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រ ៀវរៅរនេះគឺជាការរបមូលនូវគាថារផេងៗ រោយអរនលើៗ យ៉ា ង រងេប 

រោយររចើនរ េះគឺខ្ញុំដកយកពីគាថាធមមបទ កន ញង ុត្តនតបិដក ខុទទកនិកាយ រ ើយមាន

រាយជាមាតិ្កាកន ញងវគគទុំង ២៦ និងមាតិ្ការរឿងកន ញងវគគ នីមួយៗផងដដរ ។ វាមិនដបលកអវី

ពីរ ៀវរៅដដលអ ់រោកធ្លល ប់រចញផាយកនលងមករទ ។  

ចុំរ េះពុទធគាថា  ុទធ ដត្លអ  និងមានអត្ថ ន័យជាគមភីរភាពទុំងអ ់ ប៉ាុដនែខ្ញុំដក

យកដត្គាថាណាខលីៗ ងាយរ លួទរនទញឆាប់ចុំ ។ ចុំរ េះអងគធមមកថិក ដដលមាន

និ េ័យកន ញងការ ដមែងធម៌ ឬផេពវផាយរពេះធម៌តាមមរធោបាយរផេងៗ  បចច ញបបនន-

 ម័យ គឺអាចយកកូនរ ៀវរៅរនេះជាប់តាមខលួន រ ើយបរិកមមវាររឿយៗបានរគប់

រពលនិងរគប់ទីកដនលង ។ ការ ដមតងអារ ័យរៅរលើស្តត យឬតិ្ចនិក ថារត្ើ គួររលើក

យកររឿងនិទនណាមួយដដលខលនួរពញចិត្ត  ឬគាថាណាដដលវាស្តប់ផត្ រៅនឹងស្តច់

ររឿងឬមានអត្ថ ន័យទក់ទងរៅនឹងកមមវិធីបុណ្យរប ់ពុទធបរិ ័ទ ។ 

រោយ មលឹងរឃើញរៅរលើត្រមូវការការងារបចច ញបបនន រប ់ពុទធស្តស្តនិក

ជាទូរៅដដលរពញចិត្តកន ញងការរធវើ បុណ្យទនរផេងៗ តាមវត្តអារាមឬតាមរគ ោា ន 

កន ញងរ េះមិនរភលចរ ើយពីធមមរទ   រនេះវាជាឱកា ននអងគធមមកថិករដើមបីឌីវិ ប់

នូវរអកូណូ្មីរប ់ផងខលួន ឲ្យរ បរៅនឹង មាម  រណ្កមមមា៉ា រខត្ធីងកន ញង ម័យ

កាលដដលតិ្ចណូ្ ូជីកុំពុងរតូ្វបានវិវត្ត រៅមុខឥត្ឈប់ឈរ ។ 

វត្ តត្បោស្មសាន ថ្ង ៃបៅរ ៍ព.ស្.២៥៥៨ = ថ្ង ៃទ ី៤ -១- ២០១៥ 
អគ្ គទបតត . គល់-សុភាព 
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1-ymkvKÁ   15-suxvKÁ 

 2-Gb,maTvKÁ   14-BuTævKÁ 

3-citþvKÁ   16-biyvKÁ 

4-bubövKÁ   17-ekaFvKÁ 

  5-BalvKÁ   18-mlvKÁ 

  6-bNÐitvKÁ   19-FmµdævKÁ 

  7-GrhnþvKÁ   20-mKÁvKÁÁ 

  8-shsSvKÁ   21-bkiNÑkvKÁ 

  9-)abvKÁ   22-niryvKÁ 

10-TNÐvKÁÐ   23-naKvKÁ 

  11-CravKÁ   24-tNðavKÁ 

  12-GtþvKÁ   25-PikçúvKÁ 

  13-elakvKÁ   26-RBahµNvKÁ 
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យមកវគ្គមាន ១៤ ររឿងគឺ្  

១-     ររឿងររះចក្ខ ុបាលរថថ រ    

២-    ររឿងមដ្ឋកុ្ណ្ឌ លី   

៣-    ររឿងររះថិស្សៈ 

៤-     ររឿងយក្ខិ នីចងររៀរគ្នន  

៥-     ររឿងភិក្ខ ុរក្ងុរោស្មពី 

៦-     ររឿងចុលល ោល-មហាោល 

៧-     ររឿងភិក្ខ ុរេវេថត  

៨-     ររឿងអាចារយស្ញ្ជ័យ 

៩-     ររឿងររះននទរថថ រ 

១០-   ររឿងនាយចុនទសូ្ក្រិក្ 

១១-   ររឿងធមមិក្ឧបាស្ក្ 

១២-   ររឿងភិក្ខ ុរេវេថត  (ធរណី្រស្ូប) 

១៣-  ររឿងនាងសុ្មនា 

១៤-   ររឿងភិក្ខ ុជាស្ម្លល ញ់រីររូប 

អប្បមាទវគ្គមាន ៩ រ ឿងគ្ឺ  

១-    ររឿងនាងសាម្លវថី 

២-    ររឿងរោស្ក្រស្ដ្ឋី  

៣-    ររឿងររះចូឡបនថក្ៈ 



-3- 
 

៤-    ររឿងនក្ខថតឫក្សននជនពាល 

៥-    ររឿងររះមហាក្ស្សបៈ 

៦-    ររឿងភិក្ខ ុជាស្ម្លល ញ់រីររូប 

៧-    ររឿងស្ក្ករេវរាជ 

៨-    ររឿងភិក្ខ ុមួយរូប 

៩-    ររឿងររះនិគមវាសី្ថិស្សរថថ រ 

ចិត្តវគ្គមាន ៩ រ ឿងគ្ ឺ  

១-    ររឿងររះរមឃិយៈ 

២-    ររឿងភិក្ខ ុមួយរូប(ម្លថិក្ម្លតា) 

៣-    ររឿងឧគណ្ឋិ ថភិក្ខ  ុ

៤-    ររឿងររះភាគិរនយយស្ងឃរក្ខិថរថថ រ 

៥-    ររឿងររះចិថតគហរថថ រ 

៦-    ររឿងភិក្ខ ុអនក្របាររធវិបស្សនា 

៧-    ររឿងររះបូថិគថត ថិស្សរថថ រ 

៨-    ររឿងននទរគ្នបាល 

៩-    ររឿងររះរសាររយយ 

បុ្ប្ផវគ្គមាន ១២ រ ឿងគ្ឺ  

១-    ររឿងភិក្ខ ុ៥០០រូបខ្វល់ខ្វវ យបឋវីក្សិ្ណ្ 

២-    ររឿងររះរេរៈចររមើនមរីចិក្មមដ្ឋឋ ន 
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៣-    ររឿងររះបាេវិឌូឌភៈ 

៤-    ររឿងនាងបថិបូជិោ 

៥-    ររឿងរោសិ្យរស្ដ្ឋី  

៦-    ររឿងបាដិ្ោជីវក្ 

៧-    ររឿងឆថតបាណិ្ឧបាស្ក្ 

៨-    ររឿងនាងវិសាខ្វ 

៩-    ររឿងររះអាននទ 

១០-  ររឿងរបរគនបិណ្ឌ បាថររះក្ស្សប 

១១-  ររឿងបរិនិពាវ នរបស់្ររះរគ្នធិក្ៈ 

១២-  ររឿងគរហេិនន 

ពាលវគ្គមាន ១៥ រ ឿងគ្ ឺ  

១-     ររឿងបុរស្ម្លន ក់្  (េុ. ស្. ន.រសា ) 

២-    ររឿងស្េធិ វិហារិក្ររះក្ស្សប 

៣-    ររឿងអាននទរស្ដ្ឋី  

៤     ររឿងរចារេម្លល យបងវិចរេរយ 

៥-    ររឿងររះឧទាយិ 

៦-    ររឿងភិក្ខ ុអនក្រក្ុងបាវា 

៧-    ររឿងសុ្បបរុេធ កុ្ដ្ឋិ  

៨-    ររឿងបុរស្អនក្ភជ ួរស្រស្ 
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៩-    ររឿងនាយសុ្មនម្លលាោរ 

១០-  ររឿងនាងឧបបលវណ្ណណ រេរី 

១១-  ររឿងជមព ុោជីវក្ 

១២-  ររឿងអហិររបថ 

១៣-  ររឿងរស្ដ្ឋី កូ្ដ្ររបថ 

១៤-  ររឿងររះសុ្ធមមរថថ រ 

១៥-  ររឿងររះវនវាសី្ថិស្សរថថ រ 

ប្ណ្ឌ ិត្វគ្គមាន ១១ រ ឿងគ្ ឺ  

១-    ររឿងររះរាធរថថ រ 

២-    ររឿងភិក្ខអុស្សជិ-បុនរវសុ្ក្ៈ 

 ៣-    ររឿងររះឆននរថថ រ 

 ៤-    ររឿងររះមហាក្បិន 

 ៥-    ររឿងបណ្ឌិ ថសាមរណ្រ 

 ៦-    ររឿងររះលកុ្ណ្ឌ ក្ភេទិយៈ 

 ៧-    ររឿងម្លតានាងោណ្ណ 

 ៨-    ររឿងភិក្ខ ុ៥០០រូប 

 ៩-    ររឿងររះធមមិក្រថថ រ 

 ១០-  ររឿងោរសាា ប់ធម៌ 

 ១១-  ររឿងអាគនត ុក្ភិក្ខ  ុ
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អ ហនតវគ្គមាន ១០ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងររេយរ ម្ ះជីវក្ 

 ២-    ររឿងររះមហាក្ស្សប 

 ៣-    ររឿងររះរវឡដ្ឋសី្ស្ៈ 

 ៤-    ររឿងររះមហាក្ចាា យនៈ 

 ៥-    ររឿងររះសារីបុរថ 

 ៦-    ររឿងររះអនុរុេធ  

 ៧-    ររឿងររះថិស្សៈអន រក្ុងរោស្មពី 

 ៨-    ររឿងររះសារីបុរថ 

 ៩-    ររឿងររះខ្េីរវនីយររវថៈ 

 ១០-  ររឿងស្រស្តី ម្លន ក់្ 

សហសសវគ្គមាន ១៤ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងរចាររ ម្ ះថមពទាឋិក្ៈ 

 ២-    ររឿងររះទារុចីរិយៈ 

 ៣-    ររឿងររះនាងកុ្ណ្ឌ លរក្សី្ 

 ៤-    ររឿងររះអនថថ បុចឆក្រពាហមណ៍្ 

 ៥-    ររឿងឪរុក្ម្លររះសារីបុរថ 

 ៦-    ររឿងក្មយួររះសារីបុរថ 

 ៧-    ររឿងរពាហមណ៍្ជាស្ម្លល ញ់ររះសារីបុរថ 
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 ៨-    ររឿងអាយុវឌឍនកុ្ម្លរ 

 ៩-    ររឿងស្ងកិចាសាមរណ្រ 

 ១០-  ររឿងររះខ្វនុរោណ្ឌ ញ្ញ 

 ១១- ររឿងររះស្បបទាស្រថថ រ 

 ១២- ររឿងនាងបដ្ឋចារ 

 ១៣- ររឿងនាងកិ្សារគ្នថមី 

 ១៤- ររឿងនាងរហុបុថតិោរេរី 

បាប្វគ្គមាន ១២ រ ឿងគ្ឺ  

 ១-    ររឿងចូឡសាដ្ក្រពាហមណ៍្ 

 ២-    ររឿងររះរស្យយក្រថថ រ 

 ៣-    ររឿងនាងលាជធីតា 

 ៤-    ររឿងអនាេបិណ្ឌិ ក្រស្ដ្ឋី  

 ៥-    ររឿងភិក្ខ ុមិនរចះេុក្ដ្ឋក់្បរិោខ រ 

 ៦-    ររឿងរស្ដ្ឋី រជើងឆ្មម រ 

 ៧-    ររឿងមហាធនពាណិ្ជ 

 ៨-    ររឿងរពានកុ្ក្កដុ្មិរថ 

 ៩-    ររឿងរពានសុ្នខ្រ ម្ ះរោក្ៈ 

 ១០-  ររឿងររះថិស្សៈនិងជាងស្ក្វមណី្  

 ១១-  ររឿងជន៣នាក់្ 
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 ១២- ររឿងររះបាេសុ្បបរុេធស្ក្យ 

ទណ្ឌ វគ្គមាន ១១ រ ឿងគ្ឺ  

 ១-    ររឿងឆរវគគិយភិក្ខ ុេី១ 

 ២-    ររឿងឆរវគគិយភិក្ខ ុេី២ 

 ៣-    ររឿងរក្មងររចើននាក់្ 

 ៤-    ររឿងររះរោណ្ឌ ធាន 

 ៥-    ររឿងឧរបាស្េក្មម 

 ៦-    ររឿងអជគរររបថ 

 ៧-    ររឿងររះមហារម្លគគលាល ន 

 ៨-    ររឿងភិក្ខ ុអនក្ម្លនភណ្ឌ ៈ 

 ៩-    ររឿងស្នតថិមហាម្លថយ 

 ១០-  ររឿងររះបិរលាថិក្ៈ 

 ១១-  ររឿងសុ្ខ្សាមរណ្រ 

ជរាវគ្គមាន ៩ រ ឿងគ្ឺ  

 ១-    ររឿងស្រស្តី ជាស្ម្លល ញ់នាងវិសាខ្វ 

 ២-    ររឿងនាងសិ្រិម្ល 

 ៣-    ររឿងនាងឧថតរារេរី 

 ៤-    ររឿងររះអធិម្លនិក្ភិក្ខ  ុ

 ៥-    ររឿងររះនាងរូបននាទ  
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 ៦-    ររឿងររះនាងមលលិ ោរេវី 

 ៧-    ររឿងររះរលាលុទាយិរថថ រ 

 ៨-    ររឿងបឋមរពាធិោល (អរនក្ជាថិសំ្សារំ...) 

 ៩-    ររឿងបុរថរស្ដ្ឋីធាល ក់្ខ្លួនរក្ (អចរិតាវ   ររហមចរិយំ...) 

អត្តវគ្គមាន ១០ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងរពាធិរាជកុ្ម្លរ 

 ២-    ររឿងររះឧបននទស្ក្យបុរថ 

 ៣-    ររឿងររះបធានិក្ថិស្សរថថ រ 

 ៤-    ររឿងម្លតាររះកុ្ម្លរក្ស្សប 

 ៥-    ររឿងមហាោលឧបាស្ក្ 

 ៦-    ររឿងភិក្ខ ុរេវេថត  

 ៧-    ររឿងស្ងឃរភេននភិក្ខ ុរេវេថត  

 ៨-    ររឿងររះោលរថថ រ 

 ៩-    ររឿងចុលល ោលឧបាស្ក្ 

 ១០-  ររឿងររះអថតេថត រថថ រ 

រោកវគ្គមាន ១១ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងភិក្ខ ុកំ្រលាះ 

 ២-    ររឿងររះបាេសុ្រទាធ េនៈ 

 ៣-    ររឿងភិក្ខ ុអនក្ចររមើនវិបស្សនា 
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 ៤-    ររឿងអភយរាជកុ្ម្លរ 

 ៥-    ររឿងររះស្មជជនរថថ រ 

 ៦-    ររឿងររះអងគុលិម្លល៍ 

 ៧-    ររឿងនាងធីតាននជាងថមាញ 

 ៨-    ររឿងភិក្ខ ុ៣០រូប 

 ៩-    ររឿងនាងចិញ្ចា ម្លណ្វិោ 

 ១០-  ររឿងអស្េិស្ទាន 

 ១១-  ររឿងនាយោឡៈ បុរថអនាេបិណ្ឌិ ក្រស្ដ្ឋី  

ពុទធវគ្គមាន ៩ រ ឿងគ្ ឺ  

១-    ររឿងធីតារបស់្ម្លរ 

 ២-    ររឿងយមក្បាដិ្ហារយផ្ចា ញ់និរគនថ 

 ៣-    ររឿងឯរក្បថតនាគរាជ 

 ៤-    ររឿងបញ្ចា ររះអាននទ (ឱវាេបាថិរម្លក្ខ) 

 ៥-    ររឿងភិក្ខ ុមិនររថក្អរ 

 ៦-    ររឿងបុររាហិថរ ម្ ះអគគិេថត   

 ៧-    ររឿងបញ្ចា ររះអាននទ 

 ៨-    ររឿងភិក្ខ ុររចើនរូប 

 ៩-    ររឿងរចថិយររះរុេធក្ស្សប 
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សុខវគ្គមាន ៨ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងជរម្លល ះរបស់្រួក្ររះញាថិ 

 ២-    ររឿងម្លរ 

 ៣-    ររឿងបរាជ័យរស្ា ចបរស្នេិរោស្ល 

 ៤-    ររឿងអាពាហ៍រិពាហ៍ 

 ៥-    ររឿងបុរស្បាថ់រគ្ន 

 ៦-    ររឿងោររសាយអាហាររបស់្ររះបាេបរស្នេិរោស្ល 

 ៧-    ររឿងររះថិស្សៈ 

 ៨-    ររឿងស្ក្ករេវរាជបររមើររះសាសាា  

បិ្យវគ្គមាន ៩ រ ឿងគ្ឺ  

 ១-    ររឿងបរវជិថ៣រូប 

 ២-    ររឿងកុ្ដុ្មពិក្មួយរូប 

 ៣-    ររឿងរៅរសី្នាងវិសាខ្វសាល ប់ 

 ៤-    ររឿងរស្ា ចលិចឆ វី 

 ៥-    ររឿងអនិថថិគនធកុ្ម្លរ 

 ៦-    ររឿងរពាហមណ៍្ម្លន ក់្ 

 ៧-    ររឿងរក្មង៥០០នាក់្ 

 ៨-    ររឿងររះអនាគ្នមិរថថ រ 

 ៩-    ររឿងនាយននទិយៈ 
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រោធវគ្គមាន ៨ រ ឿងគ្ឺ  

 ១-    ររឿងនាងររាហិណី្ 

 ២-    ររឿងភិក្ខ ុមួយរូប 

 ៣-    ររឿងឧបាសិ្ោឧថតរា 

 ៤-    ររឿងបញ្ចា ររះរម្លគគលាល ន 

 ៥-    ររឿងបញ្ចា ភិក្ខ ុេូលសួ្រ 

 ៦-    ររឿងនាងបុណ្ណណ ទាសី្ 

 ៧-    ររឿងអថុលឧបាស្ក្ 

 ៨-    ររឿងឆរវគគិយភិក្ខ  ុ

មលវគ្គមាន ១២ រ ឿងគឺ្  

 ១-    ររឿងរគ្នោថក្ៈ 

 ២-    ររឿងរពាហមណ៍្ម្លន ក់្ 

 ៣-    ររឿងភិក្ខ ុរក្ើថជាស្ថវនច 

៤-    ររឿងររះរលាឡុទាយី 

 ៥-    ររឿងកុ្លបុរថម្លន ក់្ 

៦-    ររឿងភិក្ខ ុចូឡសារី 

 ៧-    ររឿងឧបាស្ក្៥នាក់្ 

៨-    ររឿងភិក្ខ ុកំ្រលាះរ ម្ ះថិស្សៈ 

 ៩-    ររឿងឧបាស្ក្៥នាក់្ 
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 ១០-  ររឿងរមណ្ឌ ក្រស្ដ្ឋី  

 ១១-  ររឿងររះឧជានស្ញ្ញី 

 ១២-  ររឿងសុ្ភេទបរិពាវ ជក្ 

ធមមដ្ឋវគ្គមាន ១០ រ ឿងគឺ្  

 ១-    ររឿងអាម្លថយអនក្វិនិចឆ័យ 

 ២-    ររឿងឆរវគគិយភិក្ខ  ុ

 ៣-    ររឿងររះឯកុ្ទានរថថ រ 

 ៤-    ររឿងររះកុ្ណ្ត ក្ភេទិយរថថ រ 

 ៥-    ររឿងភិក្ខ ុររចើនរូប 

 ៦-    ររឿងភិក្ខ ុរ ម្ ះហថថក្ៈ 

៧-    ររឿងរពាហមណ៍្ម្លន ក់្ 

 ៨-    ររឿងថិរថិយ 

 ៩-    ររឿងអរិយៈស្ទ ួចរថី 

 ១០-  ររឿងភិក្ខ ុររចើនរូប 

មគ្គវគ្គមាន ១០ រ ឿងគ្ឺ  

 ១-    ររឿងភិក្ខ ុ ៥០០ រូប 

 ២-    ររឿងភិក្ខ  ុ៥០០ រូបដ្នេរេៀថ 

 ៣-    ររឿងររះបធានក្មមិក្ថិស្សរថថ រ 

 ៤-    ររឿងសូ្ក្រររបថ 
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 ៥-    ររឿងភិក្ខ ុរបាឋិលៈ 

៦-    ររឿងររះរេរៈចាស់្ 

 ៧-    ររឿងស្េធិ វិហារិក្ររះសារីបុរថ 

 ៨-    ររឿងនាងកិ្សារគ្នថមី 

៩-    ររឿងមហាធនពាណិ្ជ 

 ១០-  ររឿងនាងបដ្ឋចារ 

ប្កិណ្ណកវគ្គមាន ៩ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងបុរវក្មមរបស់្ររះអងគ 

 ២-    ររឿងកុ្ម្លរិោសីុ្សុ៊្ថម្លន់ 

 ៣-    ររឿងភិក្ខ ុអនក្នគរភេទិយៈ 

 ៤-    ររឿងររះកុ្ណ្ត ក្ភេទិយរថថ រ 

 ៥-    ររឿងនាយទារុសាដិ្ក្ 

 ៦-    ររឿងភិក្ខ ុវជជីបុរថ 

 ៧-    ររឿងចិថតគហបថី 

 ៨-    ររឿងចូឡសុ្ភរទា 

 ៩-    ររឿងររះឯក្វិហារីរេរៈ 

និ យវគ្គមាន ៩ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងនាងសុ្នទរី 

 ២-    ររឿងស្ថវ រថូវេុក្ខរបៀថរបៀន 
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 ៣-    ររឿងភិក្ខ ុរៅរឆនរស្ទឹ ងវគគ ុមុទា 

 ៤-    ររឿងរស្ដ្ឋី បុរថរ ម្ ះរខ្មក្ៈ 

 ៥-    ររឿងភិក្ខ ុរបរៅរក្ 

 ៦-    ររឿងស្រស្តី រថូវរស្ចក្ាី របច័ណ្ឌ រគបស្ងកថ់ 

 ៧-    ររឿងអាគនត ុក្ភិក្ខ  ុ

 ៨-    ររឿងនិរគនថ 

 ៩-    ររឿងសាវក្ថិរថិយ 

នាគ្វគ្គមាន ៨ រ ឿងគឺ្  

 ១-    ររឿងរបស់្ររះអងគ 

 ២-    ររឿងភិក្ខ ុធាល ប់ជាហមដ្ើរី 

 ៣-    ររឿងបុរថរបស់្រពាហមណ៍្ចាស់្ 

 ៤-    ររឿងររះបាេបរស្នេិរោស្ល 

 ៥-    ររឿងសានុសាមរណ្រ 

 ៦-    ររឿងដ្ើរីរ ម្ ះបារវរក្ៈ 

 ៧-    ររឿងភិក្ខ ុររចើនរូប 

 ៨-    ររឿងម្លរ 

ត្ណ្ហា វគ្គមាន ១២ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងរថីរ ម្ ះក្បិលៈ 

 ២-    ររឿងកូ្នរជូក្ញី 
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 ៣-   ររឿងភិក្ខ ុសឹ្ក្រៅរធវើ រចារ 

 ៤-    ររឿងរនធនាគ្នរ 

 ៥-    ររឿងររះនាងរខ្ម្ល 

 ៦-    ររឿងបុរថរស្ដ្ឋីអនក្រលងរបំា 

 ៧-    ររឿងចូឡធនុគគហបណ្ឌិ ថ 

 ៨-    ររឿងម្លរ 

 ៩-    ររឿងឧបោជីវក្ 

 ១០-  ររឿងស្ក្ករេវរាជ 

 ១១-  ររឿងរស្ដ្ឋីគ្នម នកូ្ន 

 ១២-  ររឿងអងកុររេវបុរថ 

ភិកខវុគ្គមាន ១២ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងភិក្ខ ុ៥រូប 

 ២-    ររឿងភិក្ខសុ្ម្លល ប់ហងស 

 ៣-    ររឿងរោោលិក្ភិក្ខ  ុ

 ៤-    ររឿងររះធម្លម រាមរថថ រ 

 ៥-    ររឿងភិក្ខ ុគប់ភិក្ខ  ុ

 ៦-    ររឿងបញ្ាគគទាយក្រពាហមណ៍្ 

 ៧-    ររឿងភិក្ខ ុររចើនរូប 

 ៨-    ររឿងភិក្ខ ុ៥០០រូប 
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 ៩-    ររឿងររះស្នាោយរថថ រ 

