់នៅនស្ដយរញកខនវរនា នៅកនញង្នលា គមភើរ រកដរាប
មកដល់សរាទថងន េះរញុំទ ់រចួន ើយ  ។  ការនសរគប់ន េះធុំបុំផញរកញុំ
ចាុំបាច់ ិយយថាើដល់ជារិម ញសស  ិង្ម ញសស  សូមបើង្រសរារិរចាា  
 ិង្ម ញសស  លញេះអាត្ស័យាន ន ើយក៏ត្បត្រឹរតយករត្មាប់តាមាន នៅ
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បា ដូចនរឿង្នសកន ម្ េះ  សរតិគញមភៈ   ិង្ បញបផកៈ  នសកទុំង្រើរន េះជា
បង្បអូ បនង្កើរ ឹង្ាន   នៅនវលាសរានសកទុំង្រើរ  ដញេះស្ដល បត្កាស
ន ើយ  មា ខយល់កុំបញររបូង្កចួយកនសកទុំង្រើរន េះនបញើង្ន ើង្តាម
ខយល់នៅ  នសកមយួលាកល ក់នៅនៅ ឹង្េុំរ ុំលុំង្រង្នចារ ៗ   នរ ើសយកនៅ
ង្ថរកា  នសកននាេះន ម្ េះថាសរតិគញមភៈ ៗ ន េះ  នចេះ ិយយសាើភាស្ដ
ម ញសសអសបបញរសតាមនចារ  មា កាយវាចាចិរតជានចារ  ។  ឯនសក
មយួនរៀរខយល់កចួលាកល ក់នៅនៅ ឹង្សួ ផ្ក ឥសើៗ  នរ ើសយកនៅចិញ្ច ឹម
ង្ថរកា  នសកននាេះន ម្ េះថាបញបផកៈ ៗ    ន េះនចេះ ិយយសាើភាស្ដ
ម ញសសសបបញរសតាមឥសើ  មា កាយវាចាចិរតជាអនកមា សើលមា 
ធម៌អាថ៌តាមឥសើទុំង្អស់  ន េះនត្ េះអាត្ស័យធម៌នសរគប់មិត្រ
 លមិត្របណ្ឌិ រ  សរនសចកាើឲ្យន ើញចាស់ថា ៖   

អសបបរុមិ្ោ  អសបបរុសិកម្ោ 
ការនសរគប់  ស្ដម គមរបួរមួរាប់រកម ញសសជាអសបបញរស ៗ 
ននាេះ ឹង្នធាើខលួ ឲ្យនៅជាម ញសសអសបបញរសផង្បា , 

សបបរុមិ្ោ  សបបរុសិកម្ោ 
ការនសរគប់  ស្ដម គមរបួរមួរាប់រកម ញសសជាសបបញរស ៗ 

ននាេះ ឹង្នធាើខលួ ឲ្យនៅជាម ញសសសបបញរសផង្បា នោយរិរ  ។ 

ការនសរគប់ន េះ  កញុំថាន ើយដល់រូបម ញសស ិង្សរា  សូមបើ
ង្ររញកខជារិ ជា ិេជើវវរថញគឺរបស់ាម  េើវរិនស្ដេះ  ត្ា ់ង្រចនត្មើ ន ើង្
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 ិង្វនិាសនៅនោយលាករញ ៤ ប៉ាញនណាណ េះនលាកសមមរិឲ្យន ម្ េះថារស់
ថាងាប់  ដូចជានដើមស្ដា យរបស់នសាចរធិវា  ៈននាេះ  រើនដើមង្ផលមក
មា រសជារិឆ្ង ញ់រិស្ដដូចជាផលារិរា,  លញេះត្ានត្កាយត្រូវនគយក
នដើមនដា ង្ដលមា ជារិលាើង្  នៅោុំង្អបឲ្យឫសនដា  ិង្ឫសស្ដា យ
ឱបាន   នគយកវលលិបណ្ាូ លនរចង្ដលមា ជារិលាើង្ណាស់ននាេះ  នៅ 
ោុំោក់បុំ ក់ឲ្យរ័រធ សនរញង្មកស្ដា យ ៗ    ននាេះលញេះមា ង្ផលនចញ
មកក៏លាើង្ដូចជារិបណ្ាូ លនរចរិរ ៗ      ង្ផលស្ដា យង្ដលអ តរាយន េះ  
នោយនសចកាើរាបាររបស់នសាចដទរ  នត្ េះង្រនសាចរធិវា  ៈននាេះ
មិ ង្ចករូេស្ដា យរិរាននាេះដល់នសាចេិរខាង្ផង្;  កនញង្បុំណ្ង្ន េះនាុំ
នរឿង្មកបញ្ជជ ក់ឲ្យន ើញថា ៖  ការនសរគប់មិត្រ ល   ិង្បណ្ឌិ រ  
កនញង្បរ មង្គលរើ ១ ចប់នោយសនង្ខបប៉ាញនណាណ េះ  ។ 
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មង្គលទី ២ 

បណ្ឌិ ត្ថនញ្ច  ម្សវនា 
កិរយិនសរគប់ ូវបញគគលជាបណ្ឌិ រទុំង្ឡាយជាមង្គលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  បណ្ឌិ រទុំង្ឡាយកនញង្នលាកមា ត្រេះរញទធ រិ-
បណ្ឌិ រជានដើម  នទេះបើកាលនលាកនៅមា សនាា  ជាបញថញេជ នៅ
ន ើយកាើ  នលាកមា សនាា  ដ៏បរសិញរធផញរកិនលសអស់ន ើយកាើ  នលាក
មិ ង្ដលការ់ត្បនយេ ៍ខលួ នលាក   ិង្ត្បនយេ ៍អនកដទរន ើយ  
នលាកង្រង្ត្បកបនោយ  រិ ិ   ិង្ឱរតបបៈ  ត្រមទុំង្ត្បកបនោយ  
សទ្ធា   សលីៈ  សរុៈ  ចាគៈ  បញ្ញា   នលាកង្រង្ត្បត្រឹរតនធាើ
ត្បនយេ ៍ ៣ ត្បការគឺ ៖  ត្បនយេ ៍ជារិន េះ,  ជារិខាង្មញខ   ិង្
ត្បនយេ ៍ដ៏ទត្កង្លង្គឺត្រេះ ិ ា    ។  បញគគលង្ដលចូលនៅនសរគប់
 ឹង្បណ្ឌិ រទុំង្ឡាយ  មា រញទធ រិបណ្ឌិ រជានដើមននាេះ  រង្មង្បា 
ផលត្បនយេ ៍  ដូចនរឿង្ឧបរិសសៈ   ិង្នកាលិរៈ  ទុំង្រើរនាក់
ន េះជាមិត្រសុំឡាញ់ ឹង្ាន   បា ចូលនៅនៅសិកាកនញង្សុំណាក់
អាចារយន ម្ េះសញ្ជ ័យ  ន ើញលរធិធម៌របស់អាចារយសញ្ជ ័យថាមិ 
មា ខលឹមស្ដរ  ក៏លាអាចារយនដើមបុំង្បកាន ង្សាង្រកស្ដរធម៌ឬនមាកខធម៌,  
ឯឧបរិសសៈនៅកា ់ត្កុង្រាេត្គឹេះ  ក៏បា េបួ ឹង្ត្រេះអសសេិរនរថរ  
ង្ដលជារអួង្គត្រេះនសអានមត្រើនលាកនរើប ឹង្បសួថមើ ៗ ផង្  ន ើយសួរ
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រកបុំណ្ង្ធម៌ថាមា រើបុំផញរត្រឹមណា   ិង្សួររកត្រេះស្ដស្ដា ថា  វារៈ
ដូចនមាច ?  ត្ាននាេះអសសេិរនរថរ នលាកន លថា ៖ 

ម្យ  ធមាេ   ម្ហរបុបពភវា 
ម្រស ំ ម្ហរុំ  រថាគម្ត្ថ 
ម្រសញ្ច  ម្យា  និម្ោម្ោ  ច 
ឯវំ  វាេី  មហាសមម្ោ 

ធម៌ទុំង្ឡាយឯណាមា ន រញជាង្ដ នកើរន ើង្  ត្រេះរថាគរ
ន ល ូវន រញទ ធម៌ទុំង្ឡាយននាេះផង្   ិង្ន ល ូវនសចកាើរ ុំលរ់
ត្រមទុំង្ឧបាយជានត្គឿង្រ ុំលរ់   ូវធម៌ទុំង្ឡាយននាេះផង្  ត្រេះមហា
សមណ្ៈ ជាត្គអូាតាម ត្រេះអង្គមា វារៈយ៉ា ង្ន េះជាត្បត្ករើ  ។ 

ឯឧបរិសសៈមាណ្រ  ត្ា ់ង្របា ស្ដា ប់ប៉ាញនណ្ណេះក៏បា សនត្មច
នស្ដតាបរតិផល ន ើយថាា យបង្គុំលាត្រេះអសសេិរនរថរនៅសង្មាង្ធម៌
ន េះត្បាប់នកាលិរៈជាសមាល ញ់ ៗ   ននាេះស្ដា ប់ន ើយក៏បា សនត្មច
នស្ដតាបរតិផលដូចាន   ក៏នាុំាន ចូលមកបសួជាឯ បិរាជាជ កនញង្ត្រេះ
រញរធស្ដសនា  ត្ានត្កាយរមកក៏បា សនត្មចត្រេះអរ រត  ន ើយ
ឧបរិសសៈគឺត្រេះស្ដរ ើបញរតនរថរ  បា រើជាបឋមស្ដវក័ត្រេះរញរធជាមាច ស់
នយើង្  ឯនកាលិរៈគឺត្រេះនមាគគលា នរថរ  ក៏បា រើជារញរិយស្ដវក័
ត្រេះរញរធជាមាច ស់នយើង្ន េះង្ដរ,  ឯការនសរគប់ ឹង្បណ្ឌិ រ  ក៏ន ើញ
ថាបា ដល់ ូវនសចកាើចនត្មើ នោយរិរ  ។  មា នរឿង្នចារ ៥០០ 
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នាក់ដទរនរៀរភ័្យ ឹង្រាេបញរសនលើករ័រនដញតាម  ក៏ររ់ចូលនៅ
សូមសមាទ សើល ៥ អុំរើសុំណាក់អរញ្ញិកនរថរ ៗ   ក៏ឲ្យសមាទ 
សើល ៥ ចប់  រាេបញរសមកទ ់ចាប់យកនៅសមាល ប់នៅ  បា នៅ
នកើរស្ដថ  សួគ៌ន ម្ េះតាវរឹង្ស  នស្ដយសញខកនញង្រិរាវមិា ទុំង្អស់  
នោយការនសរគប់ ឹង្បណ្ឌិ រននាេះឯង្  ។ 

 
 

 

គប់ប្រាជ្ញនាំប្រាណឲ្យបានសខុ គប់ពាលនាំសដកុចិត្តមួហ្មង 
គប់ប្រាជ្ញនាំឃ្លា ត្ចាកបាបផង គប់ពាលសៅហ្មងជាប្ររប្រកត្ី ។ 
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មង្គលទី ៣ 

បូជា  ច  បូជនិយានំ 
កិរយិបូជាដល់បញគគលង្ដលគរួបូជាទុំង្ឡាយ  ជាមង្គលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  បញគគលង្ដលគរួបូជាននាេះ  បញគគលជា ់ខពស់គឺ 
ត្រេះរញរធ  ត្រេះបនចចករញរធ  ត្រមទុំង្ត្រេះធម៌   ិង្ត្រេះសង្ឃ,  បញគគល
ជា ់កណាា លគឺ ឧបេាយចារយ  មាតាបិតា  បង្ត្បុស  បង្ត្សើ  
េើដូ េើតា   ិង្សមណ្ត្  មណ៍្ទុំង្ឡាយឯណា  ង្ដលមា សើល  
ទុំង្អមាលន េះជាបញគគលគួរបូជា,  បញគគលជា ់ទបគឺស្ដា មើ  ក៏ជា
បញគគលគរួបូជារបស់ភ្រយិង្ដរ  ឯបញគគលង្ដលបា បូជាត្រេះរញរធ   ឹង្នាុំ
ឲ្យមា នរេេះនត្ចើ ,  នបើបា បូជាត្រេះធម៌ ឹង្នាុំឲ្យមា បញ្ជញ នត្ចើ ,  
នបើបា បូជាត្រេះសង្ឃ   ឹង្នាុំឲ្យមា នភាគសមបរតិនត្ចើ   តាម
អា ញភារត្រ័យររ័នននាេះ  ការង្ញកផលា ិសង្សបូជាន េះ  ត្ា ់ង្រឲ្យ
ន ើញគញណា ញភារត្រេះត្រ័យររ័នប៉ាញនណាណ េះ,  ឯត្រេះរញរធ  ត្រេះធម៌   ិង្
ត្រេះសង្ឃននាេះនលាករញកដូចជាបិតាមាតា ិង្បញត្រ  នៅកនញង្ប ទញកត្គួ- 
ស្ដរ ើមយួ ៗ មិ បាច់ោច់ឆ្ង យរើាន នរកនរ,  ឯអនកនធាើបូជាត្រេះរញរធ  
 ឹង្បា ត្បនយេ ៍កនញង្ជារិន េះផង្  កនញង្ជារិខាង្មញខផង្  ដូចនរឿង្ 
នាយមាលាការន ម្ េះសញម ៈ  ង្រង្ង្រនបេះផ្ក មលិេះយករើសួ ផ្ក នៅ 
ថាា យត្រេះបាររិមពិស្ដររាល់ ៗ ទថង  ។  ទថងមយួននាេះបា េបួ ឹង្ត្រេះ 
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ស្ដស្ដា ចារយនកើរចិរតត្េេះថាល   ក៏យកផ្ក មលិេះននាេះបាចថាា យត្រេះស្ដស្ដា
ចារយនៅនា ក់កណាា លផលូវនៅ  ។  ឯផ្ក មលិេះននាេះ ក៏មិ មា ត្េុេះ 
មកដល់ដើន ើយ នកើរជាផ្ក កត្មង្សុំណាញ់ចាក់ង្ត្សេះជាប់ជាផ្ទ ុំង្ 
រើរផ្ទ ុំង្  គឺផ្ទ ុំង្មយួអង្ណ្ា ររើខាង្នវាង្  ផ្ទ ុំង្មួយនរៀរអង្ណ្ា ររើ 
ខាង្ស្ដា ុំ ន ើយអង្ណ្ា រតាមត្រេះរញរធអង្គនៅ,  ឯនាយសញម មាលា- 
ការននាេះ  កាលនបើបា ន ើញដូនចាន េះន ើយ  ក៏ររឹង្រនកើរចិរតត្េេះថាល  
ន ើង្ខាល ុំង្ណាស់  លញេះនៅដល់ផទេះន ើយក៏ត្បាប់ដុំនណ្ើ រននាេះដល់ 
ភ្រយិ ៗ ននាេះជាត្សើ ល  ភ័្យនរកខាល ចជាប់នទសដល់ខលួ ដបរិ
ាម  ផ្ក ថាា យត្រេះបាររិមពិស្ដរ  ក៏បននាទ សស្ដា មើ ិយយសញុំង្លង្លេះាន  
កនញង្នវលាននាេះ  ន ើយចញេះនចញរើផទេះនៅត្កាបរូលររ៌មា ននាេះដល់
ត្រេះបាររិមពិស្ដរ ៗ ត្ជាបន ើយ ក៏ត្រេះអង្គបនណ្ា ញត្សើននាេះឲ្យនចញ
ចាករាេលាក ើ  ន ើយឲ្យនៅនាយមាលាការមកសួរបញ្ជជ ក់  ត្រង់្ត្ជាប
ន រញសរាត្គប់ន ើយ  ត្រេះអង្គត្េេះថាល  ឹង្នាយមាលាការ  នរើបត្រង់្
ត្រេះរាេទ របស់ឲ្យនាយមាលាការ  កនញង្មួយមញខ ៗ ត្បាុំបើ ៗ  គឺ
មាស  ត្បាក់  នា  ត្កបើ  ដុំរ ើ  នសេះ  ខ្ញ ុំត្បុស  ខ្ញ ុំត្សើ   ិង្ ត្សុកសួយ
ត្បាុំបើត្សុកនរៀរឲ្យជារងាា  ់ដល់នាយមាលាការ ៗ ន េះមិ ង្ម មា 
ផលា ិសង្សត្រឹមង្រប៉ាញនណាណ េះ  ឹង្មិ លាកល ក់នៅ រកអស់មយួង្ស កបប
នរៀរ ន ើយលញេះជារិជារើបុំផញរ ឹង្បា ត្តាស់ជាត្រេះបនចចករញរធ ១ 
ត្រេះអង្គមា នាមថាសញម ៈ  នោយផលបូជាផ្ក មលិេះននាេះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ៤ 

បដិរបូម្េសវាម្ោ  ច 
កិរយិនៅកនញង្ត្បនរសដ៏សមគរួ  រញកជាមង្គលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ត្បនរសដ៏សមគរួននាេះ  សុំនៅយកត្បនរស
ង្ដលបរបូិណ៌្នៅនោយធម៌វ ័ិយ  នបើត្ារញរធសម័យសុំនៅយកមេឈមិ
ត្បនរស  ជាត្បនរសបរបូិណ៌្នៅនោយធម៌វ ័ិយ  ន ើយសថិរនៅ ក់
កណាា លង្ផ ដើ រញកថាជាបដិរូបត្បនរស  នត្ េះត្បនរសននាេះមា 
ត្រេះរញរធ   ិង្ត្រេះបនចចករញរធ   ិង្អង្គស្ដវក័ត្រេះរញរធ  ង្រង្នកើរង្រង្
សថិរនៅរើននាេះ  បញគគលង្ដលសថិរនៅកនញង្មេឈមិត្បនរសននាេះ  រង្មង្
បា អ ញរតរយិធម៌  គឺធម៌ដ៏ត្បនសើរនលើសលប់ ៦ ត្បការគឺ ៖ 

១. េសសនានុរតរយិៈ ន ើញត្បនសើរ  គឺន ើញត្រេះ
រញរធ,  ត្រេះបនចចករញរធ   ិង្អង្គស្ដវក័ត្រេះរញរធ ១ ; 

២. សវនានុរតរយិៈ   ស្ដា ប់ត្បនសើរ  គឺស្ដា ប់ធម៌ត្រេះរញរធ
ជានដើម ១ ;  

៣. លាភានរុតរយិៈ   បា ត្បនសើរ  គឺបា  ូវសទធ យចិរត,  
នេឿកមមផល,  នេឿគញណ្ត្រេះររ ត្រ័យជានដើម ១ ; 

៤. សកិ្ខខ នុរតរយិៈ   សិកានរៀ សូត្រត្បនសើរ  គឺសិកាធម៌
អាថ៌ ឬ ធមមវ ័ិយរញរធស្ដសនា ១ ; 
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៥. បារចិរយិានរុតរយិៈ   បនត្មើត្បនសើរ  គឺបា បនត្មើនធាើជា
ឧបោឋ កៈ ឬឧបោឋ យកិាត្រេះរញរធ  ឬជានវយាវចចករត្រេះសង្ឃ ១ ; 

៦. អនសុសត្ថនរុតរយិៈ   រឭកត្បនសើរ  គឺរឭកដល់គញណ្ 
១០ យ៉ា ង្មា រឭករញរធគញណ្,  ធមមគញណ្,  សង្ឃគញណ្  ជានដើម ១ ។ 

 រមួជា ៦ ត្បការ ន ើយបញគគលននាេះមា សទធ   មា នសចកាើ
នសនហា  ជាប់មិ ោច់នោយចុំង្ណ្កមយួ  ដូចនរឿង្ត្  មណ៍្ន ម្ េះ
វគគលិ  នៅកនញង្ត្កុង្ស្ដវរថើ  បា ន ើញរូបត្រេះរញរធជាមាច ស់ន ើយ  ក៏
មា ចិរតត្េេះថាល  នកើរនសចកាើនសនហាជាប់ចិរតសអិរកនញង្ត្រេះរញរធរូបននាេះ  
ចង់្ង្រនមើលត្រេះរូបមិ នចេះង្វអរវអ ់នស្ដេះ  នរើបដកខលួ នចញរើផទេះនៅ
បសួកនញង្សុំណាក់ត្រេះស្ដស្ដា   ។  លញេះបសួន ើយកាលណា  ាម  គិរ
សិកានរៀ សូត្រធម៌អាថ៌អាើនស្ដេះ  គិរង្ររើតាមនមើលត្រេះបរមរូបរបស់
ត្រេះរញរធអង្គននាេះ លញេះឧប ិសសយ័ង្ដលអាត្ស័យ  ិង្នសចកាើអប់រ ុំកនញង្
ត្រេះស្ដស្ដា ចាស់កាល ន ើយ  នរើបត្រេះអង្គមា ត្រេះរញរធដើកាថា ៖ 
  “ ង្ ែ៎ !  វគគលិ  អនកឯង្កញុំនមើលរូបរថាគរនោយមុំសចកខញអនក
ន ើយ  អនកចូរនមើលធម៌  ចូររិចារណាឲ្យន ើញធម៌រថាគរវញិចញេះ,  
អនកណាន ើញធម៌  អនកននាេះន ម្ េះថាន ើញរថាគរ  អនកណាន ើញ
រថាគរអនកននាេះន ម្ េះថាន ើញធម៌  ឯអនកឯង្ន េះគិរង្រនមើលត្រឹម
ង្ររូបរថាគរប៉ាញនណាណ េះ  មិ នមើលធម៌រថាគរនោយបញ្ជញ ចកខញនស្ដេះ
ន ើយ  នណ្ហើ យចញេះអនកចូរនចៀសនចញរើរើន េះនៅ ! ”  ។   
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វគគលិភិ្កខញននាេះ  កាលនបើឮត្រេះរញរធជាមាច ស់ត្រង់្បនណ្ា ញនចញ
ដូនចាន េះន ើយ  ក៏ ឹករូចចិរតណាស់ង្ត្សកត្រនហារយុំ  ន ើយនដើរន ើង្
នៅនលើភ្នុំដរាបដល់កុំរូល  គិរថាអាតាម អញរស់នៅនធាើអាើនរៀរន ើយ  
នបើខា ន ើញត្រេះស្ដស្ដា ន ើយ  ស្ដល ប់នៅត្បនសើរជាង្រស់នៅ  ន ើយ
ត្បុង្ ឹង្ផាួលខលួ ត្បនមៀលរមាល ក់មករើនលើកុំរូលភ្នុំឲ្យស្ដល ប់  ។  ត្ា
ននាេះត្រេះស្ដស្ដា ត្រង់្ត្ជាបន ើយ  ក៏ត្រេះអង្គនធាើបាដិហារយហាក់បើ
ដូចជាត្រេះអង្គយង្នៅគង់្ចុំន េះភ្ក្ដកាវគគលិភិ្កខញននាេះ  ន ើយបនញ្ចញ
ត្រេះរសមើ ៦ ត្បការ  នបាយត្រេះ សតនៅភិ្កខញវគគលិថា ៖  “ ង្ ែ៎ !  វគគល ិ
ៗ ”,  ន ើយត្រង់្ត្បទ ធម៌នរសនាចុំន េះមញខវគគលិ ៗ  ក៏មា ចិរត
ត្េេះថាល នកើរឧនរាងាគ បើរិ  អង្ណ្ា រខលួ ន ើង្នៅនលើអាកាស  ន ើយ
នលឿ នឆ្ព េះនៅកា ់វរតនេររ កនញង្ត្ាននាេះ  ត្បាជ្ាក៏ចាក់ធលញេះន ើញ 
ចាស់ ូវចរញរារយិសចច  បា សនត្មចត្រេះអរ រតការ់កិនលសជា 
សមញនចារបបហារ  នោយស្ដរបា នៅកនញង្ត្បនរសដ៏សមគរួ  បរបូិណ៌្
នោយវរថញស័កាិសិរធិមា ត្រេះរញរធជានដើម  ដូចបា អធិបាយមកខាង្
នដើមននាេះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ៥ 

បុម្ពេ  ច  ករបុញ្ាត្ថ 
ភាវទ បញគគលបា នធាើបញណ្យរញកន ើយកនញង្កាលមញ   ជាមង្គលដ៏ឧរតម ។  

 អធិបាយថា ៖  ការនធាើទ កាើ,  ការរកាសើល ៥,  សើល ៨
ជានដើមកាើ,  ការនធាើភាវនាខាង្ផលូវសមថៈឬវបិសសនាកាើ,  ការនធាើកង្ការ
កញសលដទរ ៗ មា  នធាើរញរធបូជា,  ធមមបូជា,  សង្ឃបូជាឬក៏នរៀ ធម៌
ស្ដា ប់ធម៌នរសនាជានដើមកាើ  នៅថានធាើបញណ្យទុំង្អស់  បញណ្យង្ដល
បញគគល ឹង្នធាើបា ននាេះ  នកើរមកអុំរើ ន រញ ៣ យ៉ា ង្គឺ ៖ 

១.  បោម្ទ្ធ នកើរមកអុំរើង្ភ្នកន ើញរូប  ត្រនចៀកឮ
សនមលង្ជានដើម  ន ើយចិរតក៏ត្េេះថាល ន ើង្នធាើបញណ្យ  មា ទ ជានដើម
ននាេះ ៗ នៅ ; 

២. សមំ្វម្ោ នកើរមកអុំរើង្ភ្នកន ើញរូប ម ញសស
ចាស់ឈសឺ្ដល ប់ជានដើម   ន ើយរក់សលញររ ធរ់កនញង្ចិរតក៏នធាើបញណ្យននាេះ ៗ 
នៅ ; 

៣. ម្រសចុរតិ្ថ  នកើរមកអុំរើបញ្ជញ រិចារណាន ើញនទស    
កនញង្អុំនរើរញចចររិ  ន ើញគញណ្កនញង្អុំនរើសញចររិន ើយនធាើបញណ្យ  មា 
ទ  ិង្សើលជានដើមននាេះ ៗ នៅ  ។ 
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អុំនរើបញណ្យទុំង្អស់ននាេះ  បញណ្យណាមយួកាើង្ដលបញគគលត្បុស-
ត្សើ  បា នធាើ  បា ស សុំរញកមកន ើយកនញង្កាលមញ គឺ ៖  តាុំង្អុំរើជារិ
មញ  ៗ មក បញណ្យន េះឯង្មិ នភ្លចបញគគលននាេះន ើយ   ឹង្តាមរក
បញគគលននាេះឲ្យផលសញខ ចនត្មើ តាមលុំោប់ភ្រត្គប់ ៗ ជារិរញុំន លៀង្
ឃាល រ;    ដូចនរឿង្ត្រេះបារមហាកបិ រាេយ   ិង្ត្រេះនាង្អននាជានរវ ើ
ជានដើម,  មា នសចកាើរុំណាលនរឿង្ន េះរញកកនញង្គមពើរមង្គលរថរើប ើថា៖ 
ត្ាននាេះជាចននាល េះត្រេះរញរធស្ដសនា  មា ត្សុកមយួន ម្ េះថា  នបសក 
ត្ាម  គឺជាត្សុកជាង្រមាញមា ម ញសស ១០០០ ត្គួនៅកនញង្ត្សុក
ននាេះ  ឯនមជាង្ង្ដលជាធុំជាង្ននាេះ  ជាអនកមា សទធ ត្េេះថាល កនញង្ការ 
បញណ្យ  ត្ាននាេះមា ត្រេះបនចចករញរធមយួ  ់អង្គមកអុំរើទត្រ មិ  ត 
ន ើយបា េបួ ឹង្នមជាង្រមាញ ៗ ង្ដលជាធុំជាង្នគននាេះ  ន ើញ  
ន ើយក៏ត្េេះថាល   រិរ ិម ាត្រេះបនចចករញរធទុំង្ ១០០០ អង្គននាេះ  សូម 
ឲ្យគង់្នៅចាុំវសាកនញង្ត្សុកននាេះ  ។  លញេះត្រេះបនចចករញរធររលួ ិម ត
ន ើយ  ម ញសសនៅកនញង្ត្សុកននាេះទុំង្អស់ាន ក៏មា សទធ ត្េេះថាល កា ់ 
អង្គ  មយួនាក់មយួអង្គ ៗ ត្គប់ទុំង្ ១០០០ អង្គ  ។  លញេះដល់ទថង 
នចញវសា  ក៏នាុំាន ត្បនគ សុំររ់ស្ដដកចុំណាុំវសាដល់ត្រេះបនចចក- 
រញរធទុំង្ឡាយននាេះត្គប់ ៗ ាន   ។  ឯនមជាង្ង្ដលជាធុំជាង្នគត្រម 
ទុំង្ភ្រយិជាអនកមា ត្បាជ្ាជាង្នគ      នៅនវលាត្បនគ សុំររ់ចុំណាុំ 
វសាននាេះ  មិ ត្បនគ រនរ ៗ ដូចនគនរ   ភ្រយិនមជាង្រមាញននាេះ 
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បា នបេះផ្ក  ននាង្ទត្រមា រណ៌្នលឿង្ ៗ ត្សស់លអចុំ  ួរើរ-បើ   យក 
 មកោក់នលើសុំររ់ននាេះន ើយនរើបត្បនគ ,       ន ើយរមកល់នសចកាើ 
ត្បាថាន ថា ៖  នកើរជារិកាលណានៅឯអនាគរនរៀរ  សូមឲ្យបា ជាធុំ  
ជាង្នគ  នធាើជានមនគដរាបនៅ  ន ើយសូមឲ្យបា នាមថា  អននាជា    
(ផ្ក  ននាង្ទត្រ)  ត្រមទុំង្សមបញរកាយ   ិង្នត្គឿង្នសលៀក ក់ក៏ឲ្យ 
មា រណ៌្សញរធង្រនលឿង្ ៗ ដូចជារណ៌្ផ្ក  ននាង្ទត្រដូនចនេះផង្,  ត្រេះ 
បនចចករញរធនលាកក៏ររលួនធាើអ ញនមារនាថា ៖ 

ឥចឆិរំ  បដឋរិំ  រុយហ ំ ខិបបម្មវ  សមិជឈរ ុ
នសចកាើត្បាថាន ង្ដលអនកត្បាថាន ន ើយ  បា រមកល់រញកន ើយកនញង្ចិរត 
ចូរឲ្យបា សនត្មចឆ្ប់រសួរា ់ទ ់ចិរតដល់អនកចញេះ (កញុំបើឃាល រន ើយ) 

ន ើយក៏នលាកនចៀសនចញរើរើននាេះនហាេះនៅកា ់ទត្រ មិ  ា 
វញិនៅ  ។  ឯរកួជាង្រមាញទុំង្ឡាយននាេះ  លញេះដល់នធាើកាល
កិរយិស្ដល ប់នៅ  ក៏បា នៅនកើរជានរវបញរតនៅកនញង្ស្ដថ  សួគ៌ន ម្ េះ 
តាវរឹង្ាទុំង្អស់ាន   ជាគណ្ៈនរវបញរត  មា វមិា នៅេបួេញុំាន   ឯ 
វមិា នរវបញរតង្ដលជានមជាង្រមាញជាធុំជាង្នគននាេះនៅចុំកណាា ល 
ន ើយវមិា នរវបញរតង្ដលជាកូ ជាង្រមាញ ៩៩៩ អង្គនរៀរននាេះនៅ 
នចាមនរាមេញុំវញិជាបរវិារ  វមិា ទ នរវបញរតជានមជាង្រមាញង្ដលធុំ 
ជាង្នគននាេះ,  ឯភ្រយិទ នរវបញរតង្ដលជាធុំជាង្នគននាេះក៏មា សមបញរ
នលឿង្  នត្គឿង្នត្បើត្បាសក៏សញរធង្រនលឿង្ដូចជាផ្ក  ននាង្ទត្រទុំង្អស់, 
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លញេះមកដល់ស្ដសនា  ត្រេះរញរធកសសបៈ  នរវបញរតទុំង្ឡាយននាេះ  ក៏ 
ចញរិមកនកើរកនញង្ស្ដថ  ម ញសសនលាកបា ស្ដង្កញសលនផសង្ៗ ជាថមើង្ថម  
នរៀរ  លញេះអស់អាយញនៅបា នៅនកើរជានរវបញរត  កនញង្នរវនលាកសួគ៌ 
នាយនរៀរ  ។  លញេះដល់មកស្ដសនាត្រេះសមាម សមពញរធ  ត្រង់្ត្រេះនាម 
នារមបរមត្គូជាមាច ស់ទ នយើង្ន េះ  នរវបញរតទុំង្ឡាយននាេះ  ក៏ចញរិ 
មកនកើរជាម ញសសទុំង្អស់ាន   ឯនរវបញរតជាធុំជាង្នគននាេះ  មកនកើរ 
កនញង្ត្រកូលកសត្របា ជានសាចនស្ដយរាេយ  ត្រេះនាមត្រេះបារមហា-
កបិ រាេយ  ឯភ្រយិនរវបញរតង្ដលជាធុំជាង្នគននាេះ  ក៏ចញរិមកនកើរជា
ម ញសសកនញង្ត្រកូលត្  មណ៍្  ន ើយមា នាមថាអននាជា  ទុំង្បា  
ជាអគគមន សើទ ត្រេះបារកបិ រាេយននាេះផង្  ។ 

ឯររកួនរវបញរតទុំង្ ៩៩៩ អង្គនរៀរននាេះ  ក៏ចញរិមកនកើរកនញង្ 
ត្រកូលអមារយ  លញេះធុំន ើង្ក៏បា នធាើជាអមារយមហាកបិ រាេយទុំង្
អស់ាន   ។  ឯត្រេះមហាកសត្រ ិង្អមារយទុំង្អស់ន េះរង្មង្ង្រនាុំាន  
ង្សាង្រកស្ដសនាង្ដលនាុំមក ូវនសចកាើសញខ  ។  លញេះសម័យមយួត្រេះ  
មហាកសត្រត្រមទុំង្អមារយទុំង្អស់ននាេះង្ នសាចយង្នៅត្កស្ដល
ឧរា   ក៏បា េួប ឹង្នាយឈមួញរនរេះង្ដលនាុំរុំ ិញនចញរើ គរ 
ស្ដវរថើមកេញួ  លញេះេបួន ើយត្រង់្សួរថា ៖ “ នាយឈមួញនអើយ ! អនក 
មករើ គរននាេះបា ដឹង្ដុំណឹ្ង្អាើង្បលកង្ដលនាុំមក ូវនសចកាើសញខដល់ 
ត្រនចៀកខលេះង្ដរ ? ”  នាយឈមួញននាេះក៏ត្កាបរូលថា ៖ “ បា ដឹង្ខលេះ 
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ង្ដរ ”  ។  ន ើយត្រេះអង្គឲ្យនាយឈមួញថាថាា យត្រង់្ត្រេះសណាា ប់  
នាយឈមួញក៏ត្កាបរូលថា ៖ 

  ពុម្ទ្ធា   ឧបបម្នាោ   ម្លាម្ក   
  ធម្មាេ  ឧបបម្នាោ   ម្លាម្ក   
  សម្ង្ោ ឧបបម្នាោ   ម្លាម្ក  

ត្រេះរញរធជាមាច ស់  ត្តាស់ន ើង្ន ើយ  កនញង្នលាក 
ត្រេះធម៌នកើរន ើង្ន ើយ  កនញង្នលាក 
ត្រេះសង្ឃមា ន ើង្ន ើយ  កនញង្នលាក  ។ 

ង្រ កយ ៣ មា៉ា រ់  ឬ ៣ បរប៉ាញនណាណ េះ  ត្រេះមហាកសត្រត្រមទុំង្
រាេអមារយត្រង់្ត្រេះសណាា ប់ន ើយនកើរបើរិទុំង្ ៥ ត្បការ  ត្រឺត្រួច 
សរាត្រេះកាយ  ន ើយត្រេះអង្គបូជានាយឈមួញននាេះកនញង្ កយមយួមា៉ា រ់ 
១ ង្ស កហាបណ្ៈ   ៣ មា៉ា រ់ត្រូវជា ៣ ង្ស កហាបណ្ៈ,  ន ើយ 
បញ្ជូ  នាយឈមួញននាេះនៅនបើកត្បាក់ត្រមទុំង្នាុំស្ដរនៅថាា យដុំណឹ្ង្ 
ត្រេះនាង្អននាជានរវ ើ  ជាត្រេះអគគមន សើឲ្យបា ត្ជាបផង្,  ចុំង្ណ្ក 
ត្រេះអង្គ ិង្រាេអមារយទុំង្ ៩៩៩ នាក់ននាេះ  ក៏ន ើង្នសេះបរនឆ្ព េះនៅ 
កា ់សុំណាក់ត្រេះស្ដស្ដា  ៗ  ត្រង់្ត្ជាបន ើយក៏ត្រេះអង្គត្រង់្យង្នៅ 
គង់្ចាុំររលួនៅនរៀបនវនរសទឹង្  ន ើយត្រង់្បនញ្ចញ ូវត្រេះរសមើទុំង្ ៦ 
រណ៌្  ភ្លឺលអឱភាសនត្ ង្ត្ យកនញង្រើននាេះ   ។    ឯត្រេះរាជាត្រមទុំង្  
រាេបរវិារ  លញេះនធាើគមនាការនៅត្រូវវលង្សទឹង្ ៣ សងាក រ់នរើបដល់  កនញង្ 
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សទឹង្ ើមយួ ៗ  រុំ ុំ ៣ ាវញរក៏មា      រុំ ុំធុំដល់នៅក លេះនយេ ៍ក៏  
មា   ។  ត្រេះអង្គត្រង់្អធិោឋ    ន ើយ ឹកដល់រញរធគញណ្  ធមមគញណ្ 
សង្ឃគញណ្  រចួន ើយក៏បរនសេះជា ់នលើខនង្រឹកននាេះ ៗ ក៏រងឹ្ដូចង្ផ 
ដើ  អាចឲ្យនសេះជា ់នដើរវលង្ការ់នៅបា រ ូរទុំង្ ៣ សងាក រ់ឥរផញង្ 
នេើង្នសេះនស្ដេះន ើយ  ។  លញេះនៅដល់ន ើយនសាចក៏ចញេះចាកអសសររ 
ត្រមទុំង្អមារយជាបរវិារ  ថាា យបង្គុំត្រេះអង្គន ើយ  ក៏គង់្ស្ដា ប់ធម៌ 
នរសនា  លញេះចប់ន ើយក៏បា សនត្មចនស្ដតាបរតិផលត្គប់ ៗ ាន កនញង្ 
ត្ាននាេះឯង្  ។  រ ើឯនាយឈមួញរនរេះបា នាុំដុំណឹ្ង្ននាេះនៅត្កាប 
រូលត្រេះនាង្អននាជា ៗ    បា ត្ជាបន ើយក៏ររឹង្រនកើរនសចកាើត្េេះថាល
ជាទត្រគញណ្  គឺកនញង្ កយ ១ មា៉ា រ់  ត្រេះនាង្បូជា ៣ ង្ស កហាបណ្ៈ 
រមួ កយទុំង្ ៣ មា៉ា រ់គឺ ៖  ត្រេះរញរធ ១,  ត្រេះធម៌ ១,  ត្រេះសង្ឃ ១ 
ត្រូវជា ៩ ង្ស កហាបណ្ៈ  នបើរមួទុំង្ត្បាក់ត្រេះរាជា ៣ ង្ស ផង្ 
នាយឈមួញរនរេះននាេះ  ត្រូវបា ត្បាក់ ១២ ង្ស កហាបណ្ៈ  កនញង្ត្ា 
ននាេះឯង្  ។  ឯត្រេះនាង្នរវ ើក៏នៅត្បរ ធអមារយទុំង្ ៩៩៩ នាក់មក 
ន ើយត្រូវជា ១០០០ នាក់ ឹង្ត្រេះនាង្  ក៏នាុំាន ន ើង្នលើរាេរថរូច 
ៗ នរៀង្ខលួ បរការ់សុំនៅនៅកា ់សុំណាក់ត្រេះស្ដស្ដា   ។  លញេះនៅ
ដល់សទឹង្រើ ១,  រើ ២,  រើ ៣  ង្ដលនៅជាសងាក រ់ ៗ រា ុំង្ផលូវននាេះ
ន ើយត្រេះនាង្នរវ ើក៏អធិោឋ    ន ើយ ឹកដល់គញណ្ត្រេះរញរធ,  ត្រេះធម៌,  
ត្រេះសង្ឃ  មា រុំ ង្ដូចាន  ឹង្ត្រេះរាជា  ន ើយបរត្រេះរាេរថវលង្ការ់  
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រឹកននាេះនៅបា ដូចាន   ឥរមា ររឹកស្ដន មដល់កង់្ត្រេះរាេរថ    ិង្  
នេើង្នសេះដល់ប ាិចប ាួចនស្ដេះន ើយ   ។   លញេះត្រេះនាង្នរវ ើត្រមទុំង្  
ភ្រយិរាេអមារយទុំង្អស់ាន ចូលនៅដល់ន ើយ,  ត្ាននាេះត្រេះ
ស្ដស្ដា  ត្រេះអង្គសង្មាង្បាដិហារយបាុំង្បិរេិរ មិ ឲ្យរកួេ ទុំង្រើរ 
ត្កុមន េះនមើលាន ន ើញន ើយ  នដើមបើកញុំឲ្យនកើរកាមរណាហ កនញង្ការ
ន ើញរូបននាេះ  ។  លញេះត្រេះនាង្អននាជានរវ ើរមួទុំង្ភ្រយិអមារយត្រូវ 
ជា ១០០០ នាក់ននាេះថាា យបង្គុំត្រេះស្ដស្ដា ន ើយអង្គញយនៅស្ដា ប់ធម៌ 
នរសនាចប់  បា សនត្មចមគគផលជាត្រេះអរយិបញគគលកនញង្ត្រេះរញរធ 
ស្ដសនា,  នរើបត្រេះស្ដស្ដា ត្ស្ដយឥរធិបាដិហារយ  ឲ្យេ ទុំង្ ២ រកួ 
ននាេះបា ន ើញាន   ។ 

ឯបញគគលង្ដលបា នធាើបញណ្យរើកនញង្ត្ាមញ រញកមក   ឹង្បា 
រមកល់នសចកាើត្បាថាន ត្រូវលអ  ជាមូលបណិ្ធិរញកមាុំន ើយ  ក៏បា ផល 
លអដូច ័យអធិបាយមកន េះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ៦ 

អរតសមាេ បណី្ធិ  ច 
កិរយិរមកល់ខលួ រញកនោយត្បទរ  ជាមង្គលដ៏ឧរតម   ។  

អធិបាយថា ៖  បញគគលង្ដលបា រមកល់ខលួ រញកនៅកនញង្សទធ   គឺ 
ការនេឿកមម  នេឿផល  នេឿគញណ្ត្រេះរញរធ,  ត្រេះធម៌,  ត្រេះសង្ឃជានដើម 
 ិង្រមកល់ខលួ រញកនៅកនញង្សើល ៥  សើល ៨  ឬកនញង្កមមបថ ១០ 
ត្បការ  ឬរមកល់ខលួ រញកនៅកនញង្ការស្ដា ប់ធម៌នរសនា  កនញង្ការបរចិាច គ 
ត្ររយនធាើទ   កនញង្ការរិចារណាបញ្ចកខ ធឲ្យន ើញថា  អ ិចចុំ  ជារបស់ 
មិ នរៀង្,  រញកខុំ  ជារបស់ង្រង្េបួត្បរេះង្រ ឹង្នសចកាើរញកខ,  អ តាត  
ជារបស់មិ ង្ម ខលួ ត្បាណ្  មិ នៅកនញង្អុំណាចនសចកាើអង្ារករ  ឬ 
បងាគ ប់បញ្ជជ េ ណាន ើយ  យ៉ា ង្ន េះជានដើមន ើង្នៅន ើយ  នរើប 
នលាកឲ្យន ម្ េះថា  រមកល់ខលួ រញកនោយត្បទរ  ។ 

មា នសចកាើរុំណាល  ដូចនរឿង្ត្  មណ៍្មាន ក់ជាម ញសសមិចាា -
រិដឋិខាង្នត្ៅរញរធស្ដសនា  នបើារ់ឮ កយនគន លថាត្រឹមង្រត្រេះរញរធ 
ត្រេះធម៌  ត្រេះសង្ឃដូនចនេះក៏មិ បា   ារ់មា ចិរតខឹង្ភាល មមយួរ ុំនរច 
នត្ េះារ់សអប់ត្រេះរញរធ  ត្រេះធម៌  ត្រេះសង្ឃណាស់  ប៉ាញង្ តនាង្
ត្  មណ្ើ ជាភ្រយិារ់ននាេះ  ជាម ញសសសមាម រិដឋិ  យល់ត្រូវលអត្េេះថាល  
កនញង្សើលធម៌ត្រេះរញរធស្ដសនា  ។ 
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សម័យទថងមយួននាេះ  ារ់ត្បឹកា ឹង្ភ្រយិថា  នយើង្ ឹង្ ិម ា 
រកួត្  មណ៍្មកនធាើបញណ្យកនញង្ផទេះនយើង្,  នាង្ត្  មណ្ើ ជាភ្រយិក៏ 
ត្រមតាមបុំណ្ង្ស្ដា មើឥរររឹង្ទស់  ។  ឯត្  មណ៍្ជាស្ដា មើននាេះ 
 ិយយនបាជ្ា ឹង្ភ្រយិថា ៖  “ នបើកាលណារកួត្  មណ៍្ទុំង្ននាេះ 
មកដល់ផទេះនយើង្ន ើយ  ចូរនាង្ឯង្ត្បយរ័នមារ់កញុំន លថាត្រេះរញរធ 
ត្រេះធម៌  ត្រេះសង្ឃន ើយ  នបើនាង្ឯង្ន លន ើយ  អញ ឹង្កាប់ 
សមាល ប់នាង្ឯង្នោយោវមិ ខា  ! ”  ។  ថាន ើយក៏នាុំាន ចារ់ង្ចង្ 
នភាេនាហារ  លញេះត្  មណ៍្ចូលមកអង្គញយកនញង្ផទេះ  េបួេញុំាន ន ើយ 
 ឹង្បរនិភាគ  នាង្ត្  មណ្ើ ង្ដលកុំរញង្ង្រខាា យខាល់បនត្មើ  ត្ស្ដប់ង្រ 
ចុំរប់នេើង្ភាល រ់មារ់ថា  នម្មា  រសស  ភគវម្ត្ថ ដូនចនេះជានដើម  ។ 
រកួត្  មណ៍្ឮ កយន េះន ើយ  ក៏ខឹង្ត្ចនឡារនាុំាន នេរត្បនរច 
ត្  មណ៍្ជាមាច ស់ផទេះ  ន ើយនត្កាកនដើរបារ់អស់នៅ  ។  ឯត្  មណ៍្ 
ជាស្ដា មើនត្កាធខឹង្ ឹង្ភ្រយិនរកណាស់  នេរត្បនរចផ្ា ស្ដនោយ 
ត្បការនផសង្ ៗ  ន ើយចូលនៅាល់សនមាចត្រេះបរមស្ដស្ដា   រូលសួរ 
អុំរើន រញជានត្គឿង្កុំចារ់ ូវនសចកាើនស្ដយនស្ដក   ិង្នដកលក់ជា
សញខ  ។  នរើបត្រេះអង្គត្រង់្ត្តាស់ថា ៖ “ មាន លត្  មណ៍្បញគគលសមាល ប់ 
 ូវកិនលស  គឺនសចកាើនដ មង្មា នទសៈជានដើម  នោយអរយិមគគ- 
ញ្ជញ ណ្រង្មង្នដកលក់ជាសញខ   ិង្មិ មា នសចកាើនស្ដយនស្ដកកនញង្
នលាកខាង្មញខ   ។    ត្  មណ៍្បា ស្ដា ប់ធមមនរសនាន ើយ     មា   
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នសចកាើត្េេះថាល រូលសញុំបរាជាជ ឧបសមបទកនញង្សុំណាក់ត្រេះបរមស្ដស្ដា  
ខុំចនត្មើ វបិសសនាមិ យូរប៉ាញនាម    ក៏បា សនត្មចត្រេះអរ រតការ់
កិនលសជាសមញនចារបបហារ  ដូចវសិេជនាមកន េះឯង្  ។ 

 

 

 

សសចកដីជ្ូនដាំណឹង ! 

