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    យ ៀវយៅយ េះយក្ើតយ ើង   យោយអាស្ ័យ   យ ចក្តីស្រេះថ្លា   រប ់ 
ពុទ្ធបរ ័ិទ្  យៅសាលា តិបបោា  ពុទ្ធគ្ោ ស្កុ្ងយ ៉ោ យបប៉ោត  ិង 
ពុទ្ធបរ ័ិទ្នាមរឈមណ្ឌ លវបិ សនាធុរៈស្ ុក្ស្ក្ឡាញ់យេតតយ ៀមរាប 
 ិងពុទ្ធបរ ័ិទ្ ដទទ្ៗមយួចំ  ួយទ្ៀត បដលចូលចិតតក្នុងការ ស្ទ្ស្ទ្ង ់
 ូវស្ពេះ ូស្តដម៏ា រយស្ៅ  មា សារ ំខា  ់   ស្មាបរំ់ យួដល់ការ 
បដិបតតិស្បចទំងៃ ។ យេតុដូយចនេះយេើយ   ជាេំុ្ស្ពេះក្រុណាអាត្មា ភាព 
េិតេំស្បមូលយរៀបយរៀងជាយ ៀវយៅយ េះយ ើង យោយរពឹំងថ្ល  ឹង  
ជារំ យួដល់ការទ្យ េញសាា ធាយ  ៍មាតិកា កំុ្ឲ្យមា ការភា ស់្ច ំ    
យទ្ើបងាយស្ ួលដល់ការពិចរណា យ័យ ចក្តី ។ មយួយទ្ៀតក្នុងការ 
យរៀបយរៀងយ ៀវយៅយ េះ េំុ្ក្រុណា អាត្មា ភាព   យ េ្ៀងផ្ទេ ត ់ ស្មួល 
ត្មម ស្ពេះ ុតត តបិដក្ ទី្ឃ ិកាយ ចតុតថភាគ្ មហាវគ្គ ភាគ្ ១៧ 
ស្តង ់  មហា តិបបោា   ូស្ត ទី្ ៩   ិង  មហា តិបបោា   ូស្ត 
ចាបច់ ់ រប ់សាលា តិបបោា  ពុទ្ធគ្ោ ស្កុ្ងយ ៉ោ យបប៉ោត  ិង 
វចនា ុស្ក្ម  យមតចរ ួណាត ។  ូមបញ្ជា ក្ថ់្ល យ ៀវយៅ មហា-
 តិបបោា   ូស្ត មា យលាក្អនក្ បបុរ    យរៀបយរៀងជាយស្ចើ  
ចាបណ់ា ់យេើយ បតថ្លតស្មូវការទ ភាពងាយស្ ួលយៅបតមា  ។ 
ក្នុងយ ៀវយៅយ េះ  េំុ្ក្រុណា  អាត្មា ភាព     ស្មួលពាក្យបដលជា
យ ចក្តីបស្បេាេះៗ ដូចជាពាក្យថ្ល បដលជាទី្ស្បរុយំក្ើតយ ើង យៅជា 
បដលស្បរុយំក្ើតយ ើង  ជាយដើម ត្មមយ ចក្តីបដលមា ក្នុងស្ពេះ ូស្ត
យនាេះស្សាប ់យដើមបងីាយស្ ួលដល់ការសាា ធាយ  ៍ ិង  ពស្ងីក្ ូវ- 
យបយាលៈទងំឡាយ្ងបដរ ។ 

ក្ 



 

         
 

    ក្នុងការយរៀបយរៀងយ ៀវយៅយ េះ យយើងេំុ្ ស្ពេះក្រុណា ទងំឡាយ 
  យ េ្ៀងផ្ទេ ត ់ យោយយក្ចិតតទុ្ក្ោក្ ់ ជាទី្បំ្ុត គឺ្ម ិចងឲ់្យមា 
កំ្េុ ឆ្គងយ ើយ បតយទេះជាោ៉ោ ងណា កំ្េុ   តិច យស្ចើ   យោយ
អយចតនា  គ្ងម់ា ជាពិតស្ ក្ដ  យយើងេំុ្ ស្ពេះក្រុណា  ូម ូវការ
អភយ័យទ  អំពី មាន ក្ ់ យលាក្អនក្ បបុរ  បណ្ឌិ ត ស្ពឹទ្ធស្ រ្ 
ទងំឡាយ យមត្មត រយួ បក្លមអ ឲ្យទ  យយើងេំុ្ ស្ពេះក្រុណា រងច់កំារ
រេិះគ្  ់ បក្លមអ អំពី មាន ក្ ់ យលាក្អនក្ បបុរ ទងំឡាយ យោយក្តី
រកី្រាយ ។ 
    ធមាទ ស្គ្បោ់៉ោ ង  ចូរ យស្មចមា ដល់  ពា តាទងំឡាយ 
 ូម ពា តាទងំឡាយ ចូរជាអនក្ដល់ ូវ យ ចក្តី ុេចុេះ ចូរ  
 យស្មច  ូវស្ពេះ ិពាា   ត្មម មគ្រួ កំុ្បីអាក្ខ់ា យ ើយ ។ 
    និព្វានាំ    ប្រមាំ    សុេាំ  ។  ស្ពេះ ិពាា  ជា ុេោ៉ោ ងទស្ក្បលង។ 
 
                               ស្ក្ឡាញ់ , ទងៃ ស្ពេ បតិ៍ ១២ យរាច  បេ ពិសាេ 

                                ឆ្ន  ំកុ្រ ឯក្ ័ក្ ពុទ្ធ ក្រារ ២៥៦៣  
 
 
 
 

                                ភកិ្ខុ  អគ្គវ ី   រយិោ   កាំង  លីចេង  

                        3           
 

 

េ 



 

         
 

ប្ញ្ជីមាតិក 
អារមភក្ថ្ល                 ………………………………………………………………ក្  
បញ្ា ីមាតិកា     ………………………………………………………………គ្ 

 
 
 

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្ត 
   ឧទ្ទេសវារកថា  ……………………………………………………0១  

 
 
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន 
    អានាបានបព្វៈ                            ………………………………………………… ០៣ 
    ឥរយិាបថបព្វៈ               ……………………………………………………០៧ 
    សម្បជញ្ញបព្វៈ                  ……………………………………………………០៩ 
    បដិកកូលម្នសិការបព្វៈ                         …………………………………………១២ 
    ធាតុម្នសិការបព្វៈ                 ………………………………………………១៥ 
    នវសីវថិការបព្វៈ    …………………………………………………១៧
ទ្វទនានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន   …………………………………………៣៦ 

ចិត្តា នុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន      …………………………… …………….៣៩ 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន   
    នីវរណបព្វៈ              ……………………………………………………… ៤២ 
    ខនធបព្វៈ     ……………………………………………………………   ៤៨ 
    អាយតនបព្វៈ                             …………………………………………………….៥១ 

    ទ្ោជឈង្គបព្វៈ………………………………………………………        ៥៤ 
    សចចបព្វៈ            …………………………………………………………               ៦១  
    អានិសង្សននការចទ្្មី្នសតិបបដ្ឋា ន  ……………………………   ៩១ 
 
 
 
 
 
 

គ្ 



 

         
 

អាណិ្សូត្ត            ………………………………………………………… ៩៦ 
មហាចវទ្លលសូត្ត     …………………………………………………៩៩
ធមមរកកប្បវតតនសូត្ត     (ប្ឋមតថាគតសូត្ត)  ………………១២៩
អនតតលកខណ្សូត្ត  ……………………………………………….១៤៥
អាទិ្តតប្រិយាយសូត្ត …………………………………………… ១៥៧
គិរមិាននទសូត្ត    (អាព្ធសូត្ត)     ………………………………១៦៧
រតនសូត្ត …………………………………………………………១៨៥
ករណី្យចមតតសូត្ត  ………………………………………………១៩៣
អាដ្នាដិយប្រិតត  …………………………………………………១៩៧
ធជ្គគសូត្ត   (ធជ្គគប្រិតត ) ………………………………………២១២
េនធប្រិតត ……………………………………………………………២២០
ចមារប្រិតត ………………………………………………………….    ២២៣
មហាប្រតិត  ( អងគុលីមាលសូត្ត ) ………………………………២២៦
ចព្ជ្ឈងគប្រិតត                      ( គិលានសូត្ត )  ………………………………២២៨
ឥសិគិលិប្រិតតគាថា           ………………………………………………………   ២៣១
វដតកប្រិតត  ………………………………………………………………… ២៣៥
ឆទ្ទនតប្រិតត                  ………………………………………………………………… ២៣៦
សុបុ្រវណ្ហសុតតគាថា   ………………………………………………………២៣៧
មងគលសូត្ត         ………………………………………           ………………២៣៨ 
ប្រាភវសូត្ត    ……………………………………………………២៤៣
ជ្ដ្សូត្ត …………………………………………………………២៥០
ភចទ្ទករតតសុតតមាតិក                ……………………………………………     ២៥២ 
 
 
 
 

ឃ 



 

         
 

តាយនសុតតគាថា    …………………………………………………២៥៣
ឧប្ចនយយសូត្ត            ………………………………………………… ២៥៥ 

 
 

កឹសីលសូត្ត    …………………………………………………… ២៥៦
ឧដ្ឋានសូត្ត    …………………………………………………… ២៥៩
គុហដឋកសូត្ត  …………………………………………………… ២៦១
ជ្រាសូត្ត   ………………………………………………………… ២៦៥  
កលហវិវាទ្សូត្ត  ………………………………………………២៦៨ 
សលលសូត្ត …………………………………………………………២៧៧ 
ភាសិចតាវាទ្សចងខប្                                    …………………………………………  ២៨៣ 
វិធីប្កសករាជ្ …………………………………………………  ២៩០ 
នាមអនក្មា ឧបការៈក្នុងការងារធមាទ   ……………………………  ២៩២ 

 
 
 

rr;ss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ង 



 

         
 

 
 
 
 

មហាសតិប្បដ្ឋានសតូ្ត  
ឯវម្មេ   សតុំ   េំុ្  សាា បម់ក្ោ៉ោ ងយ េះ ។ 

ឯកំ   សមយ ំ    ភគវា   ករុសូ ុ      វិហរត ិ     កម្មេ សទមេំ  នាម  
ករុនូំ  និគម្ម្ម ។  មយ័មយួ  ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្  ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅក្នុង
ក្មាា  ទ្មា ិគ្ម រប ់អនក្កុ្រុ ក្នុងបដ កុ្រុ ។ 
   តត្ត   ម្ោ   ភគវា   ភិកខ ូ  អាមម្នេស ិ  ភិកខម្វាតិ  ។  

កាលស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្   ស្ទ្ងគ់្ង ់ យៅក្នុងក្មាា  ទ្មា ិគ្ម  យនាេះឯង 
  ស្ត្ម ់យៅភកិ្ខុទងំឡាយថ្ល  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ។ 

     
 

   ភទម្នេតិ  ម្ត  ភិកខ ូ ភគវម្ោ  បច្ចម្សោសុ ំ  ភកិ្ខុទងំយនាេះ  
ទ្ទ្លួស្ពេះពុទ្ធដីកា       ទ ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ថ្ល      បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ   

 
 
 
 
 

   ភគវា  ឯតទម្វាច្ ឯកាយម្នា  អយ ំ ភិកខម្វ  មម្គោ   
សោេ នំ វិសទុធិយា  ម្ោកបរមិ្ទវានំ  សមតិកកម្មយ     
ទុកខម្ោមនសោនំ អតថង្ោម្មយ ញាយសស អធិគម្មយ 
និព្វា នសស  សច្ឆិកិរយិាយ  យទិទំ  ច្ោេ ម្ោ  សតិបបដ្ឋា នា  

 
 
 

ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ោ៉ោ ងយ េះថ្ល មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ា្ូវ
គឺ្ តិបបោា  ទងំ៤យ េះ ជា ា្ូវមូលបតមយួ(ស្បស្ពឹតតយៅ) យដើមបយី ចក្ាី 
បរ ុិទ្ធទ  តាទំងឡាយ យដើមបលីេះបង ូ់វយ ចក្ាីយសាក្   ិងយ ចក្ាី
េសកឹ្េសួល      យដើមបរីលំតប់ង ូ់វទុ្ក្ខ         ិងយទម  ស   យដើមប ី  ូវ អរយិ       -
មគ្គស្បក្បយោយអងគ ៨ ស្បការ យដើមបយីធាើឲ្យជាក្ច់ា ់ ូវស្ពេះ ិញ្ា   ។ 
 

 

    កតម្ម   ច្ោេ ម្ោ  ។    តិបបោា  ទងំ  ៤  យតើអាីេាេះ  ។ 
 
      

 

០១ 
ម្ហាសតិបបដ្ឋា នសូ្ត   

 



 

         
 

 
 
 

    ឥធ   ភិកខម្វ    ភិកខ ុ   កាម្យ   កាយានុបសស ី  វិហរតិ    
អាោបី       សមបជាម្នា         សតិម្ម       វិម្នយយ     ម្ោម្ក   
អភិជ្ឈាម្ោមនសស ំ ។  
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ  ពិចរណាយឃើញ ូវ
កាយក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ មា ពាោម ជា
យស្គ្ឿងដុតក្យៅត កិ្យល  ជាអនក្ដឹងេាួ មា សាា រតី (ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត)់  
ក្មាា តប់ង ូ់វអភរិា  ិងយទម  ស ក្នុងយលាក្យចញ ១ ។ 

 
 

   ម្វទនាស ុ  ម្វទនានុបសស ី       វិហរត ិ  អាោបី   សមប -         
ជាម្នា  សតិម្ម  វិម្នយយ  ម្ោម្ក  អភិជ្ឈាម្ោមនសស ំ ។ 

ពិចរណាយឃើញ ូវ យវទ្នាក្នុងយវទ្នាទងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤  មា ពាោម  ជាយស្គ្ឿងដុតក្យៅត កិ្យល   ជាអនក្ 
ដឹងេាួ  មា សាា រតី (ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត)់ ក្មាា តប់ង ូ់វ អភរិា  ិង 
យទម  ស ក្នុងយលាក្យចញ ១ ។ 

 
 
 

    ច្ិម្តេ    ច្ិោេ នុបសស ី   វិហរត ិ  អាោបី   សមបជាម្នា            
សតិម្ម   វិម្នយយ   ម្ោម្ក   អភិជ្ឈាម្ោមនសស ំ ។ 

ពិចរណាយឃើញ ូវ ចិតតក្នុងចិតត ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ 
មា ពាោម ជាយស្គ្ឿងដុតក្យៅត កិ្យល  ជាអនក្ដឹងេាួ  មា សាា រតី 
(ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត)់ ក្មាា តប់ង ូ់វ អភរិា  ិងយទម  ស ក្នុងយលាក្
យចញ ១ ។ 

 
      

 
 

    ធម្មេស ុ  ធម្មេ នុបសស ី វិហរតិ    អាោបី   សមបជាម្នា      
 
 
 

 
 

សតិម្ម   វិម្នយយ    ម្ោម្ក   អភិជ្ឈាម្ោមនសស ំ ។   
 
 

ម្ហាសតិបបដ្ឋា នសូ្ត ឧទ្ទេសវារកថា 
 

០២ 
 



 

         
 

 
 

ពិចរណាយឃើញ ូវ ធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ មា ពាោម ជាយស្គ្ឿងដុតក្យៅត កិ្យល  ជាអនក្
ដឹងេាួ  មា សាា រតី (ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត)់ ក្មាា តប់ង ូ់វអភរិា  ិង 
យទម  ស ក្នុងយលាក្យចញ ១ ។ 

 
 
 

(ឧម្ទេសវារកថា និដ្ាិោ ចប ់ឧយទ្េ វារក្ថ្ល ) 
      

កថញ្ច      ភិកខម្វ    ភិកខ ុ កាម្យ កាយានុបសស ី    វិហរតិ ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវកាយក្នុងកាយជា

ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ យតើយោយវធីិដូចយមាច ។ 
    ឥធ   ភិកខម្វ   ភិកខ ុ   អរញ្ញគម្ោ  វា  រកុខមូលគម្ោ  
វា   សញុ្ញញ គរគម្ោ   វា   និសទីតិ    បលលង្កំ   អាភុជិ្ឈោា        
ឧជំុ្ឈកាយ ំ  បណិធាយ   បរមិុខំ   សត ឹ  ឧបដ្ាម្បោា   ។  

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ យៅកា ទ់ស្ពក្ាី យៅកា ់
មាបយ់ ើក្ាី យៅកា ់្ េេះសាៃ តក់្ាី អងគុយបព បភន  ត្មងំកាយឲ្យស្តង ់
ត្មងំ តិឲ្យមា មុេយឆ្ះ េះយៅរក្ (ក្មាោា  ) ។ 
    ម្ោ សម្ោ វ អសសសតិ  សម្ោ បសសសតិ  ទីឃំ   វា       
    អសសសម្នាោ       ទីឃ ំ      អសសោមីតិ        បជានាតិ  
    ទីឃ ំ វា  បសសសម្នាេ   ទីឃ ំបសសោមីតិ           បជានាតិ  
    រសស ំ វា  អសសសម្នាេ   រសស ំ អសសោមីតិ             បជានាតិ  
    រសស ំ វា  បសសសម្នាេ   រសស ំ បសសោមីតិ            បជានាតិ  
    សព្ាកាយបបដិ្សមំ្វទី           អសសសសិោមីតិ      សកិខតិ  
    សព្ាកាយបបដិ្សមំ្វទី           បសសសសិោមីតិ      សកិខតិ  
    បសសមភយ ំ  កាយសង្ខខ រ ំ  អសសសសិោមីតិ                    សកិខតិ  

 
 
 

០៣ 
 

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន អានាបានបព្វៈ 
 



 

         
 

 
 
 

បសសមភយ ំ កាយសង្ខខ រ ំ បសសសសិោមីតិ  សកិខតិ ។ 
ភកិ្ខុយនាេះ  មា  តិដក្ដយងហើមយចញ  មា  តិដក្ដយងហើមចូល 
កាលដក្ដយងហើមយចញបវង ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល អាត្មា អញ ដក្ដយងហើម

យចញបវង ឬ កាលដក្ដយងហើមចូលបវង  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  អាត្មា អញ ដក្
ដយងហើមចូលបវង 

កាលដក្ដយងហើមយចញេាី  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  អាត្មា អញ  ដក្ដយងហើម
យចញេាី  ឬ  កាលដក្ដយងហើមចូលេាី   ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល   អាត្មា អញ  ដក្
ដយងហើមចូលេាី  

(ភកិ្ខុ)  ិក្ាថ្ល  អាត្មា អញ  ឹងកំ្ណ្តដឹ់ងចា ់ ូវកាយ គឺ្េយល់
យចញទងំពងួ យេើយដក្ដយងហើមយចញ  

 ិក្ាថ្ល  អាត្មា អញកំ្ណ្តដឹ់ងចា ់ ូវកាយ  គឺ្េយល់ចូល
ទងំពងួ យេើយដក្ដយងហើមចូល  

 ិក្ាថ្ល អាត្មា អញ ឹងរមាៃ បក់ាយ ងាខ រ (អ ា ៈប ា ៈ) 
យេើយដក្ដយងហើមយចញ  

 ិក្ាថ្ល អាត្មា អញ ឹងរមាៃ បក់ាយ ងាខ រ  ដក្ដយងហើមចូល ។ 
 
 
 

  ម្សយយថាបិ ភិកខម្វ  ទម្កាខ          ភមកាម្ោ   វា     ភមការម្នេវាស ី                                 
វា              ទីឃ ំ   វា     អញ្ឆម្នាេ     ទីឃ ំ   អញ្ញឆ មីតិ        បជានាតិ  
រសស ំ         វា        អញ្ឆម្នាេ         រសស ំ         អញ្ញឆ មីតិ                 បជានាតិ 
ឯវម្មវ      ម្ោ      ភិកខម្វ      ភិកខ ុ      ទីឃ ំ      វា     
អសសសម្នាេ                    ទីឃ ំ           អសសោមីតិ           បជានាតិ  
ទីឃ ំ  វា   បសសសម្នាេ    ទីឃ ំ       បសសោមីតិ          បជានាតិ 
រសស ំ  វា   អសសសម្នាោ     រសស ំ   អសសោមីតិ        បជានាតិ   
 
 

០៤ 
 

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន អានាបានបព្វៈ 
 



 

         
 

 
 
 
 

រសស ំ  វា   បសសសម្នាេ          រសស ំ   បសសោមីតិ    បជានាតិ  
សព្ាកាយបបដិ្សមំ្វទី             អសសសសិោមីតិ             សកិខតិ  
សព្ាកាយបបដិ្សមំ្វទី           បសសសសិោមីតិ               សកិខតិ  
បសសមភយ ំ         កាយសង្ខខ រ ំ      អសសសសិោមីតិ           សកិខតិ  
បសសមភយ ំ         កាយសង្ខខ រ ំ    បសសសសិោមីតិ    សកិខតិ   ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ជាងស្ក្ ឹងក្ាី  កូ្  ិ សទ ជាងស្ក្ ឹងក្ាី  
បដលបិុ ស្ប ប ់ 

កាលទញបេសស្ក្ ឹងបវង  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  អាត្មា អញ  ទញបេស
ស្ក្ ឹងបវង  

ឬកាលទញបេសស្ក្ ងឹេា ី  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  អាត្មា អញ ទញបេស
ស្ក្ ឹងេាី  មា ឧបមាដូចយមាចមញិ  

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុកាលដក្ដយងហើមយចញបវងក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  
អាត្មា អញ  ដក្ដយងហើមយចញបវង  

ឬកាលដក្ដយងហើមចូលបវង  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  អាត្មា អញ  ដក្ដយងហើម
ចូលបវង  

កាលដក្ដយងហើមយចញេាី ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល អាត្មា អញ  ដក្ដយងហើម
យចញេាី  

ឬកាលដក្ដយងហើមចូលេាី ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល អាត្មា អញ  ដក្ដយងហើម
ចូលេាី  

ភកិ្ខុ ិក្ាថ្ល  អាត្មា អញ  ឹងកំ្ណ្តដឹ់ងចា ់ ូវកាយ  គឺ្េយល់
យចញទងំពងួ យេើយដក្ដយងហើមយចញ  

 ិក្ាថ្ល  អាត្មា អញ  ឹងកំ្ណ្តដឹ់ងចា ់ ូវកាយ គឺ្ េយល់ចូល 
 

០៥ 
 

 

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន អានាបានបព្វៈ 
 



 

         
 

ទងំពងួ យេើយដក្ដយងហើមចូល  
 ិក្ាថ្ល  អាត្មា អញ ឹងរមាៃ ប ូ់វកាយ ងាខ រ  ដក្ដយងហើមយចញ  
 ិក្ាថ្ល អាត្មា អញ ឹងរមាៃ ប ់ ូវកាយ ងាខ រ   ដក្ដយងហើមចូល 

មា ឧបយមយយដូយចន េះឯង ។ 
 
 
 

ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ  វា  កាម្យ    កាយានុបសស ី   វិហរតិ  
ព្ហោិធ      វា    កាម្យ    កាយានុបសស ី       វិហរតិ  

     អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា  កាម្យ កាយានុបសស ី                វិហរតិ 
សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា     កាយសេ ឹ       វិហរតិ 
វយធម្មេ នុបសស ី      វា         កាយសេ ឹ       វិហរតិ 
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា   កាយសេ ឹ  វិហរត ិ។ 
ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ   ូវកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុង  (កាយរប ់

េាួ )  ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  
    ពិចរណាយឃើញ   ូវកាយក្នុងកាយជាខាងយស្ៅ  (កាយរប ់
បុគ្គលដទទ្)   ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយខាងក្នុង  ិងកាយខាងយស្ៅ 
(កាយរប ់េាួ  ិងកាយរប ់បុគ្គលដទទ្) ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបង
ទងំ ៤  ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើងក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបង ទងំ ៤ ្ង 

ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌ បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌  បដលស្បរំុយក្ើតយ ើងក្នុងកាយ    ិងធម ៌
 
 
 
 
 

០៦ 
 

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន អានាបានបព្វៈ 
 



 

         
 

 
 

បដល ូ យយៅក្នុងកាយជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤  ្ង ។ 
   អតថិ   កាម្យាតិ  វា   បនសស   សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ        
យាវម្ទវ  ញាណមោេ យ  បដិ្សសតិមោេ យ ។  អនិសស-ិ 
ម្ោ  ច្  វិហរត ិ  ន   ច្   កិញ្ច  ិ  ម្ោម្ក   ឧបាទិយតិ  ។ 

មយួយទ្ៀតសាា រតីរប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  (បតម ិបម  តា ម ិបម បុគ្គល ម ិបម ស្ ី  ម ិបម ស្បុ ជា
យដើម) ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា  យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ ។ ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ (យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតួច ក្នុងយលាក្
្ង ។ 
    ឯវមប ិ    ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី    វិហរតិ  ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវកាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តីស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤  ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 

(អានាបានបព្ាំ  និដ្ាិតំ  ចប ់អានា  បពាៈ) 
 
 
 
 
 
 
 

បុន ច្បរ ំភិកខម្វ  ភិកខ ុគច្ឆម្នាេ  វា គច្ឆឆ មីតិ បជានាតិ 
ឋិម្ោ              វា           ឋិម្ោមហីតិ          បជានាតិ 
និសមិ្នាោ                    វា       និសមិ្នាោ មហីតិ            បជានាតិ 
សយាម្នា           វា   សយាម្នាមហីតិ          បជានាតិ  
យថា យថា វា បនសស      កាម្យា  បណិហមិ្ោ   
ម្ោតិ    តថា    តថា    នបបជានាតិ   ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ពាក្យខាងមុេយៅមា យទ្ៀត 
ភកិ្ខុកាលយដើរក្ាី    ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល   អាត្មា អញយដើរ 
 
 

០៧ 
 

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន ឥរយិាបថបព្វៈ 
 



 

         
 

 
 

កាល រក្ាី    ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល    អាត្មា អញ រ 
កាលអងគុយក្ាី  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  អាត្មា អញអងគុយ 
កាលយដក្ក្ាី  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  អាត្មា អញយដក្ ។ 
មយួយទ្ៀត ភកិ្ខុយនាេះ  ត្មងំ ូវកាយ យោយអាការោ៉ោ ងណាៗ  

ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវកាយយនាេះ  យោយអាការោ៉ោ ងយនាេះៗ ។ 
 
 
 

    ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ  វា  កាម្យ  កាយានុបសស ី      វិហរតិ 
    ព្ហោិធ     វា    កាម្យ    កាយានុបសស ី   វិហរតិ 
    អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី  វិហរតិ 
    សមុទយធម្មេ នុបសស ី   វា    កាយសេ ឹ     វិហរត ិ
    វយធម្មេ នុបសស ី      វា      កាយសេ ឹ               វិហរតិ  
    សមុទយវយធម្មេ នុបសស ីវា  កាយសេ ឹ   វិហរតិ ។ 

ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង ោ៉ោ ងយ េះជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុង  ិងខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដលស្បរំុយក្ើតយ ើងក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបង ទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដល ូ យយៅក្នុងកាយជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង   ិងធមប៌ដល ូ យ 
 
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន ឥរយិាបថបព្វៈ 
 

០៨ 
 

 



 

         
 

 

យៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង ។ 
 
 
 
 
 

    អតថិ   កាម្យាតិ  វា  បនសស   សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ         
យាវម្ទវ  ញាណមោេ យ  បដិ្សសតិមោេ យ ។  អនិសស-ិ 
ម្ោ  ច្  វិហរត ិ ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក   ឧបាទិយតិ  ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតីរប ់ភកិ្ខុយនាេះ  ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម   ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា  យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ ។ ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ (យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ) 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតួច ក្នុងយលាក្
្ង ។ 
   ឯវមប ិ ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ីវិហរតិ ។ 
   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ  ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 

(ឥរយិាបថបព្ាំ និដ្ាិតំ  ចប ់ឥរោិបងបពាៈ)           
 

    បុន     ច្បរ ំ     ភិកខម្វ     ភិកខ ុ            អភិកកម្នេ     បដិ្កកម្នេ   
    សមបជានការ ី   ម្ោតិ 
    អាម្ោកិម្ត       វិម្ោកិម្ត      សមបជានការ ី         ម្ោតិ 
    សមេិញ្ជ មិ្ត        បោរមិ្ត                   សមបជានការ ី      ម្ោតិ  
    សង្ាដិ្បតេចី្វរធារម្ណ              សមបជានការ ី           ម្ោតិ  
    អសមិ្ត បីម្ត ោយមិ្ត ោយមិ្ត       សមបជានការ ី    ម្ោតិ  
    ឧច្ឆច របបសោវកម្មេ           សមបជានការ ី                 ម្ោតិ  

    គម្ត    ឋិម្ត     និសមិ្នោ    សមុ្តេ            ជាគរមិ្ត        ភាសមិ្ត  
    តុណហី ភាម្វ     សមបជានការ ី    ម្ោត ិ  ។ 

 
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន សម្បជញ្ញបព្វៈ 
 

០៩ 
 

 



 

         
 

 
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពាក្យខាងមុេ យៅមា យទ្ៀត ភកិ្ខុយធាើ ូវ     
 មបរញ្ញ ៈគឺ្ យ ចក្ាីដឹងេាួ  ក្នុងកាលយដើរយៅមុេ ឬ ងយយស្កាយ  

យធាើ ូវយ ចក្ាីដឹងេាួ   ក្នុងកាលស្ក្យ ក្យមើល យៅមុេ ឬ ស្ក្យ ក្
យមើលយៅទិ្ យ្សងៗ  

យធាើ ូវយ ចក្ាីដឹងេាួ   ក្នុងកាលបតទ់ដយរើង ឬ លាទដយរើង  
យធាើ ូវយ ចក្ាីដឹងេាួ  ក្នុងកាលស្ទ្ស្ទ្ង ូ់វ  ងាដី   ស្ត  ិង ចីវរ  
យធាើ ូវយ ចក្ាីដឹងេាួ   ក្នុងកាល បរយិភាគ្យភារ  ្ឹក្ទឹ្ក្ ទំ្ពា ីុ  

ខាទ្ ីយៈ  រញ្ាប ់(  ូវយភ រាៈ មា  បបជិាយដើម ) 
យធាើ ូវយ ចក្ាីដឹងេាួ    ក្នុងកាល  បយនាេ បង ូ់វ   ឧចា រៈ   ប ាវៈ   
យធាើ ូវយ ចក្ាីដឹងេាួ   ក្នុងកាល  យដើរ   រ  អងគុយ  យដក្លក្ ់

ភ្ាក្យ់ ើង   ិោយ   យ ៃៀម ។ 
 
 
 

 ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ  វា  កាម្យ  កាយានុបសស ី     វិហរតិ  
 ព្ហោិធ    វា        កាម្យ    កាយានុបសស ី   វិហរតិ  
 អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី  វិហរតិ  
 សមុទយធម្មេ នុបសស ី      វា    កាយសេ ឹ   វិហរតិ  
 វយធម្មេ នុបសស ី        វា      កាយសេ ឹ     វិហរតិ  
 សមុទយវយធម្មេ នុបសស ីវា កាយសេ ឹ  វិហរត ិ។  
ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុងជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់

ឥរោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង 
ពិចរណាយឃើញ   ូវកាយក្នុងកាយ  ខាងយស្ៅ  ជាស្បស្ក្តី   ស្គ្ប់

ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  
ពិចរណាយឃើញ   ូវកាយក្នុងកាយ  ខាងក្នុង     ិង  ខាងយស្ៅជា 

 
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន សម្បជញ្ញបព្វៈ 
 

១០ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  
ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើងក្នុងកាយជាស្បស្ក្តី 

ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 
ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់

ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង 
ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌  បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ

យៅក្នុងកាយជាស្បស្ក្តីស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង ។ 
 
 
      

 
 
 

    អតថិ  កាម្យាតិ  វា  បនសស សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  
យាវម្ទវ         ញាណមោេ យ         បដិ្សសតិមោេ យ។ អនិសសមិ្ោ  
ច្ វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

 
 
 

មយួយទ្ៀត សាា រតីរប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម   ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ ។ 

 
 

ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ ( យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ ) ស្គ្បឥ់រោិបង
ទងំ ៤ ្ង  ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួក្នុងយលាក្្ង ។ 

 
 
 
 
 
 
 

ឯវមប ិ ភិកខម្វ  ភិកខ ុកាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
 
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា  

 

ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( សមបជ្ឈញ្ញបព្ាំ និដ្ាិតំ   ចប ់ មបរញ្ញបពាៈ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន សម្បជញ្ញបព្វៈ 
 

១១ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

បុន    ច្បរ ំ   ភិកខម្វ    ភិកខ ុ            ឥមម្មវ    កាយ ំ   ឧទធំ   
បាទតោ អម្ធា ម្កសមតថកា តច្បរយិនេ ំបូរនាោ នបបកា-

រសស អសចុ្ិម្នា បច្ចម្វកខតិ អតថិ ឥមសេ ឹ កាម្យ                     
ម្កោ  ម្ោម្ម  នោ  ទនាេ   តម្ច្ឆ  មំស ំ  នោរ ូ  អដ្ាី  
អដ្ាិមិញ្ជ  ំវកកំ  ហទយ ំយកនំ  កមិ្ោមកំ បិហកំ  បបាា ស ំ
អនេំ អនេគុណំ ឧទរយិ ំករសី ំបិតេំ ម្សមហំ បុម្ញ្ា   ម្ោហតិំ 
ម្សម្ោ ម្មម្ោ អសស ុ វោ ម្ខម្ោ សងិ្ានិកា លសកិា 
មុតេនេ ិ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ពាក្យខាងមុេយៅមា យទ្ៀត              ភកិ្ខុពិចរណា 
យឃើញចា ់  ូវកាយយ េះឯង ខាងយលើ ត្មងំអំពី តយរើងយ ើងយៅ 
ខាងយស្កាម ត្មងំអំពីចុង ក្ចុ់េះមក្ បដលមា ប បក្បិទ្ ងំរំុវញិ 
យពញយោយវតថុម ិសាអ ត មា ស្បការយ្សងៗ ដូយចនេះថ្ល ក្នុងកាយយ េះ
មា  ក្ ់ យរាម ស្ក្ចក្ យធាញ ប បក្ សាច ់ រទ  ឆ្អឹង េរួក្នុងឆ្អឹង 
តស្មងប ាវៈ យបេះដូង យងាើម វាវ ស្ក្ពេះ  ួត យពាេះយវៀ ធំ យពាេះយវៀ -

តូច អាហារងាី អាហារច ់ ស្បមាត ់យ ា ា៍ េេុេះ ឈាម យញើ  ខាា ញ់-

ខាប ់ទឹ្ក្បភនក្ ខាា ញ់រាវ ទឹ្ក្មាត ់ទឹ្ក្ យមារ ទឹ្ក្រអិំល ទឹ្ក្មូស្ត ។ 
 
 

ម្សយយថាបិ  ភិកខម្វ  ឧភម្ោមោុ  មូម្ោឡ ី  បូោ  
នានាវិហតិសស                    ធញ្ញសស   ម្សយយថីទំ   ោលនីំ  វិហនីំ   
មុគោ នំ   ម្មោនំ   តិោន ំ  តណឌុ ោនំ             តម្មនំ    ច្កខមុ្ម   

បុរមិ្ោ  មុញ្ចោិា   បច្ចម្វម្កខយយ  ឥម្ម ោល ី ឥម្ម វិហ ី 
ឥម្ម  មុគោ   ឥម្ម ម្មោ  ឥម្ម តិោ  ឥម្ម តណឌុ ោតិ  ។ 
     មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ទទ្បដលមា មាតទ់ងំ ២ ខាង យពញយោយ 
 
 
 

១២ 
 

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន បដិកកូលម្នសិការបព្វៈ 
 



 

         
 

 
 
 
 

ធញ្ញជាតិ  មា ស្បការយ្សងៗ   ធញ្ញជាតិទងំយនាេះគឺ្          ស្ ូវេាយ    
ស្ ូវេាយស្ក្េម       បណ្ត ក្ យ   បណ្ត ក្រារមា   លៃ   អងករ ។ 
បុរ បដលមា ចក្ខុ គ្បបសី្សាយ ូវទទ្យនាេះ យេើយពិ ិតយយមើលដូយចនេះ
ថ្ល  យ េះស្ ូវេាយ-    យ េះស្ ូវេាយស្ក្េម   យ េះ បណ្ត ក្ យ  
យ េះ បណ្ត ក្រារមា   យ េះលៃ  យ េះអងករ  មា ឧបមាដូចយមតចមញិ ។ 

 

ឯវម្មវ  ម្ោ  ភិកខម្វ   ភិកខ ុ  ឥមម្មវ   កាយ ំ ឧទធំ   
បាទតោ  អម្ធា  ម្កសមតថកា  តច្បរយិនេ ំ បូរនាោ នបប-
ការសស អសចុ្ិម្នា បច្ចម្វកខតិ  អតថ ិ   ឥមសេ ឹកាម្យ ម្កោ   
ម្ោម្ម  នោ  ទនាេ   តម្ច្ឆ  មំស ំ នោរ ូ អដ្ា ី អដ្ាិមិញ្ជ  ំ 
វកកំ  ហទយ ំ យកនំ  កិម្ោមកំ   បិហកំ  បបាា ស ំ អនេ ំ 
អនេគុណំ  ឧទរយិ ំ ករសី ំ បិតេំ  ម្សមហំ  បុម្ព្វា   ម្ោហតិំ  
ម្សម្ោ ម្មម្ោ អសស ុ វោ ម្ខម្ោ សងិ្ានិកា លសកិា  
មុតេនេិ  ។  

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុពិចរណា យឃើញចា ់ ូវកាយយ េះឯង 
ខាងយលើ ត្មងំអំពី តយរើងយ ើងយៅ ខាងយស្កាម ត្មងំអំពីចុង ក្ចុ់េះ
មក្ បដលមា ប បក្បិទ្ ងំរំុវញិ យពញយោយវតថុម ិសាអ ត មា 
ស្បការយ្សងៗ ដូយចនេះថ្ល ក្នុងកាយយ េះ មា  ក្ ់ យរាម ស្ក្ចក្ យធាញ 
ប បក្ សាច ់ រទ  ឆ្អឹង េរួក្នុងឆ្អឹង តស្មងប ាវៈ យបេះដូង យងាើម 
វាវ    ស្ក្ពេះ     ួត   យពាេះយវៀ ធំ    យពាេះយវៀ តូច  អាហារងាី  អាហារច ់ 
ស្បមាត ់  យ ា ា៍  េេុេះ  ឈាម  យញើ       ខាា ញ់ខាប ់     ទឹ្ក្បភនក្      ខាា ញ់រាវ  
ទឹ្ក្មាត ់ទឹ្ក្ យមារ ទឹ្ក្រអិំល ទឹ្ក្មូស្ត មា ឧបយមយយដូយចន េះឯង ។ 

 
 

ឥតិ អជ្ឈឈតេំ  វា  កាម្យ កាយានុបសស ី វិហរត ិ
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន បដិកកូលម្នសិការបព្វៈ 
 

១៣ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 

     ព្ហោិធ      វា    កាម្យ    កាយានុបសស ី    វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី    វិហរតិ  
សមុទយធម្មេ នុបសស ី      វា     កាយសេ ឹ      វិហរត ិ
វយធម្មេ នុបសស ី          វា       កាយសេ ឹ     វិហរតិ 

     សមុទយវយធម្មេ នុបសស ីវា កាយសេ ឹ   វិហរតិ ។ 
 
 
 

(ភកិ្ខុ)ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង ជាស្បស្ក្តីស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ   ូវកាយក្នុងកាយ  ខាងយស្ៅ  ជាស្បស្ក្តី   ស្គ្ប់
ឥរោិបង ទំង ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង ិងខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដលស្បរំុយក្ើតយ ើងក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង ។ 
    អតថិ  កាម្យាតិ វា បនសស សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ។ អនិសសមិ្ោ 
ច្ វិហរតិ ន ច្ កញិ្ច  ិម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ  ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម   ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់  យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា   យដើមបឲី្យចយស្មើ  
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន បដិកកូលម្នសិការបព្វៈ 
 

១៤ 
 

 



 

         
 

 
 

សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។     ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ   (យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)    ស្គ្ប  ់

ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួក្នុងយលាក្្ង ។   
 

                                        ឯវមប ិ ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ីវិហរតិ ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ជា   

ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 
 
 
 
 
 

(បដិ្កកលូមនសកិារបព្ាំ និដ្ាិតំ ចប ់បដិក្កូលម  ិការបពាៈ)   
 
 
 

                                         បុន  ច្បរ ំ ភិកខម្វ    ភិកខ ុ ឥមម្មវ  កាយ ំ យថាឋិតំ      
យថាបណិហតិ ំធាតុម្ោ បច្ចម្វកខតិ    អតថិ  ឥមសេឹ       កាម្យ 
បឋវីធាតុ  អាម្បាធាតុ  ម្តម្ជាធាតុ  វាម្យាធាតូតិ  ។  

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ    ពាក្យខាងមុេ    យៅមា យទ្ៀត    ភកិ្ខុពិចរណា 
យឃើញចា ់ ូវកាយ យ េះឯង បដលឋតិយៅោ៉ោ ងណា បដលត្មងំយៅ
ោ៉ោ ងណា យោយកំ្ណ្តថ់្ល ស្ា ប់តជាធាតុ ដូយចនេះថ្ល ក្នុងកាយយ េះ 
មា ធាតុដី ធាតុទឹ្ក្ ធាតុយភាើង ធាតុេយល់ ។ 

ម្សយយថាបិ    ភិកខម្វ    ទម្កាខ     ម្គឃាតម្កា    វា
ម្គឃាតកម្នេវាស ី  វា  គវឹ  វធិោា   ច្ឆតុមេោបម្ថ 
វិលម្ោ  បដិ្វិភជិ្ឈោា   និសមិ្នាោ   អសស  

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ បុរ អនក្ពិឃាតយាក្តី កូ្  ិ សទ បុរ  
អនក្ពិឃាតយាក្តី  បដលបិុ ស្ប ប ់គ្បបពិីឃាតយា យេើយរបំលក្ជា 
ចំបណ្ក្ៗ  អងគុយយៅយទ្ៀប ា្ូវធំ    បបក្ជាប ួ        មា ឧបមាដូចយមតចមញិ  

ឯវម្មវ  ម្ោ   ភិកខម្វ      ភិកខ ុ ឥមម្មវ កាយ ំ យថាឋិតំ
យថាបណិហតិ ំ ធាតុម្ោ  បច្ចម្វកខតិ អតថិ  ឥមសេ ឹកាម្យ 
បឋវីធាត ុ   អាម្បាធាតុ    ម្តម្ជាធាតុ  វាម្យាធាតូតិ  ។ 

 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន ធាតុម្នសិការបព្វៈ 
 

១៥ 
 

 



 

         
 

 
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញចា ់  ូវកាយយ េះឯង 
បដលឋតិយៅោ៉ោ ងណា បដលត្មងំយៅោ៉ោ ងណា យោយកំ្ណ្តថ់្ល
ស្ា ប់តជាធាតុដូយចនេះថ្ល    ក្នុងកាយយ េះ មា ធាតុដី ធាតុទឹ្ក្ ធាតុយភាើង 
ធាតុេយល់  មា ឧបយមយយដូយចន េះឯង ។ 

 
 

ឥតិ អជ្ឈឈតេំ        វា       កាម្យ  កាយានុបសស ី    វិហរតិ 
ព្ហោិធ        វា    កាម្យ           កាយានុបសស ី    វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា        កាម្យ កាយានុបសស ី វិហរតិ  
សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា    កាយសេ ឹ    វិហរត ិ
វយធម្មេ នុបសស ី           វា       កាយសេ ឹ                 វិហរត ិ
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី  វា      កាយសេ ឹ វិហរតិ ។ 
ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង ( យោយការ

កំ្ណ្តថ់្លជាធាតុ៤ ) ជាស្បស្ក្តី    ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង 
ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់

ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  
ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិងខាងយស្ៅ ជា

ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  
ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដលស្បរំុយក្ើតយ ើងក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី

ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង  
ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់

ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  
ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ

យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  
 
 
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន ធាតុម្នសិការបព្វៈ 
 

១៦ 
 

 



 

         
 

 
 

អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។    អនិសសមិ្ោ 
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។ 
   ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី  វិហរតិ  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 

(ធាតុមនសកិារបព្ាំ និដ្ាិតំ ចប ់ធាតុម  ិការបពាៈ) 
 

 បុន ច្បរ ំ ភិកខម្វ  ភិកខ ុ ម្សយយថាបិ  បម្សសយយ  សររី ំ
សវីថិកាយ ឆឌ្ឌិត ំឯកាហមតំ វា ទាហីមតំ វា តីហមតំ  
វា  ឧទធុម្មតកំ  វិនីលកំ  វិបុព្ាកជាតំ  ។ 

 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពាក្យខាងមុេយៅមា យទ្ៀត ភកិ្ខុ យឃើញ ូវ
 ររីៈសាា ប ់ បដលយគ្យចលយៅក្នុងទស្ព ាសា  យទេះសាា បអ់ ់១ទងៃក្តី
សាា បអ់ ់២ទងៃក្តី សាា បអ់ ់៣ទងៃក្តី បដលកំ្ពុងយេើម មា  មបុរយេៀវ
យោយយស្ចើ  មា េេុេះេូរយចញត្មមទា រយ្សងៗ ដូចយមតចមញិ ។ 
ម្ោ      ឥមម្មវ    កាយំ            ឧបសហំរតិ     អយមប ិ ម្ោ  កាម្យា 
ឯវំធម្ម្មេ     ឯវំភាវី    ឯវំអនតីម្ោតិ  ។ 
ភកិ្ខុយនាេះ (ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ) មក្យស្បៀប េ្ឹម ឹង កាយយ េះឯង 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

១៧ 
 

 



 

         
 

ថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត  ក្គ៏្ង ឹ់ងមា  ភាពដូយចន េះ  គ្ង ឹ់ងកាា យ 
យៅជាដូយចន េះ   ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះពំុ  យ ើយ ។   

 
 
 
 
 
 

 ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ       វា  កាម្យ  កាយានុបសស ី                    វិហរត ិ
 ព្ហោិធ     វា            កាម្យ    កាយានុបសស ី     វិហរត ិ  
 អជ្ឈឈតេព្ហោិធ   វា  កាម្យ កាយានុបសស ីវិហរតិ  
 សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា        កាយសេ ឹ   វិហរត ិ
 វយធម្មេ នុបសស ី      វា        កាយសេ ឹ      វិហរតិ 
 សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  កាយសេ ឹ វិហរត ិ
 
 
 
 
 
 

ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ    ូវកាយក្នុងកាយ   ខាងក្នុង   ជាស្បស្ក្តី  
( យោយការកំ្ណ្ត ់ ូវអ ុភ មា អ ុភ កំ្ពុងយេើម ជាយដើម ) ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 
 
 
 
 
 
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

១៨ 
 

 



 

         
 

 
 
 

    អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។    អនិសសមិ្ោ  
 
 

ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 
មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 

បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។ 
    ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណា យឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 
 

(ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្១)      
 
 

       បុន ច្បរ ំ        ភិកខម្វ ភិកខ ុ ម្សយយថាបិ បម្សសយយ  
     សររី ំ សវីថិកាយ   ឆឌ្ឌិតំ   
     កាម្កហ ិ វា  ខជ្ឈជម្មនំ  កលុម្លហ ិ វា  ខជ្ឈជម្មនំ 

 គិម្ជ្ឈឈហ ិវា ខជ្ឈជម្មនំ  សវុាម្នហ ិ វា  ខជ្ឈជម្មនំ 
     សគិម្លហ ិវា ខជ្ឈជម្មនំ  វិវិម្ធហ ិវា       បាណក- 
     ជាម្តហ ិខជ្ឈជម្មនំ ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពាក្យខាងមុេយៅមា យទ្ៀត ភកិ្ខុ គ្បបយីឃើញ           
 ូវ ររីៈសាា ប ់បដលយគ្យចលយៅក្នុងទស្ព ាសា  
បដលបក្អក្ទងំឡាយ  កំ្ពុងចឹក្ ីុក្តី 
ស្តដក្គ់្ស្មងទ់ងំឡាយ  កំ្ពុងចឹក្ ីុក្តី 
ត្មា តទងំឡាយ  កំ្ពុងចឹក្ ីុក្តី 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

១៩ 
 

 



 

         
 

 តាសាា  ទងំឡាយ  កំ្ពុងក្យក្រ ីុក្តី 
ចចក្ទងំឡាយ  កំ្ពុងក្យក្រ ីុក្តី  

 ណ្ក្ជាតិ ( តាលអិតៗមា រុយជាយដើម) ទងំឡាយយ្សងៗ   
កំ្ពុងរូងរញ្ជា ប ីុ់ក្តី ដូចយមតចមញិ ។  

 
 
 
 

ម្ោ   ឥមម្មវ    កាយ ំ   ឧបសហំរតិ         អយមប ិ  ម្ោ 
កាម្យា   ឯវំធម្ម្មេ    ឯវំភាវី   ឯវំអនតីម្ោតិ  ។  
 ភកិ្ខុយនាេះ (ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ) មក្យស្បៀប េ្ឹម  ិង កាយ
យ េះឯងថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត ក្គ៏្ង ឹ់ងមា  ភាពដូយចន េះ គ្ង់
 ឹងកាា យយៅជាដូយចន េះ  ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះពំុ  យ ើយ ។ 

 
 

ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ           វា    កាម្យ  កាយានុបសស ី     វិហរតិ 
ព្ហោិធ     វា    កាម្យ   កាយានុបសស ី   វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី វិហរត ិ  
សមុទយធម្មេ នុបសស ី        វា    កាយសេ ឹ   វិហរត ិ
វយធម្មេ នុបសស ី     វា         កាយសេ ឹ      វិហរតិ 
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា កាយសេ ឹ វិហរត ិ
ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ    ូវកាយក្នុងកាយ   ខាងក្នុង   ជាស្បស្ក្តី  

(យោយការកំ្ណ្ត ូ់វអ ុភ មា អ ុភបដលពកួ្ តាកំ្ពុងចឹក្ ីុ ជា
យដើម) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២០ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 
 
 

អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។      អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។      
 
 
 

    ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 
 

(ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្២) 
 
 
 
 
 

    បុន      ច្បរ ំ   ភិកខម្វ    ភិកខ ុ   ម្សយយថាបិ        បម្សសយយ  
សររី ំ សវីថិកាយ  ឆឌ្ឌិតំ  អដ្ាិសង្ខលកិំ  សមំសម្ោហតិំ 
នោរសុមពនធំ ។   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២១ 
 

 



 

         
 

 
 
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពាក្យខាងមុេយៅមា យទ្ៀត ភកិ្ខុគ្បបយីឃើញ
 ូវ ររីៈសាា ប ់ បដលយគ្យចល ក្នុងទស្ព ាសា   ល់យៅបតរាងឆ្អឹង 
ស្បក្បយោយសាច ិ់ងឈាម មា  រទ ជាយស្គ្ឿងចងដូចយមតចមញិ។  

 
 
 
 

 

ម្ោ    ឥមម្មវ    កាយ ំ     ឧបសហំរតិ         អយមប ិ  ម្ោ 
កាម្យា   ឯវំធម្ម្មេ    ឯវំភាវី   ឯវំអនតីម្ោតិ  ។  
 ភកិ្ខុយនាេះ ( ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ ) មក្យស្បៀប េ្ឹម  ិង កាយ
យ េះឯងថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត ក្គ៏្ង ឹ់ងមា  ភាពដូយចន េះ គ្ង់
 ឹងកាា យយៅជាដូយចន េះ  ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះពំុ  យ ើយ ។ 

 
 
 
 
 
 

ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ         វា   កាម្យ  កាយានុបសស ី         វិហរត ិ
ព្ហោិធ     វា     កាម្យ    កាយានុបសស ី          វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី         វិហរត ិ  
សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា    កាយសេ ឹ       វិហរតិ 
វយធម្មេ នុបសស ី      វា       កាយសេ ឹ       វិហរតិ 
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  កាយសេ ឹ  វិហរត ិ
 
 

ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ    ូវកាយក្នុងកាយ   ខាងក្នុង   ជាស្បស្ក្តី  
(យោយការកំ្ណ្ត ់ ូវអ ុភ បដលសាា ប ់ ល់យៅបតរាងឆ្អឹងជាយដើម) 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 
 

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២២ 
 

 



 

         
 

     ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 

 
 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។    អនិសសមិ្ោ
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។      
 
 
 

    ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 

(ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្៣) 
 
 
 
 

អដ្ាិសង្ខលកំិ   និមេំសម្ោហតិមកខិតំ  នោរសុមពនធំ ។  
 ររីៈយៅ ល់ បតរាងឆ្អឹង ឥតមា សាច ់ ស្បឡាក្យ់ោយឈាម 

មា  រទ  ជាយស្គ្ឿងចងដូចយមតចមញិ ។  
ម្ោ  ឥមម្មវ  កាយ ំ ឧបសហំរត ិ អយមប ិ ម្ោ 

     កាម្យា  ឯវំធម្ម្មេ    ឯវំភាវី   ឯវំអនតីម្ោតិ ។  

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២៣ 
 

 



 

         
 

 ភកិ្ខុយនាេះ ( ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ ) មក្យស្បៀប េ្ឹម  ិង កាយ
យ េះឯងថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត ក្គ៏្ង ឹ់ងមា  ភាពដូយចន េះ គ្ង់
 ឹងកាា យយៅជាដូយចន េះ  ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះ ពំុ  យ ើយ ។ 

 
 

 ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ        វា  កាម្យ  កាយានុបសស ី       វិហរត ិ

 ព្ហោិធ          វា    កាម្យ    កាយានុបសស ី       វិហរត ិ
 អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី         វិហរត ិ  
 សមុទយធម្មេ នុបសស ី   វា    កាយសេ ឹ     វិហរត ិ
 វយធម្មេ នុបសស ី     វា       កាយសេ ឹ       វិហរត ិ

 សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  កាយសេឹ             វិហរត ិ
ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ         ូវកាយក្នុងកាយ   ខាងក្នុង   ជាស្បស្ក្តី  

(យោយការកំ្ណ្ត ់ ូវអ ុភ បដលសាា ប ់ ល់យៅបតរាងឆ្អឹងជាយដើម) 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២៤ 
 

 



 

         
 

អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។    អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។      
 

    មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ  ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល  កាយមា  
បម   ស្ា ប់ត  ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា  យដើមបឲី្យចយស្មើ  
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។ 
    ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 

(ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្៤) 
 
 
 

    អដ្ាិសង្ខលកិំ  អបគតមំសម្ោហតិំ  នោរសុមពនធំ ។       
 

     ររីៈយៅ ល់បតរាងឆ្អឹង  ម ិមា សាច ិ់ងឈាម មា បត រទ  
ជាយស្គ្ឿងចង ដូចយមតចមញិ ។ 

ម្ោ  ឥមម្មវ  កាយ ំ ឧបសហំរត ិ អយមប ិ ម្ោ 
     កាម្យា  ឯវំធម្ម្មេ    ឯវំភាវី   ឯវំអនតីម្ោតិ ។  
 ភកិ្ខុយនាេះ ( ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ ) មក្យស្បៀប េ្ឹម  ិង កាយ
យ េះឯងថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត ក្គ៏្ង ឹ់ងមា  ភាពដូយចន េះ គ្ង់
 ឹងកាា យយៅជាដូយចន េះ  ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះ ពំុ  យ ើយ ។ 

 

ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ       វា  កាម្យ      កាយានុបសស ី        វិហរត ិ
ព្ហោិធ     វា    កាម្យ       កាយានុបសស ី                វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី         វិហរតិ  

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២៥ 
 

 



 

         
 

សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា         កាយសេ ឹ         វិហរត ិ
វយធម្មេ នុបសស ី              វា       កាយសេ ឹ         វិហរត ិ
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  កាយសេ ឹ        វិហរតិ 
ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ    ូវកាយក្នុងកាយ   ខាងក្នុង   ជាស្បស្ក្តី  

 

(យោយការកំ្ណ្ត ់ ូវអ ុភ បដលសាា ប ់ ល់យៅបតរាងឆ្អឹងជាយដើម) 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង       
 

   អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។      អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថកិារបព្វៈ 
 

២៦ 
 

 



 

         
 

ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។   
 

    ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។    (ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្៥) 

 
 
 
        

 

         អដ្ាិកានិ   អបគតនោរសុមពនាធ និ 
         ទិោវិទិោវិកខិោេ និ          
         អម្ញ្ញន   ហតថដ្ាិកំ            អម្ញ្ញន       បាទដ្ាិកំ 
         អម្ញ្ញន   ជ្ឈង្ឃដ្ាិកំ        អម្ញ្ញន          ឩរដុ្ាិកំ  
         អម្ញ្ញន   កដ្ដ្ាិកំ        អម្ញ្ញន        បិដ្ាដ្ាិកំ   
         អម្ញ្ញន   កណា កដ្ាិកំ   អម្ញ្ញន      ផាសកុដ្ាិកំ 
         អម្ញ្ញន   ឧរដ្ាិកំ          អម្ញ្ញន             អំសដ្ាិកំ  
         អម្ញ្ញន   ព្វហុដ្ាិកំ           អម្ញ្ញន       គីវដ្ាិកំ 
         អម្ញ្ញន   ហនុកដ្ាិកំ             អម្ញ្ញន       ទនេដ្ាិកំ 
         អម្ញ្ញន   សសីកដ្ឋហ ំ ។         

                                  ររីៈយៅ ល់បតរាងឆ្អឹងទ្យទ្ ម ិមា  រទ ចងរបួរតឹ ខាា តខ់ាា យ 
    រាតរ់ាយ យៅក្នុងទិ្ តូច  ិង ទិ្ ធំ គឺ្ៈ  
    ឆ្អឹងទដយៅយោយប ក្                     ឆ្អឹងយរើងយៅយោយប ក្  
    ឆ្អឹង ាងយៅយោយប ក្          ឆ្អឹងយៅា យៅយោយប ក្  
    ឆ្អឹងចយងកេះយៅយោយប ក្                     ឆ្អឹងេនងយៅយោយប ក្ 
    ឆ្អឹងស្ទ្ ុងេនងយៅយោយប ក្                       ឆ្អឹងរំ ីរយៅយោយប ក្ 
    ឆ្អឹងស្ទូ្ងយៅយោយប ក្                                                                                     ឆ្អឹងសាា យៅយោយប ក្ 
    ឆ្អឹងកំ្ភ ួទដយៅយោយប ក្                               ឆ្អឹងក្យៅយោយប ក្ 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២៧ 
 

 



 

         
 

    ឆ្អឹងចងាក យៅយោយប ក្                       យធាញយៅយោយប ក្ 
    លលាដក៍្ាលយៅយោយប ក្ (ដូចយមតចមញិ) ។         
 
 

      ម្ោ  ឥមម្មវ  កាយ ំ ឧបសហំរតិ  អយមប ិ ម្ោ 
      កាម្យា  ឯវំធម្ម្មេ    ឯវំភាវី   ឯវំអនតីម្ោតិ ។    
 
 
 

    ភកិ្ខុយនាេះ ( ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ ) មក្យស្បៀប េ្ឹម  ិង កាយ
យ េះឯងថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត ក្គ៏្ង ឹ់ងមា  ភាពដូយចន េះ គ្ង់
 ឹងកាា យយៅជាដូយចន េះ  ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះពំុ  យ ើយ ។ 

 
 
 
 

 
 
 

     ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ      វា  កាម្យ  កាយានុបសស ី              វិហរត ិ
ព្ហោិធ     វា   កាម្យ   កាយានុបសស ី        វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី    វិហរត ិ  
សមុទយធម្មេ នុបសស ី          វា     កាយសេ ឹ  វិហរត ិ
វយធម្មេ នុបសស ី       វា           កាយសេ ឹ      វិហរតិ 
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា   កាយសេ ឹ  វិហរត ិ
 

 
 
 
 

     ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ    ូវកាយក្នុងកាយ   ខាងក្នុង   ជាស្បស្ក្តី  
(យោយការកំ្ណ្ត ់ ូវអ ុភ បដលសាា ប ់ ល់យៅបតរាងឆ្អឹងជាយដើម) 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២៨ 
 

 



 

         
 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ   ូវធម ៌     បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង        ិងធមប៌ដល ូ យ 
យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង      

 
 
 
 
 

 អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។      អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។     
 
 

    ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 

(ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្៦)      
      
 
 
 
 
 
 
 

 បុន ច្បរ ំភិកខម្វ ភិកខ ុម្សយយថាបិ បម្សសយយ  
    សររី ំ   សវីថិកាយ   ឆឌ្ឌិតំ    អដ្ាិកានិ   ម្សោនិ  
    សង្ខវណណ សនោិភានិ ។   

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

២៩ 
 

 



 

         
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពាក្យខាងមុេយៅមា យទ្ៀត ភកិ្ខុគ្បបយីឃើញ
 ូវ ររីៈសាា ប ់ បដលយគ្យចល យៅក្នុងទស្ព ាសា   ល់យៅបតឆ្អឹង
ទ្យទ្ មា  មបុរ   ដូចជា មបុរទ  ័ងខ (ដូចយមតចមញិ) ។        
 

      ម្ោ  ឥមម្មវ  កាយ ំ ឧបសហំរតិ  អយមប ិ ម្ោ 
      កាម្យា  ឯវំធម្ម្មេ    ឯវំភាវី   ឯវំអនតីម្ោតិ ។  
      ភកិ្ខុ យនាេះ ( ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ ) មក្យស្បៀប េ្ឹម  ិង កាយ
យ េះឯងថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត ក្គ៏្ង ឹ់ងមា  ភាពដូយចន េះ គ្ង់
 ឹងកាា យយៅជាដូយចន េះ  ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះពំុ  យ ើយ ។ 

 
 
 
 
 
 

ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ       វា  កាម្យ  កាយានុបសស ី                   វិហរត ិ
ព្ហោិធ     វា          កាម្យ          កាយានុបសស ី        វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី         វិហរតិ  
សមុទយធម្មេ នុបសស ី         វា    កាយសេ ឹ                        វិហរតិ 
វយធម្មេ នុបសស ី               វា          កាយសេ ឹ                     វិហរតិ 
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា       កាយសេ ឹ   វិហរតិ 
ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ    ូវកាយក្នុងកាយ        ខាងក្នុង   ជាស្បស្ក្តី  

(យោយការកំ្ណ្ត ់ ូវអ ុភ បដលសាា ប ់ ល់យៅបតរាងឆ្អឹងជាយដើម) 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

៣០ 
 

 



 

         
 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ   ូវធម ៌     បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង        ិងធមប៌ដល ូ យ 
យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 
 
 
 
 
 
 

អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។    អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

 
 
 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។      
 
 

    ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 

(ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្៧)        
 
 

     អដ្ាិកានិ  បុញ្ជកិោនិ  ម្តម្ោវសសកិានិ  ។    
      ររីៈ ល់យៅបតឆ្អឹងទ្យទ្ យរាយរាយជាពំ ូក្ៗ ក្ ាងេួ យៅ
មយួឆ្ន យំេើយ (ដូចយមតចមញិ) ។      
 
 

     ម្ោ  ឥមម្មវ  កាយ ំ ឧបសហំរតិ  អយមប ិ ម្ោ 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

៣១ 
 

 



 

         
 

      កាម្យា  ឯវំធម្ម្មេ    ឯវំភាវី   ឯវំអនតីម្ោតិ ។  
      ភកិ្ខុ យនាេះ ( ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ ) មក្យស្បៀប េ្ឹម  ិង កាយ
យ េះឯងថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត ក្គ៏្ង ឹ់ងមា   ភាពដូយចន េះ គ្ង់
 ឹងកាា យយៅជាដូយចន េះ  ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះពំុ  យ ើយ ។ 

 
 

ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ          វា  កាម្យ  កាយានុបសស ី                        វិហរតិ 
ព្ហោិធ     វា   កាម្យ      កាយានុបសស ី                          វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ     កាយានុបសស ី        វិហរតិ  
សមុទយធម្មេ នុបសស ី        វា     កាយសេ ឹ           វិហរតិ 
វយធម្មេ នុបសស ី                     វា           កាយសេ ឹ       វិហរតិ 
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  កាយសេ ឹ  វិហរត ិ
 
 
 

ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ    ូវកាយក្នុងកាយ   ខាងក្នុង         ជាស្បស្ក្តី  
( យោយការកំ្ណ្ត ់ ូវអ ុភ បដលសាា ប ់ ល់យៅបតឆ្អឹង ជាយដើម ) 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ   ូវធម ៌     បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង        ិងធមប៌ដល ូ យ 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

៣២ 
 

 



 

         
 

យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  
អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  

យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។    អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។      
 

    ឯវមប ិ      ភិកខម្វ  ភិកខ ុ កាម្យ  កាយានុបសស ី វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវ  កាយក្នុងកាយ ជា 

 

ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។   
 

(ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្៨) 
 
 
 
 

 អដ្ាិកានិ   បូតីនិ   ច្ុណណ កជាោនិ  ។   
           ររីៈ ល់យៅបតឆ្អឹងទ្យទ្ ពុក្្ុយយេេចេេី  ជាក្យមេចតូច ក្យមេចធំ 
យ្សង ៗ (ដូចយមតចមញិ) ។ 
      ម្ោ  ឥមម្មវ  កាយ ំ ឧបសហំរតិ  អយមប ិ ម្ោ 
      កាម្យា  ឯវំធម្ម្មេ    ឯវំភាវី   ឯវំអនតីម្ោតិ ។  
      ភកិ្ខុ យនាេះ ( ក្ប៏យងាអ   ររីៈសាា បយ់នាេះ ) មក្យស្បៀប េ្ឹម  ិង កាយ
យ េះឯងថ្ល  ូមបកីាយយ េះយសាត ក្គ៏្ង ឹ់ងមា  ភាពដូយចន េះ គ្ង់
 ឹងកាា យយៅជាដូយចន េះ  ឹងក្ ាង ូវភាវៈដូយចន េះពំុ  យ ើយ ។ 

 
 
 

ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ          វា  កាម្យ  កាយានុបសស ី               វិហរត ិ

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

៣៣ 
 

 



 

         
 

ព្ហោិធ     វា       កាម្យ       កាយានុបសស ី      វិហរត ិ  
អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា កាម្យ កាយានុបសស ី         វិហរត ិ  
សមុទយធម្មេ នុបសស ី        វា         កាយសេ ឹ            វិហរត ិ
វយធម្មេ នុបសស ី          វា                     កាយសេ ឹ      វិហរត ិ
សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  កាយសេឹ        វិហរតិ 
 
 

ភកិ្ខុ         ពិចរណាយឃើញ    ូវកាយក្នុងកាយ   ខាងក្នុង   ជាស្បស្ក្តី  
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង  ិង ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌បដល ូ យយៅក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង  

 

ពិចរណាយឃើញ   ូវធម ៌     បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង        ិងធមប៌ដល ូ យ 
យៅ ក្នុងកាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  
 

 
 

អតថិ កាម្យាតិ វា បនសស សតិ បច្ចុបដ្ាិោ ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ   ។      អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 

 
 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 

៣៤ 
 

 



 

         
 

មយួយទ្ៀត សាា រតី រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល កាយមា 
បម  ស្ា ប់ត ជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ 
សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។          ភកិ្ខុមា ចិតតម ិអាស្ ័យ(យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ)   ស្គ្ប ់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតចួ ក្នុងយលាក្្ង ។      
 
 

    ឯវមប ិ    ម្ោ   ភិកខម្វ    ភិកខ ុ   កាម្យ    កាយានុបសស ី 

វិហរតិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 
 
 

(ចប ់ ីវងិកាបពាៈទី្៩) 
 

 វ ីវងិកាបពាំ  ិដាតំិ  ចប ់ វ ីវងិកាបពាៈ ។ 
 

កាោ ុប សនា  ិដាតិ្ម  ចប ់កាោ ុប សនា ។ 
 
 
 
 
 
 
 

៣៥ 
 

 

កាយានុបសសនាសតិបបដ្ឋា ន នវសីវថិការបព្វៈ 
 



 

         
 

       
 
 
 

          កថញ្ច    ភិកខម្វ    ភិកខ ុ   ម្វទនាស ុ   ម្វទនានុបសស ី 
វិហរតិ ។ 
 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវយវទ្នា ក្នុងយវទ្នា
ទងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ យតើយោយវធីិដូចយមតច ។         
 
 

      ឥធ    ភិកខម្វ   ភិកខ ុ សខុ ំវា  ម្វទន ំ         ម្វទយម្មម្នា   
      សខុ ំ        ម្វទន ំ        ម្វទយាមីតិ              បជានាតិ 
      ទុកខំ              វា                           ម្វទនំ           ម្វទយម្មម្នា  
      ទុកខំ         ម្វទន ំ       ម្វទយាមីតិ             បជានាតិ      
      អទុកខមសខុំ                វា         ម្វទន ំ      ម្វទយម្មម្នា   
      អទុកខមសខុំ    ម្វទនំ       ម្វទយាមីតិ       បជានាតិ ។  
 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ កាលទ្ទ្លួ ុេ 
យវទ្នាក្តី ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល អាត្មា អញទ្ទ្លួ ុេយវទ្នា កាលទ្ទ្លួទុ្ក្ខ
យវទ្នាក្តី ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល អាត្មា អញទ្ទ្លួទុ្ក្ខយវទ្នា កាលទ្ទ្លួ     
អទុ្ក្ខម ុេយវទ្នាក្តី ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល អាត្មា អញ ទ្ទ្លួអទុ្ក្ខម ុេ
យវទ្នា ។       
 

     ោមិស ំ         វា     សខុំ      ម្វទនំ     ម្វទយម្មម្នា        
     ោមិស ំ សខុ ំ  ម្វទនំ    ម្វទយាមីតិ           បជានាតិ         

និោមិស ំ            វា    សខុំ      ម្វទនំ     ម្វទយម្មម្នា             
និោមិស ំ    សខុ ំ  ម្វទនំ    ម្វទយាមីតិ   បជានាតិ               
ោមិស ំ    វា        ទុកខំ      ម្វទនំ         ម្វទយម្មម្នា        

     ោមិស ំ       ទុកខំ    ម្វទនំ       ម្វទយាមីតិ   បជានាតិ                     
និោមិស ំ      វា     ទុកខំ           ម្វទនំ      ម្វទយម្មម្នា             

៣៦ 
 

 

ទ្វទនានុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន 
 



 

         
 

 
 
 
 
 

    និោមិស ំ   ទុកខំ     ម្វទន ំ   ម្វទយាមីតិ     បជានាតិ                  
    ោមិស ំ           វា             អទុកខមសខុំ     ម្វទនំ   ម្វទយម្មម្នា       
    ោមិស ំ      អទុកខមសខុំ ម្វទនំ ម្វទយាមីតិ    បជានាតិ 
    និោមិស ំ          វា   អទុកខមសខុំ   ម្វទនំ         ម្វទយម្មម្នា 
    និោមិស ំអទុកខមសខុំ ម្វទនំ ម្វទយាមីតិ   បជានាតិ ។  
    កាលទ្ទ្លួ   ុេយវទ្នា  ស្បក្បយោយអាម ិៈក្តី  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  
អាត្មា អញទ្ទ្លួ ុេយវទ្នា  ស្បក្បយោយអាម ិៈ  
    កាលទ្ទ្លួ   ុេយវទ្នា  បដលឥតអាម ិៈក្តី  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  
អាត្មា អញទ្ទ្លួ  ុេយវទ្នា  បដលឥតអាម ិៈ   
    កាលទ្ទ្លួ  ទុ្ក្ខយវទ្នា   ស្បក្បយោយអាម ិៈក្តី           ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល 
អាត្មា អញទ្ទ្លួទុ្ក្ខយវទ្នា ស្បក្បយោយអាម ិៈ 
    កាលទ្ទ្លួ    ទុ្ក្ខយវទ្នា    បដលឥតអាម ិៈក្តី         ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល 
អាត្មា អញទ្ទ្លួ  ទុ្ក្ខយវទ្នា   បដលឥតអាម ិៈ   
    កាលទ្ទ្លួ   អទុ្ក្ខម ុេយវទ្នា   ស្បក្បយោយអាម ិៈក្ាី           ក្ដឹ៏ង 
ចា ់ថ្ល អាត្មា អញ ទ្ទ្លួអទុ្ក្ខម ុេយវទ្នា    ស្បក្បយោយអាម ិៈ  
    កាលទ្ទ្លួ  អទុ្ក្ខម ុេយវទ្នា       បដលឥតអាម ិៈក្ាី  ក្ដឹ៏ងចា ់ 
ថ្ល អាត្មា អញ ទ្ទ្លួអទុ្ក្ខម ុេយវទ្នា      បដលឥតអាម ិៈ ។     
 
 

   ឥតិ     អជ្ឈឈតេំ  វា  ម្វទនាស ុ ម្វទនានុបសស ី វិហរតិ 
   ព្ហោិធ      វា             ម្វទនាស ុ   ម្វទនានុបសស ី         វិហរត ិ
   អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា ម្វទនាស ុម្វទនានុបសស ី      វិហរត ិ
   សមុទយធម្មេ នុបសស ី     វា        ម្វទនាសុ                     វិហរតិ 
   វយធម្មេ នុបសស ី                      វា        ម្វទនាស ុ           វិហរត ិ     

ទ្វទនានុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន 
 

៣៧ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 

    សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា   ម្វទនាស ុ  វិហរត ិ
    (ភកិ្ខុ)ពិចរណាយឃើញ  ូវយវទ្នាក្នុងយវទ្នាទងំឡាយ ខាងក្នុង ជា
ស្បស្ក្តី (យោយការកំ្ណ្ត ូ់វយវទ្នាមា  ុេយវទ្នាជាយដើម) ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង  

 ពិចរណាយឃើញ  ូវយវទ្នាក្នុងយវទ្នាទងំឡាយ ខាងយស្ៅ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ   ូវយវទ្នា ក្នុងយវទ្នាទំងឡាយ  ខាងក្នុង  ិង
ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើងក្នុងយវទ្នាទងំឡាយ 
ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមប៌ដល ូ យយៅ ក្នុងយវទ្នាទងំឡាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅ ក្នុងយវទ្នាទងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 
 

    អតថិ  ម្វទនាតិ  វា  បនសស  សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  
យាវម្ទវ  ញាណមោេ យ    បដិ្សសតិមោេ យ   ។ អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន   ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ  ។ 
    មយួយទ្ៀត សាា រតី(ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ូ់វយវទ្នា) រប ់ភកិ្ខុយនាេះក្៏្ ាង់
យ ើងចំយពាេះថ្ល យវទ្នាទងំឡាយមា បម ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់យដើមបី
ឲ្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ ។ (ភកិ្ខុ)មា ចិតតម ិ
អាស្ ័យ (យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិ
ស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតួច ក្នុងយលាក្្ង  ។   

ទ្វទនានុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន 
 

៣៨ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

       ឯវំ  ម្ោ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  ម្វទនាស ុ  ម្វទនានុបសស ី   
វិហរតិ  ។ 

 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ  ូវយវទ្នា ក្នុងយវទ្នា 
ទងំឡាយជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 
 
 

ម្វទនានុបសសនា  និដ្ាិោ  ចប ់យវទ្នា ុប សនា ។  

 
     កថញ្ច  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ ចិ្ម្តេ  ចិ្ោេ នុបសស ី វិហរតិ  ។ 
     មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវចិតតក្នុងចិតត ជា
ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ  ៤  យតើយោយវធីិដូចយមាច  ។ 

ឥធ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  សោគំ  វា  ច្ិតេំ  សោគំ  ច្ិតេនេិ       
បជានាតិ  វីតោគំ  វា  ច្ិតេំ   វីតោគំ   ច្ិតេនេិ            បជានាតិ   
សម្ោស ំ              វា       ច្ិតេំ      សម្ោស ំ                                         ច្ិតេនេ ិ     បជានាតិ 
វីតម្ោស ំ          វា             ច្ិតេំ    វីតម្ោស ំ                       ច្ិតេនេ ិ   បជានាតិ 
សម្ម្មហ ំ                    វា        ច្ិតេំ       សម្ម្មហ ំ                             ច្ិតេនេិ    បជានាតិ 
វីតម្ម្មហ ំ         វា                ច្ិតេំ    វីតម្ម្មហ ំ                                    ច្ិតេនេិ        បជានាតិ 
សង្ខិតំេ                            វា                             ច្ិតេំ        សង្ខិតេំ                                 ចិ្តេនេិ               បជានាតិ 
វិកខិតំេ                        វា             ច្ិតេំ                  វិកខិតំេ                        ច្ិតេនេ ិ        បជានាតិ 
មហគោតំ         វា                  ច្ិតេំ                     មហគោតំ                      ចិ្តេនេ ិ               បជានាតិ 
អមហគោតំ     វា                  ច្ិតេំ         អមហគោតំ                     ច្ិតេនេ ិ    បជានាតិ 
សឧតោរ ំ                    វា                             ច្ិតេំ         សឧតេរ ំ                                 ច្ិតេនេិ       បជានាតិ 
អនុតេរ ំ         វា        ច្ិតេំ                    អនុតេរ ំ         ច្ិតេនេិ               បជានាតិ 
សម្មហតិំ      វា       ច្ិតេំ    សម្មហតិំ                                                  ច្ិតេនេិ              បជានាតិ 

ចិត្តា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន 
 

៣៩ 
 

 



 

         
 

 
 

អសម្មហតិំ   វា              ច្ិតេំ      អសម្មហតិំ                ច្ិតេនេ ិ              បជានាតិ 
វិមុតេ ំ      វា        ច្ិតេំ        វិមុតេ ំ           ច្ិតេនេិ       បជានាតិ  
អវិមុតេំ     វា      ច្ិតេំ      អវិមុតេំ                      ច្ិតេនេិ       បជានាតិ      

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ  
យទេះចិតតស្បក្បយោយរាគ្ៈ           ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល     ចិតតស្បក្បយោយរាគ្ៈ                

យទេះចិតតស្  ចក្រាគ្ៈ          ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល       ចិតតស្  ចក្រាគ្ៈ   
យទេះចិតតស្បក្បយោយយទ ៈ   ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល ចិតតស្បក្បយោយយទ ៈ   
យទេះចិតតស្  ចក្យទ ៈ   ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល   ចិតតស្  ចក្យទ ៈ 
យទេះចិតតស្បក្បយោយយមាេៈ ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល    ចិតតស្បក្បយោយយមាេៈ 
យទេះចិតតស្  ចក្យមាេៈ    ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល   ចិតតស្  ចក្យមាេៈ  
យទេះចិតតរញួរា ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល ចិតតរញួរា  យទេះចិតតរាយមាយ ក្ដឹ៏ង
ចា ់ថ្ល  ចិតតរាយមាយ  យទេះចិតតដល់ ូវភាវៈជាធំ  ( គឺ្រូ វចរៈ ិង 
អរូ វចរៈ)  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  ចិតតដល់ ូវភាវៈជាធំ          យទេះចិតតម ិដល់ 
 ូវភាវៈជាធំ      (គឺ្ជាកាមាវចរៈ)  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  ចិតតម ិដល់ ូវភាវៈ
ជាធំ  យទេះចិតត យៅមា ចិតតដទទ្ ស្បយ ើរជាង ( គឺ្យៅជាកាមាវចរៈ ) 
ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល ចិតតយៅមា ចិតតដទទ្ស្បយ ើរជាង       យទេះចិតតម ិមា 
ចិតតដទទ្ស្បយ ើរជាង (គឺ្ជារូ វចរៈ ិងអរូ វចរៈ) ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  
ចិតតម ិមា ចិតតដទទ្ស្បយ ើរជាង  យទេះចិតតត្មងំយៅមាំ       ( ជាអបបនា
 មាធិ  ិងឧបចរ មាធិ )  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល       ចិតតត្មងំយៅមា ំ     
យទេះចិតតម ិត្មងំយៅមា ំ( គឺ្ស្  ចក្ មាធិទងំពីរ )  ក្ដឹ៏ងចា ់
ថ្ល    ចិតតម ិត្មងំយៅមា ំ  យទេះចិតតរចួស្  េះ ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល ចិតតរចួ  

 
 
 
 
 
 
 

ចិត្តា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន 

 
៤០ 

 

 



 

         
 

ស្  េះ  យទេះចិតតម ិទ រ់ចួស្  េះ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  ចិតតម ិទ រ់ចួ
ស្  េះ ។      
         

       ឥតិ        អជ្ឈឈតេំ    វា  ច្ិម្តេ  ច្ិោេ នុបសស ី      វិហរតិ 
       ព្ហោិធ     វា    ច្ិម្តេ    ច្ិោេ នុបសស ី             វិហរតិ 
       អជ្ឈឈតេព្ហោិធ     វា ច្ិម្តេ ចិ្ោេ នុបសស ី            វិហរត ិ
       សមុទយធម្មេ នបុសស ី   វា        ច្ិតេសេ ឹ         វិហរត ិ
       វយធម្មេ នុបសស ី             វា      ច្ិតេសេ ឹ                វិហរត ិ
       សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា ចិ្តេសេ ឹវិហរតិ ។    
 
 

      (ភកិ្ខុ) ពិចរណាយឃើញ  ូវចិតតក្នុងចិតត ខាងក្នុង ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង    

 

  ពិចរណាយឃើញ  ូវចិតតក្នុងចិតត ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង     

 

 ពិចរណាយឃើញ  ូវចិតតក្នុងចិតត ខាងក្នុង ិងខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង    
 
 

     ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងចិតត ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង    
 

     ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដល ូ យយៅ ក្នុងចិតត ជាស្បស្ក្តីស្គ្ប់
ឥរោិបងទងំ ៤ ្ង     
 
 

     ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅ ក្នុងចិតត ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចិត្តា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន 
 

៤១ 
 

 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  នីវរណបព្វៈ 
 

៤២ 
 

 



 

         
 

 
 

អតថិ  ច្ិតេនេិ  វា  បនសស  សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  យាវ
ម្ទវ     ញាណមោេ យ        បដិ្សសតិមោេ យ ។  អនិសសមិ្ោ  ច្  
វិហរត ិ ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ  ។            

      មយួយទ្ៀត សាា រតី (ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ូ់វចិតត) រប ់ភកិ្ខុយនាេះ     ក្៏្ ាង ់
យ ើងចំយពាេះថ្ល ចិតតមា បម  ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់ យដើមបឲី្យចយស្មើ  
ស្ ជ្ា  យដើមបឲី្យចយស្មើ សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ ។ (     ភកិ្ខុ មា ចិតតម ិអាស្ ័យ  
យោយតណាហ   ិងទិ្ដាិ ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិស្បយក្ៀក្-
ស្បកា អ់ាីតិចតួចក្នុងយលាក្្ង  ។ 

 
 
 
 

    ឯវំ  ម្ោ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ ចិ្ម្តេ  ចិ្ោេ នុបសស ី វិហរតិ  ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ  ូវចិតតក្នុងចិតត  ជា

ស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 
 
 
 
 

ចិ្ោេ នុបសសនា  និដ្ាិោ  ចប ់ចិត្មត  ុប សនា ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កថញ្ច  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី វិហរតិ ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធម ៌ 

ទងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ យតើយោយវធីិដូចយមាច ។ 
ឥធ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  ធម្មេស ុ  ធម្មេ នុបសស ី  វិហរតិ   

បញ្ចស ុ នីវរម្ណស ុ ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុ ក្នុងសា នាយ េះ  ពិចរណាយឃើញ  ូវ

ធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី គឺ្ ីវរណ្ៈទងំ ៥ ោ៉ោ ង ។ 
កថញ្ច  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  ធម្មេស ុ  ធម្មេ នុបសស ី  វិហរត ិ 

បញ្ចស ុ នីវរម្ណស ុ ។ 



 

         
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធម៌
ទងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី  គឺ្ ីវរណ្ៈទងំ ៥ ោ៉ោ ង យតើដូចយមាច ។ 

ឥធ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  សនេំ  វា  អជ្ឈឈតេំ  កាមច្ឆនេំ  អតថិ 
ម្ម  អជ្ឈឈតេំ  កាមច្ឆម្នាេ តិ  បជានាតិ  អសនេំ  វា  អជ្ឈឈតេំ  
កាមច្ឆនេំ     នតថិ       ម្ម      អជ្ឈឈតេ ំ កាមច្ឆម្នាេ តិ  បជានាតិ  យថា  

ច្   អនុបបនោសស      កាមច្ឆនេសស   ឧបាម្ោ   ម្ោតិ   តញ្ច   
បជានាតិ  យថា  ច្  ឧបបនោសស  កាមច្ឆនេសស  បោនំ 
ម្ោតិ តញ្ច  បជានាតិ យថា ច្ បហនីសស កាមច្ឆនេសស 
អាយតឹ  អនុបាម្ោ  ម្ោតិ  តញ្ច   បជានាតិ ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ យទេះកាមចឆ េៈមា យៅ
ក្នុង នាា  ចិតតទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល កាមចឆ េៈមា យៅក្នុង នាា  
ចិតត រប ់អាត្មា អញ យទេះកាមចឆ េៈម ិមា យៅក្នុង នាា  ចិតតទ េាួ 
ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល         កាមចឆ េៈម ិមា យៅ ក្នុង នាា  ចិតត រប ់អាត្មា អញ  
យទេះកាមចឆ េៈបដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង  យេើយយក្ើតយ ើង   យោយ
យេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង កិ្រោិលេះបង ូ់វកាមចឆ េៈ  
បដលយក្ើតយ ើងយេើយ យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង
កាមចឆ េៈបដលលេះបង ់ យេើយ  ម ិយក្ើតតយៅយទ្ៀត  យោយយេតុ
ណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង ។ 

 
 

សនេំ វា អជ្ឈឈតេំ ព្ាបាទំ អតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ  ព្ាបាម្ោតិ  
បជានាតិ អសនេំ វា អជ្ឈឈតេំ ព្ាបាទំ នតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ              
ព្ាបាម្ោតិ បជានាតិ យថា ច្ អនុបបនោសស ព្ាបាទសស  
ឧបាម្ោ  ម្ោតិ  តញ្ច   បជានាតិ  យថា  ច្  ឧបបនោសស  

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  នីវរណបព្វៈ 
 

៤៣ 
 

 



 

         
 

ព្ាបាទសស  បោនំ  ម្ោតិ   តញ្ច   បជានាតិ  យថា  ច្  
បហនីសស   ព្ាបាទសស   អាយតឹ    អនុបាម្ោ   ម្ោតិ  
តញ្ច    បជានាតិ  ។ 

 យទេះពា ទ្  មា យៅក្នុង នាា  ចិតតទ េាួ   ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  
ពា ទ្  មា យៅក្នុង នាា  ចិតត  រប ់អាត្មា អញ  យទេះពា ទ្            
ម ិមា យៅក្នុង នាា  ចិតតទ េាួ   ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  ពា ទ្ម ិមា 
យៅក្នុង នាា  ចិតតរប ់អាត្មា អញ  យទេះពា ទ្ បដលម ិទ យ់ក្ើត
យ ើងយេើយ យក្ើតយ ើង   យោយយេតុណា  ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុ
យនាេះ្ង កិ្រោិលេះបង ូ់វពា ទ្បដលយក្ើតយ ើងយេើយយោយយេតុ
ណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង ពា ទ្បដលលេះបង ់ យេើយ  
ម ិយក្ើតតយៅយទ្ៀត យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង ។     

 
 
 