 ១០-  ររឿងររះនងគលកូ្ដ្រថថ រ 

 ១១-  ររឿងររះវក្កលិ 

 ១២- ររឿងសុ្មនសាមរណ្រ 

ព្រពាហមណ្វគ្គមាន ៣៩ រ ឿងគ្ ឺ  

 ១-    ររឿងរពាហមណ៍្ររចើនរដ្ឋយរស្ចក្ាីរជះថ្លល  

 ២-    ររឿងភិក្ខ ុររចើនរូប 

 ៣-    ររឿងម្លរ 

 ៤-    ររឿងរពាហមណ៍្ម្លន ក់្ 

 ៥-    ររឿងររះអាននទ (រុងររឿង៥យ៉ង) 

 ៦-    ររឿងបរវជិថមួយរូប 

 ៧-    ររឿងររះសារីបុរថ 

 ៨-    ររឿងររះនាងមហាបជាបថិរគ្នថមី 

 ៩-    ររឿងររះសារីបុរថ 

 ១០-  ររឿងរពាហមណ៍្ជដិ្ល 

 ១១-  ររឿងរពាហមណ៍្និយយកុ្ហក្ 

 ១២-  ររឿងនាងកិ្សារគ្នថមី 

 ១៣-  ររឿងរពាហមណ៍្ម្លន ក់្ 

 ១៤-  ររឿងឧគគ រស្ន 
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 ១៥-  ររឿងរពាហមណ៍្រីរនាក់្ 

 ១៦-  ររឿងអរោក ស្ក្ភារទាវ ជរពាហមណ៍្ 

 ១៧-  ររឿងររះសារីបុរថ 

 ១៨-  ររឿងនាងឧបបលវណ្ណណ រេរី 

 ១៩-  ររឿងរពាហមណ៍្មួយរូប 

 ២០-  ររឿងនាងរខ្ម្លភិក្ខនីុ 

 ២១-  ររឿងររះថិស្សៈរៅញក្ភនំ 

 ២២-  ររឿងភិក្ខ ុមួយរូប 

 ២៣-  ររឿងសាមរណ្រ 

 ២៤-  ររឿងររះមហាបនថក្រថថ រ 

 ២៥-  ររឿងររះបិលិនទវចឆរថថ រ 

 ២៦-  ររឿងភិក្ខ ុមួយរូប 

 ២៧-  ររឿងររះសារីបុរថ 

 ២៨-  ររឿងររះមហារម្លគគលាល ន 

 ២៩-  ររឿងររះររវថៈ 

 ៣០-  ររឿងររះចនាទ ភៈ 

 ៣១-  ររឿងររះសី្វលិ 

 ៣២-  ររឿងររះសុ្នទរស្មុេទ  

 ៣៣-  ររឿងររះរជាថិក្ៈ 
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 ៣៤-  ររឿងភិក្ខ ុធាល ប់ជាអនក្របំាេី១ 

 ៣៥-  ររឿងភិក្ខ ុធាល ប់ជាអនក្របំាេី២ 

 ៣៦-  ររឿងររះវងគីស្ៈ 

 ៣៧-  ររឿងររះនាងធមមេិនាន រេរី 

 ៣៨-  ររឿងររះអងគុលិម្លល៍ 

 ៣៩-  ររឿងរេវហិថរពាហមណ៍្ 

3 
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យមកវគគទី១ 
មនោបុព្វង្គមា  ធមាា  មនោនេដ្ឋា   មនោមយា 

មនសា  នេ  បទុនឋាន ភាេតិ  វា  កនោតិ  វា  

តនោ  នំ  ទុកខមននវត ិ េកកំវ  វហនោ  បទំ  ។ 

ធម៌ទាំងឡាយ មានចិតតជារបធាន  មានចតិតរបស ើរបាំផុត(មានចតិត

ជាធាំ)  សរមចអាំពីចិតត សបើបុគ្គល មានចតិតរតូវសទ របទ ូតស ើយ សោលក្ឋ ី  

សធវើក្ឋ ី (នវូទចុចរតិ) សរោោះទចុចរតិទាំងស ោះ  ទកុ្ខរមមងជាប់តាមបុគ្គលស ោះសៅ  

ដូចក្ងរ់សទោះ វលិតាមដានសជើងសោមដលក្ាំពុងអ ូសៅ ។ 

មនោបុព្វង្គមា  ធមាា  មនោនេដ្ឋា   មនោមយា 

មនសា  នេ  បេននេន ភាេតិ  វា  កនោត ិ  វា 

តនោ  នំ  េុខមននវត ិ ឆាយាវ  អនុបាយិន ី ។ 

ធម៌ទាំងឡាយ មានចិតតជារបធាន មានចតិតរបស ើរបាំផុត  សរមច

អាំពីចិតត  សបើបុគ្គលមានចិតតរជោះថ្លល ស ើយ  សោលក្ឋី  សធវើក្ឋ ី(នវូ ុចរតិ)សរោោះ

 ុចរតិទាំងស ោះ  ុខរមមងជាប់តាមបុគ្គលស ោះសៅ ដូចរ សមាលអស ទ ល 

តាមរាណ ។ 

ន  ហិ  នវនេន  នវោន ិ េមានត ីធ  កទុាេន ំ

អនវនេន  េ  េមានត ិ ឯេ  ធនមាា   េននតនោ ។ 
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តាមពិត តាាំងពីកាលណាមក្ក្នុងសោក្សនោះ សពៀរទាំងឡាយមិន

រមាង ប់សដាយសពៀរស ើយ  សពៀរទាំងឡាយ មតងរមាង ប់សដាយមិនមានសពៀរ 

សនោះជាបសវណីធម៌ ។ 

េភុានុបេសឹ   វហហេនដ ំ  ឥន្ទនរ ិនយេុ  អេំវុតំ   

នភាជនមហិ    អមតតញ្ញ ំ  កុេតីំ  ហីនវីេហយំ   

តំ  នវ  បេហតី  មានោ  វានោ  េកុខំវ  ទុព្វលំ ។ 

 បុគ្គលមដលយល់នវូអារមមណ៍ថ្លលឡ មនិ រងួមក្នុងឥន្រនទិយ 

ទាំងឡាយ មិនដឹងរបមាណក្នុងសោជន ខជិលរចអ ូ មានពាយាមធូរថយ, 

ក្ិសល មាររមមងរគ្ប ងកត់បគុ្គលស ោះឯង ដូចខយល់មដលរគ្ប ងកត់

សដើមសឈើទពុវលដូស ន្ ោះ ។ 

អេុភានុបេសឹ  វហហេនត  ំ  ឥន្ទនរ ិនយេុ  េុេំវុត ំ

នភាជនមហិ  េ  មតតញ្ញ ំ  េទធំ  អាេទធវីេហយ ំ

តំ  នវ  នបបេហតី  មានោ វានោ  នេលំវ  បព្វតំ ។ 

 ឯបុគ្គល មដលយល់ស ើញនវូអារមមណ៍ ថ្លមិនលឡ   រងួមរបពព 

ក្នុងឥន្រនទិយទាំងឡាយ  ដឹងរបមាណក្នុងសោជន មាន ទធ  រារពធពាយាម 

ក្ិសល មារមិនអាចរគ្ប ងកត់បុគ្គលស ោះាន ដូចខយល់រគ្ប ងកត់ភនាំថម

តាន់មិនានដូស ន្ ោះ ។ 

យថា  អគាេំ  ទុេឆនេ ំ វុឋាី  េមតិវហជឈត ិ

ឯវំ  អភាវហតំ  េិតត ំ ោនគា  េមតិវហជឈតិ ។ 
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 ផទោះមដលរបក់្ខជីខ្ជជ ស ើយ តាំណក់្ទឹក្សភលៀង រមមងសលចសរោច

រ ូត យា៉ា ងណាមិញ  ចតិតមដលបុគ្គលមិនានអប់រ ាំស ើយ រាគ្ៈរមមង្ក់្

សដាត យា៉ា ងស ោះឯង ។ 

 យថា  អគាេំ  េឆុនេ ំ វុឋាី  ន  េមតិវហជឈត ិ

 ឯវំ  េុភាវហតំ  េិតត ំ ោនគា  ន  េមតិវហជឈតិ ។ 

 ផទោះមដលរបក់្លឡស ើយ តាំណក់្ទឹក្សភលៀង រមមងមិនសលចរ ូត 

យា៉ា ងណាមិញ ចតិតមដលបគុ្គលានអប់រាំទកុ្លឡស ើយ រាគ្ៈរមមងមិន្ក់្

សដាតាន យា៉ា ងស ោះឯង ។ 

ឥធ  នសាេតិ  នបេច  នសាេតិ បាបកាេី  ឧភយតថ  នសាេត ិ

នសា  នសាេតិ  នសា  វហហញ្ត ិ ទិសាវ   កមាកលិិឋាមតតនោ ។ 

 បុគ្គលអនក្សធវើាប មតងសោក្ោឋ យក្នុងសោក្ទាំងពីរ គ្ឺសោក្-

ោឋ យក្នុងសោក្សនោះផង សោក្ោឋ យក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង បុគ្គលស ោះ

រមមងសោក្ោឋ យ សដឋ រក្ហាយ សរោោះស ើញអាំសពើសៅ មងរប ់ខលួន ។ 

ឥធ  តបបតិ  នបេច  តបបតិ បាបកាេី  ឧភយតថ  តបបត ិ

បាបំ  នម  កតនត ិ  តបបត ិ  ភនិយោ  តបបតិ  ទុគ្គតឹ  គ្នោ  

 បុគ្គលអនក្សធវើអាំសពើាប មតងសដឋ រក្ហាយក្នុងសោក្ទាំងពីរ គ្ឺសដឋ

រក្ហាយក្នុងសោក្សនោះផង សដឋ រក្ហាយក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង បុគ្គលស ោះ

រមមងសដឋ រក្ហាយសដាយគ្ិតស ើញថ្ល ាបអញានសធវើស ើយ, លុោះោល ប់

សៅកាន់ទគុ្គតិ ក៏្រងឹរតឹមតសដឋ រក្ហាយដ៏ពរក្មលង ។ 
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ឥធ  នមាទតិ  នបេច  នមាទតិ កតបុនញ្  ឧភយតថ  នមាទត ិ

នសា  នមាទតិ  នសា  បនមាទត ិ ទិសាវ   កមាវហេុទធិមតតនោ ។ 

បុគ្គលអនក្សធវើបុណយទកុ្ រមមងរកី្រាយក្នុងសោក្ទាំងពីរ គ្ឺរកី្រាយ

ក្នុងសោក្សនោះផង រកី្រាយក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង បុគ្គលស ោះរមមងរកី្រាយ

រ  ់រោយ សរោោះស ើញអាំសពើបរ ិុទធរប ់ខលួន ។ 

ឥធ  ននរតិ  នបេច  ននរត ិ កតបុនញ្  ឧភយតថ  ននរត ិ

 បុញ្ំ  នម  កតនត ិ  ភិនយោ ននរតិ  េុគ្តឹ  គ្នោ ។ 

 បុគ្គលអនក្សធវើបុណយទកុ្ រមមងសរតក្អរក្នុងសោក្ទាំងពីរ គ្ឺសរតក្អរ

ក្នុងសោក្សនោះផង សរតក្អរក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង បុគ្គលស ោះរមមងសរតក្អរ 

សដាយគ្ិតស ើញថ្ល បុណយអញានសធវើស ើយ, លុោះមរណកាលសៅកាន់

 ុគ្តិ ក៏្រងឹរតឹមតសរតក្អរដព៏រក្មលង ។ 

3 

អបបមាទវគគទី២ 
 អបបមានទា  អមតំបទំ    បមានទា  មេចញនោ  បទំ 

 អបបមោត   ន  មីយនត ិ    នយ  បមោត   យថា  មោ 

 ឯតំ  វហនេេនោ  ញោវ     អបបមាទមហិ  បណ្ឌ ិោ ។ 

 ស ចក្ឋីមនិរបមាទ ជាផលូវពនស ចក្ឋមីិនោល ប់ ស ចក្ឋីរបមាទជាផលូវ

ពនស ចក្ឋីោល ប់ ជនទាំងឡាយណាមដលមនិរបមាទស ើយ ស ម្ ោះថ្លមនិ

ោល ប់ ជនទាំងឡាយណាមដលរបមាទស ើយ ទកុ្ដចូជាមន ុសោល ប់សៅ
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ស ើយ, ពួក្បណឍ ិ តានរជាបនវូដើសណើ រសនោះសដាយមបលក្ៗោន (សទើបឋិតសៅ) 

ក្នុងស ចក្ឋីមនិរបមាទ ។ 

បមាទមនយុុញជ នត ិ ពាលា  ទុនមាធិនោ  ជិោ 

 អបបមាទញច   នមធាវ ី ធនំ  នេឋាំវ  េកខតិ ។ 

 ពួក្ជនោលអបបឥតរាជាញ  មតងរបក្បសរឿយៗ នវូស ចក្ឋីរបមាទ 

ចាំមណក្អនក្រាជញ រមមងរក្ាទកុ្នវូស ចក្ឋីមនិរបមាទ ដូច(រក្ា)រទពយយា៉ា ង

របស ើរ ។ 

មា  បមាទមនុយុនញជ ថ  មា  កាមេតិេនថវ ំ

 អបបមនោត   ហិ  ឈាយនោត  បនបោតិ  វហបលុំ  េុខំ ។ 

 អនក្ទាំងឡាយ   ចូរក្ុាំរបក្បសរឿយៗនវូស ចក្ឋីរបមាទ   ចូរក្ុាំរបក្ប

សរឿយៗនវូស ចក្ឋីរកី្រាយសរតក្អរក្នុងកាមស ើយ ដបិតបគុ្គលអនក្មនិរបមាទ 

ខាំ សងកតពិនិតយ រមមងានស ចក្ឋី ុខដ៏ទោូយ ។ 

អបបមនោត    បមនតតេ ុ   េុនតតេុ  ព្ហុជាគ្នោ 

 អព្លេសវំ  េីឃនេោ   ហិោវ   យាតិ  េុនមធនសា ។ 

 បណឍ ិ តមានរាជាញ សមាោះមតុ កាលពួក្បុគ្គលក្ាំពុងរបមាទ សោក្

មិនរបមាទ កាលពួក្បុគ្គលក្ាំពុងសដក្លក់្ សោក្ោញ ក់្រឭក្សរចើន សោក្

រមមងលោះបងស់្លនវូបុគ្គលមបបស ោះ  ដចូជាស ោះសលឿនមដលសៅស្ល 

នវូស ោះមានក្មាល ាំងសខសោយដូស ន្ ោះ ។ 
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អបបមានទន  មឃវា នទវានំ  នេឋាតំ  គ្នោ 

 អបបមាទំ  បេំេនត ិ បមានទា  គ្េហិនោ  េទា ។ 

 ម មាណព    ដល់នវូោពជាបុគ្គលរបស ើរបាំផុត  ជាងសទវតា

ទាំងឡាយ សរោោះមតស ចក្ឋីមនិរបមាទ អនក្រាជញទាំងឡាយ មតង រស ើរនូវ

ស ចក្ឋីមិនរបមាទ (ស ើយ)តិោះសដៀលនវូស ចក្ឋីរបមាទ ពវៗកាល ។ 

3 

ចតិ្ តវគ គទី៣ 
 ទូេង្គមំ     ឯកេេំ អេេីេំ  គុ្ហាេយ ំ

 នយ  េិតតំ  េញ្នមេសនត ិ  នមាកខនត ិ  មាេព្នធោ ។ 

 អនក្ទាំងឡាយណា នឹង រងួមចិតតមដលសៅឆ្ងង យ ជាចិតតរតាច់សៅ

មតឯង មិនមាន ររីៈ មានគ្ុហាគ្ឺមហាភតូរបូ៤ ជាទីអារ ័យសៅ, អនក្ទាំង

ស ោះឯង រមមងរចួ្ក្ចាំណងពនមារ ។ 

កុមភូបមំ   កាយមិមំ    វហទិោវ  

នគ្េូបមំ  េិតតមិទំ    ថនកោវ  

  នយានធថ  មាេំ  បញ្វុនធន 

  ជិតញច   េនកខ  អនិនវេនោ  េិយា ។ 
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បុគ្គលគ្បបដីឹងចា ់នវូកាយសនោះ ថ្លដចូជាឆ្ងន ាំង គ្បបីបទិនវូចតិត

សនោះឲ្យដចូជាបិទទវ រនគ្រ គ្បបីចាាំងនវូមារសដាយអាវធុគ្ឺបញ្ញដ  គ្បបីរក្ាទកុ្

នវូធម៌មដលខលួនឈនោះស ើយ មនិគ្បបីជាអនក្ដើអក់្សៅ(ក្នុងធម៌ស ោះ)ស ើយ ។ 

3 
បបុផវគ គទី៤ 

បុបាា និ  នហវ  បេិននត  ំ     ព្ោេតតមនេំ  នេ ំ

េុតតំ  គាមំ  មនហានោវ     មេចញ  អាទាយ  គ្េឆតិ ។ 

 មចចុគ្ឺស ចក្ឋីោល ប់ មតងសក្ៀរយក្សៅនវូនរជន អនក្មានចតិតជាប់

ចាំោក់្ក្នុងអារមមណ៍សផសងៗ ក្ាំពុងសរជើ សរ ើ នវូផ្កក  គ្ឺកាមគ្ុណ៥ នុ៎ោះឯង 

ដូចទឹក្ជើនន់ធាំ មដលក្ួចយក្អនក្រ ុក្ក្ាំពុងសដក្លក់្សៅ ដូស ន្ ោះឯង ។ 

បុបាា និ  នហវ  បេិននត ំ ព្ោេតតមនេំ  នេ ំ

អតិតតំនយវ  កានមេ ុ អនតនកា  កុេុនត  វេំ ។ 

 អនក្សធវើនវូទីបាំផុតគ្ឺមរណៈ មតងរក្ុង តវ មដលមានចតិតជាប់ចាំោក់្

ក្នុងអារមមណ៍សផសងៗ ក្ាំពុងសរជើ សរ ើ នវូផ្កក គ្ឺកាមគ្ុណ៥, មិនមឆឡតឆឡន់ក្នុង

កាមទាំងឡាយ នុ៎ោះឯង ឲ្យសៅក្នុងអាំណាចរប ់ខលួន។ 

យថាបិ  បុបាោេមិាហ  កយោិ  មាលាគុ្នេ  ព្ហ ូ

ឯវំ  ជានតន  មនេចន កតតព្វំ  កុេលំ   ព្ហុំ ។ 
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 មាោការ សចោះសធវើ ាំណុាំ ពនក្រមងផ្កក  អាំពីគ្ាំនរពនផ្កក (សផសងៗោន )ឲ្យ

សរចើនាន យា៉ា ងណាមិញ ក្ុ លមដល តវសក្ើតមក្ស ើយ គ្ួរសធវើឲ្យសរចើន

យា៉ា ងស ោះ ។ 

 ន   បុបាគ្នោធ    បឋិវាតនមត ិ

 ន   េនរនំ   តគ្េមលលិកា   វា 

េតញច    គ្នោធ    បឋិវាតនមត ិ

េពាវ   ទិសា  េបបញេហនសា  បវាយតិ ។ 

 ក្លិនផ្កក សឈើ ផាយសៅរ្ ខយល់មនិាន ក្លិនខលឹមចនទន៍ក្ឋី ក្លនិខលឹម

រក្ោន ក្ឋី ក្លិនផ្កក មលិោះរតួក្ឋ ី ក៏្ផាយសៅរ្ ខយល់មិនាន ចាំមណក្ក្លនិរប ់

 បបុរ ទាំងឡាយ រមមងផាយសៅរ្ ខយល់ាន សរោោះ បបុរ រមមង

ផាយសៅានរគ្ប់ទិ  ។ 

អបបមនោត    អយំ   គ្នោធ  យាវ យំ  តគ្េេនរន ី

នយា  េ  េីលវតំ  គ្នោធ  វាតិ  នទនវេុ  ឧតតនមា ។ 

 ក្លិនរក្ោន  និងក្លិនចនទន៍ណា ក្លនិសនោះរក្អូបមានរបមាណតចិសទ 

ចាំមណក្ក្លិនពនបគុ្គលមាន ីលទាំងឡាយណា ក្លិនស ោះសទើបរក្អូបសលើ -

លប់ផាយសៅក្នុងសទវសោក្និងមន ុសសោក្ាន ។ 

នតេំ  េមបនេេលីាន ំ អបបមាទវហហាេហន ំ

េមាទញ្     វហមុោត ន ំ មានោ  មគ្គំ  ន  វហនរតិ ។ 
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 មារាធិរាជ (ទកុ្ជាខាំម វងរក្) ក៏្មនិជួបនវូផលូវរប ់សោក្អនក្មាន

 ីលបរបិូណ៌ អនក្សៅសដាយស ចក្ឋីមិនរបមាទ អនក្រចួរ  ោះ(្ក្ធម៌ជា

សរគ្ឿងសៅ មង) សរោោះដឹងចា ់តាមស តុ ។ 

3 

ពាលវគគទី៥ 
ទីោ  ជាគ្េនោ  េតត ិ  ទីឃំ  េនតេស  នយាជនំ 

ទីនោ  ពាលានំ  េំសានោ េទធមាំ  អវហជានតំ ។ 

 រារតីមវង ចាំសោោះមតអនក្ោញ ក់្រឭក្(សដក្មិនលក់្) សយាជន៍មវង

ចាំសោោះមតអនក្សនឿយ ត់  ងារវដឋមវងឆ្ងង យ ចាំសោោះមតបុគ្គលោលមនិ

ដឹងចា ់នវូរពោះ ទធមម ។ 

 េេនញច    ោធិគ្នេឆយយ  នេយយំ  េទិេមតតនោ 

 ឯកេេហយំ  ទេហ ំ  កយោិ  នតថិ  ពានល  េហាយោ ។ 

 បុគ្គលកាល វោះម វងរក្ក្លាណមិរត សបើមិនានមរិតមដល

របស ើរជាងខលួន ឬមិរតមដលស មើនឹងខលួនសទ គ្បបីរបរពឹតតសៅមតមាន ក់្ឯងឲ្យ

ខ្ជជ ប់ខជួនវញិ សរោោះថ្ល  ហាយតាគ្ុណ(១)មិនមានក្នុងបុគ្គលោលស ើយ ។  

បុោត មតថិ    ធនមតថ ិ ឥតិ  ពានលា  វហហញ្ត ិ

អោត   ហិ  អតតនោ  នតថ ិ កុនោ  បោុត   កុនោ  ធនំ ។ 

                                                             
១-  ីល  ក្ថ្លវតថ១ុ០  ធុតងគគ្ុណ១៣  វបិ ស គ្ុណ  មគ្គ៤  ផល៤  វជិាជ ៣  អភិញ្ញដ ៦ ។ 
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 ជនោលមតងរពួយលាំាក្ សដាយស ចក្ឋី មាគ ល់ថ្ល ក្ូនទាំង-

ទាំងឡាយរប ់អញមាន រទពយរប ់អញមាន តាមមដលពិត  ូមបីខលួន

រប ់ខលួនក៏្មិនមានផង ចាំណងស់បើក្នូទាំងឡាយ នឹងមានមក្អាំពីណា រទពយ

នឹងមានមក្អាំពីណាាន ។  

នយា  ពានលា  មញ្តី  ពាលយំ បណ្ឌ ិនោ  វាបិ  នតន  នសា 

ពានលា   េ   បណ្ឌ ិតមាន ី េនវ  ពានលាតិ  វុេចតិ ។ 

 អនក្ណាជាមន ុសោល ស ើយដឹងនវូោពពនខលួនថ្លជាោល អនក្

ស ោះ នឹងសៅជាបណឍ ិ តានខលោះ  សដាយស តុមដលដឹងខលួនថ្លជាោលស ោះ 

មា៉ា ងសទៀត អនក្ណាជាមន ុសោល មតមានស ចក្ឋីរបកាន់ថ្លខលួនជាបណឍ ិ ត  

អនក្ស ោះស ម្ ោះថ្ល ជាមន ុសោលសដាយពិត ។ 

យាវជីវមបិ  នេ  ពានលា  បណ្ឌ ិតំ  បយិេបុាេត ិ

ន  នសា  ធមាំ  វហជាោត ិ  ទព្វី  េូបេេំ  យថា ។ 

 មន ុសោល សបើចូលសៅអងគុយជិតអនក្រាជញ  ូមបីអ ់មួយជីវតិ 

ក៏្ឥតមានដឹងរ ធម៌អវីឲ្យចា ់ោ ់ស ើយ    ដចូមវក្មដលមិនដឹងនវូរ  

 មល ។ 

មុហុតតមបិ   នេ    វហញូ្  បណ្ឌ ិតំ  បយិេបុាេត ិ

ខិបបំ   ធមាំ    វហជាោត ិ  ជិវាហ   េបូេេំ  យថា ។ 

 វញិ្ដ ូជន សបើចូលសៅអងគុយជតិអនក្រាជញ  ូមបីមតមួយរាំសពច រមមង

យល់រ ធម៌សដាយឆ្ងប់រ ័  ដចូអណាឋ តដឹងនវូរ  មល ។ 
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 ន   តំ   កមាំ   កតំ   សាធ ុ យំ  កោវ   អនុតបបត ិ

