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សម័យន ោះ រពោះពុទធមានរពោះភាគគង់ក្នុងនជតវ រាម របស់អ ថបិណ្ឌិ ក្នសដឋ ីនទៀប
រក្ុងសាវតថ ី។ សម័យន ោះឯង ពួក្ភិក្ខុ នៅក្នុងដដនបាឋា (យោជនាថា  យៅក្នុងដែនបាវាែយូ្នេះ
ក៏្មាន)  របមាណ្ ៣០ រូប (ភទទវគគិយនតថរ ៣០ រូបជាបងបអូនរួមបិតារបស់រពោះបាទនោសល 
[មហានោសល] ) សុទធដតជាអនក្របរពឹតតនៅក្នុងព្រព ជាអនក្របរពឹតតបិណ្ឌ បាត ជាអនក្របរពឹតត
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នរបើសពំត់បងសុកូ្លជាអនក្របរពឹតតនរបើដតចីវរ ៣ (មិនដមនសមាទានដតធុតងគទាងំននោះនទ គឺ
នោក្រគប់អងគជាអនក្សមាទានធុតងគទាងំ១៣ដតមដង) រគប់រូបទាងំអស់  គំ្នន នៅោន់រក្ុង
សាវតថ ី នដើមបគី្នល់រពោះមានរពោះភាគ ោលនបើតិថីដដលចូលវសាជិតណាស់មក្ន ើយ ក៏្មិន
អាចនឹងនៅឲ្យទាន់ចូលវសា ក្នុងរក្ុងសាវតថបីានន ើយ ន ើយ គំ្នន ចូលនៅចវំសាក្នុងរក្ុង
សានក្ត  ពាក់្ក្ណាដ លផលូវ ។ ភិក្ខុទាងំន ោះនៅចវំសា ទាងំមាននសចក្ដីអផសុក្ នរពាោះគិត
ថា រពោះមានរពោះភាគរពោះអងគគង់នៅក្នុងទីជិតនយើងទាងំឡាយ ចមាង យ ៦ នោជន៍អពីំទីននោះ
នៅ នយើងទាងំឡាយមិនសមនបើមិនបាននៅគ្នល់រពោះអងគនសាោះ ។ រគ្នន ោះ ពួក្ភិក្ខុទាងំន ោះ
នៅចវំសាអស់ព្រតមាសរួចន ើយ ក៏្ គំ្នន នធវើបវារណា (រដូវន ោះ) នៅមានទឹក្នភលៀងធ្លល ក់្
នជាក្ជា ំមានទឹក្ភក់្រអិលនៅន ើយ (ភិក្ខុទាងំន ោះ) ក៏្មានចីវរទាងំឡាយទទឹក្នជាក្ បាន
នសចក្ដលីបំាក្ោយ  គំ្នន នដើរសនំៅនៅោន់រក្ុងសាវតថ ី ន ើយចូលនៅវតតនជតពនរបស់
អ ថបិណ្ឌិ ក្នសដឋីដដលរពោះដ៏មានរពោះភាគគង់នៅ លុោះចូលនៅដល់ន ើយក៏្ថាវ យបងគរំពោះ
ដ៏មានរពោះភាគ រួចអងគុយក្នុងទីសមគួរ ។ ោររសុោះរសួលទទួលជាមួយនឹងពួក្ភិក្ខុអាគនតុក្ៈ
ននោះ ជាទនំនៀមរបស់រពោះពុទធដ៏មានរពោះភាគរគប់អងគ ។   

លដំាប់ន ោះ រពោះដ៏មានរពោះភាគរទង់មានរពោះបនទូលននោះនឹងភិក្ខុទាងំន ោះថា មាន ល
ភិក្ខុទាងំឡាយ អនក្រាល់គ្នន លមមអត់រទាបំាននទឬ  អនក្រាល់គ្នន លមមរបរពឹតតនៅបានរសួលនទឬ 
អនក្ទាងំឡាយមាននសចក្ដីសាមគគីនសាម ោះសរមិនវវិាទទាស់ដទងគ្នន  នៅចវំសារសួលបួលមិន
លបំាក្នដាយអាហារបិណ្ឌ បាតនទឬ ។  

