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េ 
ពាក្យព្ា រធ 

            រ ឿង សុរមធតាបស )កា តាំាងចិតត រ ើមបីរព្ាសសតវរោក្(កាល ៏ យូ លង់
ណាស់មក្រ ីយ របីោប់រីព្តឹម ភទ្ទក្បបរនះថយរព្កាយរៅ ចំានួន៤អសរងខយយនិង១ខសន
ក្បប រៅក្នុងនគ  អម វតី ោនព្ពា មណ៍ោន ក្់ រ ម្ ះ សុរមធបណឌ ិត ជាឧភរតាសុជាត 
ោន ូបលអ គួ ជាទ្ីរតិរិល មលិរមីល រក្ីតក្នងុព្តក្ូលយ៉ាងសដកុ្សដមភ ជាអនក្ោន រោគស
មបតិតរព្ចីន។គាត់ ជាអនក្រ ៀន រចះចប់ថ្ព្តរវទ្ ខថមទំាងគួ  ជាទ្ីព្រះថ្លា ថ្នមហារន 
ទំាងឡាយ។សុរមធបណឌ ិត កាលរបីឥតរោីតាបិតារៅរ ីយ ក្ោ៏នរសចក្ដីសរងវគថ្ល 
ញាតទិំាងឡាយ បស់រយីង ររលស្លា ប់រៅ មិនអាចកាន់យក្ ព្ទ្រយសមបតតិ អវីរៅតាម
ជាមួយានរ យី សមូបីខតមួយក្ហាបណ:  ូរចនះ រយីងគ ួខតយក្ព្ទ្រយសមបតតទិំាងអស់ 
រៅរធវីបណុយោក្់ទន ។ 
             សុរមធបណឌ តិរិចា ណាថ្ល កា រក្តីក្នុងភរថមើរទ្ៀត កា ខបក្ធ្លា យ ថ្ន ូបកាយ
ជារ ឿយៗ ក្នុងវ ដសងា រនះ  ខមងនាំាមក្នូវ រសចក្ដីទ្កុ្ខ។ ឥ ូវរនះ រយីងោនជាតិ រោ 
រាធិ និងម ណ: ជាធមមតា រយីងគួ ខត ខសវង ក្អមតធម៌ ខ លមិនោនជាតិ មិនោនរោ 
មិនោនរាធិ មិនោនម ណ: ោនខតរសចក្តីសុេសៃប់ព្តជាក្់ខតម៉ាាង។ រយីងគួ ខត 
លះរចាលនូវោងកាយសំាអុយរនះ ខ លរពា ររញរៅរោយ ស្លក្សររសសងៗ។រយីង
និងរចញរៅបសួកាតផ់្តត ច់ រសចក្ដីអារឡាះអាល័យ រ ីយខសវង ក្ សាូវ ំរោះេាួនរចញ
ឲ្យសុត រីភររនះ។សុរមធបណឌ ិត ចូលរៅ ស់រៅក្នុងថ្ព្រ ិមពានត ានលះបង់ព្គប់
យ៉ាង លះកាមទំាងឡាយ លះបង់អាហា  ខ លរធវីរោយធញ្ញជាតិ ទំាងរងួរចញ ប ិរោគ
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ខតខសារឈី ខ លព្រុះឯង តាំាងរាយម ៏ោំារោយអំាណាចព្តឹមខតឥ ិយបថ អងគយុ ឈ  
រ ើ ចង្រងកមអស់ររលខត៧ថ្ថៃខតប៉ាុរណាណ ះ ក្ា៏នសរព្មច សោបតត៨ិ និងអភិញ្ញញ ៥ ។ក្នុង
កាលរនាះ សរមដចព្រះទ្សរល ព្រះរទុ្ធទ្ីបងក  ានព្តាស់ ឹងរ ងីក្នុងរោក្ ោនភកិ្ខុ
សងឃ ជាព្រះេណីាព្សរ ចំានួនបួនខសនអងគជាប ិវា ។ ព្ទ្ង់យង រៅកាន់រនបទ្ ចា ិក្
តាមលំាោប់ លុះរៅ ល់នគ  មមក្: ព្ទ្ង់អាព្ស័យរៅក្នងុសទុ្សសនមហាវហិា ។ ព្រះរទុ្ធ
ទ្ីបងក  ព្ទ្ង់ាន ល់ ប ោភិសរោោ ធញិ្ញញ ណ ោនធមមចព្ក្  ៏ព្បរស ីព្បព្រឹតតរៅរ ីយ។
ក្នុងេណ:រនាះ តាបសសុរមធបណឌ ិត ានសរព្មច ្ននងិអភញិ្ញញ  ក្ំារុងខតរហាះរ ី  
តាមអាកាស ព្ក្រ ក្រមីលរៅរ ីញ មហារនមី រ  ោស ក្ំារងុខតរធវីសាូវ ថ្លវ យព្រះរុទ្ធទ្ី
បងក  ។តាបសក្ច៏ុះមក្សួ នាំា មហារន  ងឹសរវព្គប់រសចក្ដីរ យី ក្៏ទ្ទ្លួរធវីសាូវមួយ
ក្ខនាង រោយអងគឯងខ  ។ សាូវខ លតាបសសុរមធបណឌ ិតរធវីមិនទន់ ួច រៅរ ីយ ព្ស្លប់ខត 
ព្រះសោម សមោុទ្ធព្ទ្ង់យងមក្ ល់ ។  
            តាបសសុរមធ យក្ខសបក្ខ្លា  ទំាងព្ក្ចក្ព្កាលរលីភក្់ ព្ាស់េាួន ផ្តក ប់មុេ រ ក្
សនធឹង រធវីជាស្លោ ន របកី្ខភនក្សមាងឹ រមីលរទុ្ធសិ ី ថ្នព្រះរទុ្ធទ្ីបងក  ថ្ល÷ របី ខ្ញុំព្រះក្ ណុា
ព្ាថ្លន  ឲ្យអស់អាសវក្ករិលស រីេនឌសនាត ន រ ើមបីលុះនូវព្រះនិពាវន ក្នុងជាតិរនះខតមដងក្៏
ាន ប៉ាុខនត ខ្ញុំព្រះក្ ណុា គួ ខតព្ាថ្លន  ឲ្យាន ប ោភិសរោោ ធញិ្ញញ ណ  ូចព្រះរុទ្ធទ្ីបងក ខ 
  រ ីយ ខ្ញុំព្រះក្ ុណា និងរបីក្មហានាវា គជឺាធម៌ ខ លអាចចមាង សតវរោក្ទំាងឡាយ 
ឲ្យានឆ្ាងសុត សមុព្ទ្ថ្នទ្ុក្ខ។ រ ីយប ិនពិាវន រោយអងគឯង ជាខ្លងរព្កាយ បំាណង
ព្ាថ្លន រនះ រទ្ីបជាក្ិចច  ៏សមគួ  ល់ ខ្ញុំព្រះក្ ណុា។ េណៈរនាះ ោនក្ញ្ញញ ោន ក្់ រ ម្ ះ
សុមិតាត  ានរ ញី ក្ យិព្បព្រឹតតរៅ  បស់ តាបសរនាះ ក្៏រក្តី រសចក្តីព្រះថ្លា  ានយក្
ផ្តក ព្ក្អូបចំានួន៥កាត ប ់ុចរៅតាបសឯចំាខណក្េាួននាងោនផ្តក ៣កាត ប់។ អនក្ទំាងរ ី ក្៏
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បូជាផ្តក រនាះ ល់ព្រះរទុ្ធទ្ីបងក ។ព្រះអងគ ក្៏ទ្ទ្លួយក្ រោយចិតតរស្លមនសស ។    
រ ីយ នាងអធិោា ន    សូមព្ាថ្លន    រអាយរក្តីជា  ធមមទយទ្  បស់      
តាបសសុរមធ ានព្គប់ៗជាត។ិ 
           ព្រះរទុ្ធ ក្៍ព្បសិទ្ធរ   បស់អនក្ទំាងរីរនះ រអាយាន សំា រ ច ូចរសចក្ដីព្ាថ្លន។ 
ព្រះប មស្លស្លត  ព្រមទំាងភិក្ខសុងឃ ជាព្រះេណីាព្សរ ទំាងបួនខសនអងគ ានឆ្ាងសុតរី
ភក់្ ទំាងអស់។រ យី ព្រះប មស្លស្លដ ព្រះនាមទ្ីបងក  ព្រះអងគ ព្ទ្ង់រាក្ ណ៍ ក្នុង
ក្ណាដ លប ិសទ័្ ូរចនះថ្ល÷ អនក្ទំាងឡាយ ចលូរមីលរៅ តាបសឥសី ខ លក្ំារុងខតរ ក្
រលីភក្់រនះ ោនតប: េ៏ោង់េោស់ ចំារណ តរៅ នាររលអនាគត ោប់ព្តឹមក្បបរនះរៅ រៅ
បួនអសរងខយយនិងមួយខសនក្បបរទ្ៀត តាបសរនះ និងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្រះនាមថ្ល
ព្រះរទុ្ធសមណរគាតម នគ ជាលំា រៅោនរ ម្ ះថ្ល ក្បលិរស័ដ។ុ 
        ព្រះោតាព្រះនាម ោយរទ្វី .ព្រះបតិាព្រះនាម សុរទធ ទ្ន ោនភិក្ខុរ ម្ ះ ស្ល ី
បុព្តជាអគគស្លវក័្ស្លត ំា .ភិក្ខុរ ម្ ះ រោគោន ជាអគគស្លវក័្រឆ្វង. ភិក្ខអុាននទ ជារទុ្ធុបោា ក្ 
រ ីយោន ភិក្ខុន ី រ ម្ ះរេោ ជាអគគស្លវិកា. ភកិ្ខុនីរ ម្ ះឧបបលវណាណ ជាទ្ុតយិស្លវិ
កា។ រវោោន ព្រះញ្ញញ ណចាស់កាា  នឹងរចញព្រះសនួស រធវីទ្ុក្ក ក្ិ យិ អស់៦ព្រះវសា 
និងានទ្ទ្ួលមធុាយសថ្ននាងសជុាតា រទ្ៀបគល់និរព្គាធព្រកឹ្ស ។ព្ទ្ង់រស្លយអាហា 
ព្តង់រឆ្ន សទងឹរន ញ្ជោ លុះ ល់ស្លយណណសម័យនឹងរ ីង រៅកាន់រពាធិមណឌ លោា ន 
រ ីយនឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ រទ្ៀបគល់ថ្នអសសតថព្រឹក្)រ ើមរពាធិ( នាព្គារនាះឯង។ 
 

សូមអនុរោទ្នា✓ 
គ 
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រ ឿងព្រះរុទ្ធទី្បងក និងសុរមធតាបស 

សុរមធបណឌ តិ និងកា ព្បកាសអភិនីហា  
១សនសួស្លងរចញបណឌ តិសុរមធ . 

          មុនភទ្ទក្បបរនះចំានួន៤អសរងខយយ១ខសនក្បប ោននគ មយួ
រ ម្ ះថ្ល អម វតី ។ ក្នុងកាលរនាះឯង ព្រះសមណរគាតមព្រះប ម
ព្គូថ្នរយីង ានរយនក្ំារណីតក្នុងព្តក្ូលព្ពា មណ៍ ជាឧភរតា
សុជាតប ិសុទ្ធទំាងខ្លងោតាទំាងខ្លងបិតា  ូតតំាណ៧រំនាន់ រ យី
ោនរ ម្ ះថ្ល សុរមធបណឌ តិ ខ លមិនោនបុគគលណាមួយអាចតិះ
រ ៀលានរោយជាត ិ ជាអនក្ោន ូប ជាទី្ មិលរមីល ោនសមបុ គួ 
ជាទី្ព្រះថ្លា  ជាអនក្រំនាញក្នុងថ្ព្តរវទ្ទំាងបី )មធុតថ វោិសិនី អ ាក្ថ្ល 
រុទ្ធវសំបញ្ញជ ក្ថ់្ល ថ្ព្តរវទ្ទំាងបីគ ឺឥ រុវទ្១ យរុរវទ្១ ស្លមរវទ្១) ។ 
រោក្ជាអនក្ ា្ សក្នុងរវយាក្ ណ៍ទងឡាយ ោនគមោី សនិ ណឌុ
ស្លព្សត រក្ ុភស្លព្សត ស្លក្ខ បបរភទ្ស្លព្សត និងឥតិហាសៈជាគព្មប់
៥ និងរំនាញក្នងុរោកាយតមហាប ិសលក្ខណៈ ។ ក្នុងវយ័ររញ
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ក្ំារោះោតាបិតាក្៏រធវមី ណកាលរៅ ។ ព្គារនាះ សិ វីឌ្ឍកាោ
តយ ាននាំាបញ្ញីព្ទ្រយមក្ រ ីយរបីក្ោា ំាងោន  តនៈ ោស ព្ាក្ ់
ខក្វមណី ខក្វមកុាត  ជារ ើម រ ីយព្បគល់ឲ្យសុរមធបណឌ ិតរោយ
បញ្ញជ ក្់ថ្ល ៖ 
           បរិព្តរោក្ោច ស់ ព្ទ្រយោនព្បោណប៉ាុរណាណ ះ ជាចំាខណក្
ខ្លងោតា ឯព្ទ្រយោនព្បោណប៉ាុរណណះជាចំាខណក្ខ្លងបិតា នងិ
ចំាខណក្ខ្លងរើ ូនរើតា តាទ្ួតយយទ្ួង   ូតព្ទ្រយរនះបនតមក្ព្ាំារី 
តំាណមក្រ ីយ ចូ រោក្ោច ស់ទ្ទួ្លយក្រព្បីព្ាស់ ចាត់ខចងនូវ
ព្ទ្រយរនះចុះរីថ្ថៃរនះរៅ រោក្ោច ស់នឹងជាព្ទ្រយទំាងអស់រនះ ។ 
ព្គារនាះ សុរមធបណឌ ិតរិចា ណាថ្ល ៖ 

          ញាតិទំាងឡាយោនោតាបិតា ជារ ើម ានព្បមូលព្ទ្រយ
សមបតត ិួមោន ើខព្សចោក   រគា ព្ក្បីរសះ  ំ  ីនិងខ្ញុំក្ំា  ទស្លទស ី៏
រព្ចីនឥតគណនា ។ រោក្លះបងន់ូវអតតោរ បស់េាួនរៅកាន់
រោក្ខ្លងមុេ រោយមិនានយក្ព្ទ្រយ សូមបពី្តឹមមួយក្ហាបណៈ 
រៅតាមេាួនរ ីយ ។ របី ូរចនះោនខតអាតាម អញនឹងចាតខ់ចងនូវព្ទ្រយ
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រនះឲ្យសមគួ  ល់ ក្ុសលក្មមទំាងឡាយរ ើមបជីាទ្ីរឹង បស់អាតាម
អញ ។ 
           ក្នុងររលរនាះឯង ព្រះរពាធិសតវរ ីងរៅកានព់្ាស្លទ្ខ្លង
រលី រួនសមៃំាអងគយុខរនខភននក្នុងទី្ស្លៃ ត់ រិចា ណារទ្ៀតថ្ល ៖ 

         ធមមតាភរថមើរទ្ៀតខតងនាំា មក្នូវរសចក្ដីទ្ុក្ខ កា ខបធ្លា យស ី ៈ 
ក្៏នាំាមក្នូវរសចក្ដីទ្ុក្ខ ូចគាន  ។ រសចក្ដសី្លា បព់្បក្បរោយរោ ៈ 
នាំាមក្នូវរសចក្ដទី្ុក្ខ  ូបខ លជាោញាំាញី ក្ន៏ាំាមក្នូវរសចក្ដទី្ុក្ខ ។ 
អាតាម អញោនជាតិជាធមមតា ោនរោជាធមមតា ោនរាធិជាធមមតា 
អាតាម អញនឹងខសវង ក្ ព្រះនិពាវ ន ខ លមិនចាស់ មិនស្លា ប់ ជាទី្រក្សម
ក្ានត ។ រប ីូរចាន ះ អាតាម អញគួ ខតលះបងក់ាយសអុយរនះខ លរពា 
ររញរោយស្លក្សររសសងៗ ជាទី្មិនគួ ឲ្យអារឡាះអាល័យ មិនោន
រសចក្ដពី្តូវកា  រ ីយនឹងរចញរៅ ។ សាូវរនាះនឹងោនរិត សាូវរនាះ
មិនខមនគាម នរ តុរនាះរទ្ អាតាម អញនឹងខសវង ក្សាូវរនាះរ ើមបរីោះ
េាួនចាក្ភរ ។ កាលរបទី្ុក្ខោន សុេក្ោ៏ន យ៉ាងណា កាលរបភីរ
ោន កា ព្ាសចាក្ភរ បគុគលគួ ខតព្ាថ្លន  ក្ ក្យ៏៉ាងរនាះខ   ។ 
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កាលរបរីដដ ោន ព្តជាក្ ់ថ្ទ្ក្៏ោន យ៉ាណា កាលរបីរភាីង៣ព្បកា  
)រោភៈ១ រទសៈ១ រោ ៈ១( ោន ព្រះនិពាវ នខ លបុគគលគួ ព្ាថ្លន  
ក្៏ោនយ៉ាងរនាះខ   ។ កាលរបាីបោន បុណយក្៏ោនយ៉ាងណា 
កាលរបជីាតិោន ព្រះនិពាវ នមនិោនជាតខិ លបុគគលគបបពី្ាថ្លន ក្៏
ោនយ៉ាងរនាះ ខ   ។ បុ សខ លព្បឡាក្់ោមក្ រ ីញព្សះររញ
រោយទ្ឹក្ថ្លា  រ ីយមិនខសវងចុះក្នងុព្សះរ ើមបោីងោមក្រទសរនាះ 
មិនខមនជារទសថ្នព្សះរទ្ យ៉ាងណាមិញ កាលរបីព្សះ គពឺ្រះ
និពាវ នោនរ ីយ បុគគលមិនខសវង ក្ព្សះសព្ោប់ោងនូវក្ិរលសជា
មនទិលរចញរទ្ រទសរនាះមិនខមនជារទសថ្នព្សះគឺនិពាវ នរទ្ គឺជា
រទស បស់បុ ស ក្៏យ៉ាងរនាះខ   ។ បុ សខ លព្តូវសព្តូវទំាង
ឡាយរចាមរ័ទ្ធរ ីយ កាលរបីសាូវសព្ោប់ ត់រៅោន ខតបុ សរនាះ
មិន ត់រៅ រទសរនាះមិនខមនជារទសថ្នសាូវរទ្ យ៉ាងណា បុគគលព្តូវ
ក្ិរលស ួប  តតរ ីយ កាលរបីសាូវព្រះនិពាវ នោន ខតមិនខសវង ក្សាូវ
រនាះ រទសរនាះមិនខមនជារទសថ្នសាូវនិពាវ នរទ្ គឺជារទស បស់
បុគគលរនាះឯងយ៉ាងរនាះខ   ។ បុ សោនរំង ឺ កាលរបីររទ្យោន 
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ខតមិនឲ្យររទ្យរនាះរាាលរំងរឺនាះរទ្ រទសរនាះមិនខមនជារទស
ថ្នររទ្យរទ្ យ៉ាងណា បុគគលោនរំងឺ គកឺ្ិរលសទំាងឡាយរបៀតរបៀន
រ ីយ  ល់នូវរសចក្ដទី្ុក្ខ មិនសវះខសវង ក្អាចា យ រទសរនីមិនខមន
ជារទសថ្នអាចា យរទ្ គឺជារទស បស់បុគគលរនាះឯង យ៉ាងរនាះ
ខ   ។ 
         បនាទ បរ់ីានរិចា ណាយ៉ាងលអិតលអន់ ព្ជាលរព្ៅរលមីូល
រ តុថ្នទ្ុក្ខរទសរក្ីតក្ិរលសខ លខតងខតជានឈ់ាីរល ី សតវរោក្
រ ីយ សុរមធបណឌ ិតបនតកា ព្តិះ ះិរទ្ៀតថ្ល ៖ 

         គួ ខតអាតាម អញលះបងក់ាយ សអុយរនះ ខ លររញរោយ
ស្លក្សររសសងៗរចញ គបបជីាអញនក្មិនោនរសចក្ដអីារឡាះ
អាល័យ មិនោនរសចក្ដពី្តូវកា  ូប  ូចបុ សានព្ស្លយស្លក្សរ ៏
គួ ឲ្យរេោីម រអីមខ លជាបរ់ធ ៏ក្ គមបីជាអនក្ោនរសចក្ដសីុេរៅតាម
ទ្ំារនីងេាួន ោនអំាណាចេាួនឯង យ៉ាងណាមិញ ។ អាតាម អញគួ ខត
លះបងន់ូវកាយសអុយរនះ ខ លជាទី្ព្បមូលមក្នូវស្លក្សររសសងៗ
រចញ រ ីយគបបីជាអនក្មិនអារឡាះអាល័យ មនិោនរសចក្ដពី្តូវកា 
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រចញរៅយ៉ាងរនាះខ   ។ បុ សព្សតីទំាងឡាយ រៅបរនាទ បងន់ូវក្    
  ីសៈ )ោមក្( ក្នុងបងគនរ់ ីយ ឥតោនអារឡាះអាល័យ ឥតោន
រសចក្ដពី្តូវកា  រ ើ រចញរៅ យ៉ាងណាមិញ អាតាម អញនឹងលះបងន់ូវ
កាយសអុយរនះខ លររញរោយស្លក្សររសសងៗរចញរៅ  ចូបុ ស
ព្សតទីំាងោយខ លបរនាទ បងវ់ចចៈ )ោមក្( ក្នុងបងគន់  ូរចាន ះឯង ។ 
ោច ស់ទ្ូក្ទំាងឡាយ ខតងលះបងទ់្ូក្ចាស់ ខ លរយក្សុយលិចចូល
ទ្ឹក្ ឥតោនអារឡាះអាល័យ ឥតព្តូវកា  វិញ យ៉ាងណា អាតាម អញ
នឹងលះបងន់ូវកាយរនះ ខ លោន នធ៩ ូ ជានិចច រ ីយរចញរៅ ូច
ជាោច ស់ទ្ូក្លះរចាលទ្ុក្ចាស់  ូរចាន ះឯង ។ បុ សកាលរ ើ រៅ
ជាមួយនឹងរួក្រចា  យក្ព្ទ្រយជាប់រៅសង រ ីញភ័យអំារីកា េូចខ្លត
ព្ទ្រយ ក្៏លះបងព់្ទ្រយឲ្យរចា  រ ីយរ ើ រៅ យ៉ាងណា កាយរនះ ក្៏
ោនឧបោរសមរីោយមហារចា  អាតាម អញនងឹលះបងន់ូវកាយរនះ
រចញ រព្ពាះខ្លា ចេូចខ្លតក្ុសលធម៌ យ៉ាងរនាះខ   ។ 
          កាលសុរមធបណឌ ិតរិចា ណាយ៉ាងរនះរ ីយ ក្៏ានចូលរៅ
គាល់ព្រះោជាក្នុងខ នអម វតី ថ្លវ យព្ទ្រយទំាងអស់ចំារពាះព្រះ
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ោជា ។ ព្ទ្ង់មិនទ្ទួ្លរោយព្ទ្ង់ប ិរសធថ្ល រយងីមិនព្តូវកា ព្ទ្រយ
ទំាងរនាះរ ីយ ច ូអនក្ចាត់ខចងយ៉ាងណា តាមចិតត បស់អនក្ចុះ ។ 

ក្នុងកាលរនាះ ព្រះរពាធិសតវឲ្យខចក្ព្ទ្រយសមបតតិ ល់អនក្បរព្មីខ្ញុំក្ំា   
ខលងទស្លទសឲី្យោនរស ីោរ រ ីយឲ្យអនក្បរព្មីរ ើ វាយសគ ព្បក្ូ
ក្ព្បកាសឲ្យមហារនមក្ទ្ទួ្លយក្ ព្ទ្រយររីគ ោា ន បស់
រោក្ ។ កាលរបីព្ទ្រយខ លមហារនក្ំារុងនាំាគាន មក្ទ្ទួ្លយក្ជា
បនតបនាទ បគ់ាន  មិនោច់ រៅមិនទនអ់ស់រោីា ំាងសង ព្រះរពាធិសតវក្រ៏ធវី
 ំរណី រឆ្ោ ះរៅភនំាធមមិក្បរ៌តខ លសថិតរៅក្នុង ថ្ព្ររ មពានត ។ ព្រះ
រពាធិសតវក្៏ស្លងអាព្សមគង់រៅក្នងុទ្ីរនាះរៅ ។ 