យេស  អេសញមុនោ  នោទំ  វហបាកំ  បឋិនេវតិ  ។ 

 បុគ្គលសធវើក្មមណាស ើយ រមមងសដឋ រក្ហាយ ឬមានមុខរបឡាក់្

សដាយទឹក្មភនក្  មរ ក្យាំ    ទទលួផលពនក្មមណា    ក្មមមដលសគ្សធវើស ើយ 

ស ោះ ស ម្ ោះថ្លជាក្មមមនិលឡស ើយ ។ 

តញច    កមាំ   កតំ   សាធុ  យំ  កោវ   ោនតុបបត ិ

យេស  បតីនោ  េុមនោ  វហបាកំ   បឋិនេវតិ ។ 

 បុគ្គលសធវើក្មមណាស ើយ  រមមងមិនសដឋ រក្ហាយ ឬដល់នវូស ចក្ឋី

សពញចិតត មានចតិតលឡ ទទលួផលពនក្មមណា ក្មមមដលសគ្សធវើស ើយស ោះឯង 

ស ម្ ោះថ្លជាក្មមលឡ ។ 

 មធុវា  មញ្តី  ពានលា  យាវ  បាបំ  ន បេចត ិ

 យទា  េ  បេចតី  បាប ំ  អថ  ទុកខំ  និគ្េឆតិ ។ 

ាបមិនទន់ឲ្យផលរតឹមណា ជនោលមតង មាគ ល់នវូាបស ោះ

ថ្ល(មផឡម)ដូចទឹក្ មុាំ លុោះមតកាលណាាបឲ្យផល ជនោលសទើបរបទោះនវូ

ស ចក្ឋីទកុ្ខ ក្នុងកាលសណាោះ ។ 

3 
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បណ្ឌិ ត្វគ គទី៦ 

 និធីនំវ  បវោត េ ំ យំ  បនេស  វជជទេសិនំ 

 និគ្គយហ វាទឹ  នមធាវឹ ោទិេំ  បណ្ឌ ិតំ  ភនជ 

 ោទិេំ  ភជមានេស នេនយោ  នហាតិ  ន  បាបិនយា ។ 

 បុគ្គលគ្ួរស ើញនវូអនក្រាជញណា មដលជាអនក្សោល ងកត់ ងកនិ 

ចងឡុលរាប់សទ  ថ្លដូចជាបគុ្គលអនក្រាប់ក្ាំណប់រទពយឲ្យ ដូស ន្ ោះគ្ួរគ្ប់

រក្អនក្រាជញមបបស ោះ (សរោោះថ្ល) កាលបុគ្គលគ្ប់អនក្រាជញមបបស ោះស ើយ 

រមមងមានស ចក្ឋីោប់របស ើរ ឥតមានសទ ដ៏ោមក្ស ើយ ។  

ធមាបបីតិ  េុខំ  នេត ិ  វហបបេននេន  នេតសា 

អេហយបបនវទិនត  ធនមា េទា  េមតិ  បណ្ឌ ិនោ ។ 

 បណឍ ិ ត មដលមានស ចក្ឋីមឆឡតក្នុងធម ៌ មានចិតតរជោះថ្លល ស ើយ  

រមមងសដក្ជា ុខ  រមមងសរតក្អរក្នុងធម៌  មដលរពោះអរយិៈរបកា ទកុ្

ស ើយរគ្ប់សពល ។ 

 ឧទកញហ ិ    នយនតិ   ននតតកិា 

 ឧេុកានោ   នមយនតិ   នតជនំ 

 ទាេុំ   នមយនតិ   តេឆកា 

 អោត នំ   ទមយនតិ   បណ្ឌ ិោ ។ 
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ធមមតាអនក្បងហូរទឹក្ មតងបងហូរទឹក្សៅ អនក្សធវើរពញួ មតងោត់រពួញ 

(ឲ្យរតង)់ អនក្្ាំងសឈើ មតង្ាំងសឈើ ឯបណឍ ិ តទាំងឡាយ មតងទ ូម នខលួន 

(ដូស ន្ ោះមដរ) ។ 

 នេនលា  យថា  ឯកឃនោ វានតន  ន  េមេីត ិ

 ឯវំ    និោរ បេំសាេ ុ  ន  េមាិញជ នត ិ បណ្ឌ ិោ ។ 

 ភនាំថមតាន់ មនិក្សរមើក្ញាប់ញ័រ សដាយខយល់ ដូចសមឋចមិញ បណឍ ិ ត

ទាំងឡាយ ក៏្មិនញាប់ញ័រ សរោោះោក្យតិោះសដៀល និងោក្យ រស ើរ(ជា-

សដើម)ដូស ន្ ោះឯង ។ 

ន  អតតនហតុ  ន  បេេស  នហត ុ

  ន  បុតតមិនេឆ   ន   ធនំ   ន   េឋាំ 

  ន  ឥនេឆយយ  អធនមាន  េមិទធិមតតនោ  

  េ  េលីវា  បញ្វា  ធមាិនកា  េិយា ។ 

 បណឍ ិ តមិនគ្ួរសធវើអារក្ក់្ សរោោះស តុពនខលួន មិនគ្ួរសធវើអារក្ក់្ 

សរោោះស តុពនអនក្ដពទ មិនគ្ួររាថ្លន ក្ូន មនិគ្ួររាថ្លន រទពយ មិនគ្ួររាថ្លន

រដឌ មនិគ្ួររាថ្លន  ិទធិសដើមបីខលួន សដាយស តុមនិមមនជាធម៌ស ើយ សោក្គ្ួរ

ជាអនក្មាន ីល មានរាជាញ របក្បសដាយធម៌ ។   

អបបនកា  នត  មនុនេសេុ នយ  ជោ  បាេគាមិនោ 

 អថាយំ   ឥតោ   បជា  តីេនមវានធុាវតិ  ។ 
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 បណាឋ មន ុសទាំងឡាយ ពួក្ជនណា មដលឆលងដល់សរតើយ គ្ឺរពោះ

និោវ ន ពួក្ជនស ោះ មានរបមាណតចិ ចាំមណក្ពួក្ តវសរដសនោះ រមមង ទុោះ

សៅកាន់សរតើយ (គ្ឺ កាក យទិដឌិ) ។ 

 នយ  េ  នោ  េមាទកាខ នត ធនមា  ធមាា នុវតតិនោ 

 នត   ជោ   បាេនមេសនត ិ  មេចញនធយយំ  េុទុតតេំ ។ 

 ជនទាំងឡាយណា របរពឹតតតាមធម៌ក្នុងធម៌មដលរពោះតថ្លគ្តរទង់

 មមឋងទកុ្ស ើយសដាយរបពព ជនទាំងស ោះ នឹងឆលងនវូលាំសៅពនមចចុមដល

មិនងាយឆលងាន ស ើយដល់នវូរពោះនិោវ ន ។ 

 នយេំ  េនមាោ ធយិនង្គេ ុ េមាា េតិតំ  េភុាវហត ំ

 អាទានបបឋិនេិសនគ្គ  អនុបាទាយ  នយ  េោ 

 ខីណាេវា  ជុតិមោត   នត  នលានក  បេហនពិ្វញោ ។ 

 ចិតតមដលបណឍ ិ តទាំងឡាយណា ានអប់រាំលឡស ើយក្នុងអងគពនធម៌

ជាសរគ្ឿងរតា ់ដឹងទាំងឡាយ ឬបណឍ ិ តទាំងឡាយណាមិនរបកាន់មាាំ សរតក្-

អរមតក្នុងការលោះនវូស ចក្ឋរីបកាន់មាាំ បណឍ ិ តទាំងឡាយស ោះៗ រមមងជាអនក្

អ ់អា វៈ មានស ចក្ឋីរងុសរឿង បរនិិោវ នក្នុងសោក្ ។  

3 

អរហនតវគ គទី៧ 

 គានម  វា  យទិ  វា  េនញ្ និននេ  វា  យទិ  វា  ថនល 

 យតថ  អេហនោត   វហហេនត ិ តំ   ភូមោិមនណ្យយកំ ។ 
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 រពោះអរ នតទាំងឡាយ សៅក្នុងទីណា  សទោះជារ កុ្ក្ឋ ី ពរពក្ឋ ី ទីទប

ក្ឋី ទីទលួក្ឋ ីទីស ោះឯង ជាភូមិគ្ួរសរតក្អរ ។ 

 េមណ្ិយានិ  អេញ្ន ិ យតថ  ន  េមតី  ជនោ 

  វីតោនគា  េនមេសនត ិ ន  នត  កាមគ្នវេិនោ ។ 

 ជន (អនក្ម វងរក្កាម) រមមងមនិសរតក្អរ ក្នុងពរពមដលគ្ួររកី្រាយ

សទ រពោះខីណារ ពមដលមានរាគ្ៈសៅរា ស ើយ សទើបសរតក្អរ ក្នុងពរព

ស ោះ សរោោះសោក្ជាអនក្មិនម វងរក្កាម ។ 

3 

សហសសវគគទី៨ 

 េហេសមបិ  នេ  វាចា  អនតថបទេញហោិ 

 ឯកំ  អតថបទំ  នេនយោ  យំ  េុោវ   ឧបេមាតិ ។ 

 សបើវា្  ូមបី១ោន់មា៉ា ត់ ជាវា្របក្បសដាយបទឥតរបសយាជន៍ 

វា្ស ោះ ពុាំរបស ើរស ើយ អនក្ណាោឋ ប់បទមានរបសយាជន៍ណាស ើយ 

រមមង ងប់រមាង ប់ាន បទមានរបសយាជន៍ស ោះ  ូមបី១បទ ក៏្ស ម្ ោះថ្ល

របស ើរជាង ។  

 េហេសមបិ  នេ  គាថា  អនតថបទេញហោិ 

ឯកំ  គាថាបទំ  នេនយោ យំ  េុោវ   ឧបេមាតិ ។ 
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 សបើោថ្ល  ូមបី១ោន់ ជាោថ្លរបក្បសដាយបទឥតរបសយាជន៍ 

ោថ្លស ោះពុាំរបស ើរស ើយ អនក្ណាោឋ ប់បទពនោថ្លណាស ើយ រមមង ងប់

រមាង ប់ាន បទពនោថ្លស ោះ  ូមបី១បទ ក៏្ស ម្ ោះថ្លរបស ើរជាង ។ 

 នយា  េ  គាថា េតំ  ភានេ អនតថបទេញហោិ 

 ឯកំ   ធមាបទំ   នេនយោ  យំ  េុោវ   ឧបេមាតិ ។ 

 អនក្ណា គ្បបីសោលោថ្លមួយរយ ជាោថ្លរបក្បសដាយបទឥត

របសយាជន៍ ោថ្លមដលអនក្ស ោះសោលស ើយស ោះ ពុាំរបស ើរស ើយ អនក្-

ណាោឋ ប់បទពនធម៌ស ើយ រមមង ងប់រមាង ប់ាន បទពនធម៌ស ោះ  ូមបីមត

មួយបទ ក៏្ស ម្ ោះថ្លរបស ើរជាង ។  

 នយា  េហេស ំ េហនេសន េង្គគ នម  មានុនេ  ជិនន 

 ឯកញច     នជយយមោត ន ំ  េ  នវ  េង្គគ មជុតតនមា ។ 

 អនក្ណា គ្បបីឈនោះពួក្មន ុស ក្នុង ន្រងាគ មអ ់មួយោន់ៗដង គ្ ឺ

មួយោន ក់្ ចាំមណក្អនក្ណា ឈនោះខលួនឯងមតមាន ក់្ាន អនក្ស ោះស ម្ ោះ

ថ្លជាមន ុសខពងខ់ព ់ ជាងអនក្មដលឈនោះក្នុង ន្រងាគ មស ោះ ។ 

 អោត   ហនវ  ជិតំ  នេនយោ យា  ចាយំ ឥតោ  បជា 

 អតតទនតេស   នបាេេស  និេចំ  េញ្តចាេហនោ 

 ននវ  នទនវា  ន   គ្នធនពាវ  ន  មានោ  េហ  ព្ព្ហាញោ 

 ជិនំ   អបជិតំ    កយិោ  តថាេបូេស  ជនតញនោ ។  
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 ឈនោះខលួនឯងរបស ើរជាង  ចាំមណក្ពួក្ តវសរដសនោះមដលសគ្ឈនោះ

ស ើយ មិនរបស ើរស ើយ កាលសបើបុគ្គលមានខលួនទ ូម នស ើយ ជាអនក្

របរពឹតត រងួមជានិចច, សទវតា គ្នធពវ មារ រពមទាំងរព ម មនិគ្បបីសធវើនវូជមនោះ 

រប ់ តវមាន ោពដូស ន្ ោះ ឲ្យរតលប់្ញ់វញិានស ើយ ។ 

 មានេ  មានេ  េហនេសន នយា  យនជថ  េតំ  េមំ 

 ឯកញច     ភាវហតោត ន ំ  មុហុតតមបិ   បូជនយ 

 សានយវ  បូជោ  នេនយោ យនញច   វេសេតំ  ហុតំ ។ 

 អនក្ណា បូជា(សោក្ិយមហាជន) សដាយរទពយមយួោន់ រាល់ៗមខ 

អ ់១រយឆ្ងន ាំ ការបូជាស ោះ ពុាំរបស ើរស មើនឹងអនក្មដលបូជាចាំសោោះបគុ្គល

មានខលួនអប់រ ាំស ើយ មត ១  ក់្  ូមបីមួយរាំសពច, ការបូជាអ ់១០០ឆ្ងន ាំមិន

របស ើរស ើយ ។   

 នយា  េ  វេសេតំ  ជីនវ ទុេសីនលា  អេមាហិនោ 

 ឯកាហំ  ជីវហតំ   នេនយោ េីលវនតេស  ឈាយិនោ ។ 

 បុគ្គលណា ជាមន ុសរទុ ឋ ីល មានចិតតមនិានតមកល់ខ្ជជ ប់

(សទោះបី) រ ់សៅអ ់រយពនឆ្ងន ាំ ពុាំរបស ើរស ើយ (ចាំមណក្)ការរ ់សៅ មូបី

រតឹមមតមួយពថង រប ់សោក្អនក្មាន ីល មានការពិនិតយពិ្រណា ជា

របរក្តី របស ើរជាង ។ 

 នយា  េ  វេសេតំ  ជីនវ ទុបបនញ្  អេមាហិនោ 

 ឯកាហំ  ជីវហតំ  នេនយោ បញ្វនតេស  ឈាយិនោ ។ 
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 បុគ្គលណា អបបឥតរាជាញ  មានចិតតមិនានតមកល់ខ្ជជ ប់ (សទោះបី)

រ ់សៅអ ់រយពនឆ្ងន ាំ ពុាំរបស ើរស ើយ (ចាំមណក្)ការរ ់សៅ ូមបីរតឹមមត

មួយពថង រប ់សោក្មដលមានរាជាញ  មានការពិនិតយពិ្រណា ជារបរក្ត ី

របស ើរជាង ។ 

 នយា  េ  វេសេតំ  ជីនវ កុេីនោ  ហីនវីេហនយា 

 ឯកាហំ  ជីវហតំ  នេនយោ  វីេហយំ  អាេភនោ  ទេហ ំ ។ 

 បុគ្គលណា ជាមន ុសខជិលរចអូ  មានពាយាមសថ្លក្ថយ 

(សទោះបី)រ ់សៅអ ់រយពនឆ្ងន ាំ ពុាំរបស ើរស ើយ (ចាំមណក្)ការរ ់សៅ មូបី

រតឹមមតមួយពថង រប ់សោក្មដលរារពធពាយាមមាាំមួន របស ើរជាង ។ 

 នយា  េ  វេសេតំ  ជីនវ អបបេស ំ ឧទយព្វយំ 

 ឯកាហំ  ជីវហតំ  នេនយោ បេសនោ  ឧទយព្វយំ ។ 

 បុគ្គលណា មិនស ើញការសក្ើតនិងការវ ិ សៅ (ពន ងាខ រធម៌

(សទោះបី) រ ់សៅអ ់រយពនឆ្ងន ាំ ពុាំរបស ើរស ើយ  (ចាំមណក្)ការរ ់សៅ មូបី

រតឹមមតមួយពថង  រប ់សោក្មដលស ើញការសក្ើតស ើងនិងការវ ិ សៅ 

របស ើរជាង ។ 

 នយា  េ  វេសេតំ  ជីនវ អបបេស ំ អមតំ  បទំ 

 ឯកាហំ  ជីវហតំ  នេនយោ បេសនោ  អមតំ  បទំ ។ 



-38- 
 

 បុគ្គលណា មិនស ើញផលូវពនរពោះនិោវ ន (សទោះបី)រ ់សៅអ ់រយពន

ឆ្ងន ាំ ពុាំរបស ើរស ើយ (ចាំមណក្)ការរ ់សៅ ូមបីរតឹមមតមួយពថង រប ់សោក្

អនក្ស ើញផលូវរពោះនិោវ ន របស ើរជាង ។ 

 នយា  េ  វេសេតំ  ជីនវ អបបេស ំ ធមាមុតតម ំ

 ឯកាហំ  ជីវហតំ  នេនយោ បេសនោ  ធមាមុតតមំ ។ 

 បុគ្គលណា មនិស ើញធម៌ដ៏ខពងខ់ព ់ (សទោះបី)រ ់សៅអ ់រយពនឆ្ងន ាំ 

ពុាំរបស ើរស ើយ (ចាំមណក្)ការរ ់សៅ ូមបរីតមឹមតមួយពថង រប ់សោក្អនក្

ស ើញធមដ៌៏ខពងខ់ព ់ របស ើរជាង ។ 

3 

បាបវគគទី៩ 

អភិតថនេថ   កលោនណ្   បាបា  េិតតំ  និវាេនយ 

ទនធ ំ  ហិ  កេនោ  បុញ្ ំ   បាបេាឹ  េមតី  មនោ ។ 

បុគ្គលគ្ួររបញាប់របញាល់សធវើអាំសពើលឡ គ្ួរឃាត់ចតិត្ក្ាប សរោោះ 

ថ្ល កាលសបើបុគ្គលយឺតយូរក្នុងការសធវើបុណយ  ចិតតរមមងសរតក្អរក្នុងាប ។ 

 បុញ្នញច   បុេហនសា  កយោិ   កយោិនថនំ  បនុបបញនំ 

 តមហិ   ឆនរ ំ   កយោិថ    េុនោ  បុញ្េស  ឧេចនយា ។ 

 សបើបុរ សធវើបុណយ គ្ួរសធវើបុណយស ោះឲ្យសរឿយៗ គ្រួសធវើស ចក្ឋីសពញ

ចិតតក្នុងបុណយស ោះ (សរោោះថ្ល) ការ នសាំបុណយ មតង ាំមក្នវូស ចក្ឋី ុខ ។ 
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មាវមនញ្ថ  បាបេស   ន  មតតំ  អាគ្មិេសត ិ

 ឧទព្ិនរញនិបានតន    ឧទកុនមាភ បិ   បូេត ិ

 អាបូេតិ  ពានលា បាបេស   នថាកំ  នថាកំបិ  អាេិនំ ។ 

 បុគ្គល មិនគ្ួរសមើលងាយាបថ្ល មានរបមាណតចិ នឹងមិនឲ្យផល

ដូសចនោះស ើយ សរបៀបដចូក្ឡមទឹក្ រមមងសពញានសដាយតាំណក់្ទឹក្ មដល

ធាល ក់្ចុោះ យា៉ា ងណា បគុ្គលោលកាល នសាំាប  ូមបីបនតិចមឋងៗគ្ងស់ពញ

ានសដាយាប យា៉ា ងស ោះមដរ ។ 

 មាវមនញ្ថ  បញ្ុេស ន  មតតំ  អាគ្មិេសត ិ

 ឧទព្ិនរញនិបានតន    ឧទកុនមាភ បិ   បូេត ិ

 អាបូេតិ  ធីនោ  បុញ្េស នថាកំ  នថាកំបិ  អាេនិំ ។ 

 បុគ្គល មិនគ្ួរសមើលងាយបុណយថ្ល មានរបមាណតិច នឹងមិនឲ្យ

ផលដូសចនោះស ើយ សរបៀបដូចក្ឡមទឹក្ រមមងសពញានសដាយតាំណក់្ទឹក្ 

មដលធាល ក់្ចុោះ យា៉ា ងណា អនក្រាជញកាល នសាំបណុយ បនតិចមឋងៗគ្ងស់ពញ

ានសដាយបុណយ យា៉ា ងស ោះ ។ 

 បាណ្ិមហិ  នេ  វនណា  ោេស ហនេយយ  បាណ្ោិ  វហេ ំ

 ោព្វណ្ំ     វហេមននវត ិ  នតថិ  បាបំ  អកុព្វនោ ។ 

 សបើដើសៅមិនមានក្នុងាតពដសទ បគុ្គលគ្បប ីាំយក្ថ្លន ាំពិ សដាយ

ាតពដ ថ្លន ាំពិ  រមមងមិនរជាបចូលសៅកាន់ាតពដមដលោម នដើសៅ យា៉ា ង-

ណា ាបរមមងមិនមានដល់បគុ្គលអនក្មនិសធវើ យា៉ា ងស ោះមដរ ។ 
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 នយា  អបបទុឋាេស  នេេស  ទុេសតិ 

 េុទធេស  នបាេេស  អនង្គណ្េស 

 តនមវ   ពាលំ   បនេចតិ   បាប ំ

 េុខុនមា  េនជា  បឋិវាតំវ  ខិនោត  ។ 

 បុគ្គលណា របទ ូឋចាំសោោះអនក្មនិរបទ ូឋតប ជា តវោឡ ត មនិមាន

ក្ិសល ដចូជាទីទលួ ាបរមមងរតលប់មក្រក្បុគ្គលោលស ោះវញិ ដចូ

ាចធូលីលឡតិ សៅកាន់ទីរ្ ខយល់ ។ 

ន  អនតលិនកខ  ន  េមុទរមនជឈ 

 ន  បព្វោនំ   វហវេំ   បវហេស 

ន   វហជជតី  នសា  ជគ្តិបបនទនសា 

 យព្តឋាិនោ  មុនេចយយ  បាបកមាា  ។ 

 បុគ្គលអនក្សធវើាបក្មមស ើយ សទោះបីចូលសៅពធដ៏អាកា  ក្នុង

ក្ណាឋ ល មុរទ កាន់ចស ល ោះភនាំទាំងឡាយ ក៏្មនិគ្បបីរចួ្ក្ាបក្មម សរោោះ

របសទ សលើមផនដី មដលបុគ្គលឋិតសៅស ើយ គ្បបីរចួ្ក្ាបក្មមាន  

ស ោះមិនមដលមានស ើយ ។ 

 ន  អនតលិនកខ  ន  េមុទរមនជឈ   

 ន  បព្វោនំ    វហវេំ   បវហេស 

 ន  វហជជតី  នសា  ជគ្តិបបនទនសា 

 យព្តឋាិតំ  នបបេនហយយ  មេចញ ។ 



-41- 
 

 បុគ្គលសៅពធដ៏អាកា  ក្នុងក្ណាឋ ល មរុទ កាន់ចស ល ោះពនភនាំ

ទាំងឡាយ ក៏្មិនរចួ្ក្ស ចក្ឋីោល ប់ាន សរោោះរបសទ សលើមផនដីមដល

បុគ្គលឋិតសៅស ើយ ស ចក្ឋីោល ប់រគ្ប ងកត់មនិានស ោះ មិនមដលមាន

ស ើយ ។ 

3 

ទណ្ឌ វគ គទី១០ 
 េនព្វ  តេនតិ  ទណ្ឌ េស  េនព្វ  ភយនតិ  មេចញនោ 

 អោត នំ   ឧបមំ   កោវ   ន  ហននយយ  ន  ោតនយ ។ 

  តវទាំងឡាយរគ្ប់រាណ មតងតក់្ លុតនឹងអាជាញ   តវទាំងឡាយ 

មតងខ្ជល ចចាំសោោះស ចក្ឋីោល ប់រគ្ប់ៗរបូ បគុ្គលគ្ួរសធវើខលួនឲ្យជាឧបមា ស ើយ

មិនគ្ួររបហារសដាយខលួនឯង មិនគ្ួរសរបើសគ្ឲ្យរបហារ( តវដពទ)ស ើយ ។ 

េនព្វ  តេនដិ  ទណ្ឌ េស  េនព្វេំ  ជីវហតំ  បិយ ំ

អោត នំ   ឧបមំ   កោវ   ន  ហននយយ  ន  ោតនយ ។ 

 តវទាំងឡាយរគ្ប់រាណ មតងតក់្ លុតនឹងអាជាញ  (សរោោះថ្ល)ជីវតិ

ជាទីរ ោញ់រប ់ តវទាំងពួង បុគ្គលគ្ួរសធវើខលនួឲ្យជាឧបមា ស ើយមិនគ្ួរ

របហារសដាយខលួនឯង មិនគ្ួរសរបើសគ្ឲ្យរបហារស ើយ ។ 

េុខកាមានិ   ភោូន ិ នយា  ទនណ្ឌ ន  វហហឹេតិ 

អតតនោ  េុខនមសានោ នបេច  នសា  ន  លភនត  េុខំ ។ 
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ជនណា ម វងរក្ស ចក្ឋី ុខសដើមបីខលួន មតសបៀតសបៀន តវ