ភិក្ខុទាងំន ោះរោបបងគទូំលថា បពិរតរពោះដ៏មានរពោះភាគ ខ្ុ រំពោះអងគទាងំអស់គ្នន លមម
អត់រទាបំាន បពិរតរពោះដ៏មានរពោះភាគ ខ្ុ រំពោះអងគទាងំអស់គ្នន លមមរបរពឹតតនៅបាន បពិរតរពោះ
អងគដ៏ចនរមើន ខ្ុ រំពោះអងគទាងំអស់គ្នន សាមគគីនសាម ោះសរឥតមានវវិាទទាស់ដទងគ្នន នទ នៅចវំសា
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ក៏្រសួលបួលមិនលបំាក្នដាយអាហារបិណ្ឌ បាតនទ បពិរតរពោះអងគដ៏ចនរមើន ខ្ុ រំពោះអងគទាងំ
ឡាយនៅក្នុងដដនបាឋារបមាណ្ ៣០ រូបមក្ោន់រក្ុងសាវតថនីនោះ នដើមបគី្នល់រពោះអងគ ោល
នបើតិថីចូលវសាជិតណាស់ន ើយ ក៏្មិនអាចនឹងមក្ទាន់នពលចូលវសាក្នុងរក្ុងសាវតថីបាន
ន ើយ ក៏្នៅចវំសាក្នុងរក្ុងសានក្ត ពាក់្ក្ណាដ លផលូវ (ន ោះនៅ) បពិរតរពោះអងគដ៏ចនរមើន
ខ្ុ រំពោះអងគទាងំន ោះនៅចវំសាទាងំមាននសចក្ដអីផសុក្ នរពាោះគិតថា រពោះដ៏មានរពោះភាគរពោះ
អងគគង់នៅក្នុងទីជិតនយើងទាងំឡាយ ចមាង យ ៦ នោជន៍អពីំទីននោះនៅ នយើងទាងំឡាយមិន
សមនបើមិនបាននៅគ្នល់រពោះអងគនសាោះ បពិរតរពោះអងគដ៏ចនរមើន លុោះខ្ុ រំពោះអងគទាងំអស់គ្នន នៅ
ចវំសាអស់ព្រតមាសន ើយ ក៏្ គំ្នន នធវើបវារណា (នរពាោះរដូវននោះ) នៅមានទឹក្នភលៀងធ្លល ក់្
នជាក្ជា ំ មានទឹក្ភក់្រអិលនៅន ើយ នទើបខ្ុ រំពោះអងគទាងំអស់គ្នន មានចីវរទាងំឡាយទទឹក្
នជាក្ បាននសចក្ដីលបំាក្ោយមក្តាមផលូវឆ្ងង យ ។   

(វនិយបិដក្ មហាវគគ ក្ថិនក្ខនធក្ៈ បិដក្នលខ ៨ ទពំ័រ ១-៣) 

 

នរពាោះនិទានននោះ ដនំណ្ើ រននោះ នទើបរពោះដ៏មានរពោះភាគរទង់នធវើធមមីក្ថាថា 

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ សងារននោះមានទីបផុំតខាងនដើមមិនរបាក្ដ គឺទីបផុំតខាងនដើម
របស់សតវទាងំឡាយ  ដដលមានអវជិាា ជារ ងំ មានតណាា ជាចណំ្ង អន ទ លនៅ រតាច់
រង្គគ ត់នៅ  មិនរបាក្ដន ើយ ។  មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ  អនក្ទាងំឡាយសគំ្នល់នសចតតីន ោះ ថា
ដូចនមតច មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ រតង់ដដលអនក្ទាងំឡាយ អន ទ លនៅ រតាច់រង្គគ ត់នៅ  រតូវនគ
ោត់ក្ាលនដាយជាអដងវងននោះ  ឈាមដដល ូររសក់្ និងទឹក្ក្នុងមហាសមុរទទាងំ ៤ បណាដ
ទឹក្ទាងំពីរន ោះ  ទឹក្ណានរចើនជាង ។  
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បពិរតរពោះអងគដ៏ចនរមើន ខ្ុ រំពោះអងគទាងំឡាយយល់ចាស់នូវធម៌ តាមដដលរពោះមាន
រពោះភាគសដំដងន ើយ បពិរតរពោះអងគដ៏ចនរមើន ោលដដលខ្ុ រំពោះអងគទាងំឡាយ អន ទ លនៅ 
រតាច់រង្គគ ត់នៅ រតូវនគោត់ក្ាលនដាយជាអដងវងននោះ ឈាមដដល ូររសក់្នៅនរចើនអននក្  
ឯទឹក្ក្នុងមហាសមុរទទាងំ ៤ មិននរចើនជាងន ើយ ។ 

 មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ រតូវន ើយ រតូវន ើយ មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ អនក្ទាងំឡាយយល់
ចាស់នូវធម៌  តាមដដលតថាគតសដំដងន ើយោ៉ា ងននោះ របព្ពន ើយ  មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ 
ោលដដលអនក្ទាងំឡាយ អន ទ លនៅ រតាច់នៅរតូវនគោត់ក្ាលនដាយជាអដងវងននោះ ឈាម
ដដល ូររសក់្នៅនរចើនអននក្ ឯទឹក្ក្នុងមហាសមុរទទាងំ ៤ មិននរចើនជាងដមន ។  