សូមរង់្ចាុំអា ... ត្បោោ   គិហតិ្បរិបរតពិិោា រ 

នរៀបនរៀង្នោយ 

បណ្ឌិ រ  ឈមឹ  េូច   ិង្  បណ្ឌិ រ  សងុ្  សុវី 
រ.ស. ២៥១៦ -  គ.ស. ១៩៧២ 

ចមលង្ត្ថមចាប់ម្ដើម 
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មង្គលទី ៧ 

ពាហុសចចៈ 
ការបា ស្ដា ប់  បា នរៀ នចេះចាុំនត្ចើ   ជាមង្គលដ៏ឧរតម  ។ 

 អធិបាយថា ៖  ការបា ស្ដា ប់  បា នរៀ នចេះចាុំនត្ចើ    ូវធម៌ 
របស់ត្រេះរញរធជាមាច ស់  ឬស្ដវក័របស់ត្រេះអង្គ  ឬក៏េ ជាសបបញរសណា 
មយួ  នទេះជាបរាេិរកាើ  ត្គ សថកាើ  ង្ដលជាអនកអាចនរសនាចង្អញល 
បងាហ ញផលូវសួគ៌ផលូវ ិ ា  បា   នៅថា ពាហុសចចៈ  ។  នបើជាបញគគលា- 
ធិោឋ    នៅថា  រ ញសសូរ  ។  រ ញសសូរន េះមា  ២ យ៉ា ង្គឺ ៖ 
ត្គ សថជាអនកបា សិកានរៀ សូត្រនចេះចាុំនត្ចើ  អាចញញ ុំង្ត្បនយេ ៍ 
 ិង្នសចកាើសញខឲ្យនកើរន ើង្   ិង្អាចនោេះរញកខនទសរបស់ខលួ  ិង្
អនកដទរបា   ដូចជាត្រេះន ធិសរាកាលនកើរជាម សិាសកញមារ  ។ 

 មា នសចកាើរុំណាលថា ៖  កនញង្អរើរកាល  កាលត្រេះបារ 
ត្រ មររតនស្ដយរាេយសមបរតិកនញង្ត្កុង្ រាណ្សើ  ត្រេះន ធិសរាបា  
នស្ដយត្រេះជារិជាត្រេះរាេបញត្ររបស់ត្រេះរាជាអង្គននាេះ  ។  នដើមបើរង់្ចាុំ 
កាល ឹង្ត្គង្រាេយសមបរតិ ត្រេះន ធិសរាក៏ដកត្រេះអង្គថយនៅគង់្នៅ 
កនញង្ទត្រសិ   ជាមយួ ឹង្ត្រេះអ ញេ ២ ត្រេះអង្គ  ។  លញេះយង្ចូលនៅ
េិរត្សេះមយួ  ត្រេះន ធិសរានត្សករឹក  ក៏នត្បើច ទកញមារជាត្រេះអ ញេ 
បនាទ ប់ឲ្យនៅដង្រឹកខចប់ ឹង្សលឹកឈូកយកមកថាា យ   ។   ង្រកនញង្ត្សេះ  
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ននាេះ  មា អារកសរឹកមយួ ងួ្ង្ ង្រកា  ។  ច ទកញមារឥររិចារណា
ក៏ចញេះភាល មនៅកនញង្ត្សេះ  ត្រូវអារកសរឹកននាេះចាប់បងាខ ុំង្រញកមិ ឲ្យត្រ-
 ប់មកវញិ  ។  ត្រេះន ធិសរាដល់បារ់ច ទកញមារយូរនរកមិ ន ើញ
មក  ក៏ត្រង់្នត្បើសញរយិកញមារជាត្រេះអ ញេនៅឲ្យនៅតាម  ។  អារកសរឹក 
ក៏ចាប់សញរយិកញមារននាេះលាក់រញកនរៀរ  ។  លញេះបារ់ត្រេះអ ញេទុំង្រើរ 
មិ ន ើញត្រ ប់វញិ  ត្រេះន ធិសរាក៏ត្រង់្យង្នៅកា ់ត្សេះនោយ 
ត្រេះអង្គឯង្  ។  ត្រង់្រិចារណានោយវចិារណ្ញ្ជញ ណ្ត្ជាបចាស់ថា 
ត្បាកដជាមា អារកសរឹកអាត្ស័យនៅកនញង្ត្សេះ  នោយត្រង់្ន ើញង្រ 
ស្ដន មនេើង្ម ញសសចញេះ  ឯស្ដន មនេើង្ម ញសសន ើង្មកវញិាម    ត្រង់្ក៏
សួរនៅអារកសរឹកង្ដលចូលមកកា ់សុំណាក់ត្រេះអង្គថា ៖ “ បអូ នយើង្ 
ទុំង្រើរ  នរើអនកឯង្ចាប់រញកឬ ? ”  អារកសរឹកក៏នវលើយតាមរិរថា ៖   
“ ខ្ញ ុំបា ចាប់រញកង្ម  ”  ។  នរើបត្រេះន ធិសរាត្តាស់សួរនៅនរៀរថា 
“ អនកឯង្អាចចាប់ម ញសសសរាទុំង្អស់  ង្ដលចញេះមកកនញង្ត្សេះន េះឥរ
នរ ើសមញខ  ឬក៏មា នលើកង្លង្បញគគលង្បបណាង្ដរ ? ”  លញេះត្រង់្ត្ជាប 
ថា  អារកសរឹកមិ ហា៊ា  ចាប់បញគគលង្ដលនចេះនរវធម៌  ត្រង់្ក៏សង្មាង្ 
នរវធម៌ននាេះ  ត្បាប់អារកសរឹកកនញង្កាលននាេះឯង្  ។  អារកសរឹកបា 
ស្ដា ប់ធមមនរសនាន េះន ើយ  ក៏មា នសចកាើត្េេះថាល នរើបនាុំត្រេះរាេ
កញមារទុំង្រើរត្រេះអង្គ  មកថាា យត្រេះន ធិសរាវញិ  ។  ត្រេះន ធិសរា 
ជារ ញសសូរ      នរើបអាចនោេះត្រេះអង្គ ិង្ត្រេះអ ញេទុំង្រើរឲ្យរចួអុំរើ  
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អ តរាយបា   ។ 

 មយួវញិនរៀរ  បរាេិរជារ ញសសូរជាអនកនចេះចាុំត្រេះរញរធវច ៈ 
នត្ចើ   ក៏រង្មង្បា លាភ្សកាក រៈនត្ចើ   ដូចត្រេះអា  ទនរថរ  ។ 

 មា នសចកាើរុំណាលថា ៖  មា ត្  មណ៍្មាន ក់មា សទធ ចង់្
បូជាត្រេះធម៌  នរើបចូលនៅាល់ត្រេះបរមស្ដស្ដា ន ើយរូលថា ៖       
“ បរិត្រត្រេះអង្គដ៏ចនត្មើ  !  ត្រេះរញរធ ិង្ត្រេះសង្ឃ  ខ្ញ ុំត្រេះអង្គបា 
បូជាន ើយ  នៅង្រត្រេះធម៌មិ ទ ់បា បូជានៅន ើយ ,  នរើខ្ញ ុំត្រេះអង្គ 
 ឹង្បូជាត្រេះធម៌ននាេះកនញង្រើណា ? ”  នរើបត្រេះដ៏មា ត្រេះភាគជាមាច ស់ 
របថា ៖ “ មាន លត្  មណ៍្ !  នបើអនកចង់្បូជាត្រេះធម៌  ចូរបូជាចុំន េះ 
ភិ្កខញជារ ញសសូរចញេះ ”  ។  ត្  មណ៍្ក៏នដើរនៅសួរភិ្កខញសង្ឃ ៗ ក៏ត្បាប់ 
ថា ៖ ត្រេះអា  ទជារ ញសសូរ   នរើបនាុំចរញបបចច័យនៅបូជាត្រេះអា  ទ 
ន ើយចូលនៅាល់ត្រេះរសរលត្កាបរូលន រញត្គប់ត្បការ  ។  ត្រេះ 
ស្ដស្ដា ក៏ត្បទ ស័រទស្ដធញការររសរនសើរធមមបូជារបស់ត្  មណ៍្  ជា 
អន កត្បការ  ។  ឯរកួេ ដទរនរៀរ  ក៏នាុំាន យកចរញបបចច័យមក
បូជាត្រេះអា  ទនរថរជាប់ជា ិចចមិ ោច់  នោយន រញថាត្រេះអា  ទជា 
រ ញសសូរននាេះឯង្  ។  ពាហុសចចៈ  ចារ់ថាជាមង្គលដ៏ឧរតមដូច
បា អធិបាយមកន េះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ៨ 

សបិបៈ 
នសចកាើនវលៀវឆ្ល សកនញង្សលិបស្ដក្ដសតវជិាជ ការទុំង្រងួ្  ជាមង្គលដ៏ឧរតម ។ 

 អធិបាយថា ៖  សិបបៈ  មា  ២ យ៉ា ង្គឺ  អារសិបបៈ ១, 
អនាារសិបបៈ ១  ។  អារសិបបៈ  គឺសិបបៈរបស់ត្គ សថអនកត្គប់ 
ត្គង្ផទេះសង្មបង្,  ង្ចកនៅមា  ២ យ៉ា ង្គឺ ៖  សិបបៈសត្មាប់បញរស
មា ការសិកានរៀ សូត្រសិលបស្ដក្ដសានផសង្ ៗ      មា អកសរស្ដក្ដសា,  
គណិ្រស្ដក្ដសា,  វរិាស្ដក្ដសាជានដើម  ឬកិចចការចិញ្ច ឹមេើវរិមា ការ 
ជាង្នឈើជាង្ផទេះ  ឬ ណិ្េជកមមជានដើម ១  ។  សិបបៈសត្មាប់ក្ដសាើ  គឺ 
ការនរៀបចុំផទេះសង្មបង្ចារ់ង្ចង្នភាេនាហារជានដើម ១  ។  នសចកាើ
នវលៀវឆ្ល សកនញង្សិបបៈទុំង្ន េះជានដើម  ចារ់ថាជាមង្គល  នត្ េះជាន រញ
នាុំយក ូវលាភ្សកាក រៈមកឲ្យ  ។  មា៉ាង្នរៀរ  សិបបៈសូមបើង្រមយួ  
ង្ដលបញគគលបា នរៀ យ៉ា ង្ស្ដទ រ់េុំនាញន ើយ  រង្មង្ញញ ុំង្ឧរតមត្ប -
នយេ ៍ឲ្យសនត្មចបា ,  សិបបៈសូមបើនត្ចើ ង្រមិ ស្ដទ រ់េុំនាញ  ក៏ 
ឥរបា ការ  កាល យនៅជាថាន ុំរិស  នាុំឲ្យនៅា ត្កហាយឥរអុំនរើ  ។  ដូច 
នរឿង្បញរសខាិ មាន ក់ជារយួ៉ា ង្  ង្ដលបា យសស័កាិនោយសិបបៈដ៏
ស្ដទ រ់េុំនាញរបស់ខលួ   ។ 

 នសចកាើរុំណាលថា ៖   មា បញរសខាិ មាន ក់    ជាអនកបញិ ត្បសប់   
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ផ្ទ រ់ត្ាប់ត្កួសរមលញេះសលឹកនឈើនកើរជារូបដុំរ ើ  រូបនសេះ  ។  រកួនកមង្ 
គងាា លនា  ង្រង្ ិយយឲ្យផ្ទ រ់ត្ាប់ត្កួសរមលញេះសលឹកទត្េត្កឹមមយួ 
នដើមឲ្យនកើរជារូបសរាននាេះនផសង្ ៗ  ន ើយវាឲ្យបាយរឹកបរនិភាគ  ។  
ទថងមយួត្រេះរាជាត្កុង្ រាណ្សើ  នសាចយង្នៅត្កស្ដលឧរា   លញេះ 
នសាចនៅដល់នដើមទត្េត្កឹមននាេះន ើយររន ើញរូបនសេះ  ដុំរ ើជានដើម
នៅនលើសលឹកនឈើ  ក៏ត្តាស់សួររកេ អនកនធាើ  ។  បញរសខាិ ននាេះក៏ត្កាប 
បង្គុំរូលថា ៖  “ ខ្ញ ុំត្រេះអង្គនធាើ ”  ។  នរើបត្រង់្ឲ្យនាុំបញរសខាិ ននាេះមក 
ន ើយត្តាស់សួរថា ៖  “ អនកអាចផ្ទ រ់អាចម៍រង្រ ១ នា បិញ្ចូ លកនញង្ 
មារ់បញនរា រិបា នរ  នត្ េះបញនរា រិននាេះមារ់រងឹ្ណាស់ ”  ។  លញេះ 
ត្រង់្ត្រេះសណាា ប់ថា  បញរសខាិ អាចនធាើបា   ត្រង់្ក៏ឲ្យនគនាុំបញរសខាិ 
ននាេះចូលនៅកនញង្ត្រេះបរមរាេវា ុំង្  ឲ្យអង្គញយខាង្កនញង្វា ុំង្    ។  កាល 
បញនរា រិននាេះហាមារ់ ិយយ ឹង្ត្រេះរាជា  បញរសខាិ ក៏ផ្ទ រ់អាចម៍
រង្រមយួដញុំចូលកនញង្មារ់  ន ើយផ្ទ រ់ដរាបដល់អស់អាចម៍រង្រ ១ 
នា  ិ  រចួន ើយក៏អត្ង្ ់វា ុំង្  ឲ្យសញ្ជញ ថា ៖  “ អាចម៍រង្រអស់ 
ន ើយ ! ”  ។  ត្រេះរាជាមា ត្រេះរាេឱងាក រ ឹង្បញនរា រិថា ៖  “ នលាក 
អាចារយ !  ខ្ញ ុំមិ អាច ិយយ ឹង្នលាកបា នរៀរនរ  នត្ េះនលាក
អាចនលបអាចម៍រង្រអស់ ១ នា បិា ,  បញនរា រិក៏ខាម សង្លង្ន ើប
មារ់ ិយយរនៅនរៀរបា   ។  ត្រេះរាជាមា ត្រេះរ័យនស្ដម សស
 ឹង្បញរសខាិ ណាស់  ត្រង់្ត្បទ ខ្ញ ុំត្បុសត្សើជានត្ចើ   ត្រមទុំង្ត្សុក  
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សួយ ៨ នរៀរ  ។  បញរសខាិ បា យសបា ស័កាិន េះ  មករើសិបបៈដ៏ 
ស្ដទ រ់េុំនាញរបស់ខលួ ននាេះឯង្  ។ 

 ឯអនាារសិបបៈ  បា ដល់សិបបៈរបស់រកួបរាេិរអនកមិ មា  
កង្ាល់នោយផទេះសង្មបង្  មា ការការ់ចើវរជានដើមតាមកិចចត្រេះវ ័ិយ។ 
បញគគលង្ដល ល្ សទវកនញង្កិចចននាេះ  ន ម្ េះថាបា  ូវមង្គលដ៏ឧរតម  
នត្ េះជាន រញបា  ូវគញណ្  មា នសចកាើសរនសើរជានដើម  ដូចត្រេះ
អា  ទនរថរ  ។ 

 មា នសចកាើរុំណាលថា ៖  កាលទថងមយួត្រេះដ៏មា ត្រេះភាគជា 
មាច ស់ត្រង់្រញរធដុំនណ្ើ រនៅកា ់ត្កុង្រាេត្គឹេះ  ត្រង់្បា ររន ើញខទង់្
ង្ត្សរបស់អនកង្ដ មគធៈមា រនបៀបនរៀបរយលអ  ក៏ត្រង់្ត្តាស់ ឹង្ត្រេះ 
អា  ទថា ៖ “ មាន លអា  ទ !  ចូរអនកការ់ចើវរខទង់្ដូចខទង់្ង្ត្សរបស់អនក 
ង្ដ មគធៈន េះចញេះ   ឹង្រចួនសចកាើអ តរាយអុំរើនចារ ”  ។  ត្រេះអា  ទ 
ររលួត្រេះរញរធដើកាន ើយ  ក៏ចារ់ង្ចង្ការ់ចើវរឲ្យជាបញ្ចកខ ធនដរត្េ-
លក់ន ើយ  នាុំចូលនៅថាា យត្រេះដ៏មា ត្រេះភាគ  ត្រេះអង្គត្រង់្
សរនសើរជាអន កបបការ  ។ 

 ការ ល្ សទវកនញង្សិបបៈទុំង្រងួ្  ចារ់ថាជាមង្គលដ៏ឧរតមនត្ េះ 
ជាន រញនាុំមក ូវគញណ្មា បសុំស្ដជានដើម  ដូចបា អធិបាយមក
ន េះឯង្  ។  
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មង្គលទី ៩ 

វិនម្យា  ច  សសុកិខិម្ត្ថ 
វ ័ិយង្ដលបញគគលសកិានោយត្បទរន ើយ  ជាមង្គលដ៏ឧរតម ។ 

 អធិបាយថា ៖  វ ័ិយមា  ២ យ៉ា ង្គឺ  អារយិវ ័ិយ  វ ័ិយ 
សត្មាប់រកួត្គ សថ ១,  អនាារយិវ ័ិយ  វ ័ិយសត្មាប់រកួបរាេិរ 
១  ។  អារយិវ ័ិយ  សុំនៅយកសើល ៥,  សើល ៨   ិង្កមមបថ 
១០  ។  អនាារយិវ ័ិយ  សុំនៅយកការត្បត្រឹរតកនញង្បារសិញរធិសើល 
ទុំង្ ៤ របស់ភិ្កខញ  សិកាខ បរ ១០,  រណ្ឌ កមម ១០,  នាស ង្គ ១០, 
នសខិយវរត ៧៥,  សិកាខ បរកនញង្នលាកវេជៈ ៤៩   ិង្កនញង្វរតទុំង្ឡាយ 
មា ខ ធកវរតជានដើមរបស់រួកស្ដមនណ្រ  ។ 

 បញគគលង្ដលមា នសចកាើត្បមារ  មិ រកាវ ័ិយរបស់ខលួ នលាក 
នៅថា  បញគគលត្រុសាសើល  ង្រង្រង្រញកខកនញង្អបាយជាត្បាកដ  ដូច
មា បាលើថា ៖ 

េុសសមី្លា  អបាយគម្ត្ថ  អាហុ 
បញគគលត្រសុាសើល  នលាកន លថាង្រង្នៅកា ់អបាយជាត្បាកដ  ។ 

 ឯបញគគលមា សើល  រង្មង្បា ររលួ ូវអា ិសង្សទ សើលរបស់ 
ខលួ  ៗ      ឹង្ររលួយក ូវផលនផសង្ ៗ ាន ដូនចនេះ ៖   ការមិ សមាល ប់ 
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សរា  រង្មង្មា រូបលអ  មា អាយញង្វង្,  ការមិ លួចត្ររយរបស់នគ  
រង្មង្មា នភាគសមបរតិគង់្វង្សឋរិនឋរ មិ វនិាសអ តរាយនៅនោយ
ន រញនផសង្ ៗ  មា អ តរាយអុំរើនចារជានដើម,  ការមិ ត្បត្រឹរតខញសកនញង្
កាម  រង្មង្បា ត្គប់ត្គង្ត្គួស្ដរនោយសញវរថិភារ,  ការមិ ន ល 
មញស្ដវារ  រង្មង្មា សនមលង្រើនរាេះ  មិ ត្រូវ កយនចារន លបងាក ច់ 
របស់អនកដទរ,  ការមិ ផឹកសញរា ិង្នមរយ័  រង្មង្មា សរិបញ្ជញ   មិ  
វកួរលើលានផាសផ្ា ស  ។  ន េះជាផលរបស់បញគគលង្ដលរកាសើល ៥ ។ 
មា៉ាង្នរៀរបញគគលអនកមា សើល  រង្មង្បា នៅនកើរកនញង្ស្ដថ  សួគ៌ជា 
ត្បាកដ  ដូច ិទ អុំរើឈមួញសុំនៅទុំង្ ៧០០ នាក់ ។ 

 មា នរឿង្រុំណាលថា ៖ មា  ណិ្េ ៧០០ នាក់ន ើង្េិេះ
សុំនៅវលង្ការ់សមញត្រ  នដើមបើនធាើ ណិ្េជកមម  ។  លញេះដល់ទថងគុំរប់ ៧ 
សុំនៅក៏លាកល យនាកណាា លមហាសមញត្រ  ។   ណិ្េទុំង្ឡាយ  
ស្ដា យេើវរិខាល ចនសចកាើស្ដល ប់  នាុំាន ត្កាបសុំរេះប ់ត្ស ់នរវតាង្ដល 
ខលួ រាប់អា ត្គប់ៗ ាន   ។  ត្ាននាេះត្រេះន ធិសរានកើរជានាយសុំនៅ 
កាលទថង ឹង្ចញេះសុំនៅននាេះ  បា ថាា យទ ដល់ត្រេះសង្ឃ ិង្ររលួ 
រកាសើល  ។  ត្រេះន ធិសរាននាេះអង្គញយកណាា លសុំនៅ  រិចារណា
 ូវទ  ិង្សើលរបស់ខលួ   ឥរមា នសចកាើរក់សលញរន ើយ  ។  
 ណិ្េទុំង្ឡាយន ើញង្បលកដូនចាន េះន ើយ  នរើបសួរអុំរើន រញង្ដល 
មិ មា ភ័្យ       ត្រេះន ធិសរាត្បាប់ថានោយន រញង្ដលខ្ញ ុំបា រកា 
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សើល  ។   ណិ្េទុំង្ននាេះក៏បា សញុំសើលកនញង្សុំណាក់ត្រេះន ធិសរា 
ត្រេះន ធិសរាក៏ចារ់ម ញសសជា ៧ រកួ,  កនញង្ ១ រកួ ១០០ នាក់  រចួ 
នរើបឲ្យសើលមយួរកួមាង្ ៗ  ។  រកួរើ ១  ររលួសើលន ើយរឹកលិច 
ដល់កនេើង្,  រកួរើ ២ ត្រឹមេង្គង់្,  រកួរើ ៣ ចនង្កេះ,  រកួរើ ៤ ត្រឹម 
ផចឹរ,  រួករើ ៥ ត្រឹមនោេះ,  រកួរើ ៦ ត្រឹមក,  រកួរើ ៧ រឹកដល់ត្រឹម 
មារ់  ។  លញេះឲ្យសើលរចួន ើយ  ត្រេះន ធិសរាង្ត្សកត្បកាសថា ៖    
“ សើល ៥ ន េះឯង្ជារើរឹង្ ក់របស់អនករាល់ាន   មិ មា វរថញដទរជារើ 
រឹង្ន ើយ  ចូរអនកទុំង្ឡាយតាុំង្ចិរតខាជ ប់កនញង្សើលន េះចញេះ ”  ។  លញេះ 
េ ទុំង្ននាេះ  នធាើកាលកិរយិនៅបា នកើរកនញង្ស្ដថ  សួគ៌ទុំង្អស់ាន  
ដូចវសិេជនាមកន េះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ១០ 

សភុាសតិ្ថ  ច  យា  វាចា 
វាចាង្ដលបញគគលន លនោយត្បទរត្បកបនោយត្បនយេ ៍ 

ជាមង្គលដ៏ឧរតម  ។ 

 អធិបាយថា ៖  វាចាង្ដលបញគគលន លនោយត្បទរននាេះ សុំនៅ 
យកវាចារ ់ង្ផអម  មិ បងាក ច់បង្កិ អនកដទរ  ន ល កយជារើ
នស្ដម សសរ ើករាយរបស់មហាេ   ន ល កយមិ ត្ច ុំនៅនោយ
បាបមា មញស្ដវារជានដើម  ឬន លកថាវរថញ ១០ យ៉ា ង្គឺ ៖ 

 អបបចិឆកថា ន លអុំរើន រញនាុំឲ្យមា នសចកាើត្បាថាន រិច ១ 
 សនតដុឋិកថា ន លអុំរើនសចកាើសននាា ស ១ ; 
 បវិម្វកកថា  ន លអុំរើនសចកាើស្ដង រ់កាយស្ដង រ់ចិរត ១ ; 
 អសសំគគកថា  ន លអុំរើការមិ នៅត្ច ូកត្ច ុំនោយរកួ 
១ ; 

 វីរយិារមភកថា  ន លអុំរើការតាុំង្ត្បាររធនសចកាើរាយម 
១ ; 

 សលីកថា ន លអុំរើសើល ១ ; 
 សមាធកិថា ន លអុំរើសមាធិ ១ ; 
 បញ្ញា កថា ន លអុំរើបញ្ជញ  ១ ; 
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 វិមុរតកិថា ន លអុំរើត្រេះ ិ ា   ១ ; 
 វិមុរតញិាណ្េសសនកថា  ន លអុំរើនសចកាើដឹង្-ន ើញ 
 ូវធម៌ជានត្គឿង្រ ុំលរ់រញកខគឺត្រេះ ិ ា   ១  រមួជា ១០  ។ 

ការន លវាចាមិ ង្ម សញភាសិរ  រង្មង្ស្ដបសូ យចាកលាភ្ 
សកាក រៈង្ដលត្រូវបា   ។  ឯការន លវាចាជាសញភាសិរវញិ  រង្មង្
បា  ូវលាភ្សកាក រៈ ិង្នសចកាើរាប់អា យ៉ា ង្នរញចិរត  ដូចត្  មណ៍្ 
ជាមាច ស់នាន ម្ េះ  ទវសិ្ដល  ។ 

មា នសចកាើរុំណាលថា ៖ កនញង្អរើរកាលត្រេះន ធិសរានស្ដយ 
ត្រេះជារិជានាន ម្ េះ  ទវសិ្ដល  កនញង្ត្រកូលត្  មណ៍្មយួជានា
មា កុំឡាុំង្ខាល ុំង្អស្ដច រយ  ។  ទថងមយួ  នាន ម្ េះ  ទវសិ្ដលមា នសច 
កាើអាណិ្រត្  មណ៍្មាច ស់  ក៏មា វាចាឲ្យនៅភាន ល់ ឹង្នសដឋើថា ៖ ខលួ  
មា នាមា កុំឡាុំង្មញេះមញរ  អាចអូសរនរេះមយួរយនរញនោយប ទញក 
បា   ។    ត្  មណ៍្ក៏មា នសចកាើនត្រកអរន ើយនៅភាន ល់ ឹង្នសដឋើ 
ោក់ត្បាក់ ១   ់រមលឹង្  ។  កាលត្  មណ៍្ដឹកនា  ទវសិ្ដលនៅ
 ឹង្រឹម ូវរនរេះខាង្មញខ  ក៏ន ល កយត្រនាេះេជួារិថា ៖ “ អានា 
នកៀច  ចូរអូសរនរេះនៅ ! ”  ។  នាឮ កយននាេះន ើយក៏អស់កមាល ុំង្ 
អូសង្លង្រចួ  រលាស់ ឹមនចញរើកនបាលនៅ  ។  ត្  មណ៍្ចាញ់
នសដឋើ  រូចចិរតណាស់ត្រ ប់នៅវញិ  ។  នា  ទវសិ្ដលន ើញ
ត្  មណ៍្ត្រួយចិរតដូនចាន េះ            មា នសចកាើអាណិ្រក៏ ិយយ ឹង្ 
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ត្  មណ៍្មាង្នរៀរ  ឲ្យនៅភាន ល់ ឹង្នសដឋើោក់ត្បាក់រើរ  ់រមលឹង្ 
ន ើយផ្ា ុំផ្ា ច់ថា ៖ “ កញុំឲ្យ ិយយ កយអាត្កក់ដូចមញ នរៀរ ! ”  ។ 
ត្  មណ៍្ក៏នធាើតាមដូនចាន េះ  នៅនរលង្ដលដឹកនាចូលនៅរឹម  ក៏
ន ល កយជារើត្សឡាញ់ថា ៖ “ នអើនាដ៏ចនត្មើ  !  ចូរអនកអូសរនរេះ
នៅ ” ។  នាឮសមាើរ ់ង្ផអមននាេះន ើយ  មា កុំឡាុំង្ខាល ុំង្កាល ទត្ក-
ង្លង្  អាចអូសរនរេះននាេះបា នោយយ៉ា ង្ធូរ  ។  ត្  មណ៍្មា េុំ េះ 
ឈនេះនសដឋើបា ចុំនណ្ញត្បាក់មយួ  ់រមលឹង្  នោយការន ល កយ 
ង្ផអមង្លហមននាេះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ១១ - ១២ 

មាត្ថបិរុឧបដ្ឋឋ នំ 
ការបនត្មើមាតា ិង្បិតា  ជាមង្គលដ៏ឧរតម  ។ 

 អធិបាយថា ៖  បញត្រធើតាង្ដលជាអនកករញ្ញូករនវរើ  ត្រូវ
ផគរ់ផគង់្បនត្មើមាតាបិតានោយស្ដថ   ៥ យ៉ា ង្គឺ ៖ 

 ចិញ្ច ឹមមាតាបិតានោយបាយរឹកសុំររ់នសលៀកដណ្ា ប់ជានដើម 
 ិង្នោយការគក់ត្ចបាច់នោយនាររ ១ ; 

 ររលួភារៈនធាើកិចចការេុំ សួ ១ ; 
 រមកល់រញកវង្សត្រកូលង្ដលខពង់្ខពស់ ិង្នលើករនមកើង្វង្សត្រកូល 
ង្ដលខសរ់នខាយ ១ ; 

 ត្បរិបរតិឲ្យគរួនដើមបើររលួមរ៌ក ១ ; 
 កាលមាតាបិតានធាើកាលកិរយិនៅ  ត្រូវខាល់ខាា យនធាើកញសល 
ឧរទិសផលេូ នៅនលាក ១  ។ 
មា៉ាង្នរៀរ  នបើមាតាបិតាមិ មា សទធ   ដឹកនាុំឲ្យមា សទធ  

១,  មិ មា សើល  ដឹកនាុំឲ្យរកាសើល ១,  មិ មា ការស្ដា ប់ធម៌  
ដឹកនាុំឲ្យមា ការស្ដា ប់ធម៌  ១,  មិ នចេះបរចិាច គទ   នាុំឲ្យបរចិាច គ-
ទ  ១,  មិ មា បញ្ជញ   នាុំឲ្យមា បញ្ជញ  ១ ។  អនកង្ដលបនត្មើមាតា 
បិតារង្មង្បា ររលួផលា ិសង្សនត្ចើ ណាស់     នទេះត្រូវររលួរញកខ     
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នទសយ៉ា ង្ណាកាើ  ក៏ ឹង្អាចរចួចាករញកខនទសននាេះបា   ដូច ិទ  
ង្ដល ឹង្នាុំមកសង្មាង្ជាឧទ រណ៍្ន េះត្ស្ដប់  ។ 

 កនញង្អរើរកាល  ត្រេះន ធិសរានកើរជាត្រេះរាេបញត្ររបស់កសត្រ
កាលត្រង់្គង់្នៅកនញង្ត្រេះឧររត្រេះវរមាតានៅន ើយ  មា កសត្រមយួ 
ត្រេះនាមវនិលាកៈ  នលើករ័រមកដនណ្ាើ មរាេសមបរតិ  ។  ត្រេះមហា-
កសត្រក៏នាុំត្រេះរាេនររើនភ្ៀសត្រេះអង្គនៅគង់្នៅកនញង្ទត្រ  ។  លញេះកាល 
ខាង្នត្កាយមក  ត្រេះបារវនិលាកៈត្ជាបនរឿង្ននាេះន ើយ  ក៏ឲ្យនគនៅ 
នចាមចាប់ត្រេះរាជាអង្គននាេះបា មក  ។  ឯត្រេះអគគនររើក៏គង់្នៅកនញង្
ទត្រង្រមយួត្រេះអង្គឯង្  លញេះត្គប់រសមាស្ដន ើយ  ត្រេះនាង្ក៏ត្បសូរ 
ត្រេះរាេឱរសមា រូបនស្ដភាគឺន ធិសរាននាេះឯង្  ។  លញេះត្រេះន ធិ-
សរាមា ត្រេះេ ម ៧ ឆ្ន ុំក៏រូលសួររកត្រេះបិតា  ត្រេះនាង្ក៏ត្បាប់ន រញ 
ត្គប់ត្បការ  ។  នរើបត្រេះរាេកញមាររូលលាត្រេះវរេ ើថា ឹង្នៅតាម
ត្រេះបិតា  ។  កាលត្រេះអង្គយង្ចូលនៅដល់ គរន ើយ  រាេបញរសក៏
នាុំត្រេះបិតានៅកា ់ឃារ ោឋ    នរើបត្រេះអង្គលេះបង់្េើវរិទ ដល់
ត្រេះបិតា  ររលួនទស្ដ ញនទសត្គប់ត្បការ  នរេឈឃារក៏នាុំត្រេះរាេ 
កញមារនៅសមាល ប់កាប់នោយោវ ៣ ដង្  ក៏មិ មញរ,  នាុំនៅឲ្យដុំរ ើនត្រច 
ផលករញ្ញូដ៏ខាល ុំង្កាល   ដុំរ ើស្ដរក៏មិ ហា៊ា  ចូលនត្រចន ើយ,  នរើបនាុំនៅ 
នបាេះកនញង្រនដា នភ្លើង្  មា ផ្ក ឈូកមាសធុំផញសន ើង្ររលួរង្ត្រេះ
កាយមិ ឲ្យត្រូវចុំហាយកុំនៅទ ត្រេះអគគើបា ន ើយ,  រចួក៏នាុំនៅនបាេះ  
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កនញង្មហាសមញត្រនរៀរ  នាគរាេមកររលួយកនៅនធាើសកាក រៈ  ត្រេះ 
ន ធិសរារចួចាកមរណ្ភ័្យ  នោយស្ដរផលទ ការផគរ់ផគង់្េើវរិរបស់ 
ត្រេះបិតាននាេះឯង្  ។ 

 ចុំង្ណ្កអនកង្ដលមិ រុំ ញកបត្មុង្មាតាបិតាវញិ  ត្រ ប់ជា
ត្បរូសារាយនលាកនៅវញិននាេះ  រង្មង្បា ររលួនសចកាើរញកខនវរនាដ៏
ខាល ុំង្កាល កនញង្អបាយភូ្មិ  កនញង្ជារិខាង្មញខជាត្បាកដ   ឬខលេះមា ររលួ
រញកខនទសកនញង្បចចញបប នជារិន េះទ ់  ់ក៏មា   ដូច ិទ នរឿង្មិរត-
វ ិទញកកញមាររនៅន េះ  ៖   
 មិរតវ ិទញកកញមារននាេះ  ជាបញត្រជារើត្សឡាញ់ទ ត្រកូលនសដឋើមយួ 
លញេះបិតាស្ដល ប់នចាលនៅ  ទថងមយួក៏ ិយយលាមាតាថា ឹង្នៅេញួ
សុំនៅ  មាតាក៏ឱបចាប់ទដកូ ឃារ់មិ ឲ្យនៅ  នោយនសចកាើអាណិ្រ 
ត្សឡាញ់កូ   ។  មិរតវ ិទញកកញមារមិ ស្ដា ប់  នរើបរលាស់ទដមាតាង្ដល 
ចាប់ឱបខលួ នចញ  រេះរប់ត្ចា ដលួផ្ក ប់ផ្ង រ  ន ើយនលាររ ុំលង្ររ់ 
ន ើង្សុំនៅនៅ នោយអុំណាចង្ដលត្បរូសាចុំន េះអនកមា គញណ្ននាេះ 
សុំនៅនបើកដល់ ក់កណាា លសមញត្រ  ក៏នកឿង្ ឹង្ថកល់នោយឥរន រញ 
នាយសុំនៅក៏នធាើស្ដល កង្ចកឲ្យចាប់ត្គប់ាន   ។  សលាកកា កណ្ណើ ក៏ 
លាកល ក់មកនលើទដមិរតវ ិទញកកញមារ  ត្គប់ទុំង្ ៣ ដង្  នរើបនាយសុំនៅ 
បនណ្ា ញមិរតវ ិទញកកញមារ  ឲ្យចញេះចាកសុំនៅន ើង្ន ង្ យ  ន ើយ 
បង្ណ្ា រនចាលកនញង្មហាសមញត្រននាេះនៅ       ឯសុំនៅក៏បារ់នកឿង្  ។ 
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មិរតវ ិទញកកញមារក៏អង្ណ្ា រនៅដល់នកាេះមយួ  នកាេះននាេះគឺជាឧសសរ រក 
រកួសរា រកជានត្ចើ កុំរញង្រង្រញកខនទសនៅរើននាេះ  ។  មិរតវ ិទញកកញមារ 
ដល់នកាេះននាេះន ើយក៏នកើរនសចកាើនត្រកអរ ឹកកនញង្ចិរតថា ៖ “  គរ
ន េះសបាយថកញ ុំនថកើង្រញង្នរឿង្ណាស់  អញ ឹង្បា ជានសាចនស្ដយរាេយ 
នៅ គរន េះ ”  ។  លញេះនដើរប ាិចនៅបា ន ើញសរា រកមយួកុំរញង្រង្ 
រញកខនវរនារូលកង់្ច័ត្ក  វលិខ្ាល់បុំង្បកអុំង្បង្កាលមា ្ម ូរ 
នត្ស្ដចនរញទុំង្ខលួ ង្ត្សកយុំថងូរយ៉ា ង្ខាល ុំង្ ៗ នោយនទសទ ការត្ប- 
ហាររេះរប់អនកមា គញណ្  ក៏បណាា លឲ្យមិរតវ ិទញកកញមារន ើញសរា
 រកននាេះន ើយយល់ថាជាម ញសស  អនកមា បញណ្យមា យសស័កា ិ
ត្បោប់នោយមកញដនលើកាល  ន ើញ្មង្ដល ូរនត្ស្ដចនរញទុំង្
ខលួ   យល់ថាជាសងាា រមា រ លឺភ្លឺរណ្ណរាយនរកណាស់  ឮសនមលង្
ង្ដលសរា រកននាេះត្រនហាយុំ  ក៏យល់ថាជាសនមលង្នត្ចៀង្រើនរាេះរ ់ 
នរក  នរើបចូលនៅេិរសរា រកននាេះន ើយ  អង្ារសញុំនត្គឿង្អាភ្រណ្ៈ 
ទុំង្ននាេះមក ឹង្ ក់កុំស្ដ ានលង្សបាយ  ។  សរា រកននាេះក៏មា  
នសចកាើនត្រកអរណាស់  ដឹង្ថាបាបរបស់ខលួ អស់ន ើយនរើបមា  
ម ញសសង្ដលត្បរូសាចុំន េះមាតាដូចខលួ ង្ដរមកររលួរង្នទសេុំ សួ 
ខលួ   ក៏នលើកកង់្ចត្កននាេះបុំ ក់នលើកាលមិរតវ ិទញកៈ  ។  កង់្ចត្កក៏
វលិខ្ាល់ខារអុំង្បង្កាលមិរតវ ិទញកៈ ូរ្មសត្ស្ដក់  ។  មិរតវ ិទញកៈ 
ង្ត្សកត្រនហាយុំ  រង្រញកខនវរនាជាយូរអង្ង្ាង្កនញង្ឧសសរ រកននាេះនត្ េះ 
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ការត្បរូសាចុំន េះមាតាននាេះឯង្  ។  នត្ េះន រញននាេះ  ការផគរ់ផគង់្
រុំ ញកបត្មុង្បនត្មើមាតាបិតារង្មង្នាុំមក ូវនសចកាើសញខ   ិង្នសចកាើ 
ចនត្មើ កនញង្នលាកន េះ ិង្នលាកនាយ  នរើបនលាកចារ់ជាមង្គលដ៏
ឧរតមនោយត្បការដូនចនេះឯង្  ។ 

 

 

 
អ្នកដដលមនិដឹងគុណមនិត្បគណុ ដូចដុាំថ្មធ្ងនធ់្លា ក់កនងុទសនា   
មិនដដលអ្ដណដ ត្សលើទឹកបានសទ   សទពាដ ដត្ងសជ្រផដនា ជានិចច  ។ 
ឯអ្នកដឹងគុណសហ្ើយសធ្វើគុណត្ប   ដត្ងដត្ប្ររកបមិនដដលលងល់ចិ  
ស ោះបីទ័លប្រកខសត្់សខោយដូចសមដច   សទពាដ មិនសលាចជ្ួយដថ្រកោ  ។ 

* បណឌិ ត សងុ្  សុវី  
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មង្គលទី ១៣ 

បុរតទារសស  សង្គហោ 
ការសង្គ រ្ ោះចំង្ ោះបុត្រ  និងភរយិា  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  កិចចដដលមាតាបិតាត្រូវសង្គ រ្ ោះបុត្រង្ ោះ  ត្រូវ 
សង្គ រ្ ោះង្ោយស្ថា ន ៥ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១. ត្បង្ៅហាមឃារ់បុត្រធីតា  មិនឲ្យង្ធវីអំង្ ីអាត្កក់  មាន
សមាា ប់សរវជាង្ដីម ; 

២. ដឹក បុំត្រធីតា  ឲ្យង្ធវីអំង្ ីលអ  មានឲ្យទានរកាសីល
ជាង្ដីម ; 

៣. ញុងំបុត្រធីតា  ឲ្យសិកាង្រៀនសូត្រមនដវជិាា ង្សេង ៗ តាម 
សម័យនិយម ; 

៤. ង្រៀបចំសេសំរុ ំឲ្យមានស្ថវ មី - ភរយិាមានត្រកូលង្សមីគ្នា  ; 
៥. ដចកចាយត្រ យសមបរតិដល់បុត្រធីតា  កាុងសម័យ ២ 

យា៉ា ងគឺ ៖ និចចសម័យ  ត្រូវដចកឲ្យបនដិច ៗ ជានិចចកាុងកាលដដលកូន 
ង្ៅរូច ៗ កំ ុងង្រៀនសូត្រ ១,  កាលសម័យត្រូវឲ្យកាុងកាលដដលកូន 
ង្ធវីកាលកិរយិាង្ៅ  គឺង្ធវីបុណ្យឧរទិសជូនសលង្ៅឲ្យ  ឬកាុងកាល
ដដលកូនមានគូត្សករង្ យី  បត្មុងនឹងដបកង្ចញ ីខ្ាួន ១  ។  បុត្រ 
ង្ ោះមាន ៣  កួគឺ  ៖    
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១. អរិជារបុរត   បុត្រជាន់ខ្ពស់    មាននិសេយ័វាស ត្ប- 
ង្សីរជាងមាតាបិតា, អាចដឹក មំាតាបិតាជាអាកកំណាញ់សវិរស្ថវ ញ  
ឲ្យង្ចោះង្ធវីទាន,   មំាតាបិតាដដលជាអាកត្រុសដសីល  ឲ្យរកាសីល,  
 មំាតាបិតាលងង់ង្លា   ឲ្យង្ចោះដឹងមានបញ្ញា ស្ថរ ល់ង្ទាស គុណ្បាប
បុណ្យជាង្ដីម ១ ;  

២. អនុជារបុរត  បុត្រជាន់មធយម  មាននិសេយ័វាស ង្សមី
នឹងមាតាបិតា  លុោះកាុងអំណាចននការរូ ម នង្ត្បៀនត្បង្ៅ  និងការដឹក
 នំនមាតាបិតា ១ ; 

៣. អវជារបុរត  បុត្រជាន់ទាប  ជាបុត្រគំរក់  មិនលុោះកាុង
ដំបូ ម នង្ត្បៀនត្បង្ៅននមាតាបិតា ១  ។ 

បុត្រទាងំ ៣  កួង្នោះ  គរួមាតាបិតាសង្គ រ្ ោះង្ោយស្ថា ន ៥ 
យា៉ា ងង្ ោះឯង  ។ 

ឯភរយិាមាន ៧  ួកគឺ ៖ 
១. អយាភរយិា ភរយិាវារអំណាចសងករ់សងកិនស្ថវ មី

ដូចជាមាច ស់ ១ ; 
២. វធកាភរយិា  ភរយិាង្បៀរង្បៀនង្ធវីរុកខស្ថវ មីដូចជាអាក 

សមាា ប់ ១ ; 
៣. ង្ចារភីរយិា ភរយិាដូចជាង្ចារ  លួចត្រ យរបស់

ស្ថវ មី ១  ; 
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៤. មាតាភរយិា ភរយិាដដលសររ់សរង់ស្ថវ មីដូចមាតា ១ ; 
៥. ភគិនិភរយិា ភរយិាដដលង្ចោះរំនុកបត្មុង  និងចិរត