ទាំងឡាយមដលរាថ្លន ស ចក្ឋី ុខ សដាយអាជាញ  ជនស ោះលោះសោក្សនោះសៅ

ស ើយ នឹងមិនានស ចក្ឋី ុខស ើយ ។   

យថា  ទនណ្ឌ ន  នគាបានលា គានវា  បានជតិ  នគាេេំ 

 ឯវំ   ជោ  េ   មេចញ   េ  អាយុ ំ បានជនត ិ  បាណ្ិនំ ។ 

 គ្ងាវ លសោ   រមមងសក្ៀងសោសៅកាន់ទីសោចរសដាយអាជាញ  (គ្ដឺើបង

ឬរាំោត់) ដចូសមឋចមិញ ជរានិងមចចុ មតងសក្ៀងនវូអាយុរប ់ តវទាំងឡាយ

ដូស ន្ ោះឯង ។ 

ឧទកំ  ហិ  នយនតិ  ននតតិកា ឧេុកានោ  នមយនតិ  នតជន ំ

 ទាេុំ   នមយនតិ   តេឆកា  អោត នំ  ទមយនតិ  េុព្វោ ។ 

 ធមមតាអនក្បងហូរ មតងបងហូរទឹក្ អនក្សធវើរពួញ មតងោត់រពួញ(ឲ្យរតង)់ 

អនក្្ាំង មតង្ាំងសឈើ អនក្មានវតតលឡ មតងទ ូម នខលួន ។ 

3 

ជរាវគគទី១១ 
 នកា  នុហានសា  កមិាននោរ  និេចំ  បជជលិនត  េត ិ

 អនធកានេន ឱនទាធ   បទីបំ  ន  គ្នវេថ ។ 

 កាលសបើសោក្ ននិវា  រតូវសភលើងមានរាគ្ៈជាសដើម សឆោះរទសោម

ជានិចច សមឋចក៏្ស ើច សមឋចក៏្សរតក្រតអាល  អនក្ទាំងឡាយរតូវងងតឹគ្ឺអវជិាជ

របួរតឹស ើយ (សមឋចស ើយ) ក៏្មិនម វងរក្របទីបគ្ឺរាជាញ  ។ 
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បេហជិណ្ណ មិទំ   េូប ំ នោគ្និទធំ  បភង្គញណ្ ំ

 ភជិជតិ  បូតិ  េននរនហា មេណ្នតំ  ហិ  ជីវហតំ ។ 

 របូសនោះរោាំរោអ ់ស ើយ ជាទី មាន ក់្ពនសរាគ្ ជារប ់ពុក្ផុយ 

រាងកាយជារប ់ ឡុយ(សនោះ) មតងមបក្ធាល យសៅវញិ សរោោះថ្លជីវតិមាន

ស ចក្ឋីោល ប់ជាទីបាំផុត ។  

េតញច   ធនមាា  ន  ជេំ  ឧនបតិ ។ 

ធម៌រប ់ បបុរ  មិនចូលដល់ការ្ ់ជរាស ើយ ។ (៥៣) 

 អននកជាតិេំសាេ ំ េោធ  វហេស ំ អនិព្វិេំ  

 គ្ហកាេំ  គ្នវេនោត  ទុកាខ   ជាតិ  បុនបបញនំ ។ 

 កាលតថ្លគ្តមិនទន់ានជួបរបទោះ (សោធិញ្ញដ ណ រវល់មត)  វោះ-

ម វងរក្ជាងផទោះគ្ឺតណាហ  អនក្សធវើផទោះគ្ឺអតតោព ក៏្អស ទ លសៅកាន់ ងារវដឋ 

មានជាតដិ៏សរចើន ស ចក្ឋីសក្ើត ជាទកុ្ខសរឿយៗ ។ 

 គ្ហកាេក  ទិនដ្ឋា េិ     បុន  នគ្ហំ  ន  កាហេិ 

 េពាវ   នត  ផាេុកា  ភគាគ    គ្ហកូឋំ   វហេង្ខត ំ

  វហេង្គខ េកតំ   េិតត ំ     តណាហ នំ  ខយមជឈគា ។  

 មនជាងផទោះ! អនក្ឯងសធវើផទោះគ្ឺអតតោព តថ្លគ្តស ើញស ើយ អនក្នឹង

សធវើផទោះ(រប ់តថ្លគ្ត) សទៀត មិនានស ើយ  ឆឡងឹជើនីរគ្កឺ្ិសល រប ់អនក្

ទាំងអ ់ តថ្លគ្តកាច់បាំាក់្អ ់ស ើយ ដើបូលផទោះគ្ឺអវជិាជ  តថ្លគ្តក្មាច ត់
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ស្លស ើយ ចិតតរប ់តថ្លគ្ត ដល់រពោះនិោវ នមដលមាន ងាខ ររា 

ស ើយ តថ្លគ្តានដល់ធម៌ជាសរគ្ឿងក្ស័យតណាហ ទាំងឡាយស ើយ ។ 

 អេេហោវ   ព្ព្ហាេេហយ ំ  អលទាធ   នយាព្វនន  ធនំ 

 ជិណ្ណ នកាញច វ  ឈាយនតិ ខីណ្មនេឆវ  បលលនល ។ 

 ជនោលទាំងឡាយ មិនរបរពឹតតរព មចរយិធម៌ មិនានរទពយក្នុង

កាលខលួនសៅជាក្ាំសោោះរក្មុាំ រមមង ញ្ជប់ ញ្ជឹ ង ដចូ តវសរក្ៀល្ ់

 ាំក្ុក្សៅក្នុងភក់្មដលអ ់រតីស ើយ ។ 

 អេេហោវ   ព្ព្ហាេេហយ ំ អលទាធ   នយាព្វនន  ធនំ 

នេនត ិ  ចាបាតិខីណាវ បុោណានិ  អនុតថញនំ ។ 

 ជនោលទាំងឡាយ មិនរបរពឹតតរព មចរយិធម៌ មិនានរទពយក្នុង

កាលខលួនសៅក្ាំសោោះរក្មុាំ រមមងសដក្ថងូរ សោក្ោឋ យរទពយ្ ់ទាំងឡាយ 

ដូចរពួញមដលផុត្ក្មខសបស ល ោះដូស ន្ ោះ ។ 

3 

អត្តវគ គទី១២ 
អោត ននញច   បិយំ  ជញ្ េនកខយយ  នំ  េុេកខតិ ំ

តិណ្ណ ំ  អញ្តេំ  យាម ំ បឋិជនគ្គយយ  បណ្ឌ ិនោ ។ 

 សបើបណឍ ិ តដឹងថ្ល ខលួនជាទីរ ោញ់ គ្ួររក្ាខលួនស ោះឲ្យលឡ គ្ួរ ងនួ

រគ្ងខលួនទកុ្ក្នុងវយ័ទាំង៣ វយ័ណាមួយ ។ 
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អោត ននមវ   បឋមំ បឋិេនូប  និនវេនយ 

 អថញ្មនុសានេយយ ន  កលិិនេសយយ  បណ្ឌ ិនោ ។ 

 បណឍ ិ ត គ្ួរតមកល់ខលួនទកុ្ក្នុងគ្ុណដ៏ មគ្ួរជាមនុ ិន ស ើយ ឹម

សរបៀនរបសៅអនក្ដពទជាខ្ជងសរកាយ (សធវើយា៉ា ងសនោះ) នឹងមិនលាំាក្ស ើយ ។

 អោត ននញច   តថា  កយោិ  យថញ្មនសុាេត ិ

 េុទនោត    វត   ទនមថ      អោត   ហិ  កិេ  ទុទរនមា ។ 

បុគ្គលសរបៀនរបសៅអនក្ដពទ យា៉ា ងណា រតូវសធវើខលួនឲ្យានយា៉ា ង

ស ោះមដរ អនក្មដលទ ូម នខលួនលឡស ើយ សទើបគ្ួរទ ូម នអនក្ដពទាន សរោោះថ្ល

ខលួនក្រមទ ូម នានសពក្ណា ់ ។ 

 អោត   ហិ  អតតនោ  ោនថា នកា  ហ ិ ោនថា  បនោ  េិយា 

 អតតោ   ហិ   េុទននតន  ោថំ  លភតិ  ទុលលភំ ។ 

 ខលួនជាទីពឹងរប ់ខលួន អនក្ដពទជាទីពឹងដចូសមឋចាន សរោោះបគុ្គល

អនក្មានខលួន វឹ ក្ វឺ នលឡស ើយ រមមងាននវូទីពឹង មដលសគ្ានសដាយក្រម  

 េុកោនិ    អសាធនូិ      អតតនោ  អហិោនិ  េ 

 យំ  នវ  ហិតញច   សាធុញច     តំ  នវ  បេមទុកកេំ ។ 

 ក្មមទាំងឡាយណា មិនលឡផង មនិជារបសយាជន៍ដល់ខលួនផង ក្មម

ទាំងស ោះ ជនោលសធវើានសដាយងាយ ក្មមណាជារបសយាជន៍ផង លឡផង 

ក្មមស ោះឯង ជនោលសធវើានសដាយលាំាក្ ។ 
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នយា  សាេនំ  អេហត ំ អេហយានំ   ធមាជីវហន ំ

 បឋិនកាក េតិ  ទុនមានធា ទិឋាឹ  និេោយ  បាបកិ ំ

 ផលានិ  កណ្ដ កនេសវ អតតឃញ្យ  ផលលតិ ។ 

បុគ្គលណាអបបរាជាញ  អារ ័យទិដឌដិ៏ោមក្ ហាមឃាត់ោ   

រប ់រពោះអរ នតទាំងឡាយដរ៏បស ើរ រ ់សៅសដាយធម ៌ ការហាមឃាត់

រប ់បុគ្គលស ោះ រមមងសចញផល សដើមបី មាល ប់ខលួន ដូចមផលឫ សីដូស ន្ ោះ ។ 

 អតតោ  វ  កតំ  បាប ំ អតតោ  េង្កលិេិសត ិ

 អតតោ   អកតំ   បាប ំ អតតោ  វ  វហេុជឈត ិ

 េុទធិ   អេុទធិ   បេចតតំ ោនញ្  អញ្ំ  វហនសាធនយ ។ 

 អនក្សធវើាបខលួនឯង នឹងសៅ មងខលួនឯង អនក្មិនសធវើាបខលួនឯង 

មតងបរ ិុទធោឡ តខលួនឯង ស ចក្ឋីបរ ិុទធិនិងមនិបរ ិុទធិ មានចាំសោោះខលួន អនក្

ដពទនឹងសធវើអនក្ដពទ ឲ្យបរ ិុទធមិនានស ើយ ។ 

 អតតទតថំ    បេនតថន ព្ហុោបិ  ន  ហាបនយ 

 អតតទតថមភិញ្យ េទតថបេុនោ  េិយា ។   

 បុគ្គល ក្ុាំគ្បបីសធវើរបសយាជន៍ខលួនឲ្យវ ិ  សរោោះរបសយាជន៍រប ់

អនក្ដពទ  ូមបីសរចើន សបើដឹងចា ់នវូរបសយាជន៍រប ់ខលួនស ើយ គ្បបី

ខវល់ខ្ជវ យក្នុងរបសយាជន៍រប ់ខលួន(ស ោះ) ។ 

3 
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លោកវគគទី១៣ 
 ហីនំ  ធមាំ  ន  នេនវយយ  បមានទន  ន  េំវានេ 

 មិចាឆ ទិឋាឹ   ន   នេនវយយ  ន  េិយា  នលាកវឌ្ឍនោ ។ 

 បុគ្គលមិនគ្ួរស ពធម៌សថ្លក្ទប  មិនគ្ួរសៅសដាយស ចក្ឋីរបមាទ 

មិនគ្ួរស ពមិ ឆ្ ទិដិឌ មិនគ្ួរជាមន ុសចសងឡៀតសោក្ ។ 

 ធមាំ   េនេ   េុេេហត ំ ន  តំ  ទុេចេហតំ  េនេ 

 ធមាចាេី  េុខំ  នេត ិ អេាឹ  នលានក  បេមហិ  េ ។ 

 បុគ្គលគ្ួររបរពឹតតធម៌ឲ្យ ុចរតិ មិនគ្ួររបរពឹតតធម៌ស ោះឲ្យទចុចរតិ

ស ើយ បុគ្គលរបរពឹតតធម៌ជារបរក្តី រមមងសដក្ជា ុខក្នុងសោក្សនោះផង 

ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខផង ។ 

 ឯថ  បេសថិមំ  នលាក ំ េិតតំ  ោជេថូបម ំ

 យតថ  ពាលា   វហេីទនត ិ នតថិ  េនង្គគ    វហជានតំ ។ 

 អនក្ទាំងឡាយ ចូរមក្សមើលសោក្សនោះ ដ៏រតកាល ដូចជារាជរថ, 

ជនោលទាំងឡាយ រមមងលិចលងក់្នុងសោក្ណា ស ចក្ឋីជាប់ចាំោក់្ក្នុង

សោក្ស ោះ រមមងមិនមានដល់ជនជាបណឍ ិ ទាំងឡាយមដលដឹងចា ់សទ ។ 

 នយា  េ  បុនព្វ  បមជជិោវ   បចាឆ   នសា  នបបមជជត ិ

 នសាមំ  នលាកំ  បភានេត ិ អពាភ   មុនោត វ  េនរ ិមា ។ 
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 បុគ្គលណា របមាទស ើយក្នុងកាលមុន លុោះកាលជាខ្ជងសរកាយ 

សគ្មិនរបមាទវញិ បគុ្គលស ោះស ម្ ោះថ្ល ញុាាំងខ ធ ទិសោក្សនោះឲ្យភលចឺា ់ 

ដូចរពោះចនទរោះផុត្ក្ពពក្ ។ 

 យេស  បាបំ  កតំ   កមា ំ  កុេនលន បិថីយតិ  

 នសាមំ  នលាកំ  បភានេត ិ អពាភ   មុនោត វ  េនរ ិមា ។ 

 បុគ្គលណា សធវើអាំសពើាបស ើយ បិទខទប់អាំសពើាបស ោះសដាយ

ក្ុ លគ្ឺអរ តតមគ្គាន បគុ្គលស ោះស ម្ ោះថ្ល ញុាាំងខ ធ ទិសោក្សនោះឲ្យភលឺ

ចា ់ ដចូរពោះចនទរោះផតុ្ក្ពពក្ ។ 

 អនធភូនោ  អយំ  នលានកា តនុនកតថ  វហបេសត ិ

 េកុនណា   ជាលមុនោត វ  អនបោ  េគាគ យ  គ្េឆតិ ។ 

 សោក្ិយមហាជនសនោះ ជាមន ុសងងតឹ បណាឋ ជនទាំងសនោះ ជនតិច

ោន មដលស ើញចា ់ (ពរតលក្ខណ៍) ជនតិចោន  មដលសៅកាន់ឋាន គួ្៌ ដូច

 តវោល ប (មដលជាប់ ាំណាញ់រប ់រោនស ើយ) តចិណា ់មដលរចួអាំពី

 ាំណាញ់ ដូស ន្ ោះ ។ 

 ឯកំ  ធមាំ  អតីតេស មុសាវាទិេស  ជនតញនោ 

  វហតិណ្ណ បេនលាកេស នតថិ  បាបំ  អកាេហយំ ។ 

 បុគ្គលរបរពឹតតក្នលង (ោក្យ ចចៈ) មដលជាធមឯ៌ក្ និយាយមត

ោក្យក្ុ ក្ មានបរសោក្លោះស្លស ើយ  ស ម្ ោះថ្ល មិនសធវើអាំសពើាប 

មិនមមនស ើយ ។ 
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 ន  នវ  កទេហយា  នទវនលាកំ  វជនត ិ 

 ពាលា  ហនវ នបបេំេនត ិ  ទាន ំ

 ធីនោ  េ  ទាន ំ អនុនមាទមានោ 

 នតននវ  នសា នហាតិ  េុខី  បេតថ ។ 

 បុគ្គលក្ាំណាញ់ វិតោវ ញមិនានសៅកាន់សទវសោក្សទ ជនោល

ទាំងឡាយ មិន រស ើរទនស ើយ ចាំមណក្អនក្រាជញមតងអនសុមាទ ទន 

សរោោះស តុស ោះ សោក្មតងានស ចក្ឋី ុខក្នុងសោក្ខ្ជងមុខ ។ 

 បឋវោ  ឯកេនជជន េគ្គេស  គ្មននន  វា 

 េព្វនលាកាធិបនេចន នសាោបតតផិលំ  វេំ ។ 

 សោតាបតតិផល ជាគ្ុណជាតដ៏របស ើរ ជាងោពពនឯក្រាជយសលើ

មផនដផីង ជាងដើសណើ រសៅកាន់ឋាន ួគ្ផ៌ង ជាងោពជាធាំក្នុងសោក្

ទាំងមូលផង ។  

3 

ពុទ ធវគ គទី១៤ 

 កិនចាឆ   មនេុសបឋលិានភា  កិេឆំ  មចាច ន  ជីវហត ំ

 កិេឆ ំ េទធមាេសវន ំ  កិនចាឆ   ព្ទុាធ នមបុោនទា ។ 
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 ការរតលប់ានអតតោពជាមន ុស ានសដាយក្រម ការរ ់សៅ

រប ់ តវទាំងឡាយ ានសដាយក្រម ការោឋ ប់ធម៌រប ់ បបុរ  ាន

សដាយក្រម ការសក្ើតស ើងពនរពោះពុទធទាំងឡាយ ានសដាយក្រម ។ 

 េព្វបាបេស  អកេណ្ ំ កុេលេសូបេមបទា 

 េេិតតបេហនយាទបន ំ ឯតំ  ព្ុទាធ ន  សាេនំ ។ 

 ការមិនសធវើាបទាំងពួង ការញុាាំងក្ុ លឲ្យសក្ើតស ើង ការសធវើចតិត

រប ់ខលួនឲ្យផូរផង ់សនោះជាោក្យសរបៀនរបសៅ រប ់រពោះពុទធទាំងឡាយ ។ 

 ខនត ិ  បេមំ  តនបា  តតីិកាខ  

និពាវ នំ  បេមំ  វទនត ិ  ព្ុទាធ  

ន  ហិ  បព្វជិនោ  បេបូោត ី

េមនណា  នហាតិ  បេំ  វហនហឋយនោត  ។ 

ខនតិ គ្ឺស ចក្ឋីអត់ធន់ ជាតបធម៌ដ៏ឧតតម រពោះពុទធទាំងឡាយ មតង

សោលថ្ល រពោះនិោវ នជាធមមជាតដ៏ឧតតម បគុ្គលមដល មាល ប់ តវដពទ មនិ

ស ម្ ោះថ្លបពវជិតសទ   បគុ្គលមដលសបៀតសបៀន តវដពទ   ក៏្មិនស ម្ ោះថ្ល 

 មណៈស ើយ ។ 

 អនូបវានទា  អនូបោនោ បាតិនមានកខ  េ  េំវនោ 

 មតតញ្ញោ   េ   ភតតេា ឹ  បនតញច   េយោេន ំ

 អធិេិនតត  េ  អានយានគា  ឯតំ  ព្ុទាធ ន  សាេនំ ។ 
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 ការមិនតិោះសដៀល(អនក្ដពទ)១ ការមនិសបៀតសបៀន(អនក្ដពទ)១ ការ

 រងួមក្នុងាតិសមាក្ខ១  ោពជាអនក្ដឹងរបមាណក្នុងភតត១ ការសដក្និង

អងគុយក្នុងទីោង ត់១  ការពាយាមក្នុងអធិចតិត១ នុ៎ោះជាោក្យសរបៀនរបសៅ

រប ់រពោះពុទធទាំងឡាយ ។ 

 ន  កហាបណ្វនេសន  កិតតិ  កានមេុ  វហជជត ិ

 អបបេោទា  ទុកាខ   កាមា  ឥតិ  វហញ្យ  បណ្ឌ ិនោ 

 អបិ  ទិនព្វេុ  កានមេុ  េតឹ  នសា  ោធិគ្េឆតិ 

 តណ្ហ កខយេនោ  នហាត ិ  េមាា េមោញទធសាវនកា ។ 

 ការ កប់ កល់ ក្នុងកាមទាំងឡាយ រមមងមិនមានសរោោះក្ហាបណៈ

(មដលធាល ក់្ចុោះ) ដូចទឹក្សភលៀងសទ កាមទាំងឡាយមាន ុខតិច មានទកុ្ខសរចើន 

អនក្រាជញដឹងចា ់ យា៉ា ងសនោះស ើយ សោក្មិនានសរតក្អរក្នុងកាម

ទាំងឡាយ  ូមបីជាទិពវស ើយ ោវក័្រប ់រពោះ មាម  មពុទធរមមងជាអនក្

សរតក្អរក្នុងធម៌ជាសរគ្ឿងអ ់តណាហ  ។ 

 ព្ហុំ  នវ  េេណ្ំ  យនត ិ បព្វោនិ  វោនិ  េ 

 អាោមេកុខនេតោន ិ មនុេោ  ភយតជជោិ 

 ននតំ  នោ  េេណ្ំ  នខមំ  ននតំ  េេណ្មុតតម ំ

 ននតំ  េេណ្មាគ្មា   េព្វទុកាខ   បមុេចតិ ។ 

 មន ុសទាំងឡាយ សរចើន ក់្ រតូវភ័យគ្ាំរាមស ើយ មតងយក្ភនាំ  

អារាមនិងរកុ្ខសចតិយជាទីពឹង,    ទីពឹងមបបសនោះ មិនមមនជាទីពឹងដ៏សក្សមសទ 
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ទីពឹងមបបសនោះ មនិមមនជាទីពឹងដ៏ឧតតមសទ បគុ្គលអារ ័យនវូទីពឹងសនោះ