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ោលអនក្ទាងំឡាយនក្ើតជានគ្ន មានសភាពជានគ្ន រតូវនគោត់
ក្ាលអស់ោលជាអដងវង ឈាមដដល ូររសក់្នៅនរចើនអននក្ ឯទឹក្ក្នុងមហាសមុរទទាងំ ៤ 
មិននរចើនជាងដមនន ើយ ។  

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ោលអនក្ទាងំឡាយនក្ើតជារក្បី មានសភាពជារក្បី រតូវនគោត់
ក្ាលអស់ោលជាអដងវង ឈាមដដល ូររសក់្នៅនរចើនអននក្ ។  

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ោលអនក្ទាងំឡាយនក្ើតជានចៀម មានសភាពជានចៀម  អស់
ោលជាអដងវង ។នប។ នក្ើតជាពដព មានសភាពជាពដព ។នប។ នក្ើតជារជូក្ មានសភាពជា
រជូក្ ។នប។ នក្ើតជាមាន់ មានសភាពជាមាន់ ។នប។  

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ  ោលដដលអនក្ទាងំឡាយ រតូវនគរបចប់ថាជានចរនបៀតនបៀន
អនក្រសុក្ ន ើយនគោត់ក្ាលអស់ោលជាអដងវង ឈាមដដល ូររសក់្នៅនរចើនជាង ។  

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ោលដដលអនក្ទាងំឡាយ រតូវនគរបចប់ថាជានចរចប់សាទ ក់្
ដក្បរផលូ វ អស់ោលជាអដងវង ។នប។ ោលដដលអនក្ទាងំឡាយ  រតូវនគរបចប់ថាជានចរលួច
របពនធនគ  ន ើយនគោត់ក្ាល ឈាមដដល ូររសក់្នៅនរចើនអននក្ ឯទឹក្ក្នុងមហាសមុរទ
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ទាងំ ៤ មិនដមននរចើនជាងន ើយ  នសចក្តីន ោះ នរពាោះន តុអវី មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ នរពាោះ
សងារននោះ មានទីបផុំត នគមិនអាចដឹងបាន ។នប។ គួរជិនឆអន់ ។ 
 លុោះរពោះមានរពោះភាគរទង់រតាស់សូរតននោះចប់ន ើយ ពួក្ភិក្ខុ ន ោះ ជាអនក្មាននសចក្តី
នរតក្អរ បាននរតក្អរចនំពាោះភាសិតរបស់រពោះមានរពោះភាគ ។ ោលដដលរពោះមានរពោះភាគ
រទង់រតាស់នវយាក្រណ៍្ននោះ ចិតតរបស់បានវយយក្ភិក្ខុ  របមាណ្ ៣០ រូប ក៏្រួចរស ោះចក្ 
អាសវៈ នដាយោរមិនរបោន់ ។ 

(សុតតនតបិដក្ សយុំតតនិោយ និទានវគគ អនមតគគសយុំតត ទុតិយវគគ តឹសមតតសូរត បិដក្នលខ ៣២ ទពំ័រ ៩៧) 

 

ភិក្ខុទាងំន ោះបានសនរមចរពោះអរ តត ន ើយនហាោះនៅោន់អាោស  ។ 

(សមនតបាសាទិោ អដឋក្ថា រពោះវនិ័យ) 

 

ដូនចនោះន ើយរតាស់នៅភិក្ខុទាងំឡាយថា  

អនជុានាម ិភកិ្ខ វេ េស្សេំដុ្ឋ ាន ំភកិ្ខ ូន ំក្ថនិ ំអត្ថរតិ្ុ។ំ  

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ តថាគតអនុញ្ញា តឲ្យពួក្ភិក្ខុ  ដដលបាននៅចវំសារួចន ើយ
រោលក្ឋិនបាន ។   

អត្ថត្ក្ថនិាន ំវោ ភកិ្ខ វេ បញ្ច  ក្បបសិ្សនត ិអនាមនតចាវោ អស្មាទានចាវោ 

គណវោជន ំយាេទត្ថចីេរ ំវយា ច ត្ត្ថ ចីេរបុាវទា វោ វនសំ្ ភេសិ្សត្។ិ 

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ោលនបើអនក្ទាងំឡាយបានរោលក្ឋិនន ើយ នឹងសនរមច
អានិសងស ៥ ោ៉ា ង គឺរតាច់នៅ (ណា) មិនបាច់ោ (ភិក្ខុផងគ្នន ) ១ នរតចនៅ (ណា) មិនបាច់