 ិរត្រង់ង្ស្ថម ោះសរចំង្ ោះស្ថវ មីដូចជាបអូនត្សី ១ ; 
៦. ទាសភីរយិា ភរយិាដដលង្គ្នរ ត្បរិបរតិស្ថវ មីដូចជា 

ទាសី ១ ; 
៧. សខី្ភរយិា         ភរយិាដដលត្បរិបរតិង្ការខ្លា ចចិរតស្ថវ មី 

ង្ស្ថម ោះត្រង់មិនង្វៀចង្វរដូចជាមិត្រសំឡាញ់ ១  ។ 

ភរយិាទាងំ ៧  កួង្នោះ  គួរស្ថវ មីសង្គ រ្ ោះង្ោយស្ថា ន ៥ យា៉ា ង 
គឺ ៖  ង្ លសមដី ីង្ ោះដសអមដលែមរន់ភាន់  ង្ោយការ ប់អានដ៏ង្ស្ថម ោះ 
ចំង្ ោះភរយិា ១,  មិនង្មីល្យភរយិា  ង្ធវីរុកខបុកង្មាញដូចជាទាសី 
១,  មិនត្បត្ ឹរតកបរ់ចិរតភរយិា ១,  សររ់សរង់ រ្ ប់ចិរតង្ោយង្ត្គងងដរង
រតួ្គប់ត្បោប់ ១,  ត្បគល់ង្ត្គងងឥសេរយិយសោច់មុខ្ជាង្មសទោះ ១ ។ 
ង្បីបុគរលបានសង្គ រ្ ោះបុត្រនិងភរយិា  ង្ោយស្ថា នដូចបានង្រៀប ប់ 
មកង្ យីង្នោះ  រដមងដរងបានត្គប់ត្គងត្គួស្ថរង្ោយសុខ្សួសដី  ឥរ 
មានទាស់ដរងដខ្វងគំនិរគ្នា រ ូរដល់រីបំសុរជីវរិង្រៀងខ្ាួន  ទាងំបាន
ង្សចកដីសរង្សីរអំ ីជនជាបណ្ឌិ រទាងំឡាយ  សូមប ូីកង្រវតាក៏សរ-
ង្សីរមិនខ្លន  នឹងបានជារីង្គ្នរ  ប់អាននន កួមនុសេ  និងង្រវតា 
ទាងំឡាយមានត្ ោះឥគ ទ ធិ ជជាង្ដីម  ដូចមាននិទានជារយួា៉ា ង
ដដលនឹងសំដដងរង្ៅង្នោះថា  មានកាលមយួនងងសង្មដចត្ ោះឥគ ទ ធិ-
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 ជត្រង់គង់ង្លីង្វជយនដរងយាងង្ៅត្កស្ថលឧរាន  ។  មុននឹងង្សដច 
យាងង្ៅ  ត្ ោះអងរបានង្លីក រានមស្ថក ររិសទាងំ ១០ សិន  ។  
មារលីង្រវបុត្រជាស្ថរងីបានង្ ញីដូង្ចាា ោះ  ក៏មានង្សចកដីសងេយ័
ង្រីបត្កាបបងរំរូលសួរង្រងងង្ ោះនឹងត្ ោះអងរ  ង្រីបត្ ោះអងរត្រង់ត្តាស់ 
ថា ៖ “ មាា លមារលី !  បុគរលណាជាអាកមានសីល  ង្គ្នរ មាតាបិតា 
សង្គ រ្ ោះបុត្រភរយិាង្ោយធម៌,  ង្យងីថាវ យបងរំនូវបុគរលង្ ោះ ”  ។ 
មារលីង្រវបុត្រដឹងង្រងងង្នោះង្ យី  ក៏ថាវ យបងរំដូចត្ ោះឥគ ទ ធិ ជដដរ 
ដូង្ចាោះង្ ញីថាការសង្គ រ្ ោះបុត្រនិងភរយិា  ត្រឹមត្រូវតាមស្ថា នការណ៍្ 
ដដលបាន ណ៌្ មកខ្លងង្ដីម  ង្ ម្ ោះថាជាមងរល  ង្ត្ ោះជាង្ រុ  ំ
ង្សចកដីសុខ្ - ចំង្រនីមកត្បគល់ឲ្យបុគរលង្ ោះ ៗ ដរងនឹងបានររលួ 
នូវគុណ្  មានង្សចកដីសរង្សីរង្គ្នរ  ប់អានអំ ីជនដនរ ៗ    ដូច
ង្សចកដីដដលបានអធិបាយមកង្នោះឯង  ។ 
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មង្គលទី ១៤ 

អនាកលុា  ច  កមមនាត  
ការ្រមិនត្ចបូកត្ចបល់  គឺការ្រោច់ង្ត្សច  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  កាុងមងរលង្នោះ  ង្ោកសំង្ៅយកង្សចកដី ា-
យាមង្ធវីការ្រទាងំ ងួ  ង្ោយមឺុងមា៉ា រ់ដ បដល់រីបំសុរ  មិនខ្ាិល
ត្ចអូសង្បាោះបង់ង្ចាលការ្រ  ដដលកំ ុងង្ធវីមិនទាន់សង្ត្មចង្ ោះ
ង្ យី  ង្ោយមិនមានង្សចកដីធុញត្ទាន់  ង្សចកដីត្បកាន់រអូញដរអថា 
ត្ ឹកង្ ក,  ោង ចង្ ក,  រ្ង្ ក,  ង្ដដ ង្ ក,  ង្ត្សកង្ ក,  ឃាា នង្ ក 
នឹងង្ធវីកិចចការទាងំ ួងមិនង្កីរ  ។  ដមន ិរ  កិចចការទាងំអស់កាុង
ង្ោក  ដដលនឹងសង្ត្មចង្ៅបាន  ក៏ង្ត្ ោះអាត្ស័យ ាយាមជាង្ រុ 
ការង្រៀនសូត្រ  ង្បីត្បាសចាកការ ាយាមង្ យី  ង្ធវីង្មដចង្ យីនឹង
បានង្ចោះដឹង  នឹងបានចមាងខ្ាួនឲ្យសុរ ីមូ ែ(១)ភា ង្ៅកាន់បណ្ឌិ រ 
ភា បាន  ង្បីលងង់ឥរវជិាា ង្ យី  ង្ធវីង្មដចនឹងរកង្សចកដីសុខ្ង្ ញី 
សមដូចត្ ោះដ៏មានត្ ោះភាគត្តាស់ថា ៖ 

វីរហិេន  ទុកខមហចេរ ិ
ង្គអាចឆ្ាងង្សចកដរុីកខបានង្ោយ ាយាម  ។ 

___________________ 
(១) មូ្ឡ្ហៈ  មូ្ល-ហៈ    បា.; សំ្.   ( គុ. )  (មូ្ឡ្ហ; មូ្ឍ) រលៅ , លងង់, ដែលម្មិ្ងម្មំង; រព្រើន
និយាយថា ម្នុស្សមូ្រហហ ; រ ើស្សី្ជា មូ្ហហ  ។   
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ការដសវងរកត្រ យង្បីត្បាសចាក ាយាមង្ យី  ង្ធវីង្មដចធនធាន 
មានមាសត្បាក់ជាង្ដីម  នឹងររ់ចូលមក្យ ៗ បាន  ង្ធវីង្មដចនឹងរចួ
ចាករុគ៌រភា ង្ៅកាន់សុគរភា នឹងង្គបាន  លុោះដរត្បឹងដត្បងយា៉ា ង 
ង្ ញរំ ងឹឥរសំនចកមាា ងំ  មិនស្ថរ ល់យប់មិនស្ថរ ល់នងង  ង្រីបង្ ញី 
ត្សង្មាលននត្រ យខ្ាោះ  សមដូច ុរធភាសិរថា ៖ 

ឧដ្ឋា តា  វិនទហរ  ធន ំ
អាកមាន ាយាមត្បឹងដត្បងរដមងបាននូវត្រ យ  ។ 

ការដសវងរកធម៌ ជារី ឹង ក់ ំ ក់អាត្ស័យកាុងង្ោកខ្លងមុខ្ 
ក៏ត្រូវត្បកបង្ោយ ាយាមដដរសូមបតី្ ោះបរមត្គូជាមាច ស់  ដដលនឹង
បានត្តាស់ដឹងស វញ្ាូ ុរធកាុងង្ោករូង្ៅបាន  ក៏ង្ោយស្ថរត្ ោះអងរ 
រមកល់ ាយាមយា៉ា ងរឹងរងឹបំសុរ  កាុងកាលដដលត្ ោះអងរកំ ុងង្ធវី 
រុកករកិរយិា  ដដលង្ៅថា  មហាបធាន  គឺ ាយាមត្បកបង្ោយ
ង្ោយអងរ ៤ ថា ៖ 

កាមំ  រហោ  នោរ ូ  អដ្ាិ  ច  អវសសិសរ ុ
អសសុសរុ  ហម  សរហីរ  សព្វនដំ  មសំហលាហរិំ  ។ 
សូមឲ្យដរដសបក,  សរនស  និងឆ្អងឹរបស់អាតាម អញសល់ង្ៅ 

បានង្ យី,  ឯស្ថច់និង្មទាងំអស់កាុងសររីៈរបស់អាតាម   ក៏សូម
ឲ្យត្ជញួសវរិរងីខ្ោះអស់ង្ៅចុោះ  ។ 
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មា៉ាងង្រៀរ  បុគរលអាកមាន ាយាមមិនបនធូរបនាយសូមបកីាុង 
កិចចការមិនជារីសងឃមឹកក់ង្ដដ ក៏ង្ោយ  រដមងបានជារីង្គ្នរ  ប់អាន 
ជារីង្ត្បាសត្បាណ្  នន កួង្រវតាទាងំឡាយកាុងបចចុបបនាជារិង្នោះ  
ដូចជាត្ ោះមហាជនកង្ ធិសរវជាង្ដីម  ។   

កាុងកាលកនាងង្ៅង្ យី  ត្ ោះង្ ធិសរវត្រង់ង្យានយកកំ-
ង្ណី្រឧបបរតិង្កីរកាុងខ្រតិយត្រកូលមយួ  មាន មថាត្ ោះមហាជនកៈ 
ង្ៅង្វោដដលត្ ោះអងរង្សដចយាងមកង្ដីមបរីរលួ ជសមបរតិ  ត្រង់
បានង្ធវី ជដំង្ណី្រតាមសំង្ៅ  លុោះមកដល់ ក់កណាដ លមហាសមុត្រ 
សំង្ៅក៏ធាា យ  អនត យជីវរិអាកសំង្ៅទាងំអស់  បានជាចំណី្ននឆ្លា ម 
មករនិងត្កង្ ីទាងំឡាយ  ។  ឯត្ ោះង្ ធិសរវត្រង់ង្ ងីង្លីដងង្កាដ ង 
សំង្ៅ  ង្ យីង្ោរសុរ ីង្សចកដីអនត យអំ ីសរវស្ថហាវទាងំង្ ោះ 
ង្ យីត្ ោះអងរខំ្ ាយាមដ លរឹកនត្ប  ឆ្ាងមហាសមុត្រទាងំយប់ 
ទាងំនងងឥរបងអង់  ង្ទាោះបីសមាឹងរកង្កាោះរកង្ត្រីយមិនង្ ញីក៏ង្ោយ 
អស់ ៧ នងង  ង្រីបង្កីរង្សចកដីអស្ថច រយង្ដដ ត្កហាយដល់ង្រវតាដដលង្ៅ
រកាសមុត្រ  ។  ង្រវតាង្ ោះក៏មកកាន់សំណាក់ត្ ោះង្ ធិសរវ  មុន 
នឹងសង្គ រ្ ោះជីវរិត្ ោះអងរ  ក៏សួរអំ ីង្សចកដី ាយាមឥរត្បង្យាជន៍
ង្ ោះចំង្ ោះត្ ោះង្ ធិសរវ  ។  ង្រីបត្ ោះអងរត្រង់ត្តាស់ថា ៖ 

វាេហមហេវ  បុរហិោ យាវ  អរថសស  នបិផនា 
ង្កីរមកជាកូនត្បសុ  ត្រវូដរ ាយាម  ដ បដល់សង្ត្មចត្បង្យាជន៍ ។ 
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ង្រវតាក៏មានចិរតង្ស្ថមនសេចំង្ ោះវាចាត្ ោះង្ ធិសរវ  ក៏  ំ
ត្ ោះអងរង្ៅោក់ដល់សកោា នគឺរីលំង្ៅរបស់ត្ ោះអងរង្ហាង  ។ 

ង្សចកដី ាយាម  កាុងកិចចការត្គប់ជំ ូកមិនបនធូរបនាយ  ដំអក់ 
រត្មន់ង្ធវីទាល់ដរសង្ត្មច  មិនបណាដ ក់បងអង់ថារុកដសអក  រុកនងង
ង្ត្កាយ  ឬឥរមានង្សចកដីធុញត្ទាន់ង្នងយណាយរស្ថយចិរតចាក
ការ្រ  ចារ់ថាជាមងរលង្ត្ ោះង្ រុញុងំត្បង្យាជន៍ទាងំ ួងឲ្យ
សង្ត្មចបាន  ដូចអធិបាយមកង្នោះឯង  ។ 

 
 
 

 វយ័បថមឲ្យខំរ ៀនវិជ្ជា    
 វយ័ទីពី ខំឧស្សាហ៍ កធនធាន 
 វយ័ទីបីស្ស្សែង កធម៌បម្មងុម្ាណ  
 វយ័ទីបួនកបួនគ្មា ននងឹរធែើអ្ែី  ។ 
                                                                                  * រោកនីតិ ករណ៍ 
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មង្គលទី ១៥ 

ទានំ 
ការឲ្យទាន  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖ ទានមានង្ត្ចីនត្បការណាស់,  ប៉ាុដនតត្បការ 
ដដលសំខ្លន់ជាងង្គមាន ២ គឺ ៖ 

 អាមិសទាន ១ ; 
 ធមមទាន ១  ។ 
ការដចករដំលកបចច័យទាងំ ៤ គឺ ៖  ង្ត្គងងង្សាៀកដណ្ដ ប់,  

ង្ត្គងងបរងិ្ភាគ,  រីសំណាក់អាត្ស័យ  និងថាា សំត្មាប់ ាបាលង្ គ
ត្បង្គនសមណ្ត្  មណ៍្អាកមានសីល ឬឲ្យដល់បរជនណាមយួ 
ង្ៅថា អាមិសទាន  ។  ការង្ឃាស  នយល់មហាជនឲ្យស្ថរ ល់ថា 
ធម៌ង្នោះជាកុសល,  ធម៌ង្នោះជាអកុសល,  ធម៌ង្នោះ ឲំ្យមានង្ទាស, 
ធម៌ង្នោះមិនមានង្ទាស,  ធម៌ង្នោះ ួកអាកត្បាជញដរងរិោះង្ដៀល,  ធម៌ង្នោះ 
អាកត្បាជញសរង្សីរ,  ធម៌ង្នោះត្បត្ ឹរតង្ៅង្ដីមបងី្សចកដីស្ថបសូនយ  ង្ដីមប ី
ង្សចកដីរុកខ,  ធម៌ង្នោះត្បត្ ឹរតង្ៅង្ដីមបតី្បង្យាជន៍,  ង្ដីមបងី្សចកដីចំង្រនី 
ង្ដីមបងី្សចកដីសុខ្  ង្ៅថា ធមមទាន  ។ 

បណាដ ទានទាងំ ២ ត្បការង្នោះ  ធមមទានត្បង្សីរនត្កដលងជាង 
អាមិសទាន  ។  ត្ ោះដ៏មានត្ ោះភាគជាមាច ស់ត្តាស់ង្រស ថា ៖ 
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សព្វទានំ  ធមមទានំ  ជនិារ ិ
ធមមទានឈ្ាោះអស់ទានទាងំអស់  ។ 

ង្សចកដីអធិបាយថា ៖  ត្បសិនង្បីទាយកអាចត្បង្គនចីវរដ៏មាន 
ស្ថច់ម៉ាដាលអដូចបណ្ដូ លង្ចក  ដល់ត្ ោះ ុរធ,  ត្ ោះបង្ចចក ុរធ,  ត្ ោះ
ខី្ណាត្ស ទាងំឡាយ  ដដលគង់កកកុញកាុងនសទចត្កវា   រ ូរដល់ 
រល់ត្  មង្ោកក៏ង្ោយ  ការអនុង្មារ ង្ោយគ្នថា ៤ បាររបស់ 
ង្ោកទាងំង្ ោះ  កាុងសមាគមង្ ោះត្បង្សីរជាង  ។  ការង្ធវីចីវរទាន
ង្ ោះ  មានសលមិនដល់មួយចំណិ្រអំ ីចំដណ្ក ១៦ ននអនុង្មារន- 
គ្នថាង្ ោះសង  ។  ការសដមដងធម៌កដី,  ការបង្ត្ងៀនធម៌កដី,  ការស្ថដ ប់ 
ធម៌កដី  រដមងបានបំណាច់ធំយា៉ា ងង្នោះ  ។  បិណ្ឌ បារទានដ៏ត្បណី្រ 
ដដលទាយកោក់បំង្ ញបាត្រត្បង្គនង្ោយង្គ្នរ កដី  ង្ភសជាៈទាងំ-
ឡាយមានរឹកង្ោោះនិងង្ត្បងជាង្ដីមកដី  ង្ស សនទាន  ដ៏ត្បង្សីរដូច 
ជាមហាវហិាររបស់អ ងបិណ្ឌិ កង្សដាី  ឬង្ោ ត្បាស្ថររបស់មហា 
ឧបាសិកាង្ ម្ ោះវសិ្ថខ្លកដី  ក៏ង្ ម្ ោះថាមិនត្បង្សីរដល់ធមមទានង្ យី 
ធមមទានង្នោះង្ោយង្ហាចង្ៅ  សូមបដីរការអនុង្មារ ង្ោយគ្នថា 
ត្បកបង្ោយបារ ៤ ប៉ាុង្ណាណ ោះ  រដមងត្បង្សីរជាងអាមិសទាន  ។  
ង្ត្ ោះង្ រុអវី ?      ង្ត្ ោះថាសរវទាងំឡាយដដលនឹងង្ធវីបុញ្ាកមមទាងំ 
ង្នោះង្ៅបានអាត្ស័យការស្ថដ ប់ធម៌ជាង្ដីមង្ រុ, មិនដមនមិនស្ថដ ប់ធម៌ 
ង្ យីង្ធវីបុញ្ាកមមទាងំង្នោះង្កីរង្ យី  ។   ត្បសិនង្បីសរវទាងំង្នោះមិន  
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បានស្ថត ប់ធម៌ង្រ  ង្មា៉ាោះមិនអាចនឹងឲ្យនូវបបរមយួង្បាយ  ឬបាយមយួ 
ដវកបានង្ យី  ។  មយួវញិង្រៀរ  ង្លីកដលងត្ ោះ ុរធ  និងត្ ោះបង្ចចក 
 ុរធង្ចញ  ត្ ោះអរ នតទាងំឡាយមានត្ ោះស្ថរបុីរតង្រារជាង្ដីម  ដដល 
មានបញ្ញា ង្លីសលប់ អាច ប់រំណ្ក់រឹកង្ភាៀងដដលបងអុរធាា ក់ចុោះអស់ 
កបបទាងំមូលបាន  ក៏មិនអាចលុោះមគរសលមានង្ស្ថតាបរតិមគរជាង្ដីម 
តាមធមមតារបស់ខ្ាួនបានដដរ  លុោះដរបានស្ថដ ប់ធម៌របស់ត្ ោះង្ងរៈ 
ទាងំឡាយមានត្ ោះអសេជិរង្រារជាង្ដីម  ង្រីបង្ធវីឲ្យជាក់ចាស់នូវ 
ង្ស្ថតាបរតិសលបាន  ទាងំង្ធវីឲ្យជាក់ចាស់នូវស្ថវក័បារមីញណ្បាន 
ង្ត្ ោះធមមង្រស របស់ត្ ោះបរមស្ថស្ថដ ជាមាច ស់  ។  ង្ោយង្ រុទាងំ 
អមាលង្នោះង្ យីធមមទានង្រីបឲ្យង្ ម្ ោះថាជាទានត្បង្សីរនត្កដលង ។ 

 ង្ត្ ោះង្ រុង្ ោះ  បានជាត្ ោះដ៏មានត្ ោះភាគ  ត្រង់ត្តាស់ថា ៖ 

សព្វទានំ  ធមមទានំ  ជនិារ ិ
ធមមទានឈ្ាោះទានទាងំ ងួ  ។ 

 ទាយកអាកង្ធវីទានរដមងបានររលួអានិសងេ ៥ យា៉ា ងគឺ ៖ 
១. រដមងបានជារីត្សឡាញ់ង្ ញចិរតននជនង្ត្ចីនរូប ; 
២. មនុសេលអដរងគប់រក ; 
៣. កិរតិស័ ទដ៏ ីង្ ោះលបខី្ទរខ្លទ រង្ៅ ; 
៤. ង្បីចូលង្ៅកាន់ចំង្ណាមណាមយួ      ជាអាកង្កាៀវកាា មិន 
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អឹមង្អៀន ; 
៥. លុោះរោំយ ងកាយង្នោះង្ៅដរងង្ៅង្កីរកាុងសុគរិភ  ។ 

ង្ោយង្ រុង្នោះ  ការឲ្យទានង្រីបត្ ោះដ៏មានបុណ្យត្រង់ត្តាស់ថា 
ជាមងរល  ង្ត្ ោះជាង្ រុននង្សចកដីចង្ត្មីន  និងង្សចកដីសុខ្កាុងង្ោក
ង្នោះ  និងង្ោកខ្លងមុខ្ត្បាកដជាក់ដសដងដូចបានអធិបាយមកង្នោះ 
ឯង  ។ 

 

   



មង្គលសតូ្រ                                      ព្រះវន័ិយធរ  អនុគណ  ឯក  ញមឹ  ធម្មិស្សរោ 
____________________________________________________________________ 

~ 72 ~ 

មង្គលទី ១៦ 

ធមមចរយិា 
ការត្បត្ ឹរតនូវធម៌  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ការត្បត្ ឹរតនូវធម៌កាុងរីង្នោះ  សំង្ៅយកការ
ត្បត្ ឹរតកាុងកុសលកមមបងទាងំ ១០ យា៉ា ង  ។  ការត្បត្ ឹរតធម៌ង្ ោះ 
ង្ ម្ ោះថាជាមងរល  ង្ត្ ោះជាង្ រុ ឲំ្យបានង្កីរកាុងសុគរិភ ជា-
ង្ដីម  ។  ង្ត្ ោះង្ រុង្ ោះ  ត្ ោះដ៏មានត្ ោះភាគត្រង់ត្តាស់រុកកាុង 
ស្ថង្លយយកសូត្រ  ត្រង់បញ្ចមវគរននមូលបណាណ សកៈថា ៖ “ សរវ កួ 
ខ្ាោះកាុងង្ោកង្នោះ  បានង្ៅកាន់សុគរិសគ៌ួង្រវង្ោក  ង្ត្កាយអំ ី
កាលកិរយិា  ង្ត្ ោះដរង្ រុននការត្បត្ ឹរតធម៌ង្នោះឯង ”  ។  ការ
ត្បត្ ឹរតធម៌ង្ ោះ  ង្ោយកាយមាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១. មិនង្បៀរង្បៀន ដ្ ច់សដិលជីវរិសរវ ១ ; 
២. មិនលួចត្រ យសមបរតិរបស់បរជន ១ ; 
៣. មិនត្បត្ ឹរតខុ្សកាុងកាម ១  ។ 

ង្ោយវាចាមាន ៤ យា៉ា ងគឺ ៖ 
១. មិនង្ លមុស្ថវារ ១ ; 
២. មិនង្ លចាក់ង្ោរ ១; 
៣. មិនង្ ល កយអាត្កក់ជជួារិ  ឬ កយអាសត្គ្នម ១ ; 
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៤. មិនង្ ល កយង្ យ យអស្ថរឥរការណ៍្  ឥរត្បង្យាជន៍ 
១  ។ 

ង្ោយចិរតមាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 
១. មិនង្ោម ភត្រ យរបស់អាកដនរ ១ ; 
២. មិន ាបារ ១ ; 
៣. មានរិដាិយល់ត្រូវ ១  ។ 

អាកត្បត្ ឹរតធម៌ ត្បាថាា ចង់ង្កីរកាុងត្រកូលខ្រតិយមហាស្ថលក៏ 
បាន, ត្  មណ្មហាស្ថលក៏បាន,  គ បរីមហាស្ថលក៏បាន,  កាុង 
ង្រវង្ោកជាន់ចារុមមហា ជិកាក៏បាន,  ជាន់តាវរឹងេក៏បាន, ជាន់ 
រុសិរក៏បាន,  ជាន់និមាម នររីក៏បាន,  ជាន់បរនិមមិរវសវរតីក៏បាន, កាុង 
ត្  មង្ោកទាងំ ១៦ ជាន់  ជាន់ណាមយួក៏បាន  ។  មយួវញិង្រៀរ 
អាកត្បត្ ឹរតធម៌ត្បាថាា ចង់ង្ធវីឲ្យជាក់ចាស់នូវង្ចង្តាវមុិរតិ និងបញ្ញា វមុិរតិ 
ជាង្ រុអស់ង្ៅននអាសវធម៌ក៏សង្ត្មចតាមបំណ្ង  ។ 

អាកត្បត្ ឹរតធម៌  រដមងបានង្ៅជាសុខ្កាុងង្ោកង្នោះ  និងង្ោក 
ខ្លងមុខ្  ទាងំបានជារីង្ ញចិរតននមនុសេនិងង្រវតា  ដូចមានង្រងង 
ធមមិកឧបាសកជាង្ដីមជាឧទា រណ៍្  រង្ៅ ៖ 

ធមមិកឧបាសកជាអាកត្បត្ ឹរតធម៌  មានសីល  មានកលាណ្
ធម៌     ង្ត្រកអរកាុងការង្ធវីទានបានកស្ថងកុសលជាង្ត្ចីនកាុងត្ ោះ ុរធ 
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ស្ថស   ។  មុនង្ លង្ោកនឹងររលួមរណ្ភា   កូនង្ៅបាន 
និមនដត្ ោះសងឃមកស្ថវ ធាយសរិបោា នសូត្រ  ។  កាុងឱកាសដដល
ង្ោកកំ ុងសចង់ស្ថម ររីស្ថដ ប់ត្ ោះសូត្រ  ត្ស្ថប់ដរមានង្រវតាមក ីង្រវ- 
ង្ោកទាងំ ៦ ជាន់  តាក់ដរង ជរងលអវងិ្សស  ភាឺចិដញ្ចងចិញ្ញច ចរឹម
ង្ោយង្សោះសិនធ  ១០០០   ឋរិង្ៅង្លីអាកាសរង់ចារំរលួឧបាសក 
ង្ យីដត្សកអង្ញ្ា ីញង្ោក  ឲ្យង្ ងីង្ៅឋរិង្ៅកាុងរងរបស់ខ្ាួន ៗ  ។ 
ឧបាសកបានត្កង្ កង្ ញីង្រវតាទាងំង្ ោះ  ទ្ ល់មំសចកខុរបស់ខ្ាួន 
និងបានឮសង្មាងត្បរយកេដល់ត្រង្ចៀកង្ យី  ក៏ដត្សកត្បាប់ង្ៅវញិ 
ថា ៖  “ ចូររង់ចាសំិន  រំ សំ្ថដ ប់ធម៌ចប់ ! ”  ។  រចួង្ យីឧបាសក 
ង្ ងីង្ៅឋរិង្ៅកាុងរងរបស់ង្រវតា  ដដលមក ីឋានរុសិរ  ង្ត្កាយ 
អំ ីកាលកិរយិារបស់ខ្ាួន  បានង្ស្ថយរិ វសមបរតិជាសុខ្នត្កដលងកាុង 
ង្រវង្ោកង្ ោះឯង  ។ 

 ការត្បត្ ឹរតធម៌  ចារ់ជាមងរលអាត្ស័យង្ រុដូចបាន
អធិបាយមកង្នោះឯង  ។  
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មង្គលទី ១៧ 

ញារកានញ្េ  សង្គហោ 
ការសង្គ រ្ ោះញរិទាងំឡាយ  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ជនដដលបុគរលគរួស្ថរ ល់  ង្ៅថាញរិ  ។  
ញរិង្ ោះ   ប់តាងំ ីដូនតារី ៧ ខ្លងមាតានិងខ្លងបិតាចុោះមក  ។  
ការជយួង្ោោះរុកខត្កុមញរិដដលកំ ុងស្ថបសូនយ   និង្ហាចចាក 
ត្រ យសមបរតិ  ង្ោយការសដល់ត្រ យសមបរតិឲ្យត្កុមញរិដដលកំ ុងដរ 
ឈ្ចឺាប់ ុនំរ ៉ា  ង្ោយការជយួអភិបាលរកាង្ គ្ន ាធិង្ ោះជាង្ដីម
ង្ ម្ ោះថា  ការសង្គ រ្ ោះញរិ  ។  ការសង្គ រ្ ោះញរិង្ ោះត្ ោះបរមត្គូ
ជាមាច ស់ត្តាស់ថាជាមងរល  ង្ត្ ោះជាង្ រុបាននូវគុណ្វងិ្សសកាុង
ជារិខ្លងមុខ្សង  ជនួកាលបានង្ៅកាន់ឋានសួគ៌ទាងំបចចុបបនាជារិ 
ង្នោះសងក៏មាន  ។  ង្ រុង្នោះការសង្គ រ្ ោះញរិង្ ោះ  ជាកិចចគឺបុគរល 
ត្គប់រូបត្រូវដរង្ធវី  គរួយករត្មាប់តាមត្ ោះង្ ធិសរវ  ។  ធមមតាត្ ោះ 
ង្ ធិសរវទាងំឡាយ ត្រង់ដរងត្បត្ ឹរតត្បង្យាជន៍ចំង្ ោះញរិ, 
សង្គ រ្ ោះញរិជាដ ប  សូមបតី្រង់ឋរិង្ៅកាុងត្ ោះជារិជាសរវរិរចាា ន
ក៏ង្ោយ  ដូចមានង្រងងរំណាលថា ៖ 

កាល ីត្ ង យ  ត្ ោះង្ ធិសរវត្រង់ង្ស្ថយត្ ោះជារិជាសុនខ្ 
មាន វូងននសុនខ្ដ៏ធំជាបរវិារអាត្ស័យង្ៅកាុងនត្ សមស្ថន   ។    កាុង   
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កាលមយួ  ត្ ោះ ជា  ណ្សីត្រង់យាងត្កស្ថលឧរានង្ ញមយួ 
នងង  លុោះត្ ោះអារិរយអសដងររង្ យី  ង្រីបត្រង់គង់ង្លីត្ ោះ ជរងយាង 
ត្រ ប់ង្ៅកាន់ ជធានីវញិ  ។  កាុងង្ លយប់ង្ ោះ  ង្ភាៀងបងអុរចុោះមក 
ររឹក ជរងដដលមនុសេទាងំឡាយោក់កាុងត្ ោះោនង្សដច  ។  ដឆ្ក
ទាងំឡាយដដល ជត្រកូលចិញ្ច ឹម ក៏សុីនូវដខ្េត្ជាមដសបកនន ជរង 
ង្ ោះអស់រលីង  ។  ត្ ឹកង្ ងី   ួកមនុសេរូលត្ ោះ ជាថា  មានដឆ្ក 
ចូលតាមរនធលូង្ យីរំ សុីដខ្េត្ជាមដសបកនន ជរង  ។  ត្ ោះ ជា 
ត្រង់ខ្លញ ល់ក៏ប រ្ ប់ឲ្យ ិឃារដឆ្កទាងំអស់ដដលត្បរោះង្ ញី  ។  ង្ ល
ង្ ោះមហាភ័យបានង្កីរង្ ងីដល់ វូងដឆ្កទាងំឡាយ  ។  ត្ ោះង្ ធិ-
សរវមានង្សចកដីង្មតាត ចង់សង្គ រ្ ោះញរិ  ក៏ត្បងុយជីវរិសុខ្ចិរតចូល 
ង្ៅគ្នល់ត្ ោះ ជា ទ្ ល់ខ្ាួន  ង្ យីសួរដំង្ណី្រង្រងងង្ ោះចំង្ ោះត្ ោះ
 ជាថា ៖ “ ប ិត្រមហា ជ !  ត្រង់បញ្ញា ការ ិឃារដឆ្កទាងំអស់ 
តាមដរត្បរោះឬ?  ឬង្លីកដលងដឆ្ក កួណាដដរ? ”  ។  លុោះឮថាត្ ោះ 
 ជាង្លីកដលងដឆ្កកាុងខ្រតិយត្រកូល  ត្ ោះង្ ធិសរវក៏ង្ លថា ៖ “ ង្បី 
ដូង្ចាោះត្រង់នឹងលុោះកាុងអគរិង្ យី  ការលុោះកាុងអគរិមិនគរួង្រ  មិនជា 
 ជធម៌ង្រ  ធមមតាង្សដច  ត្រូវង្ធវីឲ្យដូចជញ្ា ីងងាឹងឲ្យង្សមីជាដ ប ”  ។ 
ត្ ោះ ជាត្រង់សួរថា ៖ “ មាា លបណ្ឌិ រ !  អាកដឹងឬ  ដឆ្កណាដដលសុី
ដខ្េត្ជាមដសបក? ”  ។  ត្ ោះង្ ធិសរវលុោះរូលត្ ោះ ជាថា  ដឆ្ក
កាុងខ្រតិយត្រកូលសុីដខ្េង្ ោះ  ង្ យីក៏ប រ្ ប់ឲ្យង្គយករកកៈ  និងង្មម   
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ចិង្ញ្ា ៀនត្ចបាច់ោយគ្នា  ូរយករឹកឲ្យដឆ្កទាងំង្ ោះសឹក  ។  ដឆ្កទាងំ 
ង្ ោះក៏កអួរមកសុរធដរដខ្េដសបក  ។  ត្ ោះ ជាត្រង់ង្ស្ថមនសេចំង្ ោះ 
 ាករណ៍្ង្ ោះ  ង្រីបបូជាត្ ោះង្ ធិសរវង្ោយង្សវរចាត្រ ។ ត្ ោះ
ង្ ធិសរវសដមដងធម៌  ង្ យីថាវ យង្សវរចាត្រដល់ត្ ោះ ជា  ង្រីប
ត្រ ប់ង្ៅកាន់កដនាងរបស់ខ្ាួនវញិ  ។  ត្ ោះ ជាត្រង់ត្បទានអភ័យ 
ដល់សរវទាងំអស់  សររ់សរង់និចចភរតដ៏មានរនមា  ដូចជាត្កយាង្ស្ថង យ 
របស់ត្ ោះអងរចំង្ ោះសុនខ្ទាងំឡាយ  មានត្ ោះង្ ធិសរវជាង្ដីម  ។  

ចំដណ្កខ្លងបុគរលណា  ដដលត្បមូលត្រ យសនេរុំកបានង្ត្ចីន 
មិនបរងិ្ភាគង្ត្បីត្បាស់ខ្ាួនឯង  មិនសង្គ រ្ ោះ  ួកញរិ  បុគរលង្ ោះ 
ង្ោកង្ លថា  ង្សមីគ្នា នឹងសរវស្ថា បង្ ម្ ោះ មយែកៈ(១)  សមដូចត្ ោះ 
ង្ ធិសរវសដមដងធម៌ចំង្ ោះមុខ្បអូនរបស់ង្ោក  ដដលសមាា ប់បុត្រ
របស់ង្ោកង្ត្ ោះង្ រុននត្រ យថា ៖ 

បកេងី្ ម្ ោះ មយែកៈ  ង្ រីង្ៅកាន់ង្ដីមង្លៀបមានដសារំុង្ យី
គិរដរយថំា ៖ “ របស់អញ ៗ ! ”  ។  បកេឯីង្រៀរមកដល់ង្ យីសុី 
ដសាង្លៀបង្ យីង្ រីង្ៅវញិអស់កដី  ក៏ង្ៅដរកនទក់កង្នទញថា ៖ “ របស់
អញ ៗ ! ”  ដដដល  យា៉ា ងណាមិញ,  បុគរល ួកខ្ាោះង្នោះ  សនេតំ្រ យ 
រុកបានង្ត្ចីន  មិនហា៊ា នចាយវាយង្ត្បីត្បាស់ង្ោយខ្ាួនឯង    មិនគិរ  

 ________________ 
(១) រ ម្ ះ កសីមួ្យរួក  ដែលយំថា  ម្យហកៈ ៗ “ រ ស់្អញ ៗ ”  ។  
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សង្គ រ្ ោះនូវញរិទាងំឡាយ  កាលបុគរលង្ ោះកំ ុង ងួដ ងរកា 
រង្នទញថា ៖ “ របស់អញ ៗ ! ” ត្ស្ថប់ដរ ួក ជការឬង្ចារទាងំឡាយ  
មកកំដ ងយកត្រ យង្ ោះអស់រលីងង្ៅ ក៏ង្ៅដររង្នទញថា ៖ “ របស់ 
អញ ៗ ”  ដដដលង្ោយឥរត្បង្យាជន៍យា៉ា ងង្ ោះឯង  ។  ចំដណ្ក 
ខ្លងបណ្ឌិ រទាងំឡាយមិនដូង្ចាា ោះង្ យី  ង្បីមានង្ភាគសមបរតិង្ យី 
ង្ោកមិនសនេរុំក  ដរងសង្គ រ្ ោះញរិទាងំឡាយ  ង្ រុង្នោះ  ង្រីប 
ង្ោកមានកិរតិស័ ទ ីង្ ោះ ិស្ថលបខី្ចរខ្លច យង្ៅកាុងង្ោកខ្លងមុខ្ ។ 
ដូចន័យដដលបានអធិបាយមកង្នោះឯង  ។ 
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មង្គលទី ១៨ 

អនវជ្ជា និ  កម្មម និ 
ការ្រទាងំឡាយ  ដដលមិនមានង្ទាស  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ការ្រទាងំឡាយដដលមិនមានង្ទាសសំង្ៅ 
យកការសមាទាននូវអងរននឧង្បាសងទាងំ ៨  មានបាណារិបាតា  
ង្វរមណី្ជាង្ដីម,  មានឧចាច សយនមហាសយ  ង្វរមណី្ជារីបំសុរ, 
ការខំ្ខ្វល់ខ្លវ យបង្ត្មីចាស់ត្ ឹទាធ ចារយ  និងអាកមានសីលជាង្ដីម  ការ
ោសំួនង្ឈ្មីាន ក្   សួនង្ឈ្មីានដសា  សង់ស្ថព ន  ជីកអណ្ដូ ង  ជីក
ត្សោះឲ្យទានរឹក  និងសង់ស្ថោសត្មាប់សំណាក់ជាង្ដីម  ទាងំអស់ 
ង្នោះង្ ម្ ោះថាអំង្ ីមិនមានង្ទាស  ។  ដមន ិរ  បុគរលអាកត្បាថាា នូវ 
សុខ្សួសដ ី  ង្ យីបានសមាទាននូវអងរននឧង្បាសងង្ោយត្បន   ខំ្ 
រកាមិនឲ្យង្ម មង  ង្រីអាកណានឹងអាចង្ៅចាប់ង្ទាសអូសដំង្ណី្រ 
បុគរលង្ ោះបាន  បុគរលង្ ោះ  រដមងបានររលួយកនូវអានិសងេនន
ឧង្បាសងសីលដរមា៉ាង  ។  បុគរលដដលឈ្ឆឺ្លអ លខ្វល់ខ្លវ យបង្ត្មី
បុគរលអាកចង្ត្មីនង្ោយគុណ្  មានសីលគុណ្ជាង្ដីម  ក៏រដមងបាន
នូវសុខ្ដរមា៉ាងដូចគ្នា   ។  បុគរលដដលជាអាកោសំួន ក្   សួនបដនា 
សង់ស្ថព ន  ជីកត្សោះអណ្ដូ ង  ឲ្យទានរឹក  ឲ្យរីង្ដកសំណាក់អាត្ស័យ 
ជាង្ដីម  ក៏សុរធដរជាអាកឥរមានង្ទាសទាងំអស់មានដរគុណានិសងេ  
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មា៉ាង  ដូចត្ ោះ ុរធភាសិរថា ៖ 

អារាមហរាបា  វនហរាបា ហេ  ជនា  ហសរុការកា 
បបញ្េ  ឧទបានញ្េ   ហេ  ទទនដិ  ឧបសសេ ំ
ហរស ំ ទិវា  ចរហតាត   ច សទា  បុញ្ញ  ំ បវឌ្ឍរ ិ
ធមមដ្ឋា   សលីសមបនាា  ហរ  ជនា  សគ្គគាមិហនា 
ជនទាងំឡាយណា  ោសំនួង្ឈ្មីាន ក្   សនួង្ឈ្មីានដសា  សង់

ស្ថព ន  ជីកត្សោះ  អណ្ដូ ងឲ្យរីសណំាក់អាត្ស័យ  បុណ្យរដមងចង្ត្មីន
ទាងំនងងទាងំយប់ត្គប់ង្វោដល់ជនទាងំឡាយង្ ោះ,  ជនទាងំង្ ោះ
ង្ ម្ ោះថាជាអាកឋរិង្ៅកាុងធម៌  បរបូិណ៌្ង្ោយសលី  រដមងបានង្ៅ
ង្កីរកាុងឋានសគ៌ួជាត្បាកដ  ។ 

 បុគរលអាកត្បត្ ឹរតង្ធវីនូវការ្រមិនមានង្ទាសង្នោះ  រដមងបាននូវ 
ត្បង្យាជន៍  និងង្សចកដីសុខ្-ចង្ត្មីន  ទាងំបានង្ៅង្កីរកាុងង្រវង្ោក 
ង្រៀរ  ដូចអរីរនិទានរំណាលថា ៖ 

 កាុងបុ ណ្សម័យ  មានបុរសមាា ក់បបលួមិត្រសំឡាញ់បាន 
៣៣  ក់   គំ្នា ជត្មោះសាូវ  សង់ស្ថោសត្មាប់សំណាក់  ដងរឹក
ោក់ ងរុកសត្មាប់អាកដំង្ណី្រ  ដងមទាងំបង្ត្មីអាកជមងឺ  មានង្មតាត  
ករុណាចំង្ ោះអាកដនរមិនង្រសីមុខ្  ។  មានឥសេរជនមាា ក់មានង្សច-
កដី ា្ នីសចំង្ ោះជនទាងំង្ ោះ  ក៏ចូលង្ៅគ្នល់ត្ ោះ ជាត្កាបបងរំ
រូលប ក្ ច់ថា ៖  ជនទាងំង្ ោះបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លមហាជននឹងមកដង្ណ្ដី ម 
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 ជយ  ។  ត្ ោះ ជាត្រង់ខ្លញ ល់ង្ោយឥរ ិចារណា  ក៏ត្តាស់ប រ្ ប់ឲ្យ 
ង្ៅជនទាងំអស់ង្ ោះមកឲ្យដំរងី្ត្ ច  ។  ង្ោយង្រជោះននង្មតាត ចិរត
និងសុចររិធម៌ននជនទាងំង្ ោះ  ដំរមិីនអាចនឹងង្ត្ ចង្ យីត្រ ប់ជា 
ងយង្ត្កាយង្ៅវញិ  ។  ត្ ោះ ជាររង្ ញីដូង្ចាា ោះ  ក៏ត្តាស់សួរ  លុោះ
ត្ជាបថាជនទាងំង្ ោះ  ជាអាកត្បត្ ឹរតត្រឹមត្រូវលអង្រ  ក៏ត្រង់ត្បទានដំរ ី
ង្ ោះ  និងឥសេរជនអាកង្ លប ក្ ច់ង្ ោះត្ មទាងំត្គួស្ថរឲ្យជាអាក 
បង្ត្មីននជនទាងំង្ ោះ  ។   កួជនទាងំង្ ោះ  ក៏រងឹររិដរខំ្ង្ធវីអំង្ ីដ៏
ត្បន ង្ ោះយា៉ា ងមឺុងមា៉ា រ់  ឥរង្ធវសត្បដ សរ ូរដល់អស់ជីវរិង្រៀង
ខ្ាួន  ក៏បានង្ៅង្កីរជាត្ ោះឥនទជាង្រវបុរត  ង្ស្ថយសមបរតិរិ វកាុងឋាន 
សួគ៌ទាងំអស់គ្នា   ។  ឯបុរសដដលជា យកជាង្មគំនិរ  បានជា
ត្បធានននង្រវតាទាងំង្ ោះមាន មថាសកកង្រវ ជគឺត្ ោះឥនទ  ង្ស្ថយ 
រិ វសមបរតិអស់កាលជាយូរអដងវង  ។ 

 ការ្រដដលមិនមានង្ទាស  ចារ់ជាមងរល  ង្ត្ ោះជាង្ រុឲ្យ 
បាននូវង្សចកដីសុខ្ចង្ត្មីន  មានការង្កីរកាុងង្រវង្ោកជាង្ដីម  ដូច 
បានអធិបាយមកយា៉ា ងង្នោះឯង  ។ 
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មង្គលទី ១៩ 

អាររី  វិររី  បាបា 
ការមិនង្ត្រកអរកាុងបាប  និងកិរយិាង្វៀរចាកបាប  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  អាររិ  ដត្បថា  ង្សចកដីមិនង្ត្រកអរង្ោយ  
ចិរត ។ វិររ ិ ដត្បថា  ការង្វៀរង្ោយកាយ  និងវាចាង្ោយអំណាចកមម
និងទាវ រ  ។  វរិរិង្ ោះមាន ៣ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១. សមបរតវិររិ   ការង្វៀរចំង្ ោះវរាុដដលដល់មកត្ មរបស់ 
បុគរលដដលឥរបានសមាទានសីល  ង្ោយបាន ិចារណានូវជារិ  
វយ័  និងង្សចកដីង្ចោះដឹងរបស់ខ្ាួនថា  មិនគរួនឹងង្ធវីអំង្ ីដបបង្ ោះ  
ង្ យីអាក់ខ្លនដលងង្ធវីអំង្ ីោមកង្ ោះង្ៅវញិង្ោយឯង ៗ ដរមដង ; 