ស ើយ រមមងមិនរចួរ  ោះ្ក្ទកុ្ខទាំងពួងស ើយ ។ 

 នយា េ  ព្ុទធញច   ធមាញច  េង្ឃញច   េេណ្ំ  គ្នោ 

 េោត េហ  អេហយេចាច និ   េមាបបញ្យ  បេសត ិ

 ទុកខំ  ទុកខេមុបោទំ ទុកខេស  េ  អតិកកម ំ

 អេហយញច ឋាង្គកិំ  មគ្គំ ទុកខូបេមគាមិន ំ

 ឯតំ  នោ  េេណ្ំ  នខមំ ឯតំ  េេណ្មុតតម ំ

 ឯតំ  េេណ្មាគ្មា េព្វទុកាខ   បមុេចតិ ។ 

 លុោះមតបុគ្គលណា យក្រពោះពុទធ រពោះធម៌ រពោះ ងឃ ជាទីពឹង ស ើញ

ចា ់នវូអរយិ ចចៈទាំង៤ គ្ទឺកុ្ខ ចច ១ ទកុ្ខ មុទយ ចច ១ និសរាធ ចច 

ក្នលងទកុ្ខ ១ អរយិមគ្គរបក្បសដាយអងគ ៨ ជាដើសណើ រសៅកាន់រពោះនិោវ ន 

មដលជាទីរមាង ប់ទកុ្ខ ១ សដាយរាជាញ ដ៏របពព សនោះឯងជាទីពឹងដ៏សក្សម សនោះឯង

ជាទីពឹងដ៏ឧតតម បុគ្គលអារ ័យទីពឹងសនោះ(ស ើយ)  រមមងរចួរ  ោះ្ក្ ទកុ្ខ

ទាំងពួងាន ។  

 េុនោ  ព្ទុាធ នមុបោនទា     េុោ  េទធមានទេោ 

 េុោ  េង្ឃេស  សាមគ្គី    េមគាគ នំ  តនបា  េុនោ ។ 

 ការសក្ើតស ើងពនរពោះពុទធ ជា ុខ ការ មមឋងរពោះ ទធមម ជា ុខ 

ស ចក្ឋីរពមសរពៀងោន ពនពួក្ ( ងឃឬពួក្រក្ុម) ជា ុខ ស ចក្ឋីរពមសរពៀង

ោន  រប ់អនក្មានតបធម៌ទាំងឡាយ ជា ុខ ។  



-53- 
 

 បូជាេនហ  បូជយនោ  ព្ុនទធ យទិ  េ  សាវនក 

 បបញច េមតកិកននត  តិណ្ណ នសាកបេហទរនវ 

 នត  ោទិនេ  បូជយនោ  និព្វញនត  អកុនោភនយ 

 ន  េកាក   បុញ្ំ  េង្គខ តុ ំ  ឥនមតតមបិ  នកនេិ ។ 

 កាលបុគ្គលបូជា  ដល់បូជារ បុគ្គល គ្រឺពោះពុទធ ឬោវក័្រប ់

រពោះពុទធ មដលក្នលងផុតបបញ្ចធម ៌ មដលក្នលងផុតស ចក្ឋីសោក្និងខសឹក្- 

ខសួល ឬកាលបូជាដល់បូជារ បុគ្គលទាំងស ោះ មដលរបក្បសដាយតាទិ-

គ្ុណ សោក្មនិមានភ័យអាំពីទីណា  មូបនិីោវ នសៅស ើយ បុគ្គលណាមួយ 

មិនអាចរាប់បុណយថ្ល បុណយសនោះមានរបមាណប៉ាុសណណ ោះានស ើយ ។ 

3 

សុខវគ គទី១៥ 
 ជយំ  នវេំ  បេវត ិ ទុកខំ  នេតិ  បោជិនោ 

 ឧបេនោត   េុខំ  នេត ិ ហិោវ   ជយបោជយំ ។ 

 បុគ្គលអនក្ឈនោះ មតងរងនវូសពៀរ បុគ្គលអនក្្ញ់ មតងសដក្ជាទកុ្ខ 

ចាំមណក្បគុ្គលលោះបងក់ារឈនោះនិងការ្ញ់សចញស ើយ ជាអនក្ ងប់រមាង ប់ 

សទើបសដក្ជា ុខ ។ 

 នតថិ  ោគ្េនមា  អគ្គិ នតថិ  នទាេេនមា  កល ិ

 នតថិ  ខនធេមា  ទុកាខ  នតថិ  េនត ិ  បេំ  េុខំ ។ 
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 សភលើងស មើសដាយរាគ្ៈ    មនិមាន   សទ ក្ាំ ុ ស មើសដាយសទ ៈ 

មិនមាន   ទកុ្ខទាំងឡាយស មើសដាយខនធមិនមាន     ុខសរដពីស ចក្ឋី ងប់ 

មិនមាន ។ 

 ជិឃចាឆ   បេមា  នោគា   េង្គខ ោ  បេមា  ទុកាខ  

 ឯតំ  ញោវ   យថាភូត ំ   និពាវ នំ  បេមំ  េុខំ ។ 

 ស ចក្ឋីសរ ក្ឃាល ន ជាសរាគ្យា៉ា ងពរក្មលង  ងាខ រទាំងឡាយ ជា

ទកុ្ខយា៉ា ងពរក្មលង (អនក្រាជញ) ដឹងចា ់ស ចក្ឋនីុ៎ោះ តាមពិតស ើយ (រមមង

សធវើឲ្យចា ់)នវូរពោះនិោវ ន ជា ុខយា៉ា ងពរក្មលង ។ 

 អានោគ្យបេមា  លាភា   េនតញឋាិបេមំ  ធនំ 

  វហេោេបេមា  តត ី   និពាវ នំ  បេមំ  េុខំ ។ 

 ការមិនមានសរាគ្ ជាោភយា៉ា ងពរក្មលង ស ចក្ឋ ីស ឋ  ជារទពយ

យា៉ា ងពរក្មលង ស ចក្ឋី និទធោន ល ជាញាតយិា៉ា ងពរក្មលង រពោះនិោវ នជា

 ុខយា៉ា ងពរក្មលង ។ 

 សាធុ  ទេសនមេហយាន ំ   េនេ ិវានសា  េទា  េុនោ 

 អទេសននន  ពាលាន ំ   និេចនមវ  េុខី  េិយា ។ 

 ការជួបរបទោះ រពោះអរយិបុគ្គលទាំងឡាយ ជាការលឡ   ការសៅរមួ

ជាមួយរពោះអរយិបុគ្គលទាំងឡាយ ជាស តុឲ្យសក្ើតស ចក្ឋី ុខ ពវកាល 

បុគ្គលគ្បបមីានស ចក្ឋី ុខអ ់កាលជានិចចាន សរោោះមនិចបួរបទោះ

បុគ្គលោលទាំងឡាយ ។ 
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 ពាលេង្គតចាេី   ហ ិ ទីឃមទាធ ន   នសាេត ិ

 ទុនកាខ   ពានលហិ  េំវានសា  អមិនតតននវ  េព្វនសា ។ 

 បគុ្គលអនក្របរពឹតត មគ្ប់សដាយជនោល រមមងសោក្ោឋ យអ ់

កាលយូរអមងវង ការសៅរមួជាមួយនឹងជនោល រមមងជាទកុ្ខ ពវកាល ។ 

3 

បយិវគគទី១៦ 
 បិយនោ  ជាយតី  នសានកា បិយនោ  ជាយតី  ភយ ំ

 បិយនោ  វហបបមតុតេស  នតថិ  នសានកា  កុនោ  ភយំ ។ 

 ស ចក្ឋីសោក្សក្ើតអាំពីស ចក្ឋរី ោញ់ ភយ័សក្ើតអាំពីស ចក្ឋី

រ ោញ់ កាលសបើរចួរ  ោះ្ក្ ស ចក្ឋីរ ោញ់ស ើយ ស ចក្ឋីសោក្

ក៏្មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពីណា ។ 

នបមនោ  ជាយតី  នសានកា នបមនោ  ជាយតី  ភយ ំ

នបមនោ  វហបបមុតតេស  នតថិ  នសានកា  កុនោ  ភយំ ។ 

 ស ចក្ឋីសោក្សក្ើតអាំពីស ចក្ឋរី ោញ់ ភយ័សក្ើតអាំពីស ចក្ឋី

រ ោញ់ កាលសបើរចួរ  ោះ្ក្ ស ចក្ឋីរ ោញ់ស ើយ ស ចក្ឋីសោក្

ក៏្មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពីណា ។ 

 េតិយា  ជាយតី  នសានកា  េតិយា  ជាយតី  ភយ ំ

 េតិយា  វហបបមតុតេស    នតថិ  នសានកា  កុនោ  ភយំ ។ 
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 ស ចក្ឋីសោក្សក្ើតអាំពីតសរមក្  ភ័យសក្ើតអាំពីតសរមក្ កាលសបើរចួ

រ  ោះ្ក្តសរមក្ស ើយ     ស ចក្ឋីសោក្ក៏្មលងមាន   ភ័យនឹងមានមក្

ពីណា ។ 

 កាមនោ  ជាយតី  នសានកា កាមនោ  ជាយតី ភយ ំ

 កាមនោ  វហបបមតុតេស  នតថិ  នសានកា  កុនោ  ភយំ ។ 

 ស ចក្ឋីសោក្សក្ើតអាំពីកាម  ភ័យសក្ើតអាំពីកាម កាលសបើរចួរ  ោះ

្ក្កាមស ើយ ស ចក្ឋីសោក្ក៏្មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពីណា ។ 

 តណាហ យ  ជាយតី  នសានកា តណាហ យ  ជាយតី  ភយ ំ

 តណាហ យ  វហបបមតុតេស  នតថិ  នសានកា  កុនោ  ភយំ ។ 

ស ចក្ឋីសោក្សក្ើតអាំពីតណាហ  ភ័យសក្ើតអាំពីតណាហ  កាលសបើរចួ

រ  ោះ្ក្តណាហ ស ើយ ស ចក្ឋីសោក្ក៏្មលងមាន ភ័យនឹងមានមក្ពីណា  

 េិេបបវាេឹ  បុេហេ ំ   ទូេនោ  នសាតថិមាគ្ត ំ

 តតី  មិោត   េុហជាជ   េ   អភិននរនត ិ   អាគ្តំ  

 តនថវ  កតបញ្ុមប ិ   អសាា   នលាកា  បេំ  គ្តំ 

 បុញ្និ  បឋិគ្ណ្ហ នត ិ   បិយំ  តតីវ  អាគ្តំ ។ 

 ពួក្ញាតិក្ឋ ី មរិតក្ឋី  មាល ញ់ក្ឋ ី រមមងសរតក្អរនឹងបុរ មដលឃាល ត

ោន អ ់កាលយូរ  មក្អាំពីចមាង យសដាយ ួ ឋី  មក្ដល់ស ើយ  យា៉ា ងណាម-ិ

ញ បុណយទាំងឡាយមតងទទលួបគុ្គល មដលានសធវើបុណយ ចយតុអាំពីមន ុស
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សោក្សនោះ  សៅកាន់សោក្ខ្ជងមុខ ដូចញាតទិាំងឡាយទទលួបុរ ជាទី

រ ឡាញ់សទើបមក្ដល់ ដូស ន្ ោះឯង ។ 

3 

លោធវគគទី១៧ 
 នយា  នវ  ឧបបតិតំ  នកាធំ   េថំ  ភនត ំវ  ធាេនយ 

 តមហំ   សាេថឹ   ព្ព្ូមិ      េេាិគាគ នហា  ឥតនោ  ជនោ ។ 

 បុគ្គលឃាត់ស ចក្ឋីសរកាធមដលសក្ើតស ើងស ើយ ដចូោរថទីប់រថ

មដលក្ាំពុងសលឿនាន តថ្លគ្តសៅបុគ្គលស ោះថ្លជាោរថី  ជនសរដពី

សនោះរោន់មតជាអនក្កាន់មខសបរ (មិនមមនោរថីស ើយ) ។ 

 អនកាក នធន  ជិនន  នកាធំ    អសាធំុ  សាធុោ  ជិនន 

 ជិនន  កទេហយំ  ទាននន    េនេចោលកិវាទិនំ ។ 

 បុគ្គលគ្បបីផ្កច ញម់ន ុសសរកាធ សដាយស ចក្ឋមីិនសរកាធ គ្បបី

ផ្កច ញ់មន ុសអ បបុរ  សដាយ បបុរ  គ្បបីផ្កច ញ់មន ុសក្ាំណាញ ់

សដាយការឲ្យ គ្បបីផ្កច ញ់មន ុសនិយាយោក្យមនិពិត សដាយោក្យពិត ។ 

 អហឹេកា  នយ  មុននយា និេចំ  កានយន  េំវោុ 

 នត   យនតិ   អេចញតំ   ឋានំ  យតថ  គ្ោតា   ន  នសាេនេ ។ 
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 ជនទាំងឡាយណា  ជាអនក្រាជញ(១) មិនសបៀតសបៀន តវដពទ 

 រងួមស ើយសដាយកាយទវ រ (ជាសដើម) ជានិចច ជនទាំងឡាយស ោះ រមមង

សៅកាន់ោថ នដ៏មិនមរបរបួល ជាោថ នមដលសគ្សៅដល់ស ើយ មតងមិន

សោក្ោឋ យ ។ 

3 

មលវគគទី១៨ 
បណ្ឌញ បលានសាវទានិេ ិ

 យមបុេហសាបិ  េ  នត  ឧបឋាោិ 

 ឧនយោគ្មុនខ  េ  តិឋាេិ 

 បានថយយមបិ  េ  នត  ន  វហជជតិ ។ 

 ឥ ូវសនោះ ខលួនអនក្ដចូ លឹក្សឈើទុាំស ើយ ទាំងពួក្បុរ រប ់

យមរាជ រាក្ដដល់អនក្ស ើយ        ខលួនអនក្តាាំងសៅក្នុងមាត់ស ចក្ឋីវ ិ   

 ូមបីស បៀងគ្ឺក្ុ លរប ់អនក្ ក៏្មិនទន់មានស ើយ ។ 

 នសា  កនោហិ  ទីបមតតនោ 

 ខិបបំ  វាយម  បណ្ឌ ិនោ  ភវ 

 និទធនតមនលា  អនង្គនណា 

 ទិព្វំ  អេហយភូមិនមហិេិ ។ 

                                                             

១- ាំសៅយក្ស ក្ខមុនី មដល សរមចមគ្គផល សដាយសមាសនយយបបដិបទ ។ 
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 អនក្ចូរសធវើក្ុ លជាទីពឹង រមាប់ខលួនសៅ ចូរពាយាមឲ្យឆ្ងប់សៅ 

ចូរជាអនក្រាជញសៅ សបើអនក្(សធវើយា៉ា ងសនោះស ើយ) នឹងសៅជាអនក្ក្មាច ត់បង់

មនទិលាន មនិមានទីទលួគ្ឺក្ិសល  នឹងដល់នវូភូមិរប ់រពោះអរយិៈ ដចូជា

ទិពវាន ។ 

ឧបនីតវនយា   វទានិេ ិ

េមបយានោេិ  យមេស  េនត ិក ំ

វានសាបិ  េ   នត   នតថិ   អនតោ 

បានថយយមបិ  េ   នត   ន   វហជជតិ ។ 

 ឥ ូវសនោះ ខលួនអនក្រតូវជរាចូលដល់ស ើយ ជាអនក្សរៀបដើសណើ រសៅ

កាន់ មាន ក់្យមរាជ   មយួសទៀត   ទី ាំចតក្នុងចស ល ោះមិនមានដល់អនក្សទ 

 ូមបីស បៀងក៏្មិនមានដល់អនក្ ។ 

 អនុបុនព្វន  នមធាវ ី នថាកំ  នថាកំ  ខនណ្  ខនណ្ 

 កមាា នោ  េជតនេសវ និទធនម  មលមតតនោ ។ 

 អនក្មានរាជាញ  គ្ួរក្មាច ត់បងម់នទិលរប ់ខលួន  បនតិចមឋង ៗ   រាល់ ៗ

ខណៈ  សដាយលាំដាប់ ដចូជាងមា ជរមោះ នឹម ឬមរចោះរប ់មា ដូស ន្ ោះ ។ 

 អយសា  វ  មលំ  េមុឋាតិ ំ

 តទុដ្ឋា យ  តនមវ  ោទត ិ

 ឯវំ  អតិនធានចាេហន ំ

 សានិ  កមាា និ  នយនតិ  ទុគ្គតឹ ។ 
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 មរចោះសក្ើតអាំពីមដក្ លុោះសក្ើតអាំពីមដក្ស ោះស ើយ មតង ុីមដក្ស ោះ

វញិ យា៉ា ងណាមិញ  ក្មមទាំងឡាយរប ់ខលួន មតង ាំបុគ្គលអនក្របរពឹតតក្នលង

បញ្ញដ ជាសរគ្ឿងជរមោះចិតត ឲ្យសៅកាន់ទគុ្គត ិក៏្យា៉ា ងស ោះឯង ។ 

 អេជាយមលា  មោត    អនុដ្ឋា នមលា  ឃោ 

 មលំ  វណ្ណ េស  នកាេជជ ំ  បមានទា  េកខនោ  មលំ ។ 

 មនតទាំងឡាយ មានការមិនោវ ធាយជាមនទិល ផទោះទាំងឡាយ មាន

ការមិនមថទាំ ជាមនទិល ស ចក្ឋីខជិលជាមនទិលរប ់ពណ៌ មបុរ ស ចក្ឋី

របមាទ ជាមនទិលរប ់បគុ្គលអនក្រក្ា ។ 

 មលតិថិយា  ទុេចេហត ំ  មនេឆេំ  ទទនោ  មលំ 

 មលា  នវ  បាបកា  ធមាា   អេាឹ  នលានក  បេមហិ  េ  

 តនោ  មលា  មលតេ ំ  អវហជាជ   បេមំ  មល ំ

 ឯតំ  មលំ  បហោតា ន    និមាលា  នហាថ  ភិកខនវា ។ 

 ការរបរពឹតតិអារក្ក់្ ជាមនទិលរប ់ន្រ តី ស ចក្ឋកី្ាំណាញ់ជាមនទិល

រប ់អនក្ឲ្យ ធម៌អារក្ក់្ទាំងឡាយ ជាមនទិលក្នងុសោក្សនោះនិងសោក្ខ្ជង

មុខ ធមមជាតជាមនទិលដ៏សលើ លប់ ជាងមនទិលទាំងស ោះ គ្ឺអវជិាជ ជាមនទិល

ដ៏ពរក្មលង មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អនក្ទាំងឡាយចូរលោះមនទិលទាំងសនោះសចញ 

ចូរក្ុាំជាអនក្មានមនទិលស ើយ ។ 

 នយា  បាណ្មតមិានបត ិ  មុសាវាទញច   ភាេត ិ

 នលានក  អទិនេ ំ  អាទិយតិ បេទាេញច   គ្េឆតិ 
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 េោុនមេយបានញច     នយា  ននោ  អនុយុញជត ិ

 ឥនធវនមនសា  នលាកេា ឹ  មូលំ  ខណ្តិ  អតតនោ ។ 

 ជនណា មាល ប់ តវផង និយាយក្ុ ក្ផង កាន់យក្វតថុមដលសគ្

មិនានឲ្យ ក្នុងសោក្ផង ស ពរបពនធរប ់អនក្ដពទផង ជនណាផកឹ្ ុរា

និងសមរយ័ផង ជនស ោះឯងស ម្ ោះថ្ល ោ ់រសមលើងឫ គ្ល់រប ់ខលួន ក្នុង

សោក្សនោះសដាយពិត ។ 

 នតថិ  ោគ្េនមា  អគ្គិ   នតថិ  នទាេេនមា  គ្នហា 

 នតថិ  នមាហេមំ  ជាល ំ   នតថិ  តណាហ េមា  នទី ។ 

សភលើងស មើសដាយរាគ្ៈ   មិនមាន    ការ្ប់ស មើសដាយសទ ៈ   មិន-

មាន  បណាឋ ញស មើសដាយសមា ៈ មិនមាន  ទឹងស មើសដាយតណាហ  មនិមាន ។ 

3 

ធមមដ្ ឋវគ គទី១៩ 
 ន  នតន  បណ្ឌ ិនោ  នហាត ិ យាវោ  ព្ហុ  ភាេត ិ

នខមី  អនវេី   អភនយា  បណ្ឌ ិនោតិ  បវុេចតិ ។ 

 បុគ្គល ស ម្ ោះថ្លបណឍ ិ ត មនិមមនសរោោះស តុរតឹមមតសចោះនិយាយ

សរចើនសទ លុោះរតាមតបុគ្គលមដលមានស ចក្ឋីសក្សម មនិមានសពៀរ មិនមាន

ភ័យ សទើបសៅថ្ល បណឍ ិ តាន ។ 
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ន  ោវោ  ធមាធនោ      យាវោ  ព្ហុ  ភាេត ិ

 នយា  េ  អបបមបិ  េុោវ ន    ធមាំ  កានយន  បេសត ិ

 េ  នវ  ធមាធនោ  នហាតិ      នយា  ធមាំ  នបបមជជតិ ។ 

 បុគ្គល មិនទន់ស ម្ ោះថ្ល ជាអនក្រទរទងធ់ម៌ សរោោះស តុមតសចោះ

និយាយសរចើនសទ លុោះរតាមតបគុ្គលណាោឋ ប់ពុទធវចនៈ  ូមបមីានរបមាណ

តិច ស ើយស ើញធម៌សដាយ មកាយគ្ចឺិតតាន បុគ្គលស ោះសទើបស ម្ ោះថ្ល

ជាអនក្រទរទងធ់ម៌ បគុ្គលណាមិនសមើលងាយធម ៌ បុគ្គលស ោះឯងស ម្ ោះថ្ល

ជាអនក្រទរទងធ់ម៌ ។ 

 ន  នតន  នថនោ  នហាត ិ     នយនេស  បលិតំ  េិនោ 

 បេហបនកាក   វនយា  តេស     នមាឃជិនណាណ តិ  វុេចតិ ។ 

 បុគ្គលមានក្ាល កូវស ើយ សដាយស តុណា ស ម្ ោះថ្លជាសថរៈ

សដាយស តុស ោះ មិនទន់ានសទ វយ័រប ់បុគ្គលស ោះ ្ ់រជុលស ើយ 

សៅថ្ល ្ ់សដាយសមា ៈ ។ 

 យមហិ  េេចញច   ធនមាា   េ     អហឹសា  េញ្នមា  ទនមា 

 េ  នវ  មនតមនលា  ធីនោ    នសា  នថនោតិ  បវេុចតិ ។ 

 លុោះរតាមត ចចៈផង ធម៌ផង ការមិនសបៀតសបៀនផង ការ រងួមផង 

ការទ ូម នខលួនផង មានក្នុងបុគ្គលណា បុគ្គលស ោះឯងជាអនក្មានមនទិលខ្ជជ ក់្

ស្លស ើយ   ជាអនក្មានរាជាញ   សទើបសៅថ្ល សថរៈ ។ 

3 
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មគគវគ គទី២០ 
េនព្វ  េង្គខ ោ  អនិចាច ត ិ   យទា  បញ្យ  បេសត ិ

 អថ   និព្វិនរតិ   ទុនកខ   ឯេ  មនគាគ   វហេុទធិយា ។ 

កាលណា បុគ្គលយល់ស ើញសដាយរាជាញ ថ្ល  ងាខ រទាំងពួងមិន

សទៀងដូសចនោះ កាលសណាោះ រមមងសនឿយណាយក្នងុស ចក្ឋីទកុ្ខ សនោះជាផលូវពន

ស ចក្ឋីបរ ិុទធិ ។ 

 េនព្វ  េង្គខ ោ  ទុកាខ ត ិ យទា  បញ្យ  បេសត ិ

 អថ  និព្វិនរតិ  ទុនកខ ឯេ  មនគាគ   វហេុទធិយា ។ 

 កាលណា បុគ្គលយល់ស ើញសដាយរាជាញ ថ្ល  ងាខ រទាំងពួង ាំ

មក្នវូស ចក្ឋីទកុ្ខដូសចនោះ កាលសណាោះ រមមងសនឿយណាយក្នុងស ចក្ឋទីកុ្ខ 

សនោះជាផលូវពនស ចក្ឋីបរ ិទុធិ ។ 

 េនព្វ  ធមាា   អនោត ត ិ យទា  បញ្យ  បេសត ិ

 អថ  និព្វិនរតិ  ទុនកខ ឯេ  មនគាគ   វហេុទធិយា ។ 

 កាលណា បុគ្គលយល់ស ើញសដាយរាជាញ ថ្ល ធម៌ទាំងពួងមិនមមន

ជារប ់ខលួនដូសចនោះ កាលសណាោះ រមមងសនឿយណាយក្នុងស ចក្ឋទីកុ្ខ សនោះជា

ផលូវពនស ចក្ឋីបរ ិទុធិ ។ 

 តំ   បុតតបេេុមាតត ំ    ព្ោេតតមនេំ  នេ ំ

 េុតតំ  គាមំ  មនហានោវ    មេចញ  អាទាយ  គ្េឆតិ ។ 
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 មចច ុ គ្ឺស ចក្ឋីោល ប់ មតង ាំយក្នរជន អនក្រ វងឹរជប់ក្នុងក្ូននិង