 6  

យក្ព្រតចីវរ (រគប់របដាប់) ១ (ឆ្ងន់) គណ្នភាជនបាន ១ (ទុក្ដាក់្) អតិនរក្ចីវរបានតាមរតូវ
ោរ ១ ចីវរណាដដលនក្ើតន ើងក្នុងអាវាសន ោះ ចីវរន ោះនឹងមានដល់ភិក្ខុទាងំន ោះ ១ ។  

មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ អានិសងសទាងំ ៥ ននោះនឹងសនរមចដល់អនក្ទាងំឡាយដដលបាន
រោលក្ឋិន ។ 

 មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ក៏្ឯក្ឋិន (ន ោះ) រតូវអនក្ទាងំឡាយរោលោ៉ា ងននោះ ។  គឺរតូវឲ្យ
ភិក្ខុអនក្ឆ្ងល សរបតិពលបដឹងសងឃឲ្យដឹងថា  

បពិរតរពោះសងឃដ៏ចនរមើន សូមរពោះសងឃសាដ ប់ខ្ុ  ំ(ដបតិ) សពំត់ក្ឋិនននោះនក្ើតន ើងដល់
សងឃន ើយ ។ នបើក្មមមានោលគួរដល់សងឃន ើយ គួរសងឃឲ្យសពំត់ក្ឋិនន ោះដល់ភិក្ខុ
នឈាម ោះននោះ នដើមបនឹីងរោលក្ឋិន ។  ននោះជាញតតិ ។  បពិរតរពោះសងឃដ៏ចនរមើន សូមរពោះសងឃ
សាដ ប់ខ្ុ  ំ(ដបតិ) សពំត់ក្ឋិនននោះនក្ើតន ើងដល់សងឃន ើយ ។ (ឥ ូវ) សងឃឲ្យសពំត់ក្ឋិនននោះ
ដល់ភិក្ខុ នឈាម ោះននោះ នដើមបនឹីងរោលក្ឋិន ។ ោរឲ្យសពំត់ក្ឋិនននោះដល់ភិក្ខុ នឈាម ោះននោះ នដើមប ី
នឹងរោលក្ឋិន (នបើ) គួរដល់នោក្ដ៏មានអាយុអងគណា រតូវនោក្ដ៏មានអាយុអងគន ោះ
នសងៀម (នបើ) មិនគួរដល់នោក្ដ៏មានអាយុអងគណានទ រតូវនោក្ដ៏មានអាយុអងគន ោះ
និោយន ើង ។ សពំត់ក្ឋិនននោះសងឃឲ្យដល់ភិក្ខុ នឈាម ោះននោះ នដើមបនឹីងរោលក្ឋិនន ើយ ។  
ោរឲ្យសពំត់ក្ឋិនននោះដល់ភិក្ខុ នឈាម ោះននោះ ទនំងជាគួរដល់សងឃន ើយ នរពាោះន តុននោះបាន
ជាសងឃនសងៀម ។ ខ្ុសូំមចទុំក្នូវោរននោះនដាយអាោរនសងៀមនៅោ៉ា ងននោះ ។  

(វនិយបិដក្ មហាវគគ ក្ថិនក្ខនធក្ៈ បិដក្នលខ ៨ ទពំ័រ ៣-៤) 
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អានិសង្សរុណ្យកថិន 

 អានិសង្សររសភ់កិខអុ្នកប្ាលប្រង្ និង្អ្នុមោទនាោន ៥យ៉ា ង្រឺ៖ 

១-អ្នាមនតចាមោ ភិក្ខុរាច់ចរទៅកាន់ទីដទទទោយមិនបាច់លាភិក្ខុផងគ្នា  គឺរចួចាក្អាបត្តិ 
ទៅក្ាុងចារតិ្តសិកាខ បទទី ៦ អទចលលក្វគគ សុទធិក្បាចិត្តិយ ។ 

២-អ្សោទានចាមោ ភិក្ខុរាច់ទៅកាន់ទីដទទទោយមិនបាច់យក្ទរត្ចីវររគប់ទាំង ៣ ទៅ 

ជាមួយបាន ទោយរចួចាក្អាបត្តិទៅក្ាុងទុតិ្យក្ឋិន សិកាខ បទទី ២ ចីវរវគគ និសសគគិយបាចិត្តិ
យ។ 

៣-រណ្មោជនំ ភិក្ខុទទួលឆាន់គណទោជន គឺទោជនដដលទគនិមនតចាំទ ោះទ ម្ ោះភត្ត រចួចាក្
អាបត្តិទៅក្ាុងគណទោជន សិកាខ បទទី ២ ទនទោជនវគគ សុទធិក្បាចិត្តិយ។ 

៤-យវទត្ថចីវរ ំភិក្ខុទុក្ោក់្អតិ្ទរក្ចីវរបានាមរត្ូវការ រចួចាក្អាបត្តិក្ាុងបឋមក្ឋិន សិកាខ
បទទី ១ ចីវរវគគ និសសគគិយបាចិត្តិយ។ 