          ព្រះរពាធិសតវោនចិតតបញ្ជូន រៅក្នុងក្មមោា នមិនយូ រ ីយ 
ព្តឹមខតព្ាំារី ថ្ថៃអំារកីា បួស ក្៏ានសរព្មចនូវអភិញ្ញញ ៥ សោបតតិ
៨ ក្នុងអាព្សមបទ្រនាះ ។ 
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២ ទ្ីបងក ព្រះសោម សមោទុ្ធ .ព្ទ្ង់ព្តាស់ ឹងក្នុងរោក្ 
សម័យកាលជាមយួគាន រនាះខ    ព្រះរុទ្ធទ្បីងក  ព្ទ្ង់ រយនយក្
ក្ំារណីតជាព្រះរពាធិសតវរៅស្លថ នតុសតិ រ ីយរោយានអាោធនា
រោយរួក្រទ្វតាទំាងឡាយ ក្៏ានយងចុះរីឋានតុសិតមក្ចាប់
ប ិសនធកិ្នុងថ្សទ ព្រះនាងសរមរធរទ្វ ីជាមរ សពី្រះាទ្សុរទ្វោរ ជា
រសដចក្នុង មមវតីនគ  ក្នុងថ្ថៃ១៥រកី្ត ខេអាស្លឍ ។ ព្រះអងគព្ទ្ង់សថិត
ក្នុងថ្សទព្គបទ់្សោស ក្ព៏្បសូតចាក្គភព៌្រះោតាតាមនិយម បស់
ព្រះរពាធិសតវទំាងឡាយ គឺថ្ថៃ១៥រកី្តររញបូណ៌មី ខេរិស្លេ ។ 
រព្កាយមក្ព្រះរពាធិសតវ រនឿយណាយក្នុងោរជាព្គ សថ ព្ទ្ង់ក្៏
រចញស្លងសនួស ួមជាមួយបុ ស១រកា និាក្់ ។ ព្រះរពាធិសតវព្ទ្ង់រធវី
រសចក្ដរីាយមអស់ចំានួន១០ខេ ។ ក្នុងថ្ថៃ១៥រកី្តររញបូណ៌មី ខេ
រិស្លេ ព្ទ្ង់ចូលរៅ បិណឌ ាតក្នុងនគ   ួមជាមួយបរវរតិទំាងអស់
ខ លរចញបយសតាមព្រះអងគ ។ ក្នុងររល រសៀល ព្ទ្ង់ចូលរៅ
សព្ោក្ក្នុងស្លលវន័ជាមួយបរវរិតទំាងអស់ ។ ររលរនាះ ព្រះ
រពាធិសតវទី្បងក  រគចេាួនររីួក្គណៈរធវី ំរណី រៅខតមួយព្រះអងគឯង
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ក្៏ានទ្ទួ្លនូវសបវូស្លគ ចំាននួ៨កាដ ប់រីសុននទអារើវក្  ព្ទ្ង់ក្យ៏ក្រៅ
ព្កាលរព្កាមរ ើមបិបឆលិរពាធិព្រឹក្ស (រ ើម ើបាី( ព្តងស់ចិតថ្នខសន ើ ។ 
ព្ទ្ង់ផ្តច ញ់នូវរួក្ោ ព្រមទំាងរសនាោ រ ីយ ក្នងុបឋមយមថ្នោព្តី 
ព្ទ្ង់ចាក្់ធាុះនូវបុររវនិវាស្លនសុសតញិ្ញញ ណ ក្នុងមរឈិមយមថ្នោព្តី 
ព្ទ្ង់ានចាក្ធ់ាុះនូវចុតូបាតញ្ញញ ណ ក្នុងបចឆមិយមថ្នោព្តី ព្ទ្ង់ាន
អស់រៅថ្នអាសវក្កិរលសរីេនធសនាដ ន ។ 
          ក្នុងកាលរញ ះអងគព្ទ្ង់ានព្តាស់ ឹងរ ីយ ោនព្រះអ  នត
៤ខសនអងគព្ទ្ង់នមិនតតាមលំាោប់មក្ ល់  មមនគ  ព្រះអងគគង់
អាព្ស័យរៅក្នុងសុទ្សនមហា វហិា  ។ អនក្ មមនគ ទំាងឡាយាន
ព្ជាប ំណឹងថ្នកា និមនតមក្ បស់ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក រនាះ ក្ា៏នចាតខ់ចង
នូវរភសរជៈទំាងឡាយោនទ្ឹក្រោះថ្លា  នងិទ្ឹក្រោះខ្លប់ និងផ្តក ក្ព្មង
រព្គឿងព្ក្អូបជារ ើមចូលរៅក្នុងសុទ្សសនមហា វិហា  បូជាចំារពាះព្រះ
 ៏ោនព្រះោគអងគរនាះ ស្លដ បព់្រះសទ្ធមម ោនរសចក្ដពី្រះថ្លា  ក្៏
អាោធនានិមនតព្រះអងគទ្ទួ្លចង្ហា នក់្នុងខសអក្រ ីង ។ លុះថ្ថៃខសអក្
រ ីងមហារនក្នុងទ្ីព្ក្ុងចាងខ់ចងោ ទន តុបខតងទ្ីព្ក្ុង សោអ តទី្
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ធ្លា រៅតាមថនល់ឲ្យោបរសមី ចាក្់ ើខ លរៅព្តងទី់្ខ លោនរងាុក្ 
រោយោយ ើេាចោ់នរណ៌ ូចជាព្ាក្់ ចង ំរយលផ្តក  រោតទ្ង់
ជាវ ោយ់ងព្សស់ស្លអ តរៅក្នុងទ្ីព្ក្ុងរនាះ ។ 
៣អភិនីហា ព្បកាសនិង រាក្ កា ទ្ទួ្លបណឌ ិតព្រះសុរមធ . 
ក្នុងររលរនាះឯង សុរមធតាបស ក្ំារុងរហាះតាមអាកាស ាន
រ ីញមនុសសទំាងឡាយ ោនចិតត  ីក្ោយក្ំារុងចាតខ់ចងកា ង្ហ  
តាក្់ខតងទ្ីព្ក្ុង ក្ច៏ុះរីអាកាស រ ីយស្លក្សួ មនុសសទំាងឡាយ
រនាះថ្ល «កា តាក្់ខតងទ្ីព្ក្ុង ខ៏បាក្អស្លច  យរនះ រតរី ើមបីព្បរយរន ៍
និងក្ិតតិសយ ល់បុគគលណា ?» 
          មនុសសទំាងរនាះរឆ្ាីយថ្ល «រយីងនាំាគាន រ ៀបចំាលមអទ្ីព្ក្ុងរនះ
រ ើមបទី្ទួ្លព្រះរុទ្ធជាោច ស់ខ លព្ទ្ង់ានព្តាស់ ឹងរ ីងក្នុង
រោក្ !» 
           សុរមធបណឌ ិត ក្៏គិតរ ីងថ្ល សមូបពី្តឹមខតឮពាក្យ
ថ្ល  រុរទធ  ជា ពាក្យ ក៏្ព្មរៅក្នុងរោក្ មនិចាំាាចរ់ពាលរៅថវើ  ល់
កាលោនោរជាព្រះរុទ្ធ ។ រប ីូរចាន ះ ោនខតអាតាម អញនឹងចាត់
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ខចងសាូវរ ើមបទី្ទួ្លព្រះទ្សរលអងគរនាះ ខ   ។ ររលរនាះ សុរមធ
បណឌ ិតក្៏ាននិយយសុំា សាូវមួយចំាខណក្សព្ោប់េាួនចាតខ់ចង មនសុស
ទំាងរនាះ ក្ា៏នទ្ុក្ឱកាស ល់សុរមធបណឌ ិតនូវរងាុក្ខ លោនទ្ឹក្ 
រព្ចីន រោយយល់រ ីញថ្ល សរមធតាបសរនះជាអនក្ោនឫទ្ធិរព្ចីន 
គួ នឹងអាចរធវីានយ៉ាងង្ហយរោយឫទ្ធិ បស់រោក្ ។ 
           សុរមធតាបស ោនព្រះរុទ្ធជាអា មមណ៍ ានចាតខ់ចងសាូវ
រនាះរោយក្ោា ំាងកាយធមមតា រោយគិតថ្ល «ព្បសនិរបអីាតាម អញរធវី
ទី្រនះរោយឫទ្ធិ ហាក្់ប ីូចជាមិនសមគួ សព្ោប់បចូា ល់ព្រះរុទ្ធជា
ោច ស់រ ីយ ។» 
           កាលរនាះ សុរមធបណឌ តិរៅមិនទនា់នរធវីសាូវរ ីយសង 
ព្ស្លប់ខតព្រះរុទ្ធទ្ីបងក  ព្រះទំាងព្រះអ  នត៤ខសនអងគនិមនតមក្
 ល់ ។ សុរមធបណឌ ិតសមាឹងរ ីញព្រះរុទ្ធទ្ីបងក  រោយខភនក្ទំាងគូ 
ខ លោនមហាបុ ិសលក្ខណៈ៣២ព្បកា  អនុរយញ្ជនៈ៨០ រនាឺ១
រាម សាយរចញរីព្រះវ កាយ ោនរុទ្ធ សមី ឆ្រវណណ សមី )៦
រណ៌( ។ សុរមធបណឌ តិោនរសចក្ដពី្រះថ្លា រធវីទ្ុក្ក្នុងចិតតថ្ល «ថ្ថៃ 
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រនះអាតាម អញនឹងប ិចាច គរើវិតថ្លវ យព្រះទ្សរល សូមព្រះោនព្រះ
ោគ ក្ុំានិមនតជាន់ភក្ ់! អតាម អញនឹងរធវីជាស្លោ នចមាងព្រះោនព្រះ
ោគ និងព្រះសងឃព្គបព់្រះអងគឆ្ាងកាតរ់ ើមបរីសចក្ដចីរព្មីនរ ើមប ី
រសចក្ដសីុេសព្ោប់អាតាម អញ !»។ 
            ំររចរនាះសុរមធបណឌ ិត ំស្លយសនួងសក្ ់ រ ីយព្កាលនូវ
សំា រតស់មបក្រឈី ព្រមទំាងខសបក្សតវរលភីក្រ់ណ៌រមម  រ ីយព្កាប
ចុះរលភីក្រ់ធវីជាស្លោ នថ្លវ យព្រះសោម សមោុទ្ធ ។ កាលសុរមធបណឌ ិត
ានសមាឹងរ ីញនូវរុទ្ធសិ  ីបស់ព្បះបុទ្ធទ្ីបងក  ទ្សរល រោក្ក្៏
រិចា ណគិតក្នុងចិតតថ្ល «របីអាតាម  អញព្ាថ្លន  ុតក្រិលស បស់អាតាម
អញក្នុងថ្ថៃរនះ ក្៏ានខតថ្លព្បរយរនអ៍វី អាតាម អញរធវីឲ្យជាក្ច់ាស់
នូវធមរ៌ោយរភទ្ខ លរគមិនស្លគ ល់ក្នុង ទី្រនះ ! អាតាម អញគបប ីល់
នូវសរវញ្ញុតញ្ញញ ណជាអនក្ ួចព្ស ះចាក្ក្ិរលស រ ីយញុាំាងរោក្
ព្រមទំាងរទ្វរោក្ឲ្យ ួចចាក្សងា វ ដ ! ព្បរយរន៍អវី អាតាម អញ ជា
បុ សសខមដងក្ោា ំាងឆ្ាងរទខតោន ក្់ឯង អាតាម អញគួ  ល់នូវសរវញ្ញុត
ញ្ញញ ណ ចមាងមនុសសរោក្ ព្រមទំាងរទ្វរោក្ ។ អាតាម អញនងឹ
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ាន ល់នូវសរវញ្ញុតញ្ញញ ណ ចមាងព្បរុរំនរព្ចីនរោយអធិកា រនះ
ខ លអាតាម អញរធវីចំារពាះព្រះរុទ្ធជាមហាបុ ស ៏េោង់េោស់បំាសុត !»។ 
ក្នុងកាលរនាះ ោននាងយុវតីោន ក្ជ់ាក្ូនព្ពា មណ៍រ ម្ ះ សុមិតាត  រៅ
ក្នុងទី្ព្បរុំមហារន ក្ោ៏នចិតតព្រះថ្លា ចំារពាះក្ិ ិយរធវី បស់សុរមធ
បណឌ ិតក្៏ានយក្ផ្តក ឧបបល៨កាដ ប់ ចូលរៅរិតសុរមធបណឌ តិ រ យី
រពាលថ្ល «បរិព្ត ឥសី ខ្ញុំមិនរ ីញវតថុ ថ្ទ្គួ ថ្លវ យរទ្ ខ្ញុំសូមថ្លវ យ
ផ្តក ទំាងោយ ល់រោក្ ។ បរិព្តឥសី ផ្តក ៥កាដ ប់ ចូ ោន ល់
រោក្ ផ្តក ៣កាដ ប់ ចូ ោន ល់ខ្ញុំ សព្ោបថ់្លវ យព្រះសោម សមោុទ្ធ ។ 
បរិព្តឥសី ខ្ញុំសូមឲ្យោនអនសិងសរសមគីាន មួយអរនាី រ ើមបីជា
ព្បរយរនរ៍ពាធិញ្ញញ ណ ល់រោក្ចុះ ។   ីឯខ្ញុំ វិញ ខ្ញុំសូមសម័ព្គចតិត
រួយបំាររញា មី បស់រោក្ រទះបីជាោនរសចក្ដលីំាាក្យ៉ាងណា
រៅក្នុងសងា វ ដ ក្ខ៏្ញុំសុេចិតតព្រមខ   សូមឲ្យនាងខ្ញុំានជាក្ថ្នស
ស្ល ររព្រ បស់រោក្សង ។» 
            ររលរនាះ សុរមធតាបសានទ្ទួ្លយក្ផ្តក ឧបបលចំានួន៥
រ ើម ចូលរៅព្កាបថ្លវ យបងគពំ្រះរុទ្ធទ្ីបងក  រ ីយបូជាថ្លវ យចំារពាះ
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ព្រះសោម សមោុទ្ធអងគរនាះ ។ ចំាខណក្នាងសុមិតាត  យក្ផ្តក  បស់េាួន
ចំានួន៣រ ើម ចូលរៅថ្លវ យចំារពាះព្រះសោម សមោទុ្ធអងគរនាះខ   ។ 
បនាទ បរ់ីកា ថ្លវ យផ្តក រ ីយ សុរមធបណឌ ិតរលីក្ថ្ ព្បណមយអញ្ជលី
បរញ្ចញសំា រ ង ព៏្ក្រៅព្ក្អួនព្ាថ្លន  នូវោរជាព្រះរុទ្ធចំារពាះព្រះភ័
ង្រក្តព្រះរុទ្ធជាោច ស់ថ្ល «បរិព្ត ព្រះអងគ ច៏រព្មនី រោយអំាណាច
អធិកា ខ លខ្ញុំព្រះអងគបំាររញរ ីយោនព្បោណប៉ាុរណាណ ះ ខ្ញុំព្រះអងគ
សូមព្ាថ្លន ឲ្យានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធក្នុងរោក្រធ ៏ អនាគតកាល  ចូ
ព្រះអងគានព្តាស់ ឹងរ ីយ នាបចចុបបននរនះសងចុះ ។» 
រៅររលរនាះ ព្រះរុទ្ធទ្ីបងក ព្ទ្ង់គងរ់ៅរតិសីសៈ បស់សុរមធ
បណឌ ិតព្ទ្ង់រិចា ណា រោយអនាវ ណញ្ញញ ណ រ ីញថ្ល រសចក្ដី
ព្ាថ្លន រនះមិនោនអវជីារព្គឿងោោំាងរ ីយ រ ីយព្រះអងគព្ទ្ង់ញាញ
ចាស់ថ្ល សុរមធបណឌ ិតនឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធរិតព្ាក្ ក្នងុ
រោក្ រទី្បព្រះអងគព្ទ្ង់រាក្ ថ្ល «ោន លភិក្ខុំាទំាង ឡាយ អនក្ទំាង
ឡាយ ចូ រមីលតាបសរនះ ជារ ិលោនតបៈ េ៏ោង់េោស់ តាបសរនះ
នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធក្នុងរោក្ក្នុងក្បបព្បោណ មិនានអំារី
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ក្បបរនះរៅ ។ សតវរនះនឹងរចញចាក្ព្ក្ុងរ ម្ ះ ក្បិលវតថជុាទី្
  ីក្ោយ តមកល់រាយមរធវីទ្ុក្ក ក្ិ ិយ ។ សតវរនះអងគុយរទ្ៀបគល់អ
រាលព្រឹក្ស ទ្ទួ្លមធុាយសខ លនាងសុជាតា  ថ្លវ យក្នុងទ្ីរនាះ 
នឹងចូលរៅកាន់សទងឹរន ញ្ជោ រ ីយនឹងព្ត បម់ក្តាមសាូវខ លរគតា
ក្់ខតងយ៉ាងព្បរសី  ។ បនាទ បម់ក្សតវរនះអងគុយរទ្ៀបគល់រពាធិ 
ព្រឹក្ស លំាោបរ់នាះ តាបសោនយសធំារនះ រធវីព្បទ្ក្សិណរពាធិ
មណឌ ល នងឹានព្តាស់ ឹងនូវអនតុត សោម សរោោ ធញិ្ញញ ណ រទ្ៀបគល់
អសសតថព្រឹក្ស ។ ព្រះរនិកាោតា បស់តាបសរនាះ នឹងោននាម
ថ្ល ព្រះនាងមហាោយរទ្វ ី  ព្រះបិតាព្រះនាម សុរទធ ទ្នៈ ឯតាបស
រនះនឹងោនរ ម្ ះថ្ល ព្រះរគាតម អគគស្លវក័្ទំាងរី  ូបគ ឺឧបតិសសៈ ១ 
រកាលិតៈ១ ជាអនក្មិនោនអសវៈ ព្ាសចាក្ោគៈ ោនចិតតសៃប់ ោៃ ប ់
ោនចិតតខ្លជ ប់េជួន ។ ភកិ្ខជុាឧបោា ក្រ ម្ ះ អាននទ  នឹងបរព្មពី្រះ
រិនព្សអីងគរនះ ។ អគគស្លវិការី  ូបគឺ នាងរេោ១ ឧបបលវណាណ ១ ជា
អនក្មិនោនអាសវៈ ព្ាសចាក្ោគៈ ោនចិតតសៃប់ ោៃ ប់ ោនចិតតខ្លជ ប់
េជួន ។ រ ើមរឈជីាទ្ីព្តាស់ ឹង បស់ ព្រះ ោ៏នព្រះោគរនាះរទ
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ថ្ល អសសតថព្រឹក្ស ឯឧាសក្ជាឧបោា ក្ ព៏្បរសី រី  ូបគ ឺចិតតៈ១  តថ
 វក្ៈ១ ។ នាងននទោតា និងឧតតោ ជាឧបោា យិកា ព៏្បរសី ថ្នព្រះ
រគាតមោនយសរនាះ ។» 
            រួក្មនសុស និងរទ្វតា លុះឮពាក្យរាក្ ណ៍ បស់ព្រះរុទ្ធទី្
បងក  ក្ ៏ ីក្ោយរោយគិតថ្ល «សុរមធតាបស រនះ ជារូររនាក្ថ្នព្រះ
រុទ្ធ» ។ សំា រ ងរហា៊ោ ទំាងឡាយក្ព៏្បព្រឹតតរៅ រួក្រោក្ ព្រមទំាង
រទ្វរោក្ ទំាងមួយមុឺនរោក្ធ្លត ុ ទ្ះថ្ សង រសីចសង សគងអញ្ជលី
នមស្លក  សងរពាលថ្ល «របីរួក្រយីងោវ ងមគគសលក្នុងស្លសនាព្រះ
រោក្នាថរនះ ក្នុងកាលជាអនាគត រួក្រយីងនឹងានសរព្មចក្នុងទី្
ចំារពាះព្រះភ័ង្រក្តថ្នព្រះរគាតមរនះ ។ រួក្មនុសសកាលឆ្ាងសទឹង របី
ោវ ងក្ំារងច់ំារពាះមុេរ ីយ ខតងកានយ់ក្ក្ំារងខ់្លងរព្កាម ក្រ៏ ម្ ះ
ថ្ល ឆ្ាងសទឹងធំាខ   យ៉ាងណា វិញ រួក្រយីងទំាងអស់គាន  របីោវ ងព្រះ
រិនព្សរីនះរ ីយក្នុងកាលជាអនាគតគងន់ឹងានសរព្មចក្នុង ទី្
ចំារពាះព្រះភ័ង្រក្តថ្នព្រះរគាតមរនះក្៏យ៉ាងរនាះខ   ។» 
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មនុសសទំាងឡាយ ោនចិតត  ីក្ោយព្បក្បរោយរស្លមនសសាន
ខព្សក្ព្បកាសថ្ល «សុរមធតាបរស្ល កិ្  រុទ្ធរីរងករុោ» ោនន័យថ្ល 
រួក្រយីងទំាងអស់គាន ានឮថ្ល «សុរមធតាបស ជារូររនាក្ថ្នព្រះ
រុទ្ធ ន»៎ ។ ព្រះរុទ្ធទ្ីបងក ទ្សរល ស រសី ព្រះរពាធិសតវរ ីយ 
ព្រះអងគបូជានូវផ្តក ឧបបល៨កាដ បម់ក្ចំារពាះសុរមធតាបស វិញ ។ 
ព្រះអ ះនតេីណាព្សរចំាននួ៤ខសនអងគ រធវកីា បជូាសុរមធតាបស
រោយផ្តក  និងរព្គឿងព្ក្អូប រ ីយរធវីព្បទ្ក្សិណនមិនតរចញរៅ ។ 
រទ្វតាទំាងឡាយក្ដី មនសុសទំាងឡាយក្ដី ក្ន៏ាំាគាន យក្ផ្តក រព្គឿងព្ក្អូប
រ ៀងៗេាួន មក្បជូាចំារពាះសុរមធបណឌ ិត ។ 
          លំាោប់រនាះ សុរមធបណឌ តិបនាទ បរ់ីទ្ទួ្លកា រាក្ រពី្រះរុទ្ធ
ទ្ីបងក ទ្សរលរ ីយ ក្អ៏ងគុយរលគីំាន ផ្តក  រិចា ណានូវា មីទំាង 
ឡាយ ។ កាលសុរមធបណឌ តិក្ំារុងអងគុយរនាះ រទ្វតាទំាងឡាយ
មួយមុឺនចព្ក្វាលឲ្យស្លធុកា ថ្ល «បរិព្ត សុរមធតាបស រោក្
អងគុយខរនខភននរិចា ណានូវា មីទំាងឡាយខ លរាោណក្ ទំាង 
ឡាយានរិចា ណារ ីយ បុរវនិមិតតទំាងឡាយនឹងរក្ីតរ ីងព្ាក្  
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កា រក្ីតបុរវនិមិតតទំាងឡាយ បញ្ញជ ក្់ថ្ល អនក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ
រិតព្ាក្  រព្ពាះរ តរុនាះ ចូ អនក្សគូ សគងនូវរសចក្ដរីាយមឲ្យោំា
មួនចុះ ។» 
៤បុរវនិមិតត . 
តាមនិយមថ្នកា ព្តាស់ ឹង បស់ព្រះសោម សមោុទ្ធ បុរវនិមតិតជាព្រឹតតិ 
កា ណ៍ថ្នធមមជាតិ អ៏ស្លច  យមួយខ លរក្ីតោន រ ីងបញ្ញជ ក្រ់ីកា 
ព្តាស់ ឹងព្ាក្ ថ្នព្រះសោម សមោុទ្ធក្នុងអនាគត កាលខ្លងមុេ ។ 

រតីបុរវនមិិតតទំាងឡាយោន ូចរមដចេាះ ? 
បុរវនិមតិតទំាងឡាយខ លសខមដងរោយព្រះសមណរគាតម
សោម សមោុទ្ធោន ចូតរៅ ៖ 

1. និមិតតទំាងឡាយណា ក្នុងកាលជាទី្រតខ់ភននថ្នរពាធិសតវទំាង
ឡាយព្ាក្ ក្នុងកាលមុន និមិតតទំាងរនាះក្ោ៏នព្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ 
រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធជាព្ាក្  ។ 
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2. ព្តជាក្ក់្៏ស្លៃ តា់ត់រៅ ទំាងរដដ ក្៏សៃប ់ោៃ ប់ និមិតតទំាងរនាះក្៏
ព្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

3. រោក្ធ្លតទុំាងមួយមុឺន   ក្ឥ៏តោនសំា រ ង ឥត វកក្វ  និមិតតទំាង 
រនាះក្ព៏្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 
4. េយល់ធំាទំាងឡាយក្៏ឈបប់ក្់ សទឹងទំាងឡាយក្ឈ៏ប់ ូ  និមិតត
ទំាងរនាះក្ព៏្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ
ព្ាក្  ។ 

5. ផ្តក ទំាងរួងខ លរក្ីតរលរីគាក្ រក្ីតក្នុងទ្ឹក្ ក្ ៏ ីក្ក្នុងេណៈរនាះ 
ផ្តក ទំាងអស់រនាះក្៏បរញ្ចញផ្តក ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជា
ព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

6. វលាទិំាងឡាយក្ដី រឈទីំាងឡាយក្ដ ី ព្ទ្ព្ទ្ង់នូវខសាក្នុងេណៈរនាះ 
វលាិ និងរឈទីំាងអស់រនាះ ក្ប៏រញ្ចញខសាក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងាន
ព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 
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7. ខក្វទំាងឡាយ ខ លឋិតរៅរធ អ៏ាកាសក្ដី ឋិតរៅរលខីសន ើក្ដ ី
ខ ល ុងរ ឿងក្នុងេណៈរនាះ ខក្វទំាងរនាះក្ ៏ុងរ ឿងក្នុងថ្ថៃរនះ 
រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

8. រព្គឿងតូ យតង្រនតទីំាងឡាយ ជា បស់មនុសស នងិជាទ្ិរវខ លព្បគំា
ក្នុងេណៈរនាះ តូ យតង្រនតទីំាងរ ីរនាះ ក្ោ៏ន់ឮរ ីងក្នុងថ្ថៃរនះ 
រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

9. ផ្តក   ៏វិចិព្តទំាងឡាយ  ុះរោយចុះអំារីអាកាសក្នុងេណ់រនាះ ផ្តក  ៏
 វិចិព្តទំាងរនាះ ក្៏ព្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះ
រុទ្ធព្ាក្  ។ 

10. មហាសមុព្ទ្ក្ព៏្សក្ចុះ រោក្ធ្លត ុ ទំាងមួយមុឺនក្ញ៏ាបញ់័ ក្នុង
េណៈរនាះ មហាសមុព្ទ្ និងរោក្ធ្លតទុំាងរី រនាះ ក្ោ៏ន់ឮក្ង
 ំរងក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

11. រភាីងក្នុងន ក្ទំាងមួយមុឺនក្៏ លត់ក្នងុេណៈរនាះ រភាីងទំាងរនាះ 
ក្ ៏លតក់្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  28 

 

12. ព្រះអាទ្ិតយព្ាសចាក្មនទិលផ្តក យទំាងរួងក្ព៏្ាក្  ព្រះអាទ្ិតយ 
និងផ្តក យទំាងរនាះ ក្ា៏នព្ាក្ ក្នងុថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់
ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

13. ក្នុងកាលគាម នរភាៀង ទ្ឹក្ក្ស៏ុសរ ីងរលខីសន ើ ក្នងុេណ់រនាះទ្ឹក្
ក្ស៏ុសរ ីងរលីខសន ើក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ
ព្ាក្  ។ 

14. រួក្ផ្តក យទំាងឡាយក្ ៏ុងរ ឿង ផ្តក យនក្ខតតឫក្សទំាងឡាយព្បក្ប
រោយព្រះចនទ ខេ វិស្លេ ក្៏ ុងរ ឿងក្នុងមណឌ លថ្នអាកាស រោក្
នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

15. ចំាខណក្ឯរួក្សតវរៅក្នុង នធ រកួ្សតវរ ក្ក្នុងរព្ជាះ ក្៏រចញ
ចាក្លំា រៅ បស់េាួន រួក្សតវទំាងអស់រនាះក្រ៏ាះបងល់ំា រៅរចាក្នុង
ថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

16. រសចក្ដអីសសុក្មិនោន ល់សតវទំាងឡាយ សតវទំាងឡាយជាអនក្
រព្តក្អ ក្នុងេណៈរនាះ រួក្សតវទំាងអស់រនាះ ជាអនក្រព្តក្អ ក្នុង
ថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 
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17. រោគទំាងឡាយ ព៏្ស្លលៗ ក្ស៏ៃប ់ោៃ បរ់ៅ ទំាងរសចក្ដរីព្សក្
ោា នក្ ៏វិនាសរៅ កា សៃបរ់ោគ និងកា  វិនាសថ្នរសចក្ដរីព្សក្
ោា នទំាងរនាះក្៏ព្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ
ព្ាក្  ។ 

18. រោគក្៏ព្ស្លក្ព្ស្លនតរៅ រទសៈ រោ ៈ ក្៏ាតប់ងរ់ៅក្នុងកាល
រនាះ រោគ និងក្ិរលសទំាងអស់រនាះ ក្ព៏្ាសរចញរៅក្នុងថ្ថៃរនះ 
រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

19. ឯភ័យមិនោនក្នុងកាលរនាះ កា មិនោនន័យនុ៎ះក្៏ព្ាក្ ក្នុង
ថ្ថៃរនះ រព្ពាះរ តុរនាះរទី្បរយីង ឹងថ្ល រោក្នឹងានព្តាស់ជា
ព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

20. ធូលកី្៏ខ្លច ត់ខ្លច យរៅខ្លងរលី កា ខ្លច ត់ខ្លច យធូលកី្៏ព្ាក្ ក្នុងថ្ថៃ
រនះ រព្ពាះរ តរុនាះ រទី្បរួក្រយីង ឹងថ្ល រោក្នឹងានព្តាស់ជា
ព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

21. ក្ាិនសអុយក្ផ៏្តត់រចញ ក្ាិនទ្ិរវក្ស៏ាយរៅ ក្ាិនទ្ិរវរនាះក្៏សាយ
រចញក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 
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22. រួក្រទ្វតាទំាងរួង រវៀ ខលងខតអ ូបព្រ មរចញ ខ លព្ាក្  
រួក្រទ្វតាទំាងអស់រនាះ ក្ព៏្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់
ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

23. រយក្សតវន ក្ទំាងឡាយអមាលោ៉ានខ លព្ាក្ ក្នុងេណៈ
រនាះ រួក្សតវន ក្ទំាងអស់រនាះឯង ក្៏ព្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹង
ានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

24. រញ្ញជ ំាងទំាងឡាយក្ដី សនទះទវ  ទំាងឡាយក្ដី ភនំាទំាងឡាយក្ដី ជា
រព្គឿងោោំាងមិនោនរ ីយ ក្ំាខរងសនទះទវ  និងភនំាទំាងឡាយរនាះ ក្៏
កាា យរៅជាអាកាសព្ាក្ ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះ
រុទ្ធព្ាក្  ។ 

25. ចុតិ នងិឧបបតតមិិនោនក្នុងេណៈរនាះ និមតិតទំាងរនាះក្ព៏្ាក្ 
ក្នុងថ្ថៃរនះ រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។ 

និមិតតទំាងរនះក្៏ព្ាក្  ល់សតវទំាងឡាយ រ ើមបពី្តាស់ ឹងនូវអនតុត 
សរោោ ធិញ្ញញ ណ ។ 
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រួក្មនុសស និងរទ្ពាដ ទំាងឡាយរពាលថ្ល «បរិព្ត សុរមធតាបស
សូមរោក្សគងរាយមឲ្យោំាមួនរ ីង ក្ុំាព្ត ប់ ក្ុំាថយរព្កាយរ ីយ 
រួក្រយីង ឹងចាស់នូវរ តនុុ៎ះថ្ល រោក្នឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ
ព្ាក្  ។» 
សុរមធបណឌ តិលុះឮពាក្យ បស់រនទំាងរី រួក្ គពឺ្រះរុទ្ធ នងិរទ្វតា
ទំាងមួយមុឺនចព្ក្វាលរ ីយ ក្៏រព្តក្អ  ព្សស់ព្ស្លយ  ីក្ោយ គិត
ក្នុងកាលរនាះយ៉ាងរនះថ្ល «ធមមតា ព្រះរុទ្ធទំាងឡាយ មិនខ លោន
ព្រះរុទ្ធ ើកាខបក្ជារី រទ្ ព្រះរិនព្សីទំាងឡាយ មិនខ លោនព្រះរុទ្ធ
 ើកាឥតអំាររីរទ្ ព្រះរុទ្ធ ើកា បស់ព្រះរុទ្ធទំាងឡាយ មិនខ លរ ាៀង
ោា តរទ្ អាតាម អញនឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  ។  ុ ំើខ លរគ
រចាលរៅរធ ៏ រទ្ៀតខតធ្លា ក្ម់ក្រលីខសន ើ វិញយ៉ាងណា ពាក្យ បស់
ព្រះរុទ្ធ ព៏្បរសី ទំាងឡាយ ក្រ៏ទ្ៀងទតព់្ាក្ យ៉ារនាះខ   ។ ព្រះ
បនទូល បស់ព្រះរទុ្ធទំាងឡាយ មិនរចះរ ាៀងោា តរទ្ អាតាម អញនឹង
ានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធព្ាក្  រសចក្ដសី្លា ប់ បស់សរវសតវ រទ្ៀងទត់
ព្ាក្ យ៉ាងណា ព្រះបនទូល បស់ព្រះរុទ្ធ ព៏្បរសី ទំាងឡាយ ក្៏រទ្ៀង
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ទតព់្ាក្  ូរចាន ះខ   ។ កាលខ លោព្តីអស់រៅ ព្រះអាទ្ិតយរទ្ៀត
ខត ះរ ីង វិញយ៉ាងណា ព្រះបនទលូ បស់ព្រះរុទ្ធ ៏ព្បរសី ទំាងឡាយ 
ក្៏រទ្ៀងទតព់្ាក្ យ៉ាងរនាះខ   ។ សី ៈខ លរចញអំារ ីំរណក្
ខតងបនាសឺំា រ ង យ៉ាងណា ព្រះបនទូល បស់ព្រះរុទ្ធ ព៏្បរសី ទំាង
ឡាយ ក្៏រទ្ៀងទត់ព្ាក្ យ៉ាងរនាះខ   ។ កា សព្ោលគភថ៌្នព្សី
ខ លោនគភធ៌ៃន ់ ជា បស់រទ្ៀតទត់យ៉ាងណា ព្រះបនទូល បស់ព្រះ
រុទ្ធ ព៏្បរសី ទំាងឡាយ ក្រ៏ទ្ៀតទត់ព្ាក្ យ៉ាងរណាះខ   ។ របី
 ូរចនះ អាតាម អញនឹងរព្រើសរ ីស ក្រុទ្ធកា ក្ធមទ៌ំាងឡាយរីខ្លងរនះ 
រីខ្លងរនាះ គខឺ្លងរលី ខ្លងរព្កាម ទ្ិសទំាង១០  ោប ល់ធមម
ធ្លត ុ។» 
៥រុទ្ធកា ក្ធមន៌ូវរិចា ណាអងគុយសុរមធតាបស . 
កាលរនាះ ព្រះរពាធិសតវរព្រើសរ ីស ក្នូវរុទ្ធកា ក្ធមទ៌ំាងឡាយ ក្៏
ានរ ីញនូវា មី ូចខ្លងរព្កាម ៖ 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  33 

 

១ា មីទន . 
ជា ំបូង ជាគនាងធំា ខ លព្រះរពាធិសតវទំាងឡាយរីបុោណធ្លា ប់សនសំ
មក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ ិតានទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «ោន ល សុរម
បណឌ ិត ចអូនក្សោទនរធវីនូវទនា មីជា ំបូងរនះឲ្យានោំាមួន របី
អនក្ចងល់ុះនូវរពាធិញ្ញញ ណ ចូ បំាររញនូវទនា មីរនះចុះ ។ ក្អម
ខ លោនទ្ឹក្ររញ បុគគលណាមួយផ្តក ប់ចុះចាក្ម់ិនឲ្យសល់ទ្ឹក្មួយ
តំាណក្យ់៉ាងណាមិញ របីអនក្រ ីញរួក្សមូមចូលមក្ រទះរថ្លក្ទប 
េោង់េោស់ ឬមធយម ចូ អនក្ឲ្យទនក្ុំាឲ្យរសសសល់ឲ្យ ូចជា ក្អមខ ល
រគផ្តក ប ់ូរចាន ះ ។» 
២ា មសីីល . 
ជាា មីទី្២ ខ លរពាធិសតវទំាងឡាយរីបុោណធ្លា បព់្ា រធ ធ្លា ប់
អាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិានទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «
ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទន រធវសីីលា មីរនះឲ្យានោំា
មួន របអីនក្ចងល់ុះនូវរពាធិញ្ញញ ណ ចូ បំាររញនូវសីលា មីចុះ ។ 
សតវចាម  ី កាលណារោមក្នទុយជាបរ់ំពាក្់នឹងអវមីួយ ស៊ោសូ្លា ប់ក្នងុទី្
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រនាះ មិនព្រមផ្តដ ច់ក្នទយុ បស់េាួនរចាលរ ីយ យ៉ាងណាមិញ ចូ អនក្
បំាររញនូវសីលទំាងឡាយក្នុងភូមទិំាង៤ ។ ចូ អនក្ ក្ាសីលសរវ
កាលឲ្យ ូចជាសតវចា  ីក្ាក្នទុយយ៉ាងរនាះ ចុះ ។»  ូរចនះ អាតាម
អញតាំាងចិតតបដូ ផ្តដ ចក់ា ពា សីល បស់េាួន រោយព្បុងព្បយ័តនព្គប់
ររលរវោ រ ីយក្ុំារធវសព្បខ សឲ្យរស្លះ ។ 
៣ា មីរនក្ខមម. 
ជាា មីទី្៣ ខ លព្រះរពាធិសតវទំាងឡាយរបីុោណធ្លា បា់នព្ា រធ 
ធ្លា បអ់ាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិបនាទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល 
«ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទន រធវរីនក្ខមមា មីរនះ ឲ្យាន
ោំាមួន របអីនក្ចង់លុះនូវរពាធិញ្ញញ ណ ចូ បំាររញនូវរនក្ខមមា មីរនះ
ចុះ ។ បុ សខ លជាប់រៅក្នុងគុក្អស់កាល យ៏ូ  ព្តូវរសចក្ដទី្ុក្ខ
របៀតរបៀនរ ីយ  ខមងមិនញុាំាងរសចក្ដរីព្តក្អ ឲ្យរក្ីតោនរ ីងរៅ
ក្នុងគុក្រនាះរទ្ គ ឺខមងខសវង ក្កា  ួចេាួនចាក្គុក្រនាះយ៉ាងណា ចូ 
អនក្រ ីញនូវភរទំាងអស់ ូចជាគុក្ចុះ ។ ចូ ខប មុេរៅ ក្ រនក្ខមមៈ 
រ ើមប ីួចចាក្ភរយ៉ាងរនាះខ   ។» 
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៤ា មីបញ្ញញ  . 
ជាា មីទី្៤ ខ លរពាធិសតវទំាងឡាយរបីុោណធ្លា បរ់សរ ធ្លា ប់
អាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិបនាទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «
ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទនរធវីបញ្ញញ ា មីរនះឲ្យានោំាមួន 
របីអនក្ចង ់ល់នូវរពាធិញ្ញញ ណ ចូ បំាររញនូវបញ្ញញ ា មីរនះចុះ ។ 
ភិក្ខកុាលព្បព្រឹតតបិណឌ ាតមិន ំលងនូវព្តក្ូលទំាងឡាយ រទះរថ្លក្
ទប េោង់េោស់ ឬមធយមក្ដី  ខមងានចង្ហា នល់មមញុាំាងអតតោរឲ្យ
ព្បព្រឹតតរៅយ៉ាងណា របីអនក្ស្លក្សួ រនអនក្ព្ារញសរវកាលនឹង ល់
នូវបញ្ញញ ា មី រ ីយានលុះនូវរពាធិញ្ញញ ណមិនខ្លន ក្យ៏៉ាងរនាះ
ខ   ។» 
៥ា ម ីវិ ិយ . 
ជាា មីទី្៥ ខ លរពាធិសតវទំាងឡាយបបីុោណធ្លា បរ់សរ ធ្លា ប់
អាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិានទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «
ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទនរធវី វិ ិយា មីរនះ ឲ្យានោំាមនួ 
របីអនក្ចងល់ុះនូវរពាធិញ្ញញ ណ ចូ បំាររញនូវ វិ ិយា មីរនះចុះ ។ 
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សតវសី ៈ ជារសដចព្មឹគោនកា រាយមមិន ួញោ ោនចិតតសគូសគង
រាយមឲ្យោំាមនួក្នុងភរទំាងរួងយ៉ាងរនាះចុះ លះុ ល់នូវ វិ ិយា មី
រ ីយ អនក្នឹងានសរព្មចនូវរពាធិញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។» 
៦ា មេីនតិ . 
ជាា មីទី្៦ ខ លរពាធិសតវទំាងឡាយរីបុោណធ្លា បរ់សរ ធ្លា ប់
អាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិានទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «
ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទនរធវីេនតាិ មីរនះ ឲ្យានោំាមួន 
ចូ អនក្ក្ុំាោនចិតតខបក្ជារី ក្នុងេនតិា មីរនាះ អនក្នឹងាន ល់នូវ
រពាធិញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។ ធមមតាខសន ើ  ខមងអតព់្ទំាចំារពាះវតថុ
ទំាងរួង រទះស្លអ តក្ដី មិនស្លអ តក្ដី ខ លរគោក្់ចុះ រ ីយ ខមងមិនរធវី
នូវរសចក្ដថី្លន ំាងថ្លន ក្់ នងិរសចក្ដីរព្តក្អ រ ីយ យ៉ាងណាមិញ អនក្គួ 
អតព់្ទំានូវកា ោប់អាន និងកា រមលីង្ហយ បស់រួក្រនទំាងរួងយ៉ាង
រនាះខ   ។ លះុ ល់នូវេនតិា មរី ីយ អនក្នឹងានសរព្មចនូវរពាធិ
ញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។» 
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៧ា មីសចច . 
ជាា មីទី្៧ ខ លរពាធិសតវទំាងឡាយរីបុោណធ្លា បរ់សរ ធ្លា ប់
អាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិានទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «
ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទនរធីវសចចា មីរនះ ឲ្យានោំា
មួន អនក្ក្ុំាោនពាក្យខបក្ជារី ក្នុងសចចា មីរនាះ អនក្នឹងាន
សរព្មចនូវរពាធិញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។ ធមមតាផ្តក យព្រឹក្ ជា
រញ្ជីង បស់រោក្ព្រមទំាងរទ្វរោក្  ខមងមិនោា តចាក្ វិថើក្នុង  ូវ
រភាៀង ឬរ មនត  ូវយ៉ាងណា ។ ចូ អនក្ក្ុំាោា តចាក្ វិថើក្នុងសចចៈទំាង
ឡាយយ៉ាងរនាះខ   លុះ ល់នូវសចចា មរី ីយ អនក្នឹងានសរព្មច
នូវរពាធិញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។» 
៨ា មីអធិោា ន . 
ជាា មីទី្៨ ខ លរពាធិសតវទំាងឡាយរីបុោណធ្លា បរ់សរ ធ្លា ប់
អាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិានទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «
ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទនរធវីអធិោា នា មីរនះ ឲ្យានោំា
មួន អនក្ក្ុំាព្បញាប់ញ័ ក្នុងអធិោា នា មីរនាះ អនក្នឹងានសរព្មចនូវ
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រពាធិញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។ ភនំាថមឥតក្រព្មីក្ ទំាងរៅស៊ោប់ មនិ
 ញ្ជយួរោយេយល់ ខ៏្លា ំាងកាា   ខមងតាំាងរៅក្នុងទី្ បស់េាួន ខ លយ៉ាង
ណា ចូ អនក្ក្ុំាក្រព្មីក្ក្នុងអធិោា នា មីសរវកាលយ៉ាងរនាះខ   លុះ
 ល់នូវអធិោា នា មីរ ីយ អនក្នឹងានសរព្មចនូវរពាធិញ្ញញ ណមិន
ខ្លនរ ីយ ។» 
៩ា មីរមតាត  . 
ជាា មីទី្៩ ខ លរពាធិសតវទំាងឡាយរបីុោណធ្លា បរ់សរ ធ្លា ប់
អាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិានទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «
ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទនរធវីនូវរមតាត ា មីរនះ ឲ្យានោំា
មួន ចូ អនក្សដល់ឲ្យោន ល់បុគគល ថ្ទ្រសមរីោយរមតាត  របីអនក្ចងល់ុះ
នូវរពាធិញ្ញញ ណ ។ ធមមតាទ្ឹក្  ខមងសសរវសាយោរព្តជាក្រ់សមី
ចំារពាះរនទំាងលអ ទំាងអាព្ក្ក្់  ខមងក្ោច តប់ងន់ូវធូលី នងិមនទិល
យ៉ាងណា ចូ អនក្ចរព្មីនរមតាត ឲ្យរសមី ចំារពាះមិព្ត និងសព្តូវយ៉ាង
រនាះខ   លុះ ល់នូវរមតាត ា មីរ ីយ អនក្នឹងានសរព្មចនូវរពាធិ
ញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។» 
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១០ា មឧីរបកាខ  . 
ជាា មីទី្១០ ខ លរពាធិសតវទំាងឡាយរបីុោណធ្លា ប់រសរធ្លា ប់
អាព្ស័យមក្ ។ ររលរនាះ សុរមធបណឌ តិានទ្ូនាម នេាួនឯងថ្ល «
ោន ល សុរមធបណឌ ិត ចូ អនក្សោទនរធវីឧរបកាខ ា មីរនះ ឲ្យានោំា
មួន អនក្គួ ជាបុគគល ូចជារញ្ជីង ៏ោំាមួន អនក្នឹងានសរព្មចនូវ
រពាធិញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។ ធមមតា ខសន ើខតងព្ររងើយក្រនតីយ
ចំារពាះវតថុមិនស្លអ តក្ដី ស្លអ តក្ដី ខ លរគោក្ច់ុះរ ីយ ខតងរវៀ ចាក្នូវ
រសចក្ដរីព្កាធ និងរសចក្ដរីព្តអ ចំារពាះវតថុទំាងរី រនាះយ៉ាងណា ចូ 
អនក្រធវីេាួនឲ្យ ូចជារញ្ជីងចំារពាះសុេ និងទ្ុក្ខសរវកាលយ៉ាងរនាះខ   
អនក្នឹងលុះ ល់នវូឧរបកាខ ា មី រ ីយអនក្នឹងានសរព្មចនូវរពាធិ
ញ្ញញ ណមិនខ្លនរ ីយ ។» 
បនាទ បម់ក្រទ្ៀត សុរមធបណឌ ិតានរិចា ណាថ្ល «ធម៌ ទំាងឡាយជា
រព្គឿងញុាំាងរពាធិញ្ញញ ណឲ្យសរព្មច ធមទ៌ំាងរនាះោនក្នុងរោក្ព្តឹម
ប៉ាុរណណះ ។ រុទ្ធកា ក្ធម ៌ថ្ទ្រព្ដអំារីា មី១០រនាះមិនោន
រ ីយ ។ ចូ អនក្តាំាងរៅក្នុងា មធីមទ៌ំាង១០រនាះឲ្យោំាមួនចុះ ។» 
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រៅររលខ លព្រះសុរមធបណឌ ិត អធិោា នរបដជាញ ចិតតអនុវតតនូវា មី
ទំាង១០រនះចបរ់ ីយ ខសន ើទំាង១មុឺនរោក្ធ្លតុ  ំរួយញាប់ញ័  
រោយរតរៈថ្នរុទ្ធកា ក្ធម៌ ។ រទ្វតា ឥង្រនទ ព្រ មទំាងអស់ក្ព៏្បកាស 
រព្តក្អ ថ្លវ យព្រះសុរមធបណឌ តិមដងរទ្ៀត រោយាចផ់្តក ភញី រព្ស្លច
ព្សរ ព្គបទី់្ក្ខនាង រលខី ន ើទំាងមូល ជាមយួតូ យតង្រនតទី្ិរវក្ព៏្បគំា
រ ីងព្គបទ់្ិសទី្ ។ 