 តវចិញ្ចឹ ម មានចតិតជាប់ចាំោក់្ ក្នុងអារមមណ៍សផសងៗស ោះ ដចូជើនន់ទឹក្ធាំ ាំ

យក្អនក្រ ុក្ក្ាំពុងសដក្លក់្សៅ ។ 

 ន  េនត ិ  បុោត   ោណាយ   ន  បិោ  នបិ  ព្នធវា 

 អនតនកោធិបនេេស       នតថិ  តតីេុ  ោណ្ោ 

 ឯតមតថវេ ំ ញោវ      បណ្ឌ ិនោ  េលីេវំុនោ  

 និពាវ នគ្មនំ  មគ្គំ     ខិបបនមវ  វហនសាធនយ ។ 

 បុគ្គល កាលរតូវមចចរុគ្ប ងកត់ស ើយ ក្ូនទាំងឡាយមិនមាន

សដើមបីជាទីពឹង បិតា ក៏្មិនមាន ទាំងសៅពងស ក៏្មនិមានសដើមបីជាទីពឹងស ើយ 

ស ចក្ឋីទីពឹងក្នុងញាតទិាំងឡាយ ក៏្មនិមាន បណឍ ិ តដឹងអាំណាចរបសយាជន៍

សនោះស ើយ គ្ួរជាអនក្ រងួមក្នុង ីល គ្ួររបញាប់របញាល់ជរមោះផលូវជាទីសៅ

កាន់រពោះនិោវ នឲ្យាន ។ 

3 

បកណិ្ណ កវគ គទី២១ 
 មោត េខុបេហចាច គា បនេស  នេ  វហបុលំ  េុខ ំ

 េនជ  មោត េុខំ  ធីនោ េមបេស ំ វហបលុំ  េុខំ ។ 

 សបើស ើញស ចក្ឋី ុខដធ៏ាំទោូយ សរោោះលោះបង ់ុខលមមរបមាណ 

អនក្មានរាជាញ  កាលស ើញ ុខដធ៏ាំទោូយ គ្បបីលោះ ុខលមមរបមាណ

សចញ ។ 
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 បេទុកខូបធាននន នយា អតតនោ  េុខមិេឆត ិ

 នវេេំេគ្គេំេនដ្ឋា  នវោ  នសា  ន  បេហមុេចតិ ។ 

 ជនរាថ្លន ស ចក្ឋី ុខសដើមបីខលួន សដាយបងកទកុ្ខឲ្យអនក្ដពទ ជនស ោះ

ស ម្ ោះថ្ល រចបកូ្រចបល់ស ើយ សដាយការជាប់ចាំោក់្គ្ឺសពៀរ រមមងមិនរចួ

្ក្សពៀរសទ ។ 

 ទុបបព្វជជំ  ទុេភិេមំ ទុោវាសា  ឃោ  ទុោ 

 ទុនកាខ េមានេំវានសា ទុកាខ នុបតិតទធគូ្ 

តសាា   ន  េទធគូ្  េិយា ន  េ  ទុកាខ នុបតិនោ  េិយា ។ 

 ការសចញបួ ានសដាយរក្ ការសរតក្អររតូវានសដាយរក្ ផទោះ

ទាំងឡាយមានការសៅរគ្ប់រគ្ងសដាយលាំាក្ ជាការរក្ ការសៅរមួសដាយ

ជនស មើោន (១) (មដលមិនមានស ចក្ឋីសកាតមរក្ង)ជាការរក្ ជនអនក្សដើរផលូវ

ឆ្ងង យគ្ឺវដឋៈ មតងរតូវស ចក្ឋីទកុ្ខធាល ក់្ជាប់តាម សរោោះ តុស ោះ បុគ្គលមនិ

គ្បបីជាអនក្សដើរផលូវឆ្ងង យផង មនិគ្បបីជាអនក្រតូវស ចក្ឋីទកុ្ខធាល ក់្ជាប់តាមផង  

3 

នរិយវគគទី២២ 

 អភូតវាទី  និេយំ  ឧនបត ិ

 នយា  វាបិ  កោវ   ន  កនោមតីិ  ចាហ  

                                                             

១ -អា្រយខលោះមរបថ្ល ការសៅរមួសដាយជនមិនស មើោន គ្ឺ ទសុកាខ +អ មាន ាំវាសោ ។ 



-66- 
 

 ឧនភាបិ  នត  នបេច  េមា  ភវនត ិ  

 និហីនកមាា   មនុជា  បេតថ ។ 

 បុគ្គល សោលោក្យមនិពិត ឬបុគ្គលណាសធវើ(អាំសពើអារក្ក់្) ស ើយ

និយាយថ្លអញមិនសធវើសទ (បគុ្គលស ោះ) រមមងសៅកាន់នរក្, ជនទាំងពីរ ក់្ 

មដលមានអាំសពើទបសថ្លក្(ស មើោន )ស ោះ លុោះលោះសោក្សនោះសៅស ើយ រមមង

ជាអនក្ស មើោន (សដាយគ្តិ) ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខសទៀត ។ 

 កាសាវកណាា   ព្ហនវា   បាបធមាា   អេញ្ោ 

 បាបា  បានបហិ  កនមាហ ិ   និេយននត  ឧបបជជនេ ។ 

 ពួក្ជនសរចើន ក់្ មដលមានក្ព័នធព័ទធ សដាយ ាំពត់កាោវៈ មត

(របរពឹតត)ធមដ៌ោ៏មក្ មនិាន រងួម ពួក្ជនោមក្ទាំងស ោះ រមមងសៅ

សក្ើតក្នុងនរក្ សដាយោរក្មមទាំងឡាយដ៏ោមក្ស ោះ ។ 

នេនយោ  អនយាគុ្នោ  ភុនោត  តនោត   អគ្គិេិខូបនមា 

 យនញច   ភុនញជ យយ  ទុេសីនលា េឋាបិណ្ឌ ំ  អេញ្នោ ។ 

 បពវជិតរទុ ឋ ីល  ូវបរសិោគ្ដុើមដក្មដលក្ាំពុងសដឋ  មានពណ៌

ដូចអណាឋ តសភលើង របស ើរជាង, បពវជិតរទុ ឋ លី មិន រងួម បរសិោគ្ដុើ

ាយអនក្មដន នឹងរបស ើរដូចសមឋចាន ។ 

 កុនសា  យថា  ទុគ្គហិនោ  ហតថនមវានកុនតត ិ

 សាមញ្ំ   ទុបបោមឋា ំ  និេយាយូបកឌ្ឍតិ ។ 
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  បូវោល ាំង មដលបគុ្គលកាន់មនិចាំណាប់រមមងលោះពដ យា៉ា ងណាមិញ 

ោពជា មណៈ មដលបពវជតិកាន់មនិ ៊ប់ ួនស ើយ រមមងទញបពវជតិ

ស ោះសៅនរក្ យា៉ា ងស ោះឯង ។ 

 អកតំ  ទុកកតំ  នេនយោ  បចាឆ   តបតិ  ទុកកត ំ

 កតញច   េុកតំ  នេនយោ យំ  កោវ   ោនតុបបតិ ។ 

 អាំសពើអារក្ក់្ មដលបុគ្គលមិនសធវើ របស ើរជាង (សរោោះថ្ល) អាំសពើ

អារក្ក់្រមមងសធវើឲ្យសដឋ រក្ហាយ ក្នុងកាលជាខ្ជងសរកាយ បុគ្គលសធវើអាំសពើ

ណាស ើយ រមមងមិនសដឋ រក្ហាយសរកាយ អាំសពើស ោះជាអាំសពើលឡ សបើបុគ្គល

សធវើស ើយស ម្ ោះថ្ល បុគ្គលរបស ើរ ។ 

អលជជិោនយ  លជជនត ិ លជជោិនយ  ន  លជជនេ 

 មិចាឆ ទិឋាិេមាទាោ េោត   គ្េឆនត ិ  ទុគ្គតឹ ។ 

  តវទាំងឡាយ មដលរបកាន់មិ ឆ្ ទិដឌិ រមមងខ្ជម  ក្នុងស តុមដលសគ្

មិនរតូវខ្ជម   រមមងមិនខ្ជម   ក្នុងស តុមដលសគ្រតូវខ្ជម     តវទាំងស ោះ

មតងសៅកាន់ទគុ្គត ិ។ 

 អវនជជ  វជជមតិនោ វនជជ  េ  អវជជទេសិនោ 

 មិចាឆ ទិឋាិេមាទាោ េោត   គ្េឆនត ិ  ទុគ្គតឹ ។ 

  តវទាំងឡាយ មដលរបកាន់មិ ឆ្ ទិដឌ ិ រមមងយល់ស ើញក្នុងស តុ

មដលឥតសទ  ថ្លជាស តមុានសទ ផង យល់ស ើញក្នុងស តុមដលមាន

សទ  ថ្លជាស តុឥតមានសទ ផង  តវទាំងស ោះមតងសៅកាន់ទគុ្គត ិ។  
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នាគវគគទី២៣ 

 អបបមាទេោ  នហាថ េេិតតមនេុកខថ 

 ទុគាគ     ឧទធេថោត នំ បនង្ក  េនោេ វ  កញុជ នោ ។ 

 អនក្ទាំងឡាយ ចូរសរតក្អរក្នុងស ចក្ឋមីិនរបមាទ ចូរក្ាចតិតរប ់

ខលួន ចូរសរ ើខលួន្ក្ភក់្គ្កឺ្ិសល  មដលឆលងានសដាយក្រម ដចូដើរមីដលជាប់

សៅក្នុងភក់្សរ ើខលួនឲ្យរចួាន ។ 

 េុោ  មនតតយយោ  នលានក អនថា  នបនតតយយោ  េុោ  

 េុោ  សាមញ្ោ  នលានក អនថា  ព្ព្ហាញ្ោ  េុោ ។ 

 ស ចក្ឋីរបតិបតតិលឡក្នុងមាតា   ាំស ចក្ឋី ខុមក្ឲ្យក្នុងសោក្ 

មា៉ា ងសទៀត ស ចក្ឋរីបតិបតតិលឡក្នុងបិតា  ាំស ចក្ឋី ុខមក្ឲ្យ ស ចក្ឋី

របតិបតតិលឡក្នុង មណៈ  ាំស ចក្ឋី ុខមក្ឲ្យក្នុងសោក្ មា៉ា ងសទៀត 

ស ចក្ឋីរបតិបតតិលឡក្នុងរោ មណ៍  ាំស ចក្ឋី ុខមក្ឲ្យ ។ 

 េុខំ  យាវ  ជោ  េលី ំ     េុោ  េទាធ   បតិឋាោិ 

 េុនោ  បញ្បឋិលានភា     បាបានំ  អកេណ្ំ  េុខំ ។ 

  ីល ាំស ចក្ឋី ុខមក្ឲ្យ ដរាបដល់្ ់ជរា  ទធ មដលបុគ្គល

តមកល់ ៊ប់ស ើយ  ាំស ចក្ឋី ុខមក្ឲ្យ ការានរាជាញ   ាំស ចក្ឋី ុខមក្

ឲ្យ ការមនិសធវើាបទាំងឡាយ  ាំស ចក្ឋី ុខមក្ឲ្យ ។ 

3 
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ត្ណ្ហា វគ គទី២៤ 
 យថាបិ  មូនល  អនុបទរនវ  ទនេហ  

 ឆិនោេ បិ  េុនកាខ   បនុនេវ  េូហត ិ

ឯវមបិ  តណាហ នុេនយ  អនូហនត  

និព្វតតតី  ទុកខមិទំ  បុនបបញនំ ។ 

កាលសបើឫ សឈើមិនមានស ចក្ឋីអនតរាយ សៅមាាំមួនសទ សដើមសឈើ

ទកុ្ជាកាប់ស្លស ើយ ក៏្មតងដុោះស ើងសទៀតាន មានឧបមាដូចសមឋចមិញ 

កាលសបើតណាហ ន ុ័យ បុគ្គលក្មាច ត់មិនទន់ានស ើយ  ទកុ្ខ (មានជាតិទកុ្ខ

ជាសដើម)សនោះ ក៏្មតងសក្ើតសរឿយៗ មានឧបសមយយដសូ ន្ ោះឯង ។   

  តេិណាយ  បុេកខោ  បជា 

   បេហេបបនត ិ  េនសាវ  ពាធិនោ 

   េនញ្ជនេង្គេោត  

  ទុកខមុនបនត ិ  បុនបបញនំ  េោិយ ។ 

ពួក្ តវមដលតណាហ  ជាទីញុាាំង តវឲ្យតក់្ លតុ រក្ុងទកុ្ស ើយ 

មតងរនធត់ដចូទនាយមដលរោនទក់្ានស ើយដូស ន្ ោះ ពួក្ តវមដលជាប់

ក្នុង ាំសយាជនៈនិង ងគធម៌  (ធម៌ជាសរគ្ឿងចាំោក់្) មតងដល់នវូស ចក្ឋីទកុ្ខ

សរឿយៗអ ់កាលអមងវង ។ 

  នយ  ោគ្េោត នុបតនត ិ  នសាត ំ

  េយំ  កតំ  មកកឋនកាវ  ជាល ំ
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  ឯតមបិ  នឆោវ ន  វជនត ិ  ធីោ 

  អននបកខិនោ  េព្វទុកខំ  បហាយ ។ 

ពួក្ជនណា សរតក្អរសដាយអាំណាចរាគ្ៈ ពួក្ជនស ោះមតងធាល ក់្ចុោះ

កាន់មខសតណាហ  ដចូពីងោងទមាល ក់្ខលួនចុោះកាន់ ាំណាញ់ មដលសធវើស ើយ

សដាយខលួនឯង  អនក្រាជញទាំងឡាយមតងកាត់មខសតណាហ ស ោះ ជាអនក្មិនមាន

ស ចក្ឋីអាសឡាោះអាល័យ លោះទកុ្ខទាំងពួងសចញសៅ ។ 

  េព្វទានំ  ធមាទានំ  ជិោត ិ

  េព្វេេំ   ធមាេនសា  ជិោត ិ

  េព្វេតឹ   ធមាេតិ   ជិោត ិ

  តណ្ហ កខនយា  េព្វទុកខំ  ជិោតិ ។ 

ធមមទនឈនោះអាមិ ទនទាំងពួង ធមមរ ឈនោះរ ទាំងពួង ស ចក្ឋី

សរតក្អរក្នុងធម៌ ឈនោះស ចក្ឋីសរតក្អរទាំងពួង ការអ ់តណាហ  ឈនោះទកុ្ខ

ទាំងពួង ។ 

ហននតិ  នភាគា  ទុនមាធំ    នោ  េ  បាេគ្នវេិនោ 

នភាគ្តណាហ យ  ទុនមានធា    ហនត ិ  អនញ្វ  អតតនំ ។ 

សោគ្ៈទាំងឡាយ រមមង មាល ប់បគុ្គលអបបរាជាញ  ប៉ាុមនតមិន មាល ប់

បុគ្គលអនក្ម វងរក្សរតើយគ្រឺពោះនិោវ នសទ    ឯបគុ្គលអបបឥតរាជាញ  រមមង

 មាល ប់ខលួនឯង ដូចជា មាល ប់បុគ្គលដពទ សរោោះចាំណងក់្នុងសោគ្ៈ ។ 
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តិណ្នទាសានិ  នខោត ន ិ   ោគ្នទាសា  អយំ  បជា 

តសាា   ហិ  វីតោនគ្េ ុ   ទិនេ ំ  នហាតិ  មហបាលំ ។ 

មរ ទាំងឡាយមានសៅម ជាសទ  ពួក្ តវសោក្សនោះ មានរាគ្ៈជា

សទ  សរោោះស តុស ោះ ទនមដលបគុ្គលឲ្យស ើយដល់អនក្មានរាគ្ៈអ ់

ស ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន ។ 

តិណ្នទាសានិ  នខោត ន ិ     នទាេនទាសា  អយំ  បជា 

តសាា   ហិ  វីតនទានេេ ុ    ទិនេ ំ  នហាតិ  មហបាលំ ។ 

មរ ទាំងឡាយមានសៅម ជាសទ  ពួក្ តវសោក្សនោះ មានសទ ៈ

ជាសទ  សរោោះស តុស ោះ ទនមដលបគុ្គលឲ្យស ើយដល់អនក្មានសទ ៈ

អ ់ស ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន ។ 

តិណ្នទាសានិ  នខោត ន ិ   ឥចាឆ នទាសា  អយំ  បជា 

តសាា   ហិ  វីតតិនេឆេ ុ   ទិនេ ំ  នហាតិ  មហបាលំ ។ 

មរ ទាំងឡាយមានសៅម ជាសទ   ពួក្ តវសោក្សនោះ មានស ចក្ឋី

រចមណនជាសទ  សរោោះស តុស ោះ ទនមដលបុគ្គលឲ្យស ើយដល់អនក្

មានស ចក្ឋីរចមណនអ ់ស ើយ រមមងជាទនមានផលសរចើន ។ 

3 

ភកិ ខវុគ គទី២៥ 
ធមាោនមា  ធមាេនោ ធមាំ  អនុវហេិនតយ ំ
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ធមាំ  អនុេសេំ  ភិកខញ េទធមាា   ន  បេហហាយតិ ។ 

ភិក្ខុមានធម៌ជាទីសរតក្អរ សរតក្អរស ើយក្នុងធម៌ ពិ្រណាធម ៌

រឭក្ធម៌សរឿយៗ  រមមងមិនោប ូនយ្ក្រពោះ ទធមមស ើយ ។ 

នមោត វហហាេី  នយា  ភិកខញ  បេនោេ   ព្ុទធសាេនន 

អធិគ្នេឆ   បទំ   េនត ំ  េង្គខ េបូេមំ  េុខំ ។ 

ភិក្ខុណា សៅសដាយអាំណាចសមតាត  រជោះថ្លល ក្នុងរពោះពុទធោ   ភកិ្ខុ

ស ោះ រមមងានបទដ៏ ងប់ ជាទីរមាង ប់នវូ ងាខ រ  ាំមក្នវូស ចក្ឋី ុខ ។ 

នតថិ  ឈានំ  អបញ្េស  នតថិ  បញ្  អឈាយិនោ 

យមហិ  ឈានញច   បញ្  េ េ  នវ  និពាវ នេនតិនក ។ 

ការពិនិតយមិនមានដល់បគុ្គលអនក្មិនមានរាជាញ  រាជាញ មនិមាន

ដល់បុគ្គលអនក្មិនពិនិតយ ការពិនិតយនិងរាជាញ  មានក្នុងបគុ្គលណា បុគ្គល

ស ោះឯងស ម្ ោះថ្ល ឋិតសៅក្នុងទីជិតពនរពោះនិោវ ន ។  

េនតកានយា  េនតវានចា  េនតមនោ  េុេមាហិនោ 

វនតនលាកាមិនសា  ភិកខញ  ឧបេនោត តិ  វុេចតិ ។ 

 ភិក្ខុអនក្មានកាយរមាង ប់ស ើយ មានវា្រមាង ប់ស ើយ មានចិតតរមាង ប់

ស ើយ មានចិតតតមកល់មាាំស ើយ មានអាមិ ៈក្នងុសោក្ខ្ជជ ក់្ស្លស ើយ 

សទើបតថ្លគ្តសៅថ្ល អនក្ ងប់រមាង ប់ ។ 

នយា  ហនវ  ទហនោ  ភិកខញ យុញជ តិ  ព្ុទធសាេនន 

នសាមំ  នលាកំ  បភានេត ិ អពាភ   មុនោត វ  េនរ ិមា ។ 
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ភិក្ខុណាសៅក្ាំសោោះ របឹងមរបងក្នុងរពោះពុទធោ   ភិក្ខុស ោះរមមង

ញុាាំងសោក្សនោះឲ្យភលឺោវ ងាន ដូចរពោះចនទមដលរោះផុតអាំពីពពក្ ។ 

3 

រពាហមណ្វគគទី២៦ 
យទា  ទវនយេុ  ធនមាេ ុ បាេគូ្  នហាតិ  ព្ពាហានណា 

អថេស  េនព្វ  េំនយាគា អឋាំ  គ្េឆតិ  ជាននោ ។ 

កាលណា រោ មណ៍អនក្ដល់សរតើយ ក្នុងធម៌ពីររបការគ្ឺ មថៈនិង

វបិ ស  ក្នុងកាលស ោះ ក្ិសល  សរគ្ឿងរបក្ប តវទកុ្ទាំងអ ់រប ់

រោ មណ៍អនក្ដឹងស ោះ រមមងដល់នវូការតាាំងសៅមិនាន ។ 

ទិវា  តបតិ  អាទិនចាច    េតតិមាភាតិ  េនរមិា 

េនេនទាធ   ខតតិនយា  តបត ិ ឈាយី  តបតិ  ព្ពាហានណា 

អថ   េព្វមនហាេតត ឹ   ព្ុនទាធ   តបតិ  នតជសា ។ 

រពោះអាទិតយរងុសរឿងក្នុងសវោពថង រពោះចនទរងុសរឿងក្នុងសវោយប់ 

ក្សរតរទងរ់បដាប់សពញយ ស ើយ រមមងរងុសរឿង,  មណរោ មណ៍អនក្

មាន្ន រមមងរងុសរឿង ឯរពោះ មពុទធ រមមងរងុសរឿងសដាយសតជោះ រ ូតពថង

និងយប់ទាំងអ ់ ។ 

វាេហ   នបាកខេបនតតវ    អាេនគ្គេវហ  សាេនបា 

នយា  ន  លិមបតិ  កានមេ ុ តមហំ  ព្ព្ូមិ  ព្ពាហាណ្ំ ។ 
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បុគ្គលណា មានចតិតមិនានជាប់សៅ ក្នុងកាមទាំងឡាយ ដូចទឹក្

សលើ លឹក្ឈូក្ ឬដចូរោប់ព ពសលើចុងមដក្រ ចួ តថ្លគ្តសៅបុគ្គលស ោះ 

ថ្លជារោ មណ៍ ។ 

អេំេឋាំ  គ្ហនឋាហិ អោគានេហិ  េុភយ ំ

អនោកសាេឹ  អបបិេឆំ តមហំ  ព្ព្ូមិ  ព្ពាហាណ្ំ ។ 

តថ្លគ្តសៅ បុគ្គលមដលមិនរច ាំ សដាយជនទាំងឡាយពីរពួក្ គ្ឺ

រគ្  ថ១ បពវជតិ១ ជាអនក្រតាច់សៅសដាយមិនមានស ចក្ឋីអាល័យ មាន

ស ចក្ឋីរាថ្លន តិចស ោះ ថ្លជារោ មណ៍ ។ 

នយាធ  កានម  បហោតា ន  អោគានោ  បេហព្វនជ 

កាមភវបេហកខីណ្ ំ  តមហំ  ព្ព្ូមិ  ព្ពាហាណ្ំ ។ 

បុគ្គលណាក្នុងសោក្សនោះ ានលោះបងក់ាមទាំងឡាយ ជាអនក្មនិ

មានផទោះ សគ្ចសចញ្ក្កាមាន តថ្លគ្តសៅបុគ្គលស ោះ មដលអ ់កាម-

ភពស ើយ ថ្លជារោ មណ៍ ។ 

ហិោវ   មានុេកំ  នយាគំ្   ទិព្វំ  នយាគំ្  ឧបេចគា 

េព្វនយាគ្វហេំយុតត ំ   តមហំ  ព្ព្ូមិ  ព្ពាហាណ្ំ ។ 

បុគ្គលណា លោះក្ិសល ជាសរគ្ឿងរបក្ប មដលជារប ់មន ុស 

ក្នលងក្ិសល ជាសរគ្ឿងរបក្ប មដលជារប ់ទិពវានស ើយ តថ្លគ្តសៅ

បុគ្គលមដលផតុរ  ោះ ្ក្ក្ិសល ជាសរគ្ឿងរបក្បទាំងពួងស ោះ ថ្លជា

រោ មណ៍ ។   
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បកណិ្ណ កធម ៌
រតនគាថា 

 េិតតី  គ្តំ  មហគ្ឃញច    អតុលំ  ទុលលភទេស ំ

 អនោមេតតបេហនភាគំ្   េតនំ  នតន  វុេចតិ ។ 

 វតថុមដលសធវើឲ្យសគ្រកី្រាយ មានតពមលសរចើន ថលឹងមនិាន ស ើញាន

សដាយលាំាក្ មិនជាការបរសិោគ្រប ់ តវអនក្សថ្លក្ទប សដាយស តុ

ស ោះ សទើបសៅថ្ល រតនៈ ។ 

ព្ុនទាធ តិ  វេនំ  នេឋា ំ   ព្ុនទាធ តិ  បទមុតតម ំ

នតថិ  នតន  េមំនលានក   អញ្ំ  នសាតេសាយនំ ។ 

ោក្យថ្ល រពោះពុទធ ជាោក្យដរ៏បស ើរបាំផតុ បទថ្ល រពោះពុទធ ជាបទដ៏

ខពងខ់ព ់បាំផុត ោក្យនិងបទដពទមដលពីសរាោះដល់រតសចៀក្ ស មើសដាយោក្យ

និងបទស ោះ ក្នុងសោក្ មនិមានស ើយ ។ 

 ធនមាា តិ   វេនំ   នេឋា ំ   ធនមាា តិ  បទមុតតម ំ

នតថិ  នតន  េមំនលានក   អញ្ំ  នសាតេសាយនំ ។ 

ោក្យថ្ល រពោះធម ៌ជាោក្យដ៏របស ើរបាំផតុ បទថ្ល រពោះធម ៌ជាបទដ៏

ខពងខ់ព ់បាំផុត ោក្យនិងបទដពទមដលពីសរាោះដល់រតសចៀក្ ស មើសដាយោក្យ

និងបទស ោះ ក្នុងសោក្ មនិមានស ើយ ។ 

 េនង្ោតិ  វេនំ  នេឋា ំ   េនង្ោតិ  បទមុតតម ំ

នតថិ  នតន  េមំនលានក   អញ្ំ  នសាតេសាយនំ ។ 
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ោក្យថ្ល រពោះ ងឃ ជាោក្យដរ៏បស ើរបាំផុត បទថ្ល រពោះ ងឃ ជា

បទដ៏ខពងខ់ព ់បាំផុត ោក្យនិងបទដពទមដលពីសរាោះដល់រតសចៀក្ ស មើសដាយ

ោក្យនិងបទស ោះ ក្នុងសោក្ មនិមានស ើយ ។ 

អបបមានណា  ព្ុនទាធ     រពោះពុទធ រទរទងន់វូរពោះគ្ុណនឹងរបមាណ

មិនាន ។ 

អបបមានណា   ធនមាា  រពោះធម៌ រទរទងន់វូរពោះគ្ណុនឹងរបមាណ

មិនាន ។ 

អបបមានណា  េនង្ោ     រពោះ ងឃរទរទងន់វូរពោះគ្ុណនឹងរបមាណ

មិនាន ។ 

 

មហាបរនិពិ្វា នសូត្ត 
ព្រះដម៏ានព្រះភាគ ព្រង់ព្ាស់នងឹភកិ្ ខទុ ាំងឡាយថាៈ 
ឥនម  នោ  នត   ភិកខនវ   ធមាា   មយា  អភិញ្   នទេិោ   នត   

នវា   សាធុកំ  ឧគ្គនហោវ    អានេវហតពាវ    ព្ហុលកីាតពាវ   យថយិទំ  

ព្ព្ហាេេហយំ    អទធនិយំ   អេស   េិេឋាិតិកំ   តទេស   ព្ហុជនហិោយ  

ព្ហុជនេោុយ   នលាកានកុមោយ   អោថ យ   ហិោយ   េុោយ  

នទវមនុេោនំ ។ 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ោ នរព មចរយិៈសនោះ គ្បបីតាាំងសៅអ ់

កាលអមងវង គ្បបីតមកល់សៅអ ់កាលដ៏យូរ មយួសទៀត ោ នរព មចរ-ិ

យៈសនោះ របរពឹតតសៅសដើមបីរបសយាជន៍ដល់ជនសរចើន សដើមបីស ចក្ឋី ុខដល់
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ជនសរចើន សដើមបីអនសុរោោះដល់ តវសោក្ សដើមបីស ចក្ឋចីសរមើន  សដើមបី

របសយាជន៍ សដើមបីស ចក្ឋី ុខដល់សទវតានិងមន ុសទាំងឡាយ សដាយ

របការណា ធម៌ទាំងឡាយណាមដលតថ្លគ្ត មមឋងស ើយសដាយបញ្ញដ ដ៏

ឧតតម ធម៌ទាំងឡាយស ោះ អនក្ទាំងឡាយគ្បបីសរៀនសដាយរបពព ស ើយស ព

ចសរមើន សធវើឲ្យសរឿយៗ សដាយរបការដូស ន្ ោះ ។  

សេយយថទំី ធមទ៌ ាំងន ះ ន ើដចូនម េច ? 