៥-មយ ច ត្ត្ថ ចីវររុាមទា ចីវររុាមទា មោ មនស ំភវិសសត្ិ ចីវរណាដដលទក្ើត្ទ ើង 

ក្ាុងអាវាសទ ោះ ចីវរទ ោះនឹងមានដល់ភិក្ខុទាំងទ ោះ ។ 

 អានិសស ៥ យ៉ា ង្ ននារថ្វា យសពំត្ក់ថិន 

១-ភិកខរញ្ញា  វិោរមទា ទោយអាំណាចទនបុណយ រដមងជាអាក្មានបញ្ញា ដ៏ទរចើន។ 

២-សរុរូតា ទោយអាំណាចទនបុណយ រដមងជាអាក្មានរបូលអ ។ 

៣-សវុណ្ណ តា ទោយអាំណាចទនបុណយ រដមងជាអាក្មានពណ៌សមបុរកាយស្អអ ត្លអ ។ 

៤-សសុណ្ឋា នា ទោយអាំណាចទនបុណយ រដមងជាអាក្មានរបូរាងរទងរទយស្អអ ត្លអ ។ 

៥-ចកកវត្តិោជា មោត្ិ ទោយអាំណាចទនបុណយ រដមងបានទក្ើត្ជាទសតចចរក្ពត្តិ ។ 

អានិសស ៥ យ៉ា ង្ ននារថ្វា យសពំត្ក់ថិន 
១. សរុរូតា មានរបូស្អអ ត្ ទ្វើឲ្យបុរសស្តសតី ទ ើញទ ើយស្សលាញ់ទពញចិត្តជារបូមានសមផសស
គរសម័រគស្អម គមនិយមទមរតី្ ោព ។ 

២. សវុណ្ណ តា មានសមបុរស្អអ ត្ ម៉ដឋទៃ ពុាំមានស្អល ក្ស្អា មឬរបរជលុជាទដើមមិនទមម ស្សិល មិន
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សសគុស មិនព លពរពសុ គឺសមបុរលអគួរជាទីចាប់ចិត្ត ទនអាក្ផងទាំងឡាយ ។ 

៣. សសុណ្ឋា នា មានរទង់រទយ.ក្ាំពស់ក្ាំព.រាងទៅ សមសួនាមកាលសម័យទនអាយុក្បបនិ
មួយៗ ។ 

៤. ចកតវត្តិោជា មោត្ិ រត្ូវបានជាទសេចចរក្ពរា្ិរាជ របក្បទោយទសពិ្រាជ្ម៌ ក្ាុង
ជាតិ្ណាមួយោច់ខាត្ ។ 

 

៥. ឯហភិិកខ ុនឹងបានឯ ិភិក្ខុ ក្ាុងអវស្អនជាតិ្ ទ ើយសទរមចអរ ត្តមគគអរ ត្តផល ដល់
រពោះនិ វ ន ។ ទបើស្តសតីទភទ ក៏្នឹងបានអាវលាមហាបស្អទ ឬបានលុោះមគគផលក្ាុងជាតិ្ជាទី
បាំផុត្មិនខាន ៕ 

អានិសង្សររាិខ រទាន 

ជនទាងំឡាយឯណាជាអនក្របាជ ្ បានឲ្យបារតជាទាន, ជនទាងំឡាយន ោះ ជាអនក្
មានក្មាល ងំនិងនសចក្ដីពាោមនរចើន ឥតមាននពៀរនវរា បរបូិណ៌្នដាយឫទធិ មាននតជោះនរចើន 
ជាទីរសឡាញ់ព្នជន មានបរវិាររាប់មិនអស់ របដាប់នដាយនភាគសមបទ័រគប់ោ៉ា ង បានជា
នសដចចរក្ពតតិ បរបូិណ៌្នដាយដក្វ ៧ របោរ មានម ិទធិឫទធិបរបូិណ៌្ នដាយសមបតតិជា 
ោមាវចរ រូបាវចរនិងអរូបាវចរនសាយនសចក្ដីសុខជាជានោកិ្យ, នបើនក្ើតក្នុងពុទធុបាទ នឹង
បានជាអនក្របាជដ្ណ្ បំង្គា ញរបនោជន៍ដល់សតវ ក្នុងនោក្ទាងំមូល ជាមាច ស់សពវសតវ
ទាងំឡាយ, លុោះចនំណ្រនៅឯដភនក្ នឹងបានរតាស់ជារពោះពុទធ ។ 