     សនេ ំ  វា  អជ្ឈឈតេំ  ថីនមិទធំ  អតថិ  ម្ម  អជ្ឈឈតេំ  ថីនមិទធនេិ  
បជានាតិ  អសនេំ វា អជ្ឈឈតេំ ថីនមិទធំ នតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ 
ថីនមិទធនេិ  បជានាតិ  យថា  ច្  អនុបបនោសស  ថីនមិទធសស  
ឧបាម្ោ  ម្ោតិ  តញ្ច   បជានាតិ   យថា  ច្  ឧបបនោសស  
ថីនមិទធសស  បោនំ  ម្ោតិ  តញ្ច  បជានាតិ   យថា  ច្  
បហនីសស    ថីនមិទធសស   អាយត ឹ   អនុបាម្ោ    ម្ោតិ  
តញ្ច   បជានាតិ  ។ 

យទេះងី មទិ្ធៈ មា យៅ ក្នុង នាា  ចិតត ទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល    
ងី មទិ្ធៈ មា យៅ ក្នុង នាា  ចិតត រប ់អាត្មា អញ  យទេះងី មទិ្ធៈម ិ
មា យៅ ក្នុង នាា  ចិតត ទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល ងី មទិ្ធៈ ម ិមា យៅ
ក្នុង នាា  ចិតត រប ់អាត្មា អញ យទេះងី មទិ្ធៈបដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង  

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  នីវរណបព្វៈ 
 

៤៤ 
 

 



 

         
 

យេើយយក្ើតយ ើង   យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង 
កិ្រោិលេះបង ់  ូវងី មទិ្ធៈ  បដលយក្ើតយ ើងយេើយ  យោយយេតុណា  
ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង  ងី មទិ្ធៈបដលលេះបង ់ យេើយ  ម ិ
យក្ើតតយៅយទ្ៀត  យោយយេតុណា  ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង  ។      
       
 
 
 
 

     សនេ ំ   វា    អជ្ឈឈតេំ   ឧទធច្ចកកុកចុ្ចំ    អតថិ    ម្ម   អជ្ឈឈតេ ំ
ឧទធច្ចកកុកចុ្ចនេិ បជានាតិ  អសនេំ វា អជ្ឈឈតេ ំ ឧទធច្ចកកុកចុ្ចំ  
នតថ ិ  ម្ម  អជ្ឈឈតេំ  ឧទធច្ចកកុកចុ្ចនេិ  បជានាតិ   យថា  ច្  
អនុបបនោសស   ឧទធច្ចកកុកចុ្ចសស   ឧបាម្ោ   ម្ោតិ   តញ្ច   
បជានាតិ      យថា     ច្     ឧបបនោសស      ឧទធច្ចកកុកចុ្ចសស   
បោនំ   ម្ោត ិ  តញ្ច    បជានាតិ       យថា  ច្  បហនីសស 
ឧទធច្ចកកុកចុ្ចសស    អាយតឹ    អនុបាម្ោ    ម្ោត ិ   តញ្ច  
បជានាតិ  ។ 

 
 
 
 
 

     យទេះឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈ មា យៅក្នុង  នាា  ចិតត ទ េាួ   ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល 
ឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈមា យៅក្នុង នាា  ចិតតរប ់អាត្មា អញ យទេះឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈ  
ម ិមា យៅក្នុង នាា  ចិតតទ េាួ ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល ឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈម ិមា 
យៅក្នុង នាា  ចិតតរប ់អាត្មា អញ យទេះឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈ បដលម ិទ ់
យក្ើតយ ើង យេើយយក្ើតយ ើង   យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវ
យេតុយនាេះ្ង កិ្រោិលេះបង ូ់វឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈ បដលយក្ើតយ ើងយេើយ 
យោយយេតុណា  ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង  ឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈ បដល
លេះបង ់ យេើយ ម ិយក្ើតតយៅយទ្ៀត យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់
 ូវយេតុយនាេះ្ង ។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  នីវរណបព្វៈ 
 

៤៥ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សនេំ  វា  អជ្ឈឈតេំ  វិចិ្កិច្ឆំ  អតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ  វិចិ្កិច្ឆឆ តិ  
បជានាតិ  អសនេំ វា អជ្ឈឈតេំ វចិ្ិកិច្ឆំ នតថ ិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ  
វិចិ្កិច្ឆឆ តិ បជានាតិ  យថា ច្ អនុបបនាោ យ វិចិ្កិច្ឆឆ យ  
ឧបាម្ោ  ម្ោតិ  តញ្ច   បជានាតិ  យថា ច្ ឧបបនាោ យ 
វិចិ្កិច្ឆឆ យ បោនំ  ម្ោតិ  តញ្ច  បជានាតិ   យថា ច្ 

បហនីាយ   វិចិ្កិច្ឆឆ យ    អាយតឹ           អនុបាម្ោ    ម្ោតិ
តញ្ច   បជានាតិ  ។ 

យទេះវចិិកិ្ចឆ មា យៅក្នុង នាា  ចិតតទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល វចិិកិ្ចឆ  
មា យៅក្នុង នាា  ចិតតរប ់អាត្មា អញ យទេះវចិិកិ្ចឆ  ម ិមា យៅក្នុង 
 នាា  ចិតតទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល វចិិកិ្ចឆ  ម ិមា យៅក្នុង នាា  ចិតត
រប ់អាត្មា អញ យទេះវចិិកិ្ចឆ ម ិទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយយក្ើតយ ើង   
យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង កិ្រោិលេះបង ូ់វ
វចិិកិ្ចឆ  បដលយក្ើតយ ើងយេើយ យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុ
យនាេះ្ង  វចិិកិ្ចឆ បដលលេះបង ់ យេើយ ម ិយក្ើតតយៅយទ្ៀត យោយ
យេតុណា  ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង  ។   

 
 

 ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ    វា   ធម្មេស ុ     ធម្មេ នុបសស ី     វិហរតិ  
 ព្ហោិធ    វា    ធម្មេស ុ     ធម្មេ នុបសស ី                 វិហរតិ   
 អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា ធម្មេស ុធម្មេ នុបសស ី       វិហរតិ   
 សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា    ធម្មេស ុ       វិហរតិ   
 វយធម្មេ នុបសស ី          វា       ធម្មេស ុ              វិហរតិ   
 សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  ធម្មេស ុ វិហរត ិ។    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  នីវរណបព្វៈ 
 

៤៦ 
 

 



 

         
 

 
 

     ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវធមក៌្នុងធមទ៌ំងឡាយ ខាងក្នុងជាស្បស្ក្តី  
( យោយការកំ្ណ្ត ូ់វ ីវរណ្ៈធម ៌៥ ោ៉ោ ង ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ 
ោ៉ោ ងយ េះ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ  ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី  
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ  ខាងក្នុង ិងខាងយស្ៅ
ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  

 
 
 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ 
ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដល ូ យយៅ ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង   ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  ។ 

 
 

អតថិ  ធម្មេ តិ  វា  បនសស  សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ ។    អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ  ។ 

 
 
 

     មយួយទ្ៀត សាា រតី ( ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ់) រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើង
ចំយពាេះថ្ល  ធមទ៌ងំឡាយមា បម   ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់  យដើមបឲី្យ
ចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ  សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ ។ ភកិ្ខុមា ចិតតម ិ
អាស្ ័យ ( យោយតណាហ  ិងទិ្ដា ិ ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិ
ស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតួចក្នុងយលាក្្ង  ។   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  នីវរណបព្វៈ 
 

៤៧ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

 ឯវមប ិ  ម្ោ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  ធម្មេស ុ  ធម្មេ នុបសស ី       
វិហរតិ   បញ្ចស ុ  នីវរម្ណស ុ  ។   

 
 

 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ ក្នុងធម៌
ទងំឡាយ  គឺ្ ីវរណ្ៈទងំ ៥ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ 
ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 
 

នីវរណ្ប្រវាំ និដឋិតាំ  ចប ់ ីវរណ្បពាៈ ។ 

 
 
 
 

បុន ច្បរ ំ ភិកខម្វ  ភិកខ ុ ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី វិហរត ិ 
បញ្ចស ុ ឧបាោនកខម្នធស ុ ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពាក្យខាងមុេ យៅមា យទ្ៀត ភកិ្ខុពិចរណា
យឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ គឺ្ឧ ទ ក្ខ ធ ទងំ ៥ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤  ។ 

 
 

កថញ្ច  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  ធម្មេស ុ  ធម្មេ នុបសស ី  វិហរត ិ 
បញ្ចស ុ ឧបាោនកខម្នធស ុ ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះភកិ្ខុ  ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ ក្នុងធម៌
ទងំឡាយ  គឺ្ឧ ទ ក្ខ ធ ទងំ ៥ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ 
៤ យតើយោយវធីិដូចយមតច ។ 

 
 

ឥធ ភិកខម្វ ភិកខ ុឥតិ របូ ំឥតិ របូសស សមុទម្យា ឥតិ 
របូសស អតថង្ោម្ម្ម ឥតិ ម្វទនា ឥតិ ម្វទនាយ សមុទម្យា  
ឥតិ  ម្វទនាយ  អតថង្ោម្ម្ម  ឥតិ  សញ្ញញ   ឥតិ  សញ្ញញ យ  
សមុទម្យា  ឥតិ  សញ្ញញ យ  អតថង្ោម្ម្ម  ឥតិ  សង្ខខ ោ  ឥតិ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ខនធបព្វៈ 
 

៤៨ 
 

 



 

         
 

សង្ខខ ោនំ  សមុទម្យា  ឥតិ  សង្ខខ ោនំ  អតថង្ោម្ម្ម  ឥតិ 
វិញ្ញញ ណំ  ឥតិ  វិញ្ញញ ណសស  សមុទម្យា  ឥតិ    
វិញ្ញញ ណសស   អតថង្ោម្ម្មតិ   ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ ( ពិចរណាយឃើញ
ដូយចនេះថ្ល )  រូបមា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ ធមប៌ដលជាទី្យក្ើតយ ើងទ រូប
មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ ធមប៌ដលជាបដ វនិា យៅទ រូបមា ស្បមាណ្
ប៉ោុយណ្ណ េះ  យវទ្នា មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ ធមប៌ដលជាបដ យក្ើតយ ើងទ 
យវទ្នាមា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ ធមប៌ដលជាបដ វនិា យៅទ យវទ្នាមា 
ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ   ញ្ជញ មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ  ធមប៌ដលជាបដ យក្ើត
យ ើងទ  ញ្ជញ  មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ  ធមប៌ដលជាបដ វនិា យៅទ 
 ញ្ជញ មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ   ងាខ រទងំឡាយ មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ  
ធមប៌ដលជាបដ យក្ើតយ ើងទ  ងាខ រទងំឡាយ មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ 
ធមប៌ដលជាបដ វនិា យៅទ  ងាខ រទងំឡាយ   មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ 
វញិ្ជញ ណ្មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ ធមប៌ដលជាបដ យក្ើតយ ើងទ វញិ្ជញ ណ្
មា ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ ធមប៌ដលជាបដ វនិា យៅ ទ វញិ្ជញ ណ្ មា 
ស្បមាណ្ប៉ោុយណ្ណ េះ ។ 

 
 

 ឥតិ    អជ្ឈឈតេំ    វា   ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី                វិហរតិ  
 ព្ហោិធ          វា    ធម្មេស ុ     ធម្មេ នុបសស ី       វិហរតិ   
 អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា ធម្មេស ុធម្មេ នុបសស ី       វិហរតិ   
 សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា        ធម្មេស ុ     វិហរតិ   
 វយធម្មេ នុបសស ី           វា       ធម្មេស ុ      វិហរតិ   
 សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  ធម្មេស ុ   វិហរត ិ។  

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ខនធបព្វៈ 
 

៤៩ 
 

 



 

         
 

ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ខាងក្នុង      ជាស្បស្ក្តី   
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ  ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី  
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ  ខាងក្នុង ិងខាងយស្ៅ
ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ 
ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដល ូ យយៅ ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌  បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  ។ 

 
 

 
 

អតថិ  ធម្មេ តិ  វា  បនសស  សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ ។    អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ  ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី ( ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ់) រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើង
ចំយពាេះថ្ល  ធមទ៌ងំឡាយ មា បម   ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់  យដើមបឲី្យ
ចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ  សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ ។ ភកិ្ខុមា ចិតតម ិ
អាស្ ័យ ( យោយតណាហ  ិងទិ្ដា ិ ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិ
ស្បយក្ៀក្ស្បកា អ់ាីតិចតួចក្នុងយលាក្្ង ។  

ឯវមប ិម្ោ ភិកខម្វ ភិកខ ុធម្មេស ុធម្មេ នុបសស ីវិហរតិ 
បញ្ចស ុឧបាោនកខម្នធស ុ។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតបិបដ្ឋា ន  អាយតនបព្វៈ 
 

៥០ 
 

 



 

         
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ
គឺ្ឧ ទ ក្ខ ធទំង     ៥      ជាស្បស្ក្តី       ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ៤ោ៉ោ ងយ េះឯង។        

 
 
 
 
 

េនធប្រវាំ និដឋិតាំ   ចប ់េ ធបពាៈ ។ 
 
 
 
 
 
 
 

បុន ច្បរ ំ ភិកខម្វ ភិកខ ុ ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី វិហរតិ 
ឆស ុអជ្ឈឈតេិកព្វហមិ្រស ុអាយតម្នស ុ។      
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ពាក្យខាងមុេ      យៅមា យទ្ៀត     ភកិ្ខុពិចរណា 
យឃើញ ូវ   ធមក៌្នុងធម ៌  ទងំឡាយ            គឺ្អាយត ៈ  ៦   ទងំខាងក្នុង 
ទងំខាងយស្ៅ  ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ  ៤  ។ 

 
 

កថព្វច  ភិកខម្វ ភិកខ ុធម្មេស ុធម្មេ នុបសស ីវិហរតិ ឆស ុ
អជ្ឈឈតេិកព្វហមិ្រស ុអាយតម្នស ុ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធម៌
ទងំឡាយ គឺ្អាយត ៈ៦ ទងំខាងក្នុង ទងំខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី 
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ យតើយោយវធីិដូចយមតច ។  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     ឥធ ភិកខម្វ ភិកខ ុ ច្កខពុ្វច  បជានាតិ រមូ្ប ច្ បជានាតិ 
យព្វច  តទុភយ ំ បដិ្ច្ច ឧបបជ្ឈជតិ សម្ញ្ញញ ជ្ឈនំ តញ្ច            
បជានាតិ     យថា ច្ អនុបបនោសស សម្ញ្ញញ ជ្ឈនសស ឧបាម្ោ 
ម្ោត ិ  តញ្ច   បជានាតិ  យថា  ច្  ឧបបនោសស     
សម្ញ្ញញ ជ្ឈនសស  បោនំ  ម្ោតិ  តញ្ច  បជានាតិ  យថា 
ច្  បហនីសស  សម្ញ្ញញ ជ្ឈនសស  អាយត ឹ  អនុបាម្ោ      
ម្ោត ិ     តញ្ច     បជានាតិ  ។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  អាយតនបព្វៈ 
 

៥១ 
 

 



 

         
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ ដឹងចា ់ ូវបភនក្្ង
ដឹងចា ់  ូវរូបទងំឡាយ្ង មយួវញិយទ្ៀត  យញ្ជញ រ ៈណា 
អាស្ ័យ ូវបភនក្  ិងរូបទងំពីរយនាេះ យេើយយក្ើតយ ើង ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវ
 យញ្ជញ រ ៈយនាេះ្ង  យញ្ជញ រ ៈបដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយ
យក្ើតយ ើង យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង កិ្រោិ
លេះបង ់  ូវ យញ្ជញ រ ៈ បដលយក្ើតយ ើង យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ង
ចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង  យញ្ជញ រ ៈ បដលលេះបង ់ យេើយ ម ិ
យក្ើតតយៅយទ្ៀត យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង ។ 

 

 ម្ោតញ្ច  បជានាតិ  សម្ទេ  ច្  បជានាតិ   ។  

 ឃានញ្ច  បជានាតិ   គម្នធ   ច្    បជានាតិ  ។  

 ជី្ឈវហញ្ច    បជានាតិ    រម្ស    ច្   បជានាតិ  ។  
 កយញ្ច បជានាតិ  ម្ផាដ្ាម្ព្ា ច្    បជានាតិ  ។ 
ភកិ្ខុ ដឹងចា ់  ូវស្តយចៀក្្ង ដឹងចា ់  ូវ ំយ ងទងំឡាយ

្ង ។    ដឹងចា ់             ូវស្ចមុេះ្ង  ដឹងចា ់  ូវក្ាិ  ទងំឡាយ្ង ។ 
ដឹងចា ់ ូវអណាត ត្ង ដឹងចា ់ ូវរ ទងំឡាយ្ង។    ដឹងចា ់
 ូវកាយ្ង  ដឹងចា ់  ូវយផ្ទដាពាៈ ទងំឡាយ្ង ។ 

 
 

មនញ្ច បជានាតិ ធម្មេ ច្ បជានាតិ យញ្ច តទុភយ ំ 
បដិ្ច្ច      ឧបបជ្ឈជតិ      សម្ញ្ញញ ជ្ឈនំ    តញ្ច     បជានាតិ   យថា  ច្ 
អនុបបនោសស    សម្ញ្ញញ ជ្ឈនសស   ឧបាម្ោ   ម្ោត ិ   តញ្ច  
បជានាតិ  យថា ច្ ឧបបនោសស សម្ញ្ញញ ជ្ឈនសស បោនំ 
ម្ោតិ   តញ្ច    បជានាតិ  យថា ច្ បហនីសស សម្ញ្ញញ ជ្ឈន-
សស   អាយត ឹ   អនុបាម្ោ      ម្ោតិ     តញ្ច    បជានាតិ  ។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  អាយតនបព្វៈ 
 

៥២ 
 

 



 

         
 

ដឹងចា ់  ូវចិតត្ង ដឹងចា ់  ូវធមាា រមាណ៍្ ទងំឡាយ្ង    
 យញ្ជញ រ ៈណា អាស្ ័យ ូវចិតត ិងធមាា រមាណ៍្ទងំពីរយនាេះ យេើយ
យក្ើតយ ើង ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវ យញ្ជញ រ ៈយនាេះ្ង  យញ្ជញ រ ៈបដលម ិ
ទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយយក្ើតយ ើង យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវ
យេតុយនាេះ្ង កិ្រោិលេះបង ់   ូវ យញ្ជញ រ ៈ បដលយក្ើតយ ើង
យេើយ យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង  យញ្ជញ រ ៈ 
បដលលេះបង ់ យេើយ ម ិយក្ើតតយៅយទ្ៀត យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ង
ចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង ។  

   

  ឥតិ  អជ្ឈឈតេំ    វា       ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី        វិហរតិ 
  ព្ហោិធ           វា    ធម្មេស ុ     ធម្មេ នុបសស ី        វិហរត ិ

  អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា ធម្មេស ុធម្មេ នុបសស ី        វិហរតិ   
  សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា         ធម្មេស ុ      វិហរតិ   
  វយធម្មេ នុបសស ី          វា       ធម្មេស ុ                 វិហរតិ   
     សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី  វា  ធម្មេស ុ វិហរត ិ ។  
ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ        ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ខាងក្នុងជា ស្បស្ក្តី   

ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង   
ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ  ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី  

ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង   
ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ  ខាងក្នុង ិងខាងយស្ៅ

ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   
ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ 

ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  អាយតនបព្វៈ 
 

៥៣ 
 

 



 

         
 

ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌ បដល ូ យយៅ ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ       
ជាស្បស្ក្តី   ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ  ៤  ្ង   

ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌  បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  ។ 

 
 

អតថិ  ធម្មេ តិ  វា  បនសស  សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ ។    អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ  ។ 
    មយួយទ្ៀត សាា រតី ( ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ់) រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើង 
ចំយពាេះថ្ល  ធមទ៌ងំឡាយ  មា បម   ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត  ់   យដើមបឲី្យ  

ចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ   សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ។  ភកិ្ខុ   មា ចិតត       ម ិ  

អាស្ ័យ ( យោយតណាហ  ិងទិ្ដា ិ ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិ
ស្បយក្ៀក្ស្បកា  ់អាីតិចតួចក្នុងយលាក្្ង ។ 

 

 ឯវមប ិ  ម្ោ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  ធម្មេស ុ  ធម្មេ នុបសស ី       
វិហរត ិ ឆស ុ អជ្ឈឈតេិកព្វហមិ្រស ុ អាយតម្នស ុ។ 

 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធម៌
ទងំឡាយ គឺ្អាយត ៈ៦ ទងំខាងក្នុង ទងំខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាយតនប្រវាំ និដឋិតាំ  ចប ់អាយត បពាៈ ។ 
 

បុន ច្បរ ំ ភិកខម្វ ភិកខ ុ ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី វិហរតិ 
សតេស ុម្ព្វជ្ឈឈម្ង្ោស ុ។ 

 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ទ្ោជឈង្គបព្វៈ 
 

៥៤ 
 

 



 

         
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពាក្យខាងមុេយៅមា យទ្ៀត ភកិ្ខុ ពិចរណា
យឃើញ  ូវធម ៌ ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ គឺ្យពារឈងគៈ ៧ ស្បការ ជាស្បស្ក្តី
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ។ 

 
 

កថព្វច  ភិកខម្វ ភិកខ ុ ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី វិហរតិ   
សតេស ុម្ព្វជ្ឈឈម្ង្ោស ុ។ 

 
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ ក្នុងធម៌
ទងំឡាយ គឺ្យពារឈងគៈ ៧ ស្បការ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ 
យតើយោយវធីិដូចយមតច ។ 

 
 
 

 
 
 
 

     ឥធ ភិកខម្វ ភិកខ ុសនេំ វា អជ្ឈឈតេំ សតិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ អតថ ិ
ម្ម      អជ្ឈឈតេ ំ    សតិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ     បជានាតិ    អសនេំ  

 

វា    អជ្ឈឈតំេ     សតិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ    នតថិ    ម្ម    អជ្ឈឈតេ ំ   
សតិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ   បជានាតិ       យថា    ច្   អនុបបនោសស  

សតិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស ឧបាម្ោ ម្ោតិ តញ្ច  បជានាតិ
យថា  ច្  ឧបបនោសស  សតិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស  ភាវនាបារបិូរ ី   
ម្ោត ិ តញ្ច  បជានាតិ ។ 

 
 
 

     មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុ ក្នុងសា នាយ េះ យទេះ តិ យមាះ រឈងគៈ 
មា យៅក្នុង នាត  ចិតតទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  តិ យមាះ រឈងគៈមា 
យៅក្នុង នាត  ចិតតរប ់អាត្មា អញ យទេះ តិ យមាះ រឈងគៈម ិមា យៅ
ក្នុង នាត  ចិតតទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  តិ យមាះ រឈងគៈ ម ិមា យៅ
ក្នុង នាត  ចិតតរប ់អាត្មា អញ  យទេះ តិ យមាះ រឈងគៈ បដលម ិទ ់
យក្ើតយ ើង យេើយយក្ើតយ ើង យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុ

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ទ្ោជឈង្គបព្វៈ 
 ៥៥ 

 

 



 

         
 

យនាេះ្ង កិ្រោិចយស្មើ យពញបរបូិណ៌្ ទ  តិ យមាះ រឈងគៈ បដលយក្ើត
យ ើងយេើយ យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង ។ 

 
 

សនេំ វា អជ្ឈឈតេំ ធមេវិច្យសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ អតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ 
ធមេវិច្យសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ បជានាតិ អសនេំ វា អជ្ឈឈតេំ 
ធមេវិច្យសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ   នតថិ   ម្ម  អជ្ឈឈតេំ   ធមេវិច្យស-
ម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ បជានាតិ  យថា ច្ អនុបបនោសស ធមេវិច្យ-
សម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស ឧបាម្ោ ម្ោតិ តញ្ច  បជានាតិ  យថា 
ច្ ឧបបនោសស  ធមេវចិ្យសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស  ភាវនាបារបិូរ ី
ម្ោត ិ  តញ្ច    បជានាតិ  ។ 

 

យទេះធមាវចិយ យមាះ រឈងគៈ មា យៅក្នុង នាត  ចិតតទ េាួ  ក្ដឹ៏ង
ចា ់ថ្ល  ធមាវចិយ យមាះ រឈងគៈ   មា យៅក្នុង នាត  ចិតត រប ់អាត្មា - 
អញ  យទេះធមាវចិយ យមាះ រឈងគៈ ម ិមា យៅក្នុង នាត  ចិតតទ េាួ  ក្៏
ដឹងចា ់ថ្ល    ធមាវចិយ យមាះ រឈងគៈ ម ិមា យៅក្នុង នាត  ចិតត    រប ់ 
អាត្មា អញ  យទេះធមាវចិយ យមាះ រឈងគៈបដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយ
យក្ើតយ ើង យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង កិ្រោិ
ចយស្មើ យពញបរបូិណ៌្ ទ ធមាវចិយ យមាះ រឈងគៈ បដលយក្ើតយ ើងយេើយ 
យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង ។ 

 
 

សនេំ វា អជ្ឈឈតេំ វីរយិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ អតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ  
វីរយិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ   បជានាតិ   អសនេំ   វា  អជ្ឈឈតំេ  
វីរយិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ  នតថិ  ម្ម  អជ្ឈឈតេំ  វីរយិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ 
បជានាតិ  យថា ច្ អនុបបនោសស វីរយិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស      
ឧបាម្ោ  ម្ោតិ  តញ្ច   បជានាតិ  យថា ច្ ឧបបនោសស 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ទ្ោជឈង្គបព្វៈ 
 

៥៦ 
 

 



 

         
 

វីរយិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស    ភាវនាបារបិូរ ី   ម្ោតិ   តញ្ច     
បជានាតិ  ។ 

យទេះវរីយិ យមាះ រឈងគៈ មា យៅក្នុង នាត  ចិតតទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់
ថ្ល  វរីយិ យមាះ រឈងគៈ  មា យៅក្នុង នាត  ចិតត  រប ់អាត្មា អញ           យទេះ 

វរីយិ យមាះ រឈងគៈ  ម ិមា យៅក្នុង នាត  ចិតត ទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល 
វរីយិ យមាះ រឈងគៈ ម ិមា យៅក្នុង នាត  ចិតត រប ់អាត្មា អញ   យទេះ 
វរីយិ យមាះ រឈងគៈ បដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយយក្ើតយ ើង យោយ
យេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង កិ្រោិចយស្មើ យពញបរបូិណ៌្ 
ទ វរីយិ យមាះ រឈងគៈ បដលយក្ើតយ ើងយេើយ យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ង
ចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង ។ 
    សនេំ   វា   អជ្ឈឈតេ ំ  បីតិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ   អតថ ិ  ម្ម   អជ្ឈឈតេំ  
 

បីតិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ   បជានាតិ     អសនេំ   វា   អជ្ឈឈតេំ  
បីតិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ      នតថិ     ម្ម    អជ្ឈឈតេំ           បីតិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ  
បជានាតិ  យថា  ច្  អនុបបនោសស  បីតិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស 
ឧបាម្ោ  ម្ោត ិ តញ្ច       បជានាតិ   យថា  ច្  ឧបបនោសស 
បីតិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស    ភាវនាបារបិូរ ី    ម្ោតិ    តញ្ច      
បជានាតិ ។ 

យទេះបីតិ យមាះ រឈងគៈ មា យៅក្នុង នាត  ចិតត ទ េាួ  ក្ដឹ៏ងចា ់
ថ្ល បីតិ យមាះ រឈងគៈ មា យៅ ក្នុង នាត  ចិតត រប ់អាត្មា អញ យទេះ
បីតិ យមាះ រឈងគៈ  ម ិមា យៅ  ក្នុង នាត  ចិតត ទ េាួ   ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល 
បីតិ យមាះ រឈងគៈ  ម ិមា យៅ     ក្នុង នាត  ចិតត  រប ់អាត្មា អញ  យទេះ
បីតិ យមាះ រឈងគៈ បដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយយក្ើតយ ើង យោយ

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ទ្ោជឈង្គបព្វៈ 
 

៥៧ 
 

 



 

         
 

យេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង កិ្រោិចយស្មើ យពញបរបូិណ៌្ 
ទ បីតិ យមាះ រឈងគៈ បដលយក្ើតយ ើងយេើយ យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ង
ចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង ។ 

 
 
 
 

សនេំ វា អជ្ឈឈតេំ បសសទធិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ អតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេ ំ    
បសសទធិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ ត ិ   បជានាតិ   អសនេំ   វា  អជ្ឈឈតេំ 
បសសទធិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ នតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ បសសទធិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ ត ិ
បជានាតិ  យថា ច្ អនុបបនោសស បសសទធិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស 
ឧបាម្ោ  ម្ោត ិ តញ្ច   បជានាតិ   យថា  ច្  ឧបបនោសស 
បសសទធិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស   ភាវនា   បារបិូរ ី  ម្ោតិ   តញ្ច 
បជានាតិ ។ 
    យទេះប សទ្ធិ យមាះ រឈងគៈ  មា យៅ  ក្នុង នាត  ចិតតទ េាួ   ក្ដឹ៏ង
ចា ់ថ្ល ប សទ្ធិ យមាះ រឈងគៈ មា យៅក្នុង នាត  ចិតតរប ់អាត្មា អញ
យទេះប សទ្ធិ យមាះ រឈងគៈ     ម ិមា យៅ          ក្នុង នាត  ចិតត  ទ េាួ                          ក្ដឹ៏ង  

ចា ់ថ្លប សទ្ធិ យមាះ រឈងគៈ ម ិមា យៅក្នុង នាត  ចិតតរប ់អាត្មា -
អញ យទេះប សទ្ធិ យមាះ រឈងគៈ បដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយយក្ើត-
យ ើង  យោយយេតុណា  ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង  កិ្រោិ
ចយស្មើ យពញបរបូិណ៌្ ទ ប សទ្ធិ យមាះ រឈងគៈ បដលយក្ើតយ ើងយេើយ 
យោយយេតុណា  ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវយេតុយនាេះ្ង ។  

 

សនេំ វា អជ្ឈឈតេំ សម្មធិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ អតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ 
សម្មធិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ តិ  បជានាតិ   អសនេំ  វា  អជ្ឈឈតេំ 
សម្មធិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ នតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេំ សម្មធិសម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ ត ិ
បជានាតិ យថា ច្ អនុបបនោសស សម្មធិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ទ្ោជឈង្គបព្វៈ 
 

៥៨ 
 

 



 

         
 

ឧបាម្ោ  ម្ោតិ  តញ្ច   បជានាតិ  យថា ច្ ឧបបនោសស 
សម្មធិសម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស   ភាវនាបារបិូរ ី   ម្ោតិ   តញ្ច   
បជានាតិ ។ 

យទេះ មាធិ យមាះ រឈងគៈ មា យៅ ក្នុង នាត  ចិតត ទ េាួ  ក្ដឹ៏ង
ចា ់ថ្ល  មាធិ យមាះ រឈងគៈ មា យៅក្នុង នាត  ចិតតរប ់អាត្មា អញ 
យទេះ មាធិ យមាះ រឈងគៈ ម ិមា  យៅក្នុង នាត  ចិតត ទ េាួ  ក្ដឹ៏ង
ចា ់ថ្ល  មាធិ យមាះ រឈងគៈ ម ិមា យៅក្នុង នាត  ចិតតរប ់អាត្មា -
អញ យទេះ មាធិ យមាះ រឈងគៈ បដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយយក្ើត
យ ើង យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង  កិ្រោិចយស្មើ 
យពញបរបូិណ៌្ ទ  មាធិ យមាះ រឈងគៈ បដលយក្ើតយ ើងយេើយ យោយ
យេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង ។  

 
 
 
 
 

សនេំ វា អជ្ឈឈតេំ ឧម្បកាខ សម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោំ អតថិ ម្ម អជ្ឈឈតេ ំ
ឧម្បកាខ សម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ ត ិ  បជានាតិ    អសនេំ    វា     អជ្ឈឈតេំ  

ឧម្បកាខ សម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោ ំ     នតថ ិ          ម្ម         អជ្ឈឈតេ ំ        ឧម្បកាខ - 
សម្ម្មព ជ្ឈឈម្ង្ខោ ត ិ       បជានាតិ     យថា     ច្     អនុបបនោសស  
ឧម្បកាខ សម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស       ឧបាម្ោ       ម្ោតិ       តញ្ច    
បជានាតិ        យថា        ច្        ឧបបនោសស        ឧម្បកាខ    - 
សម្ម្មព ជ្ឈឈង្ោសស     ភាវនាបារបិូរ ី      ម្ោត ិ      តញ្ច       
បជានាតិ   ។ 

យទេះឧយបកាខ  យមាះ រឈងគៈ មា យៅក្នុង នាត  ចិតត ទ េាួ  ក្ដឹ៏ង
ចា ់ថ្ល ឧយបកាខ  យមាះ រឈងគៈ មា យៅក្នុង នាត  ចិតត រប ់អាត្មា -
អញ  យទេះឧយបកាខ  យមាះ រឈងគៈ ម ិមា យៅក្នុង នាត  ចិតត ទ េាួ     

 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ទ្ោជឈង្គបព្វៈ 
 

៥៩ 
 

 



 

         
 

 
 
 

ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល ឧយបកាខ  យមាះ រឈងគៈ ម ិមា យៅក្នុង នាត  ចិតត រប ់
អាត្មា អញ  យទេះឧយបកាខ  យមាះ រឈងគៈ បដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង យេើយ
យក្ើតយ ើង យោយយេតុណា ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង កិ្រោិ
ចយស្មើ យពញបរបូិណ៌្ ទ ឧយបកាខ  យមាះ រឈងគៈ បដលយក្ើតយ ើងយេើយ 
យោយយេតុណា  ក្ដឹ៏ងចា ់  ូវយេតុយនាេះ្ង ។   

   

 ឥតិ  អជ្ឈឈតេ ំ    វា      ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី               វិហរតិ  
 ព្ហោិធ         វា    ធម្មេស ុ     ធម្មេ នុបសស ី        វិហរតិ   
 អជ្ឈឈតេព្ហោិធ  វា ធម្មេស ុធម្មេ នុបសស ី        វិហរតិ   
 សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា        ធម្មេស ុ     វិហរតិ   
 វយធម្មេ នុបសស ី              វា       ធម្មេស ុ            វិហរតិ   
 សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  ធម្មេស ុ   វិហរត ិ។  

 
 
 

 
 

    ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ខាងក្នុង      ជាស្បស្ក្តី   
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី  
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ  ខាងក្នុង ិងខាងយស្ៅ
ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ 
ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌  បដល ូ យយៅ  ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ      
ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  ទ្ោជឈង្គបព្វៈ 
 

៦០ 
 

 



 

         
 

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌  បដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង  ។ 

អតថិ  ធម្មេ តិ  វា  បនសស  សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ ។    អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្  កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ  ។ 

មយួយទ្ៀត សាា រតី ( ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ់) រប ់ភកិ្ខុយនាេះ ក្៏្ ាងយ់ ើង
ចំយពាេះថ្ល  ធមទ៌ងំឡាយ មា បម   ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់  យដើមបឲី្យ
ចយស្មើ ស្ ជ្ា  យដើមបឲី្យចយស្មើ   សាា រតីប៉ោុយណាណ េះ ។ ភកិ្ខុ មា ចិតត       ម ិ  

អាស្ ័យ ( យោយតណាហ  ិងទិ្ដា ិ ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង ម ិ
ស្បយក្ៀក្ស្បកា  ់អាីតិចតួចក្នុងយលាក្្ង ។ 

ឯវមប ិម្ោ ភិកខម្វ ភិកខ ុធម្មេស ុធម្មេ នុបសស ីវិហរតិ 
សតេស ុម្ព្វជ្ឈឈម្ង្ោស ុ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ 
គឺ្      យពារឈងគៈទងំ ៧ ជាស្បស្ក្តីស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
ចព្ជ្ឈងគប្រវាំ និដឋិតាំ  ចប ់ យពារឈងគបពាៈ ។ 

 
ប្ឋមភាណ្វារំ  និដឋិតាំ  ចប ់ បឋមភាណ្វារៈ ។ 

 

    បុន ច្បរ ំ ភិកខម្វ  ភិកខ ុ ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី     វិហរតិ 
ច្តូស ុ អរយិសម្ច្ចស ុ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពាក្យខាងមុេយៅមា យទ្ៀត ភកិ្ខុពិចរណា
យឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ គឺ្អរយិ ចាទងំ ៤ ( ជាស្បស្ក្តី )
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ។ 

 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ   
 

៦១ 
 

 



 

         
 

កថញ្ច ភិកខម្វ ភិកខ ុ ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី វិហរតិ       
ច្តូស ុ អរយិសម្ច្ចស ុ។  

 
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធម៌
ទងំឡាយ គឺ្អរយិ ចាទងំ ៤ ( ជាស្បស្ក្តី ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤    
យតើយោយវធីិដូចយមតច ។   

 

 ឥធ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  ឥទំ  ទុកខនេិ  យថាភូតំ        បជានាតិ 
 អយំ       ទុកខសមុទម្យាតិ    យថាភូតំ        បជានាតិ  
 អយ ំ      ទុកខនិម្ោម្ធាតិ       យថាភូតំ     បជានាតិ 
 អយ ំ   ទុកខនិម្ោធគមិនី       បដិ្បោតិ       យថាភូតំ   
 បជានាតិ ។ 
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ ដឹងស្ ក្ដត្មមពិតថ្ល 
យ េះជាទុ្ក្ខ ដឹងស្ ក្ដត្មមពិតថ្ល យ េះជាយេតុនាឲំ្យយក្ើតទុ្ក្ខ ដឹង
ស្ ក្ដត្មមពិតថ្ល   យ េះជា ភាវៈរលតទុ់្ក្ខ            ដឹងស្ ក្ដត្មមពិតថ្ល
យ េះជាបដិបទ ឲ្យ  ដល់ ូវ ភាវៈរលតទុ់្ក្ខ ។ 

 
 

កតមញ្ច ភិកខម្វ ទុកខំ អរយិសច្ចំ ។ ជាតិបិ ទុកាខ  ជ្ឈោបិ 
ទុកាខ  មរណមប ិទុកខំ ម្ោកបរមិ្ទវទុកខម្ោមនសសបុាយា-
ោបិ   ទុកាខ   អបបមិ្យហ ិ សមបម្យាម្គបិ  ទុម្កាខ       បិម្យហ ិ
វិបបម្យាម្គបិ  ទុម្កាខ    យមបចិ្ឆំ  ន  លភតិ  តមប ិ  ទុកខំ 
សង្ខិម្តេន  បញ្ចុបាោនកខនាធ   ទុកាខ   ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះទុ្ក្ខអរយិ ចា យតើដូចយមតច ។ ជាតិ គឺ្
កំ្យណ្ើ ត បដលយក្ើតជាដំបូង ក្ជ៏ាទុ្ក្ខ ររា គឺ្យ ចក្តី ច ់ស្ាសំ្ា ក្៏
ជាទុ្ក្ខ   មរណ្ៈ គឺ្យ ចក្តីសាា ប ់ ក្ជ៏ាទុ្ក្ខ   យសាក្ៈ គឺ្យ ចក្តីសាត យ- 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសចចៈ ) 
 

៦២ 
 

 



 

         
 

ស្ យណាេះ  បរយិទ្វៈ គឺ្យ ចក្តីេសកឹ្េសួល     ទុ្ក្ខៈ គឺ្យ ចក្តីលំ ក្កាយ 
យទម  សៈ គឺ្យ ចក្តីអាក្អ់ តូ់ចចិតត  ឧ ោ ៈ គឺ្យ ចក្តី ចយងអៀត
ចងអល់ចិតត ក្ ុ៏ទ្ធបតជាទុ្ក្ខ អបបយិយេ ិមបយោគ្ៈ គឺ្ដំយណ្ើ ររបួ
ស្ប ពាយោយ តា    ិង ងាខ រទងំឡាយ   បដលម ិជាទី្ស្ លាញ់  
ក្ជ៏ាទុ្ក្ខ បិយយេវិបិបយោគ្ៈ គឺ្ យ ចក្តី ស្ពាតស់្   ចក្ តា  ិង
 ងាខ រទងំឡាយ បដលជាទី្ស្ លាញ់ ក្ជ៏ាទុ្ក្ខ  យមបចិឆំ    លភតិ 
តមប ិ គឺ្បុគ្គលកាលចង ់   ូវរប ់ណា បតម ិ   ឯការម ិ   
រប ់យនាេះ ក្ជ៏ាទុ្ក្ខ   យបើយោយយ ចក្តីបំស្ពួញ  ឧ ទ ក្ខ ធទងំ  ៥  
មា រូបក្ខ ធជាយដើម ក្ជ៏ាទុ្ក្ខ ។ 
 
 
 
 
 
 
 

កតម្ម ច្ ភិកខម្វ ជាតិ ។ យា ម្តស ំម្តស ំសោេ នំ តមហិ 
តមហិ   សតេនិកាម្យ    ជាតិ     សញ្ញជ តិ     ឱកកនេិ     និព្ាតេិ  អភិនិព្ាតេិ 
ខនាធ នំ  បាតុភាម្វា អាយតនានំ          បដិ្ោម្ភា   អយ ំ វុច្ចត ិ
 ភិកខម្វ ជាតិ ។  

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមតច យៅថ្ល ជាតិ ។ កិ្រោិយក្ើតជា
ដំបូង កិ្រោិយក្ើតស្ពម ការចុេះចបទ់ េ្ ការវលិស្ត បម់ក្យក្ើត ការ
យក្ើតស្ ក្ដទ េ ធ ការ   ូវអាយត ៈ ណា រប ់ តាយនាេះៗ ក្នុង
 តត ិកាយយនាេះៗ         មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្លជាតិ ។ 

 
 
 
 

 

កតមា រ ភិកខចវ ជ្រា ។ យា ម្តស ំម្តស ំសោេ នំ តមហ ិ
តមហិ   សតេនិកាម្យ   ជ្ឈោ   ជី្ឈរណោ   ខណឌិ ច្ចំ   បាលចិ្ចំ  
វលតិច្ោ  អាយមុ្នា  សោំនិ  ឥន្រនេិយានំ  បរបិាម្កា 
អយ ំ វុច្ចតិ  ភិកខម្វ  ជ្ឈោ  ។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសចចៈ ) 
 

៦៣ 
 

 



 

         
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមតចយៅថ្ល ររា ។ ររា គឺ្យ ចក្តី
ច ់ស្ាសំ្ា  ឬការបស្បស្បួល  យធាញ ក្ ់  ក្ ់កូវ  ប បក្ស្រួញស្រីវ 
យុរោរ ការរញួងយទ អាយុ ការស្ទុ្ឌយស្ទមឥន្រ េិយទងំឡាយ ណា
រប ់   តាទងំឡាយយនាេះ ៗ       ក្នុង តត ិកាយយនាេះ ៗ       មាន លភកិ្ខុ 
ទងំឡាយ  យ េះ  តថ្លគ្តយៅថ្ល  ររា ។ 

 
 

កតមញ្ច ភិកខម្វ មរណំ ។ យា ម្តស ំ ម្តស ំ សោេ នំ 
តម្មហ  តម្មហ  សតេនិកាយា ច្ុតិ ច្វនោ ម្ភម្ោ អនេរធានំ 
មច្ចុ  មរណំ  កាលកិរយិា  ខនាធ នំ  ម្ភម្ោ  កម្ឡវរសស 
និម្កខម្បា   ជី្ឈវិតិន្រនេិយសស   ឧបម្ច្ឆម្ោ   ឥទំ   វុច្ចត ិ 
ភិកខម្វ   មរណំ  ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមតចយៅថ្ល មរណ្ៈ ។ ភាវៈទ ចិតត
បដលឃាា តយចញ អាការៈទ ចិតតបដលឃាា តយៅ ការបបក្ធាា យយៅ ការ
 តប់ងយ់ៅ យ ចក្តីវនិា រីវតិ យ ចក្តីសាា ប ់ កាលកិ្រោិ ការបបក្
ធាា យទ េ ធទងំឡាយ             ការោក្ចុ់េះ ូវសាក្ ព     ការផ្ទត ច់្ តិល ូវ  

រីវតិិន្រ េិយ ណា រប ់ តាទងំឡាយយនាេះៗ ចក្ តត ិកាយយនាេះៗ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល មរណ្ៈ ។ 

 
 

កតម្ម្ម ច្ ភិកខម្វ ម្ោម្កា ។ ម្យា ម្ោ ភិកខម្វ អញ្ញ -
តរញ្ញតម្រន ព្យសម្នន សមនាោ គតសស អញ្ញតរញ្ញតម្រន       
ទុកខធម្មេន ផុដ្ាសស ម្ោម្កា ម្ោច្នា ម្ោច្ិតតេំ អម្នាេ
ម្ោម្កា    អម្នាេ បរមិ្ោម្កា    អយ ំ   វុច្ចតិ    ភិកខម្វ   ម្ោម្កា ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមតចយៅថ្ល យសាក្ៈ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  យសាក្ៈ  គឺ្យ ចក្តីសាត យស្ យណាេះ    យ ចក្តីស្ យងេះស្ - 
 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសចចៈ ) 
 

៦៤ 
 

 



 

         
 

 
 
 

យងាច យ ចក្តីយសាក្យៅ យ ចក្តីរងី ៃួតក្នុងចិតត យ ចក្តីយស្ក្ៀមស្កំ្ក្នុង
ចិតត ណា រប ់ តា បដលស្បក្បយេើយយោយយ ចក្តីវនិា ណាមយួ
( ឬ ) បដលយ ចក្តីទុ្ក្ខណាមយួពាល់ស្តូវយេើយ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ
យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល យសាក្ៈ ។ 

 
 

កតម្ម្ម ច្ ភិកខម្វ បរមិ្ទម្វា ។ ម្យា ម្ោ ភិកខម្វ អញ្ញ -
តរញ្ញតម្រន ព្យសម្នន សមនាោ គតសស អញ្ញតរញ្ញតម្រន 
ទុកខធម្មេន   ផុដ្ាសស   អាម្ទម្វា   បរមិ្ទម្វា   អាម្ទវនា 
បរមិ្ទវនា    អាម្ទវិតតេ ំ   បរមិ្ទវិតតេំ    អយ ំ   វុច្ចតិ 
ភិកខម្វ   បរមិ្ទម្វា  ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមតចយៅថ្ល បរយិទ្វៈ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  ភាវៈទ្ញួរក្ ( បិយរ មា កូ្ ជាយដើម )  ភាវៈទ្ញួ
យរៀបរាប ់ (  រយ ើរគុ្ណ្ ) កិ្រោិយំអណ្តឺ តអណ្ត ក្ កិ្រោិយំបស្មេះ
 យ ៀល ភាវៈទ ការយំអណ្តឺ តអណ្ត ក្ ភាវៈទ ការយំបស្មេះ យ ៀល 
ណា រប ់ តាបដលស្បក្បយេើយយោយយ ចក្តីវនិា ណាមយួ ( ឬ ) 
បដលយ ចក្តីទុ្ក្ខណាមយួពាល់ស្តូវយេើយ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យ េះ
តថ្លគ្តយៅថ្ល បរយិទ្វៈ ។ 

 
 
 
 
 

    កតមញ្ច  ភិកខម្វ  ទុកខំ  ។  យ ំម្ោ ភិកខម្វ កាយកិំ ទុកខំ  
កាយកិំ  អោតំ  កាយសមាសសជំ្ឈ  ទុកខំ     អោតំ     ម្វទយតិ ំ
ឥទំ  វុច្ចតិ  ភិកខម្វ  ទុកខំ ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមតចយៅថ្ល ទុ្ក្ខៈ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ យ ចក្តីលំ ក្កាយ យ ចក្តីម ិ បាយកាយ យ ចក្តី

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសចចៈ ) 
 

៦៥ 
 

 



 

         
 

លំ ក្បដលយក្ើតអំពីកាយ មផ ស ការទ្ទ្លួរងយ ចក្តីម ិស្ ួល
ណា មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល ទុ្ក្ខៈ ។ 

 
 

កតមញ្ច   ភិកខម្វ   ម្ោមនសស ំ ។   យ ំ  ម្ោ   ភិកខម្វ 
ម្ច្តសកិំ  ទុកខំ  ម្ច្តសកិំ  អោត ំ មម្នាសមាសសជំ្ឈ  ទុកខំ 
អោតំ  ម្វទយតិំ  ឥទំ  វុច្ចតិ  ភិកខម្វ  ម្ោមនសស ំ ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   ចុេះ ដូចយមតចយៅថ្ល  យទម  ស    ។  មាន ល 
ភកិ្ខុទងំឡាយ     យ ចក្តីលំ ក្ក្នុងចិតត   យ ចក្តីម ិ បាយក្នុងចិតត 
យ ចក្តីលំ ក្បដលយក្ើតអំពី មយនា មផ ស ការទ្ទ្លួអារមាណ៍្ម ិ
ស្ ួលណា មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល យទម  ស ។ 

 
 

កតម្ម្ម  ច្   ភិកខម្វ  ឧបាយាម្ោ ។  ម្យា  ម្ោ  ភិកខម្វ 
អញ្ញតរញ្ញតម្រន ព្យសម្នន សមនាោ គតសស អញ្ញតរញ្ញត-
ម្រន ទុកខធម្មេន ផុដ្ាសស អាយាម្ោ ឧបាយាម្ោ អាយា-
សតិតេំ ឧបាយាសតិតេំ អយ ំវុច្ចតិ ភិកខម្វ ឧបាយាម្ោ ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះ ដូចយមតចយៅថ្ល  ឧ ោ ៈ ។  មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ       យ ចក្ាីត្ម តឹងក្នុងចិតត       យ ចក្ាីចយងអៀតចងអល់ចិតត
ភាវៈទ យ ចក្ាីត្ម តឹងក្នុងចិតត ភាវៈទ យ ចក្ាីចយងអៀតចងអល់ចិតត ណា 
រប ់ តា បដលស្បក្បយេើយ យោយយ ចក្ាីវនិា ណាមយួ ( ឬ )
បដលយ ចក្ាីទុ្ក្ខណាមយួពាល់ស្តូវយេើយ  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យ េះ 
តថ្លគ្តយៅថ្ល  ឧ ោ ៈ  ។ 

កតម្ម្ម ច្  ភិកខម្វ អបបមិ្យហ ិ សមបម្យាម្គ ទមុ្កាខ  ។
ឥធ  យសស  ម្ត  ម្ោនេិ  អនិដ្ឋា   អកនាេ   អមនាបា  របូា 
សោេ   គនាធ   រោ  ម្ផាដ្ាព្វា   ម្យ  វា  បនសស  ម្ោនេ ិ

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសចចៈ ) 
 

៦៦ 
 

 



 

         
 

អនតថកាម្ម  អហតិកាម្ម  អផាសកុកាម្ម  អម្យាគម្កខ-
មកាម្ម      ម្តស ំ     សង្ោតិ      សម្មគម្ម្ម     សម្ម្មធានំ  
មិសសភីាម្វា     អយ ំ    វុច្ចតិ     ភិកខម្វ     អបបមិ្យហ ិ 
សមបម្យាម្គ   ទុម្កាខ   ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមាចយៅថ្ល អបបយិយេ ិ មបយោគ្-
ទុ្ក្ខ ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  រូ រមាណ៍្   ទេ រមាណ៍្  គ្នាធ រមាណ៍្      
រសារមាណ៍្  យផ្ទដាពាា រមាណ៍្  ទងំឡាយណា  បដលម ិជាទី្ស្ ថ្លន   
ម ិជាទី្យស្តក្អរ  ម ិជាទី្ាបចិ់តត  មា ដល់បុគ្គលណា  ក្នុងយលាក្យ េះ  
ពំុយនាេះយសាត  រ ទងំឡាយណា ស្ ថ្លន  ូវយ ចក្ាីម ិចយស្មើ  ស្ ថ្លន  
 ូវអំយពើឥតស្បយោរ  ៍ ស្ ថ្លន  ូវយ ចក្ាីម ិ បាយ  ស្ ថ្លន  ូវអំយពើ
បដលម ិយក្សមចក្យោគ្ៈ  ចំយពាេះបុគ្គលយនាេះ  កិ្រោិ  របួាន   
កិ្រោិរបួរំុាន   កិ្រោិស្បរំុាន   ការយៅស្ច ូក្ស្ច ំាន    ឹងអារមាណ៍្
ទងំឡាយយនាេះ ៗ   ិងរ ទងំឡាយយនាេះ ៗ   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   
យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល អបបយិយេ ិ មបយោគ្ទុ្ក្ខ  ។ 

 
 
 

កតម្ម្ម  ច្  ភិកខម្វ  បិម្យហ ិ  វិបបម្យាម្គ  ទុម្កាខ   ។ 

ឥធ  យសស  ម្ត  ម្ោនេិ  ឥដ្ឋា   កនាេ   មនាបា  របូា  សោេ  
គនាធ  រោ ម្ផាដ្ាព្វា  ម្យ វា បនសស ម្ោនេិ អតថកាម្ម 
ហតិកាម្ម  ផាសកុកាម្ម  ម្យាគម្កខមកាម្ម  ម្មោ  វា 
បិោ   វា   ភាោ   វា   ភគិនី   វា   មិោេ    វា    អមច្ឆច   វា
ញាតិោម្ោហោិ   វា   ម្តស ំ  អសង្ោត ិ  អសម្មគម្ម្ម
អសម្ម្មធានំ    អមិសសភីាម្វា    អយ ំ   វុច្ចតិ    ភិកខម្វ  
បិម្យហ ិ  វិបបម្យាម្គ   ទុម្កាខ   ។ 

 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសចចៈ ) 
 

៦៧ 
 

 



 

         
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ                 ចុេះដូចយមតចយៅថ្ល បិយយេ ិវបិបយោគ្ទុ្ក្ខ ។ 
រូ រមាណ៍្  ទេ រមាណ៍្ គ្នាធ រមាណ៍្ រសារមាណ៍្ យផ្ទដាញ្ា រមាណ៍្
ទងំឡាយ បដលជាទី្ស្ ថ្លន  ជាទី្យស្តក្អរ ជាទី្ាបចិ់តត មា ដល់
បុគ្គលណា ក្នុងយលាក្យ េះ ពំុយនាេះយសាត រ ទងំឡាយណា យទេះ 
មាត្មក្តី បិត្មក្តី បងបអូ ស្បុ ក្តី បងបអូ ស្ ីក្តី មតិតក្តី អាមាស្តក្តី ញាតិ
សាយលាេិតក្តី បដលជាអនក្ស្ ថ្លន  ូវយ ចក្តីចយស្មើ  ស្ ថ្លន  ូវ
ស្បយោរ  ៍ ស្ ថ្លន  ូវយ ចក្តី បាយ ស្ ថ្លន  ូវយ ចក្តីយក្សមចក្
យោគ្ៈ ចំយពាេះបុគ្គលយនាេះ ការម ិ  របួាន  ការម ិ  រួបរំុាន  
កិ្រោិម ិ  ស្បរំុាន  ការម ិយៅស្ច ូក្ស្ច ំ  ឹងអារមាណ៍្
ទងំឡាយយនាេះ ៗ   ឹងរ ទងំឡាយយនាេះ ៗ  មាន លភកិ្ខុទំងឡាយ
យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល បិយយេ ិវបិបយោគ្ទុ្ក្ខ ។  

 
 

កតមញ្ច ភិកខម្វ យមបចិ្ឆំ ន លភតិ តមប ិទុកខំ ។ ជាតិ- 
ធម្មេ នំ ភិកខម្វ សោេ នំ ឯវំ ឥច្ឆឆ  ឧបបជ្ឈជតិ អម្ោ វត 
មយ ំន ជាតិធម្មេ  អសោម ន ច្ វត ម្នា ជាតិ អាគម្ច្ឆ-
យាតិ  ន  ម្ោ  បម្នតំ  ឥច្ឆឆ យ  បតេព្ា ំ  ឥទមប ិ  យមបចិ្ឆំ   
ន  លភតិ  តមប ិ ទុកខំ ។ 

 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមតចយៅថ្ល យមបចិឆ ំលភតិតមបទុិ្ក្ខ ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ពកួ្ តា  បដលមា ជាតិ  ជាធមាត្ម  បតងមា 
យ ចក្តីស្ ថ្លន យក្ើតយ ើង  ោ៉ោ ងយ េះថ្ល យធាើយមតចេន៎      ឲ្យយយើងទងំឡាយ
កំុ្គ្បបមីា ជាតិជាធមាត្ម ពំុយនាេះយសាត ជាតិ កំុ្គ្បបមីក្ដល់យយើង
ទងំឡាយ យ ចក្តីយ េះ ពកួ្ តាក្ម៏ ិ   យស្មចត្មមស្ ថ្លន យសាេះ-
យ ើយ យ េះឯង យៅថ្ល យមបចិឆំ លភតិតមបទុិ្ក្ខ ។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ ( ទុកខសចចៈ ) 
 

៦៨ 
 

 



 

         
 

 

ជ្ឈោ  ធម្មេ នំ  ភិកខម្វ  សោេ នំ ។  ព្ាធិធម្មេ នំ   ភិកខម្វ 
សោេ នំ ។  មរណធម្មេ នំ  ភិកខម្វ  សោេ នំ ។  

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពកួ្ តា បដលមា យ ចក្តីស្ាសំ្ា ឬ បស្ប
ស្បួល ជាធមាត្ម ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពកួ្ តា បដលមា យ ចក្តី
 ថឺ្លក ត ់ ជាធមាត្ម ។   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   ពកួ្ តា   បដលមា 
យ ចក្តីសាា ប ់ ជាធមាត្ម ។  

 

ម្ោកបរមិ្ទវទុកខម្ោមនសសបុាយាសធម្មេ នំ ភិកខម្វ 
សោេ នំ ឯវំ ឥច្ឆឆ  ឧបបជ្ឈជតិ អម្ោ វត មយ ំ ន       
ម្ោកបរមិ្ទវទុកខម្ោមនសសបុាយាសធម្មេ   អសោម  ន 
ច្ វត ម្នា ម្ោកបរមិ្ទវទុកខម្ោមនសសបុាយាោ       
អាគម្ច្ឆយយនុេិ ន ម្ោ បម្នតំ ឥច្ឆឆ យ បតេព្ាំ ឥទមប ិ      
យមបចិ្ឆំ  ន  លភតិ  តមប ិ ទុកខំ  ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ពកួ្ តា បដលមា យ ចក្តីយសាក្ យ ចក្តី
េសកឹ្េសួល យ ចក្តីលំ ក្កាយ យ ចក្តីអាក្អ់ តូ់ចចិតត យ ចក្តីយខាា ច
្ាចិតត ជាធមាត្ម         បតងមា យ ចក្តីស្ ថ្លន យក្ើតយ ើង  ោ៉ោ ងយ េះថ្ល យធាើ
យមតចេន៎ ឲ្យយយើងទងំឡាយ កំុ្គ្បបមីា យ ចក្តីយសាក្ យ ចក្តី
េសកឹ្េសួល យ ចក្តីលំ ក្កាយ យ ចក្តីអាក្អ់ តូ់ចចិតត យ ចក្តីយខាា ច
្ាចិតត  ជាធមាត្ម  ពំុយនាេះយសាត  យ ចក្តីយសាក្  យ ចក្តីេសកឹ្េសួល 
យ ចក្តីលំ ក្កាយ    យ ចក្តីអាក្អ់ តូ់ចចិតត        យ ចក្តីយខាា ច្ាចិតត  

កំុ្គ្បបមីក្ដល់ យយើងទងំឡាយយ ើយ យ ចក្តីយ េះ ពកួ្ តា ក្ម៏ ិ
   យស្មចត្មមស្ ថ្លន យ ើយ  យ េះឯង  ក្យ៏ៅថ្ល យមបចិឆ ំលភតិ- 
តមបទុិ្ក្ខ បដរ ។ 

 
 
 
 
 

 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសមុ្ទយសចចៈ ) 
 

៦៩ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 

    កតម្ម  ច្  ភិកខម្វ សង្ខិម្តេន បញ្ចុបាោនកខនាធ  ទុកាខ  ។ 
ម្សយយថីទំ   របូូបាោនកខម្នាធ    ម្វទនូបាោនកខម្នាធ      
សញ្ញូបាោនកខម្នាធ  សង្ខខ របូាោនកខម្នាធ  វិញ្ញញ ណូបាោ- 
នកខម្នាធ  ឥម្ម វុច្ចនេិ ភិកខម្វ សង្ខិម្តេន បញ្ចុបាោនកខនាធ  
ទុកាខ  ។ 

 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះដូចយមតច  ឧ ទ ក្ខ ធទងំ  ៥  យោយ
យ ចក្តីបំស្ពួញ បដលថ្ល ជាទុ្ក្ខ ។ ឧ ទ ក្ខ ធទងំ៥  យនាេះ គឺ្អាីេាេះ  
គឺ្   រូប  ជាឧ ទ ក្ខ ធ  ១   យវទ្នា  ជាឧ ទ ក្ខ ធ  ១   ញ្ជញ      ជា 
ឧ ទ ក្ខ ធ ១      ងាខ រជាឧ ទ ក្ខ ធ ១              វញិ្ជញ ណ្ជាឧ ទ ក្ខ ធ ១  
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ទងំយ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល ឧ ទ ក្ខ ធទងំ ៥ 
យោយយ ចក្តីបំស្ពួញ ថ្លជាទុ្ក្ខ ។ 

 
 
 
 

ឥទំ វុច្ចតិ ភិកខម្វ ទុកខំ អរយិសច្ចំ ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ 
យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល ទុ្ក្ខអរយិ ចា ។ 

 
 
 

កតមញ្ច     ភិកខចវ     ទ្ុកខសមុទ្ចយា     អរិយសរចាំ           ។ 

យាយាំ    តណ្ហា    ចោចនារភវិក    ននទិរាគសហគតា     
តត្តតត្តាភិននទិនី    ចសយយថីទ្ាំ    កមតណ្ហា    
ភវតណ្ហា     វិភវតណ្ហា   ។ 

 
       

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមាចយៅថ្ល        ទុ្ក្ខ មុទ្យអរយិ ចា ។ 
តណាហ ណា  ជាធមាជាតិ នា ំតាឲ្យយក្ើតយទ្ៀត  ស្បក្បយោយតយស្មក្
រកី្រាយ ជាធមាជាតិនា ំតាឲ្យយស្តក្ស្តអាលយៅក្នុងភពយនាេះ ៗ ឬ ក្នុង
អារមាណ៍្យនាេះ ៗ តណាហ យនាេះ គឺ្អាីេាេះ គឺ្ កាមតណាហ  ( យ ចក្ាីស្ ថ្លន   

 
 
 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសមុ្ទយសចចៈ ) 
 

៧០ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 

ក្នុងកាមគុ្ណ្ ) ១  ភវតណាហ  ( យ ចក្ាីស្ ថ្លន ក្នុងរូបភព ិងអរូបភព )
១  វភិវតណាហ  ( យ ចក្ាីស្ ថ្លន ក្នុងភព ូ យ ) ១ ។   

 
 
 
 

សា  ចោ  ប្ចនសា  ភិកខចវ  តណ្ហា  កតថ  ឧប្បជ្ជមានា  
ឧប្បជ្ជតិ   កតថ   និវិសមានា   និវិសតិ  ។  

 
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះតណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលយក្ើតយ ើង យតើយក្ើត
យ ើង ក្នុងទី្ណា កាលបដលជាបយ់ៅ  យតើជាបយ់ៅ ក្នុងទី្ណា  ។   
       
 

    យាំ   ចលាចក   ប្ិយរូប្ាំ   សាតរូប្ាំ    ឯចតថសា    តណ្ហា    
ឧប្បជ្ជមានា   ឧប្បជ្ជតិ   ឯតថ   និវិសមានា   និវិសតិ  ។ 

 

អារមាណ៍្ណា ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាពគ្រួស្ ឡាញ់ មា 
 ភាពគ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលយក្ើតយ ើង ក្យ៏ក្ើតយ ើងក្នុង
អារមាណ៍្ ុេ៎ះ  កាលបដលជាបយ់ៅ  ក្ជ៏ាបយ់ៅក្នុងអារមាណ៍្ ុេ៎ះ  ។ 

 
 
 

កិញ្ចិ  ចលាចក  ប្ិយរូប្ាំ  សាតរូប្ាំ  ។ 
អារមាណ៍្អាីមយួ  ក្នុងយលាក្  បដលមា  ភាពគ្រួស្ លាញ់  មា 

 ភាពគ្រួយស្តក្អរ ។ 
 
 
 
 
 

រកខុាំ  ចលាចក  ប្ិយរូប្ាំ  សាតរូប្ាំ  ឯចតថសា  តណ្ហា  
ឧប្បជ្ជមានា  ឧប្បជ្ជតិ  ឯតថ  និវិសមានា  និវិសតិ  ។ 
    ចក្ខុក្នុងយលាក្  បដលមា  ភាព គ្ួរស្ លាញ់  មា  ភាព គ្រួ
យស្តក្អរ    តណាហ  ុេ៎ះ   កាលបដលយក្ើតយ ើង   ក្យ៏ក្ើតយ ើងក្នុងចក្ខុ ុេ៎ះ  
កាលបដលជាបយ់ៅ   ក្ជ៏ាបយ់ៅក្នុងចក្ខុ ុេ៎ះ  ។      
 
 

    ចសាតាំ ចលាចក  ។  យសាតៈ ក្នុងយលាក្ ។  ឃានាំ  ចលាចក  ។  
 
 
 
 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសមុ្ទយសចចៈ ) 
 

៧១ 
 

 



 

         
 

 
 
 

ឃា ៈ  ក្នុងយលាក្  ។   ជិ្វាហា    ចលាចក   ។     រិវាហ     ក្នុងយលាក្   ។ 
កាម្យា  ម្ោម្ក  ។    កាយ  ក្នុងយលាក្  ។   

 
 

    មចនា  ចលាចក  ប្យិរបូ្ាំ  សាតរបូ្ាំ  ឯចតថសា  តណ្ហា
ឧប្បជ្ជមានា   ឧប្បជ្ជតិ   ឯតថ   និវិសមានា   និវិសតិ   ។ 

មយនា ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាព គ្រួស្ លាញ់ មា  ភាពគ្រួ
យស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលយក្ើតយ ើង ក្យ៏ក្ើតយ ើងក្នុងមយនា ុេ៎ះ  
កាលបដលជាបយ់ៅ  ក្ជ៏ាបយ់ៅក្នុងមយនា ុេ៎ះ  ។           

    របូា        ម្ោម្ក  ។    រូ រមាណ៍្ទងំឡាយ                 ក្នុងយលាក្  ។ 
    សោេ         ម្ោម្ក  ។    ទេ រមាណ៍្ទងំឡាយ                     ក្នុងយលាក្ ។ 
    គនាធ         ម្ោម្ក  ។   គ្នាធ រមាណ៍្ទងំឡាយ                        ក្នុងយលាក្   ។ 
    រោ        ម្ោម្ក  ។   រសារមាណ៍្ទងំឡាយ                       ក្នុងយលាក្ ។ 
    ម្ផាដ្ាព្វា           ម្ោម្ក     ។   យផ្ទដាពាា រមាណ៍្ទងំឡាយ ក្នុងយលាក្ ។      
 
      
 

    ធមាមា  ចលាចក  ប្ិយរូប្ាំ  សាតរូប្ាំ  ឯចតថសា  តណ្ហា    
ឧប្បជ្ជមានា   ឧប្បជ្ជតិ   ឯតថ   និវិសមានា   និវិសតិ   ។                             

 
 

    ធមាា រមាណ៍្ទងំឡាយ          ក្នុងយលាក្      បដលមា  ភាព គ្រួស្ លាញ់ 
មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលយក្ើតយ ើង ក្យ៏ក្ើតយ ើង
ក្នុងធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលជាបយ់ៅ      ក្ជ៏ាបយ់ៅក្នុងធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។      

    រកខុវិញ្ញាណ្ាំ                    ចលាចក  ។  ចក្ខុវញិ្ជញ ណ្      ក្នុងយលាក្  ។ 
    ចសាតវិញ្ញាណ្ាំ      ចលាចក  ។  យសាតវញិ្ជញ ណ្ ក្នុងយលាក្  ។ 
    ឃានវិញ្ញាណ្ាំ        ចលាចក  ។  ឃា វញិ្ជញ ណ្    ក្នុងយលាក្  ។ 
    ជិ្វាហាវិញ្ញាណ្ាំ            ចលាចក  ។  រិវាហ វញិ្ជញ ណ្         ក្នុងយលាក្  ។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសមុ្ទយសចចៈ ) 
 

៧២ 
 

 



 

         
 

    កាយវិញ្ញញ ណំ                    ម្ោម្ក  ។  កាយវញិ្ជញ ណ្  ក្នុងយលាក្  ។ 
    មម្នាវិញ្ញញ ណំ ម្ោម្ក បិយរបូំ ោតរបូំ ឯម្តថោ  
តណ្ហហ   ឧបបជ្ឈជម្មនា       ឧបបជ្ឈជតិ           ឯតថ             និវិសម្មនា         និវិសត ិ។                             
   មយនាវញិ្ជញ ណ្ក្នុងយលាក្បដលមា  ភាពគ្រួស្ លាញ់    មា  ភាព
គ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលយក្ើតយ ើង ក្យ៏ក្ើតយ ើង ក្នុងមយនា-
វញិ្ជញ ណ្ ុេ៎ះ កាលបដលជាបយ់ៅ ក្ជ៏ាបយ់ៅ               ក្នុងមយនាវញិ្ជញ ណ្ ុេ៎ះ ។ 
    ច្កខសុមាម្សោ               ម្ោម្ក  ។    ចក្ខុ មផ ស     ក្នុងយលាក្  ។ 
    ម្ោតសមាម្សោ         ម្ោម្ក  ។  យសាត មផ ស    ក្នុងយលាក្  ។ 
    ឃានសមាម្សោ          ម្ោម្ក  ។  ឃា  មផ ស       ក្នុងយលាក្  ។ 
    ជិ្ឈវាហ សមាម្សោ              ម្ោម្ក  ។  រិវាហ មផ ស             ក្នុងយលាក្  ។ 
    កាយសមាម្សោ                                ម្ោម្ក  ។  កាយ មផ ស               ក្នុងយលាក្  ។ 

មម្នាសមាម្សោ   ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូំ  ឯម្តថោ  
តណ្ហហ     ឧបបជ្ឈជម្មនា   ឧបបជ្ឈជតិ    ឯតថ និវិសម្មនា និវិសតិ ។ 

មយនា មផ ស  ក្នុងយលាក្  បដលមា  ភាព  គ្រួស្ លាញ់ មា 
 ភាពគ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលយក្ើតយ ើង ក្យ៏ក្ើតយ ើង ក្នុង
មយនា មផ ស ុេ៎ះ    កាលបដលជាបយ់ៅក្ជ៏ាបយ់ៅក្នុងមយនា មផ ស ុេ៎ះ។  

    ច្កខសុមាសសជា ម្វទនា ម្ោម្ក ។ យវទ្នាយក្ើតអំពីចក្ខុ-
 មផ ស ក្នុងយលាក្ ។  ម្ោតសមាសសជា  ម្វទនា  ម្ោម្ក  ។  
យវទ្នា យក្ើតអំពីយសាត មផ ស ក្នុងយលាក្ ។ ឃានសមាសសជា  
ម្វទនា  ម្ោម្ក  ។  យវទ្នា  យក្ើតអំពីឃា  មផ ស         ក្នុងយលាក្ ។ 
ជិ្ឈវាហ សមាសសជា ម្វទនា ម្ោម្ក ។ យវទ្នាយក្ើតអំពីរិវាហ មផ ស 
ក្នុងយលាក្ ។ កាយសមាសសជា  ម្វទនា ម្ោម្ក ។     យវទ្នាយក្ើត  
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៧៣ 
 

 



 

         
 

 អំពីកាយ មផ ស ក្នុងយលាក្ ។ 
    មម្នាសមាសសជា  ម្វទនា  ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូំ  
ឯម្តថោ តណ្ហហ  ឧបបជ្ឈជម្មនា ឧបបជ្ឈជតិ ឯតថ និវិសម្មនា  
និវិសតិ  ។ 
    យវទ្នា យក្ើតអំពី មយនា មផ ស ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាព គ្រួ
ស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលយក្ើតយ ើង 
ក្យ៏ក្ើតយ ើងក្នុងយវទ្នា បដលយក្ើតពីមយនា មផ ស ុេ៎ះ កាលបដលជាប់
យៅ  ក្ជ៏ាបយ់ៅក្នុងយវទ្នា  បដលយក្ើតអំពីមយនា មផ ស ុេ៎ះ  ។ 
 
 

    របូសញ្ញញ  ម្ោម្ក  ។ យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវរូ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 
សទេសញ្ញញ  ម្ោម្ក ។        យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវ ទេ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្ ។ 
គនធសញ្ញញ   ម្ោម្ក      ។                 យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវគ្នាធ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្ ។ 
រសសញ្ញញ   ម្ោម្ក  ។     យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវរសារមាណ៍្ក្នុងយលាក្ ។ 
ម្ផាដ្ាព្ាសញ្ញញ  ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាី មាគ ល់  ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្ ក្នុង
យលាក្ ។ 
    ធមេសញ្ញញ  ម្ោម្ក បិយរបូំ ោតរបូំ ឯម្តថោ តណ្ហហ   
ឧបបជ្ឈជម្មនា  ឧបបជ្ឈជតិ  ឯតថ  និវិសម្មនា  និវិសតិ  ។  

    យ ចក្ាី មាគ ល់  ូវធមាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាពគ្រួ
ស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលយក្ើតយ ើង 
ក្យ៏ក្ើតយ ើង ក្នុងយ ចក្ាី មាគ ល់ ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលជាបយ់ៅ  
ក្ជ៏ាបយ់ៅ ក្នុងយ ចក្ាី មាគ ល់  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។ 
 

 របូសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក ។ ការគិ្ត  ស ូំវ     រូ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
សទេសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក ។ ការគិ្ត  ស ូំវ ទេ រមាណ៍្       ក្នុងយលាក្។ 
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៧៤ 
 

 



 

         
 

គនធសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក     ។   ការគិ្ត  ស ូំវគ្នាធ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
រសសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក ។   ការគិ្ត  ស ូំវរសារមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
ម្ផាដ្ាព្ាសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក ។ ការគិ្ត  ស ំ  ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្
ក្នុងយលាក្ ។ 
    ធមេសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូ ំ  ឯម្តថោ  
តណ្ហហ   ឧបបជ្ឈជម្មនា ឧបបជ្ឈជតិ    ឯតថ   និវិសម្មនា   និវិសតិ ។ 
    ការគិ្ត  ស ំ  ូវធមាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាព គ្រួ
ស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលយក្ើតយ ើង 
ក្យ៏ក្ើតយ ើង ក្នុងការគិ្ត  ស ំ  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលជាបយ់ៅ  
ក្ជ៏ាបយ់ៅ ក្នុងការគិ្ត  ស ំ ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ  ។ 
 
 

    របូតណ្ហហ   ម្ោម្ក  ។  យ ចក្ាីស្ ថ្លន  ូវរូ រមាណ៍្    ក្នុងយលាក្។ 
សទេតណ្ហហ   ម្ោម្ក  ។  យ ចក្ាីស្ ថ្លន  ូវ ទេ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
គនធតណ្ហហ    ម្ោម្ក  ។  យ ចក្ាីស្ ថ្លន  ូវគ្នាធ រមាណ៍្    ក្នុងយលាក្។ 
រសតណ្ហហ     ម្ោម្ក  ។ យ ចក្ាីស្ ថ្លន        ូវរសារមាណ៍្            ក្នុងយលាក្។ 
ម្ផាដ្ាព្ាតណ្ហហ  ម្ោម្ក ។        យ ចក្ាីស្ ថ្លន  ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្ ។                                               
    ធមេតណ្ហហ   ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូំ  ឯម្តថោ  តណ្ហហ
ឧបបជ្ឈជម្មនា  ឧបបជ្ឈជតិ  ឯតថ  និវិសម្មនា  និវិសតិ  ។     

    យ ចក្ាីស្ ថ្លន   ូវធមាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាព គ្រួ
ស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលយក្ើតយ ើង 
ក្យ៏ក្ើតយ ើង ក្នុងយ ចក្ាីស្ ថ្លន   ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលជាបយ់ៅ  
ក្ជ៏ាបយ់ៅ ក្នុងយ ចក្ាីស្ ថ្លន   ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។ 
 
 

    របូវិតម្កាក        ម្ោម្ក ។  យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ ូវរូ រមាណ៍្    ក្នុងយលាក្។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខសមុ្ទយសចចៈ ) 
 

៧៥ 
 

 



 

         
 

សទេវិតម្កាក   ម្ោម្ក ។  យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ ូវ ទេ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 
 
 

គនធវិតម្កាក   ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ  ូវគ្នាធ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 
 
 

រសវិតម្កាក    ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ ូវរសារមាណ៍្        ក្នុងយលាក្។ 
 
 

ម្ផាដ្ាព្ាវិតម្កាក  ម្ោម្ក ។          យ ចក្ាសី្តិេះរេិះ ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
    ធមេវិតម្កាក  ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូ ំ  ឯម្តថោ  តណ្ហហ   
ឧបបជ្ឈជម្មនា   ឧបបជ្ឈជតិ   ឯតថ   និវិសម្មនា   និវិសតិ  ។ 

 

យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ  ូវធមាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្ បដលមា   ភាពគ្រួ
ស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលយក្ើតយ ើង 
ក្យ៏ក្ើតយ ើងក្នុងយ ចក្ាីស្តិេះរេិះ  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលជាបយ់ៅ  
ក្ជ៏ាបយ់ៅ ក្នុងយ ចក្ាីស្តិេះរេិះ  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។ 
 

    របូវិច្ឆម្ោ ម្ោម្ក ។ ការពិចរណា ូវ រូ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
 

សទេវិច្ឆម្ោ ម្ោម្ក ។ ការពិចរណា ូវ ទេ រមាណ៍្        ក្នុងយលាក្។ 
 

គនធវិច្ឆម្ោ  ម្ោម្ក ។ ការពិចរណា          ូវគ្នាធ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 
 

រសវិច្ឆម្ោ  ម្ោម្ក ។ ការពិចរណា  ូវរសារមាណ៍្      ក្នុងយលាក្។ 
 

ម្ផាដ្ាព្ាវិច្ឆម្ោ ម្ោម្ក ។      ការពិចរណា ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 

ធមេវិច្ឆម្ោ ម្ោម្ក  បិយរបូ ំ ោតរបូ ំ ឯម្តថោ  តណ្ហហ   
ឧបបជ្ឈជម្មនា   ឧបបជ្ឈជតិ   ឯតថ   និវិសម្មនា   និវិសតិ  ។ 

 
 

ការពិចរណា  ូវធមាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្ បដលមា   ភាពគ្រួ
ស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលយក្ើតយ ើង 
ក្យ៏ក្ើតយ ើង ក្នុងការពិចរណា  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលជាបយ់ៅ  
ក្ជ៏ាបយ់ៅ ក្នុងការពិចរណា  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។ 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខនិទ្ោធសចចៈ ) 
 

៧៦ 
 

 



 

         
 

    ឥទ្ាំ  វុរចតិ  ភិកខចវ  ទ្ុកខសមុទ្ចយា  អរិយសរចាំ ។     
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ       យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល               ទុ្ក្ខ មុទ្យអរយិ ចា  ។ 

    កតមញ្ច   ភិកខម្វ   ទុកខនិម្ោម្ធា   អរយិសច្ចំ  ។  ម្យា  
តសោម្យវ  តណ្ហហ យ  អម្សសវិោគនិម្ោម្ធា  ច្ឆម្គ  
បដិ្និសសម្គោ    មុតេិ   អនាលម្យា  ។     

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះដូចយមាចយៅថ្ល  ទុ្ក្ខ ិយរាធអរយិ ចា ។ 
ការអ ់យៅ  ិងការរលតយ់ៅ យោយម ិមា យ   ល់ ការលេះបង ់ 
ការរលា ់យចល ការរស្មុេះយចល ការម ិមា អាល័យ ចំយពាេះតណាហ
យនាេះឯង  ( យៅថ្ល ទុ្ក្ខ ិយរាធអរយិ ចា ) ។      

    ោ  ម្ោ  បម្នោ  ភិកខម្វ  តណ្ហហ   កតថ  បហយីម្មនា  
បហយីតិ  កតថ  និរជុ្ឈឈម្មនា  និរជុ្ឈឈតិ  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះតណាហ យនាេះឯង កាលបដលបុគ្គលលេះបង ់
យតើលេះបងក់្នុងទី្ណា  កាលបដលរលតយ់ៅ  យតើរលតយ់ៅក្នុងទី្ណា ។      
 

    យ ំ  ម្ោម្ក   បិយរបូំ   ោតរបូំ   ឯម្តថោ   តណ្ហហ         
បហយីម្មនា   បហយីតិ   ឯតថ   និរជុ្ឈឈម្មនា   និរជុ្ឈឈតិ  ។ 

    អារមាណ៍្ណា ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាពគ្រួស្ លាញ់ មា 
 ភាពគ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលបុគ្គលលេះបង ់ បតងលេះបង់
ក្នុងអារមាណ៍្ ុេ៎ះ            កាលបដលរលតយ់ៅ          បតងរលតយ់ៅក្នុងអារមាណ៍្ ុេ៎ះ។ 
    កិញ្ច  ម្ោម្ក បិយរបូំ ោតរបូំ ។ ចុេះអារមាណ៍្អាី ក្នុងយលាក្  
បដលមា  ភាពគ្រួស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  ។ 
    ច្កខុំ  ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូំ  ឯម្តថោ  តណ្ហហ         
បហយីម្មនា   បហយីតិ   ឯតថ   និរជុ្ឈឈម្មនា   និរជុ្ឈឈតិ  ។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខនិទ្ោធសចចៈ ) 
 

៧៧ 
 

 



 

         
 

    ចក្ខុ ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាពគ្រួស្ លាញ់ មា  ភាពគ្រួ
យស្តក្អរ   តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលបុគ្គលលេះបង ់ ក្ល៏េះបងក់្នុងចក្ខុយនាេះ  
កាលបដលរលតយ់ៅ  ក្រ៏លតយ់ៅក្នុងចក្ខុ ុេ៎ះ ។ 
     ម្ោតំ    ម្ោម្ក   ។    យសាតៈ      ក្នុងយលាក្  ។ 
     ឃានំ     ម្ោម្ក   ។    ឃា ៈ       ក្នុងយលាក្  ។ 
     ជិ្ឈវាហ       ម្ោម្ក   ។    រិវាហ           ក្នុងយលាក្  ។ 
     កាម្យា  ម្ោម្ក   ។    កាយ     ក្នុងយលាក្  ។ 

 

មម្នា  ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូំ  ឯម្តថោ  តណ្ហហ      
បហយីម្មនា   បហយីតិ   ឯតថ   និរជុ្ឈឈម្មនា   និរជុ្ឈឈតិ  ។ 

    មយនា ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាពគ្រួស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួ
យស្តក្អរ   តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលបុគ្គលលេះបង ់  ក្ល៏េះបងក់្នុងមយនាយនាេះ  
កាលបដលរលតយ់ៅ  ក្រ៏លតយ់ៅក្នុងមយនា ុេ៎ះ ។ 
            របូា            ម្ោម្ក  ។    រូ រមាណ៍្         ទងំឡាយក្នុងយលាក្ ។ 
              សោេ              ម្ោម្ក  ។      ទេ រមាណ៍្       ទងំឡាយក្នុងយលាក្ ។ 
    គនាធ          ម្ោម្ក  ។     គ្នាធ រមាណ៍្             ទងំឡាយក្នុងយលាក្ ។  

    រោ       ម្ោម្ក   ។  រសារមាណ៍្  ទងំឡាយ  ក្នុងយលាក្ ។ 
    ម្ផាដ្ាព្វា  ម្ោម្ក  ។ យផ្ទដាពាា រមាណ៍្ ទងំឡាយក្នុងយលាក្ ។ 
    ធម្មេ   ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូំ  ឯម្តថោ  តណ្ហហ       
បហយីម្មនា   បហយីតិ   ឯតថ   និរជុ្ឈឈម្មនា   និរជុ្ឈឈតិ      ។      

    ធមាា រមាណ៍្ទងំឡាយ  ក្នុងយលាក្  បដលមា  ភាព  គ្ួរស្ លាញ់  
មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលបុគ្គលលេះបង ់ ក្ល៏េះបងក់្នុង
ធមាា រមាណ៍្យនាេះ  កាលបដលរលតយ់ៅ ក្រ៏លតយ់ៅ ក្នុងធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។     

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខនិទ្ោធសចចៈ ) 
 

៧៨ 
 

 



 

         
 

    ច្កខវិុញ្ញញ ណំ          ម្ោម្ក  ។  ចក្ខុវញិ្ជញ ណ្                ក្នុងយលាក្ ។ 
    ម្ោតវិញ្ញញ ណំ  ម្ោម្ក  ។  យសាតវញិ្ជញ ណ្              ក្នុងយលាក្ ។ 
    ឃានវិញ្ញញ ណំ   ម្ោម្ក  ។  ឃា វញិ្ជញ ណ្          ក្នុងយលាក្ ។ 
    ជិ្ឈវាហ វិញ្ញញ ណំ    ម្ោម្ក  ។  រិវាហ វញិ្ជញ ណ្               ក្នុងយលាក្ ។ 
    កាយវិញ្ញញ ណំ   ម្ោម្ក  ។  កាយវញិ្ជញ ណ្   ក្នុងយលាក្ ។      
 

    មចនាវិញ្ញាណ្ាំ  ចលាចក  ប្ិយរបូ្ាំ  សាតរូប្ាំ  ឯចតថសា  
តណ្ហា ប្ហីយមានា ប្ហីយតិ ឯតថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ ។ 
    មយនាវញិ្ជញ ណ្ ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាព គ្រួស្ លាញ់ មា 
 ភាពគ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដល បុគ្គលលេះបង ់ ក្ល៏េះបង់ 
ក្នុង មយនាវញិ្ជញ ណ្យនាេះ  កាលបដលរលតយ់ៅ  ក្រ៏លតយ់ៅ ក្នុងមយនា
វញិ្ជញ ណ្ ុេ៎ះ ។      

    ច្កខសុមាម្សោ          ម្ោម្ក  ។  ចក្ខុ មផ ស                            ក្នុងយលាក្ ។ 
    ម្ោតសមាម្សោ    ម្ោម្ក  ។   យសាត មផ ស          ក្នុងយលាក្ ។ 
    ឃានសមាម្សោ          ម្ោម្ក  ។     ឃា  មផ ស          ក្នុងយលាក្ ។ 
    ជិ្ឈវាហ សមាម្សោ             ម្ោម្ក  ។    រិវាហ មផ ស     ក្នុងយលាក្ ។  

    កាយសមាម្សោ   ម្ោម្ក  ។  កាយ មផ ស         ក្នុងយលាក្ ។ 
    មម្នាសមាម្សោ  ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូំ  ឯម្តថោ  
តណ្ហហ   បហយីម្មនា  បហយីតិ  ឯតថ      និរជុ្ឈឈម្មនា  និរជុ្ឈឈតិ ។ 
    មយនា មផ ស ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាព គ្រួស្ លាញ់ មា 
 ភាពគ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដល បុគ្គលលេះបង ់ ក្ល៏េះបង់ 
ក្នុងមយនា មផ សយនាេះ  កាលបដលរលតយ់ៅ  ក្រ៏លតយ់ៅក្នុង មយនា- 
 មផ ស ុេ៎ះ ។           
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៧៩ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