សូមក្ត់សោគ ល់ថ្ល ព្រះរពាធិសតវទំាងឡាយតាំាងរីានទ្ទ្លួរុទ្ធ
រាក្ ណ៍រ ីយ  ខមងមិនរៅរកី្តក្នងុភររនាះៗរទ្ៀតគឺ ៖ 
1. មិនរក្ីតជាមនុសសថ្ព្រ 
2. មិនរក្ីតជារទ្វបុព្តោ  
3. មិនរក្ីតជាអសញ្ញសីតតព្រ ម 
4. មិនរក្ីតក្នុងសុទធ វាសព្រ ម 
5. មិនរៅរក្ីតក្នុងចព្ក្វាល ថ្ទ្ 
6. មិនរៅរក្ីតក្នុងអ បូព្រ ម 
7. មិនរៅរក្ីតជាព្សត ី
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8. មិនរៅរក្ីតជាមនុសសខ្ញុំរគ 
9. មិនរៅរក្ីតជាមនុសសខ្លវ ក់្ថាង់ 
10. មិនរៅរក្ីតជាមនុសស ាង់ 
11. មិនផ្តា ស់បដ ូរភទ្ 
12. មិនរធវអីននត យិក្មមទំាង៥ 
13. មិនរៅរក្ីតក្នុងរោក្នត ន ក្ 
14. មិនរៅរក្ីតក្នុងអវចីិមហាន ក្ 
15. មិនរៅរក្ីតជាេបុបាិសិក្រព្បត 
16. មិនរក្ីតជានិរាមតណា កិ្រព្បត 
17. មិនរក្ីតជាកាលក្ញ្ចកិ្រព្បត 
18. មិនសរព្មចជាព្រះអ យិៈក្នងុចរនាា ះ៤អសរងខយយ និង ១ ខសន
ក្បប ។ 
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ពាក្យថ្លា មី 
           ពាក្យថ្ល ា មី គឺជាពាក្យាលី មក្រីពាក្យ ា  ោនន័យថ្ល 
រព្តីយោខ ង ឬរព្តយីខ្លងមុេ និងពាក្យថ្ល មី ោនន័យថ្ល គុណជាតិ ៏
ព្បរសី ខ លគួ បំាររញ ឬសាូវ ៏េោងេ់ោស់ខ លគួ រ ើ   ូចក្នងុគមោី  ើកា 
រពាលទុ្ក្ថ្ល : ា ំ និពាវ នំា មយតិ គចឆតិ សរតត ច ោរយតិ គរមតិ វា 
ា មី = គុណជាតិខ លនាំាឲ្យ ល់រព្តីយថ្នព្រះនិពាវ ន ឬញុាំា ងសតវឲ្យ
ាន ល់រព្តីយថ្នព្រះនិពាវ ន រ ម្ ះថ្ល ា មី ។ ឬពាក្យថ្ល ា ម ី
មក្រីពាក្យ ប ម + ឦ = ា មី ។  ូរចនះ ា មី ោនន័យថ្ល គុណ
ជាតិ ៏ព្បរសី  ខ លបុគគលព្តូវបំាររញ ឬជារព្គឿងសព្ោប់ញុាំា ងសតវ
ឲ្យ ល់រព្តីយប មសុេ គឺព្រះនពិាវ ន ។  ចូទ្សា មី )ា មី១០( 
 បស់ព្រះសោម សមោុទ្ធ ោនទនា មី សីលា មីជារ ើម រោយរិស្លត
 ោន ៣០ ។ មិនខមនា មីព្រះរនះព្រះរនាះ ឬា មីអនក្តា ថមភនំា 
គល់រឈី ថ្ព្រភនំាជារ ើម ខ លជាា មីោញ ក្់រសអើលរព្ដព្រះរុទ្ធស្លសនា
រនាះរទ្ ។  



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  43 

 

វាសនាា មី 
            វាសនាា មី រយីងានយល់ ឹងជាទូ្រៅថ្ល របអីនក្ោន
រ ីយ នឹងជាមនសុសសមបូ រៅរោយរសចក្តសីុេ ោភយស នឹងឋា
នៈមុេនាទ្ី ។ មនុសសរ លោនវាសនាា មីលអ  ខមងជាទី្ោប់អាន 
រគា រព្សឡាញ់ បស់មនុសសព្គបជ់ានថ្លន ក្់ របោីនបុគគលណាប៉ាង
ព្បទ្ូសព្សោ៉ាយ ឬព្ចខណន ន្ នសីគិតសតួល លំា   ខមងព្បព្រឹតតរៅមិន
ានរ ីយ ព្ត ប់ខបជារៅចាញ់េាួនឯង វិញ។ វាសនាា មីរនះ   
សរតត រៅរលរីសចក្តលីអខ លានសនសំទ្ុក្មក្យូ រ ីយ   ូតកាា យ
ជាបុណយា មខី លសមបូ ណ៍ររញទ្ី អាចតបសនងសលឲ្យ ល់អនក្រធវ ី
ានសរព្មចតាមព្ាថ្លន  ។ មនុសសរយីងអាចស្លងបំាររញនូវវាសនា
ា មីរនាះាន គរឺធវីឲ្យរក្ីតោនក្នុងេាួន រោយប បិតតិចរព្មីនគុណ 
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រតី ព្រះប មរពាធិសតវ ក្ស្លងអភិនីហា  ា មី អវេីាះ រ ើមប ី
ានព្តាស់ ឹងជាព្រះរុទ្ធ ឬ ព្រះសោម សមោទ្ធ )សរវញ្ញរុុទ្ធ(? 

> រ ើមបីានព្តាស់ជា ព្រះរុទ្ធ ឬ ព្រះសមោុទ្ធ )ព្រះសោម សមោទ្ធ( ព្រះ
ប មរពាធិសតវ ព្គប់ព្រះអងគខតងខតបំាររញឱយររញប ិបូណ៌ ររញ
រលញ ព្គប់ព្រុងរព្ជាយ នូវរុទ្ធកា ក្ធម ៌)រុទ្ធធម៌(ទំាង ១៨ ព្បកា គ ឺ
ា មី ១០ ខ លោន ទនា មី )ទនា មី, ទនឧបា ម,ី និង ទន
ប មតថា មី(  ួមជាមួយ "សមបតតិ ៨ ព្បកា " ខ លោន "មនុសសតតំា" 
ជារ ើម អស់ យៈរថ រវោ ៤ អសរងខយយ និង ១ ខសនក្បប ជា "និយ
តរពាធិសតវ"សុទ្ធស្លធរទី្បានព្តាស់ជា"ព្រះរុទ្ធ" ឬ "ព្រះសោម  
សមោុទ្ធ" ជាស្លថ រ  ។ រនះនិយយសំា រៅ ល់ព្តមឹខត"ព្រះរុទ្ធ"ខ ល
ានក្ស្លងា ម ី ឬ បំាររញនូវរុទ្ធកា ក្ធម៌ខបបជា"បញ្ញញ ធិក្" ខត
ប៉ាុរណាណ ះ មនិនយិយសំា រៅ ល់ ព្រះរុទ្ធ រី ព្បរភទ្ ថ្ទ្រទ្ៀត គឺ 
"សទធ ធកិ្" និង "វី ិយធិក្" រ ីយ។  
          រនយល់ពាក្យថ្ល"ា មី - Perfection"៖ ពាក្យថ្ល ា ម ី
ោនន័យថ្ល "កា រធវីឱយររញប ិបូណ៌ឥតរខ្លច ះ ឬ  ល់ក្ព្មតិក្ំារូល 
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)នូវទ្រងវើលអ ឬ រសចក្តីតាំាងចតិតអវមីួយ(។ របីតាមរសចក្តីខព្បរៅក្នងុ
វចនាព្ក្ុមខេម ជាស្លន  ព្រះ សថ បស់សរមតចព្រះសងឃោរ រួន ណាត 
រជាតញ្ញញ រណា, ពាក្យថ្ល "ា ម"ី ោននយ័ថ្ល "គណុជាតិ ៏លអខ ល
បុគគលគួ បំាររញ" ឬថ្ល "ច ិយ ៏រលីសលន់" ។កា ក្ស្លងអភិនីហា  
ា មី  បស់ព្រះរទុ្ធព្គប់ព្រះអងគោន ៣ ព្បរភទ្ ៖ 
១- សទធ ធកិ្ = ក្ស្លងអភិនីហា  ា មី រោយយក្សទធ ជាធំា គឺថ្ល 
ថ្ព្ក្ខលងរោយសទធ  រព្បីរថ រវោរី ៨ រៅ ៤០ អសរងខយយ នងិ ១ 
ខសន ក្បប រទី្បអាចានព្តាស់ ងឹជាព្រះសរវញ្ញុរទុ្ធ។ 
២- បញ្ញញ ធិក្ = ក្ស្លងអភិនីហា  ា មី រោយយក្បញ្ញញ ជាធំា គឺជា 
ថ្ព្ក្ខលងរោយបញ្ញញ  រព្បីរថ រវោរី ៤ រៅ ២០ អសរងខយយ និង ១ 
ខសន ក្បប រទី្បអាចានព្តាស់ជាព្រះសរវញ្ញុរុទ្ធ ។ 
៣-  វី ិយធិក្ = ក្ស្លងអភនិីហា  ា មី រោយ យក្រសចក្តី
រាយមជាធំា គថឺ្ល ថ្ព្ក្ខលងរោយរសចក្តីរាយម រព្បីរថ រវោរី 
១៦ រៅ ៨០ អសរងខយយ និង ១ ខសន ក្បប រទី្បអាចានព្តាស់ជា
ព្រះសរវញ្ញុរុទ្ធ។ 
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> ព្រះរពាធិសតវ ៣ ព្បរភទ្ ៖ 
ព្រះរពាធិសតវខ លព្បក្បរោយធម៌ទំាង ៨ ព្បកា  ) សមបតតិ ៨ 
ព្បកា ( ក្នុងររលរួបព្រះសោម សមោុទ្ធអងគណាមួយ រ ីយានទ្ទ្ួល
រុទ្ធរាក្ ណ៍អំារីព្រះរុទ្ធអងគរនាះ ចួរ ីយ ក្៏ោនរ ម្ ះថ្ល "និយ
តរពាធិសតវ" ឬ "មហារពាធិសតវ" ចាប់រីររលរនាះតរ ៀងមក្ ។ 
ព្រះរពាធិសតវោន ៣ ព្បរភទ្ ៖  
១( ព្រះរពាធិសតវ ឧគឃ ិតញ្ញូ ោននាមថ្ល បញ្ញញ ធិក្ ក្ស្លងា មីថ្ព្ក្
ខលងរោយបញ្ញញ  យក្បញ្ញញ ជារគាលប ិបតតិធំាក្នុងកា ក្ស្លងា ម ី។ 
២( ព្រះរពាធិសតវ វិបចចតិញ្ញូ ោននាមថ្លសទធ ធិក្ ក្ស្លងា មី ថ្ព្ក្
ខលងរោយសទធ  យក្សទធ ជារគាលប ិបតតិធំា ក្នងុកា ក្ស្លងា មី ។ 
៣( ព្រះរពាធិសតវ រនយយៈ ោននាមថ្ល វី ិយធិក្ ក្ស្លងា មីថ្ព្ក្
ខលងរោយវី ិយៈ )រសចក្ដីរាយម( យក្រសចក្តីរាយម ជា
រគាលប ិបតតិធំាក្នងុកា ក្ស្លងា មី។ ព្រះរុទ្ធ ប មព្គូ សមណ 
រគាតម ថ្នរយីងព្ទ្ង់ក្ស្លងអភិនហីា  ា មីខបបបញ្ញញ ធិក្ រោយរព្បី
រថ រវោ ៤ អសរងខយយ និង ១ ខសនក្បប ជានិយតរពាធិសតវ រទី្ប
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ានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ )ព្រះសោម សមោុទ្ធ( ព្ាក្ ក្នុងរោក្ ។ 
ចំាខណក្ ព្រះសិ ី អ ិយ រមរតតយយ ឬ ព្រះព្សី អា យ រមព្តិយ )ថ្ម៉ាព្តី
យ៍( ព្ទ្ង់ក្ស្លងអភិនីហា  ា មី ជា និយតរពាធសិតវ អស់រថ រវោ 
១៦ អសរងខយយ និង ១ ខសន ក្បប រទី្បនឹងានព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ 
)ព្រះសោម សមោទ្ធ( ព្ាក្ ក្នុងរោក្នាររលអនាគត ខ្លងមុេ ជាព្រះ
រុទ្ធគព្មប់ ៥ ក្នងុភទ្ទក្បបរនះ បនាទ ប់រីព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់ព្រះនាម សមណៈ 
រគាតម ។ 
> រុទ្ធធម៌ ឬ រទុ្ធកា ក្ធម៌ ោនន័យថ្ល ធម៌ខ លរធវីឱយបុគគលាន
ព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ ឬ ានសរព្មចនូវសោម សរោោ ធិញ្ញញ ណ។ 
> ា មី ១០ )ទ្សា មី = the Ten Perfections) ៖  
១- ទនា មី )កា ព្បតិបតតនិូវកា ឱយទន( 
២- សីលា មី )កា  ក្ាកាយវាចាឱយប ិសុទ្ធព្បថ្រ រោយព្បតិបតតិ
 ក្ានូវសីល ៥, ៨, ១០...( 
៣- រនក្ខមមា មី )ស្លងសនួស ឬបរវជាជ ( 
៤- បញ្ញញ ា មី )កា ក្ស្លង អប់ ំ នូវបញ្ញញ ( 
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៥-  វី ិយា មី )កា ព្ា រធនូវរសចក្តីរាយម មនិោក្់ធុ ៈ ឬ មិន
បនធូ បនថយ( 
៦- េនតិា មី )រសចក្តីព្បតិបតតិនូវអំាណត់អត់ធមត់, េនតិធម៌( 
៧- សចចា មី )រសចក្តីព្បតបិតតនិូវសចចៈរទ្ៀងព្តង ់ ោររិតព្ាក្  
មិនរវៀចរវ ( 
៨- អធិោា នា ម ី)រសចក្តីព្បតិបតតនិូវរសចក្តតីាំាងចិតតមុតោំាមិនខក្ខព្ប( 
៩- រមតាត ា ម ី )ព្បតិបតតិនូវរសចក្តីរមតាត  រសចក្តីព្ស រសីចំារពាះ
សរវសតវរោយឥតរ ីសមុេ( 
១០- ឧរបកាខ ា មី )រសចក្តីព្បតបិតតិនូវឧរបកាខ ចិតត គឺទ្ឹក្ចិតតនឹងជាក្
ណាត ល មិនសថតិរព្កាមឥទ្ធិរលថ្នចតុោគតធិម៌ណាមួយរ ីយ( ។ 
ក្នុងា មនីីមួយៗ ខចក្ជា ៣ ព្បរភទ្ គឺ ា មី១ ឧបា មី១ និង 
ប មតថា មី ១ រោយគុណនងឹ ា មី១០ ានជា ា មី ៣០ ព្បកា  
)តឹសា មិរយ( ។ 
ចំាណាំា: អក្ស កាត់ថ្នា មីទំាង ១០ ព្បកា  > ទ សី រន ប វិ េ ស អ រម ឧ ។ 
> សមបតតិ ៨ ព្បកា  ៖  



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  49 

 

១ - មនុសសតតំា = ោនជាតកិ្ំារណីតជាមនុសស 
២ - លិងគសមបតត ិ= ោនរភទ្ជាបុ ស 
៣ - រ តុ = ោនឧបនិសសយ័គួ  ល់ព្រះអ  តតសល 
៤ - សតាថ  ទ្សសនំា = ានរួបានរ ីញព្រះស្លស្លត  )ព្រះសយមភូ 
សោម សមោទ្ធ( 
៥ - បរវជាជ  = ានព្ទ្ព្ទ្ង់រភទ្ជាបរវជាជ  )ធ្លា ប់ស្លងសនួសជាបរវរិត( 
៦ - គុណសមបតដ ិ= ាននូវគុណោនរោក្ិយ្ន ជារ ើម 
៧ - អធិការោ = ានបំាររញនូវមហាប ិចាច គទំាង ៥ ព្បកា  )ោន 
បុតតប ិចាច គ ជារ ើម( ។ 
៨- ឆ្នទតា = ោនរសចក្តីព្សឡាញ់ព្រះសរវញ្ញុតញ្ញញ ណ ។ 
> មហាប ិចាច គ ៥ ព្បកា  ៖ 
១- បុតតប ិចាច គ = ប ិចាច គ ឬ លះបងក់្ូនព្បសុ ឬក្ូនព្សី រធវីជាទន
 ល់អនក្ ថ្ទ្ ។ 
២- ទ ប ិចាច គ = លះបង់ព្បរនធ ឬ ភ ិយ រធវីជាទន ល់អនក្ ថ្ទ្ ។ 
៣- អងគប ិចាច គ = លះបងអ់វយវៈរធវីជាទន ល់អនក្ ថ្ទ្ ។ 
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៤- ធនប ិចាច គ = លះបង់ព្ទ្រយសមបតតិរធវីជាទន ល់អនក្ ថ្ទ្ ។ 
៥- រើវិតប ិចាច គ = លះបង់អាយុរើវតិរធវីជាទន ។ 
> អតថន័យថ្ន "ទ្សា មី" ឬ "ា មី ១០ ព្បកា " រយងតាមរសចក្តី
ខព្បរៅក្នុងវចនានុព្ក្មខេម ជាស្លន ព្រះ សថ បស់សរមតចព្រះសងឃោរ 
រួន ណាត រជាតញ្ញញ រណា ៖ 
> ទ្សា មី )ទ្ៈ សៈ ា ៉ាៈមុី( ន. )ា.( ា មី ១០ គឺច ិយ ៏រលីស
លន់ ឬគុណជាត ិ៏លអ ខ លគួ បំាររញោន ១០ យ៉ាងគ ឺ 
១-ទន កា រធវអីំារណាយ;  
២-សីល កា  ក្ាកាយវាចាឱយប ិសុទ្ធព្បថ្រ;  
៣-រនក្ខមមៈ កា រចញចាក្កាម គឺរចញបួស;  
៤-បញ្ញញ  កា  ឹងចាស់នូវរសចក្ដរីិត;  
៥- វី ិយៈ រាយម;  
៦-េនតិ រសចក្ដីអត់ធន;់  
៧-សចចៈ កា កាន់សំា  ើរតិមនិរ ី ុះ;  
៨-អធិោា នៈ កា អធិោា នឱយរ ីញជាក្់ខសដងតាមរ តុរិត; 
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៩-រមតាត  កា សាយរសចក្ដីោប់អានចំារពាះសរវសតវមិនរ ីសមុេ;  
១០-ឧរបកាខ   ំរណី តាំាងចិតតររើយព្ររងើយរោយរស្លម ះរសមី ។ ា មី
ទំាង ១០ រនះឯងខ លរពាធិសតវោល់ព្រះអងគបំាររញឱយានព្តាស់ជា 
ព្រះសរវញ្ញុរុទ្ធ ៕ 

បញ្ញញ ព្រះរពាធិសតវ 
កា យល់ ឹង បញ្ញញ ៨យ៉ាង បស់ព្រះរពាធិសតវ 
          ថ្ថៃមួយ ររលខ លព្រះ ោ៏នព្រះោគ ព្ទ្ង់គង់រៅឯឧទ្ាន
រក្ស្លកាឡា នាភនំាសំាសោោគី  ី ព្រះអងគព្ទ្ង់ព្តាស់រៅកាន់ ភិក្ខុ
ទំាងឡាយថ្ល ោន លភិក្ខុទំាងឡាយតថ្លគតចង ់ ព្ាប់អនក្ោល់គាន  អំារី
កា យល់ ឹង បញ្ញញ ៨យ៉ាង  បស់ព្រះរពាធិសតវ ។ ព្រះអនុ ុទ្ធ ធ្លា ប់
ោនព្រះរថ  ិកា  នូវកា យល់ ងឹ ទំាង    ៨   យ៉ាងរនះ រមីុន ួចមក្
រ យី កា យល់ ឹងរនះ ព្តូវានទ្ូនាម ន រោយព្រះរពាធិសតវ រ ើមបី
រួយអនក្ ថ្ទ្ ឲ្យោនរ័យរំនះរលកីា រភាចោា ំាង និងទ្ទ្ួលរនាឺ ថ្នកា 
ព្តាស់ ឹង ។ 

កា យល់ ឹង ទំាង៨យ៉ាងរនាះគឺ៖ 
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 ទី្១ គឹកា  ឹងថ្ល ធម៌ទំាងអស់ ោនសោរមនិរទ្ៀងទត់ មិន
តាំាងរៅជាប់  តូ ជាអនិចចំា នងិោនរសចក្តីវិនាស រៅជាធមម
តា ។ រោយស្ល កា ចំារ ីន 
ោវនារលីធមមជាតិ អនចិចំា នងិយល់ឲ្យានចាស់អំារីោរ
អនតាត  ថ្នធមទ៌ំាងអស់ អនក្នងឹអាចចាក្រចញសតុ អំារីរសចក្តី
ទ្ុក្ខរីកា រំពាក្់ចតិត និងានទ្ទ្ួល នូវរនាឺព្តាស់ ងឹ ខ ល
រសចក្តីសៃបេ់ោស់សតុរី រព្គឿងវិញ្ញញ ណ សុតរីកាយ នងិចិតត ។ 

 ទី្២ គឺកា  ឹងថ្ល ោនតណាា រព្ចីន នាំាមក្នូវទ្ុក្ខក្៏រព្ចនី ។ កា 
លំាាក្រវទ្នាទំាងអស់ រិតជារក្ីតរ ីង រីតណាា និងរោភៈ ។ 

 ទី្៣ គឺកា  ងឹថ្ល កា  ស់រៅធមមតា និងកា ោនព្ាថ្លន តិច
តួច នាំាឲ្យោនរសចក្តីសៃប់ រសចក្តី ីក្ោយ និងសភុមងគល ។ 
កា  ស់រៅធមមតា អាចោនររលរវោ និងកា សញ្ជឹងគិត
ានរព្ចីន រ ើមបនីឹងហាត់រ ៀន ព្រះធម៌វិន័យ និងរួយ ល់
អនក្ ថ្ទ្ ។ 
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 ទី្៤ គឺកា  ឹងថ្ល ោនខតកា េំាព្បឹងខព្បង រោយវិ ិយោរ 
ប៉ាុរណាណ ះរទ្ ខ លអាចនាំាឲ្យរៅ ល់រនាឺព្តាស់ ងឹ ។ កា េជិល
ព្ចអូស នងិកា ឈាក្់វរងវងក្នងុតរព្មក្តណាា  ជាឧបស័គគធំា
បំាសុត ចំារពាះកា សិក្ា ។ 

 ទី្៥ គឺកា  ឹងថ្ល អវិជាជ ជាព្បភរ ថ្នកា វិលរក្ីតវិលស្លា ប់ មិន
រចះចប់មិនរចះរ ីយ  ូចរនះអនក្ព្តូវចរព្មនីវិបសសនាក្មម
ោា ន រ ើមបីបណតុ ះបញ្ញញ ថ្លន ក្់ទ្ីបី គឺោវនាមយបញ្ញញ  បញ្ញញ
ខ លរក្ីតមក្អំារកីា ប ិបតតធម៌ជាក្់ខសតង)មិនខមនព្តឹមជា
កា អាន កា លឺ កា រ ៀនសូព្ត ឫកា សញ្ជឹងគឹតរនាះរទ្( រិ
និតយរមីលកា រក្តី និង ល់រៅវញិថ្នរវទ្នាទំាងឡាយ និង
រព្ងឹង សត ិឹង រមតាត  ក្ ុណា មទុ្ិតា និងឧរបកាខ  ខ លជា
ធ្លតុប ិសុទ្ធ បស់ចិតត នងិជាបញ្ញញ  ៏េោង់េោស់។ 

 ទី្៦ គឺកា  ឹងថ្ល ោរព្ក្ីព្ក្រិតជា បរងកើតឲ្យោន រសចក្តីសអប់
និងក្ំា ឹង ។ បុគគលរ ើ តាមោគ៌ាធម៌ ររលសកិ្ា អាច
រិចា ណារ ីញអំារី ធ្លតុថ្នរមតាត  ក្ ុណា និងមុទ្ិតា ចំារពាះ 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  54 

 

មនុសសព្គប់ៗ  ូប រទះបីជាមតិតភក័្តក្តី រទះបីជាសព្តូវក្តី សុទ្ធខតោន
សោរ  ចូៗគាន  និងោនសិទ្ធិរសមីៗគាន  បុគគលរនាះនឹង មនិទំាងសតនាទ
រទស  ល់រនខ លព្បព្រឹតតេុសរីររលមុន នងិមិនទំាងសអប់  ល់
រនខ ល រធវឲី្យអនតោយ នាររលបចចុបបនន ។ 

 ទី្៧ គឺកា  ងឹថ្ល រយីង ស់រៅក្នុងរោក្រនះ រ ើមបីរយួទ្ូនាម ន 
និងសរង្រង្ហគ ះ ល់អនក្ ថ្ទ្  ូរចនះរយីងមនិព្តូវ ជាប់រំពាក្ ់
ជាមួយនងឹវតថុរោក្ិយរទ្បុគគលខ លចាក្ រចាលសទះរ ីយ 

រៅបួស ោនសទិ្ធិទ្ទ្ួលក្មមសិទ្ធ ខតសបង់ចីវ  ៣សំា ោប់ និងាព្ត១ 
ប៉ាុរណាណ ះ ។  បុរវរិតអងគរនាះ  ស់រៅតាមសោរធមមតា      និងរមលី 
រៅកាន់ សរវសតវ រោក្ទំាងអស់ រោយចក្ខុថ្នរមតាត ជានិចច ។ 

 ទី្៨ គឺកា  ឹងថ្ល រយីងមនិព្តូវសិក្ា សព្ោប់កា ព្តាស់ ឹង  
ខតេាួនឯងប៉ាុរណាណ ះ រទ្ ប៉ាុខនតព្តូវបូជាកាយ និងចតិតទំាងព្សុង រ ើមបីរួយ
 ឹក្នាំា អនក្ ថ្ទ្រទ្ៀត ឲ្យាន ល់ទវ   ថ្នកា ព្តាស់ ឹងសងខ   ។ 

     ោន លភកិ្ខុទំាងឡាយ ទំាងអស់រនះរ ីយ ជាកា យល់ ឹង ជា 
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បញ្ញញ  បស់ព្រះរពាធិសតវ ។ ព្រះរពាធិសតវព្គបព់្រះអងគ ខតងខត
រិចា ណា  ល់រសចក្តីយល់ ឹងទំាង៨ព្បកា រនះ រទី្បព្រះអងគាន
ទ្ទួ្ល នូវរនាឺព្តាស់ ឹង ។ រទះទ្ីក្ខនាងណាក្រ៏ោយ ឲ្យខតព្រះ
រពាធិសតវ យងរៅ ល់ ព្រះអងគខតងខត  រព្បីរសចក្តីយល់ ឹង 
ទំាង៨ព្បកា រនះ រ ើមបីរបីក្ចតិតគំានិត របីក្ខភនក្ និងអប់ ំអនក្ ថ្ទ្ 
រ ើមបីឲ្យ ក្រ ីញសាូវ ថ្នរនាឺព្តាស់ ឹង គឺវមិុតតិសុេ ។ 

ព្បរភទ្រពាធិសតវ 
           រពាធិសតត )សំា .(, (ា.( )អានថ្ល : រពាធិស័ត( អនក្ខ ល
ោនចតិត ឬោនរសចក្ដីព្ាថ្លន ជាប់រៅក្នុងរពាធិ )គឺកា ព្តាស់ ឹង
រោក្ុតត ធម៌( របីទ្ុក្ជាោា តជ់ាតិរៅរក្ីតជាតិ ចាឆ ន ក្៏គង់រៅរទថ្ល
រពាធិសតវខ   រព្ពាះោនបំាណងរនាះជាប់រៅមិនាត់ ឬអស់រសចក្ដី
ព្ាថ្លន  ឬក្៏ខលងចង់រ ីយ ។ ពាក្យថ្ល រពាធិសតវ រនះ ជាទ្ូរៅ រគ
ខតងខតយល់ថ្ល អនក្ខ លសនសំបណុយា មីរ ើមបីឲ្យានព្តាស់ជាព្រះ
សោម សមោុទ្ធខតមា៉ា ង ខតរបីរយីងសរងកតរិនតិយរមលីកា សខមដង បស់
អ ាក្ថ្ល និង ើកាទំាងឡាយវិញ បញ្ញជ ក្់ឲ្យរ ីញថ្ល ពាក្យថ្ល 
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រពាធិសតវ រនះ ោន ល់រៅ ៣ ព្បរភទ្ មនិខមនសំា រៅយក្ខតអនក្
សនសំបុណយា មរី ើមបីឲ្យានព្តាស់ជាព្រះសោម សមោុទ្ធ ខតមា៉ា ងរនាះ
រទ្ គឺោនខបក្ខចក្ជា ៣ ព្បរភទ្ គឺ ៖ 
១. សរវញ្ញុរពាធសិតវ ឬ មហារពាធិសតវ រពាធសិតវខ លសនសំបុណយ
ា មីរ ើមបីឲ្យានព្តាស់ ឹងជាព្រះសោម សមោុទ្ធ ។ 
២. បរចចក្រពាធសិតវ រពាធិសតវខ លសនសំបុណយា មីរ ើមបីឲ្យាន
ព្តាស់ ឹងជាព្រះបរចចក្រុទ្ធ ។ 
៣. ស្លវក្រពាធសិតវ រពាធិសតវខ លសនសំបុណយា មីរ ើមបីឲ្យាន
ព្តាស់ជាព្រះស្លវក្រុទ្ធ ។ 

១. សរវញ្ញុរពាធសិតវខចក្ជា ៣ ព្បរភទ្ 

១.១. ព្រះរពាធិសតវឧគឃ ិតញ្ញ ូោននាមថ្ល បញ្ញញ ធិក្ ។ 

១.២. ព្រះរពាធិសតវវិបចចតិញ្ញ ូោននាមថ្ល សទធ ធកិ្ ។ 

១.៣. ព្រះរពាធសិតវរនយយៈ ោននាមថ្ល  វិ ិយធិក្ ។ 

ព្រះសរវញ្ញុរពាធសិតវទំាង ៣ ព្បរភទ្  ចូរពាលមក្រនះ ោនអតថន័យ
 ូចតរៅ ៖ 
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ឧគឃ ិតញ្ញូរពាធសិតវ គឺជាព្រះរពាធិសតវខ លស្លងា មីព្កាស់
រោយបញ្ញញ  ។ បនាទ ប់រីានរាក្ ណ៍រីព្រះរុទ្ធអងគណាមួយមនុរគ
មក្ ព្រះរពាធសិតវព្បរភទ្រនះ ព្តូវបំាររញា មីបខនថមចំាននួ ៤ 
អសរងខយយ ១ ខសនក្បប រទី្បានចាក្់ធាះុនូវសោម សរោោ ធិញ្ញញ ណ ។ 

 វិបចចិតញ្ញូរពាធិសតវ គឺជាព្រះរពាធសិតវខ លស្លងា មីព្កាស់រោយ
សទធ  ។ បនាទ ប់រាីនរាក្ ណ៍រីព្រះរុទ្ធអងគណាមយួមុនរគមក្ ព្រះ
រពាធិសតវព្បរភទ្រនះព្តូវបំាររញា មីបខនថមចំាននួ ៨ អសរងខយយ ១ 
ខសនក្បប រទី្បានចាក្ធ់ាុះនូវសោម សរោោ ធិញ្ញញ ណ ។ រនយយ 
រពាធិសតវ គឺជាព្រះរពាធិសតវខ លស្លងា មីព្កាស់រោយវី ិយៈ ។ 
បនាទ ប់រីានរាក្ ណ៍រីព្រះរុទ្ធអងគណាមួយមនុរគមក្ ព្រះរពាធិ 
សតវព្បរភទ្រនះព្តវូបំាររញា មីបខនថមចំានួន ១៦ អសរងខយយ ១ ខសន
ក្បប រទី្បានចាក្់ធាុះនូវសោម សរោោ ធិញ្ញញ ណ ។ មា៉ា ងរទ្ៀត គមោី 
មរនា ថបូ ណី អ ាក្ថ្ល អងគុតត និកាយ ឯក្ក្និាត ានបញ្ញជ ក្់ថ្ល ៖ 

ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់ោនសរវញ្ញុតញ្ញញ ណព្តាស់ ឹង រព្ពាះព្ទ្ង់បំាររញនវូ
ា មីទំាឡាយអស់៤ អសរងខយយ ១ ខសនក្បបេាះ ៨ អសរងខយយ ១ 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  58 

 

ខសនក្បបេាះ ១៦ អសរងខយយ ១ ខសនក្បបេាះ រ យីព្ទ្ង់ញាំាញីនូវ
ោ  រទី្បោនព្រះនាមថ្ល សរវញ្ញុរទុ្ធ ។ ព្រះអ ាក្ថ្លចា យបញ្ញជ ក្់ក្នុង
គមោី ប មតថទ្ីបនី អ ាក្ថ្លច ិយប ិក្ថ្ល ៖ 

              ព្រះរពាធិសតវថ្លន ក្ទ់បបំាសតុ រោក្ព្តូវបំាររញា មីោនចំាននួ 
៤ អសរងខយយ ១ខសនមហាក្បប, ថ្លន ក្់ក្ណាដ ល រោក្ព្តូវបំាររញ
ា មីោនចំានួន ៨ អសរងខយយ ១ ខសនមហាក្បប, ថ្លន ក្់េោស់ រោក្
ព្តូវបំាររញា មីោនចំានួន ១៦ អសរងខយយ និង ១ ខសនមហាក្បប ។ 

ព្រះរពាធិសតវោនកា បំាររញា មីេុសគានយ៉ាងរនះឯង ។ រ តុ ចូ
រមដច ានជាព្រះរពាធិសតវ រោក្បំាររញា មីធម៌េុសកាលគានយ៉ាងរនះ ? 