២. សម្មទានវិររ ិ       ការង្វៀរចាកអំង្ ីដ៏ោមកមានបា-
ណារិបារជាង្ដីម  ង្ោយបានសមាទានសីល ; 

៣. សមុហចេទវិររ ិ        ការង្វៀរោច់ត្ស ោះមិនង្ធវីបាបកមម 
តាងំ ីកំង្ណី្រ  របស់ត្ ោះអរយិបុគរលដដលបានសង្ត្មចមគរសលមក។ 

បាប  គឺអំង្ ីោមក  ជាង្ត្គងងញុងំសរវឲ្យង្ម មង  កាុងរី
ង្នោះសំង្ៅយកកមមកិង្លស ៤ យា៉ា ងគឺ ៖  បាណារិបារ  ការសមាា ប់ 
សរវ ១,   អរិ ា ទាន    ការលួចត្រ យរបស់ង្គ ១,   កាង្មសុមិចាា ចារ  
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ការត្បត្ ឹរតខុ្សកាុងកាម ១,  មុស្ថវារ  ការង្ ល កយកុ ក ១  ។ 

ការមិនង្ត្រកអរកាុងបាប  និងការង្វៀរចាកបាប  មិនត្បត្ ឹរតង្ធវី 
អំង្ ីអកុសលង្សេង ៗ  សូមបងី្ត្ ោះង្ រុននជីវរិរដមងបានង្សចកដីសុខ្ 
កាុងង្ោកង្នោះនិងង្ោកខ្លងមុខ្  ជួនកាលអាចរចួចាកង្ត្គ្នោះថាា ក់ 
ដដលមានត្បាកដកាុងរីចំង្ ោះមុខ្សង  ដូចមាននិទានដំណាលថា ៖ 

មានឧបាសកមាា ក់  បានសមាទានសីលកាុងសំណាក់ត្ ោះ ុរធ 
រកខិរង្រារ  ង្ យីង្ៅភាួរដត្ស  គ្នរ់បានង្ ងីង្ៅង្លីភាំង្ដីមបរីកង្គ្នរបស់ 
គ្នរ់ដដលបារ់  ។  ត្ស្ថប់ដរមាន ស់ថាា ន់មយួធំសង្មបមីសទុោះមកររឹ 
គ្នរ់ជាប់  ។  ឧបាសកង្រៀបនឹងការ់កាល ស់ថាា ន់ង្ ោះនឹងកាបិំរ
ត្ ង្ៅង្ យី  ង្ោដរនឹកង្ ញីសីលដដលគ្នរ់បានសមាទានដ៏ មរ់ 
ចរ់  អំ ីត្ ោះង្ងរៈង្ ោះទាន់ក៏គិរថា ៖ “ អញមិនគរួង្ធវីអំង្ ីបាណារិ-
បារង្ យី  ង្ទាោះបី ស់ថាា ន់ង្ ោះសមាា ប់អញក៏ង្ោយ ”  ។  ង្ យីក៏ 
ត្គដវងកាបិំរដដលលីង្លីស្ថម ង្ចាលង្ៅដី  ឲ្យសុរត្ស ោះ ីនដង្ៅ  ។  
ង្ោយអំណាចននចិរតដ៏បរសុិរធង្វៀរចាកអំង្ ីបាបននឧបាសកង្ ោះ  ក៏ 
ត្ស្ថប់ដរ ស់ថាា ន់ោខ្ាួនង្ោោះដលងកាុងខ្ណ្ៈង្ ោះង្ៅ  ។ 

ការមិនង្ត្រកអរ  និងការង្វៀរចាកបាប  ង្ ម្ ោះថាជាមងរលង្ត្ ោះ 
ជាង្ រុឲ្យបាននូវលរធសលដូចអធិបាយមកយា៉ា ងង្នោះឯង  ។ 
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មង្គលទី ២០ 

មជាបានា  ច  សញ្ញហម្ម 
ង្សចកដសីត្ងមួ  ចាកកិរយិាសឹកនូវរឹកត្សវងឹ  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  រឹកត្សវងឹមាន ២ យា៉ា ងគឺ ៖  សុ   និងង្មរយ័ 
សុ មាន ៥ យា៉ា ងគឺ ៖  បិដាសុ   សុ ង្ធវីង្ោយង្មៅ ១,  បូវសុ   
សុ ង្ធវីង្ោយនំ ១,  ឱរនសុ   សុ ង្ធវីង្ោយបាយ ១,  កិណ្ណបកខិរត- 
សុ   សុ ង្ធវីង្ោយោក់ជារិសុ ចាស់ ១,  សមាា រសំយុរតសុ   សុ 
ដដលង្ធវីង្ោយង្ត្គងងសេងំ្សេង ៗ មានដសាសម៉ាជាង្ដីម ១ ។  ង្មរយ័
មាន ៥ យា៉ា ងគឺ ៖  បុបាា សវៈ  រឹកត្តាងំ្ោយ ក្ ង្ឈ្ ី១,  សោស្ថវៈ 
រឹកត្តាងំ្ោយដសាង្ឈ្ ី១,  មធាវ សវៈ  រឹកត្តាងំ្ោយរឹក មុ ំ១,  គុឡា-
សវៈ រឹកត្តាងំ្ោយរឹកអំង្ៅ ១,  សមាា រសំយុតាត សវៈ  រឹកត្តាតំ្បកប
ង្ោយង្ត្គងងសេងំ្ោយរសននដសាង្ឈ្ ី មានដសាសម៉ាជាង្ដីម ១ ។ 

ការសឹកនូវរឹកត្សវងឹគឺសុ   និងង្មរយ័ង្នោះ  ជាង្ រុ ឲំ្យង្កីរ
ង្ទាសទាន់ ន់កាុងបចចុបបនា  ។  បុគរលអាកសឹកនូវរឹកត្សវងឹ ដរងជា
អាកមានង្សចកដីត្បមារង្ធវសត្បដ ស  កាា ហានមិនសមរំនង  ហា៊ា ន
ង្ធវីអំង្ ីបាបង្សេង ៗ ង្ធវីខ្ាួនឲ្យស្ថបសូនយចាកត្បង្យាជន៍  ដដលត្រូវ 
បានកាុងបចចុបបនាជារិង្នោះ  ។  អាកសឹករឹកត្សវងឹត្រូវររលួង្ទាស ៦ 
យា៉ា ងជាត្បាកដកាុងជារិង្នោះគឺ ៖ 
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១. សនទដិ្ាិកា  ធនជ្ជន ី វ ិស និង្ហាចត្រ យសមបរតិ 
ទាន់ ន់ង្ ញីជាក់ដសដងនឹងដភាកង្គឯង ; 

២. កលហបបវឌ្ឍនី   បំងកបង្ងកីរជំង្ោោះ; 
៣. ហរាគានំ  អាេរនំ  ជាសមបុកង្ គង្សេង ៗ មានងងឹរ

ដភាកជាង្ដីម ;  
៤. អកិរតសិញ្េនន ី   ង្ធវីឲ្យអង្ស្ថចិ៍ង្ករ ត ិ៍ង្ ម្ ោះ ; 
៥. ហកាបិននទិធសំន ី ង្បីកប ែ្ ញង្ករ ត ិ៍ខ្លម សង្ោយឥរង្អៀន ; 
៦. បញ្ញញ េ  ទពុ្វលកីរណី ង្ធវីឲ្យង្ខ្ាយត្បាជាញ ស្ថម ររី  ។ 

លុោះរំោយ ងកាយង្នោះង្ៅត្រូវង្ៅង្ស្ថយរុកខកាុងនរកង្រៀរ។
ង្ោយង្សសសល់សលបាបកមមង្ ោះ  បានមកង្កីរជាមនុសេវកិល-
ចារកិឆ្កួរលីោង្សដស ដ្ ស  មិនដូចជនទាងំ ួង  ។  ចំដណ្កខ្លងការ 
សត្ងួម  ង្វៀរចាកការសឹកនូវរឹកត្សវងឹរដមងបានអានិសងេមិនង្ដដ
ត្កហាយស្ថដ យង្ត្កាយ  ដូចត្ ោះ ជាដដលនឹងនិទានរង្ៅង្នោះ ៖ 

កាុងអរីរកាល មានត្ ោះ ជាមយួត្ ោះអងរកាុងត្កុង  ណ្សី  
ត្រង់មិនអាចង្ស្ថយត្កយាដដលឥរមានស្ថច់និងសុ ង្ យី  ។  នងង
មយួ យ ិង្សសរករិញស្ថច់មិនបាន, ត្រង់កំ ុងដរងុរងប់ង្ោយ 
សុ     ក៏ប រ្ ប់ឲ្យយកត្ ោះ ជបុត្រជារីត្សឡាញ់មក ិឃារ    យក 
ត្ ោះមំស្ថង្ធវីជាត្កយាថាវ យត្រង់  ។  លុោះត្រង់ស្ថវ ងសុ   ង្ យីក៏មាន
ង្សចកដីង្ស្ថកស្ថដ យត្ ោះ ជបុត្រនត្កង្ ក  ង្រីបត្រង់ង្ ញីង្ទាសសុ 
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ង្ យីដលងត្បត្ ឹរតិតាងំ ីកាលង្ ោះមក  ។  ការង្វៀរចាករឹកត្សវងឹ
រដមងមិនង្ដដ ត្កហាយង្ស្ថកស្ថដ យ  ដូចនិទានដដល មំកង្នោះ  រដមង
បាននូវអានិសងេ  គឺង្សចកដីសុខ្កាយសបាយចិរត ចង្ត្មីនត្រ យ
សមបរតិ  មិនភាា ងំភាា រ់វង្ងវងស្ថម ររីមិនង្ធវីង្ករ ដ ិ៍ង្ ម្ ោះឲ្យអត្បិយ  មាន
ង្សចកដីនងាងាូរជាដ ប  ង្ត្ ោះង្ រុង្ ោះបានជាត្ ោះដ៏មានត្ ោះភាគ
ត្តាស់ថា  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ដូចបានអធិបាយមកយា៉ា ងង្នោះឯង  ។ 
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មង្គលទី ២១ 

អបបម្មហទា  ច  ធហមមស ុ
ង្សចកដមិីនត្បមារកាុងធម៌ទាងំឡាយ  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ការមិនត្បមារ  គឺមិនត្បដ សកាុងកុសលធម៌ 
ទាងំ ងួ  ង្នោះជាកំ ូលននកុសលធម៌ទាងំអស់  ។  អបបម្មហទា  

អមរ ំ  បទំ  ង្សចកដីមិនត្បមារង្នោះ  ជាឧបាយ ខំ្ាួនង្ៅកាន់ត្ ោះ
និ វ នដដលមិនមានង្សចកដីស្ថា ប់ង្រៀរង្ យី ។  អាកដដលមិនត្បមារ  
គឺអាកដដលមិនស្ថា ប់ស្ថម ររី ៗ ង្ៅរស់រង្វកីជានិចចទាងំយប់ទាងំនងងឥរ 
រលរ់ង្ យី  រដមងមានសរិោស់ង្រងនចិរតឲ្យរឭកដល់ការកុសល 
ដដលខ្ាួនបានង្ធវីមកង្ យីង្រងយ ៗ សង  កុសលឯណាដដលខ្ាួនមិន 
ធាា ប់ង្ធវី  សរិោស់ង្រងនចិរតឲ្យត្បញប់ត្បញល់ង្ធវីង្ ងី  កំុឲ្យបដងអ
បងអង់រុកថាចានំងងង្នោះនងងង្ ោះ  ដខ្ង្នោះដខ្ង្ ោះ  ឆ្លា ងំ្នោះឆ្លា ងំ្ ោះសឹមង្ធវី 
ង្ត្ ោះង្ៅត្កយា៉ា ងង្នោះជាង្ដីម  ង្ៅថាមិនត្បមារ  អាកដដលមិន
ត្បមាររដមងបានកស្ថងកុសល ១០ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១. ទានំ  ហទរ ិ ឲ្យទានដល់ កួសមូម  ត្គប់ត្បង្ភរឥរ 
ង្រសីមុខ្ ១ ;  

២. សលី ំ រកខរ ិ រកាសីល ៥,  សីល ៨  ជាង្ដីម ១ ; 
៣. ភាវនំ  ភាហវរ ិចង្ត្មីនកមមោា ន ៤០ មាន ុទាធ នុសេរិ 
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ជាង្ដីម ១ ; 
៤. អបោេនំ  កហរារ ិ ង្គ្នរ ង្ការខ្លា ចត្រកូលង្រៀម 

ចបងជាង្ដីម ១ ; 
៥. ហវេាវចេ ំ កហរារ ិ ង្ធវីការខ្វល់ខ្លវ យបង្ត្មីសងឃ ១ 
៦. បរតិទានំ  ហទរ ិ សាយដចកចំដណ្កសលដល់

អាកដនរ ១ ; 
៧. ធមមហទសនំ  ហទសរ ិ សដមដងធម៌ដល់អាកដនរស្ថដ ប់ 

ជាង្ដីម ១ ; 
៨. ធមមសសវន ំ សណុារ ិ ស្ថដ ប់ធម៌អាកដនរសដមដងដល់ 

ខ្ាួន ១ ; 
៩. អនុហម្មទនំ  កហរារ ិ ង្ធវីអនុង្មារ ង្ត្រកអរតាម 

បុណ្យង្គឲ្យ ១ ; 
១០. ទិដ្ាុជកុមមំ  កហរារ ិ ង្ធវីរិដាិ  គឺង្សចកដីយល់ង្ ញី 

ឲ្យត្រូវសាូវធម៌ ១ ; 
(រមួជា ១០ ត្បការ  ង្ៅថាបុញ្ាកិរយិាវរាុ) 

ឯអាកដដលមិនត្បមារង្នោះ  រដមងបានង្ៅកាន់ត្ ោះនិ វ នង្ ម្ ោះ 
អមរៈ  ដូចង្រងងត្ ោះង្ងរៈង្ ម្ ោះអាននទង្ោកមិនត្បមារ  គឺតាងំ ី
ង្ត្កាយនងងដដលត្ ោះស្ថស្ថដ ង្សដចចូលបរនិិ វ នង្ៅ  ង្ោក ំុហា៊ា នសឹង 
ខំ្ចង្ត្មីនធម៌      លុោះដល់នងងង្រៀបនឹងបឋមស រ្ យ ត្ ោះសងឃទាងំ- 
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ឡាយោស់ង្រងនង្ោក ៗ ក៏មាន ាយាមររឹដរខ្លា ងំកាា   ខំ្ចង្ត្មីន 
កាយគតានុសេរិកមមោា ន  យប់ង្ ោះតាងំ ីត្ លប់ង្ៅរល់គ្នា នឹងនងង 
ដបកបចចូសសម័យភាឺត្ស្ថង ៗ    ង្ោកក៏មិនទាន់បានសង្ត្មចត្ ោះ
អរ រតរកកលដរអស់សងឃមឹ  ង្រីបង្ោកគិរនឹងសឹងសត្មាកកាយ  
ដរត្ ោះរ័យង្ោកមិនបានលោះបង់ត្ ោះកមមោា ន  ង្ យីដបរភ័គកដង្ឆ្លព ោះ
ង្ៅកាន់វហិារក៏រង្ត្មរកាយចុោះនឹងសឹង  ត្ ោះបារទាងំ ីរោក់មិន
ទាន់ដល់ដសនកាដ រ  ត្ ោះសិរស្ថក៏ោក់មិនទាន់ដល់ង្ខ្ាីយ  ក៏ង្ោដរ 
បានសង្ត្មចង្ យីនូវត្ ោះអរ រតសលត្ មទាងំបដិសមាិទា លោះកិ-
ង្លសជាសមុង្ចារត្បហារោច់ចាកស ដ ន  ។ 

ត្ ោះអាននទង្រារដដលបានសង្ត្មចត្ ោះអរ រតសលង្នោះ  ក៏បាន
ង្ត្ ោះអាត្ស័យង្សចកដីមិនត្បមារ  មិនដរត្ ោះអាននទង្រារមយួអងរង្រ
ង្ៅមានង្ត្ចីនរង្ៅង្រៀរ  ដូចង្រងងអញ្ាររភិកខុមយួអងរ  ង្ោកមិន
ត្បមារខំ្ ាយាមង្ដីរចគងកមង្ៅកាុងនត្   តាងំ ីត្ លប់ដល់ ក់
កណាដ លអត្ធាត្រ  ង្ោកក៏ង្ យជងរង់ង្ យីវារចគងកមខំ្ចង្ត្មីនត្ ោះ
កមមោា នកាុងរីចគងកមណ៍្  ។  ត្គ្នង្ ោះមានត្ នត្មឹគមាា ក់ង្ដីរបាញ់
សរវ  លុោះង្ៅដល់រីង្ ោះង្ ញីភិកខុង្ ោះគិរស្ថម នថាជាត្មឹគ  ក៏ យួ
លំដ ងង្ៅត្រូវង្ ោះភិកខុង្ ោះ ៗ ក៏ដត្សកង្ោយសដត្មកយា៉ា ងខ្លា ងំ  ។  
ឯ យត្ ននត្ លុោះដឹងថាត្រូវមនុសេង្រ    ក៏ភិរភ័យង្គចររ់បារ់ង្ៅ  
ភិកខុង្ ោះខំ្ដកលំដ ងង្ចញអំ ីកាយ       ង្ យីយកង្មម សងួរមកចុក 
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ត្រង់មុខ្អាវុធចងរុងំ្ោយសំ រ់ជាប់ ក៏តាងំសរិចុោះកាុងត្ ោះវបិសេ 
ញណ្  ខំ្វារចគងកមរង្ៅក៏បានសង្ត្មចត្ ោះអរ រតសល  ង្ យីក៏
ចូលត្ ោះនិ វ នកាុងត្គ្នង្ ោះឯង  ។ 

 ឯអាកមិនត្បមារ រដមងបានង្ៅកាន់ត្ ោះនិ វ នដូចបាន
អធិបាយមកង្នោះឯង  ។ 
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មង្គលទី ២២ 

គារហវា  ច 
ង្សចកដីង្គ្នរ   កាុងបុគរលដដលគរួង្គ្នរ   ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ឯ កយថាង្គ្នរ ង្ ោះ  គឺង្ធវីកាយវាចាចិរតឲ្យ 
ធងន់  គឺការឱនលំង្ទានង្ៅរកបុគរលជាបុ វការ ី  ឬបុ វបុរសរបស់ខ្ាួន 
មានមាតាបិតាជាង្ដីម  ។  បុគរលគរួង្គ្នរ ង្ ោះដចកជា ៣  កួគឺ ៖ 
ត្ ោះ ុរធ  ត្ ោះបង្ចចក ុរធ  និងត្ ោះអរ នតស្ថវក័ត្ ោះ ុរធជាបុគរលជាន់
ខ្ពស់,  មាតាបិតាត្គូជាបុគរលជាន់កណាដ ល,  បងត្បុស-ត្សីកាុងត្រកូល 
ជាបុគរលជាន់ទាប  ។  ឯបុគរលគរួង្គ្នរ ង្ ោះមានង្ត្ចីនត្បការរង្ៅ 
ង្រៀរ  ដរមិនបានង្លីកមកសដមដងឲ្យអស់ង្ជីងនដកាុងរីង្នោះង្រ  នឹង 
សដមដងដរអំ ីង្គ្នលគ្នរវធម៌  គឺធម៌ដដលោយង្ោយបុគរលគរួង្គ្នរ  
ង្ ោះមាន ៧ ត្បការ  ដូចរង្ៅង្នោះគឺ ៖ 

១. ព្ុទធគារវតា   ង្គ្នរ កាុងត្ ោះ ុរធមយួ ; 
២. ធមមគារវតា   ង្គ្នរ កាុងត្ ោះធម៌មយួ ;   
៣. សង្ឃគារវតា   ង្គ្នរ កាុងត្ ោះសងឃមយួ ; 
៤. សកិាខ គារវតា   ង្គ្នរ កាុងសិកាខ មួយ ; 
៥. សម្មធគិារវតា   ង្គ្នរ កាុងសមាធិមយួ ; 
៦. អបបម្មទគារវតា ង្គ្នរ កាុងអបបមារមយួ ; 



មង្គលសតូ្រ                                      ព្រះវន័ិយធរ  អនុគណ  ឯក  ញមឹ  ធម្មិស្សរោ 
____________________________________________________________________ 

~ 92 ~ 

៧. បដ្សិណាា រគារវតា ង្គ្នរ កាុងបដិសណាា រៈមយួ ។ 

ឯការង្គ្នរ កាុងត្ ោះ ុរធង្ ោះ  គឺត្រូវង្គ្នរ កាុងត្ ោះ ុរធរូប,  ត្ ោះ 
ង្ចរិយ,  ត្ ោះសិរមីហាង្ ធិត្ ឹកេ,  រីដដលត្ ោះអងរត្បសូរ,  រីដដល 
ត្ ោះអងរត្តាស់ដឹង,  រីដដលត្ ោះអងរសដមដងធមមចត្ក,  រីដដលត្ ោះអងរ 
ោក់បង់នូវអាយុស ខ្ រ,  រីដដលត្ ោះអងរចូលនិ វ ន  រីទាងំអស់ង្នោះ 
ង្ៅថាបូជនីយស្ថា ន  ។   

ង្គ្នរ កាុងត្ ោះធម៌ង្ ោះ  គឺង្គ្នរ កាុងវន័ិយ, ត្ ោះសូត្រ,  ត្ ោះ 
បរមរា,  អភិធមម  ង្បីង្ លង្ោកសដមដងធម៌  ត្រូវអងរុយស្ថដ ប់ឲ្យលអ  កំុ 
ជដជកគ្នា   កំុនិយាយគ្នា   កំុង្ដីរចុោះង្ ងីកំុង្ដកស្ថដ ប់ធម៌  កំុជួរកាល 
កំុបាងំឆ័្ត្រ  កំុបាងំតាងំយូ  កំុអងរុយត្រង្បាមកាលជងរង់ស្ថដ ប់ធម៌  កំុ 
ង្ដកត្ទាលស្ថដ ប់ធម៌ជាង្ដីម  ។ 

ង្គ្នរ កាុងត្ ោះសងឃង្ ោះ  គឺមានកាយវាចាចិរតឱនលំង្ទានត្កាប 
ថាវ យបងរំ  និងមិនង្ ល កយអាត្កក់ជជួារិ  មិនង្មីល្យរមោះរិោះ-
ង្ដៀលត្ ោះសងឃ  ។ 

ង្គ្នរ កាុងសិកាខ ង្ ោះ  គឺខំ្សិកាង្រៀនសូត្រធម៌វន័ិយឲ្យដឹងជាក់ 
ចាស់តាមភូមិរបស់ខ្ាួនជាត្គ សា  ឬជាប វជិរ  មានចិរតសត្ងួមកាុង 
សីលសិកាខ របស់ខ្ាួន  ។ 
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ង្គ្នរ កាុងសមាធិង្ ោះ  គឺតាងំសរិនឹករឭកដល់សមងកមមោា ន 
ទាងំ ៤០  មានអនុសេរិ ១០ ជាង្ដីម  ង្ យីង្ធវីអងរ្នឲ្យង្កីរជា 
ង្រងយ ៗ សង  ។ 

ង្គ្នរ កាុងង្សចកដីមិនត្បមារង្ ោះ  គឺឲ្យមានសរិត្បឹងលោះបាប 
ង្ចញ  ង្ យីខំ្បំង្ ញបុណ្យ  ខំ្រកាបុណ្យរុក  និងង្ធវីសីលសមាធិ 
បញ្ញា ឲ្យសូរសង់ជានិចច  ។ 

ង្គ្នរ កាុងបដិសណាា រៈង្ ោះ  គឺត្រូវង្ធវីបដិសណាា រៈដល់ង្ភញៀវ 
ង្ោយង្ត្គងងអាមិស ១,  បដិសណាា រៈង្ោយធម៌  គឺដណ្ តំ្បាប់ 
 នយល់សាូវង្ៅកាន់ត្ ោះនិ វ នមយួ  ។ 

មា៉ាងង្រៀរ  បុគរលដដលគរួង្គ្នរ មាន ៣  កួគឺ ៖ 
១. អាេវុុហឌ្ោ បុគរលដដលចង្ត្មីនង្ោយអាយុ  គឺ

មនុសេចាស់ជាងខ្ាួន ១ ; 
២. គ្ុណវុហឌ្ោ បុគរលដដលចង្ត្មីនង្ោយគុណ្  គឺ

មាតាបិតា  និងអាកមានសីលជាង្ដីម ១ ; 
៣. បញុ្ញវុហឌ្ោ បុគរលដដលចង្ត្មីនង្ោយបុណ្យ  មាន 

កេត្រ  និងត្  មណ៍្ជាង្ដីម ១  ។ 

ឯបុគរល ៣  កួង្នោះ  ន័យខ្ាោះង្ោក ប់ថា  វេវុហឌ្ោ,  

គ្ុណវុហឌ្ោ,  ជ្ជរវិុហឌ្ោ    ដូង្ចាោះវញិក៏មាន  ។   ង្បីង្គ្នរ ង្ោក 
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អាកមានបុណ្យឲ្យគិរថា  ង្ោកង្នោះ ីង្ដីមង្ោកមានសទាធ ,  មាន
សីលៈ,  មានសុរៈ,  មានចាគៈ,  មានបញ្ញា   ង្រីបង្ោកបានង្កីរ 
កាុងត្រកូលខ្ពស់  ង្បីគិរដូង្ចាោះជាមុនង្រីបង្គ្នរ ង្កីរង្ៅជាបុណ្យ  ។ 

ឯការង្គ្នរ ដល់គ្នា និងគ្នា   តាមលំោប់វសាចាស់ខ្ចីជាង្ដីមង្នោះ  
ង្ោកចារ់រុកថា  ជាមងរលដ៏ឧរតម  និងបានង្សចកដីសុខ្ចង្ត្មីនកាុង 
ង្ោកង្នោះនិងង្ោកខ្លងមុខ្បាន  ដូចមានង្រងងរំណាលកាុងគមពីរ
មងរលរារីបនីថា ៖ 

ត្ ោះ ុរធសមណ្ង្គ្នរមបរមត្គូជាមាច ស់ននង្យងី  ត្ ោះអងរង្ស្ថយ
ត្ ោះជារិជាសរវរទា  ង្ៅកាុងនត្  មិ នដរីអាត្ស័យង្ៅនឹងង្ដីមនត្ជ 
ធំមយួង្ដីមជារីលំង្ៅ  ។  ត្គ្នង្ ោះមានសរវជាសំឡាញ់នឹងគ្នា  ីរ
ង្រៀរគឺ ៖  ដំរ ី១,  ស្ថវ  ១  រមួជាបីនិងង្ ធិសរវ  ។  សរវទាងំបីង្នោះ 
ង្ៅជាមយួគ្នា , ត្គ្នង្ត្កាយមករទាង្ ធិសរវសួរដំរនិីងស្ថវ ថា ៖ មាា ល 
សំឡាញ់ទាងំ ីរ !  ង្យងីទាងំបី ក់ង្នោះ  ង្រីអាកណាចាស់ជាងអាក
ណា ង្បីអាកណាចាស់ង្យងីត្រូវ គំ្នា ង្គ្នរ អាកង្ ោះ ។  ដំរងី្ឆ្ាីយថា៖ 
មាា លសំឡាញ់ !  កាលខ្ញុ ំង្ៅ ីរូចខ្ញុ ំង្ដីរតាមង្មខ្ញុ ំមក  ង្ដីមនត្ជង្ ោះ
ង្ៅង្ត្កាមង្ ោះខ្ញុ ំង្ៅង្ យី  ខ្ញុ ំចាបំានមិនង្ភាច  ។  ឯស្ថវ ក៏ង្ឆ្ាីយថា ៖ 
មាា លសំឡាញ់ !  កាលខ្ញុ ំង្ៅជាកូនស្ថវ រូចង្ៅង្ យីង្ ោះ  ខ្ញុ ំមកជា
មយួនឹងង្មខ្ញុ ំ  ង្ដីមនត្ជង្នោះង្ៅកំ ស់ង្សមីនឹងកាលខ្ញុ ំ ៗបានង្បោះត្រួយ 
សុីជាអាហារ  ។  រទាង្ ធិសរវង្ឆ្ាីយថា ៖   មាា លសំឡាញ់ទាងំ ីរ !   
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កាុងរីឯង្ណាោះមានង្ដីមនត្ជមយួធំ  ខ្ញុ ំបាន ដំសានត្ជង្ ោះមកសុីជា
អាហារ  ង្ យីមកបង្ ទ បង់ឧចាច រៈកាុងរីង្នោះឯង  ង្ដីមនត្ជង្នោះដុោះ 
ង្ចញ ីវចចៈននខ្ញុ ំ ៗ ត្រូវចាស់ជាងអាកទាងំ ងួ  គឺរទាចាស់ជាងស្ថវ  ៗ 
ចាស់ជាងដំរ ី  ។  ង្ យីសរវទាងំបីង្ ោះង្គ្នរ គ្នា និងគ្នា តាមលំោប់ 
វសាចាស់ខ្ចី  ង្ ធិសរវក៏ឲ្យសរវស្ថវ និងដំរសីមាទានសីល ៥  សរវ 
ទាងំ ីរង្ ោះក៏ង្គ្នរ សរវរទា  ។  លុោះង្ធវីកាលកិរយិាង្ៅសរវទាងំបី 
ក៏បានង្ៅង្កីរកាុងស្ថា នសួគ៌ង្ោយង្សចកដីង្គ្នរ គ្នា និងគ្នា   និងរកា 
សីល ៥ ត្បការជាប់ជានិចច  ។ 

មយួវញិង្រៀរ  ឯលកខណ្ៈង្គ្នរ ង្នោះមាន ៣ ត្បការគឺ ៖ 
១. កាេបណាម ង្គ្នរ ង្ោយកាយ មានថាវ យបងរំ 

ត្កាបសំ ោះជាង្ដីមមយួ ; 
២. វចីបណាម ង្គ្នរ ង្ោយវាចា  មានង្ ល កយ 

សរង្សីរគុណ្ជាង្ដីមមយួ ; 
៣. មហនាបណាម ង្គ្នរ ង្ោយចិរត  មានចិរតមិនត្បមាង

ង្មីល្យជាង្ដីមមយួ  ។ 

( រមួជាបីត្បការ ) 

ត្ ោះ ុរធស្ថស ដដលនឹងតាងំង្ៅមាមំនួបាន  ក៏អាត្ស័យនឹង 
ង្គ្នរ  ៧ ត្បការង្នោះ ៗ   សាិរង្ៅត្រឹមណា    ត្ ោះ ុរធស្ថស ក៏សាិរ  
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ង្ៅត្រឹមង្ ោះ  ង្បីង្គ្នរ  ៧ ត្បការង្នោះអស់ង្ យី  ត្ ោះ ុរធស្ថស  
ក៏រលរ់សងដដរ  ដូចអធិបាយមកង្នោះឯង  ។ 
 
 
 
 

 
 
  



មង្គលសតូ្រ                                      ព្រះវន័ិយធរ  អនុគណ  ឯក  ញមឹ  ធម្មិស្សរោ 
____________________________________________________________________ 

~ 97 ~ 

មង្គលទី ២៣ 

និវាហតា  ច 
កិរយិាត្បត្ ឹរតបិ ទ បខ្ាួន  ជាមងរលដ៏ឧរតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ឯ កយថាប ទ បខ្ាួនង្នោះ  បានដល់ការោក់
បង់នូវសកាក យរិដាិ  និងអសមិមានោះង្ចញចាកស ដ ន  ឬត្គ្នន់ដរង្ធវីឲ្យ
ត្ស្ថលង្សដីងក៏ជាមងរល  ។  អាកដដលមិនត្បកាន់ជារិត្រកូលថាង្យងី 
ជាជារិកេត្រ,  ង្យងីជាជារិត្  មណ៍្,  ង្យងីជាជារិង្សដាីគ បរី, 
ង្យងីមានយសស័កដិង្ត្ចីន,  ង្យងីមានបរវិារង្ត្ចីន,  ង្យងីមានត្រ យ 
ង្ត្ចីន  ឬមិនមានមានោះង្ោយរិដាិថា  ខ្ាួនង្យងី  ខ្ាួនង្គ  របស់ង្យងី 
របស់ង្គ  ឬក៏មិនត្បកាន់ថា  សរវង្ោកង្រៀងទារ់សាិរង្សារចីរកាល 
មិនដត្បត្បួលង្ ោះង្ យី  ។ 

ឯមានោះ និងរិដាិទាងំ ីរង្នោះ  ជាធម៌ ឲំ្យមានង្សចកដីវ ិស
ទាងំជារិង្នោះសងជារិមុខ្សង,  ឯវ ិសជារិង្នោះ  ង្ ោះដូចង្រងងសរវ 
ចចក  បានឮមនដបុង្  រិមាា ក់ង្ៅកាុងនគរ  ណ្សីកំ ុងស្ថវ ធាយ 
ចចកចាបំានង្ យី យំកមនដង្ ោះង្ៅសដមដងកណាដ លនត្    កួសរវ 
ទាងំឡាយមាន ជសី ៍ជាង្ដីម  ខ្លា ចអំណាចមនដក៏ គំ្នា ចុោះចូល 
ចចក ៗ ក៏តាងំខ្ាួនជាង្សដច  ង្ធវីសរវទាងំឡាយង្ ោះឲ្យជាបរវិារ  ។ 
លុោះចំង្ណ្ររមកង្ ោះ    ង្សដចចចកក៏កាន់ដរមានមានោះង្ត្ចីនង្ ងី ៗ  
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រណាែ និងរិដាិក៏កាន់ដរង្កីរង្ត្ចីនង្ ងីដដរ  ង្ យីគិរនឹងដង្ណ្ដី ម 
យក ជសមបរតិង្សដច  ណ្សី  ។  ង្សដចចចកក៏ត្បជំុ ួកសរវជា
ង្ត្ចីនត្បមាណ្ ១២ ង្យាជន៍  ង្ យីចចកក៏ង្ ងីជិោះង្លីខ្ាង ជសី ៍ 
ធំ   គំ្នា ចូលង្ៅង្ចាមង្ ម ័រធជំុវញិត្កុង  ណ្សី  ។ 

ឯហកាត្ាហមហណា  មានត្  មណ៍្មាា ក់មានត្បាជាញ ង្ ងីង្ៅ
ង្លីង្ឈ្ខី្ពស់ង្ យីសួរថា ៖  អាកមកង្ចាមង្ មត្ ោះនគរង្នោះត្បាថាា ចង់ 
បានអវី ?  ង្សដចចចកក៏ត្បាប់ថា ៖   ង្យងីចង់បាន ជសមបរតិង្ធវីជា
កេត្រង្ស្ថយ ជយកាុងនគរ  ណ្សីង្នោះ  ។  ត្  មណ៍្ង្ ោះសួរថា ៖ 
ចុោះអាកនឹងគិរង្ធវីដូចង្មដច ? ង្រីបនឹងយក ជសមបរតិកាុងនគរ   - 
ណ្សីបាន,  ចចកថា ៖  ង្យងីនឹងឲ្យ ជសី ៍ធំដដលង្យងីជិោះង្នោះ 
ដត្សកង្ ងី  មនុសេទាងំឡាយនឹងស្ថា ប់អស់ទាងំនគរ  ង្យងីនឹង
បាន ជសមបរតិង្ធវីជាកេត្រនគរ  ណ្សី,  ត្  មណ៍្សួរង្រៀរថា ៖  
ចុោះអាកនឹងឲ្យ ជសី ៍ដត្សកសដត្មកកាុងង្វោណា,  ចចកត្បាប់ថា
ង្ៅដរ ៧ នងងង្រៀរង្រអាកចូរត្បជំុគ្នា ចាសំ្ថដ ប់ចុោះ  ។  លុោះត្  មណ៍្
ង្ ោះដឹងចាស់ក៏យកង្សចកដីត្កាបរូលត្ ោះបរមកេត្រ ៗ ង្សដចឲ្យបា៉ា វ
គងត្បាបអ់ាកត្សុកកាុងនគរទាងំអស់  ឲ្យយកង្មៅសដណ្ដ កបុកោយ
នឹងសំ  ី  ង្ យីចុកត្រង្ចៀកឲ្យជិរត្គប់ ៗ គ្នា  ដ បដល់សរវមាន
ដឆ្កឆ្លម ជារីបំសុរ   ។   លុោះដល់នងងជាគត្មប់រី ៧  ជនទាងំឡាយក៏ង្ធវី  
ដូង្ចាា ោះត្គប់ ៗ គ្នា    ។   ត្គ្នង្ ោះត្  មណ៍្ក៏ង្ៅកាន់រីដដលចចកង្ៅ 
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ង្ ោះង្ យី  ប រ្ ប់ឲ្យង្សដចចចកង្ធវីសគ រ្ ម  ។  ង្សដចចចកក៏ង្ ងី
ឈ្រង្លីខ្ាង ជសី ៍ង្ យីរគ ទ ងំ្ជីង ៣ ដងឲ្យ ជសី ៍ដត្សក,  ជ- 
សី ៍ក៏ដត្សកង្ោយសដត្មកយា៉ា ងខ្លា ងំ   កួសរវទាងំអស់ភាញ ក់ង្សអីល  
ដំរក៏ីង្បាលធាា ក់ង្សដចចចកចុោះចាកខ្ាង ជសី ៍  សរវទាងំឡាយក៏ 
ជាន់ចចកកេយ័ជីវរិង្ៅ ។ សរវង្ត្ដ ីង្ ោះង្រៀរក៏ង្បាលជាន់គ្នា ត្បគរ 
ង្លីដសនដី  ត្រ ប់ជាបាននដអាកនគរ  ណ្សីង្ធវីង្ងៀរង្ៅវញិ  ។ 

ជនទាងំឡាយបបលួគ្នា យករង្រោះមកដឹកអូសជញ្ាូ ន  សរវទាងំ- 
ឡាយមានឈ្ាូស  រមាងំជាង្ដីម  ង្ យីអារស្ថច់បានង្ត្ចីនយកង្ៅ
ត្បឡាក់អំបិលហាលនងង  ង្ធវីជាង្ងៀររុកអាត្ស័យបានយូរ  ។  ឯអាក 
ត្សុក  ណ្សី ក៏ង្ធវីង្ងៀរតាងំ ីត្គ្នង្ ោះជាប់មកដ បដល់ស វនងង 
ង្នោះ  ។  

 កួជនអាកមិនមានសកាក យរិដាិ  អសមិមានោះដរងបានសុខ្  អាក 
ត្បកាន់ខ្ាួនង្លីករង្មកីងខ្ាួនដរងបានរុកខ  ដូចអធិបាយមកង្នោះឯង ។ 
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មង្គលទី ២៤ 

សន្តុដ្ឋី  ច 
សេចក្ដីសរេក្អរចំស ោះរបេ់ដែលមាន  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  សេចក្ដីសរេក្អរចំស ោះរបេ់ដែលមាន  គឺបាន 
ែល់  អនក្ដែលមានចិេតេសដដ េ ៗ សនោះ  ដចក្សោយបុគគលមានពីរ 
យ៉ា ង្គឺ ៖ 

 បព្វជរិសន្ដោ ស ១ ;  
 គហដ្ឋសន្ដោ ស ១  ។ 

ឯបពវជិេេសដដ េសដោះ  បានែល់សោក្អនក្បេួដែលសរេក្អរ 
ក្នុង្ទីស្ងា េ់សៅក្នុង្ព្រព  ឬក្នុង្កុ្ែិ  ក្នុង្គុហាស្ងា េ់ដេមាន ក់្ឯង្  មិនរេូវ 
ការនឹង្អេិសរក្បចច័យ  គឺបចច័យដែលសរចីនសលីេលប់  សរេក្អរដេក្នុង្ 
បចច័យ ៤ តាមមានតាមបាន  គឺបានមក្យ៉ា ង្ណា  ក៏្បរសិោគយ៉ា ង្
សដោះ  មិនសោោ ភក្នុង្អាហារជាអាការដឲំ្យរជោះថាា ែល់បុគគលដែលមិន
ទាន់រជោះថាា    ែូចមានសរឿង្េំណាលពីរ ហ្ោណ៍មាន ក់្មិនទាន់រជោះថាា
ក្នុង្រពោះពុទធស្ងេដ ។ េម័យព្ងាមយួរ ហ្ោណ៍សដោះគិេថា ៖  “ ភិក្ខុ 
សនោះជាអនក្មិនរេូវការចង់្បានរបេ់សរចីនក្នុង្អាហារ  អញលបង្សោក្ 
សមីលបនដិចចុោះ ”   ។     គិេសហ្យីក៏្យក្បាយមយួផ្តិលសៅកាន់វហិារ   
រាសដោះភិក្ខុេង្ឃ ៣០  រូបកំ្ពុង្របជំុាន ឆាន់,  រ ហ្ោណ៍ក៏្សលីក្ផ្តិល 
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បាយចូលសៅរបសគនរពោះសងរៈ ៗ    ក៏្ចាប់បនដិចសហ្យីហុ្ចផ្ដិលបាយ 
សដោះេ ៗ  សៅរបសគនភិក្ខុែព្ទសទៀេែរាបែល់រគប់ភិក្ខុេង្ឃទាងំ្ ៣០ 
រូប  ។  លុោះរ ហ្ោណ៍សដោះបានស ញីែូសចាន ោះសហ្យី  ក៏្សកី្េរជោះថាា  
បរចិាច គរទពយស្ងង្វហិារ  ស្ងង្សចេិយជាសរចីនសធវីឲ្យរុង្សរឿង្ក្នុង្រពោះ 
ពុទធស្ងេដ  ។  ឯការេសដដ េសនោះ  សោក្ដចក្សចញសៅសទៀេមាន 
៣ របការគឺ ៖ 

១. យថាលាភសន្ដោ ស េសដដ េគឺសរេក្អរតាមបាន 
តាមមាន ; 

២. យថាព្លសន្ដោ ស េសដដ េតាមក្មាា ងំ្ខ្ាួនសរបី 
របាេ់បាន ; 

៣. យថាសារបូសន្ដោ ស េសដដ េតាមេមគរួែល់
ឋានៈរបេ់ខ្ាួន  គឺសបីបានរបេ់លអ  ឬរបេ់ដបាក្សថាោ ង្ងោី  មិនហា៊ា ន 
សរបីរបាេ់  មិនហា៊ា នឆាន់ខ្ាួនឯង្  េ៊ាូយក្សៅរបសគនសោក្ដែលមាន 
គុណសលីខ្ាួន  ។ 

សបីចំដណក្ខាង្រគហ្េថ  េសដដ េភរយិស្ងវ មីរបេ់ខ្ាួន  គឺមាន
ដេមយួនិង្មយួមិនសោោ ភក្នុង្កាម  សបីមិនេសដដ េសទនឹង្ដឲំ្យវដិេ  
ែូចសរឿង្េំណាលពីខ្េតិយបុេត ១ អង្គ     មានសទាេរេូវបិតាបសណដ ញ 
សចញចាក្នគរ  សហ្យីដភំរយិចូលសៅសៅក្នុង្ព្រព  ។  ព្ងាមយួខ្េតិយ 
បុេតសដោះ    បានស ញីដង្កិ្ននរមីយួមានរូបលអ    ក៏្លោះបង់្ភរយិខ្ាួន 
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សហ្យីសែីរតាមដង្កិ្ននរសីដោះ  សោយសេចក្ដីរេាញញ់ចង់្បានដង្
កិ្ននរ,ី  ឯភរយិនឹក្េូចចិេតណាេ់  សរ ោះស ញីសគលោះបង់្សចាលខ្ាួន
សហ្យីក៏្ចូលសៅកាន់េំណាក់្ឥេី  េូមសរៀនក្េិណក៏្បានេសរមច
អភិញ្ញា សហាោះសៅកាន់អាកាេ  ចំដណក្ខ្េតិយបុេតដែលសែីរសៅតាម
កិ្ននរសីដោះ  លុោះសរៀបនឹង្ជិេកិ្ននរ ី ៗ សដោះក៏្េ្ុោះសហ្រីស ងី្សៅតាម
អាកាេបាេ់សៅ  ។  ខ្េតិយបុរេសដោះក៏្ខុ្េបំណង្មិនបានេសរមច
ែូចសេចក្ដីរបាថាន   សហ្យីក៏្រេ ប់មក្រក្ភរយិវញិក៏្មិនស ញី  សទីប
នឹក្ស្ងដ យសរកាយេូចចិេតណាេ់ក៏្អង្គុយយសំៅក្នុង្ព្រពមាន ក់្ឯង្, សរឿង្ 
ខ្េតិយបុេតដែលដមំក្េដមដង្សនោះ  ជាបុគគោធិោា នសែីមបេីរឲ្យស ញី 
ថាអនក្ធ្លា យេសដដ េសហ្យីរដមង្បានសេចក្ដីវដិេ  ដេង្សកី្េវបិបែិ-
ស្ងរសីដដ រក្ហាយនឹក្ស្ងដ យសរកាយ  ។  ឯេសដដ េសដោះសបីថាឲ្យខ្ាីចុោះ 
បពវជិេរេូវមានចិេតេសដដ េក្នុង្បចច័យ ៤  គឺសរបីរបាេ់តាមបានតាម
មានតាមក្មាា ងំ្កាយខ្ាួន  តាមេមគរួែល់ក្មាា ងំ្បុណយ  ឬឋានោះ
របេ់ខ្ាួន  ។  សបីរគហ្េថវញិ  រេូវឲ្យមានចិេតេសដដ េក្នុង្កាមគុណ 
៥ គឺ ៖  រូប,  េសមាង្,  ក្ាិន,  រេ,  េមផេស  សរបីរបាេ់តាមបានតាម 
មានែូចាន   កំុ្ឲ្យមានចិេតអន្ោះស្ងសដដ រក្ហាយក្នុង្កាមគុណអនក្ែព្ទ  
នឹង្ធ្លា យេសដដ េសហ្យី       ែល់នូវសេចក្ដីវដិេែូចសរឿង្ដែលបាន 
អធិបាយខាង្សលីសនោះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ២៥ 