    ច្កខសុមាសសជា ម្វទនា ម្ោម្ក ។ យវទ្នាបដលយក្ើតអំពីចក្ខុ-
 មផ ស ក្នុងយលាក្ ។  ម្ោតសមាសសជា  ម្វទនា  ម្ោម្ក ។  
យវទ្នាបដលយក្ើតអំពីយសាត មផ ស ក្នុងយលាក្។ ឃានសមាសសជា  
ម្វទនា  ម្ោម្ក  ។  យវទ្នាបដលយក្ើតអំពីឃា  មផ ស    ក្នុងយលាក្ ។ 
ជិ្ឈវាហ សមាសសជា ម្វទនា ម្ោម្ក ។ យវទ្នាបដលយក្ើតអំពីរិវាហ
 មផ ស ក្នុងយលាក្ ។  កាយសមាសសជា  ម្វទនា  ម្ោម្ក  ។  
យវទ្នាបដលយក្ើតអំពីកាយ មផ ស ក្នុងយលាក្ ។ 
    មម្នាសមាសសជា  ម្វទនា  ម្ោម្ក  បិយរបូ ំ  ោតរបូំ  
ឯម្តថោ      តណ្ហហ      បហយីម្មនា      បហយីតិ      ឯតថ  
និរជុ្ឈឈម្មនា    និរជុ្ឈឈតិ   ។ 

យវទ្នាបដលយក្ើតអំពីមយនា មផ ស ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាព
គ្រួស្ លាញ់  មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលបុគ្គល
លេះបង ់  ក្ល៏េះបងក់្នុង     មយនា មផ ស ុេ៎ះ  កាលបដលរលតយ់ៅ  ក្៏
រលតយ់ៅ  ក្នុងមយនា មផ ស ុេ៎ះ  ។ 
 

    របូសញ្ញញ    ម្ោម្ក ។    យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវរូ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។
សទេសញ្ញញ  ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវ ទេ រមាណ៍្       ក្នុងយលាក្។ 
គនធសញ្ញញ   ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវគ្នាធ រមាណ៍្      ក្នុងយលាក្       ។ 
រសសញ្ញញ   ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវរសារមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។
ម្ផាដ្ាព្ាសញ្ញញ  ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាី មាគ ល់ ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្    ក្នុងយលាក្។ 
ធមេសញ្ញញ   ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូំ  ឯម្តថោ  តណ្ហហ   
បហយីម្មនា  បហយីត ិ ឯតថ  និរជុ្ឈឈម្មនា  និរជុ្ឈឈតិ  ។ 
យ ចក្ាី មាគ ល់   ូវធមាា រមាណ៍្  ក្នុងយលាក្  បដលមា  ភាពគ្ួរស្ លាញ់ 
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៨០ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 

មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលបុគ្គលលេះបង  ់ ក្ល៏េះបង់
ក្នុងយ ចក្ាី មាគ ល់ ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលរលតយ់ៅ ក្រ៏លតយ់ៅ
ក្នុងយ ចក្ាី មាគ ល់  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។ 
 
 
 

  របូសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក ។     ការគិ្ត  ស ូំវរូ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
សទេសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក ។ ការគិ្ត  ស ូំវ ទេ រមាណ៍្  ក្នុងយលាក្។ 
គនធសម្ញ្ចតនា       ម្ោម្ក      ។    ការគិ្ត  ស ូំវគ្នាធ រមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
រសសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក         ។       ការគិ្ត  ស ូំវរសារមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
ម្ផាដ្ាព្ាសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក ។ ការគិ្ត  ស ំ  ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្
ក្នុងយលាក្។ 
    ធមេសម្ញ្ចតនា ម្ោម្ក  បយិរបូំ  ោតរបូ ំ  ឯម្តថោ  
តណ្ហហ   បហយីម្មនា  បហយីតិ  ឯតថ  និរជុ្ឈឈម្មនា  និរជុ្ឈឈតិ  

ការគិ្ត  ស ូំវធមាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្    បដលមា  ភាពគ្រួស្ លាញ់  
មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលបុគ្គលលេះបង ់ក្ល៏េះបង់
ក្នុងការគិ្ត  ស ំ  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលរលតយ់ៅ ក្រ៏លតយ់ៅ
ក្នុង ការគិ្ត  ស ំ ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។  

    របូតណ្ហហ       ម្ោម្ក  ។      យ ចក្ាីស្ ថ្លន  ូវរូ រមាណ៍្               ក្នុងយលាក្។ 
សទេតណ្ហហ  ម្ោម្ក  ។  យ ចក្ាីស្ ថ្លន  ូវ ទេ រមាណ៍្          ក្នុងយលាក្។ 
គនធតណ្ហហ   ម្ោម្ក  ។  យ ចក្ាីស្ ថ្លន   ូវគ្នាធ រមាណ៍្             ក្នុងយលាក្។ 
រសតណ្ហហ    ម្ោម្ក  ។  យ ចក្ាីស្ ថ្លន   ូវរសារមាណ៍្ក្នុងយលាក្។ 
ម្ផាដ្ាព្ាតណ្ហហ  ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាីស្ ថ្លន   ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្ក្នុង
យលាក្ ។         
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៨១ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 

    ធមេតណ្ហហ   ម្ោម្ក  បិយរបូ ំ ោតរបូំ  ឯម្តថោ  តណ្ហហ   
បហយីម្មនា  បហយីតិ  ឯតថ  និរជុ្ឈឈម្មនា  និរជុ្ឈឈតិ  ។         
    យ ចក្ាីស្ ថ្លន   ូវធមាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាពគ្រួ
ស្ លាញ់ មា  ភាព គ្រួយស្តក្អរ តណាហ  ុេ៎ះ កាលបដលបុគ្គល
លេះបង ់ ក្ល៏េះបង ់ ក្នុងយ ចក្ាីស្ ថ្លន   ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដល
រលតយ់ៅ  ក្រ៏លតយ់ៅ  ក្នុងយ ចក្ាីស្ ថ្លន    ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ  ។ 
 
 

    របូវិតម្កាក  ម្ោម្ក ។     យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ ូវរូ រមាណ៍្     ក្នុងយលាក្ ។ 
សទេវិតម្កាក     ម្ោម្ក            ។  យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ ូវ ទេ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 
គនធវតិម្កាក   ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ ូវគ្នាធ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្   ។ 
រសវិតម្កាក    ម្ោម្ក។ យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ  ូវរសារមាណ៍្ ក្នុងយលាក្        ។ 
ម្ផាដ្ាព្ាវិតម្កាក  ម្ោម្ក ។ យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ  ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្ ក្នុង
យលាក្ ។  
    ធមេវិតម្កាក   ម្ោម្ក  បិយរបូំ  ោតរបូ ំ ឯម្តថោ  តណ្ហហ  
បហយីម្មនា  បហយីត ិ ឯតថ  និរជុ្ឈឈម្មនា  និរជុ្ឈឈតិ  ។ 
យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ ូវធមាា រមាណ៍្   ក្នុងយលាក្   បដលមា  ភាពគ្រួស្ លាញ់  
មា  ភាពគ្រួយស្តក្អរ     តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលបុគ្គលលេះបង ់  ក្ល៏េះបង់
ក្នុងយ ចក្ាីស្តិេះរេិះ  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដលរលតយ់ៅ ក្រ៏លតយ់ៅ
ក្នុងយ ចក្ាីស្តិេះរេិះ  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។ 
 
 

    រូប្វិចាចរា ចលាចក ។ ការពិចរណា      ូវរូ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 
សទេវិច្ឆម្ោ        ម្ោម្ក ។  ការពិចរណា ូវ ទេ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 
គនធវិច្ឆម្ោ  ម្ោម្ក ។ ការពិចរណា         ូវគ្នាធ រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខនិទ្ោធគាម្ិនីបដិបទា ) 
 

៨២ 
 

 



 

         
 

រសវិច្ឆម្ោ   ម្ោម្ក ។ ការពិចរណា      ូវរសារមាណ៍្ ក្នុងយលាក្។ 
ម្ផាដ្ាព្ាវិច្ឆម្ោ  ម្ោម្ក ។  ការពិចរណា  ូវយផ្ទដាពាា រមាណ៍្ ក្នុង
យលាក្ ។           
 

    ធមេវិច្ឆម្ោ  ម្ោម្ក  បិយរបូំ   ោតរបូ ំ ឯម្តថោ តណ្ហហ     
បហយីម្មនា   បហយីតិ   ឯតថ   និរជុ្ឈឈម្មនា  និរជុ្ឈឈតិ  ។       
    ការពិចរណា  ូវធមាា រមាណ៍្ ក្នុងយលាក្ បដលមា  ភាពគ្រួ
ស្ លាញ់ មា  ភាព គ្រួយស្តក្អរ  តណាហ  ុេ៎ះ  កាលបដលបុគ្គល
លេះបង ់ ក្ល៏េះបង ់ ក្នុងការពិចរណា  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ កាលបដល
រលតយ់ៅ  ក្រ៏លតយ់ៅ ក្នុងការពិចរណា  ូវធមាា រមាណ៍្ ុេ៎ះ ។      
      

    ឥទំ        វុច្ចតិ     ភិកខម្វ     ទុកខនិម្ោម្ធា   អរយិសច្ចំ   ។   
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   យ េះ  តថ្លគ្តយៅថ្ល  ទុ្ក្ខ ិយរាធអរយិ ចា  ។ 

 
 
 

 

    កតមញ្ច     ភិកខម្វ    ទុកខនិម្ោធគមិនី    បដិ្បោ 
អរយិសច្ច ំ  ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមាចយៅថ្ល ទុ្ក្ខ ិយរាធ-
ាម ីិបដិបទអរយិ ចា ។     
 

    អយម្មវ       អរមិ្យា   អដ្ាង្ោិម្កា  មម្គោ   ។ 
    អរយិមគ្គ បដលស្បក្បយោយអងគ  ៨  ស្បការយ េះឯង ( យៅថ្ល   
ទុ្ក្ខ ិយរាធាម ីិបដិបទអរយិ ចា ) ។ 
    ចសយយថីទ្ាំ   សមាមាទ្ិដឋ ិ   សមាមាសងកចប្ោ   សមាមាវាចា   
សមាមាកមមចនាតា  សមាមាអាជ្ីចវា  សមាមាវាយាចមា  សមាមាសតិ  
សមាមាសមាធិ  ។ 
    អរយិមគ្គ បដលស្បក្បយោយអងគ ៨ ស្បការ យតើដូចយមាច ។  គឺ្ៈ 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខនិទ្ោធគាម្ិនីបដិបទា ) 
 

៨៣ 
 

 



 

         
 

           មាា ទិ្ដាិ            ស្ ជ្ាយល់យឃើញស្តូវ 
           មាា  ងកបបៈ យ ចក្ាីស្តិេះរេិះស្តូវ              
           មាា វាច       មតសី្តូវ           
           មាា ក្មា តៈ     ការងារស្តូវ          
           មាា អារីវៈ             កិ្រោិចិញ្ា ឹមរីវតិស្តូវ            
                 មាា វាោមៈ ពាោមស្តូវ      
                      មាា  តិ       យ ចក្ាីរលឹក្ស្តូវ           
                       មាា  មាធិ     កិ្រោិតមកល់ចិតតឲ្យ ឹងស្តូវ         

       
 

    កតម្ម  ច្  ភិកខម្វ  សម្មេ ទិដ្ាិ  ។  យ ំ  ម្ោ  ភិកខម្វ  
ទុម្កខ   ញាណំ   ទុកខសមុទម្យ   ញាណំ   ទុកខនិម្ោម្ធ  
ញាណំ  ទុកខនិម្ោធគមិនិយា  បដិ្បោយ  ញាណំ  អយំ
វុច្ចត ិ  ភិកខម្វ  សម្មេ ទិដ្ាិ  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមាច យៅថ្ល  មាា ទិ្ដាិ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ ស្ ជ្ាដឹងចា ់ ក្នុងក្ងទុ្ក្ខ ស្ ជ្ាដឹងចា ់ ក្នុងធម ៌ 
បដលជាទី្ស្បរំុឲ្យយក្ើតទុ្ក្ខ ស្ ជ្ាដឹងចា ់ ក្នុងធមប៌ដលជាទី្រលត់
យៅទ ទុ្ក្ខ  ស្ ជ្ាដឹងចា ់ ក្នុងបដិបទយៅកា ធ់ម ៌ ជាទី្រលតទ់ 
ទុ្ក្ខ  ណា  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  យ េះ  តថ្លគ្តយៅថ្ល   មាា ទិ្ដាិ ។  

 
 
 

    កតម្ម្ម  ច្  ភិកខម្វ  សម្មេ សង្កម្បា ។     ម្នកខមេសង្កម្បា 
អព្ាបាទសង្កម្បា  អវិហោឹសង្កម្បា  អយ ំ  វុច្ចតិ  
ភិកខម្វ   សម្មេ សង្កម្បា  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះ ដូចយមាច យៅថ្ល  មាា  ងកបបៈ ។ 
យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ យដើមបយីចញចក្កាម យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ យដើមបកីារម ិ
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៨៤ 
 

 



 

         
 

ពា ទ្ យ ចក្ាីស្តិេះរេិះ យដើមបកីារម ិយបៀតយបៀ  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  
យ េះ តថ្លគ្តយៅថ្ល  មាា  ងកបបៈ ។      
 

    កតម្ម  ច្  ភិកខម្វ  សម្មេ វាច្ឆ  ។  មុោវាោ  
ម្វរមណី  បិសណុ្ហយ  វាច្ឆយ  ម្វរមណី  ផរោុយ 
វាច្ឆយ    ម្វរមណី    សមាបបោបា    ម្វរមណី    អយំ
វុច្ចតិ   ភិកខម្វ  សម្មេ វាច្ឆ  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះ ដូចយមាច  យៅថ្ល   មាា វាច ។       យចតនា  
យវៀរចក្កិ្រោិ  ិោយពាក្យម ិពិត ១ យចតនាយវៀរចក្ មាញុីេះញង ់ 
 ៊ក្យ ៀត ១ យចតនាយវៀរចក្ មាសី្ទ្យាេះយ េះយ ក្ ១ យចតនាយវៀរ
ចក្ការយពាលពាក្យយរាយរាយឥតស្បយោរ  ៍១ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  
យ េះ តថ្លគ្ត យៅថ្ល  មាា វាច ។ 
 
 

    កតម្ម្ម  ច្  ភិកខម្វ  សម្មេ កមេម្នាេ  ។ បាណ្ហតិបាោ  
ម្វរមណី អទិនាោ ោនា ម្វរមណី កាម្មស ុ មិច្ឆឆ ច្ឆោ 
ម្វរមណី   អយ ំ  វុច្ចតិ   ភិកខម្វ   សម្មេ កមេម្នាេ   ។  
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះដូចយមាចយៅថ្ល   មាា ក្មា តៈ ។  យចតនា
យវៀរចក្កិ្រោិញុាំង តាមា រីវតិ     ឲ្យធាា ក្ចុ់េះក្ ាង (  មាា ប ់តា ) ១ 
យចតនា   យវៀរចក្   កិ្រោិ  កា យ់ក្រប ់   បដលយគ្  ម ិ  ឲ្យ ១
យចតនា   យវៀរចក្   កិ្រោិ   ស្បស្ពឹតតេុ    ក្នុងកាម  ទងំឡាយ   ១
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  យ េះ  តថ្លគ្ត  យៅថ្ល   មាា ក្មា តៈ ។ 
 
 

    កតម្ម្ម  ច្  ភិកខម្វ  សម្មេ អាជី្ឈម្វា ។  ឥធ  ភិកខម្វ  
អរយិសោវម្កា  មិច្ឆឆ អាជី្ឈវំ  បោយ  សម្មេ អាជី្ឈម្វន  
ជី្ឈវិកំ  កម្បបតិ  អយ ំ វុច្ចតិ  ភិកខម្វ  សម្មេ អាជី្ឈម្វា  ។ 
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៨៥ 
 

 



 

         
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ចុេះដូចយមាច យៅថ្ល  មាា អារីវៈ ។ មាន ល
ភកិ្ខុទងំឡាយ អរយិសាវក័្ ក្នុងសា នាយ េះ លេះបង ូ់វការចិញ្ា ឹម
រីវតិេុ  យេើយរ ់យៅ យោយការ ចិញ្ា ឹមរីវតិស្តូវ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  យ េះ  តថ្លគ្ត  យៅថ្ល   មាា អារីវៈ ។ 
 
 

    កតម្ម្ម  ច្  ភិកខម្វ  សម្មេ វាយាម្ម្ម  ។  ឥធ   ភិកខម្វ  

ភិកខ ុ    អនុបបនាោ នំ    បាបកានំ    អកសុោនំ    ធម្មេ នំ  
អនុបាោយ   ឆនេ ំ  ជ្ឈម្នតិ   វាយមតិ        វីរយិ ំ  អារភតិ  
ច្ិតេំ     បគោណ្ហហ តិ     បទហតិ     ឧបបនាោ នំ     បាបកានំ  
អកសុោនំ    ធម្មេ នំ    បោនាយ    ឆនេ ំ    ជ្ឈម្នតិ   
វាយមតិ   វីរយិ ំ  អារភតិ  ច្ិតេ ំ  បគោណ្ហហ តិ   បទហតិ  
អនុបបនាោ នំ  កសុោនំ  ធម្មេ ន ំ ឧបាោយ  ឆនេំ       ជ្ឈម្នតិ  
វាយមតិ     វីរយិ ំ    អារភតិ      ច្ិតេំ      បគោណ្ហហ តិ          បទហតិ 
ឧបបនាោ នំ  កសុោនំ  ធម្មេ នំ  ឋិតិយា  អសម្ម្មេ ោយ  
ភិម្យាភាវាយ  ម្វបុោល យ  ភាវនាយ  បារបិូរយិា  ឆនេំ  
ជ្ឈម្នតិ   វាយមតិ   វីរយិ ំ  អារភតិ   ច្ិតេ ំ   បគោណ្ហហ តិ 
បទហតិ   ។  អយ ំ វុច្ចតិ  ភិកខម្វ  សម្មេ វាយាម្ម្ម  ។      

    មាន លភកិ្ខុ  ទងំឡាយ  ចុេះ  ដូចយមាច   យៅថ្ល     មាា វាោមៈ ។ 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ  ញុាំងឆ្ េៈឲ្យយក្ើត  ស្បឹង
បស្បងស្ រពធ ូវការពាោម  គ្ង ូវចិតតទុ្ក្  ត្មងំពាោមមា ំ យដើមបី
ញុាំងធមទ៌ងំឡាយ ជាអកុ្ លដល៏ាមក្ បដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើង  
ម ិឲ្យយក្ើតយ ើង   ញុាំងឆ្ េៈឲ្យយក្ើត ស្បឹងបស្បង ស្ រពធ ូវការ
ពាោម គ្ង ូវចិតតទុ្ក្  ត្មងំពាោមមា ំយដើមបលីេះបង ់      ូវធមទ៌ំង- 
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៨៦ 
 

 



 

         
 

ឡាយជាអកុ្ លដល៏ាមក្ បដលយក្ើតយ ើងយេើយ ញុាំងឆ្ េៈឲ្យយក្ើត
ស្បឹងបស្បងស្ រពធ ូវការពាោម គ្ង ូវចិតតទុ្ក្  ត្មងំពាោមមាយំដើមបី
ញុាំងធមទ៌ងំឡាយ  ជាកុ្ ល  បដលម ិទ យ់ក្ើតយ ើងយេើយ  ឲ្យ
យក្ើតយ ើង   ញុាំងឆ្ េៈឲ្យយក្ើត ស្បឹងបស្បង ស្ រពធ ូវការពាោម  
គ្ង ូវចិតតទុ្ក្ ត្មងំពាោមមា ំយដើមបញុីាំងធមទ៌ងំឡាយ ជាកុ្ ល 

បដលយក្ើតយ ើងយេើយ ឲ្យឋតិយងរ ម ិឲ្យវនិា  ឲ្យចយស្មើ ធំទូ្លាយ  
យពញបរបូិណ៌្ ទស្ក្បលងយ ើង ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ       យ េះ    តថ្លគ្ត 
យៅថ្ល  មាា វាោមៈ  ។      
 

    កតម្ម ច្ ភិកខម្វ សម្មេ សតិ ។ ឥធ ភិកខម្វ ភិកខ ុកាម្យ  
កាយានុបសស ី  វិហរតិ  អាោបី  សមបជាម្នា  សតិម្ម    
វិម្នយយ   ម្ោម្ក   អភិជ្ឈា   ម្ោមនសស ំ   ម្វទនាស ុ 
ម្វទនានុបសស ី  វិហរតិ   អាោបី  សមបជាម្នា  សតិម្ម  

វិម្នយយ  ម្ោម្ក  អភិជ្ឈា  ម្ោមនសស ំ ច្ិម្តេ  ច្ិោេ នុប-
សស ី  វិហរត ិ  អាោបី  សមបជាម្នា  សតិម្ម  វិម្នយយ  
ម្ោម្ក    អភិជ្ឈា    ម្ោមនសស ំ   ធម្មេស ុ   ធម្មេ នុបសស ី 
វិហរតិ  អាោបី  សមបជាម្នា  សតិម្ម  វិម្នយយ  ម្ោម្ក  
អភិជ្ឈា  ម្ោមនសស ំ        ។        អយ ំ វុច្ចតិ  ភិកខម្វ           សម្មេ សតិ  ។  

 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមាចយៅថ្ល  មាា  តិ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ ពិចរណាយឃើញ ូវ កាយក្នុងកាយ  
ជាស្បស្ក្តី   ស្គ្ប ់  ឥរោិបងទងំ   ៤  មា ពាោម   ជាយស្គ្ឿងដុត
ក្យៅត កិ្យល   ជាអនក្ដឹងេាួ   មា សាា រតី  ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ់ ក្មាា ត់
បង ់ ូវអភរិា  ិងយទម  ស ក្នុងយលាក្ ពិចរណាយឃើញ ូវ យវទ្នា

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខនិទ្ោធគាម្ិនីបដិបទា ) 
 

៨៧ 
 

 



 

         
 

ក្នុងយវទ្នា ទងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្ប ់ ឥរោិបងទងំ ៤ មា 
ពាោម  ជាយស្គ្ឿងដុតក្យៅត កិ្យល   ជាអនក្ដឹងេាួ   មា សាា រតី ជា
យស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ់  ក្មាា តប់ង ូ់វ   អភរិា   ិង    យទម  ស       ក្នុងយលាក្  
ពិចរណាយឃើញ ូវ          ចិតតក្នុងចិតត  ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទំង  ៤   
មា ពាោម ជាយស្គ្ឿងដុតក្យៅត កិ្យល  ជាអនក្ដឹងេាួ  មា សាា រតី  
ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ់  ក្មាា តប់ង ់           ូវអភរិា       ិងយទម  ស  ក្នុងយលាក្  
ពិចរណាយឃើញ ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ    ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤   
មា ពាោម ជាយស្គ្ឿងដុតក្យៅត កិ្យល  ជាអនក្ដឹងេាួ  មា សាា រតី  
ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ់ ក្មាា តប់ង ូ់វ  អភរិា  ិងយទម  ស ក្នុងយលាក្ ។ 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  យ េះ  តថ្លគ្តយៅថ្ល   មាា  តិ  ។      
 
 

    កតម្ម្ម  ច្  ភិកខម្វ  សម្មេ សម្មធិ  ។  ឥធ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ 
វិវិម្ច្ចវ កាម្មហ ិ វិវិច្ច អកសុម្លហ ិ ធម្មេហ ិ សវិតកកំ  
សវិច្ឆរ ំ វិម្វកជំ្ឈ  បីតិសខុំ  បឋមំ  ឈានំ  ឧបសមបជ្ឈជ 
វិហរតិ ។ វិតកកវិច្ឆោនំ វូបសម្ម អជ្ឈឈតេ ំសមបោទនំ      
ម្ច្តម្ោ   ឯម្កាទិភាវំ   អវិតកកំ   អវិច្ឆរ ំ  សម្មធិជំ្ឈ  
បីតិសខុំ  ទុតិយ ំឈាន ំ  ឧបសមបជ្ឈជ វិហរតិ ។   បីតិយា  
ច្    វិោគ         ឧម្បកខម្កា         ច្     វិហរតិ         សម្ោ  ច្    សមបជាម្នា
សខុញ្ច   កាម្យន  បដិ្សមំ្វម្ទតិ  យនេំ  អរយិា  អាចិ្កខនេិ  
ឧម្បកខម្កា  សតិម្ម  សខុវិោរតីិ  តតិយ ំ  ឈានំ  
ឧបសមបជ្ឈជ  វិហរតិ  ។  សខុសស   ច្  បោនា  ទុកខសស   
ច្  បោនា  បុម្ព្ាវ  ម្ោមនសសម្ោមនសោនំ  អតថង្ោម្ម 
អទុកខមសខុំ  ឧម្បកាខ     សត ិ   បារសិទុធឹ    ច្តុតថំ    ឈានំ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខនិទ្ោធគាម្ិនីបដិបទា ) 

 
៨៨ 

 

 



 

         
 

 
 
 
 

ឧបសមបជ្ឈជ   វិហរតិ   ។    អយ ំ     វុច្ចតិ     ភិកខម្វ   
សម្មេ សម្មធិ  ។      
 
 
 
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចុេះដូចយមាចយៅថ្ល  មាា  មាធិ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  ភកិ្ខុ  ក្នុងសា នាយ េះ   ៃបស់ាៃ ត ់ ចក្កាមទងំឡាយ  
 ៃបស់ាៃ តច់ក្ ធមទ៌ងំឡាយ ជាអកុ្ ល ក្ចូ៏លកា ប់ឋមរា 
បដលស្បក្បយោយ វតិក្កៈ ិងវចិរៈ មា បីតិ ិង ុេៈ បដលយក្ើតអំពី
យ ចក្ាី ៃបស់ាៃ ត ់  យស្មច ស្មា តយៅ យោយឥរោិបងទងំ ៤ ។ 
លុេះភកិ្ខុចូលយៅរិត រមាៃ ប ូ់វវតិក្តៈ  ិង វចិរៈយេើយ ក្ចូ៏លកា ់
ទុ្តិយរា  បដលយក្ើតមា ក្នុង នាត   ជាទី្្ូរ្ង ់ មា  ភាព ជា
ចិតតេះ ់ឯក្ ាា  វតិក្កៈ ាា  វចិរៈ មា បតបីតិ      ិង ុេៈ  បដលយក្ើត
អំពី មាធិ  យស្មច ស្មា តយៅ យោយឥរោិបងទងំ ៤ ។ លុេះភកិ្ខុ
យនាេះ លេះបងបី់តិយចញយេើយ ក្ចូ៏លកា  ់តតិយរា  ជាបុគ្គលមា 
ចិតតស្ពយងើយ  មា  តិ   ឹង   មបរញ្ញ ៈ  យសាយយ ចក្តី ុេ  
យោយនាមកាយ្ង ស្ពេះអរយិបុគ្គល ទងំឡាយ បតងយៅភកិ្ខុបដល
    តតិយរា យនាេះថ្ល ជាអនក្មា ចិតតស្ពយងើយក្យ តើយ ជាអនក្មា 
 តិ ជាអនក្យៅជា ុេ  យស្មច ស្មា តយៅ យោយឥរោិបងទងំ  
៤ ។    លុេះ (ភកិ្ខុយនាេះ) លេះបង ូ់វយ ចក្ាី ុេ  ិង      យ ចក្ាីទុ្ក្ខរចួយេើយ 
ក្រ៏លំត ូ់វយសាម  ស  ិង យទម  សអំពីមុ  ចូលកា  ់ចតុតថរា  
ឥតទុ្ក្ខ ឥត ុេ   មា  តិ   ដប៏រ ុិទ្ធ   យោយឧយបកាខ    ក្ ៏យស្មច
 ស្មា តយៅយោយឥរោិបង ទងំ ៤ ។   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  យ េះ  
តថ្លគ្តយៅថ្ល   មាា  មាធិ ។ 
         
 
 
 

ធម្មា នុបសសនា  សតិបបដ្ឋា ន  សចចបព្វៈ  ( ទុកខនិទ្ោធគាម្ិនីបដិបទា ) 
 

៨៩ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ឥទំ  វុច្ចតិ  ភិកខម្វ  ទុកខនិម្ោធគមិនី  បដិ្បោ  
អរយិសច្ចំ         ។             មាន លភកិ្ខុ   ទងំឡាយ   យ េះ   តថ្លគ្ត   យៅថ្ល 
ទុ្ក្ខ ិយរាធាម ីិបដិបទអរយិ ចា ។        
 
 
 
 

      ឥតិ   អជ្ឈឈតេំ    វា   ធម្មេស ុ ធម្មេ នុបសស ី                  វិហរតិ  
      ព្ហោិធ         វា    ធម្មេស ុ     ធម្មេ នុបសស ី                វិហរតិ   
      អជ្ឈឈតេព្ហោិធ    វា     ធម្មេស ុ   ធម្មេ នុបសស ី       វិហរតិ   
      សមុទយធម្មេ នុបសស ី    វា    ធម្មេស ុ                 វិហរតិ   
      វយធម្មេ នុបសស ី     វា       ធម្មេស ុ                   វិហរតិ   
      សមុទយវយធម្មេ នុបសស ី វា  ធម្មេស ុ            វិហរត ិ ។  

      
 
 

              ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញ ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ខាងក្នុង      ជាស្បស្ក្តី   
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ោ៉ោ ងយ េះ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ខាងយស្ៅ ជាស្បស្ក្តី  
ស្គ្បឥ់រោិបងទំង ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ ូវ ធមក៌្នុងធមទ៌ងំឡាយ ខាងក្នុង ិងខាងយស្ៅ
ជាស្បស្ក្តី  ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ ូវ ធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ 
ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ  ូវធម ៌ បដល ូ យយៅ ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជា
ស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង   

ពិចរណាយឃើញ ូវ ធមប៌ដលស្បរំុយក្ើតយ ើង  ិងធមប៌ដល ូ យ
យៅក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤ ្ង ។ 

 
 

ម្ហាសតិបបដ្ឋា នសូ្ត  អានិសង្សននការចទ្្ម្ីនសតិបបដ្ឋា ន 
 

៩០ 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    អតថិ  ធម្មេ តិ  វា  បនសស  សតិ  បច្ចុបដ្ាិោ  ម្ោតិ  
យាវម្ទវ ញាណមោេ យ បដិ្សសតិមោេ យ ។ អនិសសមិ្ោ  
ច្  វិហរតិ  ន  ច្ កិញ្ច  ិ ម្ោម្ក  ឧបាទិយតិ ។ 
    មយួយទ្ៀតសាា រតី  ជាយស្គ្ឿងកំ្ណ្ត ូ់វ ចាៈ  ៤  រប ់ភកិ្ខុយនាេះ  ក្៏
ា្ងយ់ ើងចំយពាេះថ្ល ធមទ៌ងំឡាយមា បម  ស្ា ប់តជាទី្កំ្ណ្ត ់

យដើមបឲី្យចយស្មើ ស្ ជ្ា យដើមបឲី្យចយស្មើ សាា រតី   ប៉ោុយណាណ េះ។ ភកិ្ខុមា ចិតត  

ម ិអាស្ ័យ ( យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ ) ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ  ៤  ្ង 
ម ិស្បយក្ៀក្ស្បកា  ់ អាីតិចតួច  ក្នុងយលាក្្ង ។      
 

    ឯវមប ិ  ម្ោ  ភិកខម្វ  ភិកខ ុ  ធម្មេស ុ  ធម្មេ នុបសស ី         
វិហរតិ   ច្តូស ុ  អរយិសម្ច្ចស ុ ។ 

មាន លភកិ្ខុ ទងំឡាយ ភកិ្ខុពិចរណា យឃើញ ូវ ធមក៌្នុងធម៌
ទងំឡាយ គឺ្ អរយិ ចាទងំ ៤ ជាស្បស្ក្តី ស្គ្បឥ់រោិបងទងំ ៤
ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 

 
 

សច្ចបព្ាំ      និដ្ាិតំ        ចប ់      ចាបពាៈ  ។ 
 
 
 
 

ធម្មេ នុបសសនា និដ្ាិោ  ចប ់ធមាា  ុប សនា ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ម្យា  ហ ិ ម្កាចិ្  ភិកខម្វ  ឥម្ម    ច្ោេ ម្ោ    សតិបបដ្ឋា ម្ន  
ឯវំ     ភាម្វយយ     សតេ     វសោនិ    តសស      ទាិនោំ     ផោនំ
អញ្ញតរ ំ  ផល ំ បាដិ្កង្ខំ    ទិម្ដ្ា  វ  ធម្មេ     អញ្ញញ      សតិ      វា 
ឧបាទិម្សម្ស   អនាគមិោ  ។   
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យបើបុគ្គលណាមយួ   ចយស្មើ   តិបបោា   
ទងំ ៤ យ េះ អ ់ ៧ ឆ្ន  ំត្មមលំោបទ់ វធីិចយស្មើ  បដលតថ្លគ្ត  

ម្ហាសតិបបដ្ឋា នសូ្ត  អានិសង្សននការចទ្្ម្ីនសតិបបដ្ឋា ន 
 
 

៩១ 
 

 



 

         
 

យពាលយេើយោ៉ោ ងយ េះ បណាត ្លទងំឡាយពីរ ្លណាមយួ ក្គ៏្ង់
 ឹង   យស្មចដល់បុគ្គលយនាេះ ត្មមយ ចក្តីស្ ថ្លន យោយពិត គឺ្ថ្ល 
 ឹង   យស្មច ូវភាវៈ ជាស្ពេះអរេ តក្នុងបចាុបប នទ ប់ភនក្ ពំុយនាេះ
យសាត  យបើមា ឧ ទ ក្ខ ធ យ   ល់យៅ ក្គ៏្ង ឹ់ង   យស្មច 
 ូវភាវៈជាអនាាមបុិគ្គលពំុខា យ ើយ ។    

    តិដ្ានេុ   ភិកខម្វ   សតេ   វសោន ិ  ។  ម្យា  ហ ិ  ម្កាចិ្  
ភិកខម្វ        ឥម្ម   ច្ោេ ម្ោ      សតិបបដ្ឋា ម្ន      ឯវំ     ភាម្វយយ    

ឆ  វសោនិ ។ បញ្ច  វសោនិ ។ ច្ោេ រ ិវសោនិ ។ តីណិ  
វសោនិ  ។  ម្ទា  វសោនិ  ។  ឯកាំ  វសសំ ។ តសស      ទាិនោំ  
ផោនំ  អញ្ញតរ ំ   ផល ំ បាដិ្កង្ខំ  ទិម្ដ្ា  វ  ធម្មេ  អញ្ញញ    
សតិ   វា   ឧបាទិម្សម្ស   អនាគមិោ  ។ 
     មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ កំុ្ថ្លដល់យៅអ ់ ៧ ឆ្ន យំ ើយ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  ូមបបុីគ្គលណាមយួ  ចយស្មើ  តិបបោា  ទងំ ៤ យ េះ 
អ ់ ៦ ឆ្ន  ំត្មមលំោបទ់ វធីិចយស្មើ  បដលតថ្លគ្ត   យពាលមក្
យេើយោ៉ោ ងយ េះ ។ អ ់ ៥ ឆ្ន  ំ។ អ ់ ៤ ឆ្ន  ំ។ អ ់ ៣ ឆ្ន  ំ។ អ ់ 
២ ឆ្ន  ំ ។ អ ់ ១ ឆ្ន  ំ ។ បណាត ្លទងំឡាយពីរ ្លណាមយួ       
ក្គ៏្ង ឹ់ង   យស្មចដល់បុគ្គលយនាេះ ត្មមយ ចក្តីស្ ថ្លន យោយពិត  
គឺ្ថ្ល  ឹង   យស្មច ូវភាវៈជាស្ពេះអរេ ត ក្នុងបចាុបប នទ ប់ភនក្ 
ពំុយនាេះយសាត យបើមា ឧ ទ ក្ខ ធយ   ល់យៅ  ក្គ៏្ង ឹ់ង  
 យស្មច ូវភាវៈជាអនាាមបុិគ្គលពំុខា យ ើយ ។            
 
 

     តិដឋត ុ  ភិកខចវ  ឯកាំ  វសសំ  ។  ម្យា  ហ ិ  ម្កាចិ្       
ភិកខម្វ   ឥម្ម   ច្ោេ ម្ោ   សតិបបដ្ឋា ម្ន   ឯវំ   ភាម្វយយ     

ម្ហាសតិបបដ្ឋា នសូ្ត  អានិសង្សននការចទ្្ម្ីនសតិបបដ្ឋា ន 
 

៩២ 
 

 



 

         
 

សតេ  ម្មោនិ  តសស  ទាិនោំ  ផោនំ  អញ្ញតរ ំ  ផល ំ        
បាដិ្កង្ខំ  ទិម្ដ្ា  វ  ធម្មេ  អញ្ញញ   សតិ  វា  ឧបាទិម្សម្ស   
អនាគមិោ  ។  
     មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ កំុ្ថ្លដល់យៅអ ់ ១ ឆ្ន យំ ើយ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  ូមបបុីគ្គលណាមយួ  ចយស្មើ  តិបបោា  ទងំ ៤ យ េះ 
អ ់ ៧ បេ ត្មមលំោបទ់ វធីិចយស្មើ  បដលតថ្លគ្ត   យពាលមក្
យេើយោ៉ោ ងយ េះ បណាត ្លទងំឡាយពីរ ្លណាមយួ ក្គ៏្ង ឹ់ង
   យស្មចដល់បុគ្គលយនាេះ ត្មមយ ចក្តីស្ ថ្លន យោយពិត  គឺ្ថ្ល  ឹង
   យស្មច ូវភាវៈជាស្ពេះអរេ ត ក្នុងបចាុបប នទ ប់ភនក្ ពំុយនាេះ
យសាត យបើមា ឧ ទ ក្ខ ធយ   ល់យៅ ក្គ៏្ង ឹ់ង   យស្មច ូវ
ភាវៈជាអនាាមបុិគ្គលពំុខា យ ើយ ។   

    តិដ្ានេុ  ភិកខម្វ  សតេ  ម្មោនិ  ។  ម្យា  ហ ិ  ម្កាចិ្   
ភិកខម្វ   ឥម្ម   ច្ោេ ម្ោ   សតិបបដ្ឋា ម្ន   ឯវំ   ភាម្វយយ 
ឆ   ម្មោនិ   ។   បញ្ច    ម្មោនិ   ។   ច្ោេ រ ិ  ម្មោនិ  ។ 
តីណិ    ម្មោនិ   ។    ម្ទា    ម្មោនិ   ។    ឯកំ         ម្មស ំ  ។ 
អឌ្ឍម្មស ំ  តសស     ទាិនោំ  ផោនំ  អញ្ញតរ ំ  ផល ំ  បាដិ្កង្ខំ   
ទិម្ដ្ា   វ   ធម្មេ   អញ្ញញ    សត ិ  វា  ឧបាទិម្សម្ស   
អនាគមិោ  ។   

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ កំុ្ថ្លដល់យៅអ ់ ៧ បេយ ើយ ។ មាន លភកិ្ខុ  
ទងំឡាយ  ូមបបុីគ្គលណាមយួ  ចយស្មើ  តិបបោា  ទងំ ៤ យ េះ 
អ ់  ៦  បេ ត្មមលំោបទ់ វធីិចយស្មើ   បដលតថ្លគ្ត       យពាលមក្ 
យេើយោ៉ោ ងយ េះ ។  អ ់  ៥  បេ  ។  អ ់  ៤  បេ ។  អ ់ ៣ បេ ។ 

ម្ហាសតិបបដ្ឋា នសូ្ត  អានិសង្សននការចទ្្ម្ីនសតិបបដ្ឋា ន 
 

៩៣ 
 

 



 

         
 

អ ់ ២ បេ ។ អ ់ ១ បេ ។ អ ់ ក្ ាេះបេ ។ បណាត ្លទងំឡាយ
ពីរ ្លណាមយួក្គ៏្ង ឹ់ង   យស្មចដល់បុគ្គលយនាេះ ត្មមយ ចក្តី
ស្ ថ្លន យោយពិត គឺ្ថ្ល  ឹង   យស្មច ូវភាវៈជាស្ពេះអរេ ត ក្នុង
បចាុបប នទ ប់ភនក្ ពំុយនាេះយសាត យបើមា ឧ ទ ក្ខ ធយ   ល់យៅ 
ក្គ៏្ង ឹ់ង   យស្មច ូវភាវៈជាអនាាមបុិគ្គលពំុខា យ ើយ។     

     តិដឋតុ    ភិកខចវ    អឌ្ឍម្មម្ោ  ។   ម្យា    ហ ិ   ម្កាចិ្   
ភិកខម្វ   ឥម្ម   ច្ោេ ម្ោ    សតិបបដ្ឋា ម្ន   ឯវំ   ភាម្វយយ 
សោេ ហ ំ តសស    ទាិនោំ  ផោនំ  អញ្ញតរ ំ   ផល ំ   បាដិ្កង្ខំ   
ទិម្ដ្ា   វ   ធម្មេ   អញ្ញញ    សតិ   វា   ឧបាទិម្សម្ស   
អនាគមិោ  ។  
     មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ កំុ្ថ្លដល់យៅអ ់ក្ ាេះបេយ ើយ។ មាន លភកិ្ខុ 
ទងំឡាយ  ូមបបុីគ្គលណាមយួ  ចយស្មើ  តិបបោា  ទងំ ៤ យ េះ 
អ ់ ៧ ទងៃ ត្មមលំោបទ់ វធីិចយស្មើ  បដលតថ្លគ្ត  យពាលមក្
យេើយោ៉ោ ងយ េះ បណាត ្លទងំឡាយពីរ ្លណាមយួ   ក្គ៏្ង ឹ់ង
   យស្មចដល់បុគ្គលយនាេះ  ត្មមយ ចក្តីស្ ថ្លន យោយពិត  គឺ្ថ្ល  
 ឹង   យស្មច ូវភាវៈជាស្ពេះអរេ ត ក្នុងបចាុបប នទ ប់ភនក្ ពំុយនាេះ
យសាត យបើមា ឧ ទ ក្ខ ធយ   ល់យៅ   ក្គ៏្ង ឹ់ង   យស្មច  
 ូវភាវៈជាអនាាមបុិគ្គល ពំុខា យ ើយ ។ 

 

    ឯកយចនា  អយាំ  ភិកខចវ  មចគាគា  សតាតានាំ  វិសុទ្ធិយា  
ចសាកប្រិចទ្វានាំ             សមតិកកមាយ           ទ្ុកខចោមនសានាំ
អតថងគមាយ  ញាយសស  អធិគមាយ  និព្វានសស  
សរឆិកិរិយាយ   យទ្ិទ្ាំ   រតាតាចរា   សតិប្បដ្ឋានាតិ  ។   

៩៤ 
 

 

ម្ហាសតិបបដ្ឋា នសូ្ត  អានិសង្សននការចទ្្ម្ីនសតិបបដ្ឋា ន 
 



 

         
 

    ឥតិ  យនតាំ  វុតតាំ  ឥទ្ចមតាំ  ប្ដិរច  វុតតនតិ  ។        

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ា្ូវគឺ្ តិបបោា  ទងំ ៤ យ េះ ជា ា្ូវមូលបត
មយួ ស្បស្ពឹតតយៅយដើមបយី ចក្ាីបរ ុិទ្ធ ទ  តាទងំឡាយ យដើមបី
លេះបង ូ់វយ ចក្ាីយសាក្   ិងយ ចក្ាីេសកឹ្េសួល      យដើមបរីលំតប់ង ូ់វ
ទុ្ក្ខ ិងយទម  ស    យដើមប ី  ូវអរយិមគ្គស្បក្បយោយអងគ ៨ ស្បការ 
យដើមបយីធាើឲ្យជាក្ច់ា ់ ូវស្ពេះ ិញ្ា  ។ ពាក្យណាបដលតថ្លគ្ត  
យពាលយេើយថ្ល ( សា នារប ់តថ្លគ្ត ជាគុ្ណ្ ស្មាបយ់ស្សាច-
ស្ ង ់តា ) ដូយចនេះ ពាក្យ ុេ៎ះតថ្លគ្តយពាលយេើយយស្ពាេះអាស្ ័យ ូវ
ា្ូវដស៏្បយ ើរគឺ្ តិបបោា  ទងំ ៤ យ េះឯង ។ 

 
 
 

    ឥទ្មចវារ  ភគវា  ។  អតតមនា  ចត  ភិកខូ  ភគវចតា  
ភាសិតាំ  អភិននទុនតិ  ៕      
 
 

     លុេះស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ង ់បមតង តិបបោា   ូស្តយ េះ ចប ់  
យេើយ ។ ភកិ្ខុទងំឡាយយនាេះ ក្ម៏ា ចិតតរកី្រាយ យស្តក្អរ ចំយពាេះ
ភា ិតទ ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ ៕  

    ( ុតត តបិដក្ ភាគ្ ១៧ / ២៤៤-៣០៤)     
 
 
 
 
 
 
 

មហាសតបិ្បដ្ឋានសុតតាំ  និដឋិតាំ   
 
 
 
 

មហា តិបបោា   ូស្ត    ចប់  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

rr;ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

៩៥ 
 

 



 

         
 

 
 
 

អាណ្ិសូត្ត  
   
     
 

    ឯវចមម  សុតាំ  ។ ( ូស្តយ េះយឈាា េះអាណិ្ ូស្ត គឺ្ េំុ្យឈាា េះ
អា  េ   សាត បម់ក្យេើយោ៉ោ ងយ េះថ្ល ) ។  
    ឯកាំ សមយាំ ភគវា សាវតថិយាំ វិហរតិ ចជ្តវចន 
អនាថបិ្ណ្ឌិកសស  អារាចម  ។   
     មយ័មយួ     ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅ   ក្នុងវតតយរតព  
ជាអារាមរប ់អនាងបិណ្ឌិ ក្យ ដាី  យទ្ៀបស្កុ្ងសាវតថី ។      

    តត្ត ចោ ភគវា ភិកខូ អាមចនតសិ ភិកខចវាតិ ។  
    ក្នុង មយ័យនាេះឯង ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងស់្ត្ម ់យៅភកិ្ខុ
ទងំឡាយថ្ល  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ដូយចនេះ  ។ 
    ភទ្ចនតតិ   ចត   ភិកខូ   ភគវចតា   ប្រចចសាសុាំ  ។   
    ភកិ្ខុទងំយនាេះ  ទ្ទ្លួស្ពេះពុទ្ធដីកា  ទ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ថ្ល 
បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  ។ 
    ភគវា  ឯតទ្ចវារ  ភូតប្ុរវាំ  ភិកខចវ  ទ្សារហានាំ 
អានចក  នាម  មុទិ្ច្គា  អចហាសិ  ។  
    ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្   ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ដូយចនេះ  ថ្ល   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ 
ពីយស្ពងនាយមក្ មា  ំយភារមយួយឈាា េះអា ក្ៈ រប ់ពួក្ក្សស្តនាម
ទ្សារេៈ ។ 
    តសស    ទ្សារហា   អានចក    េឡិចត    អញ្ញាំ   អាណ្ឹ  
ឱទ្ហឹសុ  ។   
     ( មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ )  កាលយបើរាង ំយភារ        យឈាា េះអា ក្ៈ យនាេះ  
 
 
 
 
 

អាណិ្ ូស្ត ឧបមាយោយ ំយភារ ៩៦ 
 

 



 

         
 

យស្បេះឆ្យេើយ  ពកួ្ក្សស្តទ្សារេៈ  ក្ព៏ា  ូវរាងយស្សាបដទទ្  ភាា ប់
អបទុ្ក្  ។ 

    អហុ   ចោ   ចសា   ភិកខចវ   សមចយា   យាំ   អានកសស 
មុទិ្ងគសស     ចោរាណ្ាំ     ចោកខរំ     េលកាំ     អនតរធាយិ 
អាណ្ិសងាចតា   រ   អវសិសយិ  ។  

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ មា  មយ័ បដលស្តូវ តួរាងច ់ រប ់
 ំយភារ  យឈាា េះអា ក្ៈ  េូច តយ់ៅ   ល់យៅបតរាងយស្សាប  ។ 

    ឯវចមវ ចោ ភិកខចវ ភវិសសនតិ ភិកខូ អនាគតមោធានាំ 
ចយ   ចត   សុតតនាតា   តថាគតភាសិតា   គមភីរា   គមភីរតា ា 
ចលាកុតតរា  សុញ្ញតប្បដិសញ្ញុតាតា  ចតសុ  ភញ្ញមាចនសុ  ន 
សុសសុសិសសនតិ  ន  ចសាតាំ  ឱទ្ហិសសនតិ  ន  អញ្ញារិតតាំ 
ឧប្ដ្ឋាចប្សសនតិ     ន      រ      ចត      ធចមម     ឧគគចហតរវាំ   
ប្រិយាប្ុណ្ិតរវាំ   មញ្ញិសសនតិ   ។  

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យ ចក្តីយ េះ មា ឧបយមយយដូចក្នុងកាលជា
អនាគ្ត ស្ពេះ ូស្តទងំឡាយណាបដលតថ្លគ្ត  ំបដងយេើយ ជា
ស្ពេះ ូស្តដយ៏ស្ៅ មា អតថដយ៏ស្ៅ ជាយលាកុ្តតរៈ ស្បក្បយោយ ភាពដ៏
 ូ យ ស្ពេះ ូស្តទងំយនាេះ កាលយបើបុគ្គលយពាល ពកួ្មហារ  ឹងម ិ
សាត ប ់ ម ិោក្ចុ់េះ ូវយសាតៈ ម ិយក្ចិតតទុ្ក្ោក្យ់ដើមបដឹីង ទងំម ិ
 មាគ ល់ធមទ៌ងំយនាេះថ្ល គ្រួយរៀ  ឬ គ្ួរទ្យ េញយ ើយ ។     

    ចយ  ប្ន   ចត   សុតតនាតា    កវិកតា   កចវយា  រិតតកខរា
រិតតរយញ្ជនា      ព្ហិរក               សាវកភាសិតា        ចតសុ   

 
 
 
 
 
 

អាណិ្ ូស្ត ឧបមាយោយ ំយភារ ៩៧ 
 

 



 

         
 

 
 

ភញ្ញមាចនសុ     សុសសុសិសសនតិ     ចសាតាំ     ឱទ្ហិសសនតិ  
អញ្ញារិតតាំ   ឧប្ដ្ឋាចប្សសនតិ   ចត   រ   ធចមម   ឧគគចហតរវាំ 
ប្រិយាប្ុណ្ិតរវាំ   មញ្ញិសសនតិ  ។ 

    ( មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ) យបើស្ពេះ ូស្តទងំឡាយណា បដលអនក្
ស្ រ្ជាក្វ ី    យធាើជា  ពាក្យកាពយយឃាា ង  មា អក្សរដវ៏ចិិស្ត  មា 
ពយញ្ា ៈដវ៏ចិិស្ត ជាខាងយស្ៅ ជាសាវក្ភា ិត ស្ពេះ ូស្តទងំយនាេះ 
កាលបុគ្គលយពាល យទ្ើបមហារ  ឹងសាត ប ់ ឹងោក្ចុ់េះ ូវយសាតៈ  ឹង
យក្ចិតតទុ្ក្ោក្យ់ដើមបដឹីង  ឹង មាគ ល់  ូវធមទ៌ងំយនាេះថ្ល គ្រួយរៀ  
គ្រួទ្យ េញ ។ 
    ឯវចមវ  ចតសាំ  ភិកខចវ  សុតតនាតានាំ  តថាគតភាសិតានាំ 
គមភីរានាំ គមភីរតា ានាំ ចលាកុតតរានាំ សុញ្ញតប្បដិសញ្ញុតាតានាំ 
អនតរធានាំ  ភវិសសតិ  ។  

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ការវនិា យៅ ទ ស្ពេះ ូស្ត បដលតថ្លគ្ត
 ំបដងយេើយ   ទងំយនាេះ    ជាស្ពេះ ូស្តដយ៏ស្ៅ    មា អតថដយ៏ស្ៅ  
ជាយលាកុ្តតរៈស្បក្បយោយ ភាពដ ូ៏ យោ៉ោ ងយ េះឯង។        

       
 
 
 

     តសាមា   តិហ    ភិកខចវ     ឯវាំ     សិកខិតរវាំ     ចយ     ចត    

សុតតនាតា   តថាគតភាសិតា   គមភីរា   គមភីរតា ា   ចលាកុតតរា 
សុញ្ញតប្បដិសញ្ញុតាតា  ចតស ុ   ភញ្ញមាចនសុ  សុសសសុិសាម 
ចសាតាំ  ឱទ្ហិសាម  អញ្ញារិតតាំ  ឧប្ដ្ឋាចប្សាម  ចត  រ 
ធចមម ឧគគចហតរវាំ  ប្រិយាប្ុណ្ិតរវាំ មញ្ញិសាមាតិ  ឯវញ្ហិ
ចវា  ភិកខចវ  សិកខិតរវនតិ  ។ 

៩៨ 
 

 

អាណិ្ ូស្ត ឧបមាយោយ ំយភារ 



 

         
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យេតុដូយចន េះក្នុងសា នាយ េះ អនក្ទងំឡាយ 
គ្បប ី ិក្ាោ៉ោ ងយ េះថ្ល ស្ពេះ ូស្តទងំឡាយណា បដលស្ពេះតថ្លគ្ត    
 ំបដងយេើយ     ជាស្ពេះ ូស្តដយ៏ស្ៅ    មា អតថដយ៏ស្ៅ ជាយលាកុ្តតរៈ  
ស្បក្បយោយ ភាពដ ូ៏ យ  ស្ពេះ ូស្តទងំយនាេះ កាលបុគ្គលយពាល 
យយើង ឹងស្បុងសាត ប ់ ោក្ចុ់េះ ូវយសាតៈ យក្ចិតតទុ្ក្ោក្យ់ដើមបដឹីង  
 ឹង មាគ ល់ ូវធមទ៌ងំយនាេះថ្ល គ្រួយរៀ  គ្រួទ្យ េញ ដូយចនេះ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ អនក្ទងំឡាយគ្បប ិីក្ា ោ៉ោ ងយ េះចុេះ៕ 

 
 
 
 

(  ុតត តបិដក្ ភាគ្ ៣២/២៦៣-២៦៤ ) 
 

អាណិ្ ូស្ត  ចប ់
rr;ss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មហាចវទ្លលសតូ្ត 
     
 
 
 
 
 
 
 

    ឯវចមម  សុតាំ  ។  ( ូស្តយ េះយឈាា េះ មហាយវទ្លា ូស្ត គឺ្ េំុ្
យឈាា េះអា  េ   សាត បម់ក្យេើយោ៉ោ ងយ េះថ្ល ) ។       
 
 
 
 

    ឯកាំ សមយាំ ភគវា សាវតថិយាំ វិហរតិ ចជ្តវចន 
អនាថបិ្ណ្ឌិកសស  អារាចម  ។   
     មយ័មយួ    ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្   ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅ   ក្នុងវតតយរតព  
ជាអារាមរប ់  អនាងបិណ្ឌិ ក្យ ដាី  រិតស្កុ្ងសាវតថី ។  

 
 

    អថចោ  អាយសាមា  មហាចកដឋចិក  សាយណ្ហសមយាំ  
ប្ដិសលាលានា       វុដឋិចតា      ចយនាយសាមា     សារីប្ុចតាតា 

៩៧ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត ៩៩ 
 

 

 អាណិ្ ូស្ត ឧបមាយោយ ំយភារ 



 

         
 

ចតនុប្សងកមិ   ឧប្សងកមិតាវា   អាយសមតា   សារីប្ុចតតន  
សទ្ធឹ      សចមាមាទ្ ិ     សចមាមាទ្នីយាំ      កថាំ      សារាណ្ីយាំ  
វីតិសាចរតាវា     ឯកមនតាំ     និសីទិ្   ។ 
    ស្ាយនាេះឯង ស្ពេះមហាយកាដាិក្ៈមា អាយុ យចញអំពី្ល មាបតតិ 
ក្នុងសាយណ្ហ  មយ័ យេើយចូលយៅរក្ស្ពេះសារបុីស្តមា អាយុ លុេះ
ចូលយៅដល់យេើយ យទ្ើប ិោយពាក្យរាក្ទ់ក្ ់  ំយណ្េះ ំណាល 
យៅរក្ស្ពេះសារបុីស្តមា អាយុ លុេះបញ្ាបព់ាក្យ  ំយណ្េះ ំណាល 
 ិងពាក្យបដលគ្រួរលឹក្យេើយ  ក្គ៏្ងក់្នុងទី្ដ ៏មគ្រួ ។      
 

    ឯកមនតាំ  និសិចនានា  ចោ  អាយសាមា  មហាចកដឋិចក  
អាយសមនតាំ  សារីប្ុតតាំ  ឯតទ្ចវារ  ទ្ុប្បចញ្ញា  ទ្ុប្បចញ្ញាតិ  
អាវុចសា     វុរចតិ     កិតាតាវតា     នុ     ចោ     អាវុចសា  
ទ្ុប្បចញ្ញាតិ   វុរចតីតិ  ។  

      

    លុេះស្ពេះមហាយកាដាិក្ៈមា អាយុ គ្ងក់្នុងទី្ដ ៏មគ្រួយេើយ យទ្ើប
 ួរស្ពេះសារបុីស្តមា អាយុ ោ៉ោ ងយ េះថ្ល មាន លអាវុយសា យគ្បតង
 ិោយថ្ល បុគ្គលាា  ស្ ជ្ា ៗ មាន លអាវុយសា បុគ្គលបដលយៅថ្ល 
អនក្ាា  ស្ ជ្ា យតើយោយយេតុដូចយមតច ។             
 
 

    នប្បជានាតិ   នប្បជានាតីតិ   ចោ   អាវុចសា   តសាមា  
ទុ្ប្បចញ្ញាតិ    វុរចតិ    កិញ្ច   នប្បជានាតិ    ឥទ្ាំ    ទុ្កខនតិ  
នប្បជានាតិ  អយាំ  ទុ្កខសមុទ្ចយាតិ  នប្បជានាតិ    អយាំ
ទ្ុកខនិចរាចធាតិ   នប្បជានាតិ   អយាំ   ទ្ុកខនិចរាធគាមិនី  
ប្ដិប្ោតិ  នប្បជានាតិ  នប្បជានាតិ  នប្បជានាតីតិ  
ចោ   អាវុចសា   តសាមា   ទុ្ប្បចញ្ញាតិ   វុរចតីតិ   ។      
 

១០០ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 

    ស្ពេះសារបុីស្តតបថ្ល មាន លអាវុយសា បុគ្គលបដលម ិយចេះម ិដឹង
ចា ់េនឹងឯង យៅថ្ល អនក្ាា  ស្ ជ្ា ចុេះបុគ្គលយនាេះម ិដឹងចា ់
 ូវអាី ម ិដឹងចា ់ថ្ល យ េះទុ្ក្ខ ម ិដឹងចា ់ថ្ល យ េះយេតុឲ្យយក្ើតទុ្ក្ខ 
ម ិដឹងចា ់ថ្ល  យ េះជាយស្គ្ឿងរលំតទុ់្ក្ខ  ម ិដឹងចា ់ថ្ល  យ េះជា
យ ចក្តីស្បតិបតតិ បដលជាដំយណ្ើ រយៅកា ទី់្រលំតទុ់្ក្ខ មាន លអាវុយសា 
យស្ពាេះបតបុគ្គលយនាេះ ម ិយចេះម ិដឹង ដូយចនេះឯង យទ្ើបយៅថ្ល អនក្ាា  
ស្ ជ្ា ។      
 
 
 

    សាធាវុចសាតិ   ចោ   អាយសាមា   មហាចកដឋិចក  
អាយសមចតា      សារីប្ុតតសស      ភាសិតាំ      អភិននទិតាវា  
អនុចមាទ្ិតាវា   អាយសមនតាំ   សារីប្ុតតាំ   ឧតតរឹ   ប្ញ្ហាំ   អបុ្រឆិ  
ប្ញ្ញវា   ប្ញ្ញវាតិ   អាវុចសា   វុរចតិ   កិតាតាវតា          
នុ   ចោ   អាវុចសា   ប្ញ្ញវាតិ   វុរចតីតិ   ។      
 
 
 

    ស្ពេះមហាយកាដាិក្ៈមា អាយុ ក្យ៏ស្តក្អរ អ ុយមាទ្នាចំយពាេះភា ិត 
រប ់ស្ពេះសារបុីស្តមា អាយុថ្ល មាន លអាវុយសា ពីយរាេះណា ់ លុេះ
អ ុយមាទ្នាយេើយ   យទ្ើប ួរស្បសាន     ឹងស្ពេះសារបុីស្ត   មា អាយុ 
តយៅយទ្ៀតថ្ល  មាន លអាវុយសា  យគ្បតង ិោយថ្ល  អនក្មា ស្ ជ្ា ៗ 
មាន លអាវុយសា  ចុេះបុគ្គលបដលយៅថ្ល  អនក្មា ស្ ជ្ា  យតើយោយ
យេតុដូចយមតចេាេះ ។      
 
 
 
 
 
 

    ប្ជានាតិ     ប្ជានាតីត ិ    ចោ     អាវុចសា     តសាមា  
ប្ញ្ញវាតិ     វុរចតិ     កិញ្ច     ប្ជានាតិ     ឥទ្ាំ     ទ្ុកខនតិ  
ប្ជានាតិ   អយាំ   ទ្ុកខសមុទ្ចយាតិ   ប្ជានាតិ   អយាំ   

 
 
 
 
 
 

១០១ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 

ទ្ុកខនិចរាចធាតិ  ប្ជានាតិ  អយាំ  ទ្ុកខនិចរាធគាមិនី 
ប្ដិប្ោតិ  ប្ជានាតិ  ប្ជានាតិ  ប្ជានាតីតិ  ចោ 
អាវុចសា   តសាមា   ប្ញ្ញវាតិ   វុរចតីតិ  ។ 
    ស្ពេះសារបុីស្តតបថ្ល មាន លអាវុយសា បុគ្គលបដល យចេះដឹងចា ់
េនឹងឯង បដលយៅថ្ល អនក្មា ស្ ជ្ា ចុេះបុគ្គលយនាេះដឹងចា ់ ូវអាី 
ដឹងចា ់ថ្ល យ េះទុ្ក្ខ ដឹងចា ់ថ្ល យ េះជាយេតុឲ្យយក្ើតទុ្ក្ខ ដឹង
ចា ់ថ្ល យ េះជាយស្គ្ឿងរលំតទុ់្ក្ខ ដឹងចា ់ថ្ល យ េះជាយ ចក្តីស្បតិបតតិ 
បដលជាដំយណ្ើ រយៅកា ទី់្រលំតទុ់្ក្ខ មាន លអាវុយសា យស្ពាេះបតបុគ្គល
យនាេះដឹងចា ់ដូយចនេះឯង យទ្ើបយៅថ្ល អនក្មា ស្ ជ្ា ។      
 
 
 

    វិញ្ញាណ្ាំ   វិញ្ញាណ្នត ិ  អាវុចសា   វុរចត ិ  កិតាតាវតា  
នុ   ចោ   អាវុចសា   វិញ្ញាណ្នតិ   វុរចតីតិ   ។         
 

    មាន លអាវុយសា  យគ្បតងយៅថ្ល  វញិ្ជញ ណ្  វញិ្ជញ ណ្     មាន លអាវុយសា  
ចុេះធមាជាត  បដលយគ្យៅថ្ល  វញិ្ជញ ណ្  យតើដូចយមតច  ។       
 
 
 
 

    វិជានាតិ  វិជានាតីតិ  ចោ  អាវុចសា  តសាមា  
វិញ្ញាណ្នតិ      វុរចតិ      កិញ្ច      វិជានាតិ      សុេនតិប្ិ  
វិជានាតិ      ទ្ុកខនតិបិ្      វិជានាតិ      អទ្ុកខមសុេនតិបិ្  
វិជានាតិ     វិជានាតិ   វិជានាតីតិ   ចោ   អាវុចសា   
តសាមា    វិញ្ញាណ្នតិ   វុរចតីតិ  ។    

 
 
 
 

    មាន លអាវុយសា ធមាជាតបដលសាគ ល់ចា ់ ដឹងចា ់ ុេ៎ះឯង បដល
យគ្យៅថ្ល វញិ្ជញ ណ្ ចុេះវញិ្ជញ ណ្យនាេះសាគ ល់អាីេាេះ សាគ ល់ថ្ល ុេេាេះ 
សាគ ល់ថ្លទុ្ក្ខេាេះ សាគ ល់ថ្លម ិបម ទុ្ក្ខម ិបម  ុេេាេះ មាន លអាវុយសា 

១០២
២២២
២ 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

យស្ពាេះបតធមាជាតយនាេះសាគ ល់ចា ់ ដឹងចា ់ដូយចនេះឯង យទ្ើបយៅថ្ល 
វញិ្ជញ ណ្ ។ 
    យា  ចាវុចសា   ប្ញ្ញា   យញ្ច   វិញ្ញាណ្ាំ   ឥចម   ធមាមា  
សាំសដ្ឋា  ឧោហុ  វិសាំសដ្ឋា  លព្ភា  រ  ប្និចមសាំ  ធមាមានាំ  
វិនិរភុជិ្តាវា  វិនិរភុជិ្តាវា  នានាករណ្ាំ  ប្ញ្ញាចប្តុនតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា ចុេះស្ ជ្ា ឹងវញិ្ជញ ណ្ ធម ៌( ទងំពីរ ) យ េះយតើដូចាន  
ឬយ្សងាន   មយួយទ្ៀត បុគ្គលបចក្របំលក្ធម ៌( ទងំពីរ ) យ េះ បញ្ញតត 
ឲ្យយ្សង ៗ ាន   ឬយទ្ ។      
 
 
 

    យា  ចាវុចសា   ប្ញ្ញា   យញ្ច   វិញ្ញាណ្ាំ   ឥចម   ធមាមា  
សាំសដ្ឋា  ចនា  វិសាំសដ្ឋា  ន  រ  លព្ភា  ឥចមសាំ  ធមាមានាំ  
វិនិរភុជិ្តាវា  វិនិរភុជិ្តាវា  នានាករណ្ាំ  ប្ញ្ញាចប្តុាំ  យញ្ច  
អាវុចសា   ប្ជានាតិ   តាំ  វិជានាតិ   យាំ   វិជានាតិ   តាំ  
ប្ជានាតិ  តសាមា  ឥចម   ធមាមា  សាំសដ្ឋា  ចនា  វិសាំសដ្ឋា  
ន   រ   លព្ភា   ឥចមសាំ    ធមាមានាំ   វិនិរភុជិ្តាវា   វិនិរភុជិ្តាវា  
នានាករណ្ាំ   ប្ញ្ញាចប្តុនតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា  ស្ ជ្ា ឹងវញិ្ជញ ណ្ ធម ៌( ទងំពីរ ) យ េះ ជាធមដូ៌ច
ាន  ម ិបម យ្សងាន យទ្ ទងំបុគ្គល ឹងបចក្របំលក្បញ្ញតតធមទ៌ងំពីរ
យ េះឲ្យយ្សងាន ម ិ  យទ្  មាន លអាវុយសា ស្ ជ្ាដឹងចា ់ ូវវតថុណា 
វញិ្ជញ ណ្ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវវតថុយនាេះបដរ វញិ្ជញ ណ្សាគ ល់ចា ់ ូវវតថុណា 
ស្ ជ្ាក្ដឹ៏ងចា ់ ូវវតថុយនាេះបដរ យស្ពាេះយេតុយនាេះ   ជាធម ៌( ទងំ 

ពីរ ) យ េះ ជាធមដូ៌ចាន  ម ិបម យ្សងាន យទ្ ទងំបុគ្គល ឹងបចក្
របំលក្ បញ្ញតតធមទ៌ងំពីរយ េះ ឲ្យយ្សងាន ម ិ  យ ើយ ។      
      
 
 

១០៣ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 
 

    យា    ចាវុចសា    ប្ញ្ញា    យញ្ច    វិញ្ញាណ្ាំ    ឥចមសាំ 
ធមាមានាំ  សាំសដ្ឋានាំ  ចនា  វិសាំសដ្ឋានាំ កឹ  នានាករណ្នតិ     ។      
 

    មាន លអាវុយសា  យបើស្ ជ្ា ឹងវញិ្ជញ ណ្ ធម ៌( ទងំពីរ ) យ េះ ដូចាន  
ម ិបម យ្សងាន យទ្ ចុេះយ ចក្តីបបាក្ាន ស្តងណ់ា ។      
 

    យា    ចាវុចសា    ប្ញ្ញា    យញ្ច    វិញ្ញាណ្ាំ    ឥចមសាំ 
ធមាមានាំ  សាំសដ្ឋានាំ  ចនា  វិសាំសដ្ឋានាំ  ប្ញ្ញា  ភាចវតព្វា  
វិញ្ញាណ្ាំ  ប្រិចញ្ញយយំ  ឥទ្ាំ  ចនសាំ  នានាករណ្នតិ  ។      
 

    មាន លអាវុយសា  ស្ ជ្ា ឹងវញិ្ជញ ណ្ ធម ៌( ទងំពីរ ) យ េះ ជាធមដូ៌ច
ាន  ម ិបម យ្សងាន យទ្ បតស្ ជ្ាបុគ្គលគ្ួរចយស្មើ  វញិ្ជញ ណ្បុគ្គលគ្រួ
កំ្ណ្តដឹ់ង យ េះជាយ ចក្តីបបាក្ាន ទ ធម ៌( ទងំពីរ ) យនាេះ ។      
 

    ចវទ្នា  ចវទ្នាតិ  អាវុចសា  វុរចតិ  កិតាតាវតា  នុ  
ចោ  អាវុចសា  ចវទ្នាតិ  វុរចតីតិ  ។      
 

    មាន លអាវុយសា យគ្បតងយៅថ្ល យវទ្នា យវទ្នា មាន លអាវុយសា យគ្
យៅថ្ល យវទ្នា យោយយេតុដូចយមតច ។      
 
 

    ចវចទ្តិ  ចវចទ្តីតិ  ចោ  អាវចុសា  តសាមា  ចវទ្នាតិ  
វុរចតិ  កិញ្ច  ចវចទ្តិ  សុេមបិ  ចវចទ្តិ  ទ្ុកខមបិ  ចវចទ្តិ  
អទុ្កខមសុេមបិ  ចវចទ្តិ  ចវចទ្តិ  ចវចទ្តីតិ  ចោ  
អាវុចសា  តសាមា  ចវទ្នាតិ  វុរចតីតិ  ។      
 
 
 
 

    មាន លអាវុយសា ធមាជាតទ្ទ្លួដឹង ូវអារមាណ៍្េនឹងឯង បដលយគ្
យៅថ្ល យវទ្នា យវទ្នាយនាេះដឹងអាីេាេះ ដឹង ុេេាេះ ដឹងទុ្ក្ខេាេះ ដឹងម ិ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១០៤ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 

បម ទុ្ក្ខម ិបម  ុេេាេះ មាន លអាវុយសា យស្ពាេះបតធមាជាតយនាេះ ទ្ទ្លួ
ដឹងអារមាណ៍្ដូយចនេះឯង យទ្ើបយៅថ្ល យវទ្នា ។ 
    សញ្ញា  សញ្ញាតិ  អាវុចសា  វុរចតិ  កិតាតាវតា  នុ  ចោ  
អាវុចសា  សញ្ញាតិ  វុរចតីតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា យគ្បតងយៅថ្ល  ញ្ជញ   ញ្ជញ  មាន លអាវុយសា បដល
យគ្យៅថ្ល  ញ្ជញ  យោយយេតុដូចយមតច ។ 
    សញ្ជានាតិ  សញ្ជានាតីតិ  ចោ  អាវុចសា  តសាមា  
សញ្ញាតិ  វុរចតិ  កិញ្ច  សញ្ជានាតិ  នីលកមបិ  សញ្ជានាតិ  
ប្ីតកមបិ     សញ្ជានាតិ     ចលាហិតកមបិ     សញ្ជានាតិ  
ឱោតមបិ  សញ្ជានាតិ  សញ្ជានាតិ  សញ្ជានាតីតិ  ចោ  
អាវុចសា  តសាមា  សញ្ញាតិ  វុរចតីតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា យស្ពាេះបតធមាជាតយនាេះ ក្ត ំ់ាល់ ចំណំា យទ្ើប
យៅថ្ល  ញ្ជញ   ញ្ជញ យនាេះ បតង ំាល់អាីេាេះ  ញ្ជញ យនាេះបតង
 ំាល់ពណ៌្យេៀវេាេះ  ំាល់ពណ៌្យលឿងេាេះ  ំាល់ពណ៌្ស្ក្េម
េាេះ  ំាល់ពណ៌្ េាេះ មាន លអាវុយសា យស្ពាេះបតធមាជាតយនាេះ ក្ត់
 ំាល់េនឹងឯង យទ្ើបយៅថ្ល  ញ្ជញ  ។  

 

    យា   ចាវុចសា   ចវទ្នា   យា   រ   សញ្ញា   យញ្ច  
វិញ្ញាណ្ាំ   ឥចម   ធមាមា   សាំសដ្ឋា   ឧោហុ   វិសាំសដ្ឋា  
លព្ភា  រ   ប្និចមសាំ   ធមាមានាំ   វិនិរភុជិ្តាវា   វិនិរភុជិ្តាវា   
នានាករណ្ាំ  ប្ញ្ញាចប្តុនតិ  ។  
   មាន លអាវុយសា យវទ្នា  ញ្ជញ   ិង វញិ្ជញ ណ្ ធមទ៌ងំយ េះ ជាធម៌
ស្ច ំាន    ឬ   ម ិស្ច ំាន យទ្   មយួយទ្ៀត   បុគ្គល ឹងបចក្របំលក្ធម ៌         

១០៥ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

ទងំយ េះ យេើយបញ្ញតត កំុ្ឲ្យស្ច ំាន   ឬយទ្ ។ 
    យា   ចាវុចសា   ចវទ្នា   យា   រ   សញ្ញា   យញ្ច  
វិញ្ញាណ្ាំ   ឥចម   ធមាមា   សាំសដ្ឋា   ចនា   វិសាំសដ្ឋា   ន  
រ  លព្ភា  ឥចមសាំ  ធមាមានាំ   វិនិរភុជិ្តាវា   វិនិរភុជិ្តាវា   
នានាករណ្ាំ     ប្ញ្ញាចប្តុាំ     យាំ     ចាវុចសា     ចវចទ្តិ     
តាំ  សញ្ជានាតិ  យាំ  សញ្ជានាតិ  តាំ  វិជានាតិ  តសាមា  
ឥចម   ធមាមា     សាំសដ្ឋា     ចនា     វិសាំសដ្ឋា     ន    រ    
លព្ភា   ឥចមសាំ   ធមាមានាំ    វិនិរភុជ្ិតាវា    វិនិរភុជ្ិតាវា    
នានាករណ្ាំ  ប្ញ្ញាចប្តុនតិ  ។  
    មាន លអាវុយសា យវទ្នា  ញ្ជញ   ិង វញិ្ជញ ណ្ ធមទ៌ងំយ េះស្ច ំាន  
ម ិបម យ្សងាន យទ្ យេើយបុគ្គលបចក្របំលក្ ធមទ៌ងំយ េះ បញ្ញតតឲ្យ
យ្សងាន ម ិ  យទ្ មាន លអាវុយសា យវទ្នា ទ្ទ្លួអារមាណ៍្ណា 
 ញ្ជញ ក្ ំ៏ាល់អារមាណ៍្យនាេះបដរ  ញ្ជញ  ំាល់ ូវអារមាណ៍្ណា 
វញិ្ជញ ណ្ក្ដឹ៏ងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះបដរ យស្ពាេះយេតុយនាេះ ធមទ៌ងំ
យ េះ ជាធមដូ៌ចាន  ម ិបម យ្សងាន យទ្ បុគ្គល ឹងបចក្របំលក្ ធមទ៌ងំ
យ េះ យេើយបញ្ញតតឲ្យយ្សងាន ម ិ  យទ្ ។       

    និសសចដឋន  ហាវុចសា  ប្ញ្ចហិ ឥន្រនទិចយហិ  ប្រិសចុទ្ធន  
មចនាវិញ្ញាចណ្ន  កឹ  ចនយយនតិ  ។   
    មាន លអាវុយសា  ធមាជាតអាី  បដលយគ្គ្បបដឹីងយោយ  មយនាវញិ្ជញ ណ្ 
ដប៏រ ុិទ្ធ ស្  ចក្ឥន្រ េិយទងំ ៥ ស្បការ ។    

 
 

    និសសចដឋន    រ     អាវុចសា      ប្ញ្ចហិ       ឥន្រនទិចយហិ 
ប្រិសុចទ្ធន   មចនាវិញ្ញាចណ្ន   អនចនាតា   អាកចសាតិ  

១០៦ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

អាកសានញ្ចាយតនាំ  ចនយយំ  អននតាំ  វិញ្ញាណ្នតិ  
វិញ្ញាណ្ញ្ចាយតនាំ         ចនយយំ          នតថិ          កិញ្ចីតិ  
អាកិញ្ចញ្ញាយតនាំ    ចនយយនតិ   ។ 
     មាន លអាវុយសា អាកាសា ញ្ជា យត រា បដលបរកិ្មាថ្ល អាកា   
ម ិមា ទី្បំ្ុតដូយចនេះ គ្បបដឹីងយោយ មយនាវញិ្ជញ ណ្ដប៏រ ុិទ្ធស្  
ចក្ឥន្រ េិយទងំ ៥ ស្បការ វញិ្ជញ ណ្ញ្ជា យត រា  បដលបរកិ្មាថ្ល
វញិ្ជញ ណ្ម ិមា ទី្បំ្ុត    ិង   អាកិ្ញ្ាញ្ជញ យត ៈ   បដលបរកិ្មាថ្ល 
អាីតិចតចួម ិមា  ដូយចនេះ គ្បបដឹីង  យោយមយនាវញិ្ជញ ណ្ ដប៏រ ុិទ្ធ
ស្  ចក្ឥន្រ េិយទងំ ៥ ស្បការ ។ 
    ចនយយំ     ប្នាវុចសា     ធមមាំ     ចកន     ជានាតីតិ    ។ 
    មាន លអាវុយសា  ធមប៌ដលយគ្គ្បបដឹីង     យតើយគ្បតងដឹង  យោយអាី ។      
 
 

    ចនយយំ  ចោ  អាវុចសា  ធមមាំ    ប្ញ្ញារកខុនា  ជានាតីតិ ។ 
    មាន លអាវុយសា ធមប៌ដលយគ្គ្បបដឹីងយនាេះឯង យគ្បតងដឹងយោយ
បញ្ជញ ចក្ខុ ។ 
    ប្ញ្ញា    ប្នាវុចសា    កិមតថិយាតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា  ស្ ជ្ាមា យ ចក្តីថ្ល  ដូចយមតចេាេះ  ។ 
    ប្ញ្ញា      ចោ       អាវុចសា       អភិញ្ញតា ា       ប្រិញ្ញតា ា  
ប្ហានតា ាតិ   ។ 
    មាន លអាវុយសា ស្ ជ្ាមា យ ចក្តីថ្ល ដឹងស្ ក្ដ មា យ ចក្តីថ្ល 
ដឹង ពា  មា យ ចក្តីថ្ល  លេះបង ់។      
 
 

    កតី  ប្នាវុចសា  ប្រចយា  សមាមាទ្ិដឋិយា  ឧប្ោោយ  
ប្រចតា   រ   ចឃាចសា   ចយានិចសា   រ   មនសិកចរា   

 
 
 

១០៧ 
 

 

១០៦ 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 

ឥចម   ចោ   អាវុចសា   ចទ្វ   ប្រចយា   សមាមាទ្ិដឋិយា  
ឧប្ោោយាតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា បចាយ័បដលឲ្យ មាា ទិ្ដាិយក្ើតយ ើង មា ប៉ោុនាា   ។ 
មាន លអាវុយសា បចាយ័បដលឲ្យ មាា ទិ្ដាិយក្ើតយ ើង មា  ២ ោ៉ោ ងគឺ្ 
ការលា ឮ់អំពី ំណាក្រ់ ដទទ្ ១ ការយក្ចិតតទុ្ក្ោក្ ់ យោយ
ឧ យស្ ជ្ា (េាួ ឯង) ១ មាន លអាវុយសា បចាយ័បដលឲ្យ មាា ទិ្ដាិ
យក្ើតយ ើង មា  ២ យ េះឯង ។ 
    កតីហិ  ប្នាវុចសា  អចងគហិ  អនុគគហិតា  សមាមាទ្ិដឋិ  
ចរចតាវិមុតតិេលា  រ  ចហាតិ  ចរចតាវិមុតតិេលានិសាំសា  
រ  ប្ញ្ញាវិមុតតិេលា  រ ចហាតិ  ប្ញ្ញាវិមុតតិេលានិសាំសា  
ចាតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា  មាា ទិ្ដាិបដលមា យចយត្មវមុិតតិជា្ល្ង មា ្ល
គឺ្ យចយត្មវមុិតតិជាអា ិ ងស្ង មា បញ្ជញ វមុិតតិជា្ល្ង មា ្ល 
គឺ្ បញ្ជញ វមុិតតិជាអា ិ ងស្ង មា អងគប៉ោុនាា   ទំ្ ុក្បស្មុង ។ 
    ប្ញ្ចហិ      ចោ      អាវុចសា      អចងគហិ     អនុគគហិតា
សមាមាទ្ិដឋិ   ចរចតាវិមុតតិេលា   រ   ចហាតិ   ចរចតាវិមុតត-ិ
េលានិសាំសា    រ    ប្ញ្ញាវិមុតតិេលា    រ    ចហាតិ  
ប្ញ្ញាវិមុតតិេលានិសាំសា   រ   ឥធាវុចសា    សមាមាទ្ិដឋិ    
សីលានុគគហិតា  រ   ចហាតិ   សតុានុគគហិតា  រ  ចហាតិ  
សាកចាឆានុគគហិតា      រ     ចហាតិ     សមថានុគគហិតា     
រ   ចហាត ិ   វិប្សសនានុគគហិតា  រ  ចហាតិ  ឥចមហ ិ 
ចោ   អាវុចសា    ប្ញ្ចហចងគហិ    អនុគគហិតា    សមាមាទ្ិដឋិ   

 
 
 
 
 
 
 

១០៨ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 

ចរចតាវិមុតតិេលា  រ  ចហាតិ  ចរចតាវិមុតតិេលានិសាំសា  
រ ប្ញ្ញាវិមុតតិេលា  រ  ចហាតិ  ប្ញ្ញាវិមុតតិេលានិសាំសា  
ចាតិ  ។  
    មាន លអាវុយសា  មាា ទិ្ដាិបដលមា យចយត្មវមុិតតិជា្ល្ង មា ្ល
គឺ្ យចយត្មវមុិតតិជាអា ិ ងស្ង មា បញ្ជញ វមុិតតិជា្ល្ង មា ្ល 
គឺ្  បញ្ជញ វមុិតតិ   ជាអា ិ ងស្ង   មា អងគ   ៥   រយួ ទំ្ ុក្បស្មុង 
មាន លអាវុយសា   មាា ទិ្ដាិ  ក្នុងទី្យ េះ  មា  ីលរយួ ទំ្ ុក្បស្មុង ១ 
មា  ុតៈរយួ ទំ្ ុក្បស្មុង ១  មា សាក្ចឆ រយួ ទំ្ ុក្បស្មុង ១  
មា  មងៈរយួ ទំ្ ុក្បស្មុង  ១  មា វបិ សនា រយួ ទំ្ ុក្បស្មុង ១ 
មាន លអាវុយសា   មាា ទិ្ដាិបដលមា យចយត្មវមុិតតិជា្ល្ង មា ្លគឺ្ 
យចយត្មវមុិតតិជាអា ិ ងស្ង មា បញ្ជញ វមុិតតិជា្ល្ង មា ្លគឺ្
បញ្ជញ វមុិតតិជាអា ិ ងស្ង  មា អងគ  ៥  យ េះឯង  រយួ ទំ្ ុក្បស្មុង ។      
      
 
 

    កតី    ប្នាវុចសា    ភវាតិ  ។   
    មាន លអាវុយសា  ភពយតើមា ប៉ោុនាា   ។      
      
 
 

    តចយា   ចម    អាវុចសា    ភវា    កមភចវា   រូប្ភចវា  
 
 
 

អរូប្ភចវា  ចាតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា  ភពយ េះមា   ៣  គឺ្  កាមភព  ១  រូបភព  ១  
អរូបភព  ១  ។      
 
      
 
 
 

    កថាំ  ប្នាវុចសា               អាយតឹ   បុ្នរភវាភិនិរវតតិ  ចហាតីតិ ។ 
    មាន លអាវុយសា ការយក្ើតក្នុងភពងាីតយៅយទ្ៀត         យស្ពាេះយេតុដូចយមតច ។      
 
 
 
 
 
 
 

១០៩ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 
 
 

    អវិជាជានីវរណ្នាំ     ចោ     អាវុចសា      សតាតានាំ   
តណ្ហាសចញ្ញាជ្នានាំ   តត្តតត្តាភិននទនា   ឯវាំ   អាយតឹ   
បុ្នរភវាភិនិរវតតិ    ចហាតីតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា យស្ពាេះយ ចក្តីយស្តក្អរក្នុងភពយនាេះ ៗ រប ់ពកួ្ តា 
បដលមា អវជិាា  ជា ីវរណ្ៈ មា តណាហ ជា យញ្ជញ រ ៈ ការយក្ើតក្នុង
ភពងាីតយៅយទ្ៀត ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 
    កថាំ   ប្នាវុចសា    អាយតឹ    ប្ុនរភវាភិនិរវតតិ   ន 
ចហាតីតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា   ការម ិយក្ើត   ក្នុងភពងាីតយៅយទ្ៀត             យស្ពាេះយេតុ
ដូចយមតច  ។ 
    អវិជាជាវិរាគា     ចោ      អាវុចសា      វិជ្ជុប្ោោ  
តណ្ហានិចរាធា    ឯវាំ    អាយតឹ    បុ្នរភវាភិនិរវតតិ    ន  
ចហាតីតិ   ។ 
    មាន លអាវុយសា  យស្ពាេះស្  ចក្អវជិាា   យស្ពាេះវជិាា យក្ើតយ ើង យស្ពាេះ
ការរលតទ់ តណាហ   ការម ិយក្ើតក្នុងភពងាី តយៅយទ្ៀតោ៉ោ ងយ េះឯង ។      
 
 
 

    កតមាំ   ប្នាវុចសា   ប្ឋមាំ  ឈាននតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា   បឋមរា    ដូចយមតច  ។              
 
 
 

    ឥធាវុចសា      ភិកខុ       វិវិចរចវ      កចមហិ      វិវិរច   
អកុសចលហិ   ធចមមហិ   សវិតកកាំ   សវិចារ ំ   វចិវកជ្ាំ  
ប្ីតិសុេាំ    ប្ឋមាំ    ឈានាំ    ឧប្សមបជ្ជ    វិហរតិ    ឥទ្ាំ  
វុរចតាវុចសា   ប្ឋមាំ   ឈាននតិ   ។      
 
 
 
 
      
 

១១០ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 
 
 