រៅក្នុងរសចក្ដីរនះ រោក្បញ្ញជ ក្ក់្នងុអ ាក្ថ្លថ្ល ៖ 

              ធមមតាបុគគលទំាងឡាយខ លានរ ម្ ះថ្លជា និយតរពាធសិតវ 
ព្តូវព្បរុំ ួមព្បក្ប រោយធម៌ទំាង ៨ ក្នុងររលរួបព្រះសោម សមោុទ្ធអងគ
ណាមួយផ្តទ ល់ ។ ក្នុងធម៌ទំាង ៨ រនាះោនធម៌ទ្ី ៣ គឺ រ តុ សំា រៅ
 ល់បគុគលខ លោនឧបនិសសយ័ក្នុងអ  តតសល «ោរជាព្រះអ   
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នត» ក្នុងអតតោររនាះ ។សម ូចក្នងុគមោី ប មតថរជាតិកា អ ាក្ថ្ល សុ
តតនិាត ានបញ្ញជ ក្់ថ្ល ៖ 

               ឧបនិសសយសមបតតិថ្នអ  តត រ ម្ ះថ្ល រ តុ ។ ខមនរតិ 
បុគគលណាមួយោនរសចក្ដរីាយមអាចចាក្់ធាះុនូវព្រះអ  តត ក្នុង
អតតោររនាះឯង កា តាំាងព្ាថ្លន នូវរុទ្ធភូមិ ខតងសរព្មច ល់បុគគល
អនក្ ល់ព្រមរោយរ តុគឺអ  តតរនាះ, មិនសរព្មច ល់បុគគល ថ្ទ្
ខ លមិនោនរ តុរនាះរ ីយ ។ តាមធមមនិយមថ្នព្រះធម៌ បុគគល
ខ លព្តូវសរព្មចជាព្រះអ  នត ោន ៣ រកួ្គឺ ឧគឃ ិតញ្ញូបគុគល១  វិ
បចចិតញ្ញបូុគគល១ រនយយបុគគល១ ។ ព្បសនិរបីក្នងុអតតោររនាះ ព្រះ
រពាធិសតវជាឧគឃ ិតញ្ញូបគុគល រោក្ស្លដ ប់ព្រះធម៌ចំារពាះព្រះភង្រក្ត
ព្រះសមោុទ្ធអងគណាមួយព្បក្បរោយគាថ្ល៤បទ្ រៅមិនទនច់ប់បទ្
គាថ្លទ្៣ី រោក្អាចសរព្មចជាព្រះអ  នត មួយអរនាីរោយអភិញ្ញញ ៦ 
ប ិសមភិទ៤ ព្បសិនរបីោនបំាណងជាស្លវក្រពាធញិ្ញញ ណ ខតរោក្
មិនបរង្ហអ នរៅក្នងុស្លវក្រពាធិញ្ញញ ណ ខប ព្ត ប់ោនបំាណងក្នុងកា 
សរព្មចសោម សរោោ ធិញ្ញញ ណវិញ រព្ពាះរ តុរនាះ រពាធិសតវអងគ
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រនាះ ោនរ ម្ ះថ្ល ឧគឃ ិតញ្ញូរពាធិសតវ ព្តូវបំាររញរុទ្ធកា ក្ធម៌
ព្តឹមចំានួន ៤ អសរងខយយ ១ ខសនក្បប នឹងានព្តាស់ជាព្រះ
សោម សមោុទ្ធ ។ព្បសិនរបីក្នងុអតតោររនាះ ព្រះរពាធសិតវជាវិបចចតិញ្ញូ
បុគគល រោក្ស្លដ ប់ព្រះធម៌ចំារពាះព្រះភង្រក្តព្រះសមោុទ្ធអងគណាមយួ
ព្បក្បរោយគាថ្ល៤បទ្ រៅមិនទនច់បប់ទ្គាថ្លទ្ី៤ រោក្អាច
សរព្មចជាព្រះអ  នតមួយអរនាីរោយអភិញ្ញញ ៦ ប សិមភិទ៤ ព្បសិន 

របីោនបំាណងជាស្លវក្រពាធិញ្ញញ ណ ខតរោក្មិនបរង្ហអ នរៅក្នងុ
ស្លវក្រពាធិញ្ញញ ណ ខប ព្ត ប់ោនបំាណងក្នងុកា សរព្មចសោម
សរោោ ធិញ្ញញ ណវិញ រព្ពាះរ តុរនាះ រពាធិសតវអងគរនាះោនរ ម្ ះថ្ល 
 វិបចចិតញ្ញូរពាធិសតវ ព្តូវបំាររញរុទ្ធកា ក្ធម៌ព្តមឹចំាននួ ៨ អសរងខយយ 
១ ខសនក្បប នងឹានព្តាស់ជាព្រះសោម សមោុទ្ធ ។ព្បសិនរបីក្នងុអតត
ោររនាះ ព្រះរពាធិសតវជារនយយបុគគល រោក្ស្លដ ប់ព្រះធម៌ចំារពាះ
ព្រះភង្រក្តព្រះសមោទុ្ធអងគណាមួយព្បក្បរោយគាថ្ល៤បទ្ លុះព្តាខត
ចប់បទ្គាថ្លទ្៤ី រោក្អាចសរព្មចជាព្រះអ  នតមួយអរនាីរោយ
អភិញ្ញញ ៦ ប ិសមភិទ៤ ព្បសិនរបោីនបំាណងជាស្លវក្រពាធិញ្ញញ ណ 
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ខតរោក្មិនបរង្ហអ នរៅក្នងុស្លវក្រពាធិញ្ញញ ណ ខប ព្ត ប់ោន
បំាណងក្នងុកា សរព្មចសោម សរោោ ធិញ្ញញ ណវិញ ។ រព្ពាះរ តុរនាះ 
រពាធិសតវអងគរនាះ ោនរ ម្ ះថ្ល រនយយរពាធិសតវ ព្តូវបំាររញរុទ្ធ
កា ក្ធម៌ព្តមឹចំាននួ១៦ អសរងខយយ ១ ខសនក្បបនងឹានព្តាស់ជាព្រះ
សោម សមោុទ្ធ ។ 

ព្រះសរវញ្ញរុពាធិសតវ ល់ព្រមរោយអភិនីហា  ៨ ព្បកា  
មុននងឹបគុគលព្តូវានទ្ទួ្លកា រាក្ រីព្រះសោម សមោុទ្ធជារលីក្ទ្ី១ 
ខ លជា លក្ខណៈ ញុាំាងឲ្យកាា យជា និយតរពាធិសតវ បុគគលរនាះព្តូវ
ខតព្បក្បរោយអងគ ៨ រទថ្ល  «អ ាសរោធ្លន» គឺកា ព្បរុំ មួធមទ៌ំាង
៨ ។ ធម៌ទំាង៨រនះោនសខមដងរៅក្នុងេុទ្ទក្និកាយរុទ្ធវំសថ្ល 

មនុសសតតំា លិងគសមបតត ិរ តុ សតាថ  ទ្សសនំាបរោជាជ  គណុសមបតតិ អធិកា
រោ ច ឆ្នទតាអ ាធមមសរោធ្លនា អភិនីហារោ សមិរឈតិ។ និយត
រពាធិសតវព្តូវសរព្មចរោយអភិនហីា ព្បរុំរោយធម៌ទំាងឡាយ ៨ គ ឺ
៖ ោរជាមនុសស១  ល់ព្រមរោយរភទ្គឺបុ ស១  ល់ព្រមរោយ
រ តុខ លអាចសរព្មចអ  នតានក្នងុជាតិរនះគឺឧបនិសសយសមបតតិ
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១ ានរួបព្រះសោម សមោុទ្ធរោយផ្តទ ល់១ បរវជាជ ជាតាបស ឬភិក្ខសុងឃ
១  ល់ព្រមរោយគុណធម ៌គឺានសរព្មចនូវអភញិ្ញញ ១ ានរធវីយ៉ាង
ថ្ព្ក្ខលងរ ើមបីបជូាព្រះរុទ្ធ១ ោនឆ្នទៈយ៉ាងខ្លា ំាងកាា រ ើមបីានព្តាស់
ជាព្រះរុទ្ធ១ ។ 

២. ព្រះបរចចក្រុទ្ធរពាធិសតវោន ៣ ព្បរភទ្ 

បរចចក្រទុ្ធ )បុំា.( [បរចចក្+រុធ៑+ត] អនក្ព្តាស់ ឹងរោយចំាខណក្មយួ ។  

បរចចក្រទុ្ធ )ន.( [បុ័ច-រចក្ៈរុទ្ធ] រោក្អនក្ព្តាស់ ឹងចំារពាះានខតេាួន
មួយ សខមដងធម៌រព្បៀនព្បរៅអនក្ ថ្ទ្សងមិនរក្ីត : ព្រះបរចចក្រទុ្ធ ។ 

២.១. បញ្ញញ ធកិ្បរចចក្រុទ្ធ បរចចក្រពាធិសតវខ លថ្ព្ក្ខលងរោយ
បញ្ញញ  ព្តូវបំាររញា មី ចំាននួ ២ អសរងខយយ ១ ខសនក្បប រទី្បាន
ព្តាស់ ឹងបរចចក្រពាធិញ្ញញ ណ ។ 

២.២. សទធ ធកិ្បរចចក្រុទ្ធ បរចចក្រពាធិសតវខ លថ្ព្ក្ខលងរោយ
សទធ  ព្តូវបំាររញា មី រព្ចីនជាង ២ អសរងខយយ ១ ខសនក្បប ខតមនិ
 ល់ ៣ អសរងខយយរទ្ រទី្បានព្តាស់ ឹងបរចចក្រពាធិញ្ញញ ណ ។ 
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២.៣.  វី ិយធិក្បរចចក្រុទ្ធ បរចចក្រពាធិសតវខ លថ្ព្ក្ខលងរោយវី ិ
យៈ ព្តូវបំាររញា មី រព្ចីនជាងចំានួន បស់សទធ ធកិ្បរចចក្រុទ្ធ ខតមនិ
 ល់ ៣ អសរងខយយរទ្ រទី្បានព្តាស់ ឹងបរចចក្រពាធិញ្ញញ ណ ។ 

(អតថន័យចាក្ ប មតថទ្ីបនី អ ាក្ថ្ល សុតតនតបិ ក្ េុទ្ទក្និកាយ រថ 
គាថ្ល និទនគាថ្លវណណនា( 

ព្រះបរចចក្រពាធសិតវ ល់ព្រមរោយអភនិីហា  ៥ ព្បកា  
មនុសសតតំា លងិគសមបតត ិ វិគតាសវទ្សសនំា 
អធិការោ ឆ្នទតា ឯរត អភិនីហា កា ណា។ 

រ តុថ្នអភនិីហា ទំាងឡាយរនាះគ ឺ ោរជាមនសុស ១  ល់ព្រម
រោយរភទ្ ១ ានរ ីញអនក្ព្ាសចាក្អាវសៈ ១ អធិកា ៈ )ានរធវី
យ៉ាងថ្ព្ក្ខលង( ១ ោនឆ្នទៈបំាណងព្ាថ្លន  ១ ។  

(ប មតថទ្ីបនី អ ាក្ថ្ល សុតតនតប ិក្ រថ គាថ្ល និទនគាថ្លវណណនា( 

៣. ព្រះស្លវក្រពាធិសតវ ោន ៣ ព្បរភទ្ 

ស្លវក្រពាធិសតវ រពាធិសតវខ លសនសំបុណយា មីរ ើមបីឲ្យាន
ព្តាស់ជាព្រះស្លវក្រុទ្ធ ។ 
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៣.១. អគគស្លវក្ ស្លវក្រពាធសិតវអងគរនះព្តូវបំាររញា មី ១ 
អសរងខយយ ១ ខសនក្បប រទី្បានព្តាស់ ឹងស្លវក្រពាធិញ្ញញ ណ ។  

៣.២. អសតីិមហាស្លវក្ ស្លវក្រពាធិសតវអងគរនះព្តូវបំាររញា មី 
១ ខសនក្បប រទី្បានព្តាស់ ងឹស្លវក្រពាធិញ្ញញ ណ ។ 

៣.៣. បក្តសិ្លវក្ ស្លវក្រពាធិសតវអងគរនះបំាររញា មី តចិ ឬ 
រព្ចីន មនិោនក្ំាណត់ចាស់ោស់ ានព្តាស់ ឹងស្លវក្រពាធិញ្ញញ ណ 
។ 

ព្រះស្លវក្រពាធិសតវ ល់ព្រមរោយអភនិីហា  ២ ព្បកា  
១. អធិការោ អធកិា ៈ )ោនរធវីយ៉ាងថ្ព្ក្ខលង( 

២. ឆ្នទតា ោនឆ្នទៈបំាណងព្ាថ្លន  ។ 

(ប មតថទ្ីបនី អ ាក្ថ្ល សុតតនតបិ ក្ រថ គាថ្ល នទិនគាថ្លវណណនា(
រោយបណឌ ិត ក្លុ រសង 
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     ធម៌៣ព្បកា ៖ 
១ បុររវក្តបុញ្ញតា 
           ោរជាអនក្ោនបុណយានរធវីទ្ុក្ក្នុងកាលមុន ។ ពាក្យថ្ល “ 
មុន “ ក្នុងទី្រនះោន ២ ខសនក្គឺ ក្នងុជាតមិុន ៗ នឹងក្នុងជាតរិនះឯង ។ 
បុណយខ លានរធវីក្នុងជាតមិុន ៗ  ូចជា ធ្លា បឲ់្យទនមក្រព្ចីន ធ្លា ប់
 ក្ាសីលានប ិសុទ្ធ ធ្លា ប់អំា បច់ិតតានលអជារ ើម  ូរចនះ ខមងតប
សនងឲ្យអនក្រធវីតាំាងខតអំារីប សិនធ ិ  ូចជារក្ីតក្នុងព្តក្ូលេោស់ ោន
សមបតតរិព្ចីន រក្តីមក្ោន ូបោងលអ ោនព្ាជាញ ា្ សថ្វជារ ើម ជា
ព្បរភទ្មនុសសអនក្ោនបុណយា មីមក្រក្ីត។ ចំាខណក្បុណយខ ល
ានរធវីក្នុងថ្ថៃមុន ៗ ក្នុងជាតិរនះរនាះ សរតត  ល់កា ខ លានរក្ីត
មក្ជាមនុសសរ ីយ មិនានព្បោទ្ក្នុងរើ វិត តាំាងចិតតរធវរីសចក្តីលអ
រសសង ៗ រចះព្បយ័តនព្បខយង នងិឧសា ៍រាយម ។ មនុសសខ ល
ោនបុណយានរធវីទ្ុក្មក្ទំាងរី ខសនក្ គទឺំាងរសចក្តលីអក្នុងជាតមិុន 
និងរសចក្តលីអក្នុងជាតរិនះ បុណយវាសនាា មីរនះឯង  ខមងធ្លនាោ៉ា ប់
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 ងរើវិតក្នុងកា រធវីឲ្យរើវិត្នរៅ ល់រសចក្តីសរព្មច។ 
២ សបប ុ សូិបសំា រសវ 
          កា ានរៅរសរគបជ់ាមយួនឹងសបប ុស ។  គុណធមទី៌្ ២ 
រនះ រស្លយអាព្ស័យជារៅក្នុងព្បរទ្ស ៏សមគួ  គឺព្បរទ្ស ឬក្ខនាង
ខ លោនសបប ុស រនះជាគុណធម ៌៏សំាខ្លនក់្នុងបចចុបបននជាតិ រព្ពាះ
កា រសរគបន់ឹងសបបុ សនាំាឲ្យានស្លត បន់ូវព្រះធម ៌ ខ លជាព្បទ្ីបបំា
ភាឺព្ាបអ់ំារីកា រិតថ្នរើវិត ។ កា ានស្លត ប់ព្រះធមន៌ាំាមក្នូវបញ្ញញ  
ខ លជាកា រព្ជាមខព្រង ល់វាសនាា ម ីស៏ំាខ្លន់បំាសុត។ 
៣ អតតសោម បណិធិ 
            កា តមកល់េាួនរោយព្បថ្រ ។ គុណធម៌ទ្ី ៣ រនះ ាន ល់
កា ព្បព្រឹតតព្បតិបតតិលអ គជឺាមនុសស ខ លព្បកាន់យក្នូវគុណធមជ៌ា
សមបតត ិ៏ោនតថ្មាបំាសុតក្នុងរើ វិតត ។  មនុសសរយីងរិតខមនខតោន
បុណយវាសនាចាស់ានស្លងទ្ុក្មក្ ខតរបីបចចបុបននជាមនុសសព្បោទ្
រ ះរឡាះ ព្បព្រឹតតខតអំារររីថ្លក្ទបរសសង ៗ បុណយវាសនាខ លាន
ស្លងរីមុនរនាះ  ខមងក្បា់ត ់ មិនានឲ្យសលសរព្មចរ ីយ ។ 
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សទុយមក្ វិញ របីវាសនាា មីចាស់ខ លានស្លងមក្ រុំាសូវសមបូណ៍
យ៉ាងណាក្៏រោយ ខតបចចបុបននានព្បព្រឹតតលអ ប ិបតតរិោយព្បថ្រ 
តមកល់េាួនក្នុងសទធ  សីល សុតៈ និងបញ្ញញ  មិនញាប់ញ័ រៅតាម
អំាណាចថ្នវតថុញុះញង់ក្នុងរោក្  ខមងរធវឲី្យោនវាសនាា ម ីល់
ព្រមរោយសរវព្គប់។ 
           ស ុបរសចក្តមីក្ ព្គបគ់ាន ោនឳកាសបំាររញវាសនាា មី ។ 
ព្បសិនរបីគុណធម៌ទ្ី ១ មនិានបំាររញ រព្ពាះកាលខ លក្នាងរៅ 
ព្តូវរសចក្តពី្បោទ្សងកត់ ខតមនុសសរយីង អាចបំាររញាននូវគុណ
ធមទ៌ំាងរី ព្បកា ចុងរព្កាយគឺអាចរធវីានក្នុងជាតិរនះ។ រក្មងរចញ
រីព្សុក្ខព្សមក្ ានជា  ាមង្រនតី មនុសសខ ល ត់រីព្សុក្រព្ដមក្ ោន
រខ្លអាវខតមួយចរងកះ អាចានជារស ាើ មនុសសអនក្បរព្មីរគ អាចាន
ជាព្រះោជាទំាងអស់រនះោនមក្ជា ូ ខ   ជាកា បញ្ញជ ក្់ព្ាបអ់ំារី
បុណយវាសនាា មី បស់មនុសសរយីង ។ 
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កា ក្ស្លងទ្សា មី 
           ព្រះរពាធិសតវ ព្គប់ព្រះអងគ បនាទ បរ់ីានទ្ទួ្លរាក្ ណ៍រី
ព្រះសោម សមោុទ្ធអងគណាមួយ ួចរ ីយ ក្នុងលក្ខណៈជានិយត
រពាធិសតវព្តូវបំាររញនូវទ្សា មី (ា មី១០( ខ លជារុទ្ធកា ក្ធម៌
បនតរៅរទ្ៀត   ូត ល់ានព្តាស់ជាព្រះសោម សមោទុ្ធ  ូចោនគាថ្ល
ថ្ល ៖ 
          រុទ្ធកា ក្ធម៌ )ទ្សា ម១ី០( រនាះោន ូចតរៅ ៖ ១. ទន
ា មី ២. សលីា មី ៣. រនក្ខមមា មី ៤. បញ្ញញ ា មី ៥.  វិ ិយា មី 
៦. េនតាិ មី ៧. សចចា មី ៨.អធិោា នា មី ៩. មតាត ា មី ១០. 
ឧរបកាខ ា មី ។ គុណធម ៌ព៏្បថ្រទំាង១០រនះ ោនន័យ វិរសស
 វិស្លល ៏ថ្ព្ក្ខលងណាស់ ។ ខតសូមរលីក្ខតន័យសរងខបថ្នា មី
នីមួយៗមក្អធបិាយរូនអនក្អានរ ើមបី រិចា ណា និងសិក្ានូវ
លក្ខណសមបតតិ និងោគ៌ារើវិតថ្នព្រះរពាធិសតវ ។ ព្រះរពាធិសតវព្គប់
ព្រះអងគទំាងអស់ រទះបីរយនក្ំារណីតយ៉ាងយូ ោប់ក្បប ជាមនុសស ឬ
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សតវក្៏រោយ ខតងខតរាយមយ៉ាងមុតោំាបំាសុតក្នុងកា បំាររញា មី
ទំាង១០រនះ រ ើមបីានលុះនូវសរោោ ធិញ្ញញ ណ ជាព្រះសោម សមោទុ្ធ 
រព្បៀប ូចបុ សោន ក្ខ់ លយក្ក្អមទ្ឹក្ទ្រទ្ចំានួន ១០ មក្តរព្មៀបគាន
រ ើមបី  ក្ាព្គាប់រូរ ោនសខណដ ក្ លៃជារ ើម មយួថ្ថៃមួយព្គាប់ៗ 
លុះព្តាខតក្អមទំាង១០រនាះ ររញរៅរោយព្គាបស់ខណដ ក្ ឬលៃ  ូចក្ដី
បំាណង ។ កា ោក្ព់្គាប់សខណដ ក្ ឬលៃ ោនថ្ថៃេាះ បុ សរនាះអាច
 ក្ាព្គាប់រូរោក្់ក្នុងក្អមទី្១ ថ្ថៃេាះោក្់ក្នុងក្អមទី្២ជារ ើម ។ កា 
បំាររញា ម ីបស់ព្រះរពាធិសតវនូវជាតនិីមួយៗ អាចបំាររញា មី
ទំាង១០ ក្ោ៏ន១ ឬ២-៣ ក្៏ោន ខតក្នុងជាតទិំាងរនាះ ោនា មី
មួយព្តូវោនទ្មៃនធ់ៃន ់ ជាងា មី ថ្ទ្ទំាងអស់ ឧទ  ណ៍ ូចជា 
កាលរស្លយព្រះជាតជិាព្រះរវសនដ ព្ទ្ង់ធៃន់ក្នុងកា ក្ស្លងទនា មី
ជាង រគ ។ ខតព្រះអងគក្ា៏នស្លងសីលា មី រនក្ខមមា មី បញ្ញញ ា មី 
 វិ ិយា មី េនតាិ មី សចចា មី អធោិា នា មី រមតាត ា មី នងិឧរបកាខ
ា មីខ   ។ ខតក្នុងា មីទំាងអស់រនះ ព្រះរវសនដ រពាធិសតវព្ទ្ង់ធៃន់
ក្នុងទនា មីជាងរគ ។ 
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១ា មីទន . 
«ទន» ោនន័យថ្ល «រទ្យយវតថុខ លបុគគលគបបឲី្យ» ។ កា រធវីទន 
គឺជាកា  ំខលក្នូវរោគសមបតតិ វិជាជ សមបតតិ ក្ោា ំាងកាយ ក្ោា ំាងចិតត ឬ
ររលរវោសព្ោប់រួយសព្ោលកា រព្សក្ោា ន និង ំរោះទ្ុក្ខភយ័
 បស់អនក្ ថ្ទ្ ។ រពាលរោយសរងខប កា រធវីទនជាមរធាាយមួយ
 ៏ព្បរសី ក្នុងកា រតច់ិតតឲ្យរចះ ព្សោញ់ អាណិត និងគិតរីសុេទ្ុក្ខ
អនក្ ថ្ទ្ ។ ជាទ្ូរៅ ទនា មីខ លព្រះរពាធិសតវានបំាររញមក្ 
គួ ក្តស់ោគ ល់ថ្លោនលក្ខណៈេុសៗគាន ៤យ៉ាង ូចខ្លងរព្កាម ៖ 
កា សដល់សោភ  ៈរសសងៗរ ើមបីសព្ោល ឬ ំរោះទ្ុក្ខអនក្ ថ្ទ្ ទន ោន
ចំាណីអាហា  ព្បោបព់្បោរព្បីព្ាស់ និងព្ទ្រយសមបតតនិានាជារ ើម 
រទថ្ល «សងគ ទន» ។ ទនខ លរុទ្ធ  ិស័ទ្ខតងខតព្បរគនចំារពាះ
ព្រះសងឃ និងអនក្ោនគុណធមេ៌ោស់ ឬទនខ លព្រះរពាធិសតវ 
រោក្ថ្លវ យ ព្បរគនព្រះសោម សមោទុ្ធ ឬតាបស ោនរោរនីយហា  
ផ្តក ភញី សបង ់ ចីវ  រសនារសនៈជារ ើម រោក្រទថ្ល «បូជាទន» គឺ
ទនខ លព្បព្រឹតតរៅរោយក្ដរីគា រ ជាមួយចិតតប ិសុទ្ធសូ សង់ ។ បូជា
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ទន ោនក្ព្មិត និងអានិសងសេោស់ជាងសងគ ទន ។ កា អនុរព្គាះ
មិនេឹងគុំាក្នួតបតនឹងអនក្ព្បព្រឹតតក្ំា ុសរលរីយីង និងកា រលីក្ខលង
រទស ឬសដល់រស ីោរ ល់មនសុស ឬសតវខ លរុំាោនរស ីោរ 
ឧទ  ណ៍ កា រោះខលងអនក្រទស រឈាីយសង្រង្ហគ ម ទសក្  អនក្
រំពាក្ប់ំាណុល និងរលីក្ខលងរទសក្ំា ុស បស់សព្តូវជារ ើម 
រោក្រទថ្ល «អភយទន» ។ ព្រះរពាធិសតវ ឬអនក្ ឹក្នាំាោនព្រះ
ោជាជារ ើម ខតងអនុវតតនូវអភយទនរនះ ។ រយីងទំាងអស់គាន ក្៏អាច
ព្បព្រឹតតនូវធមអ៌ភយទនរនះក្នុងរើវិត ព្បចាំាថ្ថៃ បស់រយីងានខ   ។ 
កា អប់ ំខណនាំាអនក្ ថ្ទ្ឲ្យរចះព្បក្ប វិជាជ រើវៈ រោយសោម អារើរវា 
)វិជាជ រើវៈព្តឹមព្តូវ( រ ើ តាមគនាងសុច ិតធមរ៌ោយកា សខមដងធម៌
រទ្សនា បរព្ងៀនសីលធម៌ សុវរើវធម៌រសសងៗ ជារនាឺចងអលុបង្ហា ញសាូវ
រៅ ក្សុភមងគលក្នុងក្ុសលធម៌ រោក្រទថ្ល «ធមមទន» ។ ធមម
ទនរនះជាទន ព៏្បរសី រលីសទននានា ក្នុងរោក្ខ លព្រះរពាធិ 
សតវានបំាររញមក្ ។ 
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 កា ឲ្យវតថ១ុ០យ៉ាង 
           កា អធិបាយថ្នទនរោយព្រះមហាភិក្ខនុា ទ្ៈ ខ លសំាអាង
រលអី ាក្ថ្លថ្នគមោី ច ិយបិ ក្ ប ិយយថ្ល ព្រះរពាធិសតវរោក្
ខតងឲ្យវតថុ១០ព្បកា គឺ ៖ 

1. អននទន គឲឺ្យាយ ឬរោរនាហា  ល់សមូមទំាងឡាយរោយ
រសចក្ដពី្តិះ ិះ បស់ព្រះអងគថ្ល អាតាម អញនឹងញុាំាងសមបតត៥ិយ៉ាង គឺ
អាយខុវង១ រណ៌សមបុ លអចាំារៅ១ រសចក្ដសីុេកាយសមាយចិតត
១ ក្ោា ំាងកាយ១ ព្ាជាញ ស្លម  តី១ និងសមបតត ិ៏ព្បរសី គឺរោក្ុតត 
សលខ លបុគគលគបបរីព្តក្អ ឲ្យសរព្មច  ល់សតវរោក្ទំាងរួង 
រោយសលថ្នទនខ លអាតាម អញានឲ្យរនះ ។ 

2. ានទន គឺឲ្យទ្ឹក្រដដ  ឬទ្ឹក្ព្តជាក្់ ល់អនក្សូមទំាងឡាយរ ើមបី
បំាាតន់ូវរសចក្ដោីា ន គកឺាមក្ិរលសថ្នសតវទំាងឡាយ ។ 

3. វតថទុន គឺឲ្យសំា រត់សព្ោបរ់សាៀក្ ណដ ប ់ល់យចក្ទំាងឡាយ
រ ើមប ីក្ានូវរណ៌ សមបុ ឲ្យលអ  ូចជារណ៌ថ្នោសសង រ ើមបី
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អភិាលនូវរសចក្ដីខ្លម សាប នងិរសចក្ដតីក្ស់ាុតចំារពាះាប នងិ
រព្គឿងព្បោបស់ព្ោបរ់សាៀក្ពាក្់ថ្នសតវទំាងឡាយសង ។ 

4. យនទន គឺឲ្យរព្គឿងរិះរព្គឿងខសង ឬឲ្យស្លោ ន ល់ប ិគាគ  ក្ៈ
ទំាងឡាយរ ើមបសីរព្មចនូវឥទ្ធិឫទ្ធិសង រ ើមបសីព្មួលឲ្យាននូវ
រសចក្ដសីុេក្នុងព្រះនិពាវ នសង ។ 

5. គនធទន គឲឺ្យរព្គឿងព្ក្អបូជាទនរ ើមបីសរព្មចរក្ តិ៍រ ម្ ះព្ក្អូប
អំារសីីលគុណ ។ 

6. ោោវរិលបនទន គឲឺ្យផ្តក ក្ព្មង និងរព្គឿងងូត រព្គឿងលុបោប
រសសងៗជាទន រ ើមបីសរព្មចនូវសុនទ ោសីថ្នព្រះរុទ្ធគុណ ។ 

7. អាសនទន គឲឺ្យស្លថ នសព្ោបអ់ងគយុជាទន រ ើមបីសរព្មចនូវរពាធិ
មណឌ ោសនៈ គឺញាណ ស៏ូ សងជ់ាទ្ពី្តាស់ ឹង រ ម្ ះថ្ល «

រពាធិ» ។ 

8. រសយយទន គឺឲ្យនូវទ្ីស្លថ នសព្ោបរ់ ក្ជាទន រ ើមបសីរព្មច
សព្ោនតនូវទ្ីស្លថ នព្ក្ឡាព្រះបនទំារ ម្ ះថ្ល «តថ្លគតរសយាស
នៈ» ។ 
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9. អាវាសថទន គឲឺ្យលំា រៅជាទន រ ើមបសីរព្មចនូវរតជានុោរថ្ន
េាួនព្រះអងគឲ្យានជាទ្ីរឹងទ្ីព្រក្ថ្នសតវរោក្ ។ 

10. បទ្រីបយយទន គឺ ឲ្យនូវរព្គឿងសព្ោបប់ំាភាោឺនរនារឺគាម នងិរនាឺ 
ចរងកៀងជារ ើមជាទន រ ើមបីសរព្មចនូវចក្ខ៥ុយ៉ាងោនទ្ិរវចក្ខជុា
រ ើម ។ រយងតាមគមោ ីអ ាស្លលិនីអ ាក្ថ្ល ធមមសងគណី ព្រះ
រពាធិសតវានព្បព្រឹតតនូវទន៦ព្បកា រទ្ៀតគឺ ៖ 

1.  បូទន ជាកា បូជានូវវតថខុ លោនរណ៌ទំាងឡាយ ោនក្ព្មងផ្តក  
និងសំា រតខ់ លោនរណ៌លអជារ ើម  ល់ព្រះរុទ្ធ តនៈរ ើមបឲី្យ
ានសរព្មចឆ្រវណណ ងសើ ។ 

2. សនទទន ឲ្យសំា រ ងជាទន គកឺា បូជាតូ យតង្រនតី ល់ព្រះ តនព្ត័យ 
និងព្បរគនរព្បង និងទ្ឹក្អំារៅជាថ្លន ំារធវីឲ្យោនសំា រ ងរីរោះចំារពាះ
ធមមក្ថិក្ទំាងឡាយ នងិរោសនាឲ្យរគមក្ព្បរុសំ្លដ ប់ធម ៌ នងិ
សខមដងធមរ៌ទ្សនា ឲ្យអនក្ទំាងរួងស្លដ ប់ជារ ើម រ ើមបឲី្យោន
សំា រ ងរីរោះរក្ាះក្ាយ ូចជាសំា រ ងមហាព្រ ម ។ 
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3. គនធទន ឲ្យក្ាិនជាទន គបឺូជានូវរព្គឿងព្ក្អូប ោនឫសព្ក្អូបជា
រ ើម ខ លជាទ្ីគាបច់ិតត ល់ព្រះរុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសងឃ រ ើមបីឲ្យ
ានសរព្មចនូវសីោទ្ិគុណ ។ 

4.  សទន ឲ្យ សជាទន គបឺូជានូវវតថុខ លោន សឆ្ៃ ញ់ ោន ស
រមីម នងិផ្តក ជារ ើម ល់រុទធ ទ្ិវតថុ រ ើមបីឲ្យានសរព្មចនូវគុណ
 វិរសស ព្គាន់ជាទី្រសនហាព្សោញ់ ល់សតតនិក្ ក្នុងថ្ព្តភរ ។ 

5. រផ្ត ារវទន ឲ្យនូវវតថុ សសរវសាយនវូកាយជាទន គបឺូជានូវទ្ិរសន
សនៈទំាងឡាយ ោនខព្គជារ ើម  ល់ព្រះ តនព្តយ័រ ើមបរីសចក្ដី
សុេរក្សមក្ានតជាសរវញ្ញុរុទ្ធ ។ 

6. រភសរជទន ឲ្យនូវថ្លន ំា ោៃ បរ់ោគជាទន     គបឺូជានូវវតថ៣ុមុេគឺ សបប ិ
និងនវនីត១ ទ្ឹក្អ ាាន១ ភតត១៤ព្បកា   ១      ល់ព្រះ តនៈទំាង   ៣ 

រ ើមបោីតន់ូវជាតិ រោ រាធិ ម ណៈ ទ្ុក្ខ មិនឲ្យរក្ីតោន ល់ព្រះ
អងគរ ីយ ។ មា៉ា ងរទ្ៀត ព្រះរពាធិសតវព្រះអងគខតងឲ្យនូវទនឯរទ្ៀត
១០ព្បកា គឺ ៖ 
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1. ទស្លនំាភុរជសិសទន គកឺ្ិ ិយលះបងន់ូវាវព្ពាវ ខ្ញុំក្ំា  ឲ្យ ួចជាអនជា 
រនះជាទនរ ើមបីរោះព្ស្លយនូវព្រះអងគមិនឲ្យជាខ្ញុំថ្នក្ិរលស 
តណាា  ។ 

2. អនវរជេឌិ្ឌឌ វតីរ តុទន គឺឲ្យនូវវតថុសព្ោបរ់លង ខ លមិនោន
រទសរៅជាទន រ ើមបីរសចក្ដរីព្តក្អ ចំារពាះព្រះសទ្ធមម បស់ព្រះ
អងគ ។ 

3. បុតតទន គឲឺ្យនូវក្ូនព្បុសព្សរីៅជាទន ល់រនទំាងឡាយរ ើមបី
ក្ិ ិយនាំាចូល រទរិតកានោ់វៈថ្នក្ូនរនាះ ជាក្ូនថ្នព្រះអងគក្នុង
ជាតជិាអ ិយបុគគល ។ 