 ជនទាងំឡាយឯណា បានឲ្យសងាដី, ជនទាងឡាយន ោះជាអនក្ញញីំមារនស  
ទុក្ជារបទោះនឹងផគររនទោះខាល ងំោ៉ា ងណា ក៏្មិនរជួំយនរាមន ើយ មិនមានភ័យរពឺដសបក្រពឺនរាម
ន ើយ, បាននសាយនសចក្ដីសុខជាោមភូមិ លុោះចនំណ្រនៅឯដភនក្នឹងបានរតាស់ជារពោះពុទធ ។ 

 អនក្ឲ្យចីវរជាទាន នឹងឈនោះសង្គ្ង្គគ ម បានជាឥសសរក្ពូំលឥសូរព្នជនទាងំអស់ លុោះ
ដល់ោលខាងនរោយ នឹងបានរតាស់ជារពោះពុទធ ។ 

 អនក្ឲ្យសបង់ជាទាន រដមងបានជាអនក្សាអ ត បរសុិទធក្នុងភពទាងំឡាយ ជាធកំ្នុងទីសពវ
ក្ដនលង, លុោះនពលខាងនរោយនឹងបានរតាស់ជារពោះពុទធ ។ 
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 អនក្ឲ្យវតថពនធជាទាន រដមងបានជាអនក្សាអ ត បរសុិទធក្នុងភពទាងំឡាយជាធកំ្នុងទីសពវ
ក្ដនលង, លុោះនពលខាងនរោយនឹងបានរតាស់ជារពោះពុទធ ។ 

 អនក្ដដលបរសុិទធផុតនពៀរនវរា បរបូិណ៌្នដាយលក្ខណ៍្ មានអាយុដវង មាននសចក្ដីសុខ 
ទាងំននោះជាផលព្នោបិំតនោរ ។ 

 ជនទាងំឡាយឯណា នក្ើតក្នុងោលគួរ មានរបាជ្ាមុោះមុ តនចោះដឹងអាថ៌នសចក្ដីសពវ
រគប់ អង់អាច មានជ័យជមនោះឈនោះវាទទាងំពួង, ជនទាងំឡាយន ោះលុោះដល់នពលខាងនរោយ
នឹងបានរតាស់ជារពោះពុទធ ។ 

 ជនទាងំឡាយឯណា បានអញ្ាុ លជាទាននដាយសទាធ  ជនទាងំឡាយន ោះនឹងមាន
អាយុដវង មានរបាជ្ាថាល សាអ ត ជាព ុសសូតរទរទង់ធម៌ មានរូបលអរបាក្ដក្នុងនោក្ ។ 

 ជនទាងំឡាយឯណា ឲ្យសពំត់តរមងទឹក្ដល់ភិក្ខុ  ជនទាងំឡាយន ោះលុោះនក្ើតក្នុង
ជាតិទាងំពួង រដមងនឆលៀវឆ្ងល សរបាសចក្នពៀរនវរា នរតក្រតអាលក្នុងឋានសួគ៌ មានរូបលអ មាន
សមបុរលអ មានអាយុដវង មានឥង្គ្នទិយមិនលបំាក្ ។ 

 ជនទាងំឡាយឯណា បានឲ្យឆរតជាទានក្នុងនពលនដដ  នទាោះឆរតមានក្ដី ឆរតសាល ប
នោង ក្ក្ដី ឆរតដក្វក្ដី, ជនទាងំឡាយន ោះរដមងបាននូវពួក្បក្ខដ៏របនសើរជានិចច ។ អនក្ឲ្យឆរតជា
ទានក្នុងនពលនដដ ន ោះ រដមងបាននរគឿងក្កុ្ធភណ្ឌ  ៥ ោ៉ា ងគឺៈ នសវតឆរត ១ ចមរុ ១ មកុ្ដ 
១ រពោះខាន់ ១ សុពណ៌្បាទុក្ ១ ។ 

 អនក្មានសទាធ បរសុិទធ បានរបនគនរបស់របក្បនដាយអងគ ៨ ជារទពយរបនសើរដល់ភិក្ខុ
ទាងំឡាយ គឺព្រតចីវរ ១ បារត ១ ោបិំតនោរ ១ អញ្ាុ ល ១ វតថពនធ ១ តរមងទឹក្ ១ អនក្ន ោះ
នឹងមានបរវិាររាប់មិនអស់ មានស័ក្ដិយសខពស់អននក្ ។ 

 អនក្ឲ្យក្រមាលដសបក្ជាទាន នឹងបានជានសដចចរក្ពតតិ មានឫទធិនរចើន មនុសសក្នុង
នោក្ទាងំអស់ដតងរសឡាញ់ចូលចិតត រដមងនវៀរចក្ភពមានរូបភពជានដើម ។ 