ធមទ៌ ាំងឡាយន ះគ  ាៈ 
 -ចត្តា សោ  េតិប្បដ្ឋា នា :   តិបបដាឌ ន ៤ 

 -ចត្តា សោ  េមមប្បធានា :   មមបបធាន ៤ 

 -ចត្តា សោ   ឥទធិបាទា : ឥទធិាទ ៤ 

 -ប្ញ្ចិ ន្រ្ទិយា្ិ       : ឥន្រនទិយ ៥ 

 -ប្ញ្ច    ពលា្ិ       : ពលៈ ៥ 

 -េតា   សោជ្ឈង្គា   : សោជឈងគ ៧ 

 -អរសិយា  អដ្ាង្ាិសោ  មសគា  : អរយិមគ្គអងគ ៨ ។ 

   ទហោបិ   េ   នយ   វុឌ្ា 

   នយ   ពាលា   នយ   េ   បណ្ឌ ិោ 

   អឌ្ា  នេវ   ទលិទារ    េ  

   េនព្វ   មេចញបោយោ ។ 
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ពួក្ជនណាៗ  សទោះបីសក្មងក្ឋ ី  ្ ់ក្ឋ ី ោលក្ឋ ី បណឍ ិ តក្ឋ ី  អនក្មាន

ក្ឋី  អនក្រក្ក្ឋ ី ជនទាំងអ ់ស ោះ  មតងមានស ចក្ឋោីល ប់សៅពីខ្ជងមុខ ។ 

    យថាបិ    កុមភកាេេស 

   កតំ    មតតិកភាជន ំ

   ខុទរកញច     មហនតញច  

   យញច   បកកំ  យញច   អាមក ំ

   េព្វំ    នភទបេហយនត ំ

   ឯវំ    មចាច ន    ជីវហតំ ។ 

 ោជន៍ដ ីមដល មូនឆ្ងន ាំងសធវើស ើយ សទោះបី តចូក្ឋី  ធាំក្ឋី   ឆឡនិក្ឋ ី   សៅ

ក្ឋី ោជន៍ទាំងអ ់ស ោះ មានក្ិរយិាមបក្ធាល យជាទីបាំផុត យា៉ា ងណា ជីវតិ

រប ់ តវទាំងឡាយ ក៏្យា៉ា ងស ោះមដរ ។ 

-អថាប្រ ំ ឯតទសោច  េត្តា    

ព្រះសាសាេ  ព្រង់មានព្រះបន ទលូដនូច នះ នៅនរៀ ថាៈ 
     បេហបនកាក    វនយា   មយហ ំ 

    បេហតតំ   មម   ជី វហតំ   

    បហាយ   នវា   គ្មិេោមិ 

    កតំ   នម   េេណ្មតតនោ ។ 
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 វយ័រប ់តថ្លគ្ត្ ់ស ើយ ជីវតិរប ់តថ្លគ្តមានរបមាណ

តិច តថ្លគ្តនឹងលោះបងអ់នក្ទាំងឡាយ ស ើយសៅ ឯទីពឹងចាំសោោះខលួន 

តថ្លគ្តានសធវើទកុ្ស ើយ ។ 

សេចក្ដីមនិប្រមាទ 
 អបបមោត   េតីមនោត  េុេលីា  នហាថ  ភិកខនវា 

 េុេមាហិតេង្កបោ េេិតតមនេុកខថ ។ 

 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អនក្ទាំងឡាយក្ុាំរបមាទ រតវូមានោម រតី មាន

 ីលលឡ មានតរមិោះតមកល់នឹងលឡ ចូររក្ាចតិតរប ់ខលួន ឲ្យានសរឿយៗចុោះ ។ 

នយា  ឥមេាឹ  ធមាវហននយ  អបបមនោត   វហហេហេសតិ 

 បហាយ   ជាតេិំសាេ ំ   ទុកខេសនត ំ   កេហេសតីតិ ។ 

 ភិក្ខុណាមនិរបមាទ ស ើយសៅក្នុងធមមវន័ិយសនោះ  (ភិក្ខុស ោះ) នឹង

លោះបងជ់ាតិ ងារ ស ើយសធវើនវូរពោះនិោវ ន ជាទីបាំផុតពនក្ងទកុ្ខានមនិ

ខ្ជន ។ 

ទ្រង់ទ្ារព្ធចងហាន់នាយចនុទកម្មា របុត្ត 
   ទទនោ   បុញ្ំ   បវឌ្ឍតិ 

  េំយមនោ   នវេំ   ន    វីយត ិ

   កុេនលា   វ  ជហាតិ   បាបក ំ

   ោគ្នទាេនមាហកខយា  និព្វញនោតិ ។ 
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 បុណយរមមងចសរមើនដល់អនក្ឲ្យទន សវរាមិនចសរមើនដល់បគុ្គលអនក្

 រងួម បគុ្គលអនក្ ល្   (បរបិូណ៌សដាយញាណ) រមមងលោះបងន់វូអាំសពើ

ោមក្ាន បគុ្គលស ោះក៏្បរនិិោវ ន សរោោះអ ់រាគ្ៈ សទ ៈ សមា ៈ ។ 

ធម៌វនិ័យជាសាសាា  
នយា  នវា  អាននរ  មយា   ធនមាា   េ   វហននយា  េ 

នទេិនោ  បញ្នោត   នសា  នវា  មមេចនយន  េោថ  ។ 

 មាន លអាននទ ធម៌ណាក្ឋី វន័ិយណាក្ឋ ី មដលតថ្លគ្ត មមឋងស ើយ 

បញ្ដតតស ើយ  ដល់អនក្ទាំងឡាយ  លុោះអាំសណើ ោះឥតអាំពីតថ្លគ្តសៅ  ធម៌ និង

វន័ិយស ោះ ជារគ្ូរប ់អនក្ទាំងឡាយ  ។  

ឱវាទចុងរត្ោយ 
 អថសោ  ភគោ  ភិក្ខ ូ  អាមស្ាេិ  រោស ោះរពោះមានរពោះោគ្ 

រទងរ់តា ់នឹងភិក្ខទុាំងឡាយថ្លៈ 

 ហនរទានិ  ភិកខនវ  អាមនតយាមិ  នវា  វយធមាា  

 េង្គខ ោ  អបបមានទន  េមោនទថ ។ 

 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សណហ ើយចុោះ ឥ ូវសនោះ តថ្លគ្តរាប់អនក្

ទាំងឡាយឲ្យានដឹងថ្ល  ងាខ រទាំងឡាយមានស ចក្ឋីោប នូយជាធមមតា 

អនក្ទាំងឡាយចូរញុាាំងក្ចិចទាំងពួងឲ្យ សរមច សដាយស ចក្ឋីមនិរបមាទចុោះ. 

3 
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អានិសង្សបណុ្យ 
 េុវណ្ណ ោ  េេុេោ េុេណាា នំ  េុេូបោ 

 អាធិបេចំ    បេហវានោ េព្វនមនតន  លព្ភតិ ។ 

 ោពជាអនក្មាន មបុរផូរផង ់មាន ាំស ងពីសរាោះ រទងរ់ទយលឡ របូ

លឡ ជាអធិបតី មានយ បរវិារ ផលទាំងអ ់(សនោះ) រមមងានសដាយក្ាំណប់

រទពយគ្ឺបុណយនុ៎ោះ ។ 

 បនទេេជជំ  ឥេសេហយ ំ េកកវតតេិុខំ  បិយ ំ

 នទវោជមបិ   ទិនព្វេុ េព្វនមនតន  លព្ភតិ ។ 

 ោពជាស ឋចរបសទ រាជ ឥ សរយិយ  ស ចក្ឋី ុខរប ់ស ឋច

ចរក្ពតតិជាទីរ ោញ ់ ោពជាស ឋចពនសទវតាក្នុងសទពនិកាយ ផលទាំង-

អ ់ រមមងានសដាយក្ាំណប់រទពយគ្បឺុណយនុ៎ោះ ។ 

 មានេុសិកា  េ  េមបតត ិ នទវនលានក  េ  យា  េតិ  

 យា  េ   និពាវ នេមបតត ិ េព្វនមនតន  លព្ភតិ ។ 

  មបតតិជារប ់មន ុសណាផង ស ចក្ឋីសរតក្អរក្នុងសទវសោក្ណា

ផង  មបតតិគ្រឺពោះនិោវ នណាផង  មបតតិទាំងអ ់ រមមងានសដាយក្ាំណប់

រទពយគ្ឺបុណយនុ៎ោះ ។ 

 បឋិេមភទិា  វហនមាកាខ   េ   យា  េ  សាវកបាេម ី

 បនេចកនពាធិ  ព្ុទធភូម ិ   េព្វនមនតន  លព្ភតិ ។ 
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 បដិ មភិទ(៤) វសិមាក្ខ(៨) ោវក្ារមញីាណ បសចចក្សោធញិ្ញដ ណ 

និងពុទធភូមិណាៗ  ឥដឌផលទាំងអ ់ រមមងានសដាយក្ាំណប់រទពយគ្ឺបុណយ

នុ៎ោះ ។ 

 ឯវំ  មហិទធិកា  ឯសា យទិទំ  បុញ្េមបទា  

 តសាា   ធោី  បេំេនត  ិ បណ្ឌ ិោ  កតបុញ្តំ ។ 

បុញ្ដ មបទសនោះ ឲ្យ សរមចរបសយាជន៍សដាយរបការដូសចនោះ សរោោះ

ស តុស ោះ អនក្រាជញទាំងឡាយជាធីរជន សទើប រស ើរនវូោពពនបុគ្គលអនក្

មានបុណយសធវើទកុ្ស ើយ។ 

3 

ធមមលុទ េស៤យ៉ាង្ 

១- ឧបនីយតិ  នលានកា  អទធញនវា 

 តវសោក្ មនិសទៀង មតងរតូវជរា ាំចូលសៅ (រក្មរណៈ) ។ 

 ២- អោនណា  នលានកា  អនភិេសនោ 

 តវសោក្ មនិមានសរគ្ឿងការោរ មនិមានទីពឹងស ើយ ។ 

 ៣- អេសនកា  នលានកា  េព្វំ  បហាយ  គ្មនីយំ  

 តវសោក្ ុទធមតមនិមានអវីជារប ់ខលួន រតូវមតលោះបងន់វូរប ់

ទាំងពួង ។ 

 ៤- ឩនោ  នលានកា  អតិនោត   តណាហ ទានសា ។ 
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 តវសោក្ មានមត ចក្ឋីខវោះខ្ជត (ជានិចច) មនិសចោះមឆឡត  ុទធមតជា

ខញុាំរប ់តណាហ  ។ 

 -កានមហិ  នលាកមហិ  នហតថិ  តិតតិ 

ស ម្ ោះថ្ល ស ចក្ឋីមឆឡតឆឡន់សដាយកាមទាំងឡាយ រមមងមិនមានក្នុង

សោក្ស ើយ ។ 

 េនោត   បន  គ្េឆតិ  នយន  កមាំ  ន  មិយយមានំ 

 ធនមននវតិ  កញិច ិ  បុោត   េ  ទាោ  េ  ធនញច   េឋាំ ។ 

  តវសោក្របរពឹតតសៅតាមយថ្លក្មម រទពយបនតិចបនតួច រមមងមិន

សៅតាមបុគ្គលអនក្ោល ប់ស ើយ ពួក្ក្នូ របពនធ រទពយ និង មដន ក៏្មិនជាប់

សៅតាមសទ ។ 

នទីឃមាយុំ  លភនត  ធននន ន  ចាបិ  វហនតតន  ជេំ  វហហ ំ

អបបកញច ិទំ  ជីវហតមាហុ  ធីោ អេសេតំ   វហបបេហណាមធមាំ ។ 

 បុគ្គលមិនានអាយុមវង សរោោះរទពយសទ ទាំងមនិមមនលោះបងជ់រា

ានសរោោះរទពយមដរ  អនក្រាជញសោលថ្លជីវតិសនោះតិចតចួណា ់ មនិសទៀង-

ទត់ មាន ោពមរបរបួលជាធមមតា ។ 

 បេោមិ  នលានក  េធនន  មនុនេស   

លទាធ ន  វហតតំ  ន  ទទនត ិ  នមាហា ។ 
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 អាតាម ានស ើញនវូមន ុសទាំងឡាយ បរបិូណ៌សដាយរទពយ មបតតិ

ក្នុងសោក្ (ពួក្មន ុសទាំងស ោះ) លុោះានរទពយោប់ចិតតស ើយ មនិឲ្យ(ដល់

បុគ្គលណាស ើយ) សរោោះមតស ចក្ឋីវសងវង ។ 

 លទាធ   ធនំ  េនេ ិេយំ  កនោនត  ិ

 ភិនយោ  េ  កានម  អភិបតថយនត ិ ។ 

 ពួក្មន ុសានរទពយស ើយ ក៏្សធវើនវូការ នសាំទកុ្ ទាំងរាថ្លន ក្នុង

កាមដ៏សលើ លប់ ។ 

 ោជា  បេយហ បបឋវឹ   វហនជោវ  េសាគ្េនត ំ  មហមិាវេនោត  

 ឱេំ  េមុទរេស  អតិតតេូនបា បាេំ  េមុទរេសបិ  បតថនយថ ។ 

 រពោះរាជា ឈនោះនវូមផនដី មដលរពោះអងគរបឹជាន់ានស ើយ សៅរគ្ប់-

រគ្ងមផនដ ី   មានោគ្រជាទីបាំផតុ   មាន ោពមិនមឆឡតនឹងសរតើយ មុរទ

ខ្ជងអាយ ក៏្រាថ្លន នវូសរតើយ មុរទខ្ជង យ ។ 

អនជជវ  កិេចមាតបប ំ នកា  ជញ្  មេណ្ំ  េុនវ 

ន  ហិ  នោ  េង្គេននតន មហានេននន  មេចញោ ។ 

ការពាយាម ជាសរគ្ឿងដតុក្ិសល   បុគ្គលគ្ួរមតសធវើក្នុងពថងសនោះឯង 

អនក្ណានឹងដឹងថ្ល ស ចក្ឋីោល ប់នឹងមានក្នុងពថងម ឡក្ាន សរោោះថ្ល ការត

ទល់រប ់សយើងចាំសោោះមចច ុ មដលមានស  ដ៏សរចើនស ោះមិនមានសោោះ

ស ើយ ។  (បិ.២៨/២) 
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   ឧបនយីតិ   ជីវហតមបបមាយុ ំ

   ជេូបនីតេស  ន   េនត ិ  ោណា 

   ឯតំ   ភយំ   មេនណ្  នបកខមានោ 

   បុញ្និ   កយោិថ   េុោវហានិ  ។ 

 ជីវតិគ្ឺអាយុ មានរបមាណតិច មដលជរាបញ្ជូនតៗោន , ទីពឹង

ទាំងឡាយមិនមានដល់បុគ្គលមដលរតូវជរាបញ្ជូនតៗោន សទ កាលសបើបគុ្គល

ស ើញភ័យក្នុងមរណៈស ោះស ើយ គ្ួរមតសធវើបុណយទាំងឡាយជាស តុ ាំមក្

នវូស ចក្ឋី ុខ ។ 

   នយាធ  កានយន  េញ្នមា 

   វាចាយ  ឧទ  នេតសា 

   តំ  តេស  នបតេស  េោុយ  នហាតិ 

   យំ  ជីវមានោ  បកនោតិ  បញ្ុំ ។ 

 ស ចក្ឋី រងួមសដាយ កាយ វា្ ចតិត ណាតាាំងពីឥ ូវសនោះសៅ 

បុណយមដលសក្ើតអាំពីការ រងួមស ោះ  រមមងរបរពឹតតសៅសដើមបីជា ុខដល់

បុគ្គលមដលសៅកាន់បរសោក្ស ោះ (សរោោះស តុស ោះ) បគុ្គលកាលរ ់សៅ 

គ្ួរមតសធវើបុណយ ។ (បិ.៤១/១៣៣) 

3 

យថាបិ  ឧទនក  ជាតំ  បុណ្ឌ េីកំ  េ  វឌ្ឍតិ 

 ន  ឧបលមិបតិ  នោនយន  េុេិគ្នធ ំ  មនោេមំ 



-86- 
 

តនថវ  នលានក  េុជានោ  ព្ុនទាធ   នលានក  វហហេតិ   

 ន  ឧបបលិមបតិ  នលានកន  នោនយន  បទុមំ  យថា ។ 

 ឈូក្ មដលដុោះស ើង ចសរមើនស ើងក្នុងទឹក្ មានក្លិនលឡជាទីសរតក្-

អរពនចិតត មិនជាប់សដាយទឹក្ ដចូសមឋចមិញ រពោះពុទធរទងស់ក្ើតស ើងក្នុងសោក្ 

ក៏្មិនជាប់សដាយសោក្ស ើយ ដចូផ្កក ឈូក្ មនិជាប់សដាយទឹក្ដូស ន្ ោះមដរ ។  

(បិ.៤៦/១៣៦) 

ការឲ្យទាន 
អាទិតតេាឹ  អគាេេា ឹ    យំ  នីហេតិ  ភាជន ំ

តំ  តេស  នហាតិ  អោថ យ  នោ  េ  យំ  តតថ  ឌ្យហ ត ិ

ឯវមាទិតតនកា  នលានកា    ជោយ  មេនណ្ន  េ 

នីហនេនថវ  ទាននន    ទិនេ ំ  នហាតិ  េុនីហតំ ។ 

បុគ្គល ជញ្ជួនោជន៍ណាអាំពីផទោះមដលសភលើងក្ាំពុងសឆោះ ពុាំស ោះសោត

សភលើងមិនទន់សឆោះនវូវតថុណាក្នុងផទោះស ោះ ោជន៍និងវតថុស ោះជារបសយាជន៍ពន

បុគ្គលស ោះឯង (យា៉ា ងណា)  តវសោក្មដលជរានិងមរណៈសឆោះយា៉ា ងសនោះ

រតូវមត ាំរទពយសចញសដាយទនក្ុាំខ្ជន (សរោោះថ្ល)ទនមដលបុគ្គលឲ្យស ើយ 

ស ម្ ោះថ្ល ាំសចញសដាយលឡ ។ 

ទិនេ ំ  េុខផលំ  នហាត ិ ោទិនេ ំ  នហាតិ  តំ  តថា 

នចាោ  ហេនត ិ  ោជានោ អគ្គិ  ឌ្យហ តិ  នេសត ិ

អថ  អននតន  ជហតិ េេេីំ  េបេហគ្គហំ 
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ឯតទញ្យ  នមធាវី ភុនញជ ថ  េ  ទនទថ  េ   

ទោវ    េ   ភុោវ    េ យថានភុាវ ំ អនិនរ ិនោ   

េគ្គមុនបតិ  ឋានំ ។ 

 វតថុមដលបុគ្គលឲ្យស ើយ ជាវតថុមានផលជា ុខ វតថុមដលបុគ្គល

មិនឲ្យស ើយ ជាវតថុមិនមានផលជា ុខសទ (សរោោះថ្ល) ពួក្ស្រមតង ាំសៅ

ពួក្រាជការមតងរបឹយក្ សភលើងមតងសឆោះវ ិ សៅ ពុាំស ោះសោត សពលោល ប់

សៅក៏្រមមងលោះបង ់ររីៈ និងរទពយមដលខលួនធាល ប់ ួងម ង, អនក្រាជញដឹងនវូ

ស ចក្ឋីសនោះស ើយ គ្បបីបរសិោគ្ផង ឲ្យទនផង បុគ្គលឲ្យទនទាំងបរសិោគ្ 

ឲ្យ មគ្ួរតាម ោពស ើយ សគ្មិនមដលនិ ទ សទ មតងានសៅសក្ើតក្នុង

ឋាន ួគ្ ៌។ (បិ.២៩/៧៨) 

អនេនទា  ព្លនទា  នហាត ិ វតថនទា  នហាតិ  វណ្ណ នទា  

យាននទា  េុខនទា  នហាត ិ ទីបនទា  នហាតិ  េកខញនទា ។ 

 បុគ្គលឲ្យាយ ស ម្ ោះថ្លឲ្យក្មាល ាំង ឲ្យ ាំពត់ ស ម្ ោះថ្លឲ្យពណ៌-

 មបុរ ឲ្យយានជើនិោះ ស ម្ ោះថ្លឲ្យស ចក្ឋី ុខ ឲ្យរបទីប ស ម្ ោះថ្លឲ្យចក្ខុ  ។ 

 នសា  េ  េព្វទនទា  នហាតិ នយា  ទទាតិ  ឧបេសយ ំ

 អមតនរនទា  េ  នសា  នហាត ិ នយា  ធមាមនុសាេតិ ។ 

 មួយសទៀត បុគ្គលណា ឲ្យទីសៅអារ ័យ បគុ្គលស ោះស ម្ ោះថ្លឲ្យ

វតថុរគ្ប់យា៉ា ង បគុ្គលណាសរបៀនរបសៅធម៌ បគុ្គលស ោះស ម្ ោះថ្លឲ្យរពោះ

និពវន ។ (បិ.២៩/៨០) 
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 អាោមនោបា  វននោបា    នយ  ជោ  នេតុកាេកា 