    មាន លអាវុយសា ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ ជាអនក្ ៃបស់ាៃ ត ់ ចក្កាម
ទងំឡាយ  ៃបស់ាៃ តច់ក្ អកុ្ លធមទ៌ងំឡាយ ក្ចូ៏លកា  ់
បឋមរា  បដលស្បក្បយោយវតិក្កៈ  ស្បក្បយោយវចិរៈ មា បីតិ 
 ិង ុេ បដលយក្ើតអំពីវយិវក្ យេើយ យស្មច ស្មា តយៅ យោយ
ឥរោិបងទងំ ៤  មាន លអាវុយសា  យ េះយៅថ្ល  បឋមរា   ។ 
    ប្ឋមាំ   ប្នាវុចសា   ឈានាំ   កតងគិកនតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា   បឋមរា    មា អងគប៉ោុនាា    ។ 
    ប្ឋមាំ   ចោ   អាវុចសា   ឈានាំ   ប្ញ្ចងគិកាំ   ឥធាវុចសា  
ប្ឋមាំ  ឈានាំ  ប្ញ្ចងគិកាំ  សមាប្ននសស  ភិកខុចនា  វិតចកកា  
រ  វតតតិ   វិចាចរា   រ   ប្ីតិ   រ   សុេញ្ច   រិចតតកគគតា   
រ  ប្ឋមាំ   ចោ   អាវុចសា   ឈានាំ   ឯវាំ   ប្ញ្ចងគិកនតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា បឋមរា មា អងគ ៥  មាន លអាវុយសា កាលភកិ្ខុក្នុង
សា នាយ េះ  ចូលកា ប់ឋមរា   មា អងគ  ៥   វតិក្កៈ  វចិរៈ  បីតិ 
 ុេៈ  ិង ចិយតតក្គ្គត្ម របមងស្បស្ពឹតតយៅ  មាន លអាវុយសា បឋមរា 
មា អងគ ៥ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 
    ប្ឋមាំ       ប្នាវុចសា        ឈានាំ        កតងគវិប្បហីនាំ  
កតងគសមនានាគតនតិ   ។ 
    មាន លអាវុយសា បឋមរា លេះអងគប៉ោុនាា     ស្បក្បយោយអងគប៉ោុនាា        ។      

    ប្ឋមាំ    ចោ     អាវចុសា     ឈានាំ    ប្ញ្ចងគវិប្បហីនាំ 
ប្ញ្ចងគសមនានាគតាំ      ឥធាវុចសា       ប្ឋមាំ       ឈានាំ 
សមាប្ននសស   ភិកខុចនា   កមរឆចនាទា   ប្ហីចនា   ចហាតិ   
រាោចោ   ប្ហីចនា   ចហាតិ   ថីនមិទ្ធាំ     ប្ហីនាំ                ចហាតិ 
 
 

១១១ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 

ឧទ្ធរចកុកកុរចាំ   ប្ហីនាំ   ចហាតិ   វរិិកិចាឆា  ប្ហីនា  ចហាត ិ 
វិតចកកា   រ   វតតតិ    វិចាចរា    រ    ប្ីតិ    រ    សុេាំ   រ  
រិចតតកគគតា  រ  ប្ឋមាំ  ចោ  អាវុចសា  ឈានាំ  ឯវាំ  
ប្ញ្ចងគវិប្បហីនាំ   ប្ញ្ចងគសមនានាគតនតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា បឋមរា លេះអងគ ៥ ស្បក្បយោយអងគ ៥  មាន ល-
អាវុយសា ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ កាលចូលកា ប់ឋមរា  ជាអនក្
លេះបងក់ាមចឆ េៈ   លេះបងព់ា ទ្ៈ   លេះបងងី់ មទិ្ធៈ   លេះបង ់
ឧទ្ធចាកុ្ក្កុចាៈ លេះបងវ់ចិិកិ្ចឆ  ចំបណ្ក្ខាងវតិក្កៈ វចិរៈ បីតិ  ុេៈ 
 ិង ចិយតតក្គ្គត្ម ក្ស៏្បស្ពឹតតយៅ មាន លអាវុយសា បឋមរា លេះអងគ ៥ 
ស្បក្បយោយអងគ ៥ ោ៉ោ ងយ េះឯង ។ 
    ប្ញ្ចិមានិ  អាវុចសា  ឥន្រនទិយានិ  នានាវិសយានិ  
នានាចគាររានិ      ន      អញ្ញមញ្ញសស      ចគាររវិសយាំ  
ប្រចនចុភានតិ     ចសយយថីទ្ាំ     រកខុន្រនទិយាំ     ចសាតិន្រនទិយាំ  
ឃានិន្រនទិយាំ  ជ្ិវហិន្រនទិយាំ  កយិន្រនទិយាំ  ឥចមសាំ  ចោ  
អាវុចសា     ប្ញ្ចននាំ     ឥន្រនទិយានាំ     នានាវិសយានាំ  
នានាចគាររានាំ      ន      អញ្ញមញ្ញសស      ចគាររវិសយាំ  
ប្រចនុចភានាតានាំ    កឹ    ប្ដិសរណ្ាំ    ចក    រ    ចនសាំ  
ចគាររវិសយាំ   ប្រចនុចភាតីតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា           ឥន្រ េិយទងំ ៥ ស្បការយ េះ  មា វ ័ិយយ្សង ៗ ាន  
មា អារមាណ៍្យ្សង ៗ ាន  ទ្ទ្លួវ ័ិយបដលយក្ើតជាអារមាណ៍្ រំ  ួ
ាន ម ិ  យទ្ ឥន្រ េិយទងំ ៥ គឺ្អាីេាេះ គឺ្ចក្ខុន្រ េិយ ១ យសាតិន្រ េិយ ១ 
ឃា ិន្រ េិយ  ១  រិវ ហនិ្រ េិយ  ១  កាយិន្រ េិយ  ១  មាន លអាវុយសា      កាលយបើ  

 
 
 
 
 
 

១១២ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 

ឥន្រ េិយទងំ ៥ ស្បការយ េះ មា វ ័ិយយ្សង ៗ ាន  មា អារមាណ៍្
យ្សង ៗ ាន  ម ិទ្ទ្លួវ ័ិយបដលយក្ើតជាអារមាណ៍្ រំ  ួាន   យទ្ 
ចុេះមា អាីជាទី្ពឹង មយួយទ្ៀត  ភាពអាីទ្ទ្លួវ ័ិយ បដលយក្ើតជា
អារមាណ៍្  រប ់ឥន្រ េិយទងំ ៥ ស្បការយនាេះ ។ 
    ប្ញ្ចិមានិ  អាវុចសា  ឥន្រនទិយានិ  នានាវិសយានិ  
នានាចគាររានិ      ន      អញ្ញមញ្ញសស      ចគាររវិសយាំ  
ប្រចនុចភានតិ     ចសយយថីទ្ាំ     រកខុន្រនទិយាំ     ចសាតិន្រនទិយាំ  
ឃានិន្រនទិយាំ  ជ្ិវហិន្រនទិយាំ  កយិន្រនទិយាំ  ឥចមសាំ  ចោ  
អាវុចសា     ប្ញ្ចននាំ     ឥន្រនទិយានាំ     នានាវិសយានាំ  
នានាចគាររានាំ      ន      អញ្ញមញ្ញសស      ចគាររវិសយាំ  
ប្រចនុចភានាតានាំ  មចនា  ប្ដិសរណ្ាំ  មចនា  រ  ចនសាំ  
ចគាររវិសយាំ   ប្រចនុចភាតីតិ  ។  
    មាន លអាវុយសា           ឥន្រ េិយទងំ ៥ ស្បការយ េះ  មា វ ័ិយយ្សង ៗ ាន
មា អារមាណ៍្យ្សង ៗ ាន  ម ិទ្ទ្លួវ ័ិយបដលយក្ើត ជាអារមាណ៍្ 
រំ  ួាន   យទ្ ឥន្រ េិយទងំ ៥ គឺ្អាីេាេះ គឺ្ចក្ខុន្រ េិយ ១ យសាតិន្រ េិយ 
១ ឃា ិន្រ េិយ ១ រិវ ហនិ្រ េិយ ១ កាយិន្រ េិយ ១  មាន លអាវុយសា កាលយបើ 
ឥន្រ េិយទងំ ៥ ស្បការយ េះឯង មា វ ័ិយយ្សង ៗ ាន  មា អារមាណ៍្
យ្សង ៗ ាន  ម ិទ្ទ្លួវ ័ិយបដលយក្ើតជាអារមាណ៍្      រំ  ួាន   យទ្
មា ចិតតជាទី្ពឹង      មា ចិតតទ្ទ្លួវ ័ិយ    បដលយក្ើតជាអារមាណ៍្  រប ់  
ឥន្រ េិយទងំ ៥ យនាេះ។ 
    ប្ញ្ចិមានិ  អាវុចសា  ឥន្រនទិយានិ  ចសយយថីទ្ាំ  រកខុន្រនទិយាំ     
ចសាតិន្រនទិយាំ     ឃានិន្រនទិយាំ     ជ្ិវហិន្រនទិយាំ     កយិន្រនទិយាំ     ឥមានិ  

 
 
 
 
 

១១៣ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 

ចោ  អាវុចសា  ប្ញ្ចិន្រនទិយានិ  កឹ  ប្ដិរច  តិដឋនតីតិ  ។                   
    មាន លអាវុយសា ឥន្រ េិយ ៥ ស្បការយ េះ គឺ្ចក្ខុន្រ េិយ ១ យសាតិន្រ េិយ 
១ ឃា ិន្រ េិយ ១ រិវ ហនិ្រ េិយ ១ កាយិន្រ េិយ១ មាន លអាវុយសា           

ឥន្រ េិយទងំ ៥ យ េះឯង អាស្ ័យ ឹងអាីយទ្ើបត្មងំយៅ   ។      
 

    ប្ញ្ចិមានិ  អាវុចសា  ឥន្រនទិយានិ  ចសយយថីទ្ាំ រកខុន្រនទិយាំ     
ចសាតិន្រនទិយាំ  ឃានិន្រនទិយាំ  ជ្ិវហិន្រនទិយាំ  កយិន្រនទិយាំ  ឥមានិ 
ចោ  អាវុចសា  ប្ញ្ចិន្រនទិយានិ  អាយុាំ  ប្ដិរច  តិដឋនតីតិ  ។      
 

    មាន លអាវុយសា ឥន្រ េិយ ៥ ស្បការយ េះ គឺ្ចក្ខុន្រ េិយ ១ យសាតិន្រ េិយ 
១ ឃា ិន្រ េិយ ១ រិវ ហនិ្រ េិយ ១ កាយិន្រ េិយ ១ មាន លអាវុយសា         
ឥន្រ េិយទងំ ៥ យ េះឯង អាស្ ័យ ឹងអាយុយទ្ើបត្មងំយៅ   ។      
 

    អាយុ  ប្នាវុចសា  កឹ  ប្ដិរច  តិដឋតីតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា ចុេះអាយុលុេះបតអាស្ ័យ ឹងអាី យទ្ើបត្មំងយៅ   ។      
 

    អាយុ  ឧសមាំ  ប្ដិរច  តិដឋតីតិ  ។ 
    ( មាន លអាវុយសា ) អាយុលុេះបតអាស្ ័យចំហាយធាតុយភាើង យទ្ើប
ត្មងំយៅ   ។ 
    ឧសាមា  ប្នាវុចសា  កឹ  ប្ដិរច  តិដឋតីតិ  ។  មាន លអាវុយសា  
ចំហាយធាតុយភាើង  អាស្ ័យ ឹងអាី  យទ្ើបត្មងំយៅ   ។ 
    ឧសាមា    អាយុាំ    ប្ដិរច    តិដឋតីតិ   ។    (  មាន លអាវុយសា  )  
 

ចំហាយធាតុយភាើង លុេះបតអាស្ ័យ ឹងអាយុយទ្ើបត្មងំយៅ  ។  

    ឥោចនវ   ចោ   មយាំ   អាយសមចតា   សារីប្ុតតសស  
ភាសិតាំ    ឯវាំ   អាជានាម    អាយុ    ឧសមាំ   ប្ដិរច   តិដឋតីតិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១១៤ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 

ឥោចនវ   ចោ   មយាំ  អាយសមចតា  សារីប្ុតតសស  ភាសិតាំ  
ឯវាំ  អាជានាម  ឧសាមា  អាយុាំ  ប្ដិរច  តិដឋតីតិ  ។  យថា  
កថាំ ប្នាវុចសា  ឥមសស  ភាសិតសស  អចតា ា  ទ្ដឋចព្វាតិ ។ 
    អមាញ់មញិយ េះឯង េំុ្ដឹងចា ់ភា ិត រប ់ស្ពេះសារបុីស្ត មា 
អាយុ ោ៉ោ ងយ េះថ្ល អាយុលុេះបតអាស្ ័យចំហាយធាតុយភាើង យទ្ើបត្មងំ
យៅ   ឥ ូវយ េះ េំុ្ដឹងចា ់ភា ិត រប ់ស្ពេះសារបុីស្តមា អាយុ 
ោ៉ោ ងយ េះថ្ល យភាើងធាតុ លុេះបតអាស្ ័យ ឹងអាយុ យទ្ើបត្មងំយៅ   
ដូយចនេះវញិ ។  មាន លអាវុយសា យបើដូយចនេះ េំុ្ស្តូវយល់យ ចក្តី ទ ភា ិត
យ េះ ដូចយមតច ។  
    ចតនហាវុចសា   ឧប្មចនត   ករសិាមិ   ឧប្មាយមិចធ- 
កចរច  វិញ្ញូ  ភាសិតសស  អតថាំ  អាជាននតិ  ចសយយថាបិ្  
អាវុចសា  ចតលប្បទី្ប្សស  ឈាយចតា  អរចឹ  ប្ដិរច  
អាភា  ប្ញ្ញាយតិ   អាភាំ    ប្ដិរច   អរចិ   ប្ញ្ញាយតិ       
ឯវចមវ   ចោ   អាយុ   ឧសមាំ   ប្ដិរច   តិដឋត ិ   ឧសាមា     
អាយុាំ  ប្ដិរច  តិដឋតីតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា យបើដូយចន េះ េំុ្ ឹងយធាើយ ចក្តីឧបមាស្បយគ្ យលាក្ 
ដបតិ រ ជាអនក្យចេះដឹងពកួ្េាេះ ក្នុងយលាក្យ េះ គ្ងយ់ល់យ ចក្តីទ 
ភា ិត យោយពាក្យឧបមា  បដរ  មាន លអាវុយសា    ដូចស្បទី្បយស្បង 
កាលយឆ្េះ មា ព ាឺស្ ក្ដយ ើង  យស្ពាេះអាស្ ័យអណាត ត     អណាត ត
ស្ ក្ដយ ើងយស្ពាេះអាស្ ័យព ាឺ យ ចក្តីយ េះោ៉ោ ងណាមញិ អាយុ
ត្មងំយៅ   ក្យ៏ស្ពាេះអាស្ ័យ ចំហាយធាតុយភាើង ចំហាយធាតុយភាើង 
ត្មងំយៅ  យស្ពាេះអាស្ ័យអាយុ  ក្ោ៏៉ោ ងយនាេះបដរ ។      
 
 
     
 
 

១១៥ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 
 
 

    ចតវ  នុ  ចោ  អាវចុសា  អាយសុ្ខារា  ចត  ចវទ្នីយា  
ធមាមា   ឧោហុ   អចញ្ញ   អាយុស្ខារា   អចញ្ញ   ចវទ្នីយា  
ធមាមាតិ  ។      
 
 

    មាន លអាវុយសា អាយុ ងាខ រ ទងំយនាេះ ជាយវទ្ ីយធមយ៌នាេះ ឬ ថ្ល
អាយុ ងាខ រយ្សង  យវទ្ ីយធមយ៌្សង ។      
 
 
 

    ន  ចោ  អាវុចសា  ចតវ  អាយសុ្ខារា  ចត  ចវទ្នីយា  
ធមាមា   ចត   អាវុចសា   អាយុស្ខារា   អភវិសសំសុ   ចត  
ចវទ្នីយា     ធមាមា      នយិទ្ាំ      សញ្ញាចវទ្យិតនិចរាធាំ  
សមាប្ននសស  ភិកខុចនា  វុដ្ឋានាំ  ប្ញ្ញាចយថ  យសាមា  រ  
ចោ  អចញ្ញ  អាយុស្ខារា  អចញ្ញ  ចវទ្នីយា  ធមាមា  តសាមា 
សញ្ញាចវទ្យិតនិចរាធាំ  សមាប្ននសស  ភិកខុចនា  វុដ្ឋានាំ  
ប្ញ្ញាយតីតិ  ។      
 

    មាន លអាវុយសា ម ិបម អាយុ ងាខ រទងំយនាេះ ជាយវទ្ ីយធមយ៌នាេះ
យទ្ មាន លអាវុយសា ស្ប ិ យបើ អាយុ ងាខ រទងំយនាេះ ជាយវទ្ ីយធម៌
យនាេះយេើយ ភកិ្ខុបដលចូលកា  ់  ញ្ជញ យវទ្យិត ិយរាធយ េះ យចញចក្
 មាបតតិមក្វញិម ិយក្ើតយទ្ គឺ្អាយុ ងាខ រយ្សង យវទ្ ីយធមយ៌្សង 
យេតុយនាេះ   ជាភកិ្ខុចូលកា  ់  ញ្ជញ យវទ្យិត ិយរាធ យចញចក្
 មាបតតិមក្វញិ   ។      
 
 

    យោ   នុ   ចោ   អាវុចសា   ឥមាំ   កយាំ   កតី   ធមាមា  
ជ្ហនតិ  អថាយាំ  កចយា  ឧជ្ឈិចតា  អវកខិចតាតា  ចសត ិ 
យថា   កដឋាំ   អចរតននតិ  ។      
 
 
 
 

១១៦ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 

    មាន លអាវុយសា ធមប៌៉ោុនាា   បដលលេះបងក់ាយយ េះ ក្នុងកាលណា
យេើយ កាយយ េះយគ្យចលរាតរ់ាយ យដក្ តូក្ តឹង ដូចជាកំ្ណាតយ់ ើ
បដលាា  យចតនា ។ 
      យោ   ចោ   អាវុចសា   ឥមាំ   កយាំ   តចយា   ធមាមា  
ជ្ហនតិ  អាយុ  ឧសាមា  រ  វិញ្ញាណ្ាំ  អថាយាំ  កចយា  
ឧជ្ឈិចតា   អវកខិចតាតា   ចសតិ   យថា   កដឋាំ   អចរតននតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា ធម ៌ ៣ ស្បការ គឺ្ អាយុ ១ ចំហាយធាតុយភាើង ១ 
វញិ្ជញ ណ្ ១ លេះបងក់ាយយ េះ ក្នុងកាលឯណាយេើយ កាយយ េះយគ្
យចលរាតរ់ាយ  យដក្ តូក្ តឹង  ដូចកំ្ណាតយ់ ើបដលាា  យចតនា ។ 
    ចយា  ចាយាំ  អាវចុសា  មចតា  កលកចតា  ចយា       
ចាយាំ  ភិកខុ  សញ្ញាចវទ្យិតនិចរាធសមាប្ចនានា  ឥចមសាំ  
កឹ  នានាករណ្នតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា បុគ្គលបដលយធាើកាលកិ្រោិក្សយ័ ១ ភកិ្ខុបដលចូល
កា  ់ញ្ជញ យវទ្យិត ិយរាធ ១ បុគ្គលទងំ ២ ពួក្យ េះ មា យ ចក្តី
បបាក្ាន ដូចយមតច ។      
 
 
 

    ចយា  ចាយាំ  អាវុចសា  មចតា  កលកចតា  តសស  
កយស្ខារា   និរុោធា   ប្ដិប្បសសោធា   វរីស្ខារា   និរុោធា  
ប្ដិប្បសសោធា   រិតតស ខ្ារា   និរុោធា   ប្ដិប្បសសោធា   អាយុ  
ប្រិកខីណ្   ឧសាមា   វូប្សនាតា   ឥន្រនទិយានិ  ប្រិភិនានានិ  ចយា
ចាយាំ  ភិកខុ  សញ្ញាចវទ្យិតនិចរាធាំ  សមាប្ចនានា  តសសបិ្ 
កយស្ខារា   និរុោធា   ប្ដិប្បសសោធា   វរីស្ខារា   និរុោធា
ប្ដិប្បសសោធា   រិតតស្ខារា     និរុោធា      ប្ដិប្បសសោធា     អាយ ុ

 
 
 
 
 

១១៧ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

អប្បរិកខីណ្  ឧសាមា  អវូប្សនាតា  ឥន្រនទិយានិ  វិប្បសនានានិ  
ចយា  ចាយាំ  អាវចុសា  មចតា  កលកចតា  ចយា  ចាយាំ  
ភិកខុ  សញ្ញាចវទ្យិតនិចរាធាំ  សមាប្ចនានា  ឥទ្ាំ  ចនសាំ  
នានាករណ្នតិ  ។ 
      មាន លអាវុយសា បុគ្គលបដល យធាើកាលកិ្រោិក្សយ័ បុគ្គលយនាេះ 
កាយ ងាខ រ គឺ្ េយល់ដយងហើមយចញចូល រលត ូ់ យ ងឹ វចី ងាខ រ គឺ្ 
វតិក្កៈ ិងវចិរៈ រលត ូ់ យ ឹង ចិតត ងាខ រ គឺ្  ញ្ជញ  ិងយវទ្នា 
រលត ូ់ យ ងឹ អាយុក្អ៏ ់ ចំហាយធាតុយភាើង ក្រ៏លត ូ់ យ ឹង 
ឥន្រ េិយក្ប៏បក្ធាា យ ឯភកិ្ខុបដលចូលកា  ់  ញ្ជញ យវទ្យិត ិយរាធ ភកិ្ខុ
យនាេះ មា កាយ ងាខ រ រលត ូ់ យ ងឹ វចី ងាខ ររលត ូ់ យ ងឹ 
ចិតត ងាខ រ រលត ូ់ យ ងឹបដរ បតអាយុម ិអ ់ ចំហាយធាតុយភាើង 
ម ិរលត ូ់ យយទ្ ឥន្រ េិយយៅថ្លា លអ មាន លអាវុយសា បុគ្គលបដលយធាើ
មរណ្កាលក្សយ័  ិងភកិ្ខុ បដលចូលកា  ់  ញ្ជញ យវទ្យិត ិយរាធ 
បុគ្គលទងំ ២ ពួក្យ េះ  មា យ ចក្តីយ្សងាន   ោ៉ោ ងយ េះឯង ។      
 
 
 

    កតី  ប្នាវុចសា  ប្រចយា  អទ្ុកខមសុោយ  ចរចតា-
វិមុតតិយា  សមាប្តតិយា  ។ 
   មាន លអាវុយសា                        អទុ្ក្ខម ុេយចយត្មវមុិតតិ មាបតតិមា បចាយ័ប៉ោុនាា  ។      
 

    រតាតាចរា   ចោ   អាវុចសា   ប្រចយា   អទុ្កខមសុោយ  
ចរចតាវិមុតតិយា   សមាប្តតិយា  ឥធាវុចសា  ភិកខុ   សុេសស  
រ  ប្ហានា  ទ្ុកខសស  រ  ប្ហានា  ប្ុចរវវ  ចសាមនសស
ចោមនសានាំ  អដឋងគមា  អទុ្កខមសុេាំ  ឧចប្កខាសតិោរ-ិ
សុទ្ធ ឹ       រតុតថាំ          ឈានាំ         ឧប្សមបជ្ជ       វិហរតិ   ឥចម   ចោ  

 
 
 

១១៨ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 

អាវុចសា  រតាតាចរា   ប្រចយា   អទ្ុកខមសុោយ   ចរចតា-
វិមុតតិយា     សមាប្តតិយាតិ   ។      
 
 

    មាន លអាវុយសា អទុ្ក្ខម ុេយចយត្មវមុិតតិ មាបតតិ មា បចាយ័ ៤ 
មាន លអាវុយសា  ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ យស្ពាេះលេះបង ូ់វ យ ចក្តី ុេ ១ 
យស្ពាេះលេះបង ូ់វ យ ចក្តីទុ្ក្ខ ១ យស្ពាេះរលំត ូ់វ យសាម  ស  ិង
យទម  សក្នុងកាលមុ  ១ ចូលកា ច់តុតថរា បដលឥតទុ្ក្ខឥត ុេ 
មា  តិដប៏រ ុិទ្ធយោយឧយបកាខ  យេើយ យស្មច ស្មា តយៅ យោយ
ឥរោិបងទងំប ួ១ មាន លអាវុយសា អទុ្ក្ខម ុេយចយត្មវមុិតតិ មាបតតិ 
មា បចាយ័ ៤ យ េះឯង ។      
      
 
 
 
 

    កតី   ប្នាវុចសា   ប្រចយា   អនិមិតាតាយ   ចរចតា-
វិមុតតិយា  សមាប្តតិយា  ។ 
    មាន លអាវុយសា  អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ មាបតតិ  មា បចាយ័ប៉ោុនាា   ។      
 
 

    ចទ្វ       ចោ       អាវុចសា       ប្រចយា       អនិមិតាតាយ  
ចរចតាវិមុតតិយា      សមាប្តតិយា       សរវនិមិតាតានញ្ច  
អមនសិកចរា  អនិមិតាតាយ  រ  ធាតុយា  មនសិកចរា  
ឥចម     ចោ     អាវុចសា     ចទ្វ     ប្រចយា     អនិមិតាតាយ  
ចរចតាវិមុតតិយា   សមាប្តតិយាតិ  ។      
 
 

    មាន លអាវុយសា  អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ មាបតតិ  មា បចាយ័ ២ គឺ្  
ការម ិយក្ចិតតទុ្ក្ោក្ ់ចំយពាេះអារមាណ៍្ទងំពងួ ១ ការយក្ចិតតទុ្ក្  - 
ោក្ចំ់យពាេះ ិពាា  ធាតុ  បដលស្  ចក្អារមាណ៍្ ១  មាន លអាវុយសា 
អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ មាបតតិ  មា បចាយ័ ២  យ េះឯង ។      
 
 

១១៩ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 

    កតី      ប្នាវុចសា       ប្រចយា  អនិមិតាតាយ  ចរចតាវិមុតតិ-
យា  ឋិតិយាតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា បចាយ័បដលឲ្យអ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ ត្មងំយៅ  យូរ 
យតើមា ប៉ោុនាា   ។ 
    តចយា     ចោ     អាវុចសា     ប្រចយា     អនិមិតាតាយ  
ចរចតាវិមុតតិយា       ឋិតិយា            សរវនិមិតាតានញ្ច       អមនសិកចរា   
អនិមិតាតាយ    រ    ធាតុយា    មនសិកចរា    ប្ុចរវ    រ  
អភិស្ខាចរា    ឥចម    ចោ    អាវុចសា    តចយា    ប្រចយា  
អនិមិតាតាយ   ចរចតាវិមុតតិយា   ឋិតិយាតិ  ។ 
     មាន លអាវុយសា បចាយ័បដលឲ្យអ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ ត្មងំយៅ   
យូរ  មា  ៣ ស្បការ គឺ្ ការម ិយក្ចិតតទុ្ក្ោក្ ់ ចំយពាេះអារមាណ៍្
ទងំពងួ ១ ការយក្ចិតតទុ្ក្ ោក្ចំ់យពាេះ ិពាា  ធាតុ  បដលស្  ចក្
អារមាណ៍្ ១ ការ  ត្មក្ប់តងទុ្ក្ពីខាងយដើម ១ មាន លអាវុយសា 
បចាយ័បដលឲ្យអ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ ត្មងំយៅ  យូរ មា  ៣ ស្បការ
យ េះឯង ។ 
    កតី      ប្នាវុចសា       ប្រចយា  អនិមិតាតាយ  ចរចតាវិមុតតិ-
យា  វុដ្ឋានាយាតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា   បចាយ័ទ ការ   យចញចក្    អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ 
មា ប៉ោុនាា   ។          
 
 

    ចទ្វ ចោ អាវុចសា  ប្រចយា         អនិមិតាតាយ        ចរចតាវិមុតតិយា 
វុដ្ឋានាយ  សរវនិមិតាតានញ្ច  មនសិកចរា  អនិមិតាតាយ       
រ   ធាតុយា      អមនសិកចរា    ឥចម      ចោ   អាវុចសា           ចទ្វ 
 
 
 
 
 

១២០ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 

ប្រចយា   អនិមិតាតាយ   ចរចតាវិមតុតិយា  វុដ្ឋានាយាតិ  ។ 
     មាន លអាវុយសា បចាយ័ទ ការយចញចក្ អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ  មា  
២ ស្បការគឺ្ ការយក្ចិតតទុ្ក្ោក្ចំ់យពាេះអារមាណ៍្ទងំពងួ ១ ការម ិ
យក្ចិតតទុ្ក្ោក្ចំ់យពាេះ  ិពាា  ធាតុ បដលស្  ចក្ អារមាណ៍្ ១ 
មាន លអាវុយសា បចាយ័ទ ការយចញចក្ អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ មា  ២ 
ស្បការយ េះឯង ។ 
    យា   ចាយាំ   អាវុចសា  អប្បមាណ្   ចរចតាវិមុតតិ   
យា     រ    អាកិញ្ចញ្ញា     ចរចតាវិមុតតិ     យា     សុញ្ញតា  
ចរចតាវិមុតតិ   យា   រ   អនិមិតាតា   ចរចតាវិមុតតិ   ឥចម   
ធមាមា  នានតា ា  ចរវ  នានារយញ្ជនា  រ  ឧោហុ  ឯកតា ា  
រយញ្ជនចមវ  នាននតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា អបបមាណ្យចយត្មវមុិតតិ អាកិ្ញ្ាញ្ញ យចយត្មវមុិតតិ   
 ុញ្ញតយចយត្មវមុិតតិ  ិង អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ ធមទ៌ងំយ េះមា យ ចក្តី 
យ្សងាន ្ង មា ពយញ្ា ៈយ្សងាន ្ង ឬ មា យ ចក្តីដូចាន  ស្ា ប់ត
ពយញ្ា ៈយ្សងាន ប៉ោុយណាណ េះយទ្ ។      
      
 
 
 

    យា  ចាយាំ  អាវុចសា  អប្បមាណ្  ចរចតាវិមុតតិ  យា  រ  
អាកិញ្ចញ្ញា  ចរចតាវិមុតតិ  យា  រ  សុញ្ញតា  ចរចតាវិមុតតិ  
យា   រ   អនិមិតាតា   ចរចតាវិមុតតិ   អតថិ   ចោ     អាវចុសា  
ប្រិយាចយា  យាំ  ប្រិយាយាំ  អាគមម  ឥចម  ធមាមា  នានតា ា  
ចរវ  នានារយញ្ជនា   រ  អតថិ   រ     អាវុចសា    ប្រិយាចយា   
យាំ     ប្រិយាយាំ     អាគមម     ឥចម      ធមាមា      ឯកតា ា      រយញ្ជនចមវ   
នានាំ  ។       
 

១២១ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

    មាន លអាវុយសា អបបមាណ្យចយត្មវមុិតតិណា អាកិ្ញ្ាញ្ញ យចយត្មវមុិតតិ
ណា  ុញ្ញតយចយត្មវមុិតតិណា  ិង អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិណា មាន ល-
អាវុយសា មា បរោិយបដលធមទ៌ងំយ េះអាស្ ័យយេើយ មា យ ចក្តី
យ្សងាន ្ង មា ពយញ្ា ៈយ្សងាន ្ង មាន លអាវុយសា មយួយទ្ៀត មា 
បរោិយ  បដលធមទ៌ងំយ េះ  អាស្ ័យយេើយ  ក្ប៏បរជាមា យ ចក្តី 
ដូចាន   បតពយញ្ា ៈយ្សងាន  ។      
 
 
 
 

    កតចមា  ចាវុចសា  ប្រិយាចយា  យាំ  ប្រិយាយាំ  អាគមម  
ឥចម  ធមាមា  នានតា ា  ចរវ  នានារយញ្ជនា  រ  ។ 
    មាន លអាវុយសា ចុេះបរោិយដូចយមតច បដលធមទ៌ងំយ េះអាស្ ័យ
យេើយ  មា យ ចក្តីយ្សងាន ្ង  មា ពយញ្ា ៈយ្សងាន ្ង ។ 
    ឥធាវុចសា   ភិកខុ   ចមតាតាសហគចតន   ចរតសា   ឯកាំ  
ទ្ិសាំ  េរិតាវា  វហិរតិ  តថា  ទ្ុតិយាំ  តថា  តតិយាំ  តថា  
រតុតថាំ    ឥតិ    ឧទ្ធមចធា    តិរិយាំ    សរវធិ    សរវតតតាយ  
សព្វាវនតាំ  ចលាកាំ  ចមតាតាសហគចតន  ចរតសា  វិបុ្ចលន  
មហគគចតន    អប្បមាចណ្ន    អចវចរន    អរាប្ចជ្ឈន  
េរិតាវា   វិហរតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ មា ចិតតស្បក្ប យោយយមត្មត  
្ាយយៅកា  ់ ទិ្ ទី្  ១  ទិ្ ទី្  ២  ក្ដូ៏ចាន   ទិ្ ទី្  ៣    ក្ដូ៏ចាន  
ទិ្ ទី្ ៤ ក្ដូ៏ចាន  មា ចិតតស្បក្បយោយ យមត្មត ធំទូ្លាយ ស្បមាណ្
ម ិ    ម ិមា យពៀរ  ម ិមា ពា ទ្  ្ាយយៅកា យ់លាក្ទងំ   - 
អ ់       ក្នុងទិ្ ខាងយលើ    ទិ្ ខាងយស្កាម    ទិ្ ទ្ទឹ្ងគឺ្    ទិ្ ក្ណាត ល   
យស្ពាេះយក្េាួ យៅយស្បៀប េ្ឹម  ឹង តាទំងពងួ ក្នុងទី្ទងំពងួ ។      
 
 

១២២ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 

    ករុណ្សហគចតន    ចរតសា     ឯកាំ    ទ្ិសាំ    េរិតាវា  
វិហរតិ  តថា  ទ្ុតិយាំ  តថា  តតិយាំ  តថា  រតុតថាំ  ឥតិ    
ឧទ្ធមចធា    តិរិយាំ    សរវធិ    សរវតតតាយ   សព្វាវនតាំ  
ចលាកាំ      ករុណ្សហគចតន       ចរតសា       វិបុ្ចលន  
មហគគចតន    អប្បមាចណ្ន    អចវចរន    អរាប្ចជ្ឈន  
េរិតាវា    វិហរតិ   ។ 
    មា ចិតតស្បក្បយោយក្រុណា ្ាយយៅកា  ់ ទិ្ ទី្ ១  ទិ្ ទី្ ២  
ក្ដូ៏ចាន  ទិ្ ទី្ ៣    ក្ដូ៏ចាន  ទិ្ ទី្ ៤ ក្ដូ៏ចាន  មា ចិតតស្បក្បយោយ
ក្រុណាធំទូ្លាយ ស្បមាណ្ម ិ    ម ិមា យពៀរ  ម ិមា ពា ទ្  
្ាយយៅកា  ់ យលាក្ទងំអ ់ ក្នុងទិ្ ខាងយលើ ទិ្ ខាងយស្កាម 
ទិ្ ទ្ទឹ្ង គឺ្ ទិ្ ក្ណាត ល យស្ពាេះយក្េាួ  យៅយស្បៀប េ្ឹម  ឹង តា
ទងំពងួ ក្នុងទី្ទងំពងួ ។      
 
 
 

    មុទិ្តាសហគចតន     ចរតសា     ឯកាំ     ទ្ិសាំ     េរិតាវា  
វិហរតិ   តថា   ទ្ុតិយាំ   តថា   តតិយាំ   តថា   រតុតថាំ  
ឥតិ   ឧទ្ធមចធា   តិរិយាំ   សរវធិ   សរវតតតាយ   សព្វាវនតាំ  
ចលាកាំ      មុទិ្តាសហគចតន      ចរតសា       វិបុ្ចលន  
មហគគចតន    អប្បមាចណ្ន    អចវចរន    អរាប្ចជ្ឈន  
េរិតាវា    វិហរតិ   ។ 
    មា ចិតតស្បក្បយោយមុទិ្ត្ម ្ាយយៅកា  ់ ទិ្ ទី្ ១  ទិ្ ទី្ ២  
ក្ដូ៏ចាន    ទិ្ ទី្ ៣    ក្ដូ៏ចាន    ទិ្ ទី្ ៤ ក្ដូ៏ចាន   មា ចិតតស្បក្បយោយ  

មុទិ្ត្ម ធំទូ្លាយ ស្បមាណ្ម ិ    ម ិមា យពៀរ  ម ិមា ពា ទ្  
្ាយយៅកា  ់  យលាក្ទងំអ ់       ក្នុងទិ្ ខាងយលើ   ទិ្ ខាងយស្កាម  

 
 
 
 

១២៣ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 

ទិ្ ទ្ទឹ្ង គឺ្ ទិ្ ក្ណាត ល យស្ពាេះយក្េាួ  យៅយស្បៀប េ្ឹម  ឹង តា
ទងំពងួ  ក្នុងទី្ទងំពងួ ។ 
    ឧចប្កខាសហគចតន  ចរតសា     ឯកាំ     ទ្ិសាំ     េរិតាវា  
វិហរតិ   តថា   ទ្ុតិយាំ   តថា   តតិយាំ   តថា   រតុតថាំ  
ឥតិ   ឧទ្ធមចធា   តិរិយាំ   សរវធិ   សរវតតតាយ   សព្វាវនតាំ  
ចលាកាំ       ឧចប្កខាសហគចតន       ចរតសា      វិបុ្ចលន  
មហគគចតន    អប្បមាចណ្ន    អចវចរន    អរាប្ចជ្ឈន  
េរិតាវា    វិហរតិ    អយាំ    វុរចតាវុចសា    អប្បមាណ្  
ចរចតាវិមុតតិ  ។ 
    មា ចិតតស្បក្បយោយឧយបកាខ  ្ាយយៅកា  ់ ទិ្ ទី្ ១  ទិ្ ទី្ ២  
ក្ដូ៏ចាន  ទិ្ ទី្ ៣    ក្ដូ៏ចាន  ទិ្ ទី្ ៤ ក្ដូ៏ចាន  មា ចិតតស្បក្បយោយ
ឧយបកាខ ធំទូ្លាយ ស្បមាណ្ម ិ    ម ិមា យពៀរ  ម ិមា ពា ទ្  
្ាយយៅកា  ់ យលាក្ទងំអ ់ ក្នុងទិ្ ខាងយលើ ទិ្ ខាងយស្កាម 
ទិ្ ទ្ទឹ្ងគឺ្ ទិ្ ក្ណាត ល យស្ពាេះយក្េាួ យៅយស្បៀប េ្ឹម     ឹង តាទងំ- 
ពងួ ក្នុងទី្ទងំពងួ មាន លអាវុយសា យ េះយៅថ្លអបបមាណ្យចយត្មវមុិតតិ។      
 
 
 
 

    កតមា  ចាវុចសា  អាកិញ្ចញ្ញា  ចរចតាវិមុតតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា   អាកិ្ញ្ាញ្ញ យចយត្មវមុិតតិ   យតើដូចយមតច  ។      
 

    ឥធាវុចសា     ភិកខុ     សរវចសា     វិញ្ញាណ្ញ្ចាយតនាំ 
សមតិកកមម  នតថិ  កិញ្ចីតិ  អាកិញ្ចញ្ញាយតនាំ  ឧប្សមបជ្ជ  
វិហរត ិ          អយាំ         វុរចតាវុចសា           អាកិញ្ចញ្ញា          ចរចតាវិមុតតិ      ។ 
    មាន លអាវុយសា  ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ  ក្ ាងបង ូ់វ     វញិ្ជញ ណ្ញ្ជា យ-
ត ៈយោយ ពាអយ ាើយេើយចូលយៅកា អ់ាកិ្ញ្ាញ្ជញ យត រា  យោយ 

 

១២៤ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 
 

បរកិ្មាថ្ល  អាីប តិចប តួចម ិមា ដូយចនេះ  មាន លអាវុយសា  យ េះយៅថ្ល 
អាកិ្ញ្ាញ្ញ យចយត្មវមុិតតិ ។      
 
 

    កតមា  ចាវុចសា  សុញ្ញតា  ចរចតាវិមុតតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា   ុញ្ញតយចយត្មវមុិតតិ  យតើដូចយមតច  ។      
 
 
 

    ឥធ  អាវុចសា  ភិកខុ  អរញ្ញគចតា  វា  រុកខមូលគចតា  
វា  សុញ្ញាគារគចតា  វា  ឥតិ  ប្ដិសញ្ចិកខតិ  សុញ្ញមិទ្ាំ  
អចតតន   វា   អតតនិចយន   វាតិ   អយាំ   វុរចតាវុចសា  
សុញ្ញតា   ចរចតាវិមុតតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ យៅក្នុងទស្ពក្តី យៅយស្កាមមាប់
យ ើក្តី យៅក្នុង ុញ្ជញ ារសាថ  ក្តី របមងពិចរណាោ៉ោ ងយ េះថ្ល រប ់
យ េះបតងសាប ូ យចក្អតតភាព ឬ ូ យចក្វតថុ ស្មាបទំ់្ ុក្បស្មុង
េាួ   មា ចីវរ  ជាយដើម  មាន លអាវុយសា  យ េះ  យលាក្យៅថ្ល         
 ុញ្ញតយចយត្មវមុិតតិ ។      
 
 

    កតមា  ចាវុចសា  អនិមិតាតា  ចរចតាវិមុតតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា  អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ  យតើដូចយមតច  ។      
 
 
 

    ឥធាវុចសា  ភិកខុ  សរវនិមិតាតានាំ         អមនសិករា  អនិមិតតាំ         
ចរចតាសមាធឹ  ឧប្សមបជ្ជ  វិហរតិ  អយាំ  វុរចតាវុចសា    
អនិមិតាតា  ចរចតាវិមុតតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ ចូលកា យ់ចយត្ម មាធិបដល
ម ិមា  ិមតិត     យស្ពាេះម ិយក្ចិតតទុ្ក្ោក្ ់  ចំយពាេះអារមាណ៍្                 ទងំពងួ 
យ េះយៅថ្ល អ ិមតិតយចយត្មវមុិតតិ ។      
 
 

១២៥ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

 

    អយាំ    ចោ    អាវុចសា    ប្រិយាចយា    យាំ    ប្រិយាយាំ  
អាគមម  ឥចម  ធមាមា  នានតា ា  ចរវ  នានារយញ្ជនា  រ  ។ 
    មាន លអាវុយសា យ េះឯងជាបរោិយ បដលធមទ៌ងំយ េះ អាស្ ័យ
យេើយ មា យ ចក្តីយ្សងាន ្ង មា ពយញ្ា  ៈយ្សងាន ្ង ។ 
    កតចមា  អាវុចសា  ប្រិយាចយា  យាំ  ប្រិយាយាំ  អាគមម  
ឥចម  ធមាមា  ឯកតា ា  រយញ្ជនចមវ  នានាំ  ។ 
    មាន លអាវុយសា ចុេះបរោិយ ដូចយមតច បដលពួក្ធម ៌ ទងំយ េះ 
អាស្ ័យយេើយ បបរជាមា យ ចក្តីដូចាន  បតមា ពយញ្ា ៈយ្សងាន  ។ 
    រាចគា    ចោ    អាវចុសា    ប្មាណ្ករចណ្    ចោចសា  
ប្មាណ្ករចណ្   ចមាចហា   ប្មាណ្ករចណ្   ចត  
េីណ្សវសស      ភិកខុចនា        ប្ហីនា       ឧរឆិននមូលា  
តាលាវតថុកតា             អនភាវងកតា  អាយតឹ  អនុប្ោទ្ធមាមា ។ 
    មាន លអាវុយសា រាគ្ៈជាកិ្យល យធាើ ូវស្បមាណ្ យទ ៈជាកិ្យល 
យធាើ ូវស្បមាណ្ យមាេៈជាកិ្យល យធាើ ូវស្បមាណ្ កិ្យល ទងំយនាេះ 
ភកិ្ខុបដលជាេីណាស្ ព   លេះបងយ់េើយ   ផ្ទត ច់្ តិលឫ គ្ល់
យេើយ យធាើម ិឲ្យយក្ើតតយៅយទ្ៀត   ដូចយដើមយត្មន តបដលយគ្ស្ក្បបល ម ិ
ឲ្យដុេះតយៅយទ្ៀត យធាើម ិឲ្យមា បបបភាពតយៅយទ្ៀត ជាធមម៌ ិយក្ើត 
តយៅយទ្ៀត ។      
 
 

    យាវតា   ចោ    អាវុចសា  អប្បមាណ្ ចរចតាវិមុតតិចយា  
អកុប្ោ   តាសាំ   ចរចតាវិមុតតិ   អគគមកខាយតិ   សា   ចោ  
ប្នាកុប្ោ       ចរចតាវិមុតតិ      សញុ្ញា    រាចគន      សុញ្ញា  
ចោចសន   សុញ្ញា   ចមាចហន  ។      
 
 
 
 

១២៦ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

    មាន លអាវុយសា  បណាត   អបបមាណាយចយត្មវមុិតតិ  ទងំប៉ោុនាា    មា 
អកុ្បាយចយត្មវមុិតតិ ស្បយ ើរជាងវមុិតតិទងំយនាេះ យស្ពាេះអកុ្បាយចយត្ម-
វមុិតតិយនាេះ  ូ យរាគ្ៈ  ូ យយទ ៈ  ូ យយមាេៈ ។ 
    រាចគា  ចោ  អាវុចសា  កិញ្ច  ចនា  ចោសា  កិញ្ចចនា  
ចមាចហា  កិញ្ចចនា  ចត  េីណ្សវសស  ភិកខុចនា  ប្ហីនា  
ឧរឆិននមូលា   តាលាវតថុកតា   អនភាវងកតា   អាយតឹ  
អនុប្ោទ្ធមាមា  ។ 
     មាន លអាវុយសា   រាគ្ៈ ជាយស្គ្ឿងក្ងាល់   យទ ៈ ជាយស្គ្ឿងក្ងាល់ 
យមាេៈ ក្ជ៏ាយស្គ្ឿងក្ងាល់  កិ្យល ទងំយនាេះ  ភកិ្ខុ  ជាេីណាស្ ព 
  លេះបងយ់េើយ   ផ្ទត ច់្ តិលឫ គ្ល់យេើយ   យធាើវតថុ ស្មាប់
យក្ើតយទ្ៀតឲ្យអ ់រលីង ដូចយដើមយត្មន ត បដលយគ្កាបស់្ក្បបល យធាើឲ្យ 
បលងមា បបបភាព  តយៅយទ្ៀតយេើយ  ឲ្យជាធមប៌លងមា កំ្យណ្ើ ត 
តយៅយទ្ៀតយេើយ ។ 
    យាវតា      ចោ               អាវុចសា  អាកិញ្ចញ្ញា     ចរចតាវិមុតតិចយា  
អកុប្ោ   តាសាំ   ចរចតាវិមុតតិ   អគគមកខាយតិ   សា   ចោ  
ប្នាកុប្ោ     ចរចតាវិមុតតិ     សុញ្ញា     រាចគន     សុញ្ញា 
ចោចសន   សុញ្ញា   ចមាចហន  ។ 
    មាន លអាវុយសា  អាកិ្ញ្ាញ្ជញ   យចយត្មវមុិតតិ  ទងំប៉ោុនាា    មា អកុ្បា-
យចយត្មវមុិតតិ ស្បយ ើរជាងវមុិតតិទងំយនាេះ យស្ពាេះអកុ្បាយចយត្មវមុិតតិ យនាេះ 
 ូ យរាគ្ៈ  ូ យយទ ៈ  ូ យយមាេៈ ។ 
    រាចគា     ចោ     អាវុចសា     និមិតតករចណ្     ចោចសា  
និមិតតករចណ្  ចមាចហា   និមិតតករចណ្     ចត     េីណ្សវសស  

 
 
 
 
 
 

១២៧ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

ភិកខុចនា     ប្ហីនា     ឧរឆិននមូលា     តាលាវតថុកតា    
អនភាវងកតា     អាយតឹ     អនុប្ោទ្ធមាមា   ។ 
    មាន លអាវុយសា  រាគ្ៈជាកិ្យល យធាើ ូវ ិមតិត យទ ៈជាកិ្យល យធាើ
 ូវ ិមតិត យមាេៈជាកិ្យល យធាើ ូវ ិមតិត ពកួ្កិ្យល យធាើ ូវ ិមតិតទំង
យនាេះ ភកិ្ខុជាស្ពេះេីណាស្ ព   លេះបងយ់េើយ   ផ្ទត ច់្ តិលឫ 
គ្ល់យេើយ   យធាើវតថុ ស្មាបយ់ក្ើតយទ្ៀត ឲ្យអ ់រលីង ដូចយដើមយត្មន ត 
បដលយគ្កាបស់្ក្បបល  យធាើឲ្យបលងមា បបបភាព តយៅយទ្ៀតយេើយ  
ជាធមប៌លងមា កំ្យណ្ើ ត តយៅយទ្ៀតយេើយ ។ 
    យាវតា   ចោ   អាវុចសា   និមិតាតា   ចរចតាវិមុតតិចយា  
អកុប្ោ   តាសាំ   ចរចតាវិមុតតិ   អគគមកខាយតិ   សា   ចោ  
ប្នាកុប្ោ    ចរចតាវិមុតតិ    សុញ្ញា     រាចគន    សុញ្ញា 
ចោចសន    សុញ្ញា    ចមាចហន  ។ 
    មាន លអាវុយសា  ិមតិ្មត យចយត្មវមុិតតិ ទងំប៉ោុនាា   មា អកុ្បា         
យចយត្មវមុិតតិ ស្បយ ើរជាងវមុិតតិទងំយនាេះ យស្ពាេះអកុ្បាយចយត្មវមុិតតិយនាេះ 
 ូ យរាគ្ៈ  ូ យយទ ៈ  ូ យយមាេៈ ។  
    អយាំ    ចោ    អាវុចសា    ប្រិយាចយា    យាំ    ប្រិយាយាំ  
អាគមម   ឥចម   ធមាមា   ឯកតា ា   រយញ្ជនចមវ   នាននតិ  ។ 
    មាន លអាវុយសា យ េះឯង ជាបរោិយ បដលធមទ៌ងំយ េះ អាស្ ័យ
យេើយ មា យ ចក្តីដូចាន  បតមា ពយញ្ា ៈយ្សងាន  ។      
 
 
 
 

    ឥទ្មចវាចាយសាមា  សារីប្ុចតាតា  អតតមចនា  អាយសាមា  
មហាចកដឋិចក      អាយសមចតា     សារីប្ុតតសស        ភាសិតាំ   
អភិននទីតិ  ៕      
 
 
 

១២៨ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

     លុេះស្ពេះសារបុីស្ត  មា អាយុ    យពាលពាក្យ   យ េះយេើយ  
ស្ពេះមហាយកាដាិក្យតថរមា អាយុ  ក្ម៏ា ចិតតរកី្រាយ  យស្តក្អរយេើយ 
ចំយពាេះភា ិតរប ់ស្ពេះសារបុីស្តមា អាយុ  ៕ 

 
 
 
 
 

(  ុតត តបិដក្ ភាគ្ ២២ / ២៦៨-២៨៧ ) 
 

មហាចវទ្លលសុតតាំ  និដឋិតាំ 
 

មហាយវទ្លា ូស្ត   ចប ់
 

rr;ss 

 
 

ធមមរកកប្បវតតនសូត្ត  
(ប្ឋមតថាគតសូត្ត) 

 

    ឯវចមម  សុតាំ  ។  ូស្តយ េះ ( យឈាា េះធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ) គឺ្ េំុ្ 
( យឈាា េះអា  េ )   សាត បម់ក្យេើយ ោ៉ោ ងយ េះថ្ល ។ 
    ឯកាំ      សមយាំ      ភគវា     ព្រាណ្សិយាំ      វិហរតិ 
ឥសិប្តចន    មិគោចយ   ។  
      មយ័មយួ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅក្នុងទស្ព ឥ ិបត -
មគិ្ទយវ ័ រិតស្កុ្ងពារាណ្ ី ។ 
    តត្ត    ចោ    ភគវា    ប្ញ្ចវគគិចយ    ភិកខូ   អាមចនតស ិ         
    ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងស់្ត្ម ់យៅ ូវ បញ្ា វគ្គិយភកិ្ខុទងំឡាយ 
ក្នុងទី្យនាេះឯង ( ឲ្យត្មងំចិតតសាត ប ូ់វភា ិតយ េះថ្ល ) 
 

    ចទ្វចម  ភិកខចវ  អនាតា  ប្រវជិ្ចតន  ន  ចសវិតព្វា  ។ 

១២៩ 
 

 

មហាយវទ្លា ូស្ត 



 

         
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អ តធម ៌គឺ្ធមជ៌ា ា្ូវស្បតិបតតិអមខាងដល៏ាមក្ 
អាស្ក្ក្ ់ទងំឡាយ ២ ស្បការយ េះ បពារិតម ិគ្ួរយ ពគ្ប ់គឺ្ថ្លម ិគ្រួ
ស្បស្ពឹតតយ ើយ ។ 
    កតចម  ចទ្វ  ។  អ តធមទ៌ងំឡាយ ២ ោ៉ោ ងយនាេះដូចយមតច ។ 
    ចយា     ចាយាំ     កចមសុ         កមសុេលលិកនុចយាចគា      
    ធមណ៌ា បដលស្បក្បេាួ  ឲ្យជាបរំ់ពាក្ ់ យោយកាម ក្នុងកាម
ទងំឡាយ  
    ហីចនា                  ជាធមយ៌ថ្លក្ទប  
    គចមាមា                ជាធមរ៌ប ់អនក្ស្ ុក្ 
    ចោថុជ្ជនិចក        ជាធមរ៌ប ់បុងុរា  
    អនរិចយា          ម ិបម ជារប ់អរយិបុគ្គលយទ្ 
    អនតថសញ្ហិចតា ម ិស្បក្បយោយស្បយោរ យ៍ ើយ 
    ចយា  ចាយាំ  អតតកិលមថានុចយាចគា  ធមណ៌ាបដលស្បក្ប                      
យ ចក្តីលំ ក្ដល់េាួ  
    ទ្ុចកខា                 ជាយេតុនាឲំ្យលំ ក្កាយទ្យទ្ ៗ 
    អនរិចយា           ម ិបម ជារប ់អរយិបុគ្គលយទ្ 
    អនតថសញ្ហិចតា  ។  ម ិស្បក្បយោយស្បយោរ យ៍ ើយ ។ 
    ឯចត  ចត  ចោ     ភិកខចវ  ឧចភា  អចនត  អនុប្គមម          
មជ្ឈិមា  ប្ដិប្ោ  តថាគចតន  អភិសមពុោធា  រកខុករណ្ី  
ញាណ្ករណ្ី  ឧប្សមាយ  អភិញ្ញាយ  សចមាពាធាយ  
និព្វានាយ   សាំវតតតិ  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  យ ចក្តីស្បតិបតតិជាក្ណាត ល     ម ិលាយស្ច ំ 
 
 
 
 
 
 
 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣០ 
 

 



 

         
 

យោយអ តធមទ៌ងំឡាយ ពីរោ៉ោ ងយនាេះឯង បដលតថ្លគ្ត  ស្ត្ម ់
ដឹងយេើយ  ជាយ ចក្តីស្បតិបតតិ យធាើឲ្យយក្ើតបញ្ជញ ចក្ខុ ( បភនក្គឺ្ស្ ជ្ា ) 
យធាើឲ្យយក្ើតយ ចក្តីដឹងចា ់ស្ ក្ដ របមងស្បស្ពឹតតយៅ យដើមបយី ចក្តី
 ៃបរ់មាៃ ប ់ យដើមបយី ចក្តីដឹងចំយពាេះ យដើមបយី ចក្តីដឹង យោយស្បទព 
យដើមបយី ចក្តរីលំតទុ់្ក្ខ ។ 
    កតមា  រ  សា  ភិកខចវ  មជ្ឈិមា  ប្ដិប្ោ  តថាគចតន    
អភិសមពុោធា  រកខុករណ្ី  ញាណ្ករណ្ី  ឧប្សមាយ  
អភិញ្ញាយ   សចមាពាធាយ   និព្វានាយ    សាំវតតតិ  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ក្យ៏ ចក្តីស្បតិបតតិជាក្ណាត ល បដលតថ្លគ្ត
  ស្ត្ម ់ដឹងយេើយ ជាយ ចក្តីស្បតិបតតិ យធាើឲ្យយក្ើត បញ្ជញ ចក្ខុ យធាើ
ឲ្យយក្ើត  យ ចក្តីដឹងចា ់ស្ ក្ដ  របមងស្បស្ពឹតតយៅ យដើមបយី ចក្តី
 ៃបរ់មាៃ ប ់ យដើមបយី ចក្តីដឹង ចំយពាេះ យដើមបយី ចក្តីដឹង យោយស្បទព 
យដើមបយី ចក្តីរលំតទុ់្ក្ខយនាេះ យតើដូចយមតច ។ 
    អយចមវ  អរិចយា  អដឋងគិចក  មចគាគា  ។ 
    អដាងគិក្មគ្គ គឺ្ធមដូ៌ចជា ា្ូវមា អងគ ៨ ដស៏្បយ ើរយ េះឯង ( យៅថ្ល
យ ចក្តីស្បតិបតតិជាក្ណាត ល ) ។ 
    ចសយយថីទ្ាំ  ។           អដាងគិក្មគ្គយនាេះ ដូចយមតចេាេះ ។ 
    សមាមាទ្ិដឋិ                ស្ ជ្ាយល់យឃើញស្តូវ 
    សមាមាសងកចប្ោ       យ ចក្តីស្តិេះរេិះស្តូវ 
    សមាមាវាចា               មតសី្តូវ    
    សមាមាកមមចនាតា          ការងារស្តូវ 
    សមាមាអាជ្ីចវា      កិ្រោិចិញ្ា ឹមរីវតិស្តូវ       
 
 
 
 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣១ 
 

 



 

         
 

    សមាមាវាយាចមា   ពាោមស្តូវ 
    សមាមាសតិ              យ ចក្តីរឭក្ស្តូវ  
    សមាមាសមាធិ            កិ្រោិតមកល់ចិតតឲ្យ ឹងស្តូវ ។ 
    អយាំ         ចោ  សា  ភិកខចវ  មជ្ឈិមា  ប្ដិប្ោ  តថាគចតន    
អភិសមពុោធា  រកខុករណ្ី  ញាណ្ករណ្ី  ឧប្សមាយ  
អភិញ្ញាយ   សចមាពាធាយ   និព្វានាយ   សាំវតតតិ  ។ 
     មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អដាងគិក្មគ្គ យ េះឯង បដលយៅថ្ល យ ចក្តី
ស្បតិបតតិជាក្ណាត ល បដលតថ្លគ្ត   ស្ត្ម ់ដឹងយេើយ ជាយ ចក្តី
ស្បតិបតតិ យធាើឲ្យយក្ើត បញ្ជញ ចក្ខុ យធាើឲ្យយក្ើត  យ ចក្តីដឹងចា ់ស្ ក្ដ  
របមងស្បស្ពឹតតយៅ យដើមបយី ចក្តី  ៃបរ់មាៃ ប ់ យដើមបយី ចក្តី ដឹងចំយពាេះ 
យដើមបយី ចក្តី ដឹងយោយស្បទព យដើមបយី ចក្តី រលំតទុ់្ក្ខ ។ 
    ឥទ្ាំ  ចោ  ប្ន  ភិកខចវ  ទ្ុកខាំ  អរិយសរចាំ  ។  ជាតិប្ិ  
ទ្ុកខា   ជ្រាប្ិ   ទ្ុកខា   រាធិបិ្   ទ្ុកខា   មរណ្មបិ   ទ្ុកខាំ  
(ចសាកប្រិចទ្វទ្ុកខចោមនសសុោយាសាប្ិ ទ្ុកខា) អប្បិចយហិ  
សមបចយាចគា   ទ្ុចកខា   ប្ិចយហ ិ   វិប្បចយាចគា  ទ្ុចកខា  
យមបិរឆាំ   ន  លភតិ  តមបិ      ទ្ុកខាំ  សងខិចតតន  ប្ញ្ចុោោនកខនាធា  
ទ្ុកខា  ។      
 
 

មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ជាតិ គឺ្កិ្រោិ ក្ យក្ើតទ េ ធ ជាយេតុនាមំក្ ូវ
ទុ្ក្ខ ររា គឺ្កិ្រោិច ់ស្ាសំ្ាទ េ ធ ក្ជ៏ាយេតុ នាមំក្ ូវទុ្ក្ខ ពាធិ 
គឺ្ រំងឺតមាក តទ់ងំឡាយ ក្ជ៏ាយេតុ នាមំក្ ូវទុ្ក្ខ មរណ្ៈ គឺ្កិ្រោិ
បបក្ធាា យ  ទ េ ធ  ក្ជ៏ាយេតុ  នាមំក្ ូវទុ្ក្ខ  (  យ ចក្តីយសាក្
េសកឹ្េសួល  ទុ្ក្ខ          យទម  ស       ិង យ ចក្តីចយងអៀតចងអល់ចិតតទងំឡាយ  
 
 
 
 
 
 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣២ 
 

 



 

         
 

ក្ជ៏ាយេតុ នាមំក្ ូវទុ្ក្ខ ) កិ្រោិស្បក្បយោយ តា  ិង  ងាខ រ    
ទងំឡាយ បដលម ិជាទី្ស្ ឡាញ់យពញចិតត ក្ជ៏ាយេតុនាមំក្ ូវទុ្ក្ខ 
កិ្រោិ  ស្ពាតស់្      ចក្ តា    ិង    ងាខ រទងំឡាយ   បដលជាទី្ 
ស្ ឡាញ់យពញចិតត  ក្ជ៏ាយេតុនាមំក្ ូវទុ្ក្ខ  កាលយបើចង ់  ូវវតថុ
ណាមយួយេើយ ម ិ   ូវវតថុយនាេះ កិ្រោិម ិ  យនាេះ ក្ជ៏ាយេតុ 
នាមំក្ ូវទុ្ក្ខ ឧ ទ ក្ខ ធទងំឡាយ ៥ បដលតថ្លគ្ត បមតងយេើយ 
យោយបំស្ពួញ ក្ជ៏ាយេតុនាមំក្ ូវទុ្ក្ខ ក្ងទុ្ក្ខមា ជាតិជាយដើមយ េះ 
យឈាា េះថ្ល ទុ្ក្ខអរយិ ចា ។ 
    ឥទ្ាំ     ចោ     ប្ន     ភិកខចវ     ទ្ុកខសមុទ្ចយា      
អរិយសរចាំ   ។       យាយាំ         តណ្ហា        ចោចនារភវិក  
ននទិរាគសហគតា  តត្ត  តត្តាភិននទិនី  ។ ចសយយថីទ្ាំ ។  
កមតណ្ហា   ភវតណ្ហា   វិភវតណ្ហា  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ តណាហ ឯណា បដលរបមងត្មក្ប់តង ូវភពងាី 
ស្បក្បយោយតយស្មក្ យោយអំណាចទ  យ ចក្តីយស្តក្ស្តអាល មា 
កិ្រោិរកី្រាយ ក្នុងអារមាណ៍្យនាេះ ៗ ជាស្បស្ក្តី ។ តណាហ យនាេះ ដូច-
យមតចេាេះ ។ ( តណាហ យនាេះ ) គឺ្កាមតណាហ  ១ ភវតណាហ  ១ វភិវតណាហ  ១ 
តណាហ ទងំ ៣ យ េះ យឈាា េះថ្ល ទុ្ក្ខ មុទ្យអរយិ ចា ។ 
    ឥទ្ាំ  ចោ  ប្ន  ភិកខចវ  ទ្ុកខនិចរាចធា  អរិយសរចាំ  ។  
ចយា   តសាចយវ   តណ្ហាយ   អចសសវិរាគនិចរាចធា  
ចាចគា   ប្ដិនិសសចគាគា   មុតតិ   អនាលចយា  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   កិ្រោិ  រលំតប់ង ់   ូវតណាហ   យនាេះ  យោយ 
អរយិមគ្គ         ម ិឲ្យមា យ   ល់          កិ្រោិលេះបង ូ់វ         តណាហ យនាេះ  
 
 
 
 
 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣៣ 
 

 

១៣២ 



 

         
 

កិ្រោិរលា ់យចល ូវតណាហ យនាេះ កិ្រោិរចួ្ុតចក្ តណាហ យនាេះ 
កិ្រោិម ិមា អាល័យ ក្នុងតណាហ យនាេះឯណា ។ កិ្រោិរលំតប់ង ូ់វ
តណាហ  យោយអរយិមគ្គ ម ិឲ្យមា យ   ល់ ជាយដើមយ េះឯង 
យឈាា េះថ្ល ទុ្ក្ខ ិយរាធអរយិ ចា ។  
    ឥទ្ាំ  ចោ  ប្ន  ភិកខចវ  ទ្ុកខនិចរាធគាមិនី  ប្ដិប្ោ    
អរិយសរចាំ  ។  អយចមវ  អរិចយា  អដឋងគិចក  មចគាគា  ។  
ចសយយថីទ្ាំ  ។  សមាមាទ្ិដឋិ  សមាមាសងកចប្ោ  សមាមាវាចា  
សមាមាកមមចនាតា  សមាមាអាជ្ីចវា  សមាមាវាយាចមា  សមាមាសតិ  
សមាមាសមាធិ  ។ 
      មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អដាងគិក្មគ្គដស៏្បយ ើរយ េះឯង ដូចយមតចេាេះ ។ 
គឺ្ ស្ ជ្ាយល់យឃើញស្តូវ យ ចក្តីស្តិេះរេិះស្តូវ  មតសី្តូវ ការងារស្តូវ    
កិ្រោិចិញ្ា ឹមរីវតិស្តូវ ពាោមស្តូវ យ ចក្តីរឭក្ស្តូវ កិ្រោិតមកល់ចិតត
ឲ្យ ឹងស្តូវ ។ អដាងគិក្មគ្គដស៏្បយ ើរយ េះឯងយឈាា េះថ្ល    ទុ្ក្ខ ិយរាធាម ីិ 
បដិបទអរយិ ចា ។ 
    ( កាលស្ត្ម ់យទ្ នា ូវលក្ខណ្ៈ ទ អរយិ ចា ៤ ស្បការ ដូយចនេះ
យេើយ យទ្ើបស្ត្ម ់យទ្ នា ូវញាណ្ទងំ ៣ ស្បការ គឺ្ ចាញ្ជញ ណ្ 
កិ្ចាញ្ជញ ណ្ ក្តញ្ជញ ណ្ ឲ្យទូ្យៅក្នុងអរយិ ចា ៤ តយៅយទ្ៀតថ្ល ) : 
     

    ឥទ្ាំ     ទ្ុកខាំ     អរិយសរចនតិ     ចម     ភិកខចវ     ប្ុចរវ  
អននុសសុចតសុ ធចមមសុ  រកខុាំ  ឧទ្ោទិ្  ញាណ្ាំ  ឧទ្ោទិ្  
ប្ញ្ញា ឧទ្ោទិ្  វិជាជា  ឧទ្ោទិ្  អាចលាចក  ឧទ្ោទិ្  ។     
 

    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ     ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ 
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ    វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ       ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង 
 
 
 
 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣៤ 
 
 

 



 

         
 

យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល យ េះជា ទុ្ក្ខអរយិ ចា ដូយចនេះយ ើយ ។ 
    តាំ   ចោ   ប្និទ្ាំ   ទ្ុកខាំ   អរិយសរចាំ   ប្រិចញ្ញយយនតិ   ចម  
ភិកខចវ  ប្ុចរវ   អននុសសុចតសុ  ធចមមសុ  រកខុាំ  ឧទ្ោទ្ិ  
ញាណ្ាំ   ឧទ្ោទិ្   ប្ញ្ញា   ឧទ្ោទិ្   វិជាជា   ឧទ្ោទិ្  
អាចលាចក   ឧទ្ោទិ្  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ              ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ  
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល ទុ្ក្ខអរយិ ចាយ េះឯង គ្ួរបតកំ្ណ្តដឹ់ង 
យោយបញ្ជញ  ដូយចនេះយ ើយ ។ 
    តាំ   ចោ   ប្និទ្ាំ   ទ្ុកខាំ   អរិយសរចាំ   ប្រិញ្ញាតនតិ   ចម  
ភិកខចវ  ប្ុចរវ   អននុសសុចតសុ  ធចមមសុ  រកខុាំ  ឧទ្ោទ្ិ  
ញាណ្ាំ   ឧទ្ោទិ្   ប្ញ្ញា   ឧទ្ោទិ្   វិជាជា   ឧទ្ោទិ្  
អាចលាចក   ឧទ្ោទិ្  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ 
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល ទុ្ក្ខអរយិ ចាយ េះឯង តថ្លគ្តកំ្ណ្តដឹ់ង
  យេើយដូយចនេះយ ើយ។       
 
 

    ឥទ្ាំ  ទ្ុកខសមុទ្ចយា  អរិយសរចនតិ   ចម       ភិកខចវ    ប្ុចរវ
អននុសសុចតសុ  ធចមមសុ  រកខុាំ    ឧទ្ោទិ្  ញាណ្ាំ  ឧទ្ោទិ្ 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣៥ 
 
 

 



 

         
 

 ប្ញ្ញា  ឧទ្ោទ្ិ  វិជាជា  ឧទ្ោទិ្  អាចលាចក  ឧទ្ោទិ្ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ  
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ     សាត បថ់្ល   យ េះជា   ទុ្ក្ខ មុទ្យអរយិ ចា  ដូយចនេះ
យ ើយ ។ 
    តាំ        ចោ  ប្និទ្ាំ  ទ្ុកខសមុទ្ចយា  អរិយសរចាំ  ប្ហាតរវនតិ   
ចម   ភិកខចវ  ប្ុចរវ  អននុសសុចតសុ   ធចមមសុ  រកខុាំ  ឧទ្ោទិ្  
ញាណ្ាំ   ឧទ្ោទិ្   ប្ញ្ញា   ឧទ្ោទិ្   វិជាជា   ឧទ្ោទិ្  
អាចលាចក   ឧទ្ោទិ្  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ    ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ  
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ     សាត បថ់្ល ទុ្ក្ខ មុទ្យអរយិ ចា យ េះឯង គ្រួបត
លេះបង ់ដូយចនេះយ ើយ ។ 
    តាំ  ចោ  ប្និទ្ាំ  ទ្ុកខសមុទ្ចយា  អរិយសរចាំ  ប្ហីននត ិ  
ចម  ភិកខចវ        ប្ុចរវ  អននុសសុចតសុ  ធចមមសុ  រកខុាំ  ឧទ្ោទិ្  
ញាណ្ាំ   ឧទ្ោទិ្   ប្ញ្ញា   ឧទ្ោទិ្   វិជាជា   ឧទ្ោទិ្  
អាចលាចក   ឧទ្ោទិ្  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ   វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ   ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ       ដល់តថ្លគ្ត        ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ       បដលពីយដើម     តថ្លគ្តម ិ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣៦ 
 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល  ទុ្ក្ខ មុទ្យអរយិ ចា យ េះឯង តថ្លគ្ត
លេះបង ់ យេើយ ដូយចនេះយ ើយ ។          

      ឥទ្ាំ  ទ្ុកខនិចរាចធា  អរយិសរចនតិ  ចម  ភិកខចវ  ប្ុចរវ   
អននុសសុចតសុ    ធចមមសុ    រកខុាំ     ឧទ្ោទិ្    ញាណ្ាំ  
ឧទ្ោទិ្  ប្ញ្ញា  ឧទ្ោទិ្  វិជាជា  ឧទ្ោទិ្  អាចលាចក  
ឧទ្ោទិ្  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ 
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល យ េះជា ទុ្ក្ខ ិយរាធអរយិ ចា ដូយចនេះយ ើយ ។ 
    តាំ  ចោ  ប្និទ្ាំ  ទ្ុកខនិចរាចធា  អរិយសរចាំ  សរឆិកតរវនតិ
ចម      ភិកខចវ  ប្ចុរវ  អននុសសុចតស ុ ធចមមសុ  រកខុាំ  ឧទ្ោទិ្  
ញាណ្ាំ   ឧទ្ោទិ្   ប្ញ្ញា   ឧទ្ោទិ្   វិជាជា   ឧទ្ោទិ្  
អាចលាចក   ឧទ្ោទិ្  ។  
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ                ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ  
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល ទុ្ក្ខ ិយរាធអរយិ ចា យ េះឯង គ្រួបតយធាើឲ្យ
ជាក្ច់ា ់ ដូយចនេះយ ើយ ។      
 
 
 
 
 

     តាំ  ចោ  ប្និទ្ាំ  ទ្ុកខនិចរាចធា  អរិយសរចាំ  សរឆិកតនតិ 
ចម  ភិកខចវ  ប្ុចរវ     អននុសសុចតសុ  ធចមមសុ  រកខុាំ ឧទ្ោទិ្  

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣៧ 
 
 

 



 

         
 

ញាណ្ាំ      ឧទ្ោទិ្       ប្ញ្ញា        ឧទ្ោទិ្        វិជាជា    ឧទ្ោទិ្
អាចលាចក   ឧទ្ោទិ្  ។  
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ   ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ  
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល ទុ្ក្ខ ិយរាធអរយិ ចា យ េះឯង តថ្លគ្តយធាើឲ្យ
ជាក្ច់ា ់  យេើយ ដូយចនេះយ ើយ ។ 
             ឥទ្ាំ  ទ្ុកខនិចរាធគាមិនី  ប្ដិប្ោ  អរិយសរចនតិ  
ចម  ភិកខចវ  ប្ុចរវ  អននុសសុចតសុ            ធចមមសុ  រកខុាំ  ឧទ្ោទ្ិ  
ញាណ្ាំ   ឧទ្ោទិ្   ប្ញ្ញា   ឧទ្ោទិ្   វិជាជា   ឧទ្ោទិ្  
អាចលាចក  ឧទ្ោទិ្  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ 
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល យ េះជា ទុ្ក្ខ ិយរាធាម ីិបដិបទអរយិ ចា 
ដូយចនេះយ ើយ ។ 
     តាំ    ចោ    ប្និទ្ាំ    ទ្ុកខនិចរាធគាមិនី    ប្ដិប្ោ   
អរិយសរចាំ       ភាចវតរវនតិ       ចម       ភិកខចវ      ប្ុចរវ  
អននុសសុចតសុ     ធចមមសុ     រកខុាំ     ឧទ្ោទិ្     ញាណ្ាំ   
ឧទ្ោទិ្       ប្ញ្ញា       ឧទ្ោទ្ិ       វិជាជា       ឧទ្ោទ្ិ  
អាចលាចក  ឧទ្ោទិ្ ។                                                          
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ                ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ  

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣៨ 
 
 

 



 

         
 

បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ       វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ   ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល ទុ្ក្ខ ិយរាធាម ីិបដិបទអរយិ ចា យ េះឯង 
គ្រួបតចយស្មើ ឲ្យយក្ើតយ ើង ដូយចនេះយ ើយ ។ 
    តាំ     ចោ     ប្និទ្ាំ     ទ្ុកខនិចរាធគាមិនី     ប្ដិប្ោ 
អរិយសរចាំ       ភាវិតនតិ       ចម       ភិកខចវ       ប្ុចរវ    
អននុសសុចតសុ    ធចមមសុ    រកខុាំ    ឧទ្ោទិ្    ញាណ្ាំ   
ឧទ្ោទិ្        ប្ញ្ញា       ឧទ្ោទិ្       វិជាជា       ឧទ្ោទិ្  
អាចលាចក    ឧទ្ោទ្ិ  ។  
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   ចក្ខុយក្ើតយ ើងយេើយ  ញាណ្យក្ើតយ ើងយេើយ 
បញ្ជញ យក្ើតយ ើងយេើយ វជិាា យក្ើតយ ើងយេើយ ព ាឺភាសឺាា ងយក្ើតយ ើង
យេើយ ដល់តថ្លគ្ត ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ បដលពីយដើម តថ្លគ្តម ិ
ធាា ប ់ ឮ   សាត បថ់្ល ទុ្ក្ខ ិយរាធាម ីិបដិបទអរយិ ចា យ េះឯង 
តថ្លគ្តចយស្មើ ឲ្យយក្ើតយ ើង  យេើយ ដូយចនេះយ ើយ ។      
 
 
 

    យាវកីវញ្ច    ចម     ភិកខចវ     ឥចមសុ     រតូស ុ 
អរិយសចរចស ុ  ឯវនតិប្រិវដតាំ  ោវាទ្សាករំ  យថាភូតាំ  
ញាណ្ទ្សសនាំ  ន  សុវិសុទ្ធាំ  អចហាសិ   
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ បញ្ជញ បដលដឹងចា ់ យឃើញចា ់ត្មមពិត 
មា បរវិដតៈ ៣ មា អាការៈ ១២ ោ៉ោ ងយ េះ ( ស្បស្ពឹតតយៅ ) ក្នុងអរយិ-
 ចាទងំឡាយ ៤ យ េះ យៅម ិទ ប់រ ុិទ្ធលអ មា ដល់តថ្លគ្ត 
អ ់កាលស្តឹមណា  
    ចនវ       តាវាហាំ    ភិកខចវ    សចទ្វចក     ចលាចក      សមារចក 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៣៩ 
 
 

 



 

         
 

សត្រហមចក  សសសមណ្ត្ព្ហមណ្យិា   ប្ជាយ       សចទ្វ-
មនុសាយ      អនុតតរំ      សមាមាសចមាពាធឹ      អភិសមពុចោធា  
ប្រចញ្ញាសឹ  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ តថ្លគ្ត ក្ម៏ ិទ យ់បតជ្ាេាួ ថ្ល ជាអនក្ស្ត្ម ់
ដឹង ូវ មាា  យមាះ ធិញ្ជញ ណ្ ឥតមា យ ចក្តីដឹងឯយទ្ៀតទស្ក្បលងជាង 
ក្នុងយលាក្ស្ពមទំងយទ្វយលាក្ មារយលាក្ ស្ពេាយលាក្ក្នុងពពួក្ តា
ស្ពមទងំ  មណ្ស្ពាេាណ៍្ ស្ពមទំង ម ុ សជា មាតិយទ្ព  ិង 
ម ុ សដយ៏   អ ់កាលស្តឹមយណាេះ យៅយ ើយយទ្ ។ 
    យចតា    រ    ចោ    ចម    ភិកខចវ    ឥចមសុ    រតូសុ  
អរិយសចរចស ុ  ឯវនតិប្រិវដតាំ  ោវាទ្សាករំ  យថាភូតាំ  
ញាណ្ទ្សសនាំ   សុវិសុទ្ធាំ   អចហាសិ ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ក្ប៏ញ្ជញ បដលដឹងចា ់ យឃើញចា ់ត្មមពិត 
មា បរវិដតៈ ៣ មា អាការៈ ១២ ោ៉ោ ងយ េះ ( ស្បស្ពឹតតយៅ ) ក្នុងអរយិ-
 ចាទងំឡាយ ៤ យ េះបរ ុិទ្ធលអមា ដល់តថ្លគ្តក្នុងកាលឯណា។  
    អថាហាំ    ភិកខចវ    សចទ្វចក    ចលាចក    សមារចក  
សត្រហមចក        សសសមណ្ត្ព្ហមណ្ិយា         ប្ជាយ  
សចទ្វមនុសាយ   អនុតតរំ   សមាមាសចមាពាធឹ   អភិសមពុចោធា  
ប្រចញ្ញាសឹ  ។ 
    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ តថ្លគ្ត យបតជ្ាេាួ ថ្ល ជាអនក្ស្ត្ម ់ដឹង ូវ
 មាា  យមាះ ធិញ្ជញ ណ្ ឥតមា យ ចក្តីដឹងឯយទ្ៀត ទស្ក្បលងជាង ក្នុង
យលាក្ស្ពមទងំយទ្វយលាក្ មារយលាក្ ស្ពេាយលាក្  ក្នុងពពួក្ តាស្ពម-
ទងំ មណ្ស្ពាេាណ៍្ ស្ពមទងំ  ម ុ សជា មាតិយទ្ព  ិងម ុ ស- 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៤០ 
 
 

 



 

         
 

ដយ៏   ក្នុងកាលយណាេះឯង ។  

 
 
 

    ញាណ្ញ្ច  ប្ន  ចម  ទ្សសនាំ  ឧទ្ោទិ្  អកុប្ោ  ចម  
វិមុតតិ  អយមនតិមា  ជាតិ  នតថិោនិ  បុ្នរភចវាតិ  ។ 
    ក្ប៏ញ្ជញ  បដលដឹងចា ់ យឃើញចា ់ យក្ើតយ ើងយេើយ ដល់
តថ្លគ្ត ដូយចនេះថ្ល យ ចក្តីរចួ្ុតវយិ  រប ់តថ្លគ្ត ម ិបស្បស្ត ប់
ក្យស្មើក្យទ្ៀតយ ើយ ជាតិយ េះ ក្ជ៏ាទី្បំ្ុតស្តឹមយ េះយេើយ ឥ ូវយ េះ
ភពងាី គឺ្ការស្ត បយ់ក្ើតយទ្ៀត ក្ម៏ ិមា យ ើយ ។ 
    ឥទ្មចវារ  ភគវា  ។   
    ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្   ស្ត្ម ់យទ្ នា ស្ពេះធមាចក្កបបវតត  ូស្ត
យ េះ ( ចបយ់េើយ ) ។ 
    អតតមនា   ប្ញ្ចវគគិយា   ភិកខូ   ភគវចតា   ភាសិតាំ  
អភិននទុនតិ  ។ 
    បញ្ា វគ្គិយភកិ្ខុទំងឡាយ ក្ម៏ា ចិតតយស្តក្អររកី្រាយ  ឹងភា ិត 
រប ់ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ យោយទស្ក្យពក្ ។ 
    ឥមសមិញ្ច     ប្ន     ចវយាករណ្សមឹ     ភញ្ញមាចន  
អាយសមចតា   ចកណ្ឌញ្ញសស   វិរជ្ាំ   វីតមលាំ   ធមមរកខុាំ  
ឧទ្ោទិ្ 
    នាកាលយវយាក្រណ៍្ គឺ្ស្ពេះ ូស្ត បដលឥតមា ាថ្លយ េះ បដល
ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ កំ្ពុងស្ត្ម ់យទ្ នា ធមាចក្ខុ គឺ្យសាត្មបតតិមគ្គ   
ដស៏្  ចក្ធូលីគឺ្រាគ្ៈ  ស្  ចក្ម េិលគឺ្អកុ្ លយក្ើតយ ើងយេើយ 
ដល់ស្ពេះយកាណ្ឌ ញ្ញ ៈដម៏ា អាយុថ្ល 
    យាំកិញ្ចិ  សមុទ្យធមមាំ  សរវនតាំ  និចរាធធមមនតិ  ។ 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៤១ 
 
 

 



 

         
 

    ធមាជាតណាមយួ     មា កិ្រោិយក្ើតយ ើង    ជាធមាត្ម  ធមាជាតយនាេះ
ទងំអ ់ មា កិ្រោិរលតយ់ៅវញិជាធមាត្ម ។ 
    ប្វតតិចត  រ  ភគវតា  ធមមរចកក  ។ 
    ក្ន៏ាកាល ស្ពេះធមាចក្កបបវតត  ូស្ត គឺ្ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ង់
ស្ត្ម ់យទ្ នាចបយ់េើយ ។ 
    ភុមាមា     ចទ្វា     សទ្ទមនុសាចវសុាំ     ឯតមភគវតា  
ព្រាណ្សិយាំ  ឥសិប្តចន  មិគោចយ  អនុតតរំ  ធមមរកកាំ  
ប្វតតិតាំ  អប្បដិវតតិយាំ  សមចណ្ន  វា  ត្ព្ហមចណ្ន  
វា  ចទ្ចវន  វា  មាចរន  វា  ត្រហមុនា  វា  ចកនរិ  វា  
ចលាកសមិនតិ  ។ 
    ភុមាយទ្វត្មទងំឡាយ ក្ញុ៏ាំង ំយ ងឲ្យលា ឮ់យ ើង ដូយចនេះថ្ល 
ចស្ក្ គឺ្ធមយ៌ េះ ឥតមា ចស្ក្ឯណាមយួទស្ក្បលងជាង គឺ្ មណ្ៈក្តី 
ស្ពាេាណ៍្ក្តី យទ្វត្មក្តី មារក្តី ស្ពេាក្តី អនក្ឯណា ីមយួក្តីក្នុងយលាក្   
 បមតង  ពំុ  យ ើយ  មា បត  ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ស្ពេះអងគស្ត្ម ់
 បមតងយេើយ ក្នុងឥ ិបត មគិ្ទយវ ័ រិតស្កុ្ងពារាណ្ ី ។ 
    ភុមាមានាំ  ចទ្វានាំ  សទ្ទាំ  សុតាវា  ចាតុមមហារាជ្ិក  ចទ្វា  
សទ្ទមនុសាចវសុាំ ។ យទ្វត្មទងំឡាយ ក្នុងជា ច់តុមាហារារ 
  ឮ ំយ ងទ ភុមាយទ្វត្មទងំឡាយយេើយ    ក្ញុ៏ាំង ំយ ងឲ្យលា  ់
ឮយ ើង ( យោយយ ចក្តី រយ ើរដូចាន  ) ។ 
    ចាតុមមហារាជ្ិកនាំ  ចទ្វានាំ  សទ្ទាំ  សុតាវា  តាវតតឹសា  
ចទ្វា  សទ្ទមនុសាចវសុាំ ។ យទ្វត្មទងំឡាយ ក្នុងជា ត់្មវតតិងស 
  ឮ ំយ ងទ យទ្វត្ម      ក្នុងជា ច់តុមាហារារយេើយ ក្ញុ៏ាំង ំយ ង 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៤២ 
 
 

 



 

         
 

ឲ្យលា ឮ់យ ើង ( យោយយ ចក្តី រយ ើរដូចាន  ) ។ 

    តាវតតឹសានាំ   ចទ្វានាំ   សទ្ទាំ   សុតាវា   យាមា   ចទ្វា  
សទ្ទមនុសាចវសុាំ ។ យទ្វត្មទងំឡាយ ក្នុងជា ោ់មា   ឮ
 ំយ ងទ យទ្វត្ម ក្នុងជា ត់្មវតតិងសយេើយ     ក្ញុ៏ាំង ំយ ង      ឲ្យលា ឮ់ 
យ ើង ( យោយយ ចក្តី រយ ើរដូចាន  ) ។ 
    យាមានាំ   ចទ្វានាំ    សទ្ទាំ    សុតាវា   តុសិតា   ចទ្វា  
សទ្ទមនុសាចវសុាំ ។  យទ្វត្មទងំឡាយ ក្នុងជា តុ់ ិត   ឮ
 ំយ ងទ យទ្វត្ម  ក្នុងជា ោ់មាយេើយ    ក្ញុ៏ាំង ំយ ង  ឲ្យលា ឮ់ 
យ ើង ( យោយយ ចក្តី រយ ើរដូចាន  ) ។ 
     តុសិតានាំ   ចទ្វានាំ   សទ្ទាំ   សតុាវា   និមាមានរតី   ចទ្វា  
សទ្ទមនុសាចវសុាំ ។  យទ្វត្មទងំឡាយ ក្នុងជា  ិ់មាា  រតី   
ឮ ំយ ងទ យទ្វត្ម ក្នុងជា តុ់ ិតយេើយ ក្ញុ៏ាំង ំយ ង ឲ្យលា ឮ់ 
យ ើង ( យោយយ ចក្តី រយ ើរដូចាន  ) ។ 
     និមាមានរតីនាំ  ចទ្វានាំ   សទ្ទាំ   សុតាវា   ប្រនិមមិតវសវតតី   
ចទ្វា    សទ្ទមនុសាចវសុាំ   ។    យទ្វត្មទងំឡាយ   ក្នុងជា ់
បរ ិមាតិវ វតតី   ឮ ំយ ង ទ យទ្វត្ម ក្នុងជា  ិ់មាា  រតីយេើយ ក្៏
ញុាំង ំយ ង  ឲ្យលា ឮ់យ ើង ( យោយយ ចក្តី រយ ើរដូចាន  ) ។      
 