 អនក្ឲ្យចីវរជាទាន នឹងបានសមបតតិនរចើន មានឫទធិនរចើន បរបូិណ៌្នដាយក្មាល ងំនរចើន, 

លុោះចនំណ្រនៅឯដភនក្ នឹងបានដល់នូវរពោះនិពាវ នជាឋានរលត់ទុក្ខ ។ 
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 នរៈ រ ី ដដលបានឲ្យនរគឿងបរោិខ ររគប់របដាប់ នឹងបានសមបតតិទិពវ ខ្ុ រំបុសខ្ុ រំសីរាប់
មិនបាន នសាយនសចក្ដីសុខក្នុងោមនោក្ ដល់នូវនសចក្ដីសុខក្នុងរូបនោក្ អរូបនោក្, លុោះ
ចនំណ្រនៅឯដភនក្ នឹងបានដល់នូវរពោះនិពាវ ន ។ 

 ភិក្ខុ ដដលរបាថាន នោកុ្តតរធម៌ ៩ ោ៉ា ង គួរបនំពញបារមី ៣០ របោរ ឲ្យរគប់ទាងំអស់ 
នដាយយល់នឃើញថា ទានបារមីជាឫសគល់, រពោះពុទធរគប់អងគរទង់សរនសើរជានិចច អនក្ដដល
មានបារមីរគប់រគ្នន់ន ើយ រដមងដល់នូវរពោះនិពាវ នជារបាក្ដ ។ លុោះដល់រពោះអរយិនមនតតយយ 
មក្ឧបបតតិក្នុងជមពូទវីប ជនដដលបានឲ្យទានន ោះ នឹងបានជាឯ ិភិក្ខុក្នុងសណំាក់្រពោះអងគ 
របដាប់នដាយបារត និងចីវរ ជាពុទធបុរតមានបញ្ញា នរចើន សនរមចដូចនសចក្ដីរបាថាន , ទាងំននោះ
ក៏្នរពាោះឲ្យទាននរគឿងអដឋបរោិខ រ រដមងបានសពទសាធុោរពរអពីំនទវតាទាងំឡាយ នដាយ
អានុភាពព្ននរគឿងបរោិខ រ, នរពាោះន តុន ោះ បណ្ឌិ តអនក្មានរបាជ្ានរចើន ោលនបើបានរជាប
ថាឲ្យទាននរគឿងបរោិខ រមានផលនរចើនោ៉ា ងននោះន ើយ គបបឲី្យទានក្នុងោលដដលមាន
សាស រពោះសមាម សមពុទធ ។ 

(ចាក្មហាសុរទសនជាត្ក្ ក្ាុងបញ្ញា សជាត្ក្) 
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ឧរនិសសយ័ឯហភិកិខ ុ
(ការសម្រេចជាឯហិភិក្ខុ បានម្ោយផលននការថ្វា យបាររចីវរ ឬអដ្ឋបរកិាខ រ) 

 
ពាក្យថា ឯហិ ភកិ្ខ ូត ិភគវា អវវាច រពោះមានរពោះភាគរតាស់ថា អនក្ចូរមក្ជាភិក្ខុចុោះ 

នសចក្ដីថា បានឮថា រពោះមានរពោះភាគរទង់របនមើលនមើលឧបនិសសយ័ព្នបារតនិងចីវរដដល
សនរមចនដាយឫទធិរបស់យសកុ្លបុរតន ោះ រទង់នឃើញោរថាវ យអដឋបរោិខ រ មានចីវរជានដើម 
ក្នុងជាតិជាអននក្ ន ើយនទើបរតាស់ថា ឯហិ ភកិ្ខ ុ អនក្ចូរមក្ជាភិក្ខុចុោះ ។ ក្នុងនពលន ោះឯង 
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យសកុ្លបុរតន ោះ ក៏្ជាមនុសសដដលមានសក់្នោរន ើយ និងនសលៀក្ដណ្ដ ប់ោសាវពង្គ្សត
មានបរោិខ ររបស់ភិក្ខុ  ៨ ោ៉ា ង ក្នុងសររីៈដតមដង ហាក់្បីដូចជារពោះនថរៈដដលមានវសា ៦០ 
ន ើយអងគុយមនសាា ររពោះមានរពោះភាគ ។  

បុគគលណាបានថាវ យអដឋបរោិខ រមានចីវរជានដើមក្ដី បានថាវ យបារតនិងចីវរប៉ាុនណាណ ោះក្ដ ី
ដល់រពោះអរយិៈមាននសាតាបននបុគគលជានដើម ឬដល់បុថុជានដដលជាអនក្ដល់រពមនដាយសីល 
ន ើយតាងំនសចក្ដីរបាថាន ទុក្ថា ឥទ ំ បរកិ្ខ ារទាន ំ អនាគវត្ ឯហិភកិ្ខ ុោោយ  