4. ទ ទន គឲឺ្យនូវព្បរនធជាទន ល់រនទំាងឡាយ រ ើមបីក្ិ ិយាន
នូវោវៈថ្នព្រះអងគជាោច ស់ថ្នសតវរោក្ទំាងរងួ ។ 

5.  រជទន គឺឲ្យនូវោរសមបតតជិាទន រ ើមបាីននូវោវៈថ្នព្រះអងគជា
រសដច រព្ពាះព្រះអងគព្តាស់ ឹងនូវធម៌ ។ 

6.  តថទន គឺឲ្យនូវព្រះ សតជាទន រ ើមបឲី្យោនព្រះសទ្ធមមក្នុងព្រះ
 សត ជាព្បរយរន ៍ល់សតវទំាងឡាយ និងានរ ីេាួនរចញចាក្
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អនាងទ់ំាង៤ ោនបញ្ចរិធកាមគណុជារ ើម ។ អនាងទ់ំាង៤គ ឺ៖ កា
រោ ៈ អនាងគ់កឺាម១ ភរវា ៈ អនាងគ់ឺភរ១ ទ្រិោា  ៈ អនាង ់ គទឺ្ិ ាិ
១ អវរិជាជ  ៈ អនាង់គអឺវិជាជ ១ ។ 

7. ក្ណណនាស្លទ្ទិន គឺ ឲ្យនូវចំាខណក្ោងកាយ ោនព្តរចៀក្ និង
ព្ចមុះជារ ើមរៅជាទន រ ើមបាីនចំារពាះនូវឥង្រនទិយជាក្ុសលោន
សទ្ធិង្រនទិយជារ ើម ។ 

8. ចក្ខទុន គឺ ឲ្យនូវព្រះរនព្តរៅជាទន រ ើមបាីនចំារពាះនូវសមនត
ចក្ខ ុ។ ព្រះប មរពាធិសតវព្រះអងគខតងខសវង ក្នូវព្បរយរន៍ និង
រសចក្ដសីុេឲ្យ ល់សតវទំាងឡាយព្គបក់ាលទំាងរួង ។ មា៉ា ង
រទ្ៀត សតវរោក្ទំាងឡាយ គបបីចូលរទរិត  ស់រៅក្នុងក្ិចច
ទំាងឡាយ ឧ៏តតមោនក្ិ យរ ីញ និងឮ និង លឹក្រ ឿយៗ និងរធវី
កា បរព្មីជារ ើម ចំារពាះព្រះអងគ ។ 

9. មំាសរោ ិតទន គឺក្ិ ិយឲ្យនូវស្លច់ និង្មរៅជាទនរព្ពាះ
ព្រះអងគោនបំាណងថ្ល សូមឲ្យអាតាម ោនស ី ៈោងកាយប ិបូ
ណ៌ ។ 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  78 

 

10. ឧតដមងគទន គឺក្ិ យិបូជានូវអងគ ៏ឧតដម គពឺ្រះសិសៈ បស់ព្រះ
អងគរៅជាទន រព្ពាះព្រះអងគគិតថ្ល សូមឲ្យអាតាម អញានជាបុគគល
ឧតដមេោង់េោស់ជាងសតវរោក្ទំាងរួង  ចូកា បំាររញទន បស់ព្រះ
រពាធិសតវអ ិយរមរតតយយ ោនលក្ខណៈសំាខ្លនម់ួយគឺ កាតស់ីសៈ
បូជាព្រះរុទ្ធសិ ីមតតៈ មិនោនបំាណងចងា់នកា  ឹងគុណ ឬសល
ព្បរយរនរ៍ីប គិាគ  ក្ៈ )អនក្ទ្ទួ្លទន( ក្នុងរោក្រនះរ ីយ ។ 

កា បំាររញទន បស់ព្រះរពាធិសតវោនរុទ្ធភូមជិាអា មមណ៍ គពឺ្រះទ្័
យជាបរ់ំពាក្ក់្នុងសរវញ្ញុតញ្ញញ ណ រពាលគកឺា ានសរព្មចជាព្រះ
សោម សមោុទ្ធ ។ ទនា ម ីបស់ព្រះរពាធិសតវ ោនលក្ខណៈលះបង់
េោស់ខ លមនុសសធមមតាមិនអាចរធវីឲ្យ ូចាន លុះព្តាបុគគលេំា
រាយមបំាររញទនបនតិចមដងៗ ចាបរ់វីតថុតូចតាចរ ីងរៅ ។ កា 
រធវីទនរនះ ព្រះរពាធិសតវោនព្រះទ្យ័កាា ហាន មនិញាប់ញ័  ភិត
ភ័យ តក្ស់ាុត ឬស្លដ យរព្កាយរ ីយ ។ ក្នុងកា  ក្ាទនា មីរនះ 
ព្រះរពាធិសតវហា៊ោ នលះបងជ់ាទននូវអវីៗទំាងអស់ រោយព្បកាន់
រំ  ៣ក្ព្មិត ូចខ្លងរព្កាម ៖ 
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ក្ព្មិតទី្១ ទនា មីៈ ព្រះរពាធិសតវរុំាោខ ក្ក្នុងកា លះបងន់ូវព្ទ្រយ
សមបតតិ រព្គឿងរព្បីព្ាស់ បស់ព្រះអងគរធវីជាទនលុះអស់ លីង ហាក្់
 ូចជាទ្ឹក្ខ ល ូ រចញអស់រកី្អមខ លផ្តក ប់យ៉ាងណាមិញ ។ កា 
លះបង ់បស់ព្រះរពាធិសតវោន ួមទំាងភ ិយ និងបុព្តជាទនសង
ខ   ។ ទនរនះរ ម្ ះថ្ល «ទនា មី» ខ លជា «គុណជាតិ
សព្ោបន់ាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី គពឺ្រះនិពាវ ន» ។ 
ក្ព្មិតទី្២ ទនឧបា មីៈ ក្នុងកា រធវីទន ព្រះរពាធិសតវព្បព្រឹតតនូវ
ក្ិ យិលះបងអ់វយវៈ ោនអងគតូច អងគធំា បស់ព្រះអងគជាទន ។ 
ទនរនះរ ម្ ះថ្ល «ទនឧបា មី» ខ លជា «គុណជាតសិព្ោប់នាំា
សតវរោក្រៅកាន់រព្តីយ ៏ព្បរសី  គឺព្រះនិពាវ ន» ។ 
ោនរ ឿងជាតក្ជារព្ចីនក្នុងកា ស្លងទនឧបា មីរនះ ។ សមូរលីក្
យក្រ ឿងមួយកាលព្រះរពាធិសតវរស្លយជាតជិារសដចសិវោិរ ព្រះអងគ 
ានោក្់ទនព្រះរនព្តទំាងគ ូល់ឥង្រនទព្ពា មណ៍ខ លចូលមក្សូម 
ព្រះរនព្ត បស់ព្រះអងគ បនាទ ប់រពី្រះអងគព្ទ្ង់ានរិចា ណាថ្ល រយីង
ានោក្់ទនព្ទ្រយសមបតតពិ្គប់ខបបយ៉ាងអស់រ ីយ របីោនអនក្ណា
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មួយមក្សូមនូវអវយវៈ អងគតូច អងគធំា បស់អាតាម អញ រយីងនឹងោក្់
ទននូវអវយវៈ តូច ធំា  បស់រយីងរូនអនក្រនាះ រោយរុំាោនកា 
អល់ខអក្ស្លដ យរព្កាយ ត៏ិចតួចរ ីយ ។ ព្តងច់ំាណុចរនះ ព្រះ
សោម សមោុទ្ធព្ទ្ង់ លឹក្នូវទនខ លព្រះអងគព្ទ្ង់ព្បទននូវចក្ខុ ទំាងគ ូ
កាលព្រះអងគរក្ីតជាព្រះាទ្សិវិោរ «ក្នុង កាលមនុឲ្យក្ដី ក្ំារងុឲ្យក្ដី 
ឲ្យ ួចរ ីយក្ដី ចតិត បស់តថ្លគតឥតោនកា ោយោយរ ីយ រព្ពាះ
រ តុរពាធិញ្ញញ ណខតមា៉ា ង ។ ចក្ខទុំាងរី មិនខមនជាទ្ីសអប ់បស់
តថ្លគតរទ្ ទំាងេាួនរស្លតរទ្ៀត ក្៏មិនខមនជាទ្សីអប់ បស់តថ្លគតខ   
ខតសរវញ្ញុតញ្ញញ ណ ជាទ្ពី្សឡាញ់ បស់តថ្លគត រព្ពាះរ តុរនាះ 
ានជាតថ្លគតឲ្យចក្ខ ុ!» ។ ក្ព្មិតទី្៣ ទនប មតថា មីៈ សូមបកីា 
លះបង ់ល់រើវិត បស់ព្រះអងគក្ដី ព្រះអងគហា៊ោ នប ិចាច គរិវិតព្រះអងគ
ផ្តទ ល់រធវជីាទន ។ ទនរនះរទថ្ល «ទនប មតថា មី» ខ លជា «
គុណជាត ិ៏ព្បរសី សព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកាន់រព្តីយប មសុេ គឺ
ព្រះនិពាវ ន» ។ 
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ស ុបមក្ កា រធវីទន បស់ព្រះរពាធិសតវ ទំាងអាមសិទនក្ដី ធមមទនក្ដី 
ោនលក្ខណៈេុសរីមនុសសរយីងធមមតា រព្ពាះកា រធវីទន បស់ព្រះ
អងគ ោននូវសរវញ្ញុតញ្ញញ ណជាអា មមណ៍ គរឺ ើមបាីនចាក្់ធាុះព្តាស់
 ឹងជាព្រះសោម សមោុទ្ធ ។ ក្នុងកា ស្លងទនា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវ
ខតសចាច ព្បណិធ្លនថ្ល «ព្គបអ់នាគតជាតតិរៅ អាតាម អញសូមឲ្យ
ោនចិតតលអជានិចច រ ីយរធវីេាួនឲ្យានជាព្បរយរន៍ ល់សតវរោក្
ទ្ូរៅ !» ។ 
២សីលា ម ី. 
«សីល» ោននយ័ថ្ល «ក្ិ ិយព្បព្រឹតតរៅជាព្បព្ក្តី ឬរសចក្ដី ក្ា
កាយ វាចា ចតិតឲ្យលអ» ។ ព្រះរពាធិសតវបំាររញនូវា មីទី្២ គសឺីល
ខ លជាទ្ីតាំាងថ្នក្ុសលធមទ៌ំាងឡាយោន សីល៥ សីល៨ សីល
១០ ឬអធសិីលតាមក្ព្មិតខ លអាច ក្ាាន ។ បុគគលអាចស្លង
សីលា មកី្នុងឋានៈជាឧាសក្ក្ដី ឧាសិកាក្ដី ខតសីលខ លោន
ក្ព្មិត េោស់ជាងរគ គកឺា  ក្ាសលីក្នុងរភទ្សនួស ។ «កា  ក្ាសលី 
គឺជា វិធីបង្ហា តច់ិតតឲ្យានប ិសុទ្ធបនតចិមដងៗ» ជាររិសសនិចចសីល 
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)សីល៥( ជា វិន័យ ស៏ំាខ្លន់បំាសុតសព្ោបព់្តួតនគ ទំាងបី បស់រយីង
គឺ កាយ វាចា នងិ ចិតត ឲ្យព្បព្រឹតតរៅក្នុងក្ុសលក្មម ។ 
កា  ក្ាសីល បស់ព្រះរពាធិសតវតាមកា ក្ត់សោគ ល់ោនលក្ខណៈ
រិរសស  ូចខ្លងរព្កាម ៖ 

« ក្ាសីល» គឺរ ើមបរីរៀសវាងអំាររីអក្ុសលក្មមខ លមិនខមនជា
គុណធម ៌។ អនក្ ក្ាសីលព្តូវសចាច ចំារពាះព្រះរុទ្ធប ិោ ព្រះសងឃ 
ឬអាចា យថ្លនឹងលះបងន់ូវាបក្មមខ លោនខចងក្នុងសិកាខ បទ្ទំាង
ឡាយ រ ីយឧទ្ទិសេាួនថ្លវ យចំារពាះព្រះ តនព្ត័យជានិចច រ យី វឹក្
ហាត់រាយមបំាររញក្នុងក្ុសលទំាងឡាយោន សោធិ ោ វនា និង 
 វិបសសនា ជារ ើម ។ ក្នុងន័យរនះ កា  ក្ាសីលគឺជាកា  វឹក្ហាត ់
ព្តួតចិតតរ ើមបឲី្យោនរសចក្ដីសៃប ់។ 
« ក្ាសីល» គឺរ ើមបជីាព្បរយរន៍ ល់សតវរោក្ទ្ូរៅ ។ កា  ក្ា
សីលរនះ ោនក្ព្មិតេោស់ជាងរគ រោយអធិោា នចិតតរួយរោះទុ្ក្ខអនក្
 ថ្ទ្ ោនកា ខណនាំារគឲ្យ ក្ាសីលជារ ើម រ ីយព្តូវសាយរមតាត
ក្ ុណាធមច៌ំារពាះសរវសតវរោក្ខ ល ងទ្ុក្ខជា ទ្ូរៅ ។ 
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« ក្ាសីល» ឲ្យាន មត់ចតស់្លអ ត មនិឲ្យោច ់វិនាសរៅាន ព្បក្ប
រោយចតុបា សិុទ្ធិសីល ឬសីល៨ សីល៥ ឲ្យានប ិបូណ៌ព្បថ្រ
ោនសទធ  សតិ វិ ិយៈ និងបញ្ញញ  ជាព្គឹះមូលោា ន ។ ក្នុងកា  ក្ា
សីលរនះ ព្រះរពាធិសតវខតងខតព្បព្រឹតត និង ក្ាសីលរោយព្បកាន់
រំ  ៣ក្ព្មិត ូចខ្លងរព្កាមគឺ ៖ 
ក្ព្មិតទី្១ សីលា មីៈ ព្រះរពាធិសតវរុំាោខ ក្ក្នុងកា ព្បព្រឹតតនូវកា 
 ក្ាសីល រទះបពី្តូវលះបងន់ូវោរសមបតតកិ្ដី ព្ទ្រយសមបតតកិ្ដី ឬលះបង់
នូវភ ិយ និងបុព្តយ៉ាងណាក្ដី គឺព្រះអងគមិនរធវីឲ្យាត់បងន់ូវសីល
 បស់ព្រះអងគរ ីយ ។ សីលរនះរ ម្ ះថ្ល «សីលា មី» ខ លជា «
គុណជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី  គឺព្រះនពាវ ន 
» ។ ក្ព្មិតទី្២ សីលឧបា មីៈ ក្នុងកា ក្ស្លង នងិ ក្ាសីល ព្រះ
រពាធិសតវហា៊ោ នលះបងន់ូវអវយវៈ អងគតូច អងគធំា បស់ព្រះអងគយ៉ាង
ណា គឺព្រះអងគមិនរធវីឲ្យាតប់ងន់ូវសីល បស់ព្រះអងគរ ីយ ។ 
សីលរនះរ ម្ ះថ្ល «សីលឧបា មី» ខ លជា «គុណជាតសិព្ោប់
នាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី  គឺព្រះនពាវ ន» ។ 
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ក្ព្មិតទី្៣ សីលប មតថា មីៈ សូមបកីា លះបង ់ល់រើវិត បស់ព្រះអងគ 
ព្រះអងគហា៊ោ នប ិចាច គរិវិតព្រះអងគផ្តទ ល់ រ ើមប ីក្ា និងក្ស្លងនូវសីល
ា មី បស់ព្រះអងគយ៉ាងខ្លជ ប់េជួន រោយកា តាំាងចិតតបដូ ផ្តដ ច់ កា ពា 
សីលគពឺ្រះអងគមិនរធវឲី្យាត់បងន់វូសីល បស់ព្រះអងគ រ ីយ ។ 
សីលរនះរ ម្ ះថ្ល «សីលប មតថា មី» ខ លជា «គុណជាតិ
សព្ោបន់ាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះនពាវ ន» ។ 
 ូចោនរ ឿង ភូ ទិ្តតនាគោរ ជាអនក្កានស់ីលក្នុងសីលប មតថា មជីា
រ ើម ។ ក្នុងកា ស្លងសីលា មីឲ្យានខ្លជ ប់េជួនរនះ រយីងព្តូវព្បុង
ព្បយ័តនកា ពា សីល បស់រយីងឲ្យ ូចជា ៖ «សតវ ព្តរ វវិច  ក្ានូវ
ស៊ោុតវាយ៉ាងណាមិញ សតវចាម  ី  ក្ានូវក្នទយុវាយ៉ាងណាមិញ 
ោតា ក្ានូវក្ូនព្បុសខតមួយយ៉ាងណាមិញ រនោនខភនក្ខតោខ ង 
 ក្ានូវខភនក្យ៉ាងណាមិញ អនក្ទំាងឡាយ ក្ំារុង ក្ាសីល ជាអនក្
ោនសីលជាទ្ពី្សឡាញ់ថ្ព្ក្ខលង ចូ ជាអនក្ព្បក្បរោយរសចក្ដី
រគា រសីល ឲ្យានសរវកាល ក្យ៏៉ាងរនាះខ  » ។ 
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 ូរចនះរយីងព្តូវតាំាងចិតតបដូ ផ្តដ ច់កា ពា សីល បស់រយីង រោយព្បងុ
ព្បយ័តនព្គប់ររលរវោ រ ីយក្ុំារធវសព្បខ សឲ្យរស្លះ ។ សូមរលកី្
ឧទ  ណ៍ជាក្់ខសដងថ្នរ ឿងព្រះរពាធិសតវ កាលរោក្រយន
ក្ំារណីតជាព្រះោរបុព្តថ្នព្រះាទ្ព្រ មទ្តត (រៅនគ ពាោណសី( 
ខ លព្តូវានបំាររញតួនាទ្ជីាឧបោរព្បចាំានគ  ។ ក្នុងជាតិរនាះ 
ព្រះរពាធិសតវព្តូវានចាប់ជាចំាណាប់ខ្លម ំាងថ្នរសចក្ដរីសនហា បស់ 
មរ សចីុងថ្នព្រះបិតា ។ រោយព្បកានន់ូវសីលធម៌ េ៏ោង់េោស់រនាះ
ឯង ព្រះរពាធិសតវស៊ោូបដូ រិវិតមិនព្រមព្បព្រឹតតាបក្មមជាមួយព្រះ
ោតា ចុង រោយបញ្ញជ ក្ថ់្ល ខ្ញុំមិនឲ្យេាួនខ្ញុំលងក់្នុងអំាររាីបក្មមថ្ន
កាមតណាា រនះ រទះបោីច ស់ក្សព្តីកាតក់្ាល បស់ទ្ូលបងគខំ្ញុំោប់ យ
ពាន់ជាតកិ្៏ រោយ ។ រនះជារំ   បស់ព្រះរពាធិសតវក្នុងកា  ក្ា
សីល ។ ក្នុងកា ក្ស្លងា មីរនះ ព្រះរពាធសិតវខតងខតតាំាងចិតត
សចាច ព្បណិធ្លនថ្ល ៖ «ព្គប់ អនាគតជាតតិរៅ អាតាម អញសូម ក្ា
នូវសីលខ លជា វិន័យ ៏ថ្ថាថ្លា ព្បចាំារើវិតឲ្យ ានខ្លជ ប់េជួនជានិចច ! 
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សូមឲ្យកា ព្បព្រឹតតរៅនូវព្គប់ទ្រងវើ បស់អាតាម អញានស្លអ ត ប ិសុទ្ធ
សរវៗកាល រ ើមបជីាព្បរយរន ៍ល់សតវរោក្ទ្ូរៅ !» ។ 
៣ា មីរនក្ខមម . 
«នក្ខមមា មី» គឺកា រចញស្លងសនសួ ោនន័យថ្ល «ក្ិ ិយរចញរៅ
រ ើមបគីុណធំា ឬថ្លបរវជាជ  គសឺនួស ឬក្ិ ិយរចញស្លងសនួស» ។ 
ព្រះរពាធិសតវខតង វឹក្ វនឺចិតតព្រះអងគក្នុងកា លះបង់នូវព្ទ្រយសមបតតិ 
យសស័ក្ត ិព្គួស្ល  និងកាមគុណ គឺកា រព្តក្ព្តអាលក្នុងវតថុកាមខ ល
ជារព្គឿងជាបរ់ំពាក្់ក្នុង រោក្ ។ កា លះបងន់ូវវតថុកាម នងិក្ិរលស
កាម ជាកា លះបង់ ព៏្បរសី បំាសុត រ ើមបី្នរៅសរព្មចនូវ   រុទ្ធ
ភូមិ ។ ព្រះរពាធិសតវានលះបងរ់ព្គឿងជាបរ់ំពាក្់ទំាងរនះរព្ចីន
អសរងខយយជាតិ រោយកា រចញស្លងបរវជាជ  ជាតាបស ឬជាភិក្ខុ
ស្លមរណ  ។ ក្នុងកា ព្បព្រឹតតព្រ មច ិយធមរ៌នះ ជាតេិាះព្រះ
រពាធិសតវក្៏សរព្មច ល់រៅ ្ន អភិញ្ញ សោបតតិក្ោ៏ន ចូជា
រ ឿងរតមិយក្ុោ រចញស្លងបរវជាជ ជារ ើម ។ 
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ព្រះរពាធិសតវខតងព្បព្រឹតតព្រ មច ិយធមយ៌៉ាង មតច់ត់ រោយព្បកាន់
រំ  ៣ក្ព្មិត ូចខ្លងរព្កាមគឺ ៖ 

ក្ព្មិតទី្១ រនក្ខមមា មីៈ ព្រះរពាធិសតវ ខតងព្បព្រឹតតនូវរនក្ខមមា ម ី
រោយព្រះអងគោនកា លះបងន់ូវោរសមបតត ិ ព្ទ្រយសមបតតិ យសសក្ត ិ
ព្គួស្ល  និងកាមគុណ គកឺា រព្តក្ព្តអាលក្នុងវតថុកាមខ លជារព្គឿង
ជាបរ់ំពាក្់ក្នុងរោក្ រោយកា រចញស្លងបរវជាជ  ជាតាបស ឬជាភិក្ខ ុ
ស្លមរណ ជារ ើម ។ រនក្ខមមរនះរ ម្ ះថ្ល «រនក្ខមមា មី» ខ លជា 
«គុណជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី  គឺព្រះ
និពាវ ន» ។ ក្ព្មិតទី្២ រនក្ខមមឧបា មីៈ ក្នុងកា ព្បតិបតតិ និង ក្ា
ា មី ព្រះរពាធសិតវហា៊ោ នលះបងន់ូវអវយវៈ អងគតូច អងគធំា បស់ព្រះ
អងគយ៉ាងណា គឺព្រះអងគតាំាងចិតតមុតោំា រ ើមប ីក្ានូវរនក្ខមមៈ បស់ព្រះ
អងគ ។ រនក្ខមមៈរនះរ ម្ ះថ្ល «រនក្ខមមឧបា មី» ខ លជា «គុណ
ជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកាន់រព្តីយ ព៏្បរសី  គឺព្រះនិពាវ ន» ។ 
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ក្ព្មិតទី្៣ រនក្ខមមប មតថា មីៈ សូមបកីា លះបង ់ល់រើវិត បស់ព្រះ
អងគ ព្រះអងគហា៊ោ នប ិចាច គរិវិតព្រះអងគផ្តទ ល់ រ ើមប ីក្ានូវកា ក្ស្លង
រនក្ខមមៈ បស់ព្រះអងគរោយកា តាំាងចិតត បដូ ផ្តដ ចក់ា ពា ព្រះសនួស គឺព្រះ
អងគមិនរធវីឲ្យាតប់ងន់ូវរនក្ខមមៈ បស់ព្រះអងគរ ីយ ។ រនក្ខមមៈរនះ 
រ ម្ ះថ្ល «រនក្ខមមប មតថា មី» ខ លជា «រនក្ខមមឧបា មី» ខ លជា 
«គុណជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះ
និពាវ ន» ។ ក្នុងកា ស្លងរនក្ខមមា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវខតងសចាច
ព្បណិធ្លនថ្ល «ព្គប់ អនាគតជាតិរៅ អាតាម អញសូមក្ុំាឲ្យជាអនក្ោន
ចិតតអាតាម និយម សូមឲ្យកាា យជាអនក្អាចលះបងន់ូវកា រព្តក្ព្តអាល
សបាយផ្តទ ល់េាួន និងជាអនក្ស្លងព្បរយរន ៍ល់ សតវរោក្
ទ្ូរៅ !»។ 
៤ា មីបញ្ញញ  . 
«បញ្ញញ » ោននយ័ថ្ល «ធមមជាត ិឹងរោយបកា ៈ ឬរសចក្ដយីល់
រ ីញជាក្់ចាស់» ។ «បញ្ញញ ា មី» គជឺាគុណធម៌ខ ល ឹងចាស់
នូវរសចក្ដរីិតអាចក្ោច តន់ូវកា លៃិត លៃង ់ កា ភ័នតព្ច ំា  ឬកា 
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សងសយ័ ។ បុគគលណាខ លអាចព្តួតព្តា កាយ វាចា និងចិតត ាន
តាម វិន័យសីលធម៌ទំាងបរីំរូក្ខ្លងរលី ោនរ ម្ ះថ្ល ជាអនក្ ក្ា
សីល ឬជាអនក្ខ លព្បក្បរោយសីលធមព៌្បចាំារើវិត គជឺាអនក្បំាររញ
សីលា ម ី។ រនះគឺជារសចក្ដសីុេរិតខ លអនក្ព្ារញខតងនិយម
ខសវង ក្សព្ោប់ ព្បរយរន៍េាួនឯងសង និងសព្ោបស់ងគមមនុសស
ជាតសិង ។ កាលរបបីុគគលណាមួយោនរសចក្ដសីៃបក់្នុងចិតតរ ីយ 
បុគគលរនាះអាចស្លងបញ្ញញ ា មាីន ។ ព្បភរថ្នកា បណដុ ះបញ្ញញ
ោនបី ៖ 
1. បញ្ញញ អាចរក្ីតរ ីងានរោយក្ រាយមសិក្ារ ៀនសូព្ត ស្លដ ប់
រសីំាណាក្់បណឌ តិ សបបុ ស ។ បញ្ញញ រនាះរ ម្ ះថ្ល «សុតមយ
បញ្ញញ » គឺបញ្ញញ រក្ីតរកីា ស្លដ ប់ កា សិក្ារ ៀនសូព្ត ។ បញ្ញញ រក្ីត
រ ីងានរោយក្ េិតេំារាយមសិក្ាក្បួនខ្លន ត និងស្លដ បឲ់្យ
យល់រទី្សសនៈ នងិគតបិណឌ ិត បស់ព្គូអាចា យ ។ 

2. កា  ានស្លដ ប់រ ីយរធវទី្ុក្ក្នុងចិតតរោយព្តូវទ្ំានងព្តិះ ិះរិចា ណា 
សរវព្គបក់្៏រក្ីតោនបញ្ញញ រ ីង ។ បញ្ញញ រនះរ ម្ ះថ្ល «ចិនតមយ 
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បញ្ញញ » គឺបញ្ញញ រក្ីតរកីា ព្តិះ ិះរិចា ណា ក្រ តុសល ។ បញ្ញញ អាច
រធវីឲ្យបុគគលយល់ចាស់ក្នុងចិតតនូវបញ្ញា អវីមួយខ ល ព្តូវរោះ
ព្ស្លយ ។ បញ្ញញ អាចញុាំាងបុគគលឲ្យយល់ព្តូវ គិតព្តូវ និងរធវពី្តូវ ជា
គតពិ្បចាំារើវិត ។ 

3. បញ្ញញ រក្ីតរីក្ោ វឹក្ហាតច់ិតត  ឲ្យសថិតរៅក្នុងអា មមណ៍ខតមួយ មនិ 

ឲ្យ រវី វាយ បញ្ញញ រនះរ ម្ ះថ្ល «ោវនាមយបញ្ញញ » ។ បញ្ញញ ជារនាឺ
ខ លនាំាឲ្យបុគគលរចញចាក្សុតរីសាូវវរងវងក្នុង រោក្ិយរនះ ។ បញ្ញញ
អាចរក្ីនចរព្មីនានរោយបុគគលេំាសនសំក្ុសលខ លជាចំាខណក្ថ្ន
ញាណ សមបយតុត គឺរធវនីូវក្ុសលព្បក្បរោយបញ្ញញ ជារ ឿយៗ រទ្ីប
ជាឧបនិសសយ័នាំាឲ្យបុគគលរនាះរក្ីតមក្សមបូ រោយបញ្ញញ  ។ បុគគល
អនក្ស្លងបញ្ញញ  គឺជាកា ចរព្មីននវូគតបិណឌ ិតឲ្យានព្បរសី  រោយ
ខតងខតយក្បញ្ញញ រនាះ មក្រួយ ំរោះទ្ុក្ខរវទ្នា បស់សតវរោក្
ទំាងរួង ។ បញ្ញញ អាចរព្បៀបានរៅនឹងរនាពឺ្រះអាទ្ិតយ របីព្រះអាទ្ិតយ
 ះរ ីងកាលណា  សមីថ្នព្រះអាទ្ិតយរនាះ ខតងខតញុាំាងោររមម ងងតឹ
ថ្នោព្តីឲ្យ វិនាសអស់រីរោក្រនះរៅយ៉ាងណា បុគគលអនក្ោនបញ្ញញ
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ខតងខតបំាភាឺ អប ់ំ ខណនាំាសតវរោក្ព្គបគ់ាន ខ លក្ំារុងទ្ទួ្ល ងនូវ
ោរងងតឹគឺអវិជាជ  ខ លជាសព្តូវថ្នបញ្ញញ  ។ «អវជិាជ » គរឺសចក្ដលីៃង់
រមា  រព្បៀប ូចជាោរងងតឹ  ីឯ «បញ្ញញ » រព្បៀប ចូជារនាឺ ។ កា 
ស្លងបញ្ញញ ា ម ី គឺជាក្ ស្លងរនាឺរ ើមបបីំាាតអ់វិជាជ  ។ បុគគលព្តូវ
សនសបំញ្ញញ បនតចិមដងៗ ព្គប់ៗជាតិ រទី្បសរព្មច ល់បញ្ញញ  ក៏្ំារូលគឺ 
«សរវញ្ញតុញ្ញញ ណ» ។ ក្នុងកា  ក្ាបញ្ញញ ា មរីនះ ព្រះរពាធិសតវ
ខតងខតព្បព្រឹតត និង ក្ាបញ្ញញ ា មីរោយព្បកាន់រ ំ ៣ក្ព្មិត ូច
ខ្លងរព្កាមគ ឺ៖ 