 

    ប្រនិមមិតវសវតតីនាំ ចទ្វានាំ សទ្ទាំ សុតាវា ត្រហមកយិក   
ចទ្វា  សទ្ទមនុសាចវសុាំ  ឯតមភគវតា  ព្រាណ្សិយាំ  
ឥសិប្តចន  មិគោចយ  អនុតតរំ  ធមមរកកាំ  ប្វតតិតាំ  
អប្បដិវតតិយាំ សមចណ្ន  វា  ត្ព្ហមចណ្ន វា  ចទ្ចវន    
វា  មាចរន             វា   ត្រហមុនា    វា   ចកនរិ  វា   ចលាកសមិនតិ  ។    

 
 
 
 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៤៣ 
 
 

 



 

         
 

    យទ្វត្មទងំឡាយ ក្នុងពួក្ស្ពេា   ឮ ំយ ងទ យទ្វត្ម ក្នុងជា ់
បរ ិមាតិវ វតតីយេើយ ក្ញុ៏ាំង ំយ ងឲ្យលា ឮ់យ ើង ដូយចនេះថ្ល ចស្ក្ 
គឺ្ធមយ៌ េះ ឥតមា ចស្ក្ឯណាមយួ ទស្ក្បលងជាង គឺ្ មណ្ៈក្តី 
ស្ពាេាណ៍្ក្តី យទ្វត្មក្តី មារក្តី ស្ពេាក្តី អនក្ឯណា ីមយួក្តីក្នុងយលាក្   
 បមតងពំុ  យ ើយ  មា បត   ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្   ស្ពេះអងគស្ត្ម ់
 បមតងយេើយ  ក្នុងឥ ិបត មគិ្ទយវ ័ រិតស្កុ្ងពារាណ្ ី ។  
    ឥតិហ   ចតន   េចណ្ន   ចតន   មុហចុតតន   យាវ  
ត្រហមចលាក  សចោទា  អរភុគគរឆិ  ។ 
     ំយ ងសាធុការ  លា ឮ់យ ើងយៅ  ដរាបដល់ស្ពេាយលាក្  ក្នុង
េណ្ៈយនាេះ ក្នុងមយួរយំពចយនាេះ យោយអាការលា ឮ់ត    ៗ  ាន  ដូយចនេះ ។ 
    អយញ្ច          ទ្សសហសសី  ចលាកធាតុ  សងកមបិ  សមបកមបិ  
សមបចវធិ ។ ទងំមុ ឺយលាក្ធាតុយ េះ ក្ក៏្យស្ក្ើក្ញាបញ័់រ ទងំខាង
យលើ ទងំខាងយស្កាម  ិងញាបញ័់រក្នុងទិ្ ទងំពងួ ។ 
    អប្បមាចណ្     រ     ឧឡាចរា     ឱភាចសា     ចលាចក  
ោតុរចហាសិ   អតិកកមម   ចទ្វានាំ   ចទ្វានុភាវនតិ  ។ 
    ទងំរ ាី  ដរុ៏ងយរឿង  ទស្ក្យពក្   ឹងស្បមាណ្ម ិ    ក្ ាងយលើ  
យទ្វា ុភាព  ទ យទ្វត្មទងំឡាយ  ក្យ៏ក្ើតយ ើងស្ ក្ដ  ក្នុងយលាក្ ។      
 
 
 

    អថចោ  ភគវា  ឧោនាំ  ឧោចនសិ  អញ្ញាសិ  វត  
ចភា  ចកណ្ឌចញ្ញា  អញ្ញាសិ  វត  ចភា  ចកណ្ឌចញ្ញាតិ  ។ 
    លំោបយ់នាេះ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់ ស្ទ្ងប់ ាឺ ូវឧទ វាចថ្ល 
ឱ ! យកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ   យចេះដឹងយេើយេន៎ ឱ ! យកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ   យចេះដឹង
យេើយេន៎ ។      
 
 
 

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ១៤៤ 
 
 

 



 

         
 

 

    ឥតិហិទ្ាំ  អាយសមចតា  ចកណ្ឌញ្ញសស  អញ្ញាចកណ្ឌ-
ចញ្ញាចតវវ  នាមាំ  អចហាសីតិ  ។ 
យស្ពាេះយេតុយនាេះ ពាក្យថ្លអញ្ជញ យកាណ្ឌ ញ្ញ ៈយ េះឯង   មក្ជាយឈាា េះ 
ទ ស្ពេះយកាណ្ឌ ញ្ញ ៈ ដម៏ា អាយុ ។  ( បិដក្ភាគ្ ៦/២៨-៣៦,៣៩/២៣៩-២៤៦ ។ ) 

 
ធមមរកកប្បវតតនសុតតាំ និដឋិតាំ  

ធមាចក្កបបវតត  ូស្ត ចប់ 
 

rr;ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

អនតតលកខណ្សូត្ត 
     
 
 
 
 
 

    ឯវចមម   សុតាំ    ូស្តយ េះ  ( យឈាា េះ អ តតលក្ខណ្ ូស្ត ) គឺ្ េំុ្ 
( យឈាា េះអា  េ )   សាត បម់ក្យេើយ ោ៉ោ ងយ េះថ្ល 
    ឯកាំ    សមយាំ    ភគវា    ព្រាណ្សិយាំ    វិហរត ិ 
ឥសិប្តចន  មិគោចយ  ។   មយ័មយួ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ 
ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅក្នុងទី្ទស្ពឥ ិបត មគិ្ទយវ ័ រិតស្កុ្ងពារាណ្ ី ។ 
    តត្ត  ចោ  ភគវា  ប្ញ្ចវគគិចយ  ភិកខូ  អាមចនតស ិ     
ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងស់្ត្ម ់យៅ ូវបញ្ា វគ្គីយភ៍កិ្ខុទងំឡាយ ក្នុង
ទី្យនាេះ ( ឲ្យនាាំន ត្មងំចិតតសាត ប ូ់វភា ិតយ េះ ) ថ្ល 
    រូប្ាំ  ភិកខចវ  អនតាតា  ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  រូបគឺ្រាងកាយ 
ជាអ ត្មត  ម ិបម ជារប ់េាួ យ ើយ ។ 
    រូប្ញ្ច  ហិទ្ាំ  ភិកខចវ  អតាតា  អភវិសស  មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ ស្ប ិ ណាយបើរូបយ េះ ជារប ់េាួ ពិតបម   
 
 
 
 
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត    អ តតក្ថ្ល   ១៤៥ 
 
 

 



 

         
 

 
 

    ន  យិទ្ាំ  រូប្ាំ  អាព្ធាយ  សាំវចតតយយ  រូបយ េះ ក្ម៏ ិគ្បបី
ស្បស្ពឹតតយៅយដើមបអីាពាធ គឺ្រមៃតឺមាក តយ់ ើយ 
    លចរភថ  រ  រូចប្  ឯវាំ  ចម  រូប្ាំ  ចហាតុ  ឯវាំ  ចម  រូប្ាំ  
មា  អចហាសីតិ  ។  មា៉ោងយទ្ៀត  បុគ្គលគ្បប ី  (  ូវអំណាច ) 
ក្នុងរូបថ្ល  ូមឲ្យរូបរប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយៅ  ូមកំុ្ឲ្យរូបរប ់អញ 
ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។ 
     យសាមា   រ    ចោ   ភិកខចវ   របូ្ាំ   អនតាតា   តសាមា   រូប្ាំ  
អាព្ធាយ  សាំវតតតិ  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  រូបជាអ ត្មត ពិតបម  
យស្ពាេះយេតុយនាេះ   ជារូបយចេះបតស្បស្ពឹតតយៅយដើមបអីាពាធ  
    ន  រ  លរភតិ  រូចប្  ឯវាំ  ចម  រូប្ាំ  ចហាតុ  ឯវាំ  ចម  រូប្ាំ  
មា  អចហាសីតិ  ។  មា៉ោងយទ្ៀត បុគ្គលម ិ   (  ូវអំណាច ) 
ក្នុងរូបថ្ល  ូមឲ្យរូបរប ់អញោ៉ោ ងយ េះយៅ  ូមកំុ្ឲ្យរូបរប ់អញ 
ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។  
    ចវទ្នា  អនតាតា  យវទ្នា ម ិបម ជារប ់េាួ យ ើយ  
    ចវទ្នា  រ  ហិទ្ាំ  ភិកខចវ  អតាតា  អភវិសស  មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ  ស្ប ិ ណាយបើយវទ្នាយ េះជារប ់េាួ ពិតបម   
    ន  យិទ្ាំ  ចវទ្នា  អាព្ធាយ  សាំវចតតយយ   យវទ្នាយ េះ 
ក្ម៏ ិគ្បបសី្បស្ពឹតតយៅយដើមបអីាពាធយ ើយ 
    លចរភថ  រ  ចវទ្នាយ  ឯវាំ  ចម  ចវទ្នា  ចហាតុ  ឯវាំ  
ចម  ចវទ្នា  មា  អចហាសីតិ  ។  មា៉ោងយទ្ៀត  បុគ្គល គ្បប ី  
(  ូវអំណាច ) ក្នុងយវទ្នាថ្ល  ូមឲ្យយវទ្នារប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយៅ 
 ូមកំុ្ឲ្យយវទ្នារប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។      
 
 
 
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត    អ តតក្ថ្ល   ១៤៦ 
 
 

 



 

         
 

     
 
 

    យសាមា    រ    ចោ    ភិកខចវ    ចវទ្នា    អនតាតា    តសាមា    
ចវទ្នា  អាព្ធាយ   សាំវតតតិ   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យវទ្នា
ជាអ ត្មត  ពិតបម  យស្ពាេះយេតុយនាេះ   ជាយវទ្នា យចេះបតស្បស្ពឹតតយៅ 
យដើមបអីាពាធ  
    ន  រ  លរភតិ  ចវទ្នាយ  ឯវាំ  ចម  ចវទ្នា  ចហាតុ  
ឯវាំ  ចម  ចវទ្នា  មា  អចហាសីត ិ ។  មា៉ោងយទ្ៀត បុគ្គលម ិ
   (  ូវអំណាច ) ក្នុងយវទ្នាថ្ល  ូមឲ្យយវទ្នារប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះ
យៅ  ូមកំុ្ឲ្យយវទ្នារប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។ 
    សញ្ញា  អនតាតា   ញ្ជញ  ម ិបម ជារប ់េាួ យ ើយ 
    សញ្ញា  រ  ហិទ្ាំ  ភិកខចវ  អតាតា  អភវិសស  មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ ស្ប ិ ណាយបើ ញ្ជញ យ េះ ជារប ់េាួ ពិតបម  
    ន  យិទ្ាំ  សញ្ញា  អាព្ធាយ  សាំវចតតយយ   ញ្ជញ  យ េះ ក្៏
ម ិគ្បប ីស្បស្ពឹតតយៅ យដើមបអីាពាធយ ើយ 
    លចរភថ  រ  សញ្ញាយ  ឯវាំ  ចម  សញ្ញា  ចហាតុ  ឯវាំ  
ចម   សញ្ញា   មា   អចហាសីតិ  ។  មា៉ោងយទ្ៀត  បុគ្គលគ្បប ី  
(  ូវអំណាច ) ក្នុង ញ្ជញ ថ្ល  ូមឲ្យ ញ្ជញ  រប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយៅ 
 ូមកំុ្ឲ្យ ញ្ជញ  រប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។ 
    យសាមា    រ    ចោ    ភិកខចវ    សញ្ញា    អនតាតា    តសាមា    
សញ្ញា  អាព្ធាយ   សាំវតតតិ   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  ញ្ជញ ជា
អ ត្មត  ពិតបម  យស្ពាេះយេតុយនាេះ   ជា ញ្ជញ  យចេះបតស្បស្ពឹតតយៅ 
យដើមបអីាពាធ 
    ន  រ  លរភតិ   សញ្ញាយ  ឯវាំ  ចម  សញ្ញា  ចហាតុ  ឯវាំ  
 
 
 
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត    អ តតក្ថ្ល   ១៤៧ 
 
 

 



 

         
 

 

ចម   សញ្ញា   មា   អចហាសីតិ  ។   មា៉ោងយទ្ៀត  បុគ្គលម ិ   
(  ូវអំណាច ) ក្នុង ញ្ជញ ថ្ល  ូមឲ្យ ញ្ជញ  រប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយៅ 
 ូមកំុ្ឲ្យ ញ្ជញ  រប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។ 
    ស្ខារា  អនតាតា  ងាខ រទងំឡាយ   ម ិបម   ជារប ់េាួ យ ើយ 
    ស្ខារា  រ  ហិទ្ាំ  ភិកខចវ  អតាតា  អភវិសសំសុ  មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ     ស្ប ិ ណាយបើ ងាខ រទងំឡាយយ េះ ជារប ់េាួ ពិតបម  
    ន  យិទ្ាំ ស្ខារា  អាព្ធាយ  សាំវចតតយយុាំ   ងាខ រ
ទងំឡាយយ េះ  ក្ម៏ ិគ្បបសី្បស្ពឹតតយៅយដើមបអីាពាធយ ើយ 
    លចរភថ  រ  ស្ខាចរសុ  ឯវាំ  ចម  ស្ខារា  ចហានតុ  ឯវាំ  
ចម   ស្ខារា   មា   អចហសុនតិ  ។  មា៉ោងយទ្ៀត  បុគ្គលគ្បប ី  
(  ូវអំណាច ) ក្នុង ងាខ រទងំឡាយថ្ល  ូមឲ្យ ងាខ រទងំឡាយ 
រប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយៅ  ូមកំុ្ឲ្យ  ងាខ រទងំឡាយរប ់អញ   
ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។ 
    យសាមា    រ    ចោ    ភិកខចវ    ស្ខារា    អនតាតា    តសាមា    
ស្ខារា   អាព្ធាយ   សាំវតតនតិ   មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ    
 ងាខ រទងំឡាយ      ជាអ ត្មត ពិតបម      យស្ពាេះយេតុយនាេះ     ជា
 ងាខ រទងំឡាយ   យចេះបតស្បស្ពឹតតយៅយដើមបអីាពាធ 
    ន  រ  លរភតិ  ស្ខាចរសុ  ឯវាំ  ចម  ស្ខារា  ចហានតុ  
ឯវាំ ចម ស្ខារា  មា  អចហសុនតិ ។  មា៉ោងយទ្ៀត  បុគ្គលម ិ
    (  ូវអំណាច ) ក្នុង ងាខ រទងំឡាយ ថ្ល  ូមឲ្យ ងាខ រ
ទងំឡាយរប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយៅ  ូមកំុ្ឲ្យ ងាខ រទងំឡាយ   
រប ់អញ  ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។ 
 
 
 
 
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត    អ តតក្ថ្ល   ១៤៨ 
 
 

 



 

         
 

    វិញ្ញាណ្ាំ   អនតាតា   វញិ្ជញ ណ្  ម ិបម ជារប ់េាួ យ ើយ 
    វិញ្ញាណ្ញ្ច  ហិទ្ាំ  ភិកខចវ  អតាតា  អភវិសស  មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ ស្ប ិ ណាយបើវញិ្ជញ ណ្យ េះ ជារប ់េាួ ពិតបម  
    ន  យិទ្ាំ  វិញ្ញាណ្ាំ  អាព្ធាយ  សាំវចតតយយ  វញិ្ជញ ណ្ 
យ េះ  ក្ម៏ ិគ្បប ី ស្បស្ពឹតតយៅ  យដើមបអីាពាធយ ើយ 
    លចរភថ  រ  វិញ្ញាចណ្  ឯវាំ  ចម  វិញ្ញាណ្ាំ  ចហាតុ  
ឯវាំ  ចម  វិញ្ញាណ្ាំ  មា  អចហាសីតិ  ។  មា៉ោងយទ្ៀត  បុគ្គល
គ្បប ី  (  ូវអំណាច ) ក្នុងវញិ្ជញ ណ្ថ្ល  ូមឲ្យវញិ្ជញ ណ្ រប ់អញ 
ោ៉ោ ងយ េះយៅ  ូមកំុ្ឲ្យវញិ្ជញ ណ្រប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។ 
    យសាមា  រ  ចោ  ភិកខចវ  វិញ្ញាណ្ាំ  អនតាតា  តសាមា    
វិញ្ញាណ្ាំ  អាព្ធាយ  សាំវតតតិ  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ វញិ្ជញ ណ្
ជាអ ត្មត ពិតបម  យស្ពាេះយេតុយនាេះ   ជាវញិ្ជញ ណ្យចេះបតស្បស្ពឹតតយៅ  
យដើមបអីាពាធ 
    ន  រ  លរភតិ  វិញ្ញាចណ្  ឯវាំ  ចម  វិញ្ញាណ្ាំ  ចហាតុ  
ឯវាំ  ចម  វិញ្ញាណ្ាំ  មា  អចហាសីតិ  ។  មា៉ោងយទ្ៀត  បុគ្គល
ម ិ   (  ូវអំណាច ) ក្នុងវញិ្ជញ ណ្ថ្ល  ូមឲ្យវញិ្ជញ ណ្ រប ់អញ 
ោ៉ោ ងយ េះយៅ  ូមកំុ្ឲ្យវញិ្ជញ ណ្ រប ់អញ ោ៉ោ ងយ េះយ ើយ ។ 
    តាំ  កឹ  មញ្ញថ  ភិកខចវ  រូប្ាំ  និរចាំ  វា  អនិរចាំ  វាតិ  ។     
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អនក្ទងំឡាយ  មាគ ល់ ូវយ ចក្តីយនាេះ ថ្ល    
ដូចយមតច រូបយទ្ៀង ឬម ិយទ្ៀង ។ 
    អនិរចាំ   ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ   រូបម ិយទ្ៀងយទ្ ។           
យាំ   ប្នានិរចាំ   ទ្ុកខាំ   វា   តាំ   សុេាំ  វាតិ  ។                                       រប ់ឯណា 
 
 
 
 
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត    អ ិចាក្ថ្ល   ១៤៩ 
 
 

 



 

         
 

បដលម ិយទ្ៀង រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ឬជា ុេ ។ 
    ទ្ុកខាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ។ 
    យាំ    ប្នានិរចាំ    ទ្ុកខាំ    វិប្រណិ្មធមមាំ    កលលាំ    ន ុ   
តាំ  សមនុប្សសិតុាំ   ឯតាំ   មម   ឯចសាហមសមិ   ឯចសា   
ចម  អតាតាតិ  ។  ក្រ៏ប ់ឯណា បដលម ិយទ្ៀង បដលជាទុ្ក្ខ មា 
យ ចក្តីបស្បស្បួលជាធមាត្ម គ្រួឬ យដើមប ឹីងយល់យឃើញ  ូវរប ់យនាេះ 
ថ្ល  ុេ៎ះរប ់អញ  ុេ៎ះជាអញ   ុេ៎ះជាេាួ អញ ។ 
    ចនា  ចហតាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  ម ិគ្រួយដើមប ី 
 ឹងយល់យឃើញ ោ៉ោ ងយនាេះយទ្ ។ 
        តាំ  កឹ  មញ្ញថ  ភិកខចវ  ចវទ្នា  និចាចា  វា  អនិចាចា  
វាតិ  ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អនក្ទងំឡាយ  មាគ ល់ ូវយ ចក្តី
យនាេះថ្លដូចយមតច យវទ្នាយទ្ៀង ឬម ិយទ្ៀង ។ 
    អនិចាចា  ភចនត ។ បពិស្តស្ពេះអងគ ដច៏យស្មើ   យវទ្នាម ិយទ្ៀងយទ្។ 
    យាំ   ប្នានិរចាំ   ទ្ុកខាំ   វា   តាំ   សុេាំ  វាតិ  ។          រប ់ឯណា
បដលម ិយទ្ៀង រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ឬជា ុេ ។ 
    ទ្ុកខាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ។  
    យាំ    ប្នានិរចាំ    ទ្ុកខាំ    វិប្រណិ្មធមមាំ    កលលាំ    ន ុ   
តាំ  សមនុប្សសិតុាំ   ឯតាំ   មម   ឯចសាហមសមិ   ឯចសា   
ចម  អតាតាតិ  ។  ក្រ៏ប ់ឯណា បដលម ិយទ្ៀង បដលជាទុ្ក្ខ មា 
យ ចក្តីបស្បស្បួលជាធមាត្ម គ្រួឬ យដើមប ឹីងយល់យឃើញ  ូវរប ់យនាេះ 
ថ្ល  ុេ៎ះរប ់អញ  ុេ៎ះជាអញ   ុេ៎ះជាេាួ អញ ។ 
    ចនា  ចហតាំ  ភចនត  ។     បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ   ម ិគ្រួយដើមប ឹីង 
 
 
 
 
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត    អ ិចាក្ថ្ល   ១៥០ 
 
 

 



 

         
 

យល់យឃើញ ោ៉ោ ងយនាេះយទ្ ។ 
    តាំ   កឹ   មញ្ញថ   ភិកខចវ   សញ្ញា   និចាចា   វា   អនិចាចា  
វាតិ  ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អនក្ទងំឡាយ  មាគ ល់ ូវយ ចក្តី
យនាេះថ្លដូចយមតច  ញ្ជញ យទ្ៀង ឬម ិយទ្ៀង ។ 
    អនិចាចា  ភចនត ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ   ញ្ជញ ម ិយទ្ៀងយទ្ ។ 
    យាំ   ប្នានិរចាំ   ទ្ុកខាំ   វា   តាំ  សុេាំ  វាតិ  ។           រប ់ឯណា 
បដលម ិយទ្ៀង រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ឬជា ុេ ។ 
    ទ្ុកខាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ។ 
    យាំ    ប្នានិរចាំ    ទ្ុកខាំ    វិប្រណិ្មធមមាំ    កលលាំ    ន ុ   
តាំ  សមនុប្សសិតុាំ   ឯតាំ   មម   ឯចសាហមសមិ   ឯចសា   
ចម  អតាតាតិ  ។  ក្រ៏ប ់ឯណា បដលម ិយទ្ៀង បដលជាទុ្ក្ខ មា 
យ ចក្តីបស្បស្បួលជាធមាត្ម គ្រួឬ យដើមប ឹីងយល់យឃើញ  ូវរប ់យនាេះ 
ថ្ល  ុេ៎ះរប ់អញ  ុេ៎ះជាអញ   ុេ៎ះជាេាួ អញ ។ 
    ចនា  ចហតាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  ម ិគ្រួយដើមប ី 
 ឹងយល់យឃើញ ោ៉ោ ងយនាេះយទ្ ។ 
        តាំ   កឹ   មញ្ញថ   ភិកខចវ   ស្ខារា   និចាចា   វា   
អនិចាចា  វាតិ  ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អនក្ទងំឡាយ  មាគ ល់ ូវ
យ ចក្តីយនាេះថ្លដូចយមតច  ងាខ រទងំឡាយយទ្ៀង ឬម ិយទ្ៀង ។ 
    អនិចាចា   ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ   ងាខ រទងំឡាយ 
ម ិយទ្ៀងយទ្ ។ 
    យាំ   ប្នានិរចាំ   ទ្ុកខាំ   វា  តាំ   សុេាំ  វាតិ  ។           រប ់ឯណា 
បដលម ិយទ្ៀង រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ឬជា ុេ ។      
 
 
 
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត    អ ិចាក្ថ្ល   ១៥១ 
 
 

 



 

         
 

    ទ្ុកខាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ។  
    យាំ    ប្នានិរចាំ    ទ្ុកខាំ    វិប្រណិ្មធមមាំ    កលលាំ    ន ុ   
តាំ  សមនុប្សសិតុាំ   ឯតាំ   មម   ឯចសាហមសមិ   ឯចសា   
ចម  អតាតាតិ  ។  ក្រ៏ប ់ឯណា បដលម ិយទ្ៀង បដលជាទុ្ក្ខ មា 
យ ចក្តីបស្បស្បួលជាធមាត្ម គ្រួឬ យដើមប ឹីងយល់យឃើញ  ូវរប ់យនាេះ 
ថ្ល  ុេ៎ះរប ់អញ  ុេ៎ះជាអញ   ុេ៎ះជាេាួ អញ ។ 
    ចនា  ចហតាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  ម ិគ្រួយដើមប ី 
 ឹងយល់យឃើញ ោ៉ោ ងយនាេះយទ្ ។ 
    តាំ   កឹ   មញ្ញថ   ភិកខចវ   វិញ្ញាណ្ាំ   និរចាំ   វា   អនិរចាំ  
វាតិ  ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អនក្ទងំឡាយ  មាគ ល់ ូវយ ចក្តី
យនាេះថ្លដូចយមតច វញិ្ជញ ណ្យទ្ៀង ឬម ិយទ្ៀង ។ 
    អនិរចាំ  ភចនត ។      បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ   វញិ្ជញ ណ្ម ិយទ្ៀងយទ្។ 
    យាំ   ប្នានិរចាំ   ទ្ុកខាំ   វា   តាំ   សុេាំ  វាតិ  ។        រប ់ឯណា 
បដលម ិយទ្ៀង រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ឬជា ុេ ។ 
    ទ្ុកខាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  រប ់យនាេះជាទុ្ក្ខ ។  
    យាំ    ប្នានិរចាំ    ទ្ុកខាំ    វិប្រណិ្មធមមាំ    កលលាំ    ន ុ   
តាំ  សមនុប្សសិតុាំ   ឯតាំ   មម   ឯចសាហមសមិ   ឯចសា   
ចម  អតាតាតិ  ។  ក្រ៏ប ់ឯណា បដលម ិយទ្ៀង បដលជាទុ្ក្ខ មា 
យ ចក្តីបស្បស្បួលជាធមាត្ម គ្រួឬ យដើមប ឹីងយល់យឃើញ  ូវរប ់យនាេះ 
ថ្ល  ុេ៎ះរប ់អញ  ុេ៎ះជាអញ   ុេ៎ះជាេាួ អញ ។ 
    ចនា  ចហតាំ  ភចនត  ។  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  ម ិគ្រួយដើមប ី 
 ឹងយល់យឃើញ ោ៉ោ ងយនាេះយទ្ ។      
 
 
 
      
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត    អ ិចាក្ថ្ល   ១៥២ 
 
 

 



 

         
 

 
 

    តសាមាតិហ  ភិកខចវ  យាំ  កិញ្ចិ  រូប្ាំ  អតីតានាគតប្បរចុ-
ប្បននាំ  អជ្ឈតតាំ  វា  រហិោធា  វា  ឱឡារិកាំ  វា  សុេុមាំ  វា  
ហីនាំ  វា  ប្ណ្ីតាំ  វា  យនទូចរ  សនតិចក  វា  សរវាំ  រូប្ាំ  
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យស្ពាេះយេតុយនាេះ រូបឯណាមយួ បដលជាអតីតក្តី 
ជាអនាគ្តក្តី  ជាបចាុបប នក្តី  ខាងក្នុងក្តី  ខាងយស្ៅក្តី  យស្ាតស្ាតក្តី 
លអិតក្តី  យថ្លក្ទបក្តី  ឧតតមក្តី  រូបឯណា  បដលមា   ក្នុងទី្ឆ្ៃ យក្តី 
ក្នុងទី្រិតក្តី  រូបទងំអ ់យនាេះ  ក្ស៏្ា ប់តជារូប (ប៉ោុយណាណ េះឯង)       
 
 
 
 

    ចនតាំ    មម    ចនចសាហមសមិ    ន    ចមចសា    អតាតាតិ  
ឯវចមតាំ   យថាភូតាំ   សមមប្បញ្ញាយ   ទ្ដឋរវាំ  ។  
    អនក្ទងំឡាយ  គ្រួយឃើញ   ូវយ ចក្តី ុេ៎ះ  យោយស្ ជ្ាដល៏អ ត្មម
យ ចក្តីពិត ោ៉ោ ងយ េះ ដូយចនេះថ្ល  ុេ៎ះម ិបម រប ់អញ  ុេ៎ះម ិបម ជា
អញ   ុេ៎ះម ិបម ជាេាួ រប ់អញយ ើយ ។      
 
 
 
 

    យា  ករិ  ចវទ្នា  អតីតានាគតប្បរចុប្បនានា  អជ្ឈតាតា  
វា   រហិោធា   វា   ឱឡារិក   វា   សុេុមា   វា   ហីនា  
វា  ប្ណ្ីតា  វា  យា  ទ្ូចរ  សនតិចក  វា  សព្វា  ចវទ្នា   
យវទ្នាឯណាមយួ  បដលជាអតីតក្តី  ជាអនាគ្តក្តី  ជាបចាុបប នក្តី  
ខាងក្នុងក្តី   ខាងយស្ៅក្តី   យស្ាតស្ាតក្តី   លអិតក្តី   យថ្លក្ទបក្តី   
ឧតតមក្តី  យវទ្នាឯណា បដលមា ក្នុងទី្ឆ្ៃ យក្តី  ក្នុងទី្រិតក្តី  យវទ្នា
ទងំអ ់យនាេះ  ក្ស៏្ា ប់តជាយវទ្នា  (ប៉ោុយណាណ េះឯង )       
 
 

    ចនតាំ    មម    ចនចសាហមសមិ    ន    ចមចសា    អតាតាតិ  
ឯវចមតាំ   យថាភូតាំ   សមមប្បញ្ញាយ   ទ្ដឋរវាំ  ។       
 
 
 
 
 
 

អ តតលក្ខណ្ ូស្ត  ការដឹង  ិង ការយឃើញត្មមយ ចក្តីពិត ១៥៣ 
 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    អនក្ទងំឡាយ       គ្រួយឃើញ     ូវយ ចក្តី ុេ៎ះ     យោយស្ ជ្ាដល៏អ  ត្មម
យ ចក្តីពិត  ោ៉ោ ងយ េះ  ដូយចនេះថ្ល   ុេ៎ះម ិបម រប ់អញ   ុេ៎ះម ិបម  
ជាអញ   ុេ៎ះម ិបម ជាេាួ រប ់អញយ ើយ ។ 
    យា  ករិ  សញ្ញា  អតីតានាគតប្បរចុប្បនានា  អជ្ឈតាតា  
វា   រហិោធា   វា   ឱឡារិក   វា   សុេុមា   វា   ហីនា  
វា  ប្ណ្ីតា  វា  យា  ទ្ូចរ  សនតិចក  វា  សព្វា  សញ្ញា   
 ញ្ជញ ឯណាមយួ  បដលជាអតីតក្តី  ជាអនាគ្តក្តី  ជាបចាុបប នក្តី  
ខាងក្នុងក្តី   ខាងយស្ៅក្តី   យស្ាតស្ាតក្តី   លអិតក្តី   យថ្លក្ទបក្តី   
ឧតតមក្តី   ញ្ជញ ឯណា បដលមា ក្នុងទី្ឆ្ៃ យក្តី  ក្នុងទី្រិតក្តី   ញ្ជញ
ទងំអ ់យនាេះ  ក្ស៏្ា ប់តជា ញ្ជញ   (ប៉ោុយណាណ េះឯង )      
 
 
 

    ចនតាំ    មម    ចនចសាហមសមិ    ន    ចមចសា    អតាតាតិ  
ឯវចមតាំ   យថាភូតាំ   សមមប្បញ្ញាយ   ទ្ដឋរវាំ  ។  
    អនក្ទងំឡាយ  គ្រួយឃើញ   ូវយ ចក្តី ុេ៎ះ  យោយស្ ជ្ាដល៏អ ត្មម
យ ចក្តីពិត ោ៉ោ ងយ េះ ដូយចនេះថ្ល  ុេ៎ះម ិបម រប ់អញ  ុេ៎ះម ិបម ជា
អញ   ុេ៎ះម ិបម ជាេាួ រប ់អញយ ើយ ។       
 
 

    ចយ  ចករិ  ស្ខារា  អតីតានាគតប្បរចុប្បនានា  អជ្ឈតាតា  
វា   រហិោធា   វា   ឱឡារិក   វា   សុេុមា   វា   ហីនា  
វា  ប្ណ្ីតា  វា  ចយ  ទ្ូចរ  សនតិចក  វា  សចរវ  ស្ខារា         
 ងាខ រទងំឡាយ   ឯណាមយួ    បដលជាអតីតក្តី    ជាអនាគ្តក្តី  
ជាបចាុបប នក្តី  ខាងក្នុងក្តី   ខាងយស្ៅក្តី   យស្ាតស្ាតក្តី   លអិតក្តី   
យថ្លក្ទបក្តី ឧតតមក្តី  ងាខ រទងំឡាយឯណា បដលមា ក្នុងទី្ឆ្ៃ យក្តី  
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ក្នុងទី្រិតក្តី    ងាខ រទងំឡាយ   ទងំអ ់យនាេះ   ក្ស៏្ា ប់តជា ងាខ រ 
( ប៉ោុយណាណ េះឯង )  

    ចនតាំ    មម     ចនចសាហមសមិ     ន    ចមចសា     អតាតាតិ  
ឯវចមតាំ    យថាភូតាំ    សមមប្បញ្ញាយ    ទ្ដឋរវាំ   ។  
    អនក្ទងំឡាយ  គ្រួយឃើញ   ូវយ ចក្តី ុេ៎ះ  យោយស្ ជ្ាដល៏អ ត្មម
យ ចក្តីពិត ោ៉ោ ងយ េះ ដូយចនេះថ្ល  ុេ៎ះម ិបម រប ់អញ  ុេ៎ះម ិបម ជា
អញ   ុេ៎ះម ិបម ជាេាួ រប ់អញយ ើយ ។ 
    យាំ  កិញ្ចិ  វិញ្ញាណ្ាំ  អតីតានាគតប្បរចុប្បននាំ  អជ្ឈតតាំ  
វា   រហិោធា   វា   ឱឡារិកាំ   វា   សុេុមាំ   វា   ហីនាំ   វា   
ប្ណ្ីតាំ   វា   យនទូចរ   សនតិចក   វា   សរវាំ   វិញ្ញាណ្ាំ  
វញិ្ជញ ណ្  ឯណាមយួ  បដលជាអតីតក្តី  ជាអនាគ្តក្តី  ជាបចាុបប នក្តី  
ខាងក្នុងក្តី  ខាងយស្ៅក្តី  យស្ាតស្ាតក្តី  លអិតក្តី យថ្លក្ទបក្តី  ឧតតមក្តី 
វញិ្ជញ ណ្ឯណា  បដលមា ក្នុងទី្ឆ្ៃ យក្តី  ក្នុងទី្រិតក្តី  វញិ្ជញ ណ្      
ទងំអ ់យនាេះ  ក្ស៏្ា ប់តជាវញិ្ជញ ណ្ ( ប៉ោុយណាណ េះឯង ) 
    ចនតាំ     មម     ចនចសាហមសមិ    ន    ចមចសា            អតាតាតិ 
ឯវចមតាំ    យថាភូតាំ    សមមប្បញ្ញាយ    ទ្ដឋរវាំ   ។  
    អនក្ទងំឡាយ  គ្រួយឃើញ   ូវយ ចក្តី ុេ៎ះ  យោយស្ ជ្ាដល៏អ ត្មម
យ ចក្តីពិត ោ៉ោ ងយ េះ ដូយចនេះថ្ល  ុេ៎ះម ិបម រប ់អញ  ុេ៎ះម ិបម ជា
អញ   ុេ៎ះម ិបម ជាេាួ រប ់អញយ ើយ ។ 
    ឯវាំ  ប្សសំ  ភិកខចវ  សុតវា  អរិយសាវចក  រូប្សមឹបិ្  
និរវិនទតិ   ចវទ្នាយប្ិ   និរវិនទតិ   សញ្ញាយប្ិ   និរវិនទតិ  
ស្ខាចរសុប្ិ  និរវិនទតិ  វិញ្ញាណ្សមឹប្ិ  និរវិនទតិ  មាន លភកិ្ខុ-
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ទងំឡាយ អរយិសាវក័្   សាត បយ់េើយ យល់យឃើញោ៉ោ ងយ េះ      
ក្យ៏ ឿយណាយក្នុងរូប្ង          យ ឿយណាយក្នុងយវទ្នា្ង យ ឿយណាយ
ក្នុង ញ្ជញ ្ង យ ឿយណាយក្នុង ងាខ រទងំឡាយ្ង យ ឿយណាយ
ក្នុងវញិ្ជញ ណ្្ង 
    និរវិនទាំ    វិរជ្ជតិ    វិរាគា   វិមុរចត ិ   កាលយបើ
យ ឿយណាយ ( ោ៉ោ ងយ េះយេើយ ) ក្ស៏្  ចក្តយស្មក្ ចិតតក្៏្ ុត
ស្  េះ ( ចក្អា វៈ ) យស្ពាេះកិ្រោិស្  ចក្តយស្មក្ 
    វិមុតតសមឹ  វិមុតតមីតិ  ញាណ្ាំ  ចហាតិ  កាលបដលចិតត្ុត
ស្  េះ ( ចក្អា វៈ ) យេើយ ញាណ្ ( រប ់អរយិសាវក័្យនាេះ ) ក្៏
យក្ើតយ ើងស្ ក្ដថ្ល ចិតត ( រប ់អញ ) ្ុតស្  េះ ( ចក្អា វៈ ) 
យេើយ 
    េីណ្   ជាតិ   វុសិតាំ   ត្រហមររិយាំ   កតាំ   ករណ្ីយាំ  
នាប្រំ  ឥតថតាតាយាតិ  ប្ជានាតីតិ  ។  ( អរយិសាវក័្យនាេះ ) ក្៏
ដឹងចា ់ដូយចនេះថ្ល ជាតិ ( រប ់អញ ) អ ់យេើយ       មគ្គស្ពេាចរយិធម៌
អញ  យៅរចួយេើយ កិ្ចាបដលគ្រួយធាើ អញក្ ៏ យធាើរចួយេើយ      
កិ្ចាឯយទ្ៀតយស្ៅពីយ េះ  ម ិមា  ( ដល់អញ ) យ ើយ ។ 
    ឥទ្មចវារ    ភគវា   ។   ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ជាមាា  ់ 
ស្ទ្ង ់ ស្ត្ម ់   បមតង ូវ ូស្តយ េះ  ចបយ់េើយ  ។ 
    អតតមនា   ប្ញ្ចវគគិយា   ភិកខូ   ភគវចតា   ភាសិតាំ  
អភិននទុាំ  ។  បញ្ា វគ្គិយភកិ្ខុទងំឡាយ ក្ម៏ា ចិតតយស្តក្អរ រកី្រាយ 
ចំយពាេះភា ិត  ទ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់ ។ 
      ឥមសមិញ្ច       ប្ន       ចវយាករណ្សមឹ      ភញ្ញមាចន    
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    ប្ញ្ចវគគិយានាំ     ភិកខូនាំ     អនុោោយ     អាសចវហិ  
រិតាតានិ    វិមុរចឹសូតិ   ។  

    ក្ក៏ាលបដល ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់ កំ្ពុងស្ត្ម ់ បមតង   
 ូវយវយាក្រណ៍្យ េះ  ចិតតរប ់ភកិ្ខុទងំ  ៥  រូប    រចួស្  េះ
យេើយ ចក្អា វៈ  ទងំឡាយ   យស្ពាេះម ិស្បកា ម់ា ំ  ( ថ្លអញ ថ្ល
យយើងយទ្ៀតយ ើយ ) ។ ( វ ិយ័បិដក្ភាគ្ ៦/៤០-៤៧, បិដក្ ៣៣ / ១៥៥-១៦០ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 អនតតលកខណ្សុតតាំ និដឋិតាំ ។   
អ តតលក្ខណ្ ូស្ត ចប ់។  
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អាទ្ិតតប្រិយាយសូត្ត 
     
 
 
 
 
 

     ឯវចមម  សុតាំ    ូស្តយ េះ  ( យឈាា េះអាទិ្តតបរោិយ ូស្ត )  គឺ្  
េំុ្( យឈាា េះអា  េ )   សាត បម់ក្យេើយ ោ៉ោ ងយ េះថ្លៈ 
    ឯកាំ  សមយាំ  ភគវា  គយាយាំ  វិហរតិ  គយាសីចស  
សទ្ធឹ  ភិកខុសហចសសន  ។   មយ័មយួ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្     
ជាមាា  ់ ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅក្នុង គ្ោ ី ៈស្បយទ្  រិត េឹងយឈាា េះគ្ោ 
ជាមយួ ឹងភកិ្ខុ ១ ពា អ់ងគ ។ 
    តត្ត   ចោ   ភគវា   ភិកខូ   អាមចនតសិ   ស្ពេះដម៏ា       
ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់ ស្ទ្ងស់្ត្ម ់យៅភកិ្ខុទំងឡាយ ក្នុងគ្ោ ី ៈ
ស្បយទ្ យនាេះ ( ឲ្យនាាំន ត្មងំចិតតសាត ប ូ់វភា ិតដូយចនេះថ្ល ) 

១៥៧ 
 
 

 



 

         
 

    សរវាំ    ភិកខចវ    អាទ្ិតតាំ    មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   វតថុទងំពងួ
ជារប ់យៅត  
    កិញ្ច    ភិកខចវ    សរវាំ    អាទ្តិតាំ              មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ   
វតថុទងំពួងជារប ់យៅត  គឺ្អាីេាេះ ។ 
    រកខុាំ   ភិកខចវ   អាទ្ិតតាំ  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ បភនក្ជារប ់យៅត  
    រូោ         អាទ្ិតាតា        រូបទងំឡាយ ជារប ់យៅត   
    រកខុវិញ្ញាណ្ាំ  អាទ្ិតតាំ  វញិ្ជញ ណ្អាស្ ័យ ឹងបភនក្ ជារប ់យៅត  
    រកខុសមផចសា អាទ្ិចតាតា            មផ សអាស្ ័យ ឹងបភនក្ជារប ់យៅត  
    យមបិទ្ាំ   រកខុសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ  
សុេាំ  វា  ទ្ុកខាំ  វា  អទុ្កខមសុេាំ  វា  យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវ
អារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម ទុ្ក្ខម ិបម  ុេក្តី 
យក្ើតយ ើងយស្ពាេះចក្ខុ មផ សជាបចាយ័ឯណា  
    តមបិ  អាទ្ិតតាំ  យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ  ក្ជ៏ារប ់យៅត  
    ចកន   អាទ្ិតតាំ   យៅត យោយអាី  
    អាទ្ិតតាំ  រាគគគិនា  ចោសគគិនា  ចមាហគគិនា  អាទ្ិតតាំ  
ជាតិយា  ជ្រាមរចណ្ន  ចសាចកហិ  ប្រិចទ្ចវហិ  ទ្ុចកខហ ិ 
ចោមនចសសហិ  ឧោយាចសហិ  អាទ្ិតតនតិ  វោមិ  ។      
តថ្លគ្តយពាលថ្ល  យៅត យោយយភាើងគឺ្រាគ្ៈ  យោយយភាើងគឺ្យទ ៈ 
យោយយភាើងគឺ្យមាេៈ យៅត យោយយ ចក្តីយក្ើត យោយយ ចក្តីច ់
ស្ាសំ្ា  ិងយ ចក្តីសាា ប ់ យៅត យោយយ ចក្តីយសាក្ យោយយ ចក្តី
េសកឹ្េសួល យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងកាយ យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងចិតត 
យោយយ ចក្តីចយងអៀតចងអល់ក្នុងចិតតទងំឡាយ ។ 

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  វតថុទងំពងួជារប ់យៅត  ១៥៨ 
 
 

 



 

         
 

    ចសាតាំ  អាទ្ិតតាំ   ស្តយចៀក្ ជារប ់យៅត      
    សោទា  អាទ្ិតាតា      ំយ ងទងំឡាយ ជារប ់យៅត   
    ចសាតវិញ្ញាណ្ាំ    អាទ្ិតតាំ     វញិ្ជញ ណ្   អាស្ ័យ ឹងស្តយចៀក្
ជារប ់យៅត  
    ចសាតសមផចសា   អាទ្ិចតាតា    មផ ស      អាស្ ័យ ឹងស្តយចៀក្  
ជារប ់យៅត  
    យមបិទ្ាំ  ចសាតសមផសសប្បរចយា  ឧប្បជ្ជតិ  ចវទ្យិតាំ    
សុេាំ    វា    ទ្ុកខាំ    វា    អទុ្កខមសុេាំ   វា   យ ចក្តីដឹង
ចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម ទុ្ក្ខម ិបម 
 ុេក្តី យក្ើតយ ើងយស្ពាេះយសាត មផ សជាបចាយ័ឯណា  
    តមបិ  អាទ្ិតតាំ  យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ក្ជ៏ារប ់យៅត  
    ចកន   អាទ្ិតតាំ   យៅត យោយអាី 
    អាទ្ិតតាំ  រាគគគិនា  ចោសគគិនា  ចមាហគគិនា  អាទ្ិតតាំ  
ជាតិយា  ជ្រាមរចណ្ន  ចសាចកហិ  ប្រិចទ្ចវហិ  ទ្ុចកខហ ិ 
ចោមនចសសហិ  ឧោយាចសហិ  អាទ្ិតតនតិ  វោមិ  ។                
តថ្លគ្តយពាលថ្ល  យៅត យោយយភាើងគឺ្រាគ្ៈ  យោយយភាើងគឺ្យទ ៈ 
យោយយភាើងគឺ្យមាេៈ យៅត យោយយ ចក្តីយក្ើត យោយយ ចក្តីច ់
ស្ាសំ្ា  ិងយ ចក្តីសាា ប ់ យៅត យោយយ ចក្តីយសាក្ យោយយ ចក្តី
េសកឹ្េសួល យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងកាយ យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងចិតត 
យោយយ ចក្តីចយងអៀតចងអល់ក្នុងចិតតទងំឡាយ ។  
    ឃានាំ  អាទ្ិតតាំ      ស្ចមុេះ ជារប ់យៅត   
    គនាធា  អាទ្ិតាតា  ក្ាិ ទងំឡាយ ជារប ់យៅត  

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  វតថុទងំពងួជារប ់យៅត  ១៥៩ 
 
 

 



 

         
 

    ឃានវិញ្ញាណ្ាំ     អាទ្ិតតាំ     វញិ្ជញ ណ្    អាស្ ័យ ឹងស្ចមុេះ
ជារប ់យៅត  
   ឃានសមផចសា     អាទ្ចិតាតា         មផ ស    អាស្ ័យ ឹងស្ចមុេះ
ជារប ់យៅត  
    យមបិទ្ាំ   ឃានសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ    
សុេាំ    វា    ទ្ុកខាំ    វា    អទុ្កខមសុេាំ    វា  យ ចក្តីដឹង
ចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម ទុ្ក្ខម ិបម 
 ុេក្តី យក្ើតយ ើងយស្ពាេះឃា  មផ សជាបចាយ័ឯណា  
    តមបិ  អាទ្ិតតាំ     យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ក្ជ៏ារប ់យៅត  
    ចកន   អាទ្ិតតាំ   យៅត យោយអាី 
    អាទ្ិតតាំ  រាគគគិនា  ចោសគគិនា  ចមាហគគិនា  អាទ្ិតតាំ  
ជាតិយា  ជ្រាមរចណ្ន  ចសាចកហិ  ប្រិចទ្ចវហិ  ទ្ុចកខហ ិ 
ចោមនចសសហិ  ឧោយាចសហិ  អាទ្ិតតនតិ  វោមិ  ។      
តថ្លគ្តយពាលថ្ល  យៅត យោយយភាើងគឺ្រាគ្ៈ  យោយយភាើងគឺ្យទ ៈ 
យោយយភាើងគឺ្យមាេៈ យៅត យោយយ ចក្តីយក្ើត យោយយ ចក្តីច ់
ស្ាសំ្ា  ិងយ ចក្តីសាា ប ់ យៅត យោយយ ចក្តីយសាក្ យោយយ ចក្តី
េសកឹ្េសួល យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងកាយ យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងចិតត 
យោយយ ចក្តីចយងអៀតចងអល់ក្នុងចិតតទងំឡាយ ។  
    ជិ្វាហា  អាទ្ិតាតា  អណាត ត ជារប ់យៅត   
    រសា  អាទ្ិតាតា   រ ទងំឡាយ ជារប ់យៅត  
    ជិ្វាហាវិញ្ញាណ្ាំ     អាទ្ិតតាំ       វញិ្ជញ ណ្    អាស្ ័យ ឹងអណាត ត
ជារប ់យៅត  

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  វតថុទងំពងួជារប ់យៅត  ១៦០ 
 
 

 



 

         
 

    ជិ្វាហាសមផចសា   អាទ្ិចតាតា    មផ ស    អាស្ ័យ ឹងអណាត ត 
ជារប ់យៅត  
    យមបិទ្ាំ        ជិ្វាហាសមផសសប្បរចយា         ឧប្បជ្ជតិ       ចវទ្យិតាំ
សុេាំ    វា    ទ្ុកខាំ    វា    អទុ្កខមសុេាំ   វា   យ ចក្តីដឹង
ចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម ទុ្ក្ខម ិបម 
 ុេក្តី យក្ើតយ ើងយស្ពាេះរិវាហ មផ សជាបចាយ័ឯណា  
    តមបិ  អាទ្ិតតាំ  យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ក្ជ៏ារប ់យៅត  
    ចកន   អាទ្ិតតាំ   យៅត យោយអាី 
    អាទ្ិតតាំ  រាគគគិនា  ចោសគគិនា  ចមាហគគិនា  អាទ្ិតតាំ  
ជាតិយា  ជ្រាមរចណ្ន  ចសាចកហិ  ប្រិចទ្ចវហិ  ទ្ុចកខហ ិ 
ចោមនចសសហិ  ឧោយាចសហិ  អាទ្ិតតនតិ  វោមិ  ។ 
តថ្លគ្តយពាលថ្ល  យៅត យោយយភាើងគឺ្រាគ្ៈ  យោយយភាើងគឺ្យទ ៈ 
យោយយភាើងគឺ្យមាេៈ យៅត យោយយ ចក្តីយក្ើត យោយយ ចក្តីច ់
ស្ាសំ្ា  ិងយ ចក្តីសាា ប ់ យៅត យោយយ ចក្តីយសាក្ យោយយ ចក្តី
េសកឹ្េសួល យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងកាយ យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងចិតត 
យោយយ ចក្តីចយងអៀតចងអល់ក្នុងចិតតទងំឡាយ ។ 
    កចយា      អាទ្ិចតាតា     កាយ ជារប ់យៅត   
    ចោដឋព្វា  អាទ្ិតាតា  យផ្ទដាពាៈ គឺ្អារមាណ៍្បដលប៉ោេះពាល់ស្តូវ
យោយកាយទងំឡាយ  ជារប ់យៅត  
    កយវិញ្ញាណ្ាំ     អាទ្ិតតាំ     វញិ្ជញ ណ្    អាស្ ័យ ឹងកាយ 
ជារប ់យៅត  
    កយសមផចសា                               អាទ្ិចតាតា      មផ ស   អាស្ ័យ ឹងកាយ 

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  វតថុទងំពងួជារប ់យៅត  ១៦១ 
 
 

 



 

         
 

ជារប ់យៅត   
    យមបិទ្ាំ   កយសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ 
សុេាំ     វា     ទុ្កខាំ     វា    អទ្ុកខមសុេាំ    វា          យ ចក្តីដឹង
ចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម ទុ្ក្ខម ិបម 
 ុេក្តី យក្ើតយ ើងយស្ពាេះកាយ មផ សជាបចាយ័ឯណា   
    តមបិ   អាទ្ិតតាំ  យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ក្ជ៏ារប ់យៅត  
    ចកន   អាទ្ិតតាំ   យៅត យោយអាី 
    អាទ្ិតតាំ  រាគគគិនា  ចោសគគិនា  ចមាហគគិនា  អាទ្ិតតាំ  
ជាតិយា  ជ្រាមរចណ្ន  ចសាចកហិ  ប្រិចទ្ចវហិ  ទ្ុចកខហ ិ 
ចោមនចសសហិ  ឧោយាចសហិ  អាទ្ិតតនតិ  វោមិ  ។      
តថ្លគ្តយពាលថ្ល  យៅត យោយយភាើងគឺ្រាគ្ៈ  យោយយភាើងគឺ្យទ ៈ 
យោយយភាើង គឺ្យមាេៈ យៅត យោយយ ចក្តីយក្ើត យោយយ ចក្តីច ់
ស្ាសំ្ា  ិងយ ចក្តីសាា ប ់ យៅត យោយយ ចក្តីយសាក្ យោយយ ចក្តី
េសកឹ្េសួល យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងកាយ យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងចិតត 
យោយយ ចក្តីចយងអៀតចងអល់ក្នុងចិតតទងំឡាយ ។ 
    មចនា  អាទ្ិចតាតា  ចិតត   ជារប ់យៅត   
    ធមាមា   អាទ្ិតាតា  ធមទ៌ងំឡាយ គឺ្អារមាណ៍្បដលយក្ើតក្នុងចិតត  
ជារប ់យៅត  
    មចនាវិញ្ញាណ្ាំ  អាទ្ិតតាំ វញិ្ជញ ណ្អាស្ ័យ ឹងចិតតជារប ់យៅត  
    មចនាសមផចសា     អាទ្ិចតាតា      មផ ស   អាស្ ័យ ឹងចិតត 
ជារប ់យៅត  
     យមបិទ្ាំ               មចនាសមផសសប្បរចយា               ឧប្បជ្ជតិ           ចវទ្យិតាំ 

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  វតថុទងំពងួជារប ់យៅត  ១៦២ 
 
 

 



 

         
 

    សុេាំ    វា    ទ្ុកខាំ    វា    អទុ្កខមសុេាំ    វា  យ ចក្តីដឹង
ចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម ទុ្ក្ខម ិបម 
 ុេក្តី យក្ើតយ ើងយស្ពាេះមយនា មផ សជាបចាយ័ឯណា  

    តមបិ   អាទ្ិតតាំ  យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ក្ជ៏ារប ់យៅត  
    ចកន   អាទ្ិតតាំ   យៅត យោយអាី 
    អាទ្ិតតាំ  រាគគគិនា  ចោសគគិនា  ចមាហគគិនា  អាទ្ិតតាំ  
ជាតិយា  ជ្រាមរចណ្ន  ចសាចកហិ  ប្រិចទ្ចវហិ  ទ្ុចកខហ ិ 
ចោមនចសសហិ  ឧោយាចសហិ  អាទ្ិតតនតិ  វោមិ  ។      
តថ្លគ្តយពាលថ្ល  យៅត យោយយភាើងគឺ្រាគ្ៈ  យោយយភាើងគឺ្យទ ៈ 
យោយយភាើងគឺ្យមាេៈ យៅត យោយយ ចក្តីយក្ើត យោយយ ចក្តីច ់
ស្ាសំ្ា  ិងយ ចក្តីសាា ប ់ យៅត យោយយ ចក្តីយសាក្ យោយយ ចក្តី
េសកឹ្េសួល យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងកាយ យោយយ ចក្តីទុ្ក្ខក្នុងចិតត 
យោយយ ចក្តីចយងអៀតចងអល់ក្នុងចិតតទងំឡាយ ។ 
    ឯវាំ  ប្សសំ  ភិកខចវ  សុតវា  អរិយសាវចក  រកខុសមឹប្ិ  
និរវិនទតិ  រូចប្សុប្ិ  និរវិនទតិ  រកខុវិញ្ញាចណ្ប្ិ  និរវិនទតិ  
រកខុសមផចសសប្ិ  និរវិនទតិ ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ អរយិសាវក័្ 
កាលយបើ   សាត បយ់េើយ យល់យឃើញោ៉ោ ងយ េះ ក្យ៏ ឿយណាយក្នុង
បភនក្្ង យ ឿយណាយក្នុងរូបទងំឡាយ្ង យ ឿយណាយក្នុង
វញិ្ជញ ណ្អាស្ ័យ ឹងបភនក្្ង យ ឿយណាយក្នុង  មផ សអាស្ ័យ
 ឹងបភនក្្ង។ 
    យមបិទ្ាំ   រកខុសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ  
សុេាំ  វា  ទ្ុកខាំ  វា  អទុ្កខមសុេាំ  វា  តសមឹបិ្  និរវិនទតិ  ។    

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  អរយិសាវក្យ ឿយណាយក្នុងបភនក្ជាយដើម ១៦៣ 
 
 

 



 

         
 

យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម 
ទុ្ក្ខម ិបម  ុេក្តី  យក្ើតយ ើងយស្ពាេះចក្ខុ មផ សជាបចាយ័ឯណា     
ក្យ៏ ឿយណាយក្នុងយ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ។  

 

    ចសាតសមឹប្ិ      និរវិនទតិ      សចទ្ទសុប្ ិ     និរវនិទតិ   
ចសាតវិញ្ញាចណ្ប្ិ               និរវិនទតិ                       ចសាតសមផចសសប្ិ            និរវនិទតិ ។   
    យ ឿយណាយ ក្នុងស្តយចៀក្្ង យ ឿយណាយក្នុង  ំយ ង 
ទងំឡាយ្ង  យ ឿយណាយក្នុង  វញិ្ជញ ណ្អាស្ ័យ ឹងស្តយចៀក្្ង 
យ ឿយណាយក្នុង មផ សអាស្ ័យ ឹងស្តយចៀក្្ង។ 
    យមបិទ្ាំ   ចសាតសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ  
សុេាំ  វា  ទ្ុកខាំ  វា  អទុ្កខមសុេាំ  វា  តសមឹបិ្  និរវិនទតិ  ។    
យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម 
ទុ្ក្ខម ិបម  ុេក្តី  យក្ើតយ ើងយស្ពាេះយសាត មផ សជាបចាយ័ឯណា  
ក្យ៏ ឿយណាយក្នុងយ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ។ 
    ឃានសមឹប្ិ      និរវិនទតិ       គចនធសុប្ិ       និរវិនទតិ     
ឃានវិញ្ញាចណ្ប្ិ  និរវិនទតិ  ឃានសមផចសសប្ិ  និរវិនទតិ  ។   
    យ ឿយណាយក្នុងស្ចមុេះ្ង យ ឿយណាយក្នុងក្ាិ ទំងឡាយ្ង  
យ ឿយណាយក្នុងវញិ្ជញ ណ្អាស្ ័យ ឹងស្ចមុេះ្ង យ ឿយណាយក្នុង 
 មផ សអាស្ ័យ ឹងស្ចមុេះ្ង។ 
    យមបិទ្ាំ   ឃានសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ  
សុេាំ  វា  ទ្ុកខាំ  វា  អទុ្កខមសុេាំ  វា  តសមឹបិ្  និរវិនទតិ  ។    
យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម 
ទុ្ក្ខម ិបម  ុេក្តី                 យក្ើតយ ើងយស្ពាេះឃា  មផ សជាបចាយ័ឯណា 

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  អរយិសាវក្យ ឿយណាយក្នុងស្តយចៀក្ជាយដើម ១៦៤ 
 
 

 



 

         
 

ក្យ៏ ឿយណាយក្នុងយ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ។ 
        ជិ្វាហាយប្ិ     និរវិនទតិ      រចសសុប្ិ      និរវិនទតិ    
ជិ្វាហាវិញ្ញាចណ្ប្ិ   និរវិនទតិ    ជិ្វាហាសមផចសសប្ិ   និរវិនទតិ  ។  

 

    យ ឿយណាយក្នុងអណាត ត្ង យ ឿយណាយក្នុងរ ទងំឡាយ្ង  
យ ឿយណាយក្នុងវញិ្ជញ ណ្អាស្ ័យ ឹងអណាត ត្ង យ ឿយណាយក្នុង
 មផ សអាស្ ័យ ឹងអណាត ត្ង។ 
    យមបិទ្ាំ   ជិ្វាហាសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ  
សុេាំ  វា  ទ្ុកខាំ  វា  អទុ្កខមសុេាំ  វា  តសមឹបិ្  និរវិនទតិ  ។    
យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម 
ទុ្ក្ខម ិបម  ុេក្តី      យក្ើតយ ើងយស្ពាេះរិវាហ មផ សជាបចាយ័ឯណា 
ក្យ៏ ឿយណាយក្នុងយ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ។ 
    កយសមឹប្ិ    និរវិនទតិ     ចោដឋចរវសុបិ្     និរវិនទតិ   
កយវិញ្ញាចណ្ប្ិ  និរវិនទតិ   កយសមផចសសប្ិ  និរវនិទតិ ។   
    យ ឿយណាយក្នុងកាយ្ង យ ឿយណាយក្នុងយផ្ទដាពាៈទងំឡាយ
្ង យ ឿយណាយក្នុងវញិ្ជញ ណ្អាស្ ័យ ឹងកាយ្ង យ ឿយណាយ
ក្នុង មផ សអាស្ ័យ ឹងកាយ្ង។ 
    យមបិទ្ាំ   កយសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ  
សុេាំ  វា  ទ្ុកខាំ  វា  អទុ្កខមសុេាំ  វា  តសមឹបិ្  និរវិនទតិ  ។    
យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម 
ទុ្ក្ខម ិបម  ុេក្តី  យក្ើតយ ើង  យស្ពាេះកាយ មផ សជាបចាយ័ឯណា 
ក្យ៏ ឿយណាយក្នុងយ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ។ 
    មនសមឹប្ិ និរវិនទតិ ធចមមសុបិ្ និរវិនទតិ មចនាវិញ្ញាចណ្បិ្ 

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  អរយិសាវក្យ ឿយណាយក្នុងកាយជាយដើម ១៦៥ 
 
 

 



 

         
 

 និរវិនទតិ មចនាសមផចសសប្ិ និរវិនទតិ     ។  យ ឿយណាយក្នុងចិតត្ង 
យ ឿយណាយ ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ្ង យ ឿយណាយក្នុងវញិ្ជញ ណ្     
អាស្ ័យ ឹងចិតត្ង យ ឿយណាយក្នុង មផ សអាស្ ័យ ឹងចិតត្ង។  

    យមបិទ្ាំ   មចនាសមផសសប្បរចយា   ឧប្បជ្ជតិ   ចវទ្យិតាំ  
សុេាំ  វា  ទ្ុកខាំ  វា  អទុ្កខមសុេាំ  វា  តសមឹបិ្  និរវិនទតិ  ។    
យ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្ គឺ្យវទ្នាជា ុេក្តី ជាទុ្ក្ខក្តី ម ិបម 
ទុ្ក្ខម ិបម  ុេក្តី    យក្ើតយ ើងយស្ពាេះមយនា មផ សជាបចាយ័ឯណា 
ក្យ៏ ឿយណាយក្នុងយ ចក្តីដឹងចា ់ ូវអារមាណ៍្យនាេះ ។ 
    និរវិនទាំ   វិរជ្ជតិ    វិរាគា    វិមុរចតិ   កាលយបើ
យ ឿយណាយ ( ោ៉ោ ងយ េះយេើយ )  ក្ស៏្  ចក្តយស្មក្   ចិតតក្៏្ ុត
ស្  េះ ( ចក្អា វៈ ) យស្ពាេះកិ្រោិស្  ចក្តយស្មក្ ។ 
    វិមុតតសមឹ  វិមុតតមីតិ  ញាណ្ាំ  ចហាតិ  កាលបដលចិតត្ុត
ស្  េះ ( ចក្អា វៈ ) យេើយ ញាណ្ ( រប ់អរយិសាវក័្យនាេះ ) ក្៏
យក្ើតយ ើងស្ ក្ដថ្ល ចិតត ( រប ់អញ ) ្ុតស្  េះ ( ចក្អា វៈ ) 
យេើយ ។ 
    េីណ្   ជាតិ   វុសិតាំ   ត្រហមររិយាំ   កតាំ   ករណ្ីយាំ  
នាប្រំ     ឥតថតាតាយាតិ    ប្ជានាតីតិ   ។ ( អរយិសាវក័្យនាេះ ) ក្ដឹ៏ង
ចា ់ដូយចនេះថ្ល ជាតិ ( រប ់អញ ) អ ់យេើយ មគ្គស្ពេាចរយិធម ៌
អញ  យៅរចួយេើយ កិ្ចាបដលគ្រួយធាើ អញក្ ៏ យធាើរចួយេើយ      
កិ្ចាឯយទ្ៀតយស្ៅពីយ េះម ិមា ដល់អញយ ើយ ។ 
    ឥទ្មចវារ  ភគវា ។  ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់ស្ទ្ង ់ 
ស្ត្ម ់ បមតង ូវស្ពេះ ូស្តយ េះចបយ់េើយ ។ 

អាទ្ិតតបរោិយ ូស្ត  អរយិសាវក្យ ឿយណាយក្ស៏្  ចក្តយស្មក្ ១៦៦ 
 
 

 



 

         
 

    អតតមនា   ចត   ភិកខូ   ភគវចតា   ភាសិតាំ   អភិននទុាំ  ។ 
ភកិ្ខុទងំឡាយយនាេះ ក្ម៏ា ចិតតយស្តក្អររកី្រាយចំយពាេះភា ិត ទ ស្ពេះ
ដម៏ា ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់ ។  

    ឥមសមិញ្ច  ប្ន  ចវយាករណ្សមឹ  ភញ្ញមាចន  តសស  
ភិកខុសហសសសស    អនុោោយ    អាសចវហិ    រិតាតានិ  
វិមុរចឹសូតិ  ។ 
    ក្ក៏ាលបដលស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់ កំ្ពុងស្ត្ម ់ បមតង ូវ 
យវយាក្រណ៍្យ េះ ចិតតរប ់ភកិ្ខុទងំ ១,០០០ រូបយនាេះ   រចួស្  េះ
យេើយចក្អា វៈទងំឡាយយស្ពាេះម ិស្បកា ម់ា ំ ( ថ្លអញ ថ្លយយើង 
យទ្ៀតយ ើយ ) ៕ 

  ( វ ិយ័បិដក្ ភាគ្ ៦ ទំ្ពរ័ ១០៤-១០៦ ) 

 
អាទ្ិតតប្រិយាយាំ និដឋិតាំ  

 
 អាទិ្តតបរោិយ ូស្ត  ចប ់

 
rr;ss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គិរិមាននទសូត្ត 
 
 
 
 

(អាព្ធសូត្ត) 
 

    ឯវចមម  សុតាំ   ូស្តយ េះ ( យឈាា េះគិ្រមិា  េ ូស្ត ) គឺ្េំុ្ ( យឈាា េះ 
អា  េ )   សាត បម់ក្យេើយោ៉ោ ងយ េះថ្លៈ 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត  ១៦៧ 
 
 

 



 

         
 

    ឯកាំ  សមយាំ  ភគវា  សាវតថយិាំ  វិហរតិ  ចជ្តវចន  
អនាថបិ្ណ្ឌិកសស អារាចម ។  មយ័មយួ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ 
ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅក្នុងវតតយរតព  ជាអារាមរប ់អនាងបិណ្ឌិ ក្យ ដាី យទ្ៀប
ស្កុ្ងសាវតថី ។ 
    ចតន   ចោ   ប្ន   សមចយន   អាយសាមា   គិរិមានចនាទា  
អាព្ធិចក  ចហាតិ  ទ្ុកខិចតា  ព្ឡហគិលាចនា  ។ 
    ក្ក៏្នុង មយ័យនាេះឯង ស្ពេះគិ្រមិា  េ ដម៏ា អាយុ យលាក្មា 
អាពាធ  ស្បក្បយោយទុ្ក្ខយវទ្នា  ជារមៃធឺៃ  ់។ 
    អថចោ      អាយសាមា      អានចនាទា      ចយន      ភគវា  
ចតនុប្សងកមិ   ឧប្សងកមិតាវា   ភគវនតាំ   អភិវាចទ្តាវា   
ឯកមនតាំ    និសីទ្ិ   ។   
    ស្ាយនាេះឯង ស្ពេះអា  េយតថរដម៏ា អាយុ   ចូលយៅាល់     
ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្តងទី់្បដលស្ពេះអងគគ្ង ់ លុេះចូលយៅដល់យេើយ 
ក្ស៏្កាបថ្លា យបងគំស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ យេើយអងគុយក្នុងទី្ដ ៏មគ្ួរ ។ 
    ឯកមនតាំ  និសិចនានា  ចោ  អាយសាមា  អានចនាទា  ភគវនតាំ  
ឯតទ្ចវារ   ស្ពេះអា  េយតថរ  ដម៏ា អាយុ  កាលអងគុយ  ក្នុងទី្ដ៏
 មគ្រួយេើយ ក្ស៏្កាបបងគំទូ្ល ូវពាក្យយ េះ  ឹងស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ថ្ល  
    អាយសាមា    ភចនត    គិរមិានចនាទា    អាព្ធិចក    ចហាតិ   
ទ្ុកខិចតា  ព្ឡហគិលាចនា  បពិស្តស្ពេះអងគដច៏យស្មើ  គិ្រមិា  េ     
ដម៏ា អាយុ  មា អាពាធ  ស្បក្បយោយទុ្ក្ខយវទ្នា  ជារមៃធឺៃ  ់
    សាធុ    ភចនត    ភគវា    ចយនាយសាមា    គិរិមានចនាទា  
ចតនុប្សងកមតុ  អនុកមបំ  ឧោោយាតិ  ។ បពិស្តស្ពេះអងគ  

គ្ិរមិា  េ ូស្ត ស្ពេះគ្ិរមិា  េ មា អាពាធ   ១៦៨ 
 
 

 



 

         
 

ដច៏យស្មើ    ូមស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ស្ទ្ងស់្ពេះយមត្មត អ ុយស្ាេះ (ចំយពាេះ 
គិ្រមិា  េ )  ូមយ តចោងចូលយៅ ស្តងក់្ប ាងបដលគិ្រមិា  េដ ៏   
មា អាយុអាស្ ័យយៅ។ (    ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់ស្ត្ម ់តបថ្ល    )  
    សចរ     ចោ     តវាំ     អាននទ     គិរិមាននទសស    ភិកខុចនា
ឧប្សងកមិតាវា  ទ្ស  សញ្ញា  ភាចសយាសិ  មាន លអា  េ 
ស្ប ិ យបើអនក្ចូលយៅកា  ំ់ណាក្ ់ ទ គិ្រមិា  េភកិ្ខុយេើយ  បមតង
ស្ ប ូ់វ ញ្ជញ ទងំ ១០ ស្បការ  
    ឋានាំ  ចោ  ប្ចនតាំ  វិជ្ជតិ  យាំ  គិរិមាននទសស  ភិកខុចនា  
ទ្ស     សញ្ញា     សុតាវា     ចសា     អាព្ចធា     ឋានចសា  
ប្ដិប្បសសចមភយយ  ។  ដំយណ្ើ រយ េះជាយេតុ ឹងឲ្យ អាពាធរប ់   
គិ្រមិា  េភកិ្ខុ  យនាេះ    រមាៃ ប ់   េះយ បើយយៅ  យោយមយួរយំពច  
យស្ពាេះគិ្រមិា  េភកិ្ខុ    សាត ប ូ់វ ញ្ជញ ទងំ ១០ ស្បការ ។ 
    កតមា  ទ្ស  ។   ញ្ជញ  ១០ ស្បការយនាេះ ដូចយមតចេាេះ ។ 
    អនិរចសញ្ញា  អនតតសញ្ញា  អសុភសញ្ញា  អាទ្ីន-
វសញ្ញា   ប្ហានសញ្ញា   វិរាគសញ្ញា   និចរាធសញ្ញា  
សរវចលាចក អនភិរតសញ្ញា  សរវស្ខាចរសុ អនិរឆសញ្ញា  
អានាោនសសតិ  ។   ( ញ្ជញ  ១០ ស្បការយនាេះ ) គឺ្ អ ិចា ញ្ជញ  
១ អ តត ញ្ជញ  ១ អ ុភ ញ្ជញ  ១ អាទី្ វ ញ្ជញ  ១ បហា  ញ្ជញ  ១ 
វរិាគ្ ញ្ជញ   ១    ិយរាធ ញ្ជញ   ១    ពាយលាយក្  អ ភរិត ញ្ជញ   ១  
 ពា ងាខ យរ ុ  អ ិចឆ ញ្ជញ  ១   អានា   សតិ ១  ។ 
    កតមា   ចាននទ   អនិរចសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ  អ ិចា ញ្ជញ  យតើដូចយមតច  ។ 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត  ញ្ជញ  ១០ ស្បការ   ១៦៩ 
 
 

 



 

         
 

    ឥធាននទ   ភិកខុ   អរញ្ញគចតា   វា   រុកខមូលគចតា   វា  
សុញ្ញាគារគចតា  វា  ឥតិ  ប្ដិសញ្ចិកខតិ  មាន លអា  េ ភកិ្ខុ
ក្នុងសា នាយ េះ យៅក្នុងទស្ពក្តី យៅយទ្ៀបគ្ល់យ ើក្តី យៅក្នុង េ្េះដ៏
សាៃ តក់្តី ពិចរណាយឃើញដូយចនេះថ្ល  

        រូប្ាំ                  អនិរចាំ                  រូបម ិយទ្ៀង 
    ចវទ្នា          អនិចាចា           យវទ្នាម ិយទ្ៀង 
    សញ្ញា              អនិចាចា             ញ្ជញ ម ិយទ្ៀង 
    ស្ខារា        អនិចាចា              ងាខ រទងំឡាយម ិយទ្ៀង 
    វិញ្ញាណ្ាំ     អនិរចនតិ  ។    វញិ្ជញ ណ្ម ិយទ្ៀង ។ 
    ឥតិ ឥចមសុ ប្ញ្ចសុ ឧោោនកខចនធសុ អនិចាចានុប្សសី  
វិហរតិ   ភកិ្ខុពិចរណា   យឃើញយរឿយៗ   ថ្លម ិយទ្ៀង  ក្នុង
ឧ ទ ក្ខ ធ  ទងំឡាយ  ៥ យ េះ  យោយស្បការដូយចនេះ   
     អយាំ  វុរចតាននទ  អនិរចសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ  យ េះយេើយ  បដលតថ្លគ្តយៅថ្ល  អ ិចា ញ្ជញ  ។ 
    កតមា   ចាននទ   អនតតសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ  អ តត ញ្ជញ   យតើដូចយមតច  ។ 
    ឥធាននទ   ភិកខុ   អរញ្ញគចតា   វា   រុកខមូលគចតា   វា  
សុញ្ញាគារគចតា  វា  ឥតិ  ប្ដិសញ្ចិកខតិ  មាន លអា  េ ភកិ្ខុ
ក្នុងសា នាយ េះ យៅក្នុងទស្ពក្តី យៅយទ្ៀបគ្ល់យ ើក្តី យៅក្នុង េ្េះដ៏
សាៃ តក់្តី ពិចរណាយឃើញដូយចនេះថ្ល  
    រកខុាំ         អនតាតា      បភនក្ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    រូោ         អនតាតា      រូបទងំឡាយ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត អ ិចា ញ្ជញ    ១៧០ 
 
 

 



 

         
 

    ចសាតាំ     អនតាតា    ស្តយចៀក្ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    សោទា                                                អនតាតា   ំយ ងទងំឡាយ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    ឃានាំ        អនតាតា    ស្ចមុេះ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    គនាធា           អនតាតា  ក្ាិ ទងំឡាយ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្  

    ជ្ិវាហា           អនតាតា       អណាត ត ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    រសា           អនតាតា       រ ទងំឡាយ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    កចយា        អនតាតា        កាយ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    ចោដឋព្វា          អនតាតា  យផ្ទដាពាៈទំងឡាយម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    មចនា         អនតាតា  ចិតត ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ 
    ធមាមា          អនតាតាតិ  ។ ធមទ៌ងំឡាយ ម ិបម ជារប ់េាួ យទ្ ។ 
    ឥតិ  ឥចមសុ  ឆសុ  អជ្ឈតតិកព្ហិចរសុ  អាយតចនសុ  
អនតាតានុប្សសី  វិហរតិ  ។  ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញយរឿយ ៗ ដូយចនេះ
ថ្ល  ម ិបម ជារប ់េាួ   ក្នុងអាយត ៈខាងក្នុង  ៦   ិងអាយត ៈ
ខាងយស្ៅ ៦ យ េះ យោយស្បការដូយចនេះ ។  
    អយាំ  វុរចតាននទ  អនតតសញ្ញា  ។  មាន លអា  េ  យ េះយេើយ  
បដលតថ្លគ្តយៅថ្ល  អ តត ញ្ជញ  ។ 
    កតមា   ចាននទ   អសុភសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ  អ ុភ ញ្ជញ   យតើដូចយមតច  ។ 
    ឥធាននទ   ភិកខុ   ឥមចមវ   កយាំ   ឧទ្ធាំោទ្តលា  
អចធាចកសមតថក  តរប្រិយនតាំ  ប្ូរនានានប្បករសស  
អសុរិចនា  ប្រចចវកខតិ  មាន លអា  េ ភកិ្ខុ ក្នុងសា នា យ េះ 
ពិចរណាយឃើញ ូវកាយយ េះឯង ខាងយលើអំពីទ េ្ទ  ទ្យរើងយ ើងយៅ 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត អ តត ញ្ជញ    ១៧១ 
 
 

 



 

         
 

ខាងយស្កាម អំពីចុង ក្ចុ់េះមក្ ពទ័្ធរំុវញិយោយប បក្ យពញយោយ
យស្គ្ឿងម ិសាអ ត មា ស្បការយ្សងៗ ដូយចនេះថ្ល 
    អតថិ   ឥមសមឹ   កចយ  មា ក្នុងរូបកាយយ េះ  ចកសា  ក្់
ទងំឡាយ       ចលាមា    យរាមទងំឡាយ    នោ   ស្ក្ចក្ទងំឡាយ  
 

ទ្នាតា   យធាញទងំឡាយ   តចចា    ប បក្    មាំសាំ    សាច ់   នាហារូ
 រទ ទងំឡាយ  អដឋី  ឆ្អឹងទងំឡាយ  អដឋិមិញ្ជាំ  េរួក្នុងឆ្អឹង  
វកកាំ   តស្មងប ាវៈ(១)    ហទ្យាំ    យបេះដូង    យកនាំ    យងាើម  
កិចលាមកាំ   វាវ   ប្ិហកាំ   ស្ក្ពេះ   ប្ោផាសាំ    ួត   អនតាំ 
យពាេះយវៀ ធំ     អនតគុណ្ាំ    យពាេះយវៀ តូច    ឧទ្រិយាំ    អាហារងាី  
ករីសាំ  អាហារច ់  ប្ិតតាំ  ស្បមាត ់ ចសមហាំ  យ ា ា៍  ប្ុចព្វា  េេុេះ  
ចលាហិតាំ  ឈាម  ចសចោ  យញើ    ចមចោ   ខាា ញ់ខាប ់  
អសសុ     ទឹ្ក្បភនក្     វសា     ខាា ញ់រាវ    ចេចឡា     ទឹ្ក្មាត ់  
សឹឃាណ្ិក   ទឹ្ក្ យមារ    លសិក   ទឹ្ក្រអិំល   មុតតនតិ   
ទឹ្ក្មូស្ត ។   
    ឥតិ    ឥមសមឹ    កចយ    អសភុានុប្សសី    វិហរតិ   ។ 
ភកិ្ខុពិចរណាយឃើញយរឿយ ៗ ថ្ល ជាយស្គ្ឿងម ិសាអ ត ក្នុងរូបកាយយ េះ 
យោយស្បការដូយចនេះ ។   
    អយាំ    វុរចតាននទ    អសុភសញ្ញា  ។   មាន លអា  េ  យ េះ
យេើយ  បដលតថ្លគ្តយៅថ្ល  អ ុភ ញ្ជញ  ។ 
    កតមា    ចាននទ    អាទ្ីនវសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ  អាទី្ វ ញ្ជញ   យតើដូចយមតច  ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

១-ក្នុងបិដក្បស្បថ្លទច ទ្ីយ េះ ស្មួលត្មមវចនា ុស្ក្ម ។     

គ្ិរមិា  េ ូស្ត អ ុភ ញ្ជញ    ១៧២ 
 
 

 



 

         
 

 
 

ឥធាននទ    ភិកខុ   អរញ្ញគចតា       វា    រុកខមូលគចតា    វា 
សុញ្ញាគារគចតា   វា   ឥតិ   ប្ដិសញ្ចិកខតិ   មាន លអា  េ 
ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ យៅក្នុងទស្ពក្តី យៅយទ្ៀបគ្ល់យ ើក្តី យៅក្នុង េ្េះដ៏
សាៃ តក់្តី ពិចរណាយឃើញដូយចនេះថ្ល  

រហុទ្ុចកខា   ចោ   អយាំ   កចយា   រហុអាទ្ីនចវាតិ  ។ 
រូបកាយយ េះ មា ទុ្ក្ខយស្ចើ  មា យទ យស្ចើ យោយពិត ។ 
    ឥតិ   ឥមសមឹ   កចយ   វិវិធា   អាព្ធា   ឧប្បជ្ជនតិ  
អាពាធ  ( គឺ្រមៃតឺមាក ត ់ )  ទងំឡាយយ្សង ៗ  បតងយក្ើតយ ើង ក្នុង
កាយយ េះដូយចនេះ 
    ចសយយថីទ្ាំ             អាពាធយនាេះ  ដូចយមតចេាេះ  
    រកខុចរាចគា                     គឺ្ យរាគ្ក្នុងបភនក្    
    ចសាតចរាចគា           យរាគ្ក្នុងស្តយចៀក្        
    ឃានចរាចគា             យរាគ្ក្នុងស្ចមុេះ  
    ជ្ិវាហាចរាចគា                 យរាគ្ក្នុងអណាត ត  
    កយចរាចគា           យរាគ្ក្នុងកាយ   
    សីសចរាចគា            យរាគ្ក្នុងក្ាល  
    កណ្ណចរាចគា                យរាគ្ខាងយស្ៅស្តយចៀក្  
    មុេចរាចគា           យរាគ្ក្នុងមាត ់ 
    ទ្នតចរាចគា                      យរាគ្ស្តងគ់្ល់យធាញ     
    កចសា                                យរាគ្ក្អក្   
    សាចសា                      យរាគ្េឺត 
    ប្ិនាចសា                  យរាគ្ខាងយស្ៅស្ចមុេះ    
 
 
 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត អាទ្ី វ ញ្ជញ    ១៧៣ 
 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

    ឌចហា                        យរាគ្យៅត ស្ក្ហាយ 
    ជ្ចរា                        យរាគ្សាគ ំង គម 
    កុរឆិចរាចគា     យរាគ្ក្នុងទ េ្ 
    មុចាឆា                         យរាគ្េយល់ចបវ់លិមុេ  

    ប្កខនទិក                               យរាគ្ធាា ក្ឈ់ាម 
    សុលា                 យរាគ្ចុក្យ ៀត 
    វិសូរិក                     យរាគ្ចុេះរាគ្ 
    កុដឋាំ                               យរាគ្ឃាង ់
    គចណ្ឌា             យរាគ្ពក្(១) ( បូ  ) 
    កិលាចសា              យរាគ្បស្ ង 
    ចសាចសា                      យរាគ្រងីទរ 
    អប្មាចរា               យរាគ្ឆ្កួតស្រូក្ 
    ទ្ទ្ទ ុ                   យរាគ្ដំ ចួពិ  
    កណ្ឌុ                          យរាគ្រមា ់ 
    ករឆុ                                យរាគ្ក្មស្កិ្  
    រេសា                     យរាគ្ក្ន្រញ្ា ឹល(២) 
    វិតរឆិក                    យរាគ្ក្មរលាយ(៣) 
    ចលាហិតាំ              យរាគ្ឈាម 
    ប្ិតតាំ                    យរាគ្ស្បមាត ់
    មធុចមចហា              យរាគ្ស្បយមេះទឹ្ក្ យ(៤)      
 
 
 
 
 
 
 

១-ក្នុងបិដក្បស្បថ្ល យរាគ្មលួ ។ ២-គ្រួបស្បថ្ល យរាគ្មហារកី្ ( តតបរតិត ទា ទ្ បរតិត) ,ក្នុងបិដក្បស្បថ្លយរាគ្យក្ើត
ក្នុងទី្បដលខាា រយោយស្ក្ចក្ ។ ៣-ក្នុងបិដក្បស្បថ្ល យរាគ្ឃាងប់ដក្ ។ ៤-ក្នុងបិដក្បស្បថ្ល យរាគ្ទឹ្ក្យនាមប អ្ម ។     

គ្ិរមិា  េ ូស្ត អាទ្ី វ ញ្ជញ    ១៧៤ 
 
 

 



 

         
 

 
 
 

    អាំសា                  យរាគ្ឫ ដូង តដុេះរំុវញិទា រធំ  
    ប្ិឡក                      យរាគ្រលក្បក្វ 
    ភគនទលា(១)

               យរាគ្ឫ ដូង ត (ដុេះស្តងច់យនាា េះទា រធំ ិងទា រតូច)  

    ប្ិតតសមុដ្ឋានា អាព្ធា            អាពាធយក្ើតអំពីស្បមាត ់
    ចសមហសមុដ្ឋានា អាព្ធា            អាពាធយក្ើតអំពីយ ា ា៍ 
    វាតសមុដ្ឋានា អាព្ធា              អាពាធយក្ើតអំពីេយល់ 
    សននិោតិក         អាព្ធា                             អាពាធយក្ើតអំពី  និ ត គឺ្ក្យស្មើក្                  
    ស្បមាត ់ យ ា ា៍    ិងេយល់ស្បរំុាន  
    ឧតុប្រិណ្មជា អាព្ធា  អាពាធយក្ើតអំពី រដូវបស្បស្បួល 
    វិសមប្រិហារជា អាព្ធា   អាពាធយក្ើតអំពី  ការផ្ទា  ់បតូរ          
    ឥរោិបងម ិយ ាើាន  
    ឱប្កកមិក    អាព្ធា         អាពាធយក្ើតអំពី  យ ចក្តីពាោម     
    រប ់អនក្ឯយទ្ៀត ( មា ការចបច់ងវាយកាបជ់ាយដើម ) 
    កមមវិោកជា  អាព្ធា  អាពាធយក្ើតអំពី  វ ិក្រប ់ក្មា 
    សីតាំ                                             អាពាធយក្ើតអំពី ស្តជាក្ ់
    ឧណ្ហាំ                                       អាពាធយក្ើតអំពី យៅត  
    ជ្ិឃចាឆា                               អាពាធយក្ើតអំពី យ ចក្តីឃាា   
    ប្ិោសា                                 អាពាធយក្ើតអំពី យ ចក្តីយស្ ក្ 
    ឧចាចាចរា                 អាពាធយក្ើតអំពី ឧចា រៈ 
    ប្សាចវាតិ  ។    អាពាធយក្ើតអំពី ប ាវៈ ។ 
 
១- តតបរតិត ទា ទ្ បរតិត  លីស្តង់យ េះោក្់ថ្ល ភគ្ណ្ឌ លា ។      
 
 
 
 
 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត អាទ្ី វ ញ្ជញ    ១៧៥ 
 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ឥតិ   ឥមសមឹ   កចយ   អាទ្ីនវានុប្សសី   វិហរតិ  ។ 
ភកិ្ខុ ពិចរណាយឃើញយរឿយ ៗ ថ្ល ជាយទ ក្នុងរូបកាយយ េះ យោយ
ស្បការដូយចនេះ ។   
    អយាំ    វុរចតាននទ   អាទ្ីនវសញ្ញា  ។   មាន លអា  េ  យ េះ      
យេើយ  បដលតថ្លគ្តយៅថ្ល  អាទី្ វ ញ្ជញ  ។ 