 បបញច   ឧទបានញច     នយ  ទទនត ិ  ឧបេសយ ំ

 នតេំ  ទិវា  េ  េនោត   េ  េទា  បុញ្ំ  បវឌ្ឍតិ 

 ធមាដ្ឋា   េីលេមបោេ     នត  ជោ  េគ្គគាមិនោ ។ 

 ជនណា  ដាាំចារសឈើមានផ្កក មផល ដាាំចារសឈើមានមលប់  ងោ់ព ន 

ោងសរាង ឲ្យទនទឹក្ទាំងជីក្រ ោះ ជនទាំងឡាយណា ឲ្យនវូទី មាន ក់្

អារ ័យ បណុយរមមងចសរមើនមនិដាច់  ទាំងពថងទាំងយប់រគ្ប់សវោ ដល់ជន

ទាំងឡាយស ោះ   ជនទាំងស ោះ   ស ម្ ោះថ្លជាអនក្តាាំងសៅក្នុងធម៌ ស ម្ ោះថ្ល

បរបិូណ៌សដាយ ីល គ្ួរសៅកាន់ឋាន ួគ្៌ាន ។ (បិ.២៩/៨៤) 

អំពីេីល 
បាតិនមាកខំ  វហនសានធនោត   អនបបវ  ជីវហតំ  ជនហ  

បញ្តតំ   នលាកោនថន  ន  ភិននរ  េលីេំវេំ ។ 

សរោោះដូស ន្ ោះ ក្ុលបរុតអនក្មាន ទធ  កាលនឹងជរមោះនវូាតិសមាក្ខ-

 ាំវរ ីលឲ្យបរ ិុទធ គ្បបី ៊ូលោះបង ់  ូមបីទាំងជីវតិសដាយពិត មនិគ្បបី

ទមាល យាតិសមាក្ខ ាំវរ ីល មដលរពោះសោក្ ថជាមាច  ់រទងប់ញ្ដតត

ស ើយស ោះស ើយ ។ 

កីកីវ  អណ្ឌ ំ  េមេីវ  វាលធឹ  បិយំវ  បតុត ំ   

នយនំវ  ឯកកំ  តនថវ  េលីំ  អនុេកខមានកា   

េុនបេលា  នហាថ  េទា  េគាេវា ។ 
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 តវរតសដវវចិ រក្ានវូ ៊ុតវាយា៉ា ងណា  តវ្មររីក្ានវូក្នទុយវា

យា៉ា ងណា មាតារក្ានវូក្នូរបុ មតមួយយា៉ា ងណា ជនមានមភនក្មតមាខ ង

រក្ានវូមភនក្ យា៉ា ងណាមិញ អនក្ទាំងឡាយចូរជាអនក្មាន ីលជាទី

រ ោញ់ ជាអនក្របក្បសដាយស ចក្ឋីសោរពក្នងុ ីល ចូរតាមរក្ា ីល

ឲ្យាន ពវកាល ក៏្យា៉ា ងស ោះមដរ ។ 

សាេនន  កលុបោុត ន ំ បតិដ្ឋា   នតថិ  យំ  វហោ 

អានិេេំំ   បេហនេឆទំ តេស  េលីេស  នកា  វហនទ ។ 

ទីពឹងរប ់ក្ុលបុរតទាំងឡាយ ក្នុងោ  សនោះ សវៀរមត ីល

សចញស ើយ  នឹងមានមក្អាំពីណា   អនក្ណា ន៎       នឹងក្ាំណត់ (ពណ៌ ) នវូ

អានិ ងសរប ់ ីលាន ។ 

េីនលន  េុគ្តឹ  យនត ិ េីនលន  នភាគ្េមបទា 

េីនលន  នពិ្វញតឹ  យនត  ិ តសាា   េលីំ  វហនសាធនយ ។ 

 តវទាំងឡាយានសៅកាន់ោថ ន គួ្៌ ក៏្សរោោះ ីល ានសោគ្ៈ ក៏្

សរោោះ ីល ានសៅកាន់ទីរ ាំលត់ទកុ្ខគ្រឺពោះនិោវ ន ក៏្សរោោះ ីល សរោោះស តុ

ដូស ន្ ោះស ើយ ោធុជនទាំងឡាយ គ្បបីជរមោះ លីឲ្យបរ ិុទធ ក្ុាំឲ្យសៅ មង

ស ើយ ។ 

េីលំ  នយាគិ្េស  លង្គក នោ េីលំ  នយាគិ្េស  មណ្ឌ ន ំ

េីនលហិ  លង្គនោ  នយាគី្ មណ្ឌ នន  អគ្គតំ  គ្នោ ។ 
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 ីលជាសរគ្ឿងអលងាក ររប ់សយាគ្ ី (អនក្រក្ា ីល)  ីលជា

សរគ្ឿងរបដាប់រប ់សយាគ្,ី សយាគ្ ី របដាប់តាក់្មតងសដាយ ីលទាំងឡាយ

ស ើយ មតងាននវូោវៈខពងខ់ព ់ក្នុងការរបដាប់(កាយ) ។ 

ន  បុបាគ្នោធ    បឋិវាតនមតិ   េនរនំ  តគ្េមលលកិា  វា 

េតញច   គ្នោធ   បឋិវាតនមត ិ េពាវ   ទិសា  េបបញេហសា 

បវាយាតិ ។  

ក្លិនផ្កក បក់្ផាយរ្ ខយល់ពុាំានសទ ក្លិនខលឹមចនទន៍ក្ឋ ី ក្លិនរក្ោន ក្ឋ ី

ក្លិនផ្កក មលិោះរតួក្ឋ ី បក់្ផាយរ្ ខយល់ពុាំានសទ មានមតក្លិនពនពួក្ បបុរ  

(អនក្មាន ីល) សទើបបក់្ផាយរ្ ខយល់ាន  បបុរ អនក្មាន ីល   

បក់្ផាយក្លនិ ពវទិោនទិុ (គ្ទឺាំងទីបសណាឋ យខយល់ ទាំងទីរ្ ខយល់)។ 

េនរនំ   តគ្េំ   វាបិ ឧបបលំ  អថំ  វេសិក ី

ឯនតេំ  គ្នធជាោន ំ េីលគ្នោធ    អនុតតនោ ។ 

ខលឹមចនទន៍ក្ឋី រក្ោន ក្ឋី ផ្កក ឧបបលក្ឋី ផ្កក មលិោះោក្ឋ ី ( ុទធមតមានក្លនិ

រក្អូប) ប៉ាុមនត ក្លនិ ីលរក្អូបពរក្មលងជាងគ្នធជាតទាំងនុ៎ោះ (ឥតមានគ្នធ-

ជាតអវីរក្អូបដចូ ីលស ើយ) ។ 

អបបនោត    អយំ   គ្នោធ     យាវ យំ  តគ្េេនរនី 

នយា  េ  េីលវតំ  គ្នោធ   វាតិ  នទនវេុ  ឧតតនមា ។ 
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ក្លិនរក្ោន  និងក្លនិចនទន៍ណា ក្លិនសនោះ រក្អូបមានរបមាណតចិសទ 

ចាំមណក្ក្លិនពនបគុ្គលមាន ីលទាំងឡាយណា ក្លិនស ោះសទើបរក្អូបសលើ -

លប់ ផាយសៅក្នុងសទវសោក្និងមន ុសសោក្ាន ។ 

នតេំ  េមបនេេលីាន ំ អបបមាទវហហាេហន ំ

េមទញ្  វហមុោត ន ំ ហនោ  មគ្គំ  ន  វហនរតិ ។ 

មារាធិរាជ (ទកុ្ជាខាំម វងរក្)  ក៏្មិនជួបនវូផលវូរប ់សោក្មាន

 ីលបរបិូណ៌ អនក្សៅសដាយស ចក្ឋីមិនរបមាទ អនក្រចួរ  ោះ(្ក្ធម៌ជា

សរគ្ឿងសៅ មង) សរោោះដឹងចា ់តាមស តុ ។  

លាភសក្ការៈសម្លាបប់ុគ្គលពាល 
របាររធភិក្ខរុេវេថត  

 ផលំ  នវ  កទលឹ   ហនត ិ  ផលំ  នវេញំ  ផលំ  នេ ំ

 េកាក នោ  កាបុេហេំ  ហនត ិ   ភនពាភ   អេសតេឹ  យថា ។ 

 មផលសចក្ រមមង មាល ប់សដើមសចក្ មផលឫ ស ី រមមង មាល ប់សដើមឫ ស ី

មផលបបុ  រមមង មាល ប់សដើមបបុ  (យា៉ា ងណា) ោភ កាក រៈរមមង មាល ប់

បុរ អារក្ក់្ ដចូជាគ្ភ៌រមមង មាល ប់សមស ោះអ សតរ យា៉ា ងដូស ន្ ោះ ។ 

ធម៌មិនទ្បស ើរ៤យ៉ា ង 
 អលនសា  គិ្ហី  កាមនភាគី្  ន  សាធុ 

 អេញ្នោ  បព្វជិនោ  ន  សាធុ 

 ជាោ  ន  សាធុ  អនិេមាកាេ ី
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 នយា  បណ្ឌ ិនោ  នកាធនោ  តំ  ន  សាធុ ។ 

- រគ្  ថអនក្បរសិោគ្កាម ខជិលរចអូ  មនិលឡ, 

- អនក្បួ  មនិ រងួម មិនលឡ, 

- រពោះរាជា អនក្ពិ្រណាស ើយសធវើ មិនលឡ, 

- បណឍ ិ ត  មដលមានស ចក្ឋីសរកាធស ោះ មនិលឡ ។ 

(បិ. ៥៩/២០១+៦០/១១២) 

អំសព្ើល្អនិងអាទ្កក់ 
េុកកេំ  សាធុោ  សាធ ុ   សាធុ  បានបន  ទុកកេ ំ

បាបំ   បានបន   េកុកេ ំ   បាបមេហនយហិ  ទុកកេំ ។ 

- អាំសពើលឡ មន ុស បបុរ  សធវើានសដាយងាយ, 

- អាំសពើលឡ មន ុសអារក្ក់្ សធវើានសដាយរក្, 

- អាំសពើាប មន ុសាប សធវើានសដាយងាយ, 

- អាំសពើាប រពោះអរយិៈ សធវើានសដាយរក្ ។ 

ដំ្លណ្ើ រផ លវូ 
គ្តិ   មិគានំ   បវនំ   អាកានសា  បកខីនំ  គ្ត ិ

 វហភានវា  គ្តិ  ធមាា ន ំ   និពាវ នំ  អេហនោ  គ្តិ ។ 

- ពរព ជាដើសណើ ររប ់ពួក្រមឹគ្, 

- អាកា  ជាដើសណើ ររប ់ពួក្បក្ស,ី 

- ស ចក្ឋីវ ិ  ជាដើសណើ ររប ់ ងខតធម៌ទាំងឡាយ, 
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- រពោះនិោវ ន ជាដើសណើ ររប ់រពោះអរ នត ។ 

បថុុជ ជនលោកទាប 
ឯនកា   បុនព្វ   េេហោវ ន  នមថុនំ  នយា  និនេវតិ 

យានំ  ភនត ំ  វ តំ  នលានក ហីនមាហុ  បុថុជជនំ ។ 

បុគ្គលណា  របរពឹតតមតមាន ក់្ឯង         (គ្ឺបួ ) ក្នុងកាលមុន   ស ើយ 

(រតលប់មក្)ស ពសមថុនធមមវញិ អនក្រាជញទាំងឡាយសៅបុគ្គលស ោះថ្ល 

បថុជុជនសថ្លក្ទបក្នងុសោក្ ដចូជាយានមដលភលកូ្ស ើយ។ 

 យនសា  កិតតី  េ  យា  បុនព្វ បហាយនត  វាបិ  តេស 

 សា  ឯតមបិ  ទិសាវ   េិនកខថ នមថុនំ  វហបបហាតនវ ។ 

 យ និងសក្រ ឋិ៍ស ម្ ោះណា (ធាល ប់មានស ើយ) ក្នុងកាលមុន យ និង

សក្រ ឋិ៍ស ម្ ោះរប ់បុគ្គលស ោះ ក៏្ោប នូយសៅ បពវជតិស ើញនវូដើសណើ រ

ស ោះស ើយ គ្បបី កិ្ាសដើមបីលោះបងស់មថុនធមម ។ (បិ.៦៤/២៧៣+២៧៩) 

3 

មាតាបិតា 
ព្ព្ហាា តិ  មាោបតិនោ  បុពាវ េេហយាតិ  វុេចនេ 

អាហុននយោ  េ  បុោត ន ំ បជាយ  អនកុមបកា ។ 

មាតាបិតាទាំងឡាយ មដលសៅថ្ល រព មក្ឋ ី បោុវ ្រយក្ឋ ី អា ុសន-

យយៈ ក្ឋី ( ុទធមត) ជាអនក្អនសុរោោះដល់ពួក្ តវគ្កឺ្ូន ។ 

តសាា   ហិ  នន  នមនេសយយ េកកនេយយ  េ  បណ្ឌ ិនោ 
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អននេន   អនថា   បាននន   វនតថន  េយននន  េ 

ឧចាឆ ទននន   ោហ បននន  បាទានំ  នធាវននន  េ ។ 

សរោោះស តុស ោះឯង អនក្រាជញគ្ួរនមោក រ គ្ួរសធវើ កាក រៈដល់មាតា

បិតាទាំងស ោះសដាយ ាយ ទឹក្  ាំពត់ សរគ្ឿងសដក្ សរគ្ឿងអប់ សរគ្ឿងផងតូ

ទឹក្ និងទឹក្ រមាប់ោងសជើង ។  

ោយ  នំ  បាេហេេហយាយ មាោបិតេូុ  បណ្ឌ ិោ 

ឥនធវ  នំ  បេំេនត ិ នបេច  េនគ្គ  បនមាទតិ ។ 

សរោោះការានទាំនកុ្បរមុងមាតាបិតាស ោះស ើយ  ានជាអនក្រាជញ

ទាំងឡាយ រស ើរនវូបុគ្គលស ោះក្នុងសោក្សនោះឯង បុគ្គលស ោះលុោះលោះ

សោក្សនោះសៅស ើយ រមមងរកី្រាយក្នុងឋាន ួគ្ ៌។  (បិ.៥៣/១៤២) 

អំពរីដូ្វ  
តាមចន្ទគតិមាន្ ៣ រដូវក្នុង ១ ឆ្ន ាំ 

១- គ្មិហរដូវ :   ១សរាច  ផលគនុ  —   ១៥ សក្ើត  អាោឍ 

២- វ ានរដូវ : ១សរាច អាោឍ —  ១៥ សក្ើត  ក្តតកិ្ 

៣- ស មនតរដូវ : ១សរាច  ក្តតិក្      —  ១៥ សក្ើត  ផលគុន 

 

១- មិគ្ ិរ ២- បុ ស ៣- មា  

៤- ផលគុន ៥- សចរត  ៦- វោិខ 

 ៧- សជ ឌ ៨- អាោឍ ៩- រោពណ 

១០- ភរទបទ ១១- អ សុជ ១២- ក្តតកិ្ ។ 
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តាមសុរយិគតិមាន្ ៤ រដូវក្នុង ១ ឆ្ន ាំ 

១-   ិិរ : ពីពថងទី ២២ ធន ូ— ២០ មិ  (៨៩ឬ៩០ពថង) 

២- និទ  : ពីពថងទី ២១ ម ិ — ២១ មថិុ  (៩៣ពថង) 

៣- វ ាន : ពីពថងទី ២២ មិថ ុ — ២២ ក្ញ្ញដ  (៩៣ពថង) 

៤-  រទ : ពីពថងទី ២៣ ក្ញ្ញដ  — ២១ ធនូ (៩០ពថង) ។ 

 

 មក្រា មាន ៣១ ពថង  ក្ុមភៈ មាន ២៨ ពថង 

មិ  មាន ៣១ ពថង  សមោ មាន ៣០ ពថង 

ឧ ោ មាន ៣១ ពថង  មិថុ  មាន ៣០ ពថង  

ក្ក្កដា មាន ៣១ ពថង   ីហា មាន ៣១ ពថង  

ក្ញ្ញដ  មាន ៣០ ពថង  តុោ មាន ៣១ ពថង 

វចិឆិកា មាន ៣០ ពថង  ធនូ មាន ៣១ ពថង ។ 

តាមប្រទេសខ្លះនយិមទប្រើរដវូ ៦ គ ឺ: 

 ១- ស មនតរដូវ ពីពថង១សរាច មខក្តតកិ្  ដល់  ពថង១៥សក្ើត មខបុ ស 

រតូវជា៥៩ពថង ។ 

 ២-   ិិររដវូ ពីពថង១សរាច មខបុ ស ដល់ ពថង១៥សក្ើត មខផលគុន 

រតូវជា៥៩ពថង ។ 

 ៣- វ នតរដវូ ពីពថង១សរាច មខផលគុន ដល់ពថង១៥សក្ើត មខពិោខ 

រតូវជា៥៩ពថង ។ 

 ៤- គ្មិហរដូវ      ពីពថង១សរាច មខពិោខ ដល់ ពថង១៥សក្ើត មខអាោឍ  
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រតូវជា៥៩ពថង ។ 

(សបើឆ្ងន ាំមដលមានអធិក្វារៈ មាន៦០ពថង, ឆ្ងន ាំមដលមានអធកិ្មា ៣

មខ មានពថង ៨៩(?)   សរោោះសរបើមខសចញស ម្ ោះតាមចនទគ្ត ិដចូមបបសរបើរដូវ

៣មដរ) ។  

៥- វ ានរដូវ ពីពថង១សរាច  មខអាោឍ  ដល់  ពថង១៥សក្ើត 

មខភរទបទ រតូវជា៥៩ពថង ។ 

 ៦-  រទរដូវ ពីពថង១សរាច  មខភរទបទ   ដល់  ពថង១៥សក្ើត 

មខក្តតិក្ រតូវជា៥៩ពថង ។ 

 - រមួទាំង ៦ រដូវមាន ១២ មខ (ឬចនួកាលមាន១៣មខ?) មាន៣៥៤

(ឬ ៣៥៥ពថង ឬក៏្ចនួកាល ៣៨៤ពថង?) រតូវជា១ឆ្ងន ាំ ។ 

........................ 

ពុទ ធបបវត្តសិលង្ ខប 

             
 ព្រពឹត្តោិ ណ្ ៍      ថ្ងៃ     ខខ    ឆ្ន ាំ  ព្រពះជនម 

បដសិនធិ ព្រហសបតិ៍ អាសាឍ រកា  

ព្បសូត សុព្រ រិសាខ ច  

អភិសសរ អាទិតយ រតតិរ ឆលូវ ១៦ 

បួស ព្រហសបតិ៍ អាសាឍ ស ោះ ២៩ 

ព្ាស់ដងឹ រធុ រិសាខ រកា ៣៥ 

រណំត់សង្ខា រ សុព្រ មាឃ សោង  

និព្វា ន អង្ខា រ រិសាខ ម្សាញ់ ៨០ 
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សកមមភាព   ឆ្ន ាំ  ខខ  ថ្ងៃ  រពល 

    ចាប់    រ   អា  ព្រ  សទៀបភលឺ 

    ព្ប    ច   រិ  សុ  ជតិព្តង ់

    ោជយ   ឆលូវ   រ  អា  ថ្ថៃ 

    បួស   ស ោះ   អា  ព្រ  អព្ាព្ត 

    ព្ាស់     រ   រិ  រធុ  សទៀបភលឺ 

    រ  ំ   សោង   មាឃ  សុ  ព្រឹរ 

    និ  ម្សាញ់   រិ   អងា  សទៀបភលឺ 

 
******** 

 
សមាគមអាស ្ន 

 អាោ៊ន មានន័យថ្ល  មាគ្មរបជាជាតិអា ុីអាសគ្នយ៍ មក្ពី

ោក្យសពញជាោោអងស់គ្ល ថ្ល Association  of  South  East  Asian  

Nation. សៅកាត់ថ្ល Asean ។ Asean មានពផទដី របុ ៤.៤៦៥.៣២២ Km2  ។ 

Asean ានបសងកើតស ើងសៅ ពថងទី៨ មខ ីហា ឆ្ងន ាំ១៩៦៧  ទីរក្ុងាងក្ក្    

របសទ ពថ   មដលសផឋើមស ើងសដាយរបសទ ទាំង ៥គ្ឺ ឥណឍ ូសន ុី  មា៉ា ស  ុ ី 

 វីលីពីន   ឹងហបូរ ី និង របសទ ពថ ។ 

Asean មានសោលសៅ៣ មានសោលបាំណង១៥ មានសោលការណ៍

១៤ ស ើយក្នុងរដឌធមមនញុ្ដមាន១៣ចាំពូក្ និង៥៥មារតា ។ 



-98- 
 

ព្រប្រទសជាសមាជិកអាស៊ា នទាំង១០ 

     ស ម្ ោះរបសទ       កាលបរសិចឆទ          ពផទដ ី

  របសទ ឥណឍ ូសន ុី    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ១.៩០០.០០០ Km2 

  របសទ មា៉ា ស  ុី    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ៣២៩.៧៥៨ Km2 

  របសទ  វី លីពីន    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ៣០០.០០០ Km2 

  របសទ  ឹងហបូរ ី    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ៦.៤៦១Km2 

  របសទ ពថ    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ៥១៣.០០០ Km2 

  របសទ រប៊ុយសន    ៨ - ១ - ១៩៨៤    ៥.៧៦៩ Km2 

  របសទ សវៀតណាម    ២៨ - ៧ - ១៩៩៥    ៣៣១.៦៨៩ Km2 

  របសទ ឡាវ    ២៤ - ៧ - ១៩៩៧    ២៣៦.៨០០ Km2 

  របសទ ភូមា    ២៤ - ៧ - ១៩៩៧    ៦៧៨.០៣៣ Km2 

  របសទ ក្មពុជា    ៣០ - ៤ - ១៩៩៩    ១៨១.០៣៥ Km2 

 

និមិ្សតតសញ្ញា និងទងអ់ាសា៊ា ន 

 និមិតត ញ្ញដ អាោ៊ន      និង ទងអ់ាោ៊នតាំណាងឲ្យ មាគ្ម 

អាោ៊នមួយ មដលមាន ថិរោព   នតិោព ោមគ្គីោព ោពអងអ់ាចនិង

របក្បសដាយថ្លមពល ។ ពណ៌និងនិមតិត ញ្ញដ ពនទងអ់ាោ៊នមានពណ៌

សខៀវ  រក្ ម     សលឿង មដលពណ៌ទាំងអ ់សនោះតាំណាងឲ្យពណ៌ ាំខ្ជន់

ពនទងជ់ាតិរប ់របសទ  មាជកិ្ទាំងអ ់ ។ 

    - ពណ៌សខៀវ  តាំណាងឲ្យ នតិោព និងស ថរោព ។ 
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    - ពណ៌រក្ ម តាំណាងឲ្យស ចក្ឋីកាល ហាន និង ោពោវហាប់ដ៏របក្ប 

សដាយថ្លមពល ។ 

    - ពណ៌   តាំណាងឲ្យោពបរ ិទុធិ  ោឡ ត ឡាំ ។ 

    - ពណ៌សលឿង  តាំណាងឲ្យវបិុលោព  ោព មបូរណ៍ បាយ ។ 

    - សដើមរ វូទាំង ១០   តាំណាងឲ្យ ុបិនរប ់បតិាបសងកើតអាោ៊នមដល 

មានបាំណងរបមូលផតុាំ របសទ ទាំង១០សៅអា ុីអាសគ្នយ៍ឲ្យកាល យជា  

គ្មមួយរបក្បសដាយមតិតោព និងោមគ្គីោព។  

    - រងវងព័់ទធជុើវញិ  តាំណាងឲ្យោពឯក្ោពោន រប ់អាោ៊ន ។ 

................................ 

អវសានកថា 

្ិរយំ  បាប្ក្មមិសនា   ពួក្អនក្មានអាំសពើអារក្ក់្ សៅកាន់នរក្ 

េគាំ  េុគតិសនា  យ្ាិ   ពួក្អនក្មានគ្តិលឡ សៅកាន់ឋាន គួ្ ៌

ប្រិ្ ិពវ្ ាិ  អនាេោ   ពួក្អនក្មិនមានអា វៈ បរនិិោវ ន ។ 

(បិ.៥២/៤៨) 

 

r(0)s 
(ពថងទី៨ -១០- ២០១៣→៦ -១០- ២០១៤) 

 

 

 