ករញ្ញុតា 
ោពព្នបុគគលជាអនក្ែឹង្នូវឧបការគុណដែលអនក្ែព្ទ 

  សធវីសហ្យីែល់ខ្ាួន  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  បុគគលណាមយួដែលែឹង្នូវឧបការគុណអនក្ 
ែព្ទសគសធវីែល់ខ្ាួន  បុគគលសដោះស ោ្ ោះថាក្េញ្ាូបុគគល ៗ សនោះរេូវសធវី 
ក្េសវទីេបឧបការគុណសគវញិ  សទីបបុគគលសដោះបានស ោ្ ោះថា  
ក្េញ្ាូក្េសវទីបុគគល  សបីសៅជាធម៌ថាក្េញ្ាូក្េសវទីតាធម៌  សបីស ល 
សោយបុគគលរក្មានពីរយ៉ា ង្ក្នុង្សោក្គឺ ៖  បុពវការបុីគគល ៗ ដែលសធវី 
ឧបការគុណសលីសគមុន ១,  ក្េញ្ាូក្េសវទីបុគគល ៗ ដែលែឹង្ថា  សគ 
មានគុណសហ្យីសធវីេបឧបការគុណសគវញិ ១  បុគគលទាងំ្ ២ សនោះរក្ 
ែូចាន   ។ 

ឯបុពវការបុីគគលសដោះគឺ ៖ 
ទី ១. គឺរពោះពុទធជាមាច េ់    សរ ោះរពោះអង្គខំ្ក្ស្ងង្ជាសរចីន

អេសង្ខយយក្បប  សទីបបានរតាេ់ជារពោះពុទធសហ្យីរទង់្របសៅេេវក្នុង្
ផ្ាូវេួគ៌  និង្រពោះនិ វ ន ; 
ទី ២.  រគូឧបជាយចារយ  សោក្ជាអនក្បំបេួខ្ាួនសហ្យីជាអនក្ 
របសៅ  ជាអនក្ចង្អុលរបាប់មគគផ្លក្នុង្ផ្ាូវេួគ៌  និង្រពោះនិ វ នផ្ង្ ; 
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ទី ៣ .  មាតាបិតា  សោក្ជាអនក្បសង្កីេបុរេសហ្យីចិញ្ច ឹមបីបាច់ 
ដងរក្ាឲ្យជីវេិបុរេផ្ង្ ; 

ទី ៤ .  ជីែូន  ជីតា  និង្រកុ្មញាេិស្ងសោហ្េិសោក្ជាអនក្ 
ជយួចិញ្ច ឹមដងរក្ាខ្ាួន  ជយួឧបេថមភទំនុក្បរមុង្ខ្ាួនជេួមាតាបិតា
ដែលមិនសៅ  ឬស្ងា ប់សចាលខ្ាួនសៅផ្ង្ ; 

ទី ៥ .  អនក្ែព្ទសទ  ប៉ាុដនតសគបានឧបេថមភ  សោយជយួចិញ្ច ឹមដង 
រក្ាតាងំ្ពីេូចមក្ក្ដី  ធំសហ្យីក្ដី  សោយសគឲ្យសរគឿង្សេាៀក្ ក់្ជា-
សែីម  ។ 

បុគគលទាងំ្ ៥ ពួក្សនោះ  ស ោ្ ោះថាបុពវការបុីគគល  គឺបុគគលដែល
បានសធវីឧបការមុន  ។ 

ឯក្េញ្ាូក្េសវទីបុគគល  និង្បុពវការបុីគគលដចក្សៅមាន ២ រក្ុម 
ែូចាន គឺ  សោក្ជាអនក្បេួ ១,  ជារគហ្េថ ១  ។  សបីជាអនក្បេួរេូវ 
សារពក្នុង្ស្ងថ ន ៧ របការ  មានពុទធារវតាជាសែីមរហូ្េែល់ឧបេតមភ 
សោក្សោយបចច័យ ៤ ផ្ង្  និង្សធវីវេតសផ្សង្ ៗ ែល់សោក្  ក្នុង្វេត 
១៤ មានឧបជាយវេត  និង្អាចរយិវេតជាសែីមផ្ង្  ។  ឯកិ្ចចវេតដែល 
េិេានុេិេសរេូវសធវីែល់រគូឧបជាយឬ៍អាចារយសដោះ  គឺសបីស ញី 
សោក្មក្រេូវសរកាក្ទទលួសបីសោក្រេ ប់សៅវញិ  រេូវជូនែំសណីរ 
និង្សធវីការបំសរសីោក្សោយទឹក្សដដ ទឹក្រេជាក់្     គក់្រចបាច់បាទានិង្  
កិ្ចចដដមានគក់្ោង្រជលក់្ចីវរជាសែីម   ។   មយ៉ាង្សទៀេបុគគលក្នុង្ 
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 សោក្សនោះរពោះពុទធជាមាច េ់រទង់្រតាេ់សទេដថា ៖ 

ចតាត ន្ោ  ន្ម  ភកិខន្េ  បគុគលា 
មាន លភិក្ខុទាងំ្ាញយ !  បុគគលក្នុង្សោក្សនោះមាន ៤ ពកួ្គឺ ៖ 

១. រន្ោរមបោយន្ដ បុគគលង្ងឹ្េសហ្យីដេង្ង្ងឹ្េ 
សៅគឺ  បុគគលលាង់្មានចិេតអារក្ក់្រស្ងប់សហ្យីសធវីអំសពីបាបដងមសទៀេ; 

២. រន្ោន្ោរិបោយន្ដ បុគគលង្ងឹ្េសហ្យីរេ ប់ជាភាឺ 
វញិ  គឺបុគគលសដោះពីសែីមលាង់្សហ្យីរេ ប់សៅជាសចោះវញិ  ឬពីសែីម 
អារក្ក់្សហ្យីសរកាយមក្រេ ប់ជាលអវញិ ; 

៣. ន្ោរិរមបោយន្ដ  បុគគលភាឺសហ្យីរេ ប់សៅជា 
ង្ងឹ្េវញិ  គឺបុគគលសដោះពីសែីមសចោះ  សរកាយមក្រេ ប់សៅជាលាង់្វញិ 
ឬពីសែីមលអសរកាយមក្រេ ប់ជាមនុេសអារក្ក់្សៅវញិ ; 

៤. ន្ោរិន្ោរិបោយន្ដ    បុគគលភាឺសហ្យីភាឺរហូ្េ  គឺ
បុគគលសដោះពីសក្ោង្សចោះសហ្យីចាេ់ខ្ាួនសៅ  សៅដេសចោះចាចំាប់េីល
ធម៌ស្ងេដែដែល  ឬពីសក្ោង្ជាមនុេសលអមានេីលធម៌ក៏្លអរហូ្េ
ែល់ព្ងាស្ងា ប់  ។ 

ឯបុគគលង្ងឹ្េរហូ្េអេ់មួយជីវេិ  ែូចសរឿង្ដយចុន្េូក្រកិ្ៈ 
ជាអនក្ចិញ្ច ឹមជីវេិសោយការេមាា ប់រជូក្លក់្      ឬែូចសរឿង្ដយសា - 
ឃាេក្ៈចិញ្ច ឹមជីវេិសោយការេមាា ប់សាលក់្  បុគគលក្នុង្សរឿង្ទាងំ្ពីរ 
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សនោះ  ស្ងា ប់សៅ ៗ សស្ងយទុក្ខសវទដក្នុង្អវចិីមហានរក្ទាងំ្អេ់ាន   ។ 
ឯបុគគលង្ងឹ្េសហ្យីរេ ប់សៅជាភាឺវញិសដោះ  ែូចជាសរឿង្ដង្

ខុ្ជជុេតរា  ពីសែីមដង្ដេង្កិ្ប បឹេុីរបាក់្ដង្ស្ងមាវេីជាសៅហាវ យ 
សរបីឲ្យទិញផ្កក អំពីដយេុមនមាោផ្កក   ។  ព្ងាសរកាយបានស្ងដ ប់ធម៌
សទេដរពោះេមាោ េមទុទធសៅកាលណា  ក៏្ែឹង្ខ្ាួនខុ្េមានសទាេធាន់
ណាេ់  ក៏្េូមខ្មាសទាេនឹង្រពោះដង្ជាសៅហាវ យសហ្យីក៏្លោះបង់្ 
អំសពីខុ្េសដោះរហូ្េសៅ  ។ 

ឯបុគគលភាឺសហ្យីរេ ប់សៅជាង្ងឹ្េវញិសដោះ  ែូចជាសរឿង្ភិក្ខុ 
សទវទេត  ពីសែីមរេាញញ់រពោះពុទធ  រជោះថាា ថារពោះពុទធសធវីរេូវលអសហ្យី 
សទីបសៅបេួតាមរពោះអង្គ  សរកាយមក្រេូវោភរគបេង្កេ់ក៏្រេ ប់ជា 
េអប់រពោះពុទធ  រក្សរឿង្សធវីឲ្យរពោះពុទធវដិេរពោះអង្គសៅវញិ  ទាល់ដេរពោះ 
ធរណីរេូបខ្ាួនធ្លា ក់្សៅសស្ងយទុក្ខសវទដក្នុង្នរក្ស ោ្ ោះមហាអវចិី  ។ 

ឯបុគគលភាឺសហ្យីភាឺរហូ្េសដោះ  ែូចជាសរឿង្ដង្ោជសទវធីតា 
កាលពីខ្ាួនសៅជាស្ដេដីចាដំរេរេូវ  បានយក្ោជសៅោក់្បារេរពោះ 
មហាក្េសប  លុោះពេ់ចឹក្ស្ងា ប់បានសៅសកី្េជាសទវធីតាស ោ្ ោះដង្ 
ោជា  សៅក្នុង្ទិពវវមិានឰែ៏ស្ងថ នព្រេរេឹង្សេួា៌  ក៏្ពិចារណាសមីល
បុណយខ្ាួនែឹង្ចាេ់ថា  េមបេតិដែលខ្ាួនបានសនោះ  មក្ពីយក្ោជ
សៅោក់្បារេរពោះមហាក្េសប   សហ្យីក៏្ចុោះមក្លបសធវីវេតរបសគនរពោះ  
មហាក្េសបមានសបាេេរមាមនិង្ែង្ទឹក្ោក់្ ង្ជាសែីម  របសគន 
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សោក្រាល់ ៗ យប់  ។  លុោះរពោះសងរៈរជាបក៏្ហាមឃាេ់មិនឲ្យសធវីវេត
េសៅ,  ដង្ក៏្សៅដេទទូចេូមសធវីវេត  ទាល់ដេរពោះសងរៈគរមាម
បសណដ ញចង្អុលមុខ្ឲ្យសជៀេសចញសៅក៏្ដរេក្យដំក្ដង្ ៗ    សហ្េុសនោះ
រជាបែល់រពោះពុទធជាមាច េ់ ៗ    រពោះអង្គេដមដង្ធម៌ែល់ដង្ោជសទវ- 
ធីតាថា ៖  ការេរងួ្មជាោរៈរបេ់ក្េសបៈ  ដែលមិនចង់្ឲ្យជាប់
ដមថាមានរេីបសរមី,  ឯការសធវីវេតជាោរៈរបេ់ដង្អនក្របាថាន បុណយ 
លុោះចប់ធម៌សទេដ  ដង្ោជសទវធីតាក៏្បានេសរមចសស្ងតាបេតិផ្ល 
សហ្យីថាវ យបង្គំោសៅកាន់ស្ងថ នសទវសោក្វញិ  ។ 

សបីរមួសរឿង្បុគគលទាងំ្ ៤ ពួក្បញ្ចូ លមក្ដេក្នុង្សរឿង្ ១ ឲ្យស ញី 
រូបបុគគលអារក្ក់្និង្លអសដោះ  ក៏្គរួគិេឲ្យយល់ែូចក្នុង្ព្ផ្្សរឿង្ឆទនត 
ជាេក្ដែលេំណាលថា ៖  សទវទេតជាបុគគលអារក្ក់្ព្រក្ដលង្អារក្ក់្ 
សរ ោះថាសរឿង្សទវទេតេរសេចក្ដីឲ្យស ញីរូបបុគគលអក្េញ្ាូ  សរឿង្ែំរ ី
ឆទនតៈេរសេចក្ដីឲ្យស ញី រូបបុគគលលអខាង្មានចិេតសមតាត ក្រុណាធំ
ព្រក្ដលង្  សោយរពោះអង្គដេវង្រក្បារមីធម៌  ក្នុង្ព្ផ្្សរឿង្សដោះដវង្
ណាេ់ដេរមួឲ្យខ្ាីសៅថា សទវទេតកាលសដោះជារ នមក្របាថាន សែីមបី
េមាា ប់រពោះស ធិេេវយក្ភាុក្  រពោះអង្គកាេ់ភាុក្ឲ្យជាទាន  សហ្យីជូន 
បង្ហា ញផ្ាូវសទវទេតរ នសដោះបានភាុក្សៅលក់្េុីចាយអេ់  សហ្យីមក្
េូមកាេ់ភាុក្រពោះអង្គសទៀេ   រពោះអង្គក៏្សចោះដេឲ្យកាេ់យក្បនដិចមដង្ ៗ     
ែរាបែល់ជាប់ភាុក្ដែលសៅក្នុង្ស្ងច់សទៀេ  ក៏្សចោះដេឲ្យឥេមានរពោះ - 
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ទ័យរុញរា  ែរាបែល់សស្ងយរពោះវោិល័យសៅ  ។   ឯសទវទេតរ នជា 
មនុេស លអក្េញ្ាូ  ក៏្ែល់នូវសេចក្ដីវដិេក្នុង្រាសដោះ  គឺរពោះ
ធរណីរេូបសៅ ៗ សកី្េក្នុង្អវចិីនរក្សស្ងយទុក្ខសវទដជាអដង្វង្ឆាន  ំ ។ 
គរួឲ្យស ញីថារពោះអង្គលអព្រក្ដលង្លអ,  ឯសទវទេតអារក្ក់្ព្រក្ដលង្អា -
រក្ក់្  បុគគលអនក្របាថាន លអគរួយក្េរមាប់តាមរពោះស ធិេេវ  កំុ្យក្
េរមាប់តាមសទវទេតរ នសដោះស យី  សោយន័យែូចបានអធិបាយ
មក្សនោះឯង្  ។   

 

អ្នកដទៃ  ឲ្យប្រយោជន ៍ ៃុកជាញាត ិ
 ញាតិយ ើឃ្លា ត ៃុកជាជាត ិ អ្នកដទៃ 

យោគកនុងកាយ ៃុកជាយោស ប្រក ភយ័ 
យ ើកនុងទប្ៃ ជាឱសថ  ៃុកជាគណុ ។     

                                                              * រោកនីតិបករណ៍ 
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មង្គលទី ២៦ 

កាន្លន្  ធមមសសេន្ំ 
បុគគលបានស្ងដ ប់ធម៌សរឿយ ៗ តាមកាល  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  កាលព្នធម៌មាន ៤ យ៉ា ង្គឺ ៖ 
១. កាន្លន្  ធមមន្េសដ   កាលដែលបុគគលគរួេដមដង្

ធម៌ ១ ; 
២. កាន្លន្  ធមមសសេដ  កាលដែលបុគគលគរួស្ងដ ប់ធម៌

សទេដ ១ ; 
៣. កាន្លន្  ធមមសាកច្ឆា   កាលដែលបុគគលគរួស្ងក្េួរឬ 

េន្ដធម៌ាន  ១ ; 
៤. កាន្លន្  េបិសសដ  កាលដែលបុគគលគរួពិចារណា

ធម៌ ១ ( រមួជា ៤ )  ។ 

ឯ ក្យថាស្ងដ ប់ធម៌តាមកាលក្នុង្ទីសនោះ  េំសៅកាលឧសបាេង 
ក្នុង្ ១ ដខ្មាន ៦ ែង្  តាមបាលីគឺព្ងា ៨ សកី្េ,  ៨ សរាច,  ១៤ សកី្េ, 
១៤ សរាច,  ១៥ សកី្េ,  ១៥ សរាច  រមួជា ៦ ព្ងា  ។  សបីតាមអែាក្ថា 
ក្នុង្ ១ ដខ្មាន ៨ ែង្គឺព្ងា ៥ សកី្េ,  ៥ សរាច,  ៨ សកី្េ, ៨ សរាច,  
១៤ សកី្េ,  ១៤ សរាច  ឬ ១៣ សរាចសបីដខ្ខ្វោះ ១៥ សកី្េ,  ១៥ សរាច 
(រមួជា ៨ ព្ងា)  ។   សបីបុគគលឯណាបានស្ងដ ប់ធម៌សរឿយ ៗ តាមកាល  



មង្គលសតូ្រ                                      ព្រះវន័ិយធរ  អនុគណ  ឯក  ញមឹ  ធម្មិស្សរោ 
____________________________________________________________________ 

~ 110 ~ 

សនោះនឹង្បានអានិេង្ស ៥ យ៉ា ង្គឺ ៖ 
១. អសរុំ  សណុារិ  រដមង្បានស្ងដ ប់នូវធម៌ណាដែលខ្ាួន 

មិនធ្លា ប់ស្ងដ ប់ ; 
២. សរុំ  បរនិ្ោ  េន្បរិ  រដមង្សធវីធម៌ដែលខ្ាួនធ្លា ប់ស្ងដ ប់ 

សហ្យី  ឬសទីបនឹង្ស្ងដ ប់ងោី ៗ ឲ្យផូ្រផ្ង់្បាន  គឺរេិដេមានបញ្ញា ចាំ
ចាេ់ោេ់ស ងី្ ; 

៣. កង្ខំ  េិន្ដន្េរិ  រដមង្កាេ់បង់្នូវសេចក្ដីេង្សយ័ក្នុង្
ចិេតបាន  ; 

៤. េិដ្ឋឹឧជុំ  កន្ោរិ  រដមង្សធវីទិែាិរបេ់ខ្ាួនឲ្យរេង់្ក្នុង្រពោះ 
ពុទធស្ងេដបាន ; 

៥. ចិរតមសស  បសេីរិ  រដមង្ញុាងំ្ចិេតរបេ់ខ្ាួនឲ្យរជោះថាា  
និង្សកី្េបញ្ញា ស ញីក្ង្ទុក្ខទាងំ្ពងួ្បាន  ។ 

ឯការស្ងដ ប់ធម៌សនោះនឹង្មានអានិេង្ស ៤ យ៉ា ង្សផ្សង្ពីសនោះសទៀេ
គឺ ៖ 

១. ព្ុេធសាសន្ំ  េិន្ោចរ ិ  ការស្ងដ ប់ធម៌រដមង្ញុាងំ្រពោះ
ពុទធស្ងេដ  ឲ្យរុង្សរឿង្អេ់កាលជាអដង្វង្េសៅ ; 

២. សគុរិបោយន្ដ  សវោស្ងា ប់នឹង្បានសៅសកី្េក្នុង្ស្ងថ ន 
េួគ៌សទវសោក្ដយ ; 

៣. បដ្ិន្េធំ  នឹង្បានរតាេ់ែឹង្នូវមគគ  និង្ផ្ល ; 
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៤. ព្ហុសនុ្តា  នឹង្បានជាពហុ្េូរេ  ជាអនក្របាជញសរ ោះ 
ស្ងដ ប់ធម៌ (រមួរេូវជា ៤ របការ)  ។ 

ឯអនក្ស្ងដ ប់ធម៌សទេដសនោះ  មិនដមនរាន់ដេមានអានិេង្ស ៥ 
ឬ ៤ យ៉ា ង្ប៉ាុសណាណ ោះសទ  នឹង្មាននិេសយ័ក្នុង្ធម៌ ៤ យ៉ា ង្េសៅសទៀេ
គឺ ៖ 

១. ន្សារំ  ដេរិ  រក្ដេធម៌េ្ុោះចូលកាន់រេសចៀក្ ; 
២. ឧគគណ្ហ រិ  សកី្េសរៀនេូរេទសន្ញធម៌រពោះវន័ិយ,  រពោះ

េូរេ,  រពោះបរមេថ ; 
៣. វាចន្ំ  ក៏្នឹង្បានរបាប់ធម៌  េដមដង្ធម៌ែល់អនក្ែព្ទ

ផ្ង្ ; 
៤. សជាយ ំ  បានសរៀនេូរេទសន្ញស្ងវ ធយយធម៌សដោះ

សោយខ្ាួនឯង្ផ្ង្  ។   
និេសយ័ ៤ យ៉ា ង្សនោះ  ជាោវនូបនិេសយ័នឹង្សកី្េមានស ងី្

ែល់អនក្សធវីបុណយ  អនក្ស្ងដ ប់ធម៌សោយពិេ  ។ 

មយ៉ាង្សទៀេ  រពោះពុទធស្ងេដនឹង្ស្ងបេូនយឱនងយសៅជា
សថាក្ទាបបានមក្អំពីពុទធបរេ័ិទទាងំ្ ៤ ពកួ្មិនរបេិបេតិធម៌សោយ 
សារព ១,  មិនសរៀនធម៌សោយសារព ១,  មិនរទរទង់្ធម៌សោយសារព 
១,  មិនពិចារណាធម៌សោយសារព ១  ។  ឯការស្ងដ ប់ធម៌សនោះដឲំ្យ 
មានឧបនិេសយ័ែល់ចិេត  សទាោះបីជាេិជាមនុេសក្ដី   ជាសទពតាក្ដី   ជា    
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េេវេិរចាា នក្ដី  និង្បានឧបនិេសយ័ែូចាន   ែូចសរឿង្កុ្ក្កុែីសមមាន់ញី 
មយួ  អារេ័យសែក្សៅជិេទីស្ងោធមោេោ  រាសដោះមានភិក្ខុ   
ស្ងវ ធយយធម៌  មាន់បានស្ងដ ប់សហ្យីមានចិេតសរេក្អរក្នុង្ធម៌  ។  
អបរភាន្រ  លុោះកាលជាខាង្សរកាយមក្មានដខ្ាង្មួយមក្ឆាបយក្ 
សមមាន់សដោះសៅេុីជាអាហារ,  មាន់សដោះលុោះសធវីកាលកិ្រយិស្ងា ប់សៅ 
បានសៅសកី្េជាក្សរេ,  លុោះមានវយ័វឌ្ឍដការចសរមីនធំស ងី្  បាន
សចញបពវជាជ ជាឥេីនីសៅក្នុង្ព្រព  សហ្យីបានចសរមីនបាន្នជា
សោកិ្យ,  លុោះសធវីកាលកិ្រយិសៅបានសៅសកី្េក្នុង្រពហ្ោសោក្,  លុោះ 
ែល់ចុេិអំពីរពហ្ោសោក្បានមក្សកី្េជាកូ្នសេែាី,  លុោះស្ងា ប់អំពីកូ្ន 
សេែាីសៅសកី្េជាកូ្នរជូក្រេុក្,  បានស ញីរពោះពុទធអង្គមានចិេតសស្ង- 
មនេសសរេក្អរ,  លុោះស្ងា ប់អំពីកូ្នរជូក្  បានសៅសកី្េជាកូ្នក្សរេ, 
ស្ងា ប់អំពីកូ្នក្សរេ  បានសៅសកី្េក្នុង្រេុក្វាេិរាម,  លុោះស្ងា ប់អំពី
សដោះសទៀេបានសៅសកី្េជាកូ្ន ណិជ,  ស្ងា ប់អំពីកូ្ន ណិជ  បាន 
សៅសកី្េជាកូ្នដយេំសៅ,  ស្ងា ប់អំពីកូ្នដយេំសៅ  បានសៅសកី្េ
ជាកូ្នអនក្រេុក្អនុរាធបុរ,ី  លុោះស្ងា ប់អំពីទីសដោះសៅសទៀេ  បានសៅ
សកី្េជាកុ្ែុមទិនីស ោ្ ោះដង្េុមដ,  ឯដង្េុមដសដោះលុោះចសរមីនវយ័ 
ធំស ងី្  ដង្ក៏្បានជាភរយិព្នអាមារេសេដច  ។  ឯកសម ឹ សមន្យ 

េម័យព្ងាមយួ  រពោះឧេតរសេថរដរំពោះេង្ឃចូលបិណឌ បាេ  បានស ញី 
ដង្េុមដក៏្របាប់ភិក្ខុេង្ឃទាងំ្ពងួ្ថា    កូ្នរជូក្បានមក្សកី្េក្នុង្ទី 
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សនោះសហ្យី  ។  ឯដង្េុមដបានស្ងដ ប់សងរវាចាថាខ្ាួនជាកូ្នរជូក្
ែូសចាន ោះ  ដង្សដោះក៏្មានចិេតេសង្វគពន់របមាណណាេ់  សហ្យីដង្ 
មានចិេតសនឿយណាយចាក្ រាវាេ    សទីបោស្ងវ មីសចញសៅបេួ ៗ 
ជាដង្ភិក្ខុនីរចួសហ្យីបានស្ងដ ប់ធម៌សទេដ  សោក្េដមដង្អំពីេេិ-
បោា នទាងំ្ ៤ របការគឺ ៖ កាយ,  សវទដ,  ចិេត,  ធម៌  ខំ្ផ្ចង់្េេិបញ្ញា  
ចុោះកាន់វបិេសដញាណ  សហ្យីបានេសរមចរពោះអរហ្េតកាេ់កិ្សលេ 
ជាេមុសចាទបបហារ ផុ្េចាក្ក្ង្ទុក្ខទាងំ្ពងួ្អេ់ពីខ្នធេដដ នលុោះ
ែល់ទីបំផុ្េព្នអាយុេង្ហខ រ  ក៏្រលំេ់បញ្ចក្ខនធចូលកាន់រពោះនិ វ នសៅ ។ 
សោក្អនក្ដែលបានស្ងដ ប់ធម៌សទេដបរមេថេចចសហ្យី  យក្ចិេតទុក្ 
ោក់្ខំ្សរៀនឲ្យចា ំ  ខំ្គិេពិចារណាតាមឲ្យចូលចិេតជាក់្ចាេ់  និង្
បានជាោវនូបនិេសយ័េសរមចរពោះអរហ្េត កាេ់សចាលជាេិភព 
ជាសែីមសចញបាន,  ែូចវេថុនិទានដែលបានដមំក្អធិបាយយ៉ា ង្សនោះ 
ឯង្  ។ 
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មង្គលទី ២៧ 

ខន្តិ  ច 
សេចក្ដអីេ់ធន់  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  សេចក្ដីអេ់ធន់  គឺមិនមានចិេតសរកាធខឹ្ង្
អាឃាេពយបាទចង្សពៀរែល់មនុេសេេវណាស យី, ឯសេចក្ដីសរកាធ 
ខឹ្ង្សកី្េស ងី្សោយសហ្េុ ៩ យ៉ា ង្គឺ ៖  សកី្េសោយសហ្េុខ្ាួនឯង្ ៣, 
សកី្េសោយសហ្េុរេាញញ់ ៣,  សកី្េសោយសហ្េុេអប់ ៣ (រមួជា ៩) 
សៅថាអាឃាេវេថុ ៩ ៗ     សនោះថាតាមបាលីគឺពុទធែីការាប់បញ្ចូ ល  
អោា នសកាបៈ ១ សទៀេសៅជា ១០  សៅតាមអែាក្ថា  ថាសហ្េុឲ្យសកី្េ 
សទាេមាន ១០ យ៉ា ង្  ឬសហ្េុឲ្យសកី្េសេចក្ដីសរកាធខឹ្ង្មាន ១០ 
យ៉ា ង្  ។ 

ឯសេចក្ដីសរកាធសកី្េស ងី្សោយសហ្េុខ្ាួនឯង្ ៣ សដោះគឺ ៖ ខ្ាួន 
គិេថាអនក្សនោះឯង្បានរបទូេដែល់អញក្នុង្កាលដែលក្នាង្សៅសហ្យី 
១,  អនក្សនោះឯង្  បានរបទូេដែល់អញក្នុង្រាឥ ូវសនោះ ១,  អនក្សនោះ 
ឯង្  នឹង្របទូេដែល់អញសៅខាង្មុខ្ ១  ។ 

សេចក្ដីសរកាធខឹ្ង្ដែលសកី្េស ងី្សោយសហ្េុរេាញញ់ ៣ សដោះ 
គឺ ៖  គិេថាអនក្សនោះឯង្  បានរបទូេដែល់របេ់ជាទីរេាញញ់ព្នអញ  
ក្នាង្សៅសហ្យី ១,  អនក្សនោះឯង្ បានរបទូេដែល់របេ់ជាទីរេាញញ់ 
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ក្នុង្រាឥ ូវសនោះ ១,  អនក្សនោះឯង្  នឹង្របទូេដែល់របេ់ជាទីរេ-
ាញញ់ព្នអញសៅខាង្មុខ្ ១  ។ 

សេចក្ដីសរកាធខឹ្ង្ដែលសកី្េស ងី្សោយសហ្េុេអប់ ៣ សដោះគឺ ៖ 
គិេថាអនក្សនោះឯង្  បានរេាញញ់ែល់របេ់ដែលអញេអប់ក្នាង្សៅ 
សហ្យី ១,  អនក្សនោះឯង្  បានរេាញញ់ែល់របេ់ដែលអញសទីបនឹង្
េអប់ងោី ៗ ១,  អនក្សនោះឯង្  នឹង្រេាញញ់ែល់របេ់ដែលអញេអប់សៅ 
ខាង្មុខ្ ១ (រមួជា ៩) រាប់បញ្ចូ លអោា នសកាបវេថុ  គឺវេថុមិនគរួខឹ្ង្
ែូចែី,  ទឹក្,  សភាីង្,  ខ្យល់  ជាសែីមចូល ១ សទៀេ  រេូវជាសហ្េុសរកាធ 
មាន ១០ យ៉ា ង្  ។ 

សហ្េុដែលឲ្យសកី្េេអប់-រេាញញ់សនោះ  សបីស លសោយេសង្ខប 
មានរេឹមដេពីរក្នុង្សហ្េុមួយ ៗ ែូចសនោះគឺ ៖ 

សហ្េុដែលឲ្យសកី្េេអប់មាន ២ យ៉ា ង្គឺ ៖ 
១. ន្បោ  ន្ោន្សា  ោយរិ  េអប់សកី្េពីរេាញញ់ ; 
២. ន្ោសា  ន្ោន្សា  ោយរិ  េអប់សកី្េពីេអប់  ។ 

សហ្េុដែលឲ្យសកី្េរេាញញ់មាន ២ យ៉ា ង្គឺ ៖ 
១. ន្ោសា  ន្បមំ  ោយរិ  រេាញញ់សកី្េពីេអប់ ; 
២. ន្បោ  ន្បមំ  ោយរិ  រេាញញ់សកី្េពីរេាញញ់  ។ 
មយ៉ាង្សទៀេលក្ខណៈព្នសេចក្ដីខឹ្ង្េអប់មាន ៣ គឺ ៖ 



មង្គលសតូ្រ                                      ព្រះវន័ិយធរ  អនុគណ  ឯក  ញមឹ  ធម្មិស្សរោ 
____________________________________________________________________ 

~ 116 ~ 

១. បេសុសរិ  ន្ោន្សា ខឹ្ង្េអប់របទូេដែល់េេវនិង្េង្ហខ រ 
សហ្យីរលេ់សៅ ; 

២. បហររិ  ន្ោន្សា  ខឹ្ង្េអប់របហារែល់េេវនិង្េង្ហខ រ
ដែលក្នាង្សៅ ; 

៣. ន្េោន្ុន្េរេន្សន្  ន្ោន្សា  ខឹ្ង្េអប់សោយអំណាច 
ចង្សពៀររបទូេដែល់េេវនិង្េង្ហខ រេសៅ  ។ 

ឯសទាសស្ង  សេចក្ដីេអប់ខឹ្ង្របទូេដសនោះសោក្ដចក្ជាពីរគឺ ៖ 
១. អរតដបិ  េសុសរិ  របទូេដែល់ខ្ាួនសោយខ្ាួនឯង្ផ្ង្ ; 
២. បរសសបំិ  េសុសរិ  របទូេដែល់អនក្ែព្ទផ្ង្  ។ 

សទាេសនោះមានឧបមាបីែូចសភាីង្សឆោះ  ក្នុង្ទីសនោះសហ្យីរាលសៅ
សឆោះក្នុង្ទីែព្ទ ៗ សទៀេេៗ សៅឥេកំ្ណេ់ទីសភាីង្ឈប់សឆោះសដោះបាន 
ស យី  ។  ឯសភាីង្គឺសទាេៈដែលសកី្េស ងី្សហ្យីសនោះ  នឹង្រលេ់សៅ
វញិបានសោយខ្នដី  គឺសេចក្ដីអេ់ធន់  ឬអេ់េង្កេ់ចិេតខឹ្ង្បានសោយ
ស្ងរការហាេ់ចិេតទុក្មក្សរចីនជាេិ  ែូចសរឿង្ខ្នដិវាទីតាបេ  គឺអង្គ
រពោះពុទធជាមាច េ់ស្ងេដរបេ់សយងី្ កាលសៅជាស ធិេេវបានស ញី 
សទាេក្នុង្សគហ្េិេ  សហ្យីលោះេមបេតិសចញបេួជាតាបេឥេីសៅ 
ក្នុង្ព្រពហ្មិ នដ    ខំ្ចសរមីន្នបានក៏្សហាោះមក្សោយអាកាេមក្  
សៅក្នុង្ឧទយនសេដច រាណេី  ។ 



មង្គលសតូ្រ                                      ព្រះវន័ិយធរ  អនុគណ  ឯក  ញមឹ  ធម្មិស្សរោ 
____________________________________________________________________ 

~ 117 ~ 

ព្ងាមយួសេដច រាណេី  យង្សៅរក្ស្ងលក្នុង្ឧទយនបាន
ទេសដទេស ញីតាបេសហ្យីេួរថា ៖ រពោះក្រុណាខាជ ប់ខ្ជួនក្នុង្អវី ?  
តាបេសឆាីយថា ៖ អាតាោ ោពខាជ ប់ខ្ជួនក្នុង្ខ្នដី  ។  សេដចរទង់្េួរថា ៖ 
ខ្នដីគឺអវី ?  តាបេសឆាីយថា ៖  “ ខ្នដីគឺសេចក្ដអីេ់េង្កេ់ចិេតមិនខឹ្ង្  
មិនរបទូេដេបែល់អនក្ដែលរបទូេដែល់ខ្ាួន ”   ។   សេដចរទង់្រពោះ
េណាដ ប់សហ្យី  សទីបរតាេ់បង្ហគ ប់ថា ៖  សបីែូសចាន ោះចូរអនក្ទាងំ្ាញយ 
ចាប់តាបេមក្របហារសហ្យីេួររក្ធម៌ខ្នដី  ។  ជនទាងំ្ាញយក៏្សធវី 
តាមរពោះរាជបង្ហគ ប់សហ្យីេួររក្ខ្នដី  ។  តាបេក៏្សឆាីយែូច ក្យសែីម 
ថា ៖ “ ខ្នដីគឺសេចក្ដីអេ់ធន់េង្កេ់ចិេតមិនសរកាធខឹ្ង្នឹង្អនក្ណា ”  ។ 
សេដចក៏្ឲ្យកាេ់ព្ែ,  កាេ់សជីង្,  កាេ់រចមុោះ  សហ្យីេួររក្ខ្នដី  តាបេ
ក៏្សឆាីយែូច ក្យសែីមថា ៖  “ ខ្នដីមិនបានេថិេសៅនឹង្ព្ែ,  នឹង្សជីង្  
នឹង្រចមុោះសនោះសទ  គឺេថិេសៅក្នុង្ចិេតសទសេី ”  ។  សេដចក៏្រទង់្ខាញ ល់ខាា ងំ្ 
សលីក្រពោះបាទស ងី្ធ្លក់្រេង់្ក្ណាដ លសែីមរទូង្តាបេឲ្យែលួផ្កា រសៅ  
។ សេដច រាណេី  រេ ប់ពីធ្លក់្រពោះស ធិេេវ  មក្ែល់សកាា ង្
ទាវ រឧទយនសវោណា  ដផ្នែីក៏្ដបក្េដញ្ជក្រេូបសេដច លសដោះសៅ
កាន់អវចិីមហានរក្ក្នុង្សវោសដោះឯង្ ។ ចំដណក្រពោះស ធិេេវសោយ
រទង់្សស្ងយទុក្ខសវទដខាា ងំ្  ក៏្សធវីកាលកិ្រយិសៅសកី្េក្នុង្រពហ្ោសោក្
សោយផ្លព្ន្ន  ែូចបានអធិបាយមក្ខាង្សែីមសដោះឯង្ ។ 
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មង្គលទី ២៨ 

 ន្សាេចសសតា 
ោពព្នខ្ាួនជាបុគគលគឺសគរបសៅង្ហយ  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ោពព្នខ្ាួនជាបុគគលដែលសគរបសៅង្ហយសដោះ  
គឺមនុេសសដោះជាអនក្ស្ងដ ប់បង្ហគ ប់  ជាអនក្សធវីតាមឱវាទ  ជាអនក្មិន
របកាន់ខ្ាួន  ជាអនក្មានរបាជាញ   ជាអនក្ ា្ េក្នុង្កិ្ចចពិចារណាសហ្េុ
និង្ផ្ល  ជាអនក្មិនង្ងឹ្េង្ង្ល់រជុលរជប់សៅក្នុង្អំណាចអវជិាជ   គឺជា
អនក្ទទលួឱវាទដដសោយសារព  ែូចសរឿង្ពកួ្ឈោួញេំសៅ ៥០០ 
ដក់្សចញសៅជញួ  លុោះែល់ក្ណាដ លេមុរទក៏្ធ្លា យេំសៅ   ជនទាងំ្
អមាលសដោះ ក៏្បបលួាន ដហ្លទឹក្ស ងី្សៅអារេ័យសៅក្នុង្សកាោះ 
លង្ហក ,  រាសដោះមានដង្យក្ខិនីទាងំ្ាញយដក្ាង្ខ្ាួនដាំន សែីររក្របុេ 
បសញ្ញា េទុក្សធវីជាស្ងវ មី  សោយក្លឧបាយរបាជាញ ព្នខ្ាួន  ។  ឯយក្ខិនី 
ទាងំ្ាញយដែលដេង្ដេសែីរសបាក្បសញ្ញា េរបុេយក្មក្ទុក្សធវីជាស្ងវ មី 
សដោះ  លុោះបានរបុេងោីមក្សធវីជាបដីក៏្ដាំន េុីរបុេចាេ់សដោះអេ់សៅ 
ដែលសធវីមក្ែូសចនោះសនោះជាយូរអដង្វង្ឆាន ណំាេ់មក្សហ្យី  ។  ព្ងាមយួ 
យក្ខិនីទាងំ្ាញយសដោះបានជបួរបទោះនឹង្របុេ ៥០០ ដក់្ដែលធ្លា យ 
េំសៅសហ្យីដហ្លសៅសៅនឹង្សកាោះលង្ហក សដោះ  ក៏្យក្ខិនីទាងំ្អមាល 
សដោះនិយយបសញ្ញា េថា ៖ “   ស្ងវ មីសយងី្ទាងំ្ាញយ   សៅជញួសោយ    
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េំសៅ ៗ ធ្លា យក្ណាដ លេមុរទ  ាេ់ក៏្ស្ងា ប់អេ់សហ្យីសយងី្ទាងំ្- 
ាញយសនោះជាស្ដេដីសមមា៉ា យ ៣ ឆាន សំហ្យី  អសញ្ជ ីញអនក្ទាងំ្ាញយមក្
សៅសៅជាមយួនឹង្សយងី្ចុោះ ” ។  ពកួ្ឈោួញទាងំ្ ៥០០ សដោះបានឮ 
ែូសចាន ោះសហ្យីក៏្មានចិេតសស្ងមនេសសរេក្អរ  សហ្យីដាំន សៅសៅមូល 
រមួេង្ហវ េនឹង្ដង្យក្ខិនីសដោះ  ។  លុោះយូរបនដិចសៅ ណិជជាធំ
បានស ញីអាការមិនរេួល សទីបរបឹក្ានឹង្ជនពកួ្ឈោួញទាងំ្អមាល 
សដោះថា ៖ “ អនក្ទាងំ្ាញយ ! ពកួ្សយងី្នឹង្សៅក្នុង្ទីសនោះមុខ្ជាមិន
រេួល  សហ្យីយល់ស ញីថានឹង្មានអនដរាយែល់ជីវេិសៅព្ងាមុខ្មិន
ដលង្ស យី  សរ ោះរេីទាងំ្អេ់សនោះ  េុទធដេជាយក្ខិនីដក្ាង្សធវីក្ល
ឧបាយបសញ្ញា េសយងី្សទ  មិនដមនមនុេសសទ ”  ។  ពកួ្ឈោួញទាងំ្ 
អមាលសដោះ  ជនណាដែលរបសៅង្ហយ  ក៏្សជឿតាមស្ងដ ប់យល់តាម 
 ក្យ ណិជជាធំ  រពមសរពៀង្ាន បាន ២៥០ ដក់្,  សៅេល់ ២៥០ 
ដក់្សទៀេជាមនុេសមិនយល់ការណ៍  សោយស្ងរចិេតជាប់ក្នុង្កាមជា
មនុេសរបសៅរក្មិនយល់តាមក៏្រកាញសៅក្នុង្ទីសដោះសៅ    ឯ ណិជ 
ជាធំក៏្ដមំនុេសរបសៅង្ហយ ២៥០ ដក់្រេ់សគចខ្ាួនសចញពីទីសដោះសៅ 
រាសដោះរពោះស ធិេេវ  សៅសកី្េជាសេោះពោហ្ក្ៈសៅក្នុង្សកាោះលង្ហក  
បានស ញី ណិជទាងំ្អមាលសដោះសែីរមក្ក៏្េួរថា ៖ “ អនក្ទាងំ្ - 
ាញយដាំន សៅណា ? ”  ។   ណិជទាងំ្ាញយរបាប់ថា ៖ “ សយងី្ 
ខ្ញុ ំទាងំ្អេ់ាន នឹង្សៅជមទូទវីប ”  ។  សេោះពោហ្ក្ៈសដោះក៏្ស លថា ៖  
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“ សបីែូសចាន ោះអនក្ទាងំ្ាញយ  ចូរមក្សៅជាមយួនឹង្សយងី្ខ្ញុ ំ ៗ នឹង្ដសំៅ 
ជូនសៅឲ្យែល់សរេីយេមុរទ  ឲ្យែល់ជមទូទវីបែូចបំណង្ ”  ។  
 ណិជទាងំ្ាញយសដោះសរេក្អរណាេ់ ខ្ាោះស ងី្ជិោះសលីខ្នង្  ខ្ាោះសតាង្ 
ក្នុ្យសេោះពោហ្ក្ៈសដោះៗ ក៏្សហាោះសចញអំពីសកាោះលង្ហក កាេ់េមុរទ 
មក្ែល់សឆនរសកាោះជមទូទវីបសហ្យីដជូំនសៅោក់្ែល់សគហ្ោា នទីព្ទ ៗ , 
ឯមនុេសដែលរកាញសៅទាងំ្ ២៥០ ដក់្សដោះ  ក៏្បានសៅជាចំណី 
យក្ខិនីទាងំ្អេ់ាន   ។   

ឯមនុេសដែលសគរបសៅង្ហយ  ក៏្រដមង្បានរចួខ្ាួនពីសេចក្ដី
ស្ងា ប់ែូសចនោះ,  ចំដណក្ពួក្មនុេសដែលសគរបសៅរក្  ក៏្រដមង្បាន 
សេចក្ដីអនតរាយែល់ជីវេិ  សៅជាអាហាររបេ់យក្ខិនី  ែូចសេចក្ដី
អធិបាយដសំរឿង្សរៀបរាប់មក្យ៉ា ង្សនោះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ២៩ 

 សមណាន្ញ្ច  េសសន្ំ 
កិ្រយិបានស ញី  បានជបួនូវេមណៈទាងំ្ាញយ 
ដែលមានឥស្ដនិ្យេាប់រមាា ប់សហ្យី  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ការស ញី  ការសមីលសនោះមាន ២ យ៉ា ង្គឺ ៖  
១. ចកខេុសសដ  ការសមីលរូបសោយចក្ខុ ១ ; 

 ២. ញាណ្េសសន្ំ  កិ្រយិស ញីសោយរបាជាញ គឺស ញីធម៌  
ជាផ្ាូវរបេិបេតិឲ្យផុ្េចាក្ទុក្ខគឺេីល,  េមាធិ,  បញ្ញា  ១  ។ 

ឯការសមីលេមណៈសោក្ជាអនក្មានេីលមានធម៌សោយបញ្ញា  
ចក្ខុ  ដភនក្គឺរបាជាញ សដោះរដមង្សកី្េនិេសយ័ចិេតគិេែល់មគគផ្លនិ វ ន, 
ែូចមានសរឿង្េំណាលថា ៖ 