    កតមា    ចាននទ    ប្ហានសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ  បហា  ញ្ជញ   យតើដូចយមតច  ។ 
    ឥធាននទ    ភិកខុ    ឧប្បននាំ    កមវិតកកាំ    នាធិវាចសត ិ 
ប្ជ្ហតិ    វិចនាចទ្តិ    រយនតីកចរាតិ    អនភាវាំ       គចមតិ   
    មាន លអា  េ  ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ ម ិត្មងំចិតតទ្ទ្លួ គឺ្លេះបង ់
បយនាេ បង ់  យធាើឲ្យវនិា   យធាើម ិឲ្យយក្ើតតយៅយទ្ៀត   ូវកាមវតិក្កៈ គឺ្
យ ចក្តីស្តិេះរេិះក្នុងកាម  បដលយក្ើតយ ើងយេើយ  
    ឧប្បននាំ     រាោទ្វិតកកាំ     នាធិវាចសតិ      ប្ជ្ហតិ  
វិចនាចទ្តិ   រយនតីកចរាតិ   អនភាវាំ   គចមតិ   ម ិត្មងំចិតត
ទ្ទ្លួ គឺ្លេះបង ់ បយនាេ បង ់  យធាើឲ្យវនិា   យធាើម ិឲ្យយក្ើតតយៅយទ្ៀត  
 ូវពា ទ្វតិក្កៈ គឺ្យ ចក្តីស្តិេះរេិះក្នុងកិ្រោិញុាំង តាដទទ្ឲ្យវនិា   
បដលយក្ើតយ ើងយេើយ 
    ឧប្បននាំ    វិហឹសាវិតកកាំ    នាធិវាចសតិ    ប្ជ្ហត ិ    
វិចនាចទ្តិ    រយនតីកចរាតិ    អនភាវាំ    គចមតិ   ម ិត្មងំ
ចិតតទ្ទ្លួ គឺ្លេះបង ់ បយនាេ បង ់  យធាើឲ្យវនិា   យធាើម ិឲ្យយក្ើតតយៅ
យទ្ៀត   ូវវេិិងាវតិក្កៈ  គឺ្យ ចក្តីស្តិេះរេិះក្នុងការយបៀតយបៀ  តា  
បដលយក្ើតយ ើងយេើយ 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត បហា  ញ្ជញ    ១៧៦ 
 
 

 



 

         
 

     
 

    ឧប្បននុប្បចនន  ោប្ចក  អកុសចល  ធចមម  នាធិវាចសត ិ   
ប្ជ្ហតិ   វិចនាចទ្តិ   រយនតីកចរាតិ   អនភាវាំ  គចមតិ  ។ 
    ម ិត្មងំចិតតទ្ទ្លួ គឺ្លេះបង ់ បយនាេ បង ់ យធាើឲ្យវនិា  យធាើម ិឲ្យ
យក្ើតតយៅយទ្ៀត   ូវធមប៌ដលជា   បអកុ្ ល  បដលយក្ើតយ ើង
យេើយយរឿយៗ  ។ 

    អយាំ    វុរចតាននទ   ប្ហានសញ្ញា  ។   មាន លអា  េ  យ េះ
យេើយ  បដលតថ្លគ្តយៅថ្ល  បហា  ញ្ជញ  ។ 
    កតមា    ចាននទ    វិរាគសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ  វរិាគ្ ញ្ជញ   យតើដូចយមតច  ។ 
    ឥធាននទ   ភិកខុ   អរញ្ញគចតា   វា   រុកខមូលគចតា   វា  
សុញ្ញាគារគចតា  វា  ឥតិ  ប្ដិសញ្ចិកខតិ  មាន លអា  េ ភកិ្ខុ
ក្នុងសា នាយ េះ យៅក្នុងទស្ពក្តី យៅយទ្ៀបគ្ល់យ ើក្តី យៅក្នុង េ្េះដ៏
សាៃ តក់្តី  ពិចរណាយឃើញដូយចនេះថ្ល 
    ឯតាំ  សនតាំ  ឯតាំ  ប្ណ្ីតាំ  យទ្ិទ្ាំ  សរវស្ខារសមចថា  
សរវូប្ធិប្បដិនិសសចគាគា  តណ្ហកខចយា  វិរាចគា  និព្វាននតិ ។ 
    វរិាគ្ធម ៌   គឺ្ស្ពេះ ិពាា  ឯណា   បដលរមាៃ បប់ង ូ់វ ងាខ រទងំពងួ 
លេះយចល ូវ កិ្យល ទងំពងួ អ ់តណាហ យេើយ វរិាគ្ធម ៌ គឺ្ស្ពេះ
 ិពាា   ុេ៎ះ  ជាគុ្ណ្ជាត ៃបរ់មាៃ ប ់  វរិាគ្ធម ៌  គឺ្ស្ពេះ ិពាា   ុេ៎ះ ជា
គុ្ណ្ជាតដឧ៏តតម ។ 
    អយាំ    វុរចតាននទ  វិរាគសញ្ញា  ។   មាន លអា  េ  យ េះ
យេើយ  បដលតថ្លគ្តយៅថ្ល  វរិាគ្ ញ្ជញ  ។ 
    កតមា    ចាននទ    និចរាធសញ្ញា  ។  

គ្ិរមិា  េ ូស្ត វរិាគ្ ញ្ជញ    ១៧៧ 
 
 

 



 

         
 

    មាន លអា  េ   ិយរាធ ញ្ជញ   យតើដូចយមតច  ។ 
    ឥធាននទ   ភិកខុ   អរញ្ញគចតា   វា   រុកខមូលគចតា   វា  
សុញ្ញាគារគចតា  វា  ឥតិ  ប្ដិសញ្ចិកខតិ  មាន លអា  េ ភកិ្ខុ
ក្នុងសា នាយ េះ យៅក្នុងទស្ពក្តី យៅយទ្ៀបគ្ល់យ ើក្តី យៅក្នុង េ្េះដ៏
សាៃ តក់្តី  ពិចរណាយឃើញដូយចនេះថ្ល  

    ឯតាំ  សនតាំ  ឯតាំ  ប្ណ្ីតាំ  យទ្ិទ្ាំ  សរវស្ខារសមចថា  
សរវូប្ធិប្បដិនិសសចគាគា   តណ្ហកខចយា    និចរាចធា   និព្វាននតិ ។ 
     ិយរាធធម ៌ គឺ្ស្ពេះ ិពាា  ឯណា    បដលរមាៃ បប់ង ់  ូវ ងាខ រទងំពួង 
លេះយចល ូវ កិ្យល ទងំពងួ អ ់តណាហ យេើយ  ិយរាធធម ៌ គឺ្ស្ពេះ
 ិពាា   ុេ៎ះ  ជាគុ្ណ្ជាត ៃបរ់មាៃ ប ់   ិយរាធធម ៌  គឺ្ស្ពេះ ិពាា   ុេ៎ះ ជា
គុ្ណ្ជាតដឧ៏តតម ។ 
    អយាំ    វុរចតាននទ  និចរាធសញ្ញា  ។   មាន លអា  េ  យ េះ
យេើយ  បដលតថ្លគ្តយៅថ្ល   ិយរាធ ញ្ជញ  ។ 
    កតមា   ចាននទ   សរវចលាចក   អនភិរតសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ    ពាយលាយក្   អ ភរិត ញ្ជញ   យតើដូចយមតច  ។ 
    ឥធាននទ     ភិកខុ     ចយ     ចលាចក     ឧោយុោោនា  
ចរតចសា  អធិដ្ឋានាភិនិចវសានុសយា  ចត  ប្ជ្ហចនាតា  
វិរមតិ  ន  ឧោទិ្យចនាតា  ។ 
    មាន លអា  េ ឧ យគឺ្តណាហ   ិងទិ្ដាិឯណា ឧ ទ គឺ្យ ចក្តី
ស្បកា ម់ាឯំណា អភ ិិយវ ៈ គឺ្  សតទិ្ដាិ  ិងឧយចឆទ្ទិ្ដាិ ជាទី្
អាស្ ័យយៅទ ចិតតឯណា អ ុ ័យ គឺ្កិ្យល បដលយដក្យៅយរឿយៗ 
ក្នុង តត នាត  ឯណា ក្នុងយលាក្ ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ កាលយបើ

គ្ិរមិា  េ ូស្ត  ពាយលាយក្ អ ភរិត ញ្ជញ    ១៧៨ 
 
 

 



 

         
 

លេះបង ូ់វ បធមទ៌ងំយនាេះ ( យោយតទ្ងាគ ទិ្បបហា  ) ម ិ  
ស្បកា ម់ាយំោយចិតត ក្រ៏បមងយវៀរ ( ចក្ បធមទ៌ងំយនាេះ )    ។ 
   អយាំ      វុរចតាននទ    សរវចលាចក   អនភិរតសញ្ញា   មាន លអា  េ 
យ េះយេើយបដលតថ្លគ្តយៅថ្ល  ពាយលាយក្អ ភរិត ញ្ជញ   ។ 
    កតមា   ចាននទ   សរវស្ខាចរសុ   អនិរឆសញ្ញា  ។  
    មាន លអា  េ   ពា ងាខ យរ ុ  អ ិចឆ ញ្ជញ   យតើដូចយមតច  ។ 
    ឥធាននទ   ភិកខុ   សរវស្ខាចរហិ   អដតិយតិ   ហរាយតិ  
ជ្ិគុរឆតិ  ។ 
    មាន លអា  េ   ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ   យ ឿយណាយ   ធុញស្ទ  ់
 អបយ់េះើម   ងាខ រទងំពួង  ។ 
 

    អយាំ    វុរចតាននទ    សរវស្ខាចរសុ   អនិរឆសញ្ញា  ។        
    មាន លអា  េ   យ េះយេើយ   បដលតថ្លគ្តយៅថ្ល    ពា ងាខ យរ ុ  
អ ិចឆ ញ្ជញ (១)  ។ 
    កតមា   ចាននទ   អានាោនសសតិ  ។ 
    មាន លអា  េ  អានា   សតិ  យតើដូចយមតច ។ 
    ឥធាននទ   ភិកខុ   អរញ្ញគចតា   វា   រុកខមូលគចតា   វា  
សុញ្ញាគារគចតា  វា  និសីទ្តិ  ប្លលងកាំ  អាភុជិ្តាវា  ឧជុ្ាំ  
កយាំ  ប្ណ្ិធាយ  ប្រិមុេាំ  សតឹ  ឧប្ដឋចប្តាវា  ។ 
    មាន លអា  េ ភកិ្ខុក្នុងសា នាយ េះ យៅក្នុងទស្ពក្តី យៅយទ្ៀប-      
គ្ល់យ ើក្តី យៅក្នុង េ្េះដស៏ាៃ តក់្តី អងគុយ គ្តប់ភន  ត្មងំកាយឲ្យស្តង់ 
តមកល់សាា រតី ឲ្យយឆ្ះ េះស្តងយ់ៅរក្ស្ពេះក្មាោា   ។ 
 
១-បស្បថ្ល យ ចក្តី មាគ ល់ក្នុងក្ិរោិម ិស្ ថ្លន  ឬម ិលុេះលងយ់ៅក្នុង ងាខ រទងំពួង ។ 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត  ពាយលាយក្ អ ិចឆ ញ្ជញ    ១៧៩ 
 
 

 



 

         
 

    ចសា   សចតាវ   អសសសត ិ   ភកិ្ខុយនាេះ  មា សាា រតីចជំាក្ ់
ដក្ដយងហើមយចញ  
    សចតា   ប្សសសតិ   មា សាា រតីចជំាក្ ់ ដក្ដយងហើមចូល  

    ទ្ីឃាំ  វា  អសសសចនាតា  ទ្ីឃាំ  អសសសាមីតិ  ប្ជានាតិ  
កាលដក្ដយងហើមយចញបវង    ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្លអាត្មា អញដក្ដយងហើមយចញបវង 
    ទ្ីឃាំ  វា  ប្សសសចនាតា  ទ្ីឃាំ  ប្សសសាមីតិ  ប្ជានាតិ  
កាលដក្ដយងហើមចូលបវង     ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល    អាត្មា អញដក្ដយងហើមចូលបវង 
    រសសំ  វា  អសសសចនាតា  រសសំ  អសសសាមីតិ  ប្ជានាតិ  
កាលដក្ដយងហើម យចញេាី  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល អាត្មា អញ ដក្ដយងហើមយចញេាី 
    រសសំ  វា  ប្សសសចនាតា  រសសំ  ប្សសសាមីតិ  ប្ជានាតិ  
កាលដក្ដយងហើម  ចូលេាី  ក្ដឹ៏ងចា ់ថ្ល  អាត្មា អញដក្ដយងហើម ចូលេាី 
    សរវកយប្បដិសាំចវទី្  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវកាយ គឺ្ដយងហើមយចញ
ទងំអ ់ឲ្យស្ ក្ដ យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ  
    សរវកយប្បដិសាំចវទី្  ប្សសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវកាយ គឺ្ដយងហើមចូល
ទងំអ ់ឲ្យស្ ក្ដ យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    ប្សសមភយាំ  កយស្ខារ ំ  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ ឹងជាអនក្រមាៃ ប ់  ូវកាយ ងាខ រ គឺ្ដយងហើម
យចញ  យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ 
    ប្សសមភយាំ  កយស្ខារំ  ប្សសសិសាមីតិ   សិកខតិ        ភកិ្ខុ 
  ិក្ាដូយចនេះ                        ថ្ល   អាត្មា អញ       ឹងជាអនក្រមាៃ ប ់   ូវកាយ ងាខ រ   គឺ្  

គ្ិរមិា  េ ូស្ត អានា   សតិ   ១៨០ 
 
 

 



 

         
 

ដយងហើមចូល  យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    ប្ីតិប្បដិសាំចវទី្  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ       ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវបីតិ     យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ  

    ប្ីតិប្បដិសាំចវទី្  ប្សសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ   ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវបីតិ         យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    សុេប្បដិសាំចវទី្    អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ    ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវយ ចក្តី ុេ       យទ្ើបដក្
ដយងហើមយចញ 
    សុេប្បដិសាំចវទី្ ប្សសសិសាមីតិ សិកខតិ ភកិ្ខុ ិក្ាដូយចនេះ
ថ្ល អាត្មា អញ       ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវយ ចក្តី ុេ យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    រិតតស្ខារប្បដិសាំចវទី្  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ    ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ  ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវចិតត ងាខ រ       យទ្ើបដក្
ដយងហើមយចញ 
    រិតតស្ខារប្បដិសាំចវទី្  ប្សសសិសាមីតិ  សិកខតិ    ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ  ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវចិតត ងាខ រ       យទ្ើបដក្
ដយងហើមចូល 
    ប្សសមភយាំ រិតតស្ខារំ អសសសសិាមីតិ សិកខតិ ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ     ឹងជាអនក្រមាៃ ប ូ់វចិតត ងាខ រ យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ 
    ប្សសមភយាំ រិតតស្ខារំ ប្សសសសិាមីតិ សិកខតិ ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ  ឹងជាអនក្រមាៃ ប ូ់វចិតត ងាខ រ    យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
        រិតតប្បដិសាំចវទី្  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ   ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ      ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវចិតត     យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ 

គ្ិរមិា  េ ូស្ត អានា   សតិ   ១៨១ 
 
 

 



 

         
 

    រិតតប្បដិសាំចវទី្  ប្សសសិសាមីតិ  សិកខតិ   ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ          ឹងជាអនក្ដឹងចា ់ ូវចិតត    យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    អភិប្បចមាទ្យាំ  រិតតាំ  អសសសសិាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ      ឹងយធាើចិតតឲ្យរកី្រាយ    យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ  

    អភិប្បចមាទ្យាំ  រិតតាំ  ប្សសសសិាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ   ឹងយធាើចិតតឲ្យរកី្រាយ        យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    សមាទ្ហាំ  រិតតាំ  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ      ឹងតមកល់ចិតតឲ្យយ ាើក្នុងអារមាណ៍្    យទ្ើបដក្
ដយងហើមយចញ 
    សមាទ្ហាំ  រិតតាំ  ប្សសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ      ឹងតមកល់ចិតតឲ្យយ ាើក្នុងអារមាណ៍្     យទ្ើបដក្
ដយងហើមចូល 
    វិចមារយាំ    រិតតាំ    អសសសសិាមីតិ    សិកខតិ   ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ ឹង  យោេះចិតតឲ្យរចួចក្   ីវរណ្ធម ៌ ជា
យដើម    យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ 
    វិចមារយាំ    រិតតាំ    ប្សសសសិាមីតិ    សិកខតិ   ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល  អាត្មា អញ ឹង  យោេះចិតតឲ្យរចួចក្   ីវរណ្ធម ៌ ជា
យដើម    យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    អនិចាចានុប្សសី  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ាដូយចនេះ
ថ្ល អាត្មា អញ ឹង ជាអនក្យឃើញយរឿយ ៗ  ូវបញ្ាក្ខ ធ ថ្លម ិយទ្ៀង យទ្ើប
ដក្ដយងហើមយចញ 
    អនិចាចានុប្សសី     ប្សសសិសាមីតិ  សិកខតិ   ភកិ្ខុ ិក្ាដូយចនេះ 

 គ្ិរមិា  េ ូស្ត អានា   សត ិ  ១៨២ 
 
 

 



 

         
 

ថ្ល អាត្មា អញ ឹង ជាអនក្យឃើញយរឿយ ៗ  ូវបញ្ាក្ខ ធ ថ្លម ិយទ្ៀង យទ្ើប
ដក្ដយងហើមចូល 
    វិរាគានុប្សសី  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ាដូយចនេះ
ថ្ល អាត្មា អញ ឹង ជាអនក្យឃើញយរឿយ ៗ  ូវធមប៌ដលស្  ចក្រាគ្ៈ 
យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ 
    វិរាគានុប្សសី   ប្សសសិសាមីតិ    សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ាដូយចនេះ
ថ្ល អាត្មា អញ ឹង ជាអនក្យឃើញយរឿយ ៗ  ូវធមប៌ដលស្  ចក្រាគ្ៈ 
យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    និចរាធានុប្សសី  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ ឹងជាអនក្យឃើញយរឿយៗ     ូវធមប៌ដលរលំតប់ង ូ់វ
ក្ងទុ្ក្ខ  យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ 
    និចរាធានុប្សសី  ប្សសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ ឹងជាអនក្យឃើញយរឿយៗ     ូវធមប៌ដលរលំតប់ង ូ់វ
ក្ងទុ្ក្ខ  យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល 
    ប្ដិនិសសគាគានុប្សសី  អសសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ភកិ្ខុ ិក្ា
ដូយចនេះថ្ល       អាត្មា អញ ឹងជាអនក្យឃើញយរឿយៗ ូវធមជ៌ាយស្គ្ឿងលេះយចល 
 ូវកិ្យល  យទ្ើបដក្ដយងហើមយចញ 
    ប្ដិនិសសគាគានុប្សសី  ប្សសសិសាមីតិ  សិកខតិ  ។  ភកិ្ខុ
 ិក្ាដូយចនេះថ្ល អាត្មា អញ  ឹងជាអនក្យឃើញយរឿយ ៗ  ូវធមជ៌ាយស្គ្ឿង
លេះយចល ូវកិ្យល  យទ្ើបដក្ដយងហើមចូល ។ 
    អយាំ    វុរចតាននទ    អានាោនសសតិ  ។        
    មាន លអា  េ យ េះយេើយបដលតថ្លគ្តយៅថ្ល អានា   សតិ ។      
 
 
 
 
 

 គ្ិរមិា  េ ូស្ត អានា   សត ិ  ១៨៣ 
 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    សចរ    ចោ    តវាំ    អាននទ    គិរិមាននទសស    ភិកខុចនា  
ឧប្សងកមិតាវា  ឥមា  ទ្ស  សញ្ញា  ភាចសយាសិ  មាន ល
អា  េ  យបើអនក្ចូលយៅ ( កា  ់មាន ក្ ់)  ទ គិ្រមិា  េភកិ្ខុ  យេើយគ្បបី
 បមតង ូវ ញ្ជញ ទងំឡាយ ១០ ស្បការយ េះ      
 

    ឋានាំ  ចោ  ប្ចនតាំ  វិជ្ជតិ  យាំ  គិរិមាននទសស  ភិកខុចនា  
ឥមា   ទ្ស   សញ្ញា   សុតាវា   ចសា    អាព្ចធា    ឋានចសា
ប្ដិប្បសសចមភយាតិ  ។  ដំយណ្ើ រយ េះ ជាយេតុ ឹងឲ្យអាពាធ 
រប ់  គិ្រមិា  េភកិ្ខុយនាេះ  រមាៃ ប ់   េះយ បើយយៅ  យោយមយួរយំពច  
យស្ពាេះគិ្រមិា  េភកិ្ខុ   សាត ប ូ់វ ញ្ជញ ទំងឡាយ ១០ ស្បការយ េះ ។      
 

    អថចោ  អាយសាមា  អានចនាទា  ភគវចតា  សនតិចក  ឥមា  
ទ្ស   សញ្ញា   ឧគគចហតាវា   ចយនាយសាមា   គិរិមានចនាទា  
ចតនុប្សងកមិ  ឧប្សងកមិតាវា  អាយសមចតា  គរិិមាននទសស  
ឥមា  ទ្ស  សញ្ញា  អភាសិ  ។ 
    លំោបយ់នាេះ ស្ពេះអា  េយតថរដម៏ា អាយុ     ក្យ៏រៀ  ូវ ញ្ជញ ទងំឡាយ 
១០ ស្បការយ េះ ក្នុង មាន ក្ទ់ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ យេើយចូលយៅស្តង់
ក្ប ាងបដលគិ្រមិា  េយលាក្គ្ងយ់ៅ លុេះចូលយៅដល់យេើយ យទ្ើប បមតង ូវ
 ញ្ជញ ទងំឡាយ ១០ ស្បការយ េះ ដល់ស្ពេះគិ្រមិា  េដម៏ា អាយុ ។      
 
 

    អថចោ អាយសមចតា គរិិមាននទសស ឥមា ទ្ស សញ្ញា   
សុតាវា  ចសា  អាព្ចធា  ឋានចសា  ប្ដិប្បសសមភ ិ   លំោបយ់នាេះ
ឯងអាពាធរប ់ស្ពេះគិ្រមិា  េដម៏ា អាយុយនាេះក្រ៏មាៃ ប ់េះយ បើយយៅ
យោយមយួរយំពច យស្ពាេះ  សាត ប ូ់វ ញ្ជញ ទងំឡាយ       ១០ ស្បការយ េះ 

 គ្ិរមិា  េ ូស្ត គ្ិរមិា  េដម៏ា អាយុ េះជាអាពាធ   ១៨៤ 
 
 

 



 

         
 

    វុដឋហិ    ចាយសាមា    គិរិមានចនាទា    តមាហា    អាព្ធា    
ឯស្ពេះគិ្រមិា  េដម៏ា អាយុ  ក្ ៏ ជា េះយ បើយចក្អាពាធយនាេះ  
តថា  ប្ហីចនា  រ  ប្នាយសមចតា  គិរិមាននទសស  ចសា   
អាព្ចធា  អចហាសីតិ  ។  ក្អ៏ាពាធយនាេះ គឺ្ស្ពេះគិ្រមិា  េដម៏ា 
អាយុ លេះបង ់ យេើយ យោយកិ្រោិ  សាត ប ូ់វ ញ្ជញ ទងំឡាយ ១០
ស្បការបដលស្ពេះអា  េយតថរ បមតងយេើយដូយចន េះយោយស្បការដូយចនេះឯង ។  

(  ុតត តបិដក្ភាគ្ ៥០/២៣៤-២៤៤ ) 

 

គិរិមាននទសុតតាំ  នដិឋិតាំ  
គិ្រមិា  េ ូស្ត ចប ់

 
 
 
 

rr;ss 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

រតនសូត្ត 
     
 
 

    យានីធ   ភូតានិ   សមាគតានិ  ភុមាមានិ  វា  យានិ   វ  
អនតលិចកខ  ពកួ្ភូតឯណា ជាយទ្វត្ម ថិតយៅយលើប្ ដីក្តី ពួក្ភូត
ឯណា ជាយទ្វត្ម ថិតយៅឰដអ៏ាកា ក្តី បដលមក្ស្បរំុាន ក្នុងទី្យ េះ  
    សចរវវ  ភូតា  សុមនា  ភវនតុ   ូមពកួ្ភូតទងំអ ់យនាេះ 
មា ចិតតលអ 
    អចថាប្ិ  សកករច  សុណ្នតុ  ភាសិតាំ  មា៉ោងយទ្ៀត ចូរសាត ប ូ់វ
ភា ិតយោយយារព  
    តសាមា   ហិ   ភូតា   និសាចមថ   សចរវ   ចមតតាំ   កចរាថ  
មានុសិយា  ប្ជាយ  យស្ពាេះយេតុយនាេះ អនក្ទងំឡាយជាភូតទងំ
អ ់ ចូរសាត ប ូ់វស្ពេះបរតិត ចូរយធាើ ូវយមត្មត ចិតត ចំយពាេះពពួក្ តាជា
ម ុ សជាតិ  

រត  ូស្ត ១៨៥ 
 
 

 



 

         
 

    ទិ្វា   រ   រចតាតា   រ   ហរនតិ   ចយ  រលឹ  ម ុ ស
ទងំឡាយឯណាបតងនាមំក្ ូវពលិក្មា ក្នុងយពលទងៃ  ិងយពលយប ់ 
    តសាមា  ហិ  ចន  រកខថ  អប្បមតាតា      ។  យស្ពាេះយេតុយនាេះ ូម
អនក្ទងំឡាយកំុ្យមើលបំណំាយ ើយ       ូមរក្ា ូវម ុ សទងំឡាយ
យនាេះ    ។ 
    យាំ   កិញ្ចិ   វិតតាំ   ឥធ   វា   ហុរំ   វា   សចគគសុ  វា  
យាំ  រតនាំ   ប្ណ្ីតាំ   ស្ទ្ពយឯណាមយួ  ក្នុងយលាក្យ េះ   ិងក្នុង
យលាក្ ឯយទ្ៀតក្តី រត វតថុដឧ៏តតមឯណា ក្នុងឋា  ួគ្ក៌្តី  
    ន  ចនា  សមាំ  អតថិ  តថាគចតន  ស្ទ្ពយ ិងរត វតថុទងំយនាេះ 
យ ាើយោយស្ពេះតថ្លគ្ត ម ិមា យ ើយ  

    ឥទ្មបិ    រុចទ្ធ    រតនាំ    ប្ណ្តីាំ   បក្វ  គឺ្  ស្ពេះពុទ្ធ  យ េះ
ឯង ជាបក្វដឧ៏តតម 
    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។ 
    េយាំ   វិរាគាំ   អមតាំ   ប្ណ្ីតាំ   យទ្ជ្ឈគា   សកយមុនី  
សមាហិចតា  ស្ពេះ ក្យមុ ីជាមាា  ់       មា ស្ពេះទ្យ័តមកល់មា ំ  
ស្ត្ម ់ដឹងយេើយ   ូវស្ពេះធមឯ៌ណា  ជាទី្ក្សយ័ទ កិ្យល   ជាទី្
ស្  ចក្រាគ្ៈ ជាធមម៌ ិសាា ប ់ ជាធមដ៌ឧ៏តតម 
    ន   ចតន   ធចមមន   សមតថិ   កញិ្ចិ   រប ់អាីមយួ  យ ាើយោយ 
ស្ពេះធមយ៌នាេះម ិមា យ ើយ  
    ឥទ្មបិ   ធចមម   រតនាំ   ប្ណ្ីតាំ    បក្វ  គឺ្  ស្ពេះធម ៌ យ េះឯង 
ជាបក្វដឧ៏តតម 

រត  ូស្ត 
 

១៨៦ 
 
 

 



 

         
 

    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។ 
    យមពុទ្ធចសចដ្ឋា  ប្រិវណ្ណយី  សរុឹ  ស្ពេះពុទ្ធដស៏្បយ ើរ  ស្ទ្ង់
 រយ ើរ ូវ មាធិឯណា ថ្លជាធមដ៌ស៏ាអ ត 
    សមាធិមាននតរិកញ្ញមាហុ  បណ្ឌិ តទងំឡាយ យពាលយេើយ 
 ូវ មាធិឯណា ថ្លជាធមឲ៌្យ្លយោយលំោប ់
    សមាធិនា  ចតន  សចមា  ន  វិជ្ជតិ   មាធិឯយទ្ៀតយ ាើ
យោយ មាធិយនាេះ ម ិមា យ ើយ 
    ឥទ្មបិ   ធចមម   រតនាំ   ប្ណ្ីតាំ    បក្វ  គឺ្  ស្ពេះធម ៌ យ េះឯង 
ជាបក្វដឧ៏តតម  

    ឯចតន   សចរចន    សុវតថិ    ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។ 
    ចយ  ប្ុគគលា  អដឋ  សតាំ  ប្សដ្ឋា  រតាតារិ  ឯតានិ         
យុគានិ  ចហានតិ  បុគ្គលទងំឡាយឯណា ៨ រំពូក្ បដល បបុរ 
ទងំឡាយ រយ ើរយេើយ យបើរាបជ់ាគូ្   ៤ គូ្ 
    ចត  ទ្កខិចណ្យា  សុគតសស  សាវក  បុគ្គលទងំឡាយ
យនាេះ ជាសាវក័្រប ់ស្ពេះ ុគ្ត យលាក្គ្រួដល់ទ្ក្ខិណាទ  
    ឯចតស ុ     ទ្ិនានានិ     មហប្ផលានិ    ទ ទំងឡាយ     
បដលបុគ្គលឲ្យយេើយ  ដល់ទ្ក្ខិយណ្យយបុគ្គល  ទងំឡាយយនាេះ  ជា
ទ មា ្លយស្ចើ  
    ឥទ្មបិ   សចងេ   រតនាំ   ប្ណ្ីតាំ   បក្វ   គឺ្  ស្ពេះ ងឃ      យ េះ
ឯង ជាបក្វដឧ៏តតម 

រត  ូស្ត 
 

១៨៧ 
 
 

 



 

         
 

    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។ 
    ចយ   សុប្បយុតាតា   មនសា   ទ្ចឡហន   និកកាមិចនា   
ចគាតមសាសនមហិ  អរយិបុគ្គលទងំឡាយឯណា ក្នុងសា នាទ  
ស្ពេះ មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ពេះនាមយាតម ស្បក្បស្តូវលអយេើយ មា ចិតតខាា បេ់ាួ  
ឥតមា កាម គឺ្ យ ចក្តីស្ ថ្លន យ ើយ 
    ចត   ប្តតិប្តាតា   អមតាំ   វិគយហ   លោធា   មុធា   និរវុតឹ  
ភុញ្ជមានា  អរយិបុគ្គលទងំឡាយយនាេះ ដល់យេើយ ូវស្ពេះអរេតត-
្ល យេើយចូលយៅកា ស់្ពេះ ិពាា      ូវកិ្រោិ រលតកិ់្យល  
យោយទ្យទ្ គឺ្ ឥតមា ទិ្ញដូរយ ើយ យេើយយសាយ ូវ្ល      
 

    ឥទ្មបិ   សចងេ   រតនាំ  ប្ណ្ីតាំ   បក្វ   គឺ្  ស្ពេះ ងឃ      យ េះឯង 
ជាបក្វដឧ៏តតម 
    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។ 
    យថិនទេីចលា  ប្ឋវឹ  សិចតា  សិយា  រតុរភ ិ  វាចតភិ  
អសមបកមបិចយា    រយេឿ  បដលយគ្យ េះភាា ប ឹ់ងប្ ដី ជា
រប ់ម ិក្យស្មើក្ញាបញ័់រ យោយេយល់ពយុេះ បដលបក្ម់ក្អំពីទិ្ ទងំ 
៤ ោ៉ោ ងណាមញិ  
    តថូប្មាំ  សប្បុរិសាំ  វោមិ  ចយា  អរិយសចាចានិ  អចវរច  
ប្សសតិ  អនក្ណា ពិចរណាយឃើញ  ូវអរយិ ចា ទងំឡាយ  
តថ្លគ្ត យៅអនក្យនាេះថ្ល ជា បបុរ  ( ម ិញាបញ័់រ យោយយលាក្
ធមទ៌ងំឡាយ ) យស្បៀបដូចជា  រយេឿ ដូយចន េះឯង 

រត  ូស្ត 
 

១៨៨ 
 
 

 



 

         
 

    ឥទ្មបិ   សចងេ   រតនាំ   ប្ណ្ីតាំ   បក្វ   គឺ្  ស្ពេះ ងឃ      យ េះ
ឯង ជាបក្វដឧ៏តតម 
    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។  
    ចយ     អរិយសចាចានិ     វិភាវយនតិ     គមភីរប្ចញ្ញន   
សុចទ្សិតានិ    អរយិបុគ្គល  ទងំឡាយឯណា   យធាើឲ្យជាក្ច់ា ់
 ូវអរយិ ចាទងំឡាយ បដលស្ពេះតថ្លគ្ត ស្ពេះអងគមា ស្ ជ្ាដ៏
ស្ជាលយស្ៅ បមតងលអយេើយ 
    កិញ្ចាប្ិ  ចត  ចហានតិ  ភុសប្បមតាតា  អរយិបុគ្គលទងំឡាយ
យនាេះ ទុ្ក្ជាស្បមាទ្ដយ៏លើ ល ក់្យ៏ោយ 
     ន  ចត   ភវាំ  អដឋមមាទ្ិយនតិ  អរយិបុគ្គល ទងំឡាយយនាេះ 
គ្ងម់ ិកា យ់ក្ ូវភពជាគ្ស្មប ់៨ គឺ្ ម ិយក្ើតយទ្ៀតេួ ពី ៧ ជាតិ
យ ើយ 
   ឥទ្មបិ   សចងេ   រតនាំ  ប្ណ្ីតាំ             បក្វ   គឺ្  ស្ពេះ ងឃ      យ េះឯង 
ជាបក្វដឧ៏តតម 
    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។ 
    សហាវសស  ទ្សសនសមបោយ  តយសសុ  ធមាមា  
ជ្ហិតា   ភវនតិ   សកកាយទ្ិដឋិ   វិរិកិរឆិតញ្ច   សីលរវតាំ  
វាបិ្    យទ្តថិ    កិញ្ចិ   (   ំយោរ កិ្យល    ៣   ោ៉ោ ងគឺ្  ) 
 កាក យទិ្ដាិ វចិិកិ្ចឆ   ិង  ីលពាតតបរាមា ៈឯណាមយួបតងមា  
ធមទ៌ងំឡាយ ៣  យនាេះ  យសាត្មប នបុគ្គលយនាេះ    លេះបងយ់េើយ 

រត  ូស្ត 
 

១៨៩ 
 
 

 



 

         
 

ជាមយួ ឹងទ្ ស  មបទ័្ គឺ្យសាត្មបតតិមគ្គ 
    រតូហោចយហិ   រ   វិប្បមុចតាតា   មា៉ោងយទ្ៀត    យសាត្មប ន- 
បុគ្គល   រចួស្  េះចក្អ យទងំឡាយ ៤ យេើយ 
    ឆ  ចាភិឋានានិ  អភចព្វា  កតុាំ  ម ិអាចយធាើ ូវឋា ដ៏
អាស្ក្ក្ទ់ងំឡាយ ៦ គឺ្អ  តរយិក្មា ៥  ិងកិ្រោិងាក្ចិតតយៅកា ់
សា នាដទទ្យ ើយ 
    ឥទ្មបិ   សចងេ   រតនាំ   ប្ណ្ីតាំ   បក្វ   គឺ្  ស្ពេះ ងឃ      យ េះ
ឯង ជាបក្វដឧ៏តតម 
    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។  

    កិញ្ចាប្ិ     ចសា     កមមាំ     កចរាតិ     ោប្កាំ     កចយន
វាចាយុទ្   ចរតសា   វា   ស្ប ិ ណាយបើ  យសាត្មប នបុគ្គល
យនាេះយធាើ ូវ បក្មាេាេះ   យោយកាយវាច   ឬក្យ៏ោយចិតត  (  យស្ពាេះ
យ ចក្តីភាា ងំភាា ត ់)  
    អភចព្វា  ចសា  តសស  ប្ដិរឆោយ  យសាត្មប នបុគ្គលយនាេះ 
ម ិអាចបិទ្ ងំ ូវ បក្មាយនាេះយ ើយ 
    អភរវតា   ទ្ិដឋប្ទ្សស   វុតាតា   ភាវៈទ បុគ្គល មា ា្ូវទ  
ស្ពេះ ិពាា  យឃើញយេើយ ជាបុគ្គលម ិអាច ឹងបិទ្ ងំ ូវ បក្មា 
ស្ពេះពុទ្ធទងំឡាយ  ស្ត្ម ់ បមតងយេើយ 
    ឥទ្មបិ   សចងេ   រតនាំ   ប្ណ្ីតាំ    បក្វ    គឺ្  ស្ពេះ ងឃ        យ េះ
ឯង ជាបក្វដឧ៏តតម 
    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ                                  យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 

រត  ូស្ត 
 

១៩០ 
 
 

 



 

         
 

 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។  
    វនប្បគុចមព  យថា  េុសសិតចគគ  គិមាហានមាចស  ប្ឋមសមឹ  
គិចមហ   គុ្មះយ ើក្នុងទស្ព  មា ស្តួយលូតលា ់  ក្នុងខាងយដើមគិ្មហរដូវ 
គឺ្បេយៅត  ោ៉ោ ងណាមញិ 
    តថូប្មាំ   ធមមវរំ   អចទ្សយិ   និព្វានគាមឹ   ប្រមាំ  
ហិតាយ  ស្ពេះ មះុទ្ធ  ស្ត្ម ់ បមតងយេើយ  ូវធមដ៌ស៏្បយ ើរ ជា
ធមអ៌ាចញុាំង តាទងំឡាយ ឲ្យដល់ ូវស្ពេះ ិពាា   យដើមបសី្បយោរ ៍
ដឧ៏តតម យស្បៀបដូចជាគុ្មះយ ើក្នុងទស្ព ដូយចន េះឯង 
    ឥទ្មបិ    រុចទ្ធ    រតនាំ   ប្ណ្ីតាំ   បក្វ  គឺ្  ស្ពេះពុទ្ធ  យ េះឯង 
ជាបក្វដឧ៏តតម  

    ឯចតន   សចរចន    សុវតថិ    ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។ 
    វចរា   វរញ្ញូ      វរចោ   វរាហចរា  ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធជាបុគ្គល
ស្បយ ើរ  ស្ទ្ងស់្ជាប ូវធម ៌  ដស៏្បយ ើរ  ស្ទ្ងស់្បទ    ូវធមដ៌ស៏្បយ ើរ 
ស្ទ្ងន់ាមំក្ ូវធមដ៌ស៏្បយ ើរ 
    អនុតតចរា   ធមមវរំ   អចទ្សយ ិ   ស្ពេះអងគស្បយ ើរ ឥតមា  
អនក្ណាមយួយ ាើ  ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ បមតងយេើយ ូវធមដ៌ស៏្បយ ើរ 
    ឥទ្មបិ    រុចទ្ធ    រតនាំ    ប្ណ្តីាំ   បក្វ  គឺ្  ស្ពេះពុទ្ធ  យ េះ
ឯង ជាបក្វដឧ៏តតម 
    ឯចតន   សចរចន   សុវតថិ   ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។  
    េីណ្ាំ     ប្ុរាណ្ាំ    នវាំ    នតថិ   សមភវាំ  ក្មាច ់ ( រប ់អរយិ- 

រត  ូស្ត 
 

១៩១ 
 
 

 



 

         
 

បុគ្គលឯណា ) អ ់យេើយ ក្មាងាី របមងម ិយក្ើតស្ ក្ដ 
    វិរតតរិតាតាយតិចក  ភវសមឹ  អរយិបុគ្គលទងំឡាយឯណា 
មា ចិតតយ ឿយណាយយេើយក្នុងភពតយៅ 
    ចត   េីណ្រីជា   អវិរុឡហិឆនាទា   អរយិបុគ្គលទងំឡាយ 
យនាេះ មា ពូរអ ់យេើយ មា ឆ្ េៈ គឺ្យ ចក្តីប៉ោុ ប៉ោងក្នុងចិតត ម ិដុេះ
ចយស្មើ យ ើយ 
    និរវនត ិ ធីរា  យថាយមបទ្ីចោ  ជាអនក្មា ស្ ជ្ា បតងរលត់
យៅ ដូចជាស្បទី្បបដលរលតយ់ៅយ េះ 
    ឥទ្មបិ   សចងេ   រតនាំ  ប្ណ្ីតាំ   បក្វ   គឺ្  ស្ពេះ ងឃ      យ េះឯង 
ជាបក្វដឧ៏តតម  

    ឯចតន   សចរចន    សុវតថិ    ចហាតុ   យោយពាក្យ ចាៈយ េះ 
 ូម ិរ ួី តីយក្ើតមា  ។  
    យានីធ   ភូតានិ   សមាគតានិ   ភុមាមានិ   វាយានិ   វ  
អនតលិចកខ  ពកួ្ភូតឯណា ជាយទ្វត្ម ថិតយៅយលើប្ ដីក្តី ពួក្ភូត
ឯណា ជាយទ្វត្ម ថិតយៅឰដអ៏ាកា ក្តី បដលមក្ស្បរំុាន ក្នុងទី្យ េះ 
    តថាគតាំ  ចទ្វមនុសសប្ូជិ្តាំ   រុទ្ធាំ  នមសាម  សុវតថិ  
ចហាតុ  យយើងទងំឡាយ ូម មសាក រ  ូវស្ពេះពុទ្ធជាមាា  ់ ស្ទ្ង ់ 
ស្ត្ម ់មក្យេើយដូចាន   បដលយទ្វត្ម   ិងម ុ សបតងបូជា   ូម ិរ ី
 ួ តី យក្ើតមា  ។ 
    យានីធ   ភូតានិ  សមាគតានិ  ភុមាមានិ  វា  យាន ិ វ  
អនតលិចកខ  ពកួ្ភូតឯណា ជាយទ្វត្ម ថិតយៅយលើប្ ដីក្តី ពួក្ភូត
ឯណា ជាយទ្វត្ម ថិតយៅឰដអ៏ាកា ក្តី បដលមក្ស្បរំុាន ក្នុងទី្យ េះ 

រត  ូស្ត 
 

១៩២ 
 
 

 



 

         
 

        តថាគតាំ  ចទ្វមនុសសប្ូជ្ិតាំ  ធមមាំ  នមសាម  
សុវតថិ    ចហាតុ    យយើងទងំឡាយ    ូម មសាក រ    ូវស្ពេះធម ៌
មា មក្យេើយដូចាន   បដលយទ្វត្ម   ិង  ម ុ សបតងបូជា   ូម ិរ ី
 ួ តី យក្ើតមា  ។ 
        យានីធ   ភូតានិ   សមាគតានិ   ភុមាមាន ិ   វាយានិ   
វ  អនតលិចកខ  ពកួ្ភូតឯណា ជាយទ្វត្ម ថិតយៅយលើប្ ដីក្តី ពួក្ភូត
ឯណា ជាយទ្វត្ម ថិតយៅឰដអ៏ាកា ក្តី បដលមក្ស្បរំុាន ក្នុងទី្យ េះ 
        តថាគតាំ  ចទ្វមនុសសប្ូជិ្តាំ  សងេំ  នមសាម  
សុវតថិ    ចហាតុ    យយើងទងំឡាយ    ូម មសាក រ    ូវស្ពេះ ងឃ 
មា មក្យេើយដូចាន    បដលយទ្វត្ម   ិង  ម ុ សបតងបូជា   ូម ិរ ី
 ួ តី  យក្ើតមា  ។               ( ុតត តបិដក្យលេ៥២/៦-១២) 
 

រតនសុតតាំ និដឋតិាំ 
រត  ូស្ត ចប់ 

 
 

rr;ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ករណ្ីយចមតតសូត្ត 
     
 
 

    ករណ្ីយមតថកុសចលន  យនតាំ  សនតាំ  ប្ទ្ាំ  អភិសចមរច  
កិ្ចាឯណា  ( បដលស្ពេះអរយិៈ )    ស្ត្ម ់ដឹង ូវ  យកាោា  ៈទ ធម ៌
ដ ៏ៃបរ់មាៃ ប ់គឺ្ស្ពេះ ិពាា   (   យធាើយេើយ ) កិ្ចាយនាេះគឺ្កុ្លបុស្ត អនក្
ឈាា  ក្នុងស្បយោរ  ៍គ្រួយធាើ  
    សចកកា  ឧជូ្  រ  សុហុជ្ូ  រ  ( កុ្លបុស្តយនាេះ ) ជាអនក្អាច
ហ៊ា ្ង ស្តងយ់ោយកាយ ិងវាច្ង ស្តងល់អយោយចិតត្ង 

ក្រណី្យយមតត ូស្ត ១៩៣ 
 
 

 



 

         
 

    សុវចចា  រសស  មុទុ្  អនតិមានី  ជាអនក្ស្បយៅងាយ្ង 
 ុភាពទ្ ភ់ា ់្ ង ម ិមា មា ៈដទ៏ស្ក្បលង្ង 
    សនតុសសចក  រ  សុភចរា  រ  ជាអនក្ យនាត  ្ង យគ្ចិញ្ា ឹម
ងាយ្ង 
    អប្បកិចចាចា  រ  សលលហុកវុតតិ  ជាអនក្មា កិ្ចាធុរៈតិច្ង 
ស្បស្ពឹតតស្សាល ( ក្នុងកាយ ឹងចិតត ) ្ង 
   សនតិន្រនទិចយា  រ  និប្ចក  រ  ជាអនក្មា ឥន្រ េិយស្ គ្តស់្ គំ្
្ង មា ស្ ជ្ាច ់្ង  

    អប្បគចព្ភា   កុចលសុ   អននុគិចោធា   ជាអនក្ម ិឆ្គង្ង ម ិ
ជាបរំ់ពាក្ក់្នុងស្តកូ្លទងំឡាយ្ង  

 

    ន  រ  េុទ្ទាំ  សមារចរ  កិញ្ចិ  ចយន  វិញ្ញូ  ប្ចរ           
ឧប្វចទ្យយុាំ  វញិ្ញូ រ ទងំឡាយ គ្រួតិេះយដៀល ូវ រ ទងំឡាយ  
ដទទ្ យោយក្មាឯណា ម ិគ្រួស្បស្ពឹតតយធាើ ូវក្មាយនាេះ បដលជាក្មា
លាមក្  ូមបតិីចតួច  ( យេើយគ្រួ្ាយយមត្មត ចិតត ចំយពាេះពពកួ្ទ 
 តាថ្ល ) 
    សុេិចនា     វា     ចេមិចនា     ចហានតុ     សចរវ     សតាតា   
ភវនតុ សុេិតតាតា  តាទងំឡាយទងំពងួ  ូមឲ្យមា យ ចក្តី ុេ 
ឲ្យមា យ ចក្តីយក្សម ឲ្យមា េាួ ដល់ ូវយ ចក្តី ុេចុេះ      
 

    ចយចករិ    ោណ្ភូតតថិ   តសា   វា   ថាវរា   វា    
អនវចសសា   តាមា រីវតិទងំឡាយឯណា ឥតមា យ   ល់ 
យទេះ តាបដលជាអនក្មា យ ចក្តីតក្ ់ាុត គឺ្ យៅមា តណាហ ក្តី ជាអនក្
មាមំ ួ គឺ្ ឥតមា តណាហ ក្តី      
 
 

ក្រណី្យយមតត ូស្ត ១៩៤ 
 
 

 



 

         
 

      
 
 
 

    ទ្ីឃា   វា   ចយ   មហនាតា  វា    តាទងំឡាយឯណា          
មា កាយបវងក្តី  ធំក្តី 
    មជ្ឈិមា    រសសក   អនុកថូលា   មា កាយោ៉ោ ងក្ណាត លក្តី 
េាីក្តី មា កាយដ ៏គម ឬ ធាតក់្តី 
     ទ្ិដ្ឋា  វា  ចយ  រ  អទិ្ដ្ឋា   តាទងំឡាយឯណា បដល
យយើងយឃើញយេើយក្តី ម ិយឃើញក្តី 
    ចយ  រ  ទ្ូចរ  វសនតិ  អវិទ្ូចរ   តាទងំឡាយឯណា យៅ
ក្នុងទី្ឆ្ៃ យក្តី ក្នុងទី្រិតក្តី  
    ភូតា  វា  សមភចវសី  វា  បដលយក្ើតរចួមក្យេើយក្តី បដល
កំ្ពុងប ាងរក្ទី្យក្ើតក្តី 
    សចរវ  សតាតា  ភវនតុ  សុេិតតាតា   តាទងំឡាយទងំពងួ 
 ូមឲ្យមា េាួ ដល់ ូវយ ចក្តី ុេចុេះ 
    ន  ប្ចរា  ប្រំ  និកុចរវថ   តាដទទ្ម ិគ្ួរកំ្បេងយបៀតយបៀ  ូវ 
 តាដទទ្យ ើយ 
    នាតិមចញ្ញថ  កតថរិ  នាំ  កិញ្ចិ  ម ិគ្ួរយមើលងាយយគ្តិចតួច
ក្នុងទី្ឯណាមយួយ ើយ 
រាចរាសនា  ប្ដិឃសញ្ញា  នាញ្ញមញ្ញសស   ទ្ុកខមិចរឆយយ
ម ិគ្ួរស្ ថ្លន  ូវយ ចក្តីទុ្ក្ខ ដល់ាន  ិងាន  យោយយ ចក្តីយស្ក្វយស្កាធ  
 ិងយោយបដិឃ ញ្ជញ   គឺ្ យ ចក្តីចយងអៀតចងអល់ក្នុងចិតតយ ើយ 
     
 
 

ក្រណី្យយមតត ូស្ត ១៩៥ 
 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

    មាតា  យថា  និយាំ  ប្ុតតាំ  អាយុសា  ឯកបុ្តតមនុរចកខ 
មាត្មងនមរក្ាបុស្តបដលយក្ើតអំពីេាួ  ជាកូ្ បតមយួ យោយអាយុ គឺ្ថ្ល 
 ូមបរីីវតិក្ហ៊៏ា លេះបងក់្នុងការរក្ា ូវបុស្ត   ោ៉ោ ងណាមញិ 
    ឯវមបិ  សរវភូចតសុ  មានសមាភាវចយ  អប្រិមាណ្ាំ  
បុគ្គលគ្រួចយស្មើ  ូវយមត្មត ចិតត ម ិមា ស្បមាណ្ ចំយពាេះយៅរក្ តា
ទងំឡាយទងំពងួ ោ៉ោ ងយនាេះឯង 
    ចមតតញ្ច  សរវចលាកសមឹ  មានសមាភាវចយ  អប្រិមាណ្ាំ  
ឧទ្ធាំ  អចធា   រ   តិរិយញ្ច   អសមាពាធាំ   អចវរំ   អសប្តតាំ  
    បុគ្គលគ្រួចយស្មើ  ូវយមត្មត ចិតត ម ិមា ស្បមាណ្ ជាធមម៌ ិចយងអៀត 
ម ិមា យពៀរ ម ិមា  ស្តូវ យៅក្នុងយលាក្ទងំអ ់ គឺ្ក្នុងខាងយលើ
្ង ខាងយស្កាម្ង ខាងទ្ទឹ្ង គឺ្ស្តងក់្ណាត ល្ង 
    តិដឋញ្ចរំ   និសចិនានា   វា   សយាចនា   វា   យាវ   តសស  
វិគតមិចោធា   (      បុគ្គលអនក្ចយស្មើ    ូវយមត្មត ចិតតយនាេះ   )  យទេះ រក្តី 
យដើរក្តី អងគុយក្តី យដក្ក្តី ជាអនក្មា យ ចក្តីយងាក្ងក្យ់ៅស្  យេើយ 
គឺ្ថ្ល ជាអនក្ម ិយដក្លក្អ់ ់កាលស្តឹមណា 
    ឯតាំ  សតឹ  អធិចដឋយយ  គ្រួតមកល់ ូវ យមត្មត  ុ សតិ ុេ៎ះ             
( អ ់កាលស្តឹមយនាេះ ) 
    ត្រហមចមតាំ  វិហារំ  ឥធមាហុ  បណ្ឌិ តទងំឡាយ យពាល ូវ
កិ្រោិ ុេ៎ះ ថ្លជាស្ពេាវហិារ ក្នុងសា នាយ េះ 

ក្រណី្យយមតត ូស្ត ១៩៦ 
 
 

 



 

         
 

    ទ្ិដឋិញ្ច   អនុប្គមម   សីលវា   ទ្សសចនន   សមបចនានា  
កចមសុ   វិចនយយ   ចគធាំ   ន   ហិ   ជាតុ   គរភចសយយ ំ 
ប្ុនចរតីតិ  ។  ( បុគ្គលបដលមា យមត្មត ស្ពេាវហិារ ) ម ិដល់ ៊ប់
 ូវទិ្ដាិ ជាអនក្មា  ីលស្បក្បយោយទ្ ស  មបទ័្ គឺ្យសាត្មបតតិមគ្គ 
បយនាេ បង ូ់វយ ចក្តីយស្តក្អរក្នុងកាមទំងឡាយយេើយ របមងម ិមក្
កា គ់្ពភយ យា  គឺ្ថ្លម ិយក្ើតក្នុងគ្ភយ៌ទ្ៀតយ ើយ ។ 

(  ុតត តបិដក្យលេ ៥២/១៨-២០ ) 
 
 
 
 

ចមតតសុតតាំ  និដឋិតាំ  
 យមតត ូស្ត  ចប ់
rr;ss 

             
 
 
 
 
 

អាដ្នាដិយប្រិតត 
    [ ៨០ ]    វិប្សសិសស  នមតថុ   រកខុមនតសស   សិរីមចតា  ។             
     ូម មសាក រ   ចំយពាេះស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ   ស្ទ្ងស់្ពេះនាមវបិ ស ី    
ស្ពេះអងគមា ចក្ខុ    ស្ពេះអងគមា  ិរ ី ។ 
    សិេិសសប្ិ   នមតថុ   សរវភូតានុកមបិចនា  ។ 
     ូម មសាក រចំយពាេះស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ ស្ទ្ងស់្ពេះនាម ិេី ស្ពេះអងគ
មា យ ចក្តីអ ុយស្ាេះដល់ តាទងំពងួជាស្បស្ក្តី ។ 
    ចវសសភុសស  នមតថុ  នាហាតកសស  តប្សសិចនា  ។ 
     ូម មសាក រ           ចំយពាេះ    ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ    ស្ទ្ងស់្ពេះនាមយវ សភូ  

អាោនាដិយបរតិត ១៩៧ 
 
 

 



 

         
 

ស្ពេះអងគរស្មេះកិ្យល យចញយេើយ ស្ពេះអងគមា តបៈធម ៌។ 
     នមតថុ  កកុសនធសស  មារចសនប្បមទ្ទិចនា  ។ 
     ូម មសាក រ  ចំយពាេះស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ  ស្ទ្ងស់្ពេះនាមក្កុ្  ធៈ  
ស្ពេះអងគញាំញី ូវមារ  ស្ពមទងំយ នាទ មារ ។ 
    ចកនាគមនសស   នមតថុ   ត្ព្ហមណ្សស   វុសីមចតា  ។ 
     ូម មសាក រចំយពាេះ  ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ពេះនាម  យកានាគ្ម ៈ  
ស្ពេះអងគមា  បប ាតប់ងយ់េើយមា ស្ពេាចរយិធមយ៌ៅរចួយេើយ ។     
    កសសប្សស   នមតថុ   វិប្បមុតតសស   សរវធិ  ។  

     ូម មសាក រចំយពាេះ    ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ         ស្ទ្ងស់្ពេះនាម    ក្ សបៈ  
ស្ពេះអងគរចួ្ុតស្  េះចក្កិ្យល ទងំពងួយេើយ ។ 
    អងគីរសសស   នមតថ ុ   សកយបុ្តតសស   សិរីមចតា ,  ចយា  
ឥមាំ  ធមម  មចទ្ចសសិ  សរវទុ្កខា  ប្នូទ្នាំ  ។ 
     ូម មសាក រ ចំយពាេះស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ ជា ក្យបុតត ស្ទ្ងម់ា     
ស្ពេះកាយ្ាយយចញ ូវស្ពេះរ ាី ស្ទ្ងម់ា  ិរ ី , បដល បមតងធមយ៌ េះ  
ជាយស្គ្ឿងបយនាេ បងយ់ ចក្តីទុ្ក្ខទងំពួង ។  

    ចយ  ចាបិ្  និរវុតា  ចលាចក  យថាភូតាំ  វិប្សសិសុាំ      
ចត  ជ្នា  អប្ិសុណ្  មហនាតា  វីតសារោ  ។ 
    មយួយទ្ៀត ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធទងំឡាយ អងគណា ស្ពេះអងគរលត់
កិ្យល យេើយ ស្ទ្ងយ់ឃើញចា ់ ូវធម ៌ ត្មមយ ចក្តីពិតក្នុងយលាក្ 

១៩៨ 
 
 

 

អាោនាដិយបរតិត 



 

         
 

ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធទងំយនាេះ ជាស្ពេះេីណាស្ ព ស្ពេះអងគម ិមា យ ចក្តី
ញុេះញង ់  ៊ក្យ ៀត  ( ស្ទ្ងស់្បយ ើរយោយគុ្ណ្ )  ម ិយក្ាៀវកាា           
( យោយកិ្យល  ) ។ 

    ហិតាំ    ចទ្វមនុសានាំ    យាំ    នមសសនតិ    ចគាតមាំ  
វិជាជាររណ្សមបននាំ     មហនតាំ     វីតសារទ្ាំ  ។    
     យទ្វត្ម   ិង   ម ុ សទងំឡាយ   បតង មសាក រ             ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ 
ជាយាតមយាស្ត          ស្ពេះអងគជាស្បយោរ  ៍   ដល់យទ្វត្ម     ិងម ុ ស 
ទងំឡាយ   ស្ទ្ងប់របូិណ៌្យោយវជិាា  ិងចរណ្ៈ    ស្ទ្ងស់្បយ ើរយោយ 
គុ្ណ្ ស្ពេះអងគឥតមា យ ចក្តីស្ពឺយ ្ើប  ។ 
     
 

    [ ៨១ ]  យចតា  ឧគគរឆតិ  សរុិចយា  អាទ្ចិចាចា  មណ្ឌល ី 
មហា  យសស  រុគគរឆមានសស  សាំវរីប្ិ  និរុជ្ឈតិ  ។ 
    ស្ពេះអាទិ្តយមា រ ាីដយ៏ក្ាៀវកាា   រេះយ ើងអំពីទី្ណា  មា មណ្ឌ លធំ  
( ក្នុងទី្យនាេះ ) កាលស្ពេះអាទិ្តយរេះយ ើងយេើយ  រាស្តីក្ ៏តយ់ៅ ។ 
    យសស  រុគគចត  សុរិចយ  ទិ្វចសាតិ  ប្វុរចតិ  រហចោបិ្  
តតថ  គមភីចរា  សមុចោទា  សរិចតាទ្ចក  ឯវនតាំ  តតថ  ជាននតិ  
សមុចោទា សរិចតាទ្ចក  ។ 
    មយួយទ្ៀត កាលស្ពេះអាទិ្តយរេះយ ើងយេើយ មហារ នាាំន យៅថ្ល
ទងៃ   ូមបអី ាងទឹ់្ក្ក្នុងទី្បដល   ស្ពេះអាទិ្តយរេះយ ើងយនាេះ   ជា មុស្ទ្
ដយ៏ស្ៅ  មា ទឹ្ក្េូរយៅ ( ពី ទី្យ្សងៗ ) រ ទងំឡាយបតង មាគ ល់

អាោនាដិយបរតិត ១៩៩ 
 
 

 



 

         
 

 ូវអ ាងទឹ់្ក្យនាេះ      ស្តងក់្ប ាងបដល  ស្ពេះអាទិ្តយរេះយ ើងយនាេះ   ថ្លជា 
 មុស្ទ្មា ទឹ្ក្េូរយៅោ៉ោ ងយ េះ ។  

     
 

    ឥចតា  សា  ប្ុរិមា  ទ្ិសា  ឥតិ  នាំ  អារិកខតី  ជ្ចនា  យាំ  
ទ្ិសាំ  អភិោចលតិ  មហារាជា  យសសសិ  ចសា  គនធព្វានាំ  
អាធិប្តិ  ធតរចដ្ឋា  ឥតិ  នាមចសា  រមតី  នរចគីចតហិ  
គនធចរវហិ  បុ្រកខចតា  ។ 
    យ តចជាធំ   ដស៏្ទ្ងយ់      ស្ទ្ងរ់ក្ាទិ្ ណា  មហារ   បតងយៅ
ទិ្ យនាេះ ថ្លបុរមិទិ្  អំពីភន ិំយ រុយនាេះ ស្ទ្ងជ់ាអធិបតីយលើគ្ ធពា
ទងំឡាយ មា ស្ពេះនាមថ្លធតរដាៈ មា ពកួ្គ្ ធពាបេេម          
ស្ទ្ងយ់ស្តក្អរយោយរ  ំ  ិងចយស្មៀងទងំឡាយ ។ 
     
 
 
 

    ប្ុតាតាប្ិ  តសស  រហចវា  ឯកនាមាតិ  ចម  សុតាំ  អសីតិ  
ទ្ស   ឯចក   រ   ឥនទនាមា   មហរវលា   ចត   ចាបិ្   រុទ្ធាំ  
ទ្ិសាវាន   រុទ្ធាំ  អាទ្ិរចរនធុនាំ  ទ្ូរចតា  វ  នមសសនតិ  មហនតាំ 
វីតសារទ្ាំ  ។ 
    ស្ពេះរារបុតតរប ់យ តចជាធំយនាេះ  មា យស្ចើ ដល់យមា៉ោា េះ េំុ្ស្ពេះអងគ
  សាត បម់ក្ថ្ល  មា នាមដូចៗាន   ស្ពេះរារបុតតទងំ ៩១ ស្ពេះអងគ 
 ឹងមា នាមថ្លឥ េៈ មា ក្មាា ងំយស្ចើ  ឯស្ពេះរារបុតតទងំយនាេះ 
យឃើញស្ពេះពុទ្ធជាអាទិ្ចាវងស ស្ទ្ងភ្់ាក្អំ់ពីការយដក្លក្គឺ់្អវជិាា  ស្ទ្ង់
ស្បយ ើរ      (  យោយគុ្ណ្  )   ឥតមា យ ចក្តីស្ពឺយ ្ើប   ក្ ៏មសាក រអំពី 

អាោនាដិយបរតិត ២០០ 
 
 

 



 

         
 

ចមាៃ យ ( ថ្លៈ ) ។  
    នចមា    ចត     ប្រុិសាជ្ញ្ញ     នចមា     ចត     ប្ុរិសុតតម  
កុសចលន   សចមកខសិ   អមនុសាប្ិ   តាំ   វនទនតិ  ។ 
    បពិស្តស្ពេះអងគជាបុរ អាជាយ យយ  េំុ្ ូម មសាក រចំយពាេះស្ពេះអងគ  
បពិស្តស្ពេះអងគជាបុរ េះងេ់ះ ់ េំុ្ ូម មសាក រចំយពាេះស្ពេះអងគ  ូមបី
អម ុ សទងំឡាយ     ក្រ៏បមង  ថ្លា យបងគំស្ពេះអងគថ្ល     ស្ពេះអងគទ្ត
ស្ពេះយ ស្តយមើលមហារ   យោយ ពាញ្ញុ តតញ្ជញ ណ្ដ៏្ ូរ្ង ់ ។ 
     
 

    សុតាំ  ចនតាំ  អភិណ្ហចសា  តសាមា  ឯវាំ  វចទ្មហចស  ជ្ិនាំ  
វនទថ  ចគាតមាំ  ជ្ិនាំ  វនាទាម  ចគាតមាំ  វិជាជាររណ្សមបននាំ  
រុទ្ធាំ   វនាទាម   ចគាតមាំ  ។ 
    ពកួ្េំុ្ស្ពេះអងគ    សាត បម់ក្ោ៉ោ ងយ េះយរឿយ ៗ  យស្ពាេះយេតុយនាេះ 
ពកួ្េំុ្ស្ពេះអងគ បតង ិោយោ៉ោ ងយ េះថ្ល អនក្ទងំឡាយថ្លា យបងគំស្ពេះ
រិ ស្ ីបដលជាយាតមយាស្តឬ (    ស្ពេះរារបុតតទងំយនាេះតបថ្ល ) យយើង
េំុ្ទងំឡាយ  ថ្លា យបងគំស្ពេះរិ ស្ ី  ជាយាតមយាស្ត   យយើងេំុ្
ទងំឡាយ ថ្លា យបងគំស្ពេះពុទ្ធជាយាតមយាស្ត ស្ទ្ងប់របូិណ៌្យោយ 
វជិាា   ិងចរណ្ៈ ។ 
     
 
 

    [ ៨២ ]  ចយន  ចប្តា  ប្វុរចនតិ  ប្ិសុណ្  ប្ិដឋិមាំសិក  
ោណ្តិោតិចនា  លុោទា  ចចារា  ចនកតិក  ជ្នា  ។     
រ ជាអនក្មា ពាក្យញុេះញង ់  ៊ក្យ ៀត ជាអនក្តិេះយដៀលយគ្ក្នុងទី្- 

 
 
 
 

អាោនាដិយបរតិត ២០១ 
 
 

 



 

         
 

 
 
 

កំ្ ងំមុេ ដូចជារ អនក្ ីុសាចេ់នង ជាអនក្ មាា ប ់តា ជាអនក្យធាើ
អំយពើអាស្ក្ក្ ់ជាយចរ ជាម ុ សមា  ក្ល-លលួង រ ទងំយនាេះលុេះ
យធាើកាលកិ្រោិយៅយេើយ យគ្បតងថ្ល ( ឲ្យនាយំៅ ) ត្មមទិ្ ណា ។ 
    ឥចតា  សា  ទ្កខិណ្  ទ្ិសា  ឥតិ  នាំ  អារិកខតី  ជ្ចនា  
យាំ  ទ្ិសាំ  អភិោចលតិ  មហារាជា  យសសសិ  ចសា  
កុមភណ្ឌានាំ   អាធិប្តិ   វិរចុឡហោ   ឥត ិ  នាម   ចសា   រមតី  
នរចគីចតហិ  កុមភចណ្ឌហិ  បុ្រកខចតា  ។ 
    យ តចជាធំ  ស្ទ្ងយ់  ស្ទ្ងរ់ក្ាទិ្ ណា  មហារ បតងយៅទិ្ 
យនាេះ ថ្លទ្ក្ខិណ្ទិ្  (រាប)់ អំពីភន ិំយ រុមក្ យ តចយនាេះជាអធិបតីយលើ
កុ្មភណ្ឌ ទងំឡាយ ស្ទ្ងស់្ពេះនាមវរុិ ហៈ បដលមា ពកួ្កុ្មភណ្ឌ  យចម
យរាមយេើយ  ស្ទ្ងយ់ស្តក្អរយោយរ  ំ ិងចយស្មៀងទងំឡាយ  ។ 
    ប្ុតាតាប្ិ  តសស  រហចវា  ឯកនាមាតិ  ចម  សុតាំ  អសីតិ  
ទ្ស   ឯចក   រ   ឥនទនាមា   មហរវលា   ចត   ចាបិ្   រុទ្ធាំ  
ទ្ិសាវាន   រុទ្ធាំ  អាទ្ិរចរនធុនាំ  ទ្ូរចតា  វ  នមសសនតិ  មហនតាំ 
 

វីតសារទ្ាំ  ។ 
    ស្ពេះរារបុតតរប ់យ តចជាធំយនាេះ     មា យស្ចើ ដល់យមា៉ោា េះ       េំុ្ស្ពេះអងគ 
  សាត បម់ក្ថ្ល  មា នាមដូចៗាន   ស្ពេះរារបុតតទងំ ៩១ ស្ពេះអងគ 
 ឹងមា នាមថ្លឥ េៈ មា ក្មាា ងំយស្ចើ  ឯស្ពេះរារបុតតទងំយនាេះ 
យឃើញស្ពេះពុទ្ធជាអាទិ្ចាវងស ស្ទ្ងភ្់ាក្អំ់ពីការយដក្លក្គឺ់្អវជិាា  ស្ទ្ង់

អាោនាដិយបរតិត ២០២ 

 
 

 



 

         
 

ស្បយ ើរ ( យោយគុ្ណ្ ) ឥតមា យ ចក្តីស្ពឺយ ្ើប ក្ ៏មសាក រអំពី
ចមាៃ យ ( ថ្លៈ ) ។  
    នចមា    ចត     ប្រុិសាជ្ញ្ញ     នចមា     ចត     ប្ុរិសុតតម  
កុសចលន   សចមកខសិ   អមនុសាប្ិ   តាំ   វនទនតិ  ។ 
    បពិស្តស្ពេះអងគជាបុរ អាជាយ យយ  េំុ្ ូម មសាក រចំយពាេះស្ពេះអងគ  
បពិស្ត   ស្ពេះអងគជា             បុរ េះងេ់ះ ់   េំុ្ ូម មសាក រ    ចំយពាេះស្ពេះអងគ  
 ូមប ី អម ុ សទងំឡាយ  ក្រ៏បមងថ្លា យបងគំស្ពេះអងគថ្ល        ស្ពេះអងគទ្ត
ស្ពេះយ ស្តយមើលមហារ  យោយ ពាញ្ញុ តតញ្ជញ ណ្ដ៏្ ូរ្ង ់។ 
    

    សុតាំ   ចនតាំ   អភិណ្ហចសា  តសាមា  ឯវាំ  វចទ្មហចស  ជ្ិនាំ  
វនទថ  ចគាតមាំ  ជ្ិនាំ  វនាទាម  ចគាតមាំ  វិជាជាររណ្សមបននាំ  
រុទ្ធាំ   វនាទាម   ចគាតមាំ  ។ 
    ពកួ្េំុ្ស្ពេះអងគ    សាត បម់ក្ោ៉ោ ងយ េះយរឿយ ៗ  យស្ពាេះយេតុយនាេះ 
ពកួ្េំុ្ស្ពេះអងគ បតង ិោយោ៉ោ ងយ េះថ្ល អនក្ទងំឡាយថ្លា យបងគំស្ពេះ
រិ ស្ ីបដលជាយាតមយាស្តឬ (     ស្ពេះរារបុតតទងំយនាេះតបថ្ល ) យយើង
េំុ្ទងំឡាយ   ថ្លា យបងគំ   ស្ពេះរិ ស្ ីជា   យាតមយាស្ត    យយើងេំុ្
ទងំឡាយ  ថ្លា យបងគំ  ស្ពេះពុទ្ធជាយាតមយាស្ត  ស្ទ្ងប់របូិណ៌្យោយ
វជិាា   ិងចរណ្ៈ ។ 
     
 

    [ ៨៣ ]   យតថ   ចចាគគរឆតិ   សុរិចយា   អាទ្ិចចាចា      មណ្ឌលី 
  មហា          យសស    ចចាគគរឆមានសស    ទ្ិវចសាប្ិ    និរុជ្ឈតិ 
   
 

អាោនាដិយបរតិត ២០៣ 

 
 

 



 

         
 

 

    យសស   ចចាគគចត   សុរចិយ   សាំវរីតិ   ប្វុរចតិ  ។ 
    ស្ពេះអាទិ្តយមា រ ាីដយ៏ក្ាៀវកាា  អ តងគតយៅក្នុងទី្ណា មា មណ្ឌ ល
ដធំ៏ក្នុងទី្យនាេះ កាលបដលស្ពេះអាទិ្តយអ តងគតយៅយេើយ យពលទងៃក្៏
អ ់យៅ កាលយបើស្ពេះអាទិ្តយអ តងគតយៅយេើយ មហារ នាាំន យៅ
ថ្លយប ់។ 
    រហចោបិ្  តតថ  គមភីចរា  សមុចោទា  សរិចតាទ្ចក  ឯវនតាំ  
តតថ  ជាននតិ  សមុចោទា  សរិចតាទ្ចក  ។ 

     ូមបអី ាងទឹ់្ក្ស្តងក់្ប ាងបដលស្ពេះអាទិ្តយអ តងគតយនាេះជា មុស្ទ្
ដយ៏ស្ៅមា ទឹ្ក្េូរយៅ រ ទងំឡាយ បតង មាគ ល់ ូវអ ាងទឹ់្ក្យនាេះ 
ស្តងក់្ប ាងបដលស្ពេះអាទិ្តយអ តងគតយនាេះ ថ្លជា មុស្ទ្មា ទឹ្ក្េូរ
យៅោ៉ោ ងយ េះ ។ 
     
 

   ឥចតា  សា  ប្រឆិមា  ទ្ិសា  ឥតិ  នាំ  អារិកខតី  ជ្ចនា  យាំ  
ទ្ិសាំ  អភិោចលតិ  មហារាជា  យសសសិ  ចសា  នាគានាំ  
អធិប្តិ  វិរូប្ចកខា  ឥតិ  នាមចសា  រមតី  នរចគីចតហ ិ   
នាចគហិ   បុ្រកខចតា  ។ 
    យ តចជាធំ  ស្ទ្ងយ់   ស្ទ្ងរ់ក្ាទិ្ ណា មហារ បតងយៅទិ្ 
យនាេះ ថ្លបចឆិមទិ្  អំពីភន ិំយ រុមក្ យ តចជាធំយនាេះ ជាអធិបតីយលើ
នាគ្ទងំឡាយ ស្ទ្ងស់្ពេះនាមថ្លវរូិបក្ខៈ បដលមា  ពកួ្នាគ្យចមយរាម
យេើយ ស្ទ្ងយ់ស្តក្អរយោយរ  ំ ិងចយស្មៀងទងំឡាយ  ។   

អាោនាដិយបរតិត ២០៤ 

 
 

 



 

         
 

     

    ប្ុតាតាប្ិ  តសស  រហចវា  ឯកនាមាតិ  ចម  សុតាំ   អសីតិ 
ទ្ស   ឯចក   រ   ឥនទនាមា                មហរវលា   ចត   ចាបិ្   រុទ្ធាំ 
ទ្ិសាវាន   រុទ្ធាំ  អាទ្ិរចរនធុនាំ       ទ្ូរចតា  វ  នមសសនតិ  មហនតាំ 
 

វីតសារទ្ាំ  ។   
    ស្ពេះរារបុតតរប ់យ តចជាធំយនាេះ   មា យស្ចើ ដល់យមា៉ោា េះ       េំុ្ស្ពេះអងគ 
  សាត បម់ក្ថ្ល  មា នាមដូចៗាន   ស្ពេះរារបុតតទងំ ៩១ ស្ពេះអងគ 
 ឹងមា នាមថ្លឥ េៈ មា ក្មាា ងំយស្ចើ  ឯស្ពេះរារបុតតទងំយនាេះ 
យឃើញស្ពេះពុទ្ធជាអាទិ្ចាវងស  ស្ទ្ងភ្់ាក្អំ់ពីការយដក្លក្ ់ គឺ្អវជិាា          ស្ទ្ង់
ស្បយ ើរ ( យោយគុ្ណ្ ) ឥតមា យ ចក្តីស្ពឺយ ្ើប ក្ ៏មសាក រអំពី
ចមាៃ យ  ( ថ្លៈ )  ។  
    នចមា    ចត     ប្រុិសាជ្ញ្ញ     នចមា     ចត     ប្ុរិសុតតម  
កុសចលន   សចមកខសិ   អមនុសាប្ិ   តាំ   វនទនតិ  ។  
    បពិស្តស្ពេះអងគជាបុរ អាជាយ យយ  េំុ្ ូម មសាក រចំយពាេះស្ពេះអងគ  
បពិស្តស្ពេះអងគជាបុរ េះងេ់ះ ់ េំុ្ ូម មសាក រចំយពាេះស្ពេះអងគ  ូមបី
អម ុ សទងំឡាយ   ក្រ៏បមងថ្លា យបងគំ   ស្ពេះអងគ   ថ្ល    ស្ពេះអងគ 
ទ្តស្ពេះយ ស្តយមើលមហារ    យោយ ពាញ្ញុ តតញ្ជញ ណ្ដ៏្ ូរ្ង ់។ 
     
 
 

    សុតាំ   ចនតាំ   អភិណ្ហចសា  តសាមា  ឯវាំ  វចទ្មហចស  ជ្ិនាំ  
វនទថ  ចគាតមាំ  ជ្ិនាំ  វនាទាម  ចគាតមាំ  វិជាជាររណ្សមបននាំ  
រុទ្ធាំ   វនាទាម   ចគាតមាំ  ។  

អាោនាដិយបរតិត ២០៥ 

 
 

 



 

         
 

    ពកួ្េំុ្ស្ពេះអងគ     សាត បម់ក្ោ៉ោ ងយ េះយរឿយ     ៗ    យស្ពាេះយេតុយនាេះ 
ពកួ្េំុ្ស្ពេះអងគ  បតង ិោយោ៉ោ ងយ េះថ្ល  អនក្ទងំឡាយថ្លា យបងគំ  
ស្ពេះរិ ស្ ីបដលជាយាតមយាស្តឬ (   ស្ពេះរារបុតតទងំយនាេះតបថ្ល )    
យយើងេំុ្ទងំឡាយ  \ ថ្លា យបងគំស្ពេះរិ ស្ ី          ជាយាតមយាស្ត   យយើងេំុ្
ទងំឡាយ  ថ្លា យបងគំ  ស្ពេះពុទ្ធជាយាតមយាស្ត  ស្ទ្ងប់របូិណ៌្យោយ
វជិាា    ិងចរណ្ៈ  ។ 
    [ ៨៤ ]  ចយន  ឧតតរកុរ ូ  រមាមា  មហាចនរុ  សុទ្សសចនា  
មនុសា   តតថ   ជាយនតិ   អមមា   អប្រិគគហា  ។ 

    ឧតតរកុ្រុទ្ាីប ជាទី្រកី្រាយ មា ភន ិំយ រុដធំ៏ គ្រួជាទី្យមើល ត្មងំយៅ
ក្នុងទី្ណា ពួក្ម ុ សយក្ើតក្នុងឧតតរកុ្រុទ្ាីបយនាេះ ឥតមា ស្បកា រ់ប ់
អាីថ្លជារប ់េាួ យ ើយ ។  

 
 
 

    ន    ចត    រីជ្ាំ    ប្វប្បនតិ    នប្ិ    នីយនតិ    នងគលា    
អកដឋោកិមាំ  សាលឹ  ប្រិភុញ្ជនតិ  មានុសា  អកណ្ាំ  អថុសាំ  
សុទ្ធាំ   សុគនធាំ   តណ្ឌុលប្ផលាំ   តុណ្ឌិកិចរ   ប្រិតាវាន  តចតា  
ភុញ្ជនតិ   ចភាជ្នាំ  ។ 
    ម ុ សទងំអមាលយនាេះ ម ិច ំចយ់ស្ពាេះពូរ ម ិច ំចន់ា ំ    
 ងគល័យចញយៅ ( យោយគិ្តថ្ល អាត្មា អញ ឹងភាួរក្នុងទី្យនាេះ ៗ ) 
បរយិភាគ្បតស្ ូវសាលី បដលយក្ើតឯងក្នុងទស្ព ជាស្ ូវម ិមា កុ្ណ្ឌ ក្ 
ម ិមា អងាក ម   សាអ ត   មា ក្ាិ ស្ក្អូប   ប ា្យចញជាអងករ      ម ុ ស -  

អាោនាដិយបរតិត ២០៦ 

 
 

 



 

         
 

 

ទងំឡាយោក្អ់ងករយនាេះក្នុងឆ្ន ងំ ចំអិ យោយយភាើងឥតប្សង ម ិមា 
រយងើក្  យទ្ើបនាាំន បរយិភាគ្យភារ អំពីឆ្ន ងំយនាេះ ។ 
    គាវឹ   ឯកេុរំ   កតាវា   អនុយនតិ   ទ្ិចសា   ទ្ិសាំ   ប្សុាំ  
ឯកេុរំ  កតាវា  អនុយនតិ   ទ្ិចសា   ទ្ិសាំ  ។  
    ម ុ សទងំយនាេះ  ទឹ្ម ូវយមយា  មា ស្ក្ចក្បតមយួ  ( ដូចស្ក្ចក្
យ េះ )    បរយៅ ពាទិ្      ទឹ្ម ូវប ុ តា  (  តាយរើងប ួយស្ៅពី     
យមយា )    មា ស្ក្ចក្បតមយួ  បរយៅ ពាទិ្  ។ 
    ឥតថឹ   វាហនាំ   កតាវា    អនុយនតិ   ទ្ិចសា    ទ្ិសាំ   ប្ុរិសាំ
វាហនាំ    កតាវា    អនុយនតិ     ទិ្ចសា     ទ្ិសាំ  ។   
    យក្ស្ ីយធាើជា វាេ ៈស្ត្មចយ់ៅ ពាទិ្  យក្បុរ យធាើជាវាេ ៈ 
ស្ត្មចយ់ៅ ពាទិ្  ។ 
    កុមារឹ    វាហនាំ    កតាវា     អនុយនតិ     ទ្ិចសា     ទ្ិសាំ  
កុមារំ    វាហនាំ          កតាវា  អនុយនតិ  ទ្ិចសា  ទិ្សាំ  ។ 
    យក្កុ្មារយីធាើជាវាេ ៈស្ត្មចយ់ៅ ពាទិ្  យក្កុ្មារយធាើជាវាេ ៈ 
ស្ត្មចយ់ៅ ពាទិ្  ។ 
ចត   យាចន   អភិរូហិតាវា   សព្វា   ទ្ិសា   អនុប្រិយនតិ  ។   
ម ុ សទងំអមាលយនាេះនាាំន យ ើងោ ស្ត្មចយ់ៅក្នុងទិ្ ទងំពងួ។ 
     
 
 
 

ប្ចារា     តសស     រាជិ្ចនា   ។ 
ពកួ្ស្ ីទងំឡាយ  ជាអនក្បយស្មើយ តចយនាេះ  ។ 
     
 
 
 

អាោនាដិយបរតិត ២០៧ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 

     ហតថិយានាំ     អសសយានាំ     ទ្ិរវាំ     យានាំ     ឧប្ដឋិតាំ  
ោសាោ   សិវិក   ចរវ  មហារាជ្សស    យសសសិចនា  ។      
    ោ ដំរ ីោ យ េះ ោ ជាទិ្ពា ស្ សាទ្  ិងវរ ( បស្គ្ប នង ) ក្៏
មា  ស្មាបយ់ តចជាធំដស៏្ទ្ងយ់  ។ 
    តសស   រ   នគរា   អហុ   អនតលិចកខ   សុមាប្ិតា  
អាដ្នាដ្    កុសិនាដ្    ប្រកសុិនាដ្    នាដប្រិយា  
ប្រកុសិតនាដ្  ។ 

    មយួយទ្ៀត      យ តចយនាេះ  ស្ទ្ងក់្សាង    គ្រទុ្ក្   ក្នុងអាកា    គឺ្   
អាោនាោ គ្រ   កុ្ ិនាោ គ្រ  បរកុ្ ិនាោ គ្រ  នាដបរោិ គ្រ 
បរកុ្ ិតនាោ គ្រ ។    
    ឧតតចរន កបិ្វចនាតា ជ្ចនាឃមប្ចរន រ នវនវតិចយា  
អមពរអមពរវតិចយា      អាឡកមនាទា      នាម      រាជ្ធានី  
កុចវរសស  ចោ  ប្ន  មារិស  មហារាជ្សស  វិសាណ្  
នាម រាជ្ធានី តសាមា កុចវចរា មហារាជា ចវសសវចណ្តិ  
ប្វុរចតិ  ។ 
    សាង គ្រយឈាា េះ ក្បិវ ត ក្នុងទិ្ ខាងយរើង ក្នុងចំបណ្ក្ទិ្ ដទទ្
យទ្ៀត   សាង គ្រយឈាា េះ រយនាឃៈ យឈាា េះ  វ វតិយៈ យឈាា េះ  
អមះរអមះរវតិយៈ  ឹង រារធា ីយឈាា េះ អា ក្មនាេ  , បពិស្តស្ពេះអងគ 
អនក្ ិទ្៌ុក្ខ យ តចជាធំយឈាា េះ កុ្យវរៈ មា រារធា ីយឈាា េះ វសិាណា 

២០៨ 

 
 

 

អាោនាដិយបរតិត 



 

         
 

យស្ពាេះយេតុយនាេះ យ តចជាធំ ស្ទ្ងស់្ពេះនាម កុ្យវរៈ មហារ នាាំន   
យៅថ្ល  យវ សវណ័្  ។ 
    ប្ចរចសចនាតា  ប្កចសនតិ  តចតាលា  តតតលា  តចតាតលា  
ឱជ្សី   ចតជ្សី   តចតាជ្សី   សុចរា      រាជា   អរិចដ្ឋា  ចនមី   
    ពកួ្យក្ខយឈាា េះ   តយត្មលា   តតតលា   តយត្មតលា   ឱរ ី   
យតរ ី    តយត្មរ ី     ុយរា    រាជា   (  ុយរារាជា )   អរដិាៈ   យ ម ិ 
( អរដិាយ ម ិ)  បតងស្តួតស្ត្ម  ស្បកា  ូវស្បយោរ យ៍្សងៗ  ។ 
     
 
 
 
 

    រហចោបិ្    តតថ     ធរណ្ី     នាម     យចតា     ចមឃា  
ប្វសសនតិ     វសាយចតា     ប្តាយនតិ     សភាបិ្     តតថ 
ភគលវតី    នាម    យតថ    យកខា    ប្យិរូោសនតិ  ។ 
    មយួយទ្ៀត យភាៀងនាទឹំ្ក្ អំពីស្ េះយ ក្ខរណី្ណា យេើយបងអុរចុេះ 
យភាៀងេូរយចញអំពីទី្ណា ស្តងទី់្យនាេះឯង មា អ ាងទឹ់្ក្យឈាា េះ ធរណី្ 
ពកួ្យក្ខ បតងអងគុយស្បរំុាន  ក្នុងទី្ណា ស្តងទី់្យនាេះឯង មា        
 ភាយឈាា េះ   ភគ្លវតី  ។ 
    តតថ     និរចេលា     រុកខា     នានាទ្ិជ្គណ្យុតា  
មយូរចកញ្ចាភិរុោ      ចកកិលាភហិិ     វគគុភិ   ។ 
    ស្តងទី់្យនាេះ មា យដើមយ ើប ា្ជា ិចា  យដរោ   យោយេាូងបក្សី
យ្សងៗ ក្ងរពំងយោយ ំយ ង តាយកាៃ ក្  តាយស្ក្ៀល ( ស្ពមទងំ ) 
ពកួ្ត្មយៅ  មា  ំយ ងពីយរាេះ  ។ 
     
 
 
 

អាោនាដិយបរតិត ២០៩ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ជ្ីវញ្ជីវកសចទ្ទតថ    អចថា    ឱដឋវរិតតក    កុកកុដក  
កុឡីរក      វចន      ចោកខរសាតក   ។    
     ំយ ងបក្សយីឈាា េះ រីវញ្ា ីវក្ៈ ក្ម៏ា ក្នុងទី្ ុេ៎ះ មយួយទ្ៀត ពកួ្បក្សី
យឈាា េះឱដាវចិតតក្ៈ  េាូងមា ទ់ស្ព  កាត ម  ិងេាូង តាយ ក្ខរសាតក្ៈ 
ក្អ៏ាស្ ័យយៅក្នុងស្តពាងំ ូក្ ។ 
     
 
 

    សុកសាលិកសចទ្ទតថ  ទ្ណ្ឌមានវកនិ  រ  ចសាភតិ  
សរវកលាំ   សា   កុចវរនឡិនី   សោ  ។ 

    មា៉ោងយទ្ៀត   ំយ ង តាយ ក្  ិង សារកិា ក្ម៏ា ក្នុងទី្យនាេះ 
មា ទងំពកួ្បក្សយីឈាា េះ ទ្ណ្ឌ មា វក្ៈ ស្ េះ ូក្រប ់យ តច កុ្យវរៈ
យនាេះ  ជាស្ េះលអ ពាកាល  ឥតចយនាា េះ  ។ 
         