បចចវយា វោត្ ុបរោិខ រទានននោះ សូមចូរជាបចច័យព្នភាពជាឯ ិភិក្ខុ  ក្នុងោលជាអ គត

ចុោះ ។ ោលដល់រពមនដាយអធិោរសមបតតិតាមដដលរបាថាន ទុក្ន ោះ គបបរីជាបថា រដមង
របរពឹតតនៅនដើមបបីានបរោិខ រ ដដលសនរមចនដាយឫទធិ ចនំពាោះរពោះភង្គ្ក្តព្នរពោះមានរពោះភាគ 
ដល់បុគគលន ោះ ។   

(សារតថទីបនីដីោ មហាខនធក្ៈ យសសស បពវជាា ក្ថាវណ្ណ ) 

អ្ដ្ាររាិខ រ ទសររាិខ រ ទាា ទសររាិខ រ  
(បរកិាខ រ ៨ បរកិាខ រ ១០ បរកិាខ រ ១២) 

អដឋបរោិខ រ នរគឿងនរបើរបាស់ ៨ ោ៉ា ង សរមាប់រពោះពុទធនិងបពវជិតពុទធសាសនិក្រតូវ
មានគឺ សងាដី, ឧតដរាសងគ (ចីពរ), អនតរវាសក្  (សបង់), ោយពនធនៈ  (វតថពនធចនងាោះ), 
បារត  (រពមទាងំនសាល ក្និងនោគផង), ោបិំតនោរ (រពមទាងំថមសនំលៀងផង), មាុ ល (រពម
ទាងំបពំង់មាុលនិងនចសផង), តរមងទឹក្ (ទាងំតួនិងសពំត់សរមាប់រតងផង); ឯបរោិខ រនរដពី
ននោះក៏្ជានរគឿងនរបើរបាស់ដដរ នៅថា បរោិខ រពិនសស ពុរំាប់ថាជា អដឋបរោិខ រន ើយ  ។   

(វច នុរក្ម សនមដចនជាតញ្ញា នណា ជួនណាត) 
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១. អ្ដ្ាររាិខ រ 
១. ស្ង្ឃាដ ិ    សងាដី  
២. ឧត្តោស្វ គ្ ា    ចីវរ  
៣. អនតរោស្វក្    សបង់ 
៤. បវ ត្ ា     បារត 
៥. ោស្ិ     ោបិំតនោរ 
៦. ស្ូចិ     មាុល 
៧. ពនធនំ     វតថពនធ  
៨. បរសិ្ាេនំ    សពំត់តរមងទឹក្ 
សមដូចពាក្យដដលនោក្នពាលទុក្ថា 

តិចីវរញ្ច  បវ ត្ ោ ច,   វាសិ សូចិ ច ពន្ធន្ំ; 

បរសិាវវន្ន្ អវឋេវត,   យុតតវោគសស ភិក្ខ ុវោ។ 

(សមនតបាសាទិោ អដឋក្ថាវនិយ បារាជិក្ក្ណ្ឌ  នមថុនធមមសិោខ បទ, បបញ្ចសូទនី អដឋក្ថា អងគុលិមាលសូរត) 

២. ទសររាិខ រ 
១. ស្ង្ឃាដ ិ    សងាដី  
២. ឧត្តោស្វ គ្ ា    ចីវរ 
៣. អនតរោស្វក្    សបង់ 
៤. បវ ត្ ា     បារត 
៥. ោស្ិ     ោបិំតនោរ 
៦. ស្ូចិ     មាុល 
៧. ពនធនំ     វតថពនធ 
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៨. បរសិ្ាេនំ    សពំត់តរមងទឹក្ 
៩. ក្ត្តរទវ ឌ្ ា    នឈើរចត់ 
១០. វត្លនាឡិ      ិសរមាប់ដួសនរបង 

៣. ទាា ទសររាិខ រ 
១. ស្ង្ឃាដ ិ    សងាដី  
២. ឧត្តោស្វ គ្ ា    ចីវរ 
៣. អនតរោស្វក្    សបង់ 
៤. បវ ត្ ា     បារត 
៥. ោស្ិ     ោបិំតនោរ 
៦. ស្ូចិ     មាុល 
៧. ពនធនំ     វតថពនធ 
៨. បរសិ្ាេនំ    សពំត់តរមងទឹក្ 
៩. ក្ត្តរទវ ឌ្ ា    នឈើរចត់ 
១០. វត្លនាឡិ      ិសរមាប់ដួសនរបង 
១១. ឆត្តំ     ឆរត 
១២. ឧបាហនា    ដសបក្នជើង  

(អភិធ្លនបបទីបិោដីោ) 
(នរៀបនរៀងនដាយនខមរ អភិធមាម វតារ) 

 

 