ក្ព្មិតទី្១ បញ្ញញ ា មីៈ ក្នុងកា ស្លងនូវបញ្ញញ  គឺព្រះរពាធិសតវខតងខត
លះបងន់ូវក្ោា ំាងកាយ ក្ោា ំាងចិតត េិតេំារធវីកា សិក្ារឈវងយល់រី
ព្គបទី់្ក្ខនាង នងិស្លក្សួ អនក្ព្ារញព្គប់ជាតិ រ ើមបទី្ទួ្លាននូវ
បញ្ញញ  រទះបពី្តូវលះបងន់ូវព្ទ្រយសមបតតិ ោរសមបតតិ យសសក្តិ នងិ
ព្គួស្ល  ៏រោយ ។ ព្រះអងគេំារធវនីូវព្បរយរនធ៍ំា និងព្បរយរនត៍ូច
 បស់សតវរោក្ទំាងឡាយឲ្យសរព្មច ។ ក្ិ ិយរនាះឯងរទថ្ល «
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បញ្ញញ ា មី» ខ លជា «រនក្ខមមឧបា មី» ខ លជា «គុណជាតិ
សព្ោបន់ាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី  គពឺ្រះនិពាវ ន» ។ 
ក្ព្មិតទី្២ បញ្ញញ ឧបា មីៈ កា ស្លងបញ្ញញ  និងកា  ក្ាបញ្ញញ  បស់
ព្រះរពាធិសតវ ព្រះអងគហា៊ោ នលះបង់នូវអវយវៈ អងគតូច អងគធំា យ៉ាង
ណា គឺព្រះអងគតាំាងចិតតមុតោំា រ ើមបី ក្ានូវបញ្ញញ  គឺមិនឲ្យ លត់ស្លប
សូនយនូវបញ្ញញ  បស់ព្រះអងគរ ីយ ។ ក្នងុកា ស្លងបញ្ញញ ព្រះអងគេំារធវី
នូវព្បរយរនធ៍ំា និងព្បរយរន៍ឲ្យានសរព្មច ល់សតវរោក្ទំាង
ឡាយ ។ ព្រះ ឫទ្យ័យ៉ាងមុតោំារនះរ ម្ ះថ្ល «បញ្ញញ ឧបា មី» 
ខ លជា «គុណជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកាន់រព្តីយ ៏ព្បរសី  គឺ
ព្រះនិពាវ ន» ។ ក្ព្មិតទី្៣ បញ្ញញ ប មតថា មីៈ សូមបកីា លះបង ់ល់
រើវិត បស់ព្រះអងគ ព្រះអងគហា៊ោ នប ចិាច គរិវិតព្រះអងគផ្តទ ល់ រ ើមប ីក្ា
នូវកា ស្លងបញ្ញញ  បស់ព្រះអងគរោយព្រះអងគេំាព្បឹងខព្បង   ូត ល់
បដូ រិវិត រ ើមបបីំាររញនូវក្ិចច ល់រនទំាងឡាយឲ្យានសរព្មច ។ គឺ
ព្រះអងគមិនរធវីឲ្យាតប់ងន់ូវបញ្ញញ  បស់ព្រះអងគរ ីយ ។ ព្រះ
 ឫទ្យ័ អ៏ងអ់ាចមុតោំារនះរ ីយខ លោនរ ម្ ះថ្ល «បញ្ញញ ប មតថ
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ា មី» ខ លជា «រនក្ខមមឧបា មី» ខ លជា «គុណជាតសិព្ោប់នាំា
សតវរោក្រៅកាន់រព្តីយប មសុេ គឺព្រះនិពាវ ន» ។ ក្នុងកា បំាររញ
បញ្ញញ ា មីរនះ តួអងគព្រះរពាធិសតវ សូមបរីោក្រយនយក្ក្ំារណីត
ជាសតវសុនេក្ដី ក្៏រោក្ហា៊ោ នឆ្ាងកាតយ់៉ាងរោះមតុនូវឧបសគគ ល់
រើវិត ព្បឈមមុេជាមួយរសដចខសន ើ ខតរោយឥ ិយបថសាូតបូត
ព្បក្បរោយបញ្ញញ  រ ើមបីតវា៉ា  ក្យុតតិធមរ៌ូនសុនេទំាងឡាយខ លជា
ប ិវា  បស់រៅតាម ថ្ព្រសមស្លននាជាយព្ក្ុងពាោណសី ។ ក្នុងកា 
ស្លងបនតនូវបញ្ញញ ា មីោល់ៗជាត ិ ព្រះរពាធសិតវ ខមងរធវីសចាច  
ព្បណិធ្លនចំារពាះេាួនរោក្ថ្ល «ព្គប់ អនាគតជាតតិរៅ អាតាម អញ
សូមព្ាថ្លន ឲ្យោនបញ្ញញ ប ិបូ រ ើមបអីាចរមីលធាុះនូវោរ រិតរលបីញ្ញា  
ឬវតថទុំាងឡាយខ លរក្ីតោនរ ីងចំារពាះមុេ ! សូមឲ្យអាតាម អញ 
រមីលរ ីញនូវរនាឺសចចធម៌ រ យីអាច ឹក្នាំាសតវទំាងឡាយរីោរ
ងងឹតរៅ ក្រនាឺ ! អាតាម អញសូមព្ាថ្លន ឲ្យានព្តាស់ ឹង រ ីយអាច
 ឹក្នាំាសតវរោក្ទំាងឡាយឲ្យានព្តាស់ ឹងសង ! អាតាម អញសូម
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ខចក្ ំខលក្ អានិសងសថ្នកា ស្លងបញ្ញញ  បស់អាតាម អញជាព្បរយរន៍
 ល់សតវរោក្ទំាង ឡាយ !» ។ 
៥ា ម ីវិ ិយ . 
« វិ យិៈ» ោនន័យថ្ល «រសចក្ដតីស៊ោរូាយម រសចក្ដពី្បឹង
ខព្បង» ។ ជាទ្ូរៅ វិ ិយៈ ោននយ័ថ្ល កា េំាព្បឹងខព្បង រាយមតស៊ោូ
រោយក្ោា ំាងកាយ )ជាធំា( ចិតត និងព្ាជាញ  រ ើមបីឲ្យានសរព្មចនូវ
រគាលបំាណងអវីមយួខ លរយីងានក្ំាណតទ់្ុក្ជា មុន ។ និសសិត
ខ លានេំារាយមសិក្ាអស់រីសមតថោរ រទះបីរួបព្បទ្ះកា 
លំាាក្ព្គប់ខបបយ៉ាងក្ដី រ ើមបទី្ទួ្លានរជាគរ័យក្នុងកា សិក្ា
 បស់េាួនជារ ើម ជាឧទ  ណ៍ជាក្ខ់សដងថ្នកា ព្បតិបតត ិវិ ិយធម ៌
និសសិតរនាះព្តូវានចាត់ទ្ុក្ជា អនក្ានបំាររញនូវ វិ ិយធម៌ ព៏្បរសី  
រទី្បសរព្មចាននូវរគាលបំាណងចមបង បស់េាួន ។ កា ព្ា រធ វ ិ    
  ិយធមរ៌នះ រយីងអាចរព្បៀបរធៀបនឹងនា ខី ល ចនាក្ព្មងផ្តក  រោយ
រ ៀបផ្តក មួយទ្ងមដងៗ ក្៏អាចកាា យជាក្ព្មងផ្តក  ៏លអព្បណីតាន ។ 
រនះក្ម៏ិនេុសគាន រីនា ខី លតាញសំារតស់ូព្តនាងខតងបញ្ចូលសូព្ត 
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ក្នុងព្តល់មួយស ថ្សមដងៗ លះុកាា យជាសំារតស់ូព្ត ល៏អព្បណីត 
ចព្មុះរោយរណ៌រសសងៗគាន  ។ សតវចាបរចៀបក្បាសខតងខតយក្
រមម  ឬវលាិតូចៗ មួយមដងៗ ស្លងជាសមបុក្ ល៏អាន ។  ីឯបុរវ
បុ សរយីងក្ា៏នស្លងព្ាស្លទ្នគ វតត ៏លអេោស់សកឹមថ្សក លបីលាញ
រលរីោក្ រោយយក្ ុំថមមួយ ុមំដងៗ មក្តមកល់រលគីាន  ក្នុងកា ស្លង
សងអ់ស់ររល យ៏ូ ោប់សតវតស ៍ ។ ឧទ  ណ៍ទំាងរនះបញ្ញញ ក្អ់ំារី
កា អនុវតតថ្ន វិ ិយធមក៌្នុងរើវិត បស់ សតវរោក្ ។ ចំារពាះ វិ ិយា មី
ជាគុណធមម៌ួយ ៏េោស់ ោនន័យទ្ូលំា ទ្ូោយណាស់ ខ លព្រះ
រពាធិសតវ ខតងព្ា រធរាយមឲ្យានសរព្មចនូវរគាលបំាណងក្នុង
រើវិត រទះបោីនឧបសគគ ៏ធំាម ិោមក្រំទស់យ៉ាងណាក្ដ ី។ ក្នុង
កា ព្បតិបតតរិ ើមបសី្លង វិ ិយា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវព្គប ់ូបខតង
ព្ាថ្លន ឲ្យានព្តាស់ជាព្រះសោម សមោុទ្ធ រ ើមបឲី្យាន ួចសុតចាក្ទ្ុក្ខ
ក្នុងវ ដសងា សង និងរ ើមបរីួយចមាងសតវរោក្ទំាងរួងឲ្យឆ្ាងសុត
ចាក្ទ្ុក្ខរៅកាន់ ព្រះនិពាវ នសង ។ 
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 ូរចនះរ ើមបីស្លង វិ ិយា មី ព្រះរពាធិសតវរីជាតិមួយរៅជាតិមួយ 
រោក្ានស្លងក្ុសលធម៌ នងិ ុសខ្លត់សោអ តក្មជិលរចញរីព្រះ
អងគអស់ ។ ព្រះអងគមិនបរណាដ យឲ្យររលរវោ និងអាយ ុបស់ព្រះ
អងគ ស្លត់ាតរ់ៅរោយគាម នព្បរយរនរ៍ ីយ ។ រោក្មិនានប
រណាដ យឲ្យេាួនរោក្វរងវងរោយកា រធវសព្បខ ល  ូចជាអនក្រ ក្
លក្ង់បង់ល់នាោព្តីរព្ៅ ឬអនក្វរងវងលងេ់ាួនក្នុងរព្ជាះថ្នក្ដីសបាយ 
និងរព្តក្ព្តអាលរោយកាមគុណ ខ លជានីវ ណធម៌ ជាធមោ៌ោំាងរុំា
ឲ្យបុគគលសរព្មចនូវទ្ិសរៅក្នុងរើវិតរ ីយ ។ ក្នុងកា  ក្ា វិ ិយា មី
រនះ ព្រះរពាធិសតវខតងស្លង វិ ិយា មីរោយម៉ាតច់ត់ គឺព្បកានរ់ំ  
៣ក្ព្មិត ូចខ្លងរព្កាមគ ឺ៖ 

ក្ព្មិតទី្១  វិ យិា មីៈ រទះបកីា ស្លង វិ ិយា មីព្តូវរបួឧបសគគ ល់
កា លះបងព់្ទ្រយសមបតតិ យសសក្តិ ឬព្បរនធក្ូនក្ដី ព្រះអងគគរឺុំាលះបង់
 វិ ិយា មីខព្បព្បួលរីរគាលរៅខ លរោក្ានព្បកាន់ យក្យ៉ាង
មុតោំារនាះរ ីយ ។ វិ ិយរនះោនរ ម្ ះថ្ល « វិ យិា មី» ខ លជា 
«រនក្ខមមឧបា មី» ខ លជា «គុណជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅ
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កានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី  គឺព្រះនពិាវ ន» ។ ក្ព្មិតទី្២  វិ យិឧបា 
មីៈ រទះបពី្រះរពាធិសតវព្តូវលះបងន់ូវអងគកាយ គអឺវយវៈអងគតូច អងគ
ធំា ោនថ្  នងិររើងជារ ើម ព្រះអងគមិនស្លដ យរ ីយ រ ីយរាយម
ចរព្មីន វិ ិយធមឲ៌្យានសរព្មច រនះរ ម្ ះថ្ល « វិ យិឧា មី» ខ ល
ជា «រនក្ខមមឧបា មី» ខ លជា «គណុជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅ
កានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី  គឺព្រះនិពាវ ន» រព្ពាះរសចក្ដរីាយម ។ 
ក្ព្មិតទី្៣  វិ យិប មតថា មីៈ ព្រះរពាធិសតវ រាយមស្លង វិ ិយ
ា មី រោយមនិព្រមលះបង ់ នូវកា រាយម បស់ព្រះអងគរ ីយ 
រទះបពី្រះអងគព្តូវព្បឈមមុេចំារពាះឧបសគគខ លោនរព្គាះថ្លន ក្់ ល់ 
រើវិតក្ដី ព្រះអងគរៅខតតស៊ោយូ៉ាងសវិតស្លវ ញ ទំាងក្ោា ំាងកាយ )ជាធំា( 
ក្ោា ំាងចិតត និងបញ្ញញ  រោយមិនរាះបងន់ូវទ្ិសរៅខ លព្រះអងគ
ព្ាថ្លន ទ្ុក្រីមុនមក្ ។ រនះរ ម្ ះថ្ល « វិ យិប មតថា មី» ខ លជា «
រនក្ខមមឧបា មី» ខ លជា «គុណជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកាន់
រព្តីយ ព៏្បរសី  គឺព្រះនិពាវ ន» ។ 
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ក្នុងកា ស្លង វិ ិយា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវានឆ្ាងកាតជ់ារព្ចីនជាត ិ
 ូចរ ឿងព្រះមហារនក្ជាតក្ជារ ើម ខ លព្រះអងគព្តូវខ លឆ្ាងកាត់
មហាសមុព្ទ្ ធ៏ំារធង រមលីរកាះរព្តីយមិនរ ីញសង ក្ព៏្រះអងគរនាខត
មិនលះបងន់ូវរសចក្ដរីាយម ៏រោះមតុរនះ ។ ក្នុងកា ស្លងបនតនូវ
 វិ ិយា មីោល់ៗជាតិ ព្រះរពាធសិតវ ខមងរធវីសចាច ព្បណិធ្លនចំារពាះ
េាួនរោក្ថ្ល «ព្គប់ អនាគតជាតិតរៅអាតាម អញសូមព្ាថ្លន ឲ្យោន
ក្ោា ំាងរលំាខ្លា ំាងកាា  រ ីយរាយមតស៊ោយូ៉ាងសវិតស្លវ ញ  ូតអាតាម
អញានសរព្មចនូវរគាលរៅ  បស់អាតាម អញ ! សូមឲ្យអាតាម អញ
ោនចិតតអង់អាចរមនះព្គបរ់ព្គាះថ្លន ក្់ នងិឧបសគគទំាងឡាយ ! សូមឲ្យ
អាតាម អញោនលទ្ធោរបរព្មីសតវរោក្ទំាងឡាយឲ្យអស់រី សត
មថោរ» ។ 

៦េនតិា ម ី. 
«េនត»ិ គជឺាអំាណត់អតធ់ន់ ជាគុណធមខ៌្លងសាូវចិតតក្នុងកា គាំាព្ទ្ទ្ុក្ខ
រវទ្នាព្គបខ់បបយ៉ាង រោយយក្ធមជ៌ារគាលរ ើមបសី្លងា មីរឆ្ោ ះ
រៅកានរ់ុទ្ធភូមិ ។ កា េំាស្លងេនតាិ មីរនះ អាចញុាំាងឲ្យបុគគល
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 ំង្ហប់ាននូវកា ព្រួយា មភ កា តចូចិតត នងិអាចរធវីឲ្យចិតតាននឹងធឹង 
រ ីយ ក្សុេក្នុងឧទ្យ័ាន ។ េនត ិជាសោវៈសទុយរីរទសៈ គឺ
ក្ំា ឹង ។ ក្ំា ឹងរនះជាព្បភរថ្នអំាររីស្លហាវយង ់នងថ្នកា កាប់
សោា ប់ នងិសង្រង្ហគ មនានា ។ កា ស្លងេនតាិ មីោនលក្ខណៈ
សំាខ្លន់គួ ឲ្យក្តស់ោគ ល់ ូច ខ្លងរព្កាម ៖ 
1. េនតាិ មី រោយមិនព្បព្រឹតតតតប វិញនឹងអំាររីអាព្ក្ក្ខ់ លរគ
 ំរោភបំាពានរលី ព្រះរពាធិសតវ ។ ព្រះរពាធិសតវខតងខតេំាអត់
សងកតច់ិតតនូវោល់អំាររីឆ្គ ំាឆ្គងទំាងឡាយ  បស់មនសុស សតវ រោយ
ចិតតក្ ុណា ធ៏ំាទ្ូោយ ។ 

2. កាយ វាចា ចិតត  បស់ព្រះរពាធិសតវខតងខតព្បព្រឹតតរៅរោយអាកា
 ៈមិនរព្កាធ េឹង ព្ចរឡាត រឆ្វឆ្វ ជាព្បព្ក្ត ី។ 

3. ព្រះរពាធិសតវ ខតងខតចាតទ់្ុក្អនក្ខ លព្បព្រឹតតអំាររឆី្គ ំាឆ្គងរលី
រោក្  ូចជាអនក្ទំាងរនាះ ជាបងបអូនជាបស់្លច់្មជាមយួ
រោក្ រ ីយរោក្ខតងខតអតឱ់ននូវរសចក្ដីរលមសី បស់អនក្ទំាង
រនាះ រោយធម៌រមតាត ក្ ុណា បស់រោក្ ។ 
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4. ក្នុងកា ស្លងេនត ិ ា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវមិនេឹងតប ក្រ ឿងរ តុ
ទ្បទ់្ល់ជាមួយអនក្ខ លព្បោធរមីល ង្ហយ េឹងតះិរ ៀលព្រះអងគ
រោយគាម នក្ំា ុស ឬរោយ ំរោភក្ដ ី។ រនះមិនោនន័យថ្ល ព្រះ
រពាធិសតវមិនោនវាចាតបតរនាះរ ីយ គពឺ្រះរពាធិសតវោនកា 
និយយសដីតប វីញ ខតរោយពាក្យរីរោះ និងទ្ឹក្ចិតតមិនព្បកាន់
រទសរនាះឯង ។ 

ក្នុងកា  ក្ាេនតាិ មីរនះ ព្រះរពាធិសតវហា៊ោ នលះបង់នូវអវីៗទំាងអស់ 
ខតមិនឲ្យោចន់ូវសនតធិមរ៌នះរ ីយ រោយព្បកានរ់ំ  ៣ក្ព្មិត ូច
ខ្លងរព្កាមគឺ ៖ 

ក្ព្មិតទី្១ េនតាិ មីៈ  ព្រះរពាធិសតវោនេនតចីំារពាះព្គបស់តវខ លរធវី
កា ឆ្គ ំាឆ្គងរល ី ព្រះអងគ រោយចងា់នព្ទ្រយសមបតត ិ ព្បរនធ ក្នូ បស់
ព្រះអងគក្ដី ព្រះអងគមិនោនចិតតរបៀតរបៀន ឬេឹង រព្កាធចំារពាះបុគគល
ទំាងរនាះរ ីយ គឺព្រះអងគ ក្ានូវ «េនតាិ មី» ខ លខ លជា «គុណ
ជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកាន់រព្តីយប មសុេ គឺព្រះនិពាវ ន» ។ 
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ក្ព្មិតទី្២ េនតឧិបា មីៈ រទះបី ោនកា របៀតរបៀនរសីំាណាក្់បុគគល 
ឬសតវ ថ្ទ្ខ លចង់ាន ឬរធវីឲ្យាត់បង ់និងេូចខ្លត ល់ោងកាយអ
វយវៈ អងគតូច អងគធំាក្ដី ព្រះអងគមិនោនកា េឹងរព្កាធ ចំារពាះសតវ
រោក្ទំាងរនាះរ ីយ គឺព្រះអងគ ក្ានូវ «េនតឧិបា មី» ខ លជា «
គុណជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះ
និពាវ ន» ។ 
ក្ព្មិតទី្៣ េនតបិ មតថា មីៈរទះបី ោនក្ របៀតរបៀនរបីុគគល ថ្ទ្ សូ
មបី ល់រើវិត បស់ព្រះអងគក្ដី ព្រះអងគមិនោនកា តក្ស់ាុត នងិកា ព្បទ្ូ
សតតបត វិញរ ីយ គឺព្រះអងគ ក្ានូវ «េនតបិ មតថា មី» ខ លជា «
គុណជាតសិព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះ
និពាវ ន» ។ 
ក្នុងកា ស្លងនូវេនតិា មោីល់ៗជាតិ ព្រះរពាធសិតវ ខមងរធវីសចាច
ព្បណិធ្លនចំារពាះេាួនរោក្ថ្ល «ព្គប់ អនាគតជាតតិរៅ អាតាម អញ
សូមព្ាថ្លន ឲ្យានជាអនក្ោនអំាណត់អតធ់នជ់ានចិច ! រ ីយអាចអត់
ព្ទំាចំារពាះពាក្យព្ទ្រគាះរាះរាក្ និងក្ំា ុសអនក្ទ្ថ្ ខ លោន
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ចំារពាះអាតាម អញ ! អាតាម អញសូមឲ្យានជាអនក្ខ លរចះអតឱ់ន
 ល់សតវរោក្ទំាងឡាយ រ ីយយល់រ ីញនូវចំាណុច ល៏អៗ បស់
សតវរោក្ទំាងរនាះជាងជាង ក្ក្ំា ុស  បស់រគ !» ។ 
 ូចរៅក្នុងរ ឿងេនតិវាទ្តីាបស ព្រះរពាធិសតវមិនានេឹងតបត សមូបី
បនតិចបនតចួរស្លះចំារពាះរសដចក្ោរុ ខ លរបៀតរបៀនព្រះអងគ
រ ីយ ។ 

៧សចចា មី . 

«សចច» ោនន័យថ្ល «កា រិតព្ាក្  រសចក្ដរីទ្ៀងព្តង់» ។ សចច គឺ
ជាក្ិ ិយព្បព្រឹតតរទក្នុងវាចា មនិព្រមរពាលនូវពាក្យមិនរិត ។ សចច
ា មី ជាគុណជាតិ ឬធម ៌៏ព្បរសី មយយ បស់អ ិយបុគគលខ ល
រោក្ខតងអនុវតតក្នុងរើវិត រ ើមបីឲ្យានព្តាស់ ឹងជាព្រះសរវញ្ញុ
រុទ្ធ ។ កា ស្លងសចចា មរីនះ ព្រះរពាធិសតវរោក្ានទ្ទួ្លនវូ
គុណសមបតត ិេ៏ោង់េោស់បំាសតុ គពឺ្រះនិពាវ ន ។ ា មីរនះគឺសំា រៅកា 
ព្បកានយ់៉ាងខ្លជ ប់េជួននូវសចចធម ៌ គឺ ក្ាពាក្យរិតព្គបស់ក្មមោរអវីៗ
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ទំាងអស់ក្នុងរើវិត រទះបីព្រះរពាធិសតវព្តូវព្បឈមមុេចំារពាះរព្គាះ
ថ្លន ក្ ់៏ធំា ល់រើវិត ក្រ៏ោក្រុំាលះបងន់ូវសចចធមរ៌ ីយ ។ ក្នងុកា 
ស្លងសចចា មរីនះ ក្ ៏ូចជាា មី ថ្ទ្រទ្ៀតខ   គឺព្រះរពាធិសតវព្រះ
អងគព្បកានខ់្លជ ប់នូវក្ិ ិយ «មិនរពាលនូវពាក្យេុសរកីា រិត» រោយ
រោក្ព្បកានរ់ំ  ៣ក្ព្មិត ូចខ្លងរព្កាមគ ឺ៖ 
ក្ព្មិតទី្១ សចចា មី ព្រះរពាធិសតវព្រះអងគស៊ោូលះបងន់ូវព្ទ្រយសមបតតិ 
ោរសមបតតិ យសស័ក្តពិ្គប់ខបបយ៉ាង  ួមទំាងបុព្ត និងភ  ិយ រ ើមបី
 ក្ា «សចចធម៌» ខ លជា «គុណជាត ិព៏្បរសី សព្ោបន់ាំាសតវរោក្
រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះនិពាវ ន» ។ 
ក្ព្មិតទី្២ សចចឧា មីព្រះរពាធិសតវរោក្ស៊ោូលះបង់អវយវៈ គអឺងគ
តូច អងគធំាថ្នោងកាយ បស់ព្រះអងគក្នុងកា  ក្ាសចចធមរ៌ ើមបសី្លង «
សចចឧបា មី» ខ លជា «គុណជាត ិ៏ព្បរសី សព្ោប ់ឹក្នាំាសតវ
រោក្រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះនិពាវ ន» ។ 
ក្ព្មិតទី្៣ សចចប មតថា មី ព្រះរពាធិសតវស៊ោូលះបង់រើវិតក្នុងកា  ក្ា
សចចធមរ៌ ើមបសី្លង «សចចប មតថា មី» ខ លជា «គុណជាត ិ៏
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ព្បរសី សព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះ
និពាវ ន» ។ ក្នុងរ ឿងព្រះវធូិ បណឌ តិ ព្រះរពាធសិតវានឲ្យ ំបនូាម ន
ព្រះោជាថ្ល ក្នុងព្រះឋានៈជារសដចខសន ើ ព្រះអងគព្តូវខតរគា រនូវសចច
ធម៌ រទះបពី្រះអងគព្តូវលះបងោ់រសមបតតិ នគ  ឬព្រះរនមក្រ៏ោយ ។ 
ក្នុងកា ក្ស្លងា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវព្គប់ៗជាតខិតងខតរធវសីចាច
ព្បណិធ្លន របៀបរនះថ្ល «ព្គប់ អនាគតជាតិតរៅ អាតាម អញសូម
ព្ាថ្លន ឲ្យព្បកានខ់្លជ ប់នូវពាក្យរិត ! ក្នុងក្ិ ិយព្បព្រឹតតរៅថ្នរើវិត 
អាតាម អញសូមក្ុំាឲ្យរ ៀចរវ  រីកា រិតរ ើមបសីដល់នូវរសចក្ដសីុេ ល់ 
មនុសសសតវទ្ូរៅ !» ។ 
៨ា មីអធិោា ន . 
«អធិោា ន» ោនន័យថ្ល «ក្ិ ិយតាំាងចិតតទ្ទួ្លក្ិចចខ លគួ គាប់កាន់
យក្» ។ អធិោា ន គឺ ជាក្ិចចខ លសោទនព្បកាន់យក្យ៉ាងមុតោំា
នូវរគាលរៅអវមីួយ រ ីយមិនរ ី ុះផ្តា ស់បដូ  ខព្បព្បលួ រោយស្ល របួ
ព្បទ្ះកា លំាាក្ ឬឧបសគគណាមួយ ។ ព្រះរពាធិសតវកានយ់ក្
រោយ ា្ សថ្វនវូឧាយថ្នក្ ុណាចិតត រ ីយោនចិតត និងរចតសិក្
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ខតងព្បព្បឹតតរៅតាមអាកា ថ់្នរសចក្ដីអធោិា នរនាះ ។ អំារររីនះរទ
ថ្ល កា ស្លង «អធិោា នា មី» ខ លជា «គុណជាត ិស៏ព្ោប់ចមាង
សតវរោក្រៅកាន់រព្តីយប មសុេ គឺព្រះនិពាវ ន» រព្ពាះរសចក្ដតីាំាង
ចិតតរាយមមុតោំា ។ រ ើមប ីក្ាឲ្យានគង់វងសនូវអធិោា នា មីរនះ 
ព្រះរពាធិសតវខតងព្បកានខ់្លជ បន់ូវរំ  ៣ក្ព្មិត ូចខ្លងរព្កាម គ ឺ៖ 
ក្ព្មិតទី្១ អធិោា នា មី រទះបកីា តាំាងចិតត អធិោា នា មីរនះ ព្តូវរួប
ឧបសគគ  ូត ល់កា លះបងន់ូវព្ទ្រយសមបតតិ ក្នូ ព្បរនធក្រ៏ោយ 
ព្រះរពាធិសតវរុំារ ី ុះ ខព្បព្បួលរីរគាលរៅខ លរោក្ានព្បកាន់
យក្យ៉ាងមុតោំារនាះរ ីយ រោយព្រះអងគ ក្ានូវ «អធិោា ន» ខ ល
ជា «គុណជាតិ ព៏្បរសី សព្ោប់នាំាសតវរោក្រៅកានរ់ព្តីយប ម
សុេ គពឺ្រះនិពាវ ន» រព្ពាះរសចក្ដីតាំាងចិតត ោ៏ំារនះ ។ ក្ព្មិតទី្
២ អធិោា នឧបា មី រទះបកីា តាំាងចិតតអធិោា នា មរីនះ រួបនូវកា 
លំាាក្ ឬឧបសគគខ លព្រះរពាធិសតវព្តូវឆ្ាងកាតរ់នាះ រោយព្រះអងគ
ព្តូវលះបងន់ូវអវយវៈ គឺអងគតូច អងគធំាថ្នោងកាយ បស់ព្រះអងគក្៏
រោយក្ដី រ ើមបពី្បកានយ់ក្នូវធមជ៌ាក្ុសលរនាះ ព្រះអងគមិនរ ី ុះរី
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រសចក្ដសីរព្មចចតិត ម៏ុតោំា បស់ព្រះអងគ រ ីយ ។ រនះរទថ្ល «
អធិោា នឧបា មី» ខ លជា «គុណជាត ិ៏ព្បរសី សព្ោប់នាំាសតវ
រោក្រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះនិពាវ ន» រោយស្ល កា តាំាងចិតត
 ៏មុតោំារនះ ។ ក្ព្មិតទី្៣ អធិោា នប មតថា មី ក្នុងកា តាំាងចិតត
ខ លជាក្ិ ិយ សោទននូវក្ុសលធម៌ )រគាលបំាណងស្លងក្ុសល
ធម៌( ណាមួយរ ីយរនាះ ព្រះរពាធិសតវមិនអាច ោស់រចាលរ ីយ 
រទះបពី្រះអងគព្តូវព្បឈមមុេ នឹងកា លះបងរ់ិវតិផ្តទ ល់ បស់េាួន 
ក្ដី ។ រសចក្ដមីិនក្រព្មីក្រោយខ្លា ចាតប់ងរ់ើវិតរនះរ ីយរទថ្ល «
អធិោា នប មតថា មី» ខ លជា «គុណជាត ិ៏ព្បរសី សព្ោប់នាំាសតវ
រោក្រៅកានរ់ព្តីយប មសុេ គពឺ្រះនិពាវ ន» ។ ក្នុងកា ស្លង
អធិោា នា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវព្តូវខសអក្រលកីា រាយមទំាងក្ោា ំាង
កាយ នងិក្ោា ំាងចិតតជាមូលោា នចមបង ។ ព្រះរពាធិសតវខតងរធវី
រសចក្ដសីចាច ព្បណិធ្លន ូរចនះថ្ល «ព្គប់ អនាគតជាតិតរៅ អាតាម អញ
សូមឲ្យចិតតមុតោំាបដូ ផ្តដ ចក់្នុងកា សរព្មចបំាណងក្ុសល ធម ៌! សូម
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ឲ្យអាតាម អញោនចិតត  តងោំា ូចខ ក្ខតសោវៈទ្នភ់ាន ់ូចផ្តក  និងជាអនក្
កានស់ីលធមេ៌ោស់ជានិចច !» ។ 
សននិោា ន 
រ ើមបីជាសក្ខីោរបញ្ញជ ក្់រកី្ព្មិតថ្នអធោិា នា មី បស់ព្រះរពាធិសតវ 
សូមរលីក្យក្រ ឿងសតវឥង្រនទមីួយ )ខ លជាតួអងគព្រះរពាធិសតវរយន
ក្ំារណីត( មក្នទិនរោយសរងខប ូចតរៅ ៖ កាលយូ លងក់្នាងមក្ 
ព្រះសោម សមោុទ្ធ ព្រះសមណរគាតមព្ទ្ង់ានចាបក់្ំារណីតជាសតវ
ឥង្រនទមីួយ រ ីយ ស់រៅខក្ប ទ្ីព្ក្ុងក្បិលរសត ុ។ ថ្ថៃមួយ សតវឥង្រនទី
ានរ ី ឆ្ាងកាតទ់្ីព្ក្ុង រ ីយានរ ញីក្បួន ខងាព្រះសោម សមោទុ្ធ
មួយអងគខ លគងព់្បថ្លបរ់ល ី បុសបុក្ ចនារោយសំារតរ់ណ៌ផ្តក ភញី ៏
ព្បណីតឥតោនរី  ។ សតវឥង្រនទគីយគនរ់មីលព្បក្បរោយចិតតបតីិ
  ីក្ោយឥតឧបោ ចំារពាះព្រះភ័ង្រក្ត ៏ភាពឺ្តចះព្តចងប់រញ្ចញឆ្រវណណ ងសើ
ព្គបទ់្ិសទី្ ជាោរអស្លច  យ ៏មហាថ្ព្ក្ខលង ។  ំររចរនាះ ឥង្រនទកី្៏
ោនរពាធិចិតតសុសរ ីងោា ម រោយចងា់នព្តាស់ ឹងជាព្រះសោម  
សមោុទ្ធមួយអងគ រ ីយតាំាងចិតតថ្លនឹងរៅថ្លវ យបងគរំគា រព្រះសោម  
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សមោុទ្ធអងគ រនាះ ។ ខតយល់ថ្ល េាួនជាសតវស្លា ប រតីរធវី ូចរមដចរៅ
នឹងចូលរិតព្រះសោម សមោុទ្ធាន ? គិត ូរចាន ះរ ីយ ឥង្រនទកី្ព៏្តលប់
រៅកានក់្ខនាងខ លធ្លា បអ់ាព្ស័យរៅតាមោត់បឹងឯ ជាយព្ក្ុង វិញ 
រ ីយរបដជាញ ចិតតថ្ល នឹងរគា រព្រះសោម សមោុទ្ធឲ្យានររញ៧ថ្ថៃ៧
យប ់។ បនាទ បម់ក្សតវឥង្រនតកី្ា៏នអធិោា នថ្ល «តាម រសចក្ដសីរព្មច
ចិតត ៏មុតោំារនះ អាតាម អញសូមសចាច ព្បណិធ្លនថ្ល រោយគុណា មី
ខ លរក្ីតរ ីង រីកា រគា រព្រះសោម សមោុទ្ធនាររលរនះ សូមឲ្យអាតាម
អញានព្តាស់ជាព្រះរទុ្ធមួយអងគរៅររលអនាគត» ។ ព្ាថ្លន  ូរចាន ះ
រ ីយ ក្រ៏លីក្ស្លា បទំាងរី សំាកាំាងឱនក្ាលជាសញ្ញញ រគា រ រោយ
ខប មុេរឆ្ោ ះរៅទ្ីតាំាងខ លអនក្ានរ ីញព្រះសោម សមោុទ្ធ ។ សតវ
ឥង្រនទឈី ររើងស្លដ ំាខតោខ ង អតក់្រព្មីក្ ូច ុំថមមួយ ុអំតច់ំាណីអាហា 
អស់ យៈររល៧ថ្ថៃ៧ យប ់។ ក្ោា ំាងកាន់ខតចុះរេាយជាលំាោបរ់ី
១ថ្ថៃរៅ១ថ្ថៃ ។ ក្ោា ំាងកានខ់តចុះរេាយជាលំាោបរ់ី១ថ្ថៃរៅ១
ថ្ថៃ ។ លុះចបថ់្ថៃទី្៧ សតវឥង្រនទកី្ស៏្លា ប់ចាក្រោក្ រ ីយ ំររចរនាះ
ក្៏ានចាបក់្ំារណីតរៅជារទ្វបុព្តមយួអងគរៅស្លថ ន តាវតិងស ។ 
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រនះបង្ហា ញរីក្ោា ំាងកាយថ្នកា រាយម និងក្ោា ំាងចិតត ៏រោះមតុ  ៏
អស្លច  យក្នុងកា ស្លងអធិោា នប មតថា មីថ្នសតវឥង្រនទខី លជា តួអងគ
ព្រះរពាធិសតវរីអតីតជាតិ ។ 