 
 
 
 

     ឥចតា  សា  ឧតតរា  ទ្ិសា  ឥតិ  នាំ  អារិកខតី  ជ្ចនា  យាំ  
ទ្ិសាំ   អភិោចលតិ   មហារាជា  យសសស ិ ចសា  យកខានាំ  
អធិប្តិ   កុចវចរា   ឥតិ   នាមចសា   រមតី  នរចគីចតហិ   
យចកខហិ    ប្ុរកខចតា  ។  
    យ តចជាធំ  ស្ទ្ងយ់   ស្ទ្ងរ់ក្ាទិ្ ណា  មហារ បតងយៅ
ទិ្ យនាេះថ្ល ឧតតរទិ្  អំពីភន ិំយ រុមក្ យ តចយនាេះជាអធិបតីយលើយក្ខ
ទងំឡាយ ស្ទ្ងស់្ពេះនាមថ្ល កុ្យវរៈ បដលមា ពកួ្យក្ខ យចមយរាម
យេើយ ស្ទ្ងយ់ស្តក្អរយោយរ  ំ  ិងចយស្មៀងទងំឡាយ  ។     

អាោនាដិយបរតិត ២១០ 

 
 

 



 

         
 

    ប្ុតាតាប្ិ  តសស  រហចវា  ឯកនាមាតិ  ចម  សុតាំ  អសីតិ  
ទ្ស   ឯចក   រ   ឥនទនាមា   មហរវលា   ចត   ចាបិ្   រុទ្ធាំ
ទ្ិសាវាន   រុទ្ធាំ  អាទ្ិរចរនធុនាំ  ទ្ូរចតា  វ  នមសសនតិ  មហនតាំ
វីតសារទ្ាំ  ។   
    ស្ពេះរារបុតតរប ់យ តចជាធំយនាេះ   មា យស្ចើ ដល់យមា៉ោា េះ េំុ្ស្ពេះអងគ
  សាត បម់ក្ថ្ល  មា នាមដូចៗាន   ស្ពេះរារបុតតទងំ ៩១ ស្ពេះអងគ 
 ឹងមា នាមថ្ល   ឥ េៈ          មា ក្មាា ងំយស្ចើ     ឯស្ពេះរារបុតតទងំយនាេះ  
យឃើញស្ពេះពុទ្ធជា   អាទិ្ចាវងស    ស្ទ្ងភ្់ាក្អំ់ពីការយដក្លក្គឺ់្                អវជិាា   
ស្ទ្ងស់្បយ ើរ ( យោយគុ្ណ្ ) ឥតមា យ ចក្តីស្ពឺយ ្ើប ក្ ៏មសាក រអំពី
ចមាៃ យ ( ថ្លៈ )  ។  
    នចមា    ចត     ប្រុិសាជ្ញ្ញ     នចមា     ចត     ប្ុរិសុតតម  
កុសចលន   សចមកខសិ   អមនុសាប្ិ   តាំ   វនទនតិ  ។   
    បពិស្តស្ពេះអងគជាបុរ អាជាយ យយ  េំុ្ ូម មសាក រចំយពាេះស្ពេះអងគ  
បពិស្តស្ពេះអងគ ជាបុរ េះងេ់ះ ់ េំុ្ ូម មសាក រ ចំយពាេះស្ពេះអងគ      
 ូមបអីម ុ ស  ទងំឡាយ  ក្រ៏បមង  ថ្លា យបងគំស្ពេះអងគថ្ល  ស្ពេះអងគ  
ទ្តស្ពេះយ ស្តយមើលមហារ    យោយ ពាញ្ញុ តតញ្ជញ ណ្ដ៏្ ូរ្ង ់ ។ 

    សុតាំ   ចនតាំ   អភិណ្ហចសា  តសាមា  ឯវាំ  វចទ្មហចស  ជ្ិនាំ  
វនទថ  ចគាតមាំ  ជ្ិនាំ  វនាទាម  ចគាតមាំ  វិជាជាររណ្សមបននាំ  
រុទ្ធាំ   វនាទាម   ចគាតមនតិ ។   

អាោនាដិយបរតិត ២១១ 

 
 

 



 

         
 

    ពកួ្េំុ្ស្ពេះអងគ    សាត បម់ក្ោ៉ោ ងយ េះយរឿយ ៗ  យស្ពាេះយេតុយនាេះ 
ពកួ្េំុ្ស្ពេះអងគ បតង ិោយោ៉ោ ងយ េះថ្ល  អនក្ទងំឡាយ  ថ្លា យបងគំ  
ស្ពេះរិ ស្ ី  បដលជាយាតមយាស្ត ឬ ( ស្ពេះរារបុតតទងំយនាេះតបថ្ល )    
យយើងេំុ្ទងំឡាយ   ថ្លា យបងគំស្ពេះរិ ស្ ី      ជាយាតមយាស្ត    យយើងេំុ្
ទងំឡាយ  ថ្លា យបងគំ  ស្ពេះពុទ្ធជាយាតមយាស្ត  ស្ទ្ងប់របូិណ៌្យោយ
វជិាា   ិងចរណ្ៈ ។ 

(  ុតត តបិដក្យលេ ១៩/៩៧-១១០ ) 
 

អាដ្នាដិយប្រិតតាំ  នដិឋិតាំ  អាោនាដិយបរតិត  ចប ់
 

rr;ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ធជ្គគសូត្ត 
 ឯកាំ សមយាំ ភគវា សាវតថិយាំ វហិរតិ ចជ្តវចន  
អនាថបិ្ណ្ឌិកសស  អារាចម  ។ 
  មយ័មយួ ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅក្នុង វតតយរតព  
រប ់  អនាងបិណ្ឌិ ក្យ ដាី  យទ្ៀបស្កុ្ងសាវតថី ។ 
 តត្ត  ចោ  ភគវា   ភិកខូ   អាមចនតសិ   ភិកខចវាតិ  ។   
ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្  ស្ត្ម ់យៅ  ភកិ្ខុទងំឡាយ  ក្នុងទី្យនាេះ ថ្ល       
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ។ 
     ភទ្ចនតតិ   ចត   ភិកខ ូ   ភគវចតា   ប្រចចសាសុាំ  ។
 ពកួ្ភកិ្ខុ  ទងំយនាេះ  ទ្ទ្លួស្ពេះប េូល  ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្  ថ្ល           
ស្ពេះក្រុណាស្ពេះអងគ ។      
 

ធរគ្គ ូស្ត ២១២ 

 
 

 



 

         
 

 ភគវា    ឯតទ្ចវារ    ភូតប្ុរវាំ     ភិកខចវ                   
ចទ្វាសុរស្គាចមា       សមុប្រយូចឡហោ      អចហាសិ   ។ 
    ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ោ៉ោ ងយ េះថ្ល  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  
យរឿងធាា បម់ា មក្  ថ្ល   ន្រងាគ ម  យទ្វត្ម  ិង  អ ុរៈ    គ្ុ ំាន        
(  ស្បទ្ល់ាន  )  យេើយ  ។ 
 អថចោ    ភិកខចវ    សចកកា    ចទ្វានមិចនាទា    ចទ្ចវ  
តាវតតឹចស      អាមចនតសិ      សចរ      មារិសា      ចទ្វានាំ  
ស្គាមគគតានាំ  ឧប្បចជ្ជយយ  ភយាំ  វា  ឆមភិតតតាំ  វា  
ចលាមហាំចសា   វា   មចមវ   តសមឹ   សមចយ   ធជ្គគាំ  
ឧចលាលាចកយាថ   ។              មមញ្ហិ   ចវា   ធជ្គគាំ   ឧចលាលាកយតាំ   

 
 

យមភវិសសតិ  ភយាំ  វា  ឆមភិតតតាំ  វា  ចលាមហាំចសា         
វា      ចសា     ប្ហីយិសសតិ  ។ 
 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ស្ាយនាេះឯង យទ្វរារយឈាា េះ ក្កៈ ជាធំ
ជាងយទ្វត្ម  ទងំឡាយ    យៅពកួ្យទ្វត្ម  ក្នុងឋា ត្មវតតិងស  មក្  
ថ្ល មាន លាន យយើង កាលយបើពកួ្យទ្វត្មចូលកា  ់ន្រងាគ មយេើយ យ ចក្តី
ខាា ច យ ចក្តីរ ធត ់ ឬយ ចក្តីស្ពឺយរាម យក្ើតយ ើង ពកួ្អនក្គ្បបសី្ក្យ ក្
យមើលចុងទ្ងរ់យ័រប ់េំុ្ ក្នុង មយ័យនាេះចុេះ ។ យស្ពាេះថ្ល កាលយបើ
អនក្ទងំឡាយ ស្ក្យ ក្យមើល ចុងទ្ងរ់យ័រប ់េំុ្ យ ចក្តីខាា ច      
យ ចក្តីរ ធត ់  ឬយ ចក្តីស្ពឺយរាម   ណា    ឹងយក្ើតយ ើង    យ ចក្តីខាា ច
ជាយដើមយនាេះ   មុេជា   ឹង ៃបរ់មាៃ បយ់ៅវញិ    ។ 
 ចនា    ចរ    ចម    ធជ្គគាំ     ឧចលាលាចកយាថ    អថ  
ប្ជាប្តិសស   ចទ្វរាជ្សស   ធជ្គគាំ   ឧចលាលាចកយាថ  ។  

ធរគ្គ ូស្ត ២១៣ 

 
 

 



 

         
 

ប្ជាប្តិសស  ហិ  ចវា  ចទ្វរាជ្សស  ធជ្គគាំ  ឧចលាលាកយតាំ  
យមភវិសសតិ  ភយាំ  វា  ឆមភិតតតាំ  វា  ចលាមហាំចសា  វា  
ចសា   ប្ហីយិសសតិ  ។ 
 យបើអនក្ទងំឡាយ ម ិស្ក្យ ក្យមើលចុងទ្ងរ់យ័រប ់េំុ្យទ្ ក្៏
ស្តូវបត ស្ក្យ ក្យមើលចុងទ្ងរ់យ័ ទ យទ្វរារយឈាា េះ បជាបតិចុេះ ។ 
យស្ពាេះថ្ល កាលយបើពកួ្អនក្ស្ក្យ ក្យមើលចុងទ្ងរ់យ័ ទ យទ្វរារយឈាា េះ 
បជាបតិ យ ចក្តីខាា ច យ ចក្តីរ ធត ់ ឬយ ចក្តីស្ពឺយរាម ណា  ឹងយក្ើត
យ ើង     យ ចក្តីខាា ចជាយដើមយនាេះ    ឹង ៃបរ់មាៃ បយ់ៅវញិ  ។ 
 ចនា     ចរ     ប្ជាប្តិសស     ចទ្វរាជ្សស     ធជ្គគាំ  
ឧចលាលាចកយាថ  អថ  វរុណ្សស  ចទ្វរាជ្សស  ធជ្គគាំ  
ឧចលាលាចកយាថ  ។   វរុណ្សស   ហិ   ចវា   ចទ្វរាជ្សស  
ធជ្គគាំ  ឧចលាលាកយតាំ  យមភវិសសតិ  ភយាំ  វា  ឆមភិតតតាំ  វា  
ចលាមហាំចសា  វា  ចសា   ប្ហីយសិសតិ  ។ 
 យបើអនក្ទងំឡាយ ម ិស្ក្យ ក្យមើលចុងទ្ងរ់យ័ ទ យទ្វរារ 
យឈាា េះបជាបតិយទ្ ។ ក្ស៏្តូវស្ក្យ ក្យមើលចុងទ្ងរ់យ័ ទ យទ្វរារ 
យឈាា េះវរុណ្ៈ ។ យស្ពាេះថ្លកាលយបើពកួ្អនក្ស្ក្យ ក្យមើលចុងទ្ងរ់យ័ 
ទ យទ្វរារ យឈាា េះវរុណ្ៈ យ ចក្តីខាា ច យ ចក្តីរ ធត ់ ឬយ ចក្តីស្ពឺយរាម 
ណា  ឹងយក្ើតយ ើង យ ចក្តីខាា ចជាយដើមយនាេះ  ឹង ៃបរ់មាៃ បយ់ៅវញិ ។ 
 ចនា      ចរ      វរុណ្សស      ចទ្វរាជ្សស      ធជ្គគាំ  
ឧចលាលាចកយាថ  អថ  ឦសានសស  ចទ្វរាជ្សស  ធជ្គគាំ  
ឧចលាលាចកយាថ  ។  ឦសានសស  ហិ  ចវា  ចទ្វរាជ្សស  
ធជ្គគាំ  ឧចលាលាកយតាំ  យមភវិសសតិ  ភយាំ  វា  ឆមភិតតតាំ  វា   

ធរគ្គ ូស្ត ២១៤ 

 
 

 



 

         
 

ចលាមហាំចសា  វា  ចសា  ប្ហីយិសសតីតិ  ។ 
    យបើពួក្អនក្ ម ិស្ក្យ ក្យមើលចុងទ្ងរ់យ័ ទ យទ្វរារយឈាា េះ វរុណ្ៈ
យទ្ ស្តូវបតស្ក្យ ក្យមើល ចុងទ្ងរ់យ័  ទ យទ្វរារយឈាា េះ ឦសា ៈ ។   
យស្ពាេះថ្ល កាលយបើពកួ្អនក្ស្ក្យ ក្យមើលចុងទ្ងរ់យ័ ទ យទ្វរារ យឈាា េះ
ឦសា ៈ យ ចក្តីខាា ច យ ចក្តីរ ធត ់ ឬយ ចក្តីស្ពឺយរាម ណា  ឹងយក្ើត
យ ើង  យ ចក្តីខាា ចជាយដើមយនាេះ   ឹង ៃបរ់មាៃ បយ់ៅវញិ ។  
 តាំ  ចោ  ប្ន  ភិកខចវ  សកកសស  វា  ចទ្វានមិនទសស  
ធជ្គគាំ    ឧចលាលាកយតាំ    ប្ជាប្តិសស    វា    ចទ្វរាជ្សស  
ធជ្គគាំ  ឧចលាលាកយតាំ  វរុណ្សស  វា  ចទ្វរាជ្សស  ធជ្គគាំ  
ឧចលាលាកយតាំ  ឦសានសស  វា  ចទ្វរាជ្សស  ធជ្គគាំ  
ឧចលាលាកយតាំ   យមភវិសសតិ   ភយាំ   វា   ឆមភិតតតាំ   វា  
ចលាមហាំចសា  វា  ចសា  ប្ហយីសិសតិ  ចនាបិ្  ប្ហីចយថ  
តាំ   កិសស    ចហតុ    សចកកា    ហិ    ភិកខចវ   ចទ្វានមិចនាទា  
អវីតរាចគា  អវីតចោចសា  អវីតចមាចហា  ភរីុ  ឆមភី  
ឧត្តាសី    ប្លាយីតិ  ។   
 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  កាលយបើពកួ្យទ្វត្ម  ស្ក្យ ក្យមើលចុង
ទ្ងរ់យ័យនាេះ  ទ យទ្វរារ យឈាា េះ  ក្កៈ ជាធំជាងយទ្វត្មទងំឡាយក្តី    
ស្ក្យ ក្យមើល ចុងទ្ងរ់យ័   ទ យទ្វរារយឈាា េះ  បជាបតិក្តី  ស្ក្យ ក្
យមើលចុងទ្ងរ់យ័ ទ យទ្វរារយឈាា េះ វរុណ្ៈក្តី ស្ក្យ ក្យមើលចុង
ទ្ងរ់យ័ ទ យទ្វរារយឈាា េះ ឦសា ៈក្តី យ ចក្តីខាា ច យ ចក្តីរ ធត ់ ឬ
យ ចក្តីស្ពឺយរាម ណា  ឹងយក្ើតយ ើង យ ចក្តីខាា ចជាយដើមយនាេះ ក្ ឹ៏ង
 ៃបរ់មាៃ ប ់ច ួកាលម ិ ៃបរ់មាៃ បក់្ម៏ា េាេះ យ ចក្តីយនាេះយស្ពាេះយេតុ-

ធរគ្គ ូស្ត ២១៥ 

 
 

 



 

         
 

អាី មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  យស្ពាេះថ្ល  ក្កយទ្វា ម ិេៈ ម ិទ ស់្  
ចក្រាគ្ៈ   ម ិទ ស់្  ចក្យទ ៈ   ម ិទ ស់្  ចក្យមាេៈ 
ជាអនក្យៅខាា ច យៅរ ធត ់យៅតក្ ់ាុត រតយ់ចញយៅយ ើយ ។ 
 អហញ្ច     ចោ     ភិកខចវ     ឯវាំ     វោមិ     សចរ   
តុមាហាកាំ   ភិកខចវ   អរញ្ញគតានាំ   វា   រុកខមូលគតានាំ   វា  
សុញ្ញាគារគតានាំ   វា   ឧប្បចជ្ជយយ   ភយាំ   វា   ឆមភិតតតាំ  
វា    ចលាមហាំចសា     វា     មចមវ     តសម ឹ    សមចយ    
អនុសសចរយាថ     ឥតិប្ិ     ចសា     ភគវា     អរហាំ    
សមាមាសមពុចោធា  វិជាជាររណ្សមបចនានា  សុគចតា  ចលាកវិទ្ូ  
អនុតតចរា  ប្ុរិសទ្មមសារថិ  សតា ា  ចទ្វមនុសានាំ  រុចោធា  
ភគវាតិ   ។    មមាំ     ហិ     ចវា     ភិកខចវ     អនុសសរតាំ  
យមភវិសសតិ  ភយាំ  វា  ឆមភិតតតាំ  វា  ចលាមហាំចសា  វា  
ចសា   ប្ហីយិសសតិ   ។ 
 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ ចំបណ្ក្តថ្លគ្ត យពាលោ៉ោ ងយ េះថ្ល 
មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យបើពកួ្អនក្យៅក្នុងទស្ព ឬយៅយទ្ៀបគ្ល់យ ើ  ឬ
យៅក្នុង េ្េះសាៃ ត ់  យ ចក្តីខាា ចក្តី  យ ចក្តីរ ធតក់្តី យ ចក្តីស្ពឺយរាមក្តី  
យក្ើតយ ើង ពកួ្អនក្គ្បបរីឭក្យរឿយៗ      ូវតថ្លគ្តក្នុង មយ័យនាេះថ្ល 
ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្អងគយនាេះ  ជាស្ពេះអរេ ត មាា  មះុទ្ធ បរបូិណ៌្យោយ
វជិាា  ិងចរណ្ៈ ជាស្ពេះ ុគ្ត ស្ទ្ងស់្ជាបចា ់ ូវយលាក្ ស្ពេះអងគ
ស្បយ ើរបំ្ុត  ជាសារងីទូ្នាា   ូវបុរ   ជាសាសាត ទ យទ្វត្ម ិង
ម ុ ស  ជាស្ពេះពុទ្ធ  ស្ទ្ងប់ចក្ ូវធម ៌  ។  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  
យស្ពាេះថ្ល  យបើពួក្អនក្រឭក្យរឿយៗ   ូវតថ្លគ្ត យ ចក្តីខាា ចក្តី យ ចក្តី 

ធរគ្គ ូស្ត ២១៦ 

 
 

 



 

         
 

រ ធតក់្តី យ ចក្តីស្ពឺយរាមក្តី ណា  ឹងយក្ើតយ ើង យ ចក្តីខាា ចជាយដើមយនាេះ 
មុេជា ៃបរ់មាៃ បយ់ៅ ។ 
 ចនា    ចរ    មាំ     អនុសសចរយាថ     អថ     ធមមាំ  
អនុសសចរយាថ  សាវាកខាចតា  ភគវតា  ធចមាមា  សនទិដឋិចក  
អកលិចក     ឯហិប្សសិចក     ឱប្នយិចក     ប្រចតតាំ  
ចវទិ្តចព្វា   វិញ្ញូហីតិ   ។   ធមមាំ    ហិ    ចវា    ភិកខចវ  
អនុសសរតាំ   យមភវិសសតិ   ភយាំ   វា   ឆមភិតតតាំ   វា  
ចលាមហាំចសា   វា   ចសា   ប្ហីយិសសតិ  ។ 
 យបើពួក្អនក្ម ិរឭក្យរឿយៗ  ូវតថ្លគ្តយទ្ គ្បបរីឭក្យរឿយៗ  
 ូវស្ពេះធមថ៌្ល ធមប៌ដលស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ បមតងយេើយ
យោយលអ ជាធមប៌ដលស្ពេះអរយិបុគ្គល គ្បបយីឃើញចា ់យោយេាួ 
ឯង ជាធមឲ៌្យ្លម ិរងច់កំាល ជាធមប៌ដលស្ពេះអរយិបុគ្គល គ្រួ
យៅបុគ្គលដទទ្ ឲ្យចូលមក្យមើល    ជាធមប៌ដលស្ពេះអរយិបុគ្គល  
គ្រួបយងាអ  ចូលមក្ទុ្ក្ក្នុងចិតត    ជាធម ៌ បដលវញិ្ញូ រ ទងំឡាយ  
គ្បបដឹីងចា ់ ក្នុងចិតតទ េាួ  ។ មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ យស្ពាេះថ្ល  
កាលយបើអនក្ទងំឡាយ  រឭក្យរឿយៗ   ូវធម ៌ យ ចក្តីខាា ច   យ ចក្តី 
រ ធត ់ ឬយ ចក្តី   ស្ពឺយរាម   ណា    ឹងយក្ើតយ ើង យ ចក្តីខាា ចជាយដើម
យនាេះ  មុេជា ឹង ៃបរ់មាៃ បយ់ៅ   ។ 
 
 
 

 ចនា   ចរ     ធមមាំ    អនុសសចរយាថ    អថ    សងេំ  
អនុសសចរយាថ  សុប្បដិប្ចនានា  ភគវចតា  សាវកសចងា  
ឧជុ្ប្បដិប្ចនានា   ភគវចតា   សាវកសចងា   ញាយប្បដិ-
ប្ចនានា     ភគវចតា    សាវកសចងា     សាមីរិប្បដិប្ចនានា  

ធរគ្គ ូស្ត ២១៧ 

 
 

 



 

         
 

ភគវចតា   សាវកសចងា  យទ្ិទ្ាំ  រតាតារិ  ប្ុរិសយុគានិ  
អដឋ   ប្ុរិសប្ុគគលា    ឯស    ភគវចតា    សាវកសចងា  
អាហុចនចយា   ោហុចនចយា   ទ្កខិចណ្ចយា   អញ្ជលិ-
ករណ្ីចយា  អនុតតរំ  ប្ុញ្ញចកខតតាំ  ចលាកសាតិ  ។  សងេំ  
ហិ   ចវា   ភិកខចវ   អនុសសរតាំ    យមភវិសសតិ    ភយាំ    វា   
ឆមភិតតតាំ  វា  ចលាមហាំចសា  វា   ចសា  ប្ហីយិសសតិ ។  
  យបើអនក្ទងំឡាយ  ម ិរឭក្ ូវធមយ៌ទ្  គ្បបរីឭក្ ូវ ងឃថ្ល 
ស្ពេះ ងឃសាវក័្ទ  ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ យលាក្ស្បតិបតតិយេើយយោយ
ស្បទព ស្ពេះ ងឃសាវក័្ទ  ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ យលាក្ស្បតិបតតិយេើយ
យោយស្តង ់ ស្ពេះ ងឃសាវក័្ទ  ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ យលាក្ស្បតិបតតិ
យេើយ យដើមបសី្ពេះ ិពាា   ស្ពេះ ងឃសាវក័្ទ  ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ យលាក្
ស្បតិបតតិយេើយ យោយស្តឹមស្តូវ ស្ពេះ ងឃសាវក័្ទ ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ 
រាបជ់ាគូ្ទ បុរ មា   ៤  គូ្  រាបយ់រៀងជាបុរ បុគ្គល  មា   ៨  ស្ពេះ
 ងឃសាវក័្ទ ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្ ុេ៎ះ យលាក្គ្រួទ្ទ្លួ ូវយស្គ្ឿងបូជា  
គ្រួទ្ទ្លួ ូវ   អាគ្ តុក្ទ    គ្រួទ្ទ្លួ ូវ    ទ្ក្ខិណាទ     គ្រួដល់
អញ្ា លិក្មា ជាបុញ្ញ យក្ខតតស្បយ ើរបំ្ុត រប ់ តាយលាក្ ។ មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ យស្ពាេះថ្ល យបើអនក្ទងំឡាយរឭក្ ូវ ងឃ   យ ចក្តីខាា ច  
យ ចក្តីរ ធត ់  ឬយ ចក្តីស្ពឺយរាម  ណា   ឹងយក្ើតយ ើង   យ ចក្តីខាា ចជា
យដើមយនាេះ       មុេជា    ឹង ៃបរ់មាៃ បយ់ៅ    ។   
 
 

     តាំ   កិសស   ចហតុ   តថាគចតា   ហិ   ភិកខចវ   អរហាំ  
សមាមាសមពុចោធា     វីតរាចគា     វីតចោចសា    វីតចមាចហា   
អភីរុ  អរឆមភី  អនុត្តាសី  អប្លាយីតិ  ។ 

ធរគ្គ ូស្ត ២១៧ 

 
 

 
២១៨
ទ  

 
 

 

ធរគ្គ ូស្ត 



 

         
 

 យ ចក្តីយនាេះ  យស្ពាេះយេតុអាី  មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  យស្ពាេះថ្ល 
តថ្លគ្ត ជាអរេ ត មាា  មះុទ្ធ ស្  ចក្រាគ្ៈ ស្  ចក្យទ ៈ      
ស្  ចក្យមាេៈ ម ិខាា ច ម ិរ ធត ់ម ិតក្ ់ាុត ម ិរតយ់ចញយទ្ ។ 
 ឥទ្មចវារ  ភគវា  ឥទ្ាំ  វតាវាន  សុគចតា           
អថាប្រំ    ឯតទ្ចវារ    សតា ា   ។  
 ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្  ស្ត្ម ់ស្ពេះពុទ្ធដីកាយ េះ លុេះស្ពេះ ុគ្ត   
ស្ត្ម ់ ូវ ស្ពេះពុទ្ធដីកាយ េះយេើយ លំោបយ់នាេះ ស្ពេះសាសាត  ស្ទ្ង់
ស្ត្ម ់ស្ពេះពុទ្ធដីកាយ េះ   តយៅយទ្ៀតថ្លៈ    
 
 

 អរចញ្ញ   រុកខមូចល   វា   សុញ្ញាគាចរ   វា   ភិកខចវា  
អនុសសចរថ   សមពុទ្ធាំ  ភយាំ  តុមាហាកាំ  ចនា  សិយា  ចនា  ចរ   

រុទ្ធាំ    សចរយាថ    ចលាកចជ្ដឋាំ    នរាសភាំ    អថ    ធមមាំ  
សចរយាថ    និយានិកាំ    សុចទ្សិតាំ    ចនា    ចរ    ធមមាំ  
សចរយាថ     និយានិកាំ     សុចទ្សិតាំ      អថ      សងេំ  
សចរយាថ  ប្ុញ្ញចកខតតាំ  អនុតតរំ  ឯវាំ  រុទ្ធាំ  សរនាតានាំ  ធមមាំ  
សងេញ្ច  ភិកខចវា  ភយាំ  វា  ឆមភិតតតាំ  វា  ចលាមហាំចសា  
ន   ចហសសតីតិ   ។  
 មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ  កាលយបើអនក្រាល់ាន យៅ ក្នុងទស្ព  ឬ
យទ្ៀបគ្ល់យ ើ  ឬ ក្នុង េ្េះសាៃ ត ់  គ្បបរីឭក្យរឿយៗ   ូវស្ពេះ មះុទ្ធ 
ភយ័ ឹងម ិមា ដល់ពួក្អនក្យទ្ យបើអនក្ទងំឡាយ ម ិ  រឭក្ ូវ
ស្ពេះពុទ្ធ  បដលជាធំបំ្ុតក្នុងយលាក្       ជា រៈអងអ់ាចយទ្  គ្បបរីឭក្ធម៌  
ជាធមយ៌ស្សាចស្ ង ់តា  បដលតថ្លគ្ត  បមតងលអយេើយ យបើអនក្
ទងំឡាយ  ម ិ  រឭក្ធម ៌  ជាធមយ៌ស្សាចស្ ង ់តា  បដល

ធរគ្គ ូស្ត ២១៩ 

 
 

 



 

         
 

តថ្លគ្ត បមតងលអយេើយយទ្ គ្បបរីឭក្ ងឃ ជាបុញ្ញ យក្ខតតស្បយ ើរបំ្ុត 
( រប ់ តាយលាក្ចុេះ ) មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ កាលយបើអនក្រាល់ាន រឭក្
ស្ពេះពុទ្ធ   ស្ពេះធម ៌  ស្ពេះ ងឃ  ោ៉ោ ងយ េះ   ភយ័ក្តី   យ ចក្តីរ ធតក់្តី 
យ ចក្តីស្ពឺយរាមក្តី   ឹងម ិមា យ ើយ ។ 

 
(  ុតត តបិដក្យលេ ៣០/២៤៣-២៤៩ ) 

 
ធជ្គគសុតតាំ  និដឋិតាំ 
ធរគ្គ ូស្ត  ចប់ 

 
rr;ss 

 
 
 
 
 
 
 
 

េនធប្រិតត 
     
 
 

    វិរូប្ចកខហិ  ចម  ចមតតាំ  ភាវៈ ជាមតិត  រប ់អាត្មា អញ               
( ចូរមា ជាមយួ    )  ឹងស្តកូ្លយ តចនាគ្យឈាា េះ  វរូិបក្ខៈ ទងំឡាយ្ង 
    ចមតតាំ  ឯរាប្ចថហិ  ចម  ភាវៈ ជាមតិត រប ់អាត្មា អញ              
( ចូរមា ជាមយួ )     ឹងស្តកូ្លយ តចនាគ្យឈាា េះ        ឯរាបងៈទងំឡាយ្ង 
    ឆរាប្ុចតតហិ  ចម  ចមតតាំ  ភាវៈ ជាមតិត រប ់អាត្មា អញ         
( ចូរមា ជាមយួ )  ឹងស្តកូ្ល យ តចនាគ្ យឈាា េះ ឆ្ពាបុតតៈ
ទងំឡាយ្ង 

េ ធបរតិត ២២០ 

 
 

 



 

         
 

    ចមតតាំ   កណ្ហាចគាតមចកហិ   រ  ភាវៈជាមតិតរប ់អាត្មា អញ 
( ចូរមា ជាមយួ )  ឹងស្តកូ្លយ តចនាគ្ យឈាា េះ ក្ណាហ យាតមក្ៈ  

ទងំឡាយ្ង 
    អោទ្ចកហិ        ចម    ចមតតាំ  ភាវៈ ជាមតិត រប ់អាត្មា អញ          
(      ចូរមា ជាមយួ )  ឹង តាឥតយរើង ទងំឡាយ្ង 
    ចមតតាំ  ទ្ិោទ្ចកហិ  ចម  ភាវៈ ជាមតិត រប ់អាត្មា អញ          
(      ចូរមា ជាមយួ )   ឹង តាយរើងពីរ  ទងំឡាយ្ង 
    រតុប្បចទ្ហិ  ចម  ចមតតាំ  ភាវៈ ជាមតិត រប ់អាត្មា អញ          
(      ចូរមា ជាមយួ )   ឹង តាយរើងប ួ  ទងំឡាយ្ង 
    ចមតតាំ   រហុប្បចទ្ហិ   ចម   ភាវៈជាមតិតរប ់អាត្មា អញ (       ចូរ
មា ជាមយួ )  ឹង តាយរើងយស្ចើ  ទងំឡាយ្ង 
    មា   មាំ   អោទ្ចក   ហឹសិ    តាឥតយរើង  កំុ្យបៀតយបៀ  
អាត្មា អញយ ើយ 

 

    មា   មាំ   ហឹសិ   ទ្ិោទ្ចក    តាយរើងពីរ  កំុ្យបៀតយបៀ  
អាត្មា អញយ ើយ 
    មា   មាំ   រតុប្បចោ   ហឹសិ    តាយរើងប ួ  កំុ្យបៀតយបៀ  
អាត្មា អញយ ើយ 
    មា   មាំ   ហឹសិ   រហុប្បចោ    តាយរើងយស្ចើ   កំុ្យបៀតយបៀ  
អាត្មា អញយ ើយ 
    សចរវ  សតាតា  សចរវ  ោណ្  សចរវ  ភូតា  រ  ចកវលា  
 ពា តាទងំឡាយ្ង  ពាស្ ណ្ទងំឡាយ្ង  ពាភូតទងំ- 
ឡាយ្ង  ទងំអ ់ាន   

េ ធបរតិត ២២១ 

 
 

 



 

         
 

    សចរវ  ភត្ោនិ  ប្សសនតុ   ូម ពា តា ( ទងំយនាេះ )     
យឃើញ ូវ   យ ចក្តីចយស្មើ ទងំឡាយ      
 

    មា  កិញ្ចិ  ោប្មាគមា  យ ចក្តីលាមក្អាស្ក្ក្តិ់ចតចួ កំុ្មក្
ដល់យ ើយ គឺ្ថ្លកំុ្យក្ើតមា  ( ដល់ តាទំងយនាេះយ ើយ )  
    អប្បមាចណ្  រុចោធា ស្ពេះពុទ្ធជាមាា  ់ ស្ទ្ស្ទ្ង ូ់វស្ពេះគុ្ណ្  ឹង 
ស្បមាណ្ម ិ   
    អប្បមាចណ្   ធចមាមា    ស្ពេះធម ៌  ស្ទ្ស្ទ្ង ូ់វស្ពេះគុ្ណ្   ឹង 
ស្បមាណ្ម ិ   
    អប្បមាចណ្  សចងា  ស្ពេះ ងឃ ស្ទ្ស្ទ្ង ូ់វស្ពេះគុ្ណ្  ឹង 
ស្បមាណ្ម ិ    

    ប្មាណ្វនាតានិ  សិរឹសោនិ  អហិវិរឆិក  សតប្ទ្ី  
ឧណ្ណានាភី  សររូ  មូសិក   តាលូ  ឬ តាវារទងំឡាយ គឺ្  

 
 

ព ់  េេួយ  បក្អប  ពីងពាង  តុក្បក្   ឹងក្ណ្តុ រ   ុទ្ធបតមា ស្បមាណ្ 
( គ្រួរាបចំ់  ួ   ) គឺ្ថ្ល ម ិយស្ចើ ដូចគុ្ណ្ទ ស្ពេះរត ស្តយ័យទ្       
 

    កតា  ចម  រកខា  កតា  ចម  ប្រតិាតា  កិ្រោិរក្ា អាត្មា អញ 
  យធាើយេើយ ទងំកិ្រោិរារាងំ អាត្មា អញក្ ៏ យធាើយេើយ      
 

    ប្ដិកកមនតុ  ភូតានិ  ពួក្ តា ( កាច ) ទងំឡាយ ចូរយចៀ 
យចញយៅ      
 

    ចសាហាំ  នចមា  ភគវចតា  អាត្មា អញ ( យធាើឥ ូវយ េះ )  ូវ
កិ្រោិ មសាក រ ចំយពាេះស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ជាមាា  ់      
 

    នចមា  សតតននាំ  សមាមាសមពុោធាននតិ  ( អាត្មា អញ យធាើឥ ូវយ េះ )  

២២២ 

 
 

 

េ ធបរតិត 



 

         
 

 ូវកិ្រោិ មសាក រ ចំយពាេះស្ពេះ មាា  មះុទ្ធទងំឡាយ ៧ ស្ពេះអងគ(១) ។  

 
 

 
( វ ិ័យ. ១០/១៤០-១៤១ ,  ុតត ត. ៤២/១៧៩-១៨០,  ុតត ត. ៥៨/១០២ ) 

 
 

 
េ ធបរតិត  ចប ់

 
rr;ss      

 

  
 
 

ចមារប្រិតត 
     
 
 
 

     ឧចទ្តយញ្ចកខុមា ឯករាជា ហរិសសវចណ្ណ                  
ប្ឋវិប្បភាចសា   
     ស្ពេះអាទិ្តយយ េះ ជាដួងបភនក្ ( ទ យលាក្ ) ជាឯក្រារ មា 
ពណ៌្ដូចជាពណ៌្ទ មា   ញុាំងស្បឹឋពីឲ្យភាសឺាា ងយេើយ រេះយ ើង  
     តាំ    តាំ    នមសាមិ    ហរិសសវណ្ណាំ   ប្ឋវិប្បភាសាំ     
     យស្ពាេះយេតុយនាេះ េំុ្ ូម មសាក រ ូវស្ពេះអាទិ្តយយនាេះ បដលមា 
ពណ៌្ដូចជាពណ៌្ទ មា   ញុាំងស្បឹឋពីឲ្យភាសឺាា ង  
     តយជ្ជ    គុតាតា    វិហចរមុ    ទ្ិវសាំ   
     យយើងទងំឡាយ បដលយលាក្ស្គ្បស់្គ្ងរក្ាយេើយក្នុងទងៃយ េះ  
គ្បបយីៅជា ុេអ ់មយួទងៃ 
      
១ - ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធទងំឡាយ ៧ ស្ពេះអងគ មា ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ ស្ពេះនាមវបិ ស ីជាយដើម ។ 

យមារបរតិត ២២៣ 

 
 

 



 

         
 

          ចយ    ត្ព្ហមណ្    ចវទ្គុ    សរវធចមម   
     ស្ពាេាណ៍្ទងំឡាយ  ឯណា  ដល់ ូវយវទ្ក្នុងធមទ៌ងំពួង 
     ចត    ចម    នចមា    ចត    រ    មាំ    ោលយនតុ   
     ស្ពាេាណ៍្ទងំឡាយយនាេះ ( ចូរទ្ទ្លួ )  ូវកិ្រោិ មសាក រ
រប ់េំុ្  មា៉ោងយទ្ៀត  ស្ពាេាណ៍្ទងំឡាយយនាេះ  ចូររក្ា ូវេំុ្ 
     នមតថ ុ   រុោធានាំ    នមតថុ    ចព្ធិយា   
      ូម មសាក រ ថ្លា យបងគំ ចំយពាេះស្ពេះពុទ្ធជាមាា  ់ទងំឡាយ 
 ូម មសាក រ ថ្លា យបងគំ ចំយពាេះ យពាធិញ្ជញ ណ្ ( ទ ស្ពេះពុទ្ធ    
ទងំឡាយយនាេះ ) 
         នចមា     វិមុតាតានាំ    នចមា     វិមុតតិយា   
      ូម មសាក រថ្លា យបងគំចំយពាេះ  ( ស្ពេះអរយិបុគ្គល ទងំឡាយ )   
បដលយលាក្្ុតយេើយ ចក្រាាទិ្ក្កិយល   ូម មសាក រថ្លា យបងគំ 
ចំយពាេះវមុិតតធិម ៌( ទ ស្ពេះអរយិបុគ្គលទងំឡាយយនាេះ )  

     ឥមាំ   ចសា    ប្រិតតាំ   កតាវា    ចមាចរា   ររតិ    ឯសនា      
     យកាៃ ក្យនាេះ លុេះបត  យធាើ  ូវស្ពេះបរតិតយ េះយេើយ យទ្ើបចរយៅ
យដើមបបី ាងរក្អាហារ ។ 
     អចប្តយញ្ចកខុមា    ឯករាជា  ហរិសសវចណ្ណ           
ប្ឋវិប្បភាចសា   
     ស្ពេះអាទិ្តយយ េះ ជាដួងបភនក្ ( ទ យលាក្ ) ជាឯក្រារ មា 
ពណ៌្ ដូចជាពណ៌្ទ មា  ញុាំងស្បឹឋពីឲ្យភាសឺាា ងយេើយ អ តងគតយៅ  
     តាំ    តាំ    នមសាមិ    ហរិសសវណ្ណាំ   ប្ឋវិប្បភាសាំ     
     យស្ពាេះយេតុយនាេះ េំុ្ ូម មសាក រ ូវស្ពេះអាទិ្តយយនាេះ បដលមា  

យមារបរតិត ២២៤ 

 
 

 



 

         
 

ពណ៌្ដូចជាពណ៌្ទ មា  ញុាំងស្បឹឋពីឲ្យភាសឺាា ង  
     តយជ្ជ     គុតាតា     វិហចរមុ     រតតឹ   
     យយើងទងំឡាយ បដលយលាក្ស្គ្បស់្គ្ងរក្ាយេើយក្នុងទងៃយ េះ 
គ្បបយីៅជា ុេអ ់មយួរាស្តី 
     ចយ   ត្ព្ហមណ្   ចវទ្គុ   សរវធចមម   
     ស្ពាេាណ៍្ទងំឡាយ  ឯណា  ដល់ ូវយវទ្ក្នុងធមទ៌ងំពួង 
     ចត    ចម    នចមា    ចត    រ    មាំ    ោលយនតុ   
     ស្ពាេាណ៍្ទងំឡាយយនាេះ ( ចូរទ្ទ្លួ )  ូវកិ្រោិ មសាក រ
រប ់េំុ្ មា៉ោងយទ្ៀត ស្ពាេាណ៍្ទងំឡាយយនាេះ ចូររក្ា ូវេំុ្ 
     នមតថុ     រុោធានាំ     នមតថុ     ចព្ធិយា    

      ូម មសាក រថ្លា យបងគំ ចំយពាេះស្ពេះពុទ្ធជាមាា  ់ ទងំឡាយ 
 ូម មសាក រថ្លា យបងគំ ចំយពាេះ យពាធិញ្ជញ ណ្ ( ទ ស្ពេះពុទ្ធទងំឡាយ
យនាេះ )     

     នចមា   វិមុតាតានាំ   នចមា   វិមុតតិយា    
      ូម មសាក រ  ថ្លា យបងគំ  ចំយពាេះ  ( ស្ពេះអរយិបុគ្គល 
ទងំឡាយ  )  បដលយលាក្្ុតយេើយ  ចក្រាាទិ្ក្កិយល    ូម
 មសាក រថ្លា យបងគំ  ចំយពាេះ  វមុិតតិធម ៌( ទ ស្ពេះអរយិបុគ្គលទងំឡាយ
យនាេះ )    

      ឥមាំ     ចសា  ប្រិតតាំ  កតាវា  ចមាចរា  វាសមកប្បយីតិ ។ 
     យកាៃ ក្យនាេះ   លុេះបត  យធាើ ូវ  ស្ពេះបរតិតយ េះយេើយ             យទ្ើប  
 យស្មច ូវកិ្រោិយៅ  ។                    (  ុតត តបិដក្យលេ ៥៨/៧៣-៧៤ ) 

យមារបរតិត  ចប ់ 
rr;ss 

 

២២៥ 

 
 

 

យមារបរតិត 



 

         
 

 
 

មហាប្រិតត 
     
 
 

     យចតាហាំ    ភគិនិ                   អរិយាយ    ជាតិយា    ជាចតា      
     មាន លបអូ ស្ ី         ត្មងំអំពីអាត្មា    យក្ើតយេើយ    យោយអរយិជាតិ 
     នាភិជានាមិ  សញ្ចិរច      ោណ្ាំ  ជី្វិតា  ចវាចរាចប្តា      
     ម ិបដលបក្ាងផ្ទត ច់្ តិល  រីវតិ តាយ ើយ ។ 
     ចតន     សចរចន     ចសាតថិ     ចត  
     យោយពាក្យ ចាៈយ េះ    ូម ិរ ួី តី   យក្ើតមា ដល់អនក្ 
     ចហាតុ     ចសាតថិ     គរភសស   
      ូម ិរ ួី តី   យក្ើតមា ដល់គ្ភ ៌ ។ 
     ទ្ិសា     ហិ     ចម     ធមមកថាំ    សុណ្នតុ  
      ូមពកួ្ម ុ សជា ស្តូវ   សាត បធ់មាក្ថ្ល   រប ់េំុ្ 
     ទ្ិសា     ហិ     ចម     យុញ្ជនតុ     រុទ្ធសាសចន  
      ូមពកួ្ម ុ សជា ស្តូវ ឹងេំុ្ ស្បក្បពាោមក្នុងស្ពេះពុទ្ធ-
សា នា 
     ទ្ិសា      ហ ិ     ចម      ចត      មនុជា      ភជ្នតុ                 
ចយ     ធមមចមវាទ្ប្យនតិ         សចនាតា    
     ពកួ្ បបុរ   ណា   បតងដឹក្នាមំ ុ ស  ឲ្យយរៀ ធម ៌   ូម
ពកួ្ម ុ ស   ជា ស្តូវ ឹងេំុ្    យ ពគ្បព់ួក្      បបុរ ទងំយនាេះចុេះ  
     ទ្ិសា    ហិ    ចម    េនតិចវាោនាំ    អវិចរាធប្បសាំ-
សនាំ     សុណ្នតុ     ធមមាំ     កចលន     តញ្ច   អនុវិធិយនតុ   
      ូមពកួ្ម ុ ស  ជា ស្តូវ ឹងេំុ្  សាត បធ់ម ៌  ជាទី្្ូរ្ង ់គឺ្ េ តី 
 
 
 
 
 
 
 
 

២២៦ 

 
 

 

មហាបរតិត 



 

         
 

ទងំជាទី្ រយ ើរ ូវការម ិេឹង  គឺ្  យមត្មត   ត្មមកាលដ ៏មគ្រួ្ង  
 ូមពកួ្ម ុ សជា ស្តូវ ឹងេំុ្   បំយពញ ូវធមយ៌នាេះ្ង  
     ន  ហិ  ជាតុ  ចសា  មមាំ  ហឹចស  អញ្ញាំ  វា            
ប្ន    កិញ្ចិនាំ     
     ម ុ សណា ជា  ស្តូវ ឹងេំុ្  ូម ស្តូវយនាេះកំុ្យបៀតយបៀ េំុ្ 
ទងំកំុ្យបៀតយបៀ បុគ្គលដទទ្ណាមយួយ ើយ  
     ប្ប្បុយយ        ប្រមាំ        សនតឹ   
      ូមឲ្យដល់ ូវ    យ ចក្តី ុេ    គឺ្    ស្ពេះ ិពាា   
     រចកខយយ      តសថាវចរ  ។ 
     ចូររក្ា ូវម ុ ស បដលស្បក្បយោយ យ ចក្តីតក្ ់ាុត  ឹង
ម ុ សបដលស្  ចក្    យ ចក្តីតក្ ់ាុត  ។ 

 
 
 
 
 
 

 
(  ុតត តបិដក្យលេ ២៤/៤៣២-៤៣៥ ) 

 
 
 
 
 
 

 
មហាបរតិត  ចបយ់ោយ យងខប 

 
rr;ss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អងគុលិមាលបរតិត ឬ មហាបរតិត    ២២៧ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

ចព្ជ្ឈងគប្រិតត 
           
 
 
 

         ចព្ជ្ឈច្គា សតិស្ខាចតា ធមាមានាំ វិរចយា          
តថា  វីរិយមបីតិប្សសទ្ធិ  ចព្ជ្ឈ គ្ា  រ  តថាប្ចរ                               
សមាធុចប្កខចព្ជ្ឈ្គា   សចតតចត   សរវទ្សសិនា     មុនិនា     
សមមទ្កខាតា  ភាវិតា  រហុលីកតា  សាំវតតនតិ  អភិញ្ញាយ  
និព្វានាយ   រ    ចព្ធិយា  ។   
     យពារឈងគៈ ទងំឡាយ  ៧  ស្បការ  យ េះ គឺ្  តិ យមាះ រឈងគៈ ១ 
ធមាវចិយ យមាះ រឈងគៈ ១ វរីយិ យមាះ រឈងគៈ ១ បីតិ យមាះ រឈងគៈ ១     
ប សទ្ធិ យមាះ រឈងគៈ ១  មាធិ យមាះ រឈងគៈ ១ ឧយបកាខ  យមាះ រឈងគៈ ១
បដលស្ពេះមុ ីជាមាា  ់  ស្ទ្ងស់្ជាប ូវធមទ៌ងំពងួ  ស្ត្ម ់ បមតង
យេើយយោយស្បទព គឺ្បុគ្គលចយស្មើ យេើយ យធាើឲ្យយស្ចើ យេើយ បតង
ស្បស្ពឹតតយៅ យដើមបយី ចក្តីដឹងដទ៏ស្ក្យពក្្ង យដើមបកិី្រោិយចញចក្
តណាហ ្ង យដើមបកិី្រោិស្ត្ម ់ដឹង្ង ។ 
     ឯចតន  សរចវចជ្ជន         ចសាតថិ   ចត  ចហាតុ  សរវោ ។       
     យោយកិ្រោិ យពាល ូវពាក្យ ចាៈ យ េះ  ូម ិរ ួី តី     
យក្ើតមា ដល់អនក្    ពា ៗ កាល  ។ 
     ឯកសមឹ   សមចយ   នាចថា   ចមាគគលាលានញ្ច   កសសប្ាំ  
គិលាចន   ទ្ុកខិចត    ទ្ិសាវា   ចព្ជ្ឈចងគ   សតត   ចទ្សយិ  ។     
     ក្នុង មយ័មយួ ស្ពេះយលាក្នាងជាមាា  ់ ស្ទ្ងយ់ឃើញ ូវ     
ស្ពេះយមាគ្គលាា       ិង    ស្ពេះក្ សបៈ    មា រមៃ ឺ  ដល់ ូវទុ្ក្ខយវទ្នា        

យេើយស្ទ្ង ់បមតង ូវ   យពារឈងគៈទងំឡាយ   ៧   ស្បការ  ។       
 
 
 
 
 

យពារឈងគបរតិត ២២៨ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 

     ចត  រ  តាំ  អភិននទិតាវា  ចរាគា  មុញ្ចឹសុ  តាំេចណ្  ។   
     ស្ពេះយងរៈទងំពីរអងគយនាេះ ក្រ៏កី្រាយចំយពាេះស្ពេះពុទ្ធភា ិតយនាេះ 
យេើយ    ជា េះយ បើយ  ចក្យរាគ្  ក្នុងមយួរយំពចយនាេះ ។ 
     ឯចតន  សរចវចជ្ជន  ចសាតថិ      ចត  ចហាតុ  សរវោ ។       
     យោយកិ្រោិយពាល ូវ  ពាក្យ ចាៈយ េះ   ូម ិរ ួី តី      
យក្ើតមា ដល់អនក្    ពា ៗ កាល  ។       
 
 
 

     ឯកោ  ធមមរាជាបិ្  ចគលចញ្ញនាភិប្ីឡិចតា  ។ 
     ក្នុងស្ាមយួ ស្ពេះ មះុទ្ធ ជាស្ពេះធមារារ បដលគិ្លា យរាគ្
យបៀតយបៀ យេើយ ។ 
          រុនទចតថចរន តចញ្ញវ ភណ្ចប្តាវាន សាទ្រំ              
សចមាមាទ្ិតាវា  រ   អាព្ធា    តមាហា    វុដ្ឋាសិ    ឋានចសា  ។    
          ស្ទ្ងស់្ត្ម ់យស្បើ ស្ពេះចុ េយតថរៈ ឲ្យ បមតង ូវ យពារឈងគៈយនាេះបដរ
យោយយអើយពើយេើយ  ស្ទ្ងរ់កី្រាយ  យេើយជា េះយ បើយ  ចក្អាពាធ
យនាេះ  ក្នុងមយួរយំពចយនាេះ ។ 
     ឯចតន  សរចវចជ្ជន  ចសាតថិ  ចត  ចហាតុ  សរវោ ។ 
យោយកិ្រោិយពាល ូវពាក្យ ចាៈយ េះ   ូម ិរ ួី តី  យក្ើតមា ដល់
អនក្ ពា ៗ កាល ។   
     ប្ហីនា  ចត   រ   អាព្ធា   តិណ្ណននមបិ  មចហសិនាំ  
មគាគាហតកកិចលសា  វ  ប្តាតានុប្បតតិធមមតាំ  ។       
 
 

     ក្អ៏ាពាធទងំឡាយ  យនាេះ  បដលស្ពេះអរយិបុគ្គល  ទងំ  ៣  
ស្ពេះអងគ យលាក្ជាអនក្ប ាងរក្ ូវគុ្ណ្ធមដ៌ធំ៏ លេះបង ់ គឺ្ថ្ល យលាក្  

 
 
 
 
 
 
 
 

យពារឈងគបរតិត ២២៩ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ជា េះយ បើយយេើយ    ដល់យេើយ ូវធមាត្ម     គឺ្កិ្រោិម ិយក្ើត 
( យទ្ៀត ) ដូចជាកិ្យល  បដលស្ពេះអរយិបុគ្គល ក្មាា តប់ងយ់េើយ
យោយស្ពេះអរយិមគ្គ ។ 
     ឯចតន  សរចវចជ្ជន  ចសាតថិ      ចត  ចហាតុ  សរវោ ។      
     យោយកិ្រោិយពាល ូវពាក្យ ចាៈយ េះ   ូម ិរ ួី តី  យក្ើត
មា ដល់អនក្ ពា ៗ កាល ។    

 
(  ុតត តបិដក្យលេ ៣៧/២០៥-២១១ ,  តតបរតិត-ទា ទ្ បរតិត ទំ្ពរ័ ៦១-៦៤ ) 

 
 
 
 
 
 

 
យពារឈងគបរតិត  ចប ់

 
rr;ss 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

២៣០ 

 
 

 

យពារឈងគបរតិត 



 

         
 

 
 

ឥសិគិលិប្រិតតគាថា 
     

    ចយ  សតតសារា  អនិឃា  និរាសា  ប្ចរចកចមវជ្ឈគមុាំ  
សុចព្ធឹ  ចតសាំ  វិសលាលាន  នរតុតមានាំ  នាមាន ិ  ចម  
កិតតយចតា   សុណ្ថ  ។ 
    ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធ ទងំឡាយណា  ជាេាឹមរប ់ តា  អ ់ទុ្ក្ខ  អ ់
ចំណ្ង ់    ស្ត្ម ់ដឹងយេើយ  ូវបយចាក្ ុយពាធិញ្ជញ ណ្ កាលយបើ
តថ្លគ្ត  បមតងយឈាា េះរប ់ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធទងំយនាេះ បដលមា  រ 
ដក្យចញយេើយ ដឧ៏តតមជាងរ  អនក្ទងំឡាយ ចូរសាត បចុ់េះ ។      
 

    អរិចដ្ឋា   ឧប្រិចដ្ឋា   តគរសិេី   យសសសី   សុទ្សសចនា  
ប្ិយទ្សសី  រ  រុចោធា  គនាធាចរា  ប្ិចណ្ឌាចលា  ឧោសចភា  
រ   និចថា   តចថា   សុតវា   ភាវិតចតាតា   សុចមាភា   សុចភា  
ចមថចលា     អដឋចមា     រ     អថសសុចមចឃា     អនិចឃា  
សុោចឋា   ប្ចរចករុោធា   ភវចនតតិេីណ្  ។ 
    ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធទងំឡាយយឈាា េះ អរដិាៈ ១     ឧបរដិាៈ ១  តគ្រ ិេី 
១  យ  ស ី១  ុទ្ ស ៈ ១ បយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះបិយទ្ ស ី១ គ្នាធ រៈ 
១ បិយណាឌ លៈ ១    ឧ  ភៈ ១      ិងៈ ១     តងៈ ១   ុតវា ១  ភាវតិតតៈ 
១   ុមភៈ ១  ុភៈ ១ យមងុលៈ ១ អដាមៈ ១ អ សុយមឃៈ ១ អ ិឃៈ 
១  ុទឋៈ ១ ជាបយចាក្ពុទ្ធមា តណាហ នាំយៅកា ភ់ពអ ់យេើយ ។      
     
 
 

 ហិងគូ   រ   ហិច្គា   រ   មហានភុាវា   ចទ្វ   ជាលចិនា  
មុនិចនា  អដឋចក   រ   អថ   ចកសចលាលា   រុចោធា   អចថា 

ឥ ិគ្ិលិបរតិត ២៣១ 

 
 

 



 

         
 

សុព្ហុ     ឧប្ចនមិចសា     ចនមិចសា    សនតរិចតាតា     សចចាចា 
 

តចថា   វិរចជា   ប្ណ្ឌិចតា   រ   កឡូប្កឡា   វិជិ្ចតា  
ជ្ិចតា  រ  អច្គា  រ  ប្ច្គា  រ  គុតិរឆិចតា  រ  ប្សសី  ជ្ហ ិ 
ឧប្ធឹ   ទ្ុកខមូលាំ   អប្រាជ្ិចតា   មាររលាំ   អចជ្សិ   ។ 
    ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះ  េិងគូ ១   េិងគៈ ១   មា អា ុភាពយស្ចើ  
ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះ ជាលី ២ គឺ្ ចុលាជាលី ១ មហាជាលី ១ ជាអនក្
ស្ រ្ យឈាា េះអដាក្ៈ ១ ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះយកា លាៈ ១  ុពាេុ ១ 
ឧបយ ម ិៈ ១ យ ម ិៈ ១   តចិតតៈ ១  ចាៈ ១ តងៈ ១ វរិរៈ ១  
បណ្ឌិ តៈ ១ កា ៈ ១ ឧបកា ៈ ១ វរិិតៈ ១ រិតៈ ១ អងគៈ ១        
បងគៈ ១ គុ្តិចឆិតៈ ១ ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះ ប ស ី១   លេះ  ឧបធិ
កិ្យល   ជាឫ   ទ យ ចក្តីទុ្ក្ខយេើយ  ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះ      
អបរារិតៈ   ផ្ទា ញ់ ូវមារ  ិងពលទ មារយេើយ ។ 
    សតា ា  ប្វតាតា  សរភច្គា  ចលាមហាំចសា  ឧរចងគមាចយា  
អសិចតា  អនាសចវា  មចនាមចយា  មានរឆិចោ  រ          
រនធុមា  ។ 
    ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះ  ត្មថ  ១ បវត្មត  ១  រភងគៈ ១           
យលាមេងសៈ ១ ឧចាងគមាយៈ ១ អ ិតៈ ១ អនា វៈ ១          
មយនាមយៈ ១ ( ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះ ) ព ធុមា ជាអនក្ផ្ទត ចប់ង ់     
 ូវមា េះ ១  ។ 
    តោធិមុចតាតា  វិមចលា  រ  ចកតុមា  ចកតុមពរាចគា  រ   
មាតច្គា  អរិចយា  អថរចុចតា  អរចុតគាមរាមចក         
សុមងគចលា        ទ្រវិចលា                     សុប្តិដឋិចតា        អសចយាហា                  

ឥ ិគ្ិលិបរតិត ២៣២ 

 
 

 



 

         
 

ចេមាភិរចតា   រ    ចសារចតា     ទ្ុរននចយា    សចងា   អចថាប្ិ         
ឧជ្ជចយា  អប្ចរា  មុនិ  សចយាហា  អចនាមនិកកចមា  ។ 
    ( ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធ ) យឈាា េះ តទធិមុតតៈ ១ វមិលៈ ១ យក្តុមា ១ 
យក្តុមះរាគ្ៈ ១ មាតងគៈ ១ អរយិៈ ១ អចាុតៈ ១ អចាុតាមពាមក្ៈ ១ 
 ុមងគលៈ ១ ទ្ពាិលៈ ១  ុបតិដាិតៈ ១ អ យហៈ ១ យេមាភរិតៈ ១ 
យសារតៈ ១ ទុ្រ នយៈ ១  ងឃៈ ១ ឧរាយៈ ១  ិង ( ស្ពេះ ) បយចាក្ពុទ្ធ
ដទទ្យទ្ៀត   យឈាា េះ    យហៈ   ជាអនក្ស្ រ្   មា ពាោម  ម ិ    
យថ្លក្ងយ  ។ 
    អាននទនចនាទា  ឧប្នចនាទា  ោវាទ្ស  ភារោវាចជា        
អនតិមចទ្ហធារី  ចព្ធិ  មហានាចមា  អចថាបិ្  ឧតតចរា   
ចកសី  សិេី  សុនទចរា  ភារោវាចជា  តិសសូប្តិសា               
ភវរនធនរឆិោ   ។ 
    ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធ ១២ អងគយទ្ៀត យឈាា េះ អា  េៈ ( ៤ អងគ )            
  េៈ ( ៤ អងគ )  ឧប  េៈ ( ៤ អងគ ) ភារទា រៈ អនក្ស្ទ្ស្ទ្ង ូ់វរាង
កាយមា ក្នុងទី្បំ្ុតភព ១ យពាធិ ១ មហានាមៈ ១ ឧតតរៈ ១        
យក្ ី ១  ិេី ១  ុ េរៈ ១ ភារទា រៈ ១ តិ សៈ ១ ឧបតិ សៈ ១    
ជាអនក្ផ្ទត ចប់ង ូ់វចំណ្ងគឺ្ភព ។      
 
 
 

    ឧប្សីទ្រី  តណ្ហរឆិចោ  រ  សីទ្រី  រុចោធា  អហុ  មងគចលា  
វីតរាចគា  ឧសភរឆិោ  ជាលិនឹ  ទ្ុកខមូលាំ  សនតាំ  ប្ទ្ាំ       
អជ្ឈគមូប្ណ្ីចតា  ឧចោសចថា  សុនទចរា  សរចនាចមា    
ចជ្ចតា  ជ្យចនាតា  ប្ទុ្ចមា  ឧប្បចលា  រ  ប្ទុ្មុតតចរា         
រកខិចតា         ប្រវចតា   រ   មានតថចោធា   ចសាភិចតា        វីតរាចគា     

ឥ ិគ្ិលិបរតិត ២៣៣ 

 
 

 



 

         
 

កចណ្ហា  រ  រុចោធា  សុវិមុតតរិចតាតា  ។      
 
 
 
 

    ( ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធ ) យឈាា េះ ឧប ីទ្រ ី ១  ីទ្រ ី ជាអនក្ផ្ទត ចប់ង ់ 
តណាហ  ១  ( ស្ពេះ ) បយចាក្ពុទ្ធយឈាា េះមងគលៈ មា រាគ្ៈយៅស្  
យេើយ ១ យឈាា េះឧ ភៈ   ផ្ទត ចប់ង ូ់វតណាហ  ជាឫ ទ ទុ្ក្ខ ១    
ឧបណី្តៈ   ដល់  ូវចំបណ្ក្ដ ៏ៃបរ់មាៃ ប ់ ១ ឧយ  ងៈ ១        
 ុ េរៈ ១  ចានាមៈ ១  យរតៈ ១  រយ តៈ ១ បទុ្មៈ ១ ឧបបលៈ ១ 
បទុ្មុតតរៈ ១ រក្ខិតៈ ១ បពាតៈ ១ មា តថទ្ធៈ ១ យសាភតិៈ ១ វតីរាគ្ៈ ១ 
ក្ណ្ហ ៈ ១    ស្ត្ម ់ដឹងយេើយ  មា ចិតតរចួវយិ  យេើយ ។ 
    ឯចត  រ   អចញ្ញ  រ   មហានុភាវា   ប្ចរចករុោធា         
ភវចនតតិេីណ្  ចត  សរវស្គាធិគចត  មចហសី              
ប្រិនិរវុចត  វនទថ  អប្បចមយយតិ  ។ 
    ស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធ មា យឈាា េះប៉ោុយណ្ណ េះ  ិង យៅមា យឈាា េះដទទ្យទ្ៀត 
មា អា ុភាពយស្ចើ  មា តណាហ ជាយស្គ្ឿងនាយំៅកា ភ់ពអ ់យេើយ 
អនក្ទងំឡាយ ចូរថ្លា យបងគំ  ូវស្ពេះបយចាក្ពុទ្ធ ទងំឡាយយនាេះ    
បដលក្ ាង ូវកិ្យល  ជាយស្គ្ឿងជាបរំ់ពាក្ទ់ងំពងួ ប ាងរក្ ូវគុ្ណ្
ដស៏្បយ ើរ មា គុ្ណ្រក្ស្បមាណ្ម ិ   បដលបរ ិិពាា  យៅយេើយ ។ 

 
(  ុតត តបិដក្យលេ ២៦/៣៣១-៣៣៤ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឥ ិគ្ិលិបរតិតាថ្ល  ចប ់
rr;ss 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

ឥ ិគ្ិលិបរតិត ២៣៤ 

 
 

 



 

         
 

 
 

វដតកប្រិតតគាថា 
 
 

អតថ ិចលាចក សីលគុចណ្   សរចាំ ចសាចរយយនុទ្ទយា 
ចតន    សចរចន    កហាមិ        សរចកិរិយមុតតមាំ  ។ 

    ស្ពេះ ពាញ្ញុ ពុទ្ធ ស្បក្បយោយ ីលគុ្ណ្  ចាៈ យសាយចយយៈ        
( គឺ្យ ចក្តីសាអ តកាយ )  ិងយ ចក្តីអាណិ្ត ( ទងំយ េះ )  ឹងមា 
ក្នុងយលាក្  ( យបើដូយចន េះ )  េំុ្ ឹងយធាើ ូវ ចាកិ្រោិ  ដឧ៏តតម  យោយ 
 ចាៈយនាេះ ។ 

 
 

អាវជ្ជិតាវា   ធមមរលាំ     សរិតាវា   ប្ុរវចក   ជ្ិចន                
សរចរលមវសាយ  សរចកិរិយមកសហាំ  ។ 

    តថ្លគ្ត  ពិចរណា   ូវក្មាា ងំទ ធម ៌   យេើយរឭក្ស្ពេះរិ ស្ ី     
(   ស្ទ្ង ់នេះមារទងំឡាយ    )  ក្នុងកាលមុ   យធាើ ចាកិ្រោិ  យស្ពាេះ
អាស្ ័យក្មាា ងំទ   ចាៈធម ៌( យនាេះ ) ថ្ល 

 
 

សនត ិ  ប្កខា    អប្តតនា     សនតិ   ោោ   អវញ្ចនា 
មាតា   ប្ិតា   រ   និកខនាតា   ជាតចវទ្   ប្ដិកកម  ។ 

    សាា បទងំឡាយរប ់េំុ្មា  បតយេើរម ិរចួ យរើងទងំឡាយ   
រប ់េំុ្មា  បតយដើរម ិ   មាត្មបិត្ម ( រប ់េំុ្យចញ )  តយ់ៅ
យេើយ  មាន លយភាើងទស្ព  អនក្ចូរយចៀ យចញយៅ  ។ 

 

សហ   សចរច   កចត   មយហាំ       មហាប្ជ្ជលិចតា   សិេ ី
វចជ្ជសិ  ចសាឡស  ករីសានិ  ឧទ្កាំ  ប្តាវា  យថាសិេី 

    យស្ពាេះ ចាកិ្រោិ បដលតថ្លគ្ត   យធាើយេើយ យភាើងបដលយឆ្េះ
 យនាធ  យៅធ     ក្យ៏ចៀ ចមាៃ យ ១៦ ក្រ ីៈ    ( យេើយរលតក់្នុងទី្យនាេះ )  
 
 
 

វដតក្បរតិត ២៣៥ 

 
 

 



 

         
 

ដូចជាគ្បយ់ភាើងបដលបុគ្គល  ស្រលក្យ់ៅក្នុងទឹ្ក្ 
សចរចន  ចម  សចមា  នតថិ  ឯសា  ចម  សរចោរមីតិ  ។ 

    កុ្ លធមដ៌ទទ្ យ ាើ ឹង ចាៈ ទ តថ្លគ្ត ពំុមា យ ើយ យ េះជា
 ចា រម ី រប ់តថ្លគ្ត  ។    ( បិដក្យលេ ៧៧/២៩៨-២៩៩ , ៥៨/១៦ ) 

 
 

វដតក្បរតិត  ចប់ 
rr;ss  

 

 

 

 
 

 

 

 

                     ឆទ្ទនតប្រិតត    
     
 

    វធិសសចមននតិ   ប្រាមសចនាតា   កសាវមទ្ទកខិ   ធជ្ាំ  
ឥសីនាំ  ទ្ុចកខន  េុដឋសសុទ្ោទិ្  សញ្ញា  អរហទ្ធចជា  សរភ ិ 
អវជ្ឈរូចោ  ។ 
    ( ស្ពេះយពាធិ តា )           ជាយ តចទ ដំរកីាលចបស់្ពា ទស្ព យោយបំណ្ង
ថ្លអញ ឹង មាា បវ់ាដូយចនេះ លុេះស្ទ្ង ់ យឃើញ  ូវ ំពតក់ាសាវៈ 
បដលជាទ្ងរ់យ័ ទ ឥ ី គឺ្យលាក្អនក្ប ាងរក្  ូវ ីលាទិ្គុ្ណ្       
ទងំឡាយ  ម ិគ្រួ ឹង មាា ប ់ ។ 
    សចលលន  វិចោធា  រយថិចតាបិ្  សចនាតា  កសាវវតថមហិ  
មនាំ  ន  ទ្ុសសយិ  សចរ  ឥមាំ  នាគវចរន  សរចាំ  មា  មាំ    
វចន  ព្លមិគា  អគញ្ឆុនតិ  ។ 
       ស្ពេះយពាធិ តា    បដលស្ពួញមុតយេើយ   គ្រួ ឹងក្យស្មើក្ញាបញ័់រ  
បតស្ពេះអងគ ៃបរ់មាៃ ប ់  ម ិយធាើចិតតស្បទូ្ តយៅរក្កាសាវពន័្រ តយ ើយ 
យបើពាក្យបដលយ តចដំរដីស៏្បយ ើរ យពាលយេើយយ េះ ជាពាក្យពិតបម  
 ូមពកួ្ស្មគឹ្កាចក្នុងទស្ព  កំុ្មក្របួស្បទ្េះ ឹងេំុ្យ ើយ ៕ 

( បិ.៦០/១៧៦-១៧៧ ) 

ឆ្ទ្េ តបរតិត ២៣៦ 

 
 

 



 

         
 

 
 

សុប្ុរវណ្ហសុតតគាថា 
 
 
 

សុនកខតតាំ      សុមងគលាំ      សុប្ភាតាំ      សុហុដឋិតាំ 
សុេចណ្   សុមុហុចតាតា  រ  សុយិដឋាំ  ត្រហមចារិស ុ

    យពលណា បដល តាទងំឡាយស្បស្ពឹតតលអ យោយកាយ វាច ចិតត 
យពលយនាេះយឈាា េះថ្ល ជា ក្ខតតឫក្សលអ ជាមងគលលអ ជាយពលភាសឺាា ងលអ 
ជាយពលទ អរុណ្រេះលអ  ជាេណ្ៈលអ ជាោមលអ ( ទ បដលបុគ្គល
  បូជាយេើយ ) ដល់ស្ពេាចរបុីគ្គលទងំឡាយ ( ក្នុងយពលយនាេះ ) 
យឈាា េះថ្លជាយស្គ្ឿងបូជាលអ ។ 

 
 
 

ប្ទ្កខិណ្ាំ    កយកមមាំ         វាចាកមមាំ    ប្ទ្កខិណ្ាំ 
ប្ទ្កខិណ្ាំ   មចនាកមមាំ   ប្ណ្ិធី   ចត   ប្ទ្កខិណ្ 

    ( ក្នុងទងៃយនាេះ ) កាយក្មា ក្យ៏ឈាា េះថ្លនាឲំ្យមា យ ចក្តីចយស្មើ  
វចីក្មា ក្យ៏ឈាា េះថ្លនាឲំ្យមា យ ចក្តីចយស្មើ  មយនាក្មា ក្យ៏ឈាា េះថ្លនាំ
ឲ្យមា យ ចក្តីចយស្មើ  យ ចក្តីស្ ថ្លន ទងំឡាយ រប ់អនក្ទងំយនាេះ  
ក្យ៏ឈាា េះថ្លនាឲំ្យមា យ ចក្តីចយស្មើ   

 
 
 

ប្ទ្កខិណ្និ   កតាវាន   លភនតចតថ   ប្ទ្កខិចណ្  ។ 
    បុគ្គលបដល  យធាើ ូវ កាយក្មា វចីក្មា មយនាក្មា គ្រួដល់យ ចក្តី
ចយស្មើ  ( ោ៉ោ ងយ េះ ) យេើយ ក្រ៏បមង   ូវស្បយោរ ដ៍ច៏យស្មើ 
ទងំឡាយ ។ 
     
 
 

 ុបុពាណ្ហ  ូស្ត ២៣៧ 

 
 

 



 

         
 

ចត     អតថលោធា     សុេិតា              វិរឡូហា    រុទ្ធសាសចន 
អចរាគា  សុេិតា  ចហាថ  សហ  សចរវហិ  ញាតិភិ  ។ 

    អនក្ទងំឡាយ ( ទងំបុរ ទងំន្រ តី ) យនាេះ ចូរ   ូវស្បយោរ  ៍
   ូវយ ចក្តី ុេ ចូរចយស្មើ ក្នុងស្ពេះពុទ្ធសា នា ចូរកំុ្ឲ្យមា យរាគ្ 
ឲ្យ   ូវយ ចក្តី ុេ ស្ពមទងំញាតិទងំឡាយស្គ្បា់ន  ។ 

    ( បិដក្យលេ ៤១/៤៧៦-៤៧៧ ) 
 

 ុបុពាណ្ហ  ុតតាថ្ល  ចប ់
rr;ss 

 
 
 
 
 
 

មងគលសូត្ត 
         
 

        ឯវចមម  សុតាំ  (  ូស្តយ េះយឈាា េះមងគល ូស្ត ) គឺ្េំុ្                
( យឈាា េះអា  េ )   សាត បម់ក្យេើយោ៉ោ ងយ េះថ្ល 
         
 

        ឯកាំ  សមយាំ  ភគវា  សាវតថិយាំ  វិហរតិ  ចជ្តវចន  
អនាថបិ្ណ្ឌិកសស  អារាចម   មយ័មយួស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ 
ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅក្នុងវតតយរតព  ជាអារាមរប ់អនាងបិណ្ឌិ ក្យ ដាី យទ្ៀប
ស្កុ្ងសាវតថី  
        អថចោ  អញ្ញតរា  ចទ្វតា  អភិកកនាតាយ  រតតិយា  
អភិកកនតវណ្ណា  ចកវលកប្បំ  ចជ្តវនាំ  ឱភាចសតាវា        
ចយន    ភគវា    ចតនុប្សងកមិ    ឧប្សងកមិតាវា   ភគវនតាំ
អភិវាចទ្តាវា  ឯកមនតាំ  អដ្ឋាសិ   លំោបយ់នាេះឯង យទ្វត្មអងគ ១  
 

មងគល ូស្ត ២៣៨ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 

កាលបដលយវលារាស្តីបឋមោមក្ ាងយៅយេើយ មា រ ាីដល៏អ ញុាំង
វតតយរតព រំុវញិទងំអ ់ឲ្យភាសឺាា ងយេើយ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ស្ទ្ង់
គ្ងក់្នុងទី្ណា ក្ចូ៏លយៅក្នុងទី្យនាេះ លុេះចូលយៅដល់យេើយ យទ្ើប
ថ្លា យបងគំចំយពាេះអងគស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្យេើយ  រយៅក្នុងទី្ដ ៏មគ្រួ 
         ឯកមនតាំ  ឋិតា  ចោ  សា  ចទ្វតា  ភគវនតាំ       
គាថាយ  អជ្ឈភាសិ  កាលយទ្វត្មយនាេះ រក្នុងទី្ដ ៏មគ្ួរយេើយ 
យទ្ើបស្កាបទូ្លស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្យោយពាក្យជាាថ្ល     (      ោ៉ោ ងយ េះថ្ល   )  
រហូ   ចទ្វា   មនុសា   រ    មងគលានិ   អរិនតយុាំ 
អាកងខមានា    ចសាតា ានាំ    ត្រូហិ    មងគលមុតតមាំ ។ 

        យទ្វត្ម  ិង ម ុ សទងំឡាយជាយស្ចើ  ស្ ថ្លន  ូវយ ចក្តី ួ តី  
  គិ្តរក្ ូវមងគលទងំឡាយ  ូមស្ពេះអងគ ស្ទ្ងស់្ពេះយមត្មត  បមតង
ស្ ប ូ់វមងគលដឧ៏តតម ។ 
        ( ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ បមតងតបពាក្យ យទ្វត្មយនាេះ   
យោយពុទ្ធភា ិតជាាថ្លោ៉ោ ងយ េះថ្ល ) 

 
 

អចសវនា  រ  ព្លានាំ  ប្ណ្ឌិតានញ្ច  ចសវនា 
ប្ូជា      រ       ប្ូជ្នីយានាំ     ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        កិ្រោិម ិយ ពគ្ប ់  ូវបុគ្គលពាលទងំឡាយ ១ កិ្រោិ   
យ ពគ្ប ់ ូវបុគ្គលជាបណ្ឌិ ត  ទងំឡាយ ១   កិ្រោិបូជាដល់បុគ្គល
បដលគ្រួបូជាទងំឡាយ ១  ទងំ ៣ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

មងគល ូស្ត ២៣៩ 

 
 

 



 

         
 

ប្ដិរូប្ចទ្សវាចសា   រ  ប្ុចរវ  រ  កតប្ុញ្ញតា 
អតតសមាមាប្ណ្ីធិ       រ         ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        កិ្រោិយៅក្នុងស្បយទ្ ដ ៏មគ្ួរ ១ ភាវៈទ បុគ្គល  យធាើបុណ្យ
ទុ្ក្យេើយក្នុងកាលមុ  ១ កិ្រោិតមកល់េាួ យោយស្បទព ១ ទងំ ៣ 
យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

ព្ហុសរចញ្ច  សិប្បញ្ច      វិនចយា  រ  សុសិកខិចតា 
សុភាសិតា   រ   យា   វាចា   ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        ភាវៈទ បុគ្គល   សាត ប ់   យរៀ យេើយ យោយយស្ចើ  ១ 
 ិលបស៍ាន្រ ត គឺ្យ ចក្តីយឆ្ាៀវឈាា  ក្នុងេតថក្មា រប ់អនក្ប ួ  ិង 
ស្គ្េ ថ ១ វ ិយ័បដលបុគ្គល ិក្ាយោយស្បទព ១ វាចបដលបុគ្គល
យពាលស្តឹមស្តូវ ១  ទងំ ៤ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 
 
 

មាតាបិ្តុឧប្ដ្ឋានាំ      ប្ុតតោរសស    សងគចហា 
អនាកុលា   រ   កមមនាតា     ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        កិ្រោិបយស្មើ ូវមាត្ម ១ កិ្រោិបយស្មើ ូវបិត្ម ១ យ ចក្តី យន្រងាគ េះ
ដល់បុស្ត ិងភរោិ ១ ការងារទងំឡាយ បដលម ិស្ចបូក្ស្ចបល់ ១ 
ទងំ ៤ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។  

 
 
 

ោនញ្ច ធមមររិយា រ  ញាតកនញ្ច សងគចហា 
អនវជាជានិ       កមាមានិ        ឯតមមងគលមុតតមាំ  ។         

កិ្រោិបរចិា គ្ទ  ១ កិ្រោិស្បស្ពឹតត ូវធម ៌១ យ ចក្តី យន្រងាគ េះ 

មងគល ូស្ត ២៤០ 

 
 

 



 

         
 

ដល់ញាតិទងំឡាយ ១ ការងារទងំឡាយបដលម ិមា យទ  ១ 
ទងំ ៤ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។  

 
 

អារតី  វិរតី  ោោ  មជ្ជោនា  រ  សញ្ញចមា 
អប្បមាចោ  រ  ធចមមសុ    ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        កិ្រោិម ិយស្តក្អរក្នុង ប  ិង កិ្រោិយវៀរចក្ ប ១       
យ ចក្តី ស្ងួមចក្កិ្រោិ្ឹក្ ូវទឹ្ក្ស្ វងឹ ១ យ ចក្តីម ិស្បមាទ្  
ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ ១  ទងំ ៣ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។  

 
 

គារចវា រ និវាចតា  រ   សនតុដឋី រ កតញ្ញុតា 
កចលន     ធមមសសវនាំ    ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        យ ចក្តីយារពចំយពាេះ បុគ្គលបដលគ្រួយារព ១ កិ្រោិស្បស្ពឹតត 
បនាេ ប ូវេាួ    ១   យ ចក្តីយស្តក្អរ   ចំយពាេះរប ់បដលមា   ១    
ភាវៈទ បុគ្គលអនក្ដឹង ូវឧបការៈ បដលអនក្ដទទ្យធាើយេើយដល់េាួ   ១   
កិ្រោិសាត ប ូ់វធមត៌្មមកាល ១  ទងំ ៥ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 
 

េនតិ រ ចសាវរសសតា      សមណ្នញ្ច ទ្សសនាំ 
កចលន     ធមមសាកចាឆា     ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        យ ចក្តីអតធ់  ់ ១ ភាវៈទ បុគ្គល បដលយគ្ស្បយៅ  យោយ
ងាយ ១ កិ្រោិ  យឃើញ   របួ ូវ មណ្ៈ ទងំឡាយ ១    
ធមាសាក្ចឆ    គឺ្កិ្រោិ  េនា   យៅវញិយៅមក្    ូវធមត៌្មមកាល        ១ 
ទងំ ៤ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 
 
 

មងគល ូស្ត ២៤១ 

 
 

 



 

         
 

 
 

តចោ រ ត្រហមររិយញ្ច      អរិយសចាចាន ទ្សសនាំ 
និព្វានសរឆិកិរិយា       រ      ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        យ ចក្តីពាោមដុត  ូវ បធម ៌ ១ កិ្រោិស្បស្ពឹតត ូវធម ៌      
ដស៏្បយ ើរ ១ កិ្រោិយឃើញ ូវអរយិ ចាទងំឡាយ ១ កិ្រោិយធាើឲ្យ
ជាក្ច់ា ់ ូវស្ពេះ ិពាា   ១  ទងំ ៤ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។  

េុដឋសស ចលាកធចមមហិ រិតតាំ       យសស ន កមបតិ 
អចសាកាំ    វិរជ្ាំ    ចេមាំ    ឯតមមងគលមុតតមាំ ។ 

        ចិតតទ បុគ្គលឯណា បដលយលាក្ធមទ៌ងំឡាយពាល់ស្តូវយេើយ 
ម ិរយំភើបញាបញ័់រ ១ ម ិមា យ ចក្តីយសាក្ ១ មា ធូលី គឺ្រាគ្ៈយៅ
ស្  យេើយ ១ ជាចិតតយក្សមក្ា ត ១ ទងំ ៤ យ េះជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

ឯតាទ្ិសានិ           កតាវាន       សរវតថមប្រាជ្ិតា 
សរវតថ ចសាតថឹ គរឆនតិ តចនតសាំ មងគលមុតតមនតិ ។ 

        យទ្វត្ម ិងម ុ សទងំឡាយ យធាើ ូវមងគលទងំឡាយ ស្ ក្ដ
ដូយចនេះយេើយជាអនក្ម ិចលចញ់ក្នុងទី្ទំងពងួ បតងដល់ ូវ ិរ ួី តី
ក្នុងទី្ទងំពងួ ( មាន លយទ្វត្មអនក្ចូរស្បកា យ់រឿថ្ល ) មងគលទងំ ៣៨ 
ស្បការ មា កិ្រោិម ិយ ពគ្ប ់  ូវបុគ្គលពាលជាយដើមយនាេះ  រប ់
យទ្វត្ម  ិងម ុ សទងំអមាលយនាេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ៕ 

 
 
 
 
 

 មងគល ូស្ត  ចប ់  
 ( បិដក្យលេ ៥២/០៤-០៦ ) 

 
 
 

មងគល ូស្ត ២៤២ 

 
 

 



 

         
 

ប្រាភវសូត្ត 
         
 
 

        ឯវចមម  សុតាំ  (  ូស្តយ េះយឈាា េះបរាភវ ូស្ត ) គឺ្េំុ្                
( យឈាា េះអា  េ )   សាត បម់ក្យេើយោ៉ោ ងយ េះថ្ល 
         
 

        ឯកាំ  សមយាំ  ភគវា  សាវតថិយាំ  វិហរតិ  ចជ្តវចន  
អនាថបិ្ណ្ឌិកសស  អារាចម  
      មយ័មយួ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងគ់្ងយ់ៅក្នុងវតតយរតព  ជា
អារាមរប ់អនាងបិណ្ឌិ ក្យ ដាី  យទ្ៀបស្កុ្ងសាវតថី ។ 
        អថចោ    អញ្ញតរា   ចទ្វតា   អភិកកនាតាយ    រតតិយា  
អភិកកនតវណ្ណា   ចកវលកប្បំ   ចជ្តវនាំ   ឱភាចសតាវា     
ចយន   ភគវា   ចតនុប្សងកមិ   ឧប្សងកមិតាវា   ភគវនតាំ   
អភិវាចទ្តាវា   ឯកមនតាំ   អដ្ឋាសិ  
     លំោបយ់នាេះឯង យទ្វត្មអងគ ១ កាលបដលយវលារាស្តីបឋមោម
ក្ ាងយៅយេើយ មា រ ាីដល៏អ ញុាំងវតតយរតព រំុវញិទងំអ ់ឲ្យភាឺ
សាា ងយេើយ ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ស្ទ្ងគ់្ងក់្នុងទី្ណា ក្ចូ៏លយៅក្នុងទី្
យនាេះ លុេះចូលយៅដល់យេើយ យទ្ើបថ្លា យបងគំចំយពាេះអងគស្ពេះដម៏ា   
ស្ពេះភាគ្យេើយ  រយៅក្នុងទី្ដ ៏មគ្រួ ។  

         
 
 
 

    ឯកមនតាំ   ឋិតា   ចោ   សា   ចទ្វតា   ភគវនតាំ       
គាថាយ  អជ្ឈភាសិ  កាលយទ្វត្មយនាេះ រក្នុងទី្ដ ៏មគ្ួរយេើយ  

បរាភវ ូស្ត ២៤៣ 

 
 

 



 

         
 

យទ្ើបស្កាបទូ្លស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្យោយពាក្យជាាថ្ល      (      ោ៉ោ ងយ េះថ្ល   ) 
 
 
 
 

ប្រាភវនតាំ  ប្ុរិសាំ   មយាំ   ប្ុចាឆាម  ចគាតមាំ 
ភវនតាំ  ប្ុដឋុមាគមម  កឹ  ប្រាភវចតា  មុេាំ ។ 

        យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយមក្យដើមប ី (  ូមទូ្ល ួរចំយពាេះ )           
ស្ពេះយាតមដច៏យស្មើ  អំពីបុរ បុគ្គលបដលមា យ ចក្តីវនិា  ចុេះអាី
ជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

        ( ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
សុវិជាចនា  ភវាំ  ចហាតិ      សុវិជាចនា  ប្រាភចវា 
ធមមកចមា  ភវាំ  ចហាតិ  ធមមចទ្សសី  ប្រាភចវា ។ 

       បុរ បដលចយស្មើ ជាបុគ្គលគឺ្បណ្ឌិ តដឹង  យោយងាយ បុរ 
បដលវនិា  ជាបុគ្គល គឺ្បណ្ឌិ តដឹង  យោយងាយបដរ ( គឺ្ថ្ល ) 
បុគ្គលអនក្ស្ ថ្លន ធម ៌របមងចយស្មើ អនក្ អបធ់ម ៌របមងវនិា  ។ 

 
 

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  ប្ឋចមា  ចសា  ប្រាភចវា 
ទ្ុតិយាំ   ភគវា   ត្រូហិ       កឹ   ប្រាភវចតា  មុេាំ ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ១ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ២ អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

អសនតសស  ប្ិយា  ចហានតិ  សចនតន  កុរុចត  ប្ិយាំ 
អសតាំ   ធមម  ចរាចរតិ        តាំ   ប្រាភវចតា   មុេាំ ។ 

បរាភវ ូស្ត ២៤៤ 

 
 

 



 

         
 