េម័យព្ងាមយួ  រពោះពុទធអង្គគង់្សៅឥន្ស្ងោគុហា  រាសដោះ 
មានេេវសមៀមមយួអារេ័យសៅក្នុង្របសទេសដោះ  ។  លុោះបានស ញី
រពោះពុទធជាមាច េ់ក៏្សកី្េចិេតរជោះថាា ក្នុង្រពោះអង្គ  កាលសបីរពោះពុទធជា
មាច េ់សេដចនិមនដសៅបិណឌ បាេ  េេវសមៀមសដោះក៏្សហ្រីជូនតាមរពោះអង្គ 
សៅ  ។  លុោះែល់ ក់្ក្ណាដ លផ្ាូវសទីបរេ ប់មក្វញិ,  មានកាល
មយួសដោះសមៀមស ញីរពោះពុទធអង្គគង់្សៅជាមយួនឹង្ភិក្ខុេង្ឃក្នុង្សពល 
ោា ច  សមៀមក៏្សហ្រីចុោះចូលសៅក្ណាដ លជំនំុេង្ឃ  សហ្យីេរមបស្ងា ប 
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ទាងំ្សឆវង្ស្ងដ សំធវីអញ្ជលិក្មោ  ថាវ យបង្គំសោយស្ងា បរបណមយក្ាលឱន 
ចុោះសរកាម  សធវីនមស្ងក រេសមដចរពោះស្ងស្ងដ ចារយ  និង្ភិក្ខុេង្ឃសោយ 
សារព  ។  េសមដចរពោះពុទធអង្គ  រទង់្ទេស ញីអាការៈេេវសមៀមសធវី
ែូសចាន ោះសហ្យីក៏្រពោះអង្គរទង់្សធវីរពោះឱេាញញឹមឲ្យរបាក្ែ  ។  រាសដោះ 
រពោះអានន្ស ញីរពោះអង្គញញឹមសហ្យី  ក៏្រកាបទូលេួរសហ្េុញញឹម 
ឲ្យរបាក្ែ  រពោះអង្គក៏្រទង់្េដមដង្ពយក្រណ៍របាប់ថា ៖ “ មាន លអានន្! 
េេវសមៀមសនោះមានចិេតរជោះថាា ក្នុង្សយងី្ទាងំ្ាញយ  ជាអនក្មានេីល 
មានធម៌សោយសារព,  សមៀមសនោះលុោះទំោយខ្នធពីេេវសមៀមសៅនឹង្ 
បានសៅសកី្េក្នុង្េុគេិភព  សហ្យីអសដ្លជាេិសៅមក្ដេក្នុង្មនុេស 
និង្សទពតាសៅដស្ងថ នេួគ៌សនោះអេ់មយួដេនក្បប  លុោះែល់ទីបំផុ្េ 
ជាេិ នឹង្បានរតាេ់ជារពោះបសចចក្ពុទធមយួអង្គមានដមថាសស្ងមនេស 
សោយផ្លដែលបានស ញីរពោះអរយិៈ  សហ្យីរជោះថាា សធវីនមស្ងក រសោយ 
សារពសនោះឯង្ ”  ។ 

េដមដង្មក្ក្នុង្េមណានញ្ច   ទេសនមង្គល  អំពីការស ញីរពោះ 
អរយិៈជាេមណៈទាងំ្ាញយ  ដែលមានចិេតេាប់រមាា ប់របក្បសោយ 
េីល និង្ធម៌ែ៏បរេុិទធរបព្ពសហ្យីបានសធវីសេចក្ដីរជោះថាា ក្នុង្េមណៈ 
ទាងំ្ាញយសដោះ  ក៏្រដមង្បានេសរមចផ្លរបសយជន៍ក្នុង្ជាេិសនោះនិង្
ជាេិខាង្មុខ្  ែូចសរឿង្ដែលបានអធិបាយមក្យ៉ា ង្សនោះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ៣០ 

 កាន្លន្  ធមមសាកច្ឆា  
កិ្រយិេន្ដស្ងក្េរួនូវធម៌តាមកាល  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ធមោស្ងក្ចាា   កិ្រយិេន្ដស្ងក្េួរធម៌ែល់
ាន និង្ាន សៅវញិសៅមក្  សែីមបរីោិះរក្សេចក្ដីរបេិបេតិឲ្យបានរេឹមរេូវ 
តាមផ្ាូវរពោះពុទធស្ងេដ និង្សធវីកាយវាចាចិេតឲ្យបរេុិទធផុ្េចាក្សេច-
ក្ដីសៅហ្ោង្  សហ្យីសធវីឲ្យរេូវតាមកាលសវោផ្ង្  សដោះសោក្កំ្ណេ់ 
 ក្យដែលរេូវស លក្នុង្ធម៌សនោះគឺ  ទេក្ថាវេថុ ១០ យ៉ា ង្   ក្យ
ដែលមិនរេូវយក្មក្ស លសដោះគឺ េិរចាា នក្ថា ៣២ របការ,  ឯកាល 
ដែលគរួស ល  គរួេន្ដស្ងក្េួរធម៌ាន   សដោះសោក្កំ្ណេ់យក្ 
កាលឧសបាេង  ក្នុង្ ១ ដខ្មាន ៨ ព្ងាជាសែីម  ទុក្ជាកាលគរួសធវីធមោ-
ស្ងក្ចាា   ពុទធបរេ័ិទអនក្មានរបាថាន ចង់្បានសេចក្ដីចសរមីន  សោយ
ការសចោះែឹង្ធម៌វន័ិយចាប់ពុទធស្ងេដក្ដី  របាថាន ែុេខាេ់កាយ  វាចា 
ចិេតរបេ់ខ្ាួន  ឬេីលដែលខ្ាួនបានេមាទានមក្សហ្យីក្នុង្ព្ងាសដោះក្ដី 
ឬក៏្របាថាន បំសពញកិ្ចចឧសបាេងសោយការស្ងក្េួរធម៌  សោយការ
ស្ងដ ប់ក្នុង្ព្ងាឧសបាេងសដោះ  ឬព្ងាែព្ទសរដអំពីព្ងាឧសបាេងសដោះក្ដី
គបបណីាេ់កាលសវោ  គឺសពលដែលរេូវមក្របជំុាន   និង្ទីក្ដនាង្
ដែលរេូវចូលសៅរបជំុាន មានទីវេតអារាមជាសែីម  រពមទាងំ្រេូវសរេីរក្  
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រូបសោក្អនក្របាជញ  ដែលសចោះែឹង្ផ្ាូវធម៌អាង៌ក្នុង្រពោះពុទធស្ងេដមក្ 
របជំុជាមយួផ្ង្, សបីសធវីយ៉ា ង្សនោះសទីបសៅថារបជំុសធវីធមោស្ងក្ចាា បាន។ 

ឯពកួ្សោក្អនក្ស្ងដ ប់ធម៌សដោះទាងំ្អមាលមា៉ា ន  ក៏្សកី្េរបាជាញ  
សរ ោះរបាជាញ និង្ការសចោះែឹង្សកី្េមក្ពីស្ងដ ប់សគនិយយរបាប់ ១,  សកី្េ 
មក្ពីគិេតាម ក្យសគនិយយពនយល់ ១,  សកី្េមក្ពីស្ងក្េួរបញ្ញជ ក់្ 
រក្សហ្េុ-ផ្លឲ្យស ញីចាេ់របាក្ែ ១,  សកី្េមក្ពីបានក្េ់រតាទុក្ 
បង្ហក រដរក្ង្សភាចោា ងំ្សៅវញិ ១  ។  ទាងំ្ ៤ យ៉ា ង្សនោះសោក្ទុក្ជា 
េមបទាព្នវជិាជ   ។ 

មយ៉ាង្សទៀេ  សោក្ថាសហ្េុដែលឲ្យសកី្េរបាជាញ មាន ៣ យ៉ា ង្  
គឺ ៖ 

១. ឧេាហ៍្ស្ងដ ប់សគនិយយសរឿយ ៗ មិនខ្ជិលស្ងដ ប់ ១ ; 
២. ឧេាហ៍្គិេតាមឮតាមស ញីសរឿយ ៗ មិនខ្ជិលគិេ ១ ; 
៣. ឧេាហ៍្សធវីោវដក្នុង្ការកុ្េលសរឿយ ៗ មិនខ្ជិលសធវី១ ។ 

ទាងំ្ ៣ យ៉ា ង្សនោះ   ជាថាន លេំណាបបណដុ ោះពូជបញ្ញា ឲ្យសកី្េ
ស ងី្បាន  អាចនឹង្យក្សៅផ្កដ ច់បង់្នូវក្ង្វចិិកិ្ចាា   គឺសេចក្ដីេនិ្ោះ 
េង្សយ័មិនសចោះោច់សរេច  ឲ្យោច់រេ ោះបាន  ។  ឯការស្ងក្េួរ 
ធម៌ាន សនោះជាការរបព្ព    េូមបរីពោះសមាគគោា នក៏្មានស្ងក្េួរធម៌រពោះ  
ស្ងរបុីរេ ៗ  ក៏្មានស្ងក្េួរបញ្ញា ធម៌នឹង្រពោះសមាគគោា នសោយសរឿង្ 
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ដែលេេវស្ងា ប់សៅសស្ងយេុខ្ - ទុក្ខក្នុង្ស្ងថ នេួគ៌  ស្ងថ ននរក្ជាសែីម 
ឲ្យអនក្ស្ងដ ប់អេ់េង្សយ័  ។ 

ឯធមោស្ងក្ចាា សនោះ  រដមង្កាេ់បង់្នូវសេចក្ដីេង្សយ័បានផ្ង្  
រដមង្ដឲំ្យមានរបាជាញ បានរតាេ់ែឹង្នូវមគគនិង្ផ្លបានផ្ង្  ែូចសរឿង្ 
រ ហ្ោណ៍មាន ក់្ស ោ្ ោះអទិននបុពវក្ៈ  មានសេចក្ដីេង្សយ័ក្នុង្ពុទធគុណ 
ក៏្ទូលេួររពោះស្ងស្ងដ ថា ៖ “ បុគគលមិនដែលបានឲ្យទាន  មិនដែល 
បានរក្ាេីល  មិនដែលបានសធវីោវដមដង្សស្ងោះស យី  សហ្យីរាន់
ដេមានចិេតរជោះថាា ក្នុង្គុណរពោះស្ងស្ងដ ប៉ាុសណាណ ោះ  លុោះស្ងា ប់បានសៅ
សកី្េស្ងថ នេួគ៌ខ្ាោះឬសទ ? ”  ។  រពោះស្ងស្ងដ េដមដង្ថា ៖ “ មាន ល
រ ហ្ោណ៍ !  បុគគលរាន់ដេមានចិេតរជោះថាា ក្នុង្េថាគេ  សហ្យីស្ងា ប់ 
បានសៅសកី្េក្នុង្ស្ងថ នេួគ៌សដោះនឹង្រាប់  ថាែប់ថាព្មភ  ថាមយួរយ  ថា 
មយួ ន់  ថាមួយហ្ោនឺ  ថាមយួដេនែូសចនោះពំុបានស យី  គឺមានសរចីន 
ជាអសនក្ែូចជាមែាកុ្ណឌ លីកូ្នអនក្ឯង្  ដែលញុាងំ្ចិេតឲ្យរជោះថាា ក្នុង្ 
រេោីេថាគេសហ្យី  ស្ងា ប់សៅសកី្េក្នុង្ស្ងថ នរេ័យរេឹង្សមានវមិានមាេ 
កំ្ពេ់ ៣០ សយជន៍មានរេីសទពអបសរមយួ ន់ជាបរវិារសដោះដែរ ” ។ 
កាលរពោះស្ងស្ងដ រតាេ់សទេដរបាប់រ ហ្ោណ៍ដេប៉ាុសណណោះ  ក៏្រទង់្
អធិោា នឲ្យមែាកុ្ណឌ លីសទវបុរេសដោះចុោះមក្ទាងំ្វមិាន,  សទវបុរេសដោះ 
ក៏្ចុោះមក្ោា មរពមទាងំ្បរវិាររពមទាងំ្វមិានយ៉ា ង្លអអស្ងច រយ,  សហ្យី
ចាក្វមិានចូលសៅថាវ យបង្គំាល់រពោះស្ងស្ងដ  ៗ េួរថា ៖ “ មាន លសទវ-  
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បុរេ !  ពីជាេិមុនសដោះអនក្បានសធវីបុណយែូចសមដច  សទីបបានវមិាននិង្ 
រេីសទពអបសរែ៏បវរែូសចនោះ ? ”  ។  សទវបុរេសដោះ  ក៏្សលីក្ហ្េថស ងី្ 
របណមយរកាបថាវ យបង្គំទូលរពោះស្ងស្ងដ ថា ៖ បពិរេរពោះអង្គែ៏ចសរមីន 
ខ្ញុ ំរពោះអង្គសនោះរាន់ដេមានចិេតរជោះថាា ក្នុង្រេោីរពោះអង្គប៉ាុសណាណ ោះ  លុោះ 
ទំោយបញ្ចក្ខនធសៅ  ក៏្សៅសកី្េក្នុង្ស្ងថ នរេ័យរេឹង្សេួគ៌សស្ងយទិពវ 
េមបេតិែូចសនោះឯង្ ។ លុោះរពោះអង្គស្ងក្េួរចប់ធមោស្ងក្ចាា រ ហ្ោណ៍ 
ជាបិតារពមទាងំ្សទវបុរេក៏្បានេសរមចសស្ងតាបេតិផ្ល ពកួ្មហាជន 
ក៏្បានែល់នូវធមាោ ភិេម័យជាសរចីនាន ,  ឯផ្លព្នការសធវីធមោស្ងក្ចាា  
ែូចបានអធិបាយមក្សនោះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ៣១ 

 រន្ោ  ច 
សេចក្ដពីយយមែុេនូវបាបធម៌  គឺញុាងំ្កិ្សលេដែលសៅក្នុង្    
ខ្នធេដដ នឲ្យសដដ រងី្េាួេបាន  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  សេចក្ដីពយយមសធវីក្ង្ការកុ្េលសផ្សង្ ៗ គឺ 
សធវីទានរក្ាេីល  សធវីោវដក្ដី  ស្ងដ ប់ធម៌សទេដសធវីពុទធបូជា  ធមោបូជា 
េង្ឃបូជាក្ដី  ឬសចញបេួជាបពវជិេក្នុង្រពោះពុទធស្ងេដក្ដី  សៅថា 
រន្ោ  ដរបថា  ពយយមញុាងំ្កិ្សលេឲ្យសដដ   គឺពយយមែុេបំផ្កា ញ 
សចាលនូវបាបធម៌ទាងំ្ាញយ  មានរាគៈជាសែីម  ឬថាចរមាញ់នូវខាា ញ់ 
គឺកិ្សលេឲ្យសចញចាក្ចិេតបាប  បីែូចជាសគចរមាញ់ខាា ញ់រជូក្ឲ្យ
សចញចាក្រក្សស្ងមខាា ញ់បានសោយកំ្សៅសភាីង្ែូសចាន ោះដែរ  ។  ឯ ក្យ 
ដែលសៅថា  កិ្សលេ ៗ សដោះមានសរចីនរបការ  ប៉ាុដនតេកិួ្សលេធំ ៗ 
ដែលជាសមសគ  មានរេឹមដេ ៣ គឺ  រាគៈ ១,  សទាេៈ ១,  សមាហ្ៈ ១។ 
បណាដ កិ្សលេទាងំ្អេ់សនោះ  សកី្េមក្អំពីេុភនិមិេត  អំពីេុភេញ្ញា  
សទីបញុាងំ្េមុទ័យ  គឺេណាា ទាងំ្ ១០៨ ឲ្យសកី្េស ងី្រពមផ្ង្  ។ 

បុគគលដែលពយយមនឹង្រលំេ់កិ្សលេេណាា  ទាងំ្អេ់សនោះ  
បានរេូវពយយមតាមផ្ាូវេមោបបធ្លន ៤ យ៉ា ង្គឺ ៖ 

១. ពយយមបិទភជិេបាបងោីមិនឲ្យសកី្េស ងី្ក្នុង្េដដ នបាន 
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សោយការមានេេិេរងួ្មរវាងំ្សទាេក្នុង្ឥស្ដនិ្យទាងំ្ ៦ គឺ ៖  ដភនក្
ស ញីរូបក្ដី  រេសចៀក្ឮេសមាង្ក្ដី  រចមុោះធំុក្ាិនក្ដី  អណាដ េែឹង្រេក្ដី  
កាយែឹង្េមផេសក្ដី  ចិេតែឹង្ធម៌ក្ដី  សធវីចិេតឲ្យសៅនឹង្ជាក្ណាដ លមិន
ឲ្យេអប់មិនឲ្យរេាញញ់ស យី  គឺ ៖ 

១. រេូវមានេេិេំវរៈសៅរគប់ទាវ រទាងំ្ ៦  េរង្ួមបិទមិនឲ្យ
បាបងោីចូលមក្សទៀេបាន  សៅថាេំវរបបធ្លន១ ; 

២. ពយយមបាចស្ងដ របាបចាេ់ដែលធ្លា ប់មានែក់្រតាសំៅក្នុង្ 
ចិេតរស្ងប់មក្យូរសហ្យីឲ្យសចញចាក្ចិេតបានសៅថាបហានបបធ្លន ១ 

៣. ពយយមសធវីបុណយងោីដែលមិនទាន់មានែូចជា ទាន េីល
ជាសែីម  សធវីឲ្យសកី្េមានស ងី្  សៅថាោវដបធ្លន ១ ; 

៤. ពយយមរក្ាបុណយកុ្េលចាេ់ដែលធ្លា ប់មានមក្រស្ងប់ 
និង្ដងរក្ាបុណយងោីដែលសទីបនឹង្មានឲ្យគង់្សៅបាន  សៅថាអនុរក្ខ -
ដបធ្លន ១  ។  

 រមួជា ៤,  ពយយម ៤ យ៉ា ង្សនោះឯង្សៅថា រន្ោ ដែលដរប
មក្សហ្យីថា  ពយយមែុេកំ្សៅបាបឬកិ្សលេឲ្យរងី្េាួេចាក្េដដ ន
បាន  ។ 

មយ៉ាង្សទៀេបាប  គឺអំសពីអារក្ក់្ទាងំ្អមាលមា៉ា នដែលសកី្េ
ស ងី្មិនបានសោយស្ងរបុគគលសដោះមាន  ហ្រិ ិ និង្ឱេតបបៈ  គឺសេចក្ដ ី
ខាោ េនិង្សេចក្ដីេក់្េាុេខាា ចក្នុង្ការសធវីបាប  បានពិចារណាសោយ
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ឧបាយព្នបញ្ញា គឺេមងៈ  និង្វបិេសដ  ។  កាលសបីហ្រិ ិ និង្ឱេតបបៈ 
មិនមានសហ្យី  ឥស្ដនិ្យេំវរៈក៏្មិនមានផ្ង្   សបីឥស្ដនិ្យេំវរៈមិនមាន 
សហ្យីេីលក៏្មិនមានផ្ង្  នឹង្ោច់ចាក្និេសយ័ក្នុង្រពោះពុទធស្ងេដ, 
មយ៉ាង្សទៀេថា  សបីេីលមិនមានសហ្យី  េមាោ េមាធិមិនមានផ្ង្  សបី 
េមាោ េមាធិមិនមានសហ្យី  វបិេសដបញ្ញា ក៏្មិនមានផ្ង្  សដោះនឹង្ 
ោច់ចាក្និេសយ័មគគផ្លរពោះនិ វ ន,  សោក្អនក្ដែលមានេបៈ  គឺ 
ពយយមលអ  រដមង្បានេសរមចមគគផ្លមិនខាន  ែូចវេថុនិទានពីសរឿង្ 
រ ហ្ោណ៍មាន ក់្  បានស ញីភិក្ខុេង្ឃទាងំ្ាញយ ាុចីំពរ ៗ ក៏្ទទឹក្សៅ 
សោយទឹក្េសនសមី  ដែលជាប់សៅសលីចុង្សៅោ   រ ហ្ោណ៍ក៏្ជរមោះសៅោ  
នូវទីសដោះឲ្យស្ងអ េរលីង្ឥេសៅោ   ។  លុោះរពឹក្ស ងី្  ស ញីភិក្ខុ ាុចីំពរ 
ៗ របាញក់្ចុង្ជាយសោយធូលីែី  រ ហ្ោណ៍សដោះ  ក៏្យក្ខ្ាច់មក្
ចាក់្រាយវាចឲ្យសពញរាបសេោី  ។  លុោះព្ងាសរកាយមក្សទៀេ  រ ហ្ោណ៍ 
ស ញីភិក្ខុទាងំ្ាញយគង់្ឆាន់ចង្ហា ន់រេូវសដដ   រ ហ្ោណ៍ក៏្សធវីស្ងោ 
េរមាប់ឆាន់របក់្េាឹក្មយួរបសគន,  លុោះយូរសៅស្ងោសដោះក៏្ចាេ់ 
រារំាសភាៀង្មក្សលចទទឹក្ចីពររពោះេង្ឃ,  រ ហ្ោណ៍ក៏្រក្សឈមីក្សធវី
ស្ងោងោីមយួសទៀេរបសគនរពោះេង្ឃ  ។  សៅសវោសធវីបុណយឆាង្ស្ងោ 
រ ហ្ោណ៍ក៏្និមនដរពោះស្ងស្ងដ   និង្ភិក្ខុេង្ឃមក្ថាវ យចង្ហា ន់បិណឌ បាេ 
លុោះរពោះស្ងស្ងដ   និង្រពោះេង្ឃសធវីភេតកិ្ចចរចួសរេច,  រពោះស្ងស្ងដ រទង់្ 
សទេដេរសេរីអានិេង្សស្ងោ  ដែលរ ហ្ោណ៍រជោះថាា សធវីរបសគន 
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រពោះេង្ឃ  ថាមានផ្លសរចីនព្រក្ដលង្  លុោះចប់ធម៌សទេដរ ហ្ោណ៍ 
សដោះ  ក៏្បានេសរមចសស្ងតាបេតិផ្លសោយអំណាចកុ្េលពីបុពវជាេិ 
និង្បចចុបបននផ្សាំន ជយួា ំររ ហ្ោណ៍  ឲ្យបានេុខ្ចសរមីន ៗ ស ងី្ 
រាល់ ៗ ជាេិ  ែរាបែល់បានេសរមចមគគផ្លរពោះនិ វ ន  ។  សោក្ 
អនក្ដែលមានពយយមមិនោក់្ធុរៈសចាលក្នុង្ការកុ្េលណាមយួ ៗ 
ដែលខ្ាួនកាន់  រដមង្បានេសរមចមគគផ្លរពោះនិ វ ន  ែូចអធិបាយ 
មក្សនោះឯង្  ។ 
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    មង្គលទី ៣២ 

 ត្ព្ហមចរយិញ្ច  
កិ្រយិរបរពឹេតនូិវធម៌ែ៏របសេរី  ជាមង្គលែ៏ឧេតម  ។ 

អធិបាយថា ៖  ធម៌ែ៏របសេីរសៅថារពហ្ោចរយិ ៗ សដោះមាន 
២ យ៉ា ង្គឺ ៖ 

១. ស្ងេនរពហ្ោចរយិៈ  បានែល់  េលី  េមាធិ  បញ្ញា  ១ ; 
២. មគគរពហ្ោចរយិៈ  បានែល់  មគគ - ផ្ល ១  ។  

 រពហ្ោចរយិៈដែលដរបថារបសេីរ  សរ ោះមិនសធវីអេទធមោជាសែីម 
េយួ៉ា ង្  ែូចពុទធបរេ័ិទអនក្រក្ាឧសបាេងេីលទាងំ្ ៣ ណាមយួគឺ ៖ 

១. បក្េិឧសបាេង  ឧសបាេងរបរក្េីក្នុង្ ១ ដខ្មានកាល 
រក្ា ៨ ព្ងា  គឺព្ងា ៥ សកី្េ,  ៨ សកី្េ,  ១៤ សកី្េ,  ១៥ សកី្េ  និង្ព្ងា 
៥ សរាច,  ៨ សរាច,  ១៤ សរាច,  ១៥ សរាច  រមួជា ៨ ព្ងា (ខាង្រសដច
សបីដខ្ខ្វោះព្ងាទី ១៤ សរាចងយមក្សៅរេឹមព្ងា ១៣ វញិ,  ព្ងាទី ១៥ សរាច 
ងយមក្សៅព្ងា ១៤ វញិ)  ។ 

២. បែិជាគរឧសបាេង  ឧសបាេងរឭក្េបតាមអមព្ងាអង្គព្ន 
បក្េិសដោះ  ក្នុង្ ១ ដខ្មានកាល ១១ ព្ងាគឺ  ៤ សកី្េ,  ៧ សកី្េ,  ១៣ 
សកី្េ  និង្ព្ងា ៤ សរាច,  ៧ សរាច,  ១៣ សរាចទាងំ្ ៦  ព្ងាសនោះសៅខាង្ 
សែីមបក្េិ  សៅថាព្ងាទទួលរក្ាេិកាខ បទ ៨ អេ់ ១ ព្ងា ១ យប់ែូច 
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បក្េិដែរ  ប៉ាុដនដមិនមានកិ្ចចេមាទានសទ,  ព្ងា ៦ សកី្េ,  ៩ សកី្េ និង្
ព្ងា ១ សរាច,  ៦ សរាច,  ៩ សរាច  ទាងំ្ ៥ ព្ងាសនោះសៅខាង្ចុង្ព្ងាបក្េិ  
សៅថាជូនែំសណីររេូវរក្ាេិកាខ បទរគប់ទាងំ្ ៨ ដងម ១ ព្ងា ១ យប់
សទៀេ  ។ 

៣. បាែិហារយិបក្ខឧសបាេង  សោក្កំ្ណេ់យក្ដខ្ក្នុង្រែូវ 
សភាៀង្ ៥ ដខ្ជាកាល  គឺរាប់ពីព្ងា ១ សរាចដខ្អាស្ងឍសៅែល់នឹង្ព្ងា 
១៥ សកី្េដខ្ក្េតិក្  សបីរាប់ជាព្ងាបាន ១១៨ ព្ងាប៉ាុសណាណ ោះ  ។ 

ឯបាែិហារយិបក្ខឧសបាេងសនោះ  មិនមានកិ្ចចេមាទានស យី។ 
ក្នុង្វណណដព្នរាជេូរេរបាប់ថា ៖   

ោដ្ិហារយិ  បន្កាខ   ដម  អន្ដោ េន្សស 
ន្រោស ំ ន្ិព្េធុន្ោសន្ថា 

ឧសបាេងដែលបុគគលរក្ាជាប់មិនោច់អេ់ ៣ ដខ្ក្នុង្វេា 
ស ោ្ ោះថា  បាែិហារយិបក្ខឧសបាេង,  សបីបុគគលមានេទាធ រក្ាអេ់ 
កាលទាងំ្ ៥ ដខ្ក៏្របព្ពសពក្  សបីមិនអាចរក្ាសទនឹង្រក្ាដេ ១ ដខ្  គឺ 
រាប់ពីព្ងា ១ សរាចដខ្អេសុជសៅទល់នឹង្ព្ងាសពញបុណណមីដខ្ក្េតិក្ក៏្បាន 
ឬនឹង្រក្ាដេក្នាោះដខ្រាប់ពី ១ សរាចដខ្អេសុជសៅទល់នឹង្ព្ងា ១៤ សរាច 
ដខ្អេសុជប៉ាុសណាណ ោះក៏្បាន  ស ោ្ ោះថា  បាែិហារយិបក្ខឧសបាេងែូចាន  
តាមេោ័រគចិេតអនក្មានេទាធ ចង់្រក្ា  មិនស ញីមានចាប់បង្ហគ ប់ថា 
រេូវរក្ាេិកាខ បទទាងំ្ ៨ រគប់ព្ងាទាងំ្អេ់សទ,     ឯចាប់ហាមឃាេ់ក៏្  
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ាោ នដែរ  សបីតាមន័យខាង្សលីសនោះរាន់ដេរក្ាបែិជាគរឧសបាេង
ជាប់រាល់ព្ងារគប់ ៣ ដខ្   ក៏្ស ងី្សៅជាបាែិហារយិបក្ខឧសបាេង
សហ្យី  ។  រមួេីលក្នុង្ឧសបាេងទាងំ្អេ់សនោះឲ្យស ោ្ ោះថា  ស្ងេន-
រពហ្ោចរយិៈ  ។  ឯមគគរពហ្ោចរយិៈសដោះ  បានែល់មគគ ៤  ផ្ល ៤ 
ដែលរលំេ់សភាីង្ទុក្ខគឺ  ជាេិ  ជរា  ពយធិ  មរណៈ  និង្សភាីង្កិ្សលេគឺ 
រាគៈ  សទាេៈ  សមាហ្ៈបាន  ឯផ្លព្នរពហ្ោចរយិៈទាងំ្ ២ សនោះ  េួ
យ៉ា ង្ែូចនិទានកូ្នឈនួលអដងបិណឌិ ក្េែាីមាន ក់្  បុរេសដោះបានរក្ា
ដេអឌ្ឍុសបាេង(១)ប៉ាុសណាណ ោះ  លុោះស្ងា ប់បានសៅសកី្េជាអារុក្ខសទវតាសៅ 
សែីមព្រជមយួសែីមរបបផ្ាូវ  ។  ព្ងាមយួមានពកួ្ឥេីមក្ពីព្រពហ្មិ នដ 
ចូលមក្រជក្មាប់ព្រជសដោះ  សហ្យីេូមទឹក្សោយ ក្យថា ៖ “ ព្រជសនោះ 
ទំនង្ជាមានសទវតាអារេ័យសៅ!  សបីមានដមនេូមឲ្យបណាដ លទ-ទឹក្ 
ហូ្រសចញមក្  ដចក្សយងី្ទាងំ្ាញយបរសិោគផ្ង្ ”  ។  សទវតាសដោះឮ 
សហ្យី  ក៏្អធិោា នព្រជឲ្យមានទ-ទឹក្ហូ្រសចញមក្តាមដមក្របសគនពកួ្ 
ឥេី  សោយឫទាធ នុោពខ្ាួនបានពីផ្លព្នឧសបាេង  ទ-ទឹក្ក៏្ហូ្រ
សចញមក្តាមដមក្ព្រជជារបាក្ែ  ។  កាលសបីពកួ្ឥេីរបាថាន អាហារ 
សទវតាសដោះក៏្បណាដ លឲ្យសកី្េអាហារ,  កាលសបីពកួ្ឥេីទាងំ្ាញយ 
សដោះរបាថាន េំពេ់សេាៀក្-ែណដ ប់ សទវតាសដោះក៏្បណាដ លឲ្យសកី្េេំពេ់ 
សេាៀក្-ែណដ ប់    របសគនែល់ពកួ្ឥេីបានតាមរបាថាន ,    លុោះពកួ្ឥេី 
_____________   
(១) ឧរោស្ថតតពាក់កណ្ដា ល 
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ទាងំ្ាញយសដោះ  ចង់្ស ញីរូបសទវតា ៗ ក៏្បណាដ លឲ្យស ញីរូបែ៏លអ 
បាន,  រចួក៏្េុំេួរចង់្ែឹង្ផ្លបុញ្ាក្មោែូចសមដច  ដែលខ្ាួនបានសធវីមក្
ពីជាេិមុន,  សទវតាសដោះក៏្មានលញ្ជមានោព  របាប់ែល់ពកួ្ឥេីថា 
បុញ្ាក្មោព្នខ្ញុ ំសនោះបនដិចបនដួចណាេ់  គឺពីជាេិមុនកាលសៅជាមនុេស 
ក្មោក្រអដងបិណឌិ ក្សេែាី  ខ្ញុ ំរាន់ដេបានរក្ាេីលឧសបាេងក្នាោះព្ងា 
ក្នុង្េំណាក់្សេែាី  សហ្យីស្ងា ប់មក្សកី្េជាសទវតាសនោះ  ។ 

សរ ោះសហ្េុសដោះពុទធបរេ័ិទទាងំ្ាញយ  គរួពិចារណាឲ្យស ញី 
ផ្លអស្ងច រយព្នឧសបាេង  អាចសផ្្រជាេិមនុេសសៅសកី្េជាសទវតាបាន 
គរួណាេ់សហ្យីដេសយងី្រាល់ាន ខំ្សឆាៀេយក្ឱកាេលអ  ដែលខ្ាួនសកី្េ
មក្បានជបួរបទោះនឹង្រពោះពុទធស្ងេដ  ទុក្ថាជាមានភ័ពវ-េំណាង្ 
សរ ោះសេចក្ដីស្ងា ប់េរមាប់រូប  សៅរបចាកំាររគប់ែសង្ាីមសចញ-ចូល
រាល់ព្ងានិង្យប់រគប់សវោ  គរួសោក្-អនក្រាល់ាន សទាោះជាអនក្សធវីដរេ
ចមាក រក្ដី,  អនក្សធវីរបរជំនញួក្ដី,  អនក្សធវីការឈនួលក្ដី,  អនក្សធវីការបសរមី
រាជការដផ្នែីក្ដី  ព្លលក្រក្ឱកាេសធវីកុ្េលគឺ េីលជាយន  ទាន
ជាសេបៀង្  ទុក្បង្ហក រផ្ាូវសៅមុខ្ឲ្យសហ្យី  សទាោះបីេិចសរចីនកំុ្ឲ្យខ្ក្
ខានខូ្ចសវោ  សធវីទាន  េីល  ោវដ  សែីមបនឹីង្បានជាឧបនិេសយ័ 
សៅកាន់រពោះនិ វ នជាស្ងថ នបរមេុខ្សក្សមក្ានដ  ែូចបានអធិបាយ 
មក្សនោះឯង្  ។ 
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មង្គលទី ៣៣ 

 អរយិសច្ចា ន  ទសសនំ 
កិរយិាឃ ើញនូវអរយិសច្ចទាំងឡាយ  ជាមងគលដ៏ឧត្តម  ។ 

អធិប្បាយថា ៖  អរយិសច្ចមាន ៤ ប្ប្បការគឺ ៖ 
១. ទុកខសច្ច ១ ; 
២. សមុទយសច្ច ១ ; 
៣. និឃោធសច្ច ១ ; 
៤. មគគសច្ច ១  ។ 
ប្ត្ូវជា ៤ ប្ប្បការ  ។ 

ឯទុកខសច្ចឃ ោះជាផលបានដល់  ជាតិ្ទុកខ,  ជោទុកខ,  ព្យាធិទុកខ,  
មរណទុកខជាឃដើម  ចាត់្ជានិព្យទធទុកខ  ឬចាត់្ជាឃ ល្ើងទុកខ  ។  ព្យកួទុកខឃនោះ 
មាន ១២ ប្ប្បការ  ឃប្បើថាឲ្យខ្លើចុ្ោះមានតត្ ១ គឺសងខិឃត្តនប្បញ្ចុ បាទនកខ ធ -
បិ្បទុកាខ   ជាកាំពូ្យលទុកខធាំ  តដលប្ប្បជុាំចុ្ោះនូវទុកខទាំងព្យងួ  ឃោកសាំឃៅយក 
ឧបាទនកខនធទាំង ៥ ឃនោះគឺ ៖  រូបូ្បបាទនកខនធ ១,  ឃវទនូបាទនកខនធ ១, 
សញ្ញូបាទនកខនធ ១,  សង្ខខ រូបាទនកខនធ ១,  វញិ្ញញ ណូបាទនកខនធ ១  
(រមួជា ៥)  ទុកខទាំង ៥ កងឃនោះ  ជាកាំពូ្យលននទុកខទាំងព្យងួ  ឬជាឃមទុកខ
ធាំជាងទុកខទាំងអស់  ។ 
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ឯសមុទយសច្ចឃនោះ  ជាឃេតុ្បានដល់ត្ណ្ហា ទាំង ៣ គឺ ៖ 
១. កាមត្ណ្ហា  ១ ; 
២. ្វត្ណ្ហា  ១ ; 
៣. វ ិ្ វត្ណ្ហា  ១  ។ 
រមួជា ៣  ។ 
ឯកាមត្ណ្ហា ឃ ោះ គឺឃសច្កដើប្បាថាា ឃៅកាុងកាម្ព្យ ១១ ជាន់តដល 

ឃប្ប្បើកាមគុណ ៥ គឺ ៖ រូប្ប ១,  សឃមលង ១,  កលិន ១,  រស ១,  សមផសស ១ 
(រមួជា ៥)  ។  ្វត្ណ្ហា   គឺឃសច្កដើប្បាថាា ឃៅកាុងរូប្ប្ព្យ ១៦ ជាន់  គឺ 
ប្ព្យេមតដលមានរូប្ប  ។  វ ិ្ វត្ណ្ហា   គឺឃសច្កដើប្បាថាា ឃៅកាុងអរូប្ប្ព្យ ៤ 
ជាន់  គឺប្ព្យេមតដលមិនមានរូប្ប  ។  ត្ណ្ហា ឃនោះ  ចាត់្ជាខាងកាុងមាន ៦ 
គឺ ៖  ត ា្ក ១,  ប្ត្ឃច្ៀក ១,  ប្ច្មុោះ ១,  អណ្ហដ ត្ ១,  កាយ ១,  ចិ្ត្ត ១ 
ខាងឃប្ៅមាន ៦ គឺ ៖ រូប្ប ១,  សឃមលង ១,  កលិន ១,  រស ១,  សមផសស 
១,  ធម៌ ១ (រមួជា ១២)  ។  ឃោកយកត្ណ្ហា ទាំងកាុងទាំងឃប្ៅ ១២ 
ឃនោះគុណនឹងកាល ៣ គឺ ៖ អត្ើត្កាលមានត្ណ្ហា  ១២,  ប្បច្ចុប្បបនាកាល 
មានត្ណ្ហា  ១២,  អ គត្កាលមានត្ណ្ហា  ១២  បូ្បករមួចូ្លគ្នា ប្ត្ូវជា 
៣៦  ចាត់្ ជាកាមត្ណ្ហា  ៣៦,  ្វត្ណ្ហា  ៣៦  និងវ ិ្ វត្ណ្ហា  ៣៦ 
(បូ្បករមួចូ្លគ្នា ប្ត្ូវជា ១០៨)  ឃៅថា ត្ណ្ហា  ១០៨  ។  ត្ណ្ហា ឃនោះ  
ជាឃេតុ្គឺឃដើមញុាំងទុកខជាផល  គឺតផលឲ្យឃកើត្ឃ ើង  ឃប្ប្បៀប្បដូច្ជា 
តផលឃ ើទាំងព្យងួឃោងជាប់្បឃៅព្យើតមកព្យើឃដើម  ។  កាលឃប្បើបុ្បគគលកាប់្បគ្នស់ 
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ឃដើមប្ព្យមទាំងឫសអស់ឃេើយតផលឃ ើឃ ោះក៏គ្នម នតដរ,  ឯផលគឺទុកខទាំង
ព្យងួក៏ឃោងជាប់្បឃៅព្យើសមុទយៈដូឃចាា ោះតដរ,  កាលឃប្បើសមុទយគឺត្ណ្ហា  
ទាំង ១០៨ អស់ឃេើយ  ទុកខក៏រលត់្  ។ 

ឯនិឃោធសច្ច  គឺឃសច្កដើរលត់្ទុកខ  ឬទើតដលរលត់្ទុកខគឺនិព្វា ន  
ឬទើតដល ាំឃច្ញនូវត្ណ្ហា ទាំង ១០៨ ឲ្យអស់ឃោយសច្ឆិកាត្ព្យាធម៌  គឺ 
អរេត្តផលវមុិត្តិ  កាត់្ឫសត្ណ្ហា ឲ្យផុត្ចាកចិ្ត្តឃច្ញបាន  ។ 

ឯមគគសច្ច  បានដល់មគគតដលប្ប្បកប្បឃោយអងគ ៨ ប្ប្បការគឺ ៖ 
១. សម្មា ទដិ្ឋិ  ប្បញ្ញញ ឃ ើញប្តូ្វ ៤ យា៉ា ងគឺ  ឃ ើញផលននទុកខ 

ទាំង ១២ កង ១,  ឃ ើញឃេតុ្តដល ាំឲ្យទុកខឃកើត្ឃ ើង ១,  ឃ ើញ
ផលគឺនិព្វា នជាទើរ ាំលត់្ទុកខ ១,  ឃ ើញឃេតុ្គឺ  សើល  សមាធិ  ប្បញ្ញញ   
ជាឃសច្កដើប្ប្បតិ្ប្បត្តិតដលឃធាើឲ្យទុកខរលត់្ ១ (រមួជា ៤ ប្ប្បការ)  ។ 

២. សម្មា សង្កប្បៈ  ឃសច្កដើប្តិ្ោះរោិះប្តូ្វលអប្ប្បនព្យមាន ៣ យា៉ា ងគឺ 
រោិះគិត្នឹងឃច្ញចាកកាម ១,  ឃសច្កដើរោិះគិត្នឹងមិនព្យាបាទដល់សត្ា
ដនទ ១,  រោិះគិត្នឹងមិនឃប្បៀត្ឃប្បៀនដល់សត្ាដនទ ១ ( រមួជា ៣ )  ។ 

៣. សម្មា វាច្ច  ឃព្វលព្វកយប្តូ្វមាន ៤ យា៉ា ងគឺ  មិននិយាយ 
កុេក ១,  មិននិយាយស៊កឃសៀត្ញុោះញង់អាកដនទ ១,  មិននិយាយ
ព្វកយអាប្កក់ជជួាតិ្ ១,  មិននិយាយឃោយោយឥត្ប្ប្បឃយាជន៍ ១ (រមួជា 
៤)  ។ 

៤. សម្មា កមានដៈ    ឃធាើការង្ខរប្តូ្វប្ប្បនព្យមាន ៣ យា៉ា ងគឺ    មិន 
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សមាល ប់្បសត្ា ១ ,  មិនលួច្ប្ទព្យយអាកដនទ ១,  មិនលួច្ប្បដើប្ប្បព្យនធកូនឃគ ១ 
(រមួជា ៣)  ។ 

៥. សម្មា អាជីវៈ  ចិ្ញ្ច ឹមជើវតិ្ប្តូ្វមាន ៥ យា៉ា ងគឺ  មិនលក់
មនុសស ១,  មិនលក់សត្ាមានជើវតិ្ ១,  មិនលក់ឃប្គឿងសស្ដ្រដ វុធ ១, 
មិនលក់ទឹកប្សវងឹ  ឬឃប្គឿងប្សវងឹ ១,  មិនលក់ថាា ាំពិ្យសសប្មាប់្បប្បាំពុ្យល 
ឃគឲ្យរល ប់្ប ១ (រមួជា ៥)  ។ 

៦. សម្មា វាយាមៈ  ព្យាយាមប្ត្ូវលអប្ប្បនព្យមាន ៤ យា៉ា ងគឺ  
រវ ាំងបាប្បថ្មើតដលមិនទន់ឃកើត្  មិនឲ្យឃកើត្ឃ ើងបាន ១,  បាប្បចាស់
តដលមានឃេើយ  ព្យាយាមលោះប្បង់បាប្បឃ ោះឃច្ញ ១,  កុសលតដលមិន 
ទន់ឃកើត្  ព្យាយាមឃធាើឲ្យឃកើត្ឃ ើង ១,  កុសលតដលឃកើត្ឃ ើងឃេើយ  
ព្យាយាមឃធាើឲ្យរតឹ្តត្ច្ឃប្មើនឃ ើង ១ (រមួជា ៤)  ។ 

៧. សម្មា សរិ  រឭកប្ត្ូវមាន ៤ យា៉ា ងគឺ  រឭកដល់កាយខាង
កាុង  និងកាយខាងឃប្ៅ ១,  រឭកដល់ឃវទ ខាងកាុង  និងឃវទ ខាង
ឃប្ៅ ១,  រឭកចិ្ត្តខាងកាុង  និងចិ្ត្តខាងឃប្ៅ ១,  រឭកដល់ធម៌ខាងកាុង 
និងធម៌ខាងឃប្ៅ ១ (រមួជា ៤)  ។ 

៨. សម្មា សម្មធ ិ  ចិ្ត្តខាា ប់្បខ្ាួននឹងឃៅកាុងអារមមណ៍ននកមម -
ោា ន  ឃប្បើជាប្បឋមជានប្ប្បកប្បឃោយអងគ ៥ គឺ  វតិ្កកៈ  ឃកៀងចិ្ត្តឃលើក
ផគងឃ ើងកាន់កមមោា ន  ១,    វចិារៈ   ពិ្យចារណ្ហអងគកមមោា ន  ១,    ប្បើតិ្     
ឃសច្កដើឃប្ត្កអរតអអត្កាយតអអត្ចិ្ត្ត ១,  សុខ្ៈ   ឃសច្កដើសុខ្ប្សួលកាយ 
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ប្សួលចិ្ត្ត ១,  ឯកគគោ  ភាព្យចិ្ត្តោាំងឃៅនឹងខាា ប់្បខ្ាួនកាុងអារមមណ៍ជា 
សមាធិ ១ (រមួជា ៥)  ។ 

ឯមគគប្ប្បកប្បឃោយអងគ ៨  ដ៏ប្ប្បឃសើរជាដាំឃណើ រឃៅកាន់ទើគឺប្ព្យោះនិ - 
ព្វា នោមលាំអានផលូវ  សើល  សមាធិ  ប្បញ្ញញ ឃនោះមានឃៅកាុងនផៃអរយិសច្ច 
៤  អាច្ឃធាើខ្លួនអាកប្ប្បតិ្ប្បត្តិោមឲ្យប្ោស់ដឹងបាន  ដូច្មានត្ាំណ្ហលព្យើ
ឃរឿងយសកុលបុ្បត្ត  ឃៅកាុងនគរព្វោណសើ  មិនមានឃសច្កដើឃប្ត្កអរកាុង
កាមគុណ  ឃេើយរត់្ឃច្ញព្យើផៃោះទាំងយប់្ប  ឃៅកាន់សាំណ្ហក់ប្ព្យោះររដ  
ប្ព្យោះអងគឃទស ឃប្បាសយសកុលបុ្បត្ត  ឲ្យឃកើត្ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហអរយិសច្ច 
ធម៌ ៤  ក៏បានសឃប្មច្ឃរោប្បត្តិផល  ។  លុោះប្ពឹ្យកឃ ើងឃសដាើជាបិ្បោ 
ឃៅោមរកបុ្បប្ត្កាុងទើឃ ោះ  បានជបួ្បនឹងប្ព្យោះអងគ ៗ ក៏សតមដងធម៌ឃទស -
   ញុាំងឃសដាើជាបិ្បោយសកុលបុ្បត្តឃ ោះឲ្យដល់នូវនប្ត្សរណគមន៍
ឃ ម្ ោះឃត្វចិ្កសរណគមន៍  ជាប្បឋមមុនឃគប្បាំផុត្កាុងប្ព្យោះពុ្យទធរស , 
លុោះច្ប់្បធម៌ឃទស ឃេើយប្ព្យោះអងគប្រយឫទធឃិច្ញឃៅកាលណ្ហ  ឃសដាើ 
ជាបិ្បោ  ក៏ឃ ើញយសកុលបុ្បប្ត្ជាកូនអងគុយឃៅជិត្តកបរខ្លួន  ឃេើយ
យសកុលបុ្បប្ត្ឃ ោះ បានសូមប្បព្យាជាា ជាឯេឧិប្បសមបទកាុងប្ព្យោះពុ្យទធ
រស   ឃោយឃោកបានពិ្យចារណ្ហអរយិសច្ច ៤ ប្ប្បការ  ។  ត្មកក៏ 
បានសឃប្មច្ប្ព្យោះអរេត្តផលជាខិ្ប្បា្ិញ្ញញ   ជាប្ព្យោះអរេនតយា៉ា ងប្ប្បឃសើរ 
កាុងប្ព្យោះពុ្យទធរស   ។ 
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ឃោកអាកច្ឃប្មើនធម៌អរយិសច្ចឃ ោះ  រតមងនឹងបានសឃប្មច្មគគ
ផលប្ព្យោះនិព្វា ន  ដូច្ឃរឿងតដលបានអធិប្បាយមកយា៉ា ងឃនោះឯង  ។ 
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មង្គលទី ៣៤ 