៩ា មីរមតាត  . 
«រមតាត ា មី» គឺជារមតាត មហាស្លល រោយសដល់រសចក្ដពី្សឡាញ់
 ល់សតវទំាងអស់រោយគាម នព្រំាខ ន រោយរុំារ ីសរអីងរជីាតិ
ស្លសន៍ និងព្បភរក្ំារណីតជារ ើម ។ រមតាត ធមជ៌ារសចក្ដពី្សឡាញ់
ប ិសុទ្ធ សុសរចញរីរបះ ងូ រោយោនរសចក្ដពី្ាថ្លន ឲ្យសតវរោក្
ទ្ូរៅោនរសចក្ដសីុេជានិចចរៅ ក្នុងរើវិត ។ ព្រះរពាធិសតវរុំាខ ល
ោនចិតតរាាទ្ ល់អនក្ ថ្ទ្រ ីយ រទះបជីាសព្តូវ បស់ព្រះអងគក្៏
រោយ ។ ក្នងុកា ស្លងរមតាត ា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវរតងព្បកាន់
យក្បញ្ញញ ា្ សរវៀងថ្វជាឧាយ រោយោនរមតាត ធម ៌រ៏ញោល
រព្ៅចំារពាះសតវរោក្ជាមូលោា ន ។ កា ក្ស្លងរមតាត ា មរីនះោន
បីក្ព្មតិខ  គ ឺ៖ 
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ក្ព្មិតទី្១ រមតាត ា មី រទះបី ព្រះរពាធិសតវព្តូវលះបង ់ល់បុព្ត និង
ភ ិយក្រ៏ោយក្៏រោក្រៅខត ក្ាឲ្យជាបន់ូវរមតាត ធម៌ គកឺ្ិ ិយមិន
ានញុាំាងកា ចរព្មីន និងរសចក្ដសីុេ បស់សតវទំាងឡាយឲ្យ វិនាស
រោយស្ល កា របៀតរបៀន ឬសោា បក់្ូន ព្បរនធ បស់ព្រះអងគ
រ ីយ ។ រសចក្ដមីិនរាាទ្តបត ល់អនក្របៀតរបៀនព្រះអងគរនះ
រ ីយរ ម្ ះថ្ល «រមតាត ា មី» ខ លជា «គុណជាតខិ លរធវីឲ្យសតវ
រោក្ានឆ្ាងរៅកានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី  គឺព្រះនិពាវ ន» ។ 
ក្ព្មិតទី្២ រមតាត ឧបា មី រទះបពី្រះរពាធិសតវព្តូវលះបងអ់វយវៈ គឺ
អងគតូច អងគធំាថ្នោងកាយ បស់ព្រះអងគ រោយកា របៀតរបៀន បស់អនក្
 ថ្ទ្ក្៏រោយ ព្រះអងគមិនោនចិតតចងរ់ាាទ្ ល់ អនក្ទំាងរនាះ
រ ីយ ។ កា មិនចងររៀ រនះរ ីយឲ្យរ ម្ ះថ្ល «រមតាត ឧបា មី» 
ខ លជា «គណុជាតខិ លរធវីឲ្យសតវរោក្ានឆ្ាងរៅកានរ់ព្តីយ ៏
ព្បរសី  គឺព្រះនពិាវ ន» ។ 
ក្ព្មិតទី្៣ ប មតថរមតាត ា មី រទះប ី ព្រះរពាធិសតវព្តូវលះបងរ់ើវិត
 បស់ព្រះអងគ រោយកា ព្បោថរបៀតរបៀនរធវីាបរីសំាណាក្់អនក្ ថ្ទ្
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ក្ដី ក្ព៏្រះអងគមិនព្បព្រឹតតនូវអំាររីតបតឲ្យអនក្រនាះទ្ទួ្លកា  វិនាសខ្លត 
បងន់ូវព្បរយរនរ៍ ីយ ។ កា មិនតបតចងររៀ រាាទ្ចំារពាះរន
រនាះ វិញ រនះរ ម្ ះរទថ្ល «ប តមតរមតាត ា មី» ខ លជា «គុណ
ជាតខិ លរធវីឲ្យសតវរោក្ានឆ្ាងរៅកាន់រព្តីយ ព៏្បរសី បំាសុត គឺ
ព្រះនិពាវ ន» ។ ក្នុងកា ក្ស្លងា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវព្គប់ៗជាតិ
ខតងខតរធវីសចាច ព្បណិធ្លន របៀបរនះថ្ល «ព្គប់ អនាគតជាតិតរៅ 
អាតាម អញសូមព្ាថ្លន ឲ្យោនចិតតលអ ោនក្ ណុាធម៌ និងជាទី្
ព្សឡាញ់ោប់អាន បស់មនុសសទ្ូរៅ ! អាតាម អញសូមឲ្យោនទ្ឹក្ចិតត
ព្សឡាញ់ និងតមកល់សតវរោក្ទំាងឡាយឲ្យ ូចជា ោដ យ ឪរុក្ បង 
បអូន បស់អាតាម អញ ូចៗគាន ទំាងអស់  ! » ។ រ ើមបីជាសក្ខីោរ
បញ្ញជ ក្់រកី្ ក្ស្លងរមតាត ា មី សូមរោក្អនក្រមតាត សិក្ារ ឿងរល
ាលកុ្ោ ជាតក្ និងរ ឿងព្រះសុវណណស្លមកុ្ោ  ជារ ើម ។ 
១០ា មឧីរបកាខ  . 
«ឧរបកាខ » ោននយ័ថ្ល «សោរជាក្ណាដ ល» ។ ឧរបកាខ  ជាក្ិ យិ
ក្ោច តប់ងន់ូវរសចក្ដរីព្តក្អ  និងកា មិនថ្លន ំាងថ្លន ក្ ់ មិនេឹង រ ីយ
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ព្បព្រឹតតរៅរសមីចំារពាះសតវ និងសង្ហខ  ទំាងឡាយ រោយតមកល់ចិតតជា
ក្ណាដ លគាម នលំា រអៀង ។ ក្នុងក្ ស្លងឧរបកាខ ា មីរនះ ព្រះ
រពាធិសតវខតងហាត់រតច់ិតតឲ្យោនតុលយោរ )ក្ណាដ ល( រោយោន
ឧរបកាខ ចិតតជាឧាយ ។ រនះានរសចក្ដថី្ល គាម នព្បកា អវីខ លអាច
ញុាំាងព្រះរពាធិសតវរធវឲី្យរោក្ោនចិតត អបអ   ំរភីបញាប់ញ័  ឬ
ភ័យខ្លា ច ៏តិចតួចរ ីយ ។ ក្នងុស្លថ នោរថ្នចិតតជាឧរបកាខ  ព្រះ
រពាធិសតវរុំាោនកា  ំរភីបញាប់ញ័ ចំារពាះអ ារោក្ធម៌ (ធម៌ក្នុង
រោក្ទំាង៨( ោន ៖ ១. ោនោរ ២. អត់ោភ ៣. ោនយស ៤. 
អតយ់ស ៥. ស រសី  ៦. និទទ  ៧. សុេ ៨. ទ្ុក្ខ ។ 
ក្នុងកាលៈរទ្សៈណាក្៏រោយ រៅររលខ លរោក្ធមទ៌ំាង៨ព្បកា 
រនះរក្ីតរ ីង ព្រះរពាធិសតវរោក្គងស់ថិតរៅក្នុងសោរនឹង ខ ល 
ហាក្់ ូចជាថមខ លព្តូវេយល់បក្រ់ាក្រៅនឹងថកល់យ៉ាងរនាះខ   ។ 
កា បំាររញឧរបកាខ ា មពី្តូវខចក្រចញជាបកី្ព្មិត  ូចា មី ថ្ទ្រទ្ៀត
ខ  គ ឺ៖ 
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ក្ព្មិតទី្១ ឧរបកាខ ា មី ចិតត ថ្នរដ ះរពាធិសតវតាំាងរៅជាក្ណាដ លជា
និចចចំារពាះរោក្ធមខ៌ លរក្ីតោនរ ីង រ ីយ ល់សតវរោក្
ទំាងឡាយ រទះបីអនក្រនាះោនឧបកា គុណក្ដី អនក្មិនោនឧបកា 
គុណក្ដី ោនបុព្ត និងភ ិយ បស់រោក្ជារ ើម ។ ក្ិ ិយតាំាងរៅ
ជាក្ណដ ោចំារពាះរោក្ធមរ៌នះរ ម្ ះថ្ល «ឧរបកាខ ា មី» ខ លជា 
«គុណជាតសិព្ោប់ ឹក្នាំាសតវរោក្រឆ្ោ ះរៅកានរ់ព្តីយ ព៏្បរសី  គឺ
ព្រះនិពាវ ន» រព្ពាះកា តាំាងចិតតជាក្ណាដ លរនះ ។ 
ក្ព្មិតទី្២ ឧរបកាខ ឧបា មី ព្រះរពាធិសតវ ខតងតាំាងចិតតជាមធយម 
ក្ណាដ លជានិចចចំារពាះរោក្ធមខ៌ លរក្ីតរ ីង ល់សតវរោក្ទំាង
ឡាយ រទះបអីនក្រនាះោនឧបកា គុណធំាក្ដី អនក្ោនឧបកា គុណតូច
ក្ដី រទះបពី្រះរពាធិសតវព្តូវលះបង ់ ឬបូជា )បូរនយីក្មម( នូវអវយវៈ 
អងគតូច ឬអងគធំា បស់ព្រះអងគក្ដី ព្រះរពាធិសតវខ លរោក្តាំាងចិតតក្នុង
ឧរបកាខ ា មីានរ ីយរនាះរោយ ព្រះអងគានកាតព់្រះទ្យ័ខលង
ជាបរ់ំពាក្់នឹងអ ារោក្ធម៌ )គឺធមទ៌ំាង៨ព្បកា ក្នុងរោក្( ។ 
ក្ិ ិយខ លព្រះរពាធិសតវព្បព្រឹតតរនះគឺជាកា ស្លង «ឧរបកាខ ឧប
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ា មី» ខ លជា «គុណជាតសិព្ោប ់ឹក្នាំាសតវរោក្រឆ្ោ ះរៅកាន់
រព្តីយ ព៏្បរសី  គពឺ្រះនិពាវ ន» ។ ក្ព្មិតទី្៣ ឧរបកាខ ប មតថ
ា មី ព្រះរពាធសិតវខតតមកល់សនាដ នចិតតយ៉ាងមធយម ជាក្ណាដ លជា
និចចចំារពាះសតវរោក្ និងសង្ហខ  ទំាងឡាយ រទះបីសតវទំាងរនាះោន
ឧបក្ គុណព្ស្លលក្ដី ឬធៃនក់្ដី ខ លអាចប៉ាះពាល់ ល់រើវិត បស់ព្រះ
អងគក្ដី ព្រះអងគរៅ ក្ាព្រះទ្យ័ បស់ព្រះអងគ ខ ល រោយរុំាោនកា 
 ំរភីប ញាប់ញ័  ៏តិចតចួរ ីយ ។ ក្ិ ិយខ លព្រះរពាធិសតវ
ព្បព្រឹតតរនះ គជឺាកា ស្លង «ឧរបកាខ ប មតថា មី» ខ លជា «គុណ
ជាតសិព្ោប់ ឹក្នាំាសតវរោក្រឆ្ោ ះរៅកាន់រព្តីយ ព៏្បរសី  គពឺ្រះ
និពាវ ន» ។ ក្នុងកា ស្លងឧរបកាខ ា មីរនះ ព្រះរពាធិសតវព្គប់ៗជាតិ
ខតងខតរធវីសចាច ព្បណិធ្លន របៀរនះថ្ល «ព្គប់ អនាគតជាតិតរៅ 
អាតាម អញសូមព្ាថ្លន ជាអនក្ោនសោវៈនឹងធឹង សៃបរ់សៃៀម និងព្បក្ប
រោយសនតិោរ ! អាតាម អញ សូមឲ្យោនតុលយោរក្នុងចិតតជានិចច ! 
អាតាម អញសូមឲ្យានព្បក្បនូវឧរបកាខ  ៏ប ិសុទ្ធបំាសតុ ! អាតាម អញ
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សូមព្ាថ្លន ឲ្យានបរព្មសីតវរោក្ រោយចិតតប ិសុទ្ធរ ីយសូមឲ្យ
ោនចិតតប ិសុទ្ធរ ើមបីបរព្មសីតវ រោក្ !» ។ 
លក្ខណាទិ្ចតុក្កៈថ្នទ្សា ម ី
សោវធមខ៌ លោនរិតរោយប មតថធម៌ ឬស្លមញ្ញលក្ខណៈថ្នធម៌
ទំាងរនាះរ ម្ ះថ្ល «លក្ខណៈ» ។ ពាក្យថ្ល « ស» ោនរី គឺ ក្ចិច
 ស និងសមបតតិ ស ។ សល ឬអាក្ ព្ាក្ រ ម្ ះថ្ល «បចចបុ
ោា ន» ។ រ តុរិតនាំាឲ្យធមរ៌នាះរក្ីតរ ម្ ះថ្ល «បទ្ោា ន» ។ 
ក្ខនាងេាះរពាលថ្ល រ តុរិតសលរ ម្ ះថ្ល «បទ្ោា ន» ។ លក្ខណា
ទ្ិចតុក្កៈថ្នទ្សា មីគកឺ្នុងា មីនីមយួៗខ លព្រះរពាធិសតវព្ា រធ 
ព្តូវព្បក្បរោយលក្ខណៈ៤ចំាណចុ ូចខ្លងរព្កាម ៖ 
១ា មទីនថ្នលក្ខណាទិ្ចតកុ្កៈ . 
1. ប ចិាច គលក្ខណា ោនកា ប ិចាច គជាលក្ខណៈ រ ើមបកី្ោច តន់ូវ
តណាា  គកឺា រព្សក្ោា ន ។ 
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2. រទ្យយធរមម រោភវទិ្ធ ំាសន ស្ល ោនក្ ក្ោច តរ់ោភៈក្នុង
រទ្យយធម៌ជាក្ិចច គឺឲ្យទនរ ើមបអីប់ ចំិតត ក្ុំាឲ្យរោភលនច់ងា់ន
ព្ទ្រយអនក្ ថ្ទ្ ។ 

3. អនាសតតបិចចបុោា នា ោនក្ោា ំាងអាចជាសល ឬ ល់ព្រមរោយ
ភរ និងកា ចរព្មីនសល គអឺប់ កំ្ុំាឲ្យជាប់រំពាក្ន់ឹងរទ្យយវតថុខ ល
សដល់ជាទន ។ 

4. ប ចិចរិតរវវតថបុទ្ោា នា ោនវតថុ ៏សមគួ សព្ោប់រធវីជាទន ។ 
២សីលា មីថ្នលក្ខណាទិ្ចតុក្កៈ . 
1. សីលនក្ខណា ោនកា រ ៀ ចាក្ទ្ុចច ិត រោយតមកល់ចិតតយ៉ាង
មុតោំាក្នុងកា  ក្ាសីលជាលក្ខណៈ ។ 

2. ទ្សីុលយ វទិ្ធ ំាសន ស្ល ក្ោច តន់ូវោរព្ទុ្សតសីល គកឺា មិនព្បព្រឹតត
នូវអក្ុសលក្មម នងិទ្ោា ប់អាព្ក្ក្ជ់ាក្ិចច ។ 

3. រស្លរចយយបចចបុោា នា ោនរសចក្ដសី្លអ តទំាងកាយ វាចា ចតិត គឺ
អប់ ចំ ិតលក្ខណៈក្នុងសោវៈស្លអ តសអំា  ។ 
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4.  ិរោតតបបទ្ោា នា ោនកា ខ្លម សាប និងខ្លា ចាបជារ ត ុ
រោយព្បព្រឹតតខតក្ុសលក្មម ។ 

៣ា មីរនក្ខមមថ្នលក្ខណាទិ្ចតុក្កៈ . 
1. កាមរតា ច ភវរតា ច និក្ខមមលក្ខណា ោនកា រចញចាក្កាមជា
លក្ខណៈ គរឺសចក្ដរីព្តក្ព្តអាលរលីរោក្ )សំា រ ង ក្ាិន  ស 
រផ្ត ារវៈ និងព្ទ្យសមបតតិ បុណយសក័្តិ ក្ិតតិយស( រ ើមបីចាក្សុតរីវ ដ
សងា  ។ 

2. តទទ្នីវវោិវន ស្ល ោនកា ព្បកាសកាមជារទស គឺចាតទ់្ុក្កា
ោ មមណ៍ជារទស ។ 

3. តរតា ឯវ  វមុិេោវបបចចបុោា នា ោនកា ខប រព្កាយចាក្រទស
រនាះឯងជាសល គឺរគចរចញរីរទសថ្ណកាមរនាះ ជាបចចុប
ោា ន ។ 

4. សំា រវគបទ្ោា នា ោនរសចក្ដីតក្ស់ាុត និងសរងវគរោយកា យល់
 ឹងតាមក្ ោវនា ជារ តរុិត ។ 
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៤បញ្ញញ ា មថី្នលក្ខណាទិ្ចតុក្កៈ . 
1. យថ្លសោវប ិរវធលក្ខណា ោនកា ចាក្ធ់ាុះតាមសោវៈជាលក្ខ
ណៈ ឬរ ីញចាស់ព្ាក្ ជាលក្ខណៈ គឺកា  ឹងចាស់នូវសោ
វធម ៌។ 

2.  វសិរយោសន ស្ល បទ្រីា  វយិ ោនកា ភាឺចាស់ក្នុងអា មមណ៍
ជាក្ិចច ។ 

3. អសរោម  បចចបុោា នា ោនកា មិនវរងវងជាសល គឺអស់នូវ
រសចក្ដវីរងវង ឬមនទិលរោយបញ្ញញ  ។ 

4. សោធិបទ្ោា នា ចតុសចចបទ្ោា នា វា ោនសោធិ គឺកា តមកល់
ចិតត ព្តូវោនអ យិសចចធមប៌ួនជារ តរិត ។ 

៥ .លក្ខណាទិ្ចតុក្កៈថ្ន វិ ិយា មី 
1. ឧសា លក្ខណា ោនរសចក្ដរីាយមក្នុងកា បំាររញក្ុសល
ជាលក្ខណៈ ។ 

2. ឧបតថមភន ស្ល ោនកា ឧបតថមភរោយស ជាតធមជ៌ាក្ិចច ឬ
គុណធម ៌ថ្ទ្រទ្ៀតជាក្ិចច ។ 
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3. អសំា សីទ្នបចចបុោា នា ោនកា មិនធ្លា ក្ច់ុះក្នុងអក្សុលធមជ៌ាប
ចចុបោា នជាសល 

4.  វិ យិ មភវតថបុទ្ោា នា សំា រវគបទ្ោា នា វា ោន វិ ិយ មភវតថុ ឬោន
រសចក្ដសីាុតជារ តុរតិ គរឺសចក្ដីរាយម នងិសរងវគតាមរំរនឿ
ជារ តុរិត ។ 

៦េនតិា មថី្នលក្ខណាទិ្ចតកុ្កៈ . 
1. េមនលក្ខណា ោនរសចក្ដអីតធ់នជ់ាលក្ខណៈ ។ 
2. ឥោា និ ាស ន ស្ល ោនកា អតធ់ន់ក្នុងសោវៈ ចំារពាះ បស់លអ 
និងមិនលអជាក្ិចច ។ 

3. អធិវាសនបចចបុោា នា អវរិោធបចចបុោា នា វា រ ៀ ចាក្រទី្ំានាស់ 
និងអតធ់នច់ំារពាះរសចក្ដរីព្កាធ បស់អនក្ ថ្ទ្ ។ 

4. យថ្លភូតទ្សសនបទ្ោា នា យល់ ឹងអំារវីតថុទំាងឡាយក្នុងសោ
វធមរ៌ិត ។ 
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៧សចចា មថី្នលក្ខណាទិ្ចតុក្កៈ . 
1. អវសិំា ទ្នលក្ខណា មិនបំាោនអ់នក្ ថ្ទ្ឲ្យយល់ព្ច ំា  រោយោា ត
ចាក្រីសចចធម ៌។ 

2. យថ្លសោវវោិវន ស្ល  បង្ហា ញនូវសោវៈថ្នអវីៗទំាងឡាយតាម
កា រិតជាក្ិចច ។ 

៨ា មីអធិោា នថ្នលក្ខណាទិ្ចតុក្កៈ . 
1. រពាធិសោភ រ សុ អធិោា នលក្ខណា ោនកា តាំាងោំាក្នុងកា 
សរព្មចរពាធិជាលក្ខណៈចាំាាច ់។ 

2. រតសំា  ប ិបកាខ ភិភវន ស្ល ោនកា ព្គបសងកតរ់លីឧបសគគរ ើមបី
បំាររញ ។ 

3. តតថ អចលតាបចចបុោា នា ោនកា មិនក្រព្មីក្ញាប់ញ័ ចំារពាះ
ឧបសគគរនាះជាសល ។ 

4. រពាធិសោភ  បទ្ោា នា ោនរពាធិសោភ   )ជារព្គឿងព្តាស់ ឹង( ជា
រ តុរិត ។ 
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៩រមតាត ា មថី្នលក្ខណាទិ្ចតកុ្កៈ . 
1.  ិតាកា បបវតតលិក្ខណា ោនសោរព្បព្រឹតតរៅក្នុងកា ចងរ់ួយ
អនក្ ថ្ទ្ ។ 

2.  ិតូបសំាហា  ស្ល អាោតវនិយ ស្ល វា ព្បក្បរោយសោវៈ
សបបុ ស និងក្ោច ត់បងន់ូវរសចក្ដីសអបរ់េោីម ។ 

3. សមោវបចចបុោា នា ោនរសចក្ដសីៃប់ ឬសោវៈព្តជាក្ក់្នុងកា 
ទ្ំានាក្់ទ្ំានងជាមួយអនក្ ថ្ទ្ជាសល ។ 

4. សតាត នំា មនាបោវទ្សសនបទ្ោា នា ោនរសចក្ដ ី ីក្ោយចំារពាះ
សតវរោក្ជារ តុរិត ។ 

១០ឧរបកាខ ា មីថ្នលក្ខណាទ្ិចតុក្កៈ . 
1. មរឈតាត កា បបវតតលិក្ខណា ោនកា បុិនព្បសបក់្នុងកា  ក្ាអកា ៈ
ជាក្ណាដ ល ជាលក្ខណៈ ។ 

2. សមោវទ្សសន ស្ល ក្នុងកា  ក្ា ឬទ្ទួ្លោរជាក្ណាដ លចំារពាះ
វតថុខ លររញចិតត ឬមិនររញចិតតជាក្ិចច ។ 
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3. ប ិោនុនយវបូសមបចចបុោា នា ោនកា សៃប់រព្កាធជាបរ់ំពាក្់ 
និងរសចក្ដរីព្តក្អ ជាសល ។ 

4. ក្មមសសក្តាបចចរវក្ខណាបទ្ោា នា ោនកា រិចា ណារលកី្មមសល
 បស់សតវរោក្ជារ ត ុ។ 

ក្ំាណតស់ោគ ល់ បស់អនក្និរនធក្នុងកា ស្លងា ម ី
កា ស្លងា មទីំាង១០រនះ ានចបប់ ិបូ រ ីយ ញុាំាងអងគព្រះ
សោម សមោុទ្ធឲ្យទ្ទួ្លនូវគុណធម ៌៏មហាវិរសស វិស្លលេោស់ រមសតុ
រលរីោក្ គឺកា ព្តាស់ ឹងជាព្រះសរវញ្ញុរុទ្ធ ចាក្់ធាុះនូវអវិជាជ ព្គប់
ខបបយ៉ាង ។ ររលរនាះព្រះអងគព្ទ្ង់ព្បក្បរោយទ្ិរវញ្ញញ ណ១០គឺ «
ទ្សរលញ្ញញណ» ។ រតីទ្សរលញ្ញញ ណទង១០ ោនអវីេាះ ? ទ្ស
រលញ្ញញ ណថ្នព្រះសោម សមោុទ្ធោន ូចតរៅ ៖ 
1. ព្រះសោម សមោុទ្ធ ព្ទ្ង់ព្ជាបចាស់     នូវរ តតុាមរ តុសង ព្ទ្ង ់
ព្ជាបចាស់នូវអំាររីមិនខមនជារ តុ តាមអំាររីមិនខមនជារ តុសង គឺ
ព្រះអងគព្ទ្ង់ព្ជាបនូវអវខី លព្តូវ អវីខ លេុសតាមរសចក្ដរីិត ។ 
2. ព្រះសោម សមោុទ្ធព្ទ្ង់ ព្ជាបចាស់នូវ វិាក្ថ្នក្ុសលក្មម និង 
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អក្ុសលក្មមខ លសតវរោក្ានរធវរី ីយ ទំាងអតីត អនាគត និង
បចចុបបនន តាមបចចយ័ តាមរ តុ តាមរសចក្ដរីិត ។ 
3. ព្រះសោម សមោុទ្ធ ព្ទ្ង់ព្ជាបចាស់នូវប ិបទ ជា ំរណី រៅកាន់ 
សុគតិ និងទ្ុក្គតិ ក្នុងទ្ីទំាងរួង )ថ្នសតវរោក្( តាមរសចក្ដរីិត ។ 
4. ព្រះសោម សមោុទ្ធ ព្ទ្ង់ព្ជាបចាស់នូវរោក្ )ាន ល់េនធ ធ្លតុ
អាយតនៈ( ខ លោនធ្លតុ )ាន ល់ចក្ខធុ្លតជុារ ើម ឬកាមធ្លតុ
ជារ ើម( រព្ចីនយ៉ាង ោនធ្លត ុ )ាន ល់លក្ខណៈរសសងៗ បស់
ធ្លតទុំាងរនាះ( រសសងៗគាន  តាមរសចក្ដរីិត ។ 

5. ព្រះសោម សមោុទ្ធព្ទ្ង់ព្ជាបចាស់នូវអធាព្ស័យរសសងៗគាន  បស់
សតវទំាងឡាយ តាមរសចក្ដីរតិ ។ 

6. ព្រះសោម សមោុទ្ធ ព្ទ្ង់ព្ជាបចាស់នូវឥង្រនទិយរក្ាៀវកាា  និងទ្ន់
រេាយ បស់រួក្សតវ ថ្ទ្ រួក្បុគគល ថ្ទ្ តាមរសចក្ដីរិត ។ 

7. ព្រះសោម សមោុទ្ធ ព្ទ្ង់ព្ជាបចាស់នូវរសចក្ដរីម មង រសចក្ដី
សូ សង់ នងិកា រចញចាក្្ន វិរោក្ខ សោធិ នងិសោបតតិ តាម
រសចក្ដរីិត ។ 
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8. ព្រះសោម សមោុទ្ធ លឹក្រ ីញជាតខិ ល ាននូវអាព្ស័យក្នុងអតតី 
កាលក្នាងមក្ជាអរនក្ជាតិ គ ឺលឹក្ាន១ជាតិ ២    ជាតិ ៣ជាតិ ៤ 
ជាតិ ៥ជាតិ ១០ជាតិ ២០ជាតិ ៣០ជាតិ ៤០ជាតិ ៥០ជាតិ ១០០ជាត ិ
១ពានជ់ាតិ ១ខសនជាតកិ្ា៏ន រព្ចីនសំា វ ដក្បប រព្ចីន វិវ ដក្បប រព្ចីន
សំា វិវ ដក្បបក្៏ានថ្ល ក្នុងភរឯរនាះអាតាម អញោនរ ម្ ះយ៉ាងរនះ 
ោនរគាព្តយ៉ាងរនះ ោនសមបុ យ៉ាងរនះ ោនអាហា យ៉ាងរនះ ាន
ទ្ទួ្លសុេទ្ុក្ខយ៉ាងរនះ ោនក្ំាណត់អាយពុ្តឹមប៉ាុរណាណ ះ អាតាម អញលុះ
ចុតចិាក្អតតោររនាះរ ីយ ានរៅរក្ីតក្នុងភរឯរនាះខ លរៅរក្ីត
ក្នុងភរឯរនាះរទ្ៀត អាតាម អញក្ោ៏នរ ម្ ះយ៉ាងរនះ ោនរគាព្ត
យ៉ាងរនះ ោនសមបុ យ៉ាងរនះ ោនអាហា យ៉ាងរនះ ទ្ទួ្លសុេទ្ុក្ខ
យ៉ាងរនះ ោនក្ំាណត់អាយពុ្តឹមប៉ារុណណះ លុះអាតាម អញរនាះ ចតុចិាក្
អតតោររនាះរ ីយ រទ្ីបមក្រក្ីតក្នុងភររនះឯង ។ 
9. ព្រះសោម សមោុទ្ធ ោនចក្ខ ុ៏ជាទ្ិរវ  ៏ប ិសុទ្ធក្នាង ួសចក្ខ ុបស់
ធមមតា ខតងរ ីញនូវសតវទំាងឡាយខ លចយុតខ លរក្ីតជាសតវ
ទបរថ្លក្េាះ េោងេ់ោស់េាះ ោនសមបុ លអេាះ ោនសមប ុអាព្ក្ក្េ់ាះ  
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ោនគតលិអេាះ ោនគតអិាព្ក្ក្េ់ាះ ព្ជាបច់ាស់នូវសតវទំាងឡាយខ ល
អរនាទ លរៅតាមក្មម ) បស់េាួន( ថ្លរអី ន៎ សតវទំាងអមាល
រនះ ។ល។  ខមងព្ជាបចាស់ )យ៉ាងរនះ( ។ 
10. ព្រះសោម សមោុទ្ធព្ទ្ង់ព្ជាបចាស់នូវ រចរតា វិមុតតនិូវបញ្ញញ  វិមុតតិមិន 
ោនអាសវៈ រព្ពាះអស់រៅថ្នអាសវៈទំាងឡាយ រោយព្ាជាញ  បស់
េាួនក្នុងបចចបុបននរ ីយ សរព្មចសព្ោនតរៅរោយឥ ិយបថ៤ ។ 
រនះឯងគឺទ្សរលញ្ញញ ណទំាង១០ ខ លព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់សរព្មចាន ។ 
ជាមួយគាន រនះខ   ព្រះសោម សមោុទ្ធព្ទ្ង់សរព្មចាននូវ «ទ្សកាយ
រល» (ក្ោា ំាងកាយ១០( ខ លអាចរព្បៀបរធៀបជាមួយក្ោា ំាង១០
ព្តក្ូល ំ ី )រូរ(  ូចខ្លងរព្កាម ៖ 
1. ក្ោា ំាង ំ ពី្តក្ូលកាឡាវក្ ំ ពី្បព្ក្តី១០ រសមនីឹងក្ោា ំាង ំ ពី្តក្ូល
គរងគយយ១ 

2. ក្ោា ំាងគរងគយយ១០ រសមនីឹងក្ោា ំាង ំ ពី្តក្ូលបណឌ  ១ 
3. ក្ោា ំាងបណឌ  ១០ រសមីនឹង ំ ពី្តក្ូលតមោ១ 
4. ក្ោា ំាងតមោ១០ រសមនីឹងបិងគល១ 
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5. ក្ោា ំាងបិងគល១០ រសមីនឹងក្ោា ំាងគនធ១ 
6. ក្ោា ំាងគនធ១០ រសមនីឹងមងគល១ 
7. មងគល១០ រសមនីឹងរ មវត១ 
8. រ មវត១០ រសមនីងឹឧរាសថ១ 
9. ឧរាសថ១០ រសមនីឹងក្ោា ំាង ំ ឆី្ទ្ទនត១ 
10. ក្ោា ំាង ំ ឆី្ទ្ទនត១០ រទី្បរសមនឹីងក្ោា ំាងកាយព្រះរុទ្ធ១អងគ ។ 
រោយទ្ំានងរនះ ក្ោា ំាងកាយព្រះសោម សមោទុ្ធ១ព្រះអងគរសមនឹីងក្ោា ំាង ំ ី
ព្បព្ក្តី ១ពាន់រកា ិ ឬរសមនឹីងក្ោា ំាងបុ ស១០ពាន់រកា ិ ។ 
ខ្លងរលីរនះ ជាទ្សរលញ្ញញ ណ និងកាយរល បស់ព្រះសោម សមោទុ្ធ
ខ លានព្តាស់ ួចរ ីយ ។ ចំារពាះព្រះរពាធិសតវខ លរុំាទន់
ព្តាស់ ឹង គកឺ្នុងសោវៈជានិយតរពាធិសតវ  ូចជា ព្រះរវសសនដ  ព្រះ
រតមិយៈ ព្រះមហារនក្ ។ល។ ក្ព៏្រះអងគព្ទ្ង់សរព្មចាននវូ
ញាណ និងឫទ្ធិ ៏ខ្លា ំាងកាា ជារន់ររក្ សូមរលីក្ខត វសិតា ១០ ខ ល
ព្រះមហាភកិ្ខ ុវសុរនធ ុអធបិាយ ថ្ល រពាធិសតវខ លចរព្មីនខ្លងសាូវ
ចិតត ានេោស់រ ីយព្ទ្ង់អាចសខមដងឫទ្ធឲិ្យរ ីញានចំារពាះអនក្ខ ល
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ោន រសចក្ដីរងឿងឆ្ៃល់ទំាងរួង រីរព្ពាះព្រះអងគានសរព្មចនូវវសិតា
១០យ៉ាង ។ ឫទ្ធិ ១០ យ៉ាងរនះោនខចងក្នុងគមោី រ ម្ ះ ទ្សភូមិ
ក្សូព្ត មហាវយតុតបបតត ិនិងធមមសងគ ៈ ។ រយងតាមគមោី ទ្សភូមិ
ក្សូព្ត ព្រះរពាធសិតវ រៅររលខ លរោក្្ន ល់ភូមទីិ្៨ គឺរន
ោនិរទ្ស )កា ចាបក់្ំារណីតខ លខលងធ្លា ក្់ចុះ( ព្រះអងគានសរព្មច
នូវឫទ្ធ១ិ០ ូចខ្លងរព្កាម ៖ 
1. អាយុវសិតា (ឫទ្ធិអាយុខវង(  ព្រះរពាធិសតវោនអធិបរតយយរៅ 
រលពី្ក្ខសថ្នរើវិត ានរសចក្ដថី្ល ព្រះអងគអាចបនតរើវិត បស់ព្រះអងគ
ឲ្យ ស់ខវងឆ្ៃ យរលីសអាយកុ្បប  ួសរីក្ គណនាក្ា៏ន ។ 
2. រចរតាវសិតា ព្រះអងគោនអធិបរតយយរៅរលចីិតត រព្ពាះព្រះអងគ
ានសរព្មចនូវ វិជាជ គាម នព្រំាខ ន រពាលគឺសោធពិ្គប់ព្បរភទ្ ។ 

3. ប កិាខ  វសិតា ព្រះអងគព្ទ្ង់ោនរំនាញខ្លងកា សគត់សគង់ រព្ពាះព្រះ 
អងគព្ទ្ង់ព្ជាបសរវក្ិចចកា ខ លព្តូវរ ៀបចំា នងិសមអិតសោអ ងខសនក្ខ្លង
សាូវរោក្ និងចព្ក្វាល ។ 
4. ក្មមវសិតា   ព្រះអងគោនអធិបរតយយរៅរលទី្រងវើ   រព្ពាះព្រះអងគ 
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យល់ចាស់ថ្ល សលទំាងឡាយសុទ្ធខតរក្ីតរចញរទី្រងវើក្នុងររល ៏
សមគួ  ។ 
5. ឧបបតតវិសិតា ព្រះអងគោនចំារណះស្លទ ត់ខ្លងក្ំារណីត រព្ពាះព្រះ 
អងគានរឈវងយល់រីរ ើមក្ំារណីតថ្នរិភររោក្ នងិចព្ក្វាល ។ 
6. អធិមុតតវិសិតា ព្រះអងគោនអធិបរតយយរៅរលរីំរនឿ ឬរៅរលី
កា តាំាងព្ាថ្លន  រព្ពាះព្រះអងគានរ ីញរោយព្បថ្រនូវព្រះសមោុទ្ធ
ព្គបព់្រះអងគរលី រិភររោក្ និងចព្ក្វាល ។ 

7. បណិធ្លនវសិតា ព្រះអងគោនអំាណាចរៅរលីោល់កា តាំាងសតា
ធិោា ន រព្ពាះព្រះអងគានរ ីញរោយព្បថ្រនូវសម័យខ លនឹងព្តូវ
ព្តាស់ជាអងគ ព្រះសោម សមោុទ្ធក្នុងអំា ុងព្រះសោម សមោុទ្ធអងគណា
មួយខ លជាកា  សមតាមកា តាំាងព្ាថ្លន  បស់ព្រះអងគ ។ 

8. ឥទ្ធវិសិតា ព្រះអងគជាអនក្ក្ំារូលខ្លងឫទ្ធិសព្ោបស់ខមដងឲ្យអនក្
ឆ្ៃល់អស់ ចមៃល់ រព្ពាះព្រះអងគានរ ីញរោយព្បថ្រនូវោល់កា 
រធវីា ិហា យ បស់អងគ ព្រះសោម សមោុទ្ធទំាងឡាយ ។ 
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9. ធមមវសិតា ព្រះអងគោនអានុោររៅរលធីមមរទ្សនា រព្ពាះព្រះ
អងគសខមដងធមោ៌នលមអ និងរីរោះ ទំាងបទ្រ ើម ទំាងបទ្ក្ណាដ ល 
និងបទ្ចុង ។ 

10. ញាណវសិតា ព្រះអងគព្ទ្ង់យល់យ៉ាងលអិតលអនន់ូវគុណសមបតតិ
 បស់ព្រះរុទ្ធ ទំាងឫទ្ធិ រ តជុាទ្ីតាំាងរំរនឿ ទំាងលក្ខណៈរិរសស
ខ លោនចំារពាះខតអងគ និងសញ្ញញ សោគ ល់ធំាតូចរលកីាយព្រះ
អងគ ។  ូរចនះ ព្រះអងគជាោច ស់រលី វិជាជ  ។ 

 ព្រះរុទ្ធ២៨ព្រះអងគ 
រៅក្នុងព្បរទ្សខ លព្បកាន់យក្ ព្រះរុទ្ធស្លសនា ខបបរថ វាទ្ ជា
ស្លសនាចំាបង  ចូជា ព្បរទ្សក្មោុជា ព្សីលង្ហក  ឡាវ ភូោ ថ្ថជារ ើម 
ខតងខតព្ា រធ សពូ្តនមស្លក   ព្រះរទុ្ធទំាង ២៨ ព្រះអងគរនះ រៅក្នងុ
រិធីបុណយជាតិខបបព្រះរុទ្ធស្លសនា។  

ព្រះនាមព្រះរុទ្ធ ខ លានព្តាស់ក្នងុអតីតកាល 

1. ព្រះរុទ្ធ តណា ងក ៈ Tanhamkara 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6%E2%80%8B
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%90%E1%9F%83
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%8F%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9F%88
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2. ព្រះរុទ្ធ រមធងក ៈ Medhamkara 
3. ព្រះរុទ្ធ ស ណងក ៈ Saranamkara 
4. ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ Dipamkara 
5. ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ Kondanna (Kaundinya) 
6. ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ Mangala 
7. ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ Sumana 
8. ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ Revata (Raivata) 
9. ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ Sobhita 
10. ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី Anomadassi (Anavamadarsin) 
11. ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ Paduma (Padma) 
12. ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ Narada 
13. ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ Padumuttara (Padmottara) 
14. ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ Sumadha (Sumedha) 
15. ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ Sujata 
16. ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី Piyadassi (Priyadarsin) 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%9B%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%84%E1%9E%97%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%84%E1%9E%98%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9A%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B8
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17. ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី Atthadassi (Arthadarsin) 
18. ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី Dhammadassi (Dharmadarsin) 
19. ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ Siddhattha 
20. ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ Tissa (Tishya) 
21. ព្រះរុទ្ធ សុសសៈ (បុសសៈ( Phussa (Pushya) 
22. ព្រះរុទ្ធ  វិបសសី Vipassi (Vipasyin) 
23. ព្រះរុទ្ធ សិេី Sikhi (Sikhin) 
24. ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ Vessabhu (Visvabhu) 
25. ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ Kakusanda (Krakucchanda) 
26. ព្រះរុទ្ធ រកានាគមនៈ Konagamana (Kanakamuni) 
27. ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ Kassapa (Kasyapa) 
28. ព្រះរុទ្ធ រគាតមៈ Gotama 