 និព្វា នសច្ឆិកិរយិា  ច្ 
កិរយិាឃធាើនូវប្ព្យោះនិព្វា នឲ្យជាក់ច្ាស់បានឃោយប្បញ្ញញ    

ជាមងគលដ៏ឧត្តម  ។ 

អធិប្បាយថា ៖  បុ្បគគលតដលនឹងឃធាើប្ព្យោះនិព្វា នឲ្យជាក់ច្ាស់បាន 
ឃោយប្បញ្ញញ ឃ ោះ  ប្តូ្វឃធាើដាំឃណើ រចិ្ត្តប្ប្បតិ្ប្បត្តិឲ្យប្ត្ង់ោមផលូវអរយិមគគ
ទាំង ៨ ប្ប្បការគឺ  សើល  សមាធិ  ប្បញ្ញញ  ឃទើប្បនឹងឃធាើប្ព្យោះនិព្វា នឲ្យជាក់ 
ច្ាស់បាន  ។  ឯប្បញ្ញញ កាុងទើឃនោះ  ឃោកសាំឃៅយកប្បញ្ញញ តដលឃកើត្អាំព្យើ 
វបិ្បសស  ១០ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១. សមសនញ្ញា ណ  ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃ ើញសង្ខខ រថាជាអនិច្ចាំ 
មិនឃទៀង,  ទុកខាំ  ប្ប្បកប្បឃោយទុកខ,  អនោត   មិនតមនជារប្បស់ខ្លួន  ដូឃច្ាោះ 
ជាឃដើម  ទឃួៅប្គប់្បសង្ខខ រទាំងអស់  ។ 

២. ឧទយព្ាញ្ញា ណ  ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃ ើញទើឃកើត្  ទើរលត់្
ននសង្ខខ រ  គឺឃ ើញថា  ខ្នធទាំង ៥ ឃនោះកាុងខ្នធមយួ ៗ ឃកើត្ឃ ើងឃោយ
ធម៌ ៥ រលត់្ឃៅវញិឃោយរលត់្ធម៌ ៥ ជាមុន  ។  រូប្បឃកើត្ឃោយធម៌ ៥ 
ឃនោះមកប្ប្បជុាំប្ព្យមគ្នា គឺ ៖  អវជិាា  ១,  ត្ណ្ហា  ១,  កមម ១,  អាហារ ១,  
ឧបាទន ១,  ឃទើប្បរូប្បឃកើត្ឃ ើងបាន,  កាលរូប្បកខនធនឹងរលត់្ឃៅលុោះតត្
រលត់្ធម៌ ៥ ឃនោះជាមុន  ។  ឯអរូប្បកខនធទាំង ៤ ឃកើត្   ឬរលត់្ឃោយធម៌   
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ប្បាាំ ៗ ដូច្គ្នា គឺ ៖  អវជិាា  ១,  ត្ណ្ហា  ១,  កមម ១,  សមផសស ១,  ឧបា -
ទន ១  ។  ឃប្បើយកខ្នធ ៥ មកគុណនឹងញណ ១០  ឃ ើញឃៅជា
ញណ ៥០ គឺញណតដលឃ ើញទើឃកើត្ននខ្នធមាន ២៥,  ញណតដល 
ឃ ើញទើរលត់្ននខ្នធមាន ២៥ (រមួជា ៥០) ។ ប្បញ្ចកខនធនិងធម៌ ៥ 
សប្មាប់្បប្បឃងកើត្ខ្នធឃនោះ  ឃប្ប្បៀប្បដូច្ជាឃ ល្ើងនិងអុស  គឺអុសមានឃៅដោប្ប 
ណ្ហ  ឃ ល្ើងក៏មានឃៅដោប្បឃ ោះ  លុោះអុសអស់រលើងឃេើយ  ឃ ល្ើងគ្នម នវត្ថុ 
អាើជាទើអាប្ស័យឃអោះឃៅក៏រលត់្ឃៅោមអុសអស់ឃ ោះផងតដរ  ដូច្ធម៌ 
៥ តដលជាឃមប្បឃងកើត្ខ្នធ ៗ ជាឃមប្បឃងកើត្ទុកខ ៗ ជាឃមប្បឃងកើត្ឃទស  
ជាអឃនកប្ប្បការ  គឺជាត្ឃួ ល្ើងទុកខឃ ល្ើងកិឃលស  ឃអោះជាប់្បកាុងស ដ នចិ្ត្ត 
ននសត្ាទាំងយប់្ប-នថ្ៃឥត្មានប្រកប្រនដឃ ើយ  ។ 

៣. ភង្គញ្ញា ណ  ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃ ើញទើតប្បកធ្លល យននសង្ខខ រ 
ដូច្ជាដុាំននព្យពុ្យោះទឹកតដលឃបា៉ា ងឃ ើងឃេើយតប្បកឃៅវញិ  ។ 

៤. ភយរបុ្បដ្ឋឋ នញ្ញា ណ  ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃ ើញឃទសកាុង 
សង្ខខ រថា  មាន្័យឃប្ច្ើនគួរខាល ច្ប្បើដូច្ជារឃងើកឃ ល្ើងតដលឃៅដ   ។ 

៥. អាទីនវញ្ញា ណ    ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃ ើញឃទសកាុងសង្ខខ រ 
ថាមានឃោគឃប្ច្ើនឃប្បៀត្ឃប្បៀនជានិច្ច  ដូច្ជាដាំបូ្បក  ជាទើឃៅននសត្ា
កឃណដ ៀរ  ។ 

៦. និព្ាិទាញាណ    ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃ ើញឃទសកាុងសង្ខខ រ 
ឃេើយឃកើត្ឃសច្កដើជិនអអន់ធុញប្ទន់ឃនឿយណ្ហយ      ដូច្ជារា មើ  និង  
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្រយិាឃ ើញឃទសគ្នា   ឃេើយប្បាថាា នឹងតលងលោះគ្នា ឲ្យោច់្  ។ 
៧. មុញ្ារិកុមយតាញាណ   ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហរកឧបាយតដល

នឹងឃច្ញឲ្យរចួ្ចាកសង្ខខ រ  ដូច្ជាសត្ាទទត្បុលប្ទុងច្ង់ឃច្ញឲ្យរចួ្ព្យើ 
ប្ទុង  ឬដូច្ប្ត្ើរុលត្បុលព្យើសាំណ្ហញ់ច្ង់ឃច្ញឲ្យរចួ្ព្យើកាុងសាំណ្ហញ់  ។ 

៨. សង្ខា របូប្ក្ខា ញាណ  ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃ ើញគុណនិង
ឃទសកាុងសង្ខខ រឃេើយឃធាើចិ្ត្តោាំងឃៅជាកណ្ហដ លមិនប្សឡាញ់មិនសអប់្ប 
សង្ខខ រ  ដូច្ជារា មើនិង្រយិាតដលលោះតលងគ្នា ោច់្ប្ស ោះឃេើយ  ។  

៩. អនុបោមិកញ្ញា ណ  ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃ ើញអរយិសច្ច
ទាំង ៤  ប្ព្យមទាំងសង្ខខ រ  ជាអនុឃោមប្បដិឃោមឃៅមក ៗ កាុងញណ 
៨ ខាងឃដើម  ឃដើមបើរ ាំលត់្អវជិាា ,  ត្ណ្ហា ,  កមមជាឃដើម  ឃប្ប្បៀប្បដូច្ជាសត្ា 
ប្ប្បឃច្ៀវសួឃៅមក ៗ  ឃដើមបើរកតផលប្សគាំកាុងតមកទាំង ៥  ។ 

១០. បោត្រភូញាណ  ប្បញ្ញញ ពិ្យចារណ្ហឃលើកចិ្ត្តឃ ើងកាន់ 
អរយិមគគោមឧប្បនិសសយ័វស បារមើរប្បស់ខ្លួនព្យើបុ្បព្យាជាតិ្  ករង
សនសាំមកផសាំគ្នា នឹងឃេតុ្-ផល ននការឃសព្យគប់្បមិប្ត្កាុងប្បច្ចុប្បបនាជាតិ្ឃនោះ 
ផង  ដូច្ឃរឿងប្ព្យោះបាទអជាត្សប្ត្ូវរលត់្មគគផល  ឃប្ព្វោះប្ត្ូវឃសព្យគប់្ប 
នឹងឃទវទត្តជាមិប្ត្ខុ្ស  ឃនោះជាឃទសឃេតុ្ផលកាុងប្បច្ចុប្បបនា  ។ 

វបិ្បសស ប្បញ្ញញ   ឬវបិ្បសស ញណទាំង ៩  ឬទាំង ១០ប្ប្បការឃនោះ 
ជាធម៌សប្មាប់្បឃធាើឲ្យជាក់ច្ាស់នូវប្ព្យោះនិព្វា ន  ។  ប្ព្យោះនិព្វា នឃ ោះមាន 
២ យា៉ា ងគឺ ៖   
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១. សឧបាទិបសសនពិ្វា ន  រលត់្ធមមធ្លតុ្តដលជាឃោកិយ 
គឺឃរមនសសឃទមនសសត្ួកិឃលសឲ្យរល ប់្បអស់  ឃេើយចិ្ត្តជាអ ងគុ -
ឃប្បកាខ   ធមមដាិតិ្ញណ  ប្បញ្ញញ ោាំងឃៅខាា ប់្បខ្ាួនកាុងធម៌  មិនបានញប់្ប
ញ័រគឺជាត្បួ្ព្យោះអរេត្តផល ១  ។ 

២. អនុបាទិបសសនពិ្វា ន  រ ាំលត់្ឃ ល្ើងទុកខ  ឃ ល្ើងកិឃលស  
មានជាតិ្,  ជោ,  ព្យាធិ,  មរណៈ  និងោគៈ,  ឃទសៈ,  ឃមាេៈ  ជាឃដើម 
ឲ្យអស់ឃៅបាន ១  ។ 

មា៉ាងឃទៀត្ប្ព្យោះនិព្វា នឃ ោះ  ប្ព្យោះប្បរមររដ ប្ទង់ឃទស ថា ៖ 
“ អរថិ  ភិកាបវ  រទាយរនំ ”  មាា ល្ិកខុទាំងឡាយ !  អាយត្នៈមាន 
ឃៅឃ ម្ ោះថាសងខត្ធ្លតុ្  មិនមានប្បច្ចយ័ប្ប្បជុាំោក់តត្ងនូវធ្លតុ្អាយត្នៈ 
និង មរបូ្បកាុងទើឯណ្ហ  គឺនឹងថា  ជាដើ  ជាទឹក  ជាឃ ល្ើង  ជាខ្យល់  
ជាវញិ្ញញ ណ  អតណដ ត្ឃៅកាុងអាកាសគឺទើវលទឃទ ៗ ឃ ោះក៏ឃទតដរ  ប្ព្យោះ 
និព្វា នប្គ្នន់តត្ជាទើរ ាំលត់្ទុកខ និងរ ាំលត់្ឃេតុ្ឲ្យឃកើត្ទុកខ គឺត្ណ្ហា ទាំង 
១០៨  និងកិឃលសទាំង ១៥០០  ឲ្យអស់រលើងឃៅប្ប៉ាុឃណ្ហណ ោះ  ឃទើប្បបាន 
ឃ ម្ ោះថាប្ព្យោះនិព្វា ន  ដូច្បានអធិប្បាយសឃងខប្បមកយា៉ា ងឃនោះឯង  ។  
សូមប្បណឌិ ត្ជាតិ្ជាអាកមានប្បាជាា   ពិ្យចារណ្ហឲ្យយល់តវងឆ្ងៃ យត្ឃៅ  ។ 
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មង្គលទី ៣៥ 

 ផុដ្ឋសស  បោកធបមាហ ិ ច្ិរតំ  យសស  ន  កមបរី 
ចិ្ត្តរប្បស់បុ្បគគលឯណ្ហមិនញប់្បញ័រឃោយឃោកធម៌ទាំងឡាយ   

ព្វល់ប្ត្វូឃេើយ   ជាមងគលដ៏ឧត្តម  ។ 

អធិប្បាយថា ៖  ឃោកធម៌មាន ៨ ប្ប្បការគឺ ៖  មានោ្ ១,  
ឥត្ោ្ ១,  មានយស ១,  ឥត្យស ១,  និ ៃ  ១,  សរឃសើរ ១,  សុខ្ 
១,  ទុកខ ១ (រមួជា ៨ ប្ប្បការ) ។  ឃោកធម៌ទាំង ៨ ឃនោះបានជាឃៅ
ឃោកធម៌  ឃប្ព្វោះជាសភាព្យឃធាើចិ្ត្តរប្បស់សត្ាឃោកតដលមានស ដ នជា 
បុ្បថុ្ជានឃៅឃ ើយ  ឲ្យញប់្បញ័រជានិច្ច  ។  ឃវៀរតលងតត្អងគប្ព្យោះអរេនត 
តដលឃោកកាត់្កិឃលសោច់្អស់ចាកស ដ ន  សមាល ប់្បធមមធ្លតុ្ទាំង ៧ 
ប្ប្បការបានប្ព្យោះទ័យឃោកគ្នម នឃរមនសសឃទមនសស  ជាអ ងគុឃប្បកាខ  
គឺោាំងឃៅជាកណ្ហដ ល,  ធមមដាតិិ្ញណ  ឃោកមានប្បញ្ញញ ខាា ប់្បខ្ាួនពិ្យចារ 
-ណ្ហកាុងសងខត្ធម៌  និងអសងខត្ធម៌បានជាឃោកមិនញប់្បញ័រឃោយ 
ឃោកធម៌ទាំង ៨ ឃនោះឃ ើយ  ។ 

ឯបុ្បគគលតដលមានស ដ នជាបុ្បថុ្ជាន  ឃប្បើអាប្ស័យឃោយប្បញ្ញញ
ពិ្យចារណ្ហឃោកធម៌ទាំង ៨ ឃនោះថាមានោ្  មានយស  មានសរឃសើរ 
និងសូនយោ្ប្បង់យសបាន  និ ៃ មានទុកខ  ទាំងអមាលឃនោះជារប្បស់ 
មិនឃទៀង    ជាទុកខមិនតមនជារប្បស់ខ្លួន   រតមងតប្ប្បប្បួ្បលឃៅោមសភាព្យ 
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ឃោកជាធមមោ  កាលឃប្បើបានពិ្យចារណ្ហដូឃច្ាោះឃរឿយ ៗ ឃេើយ  ឃសច្កដើ 
ឃប្ត្កអរ  ឬតូ្ច្ចិ្ត្តឃរយឃរកខ្សកឹខ្សួលជាឃដើម  ក៏ឃសដើងសដួច្ចាក
កាយស ដ នបានឃោយររប្បញ្ញញ   ពិ្យចារណ្ហនូវសង្ខខ រឃរឿយ ៗ ឃ ោះនឹង 
កាំចាត់្ប្បង់ឧបាទនបានខ្លោះ ៗ មិនខាន  ។ 

ឯបុ្បគគលតដលមានស ដ នចិ្ត្តជាបុ្បថុ្ជានឃៅឃ ើយ  ឃប្បើមានោ្ 
យស  សរឃសើរ  សុខ្ឃេើយរតមងឃប្ត្កអរ  ចិ្ត្តក៏កាន់យកឃោយឃមាេុ-
បាទន  ។  ឃប្បើគ្នម នោ្  គ្នម នយស  បាននិ ៃ   បានទុកខរតមង
ឃទមនសសតូ្ច្ចិ្ត្ត ឃកើត្ឃសច្កដើឃៅឃរកជាធមមោឃប្ព្វោះអវជិាា គឺឃមាេៈ 
ប្គប្បសងកត់្  មិនឲ្យដឹងប្ប្បមាណកាុងសង្ខខ រ  ដូច្មានឃរឿងត្ាំណ្ហលព្យើ
 ងមាគនៃើយ តដលបានជាអគគមឃេសើប្ព្យោះបាទឧឃទន បានោ្-យស 
ជាឃដើមឃប្ត្កអរឃ ល្ច្ខ្លួនឃ ើងមានោះ  ឃកើត្ប្ប្បទូសដនឹង ងរមាវត្ើ  ក៏
ប្ត្ ប់្បឃៅជាវ ិសខ្លួនឯងវញិ  ឬដូច្ឃរឿងសត្ាច្ច្កសគមឃដើរោមប្ព្វន
នប្ព្យគិត្ថា  តប្កងបានរច់្តដលឃសសសល់  ។  លុោះដល់ប្ព្វនឃ ោះ
ឃ ើញដាំរ ើមិនឃ ើញព្យស់  ក៏ រជិត្សត្ាព្យស់បាញ់ដាំរ ើនប្ព្យ  ឃៅឃវោ
រា ជ័រថ្លស់នកឃៅប្តូ្វដាំរ ើនប្ព្យរល ប់្ប  ព្យស់ឃ ោះវ្័យភាា ក់ចឹ្កឃជើងប្ព្វន ៗ 
ក៏ដលួរា ឃៅប្តូ្វច្ាំកាលព្យស់ ៗ ក៏រល ប់្បផងតដរ  ។ 

ឯតអកច្ច្កឃ ោះក៏តប្សកថា ៖ “ មហាោឃភា !  អញមានោ្ធាំ 
ណ្ហស់ឃព្យលឃនោះ  ឃប្ព្វោះដាំរ ើក៏រល ប់្ប,  មនុសសក៏រល ប់្ប,  ព្យស់ក៏រល ប់្ប  បាន 
ជាអាហារអញទាំងអស់    ប្ប៉ាុតនតអាោម អញប្តូ្វសាំនច្ទុកសុើនថ្ៃឃប្កាយត្ ៗ  
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ឃៅ  ឃព្យលឃនោះប្តូ្វអញសុើតសបកប្បឃ ល ោះរា ជាមុនឃប្បើមិនតអអត្សិមសុើ
រច់្ព្យស់ឃទៀត្  ”  ។  ច្ច្កឃ ោះគិត្ដូឃច្ាោះឃេើយ  ក៏អឃងគៀមប្បឃ ល ោះរា , 
រា ឃៅឃវោោច់្ប្បឃ ល ោះក៏វត់្មកប្តូ្វច្ាំកាលច្ច្ក ៗ ក៏រល ប់្បកាុងឃព្យល 
ឃ ោះផងតដរ  ។ 

ឯអាកតដលឃោម ្ឃោយ  ោ្,  យស,  សរឃសើរ,  សុខ្ជាឃដើម
ឃនោះ  រតមងតត្ងបានជបួ្បប្ប្បទោះនឹងឃប្គ្នោះថាា ក់ធាំ ៗ ដល់ខ្លួនដូច្សត្ាច្ច្ក 
តដលបានអធិប្បាយមកយា៉ា ងឃនោះឯង  ។   
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មង្គលទី ៣៦ 

 អបោកំ 
ឃសច្កដើមិនឃរយឃរក  ឃោយឃេតុ្តដលឃកើត្ឃ ើងឃផសងៗ 

   ជាមងគលដ៏ឧត្តម  ។ 

អធិប្បាយថា ៖  ឃសច្កដើឃរយឃរក  និង្័យទាំងឡាយ  តដល 
ឃកើត្ឃ ើងបានឃ ោះ  មកអាំព្យើព្យកួសត្ាមានត្ណ្ហា ជាឃេតុ្ ។ ពុ្យទធដើកា
សតមដងប្បាប់្បឃេតុ្ននឃសច្កដើឃរក  និង្័យជាឃដើមថា ៖ 

រណ្ហា   ជាយបរ  បោក្ខ  រណ្ហា   ជាយបរ  ភយ ំ
រណ្ហា   វិប្បមរុតសស  នរថិ  បោបក្ខ  កបុតា  ភយ ំ
ឃសច្កដើឃរកឃកើត្មកព្យើត្ណ្ហា   ្័យក៏ឃកើត្មកព្យើត្ណ្ហា   ឃប្បើបុ្បគគល

មានចិ្ត្តផុត្ប្ស ោះអាំព្យើត្ណ្ហា ឃេើយ  ឃសច្កដើឃរក  និង្័យមិនមាន
មកអាំព្យើទើណ្ហឃទៀត្ឃ ើយ  ។ 

ឯកិច្ចនឹងរ ាំលត់្ឃសច្កដើឃរយឃរក  និង្័យជាឃដើមឃនោះ  ប្តូ្វ
រ ាំលត់្ឃោយកមមោា ន ២ ប្ប្បការគឺ៖ សមថ្កមមោា ន  និងវបិ្បសស កមមោា ន  
ឃទើប្បរលត់្បាន  ។  ឯសមថ្កមមោា នឃ ោះគឺ ៖  អនុសសតិ្ ១០,  អសុ្ 
១០,  កសណិ ១០,  អរបូ្បជាន ៤,  ប្ព្យេមវហិារ ៤,  ធ្លតុ្វវោថ ន ១, 
អាហារប្បបដិកូលសញ្ញញ  ១ (រមួជា ៤០)  ។ 
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អនុសសរិ ១០ គឺ ៖ 

១. ព្ុទាា នសុសរិ  រឭកដល់ពុ្យទធគុណមាន  អរេាំ  ជាឃដើម ; 
២. ធម្មា នសុសរិ  រឭកដល់ធមមគុណមាន រា កាខ ឃោ ជាឃដើម ; 
៣. សង្ានសុសរិ  រឭកដល់សងឃគុណមាន  សុប្បដិប្បឃ ា   

ជាឃដើម ; 
៤. សោីនុសសរិ  រឭកដល់សើលគុណមាន  អដាងគិកសើល  

ជាឃដើម ; 
៥. ច្ចោនសុសរិ  រឭកដល់គុណទន  តដលខ្លួនបានប្បរចិាច គ 

ឃេើយជាឃដើម ; 
៦. បទវតានសុសរិ  រឭកដល់គុណធម៌រប្បស់ឃទព្យោមាន

សទធ   ជាឃដើម ; 
៧. ឧប្សម្មនសុសរិ  រឭកដល់គុណប្ព្យោះនិព្វា ន  មាន

វដដូប្បរឃិច្ឆឃទ  ជាឃដើម ; 
៨. មរណ្ហនសុសរិ    រឭកដល់ឃសច្កដើរល ប់្បថា ៖ “ អញនឹង

រល ប់្ប ”  ជាឃដើម ; 
៩. អានាបាណសសរិ  រឭកដល់ខ្យល់ដកដឃងាើមឃច្ញ - ចូ្ល 

ប្គប់្បដឃងាើម ; 
១០. ក្ខយគតាសរិ  រឭកទូឃៅកាុងកាយឲ្យឃ ើញថាមិនរអ ត្ 

ជារប្បស់គរួឲ្យឃខ្ពើម  ។ 
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អសភុ ១០ គឺ ៖ 

១. ឧទាម្មទកំ   អសុ្តដលឃេើមឃបា៉ា ងឃ ើង ;  
២. វិនលីកំ  អសុ្តដលឃេើមឃបា៉ា ងឃខ្ៀវ ; 
៣. វិប្ុព្ាកំ  អសុ្តដលមានទឹកខ្ៃុោះេូរឃច្ញ ; 
៤. វិច្ឆិទទកំ  អសុ្តដលឃគកាត់្ោច់្ព្វក់កណ្ហដ លខ្លួន ; 
៥. វិក្ខា យរិតកំ  អសុ្តដលមានសត្ាខាាំជតញ្ាងសុើ ; 
៦. វិកាិរតកំ  អសុ្តដលមានអអឹងោត់្ោយកាុងទើឃផសង ៗ ; 
៧. ហរវកិាិរតកំ  អសុ្តដលឃគកាប់្បចិ្ស្ដ្ញ្ញច ាំោច់្ជាកាំណ្ហត់្

តូ្ច្ - ធាំ ; 
៨. បោហរិកំ  អសុ្តដលប្ប្បឡាក់ឃោយ្ម ; 
៩. ប្ឡុវកំ  អសុ្តដលមានដងកូវវរឃច្ញរឃវ ើក ; 
១០. អដ្ឋិកំ  អសុ្តដលឃៅសល់តត្ោងអអឹងទឃទ  ។ 

កសណិ ១០ គឺ ៖ 

១. ប្ឋវកីសណំិ   សមលឹងឃមើលដើ  យកជាអារមមណ៍ ; 
២. អាបបាកសណំិ   សមលឹងឃមើលទឹក  យកជាអារមមណ៍ ; 
៣. បរបជាកសណំិ   សមលឹងឃមើលឃ ល្ើង  យកជាអារមមណ៍ ; 
៤. វាបយាកសណំិ  សមលឹងឃមើលខ្យល់តដលប្ប៉ាោះសលឹកឃ ើ  

យកជាអារមមណ៍ ; 
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៥. នីលកសណំិ  សាំ ងឹឃមើលព្យណ៌ឃខ្ៀវ  យកជាអារមមណ៍ ; 
៦. ប្ីរកសណំិ  សាំ ងឹឃមើលព្យណ៌ឃលឿង  យកជាអារមមណ៍ ;  
៧. បោហរិកសណំិ  សាំ ងឹឃមើលព្យណ៌ប្កេម  យកជា

អារមមណ៍ ; 
៨. ឱទារកសណំិ  សាំ ងឹឃមើលព្យណ៌ស  យកជាអារមមណ៍ ; 
៩. អាបោកកសណំិ  សាំ ងឹឃមើលព្យនលឺ  យកជាអារមមណ៍ ; 
១០. អាក្ខសកសណំិ  សាំ ងឹឃមើលអាកាស  យកជា

អារមមណ៍។ 

អរបូ្ជាន ៤ គឺ ៖ 

១. អាក្ខោនញ្ញា យរនៈ  សាំ ងឹឃមើលអាកាសគឺ  ទើវល
តដលជាច្ឃ ល ោះទឃទយកជាអារមមណ៍  ឃេើយប្បរកិមម(១)ថា ៖ (អនបនាត  
អាក្ខបោ) ; 

២. វិញ្ញា ណញ្ញា យរនៈ   ប្រវយកអរូប្បវញិ្ញញ ណទើ ១ តដល
លអិត្មកឃធាើជាអារមមណ៍រប្បស់ចិ្ត្តឃេើយប្បរកិមមថា៖ ប្ររិតកំ  វិញ្ញា ណំ ; 

៣. អាកិញ្ាញ្ញា យរនៈ  កាំណត់្យកអរូប្បវញិ្ញញ ណទើ ១ តដល 
ផាយឃៅឃោយមិនមានកងាល់តិ្ច្ត្ចួ្ជាអារមមណ៍  ឃេើយប្បរកិមមថា ៖ 
(នរថិ  កិញ្ា  ិ វរថុ) ; 

______________ 
(១)  បរកិម្ម   បរុក័ិម្ ឬ ប ៉ៈរុ ិ  បា.; សំ្.   ( ន. )  (បរកិម៌្ន៑) ការចរព្ម្ើនភាវនា    
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៤. បនវសញ្ញា នាសញ្ញា យរនៈ  កាំណត់្យកឃសច្កដើលអិត្ 
រប្បស់អរូប្បចិ្ត្តទើ ៣ តដលមានឃសៃើរតត្មិនមាន  មកជាអារមមណ៍  ។ 

ត្ព្ហាវិហារ ៤ គឺ ៖ 

១. បមតាត បច្បតា  ផាយឃមោត ចិ្ត្តដល់សត្ាទាំងព្យងួ ; 
២. ករណុ្ហបច្បតា  ផាយករុណ្ហចិ្ត្តដល់សត្ាទាំងព្យងួ ; 
៣. មទុិតាបច្បតា  ផាយមុទិោ(១)ចិ្ត្តដល់សត្ាទាំងព្យងួ ; 
៤. ឧបប្ក្ខា បច្បតា  ផាយឧឃប្បកាខ ចិ្ត្តដល់សត្ាទាំងព្យងួ ។ 

ធារុវវដ្ឋឋ ន ១ គឺ ៖ 

១. ធារុវវដ្ឋឋ ន   ពិ្យចារណ្ហធ្លតុ្ ៤ គឺ ដើ,  ទឹក,  ឃ ល្ើង,  
ខ្យល់  ខាងកាុងខ្លួនថា ៖  ធ្លតុ្កាុងអាប្ស័យគ្នា នឹងធ្លតុ្ឃប្ៅឃទើប្បរស់ឃៅ
បាន  ។ 

អាហារប្បដ្ិកលូសញ្ញា  ១ គឺ ៖ 

១. អាហារប្បដ្ិកលូសញ្ញា   ពិ្យចារណ្ហអាហារទាំងព្យងួឲ្យ 
ឃ ើញថា  ជារប្បស់ប្បដិកូលគរួឃខ្ពើមរឃអើម  ។ 

_________________ 
(១) មុ្ទិតា   បា.  ( ន. )  ដំរណើ រមានចិត្តរកីោយរៅរករស្ចកដីសុ្ខរបស់្អនកដទទរំុររ ើស្មុ្ខ គឺ
ដឹងថា អនកដទទតាម្តត្អនកណាក៏រោយ រគមានព្ទរយធនបុណយស័្កតិ បានព្បកបរោយរស្ចកដី
សុ្ខ-ចរព្ម្ើន ក៏មានចិត្តជួយអររគ មិ្នព្ចតណននិនាា ឈ្នន នីស្ (មុ្ទិតាធម៌្ - ចិត្ត ) ។   
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រមួប្ត្ូវជា ៤០  ឃៅថា  សមថកមាដ្ឋឋ ន ៤០  ។ 
សមថ្កមមោា នឃនោះ      សប្មាប្ប់ឃយាគ្នវច្រកុលបុ្បប្ត្អាកមានសទធ  

មិនថាប្គេសថ  មិនថាប្បព្យាជិត្សិកាបានដូច្គ្នា    ឃប្បើអាកមានសទធ ប្ព្យម  
ទាំងព្យាយាមខ្ាំច្ឃប្មើនកមមោា នឃនោះណ្ហមយួ  គង់នឹងបានទទលួកនប្ម 
ផលព្យើការច្ឃប្មើនឃ ោះខ្លោះ ៗ មិនខាន,    ដូច្មានឃរឿងត្ាំណ្ហលព្យើប្ព្យោះ 
សមណឃគ្នត្មប្បរមប្គូជាមាច ស់រស  ប្ទង់ឃកើត្កាុងប្ត្កូលប្ព្វេមណ៍ 
មយួ  ។  កាុងប្គួររឃនោះមានគ្នា  ៦  ក់គឺ ៖ ប្ព្យោះអងគ ១,  ្រយិា ១, 
កូនប្ប្បុស ១, កូនប្សើ ១, កូនប្ប្បររប្សើ ១, ខ្ាុ ាំប្សើ ១  ប្តូ្វជា ៦  ក់ ។
ឯប្ព្យោះប្បរមឃព្វធិសត្ាប្ទង់តត្ងឲ្យឱវទដល់ជន ៥  ក់   តដលឃៅកាុង
សាំណ្ហក់ប្ព្យោះអងគឃ ោះឃរឿយ ៗ   ថា ៖ “ អាកទាំងឡាយ !  ប្ត្វូខ្ាំច្ឃប្មើន 
មរណ្ហនុសសតិ្កមមោា ន  អាកនឹងបានដឹងច្ាស់នូវសង្ខខ រឃនោះថា  សត្ា 
ទាំងឡាយតដលឃកើត្មកឃេើយ  រតមងប្ត្វូរល ប់្បឃៅវញិជាធមមោ ”  មិន 
ឃរ ើសមុខ្សត្ាព្យកួណ្ហមួយឃ ើយ  ឲ្យតត្ព្យកួសត្ាតដលមានជាតិ្ឃកើត្មក 
ឃេើយ  រតមងឃធាើដាំឃណើ រឃៅជបួ្បនឹងឃសច្កដើរល ប់្បវញិ  ដូច្គ្នា ទាំងអស់ ។ 
ឃោយឃេតុ្ឃនោះ  ចូ្រអាកទាំងឡាយកុាំប្ប្បមាទឃមើលង្ខយសច្កដើរល ប់្បថា 
ឃៅឆ្ងៃ យ  មិនទន់ចូ្លដល់ឃយើងទាំងឡាយឃ ើយ  ឃសច្កដើរល ប់្បឃនោះ 
ឃៅប្ប្បចាាំជើវតិ្ឃយើងោល់គ្នា ប្គប់្បវរៈខ្យល់ដកដឃងាើមឃច្ញ-ចូ្ល ជាធមមោ 
ចាាំផ្លល ស់ឃវនគ្នា នឹងឃសច្កដើឃកើត្  ឃប្ប្បៀប្បប្បើដូច្ជានថ្ៃរោះប្តូ្វផ្លល ស់ឃវននឹង
យប់្ប  គឺនថ្ៃលិច្បាត់្ឃៅវញិដូឃចាា ោះតដរ,  ឃេតុ្ឃនោះគរួណ្ហស់ឃេើយតត្ 
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ឃយើងប្តូ្វនឹកដល់ឃសច្កដើរល ប់្បឲ្យប្គប់្បវរៈដឃងាើមឃច្ញ-ចូ្ល កុាំឃប្ត្កប្ត្ - 
អាលកាុងកាមឃ ល្ច្ខ្លួនឃ ើយ ”  ។  

បរ  ប្ញ្ា   ជនា   ជនទាំងឡាយ ៥  ក់ឃ ោះ     ក៏សថិត្ឃៅកាុង 
 ឱវទរប្បស់ប្ព្យោះប្បរមឃព្វធិសត្ាប្គប់្បប្ប្បការ   ាំគ្នា ច្ឃប្មើនមរណ្ហនុសសតិ្ 
កមមោា នប្គប់្បទិវោប្ត្ើកាលមិនមានឃសច្កដើប្ប្បមាទឃ ើយ ។   

ឯក ទវិស ំសម័យនថ្ៃមយួ  ប្ព្យោះឃព្វធិសត្ា ២  ក់នឹងកូនប្ប្បុស
 ាំគ្នា ទឹមនងគ័លឃៅ ា្ួរព្យើប្ពឹ្យកប្ព្យហាម  ឯមាណព្យជាកូនបានកាាំបិ្បត្ប្ព្វ
មាើមាា ឃដើរឃៅឃបាច្ឃៅម ឃៅ ល្ឺតប្សយកមកគរដុត្  តផសងក៏ប្បក់ប្ត្ ប់្បចូ្ល
ឃៅកាុងសុ៊៊ុំប្ទុាំឃៅម  ឯសុ៊៊ុំប្ទុាំឃៅម ឃ ោះមានព្យស់តវកមយួវឃព្យនឃៅកាុង  
ឃ ោះ  ។  លុោះប្តូ្វតផសង វក៏លូនឃច្ញមកឃ ើញមាណព្យកាំពុ្យងដុត្ឃ ល្ើង  
វក៏ខឹ្ងឃោរឃៅមេមិា  ក៏វរឃោត្ឃៅចឹ្កមាណព្យប្តូ្វដលួឃដករល ប់្ប
កាុងទើឃ ោះឃៅ  ឃោយកមាល ាំងឃោរឃៅ  និងពិ្យសដ៏កាល ហាន  ។  ឯប្ព្យោះ
ឃព្វធិសត្ា  កាលឃប្បើបានឃ ើញកូនដលួឃដករល ប់្បដូឃចាា ោះឃេើយ  ឃោក
ក៏មាើមាា រត់្ឃៅឃលើកសព្យកូនឃ ើង   ាំយកឃៅឃផដកឃៅឃប្កាមមលប់្បឃ ើធាំ
មយួឃៅ ល្ឺតប្ស  ឃេើយឃោកមិនបានយាំឃរកអាើនឹងកូនតដលរល ប់្ប
ឃ ោះឃ ើយ,  ឃោយឃោកពិ្យចារណ្ហថា  កូនអញតដលរល ប់្បឃនោះលោះប្បង់
នូវោងកាយឃចាល  ប្បើដូច្ជាសត្ាព្យស់តដលសកលោះប្បង់សាំណកឃេើយ
ឃច្ញឃចាលឃៅ  ធមមោព្យស់តដលសកមិនប្សឡាញ់  មិនជាប់្បចិ្ត្តនឹង
សាំណកវយា៉ា ងណ្ហ ?  ឯកូនអញតដលវរល ប់្បឃៅឃនោះក៏ដូឃចាា ោះតដរ  ឃប្បើ  
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អញយាំឃរករដ យមិនមានប្ប្បឃយាជន៍អាើដល់អញ  ឬដល់កូនតដល
រល ប់្បឃៅឃ ោះប្បនដិច្ប្បនតួច្ឃរោះឃ ើយ  ។  លុោះប្ព្យោះឃព្វធិសត្ាគិត្ដូឃចាា ោះ
ឃេើយក៏ប្ត្ ប់្បឃៅ ា្ួរតប្សត្ឃៅឃទៀត្  ប្គ្នឃ ោះមានបុ្បរសមាា ក់ឃដើរមក
ជិត្ឃោក ៗ ក៏តប្សកផ្លដ ាំថា ៖ “ តនែ៎អាក! ឃប្បើអាកឃៅដល់ប្សុកឃេើយ  
អាណិត្ចូ្លឃៅប្បាប់្បអាកផៃោះខ្ាុ ាំឲ្យមកទាំងអស់គ្នា   ឃេើយឲ្យយកបាយ
តត្មយួច្ាំតណកមកបានឃេើយ កុាំយកព្យើរច្ាំតណកដូច្សព្យាដងឃ ើយ ” ។     
ឯបុ្បរសឃ ោះក៏ទទលួយកអារឃេើយឃៅប្បាប់្ប្រយិានិងធើោឃព្វធិសត្ា
ោមប្បណ្ហដ ាំជនទាំង ៤  ក់ឃទៀត្ឃ ោះ  ។  លុោះបានឮឃេើយក៏ ាំគ្នា ឃៅ
ទាំងអស់គ្នា   យកអាហារតត្មយួច្ាំតណកឃៅ  លុោះដល់ឃ ើញមាណព្យ
រល ប់្បឃៅឃប្កាមមលប់្បឃ ើដូឃចាា ោះឃេើយ  ក៏ ាំគ្នា ពិ្យចារណ្ហឃសច្កដើរល ប់្ប
ឃផសងៗគ្នា   ។  ឯ ងប្ព្វេមណើ ជាមាោ   ងពិ្យចារណ្ហថា ៖ “ កូន
អញកាលឃគមកឃកើត្កាុងនផៃអញឃនោះ  អញក៏មិនបានឃៅឃគមក  កាល
ឃគវលិប្ត្ ប់្បឃៅមិនមកវញិយា៉ា ងឃនោះ ឃគក៏មិនបានោអញ ៗ ក៏មិន
បានអនុញ្ញញ ត្ឲ្យឃគឃៅឃ ើយ,  កាលឃគមកកាន់នផៃអញយា៉ា ងណ្ហ  ឃគ
ឃៅវញិក៏យា៉ា ងឃ ោះតដរ ចូ្រឃៅោមអធាប្ស័យឃគចុ្ោះ  ឃប្បើអញយាំឃរក
រដ យឃគ  ក៏ឥត្មានផលប្ប្បឃយាជន៍អាើឃ ើយ ”  មាោពិ្យចារណ្ហដូឃចាា ោះ
ឃេើយក៏មិនបានយាំឃរយឃរក  ។  ឯប្បអូនប្កមុាំពិ្យចារណ្ហថា ៖ “ ប្បង
អញតដលរល ប់្បឃនោះ  ឃប្បើអញយាំឃរកឃៅ ក៏ឥត្ប្ប្បឃយាជន៍ឃទ  ឃប្ព្វោះ
ឃគមិនបានឮអញយាំឃរករដ យឃគឃ ើយ ” ។ ប្បអូនប្កមុាំពិ្យចារណ្ហ
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ដូឃចាា ោះឃេើយ  ក៏មិនបានយាំឃរយឃរក  ។  ឯ ងប្ព្វេមណើ ជា
្រយិាមាណព្យឃ ោះពិ្យចារណ្ហថា ៖ “ ឃប្បើអញយាំឃរកប្សឃណ្ហោះរា មើ
តដលរល ប់្បឃនោះ  នឹងឃៅជាមនុសសឃឆ្ងត្េសួឃព្យក  ប្បើដូច្ជាកូនឃកមងតូ្ច្  
ប្កឃ កឃ ើញដងួប្ព្យោះច្នៃរោះ ល្ឺឃលើឃម ក៏តប្សកយាំទ  ឃប្បើទុកជាឃកមង 
ឃ ោះយាំយា៉ា ងណ្ហ  ក៏គ្នម នអាកណ្ហនឹងចាប់្បយកដងួប្ព្យោះច្នៃព្យើឃលើឃម 
មកឲ្យឃកមងឃ ោះកាន់ឃលងបានឃ ើយ ”   ។    ្រយិាពិ្យចារណ្ហដូឃចាា ោះ
ឃេើយក៏មិនបានយាំឃរក  ។  ឯខ្ាុ ាំប្សើពិ្យចារណ្ហថា ៖ “ កូនមាច ស់អញ
តដលរល ប់្បឃនោះ  ប្បើដូច្ជាឆ្ងា ាំងតដលតប្បកជា ៧ ភាគអាកណ្ហនឹងអាច្
ផារឆ្ងា ាំងដើតដលតប្បកឃខ្ៃច្ឃ ោះជាប់្បឃ ើងវញិបាន  ឃប្បើអញយាំឃរកឃៅ
មាច ស់អញឃនោះក៏មិនរស់ឃ ើងវញិឃ ើយ ”  ។  ខ្ាុ ាំប្សើឃ ោះលុោះពិ្យចារណ្ហ
ឃ ើញដូឃចាា ោះឃេើយក៏មិនបានយាំឃរក  ។  ជនទាំង ៥  ក់ឃ ោះ  
ពិ្យចារណ្ហឃ ើញឃសច្កដើរល ប់្បប្ព្យមគ្នា ដូឃច្ាោះឃេើយ  ក៏គ្នម ននរណ្ហយាំ
ឃរយឃរកឃ ើយ  សូមបើតត្ប្សក់ទឹកត្ាកមយួត្ាំណក់ក៏គ្នម នឃរោះ  ។ 

រសាវបសន  ឃោយអាំណ្ហច្មរណ្ហនុសសតិ្ឃ ោះ  ក៏ប្បណ្ហដ ល
ឲ្យឃៅដ ដល់ប្បណឌុ កមពលឃស សនៈ  ននសឃមដច្អមឃរស្ដ្ ៃ ធិោជ ៗ ក៏ឃប្បើក 
សេសសន័យឃនប្ត្ ទត្ឃមើលមកឃ ើញច្ាស់នូវឃេតុ្ការណ៍សព្យាប្គប់្ប 
ឃេើយ  ឃទើប្បចុ្ោះចាកឃទវរថ ននិមមិត្ខ្លួនជាប្ព្វេមណ៍ចាស់  ឃេើយឃដើរ
ចូ្លឃៅកាន់ទើឃ ោះសួរថា ៖ “ តនែ៎អាកទាំងឡាយ !  កូនអាកព្យស់ចឹ្ក
រល ប់្បដូឃច្ាោះឃេើយ  ឃត្ើឃេតុ្ដូច្ឃមដច្ក៏បានជាមិនមានអាកណ្ហមាា ក់ទញួ 
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យាំឃរករដ យកូនឃ ោះឃ ើយ ? ”  ។  ប្ព្យោះឃព្វធិសត្ាឃអលើយត្ប្បថា ៖    
“ មាា លប្ព្វេមណ៍ឃអើយ !  អាកណ្ហតដលទញួយាំឃរករដ យអាឃឡាោះ 
អាល័យមនុសសរល ប់្បឃនោះ  អាកឃ ោះជាមនុសសអនធព្វល  មានស ដ នចិ្ត្ត  
ឃលល ឃៅឃឆ្ងត្លៃឹត្លៃង់ឃោយអវជិាា ប្គប្បសងកត់្  មនុសសឃ ោះមិនដឹងគុណ 
ននប្ព្យោះធម៌  តដល ាំឃច្ញនូវឃសកដើឃរកវឃិយាគប្ព្វត់្ប្បាសចាកសត្ា 
និងសង្ខខ រ  តដលជាទើប្សឡាញ់ឃព្យញចិ្ត្តឃ ើយ  ។   

រំ សតុាា   ប្ព្យោះឥស្ដ្ ៃ ធិោជប្ទង់ប្ព្យោះសណ្ហដ ប់្បព្វកយឃ ោះឃេើយ ក៏
មានប្ព្យោះទ័យឃរមនសសឲ្យព្យរសព្យៃរធុការដល់ជនទាំង ៥  ក់    រចួ្
ក៏ឃហាោះឃ ើងកាន់អាកាសប្បណ្ហដ លឲ្យឃ ល្ៀងតកវ ៧ ប្ប្បការធ្លល ក់ចុ្ោះមក
ឃព្យញផៃោះឥត្សល់តលាងណ្ហមយួឃ ើយ  ។  ឯអាកតដលបានច្ឃប្មើន
មរណ្ហនុសសតិ្កមមោា ន  រតមងមិនឃរយឃរកតត្ងបានប្ប្បឃយាជន៍
ឃប្ច្ើនប្ប្បការ  ដូច្ជាន័យតដលអធិប្បាយមកយា៉ា ងឃនោះឯង  ។ 
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     មង្គលទី ៣៧ 

 វិរជំ 
ចិ្ត្តតដលប្បាសចាកធូលើ  គឺកិឃលសកាុងស ដ ន 

   ជាមងគលដ៏ឧត្តម  ។ 

អធិប្បាយថា ៖  ោគៈ,  ឃទសៈ,  ឃមាេៈ  ទាំង ៣ឃនោះឃោកចាត់្
ជាឃមកិឃលសធាំ ៗ ឃប្ប្បៀប្បដូច្ជា ា្ាំ  អនុស័យកិឃលស  ជាកិឃលសលអិត្ 
តដលដិត្ជាប់្បកាុងខ្នធស ដ នមាន ៧ យា៉ា ងឃទៀត្គឺ ៖ 

១. ក្ខមរាោនសុយ័  ឃសច្កដើត្ឃប្មកឃប្ត្កប្ត្អាលកាុងកាម 
គុណ ៥ គឺ ៖  រូប្ប ១,  សឃមលង ១,  កលនិ ១,  រស ១,  សមផសស ១  ;   

២. ភវរាោនសុយ័  ឃសច្កដើត្ឃប្មកឃប្ត្កអរកាុង្ព្យ  តដល
ជាទើឃកើត្ ៣ កតនលងគឺ ៖ កាម្ព្យ ១,  របូ្ប្ព្យ ១,  អរបូ្ប្ព្យ ១  ;   

៣. ប្ដ្ិឃានុសយ័  បានដល់ឃទឃរតដលមានប្បដិ ៈ  គឺ 
ឃសច្កដើថាា ាំងថាា ក់ចិ្ត្តជាប់្បជានិច្ចប្ប្បទូសដកាុងសត្ាគឺរូប្បតដលមានជើវតិ្  និង 
ប្ប្បទូសដកាុងសង្ខខ រគឺរូប្បតដលឥត្ជើវតិ្  ឥត្គិត្ពិ្យចារណ្ហរកគុណឃទស
ឃ ើយ  ; 

៤. ម្មនានសុយ័  ឃសច្កដើប្ប្បកាន់ខ្លួនប្បាណថាឃយើង  ថាឃគ,  
ថាអញ,  ថាឯង  មានប្ប្បកាន់ជាតិ្ប្ត្កូលថា  ខ្ត្តិយៈ,  ប្ព្វេមណៈ, 
ឃវសយៈ,  សូប្ទៈ  ជាឃដើម  ; 
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៥. ទិដ្ឋឋ នសុយ័  ឃសច្កដើយល់ខុ្សឃ ើញថា  សត្ាឃទៀងឃប្បើ 
អាកណ្ហធ្លល ប់្បឃកើត្ជាសត្ាអាើ  ក៏ឃៅតត្ជាសត្ាឃ ោះដតដល  ឬយល់ឃ ើញ
ថាសូនយ ៗ បាត់្ ៗ ឃៅឃៅឃវោរល ប់្ប  មិនឃ ើញមានឃកើត្ឃទៀត្  ឬមក 
ប្បាប់្បឲ្យដឹងផងឃ ើយ  ; 

៦. វិច្ិកចិ្ចឆ នសុយ័  ឃសច្កដើសងសយ័កាុងធម៌ទាំងព្យងួ  មាន
សងសយ័កាុងសុច្រតិ្-ទុច្ចរតិ្ថា  ឲ្យទុកខដល់សត្ាជាឃដើម  ; 

៧. អវិជាា នុសយ័  បានដល់ឃមាេៈ  ឃសច្កដើវឃងាង  ឬភាន់
ប្ច្ ាំមិនដឹងកាុងសង្ខខ រតដលជាអត្ើត្ៈ  អ គត្  ប្បច្ចុប្បបនាជាឃដើម  ។ 

វិច្ិកចិ្ចឆ   ឃ ោះមាន ៨ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១. ប្ុព្ាបនដ  អញាណំ មិនដឹងកាុងខ្នធធ្លតុ្អាយត្នៈខាងឃដើម 
គឺមិនដឹងថា  ជាតិ្មុនខ្លួនឃកើត្ជាអាើ  ជាមនុសសឬជាសត្ាក៏មិនដឹង ១  ; 

២. ប្របនត  អញាណំ  មិនដឹងកាុងខ្នធធ្លតុ្អាយត្នៈខាងចុ្ង 
គឺមិនដឹងថាខ្លួនរល ប់្បព្យើឃនោះនឹងឃៅឃកើត្ជាអាើ  ជាមនុសសឬជាសត្ាក៏មិន
ដឹង ១  ; 

៣. អប្រាប្របនត  អញាណំ  មិនដឹងកាុងខ្នធធ្លតុ្អាយត្នៈ
ទាំងអត្ើត្ៈ,  អ គត្,  ប្បច្ចុប្បបនា  គឺមិនដឹងទាំងជាតិ្មុខ្  ជាតិ្ឃប្កាយ 
និងជាតិ្ឃនោះ ១  ; 

៤. ទុបកា  អញាណំ   មិនដឹងច្ាស់នូវទុកខទាំង ១២ កងមាន  
ជាតិ្ទុកខជាឃដើម ; 
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៥. ទុកាសមុទបយ  អញាណំ  មិនដឹងច្ាស់នូវឃេតុ្តដល
 ាំឲ្យឃកើត្ទុកខគឺ  ត្ណ្ហា  ទាំង ៣ មានកាមត្ណ្ហា ជាឃដើម ១  ; 

៦. ទុកានិបរាធោមិនបី្ដ្ិប្ទា  អញាណំ  មិនដឹងច្ាស់ 
នូវប្បដិប្បទ  គឺសើល  សមាធិ  ប្បញ្ញញ   ជាផលូវប្ប្បតិ្ប្បត្តិឲ្យរលត់្ទុកខ ១  ; 

៧. ប្ដ្ិច្ាសមបុ្ាបទ  អញាណំ  មិនដឹងច្ាស់នូវឃេតុ្នន
ធម៌ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្ឃ ើងត្ ៗ  គ្នា    មាន ១២ គឺអវជិាា ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្
សង្ខខ រ ៗ ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្វញិ្ញញ ណ ៗ  ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្ មរូប្ប ៗ  ជា
ប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្អាយត្នៈ ៗ ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្ផសសៈ ៗ ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្ 
ឃវទ  ៗ ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្ត្ណ្ហា  ៗ ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្ឧបាទន ៗ ជា 
ប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្្ព្យ ៗ ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្ជាតិ្ ៗ ជាប្បច្ច័យឲ្យឃកើត្ជោ, 
មរណៈ,  ឃរកៈ,  ប្បរឃិទវៈ,  ទុកខៈ,  ឃទមនសសៈ ជាឃដើមឃរៀង ៗ ឃៅ ។ 

៨. ប្ដ្សិនាិអទិដ្ឋសច្ាសស  ព្យកួសត្ាតដលមានអវជិាា បិ្បទបាាំង
ឃៅឃ ើយឃ ោះមិនអាច្ឃ ើញ  ឬដឹងច្ាស់នូវប្បដិសនធិឲ្យពិ្យត្ប្បាកដ 
បាន  ដូច្មានឃរឿងត្ាំណ្ហលព្យើឃប្បសការធើោ  ។  កាលប្ព្យោះសមាម សមពុទធ 
គង់ឃៅកណ្ហដ លទើប្ប្បជុាំពុ្យទធប្បរស័ិទ  កាុងតដនអា វ ើ  ឃ ើញ ងឃប្បស -
ការធើោឃ ោះឃដើរមក  ប្ព្យោះអងគប្ោស់ឃៅថា៖ “តនែ៎! ងឃនោះឃៅណ្ហ ?” 
 ងឃ ោះឃអលើយថា ៖ “ ខ្ាុ ាំប្ព្យោះអងគមិនដឹងជាឃៅណ្ហឃទ ”  ។  ប្ព្យោះអងគ 
សួរឃទៀត្ថា ៖ “ ចុ្ោះ ងមកព្យើណ្ហ ? ”     ងឃ ោះឃអលើយថា ៖ “ ខ្ាុ ាំប្ព្យោះ  
អងគមិនដឹងជាមកព្យើណ្ហឃទ ”   ។       ឯព្យកួពុ្យទធប្បរស័ិទតដលឃៅអងគុយ 
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 គ្នល់ប្ព្យោះអងគឃប្ត្ៀប្បប្ោកាុងទើឃ ោះ  ក៏ឃកើត្ឃសច្កដើឃងឿងអៃល់ដល់ធើោ
ឃ ោះថា ៖ “ ឃេតុ្ដូច្ឃមដច្ក៏បានជា ងឃនោះនិយាយព្វកយដូឃច្ាោះមក
កាន់ប្ព្យោះអងគ ”,  ឃទើប្បប្ព្យោះអងគសួរថា ៖ “ មាា លឃប្បសការធើោ! តដល ង 
ឃអលើយថាមិនដឹងជាឃៅទើណ្ហ  ឃត្ើ ងមិនដឹងនូវអាើ ? ”  ។   ងឃ ោះ 
ឃអលើយត្ប្បថា ៖ “ ខ្ាុ ាំប្ព្យោះអងគមិនដឹងនូវដាំឃណើ រវញិ្ញញ ណកខនធ  តដលឃៅកាន់
យកប្បដិសនធិកាុង្ព្យថ្មើឃទៀត្  គឺខ្ាុ ាំប្ព្យោះអងគមិនដឹងជាខ្លួនរល ប់្បព្យើឃនោះឃៅៗ 
ឃកើត្ជាសត្ា  ឬជាមនុសសឃទៀត្ឃ ើយ ”  ។  ចុ្ោះ ងថា ៖ “ មិនដឹងជា 
ខ្លួន ងមកព្យើណ្ហ ? ”,   ងឃអលើយថា ៖ “ ឃ ោះខ្ាុ ាំប្ព្យោះអងគក៏មិនដឹងថា 
ខ្លួនមកព្យើណ្ហមកឃកើត្កាុងទើឃនោះបានឃ ើយ  គឺខ្ាុ ាំប្ព្យោះអងគមិនអាច្ដឹង
បានថា  ខ្លួនមកព្យើមនុសសឬឃទព្យោមកឃកើត្កាុងទើឃនោះ  ឃទើប្បប្កាប្បទូល 
ប្ព្យោះអងគោមការពិ្យត្ ”  ។  ប្ព្យោះអងគក៏ប្ប្បទនសព្យៃរធុការព្យរដល់ ង
ឃ ោះឃេើយប្ទង់សតមដងអាំព្យើធម៌  តដលមិនដឹងដល់គ្នា នឹងគ្នា   មានអវជិាា  
និងសង្ខខ រជាឃដើម  ។  លុោះច្ប់្បធម៌ឃទស ឃេើយពុ្យទធប្បរស័ិទកាុងទើប្ប្បជុាំ 
ឃ ោះមាន ងឃប្បសការធើោជាឃដើម  ក៏បានសឃប្មច្ឃរោប្បត្តិផល  ។ 

ឯឃរឿងតដល ាំមកសតមដងព្យនយល់អាំព្យើអវជិាា  ៨ ប្ប្បការឃនោះ  ក៏លមម 
រដ ប់្បបានឃេើយឃោយន័យតដលវសិជា មកដូច្ឃនោះឯង  ។ 
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មង្គលទី ៣៨ 

 បេមំ 
អាកតដលមានឃសច្កដើឃកសមចាកឃយាគៈ  ជាឃប្គឿងប្ប្បកប្បច្ង 

រតឹ្រតួ្កាុងស ដ ន  ជាមងគលដ៏ឧត្តម  ។ 

អធិប្បាយថា ៖  ឃយាគៈមាន ៤ ប្ប្បការគឺ ៖ 

១. ក្ខមបយាគៈ  ឃសច្កដើត្ឃប្មកឃប្ត្កប្ត្អាលកាុងកាមគុណ 
៥ គឺ  រូប្ប,  សឃមលង,  កលនិ,  រស,  សមផសស  តដលជាឃប្គឿងប្ប្បកប្បសត្ាឬ 
ច្ងចិ្ត្តសត្ាទុក ១  ; 

២. ភវបយាគៈ  ្ព្យគឺកតនលងឃកើត្ទាំង ៣ កតនលងគឺ កាម្ព្យ, 
រូប្ប្ព្យ,  អរូប្ប្ព្យ  ទាំង ៣ ឃនោះជាឃប្គឿងប្ប្បកប្បច្ងចិ្ត្តសត្ាទុក ១  ; 

៣. ទិដ្ឋិបយាគៈ  ទិដាិគឺឃសច្កដើយល់ខុ្ស  គឺឃ ើញថាសត្ា
ឃទៀង  ឃោកឃទៀង  ឬយល់ថាសត្ារល ប់្បឃៅសូនយ  ឃោកសូនយជាឃដើម 
ជាឃប្គឿងប្ប្បកប្បច្ងចិ្ត្តសត្ាទុក ១  ; 

៤. អវិជាា បយាគៈ  ការមិនដឹងដល់ឃដើមកាំឃណើ ត្ននសង្ខខ រ  ជា 
ឃប្គឿងប្ប្បកប្បច្ងចិ្ត្តសត្ាទុក ១  ។ 

រមួជា ៤ ប្ប្បការ  ។ 

ធម៌ជាឃប្គឿងរ ាំលត់្ឃយាគៈ ៤ ប្ប្បការឃនោះឲ្យអស់ឃៅគឺប្តូ្វឃធាើ សើល  
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សមាធិ  ប្បញ្ញញ   ឲ្យឃកើត្ចាស់កាល ឃ ើងកាុងស ដ នឃទើប្បនឹងសមាល ប់្បឃយាគៈ 
ទាំង ៤ ឃនោះបាន    ចិ្ត្តក៏ប្ជោះថាល ប្បរសុិទធរអ ត្ផូរផង់កាុងស ដ ន  ឃោយ 
មានធម៌ជាឃប្គឿងឃធាើឲ្យឃកើត្ឃសច្កដើសុខ្ឃកសមកានដ  និោសប្បាសចាក 
ឃសច្កដើទុកខ្័យអនតោយទាំងឡាយប្គប់្បប្ប្បការ  សូមបើមនុសសណ្ហនឹង
គិត្ប្ប្បទូសដឃធាើការអាប្កក់ដល់ខ្លួនក៏មិនបានឃ ើយដូច្មានឃរឿងត្ាំណ្ហល 
ព្យើមហាកា ឃត្ថរថា ៖  ឃោកជាអាកមានសទធ   រត់្ឃចាល្រយិាទាំង ៨ 
 ក់  ឃៅប្បសួកាុងសាំណ្ហក់ប្ព្យោះពុ្យទធរស   ឃេើយបានព្យាយាមខ្ាំ 
ច្ឃប្មើនសមថ្វបិ្បសស   មិនយូរប្ប៉ាុ ម នក៏បានសឃប្មច្ប្ព្យោះអរេត្តផល, 
ឯ្រយិាចិ្ត្តច្ង់ឲ្យឃោកសឹកមកវញិ  ឃទើប្បឃប្ប្បើមនុសសឲ្យឃៅនិមនដ
ឃោកតដលជារា មើឃ ោះមកឆ្ងន់កាុងផៃោះខ្លួន  ឃោកក៏ទទលួនិមនដមក ។ 
លុោះឆ្ងន់រចួ្ឃេើយ  ្រយិាទាំង ៨  ក់ក៏ប្បប្បលួគ្នា ឃចាមឃោមឃោកជុាំវញិ 
ប្បាថាា នឹងចាប់្បផសកឹ  ប្ព្យោះឃថ្រៈឃ ើញអាការៈមិនប្សួលដូឃចាា ោះឃេើយ
ឃោកក៏ចូ្ល្ន  ឃហាោះឃ ើងកាន់អាកាសឃៅកាន់អាោមវញិ  រចួ្ចាក 
ឃសច្កដើអនតោយ  ឃោយឃេតុ្ឃោកបានកាំចាត់្ប្បង់ឃយាគៈទាំងឡាយ 
ឲ្យអស់ព្យើស ដ ន  ដូច្បានវសិជា មកឃនោះឯង  ។ 

ឯតាទោិនំ  កតាា ន  បុ្បគគលតដលបានប្ប្បប្ពឹ្យត្តឃធាើនូវមងគលទាំង- 
ឡាយឃនោះឲ្យឃព្យញប្បរបូិ្បណ៌កាុងស ដ នឃេើយ  ជាអាកមិនចាលចាញ់កាុង 
ទើទាំងព្យួង  តត្ងដល់នូវសិរ ើសួសដើកាុងទើទាំងព្យងួ  ។  មងគលទាំង ៣៨ 
ប្ប្បការ    មានកិរយិាមិនឃសព្យគប់្បនូវបុ្បគគលព្វលជាឃដើមឃ ោះ    ជារប្បស់ 
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ឃទវោនិងមនុសសទាំងអមាលឃណ្ហោះសុទធតត្ជាមងគលដ៏ឧត្តមទាំងអស់។ 

អធិប្បាយឃសច្កដើសរុប្បថា ៖  មងគលទាំង ៣៨ ប្ប្បការឃនោះ  ឃប្បើ
បុ្បគគលណ្ហបានឃធាើឲ្យប្គប់្បប្គ្នន់ឃេើយ  បុ្បគគលឃ ោះនឹងបានសឃប្មច្មគគ 
ផល  ប្ព្យោះនិព្វា នជារថ នឃកសមផុត្ចាកទុកខទាំងព្យួង  ឃប្បើមិនទន់បាន
ដល់ប្ព្យោះនិព្វា នឃទ  ឃៅវលិវល់កាុងវដដសងារក៏គង់មិនធ្លល ក់ឃៅឃរយ
ទុកខឃវទ កាុងអបាយ្ូមិឃ ើយ  ឃោយអាំណ្ហច្កមមជាកុសលឃ ោះជយួ 
ឧប្បត្ថមភ  កមមឃនោះតប្ប្បថាឃធាើឃគ្នលឃដើមមាន ២ យា៉ា ងគឺ ៖  កុសលកមម ១, 
អកុសលកមម ១ កមមទាំងព្យើរតច្កឃច្ញឃៅជាកមម ១១ ឬ ១២ យា៉ា ងគឺ ៖ 

១. ទិដ្ឋធមាបវទនីយកមា  កមមជាបុ្បណយកដើ  ជាបាប្បកដើ  ឲ្យ
ផលកាុងប្បច្ចុប្បបនាជាតិ្ឃនោះ  ។ 

២. ឧប្ប្ជាបវទនីយកមា  កមមជាបុ្បណយ  ឬបាប្បឲ្យផលឃៅ 
កាុងជាតិ្មុខ្  ។ 

៣. អប្រាប្របវទនយីកមា  កមមជាបុ្បណយ  ឬបាប្បឲ្យផលកាុង
ជាតិ្ទើ ២ ឃ ើងឃៅ  ។ 

៤. គរកុមា  កមមធៃន់  ឃប្បើបុ្បណយបានដល់្ន ៤,  សមាប្បត្តិ 
៨,  ឃប្បើបាប្បបានដល់អននដរយិកមម ៥ គឺ ៖  សមាល ប់្បមាោ,  បិ្បោ,  ប្ព្យោះ 
អរេនត,  ឃធាើឃោេតុិ្ប្បាទ,  សងឃឃ្ទ  ។ 

៥. អាច្ិណណ កមា  បុ្បណយ  ឬបាប្បតដលខ្លួនឃធាើឃេើយនឹកញយៗ 
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៦. អាសននកមា  បុ្បណយ  ឬបាប្បតដលខ្លួនឃធាើជិត្ឃព្យលមរណៈ 
ឃទោះប្បើទន់ឃខ្ាយប្បនដិច្ប្បនដួច្ក៏ឃោយ  អាច្ឲ្យផលមុនបាន  ដូច្ឃគ្ន
ចាស់ឃៅជិត្មាត់្ឃប្កាល  ។ 

៧. កដ្តាដ វាប្នកមា  បុ្បណយ  ឬបាប្បប្រលមានកមាល ាំងតិ្ច្ 
ឃប្បើបុ្បណយ  ឬបាប្បដនទមិនឲ្យផលឃទ  ក៏អាច្ឲ្យផលកាុងច្ឃ ល ោះឃគ  ដូច្ 
មនុសសអកួត្បាញ់សរ  ។ 

៨. ជនកកមា  បុ្បណយ  ឬបាប្បតដល ាំប្បដិសនធិវញិ្ញញ ណឲ្យឃកើត្ 
កាុង្ព្យ  ។ 

៩. ឧប្រថមភកកមា  បុ្បណយ  ឬបាប្បតដលជយួឃប្ជាមតប្ជងកមម 
ចាស់ឲ្យមានកមាល ាំង  ។ 

១០. ឧប្ប្ឡីកិកមា  បុ្បណយ  ឬបាប្បតដលចូ្លមកឃប្បៀត្ឃប្បៀន 
កមមចាស់ឲ្យមានកមាល ាំងឃខ្ាយ  ឃេើយឲ្យផលឃោយខ្លួនឯង  ឃប្បើបាប្ប 
ឃប្ប្បៀប្បដូច្តអកឃដញសត្ា  ឃប្បើបុ្បណយឃប្ប្បៀប្បដូច្ព្យឃលៀងកូនឃកមងឃដញទន់ 
ប្ត្ង់ណ្ហ  ក៏ចាប់្បប្ត្កងប្បើព្យឃ ើងកាុងទើឃ ោះ  ។ 

១១. ឧប្ឃាដ្កកមា  បុ្បណយ  ឬបាប្បតដលកាល ហានអាច្សមាល ប់្ប 
បុ្បណយ  ឬបាប្បតដលមានកមាល ាំងអន់ទន់ឃខ្ាយ  បានដូច្អាកតដលរល ប់្ប 
ឃោយឃលប្បថាា ាំពិ្យសជាឃដើម  ។  ឃប្បើោប់្បកមមមាន ១២ ឃនោះ  ប្ត្ូវតថ្ម
លេុកមម ១ ឃទៀត្ប្ប ៃ ប់្បគរុកមមទើ ៤ ឃ ោះ  ។ 
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អធិប្បាយសឃស្ដ្ង្ខគ ោះកមម ១១ កាុងខាងចុ្ងមងគល ៣៨ ប្ប្បការច្ប់្ប 
ឃោយសឃងខប្បតត្ប្ប៉ាុឃណណោះឯង  ។៚ 

ចប់អធិបាយ ម្ងគល ៣៨ ព្បការ 

 

បបើសាធជុនពទុ្ ធបរសិទ័្  នងិបោក-អ្នកអានជាទ្បីេត្រីទ ាំងឡាយ   បាន
ទ្ទ្លួបសចកដយីលច់លូចរិ តក នុងបោលធេរ៌បសត់្ពះបរេសាសាដចារយ  ដែលជា 
ត្រទ្បីននសកលសរវក នងុសកលបោក  អ្ាំពីការចេលងរបសខ់ ្ុាំ   ខ ្ុាំកប៏ ម្ ះថា
បានបធវើបណុ្យកសុលប ើយ   ខ ្ុាំកសូ៏េឧទ្ ទសិចាំណណ្កកសុលទ ាំងអ្សប់ ះ    
ចាំប ះបោកអ្នកែម៏ានគណុ្ទ ាំងឡាយមាន ៖ មាតាបិតាខ ្ុាំ, ជីែនូជីតាខ ្ុាំ , ត្គូ 
បាធាយនរ៍បសខ់ ្ុាំ   បទះបីបោកឋរិបៅកនងុភពណា ៗ កប៏ោយ   សូេបោក 
ទ្ទ្លួត្ជាបបោលបាំណ្ងលអរបសខ់ ្ុាំ  ប ើយសូេអ្នបុមាទ្ នងឹបានបសាយ 
សខុតាេសេគរួែលគ់រភិពប ះចះុ  ។ 

ចេលងចបប់ៅត្រុងេ ងុបរអាល - បកបិក - កាណាោ , 
នងៃចន័ ទ ទ្ ី២៩  ដខរោុ គ.ស. ២០១២ 

វ រ  ភរិកស 
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សម្មសភាព្ច្ូលរមួ 

 ព្រះភកិ្ខុ ធឹង្ ធីម (ច្នទបរថរ  ) 
វត្ត ធមាិក្ខរាម   ព្កុ្ងម ុងរេអាល - រក្បិក្ - កាណាដា 

 ព្រះភកិ្ខុ សុ ំ ប្ ុនបធៀម (សវុណណ បរថបរា)  
វត្ត ព្ុទាសទុាា រាម   ព្កុ្ងម ុងរេអាល - រក្បិក្ - កាណាដា 

 ឧបាសក្ មុិញ ោវា៉ា ន 
 ឧបាសក្ ហុមិ ឆាន់ 
 រោក្ វា៉ា រ សគុនា 
 រោក្ ថងំ្ សធុា 
 រោក្ វា៉ា រ តារា 
 រោក្ វា៉ា រ ម៉ាូលវីណណ  
 ក្ញ្ញា  វា៉ា រ វារយីា៉ា  
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នាមពុទ្ធបរសិទ័្ 
មានសទ្ធធ ត្រះថ្លា បានបរចិ្ចា គបច្ា័យ  ដ ើមបដីបាះពុមព 

ដសៀវដៅ «មង្គលសតូ្រ»  ជាធមមទ្ធន ៖ 
. បច្ច័យរៅស្ល់រីរស្ៀវរៅ រោកនីតិបករណ៍  ....................................  ៦០០ ដុោា រ 
. ព្រះភិកខុ ធឹង្ ធីម (ច្នទដរេរ)  រៅអធិការវតត  ធមមិការាម  .....  ២០០ ដុោា រ   
. ព្រះភិកខុ ហ ុន   ឃយួ  វតត  ធមមិការាម  ...................................  ១០០ ដុោា រ   
. ព្រះភិកខុ សុុំ   ប ុនដធៀម (សវុណ្ណ ដរេដរា) វតត ពុទ្ធសទុ្ធធ រាម  .... ២០ ដុោា រ  
. ព្រះភិកខុ បា៉ា វ  សសន  វតត ពុទ្ធស្ថេ នសមមរម៉ាុង្ដរអាល  .................. ២០ ដុោា រ 
. រោក រុច្ សដុ ឿន  និងអនកស្សី្  គីម  សុថីង្  ..................  ១០០ ដុោា រ 
. ឧបាស្ក សប៉ាន   ស្ថដរឿន និងឧបាសិ្កា  ឈមួ  ឡុំ  ..................... ៥០ ដុោា រ 
. ឧបាសិ្កា  ថ្លា ង្  ធុច្  ...................................................................  ៥០ ដុោា រ 
. ឧបាស្ក   ដវង្   ណុំ  និងឧបាសិ្កា  សក់  ស្ថននី  ...................  ៥០ ដុោា រ 
. រោក គិម ស្ថក់ត្វា ន និងអនកស្សី្ ត្ត្វ ុំ  ធីដមម  និងបុព្ត .....  ៥០ ដុោា រ 
. អនកស្សី្   ត្ពរុំ គឹមដរឿន  (Ann Arbor, Michigan )  ..................  ៥០ ដុោា រ 
. អនកស្សី្   ហ ុន សុវីដ ៀង្  .........................................................  ៥០ ដុោា រ 
. អនកស្សី្   ហ ុន មា៉ា រា៉ា នី  ..............................................................  ៥០ ដុោា រ 
. រោក វ៉ា រ  ិរកស  និងអនកស្សី្  ដមៀច្  វណណ   ......................  ៥០ ដុោា រ 
. ឧបាសិ្កា  ត្បាក់  គីម  ..................................................................  ៥០ ដុោា រ 
. រោក      ផាន   ប ិរ  និងអនកស្សី្  លមឹ  ហូវ  .............................  ៥០ ដុោា រ 
. រោក      ឌិប ច្័នាេ   និងអនកស្សី្  ដលៀម  សភុាព ......................  ៥០ ដុោា រ 
. រោក      ន ូ សុដីយឿន  និងអនកស្សី្  ល ី ស ុី  .........................  ៥០ ដុោា រ 
. ឧបាសិ្កា ទ្ ី កាយ៉ា ន  ...........................................................  ៥០ ដុោា រ 
. ឧបាស្ក         ខាយ   ប ុនគមី  និងឧបាសិ្កា សរ   សមុដេង្  ...........  ៤០ ដុោា រ 
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. ឧបាស្ក ឡវ លាង្ដថង្  និងឧបាសិ្កា ពឹង្  ឈវីអា ន  ........  ៤០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា ឱក   សុមី  ..................................................................  ៤០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក ទ្នួ ប ុនឈាង្  និងឧបាសិ្កា   យក់  ប ួសន  ...........  ៤០ ដុោា រ 

. រោក ក ឺ គីឡុំ  និងអនកស្សី្  ត្វន់  វ៉ា ន់នី  ......................  ៤០ ដុោា រ 

. រោក   នុន    ស្សប  និងអនកស្សី្  នុន  ណនថ់្ល  .....................  ៤០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា នង្ ដបា៉ា គីម  ............................................................  ៤០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក   មុិញ ស្ថវ៉ា ន  និងឧបាសិ្កា  សមិ  ច្ចន់ធូរា៉ា   ...........  ៣០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្  ហ ន   ថ្លវី  ព្រម្ទាំងបុព្ត  ..........................................  ៣០ ដុោា រ 

. រោក      យ៉ាង្់ បុិច្  និងអនកស្សី្  សហម  ស្ថឡន  .....................  ៣០ ដុោា រ 

. រោក ហុ ឺ ហាក់សស  និងអនកស្សី្  ដឈឿង្  សមុដច្ង្  ........  ៣០ ដុោា រ 

. រោក មុ ី រណុ្  និងអនកស្សី្  ដឈឿប  ឡពីន  ..................... ៣០ ដុោា រ 

. រោក  ុឹង្ ហុកដមង្  និងអនកស្សី្  សរ   នូ  .......................  ២៥ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក    ហ ុន ដហង្  និងឧបាសិ្កា  ឆាង្      រ ៉ាម  ....................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក   រស ់ សផុុន  និងឧបាសិ្កា  ហ ុន  ដហឿប  ..................  ២០ ដុោា រ     

. កុមារ ី ផាុំ   អាលសីា  .........................................................  ២០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្    ុិន កាន់យ៉ា   ...........................................................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក ស សនុ  និងឧបាសិ្កា  ឱ  វ៉ា ន ព្រម្ទាំងបុព្ត  ......  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា    ជា    ត្សយីទុ្ធថូ  ........................................................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក ម៉ាុល   ហួរ  និងឧបាសិ្កា    ូច្  ស្ថដរឿន  .....................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក   ថឺម រមឹរ ៉ាមុ  និងឧបាសិ្កា  ឱក  ច្័នទត្កសិ្ថា   ..............  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក ហុមិ ឆាន់  និងឧបាសិ្កា  ស្ថមិរ  ស ូ័ណ្ ...............  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា ដសង្ សធុានី  .............................................................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា    ត្រឹង្   សរ ៉ាន  ..................................................................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក ស្ថ ង្  ធី  និងឧបាសិ្កា    ុន យដូឡង្  .......................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា ដ ៉ា     ដវង្  .................................................................  ២០ ដុោា រ 
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. ឧបាសិ្កា ដឈឿង្  យ៉ា វ  .............................................................  ២០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្  ហ ុន   វិស្ថល  និងព្គួសារ  ..........................................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា សក់ សុនីួន  ..............................................................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា សក់ ស្ថល ី ...............................................................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា សក់ សុណុី្ច្  ............................................................  ២០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្   ុន យដូសង្  និងរោក    ុន  ដសឿន  ......................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា        ជា   នាង្  .................................................................  ២០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្ សមិ ច្ចន់ដទ្វី  .........................................................  ២០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្ សមិ ច្ចន់នី  ..............................................................  ២០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្ សមិ ច្ចន់ណរ ី ........................................................  ២០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្   ុង្ វ៉ា រ ី ..................................................................  ២០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា        សរ   គុយឡង្  ........................................................  ២០ ដុោា រ 

. រោក             ត្បាង្  សន  និងអនកស្សី្  ទ្ួន  សធុីណ  ......................  ២០ ដុោា រ 

. រោក   ឈុុំ   ថន  និងអនកស្សី្  មុយ  គ ុំ  ...............................  ២០ ដុោា រ   

. រោក   សក់   គិមហាក ់ និងអនកស្សី្  រុុំ  រា៉ា នី  .........................  ២០ ដុោា រ   

. រោក ត្វន់ ប ុនហ ុយ  និងអនកស្សី្  មា៉ា ក់  សមុថ្លន  ............  ២០ ដុោា រ 

. រោក យមឹ សុំកលុ  និងអនកស្សី្  ដ ៀម  ត្សមីុុំ  .....................  ២០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្   ុន យដូសង្  និងរោក    ុន  ដសឿន  .....................  ២០ ដុោា រ 

. រោក វ៉ា រ សគុនធ  ..............................................................  ១៥ ដុោា រ 

. រោក ថ្លុំង្ សធុា  ................................................................  ១០ ដុោា រ 

. រោក    ុិរ   ហា ប  ង្ន់  និងព្គួសារ  .....................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា សកន នួន  ...................................................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា សបាក អា ម  .................................................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា ឈរិ ឈាង្  និងព្គួសារ  ............................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក សម៉ាន ស្ថរា៉ា ស្វ  និងឧបាសិ្កា    ុឹម  គឹមរ ៉ាងុ្  ...............  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក    ុឹម    ស្ថស្ម  និងឧបាសិ្កា  កវូ   ដនឿន  ....................  ១០ ដុោា រ 
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. រោក ត្ស ី ដសេហាា ន់  ..........................................................  ១០ ដុោា រ 

. កញ្ញា  ថឺម ពុទ្ធធ រណ៍ុ្រង្ស ី ...................................................  ១០ ដុោា រ 

. កញ្ញា  ថឺម ពិទ្ុរយកិរា  ......................................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក ហ ុន លមិដហៀង្  ........................................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាស្ក មុុំ ទ្ុយ  .................................................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា ត្វុំង្ មួយផាង្  .........................................................  ១០ ដុោា រ 

. រោក   ស ូ  ដាវី   និងអនកស្សី្  សង្៉ារ   សុ ីូវិរៈ  .................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា        នាង្   ដមង្  ព្រម្ទាំងបុព្ត  ..........................................  ១០ ដុោា រ 

. រោកយាយ   ???................................................................................  ១០ ដុោា រ 

. អនកស្សី្ ដ ឿក វណ្ណ ៈ និងព្គួសារ  .............................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា        ដប   ដទ្ៀង្  ................................................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា        ដម៉ាង្   គិមណុំ  ...........................................................  ១០ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា    គង្់    ញ៉ា  .......................................................................  ៥ ដុោា រ   

. ឧបាសិ្កា ទ្ូច្ សយ៉ាម  ..................................................................  ៥ ដុោា រ 

. ឧបាសិ្កា ត្ស ី  ូន  និងព្គួសារ  ...................................................  ៥ ដុោា រ 

. រោក   ល ី    ស្ថម៉ាន  និងអនកស្សី្  ញកឹ   ត្សភីាព  ...................  ៥ ដុោា រ 
 

*សូមពុទ្ធបរសិទ័្ដែលបានចូលរួមបបាោះពុមពបសៀវបៅ 
ជាធមមទាន  បានសបត្មចនូវសម្មម ទ្ិែឋិ ត្រប់ៗជារ ិ 
និង្បានឧបនិសសយ័រួចផុរចាកទ្ុកខទាាំង្ពួង្ 

កុាំបីប្លៀង្ឃ្លល រប ើយ ! 
សមូ នុដមាទ្នាធមមទ្ធន !!! 
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សមូរង្់ច្ច ុំអាន  សមូរង្់ច្ច ុំអាន ... 

 

 
បរៀបបរៀង្បោយ 

លោក បណ្ឌិ រ ឈមឹ ទ្ូច្ (ឥនទបបដញោ ) 

លោក សទិ្ធរថបណ្ឌិ រ សងុ្ សុវី 

លបើសាធុជនពុទ្ធបរស័ិទ្  ចង់ដងឹថាល ើអ្វើលៅដដលលៅថា គហិបិ្ប ិប ត ិ 
ដប្បថាដូចលដេច ? សរណគដន៍  មានប ុន្មា ន ?  គឺអ្វើខ្លះ ? ដូចលដេចលៅថា  
សើលលេទ្ ? ដូចលដេចសើលដាច់ ? សើលធលុះ ? សើលពពាល ? សើល
ពប្ពុស ?  លសេងគ្នា ដូចលដេច ?  បុគគលមានប ុន្មា នយ ង ?...   

 សូដរង់ចាំអាន ត្បស្ថា   គហិតិ្បរបិរេិពសិ្ថា រ... 

លបើសិនជាអ្ស់-លោកសាធុជនពុទ្ធបរស័ិទ្ មានសទ្ធធ ចូលរដួកាុងការ
ល ះពុដពសេពវសាយដចកជាធដាទ្ធន  សូដអ្ល ជ្ ើញទ្ាំន្មក់ទ្ាំនងនឹង ៖ 

ដគហដាា ន    ិរកសមររកត្ពះពុទ្ធស្ថសនាសមមរ 
ប្កុងដ ុងលរអាល - លកបិក - កាណាដា 

សូដអ្រប្ពះគុណ  និងអ្រគុណ 
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បរហោឋ ន    ិរកសមររកត្ពះពទុ្ធស្ថសនាសមមរ ៖ 
 ឧ សក  មុិញ  ស្ថវ៉ា ន 

4685 Ave. Bourret  # 302 

Montréal, QC, H3W 1K9 

Canada 

Tel: 514 - 735 - 5975 

 ឧ សក  ហុមិ  ឆាន់ 
7949 Rue Birnam 

Montréal, QC, H3N 2T6 

Canada 

Tel: 514 - 277 - 4129 

(chhann@live.ca) 
 

 វ៉ា រ   ិរកស 
12565 58ième Avenue 

Montréal, QC, H1E 3T6 

Canada 

Tel: 514 - 509 - 5025 

(phireak.vat@gmail.com) 
 

mailto:chhann@live.ca
mailto:phireak.vat@gmail.com


គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

ស ៀវសៅ និង ថា   ដែលផ្សព្វផ្ាយសោយសេហោា ន  

អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ស ៀវសៅ ៖ 
១. ស្នា ព្រះហស្ដគព្ោយបង្អស់្ននស្គដដចព្រះដហាសុ្គដធាធិបតី  ជួន ណាត 
២.  ធដន៌ដស្នា រព្រះរតនព្តយ័  រិស្នដ រ - ស្គង្េប 
៣.  ព្បស្នា  េិហិព្បតិបតតិរិស្នដ រ ( ឈដឹ  ទូច, សុ្ង្  សីុ្វ ) 
៤.  ព្បជុុំនានាធដស៌្គង្េេ ( ជយ័  នដ៉ៃ ) 
៥.  អានាបាណស្សតិកដមដ្ឋា ន  វបិស្សនាបញ្ហា ធដមបរយិាយ ( េង្ ់ ឌឹប ) 
៦.  ធដមនិយាដ ៣០  និង្កុំណារយគសសង្ ៗ ( ប ុត  ស្នវង្ស, ភកិេុ ស្នន  សុ្ជា ) 
៧.  ជីវតិកថា  ( ដុញិ  ស្នវ៉ៃ ន ) ថ្មី 
៨.  ធដមព្បទីប ( ព្បជុុំកង្ធដ ៌ យិន  វន ់) 
៩.  គរឿង្  ព្រះភកិេុរគនចរ  ( ឱដ  ណាព្េី ) 
១០. គរឿង្  នេរោយ ( ចាប  រិន ) 
១១. ចាបគ់ោររមាតាបិតា ( អ ូ  ចុង្ ) 
១២. នតថិធមាម ធិបាយ ( ព្រះបិដកធដម អ ុដ  ស្ ុដ ) 
១៣. នព្តកូដធដ ៌( សុ្ង្  សីុ្វ ) 
១៤. ឱវទបាតិគមាកេ ( ចាប  រិន ) 
១៥. កព្ដង្កុំណារយ ( ហុិដ  ឆាន ់) ថ្មី 
១៦. ឧបនីយតិសូ្ព្ត ( ព្រះដហាវរីយិបណឌិ គតា បា៉ៃ ង្  ខាត ់) 
១៧. ធដមុគទស្ ៤ យា៉ៃ ង្ ( ដុញិ  ស្នវ៉ៃ ន ) ថ្មី 
១៨. ធដន៌ដស្នា រស្គង្េបស្ព្មាបយុ់វវយ័ Khmère-Français ( វ៉ៃ ត  ភរិកស ) ថ្មី 
១៩. ធដន៌ដស្នា រស្គង្េបស្ព្មាបយុ់វវយ័ Khmère-Anglais ( វ៉ៃ ត  ភរិកស ) ថ្មី 
២០. គោកនីតិបករណ៍ ( អ ុក  ជា ) 
 

 



គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
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 ថា  CD, MP3 ៖ 
១. ព្រះនព្តបិដក  ភាេទី ១  ដល់ភាេទី ១១០ ( PDF ) 
២. ព្រះវនិយ័បិដក  ភាេទី ១  ដល់ភាេទី ១៣ ( MP3 )  
៣. ព្រះសុ្តតនតបិដក  ភាេទី ១៤  ដល់ភាេទី ៣៧ ( MP3 ) 
៤. ព្រះសុ្តតនតបិដក  ភាេទី ៣៨  ដល់ភាេទី ៦២ ( MP3 ) 
៥. ព្រះេុណមដ៉ៃ ( MP3 ) 
៦. ព្រះភកិេុរគនចរ ( MP3 ) 
៧. វធីិស្នស្តស្តចុំគរ ើនអានាបាណស្សតិកដមដ្ឋា ន ( MP3 ) 
៨. ព្រះរុទធដីោ ( MP3 ) 
៩. ព្រះសុ្តតនតបិដក  ភាេទី ៦៣  ដល់ភាេទី ៧៧ ( MP3 ) 
១០. អាដសិ្ទាន និង្ ធដមទាន ( MP3 ) 
១១. ៤៨ ធដមទស្សន ៍ ព្រះរុទធស្នស្នា (ខ្លឹដស្នរេរួយល់ដឹង្) ( MP3 ) 
១២. ព្រះអភធិដម  ភាេទី ៧៨  ដល់ភាេទី ១១០ ( MP3 ) 

សូមក្បរេន និងជំរាប ដល់ក្រះរេជក្រះេ៉ុណក្រមទងំបងបអូនរ៉ុទ្ធ-
បេស័ិទ្ជាសទធ សមបនន  និងសទធ សមបន្នន ទងំអស់ដដលចង់ស្ដា ប់   ឬចង់អាន
នូវក្រះធម៌ណាមួយ ឬរ៏មានសទធ ក្ជះថ្លា ចូលេមួរន៉ុងកាេរ ះរ៉ុមពរសៀវរៅ  និង 
រធវើ CD MP3 សក្មាប់ដចរជាធមមទន សូមនិមនា និងអរ ជ្ ើញទរ់ទ្ងតាម 
េយៈរេហដាា ន  ៖ 
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ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ឧ សរ   មុញិ   សាវ៉ា ន  ៥១៤ - ៧៣៥ - ៥៩៧៥ 
 ឧ សរ   ហុមិ   ឆាន់        ៥១៤ - ២៧៧ - ៤១២៩  

(chhann@live.ca) 
    វ៉ា ត  ភិរក្ស   ៥១៤ - ៥០៩ - ៥០២៥ 

(phireak.vat@gmail.com) 
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បទពាក្យ ៨ 
ភ័ព្វសណំាងខ្ញមំិនគួរជ ឿជ ោះ  ួបមិត្តសបបញ រសហួសព្ព្ំដែន ា ន 
កញសលផលបញណ្យ ងពី្បូរាណ្ បាន ួបកលាណ្មិត្តឬសម្លា ញ់      ។ 
កលាណ្មិត្តខ្ញស័ំកតិសមព្ត្កាល យកកតីសនិទ្ធ ន លជាមហូបែ៏ឆ្ងា ញ់   
គ្មា នរសជាត្ិណាជសាើរសសម្លា ញ់ ចិត្តសនិទ្ធព្ត្បាញ់ជេញរួមព្គប់ព្គ្ម      ។ 
ជ ោះព្បាណ្ជៅឆ្ងា យពី្គ្មន ជមតចកតី ចិត្តម្លនជមព្ត្ីសជតត សរកគ្មន  
ព្បាព្ស័យព្បាយព្បាប់សញខទ្ញកេជេទ្ត  ូនបញណ្យដចកគ្មន ជព្លជ្វើកញសល     ។ 
ឆ្ងន ងំម្លសែូចចិត្តកលាណ្មិត្តខ្ញ  ំ ជ ោះ្ាញោះមួយែញចំិត្តជៅនិមល 
ផារ ា ត្ែូចជែើមឥត្ ន មកងវល់ បាត្់អស់អពំ្ល់មិនែូចឆ្ងន ងំែី           ។ 
មិត្តខ្ញគំឺពិ្ត្ជាមិត្តកលាណ្ ម្លនចិត្តជកេមកានតព្ាយាមខនតី 
សចចៈអណំ្ត្់សា័ព្គជ ា ោះភកតី ម្លនទ្ញកេព្ព្ួយភ័យមិនជបាោះបង់គ្មន     ។ 
កលាណ្មិត្តខ្ញមំិនចងគនំញ ំ រាល់ថ្ងាអប់រកំាយចិត្តវាចា 
បណ្តញ ោះគញណ្្ម៌តាមព្ញទ្ធែីកា ស ធ ព្ ោះថ្លា ជៅកនញងសីល ន           ។  
មិត្តខ្ញមំិនជព្កា្ព្ចជោត្ជផតសផ្តត ស បញិនអត្់្ន់ណាស់រងំាប់ចិត្តបាន  
ជព្លជ ោះបញ្ហហ ជមតាត ជាយាន ងាឹងវាស់ព្បម្លណ្សញចរតិ្ជាគញណ្     ។ 
កលាណ្មិត្តខ្ញផំតល់សញព្កឹត្ាព្ ទូ្តា នជចាលបាបឆ្ងបយកផលបញណ្យ 
សនេកំញសលយួរទូ្លដរកព្ញន ទ្ញកជាជែើមទ្ញនជៅជោកញត្តរៈ           ។  
សូមឲ្យកញសលខ្ញ ំងរាល់ថ្ងា បានជានិសេយ័ ួបជាជកាើព្ម្លក់ 
ព្គប់ជាត្ិ ួបជាសម្លា ញ់មិត្តភកតិ រួម ងសញភៈលញោះនិព្វវ នជអើយ         ៕ 

ម.សាវ៉ាន / ហ. ឆាន ់/ វ. ភិរក្ស 

ចមលងតាមចាប់ដ ើមដោយ ៖ 
ព្រះភិក្ខុ  ធងឹ  ធមី ( ចនទដថេរ ) និងខ្ុ ុំព្រះក្រុណា  ខ្ុ ុំបាទ  វ៉ា ត ភិរក្ស 

សម្រាប់ចែក្ជាធមមទាន 
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