ចំារពាះព្រះនាមព្រះរុទ្ធបីអងគខ្លងរលី រៅមិនទន់ោនឯក្ស្ល 
ចាស់ោស់បញ្ញជ ក្់រីព្បវតតិព្រះអងគរ ីយ។ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%95%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%81%E1%9E%B8
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%97%E1%9E%BC
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%94%E1%9F%88
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%94
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រទុ្ធវងសតាោងទ្១ី 
ល. . នាមព្រះរទុ្ធ ោនជាតជិា រ ម្ ះព្រះនគ  ព្រះបតិា ព្រះោតា 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ ក្សព្ត  ោម វតី សុរទ្វៈ សុរមធ្ល 

២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ ក្សព្ត  មមវតី សុននទៈ សុជាតារទ្វី 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ ក្សព្ត ឧតត ៈ ឧតត ៈ ឧតតោ 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ ក្សព្ត ទ្ីព្ក្ុងរមេលៈ សុទ្តកៈ សិ ិោ 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ ក្សព្ត ទ្ីព្ក្ុងសុធញ្ញក្ៈ  វិបុលៈ  វិបុោ 

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ ក្សព្ត សុធមមៈ សុធមមៈ សុធោម  

៧ ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី ក្សព្ត ចនទវត ី យសវា យរស្លធោ 

៨ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ ក្សព្ត ចមបក្ៈ អសមៈ អសោ 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ បុព្តរសតចចព្ក្ ធញ្ញវត ី សុរទ្វៈ អរនាោ 

១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមតុត ៈ ក្សព្ត  ងសវតី អាននទៈ សុជាតា 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ក្សព្ត សុទ្សសនៈ សុទ្តតៈ សុទ្តាត  

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ ក្សព្ត សុមងគលៈ ឧគគតៈ បោវត ី

១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ក្សព្ត សុធញ្ញៈ សុទ្តតៈ សុចនាទ  

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី ក្សព្ត ទ្ីព្ក្ុងរស្លភណៈ ស្លគ ៈ សុទ្សសនា 
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១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី ក្សព្ត ទ្ីព្ក្ុងស ណៈ ស ណៈ សុននាទ  

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ ក្សព្ត ទ្ីព្ក្ុងរវោវៈ ឧរទ្នៈ សុសសា 

១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ ក្សព្ត ទ្ីព្ក្ុងរេមក្ៈ រនសនតៈ បទ្ុោ 

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ ក្សព្ត កាសិក្ៈ រយរសន សិ ិោ 

១៩ ព្រះរុទ្ធ វិបសសី ក្សព្ត រនធុមត ី រនធុមៈ រនធុមត ី

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេ ី ក្សព្ត អ ុណវត ី អ ុណៈ បោវត ី

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ ក្សព្ត អរនាម សុបបតិតៈ យសវតី 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ ព្ពា មណ៍ រេមបូ  ី អគគិទ្តតព្ពា មណ៍  វិស្លខ្ល 

២៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគមនៈ ព្ពា មណ៍ រស្លភវត ី យញ្ញទ្តតព្ពា មណ៍ ឧតតោ 

២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ ព្ពា មណ៍ ពាោណស ី ព្រ មទ្តតព្ពា មណ៍ ធនវត ី

២៥ ព្រះរុទ្ធ រគាតមៈ ក្សព្ត ក្បិលរសត ុ សុរទធ ទ្នៈ សិ ិមហាោយរទ្វី 

រុទ្ធវងស 
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រុទ្ធវងសតាោងទី្២ 
 

 

 

 

 

 

សុរមធបណឌ តិព្កាបរធវីជាស្លោ នថ្លវ យព្រះរុទ្ធទី្បងក យងឆ្ាង 

រលេរ ៀង នាមព្រះរទុ្ធ ព្គបព់្គងសទះ 
ព្ាស្លទ្ ព៏្បរស ី៣េនង 

ព្ាស្លទ្ទ្១ី ព្ាស្លទ្ទ្២ី ព្ាស្លទ្ទ្៣ី 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ ១មឺុនឆ្ន ំា  ងសព្ាស្លទ្ រកាញ្ចព្ាស្លទ្ មយុ ព្ាស្លទ្ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Ascetic_Sumedha_and_Dipankara_Buddha.jpg
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២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ ១មឺុនឆ្ន ំា  ុចិ សុ ុចិ សុភ 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ ៩ពាន់ឆ្ន ំា យសវ សុចិម សិ ិម 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ ៩ពាន់ឆ្ន ំា ចនទ សុចនទ វ ំស 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ ៦ពាន់ឆ្ន ំា សុទ្សសន  តនគឃី អារវ  

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ ៩ពាន់ឆ្ន ំា កុ្មុទ្ ន ិនី បទ្ុម 

៧ ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី ១មឺុនឆ្ន ំា សិ ី ឧបសិ ី វឌ្ឍ 

៨ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ ១មឺុនឆ្ន ំា ននទ វសុ យសតត  

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ៩ពាន់ឆ្ន ំា រិត  វិរិត អភិោម 

១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ ៩ពាន់ឆ្ន ំា នា  ី ពា ន យសវតី 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ៩ពាន់ឆ្ន ំា សុចនទ ក្ញ្ចន សិ ីវឌ្ឍ 

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ ៩ពាន់ឆ្ន ំា សិ ី ឧបសិ ី ចនទ 

១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ៩ពាន់ឆ្ន ំា សុនិមមល  វិមល គិ ិគូហា 

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី ៩ពាន់ឆ្ន ំា អម គិ សុ គិ គិ ិពា ន 

១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី ៨ពាន់ឆ្ន ំា អ រ  វិ រ សុទ្សសន 

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ ១មឺុនឆ្ន ំា រកាកាស ឧបបល រកាក្នុទ្ 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  136 

 

រទុ្ធវងសតាោងទ្៣ី 
រល
េ
រ ៀ
ង 

នាមព្រះរទុ្ធ ព្សតបីរព្ម ី ព្រះអគគមរ ស ី
ព្រះនាមព្រះ
ឱ ស 

យងរៅ
បសួរោយ 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ ៣ខសន ូប បទ្ុោ ឱសភក្ខនធ យន ំ ី 

១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ ៧ពាន់ឆ្ន ំា គុណរសលៈ អានាទ្យិ និសក្ 

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ ៩ពាន់ឆ្ន ំា គ ុ   ំាស សុវណណតា  

១៩ ព្រះរុទ្ធ វិបសសី ៨ពាន់ឆ្ន ំា ននទ សននទ សិ ិម 

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេី ៧ពាន់ឆ្ន ំា សុវឌ្ឍក្ គិ ី នា ីវា ន 

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ ៦ពាន់ឆ្ន ំា  ុចិ សុ តិ វឌ្ឍក្ 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ ៤ពាន់ឆ្ន ំា កាមវឌ្ឍ កាមសុទ្ធ ិ  តិវឌ្ឍន 

២៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគមនៈ ៣ពាន់ឆ្ន ំា តុសិត សនតុសិត សនតុ ា 

២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ ២ពាន់ឆ្ន ំា  ំាស យស សិ ីចនទ 

២៥ ព្រះរុទ្ធ រគាតមៈ ២៩ឆ្ន ំា សុចនទ រកាក្នុទ្ រកាញ្ច 
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២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ ៣ខសន ូប  ុចិរទ្វី រិវិតរសន យន ថ 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ ៣មឺុន ូប យសវតី សីវលៈ យនរសះ 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ ៦៣ខសន ូប វ ំសកី្ អនូបមំា យន ំ ី 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ ៣៣ខសន ូប សុទ្សសនា វ ុណៈ យន ថ 

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ ៤ពាន់ ូប កិ្មិោ សី ៈ ព្ាស្លទ្ 

៧ ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី ២៣ពាន់ ូប សិ ិោ ឧបស្លលៈ ខព្គខសនង 

៨ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ ៣៣ពាន់ ូប ឧតតោ  មម យន ថ 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ៤៣ពាន់ ូប  វីរិតរសនា ននុតត  
ព្រះាទ្
ផ្តទ ល់ 

១
០ 
ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ ៤៣ពាន់ ូប វសុលទ្តាត  ឧតត ៈ ព្ាស្លទ្ 
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១
១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ១៦ពាន់ ូប សុមនា បុនរវៈ យន ំ ី 

១
២ 
ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ ២៣ពាន់ ូប សិ ិននាទ  ឧបរសន យនរសះ 

១
៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ៣៣ពាន់ ូប  វិមោ ក្ញ្ចនារវ ៈ យន ថ 

១
៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី ៣៣ពាន់ ូប  វិស្លខ្ល រសលៈ យនរសះ 

១
៥ 
ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី ៤០ពាន់ ូប  វិចិរកាសី បុញ្ញវឌ្ឍនៈ ព្ាស្លទ្ 

១
៦ 
ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ ៤៨ពាន់ ូប សុមនា អនុបមៈ ខព្គខសនង 

១
៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ ៣០ពាន់ ូប សុភព្ទ អាននទៈ យនរសះ 
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១
៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ ២៣ពាន់ ូប កី្ស្លរគាតមី អាននទៈ យន ំ ី 

១
៩ 
ព្រះរុទ្ធ វិបសសី ៤៣ពាន់ ូប សុទ្សសនា សមវតតក្ខនធៈ យន ថ 

២
០ ព្រះរុទ្ធ សិេី ២៤ពាន់ ូប សរវកាោ អតុលៈ យន ំ ី 

២
១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ ៣០ពាន់ ូប សុចិតាត  សុបបរុទ្ធៈ ខព្គខសនង 

២
២ 
ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ ៣០ពាន់ ូប រោបិនី ឧតត ៈ យន ថ 

២
៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគមនៈ ១៦ពាន់ ូប  ុចិគតាត  សតថវា ៈ យន ំ ី 

២
៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ ៤៨ពាន់ ូប សុននាទ   វិរិតរសនៈ ព្ាស្លទ្ 

២
៥ 
ព្រះរុទ្ធ រគាតមៈ ៤០ពាន់ ូប យរស្លធោ ោ ុល យនរសះ 

រទុ្ធវងសតាោងទ្៤ី 

រលេ នាមព្រះរទុ្ធ រាយមអស់ ព្រះអងគព្តាស់រព្កាមរ ើម ព្រះ សមពី្បោណ 
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រ ៀង 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ ១០ខេ រ ើមរលៀប ១០រយរន៍សរវកាល 

២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ ១០ខេ ស្លលក្លាណីព្រឹក្ស)រ ើម
រលា នាង(  សមីព្បោណមិនាន 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ ៨ខេ នាគព្រឹក្ស)រ ើមេទឹង( 
១មឺុនរោក្ធ្លតុសរវ
កាល 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ ១០ខេ នាគព្រឺក្ស  សមីព្បោណមិនាន 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ ៧ខេ នាគព្រឺក្ស ១រយរន៍សរវកាល 

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ ៧ថ្ថៃ នាគព្រឹក្ស  សមីព្បោណមិនាន 

៧ ព្រះរុទ្ធ 
អរនាមទ្សសី 

១០ខេ អរជុនព្រឹក្ស)រ ើមអង្រងកង(  សមីព្បោណមិនាន 

៨ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ ៨ខេ មហារស្លណៈ)រ ើមព្មំា(  សមីព្បោណមិនាន 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ៧ថ្ថៃ មហារស្លណៈ ១រយរន៍សរវកាល 

១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ ៧ថ្ថៃ រ ើមព្សល់  សមីព្បោណមិនាន 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ៨ខេ និមោព្រឹក្ស)រ ើមរមត ( ១រយរន៍សរវកាល 

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ ៩ខេ រ ើមឫសសីធំា  សមីព្បោណមិនាន 
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១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ៦ខេ ក្កុ្ធព្រឹក្ស)រ ើមថ្លៃ ន់(  សមីព្បោណមិនាន 

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី ៨ខេ ចមបក្ព្រឹក្ស)រ ើមចមា( ១រយរន៍សរវកាល 

១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី ៧ថ្ថៃ រ ើមទ្នាា ប់  សមីព្បោណមិនាន 

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ ១០ខេ ក្ណណ ិកា ព្រឺក្ស  សមីព្បោណមិនាន 

១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ ក្នាះខេគត់ អសន)រ ើមធនង់(  សមីព្បោណមិនាន 

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ ៧ថ្ថៃ រ ើមក្នទួតថ្ព្រ  សមីព្បោណមិនាន 

១៩ ព្រះរុទ្ធ វិបសសី ៨ខេ ា លិព្រឹក្ស)សខងក( ៧រយរន៍សរវកាល 

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេី ៨ខេ បុណឌ  ិក្ព្រឹក្ស)ស្លវ យស( ៣រយរន៍សរវកាល 

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ ៦ខេ មហាស្លលព្រឹក្ស  សមីព្បោណមិនាន 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ ៨ខេ សិ ិសព្រឹក្ស)រព្ចស( ១០រយរន៍សរវកាល 

២៣ 
ព្រះរុទ្ធ រកានាគម
នៈ ៦ខេ ឧទ្ុមោ ព្រឹក្ស)ោវ (  សមីព្បោណមិនាន 

២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ ៧ថ្ថៃ និរព្គាធព្រឹក្ស)ថ្ព្រ(  សមីព្បោណមិនាន 

២៥ ព្រះរុទ្ធ រគាតមៈ ទ្ុក្ក កិ្ ិយ ៦
វសា 

រពាធិ៍ាយ ១រាមសរវកាល 
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រទុ្ធវងសតាោងទ្៥ី 

រលេ
រ ៀង នាមព្រះរទុ្ធ ទ្កី្ខនាងសំា ខ ងធមម

ចព្ក្ 
ញុាំា ងររកួ្សតវរអាយព្តាស់ ងឹ៣រលកី្ធំៗា  

រលកី្ទ្១ី រលកី្ទ្២ី រលកី្ទ្៣ី 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ ននាទ ោម 
១០០រកា ិរទ្វ
តា ៩០រកា ិ 

៩០ពាន់រកា ិ)រទ្វ
តា( 

២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ 
 

១ខសនរកា ិ ៩០ពាន់រកា ិ ៨០ពាន់រកា ិ 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ 
 

១ខសនរកា ិ ១ខសនរកា ិ 
៩០រកា ិ  

ឯ ិភិក្ខុ 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ 
 

១ខសនរកា ិ ១ខសនរកា ិ ៩០ពាន់រកា ិ 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ 
 

មិនអាចោប់
ាន 

១ខសនរកា ិ ១ខសនរកា ិ 

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ 
 

មិនអាចោប់
ាន ៩មឺុនរកា ិ ១ពាន់រកា ិ 

៧ 
ព្រះរុទ្ធ 
អរនាមទ្សសី ឧទ្ានសុទ្សសនៈ ១ យរកា ិ ៨០រកា ិ ៧៨រកា ិ 

៨ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ 
 

១ យរកា ិ ៩០រកា ិ ៨០រកា ិ 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ឧទ្ានធនញ្ជៈ ១ខសនរកា ិ ៩០ពាន់រកា ិ ៨០រកា ិ 
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១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ ឧទ្ានមិថិោ ១ខសនរកា ិ ៣៧ពាន់ ៥ោន 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ឧទ្ានសុទ្សសនៈ ១ខសនរកា ិ ៩០ពាន់រកា ិ ៨០ពាន់រកា ិ 

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ ឧទ្ានសុមងគលៈ ៨០រកា ិ ៣៧ខសន ៦០ខសន 

១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ឧទ្ានឧសក្ៈ ១ខសនរកា ិ ៩ពាន់រកា ិ ៨០រកា ិ 

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី ឧទ្ាន ១ខសនរកា ិ ១ខសនរកា ិ ១ខសនរកា ិ 

១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី មិគទយវន័ ១ខសនរកា ិ ៩០រកា ិ ៨០រកា ិ 

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ មិគទយវន័ ១ខសនរកា ិ ៩០រកា ិ ៩០រកា ិ 

១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ មិគទយវន័ ១ យរកា ិ ៩០រកា ិ ៦០រកា ិ 

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ មិគទយវន័ ៨០ខសន ៩០ខសន ៨០ខសន 

១៩ ព្រះរុទ្ធ វិបសសី មិគទយវន័ 
មិនអាចោប់
ាន ៨៤ពាន់ ៨៤ពាន់ 

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេី មិគទយវន័ ១ខសនរកា ិ ៩០ពាន់រកា ិ ៨០ពាន់រកា ិ 

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ 
 

៨មឺុនរកា ិ ៧០ពាន់រកា ិ ៦០រកា ិ 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ មិគទយវន័ ៤មឺុនរកា ិ ៣មឺុនរកា ិ មិនអាចោប់ាន 

២៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគម
នៈ 

មិគទយវន័ ៣មឺុនរកា ិ ២មឺុនរកា ិ ១មឺុនរកា ិ 
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២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ មិគទយវន័ ២មឺុនរកា ិ ១មឺុនរកា ិ ៥ពាន់រកា ិ 

២៥ ព្រះរុទ្ធ រគាតមៈ 
ឥសិបទ្នៈ មិគទយ
វន័ ១៨រកា ិ 

មិនអាចោប់
ាន មិនអាចោប់ាន 

រទុ្ធវងសតាោងទ្៦ី 

រលេរ ៀង នាមព្រះរទុ្ធ 
របួរុសំ្លវក័្សននាិត៣រលកី្ 

ភកិ្ខជុាឧបោា ក្ 
រលកី្ទ្១ី រលកី្ទ្២ី រលកី្ទ្៣ី 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ ១ខសនរកា ិ ១០០រកា ិ ៩០រកា ិ ស្លគតៈ 

២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ ១ខសនរកា ិ ១ពាន់រកា ិ ៩០រកា ិ អនុ ុទ្ធៈ 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ ១រកា ិ ១ខសនរកា ិ ៩០រកា ិ ាលិតៈ 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ ១ខសនរកា ិ ៩០រកា ិ ៨០រកា ិ ឧរទ្នៈ 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ មិនអាចោប់ាន ១ខសនរកា ិ ១ខសនរកា ិ សមភវៈ 

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ ១ យរកា ិ ៩០រកា ិ ៨០រកា ិ អរនាមៈ 

៧ ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី ៨ខសន ៧ខសន ៦ខសន វ ុណៈ 

៨ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ ១ខសនរកា ិ ៣ខសន ២ខសន វ ុណៈ 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ១ខសនរកា ិ ៩០ពាន់រកា ិ ៨០ខសន វារស ាៈ 
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១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ ១ខសនរកា ិ ៩០ពាន់រកា ិ ៨០ពាន់រកា ិ សុមនៈ 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ១ យរកា ិ ៩០រកា ិ ៨០រកា ិ ស្លគ ៈ 

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ ៦០ខសន ៥០ខសន ៤ខសន នា ទ្ៈ 

១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ១ខសនរកា ិ ៩០រកា ិ ៨០រកា ិ រស្លភិតៈ 

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី ៩៨ពាន់អងគ ៨៨ពាន់ ៧៨ពាន់ អភយៈ 

១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី ១ពាន់រកា ិ ១ យរកា ិ ៨០រកា ិ សុទ្តថរតថ ៈ 

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ ១ យរកា ិ ៩០រកា ិ ៨០រកា ិ រ វតៈ 

១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ ១ខសន ៩០ខសន ៨០ខសន សមគៈ 

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ ៦០ខសន ៥០ខសន ៤០ខសន សភិយៈ 

១៩ ព្រះរុទ្ធ វិបសសី ៦៨ខសន ១ខសន ៨មឺុន អរស្លក្ៈ 

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេី ១ខសន ៨មឺុន ៧មឺុន រេមងក ៈ 

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ ៨០ពាន់រកា ិ ៧០ពាន់រកា ិ ៦០ពាន់រកា ិ ឧបបសនតៈ 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ ៤មឺុន - - រុទ្ធិរៈ 

២៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគមនៈ ៣មឺុន - - រស្លតថិរៈ 

២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ ២មឺុន - - សរវមិតត 
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២៥ ព្រះរុទ្ធ រគាតម ១២៥០អងគ - - អាននទ 

រទុ្ធវងសតាោងទ្៧ី 

រលេរ ៀង នាមព្រះរទុ្ធ 
អគគស្លវក័្ អគគស្លវកិា 

ទ្១ីព្រះនាម ទ្២ីព្រះនាម ទ្១ីព្រះនាម ទ្២ីព្រះនាម 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ សុមងគលៈ តិសសៈ ននាទ  សុននាទ  

២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ ភទ្ទៈ សុភទ្ទៈ តិសា ឧបតិសា 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ សុរទ្វៈ ធមមរសនៈ សីវោ អរស្លកា 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ ស ណៈ ោវិតតតៈ រស្លណា ឧបរស្លណា 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ វ ុណៈ ព្រ មរទ្វៈ ភទទ  សុភទទ  

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ អសមៈ សុរនតតៈ នកុ្ោ សុជាតា 

៧ ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី និសភៈ អរនាមៈ សុនទោ សុមនា 

៨ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ ស្លលៈ ឧបស្លលៈ ោធ្ល សុោធ្ល 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ភទ្ទស្លលៈ រិតមិតៈ ឧតតោ សគគុនី 

១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ រទ្វិល សុជាតៈ អមិតា អសោ 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ស ណៈ សរវកាមៈ ោោ សុោោ 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  147 

 

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ សុទ្សសនៈ សុរទ្វៈ នាគា នាគសោនា 

១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ាលិតៈ សរវទ្សស ី សុជាតា ធមមទ្ិនាន  

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី សនតៈ ឧបសនតៈ ធោម  សុធោម  

១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី បទ្ុមរតថ ៈ បុសសរទ្វរតថ ៈ រេោ សចចនាោ 

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ សមោលរតថ ៈ សុមិតតរតថ ៈ សីវោ សុោោ 

១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ ព្រ មរទ្វរតថ ៈ ឧទ្យរតថ ៈ សុសា សុទ្តាត  

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ សុ ក្ខិតៈ ធមមរសនៈ ចាោ ឧបចាោ 

១៩ ព្រះរុទ្ធ វិបសសី េនធៈ តិសសៈ ចនាទ  ចនទមិតាត  

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេី អភិភូ សមភវៈ មេិោ បទ្ុោ 

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ រស្លណៈ ឧតត ៈ ោោ សោនា 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ  វិធុ ៈ សញ្ជីវៈ ស្លោ ចមា 

២៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគមនៈ ភិរយាសៈ ឧតត ៈ សុមុទទ  ឧតតោ 

២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ តិសសៈ ោ ទវ រៈ អនុោ ឧ ុរវោ 

២៥ ព្រះរុទ្ធ រគាតម ឧបតិសសៈ)ស្ល ីបុព្ត( រកាលិតៈ)រោគគោា ន( រេោ ឧបបលវណាណ  
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រទុ្ធវងសតាោងទ្៨ី 

រលេរ ៀង នាមព្រះរទុ្ធ 
ឧាសក្ជាឧបោា ក្ ឧាសកិាជាឧបោា យកិា 

បលាង័កក្ំារស់ 
នាម នាម នាម នាម 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ តបុសសៈ ភលាក្ៈ សិ ិោ រស្លណា ៥៣ តថ 

២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ រស្លណៈ ឧបរស្លណៈ ននាទ  សិ ិោ ៥៧ តថ 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ ននទៈ  វិស្លេៈ អនុឡា សុមនា ៥៧ តថ 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ វ ុណៈ ស ណៈ ចាោ ឧបចាោ ៦០ តថ 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ វ ុណៈ សុ ភៈ ាោ ឧបាោ ៥៣ តថ 

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ  មមៈ សុរនតតៈ នកុ្ោ ចិតាត  ៣៨ តថ 

៧ ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី ននទិវឌ្ឍៈ សិ ិវឌ្ឍៈ ឧបោ បុទ្ុោ ៣៨ តថ 

៨ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមៈ សភិយៈ អសមៈ  ុចិ ននទិោោ ៣៨ តថ 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ឧគគ ិនទៈ វសភៈ ឥនទវ ី គណឌ ី ៥៧ តថ 

១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ អមិតៈ តិសសៈ  តាថ  សុចិតាត  ៣៨ តថ 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ឧ ុរវលៈ យសវៈ យស្ល សិ ិវា ៥៧ តថ 

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ សុទ្តតៈ ចិតតៈ សុភង្រទទ  បទ្ុោ ៣២ តថ 

១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី សនទក្ៈ ធមមិក្ៈ  វិស្លខ្ល ធមមទ្ិនាន  ៥៣ តថ 



រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុសមថធរោ អុិត សុជាតិ  149 

 

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី អកុ្ ៈ សិនភៈ មកិ្ោ សុននាទ  ៥៣ តថ 

១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី សុភទ្ទៈ ក្ ិសសៈ ស្ល ិស្ល ក្ ិសា ៥៣ តថ 

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ សុបបិយៈ សមោុទ្ធៈ  ោម  សុ ោម  ៤០ តថ 

១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ សមោលៈ សិ ិ កិ្ស្លរគាតមី ឧបរសនា ៤០ តថ 

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ អនញ្ជៈ  វិស្លេៈ បទ្ុោ សិ ិនាគា ៣៨ តថ 

១៩ ព្រះរុទ្ធ វិបសសី បុនរវសុមិតតៈ នាគៈ សិ ិោ ឧតតោ ៥៣ តថ 

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេី សិ ិវឌ្ឍៈ ននទៈ ចិតាត  សុចិតាត  ៣២ តថ 

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ រស្លតថិក្ៈ  មមៈ រគាតមី សិ ិោ ៤០ តថ 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ អចចុគគតៈ សុមនៈ ននាទ  សុននាទ  ២៦ តថ 

២៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគមនៈ ឧគគៈ រស្លមរទ្វៈ សីវោ ស្លោ ២០ តថ 

២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ សុមងគលៈ   ិកា ៈ  វិរិតរសនា ភង្រទទ  ១៥ តថ 

២៥ ព្រះរុទ្ធ រគាតមៈ ចិតតៈ  តាថ  វក្ៈ ននទោតា ឧតតោ ១៤ តថ 

រទុ្ធវងសតាោងទ្៩ី 
រលេរ ៀង នាម ព្រះរទុ្ធ ោនក្ំារស់ ោនព្រះរនម ក្ខនាងប និពិាវ ន ព្រះធ្លតរុចតយិ 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ ៨០ តថ ១ខសនឆ្ន ំា ននទោម ក្ំារស់៣៦រយរន៍ 
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២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ ៨៨ តថ ១ខសនឆ្ន ំា ននទោម ក្ំារស់៧រយរន៍ 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ ៨៨ តថ ៩មឺុនឆ្ន ំា ឧទ្ានរវសស ៈ ក្ំារស់៣០រយរន៍ 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ ៩០ តថ ៩មឺុនឆ្ន ំា អង្ហគ ោម ក្ំារស់៤រយរន៍ 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ ៨០ តថ ៦មឺុនឆ្ន ំា . ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ ៥៨ តថ ៩មឺុនឆ្ន ំា សីហាោម ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

៧ ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី ៥៨ តថ ១ខសនឆ្ន ំា ធោម ោម ក្ំារស់២០រយរន៍ 

៨ ព្រះរុទ្ធ បុទ្ុមៈ ៥៨ តថ ១ខសនឆ្ន ំា ធោម ោម ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ៨៨ តថព្ក្រុំា ៩មឺុនឆ្ន ំាគត់ សុទ្សសនបុ ី ក្ំារស់៤រយរន៍ 

១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ ៥៨ តថព្ក្រុំា ១ខសនឆ្ន ំា ននាទ ោម ក្ំារស់១២រយរន៍ 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ៨៨ តថព្ក្រុំា ៩មឺុនឆ្ន ំាគត់ រមធ្លោម ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ ៥០ តថព្ក្រុំា ៩មឺុនឆ្ន ំាគត់ រសោោម ក្ំារស់៣គាវុត 

១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ៨០ តថ ៩មឺុនឆ្ន ំា អសសតាថ ោម ក្ំារស់៣រយរន៍ 

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី ៨០ តថ ១ខសនឆ្ន ំា អរនាោោម ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី ៨០ តថ ១ខសនឆ្ន ំា រក្សោម ក្ំារស់៣រយរន៍ 

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ ៦០ តថ ១ខសនឆ្ន ំា អរនាោោម ក្ំារស់៤រយរន៍ 
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១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ ៦០ តថ ១ខសនឆ្ន ំា ននទោម ក្ំារស់៣រយរន៍ 

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ ៥៨ តថ ៩មឺុនឆ្ន ំា រសនាោម ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

១៩ ព្រះរុទ្ធ វិបសសី ៨០ តថ ៨មឺុនឆ្ន ំា សុមិតតោោម ក្ំារស់៧រយរន៍ 

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេី ៧០ តថ ៧មឺុនឆ្ន ំា អសាោម ក្ំារស់៣រយរន៍ 

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ ៦០ តថ ៦មឺុនឆ្ន ំា រេោោម ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ ៤០ តថ ៤មឺុនឆ្ន ំា រេោោម ក្ំារស់១គាវុត 

២៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគមនៈ ៣០ តថ ៣មឺុនឆ្ន ំា បរវតាោម ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ ២០ តថ ២មឺុនឆ្ន ំា រសតរាោម ក្ំារស់១រយរន៍ 

២៥ ព្រះរុទ្ធ រគាតមៈ ១៦ តថ ១០០ឆ្ន ំា(១( នគ កុ្សិនាោ ព្រះធ្លតុខចក្ជាចំាខណក្ 

(១( អាយុក្បប បស់មនុសសក្នុងរំនាន់ស្លសនាព្រះរុទ្ធរគាតម គឺ១០០ឆ្ន ំា។ ព្រះអងគ ព្ទ្ង់ប ិនិពាវ នក្នុង
ព្រះរនាម យុ៨០ឆ្ន ំា រោយស្ល ព្រះអងគព្ទ្ងា់នោក់្អាយុសង្ហខ  រៅចំារពាះមុេោ ។ 

រទុ្ធវងសតាោងទ្១ី០ 
រលេ
រ ៀង 

នាម ព្រះរទុ្ធ ព្រះប មរពាធសិតវ ក្បបព្តវូានព្តាស់ 

១ ព្រះរុទ្ធ ទ្ីបងក ៈ ជាព្ពា មណ៍ នាម សុរមធបណឌ ិតតាបស ៤អសងខយយ ១ខសន
ក្បប 
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២ ព្រះរុទ្ធ រកាណឌ ញ្ញៈ ជាក្សព្ត នាម វិរិតាវី ានបួស ក្បបព្បោណមិនាន 

៣ ព្រះរុទ្ធ មងគលៈ ជាព្ពា មណ៍ នាម សុ ុចិ ានបួស ក្បបព្បោណមិនាន 

៤ ព្រះរុទ្ធ សុមនៈ ជារសតចនាគ នាម អតុលៈ  ក្ាសីល ក្បបព្បោណមិនាន 

៥ ព្រះរុទ្ធ រ វតៈ ជាព្ពា មណ៍ នាម អតិរទ្វ  ក្ាសីល ក្បបព្បោណមិនាន 

៦ ព្រះរុទ្ធ រស្លភិតៈ ជាព្ពា មណ៍ នាម សុជាត  ក្ាសីល ក្បបព្បោណមិនាន 

៧ ព្រះរុទ្ធ អរនាមទ្សសី ជាយក្ស ោនឫទ្ធិរព្ចីន  ក្ាសីល ក្បបព្បោណមិនាន 

៨ ព្រះរុទ្ធ បុទ្ុមៈ ជាសតវសី ៈ  ក្ាសីល ក្បបព្បោណមិនាន 

៩ ព្រះរុទ្ធ នា ទ្ៈ ជាតាបស ក្បបព្បោណមិនាន 

១០ ព្រះរុទ្ធ បទ្ុមុតត ៈ ជារ ិល)តាបស( ក្បបទ្ី១ខសន 

១១ ព្រះរុទ្ធ សុរមធៈ ជាោណរ នាម ឧតត  ានបួស ក្បបទ្ី៣០ពាន់ 

១២ ព្រះរុទ្ធ សុជាតៈ ជារសតចចព្ក្រតតិ ានបួស ក្បបទ្ី៣០ពាន់ 

១៣ ព្រះរុទ្ធ បិយទ្សសី ជាោណរ នាម ក្សសបៈ  ក្ាសីល ក្បបទ្ី១៨០០ 

១៤ ព្រះរុទ្ធ អតថទ្សសី ជាតាបស នាម សុសិមៈ ោនឫទ្ធិអភិញ្ញញ  ក្បបទ្ី១៨០០ខ ម រចៀវ 

១៥ ព្រះរុទ្ធ ធមមទ្សសី ជាព្រះឥង្រនទ នាម បុ ិនទទ្ៈ ក្បបទ្ី១៨០០ 

១៦ ព្រះរុទ្ធ សិទ្ធតថៈ ជាតាបស នាម មងគល ោនក្ោា ំាងអភិញ្ញញ  ក្បបទ្ី៩៤ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A0%E1%9F%82%E1%9E%98_%E1%9E%85%E1%9F%80%E1%9E%9C
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១៧ ព្រះរុទ្ធ តិសសៈ ជាក្សព្ត នាម សុជាតៈ បួសជាឥសីោន
អភិញ្ញញ  ក្បបទ្ី៩២ 

១៨ ព្រះរុទ្ធ បុសសៈ ជាក្សព្ត នាម វិរិតៈ ានបួស ក្បបទ្ី៩២ 

១៩ ព្រះរុទ្ធ  វិបសសី ជារសតចនាគ នាម អតុលៈ  ក្ាសីល ក្បបទ្ី៩១ 

២០ ព្រះរុទ្ធ សិេី ជាក្សព្ត នាម អ ិនទមៈ  ក្ាសីល ក្បបទ្៣១ 

២១ ព្រះរុទ្ធ រវសសភូ ជាក្សព្ត នាម សុទ្សសនៈ ានបួស ក្បបទ្ី៣១ 

២២ ព្រះរុទ្ធ ក្ក្កុសនធៈ ជាក្សព្ត នាម រេមៈ ានបួស ក្នុងភទ្ទក្បបរនះ 

២៣ ព្រះរុទ្ធ រកានាគម
នៈ 

ជាក្សព្ត នាម បរវតៈ ានបួស ក្នុងភទ្ទក្បបរនះ 

២៤ ព្រះរុទ្ធ ក្សសបៈ ជាោណរ នាម រជាតិាល ានបួស ក្នុងភទ្ទក្បបរនះ 

ព្រះរទុ្ធខ លនងឹឧបតតរិ ងីក្នងុកាលអនាគត 
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https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/5000year/photos/pcb.4108993869118657/4109012645783446/?__cft__%5b0%5d=AZXUB8pB50OAh4SE2-qjgOty79xfdA3e4KluJShocpiH3pwHIohLBUKACxPagMo6Q-455OgVAw38BH3ZkEVZBFfHDKJsNMb-KEbFRUZQjXuV_1qsE0Ofb4uGV4fTzmnncuxJZCn3U4DoI5H4r07dvJAj&__tn__=*bH-R
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