        បុគ្គល   មា ពកួ្អ បបុរ     ជាទី្ស្ ឡាញ់    ម ិយធាើយ ចក្តី
ស្ ឡាញ់ ចំយពាេះពកួ្ បបុរ  យពញចិតតចំយពាេះធម ៌ រប ់ពួក្         
អ បបុរ   យនាេះជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

 
 

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  ទុ្តិចយា  ចសា  ប្រាភចវា 
តតិយាំ   ភគវា   ត្រូហិ              កឹ   ប្រាភវចតា   មុេាំ ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ២ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ៣ អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 
និោទាសីលី   សភាសីលី   អនុដ្ឋាតា   រ  ចយា  នចរា 
អលចសា  ចកធប្ញ្ញាចណ្  តាំ ប្រាភវចតា មុេាំ ។ 

      រ អនក្យដក្លក្យ់ស្ចើ ក្តី  ិោយយស្ចើ ក្តី ម ិេាីឃាា តក្តី េាិល-
ស្ចអូ ក្តី ស្ ក្ដបតខាងយស្កាធក្តី យនាេះជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

 

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  តតិចយា ចសា  ប្រាភចវា 
រតុតថាំ   ភគវា   ត្រូហិ           កឹ   ប្រាភវចតា   មុេាំ ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ៣ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ៤ អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 
ចយា  មាតរំ  វា  បិ្តរំ  វា  ជិ្ណ្ណកាំ  គតចយារវនាំ 
រហុសចនាតា   ន    ភរតិ     តាំ   ប្រាភវចតា   មុេាំ ។ 

បរាភវ ូស្ត ២៤៥ 

 
 

 



 

         
 

      បុគ្គលជាអនក្ តុក្ តមភ   បតម ិចិញ្ា ឹមមាត្មក្តី    បិត្មក្តី  បដលមា 
វយ័ក្ ាងយេើយ យនាេះជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។  

 
 

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  រតុចតា ា  ចសា  ប្រាភចវា 
ប្ញ្ចមាំ   ភគវា   ត្រូហិ              កឹ   ប្រាភវចតា  មុេាំ ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ៤ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ៥ អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 
ចយា ត្ព្ហមណ្ាំ វា សមណ្ាំ វា អញ្ញាំ វាប្ិ វនិរវកាំ 
មុសាវាចទ្ន    វចញ្ចតិ       តាំ    ប្រាភចតា   មុេាំ  ។ 

          បុគ្គលបយញ្ជឆ តស្ពាេាណ៍្ក្តី  មណ្ៈក្តី  ឬអនក្ ូមដទទ្ក្តី យោយ
ពាក្យកុ្េក្  យនាេះជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។  

  
 

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  ប្ញ្ចចមា  ចសា  ប្រាភចវា 
ឆដឋមាំ   ភគវា   ត្រូហិ              កឹ         ប្រាភវចតា   មុេាំ  ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ៥ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ៦ អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

ប្ហុតវិចតាតា  ប្ុរិចសា  សហិរចញ្ញា  សចភាជ្ចនា 
ឯចក  ភុញ្ជតិ   សាទ្ូនិ   តាំ  ប្រាភវចតា មុេាំ ។ 

       បុរ បុគ្គល មា ស្ទ្ពយជាយស្គ្ឿងយស្តក្អរយស្ចើ  មា ស្ ក្ ់ 
 
 
 
 
 

បរាភវ ូស្ត ២៤៦ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 

 មបូណ៌្យភារ  បរយិភាគ្ ូវយភារ មា រ ឆ្ៃ ញ់   បតមាន ក្ឯ់ង យនាេះជា
ស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  ឆដឋចមា  ចសា  ប្រាភចវា 
សតតមាំ   ភគវា  ត្រូហិ             កឹ        ប្រាភវចតា   មុេាំ  ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ៦ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ៧ អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 
ជាតិតថចោធា  ធនតថចោធា  ចគាតតតថចោធា  រ  ចយា  នចរា 
សញ្ញាតឹ       អតិមចញ្ញតិ    តាំ    ប្រាភវចតា   មុេាំ  ។  

     រ បដលរងឹតអឹង យោយអាងជាតិក្តី រងឹតអឹង យោយអាងស្ទ្ពយក្តី 
រងឹតអឹង យោយអាងស្តកូ្លក្តី យេើយយមើលងាយញាតិរប ់េាួ  យនាេះជា
ស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។  

 
 

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  សតតចមា  ចសា  ប្រាភចវា 
អដឋមាំ   ភគវា   ត្រូហិ                កឹ        ប្រាភវចតា   មុេាំ  ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ៧ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ៨ អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

ឥតថីធចុតាតា  សុរាធុចតាតា  អកខធុចតាតា  រ  ចយា  នចរា 
លទ្ធាំ   លទ្ធាំ   វិនាចសតិ   តាំ  ប្រាភវចតា  មុេាំ  ។ 

បរាភវ ូស្ត ២៤៧ 

 
 

 



 

         
 

       រ ជាអនក្យលងស្ ីក្តី   យលង ុរាក្តី    យលងបលបងភាន ល់ក្តី  របមង
ញុាំងស្ទ្ពយ បដលេាួ   យេើយ   យេើយ ឲ្យវនិា យៅវញិ    
យនាេះជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។   

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  អដឋចមា  ចសា  ប្រាភចវា 
នវមាំ   ភគវា   ត្រូហិ                កឹ        ប្រាភវចតា  មុេាំ  ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ៨ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ៩ អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 
ចសហិ  ោចរហិ  អសនតុចដ្ឋា  ចវសយិាសុ  ប្ទ្ុសសតិ 
ទ្ុសសតិ       ប្រោចរសុ      តាំ     ប្រាភវចតា   មុេាំ  ។ 

     រ ម ិយស្តក្អរ ឹងស្បព ធរប ់េាួ  ( យេើយយៅស្បទូ្ ត ) ចំយពាេះ
ពកួ្ស្ ីយព ា ( ឬស្បទូ្ ត ) ចំយពាេះស្បព ធ ទ បុគ្គលដទទ្ យនាេះជា
ស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។    

 
 

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម  នវចមា  ចសា  ប្រាភចវា 
ទ្សមាំ   ភគវា   ត្រូហិ                កឹ    ប្រាភវចតា  មុេាំ  ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ៩ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ១០  អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

 
 

អតីតចយារវចនា   ចោចសា   អាចនតិ  តិមពរុតថនឹ 
 
 
 
 
 

បរាភវ ូស្ត ២៤៨ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 

តសា ឥសា ន សុប្តិ    តាំ ប្រាភវចតា មុេាំ  ។ 

       បុរ មា វយ័ច ់យេើយ នាយំក្ស្ ី ( យក្ាងមក្យធាើជាភរោិ ) 
របមងយដក្ម ិលក្ ់ យស្ពាេះយ ចក្តីស្បចណ័្ឌ  ចំយពាេះស្ ីយនាេះ យនាេះជា
ស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។     

ឥតិ  ចហតាំ  វិជានាម          ទ្សចមា  ចសា  ប្រាភចវា 
ឯកទ្សមាំ ភគវា ត្រូហិ            កឹ   ប្រាភវចតា  មុេាំ  ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ១០ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ១១  អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

ឥតថីចសាណ្ឌឹ  វិកិរណ្ឹ        ប្ុរិសាំ  វាបិ្  តាទ្ិសាំ 
ឥសសរិយសមឹ  ឋចប្តិ  តាំ  ប្រាភវចតា  មុេាំ  ។ 

          បុរ ត្មងំស្ ីអនក្យលងេាេះខាា យ ឬស្ ី ( ទងំឡាយ ) ត្មងំ
បុរ បបបយនាេះ ក្នុងឋា ៈជាធំ  យនាេះជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។  

 
 

ឥតិ ចហតាំ វិជានាម ឯកទ្សចមា ចសា ប្រាភចវា 
ោវាទ្សមាំ  ភគវា  ត្រូហិ    កឹ   ប្រាភវចតា  មុេាំ  ។ 

       យយើង ( េំុ្ ) ទងំឡាយ (    ) ដឹងចា ់ ូវយេតុ ុេ៎ះថ្ល យនាេះ
ជាស្បធា  ទ យ ចក្តីវនិា ទី្ ១១ បពិស្តស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្  ូម  
ស្ពេះអងគ បមតង ូវយេតុទី្ ១២  អាីជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

 

អប្បចភាចគា មហាតចណ្ហា    េតតិចយ ជាយចត កុចល 
 
 
 

បរាភវ ូស្ត ២៤៩ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 

ចសា   រ   រជ្ជាំ   ប្តថយតិ    តាំ   ប្រាភវចតា   មុេាំ  ។  

        បុគ្គលបដលយក្ើតក្នុងស្តកូ្លក្សស្ត បតក្សត ់មបតតិ យេើយស្ ថ្លន
ធំ គឺ្ ស្ ថ្លន ររា មបតតិ  យនាេះជាស្បធា ទ យ ចក្តីវនិា  ។ 

 
 
 

ឯចត   ប្រាភចវ   ចលាចក     ប្ណ្ឌិចតា   សមចវកខិយ 
អរិយទ្សសនសមបចនានា ស  ចលាកាំ  ភជ្ចត  សិវនតិ ។ 

        
 
 

      បុគ្គលជាបណ្ឌិ ត បរបូិណ៌្យោយទ្ ស ៈដស៏្បយ ើរ ពិចរណា
យឃើញចា ់  ូវយ ចក្តីវនិា ទងំ ុេ៎ះ ក្នុងយលាក្ ( យេើយ ) បណ្ឌិ ត
យនាេះរបមងគ្បរ់ក្ ូវ ( យ ចក្តីចយស្មើ  ) ។    

( បិដក្យលេ ៥៤/៣៦-៤១ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បរាភវ ូស្ត  ចប ់
rr;ss 

 
 
 
 
 

ជ្ដ្សូត្ត 
 
 
 
 
 

អចនាតាជ្ដ្    រហិជ្ដ្         ជ្ដ្យ    ជ្ដិតា    ប្ជា 
តាំ  តាំ  ចគាតម  ប្ុចាឆាមិ  ចក  ឥមាំ  វិជ្ដចយ  ជ្ដនតិ  

    តណាហ ជាយស្គ្ឿងចក្ប់ស្ េះ     ខាងក្នុងក្ម៏ា      តណាហ ជាយស្គ្ឿងចក្ ់
បស្ េះខាងយស្ៅក្ម៏ា  ពពកួ្ តាស្តូវតណាហ ជាយស្គ្ឿងចក្ប់ស្ េះ របួរតឹ 
យេើយ បពិស្តស្ពេះយាតម យស្ពាេះយេតុយនាេះ េំុ្ស្ពេះអងគ ូម ួរស្ពេះអងគ 

រោ ូស្ត ២៥០ 

 
 

 



 

         
 

ថ្ល អនក្ណាអាចកាបឆ់្ក រ  ូវយស្គ្ឿងចក្ប់ស្ េះ គឺ្តណាហ យ េះ   ។  

សីចល ប្តិដ្ឋាយ នចរា សប្ចញ្ញា រិតតាំ ប្ញ្ញញ្ច ភាវយាំ 
អាតាបី្   និប្ចក   ភិកខ ុ  ចសា   ឥមាំ   វិជ្ដចយ   ជ្ដាំ 

    ររ មា ស្ ជ្ា  ត្មងំមាកំ្នុង ីលយេើយចយស្មើ  ូវ មាធិចិតត
 ិង វបិ សនាបញ្ជញ  ជាអនក្មា ពាោម ដុតកំ្យៅកិ្យល  ស្បក្ប 
យោយ រហិារយិបបញ្ជញ  ជាអនក្យឃើញភយ័ក្នុង ងារ បុគ្គលយនាេះ 
យទ្ើបកាបឆ់្ក រ ូវតណាហ ជាយស្គ្ឿងចក្ប់ស្ េះយ េះ   ។ 

 
 

ចយសាំ  រាចគា  រ  ចោចសា  រ  អវិជាជា  រ  វិរាជិ្តា 
េីណ្សវា    អរហចនាតា      ចតសាំ    វិជ្ដិតា    ជ្ដ្ 
យតថ       នាមញ្ច       រូប្ញ្ច       អចសសាំ       ឧប្រុជ្ឈតិ 
ប្ដិឃរូប្សញ្ញា      រ      ឯតថ     សា       ឆិជ្ជចត     ជ្ដ្តិ 

     ពកួ្បុគ្គលណា ក្មាា តប់ងរ់ាគ្ៈ យទ ៈ  ិងអវជិាា    ជាអនក្អ ់
អា វៈ ឆ្ៃ យចក្កិ្យល  ពកួ្បុគ្គលយនាេះយឈាា េះថ្ល កាបឆ់្ក រ ូវ      
តណាហ ជាយស្គ្ឿងចក្ប់ស្ េះយេើយ នាម ិងរូប ទងំបដិឃ ញ្ជញ   ិង 
រូប ញ្ជញ  រលតយ់ៅឥតមា យ   ល់ក្នុងទី្ណា តណាហ ជាយស្គ្ឿង 
ចក្ប់ស្ េះយនាេះ  របមងរលតយ់ៅក្នុងទី្ ុេ៎ះ ។ 

 
 
 
 
 
 

( បិដក្យលេ ២៩/៣៣-៣៤ , ៣០/៩៦-៩៧ ) 
 
 
 
 
 
 

រោ ូស្ត  ចប ់
rr;ss 

 
 
 
 
 
 
 
 

រោ ូស្ត ២៥១ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

ភចទ្ទករតតសុតតមាតិក 
       
 
 
 

ភគវា   ឯតទ្ចវារ   ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ 
         ដូយចនេះថ្ល : 

អតីតាំ   នានាវាគចមយយ              នប្បដិកចងខ   អនាគតាំ 
យទ្តីតមបហីននតាំ        អប្បតតញ្ច        អនាគតាំ 
ប្រចុប្បននញ្ច   ចយា   ធមមាំ   តតថ   តតថ          វិប្សសតិ 
អសាំហិរ ំ   អសងកុប្បំ      តាំ    វិោធា    មនុត្រូហចយ 
អចជ្ជវ  កិរចមាតប្បំ   ចក  ជ្ញ្ញា  មរណ្ាំ  សុចវ 
នហិ  ចនា  សងគរចនតន     មហាចសចនន  មរចុនា 
ឯវាំវិហារិមាតាបឹ្                           អចហារតតមតនទិតាំ 
តាំ  ចវ  ភចទ្ទករចតាតាតិ        សចនាតា  អារកិខចត  មុនីត ិ

       
 

       បុគ្គល ម ិគ្បបអីាយឡាេះអាល័យ បញ្ាក្ខ ធ បដលក្ ាងយៅយេើយ 
ម ិគ្បបសី្ ថ្លន  បញ្ាក្ខ ធ បដលម ិទ ម់ក្ដល់យទ្ យស្ពាេះបញ្ាក្ខ ធណា 
ជាអតីតៈ បញ្ា ក្ខ ធយនាេះក្ ាងេួ យៅយេើយ បញ្ាក្ខ ធណាជាអនាគ្ត 
បញ្ាក្ខ ធយនាេះ ក្ម៏ ិទ ម់ក្ដល់ មយួយទ្ៀត បុគ្គលណា យឃើញចា ់ 
 ូវធមជ៌ាបចាុបប នក្នុងទី្យនាេះៗ    បុគ្គលយនាេះលុេះដឹងចា ់ ូវស្ពេះ ិពាា   
បដលម ិរយ មរសាម  ិងម ិ  ក្យស្មើក្ ( យោយពកួ្កិ្យល  ) 
គ្បបចីយស្មើ      ឲ្យយរឿយៗ   ូវ្ល មាបតតិ       បដលមា ស្ពេះ ិពាា  យនាេះ  
 
 
 
 

ភយទ្េក្រតតាថ្ល ២៥២ 

 
 

 



 

         
 

ជាអារមាណ៍្ ឯការពាោម ជាយស្គ្ឿងដុតកិ្យល  បុគ្គលគ្ួរបតយធាើ 
ក្នុងទងៃយ េះឯង អនក្ណា ឹងដឹងថ្ល យ ចក្តីសាា ប ់  ឹងមា ក្នុងទងៃប អក្
          យស្ពាេះថ្លការតទ្ល់រប ់យយើងចំយពាេះមចាុបដលមា យ នាដយ៏ស្ចើ 
យនាេះ ម ិមា យសាេះយ ើយ  អនក្ស្ រ្  បដល ៃបទុ់្ក្ខយេើយ បតង 
យៅបុគ្គល បដលមា វហិារធម ៌ ោ៉ោ ងយ េះ ជាអនក្មា ពាោមដុត
កិ្យល  ជាអនក្ម ិេាិលស្ចអូ  អ ់យប ិ់ងទងៃយនាេះឯង ថ្លជាអនក្
មា រាស្តីមយួដច៏យស្មើ  ។         ( បិដក្យលេ ២៨/០១-០២ ) 

 
 
 
 
 

មាតិកាភយទ្េក្រតត ូស្ត  ចប ់
 
 

 

rr;ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តាយនសុតតគាថា 
 
 
 

ឆិនទ   ចសាតាំ   ប្រកកមម   កចម   ប្នូទ្   ត្ព្ហមណ្ 
នប្បហាយ         មុនិ         កចម         ចនកតតមុប្ប្ជ្ជតិ 
កយិរា    ចរ    កយិរាចថនាំ    ទ្ឡហចមនាំ    ប្រកកចម 
សិថិចលា    ហិ    ប្រិព្វាចជា      ភិចយា    អាកិរចត    រជ្ាំ 
អកតាំ   ទ្ុកកដាំ   ចសចយា    ប្ចាឆា   តប្បតិ   ទ្ុកកដាំ 
កតញ្ច  សុកតាំ  ចសចយា  យាំ  កតាវា  នានុតប្បតិ 
កុចសា     យថា    ទ្ុគគហិចតា    ហតថចមវានុកនតតិ 
សាមញ្ញាំ            ទ្ុប្បរាមដឋាំ            និរយាយូប្កឌឍតិ 

 
 
 
 

ត្មយ   ាថ្ល ២៥៣ 

 
 

 



 

         
 

យាំ   កិញ្ចិ   សិថិលាំ       កមមាំ    សងកិលិដឋញ្ច     យាំ   វតាំ 
សងកសសរំ  ត្រហមររិយាំ   ន   តាំ  ចហាតិ  មហប្ផលាំ ។ 

     បពិស្តស្ពាេាណ៍្ ចូរអនក្ពាោមកាតប់េសតណាហ  ចូរអនក្បយនាេ បង់
 ូវកាមទងំឡាយ មុ ី ( យបើ ) ម ិលេះបង ូ់វកាមទងំឡាយយទ្ ក្៏
ម ិ   ូវឈា  ។  
     បុគ្គលយបើ  ជាយធាើ ពាោម កំុ្គ្បបបី ធូរប ថយ ពាោមយនាេះ
យ ើយ គ្បបយីធាើពាោមយនាេះ ឲ្យមាមំ ួយ ើង  យស្ពាេះថ្លបពាជាា បដល
បុគ្គលកា ធូ់រៗ  របមងយរាយ ូវធូលី  គឺ្  កិ្យល ដទ៏ស្ក្បលង ។  
     អំយពើអាស្ក្ក្ ់ បដលបុគ្គល  ម ិយធាើយេើយ ជាអំយពើស្បយ ើរ អំយពើ
អាស្ក្ក្ ់  បតងយៅត ស្ក្ហាយ  ក្នុងកាលជាខាងយស្កាយ  មយួយទ្ៀត 
បុគ្គលយធាើ ូវអំយពើណា បតងម ិយៅត ត្មម អំយពើយនាេះ បដលបុគ្គលយធាើ
យេើយ ជាអំយពើលអស្បយ ើរ ។  
     ភាពជា មណ្ៈ បដលអនក្ប ួកា ម់ ិលអ បតងស្បទញចូល  
យៅក្នុង រក្  ដូចជា បូវ  បដលបុគ្គល  កា ម់ ិលអ  បតងមុតទដ 
ដូយចន េះឯង ។ 
     ការងារណាមយួដធូ៏រៗក្តី វតតណាមយួដយ៏ៅេាងក្តី ស្ពេាចរយិ-
ធមណ៌ាមយួ បដលបុគ្គលស្បស្ពឹតតយោយយ ចក្តីរយងកៀ ក្តី កិ្ចាយនាេះជា
កិ្ចាម ិមា ្លធំយ ើយ ។          ( បិដក្យលេ ២៩/១៣០-១៣១ ) 

 
 
 
 

ត្មយ  ុតតាថ្ល ចប ់
 

ត្មយ   ាថ្ល ២៥៤ 

 
 

 



 

         
 

ឧប្ចនយយសតូ្ត 

( យទ្វត្មយពាលថ្ល ) 

ឧប្នីយតិ                         ជ្ីវិតមប្បមាយុាំ 
ជ្រូប្នីតសស             ន       សនត ិ      តាណ្ 
ឯតាំ       ភយាំ              មរចណ្      ចប្កខមាចនា 
ប្ុញ្ញាន ិ កយិរាថ  សុោវហានីតិ ។ 

     រីវតិគឺ្អាយុរប ់ តាទងំឡាយ តិចតចួយពក្ណា ់ ដបតិររា
បតងនាចូំលយៅរក្ យ ចក្តីសាា ប ់ កាលយបើ តាបដលស្តូវររា នាចូំល 
យៅរិតយ ចក្តីសាា បយ់េើយ  ឹងរក្អាី ( ជាទី្ពឹង ) ពំុមា យ ើយ   
កាលយបើបុគ្គល    មាងឹយឃើញភយ័ ុេ៎ះ ក្នុងយ ចក្តីសាា បយ់េើយ   
គ្រួបតយធាើបុណ្យទំងឡាយ បដលជាគុ្ណ្ជាតនា ុំេមក្ឲ្យ ។ 

( ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
 
 

ឧប្នីយតិ                                  ជ្ីវិតមប្បមាយុាំ 
ជ្រូប្នីតសស                  ន            សនត ិ          តាណ្ 
ឯតាំ        ភយាំ              មរចណ្       ចប្កខមាចនា 
ចលាកមិសាំ  ប្ជ្ចហ  សនតិចប្ចកខាតិ ។ 

     រីវតិគឺ្អាយុរប ់ តាទងំឡាយ តិចតចួយពក្ណា ់ ដបតិររា
បតងនាចូំលយៅរក្ យ ចក្តីសាា ប ់ កាលយបើ តាបដលស្តូវររា នាចូំល 
យៅរិត   យ ចក្តីសាា បយ់េើយ    ឹងរក្អាី   (  ជាទី្ពឹង  )  ពំុមា យ ើយ    
 
 
 
 
 

ឧបយ យយ ូស្ត ២៥៥ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 

កាលយបើបុគ្គល     មាងឹយឃើញភយ័ ុេ៎ះ  ក្នុងយ ចក្តីសាា បយ់េើយ  
ជាអនក្ស្ ថ្លន យ ចក្តី ៃប ់ ស្តូវបតលេះបងអ់ាម ិៈ ក្នុងយលាក្យចញ ។ 
 
 
 
 
 

( បិដក្យលេ ២៩/០៤-០៥ ) 
 
 

ឧបយ យយ ូស្ត ចប ់
rr;ss 

 
 
 
 
 
 
 

កឹសីលសូត្ត 
( ស្ពេះសារបុីស្តដម៏ា អាយុទូ្ល ួរថ្ល ) 

កឹសីចលា  កឹសមាចាចរា  កនិ  កមាមានិ  ត្រូហយាំ 
នចរា   សមាមានិវិដឋសស   ឧតតមតថញ្ច    ោបុ្ចណ្ ។ 

              ររ មា  ីល ដូចយមតច មា មារោទ្ដូចយមតច ចយស្មើ  ូវ
អំយពើទងំឡាយ ដូចយមតច គ្បបជីាបុគ្គលស្បតិសាា  មាលំអ ( ក្នុង
សា នា ) ្ង  ដល់ ូវស្បយោរ ដ៍េ៏ះងេ់ះ ់ គឺ្អរេតត្ល្ង ។ 

 
 
 

( ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
 
 
 

វុឌាប្ចាយី  អនុសុយយចក  សិយា 
កលញ្ញុ   រសស     គុរុនាំ   ទ្សសនាយ 
ធមមឹ       កថាំ          ឯរយិតាំ          េណ្ញ្ញ ូ
សុចណ្យយ    សកករច   សុភាសិតានិ ។ 

        បុគ្គលស្តូវស្បស្ពឹតតយកាតបស្ក្ង      ចំយពាេះបុគ្គលបដលចយស្មើ   ជាអនក្ 
 
 
 
 

ក្ឹ ីល ូស្ត ២៥៦ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 

ម ិមា យ ចក្តីស្ចបណ្  សាគ ល់កាលគ្រួរបួ ឹងស្គូ្ សាគ ល់េណ្ៈ  
សាត បធ់មាកី្ថ្ល បដលយលាក្យពាល គ្បបសីាត ប ់  ុភា ិតឯយទ្ៀត 
យោយយារព ។ 

កចលន   គចរឆ     គុរុនាំ   សកសាំ 
ថមភាំ        និរងកតាវា          និវាតវុតតី 
អតថាំ   ធមមាំ   សាំយមាំ   ត្រហមររិយាំ 
អនុសសចរ  ចរវ  សមាមារចរ  រ  ។ 

          បុគ្គលគ្ួរយធាើការរងឹតអឹង ឲ្យស្រេះស្  េះ ស្បស្ពឹតតបនាេ បេាួ  
យេើយ ចូលយៅកា  ់មាន ក្ស់្គូ្ ត្មមកាលគ្រួ គ្បបរីលឹក្យរឿយៗ ទងំ
ស្បស្ពឹតតយោយស្បទព   ូវអតថទ  ( ភា ិត )  ធម ៌ ីល   ិងស្ពេាចរយ 
( ដយ៏  បដលស្គូ្ បមតងយេើយ ) ។ 
                    
 

                 ធមាមារាចមា           ធមមរចតា 
ធចមម       ឋិចតា         ធមមវិនិរឆយញ្ញូ 
ចនវារចរ           ធមមសចនាទាសវាទ្ាំ 
តចរឆហិ  នីចយថ  សុភាសិចតហិ  ។ 

          បុគ្គល គ្ួរជាអនក្មា ធម ៌ ជាទី្យស្តក្អរ យស្តក្អរក្នុងធម ៌     
ឋតិយៅក្នុងធម ៌យចេះវ ិិចឆយ័ ូវធម ៌ម ិគ្រួស្បស្ពឹតត ូវពាក្យបដលស្បទូ្ ត
ចំយពាេះធម ៌ គ្បបញុីាំងកាលឲ្យអ ់យៅ យោយ ុភា ិតទងំឡាយ 
បដលពិតៗ ។ 
 
 
 
 

ក្ឹ ីល ូស្ត ២៥៧ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 

ហសសំ  រ  ជ្ប្បំ  ប្រិចទ្វាំ  ប្ចោសាំ 
មាយាកតាំ       កូហនាំ       គិទ្ធិមានាំ 
សារមភ     កកកសស       កសាវ     មុរឆាំ 
ហិតាវា  រចរ     វីតមចោ  ឋិតចតាតា  ។ 

          បុគ្គល គ្រួលេះបង ់  ូវការយ ើច រកី្រាយ ការចរចឥត
ស្បយោរ  ៍ ការេសកឹ្េសួល ការស្បទូ្ ត ការយធាើ ូវមាោ ការកុ្េក្ 
ការជាបចិ់តត ការស្បកា  ់ការស្បណំាងស្បបរង  មតអីាស្ក្ក្ ់ ទឹ្ក្អមាត ់
គឺ្ រាាទិ្ក្កិយល   ិង ការស្របយ់ៅយោយតណាហ  គ្បបជីាបុគ្គល    
ស្  ចក្យ ចក្តីស្ វងឹ មា ចិតតឋតិយៅមា ំ។ 
                 វិញ្ញាតសារានិ         សុភាសិតានិ 

សុតញ្ច             វិញ្ញាត             សមាធិសារំ 
ន    តសស    ប្ញ្ញា     រ    សុតញ្ច    វឌឍតិ 
ចយា  សាហចសា  ចហាតិ  នចរា  ប្មចតាតា ។ 

           ុភា ិតទងំឡាយ ( បដលស្បក្បយោយ មងវបិ សនា ) 
គឺ្ អនក្ស្ រ្ដឹងចា ់ថ្លមា សារៈ ឯញាណ្ យស្មចអំពី ុតៈ គឺ្ 
អនក្ស្ រ្ដឹងចា ់ថ្ល     មា  មាធិជាសារៈ បញ្ជញ  ិង ុតៈ របមងម ិ    
ចយស្មើ ដល់ ររ បដលជាអនក្មា ចិតតរេ័    ជាអនក្យធា ស្បបេ  ។ 

 
 

ធចមម       រ    ចយ    អរិយប្បចវទិ្ចត   រតា 
អនុតតរា  ចត  វរសា  មនសា  កមមុនា  រ 

 
 
 
 

ក្ឹ ីល ូស្ត ២៥៨ 

 
 

 



 

         
 

ចត              សនតិចសាររចសមាធិសណ្ឋតិា 
សុតសស  ប្ញ្ញាយ  រ  សារមជ្ឈគូតិ ។ 

          មយួយទ្ៀត រ ពកួ្ណា យស្តក្អរក្នុងធម ៌ បដលអរយិបុគ្គល  
 បមតងយេើយ រ ពួក្យនាេះ របមងស្បយ ើរយោយ វចីក្មា មយនាក្មា  ិង 
កាយក្មា រ ពកួ្យនាេះ របមងឋតិយៅ ក្នុងយ ចក្តី ៃបស់ាៃ ត ់  ៃប់
យ ៃៀម  ិង  មាធិ យេើយ  ដល់ ូវេាឹម ទ ការសាត ប់្ ង ទ ស្ ជ្ា
្ង ។                                               ( បិដក្យលេ ៥៤/១០៤-១០៦ ) 

ក្ឹ ីល ូស្ត ចប ់
rr;ss 

 
 
 
 
 
 

ឧដ្ឋានសូត្ត 
 

( ស្ពេះដម៏ា ស្ពេះភាគ្ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ ឹងពួក្ភកិ្ខុោ៉ោ ងយ េះថ្ល ) 
 
 

ឧដឋហថ  និសីទ្ថ  ចក  អចតា ា  សុប្ិចតន  ចវា 
អាតុរានាំ  ហិ  ក     និោទា   សលលវិោធាន  រុប្បតាំ ។ 

        អនក្ទងំឡាយចូរយស្កាក្          (ចូរអងគុយចយស្មើ ក្មាោា  ) ស្បយោរ  ៍
អាី យោយការយដក្លក្រ់ប ់អនក្ទងំឡាយ យស្ពាេះថ្ល អនក្ទងំឡាយ 
 ជឺា ិចា ស្តូវ រគឺ្រាាទិ្ក្កិយល ចក្យ់ោតយេើយ កំ្ពុងបតលំ ក្ 
យមតចក្យ៏ៅយដក្លក្ ់។ 

ឧដឋហថ    និសីទ្ថ    ទ្ឡហាំ    សិកខថ    សនតិយា 
មា      ចវា      ប្មចតត      វិញ្ញាយ      មរចុរាជា 

           
 
            
 

ឧោា   ូស្ត ២៥៩ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 

 អចមាហយិតថ    វសានុចគ   ។ 
         អនក្ទងំឡាយ ចូរយស្កាក្អងគុយ ចូរ ិក្ាឲ្យមាមំ ួ យដើមប ី   
យ ចក្តី ៃប ់កំុ្ឲ្យមចាុរារ   ដឹង ូវអនក្ទងំឡាយ ថ្លជាអនក្ស្បមាទ្ 
យេើយយធាើឲ្យវយងាង លុេះក្នុងអំណាចទ េាួ យ ើយ ។ 

យាយ  ចទ្វា  មនុសា  រ  សិតា  តិដឋនតិ  អតថិក 
តរចថតាំ   វិសតតិកាំ   េចណ្   ចវា   មា       ឧប្រចគា 
េណ្តីតា  ហិ  ចសារនតិ  និរយមហិ  សមប្បិតា  ។ 

       ពកួ្យទ្វត្ម ិងម ុ ស ស្តូវការ ឹងអារមាណ៍្ជាយដើម អាស្ ័យ
ជាបយ់ៅ ( ក្នុងអារមាណ៍្យនាេះ ) យស្ពាេះតណាហ  ណា អនក្ទងំឡាយ   
ចូរឆ្ាង ូវតណាហ  ជាយស្គ្ឿង្ាយ ុេ៎ះ កំុ្ឲ្យេណ្ៈ ក្ ាង្ុត ូវអនក្ 
ទងំឡាយយ ើយ យស្ពាេះថ្ល ពកួ្រ បដលេណ្ៈក្ ាងយេើយ របមង    
( យសាយ ) យសាក្ បណ្ ណា  ់ក្នុង រក្ ។ 

ប្មាចោ  រចជា  ប្មាោ   ប្មាោនុប្តិចតា  រចជា 
អប្បមាចទ្ន  វិជាជាយ  អរវូចឡហ  សលលមតតចនាតិ ។ 

       យ ចក្តីស្បមាទ្ ជាធូលី ធូលីធាា ក្ចុ់េះ ត្មមយ ចក្តីស្បមាទ្   
យស្ពាេះ ( យេតុយនាេះ កុ្លបុស្ត អនក្ម ិស្បមាទ្ ) ដក្យចល  ូវ រ គឺ្             
រាាទិ្ក្កិយល  រប ់េាួ    យោយវជិាា  គឺ្អា វក្ខយញ្ជញ ណ្ ។ 

 
 

( បិដក្យលេ ៥៤/១០៦-១០៧ )  
 
 
 
 

 ឧោា   ូស្ត ចប ់
 
 
 
 

ឧោា   ូស្ត ២៦០ 

 
 

 



 

         
 

គុហដឋកសូត្ត 
 
 

សចតាតា           គុហាយាំ          រហុនាភិឆចនានា 
តិដឋាំ         នចរា        ចមាហនសមឹ         ប្គាចឡហោ 
ទ្ូចរ     វិចវក      ហិ     តថាវិចធា        ចសា 
កមា ហិ   ចលាចក  ន  ហិ  សុប្បហាយា  ។ 

               
 

                                                                                    រ ជាបរំ់ពាក្ក់្នុងគុ្ហា គឺ្រាងកាយ យស្សាបយោយកិ្យល យស្ចើ 
ស្បការ ធាា ក្ចុ់េះក្នុងយមាេៈ គឺ្កាមគុ្ណ្យេើយឋតិយៅ រ មា  ភាព
ដូយចន េះ យឈាា េះថ្លឆ្ៃ យអំពីវយិវក្ យស្ពាេះថ្ល កាមទងំឡាយក្នុងយលាក្ 
បុគ្គលម ិងាយ ឹងលេះ  យ ើយ ។ 

 
 

            ឥចាឆានិោនា             ភវសាតរនាធា 
ចត    ទ្ុប្បមុញ្ចា     ន       ហិ     អញ្ញចមាកខា 
ប្ចាឆា              ប្ុចរ              វាបិ្           អចប្កខមានា 
ឥចមវ      កចម        ប្ុរិចមវ      ជ្ប្បំ          ។ 

                 
 

                 តាទងំយនាេះ ជាបរំ់ពាក្យ់ោយរ ឆ្ៃ ញ់ ក្នុងភព យស្ពាេះ  
យ ចក្តីស្ ថ្លន ជាយេតុ អាយឡាេះអាល័យ  ូវកាមទងំឡាយ ក្នុង
អនាគ្ត្ង ក្នុងអតីតៈ្ង ស្ ថ្លន  ូវកាមទងំឡាយ ជាបចាុបប នយ េះ 
 ិង  អតីតៈ អនាគ្ត ( ្ង ) ជា តារចួ  យោយស្ក្ ម ិរចួយោយ
យេតុដទទ្   ។  
 
 
 

គុ្េដាក្ ូស្ត ២៦១ 

 
 

 



 

         
 

កចមសុ         គិោធា                ប្សុតា       ប្មូឡហា 
អវោនិយា       ចត       វិសចម      និវិដ្ឋា 

                ទ្ុកខូប្នីតា        ប្រិចទ្វយនតិ 
កឹសូ     ភវិសាម     ឥចតា     រុតាចស     ។ 

            តាទងំយនាេះ ជាបរំ់ពាក្ ់ េាល់ខាា យ វយងាង ក្នុងកាម
ទងំឡាយ ម ិកា យ់ក្ពុទ្ធវច ៈ ត្មងំយៅមា ំ ក្នុងធមម៌ ិយ ាើ គឺ្ 
កាយទុ្ចារតិ ដល់ ូវយ ចក្តីទុ្ក្ខ បតងេសកឹ្េសួលថ្ល ឱេន៎! អាត្មា អញ
ចយុតអំពីអតតភាពយ េះ  ឹងយៅយក្ើតក្នុងទី្ណា ។ 

តសាមា      ហិ       សិចកខថ      ឥចធវ      ជ្នតុ 
យាំ     កិញ្ចិ        ជ្ញ្ញា         វិសមនតិ     ចលាចក 
ន      តសស      ចហតុ      វិសមាំ       រចរយយ 
អប្បញ្ហិ       តាំ       ជ្ីវិតមាហុ       ធីរា      ។ 

           យស្ពាេះយេតុយនាេះ តាគ្បប ិីក្ាក្នុងសា នាយ េះ អនក្ស្ រ្
គ្បបដឹីង ូវក្មា ីមយួ ថ្លជាក្មាម ិរាបទប ក្នុងយលាក្ ម ិគ្បបី
ស្បស្ពឹតតធមម៌ ិរាបទប យស្ពាេះយេតុទ ក្មាយនាេះ អនក្ស្ រ្ទងំឡាយ 
បតងយពាល ូវរីវតិយនាេះ ថ្លជារប ់មា ស្បមាណ្តិច ។ 

 

ប្សាមិ            ចលាចក            ប្រិេនទមានាំ 
ប្ជ្ាំ          ឥមាំ          តណ្ហគតាំ         ភចវសុ 
ហីនា         នរា         មរចុមុចេ             លប្នតិ 

 
 
 
 

គុ្េដាក្ ូស្ត ២៦២ 

 
 

 



 

         
 

អវីតតណ្ហាចស             ភវាភចវសុ         ។ 
           តថ្លគ្តយឃើញ  ូវពពកួ្ តាយ េះ បដលកំ្ពុង អ េេះអប េងក្នុង  
យលាក្ លុេះក្នុងអំណាចតណាហ  ក្នុងភពទងំឡាយ ពកួ្រ អនក្យថ្លក្
ងយ ម ិស្  ចក្តណាហ  ក្នុងភពតូច ភពធំទងំឡាយ របមង
េសកឹ្េសួលក្នុងមាតទ់ មចាុ ។ 

មមាយិចត           ប្សសថ           េនទមាចន 
មចរឆវ        អចប្ោទ្ចក            េីណ្ចសាចត 
ឯតមបិ       ទ្ិសាវា       អមចមា        រចរយយ 
ភចវសុ                អាសតតិមកុរវមាចនា       ។ 

            អនក្ទងំឡាយ ចូរយមើលពួក្ តា កំ្ពុងអ េេះអប េង ក្នុងវតថុ   
ជាកំ្ណា  ់ដូចជាមចឆ ជាតិ បដលកំ្ពុងអ េេះអប េង ក្នុងទី្មា ទឹ្ក្តិច 
មា បេសទឹ្ក្ រងីអ ់យេើយ អនក្ស្ រ្ ម ិមា យ ចក្តីស្បកា  ់      
លុេះយឃើញយទ  ុេ៎ះយេើយ ម ិគ្បប ី ស ូំវតណាហ យស្គ្ឿងជាបរំ់ពាក្់
ក្នុងភពយេើយស្ត្មចយ់ៅ ។ 

 
 

ឧចភាសុ       អចនតសុ       វិចនយយ       ឆនទាំ 
េសសំ           ប្រិញ្ញាយ           អនានុគិចោធា 
យទ្តតគរហី                          តទ្កុរវមាចនា 
ន      លិមបតិ      ទ្ិដឋសុចតសុ      ធីចរា    ។ 

           អនក្ស្ រ្    កំ្ណ្តដឹ់ង ូវ្ សៈ   យេើយលេះបង ូ់វឆ្ េរាគ្ៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

គុ្េដាក្ ូស្ត ២៦៣ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 

ក្នុង្ សៈទងំពីរស្បការគឺ្ ្ សៈបដលយក្ើតយេើយ  ិងយេតុបដលនាំ
ឲ្យយក្ើត្ សៈ ដល៏ាមក្ ម ិជាបរំ់ពាក្ ់ ( ក្នុង្ សៈទងំយនាេះ )    
អនក្ស្ រ្តិេះយដៀលេាួ ឯងយោយក្មាណា ម ិយធាើ ូវក្មាយនាេះ ម ិជាប់
យៅក្នុងអារមាណ៍្ បដល  យឃើញ   ឮ ។ 

 
 

សញ្ញាំ        ប្រិញ្ញា        វិតចរយយ        ឱឃាំ 
ប្រិគគចហសុ           មុនិ           ចនាប្លិចតាតា 

            អរវូឡហសចលាលា           ររមប្បមចតាតា 
នាសឹសតិ       ចលាកមិមាំ       ប្រញ្ចាតិ   ។ 

           អនក្ស្ រ្ កំ្ណ្តដឹ់ង ូវកាម ញ្ជញ  យេើយឆ្ាងចក្អ ាង ់
មា ចិតតម ិជាបរំ់ពាក្ ់ ក្នុងបរគិ្គេធម ៌ គឺ្ តណាហ  ិងទិ្ដាិទងំឡាយ
យ ើយ ដក្យចល ូវ រ គឺ្ រាាទិ្ក្កិយល  ម ិមា យ ចក្តីស្បមាទ្ 
ស្ត្មចយ់ៅ  ទងំម ិមា យ ចក្តីស្ ថ្លន   ក្នុងយលាក្យ េះ  ិង យលាក្  
ខាងមុេ ។ 

( បិដក្យលេ ៥៤/២៦៦-២៦៨ ) 
 

គុ្េដាក្ ូស្ត ចប ់
 

rr;ss 

 
 
 

គុ្េដាក្ ូស្ត ២៦៤ 

 
 

 



 

         
 

 
 

ជ្រាសូត្ត 
 
 
 

អប្បំ    វត    ជី្វិតាំ    ឥទ្ាំ    ឱរំ   វសសសតាបិ្    មិយយតិ 
សចរបិ្  អតិរច  ជ្ីវតិ  អថចោ  ចសា  ជ្រសាប្ិ មិយយតិ ។ 
     រីវតិយ េះមា ស្បមាណ្តិចេន៎!  តាបតងសាា បង់យអំពី ១០០ ឆ្ន  ំ
ស្ប ិ យបើរ ់េួ ពី ១០០ ឆ្ន  ំ  តាយនាេះ ឹងសាា ប ់ យោយររា      
ជាស្ ក្ដ ។ 

 
 
 

ចសារនតិ  ជ្នា  មមាយិចត  ន  ហិ  សនតិ  និចាចា  ប្រិគគហា 
វិនាភាវសនតចមវិទ្ាំ    ឥតិ    ទិ្សាវា   នាគារមាវចស  ។ 
     រ ទងំឡាយបតងយសាក្ យស្ពាេះវតថុបដលស្បកា ថ់្លរប ់យយើង 
យ ចក្តីស្បកា ជ់ារប ់យទ្ៀងទតម់ ិមា យ ើយ រីវតិយ េះមា ការ
ស្ពាតស់្  ចក្រប ់បដលមា ជាធមាត្ម អនក្ស្ រ្លុេះយឃើញដូយចនេះ
យេើយ របមងម ិយៅស្គ្បស់្គ្ង េ្េះយ ើយ ។ 

 
 
 

មរចណ្នបិ្ តាំ ប្ហិយយតិ យាំ  បុ្រិចសា មមយិទ្នតិ មញ្ញតិ 
ឯតមបិ វិទិ្តាវា ប្ណ្ឌិចតា ន មមតាតាយ នចមថ មាមចក ។ 
     បុរ  មាគ ល់រប ់ណាថ្ល យ េះជារប ់អញ របមងលេះរប ់យនាេះ 
យោយមរណ្ៈ ឯអនក្ស្ រ្រាបអ់ា ស្ពេះរត ស្តយ័ ស្ជាបចា ់ ូវ
យទ  ុេ៎ះយេើយ ម ិបយងាអ   ( ចិតត ) យៅ យដើមបយី ចក្តីស្បកា ថ់្ល 
រប ់យយើងយ ើយ ។ 

 
 
 
 
 

ររា ូស្ត ២៦៥ 

 



 

         
 

 
 

សុប្ិចនន យថាបិ្ សងគតាំ  ប្ដិរុចោធា  ប្ុរិចសា ន ប្សសតិ 
ឯវមបិ  ប្ិយាយិតាំ  ជ្នាំ  ចប្តាំ  កលកតាំ  ន  ប្សសតិ  ។ 
     បុរ អនក្ភ្ាក្ ់( ពីយដក្ ) របមងម ិយឃើញរូ រមាណ៍្ជាយដើម បដល
មក្រួបស្បទ្េះ យោយយល់ បតិ ោ៉ោ ងណាមញិ បុគ្គលម ិយឃើញរ 
ជាទី្ស្ ឡាញ់ បដលយធាើកាលកិ្រោិយៅកា យ់លាក្ខាងមុេ ក្ោ៏៉ោ ង
យនាេះបដរ ។ 
ទ្ិដ្ឋាប្ិ  សុតាបិ្  ចត  ជ្នា   ចយសាំ  នាមមិទ្ាំ  ប្វុរចតិ 
នាមចមវាវសិសសតិ   អចកខយយំ   ចប្តសស   ជ្នតុចនា ។ 

       រ ទងំយនាេះ  បដលយគ្យឃើញយេើយ ឮ យេើយ  យគ្បតងយៅ
យឈាា េះ កាលលេះយលាក្យ េះយៅ យៅ ល់បតយឈាា េះ  ស្មាបយ់ៅ
ប៉ោុយណាណ េះ ។ 
ចសាកប្រិចទ្វមរឆរំ     ន     ជ្ហនតិ    គិោធា    មមាយិចត 
តសាមា មុនចយា ប្រិគគហាំ ហិតាវា អររឹសុ ចេមទ្សសិចនា ។ 

     ពកួ្ តាមា យ ចក្តីយលាភ បតងម ិលេះបង ូ់វយ ចក្តី យសាក្
េសកឹ្េសួល  ិងយ ចក្តីកំ្ណាញ់ ក្នុងវតថុបដលជាទី្រាបអ់ា   យ ើយ 
យស្ពាេះយេតុយនាេះ អនក្ស្ រ្ទងំឡាយ បដលយឃើញស្ពេះ ិពាា   ថ្លជាទី្
យក្សមយេើយ របមងលេះបងយ់ ចក្តីស្បកា  ់  ។ 

 
 
 

ប្ដិលីនររសស    ភិកខុចនា    ភជ្មានសស    វិវិតតមាសនាំ 
សាមគគិយមាហុ តសស តាំ ចយា    អតាតានាំ ភវចន ន ទ្សសចយ ។       

 
 
 

ររា ូស្ត ២៦៦ 

 
 

 



 

         
 

     ភកិ្ខុណា ម ិ បមតងេាួ ក្នុងភព ( ងាីយទ្ៀត ) អនក្ស្ រ្ទងំឡាយ 
យៅអំយពើយនាេះ រប ់ភកិ្ខុយនាេះ អនក្ស្បស្ពឹតតរញួរា អនក្ភបស់្ប ពា   
អា  ៈសាៃ ត ់ ថ្លជា ភាព មរមយយេើយ ។ 
សរវតថ មុនី អនិសសិចតា  ន  ប្ិយាំ កុរវតិ ចនាបិ្ អកប្បិយាំ 
តសមឹ      ប្រិចទ្វមរឆរំ   ប្ចណ្ណ   វារិ   យថា  ន  លិមបតិ  ។ 
     អនក្ស្ រ្ ម ិ  អាស្ ័យ ក្នុងអាយត ៈ ទងំអ ់យ ើយ    
ម ិយធាើ តា  ិង  ងាខ រឲ្យជាទី្ស្ ឡាញ់ ទងំម ិយធាើ តា  ិង  ងាខ រ 
ឲ្យម ិជាទី្ស្ ឡាញ់ យ ចក្តីេសកឹ្េសួល  ិង យ ចក្តីកំ្ណាញ់        
ម ិជាបក់្នុង នាត   រប ់ស្ពេះេីណាស្ ពយនាេះ ដូចទឹ្ក្ម ិស្បឡាក្់
យលើ ាឹក្ ូក្ដូយចន េះបដរ ។ 
ឧទ្ករិនទុ យថាបិ្ ចោកខចរ  ប្ទុ្ចម វារិ យថា ន លិមបតិ 
ឯវាំ មុន ី    ចនា    ប្លិមបតិ  យទ្ិទ្ាំ      ទ្ិដឋាំ  សុតាំ      មុចតសុ  វា ។ 
     ដំណ្ក្ទឹ់្ក្ម ិដក្យ់ៅយលើ ាឹក្ ូក្ ដូចយមតចក្តី ទឹ្ក្ម ិទ្ទឹ្ក្នា
ផ្ទក  ូក្ដូចយមតចក្តី អនក្ស្ រ្ម ិជាបយ់ៅ ក្នុងអារមាណ៍្ ីមយួ  ូមបី
អារមាណ៍្  យឃើញ   ឮ   ប៉ោេះពាល់ ក្ដូ៏យចន េះបដរ ។ 

 
 

ចធាចនា ន ហិ ចតន មញ្ញតិ យទ្ិទ្ាំ ទ្ិដឋាំ  សុតាំ មុចតសុ វា 
នាចញ្ញន វិសុទ្ធិមិរឆតិ  ន     ហិ ចសា រជ្ជតិ ចនា វិរជ្ជតីតិ  ។ 
     មយួយទ្ៀត ស្ពេះអរេ តម ិ មាគ ល់ ក្នុងអារមាណ៍្ ីមយួ  ូមបី
អារមាណ៍្បដលយឃើញ បដលឮ បដលប៉ោេះពាល់ យោយវតថុយនាេះៗ យ ើយ  
 
 
 
 
 
 
 

ររា ូស្ត ២៦៧ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 

ទងំម ិស្ ថ្លន ការសាអ ត យោយវតថុដទទ្យទ្ យស្ពាេះស្ពេះអរេ តយនាេះ   
ម ិយស្តក្ស្តអាល ( ទងំម ិបម  ម ិយពញចិតត ដូចរ ពាល  ិង 
ក្លាណ្បុងុរា   ិង ស្ពេះយ ក្ខបុគ្គល ទងំឡាយយ ើយ ) ។ 

( បិដក្យលេ ៥៤/២៧៥-២៧៧ ) 
 

ររា ូស្ត ចប ់
 

rr;ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កលហវិវាទ្សូត្ត 

( ស្ពេះពុទ្ធ ិមាតិស្ត្ម ់ ួរស្ពេះ មះុទ្ធថ្ល ) 
 
 

កុចតា      ប្ហូតា       កលហា       វិវាោ 
ប្រិចទ្វចសាក          សហមរឆរា           រ 
មានាតិមានា         សហចប្សុណ្        រ 
កុចតា   ប្ហូតា   ចត   តទិ្ងេ   ត្រូហិ   ។ 

     ( បពិស្តស្ពេះអងគ ) ការយឈាា េះ ការទ ់បទ្ងាន  ការេសកឹ្េសួល  
ការយសាក្សាត យ  ិង យ ចក្តីកំ្ណាញ់ ការស្បកា  ់ ការយមើលងាយ 
 ិង ការញុេះញង ់ យក្ើតមក្អំពីណា កិ្យល ធមទ៌ងំយនាេះ បណាត ល 
មក្ អំពីណា  ូមស្ពេះអងគ បមតងយ ចក្តីយនាេះឲ្យទ  ។ 

 

( ស្ពេះ មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
 

ប្ិយប្បហូតា            កលហា           វិវាោ 
ប្រិចទ្វចសាក          សហមរឆរា             រ 

 
 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៦៨ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 

មានាតិមានា         សហចប្សុណ្        រ 
មចរឆរយុតាតា          កលហា          វិវាោ 
វិវាទ្ជាចតសុ      រ      ចប្សុណ្និ   ។ 

     ការយឈាា េះ ការទ ់បទ្ងាន  ការេសកឹ្េសួល  ការយសាក្សាត យ  ិង 
យ ចក្តីកំ្ណាញ់ ការស្បកា  ់ ការយមើលងាយ  ិង ការញុេះញង ់    
យក្ើតមក្អំពី រប ់ជាទី្ស្ ឡាញ់ ឯកិ្យល ធម ៌មា ការយឈាា េះ  ិង 
ការរបរក្ាន  ( ជាយដើម ) ស្បក្បក្នុងយ ចក្តីកំ្ណាញ់ កាលយបើយ ចក្តី
ទ ់បទ្ងាន យក្ើតយ ើងយេើយ ពាក្យញុេះញងក់្យ៏ក្ើតយ ើងបដរ ។ 

 
 

( ស្ពេះពុទ្ធ ិមាតិស្ត្ម ់ ួរថ្ល )  

ប្ិយា      នុ      ចលាកសមឹ        កុចតានិោនា 
ចយ      វាបិ្    ចលាភា    វិររនតិ    ចលាចក 
អាសា     រ     និដ្ឋា     រ     កុចតានិោនា 
ចយ   សមបរាយាយ   នរសស   ចហានតិ   ។ 

     យ ចក្តីស្ ឡាញ់ ក្នុងយលាក្ ឬយលាភៈ រប ់ពួក្ តា បដលស្តូវ
យលាភៈស្គ្ប ងកត ់រងាគ តយ់ៅក្នុងយលាក្ យក្ើតមក្អំពីអាី យ ចក្តីប៉ោុ ប៉ោង
 ិងការ យស្មច ( ទ យ ចក្តីប៉ោុ ប៉ោង )  ិង ធមប៌ដលមា ក្នុងបរយលាក្
រប ់ តា យក្ើតមក្អំពីអាី ។ 

 
 

( ស្ពេះ មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល )  
 
 

ឆនាទានិោនានិ        ប្ិយានិ         ចលាចក 
 
 
 
 

 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៦៩ 

 
 

 



 

         
 

 
 

ចយ   វាបិ្    ចលាភា    វិររនតិ    ចលាចក 
អាសា     រ     និដ្ឋា    រ    ឥចតានិោនា 
ចយ   សមបរាយាយ        នរសស   ចហានតិ  ។ 

     យ ចក្តីស្ ឡាញ់ ក្នុងយលាក្ ឬយលាភៈ រប ់ពួក្ តា បដលស្តូវ
យលាភៈស្គ្ប ងកត ់យក្ើតមក្អំពីឆ្ េៈ យ ចក្តីប៉ោុ ប៉ោង  ិង ការ យស្មច  
( ទ យ ចក្តីប៉ោុ ប៉ោង )  ិង ធមប៌ដលមា ក្នុងបរយលាក្ រប ់ពកួ្ តា 
ក្យ៏ក្ើតអំពីឆ្ េៈយ េះបដរ ។ 

( ស្ពេះពុទ្ធ ិមាតិស្ត្ម ់ ួរថ្ល ) 
 
 

ឆចនាទា     នុ     ចលាកសមឹ           កុចតានិោចនា 
វិនិរឆយា       វាបិ្       កុចតា           ប្ហូតា 
ចកចធា         ចមាសវជ្ជញ្ច     កថងកថា     រ 
ចយ   វាប្ិ   ធមាមា    សមចណ្ន   វតុាតា  ។ 

     ឆ្ េៈក្នុងយលាក្ យក្ើតមក្អំពីអាី មយួយទ្ៀត ការវ ិិចឆយ័ ( ការចូល
ចិតតក្នុងតណាហ  ិងទិ្ដាិ ) យក្ើតមក្អំពីអាី ការយស្ក្វយស្កាធ ការ ិោយ
កុ្េក្   ិង យ ចក្តី ងសយ័ ឬ អកុ្ លធមទ៌ងំឡាយ បដល         
( ស្បក្បយោយការយស្ក្វយស្កាធជាយដើម ) យតើស្ពេះ មណ្ៈ  បមតង
យេើយថ្លយក្ើតអំពីអាី ។ 

( ស្ពេះ មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
 
 
 

សាតាំ           អសាតនតិ     យមាហុ      ចលាចក 
 
 
 
 
 
 
 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៧០ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

តមូប្និសាយ         ប្ចហាតិ           ឆចនាទា 
រូចប្សុ         ទិ្សាវា         វិភវាំ          ភវញ្ច 
វិនិរឆយាំ      កុរុចត       ជ្នតុ      ចលាចក   ។ 

     អនក្ស្ រ្ទងំឡាយ ក្នុងយលាក្    បមតងយេើយ  ូវអារមាណ៍្
ណា ថ្លជាទី្យស្តក្អរ  ឹង ម ិជាទី្យស្តក្អរ ឆ្ េៈបតងយក្ើតយ ើង 
យស្ពាេះអាស្ ័យអារមាណ៍្យនាេះ  តាក្នុងយលាក្ យឃើញយ ចក្តីវនិា  
 ិង យ ចក្តីចយស្មើ  ក្នុងរូបទងំឡាយ យទ្ើបយធាើ ូវវ ិិចឆយ័ ( ក្នុងតណាហ
 ិង ទិ្ដាិ ) ។ 

ចកចធា      ចមាសវជ្ជញ្ច     កថងកថា     រ 
ឯចតបិ្        ធមាមា           ទ្វយចមវ       សចនត 
កថងកថី              ញាណ្ប្ថាយ          សិចកខ 
ញតាវា      ប្វុតាតា     សមចណ្ន     ធមាមា   ។ 

     ការយស្ក្វយស្កាធ ការយពាលពាក្យកុ្េក្ យ ចក្តី ងសយ័ ធមទ៌ងំ 
៣ យ េះឯង កាលយបើអារមាណ៍្ ជាទី្យស្តក្អរ  ិង ម ិជាទី្យស្តក្អរ 
ទងំ ២ ស្បការយនាេះយៅមា  យទ្ើបយក្ើតមា យ ើង   បុគ្គលអនក្មា 
យ ចក្តី ងសយ័ គ្បប ិីក្ាក្នុងគ្ ាងទ ការដឹង ឯធមទ៌ងំឡាយ   
ស្ពេះ មណ្ៈ  បមតងយេើយយស្ពាេះដឹង ។ 

 
 

( ស្ពេះពុទ្ធ ិមាតិស្ត្ម ់ ួរថ្ល ) 
 
 

សាតាំ           អសាតញ្ច           កុចតានិោនា 
 
 
 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៧១ 

 
 

 



 

         
 

 

កិសមឹ        អសចនត      ន      ភវនត ិ     ចហចត 
វិភវាំ           ភវញ្ចាប្ិ           យចមតមតថាំ 
ឯតចមម        ប្ត្រូហិ        យចតានិោនាំ   ។ 

     អារមាណ៍្ ជាទី្យស្តក្អរ  ិង ម ិជាទី្យស្តក្អរ  យក្ើតមក្អំពីអាី 
កាលយបើអាីម ិមា  យទ្ើបអារមាណ៍្ទងំ ុេ៎ះ ម ិមា បដរ អតថ គឺ្ យ ចក្តី
វនិា   ិង យ ចក្តីចយស្មើ  ( ទ អារមាណ៍្ជាទី្យស្តក្អរ  ិង ម ិជាទី្
យស្តក្អរ ) ណា អតថយនាេះ យតើយក្ើតមក្អំពីធមណ៌ា  ូមស្ពេះអងគ បមតង
ស្ បដ់ល់េំុ្ ( ស្ពេះអងគ ) ឲ្យទ  ។ 

 
 
 

( ស្ពេះ មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
 
 

េសសនិោនាំ                  សាតាំ            អសាតាំ 
េចសស     អសចនត     ន     ភវនតិ     ចហចត 
វិភវាំ           ភវញ្ចាបិ្           យចមតមតថាំ 
ឯតចនត         ប្ត្រូមិ         ឥចតានិោនាំ       ។ 

     អារមាណ៍្ជាទី្យស្តក្អរ  ិង ម ិជាទី្យស្តក្អរ យក្ើតមក្អំពី្ សៈ 
កាលយបើ្ សៈ ម ិមា  យទ្ើបអារមាណ៍្ទងំ ុេ៎ះ ម ិមា  អតថ គឺ្     
យ ចក្តីវនិា   ិង យ ចក្តីចយស្មើ  ( ទ អារមាណ៍្ជាទី្យស្តក្អរ  ិង    
ម ិជាទី្យស្តក្អរ ) ណា អតថយនាេះ យក្ើតមក្អំពី្ សៈយ េះ តថ្លគ្ត  
 បមតងស្ បដ់ល់អនក្( ដូយចនេះ ) ។ 

 
 

( ស្ពេះពុទ្ធ ិមាតិស្ត្ម ់ ួរថ្ល )  
 
 
 

 
 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៧២ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

េចសា     នុ     ចលាកសមឹ    កុចតានិោចនា 
ប្រិគគហា          វាបិ្        កុចតា        ប្ហូតា 
កសមឹ              អសចនត         ន          មមតតមតថិ 
កសមឹ     វិភូចត     ន     េុសនតិ     េសា     ។ 

     ចុេះ្ សៈក្នុងយលាក្ យក្ើតមក្អំពីអាី មយួយទ្ៀត យ ចក្តីេួងបេង 
យក្ើតមក្អំពីអាី កាលយបើអាីម ិមា  យ ចក្តីស្បកា ថ់្ល រប ់អញ ៗ 
យទ្ើបម ិមា   កាលយបើអាីម ិមា   ្ សៈទងំឡាយ យទ្ើបម ិ    
ពាល់ស្តូវ ។ 

( ស្ពេះ មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
 
 

នាមញ្ច         រូប្ញ្ច        ប្ដិរច        េចសា 
                 ឥចាឆានិោនានិ         ប្រិគគហានិ 

ឥចាឆាយ        អសនតា       ន       មមតតមតថិ 
រូចប្     វិភូចត     ន     េុសនតិ     េសា   ។ 

     ្ សៈ ( យក្ើតយ ើង ) យស្ពាេះអាស្ ័យ នាម  ិង រូប យ ចក្តី
េួងបេង យក្ើតមក្អំពីឥចឆ  កាលយបើឥចឆ ម ិមា  យ ចក្តីស្បកា ថ់្ល 
រប ់អញ ៗ ក្ម៏ ិមា  កាលយបើរូប ម ិមា  ្ សៈទងំឡាយ      
ក្ម៏ ិពាល់ស្តូវ ។ 

( ស្ពេះពុទ្ធ ិមាតិស្ត្ម ់ ួរថ្ល ) 
 
 

កថាំសចមតសស             វិចភាតិ             រូប្ាំ 
 
 
 
 

 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៧៣ 

 
 

 



 

         
 

 
 

សុេាំ       ទ្ុកខាំ       វាបិ្        កថាំ       វិចភាតិ 
ឯតចមម       ប្ត្រូហិ          យថា       វិចភាតិ 
តាំ   ជានិយាម   ឥតិ   ចម   មចនា  អហុ  ។ 

     កាលបុគ្គល ស្បតិបតតិដូចយមតច យទ្ើបរូបវនិា យៅ មយួយទ្ៀត       
រូបជា ុេ ( រូបគ្រួស្ ថ្លន  )  ិង រូបជាទុ្ក្ខ ( រូបបដលម ិជាទី្ស្ ថ្លន  ) 
វនិា យៅវញិ យោយស្បការដូចយមតច  ូមស្ពេះអងគ  បមតង ូវរូប   
បដលជា ុេ  ិង ជាទុ្ក្ខយនាេះ ដល់េំុ្ ( ស្ពេះអងគ ) រូបបដលជា ុេ 
 ិង  ជាទុ្ក្ខ   វនិា យៅយោយយេតុណា  េំុ្ដឹង ូវយេតុយនាេះ  េំុ្មា 
ចិតតស្តិេះរេិះដូយចនេះ ។ 

 

( ស្ពេះ មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
 
 

ន       សញ្ញសញ្ញី            ន         វិសញ្ញសញ្ញី 
ចនាបិ្          អសញ្ញី        ន        វិភូតសញ្ញី 
ឯវាំសចមតសស                 វិចភាតិ             រូប្ាំ 
សញ្ញានិោនា       ហិ       ប្ប្ញ្ចស្ខា   ។ 

    បុគ្គលម ិបម ជា ញ្ជញ  ញ្ញ ី (១)  បុគ្គលម ិបម ជាវ ិញ្ជញ  ញ្ញ ី(២) 
បុគ្គលម ិបម ជា    អ ញ្ញ ី (៣)        បុគ្គលម ិបម ជា     វភូិត ញ្ញ ី(៤)  
 
 
 
 

១ បគុ្គលមា  ញ្ជញ ជាធមាត្ម យៅថ្ល  ញ្ជញ  ញ្ញ ីបុគ្គល ។ ២ បគុ្គលឆ្កួត ឬ មា ចិតត 
រាយមាយ យៅថ្ល វ ិញ្ជញ  ញ្ញ ីបគុ្គល ។ ៣ បគុ្គលបដលចូល ិយរាធ មាបតតិ ឬ អ ញ្ញ ី
 តា យៅថ្ល អ ញ្ញ ីបគុ្គល ។ ៤ បគុ្គលបដល  អរូបរា  យៅថ្ល វភិតូ ញ្ញ ីបគុ្គល ។  
( អដាក្ថ្ល ) ។ 
 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៧៤ 

 
 

 



 

         
 

 

កាលបុគ្គល ស្បតិបតតិោ៉ោ ងយ េះ រូបយទ្ើបវនិា    យស្ពាេះធមជ៌ា       
ចំបណ្ក្ទ យ ចក្តីយឺតយូរ ទងំឡាយ មា  ញ្ជញ ជាយេតុ ។ 

 
 

( ស្ពេះពុទ្ធ ិមាតិស្ត្ម ់ ួរថ្ល ) 
 
 

យនតាំ              អបុ្រឆិមហ         អកិតតយិ         ចនា 
អញ្ញនតាំ        ប្ុចាឆាម            តទិ្ងេ         ត្រូហិ 
ឯតាតាវតគគាំ          ចនា        វទ្នត ិ       ចហចក 
យកខសស        សុទ្ធឹ        ឥធ         ប្ណ្ឌិតាចស 
ឧោហុ      អញ្ញមបិ      វទ្នតិ      ឯចតាតា   ។ 

     េំុ្ ( ស្ពេះអងគ )    ួរ ូវធមណ៌ា ស្ពេះអងគក្ ៏  បមតង (  ូវ ) 
ធមយ៌នាេះ ដល់េំុ្ ( ស្ពេះអងគ ) រចួយេើយ  េំុ្ ( ស្ពេះអងគ )  ូម ួរធម៌
យ្សងយទ្ៀត  ូមស្ពេះអងគ បមតងធមយ៌នាេះ ដល់េំុ្ ( ស្ពេះអងគ ) ឲ្យទ   
( បពិស្តស្ពេះអងគ ) ចុេះ មណ្ស្ពាេាណ៍្ ជាបណ្ឌិ តពកួ្េាេះ ក្នុងយលាក្
យ េះ  បមតង ូវយ ចក្តីបរ ុិទ្ធដស៏្បយ ើរ រប ់ តាថ្ល បំ្ុតស្តឹម
ប៉ោុយណាណ េះឬ  ឬក្ ៏បមតង  ូវយ ចក្តីបរ ុិទ្ធដទទ្ ជាងអរូប មាបតតិ  
យ េះយៅយទ្ៀត ។ 

( ស្ពេះ មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ត្ម ់ថ្ល ) 
 
 
 

ឯតាតាវតគគមបិ             វទ្នតិ               ចហចក 
យកខសស       សុទ្ធឹ         ឥធ         ប្ណ្ឌិតាចស 
ចតសាំ         ប្ុចនចក            សមយាំ        វទ្នតិ 

 
 
 

 
 
 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៧៥ 

 
 

 



 

         
 

 
 

អនុោទិ្ចសចស     កុសលា     វោនា    ។ 
     ពកួ្ មណ្ស្ពាេាណ៍្ ជាបណ្ឌិ តពកួ្េាេះ  បមតង ូវអរូប មាបតតិ
ទងំឡាយយនាេះ ថ្ល ជាធមដ៌ប៏រ ុិទ្ធស្បយ ើរ រប ់ តាបតប៉ោុយណាណ េះ      
បណាត  មណ្ស្ពាេាណ៍្ ទងំយនាេះ  មណ្ស្ពាេាណ៍្ ពកួ្េាេះយទ្ៀត    
( ជាឧយចឆទ្វាទ្ ) ជាអនក្យពាល យលើក្េាួ  ថ្ល យឆ្ាៀវឆ្ា   ក្នុង
អ ុ ទិ្យ   ិពាា   បតងស្បកា យ់ពាល ូវលទ្ធិ គឺ្ យ ចក្តីោច ូ់ យ 
ថ្ល ( ជាធមដ៌ប៏រ ុិទ្ធស្បយ ើររប ់ តា ) ។ 

ឯចត        រ          ញតាវា        ឧប្និសសិតាតិ 
ញតាវា        មុនី     និសសចយ     ចសា     វិមាំសី 
ញតាវា        វិមុចតាតា        ន          វិវាទ្ចមតិ 
ភវាភវាយ     ន     សចមតិ      ធីចរាតិ      ។ 

     ស្ពេះពុទ្ធ ជា វមី ីំបណ្ឌិ ត ស្ទ្ងស់្ជាប  ូវពកួ្ មណ្ស្ពាេាណ៍្  
ទងំយនាេះថ្ល ជាអនក្អាស្ ័យ  ូវ  សតទិ្ដាិ  ិង ឧយចឆទ្ទិ្ដាិ្ង  
ស្ទ្ងស់្ជាប ូវធម ៌ ( ជា ) យស្គ្ឿងអាស្ ័យយៅ ( រប ់ពកួ្ មណ្-
ស្ពាេាណ៍្ ទងំយនាេះ ) ្ង  ស្ជាប (  ូវធមទ៌ងំឡាយ ថ្លជាទុ្ក្ខ ម ិ
យទ្ៀងជាយដើម ) យេើយ   រចួស្  េះ្ង យទ្ើបម ិដល់ ូវការ    
ទ ់បទ្ង  អនក្ស្ រ្  បតងម ិមក្  យដើមបយីក្ើតយរឿយៗ យ ើយ ។ 

( បិដក្យលេ ៥៤/២៩០-២៩៦ ) 
ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ចប ់

 

rr;ss 
 
 
 
 
 
 

ក្លេវវិាទ្ ូស្ត ២៧៦ 

 
 

 



 

         
 

 
 
 
 
 

សលលសូត្ត 
 
 
 
 

អនិមិតតមនញ្ញាតាំ    មចាចានាំ  ឥធ  ជី្វិតាំ 
កសិរញ្ច  ប្រិតតញ្ច     តញ្ច  ទុ្ចកខន  សញ្ញុតាំ  ។ 

 (  ស្ពេះមា ស្ពេះភាគ្   ស្ទ្ង ់បមតង    លា ូស្តយ េះ  ថ្ល  ) 
រីវតិរប ់ តាទងំឡាយ ក្នុងយលាក្យ េះ ម ិមា កំ្ណ្ត ់ ម ិមា 
អនក្ណាមយួអាចដឹង    រីវតិយនាេះ  ជារប ់ស្ក្្ង  តិច្ង 
ស្បក្បយោយយ ចក្តីទុ្ក្ខ្ង ។ 
ន  ហិ  ចសា  ឧប្កកចមា  អតថិ   ចយន  ជាតា  ន  មិយយចរ 
ជ្រមបិ   ប្តាវា   មរណ្ាំ ឯវាំធមាមា    ហិ    ោណ្ិចនា  ។ 

 ពកួ្ តាបដលយក្ើតយេើយ របមងម ិសាា ប ់ យោយយ ចក្តី 
ពាោមណា យ ចក្តីពាោមយនាេះ ម ិមា យ ើយ ការដល់ ូវ   
យ ចក្តីស្ាសំ្ាយេើយ សាា បប់តងមា  យស្ពាេះពកួ្ តាទងំឡាយ មា 
ោ៉ោ ងយ េះជាធមាត្ម ។ 
េលានមិវ   ប្កកានាំ   ោចតា   ប្តនចតា   ភយាំ 
ឯវាំ   ជាតាន   មចាចានាំ      និរចាំ   មរណ្ចតា  ភយាំ  ។ 

 ប ា្យ ើទងំឡាយបដលទំុ្យេើយ បតងមា ភយ័អំពីការស្រុេះ 
ក្នុងយពលស្ពឹក្ោ៉ោ ងណាមញិ  តាទងំឡាយ បដលយក្ើតយេើយ បតង
មា យ ចក្តីភយ័ អំពីយ ចក្តីសាា បអ់ ់កាលជា ិចា ោ៉ោ ងយនាេះបដរ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

២៧៧ 

 
 

 

 លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 
 

យថាបិ្     កុមភករសស        កតា     មតតិកភាជ្នា 
សចរវ   ចភទ្ប្រិយនាតា       ឯវាំ   មចាចាន   ជី្វិតាំ  ។ 

 ភារ ដី៍ទងំឡាយ បដល នូ ឆ្ន ងំយធាើយេើយ ភារ ទ៍ងំអ ់
យនាេះ  ុទ្ធបតមា កិ្រោិបបក្ជាទី្បំ្ុត ោ៉ោ ងណាមញិ រីវតិរប ់
 តាទងំឡាយ  ក្ោ៏៉ោ ងយនាេះបដរ ។ 
ទ្ហរា  រ  មហនាតា  រ ចយ  ព្លា  ចយ  រ  ប្ណ្ឌិតា 
សចរវ    មរចុវសាំ    យនត ិ       សចរវ    មរចុប្រាយនា  ។ 

 ពកួ្រ ណា យក្ាងក្តី ច ់ក្តី ពាលក្តី បណ្ឌិ តក្តី ពកួ្រ ទងំ
អ ់យនាេះ បតងលុេះក្នុងអំណាចទ មចាុ ពួក្រ ទងំអ ់ មា មចាុយៅ
សាេ ក្ខ់ាងមុេ ។ 
ចតសាំ      មរចុប្ចរតានាំ          គរឆតាំ       ប្រចលាកចតា 
ន  ប្ិតា  តាយចត  ប្ុតតាំ   ញាតី  វា  ប្ន  ញាតចក ។ 

 កាលពកួ្រ ទងំយនាេះ ស្តូវមចាុស្គ្ប ងកតយ់េើយ កាលយៅ 
ក្នុងបរយលាក្ បិត្ម ការពារបុស្តម ិ   ឬពកួ្ញាតិ ក្ក៏ារពារញាតិ    
ម ិ   ។ 

 
 

ចប្កខតាំ   ចយវ   ញាតីនាំ   ប្សស   លាលប្បតាំ   បុ្ថុ 
ឯកចមចក  វ  មចាចានាំ ចគាវចជ្ោ  វិយ  និយយតិ  
ឯវមព្ភាហចតា  ចលាចក       មរចុនា  រ  ជ្រាយ  រ 
តសាមា  ធីរា  ន  ចសារនតិ វិទិ្តាវា  ចលាកប្រិយាយាំ ។ 

  
 
 
 

២៧៨ 

 
 

 

 លា ូស្ត 



 

         
 

 

 អនក្ចូរយមើល ូវការយរៀបរាបជ់ាយស្ចើ  រប ់ពកួ្ញាតិបដលកំ្ពុង 
អាយឡាេះអាល័យ បណាត  តាទងំឡាយ  តាបតមាន ក្់ៗ  បដលស្តូវមចាុ
នាយំៅ ដូចជាយាស្តូវយគ្ មាា ប ់    
  តាយលាក្  ស្តូវមចាុ   ិង ររា  ស្គ្ប ងកតយ់េើយោ៉ោ ងយ េះ 
យស្ពាេះយេតុយនាេះ អនក្ស្ រ្ទងំឡាយ របមងម ិយសាក្សាត យយ ើយ 
យស្ពាេះដឹងចា ់ ូវបរោិយទ  តាយលាក្ ។ 
យសស  មគគាំ  ន  ជានាសិ     អាគតសស  គតសស  វា 
ឧចភា    អចនត    អសមបសសំ         និរតថាំ     ប្រិចទ្វសិ 
ប្រិចទ្វយមាចនា    ចរ    កិញ្ចិ      អតថាំ     ឧទ្រវចហ 
សមមូចឡហោ  ហឹសមតាតានាំ  កយិរា  ចរនាំ  វិរកខចណ្ ។ 

 អនក្ម ិសាគ ល់ ា្ូវ រប ់ តាណា បដលមក្ឬយៅ ម ិយឃើញ
ជាក្ល់ាក្ ូ់វចំបណ្ក្ទងំពីររប ់ តាយនាេះ អនក្េសកឹ្េសួលឥតអំយពើយទ្ 
 យបើបុគ្គលវយងាងវងាា   ់ េសកឹ្េសួល ត្ួលេាួ  យេើយ   ូវ
ស្បយោរ តិ៍ចតចួ យម៉ោាេះ មអនក្ស្ រ្ឈាា  ទវ គ្បបយីធាើ ូវ យ ចក្តី
េសកឹ្េសួលយនាេះបដរ ។ 

 
 

ន  ហិ  រុចណ្ណន  ចសាចកន   សនតឹ  ប្ចប្ោតិ  ចរតចសា 
ភិយយសសុប្បជ្ជចត     ទុ្កខាំ        សរីរំ      រុប្ហញ្ញតិ  ។ 

 បុគ្គលម ិបម ដល់ ូវការ ៃបរ់មាៃ បចិ់តត យស្ពាេះការយំ ការ
យសាក្យទ្   ទុ្ក្ខយក្ើតយ ើងយោយទស្ក្បលង   ដល់បុគ្គលកាលយំយសាក្  
 
 

២៧៩ 

 
 

 

 លា ូស្ត 



 

         
 

 

យនាេះ ទងំ ររីៈ ក្លំ៏ ក្ ។ 
កីចសា   វិវចណ្ណ  ភវតិ            ហឹសមតាតានមតតនា 
ន  ចតន  ចប្តា  ោចលនតិ និរតា ា  ប្រិចទ្វនា ។ 

 បុគ្គលបដល ត្ួលេាួ  យោយេាួ ឯង បតងជាអនក្ គម អាប់
 មបុរ អនក្បចក្ឋា ទងំឡាយ របមងម ិរ ់វញិ   យោយការ
េសកឹ្េសួលយនាេះយទ្ ការេសកឹ្េសួល ជាការឥតអំយពើ ។ 

ចសាកមប្បជ្ហាំ   ជ្នត ុ  ភិចយា   ទ្ុកខាំ   និគរឆតិ 
អនុតថុនចនាតា  កលកតាំ ចសាកសស  វសមនវគូ ។ 

  តាកាលងៃូរសាត យបុគ្គល បដលយធាើមរណ្កាល លុេះអំណាច
យ ចក្តីយសាក្ ម ិលេះបងយ់ ចក្តីយសាក្យចញយទ្ របមងដល់ ូវទុ្ក្ខ  
ជាោ៉ោ ងទស្ក្បលង ។ 
អចញ្ញបិ្   ប្សស   គមិចន      យថាកមមូប្ចគ    នចរ 
មរចុចនា   វសមាគមម     េនទចនតវិធ   ោណ្ិចនា ។ 

 អនក្ចូរយមើល តាទងំឡាយមា រីវតិឯយទ្ៀត ក្នុងយលាក្យ េះ 
បដលអយនាេ លយៅត្មមក្មា យេៀប ឹងយៅ ( កា ប់រយលាក្ ) បស្មេះ
 យ ៀល យស្ពាេះលុេះអំណាចទ មចាុ ។ 

 
 
 

ចយន  ចយន  ហិ  មញ្ញនតិ    តចតា  តាំ  ចហាតិ  អញ្ញថា 
ឯតាទិ្ចសា វិនាភាចវា  ប្សស  ចលាកសស ប្រិយាយាំ ។ 

 ពកួ្ តាបតង មាគ ល់  (ថ្ល ឹងមា អាយុបវង)  យោយអាការ   - 
 
 
 
 
 

២៨០ 

 
 

 

 លា ូស្ត 



 

         
 

 
 
 

ណាៗ ការ មាគ ល់យនាេះ របមងយ្សងអំពីអាការយនាេះៗ ការស្ពាត់
 ិរា  ស្ ក្ដដូយចន េះ អនក្ចូរយមើលបរោិយរប ់ តាយលាក្ចុេះ ។ 

 
 

អបិ្  វសសសតាំ  ជី្ចវ   ភិចយា  វា  ប្ន  មាណ្ចវា 
ញាតិសងា  វិនា  ចហាតិ     ជ្ហាតិ  ឥធ  ជី្វិតាំ ។ 

 យទេះបី តាបដលរ ់យៅអ ់មយួរយឆ្ន  ំឬយលើ ជាង យ ចក្តី
ស្ពាតស់្   ចក្ពកួ្ញាតិ របមងមា  (យស្ពាេះថ្ល)  តាក្នុងយលាក្យ េះ 
របមងលេះយចលរីវតិ ។ 
តសាមា     អរហចតា     សុតាវា      វិចនយយ    ប្រិចទ្វិតាំ 
ចប្តាំ  កលកតាំ  ទិ្សាវា  ចនចសា  លព្ភា  មយា  ឥតិ ។ 

 យស្ពាេះយេតុយនាេះ បុគ្គល   ( សាត បធ់មាយទ្ នា ) រប ់     
ស្ពេះអរេ តយេើយ យឃើញអនក្បដលបចក្ឋា  យធាើមរណ្កាលយៅយេើយ 
គ្បបបីយនាេ បងយ់ ចក្តីេសកឹ្េសួលថ្ល អនក្បចក្ឋា យៅ ុេ៎ះ អាត្មា អញ 
ឃាតម់ ិ  យទ្ ។ 
យថា       សរណ្មាទ្ិតតាំ       វារិនា       ប្រិនិរវចយ 
ឯវមបិ  ធីចរា  សប្បចញ្ញា  ប្ណ្ឌិចតា  កុសចលា  នចរា 
េិប្បមុប្បតិតាំ  ចសាកាំ វាចតា  តុលាំវ  ធាំសចយ ។ 

 បុគ្គលគ្បបលីត់្ េេះ បដលយភាើងយឆ្េះយោយទឹ្ក្ ោ៉ោ ងណាមញិ  
 ររ ជាអនក្ស្ រ្ ស្បក្បយោយស្ ជ្ា ជាបណ្ឌិ តយឆ្ាៀវឆ្ា   គ្បបី
ក្មាា តប់ងឲ់្យឆ្បរ់េ័      ូវយ ចក្តីយសាក្បដលយក្ើតយ ើង  ដូចេយល់ 
 
 
 
 

២៨១ 

 
 

 

 លា ូស្ត 



 

         
 

 
 

បំយបុើងប៉ោុយគ្រ ក្ោ៏៉ោ ងយនាេះបដរ ។ 
ប្រិចទ្វាំ     ប្ជ្ប្បញ្ច       ចោមនសសញ្ច    អតតចនា 
អតតចនា   សុេចមសាចនា        អរវចុឡហ   សលលមតតចនា 
អរវុឡហសចលាលា    អសិចតា     សនត ឹ  ប្ប្បុយយ   ចរតចសា 
សរវាំ ចសាកាំ អតិកកចនាតា អចសាចក ចហាតិ និរវុចតាតិ ។ 

 បុគ្គលកាលប ាងរក្ យ ចក្តី ុេបស្មុងេាួ  គ្បបដីក្យចញ ូវ 
 រគឺ្យ ចក្តីេសកឹ្េសួលរប ់េាួ  ទងំតណាហ  ិងយទម  សរប ់េាួ 
យចញ បុគ្គលមា  រដក្យេើយ ម ិអាស្ ័យ (យោយតណាហ  ិងទិ្ដាិ) 
គ្បបដីល់ ូវយ ចក្តី ៃបទ់ ចិតត ក្ ាង្ុត យ ចក្តីយសាក្ទងំអ ់ 
យេើយជាអនក្ម ិមា យសាក្ ជាអនក្រលតទុ់្ក្ខ ។ 

( បិដក្យលេ ៥៤/២០២-២០៦ ) 
 

 លា ូស្ត ចប ់
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២៨២ 

 
 

 

 លា ូស្ត 



 

         
 

ភាសិចតាវាទ្សចងខប្ 

     ឧកស  េំុ្ ូមយារព ! 
ចយា  ប្ន(១)  ធមាមានុធមមប្បដិប្ចនានា  វហិរតិ         សាមីរិប្បដិប្ចនានា 
អនុធមមចារី ចសា តថាគតាំ សកកចរាតិ គរុកចរាត ិ មាចនតិ          
ប្ូចជ្តិ  ប្រមាយ  ប្ូជាយ  ប្ដបិ្តតិប្ជូាយ  ។ 
     អនក្ឯណាមយួ ជាអនក្ស្បតិបតតិ ូវធមដ៌ ៏មគួ្រដល់ធម ៌ ជាអនក្ស្បតិបតតិ
យោយស្តឹមស្តូវ  ជាអនក្ស្បតិបតតិត្មមធមជ៌ាស្បស្ក្តី  អនក្យនាេះយឈាា េះថ្ល   យធាើ
 កាក រៈ យធាើយ ចក្តយីារព រាបអ់ា  បូជា ូវស្ពេះតថ្លគ្ត យោយបដិបតតិបូជា 
ជាបូជាដឧ៏តតម ។  ( បិដក្យលេ ១៦/២៩១)  

សរវោប្សស អករណ្ាំ កុសលសសូប្សមបោ 
សរិតតប្រិចយាទ្ប្នាំ  ឯតាំ  រោុធានសាសនាំ ។ 

     កិ្រោិម ិយធាើ ូវ បទងំពួង កិ្រោិបំយពញកុ្ ល កិ្រោិយធាើចិតតរប ់
េាួ ឲ្យ្ូរ្ង ់ ទងំយ េះជាពាក្យយស្បៀ ស្បយៅទ ស្ពេះពុទ្ធទងំឡាយ ។ 

េនតិ       ប្រមាំ          តចោ        តីតកិខា 
 និព្វានាំ        ប្រមាំ       វទ្នតិ      រោុធា 
ន     ហិ     ប្រវជ្ិចតា      ប្រូប្ឃាតី 

                          សមចណ្ ចហាតិ ប្រំ វិចហឋយចនាតា ។  
      អំណ្ត ់ គឺ្យ ចក្តីអតធ់  ់ ជាតបធមដ៌ឧ៏តតម ស្ពេះពុទ្ធទងំឡាយស្ទ្ង់
ស្ត្ម ់ថ្ល         ស្ពេះ ិពាា  ជាគុ្ណ្ជាតដឧ៏តតម        អនក្ប ួបដលយបៀតយបៀ  តាដទទ្ 

 
 
 
 
 
 

១ - ចាប់ភាណ្វារៈេាេះថ្ល ចយា ប្ន ភិកខុ , ចាបេ់ាេះមា ស្តមឹបតប៉ោុយណ្ណ េះ ។ 

២៨៣ 

 
 

 



 

         
 

 មាា ប ់តាដទទ្ ម ិបម ជាបពារិត ម ិបម ជា មណ្ៈយ ើយ ។ 
អនូប្វាចោ អនូប្ឃាចតា ោដិចមាចកខ រ សាំវចរា 
មតតញ្ញុតា    រ       ភតតសមឹ     ប្នតញ្ច     សយនាសនាំ 
អធិរិចតត  រ  អាចយាចគា       ឯតាំ   រោុធានសាសនាំ ។ 

     កិ្រោិម ិតិេះយដៀល (អនក្ដទទ្) ១ កិ្រោិម ិយបៀតយបៀ  ( អនក្ដទទ្ ) ១ 
កិ្រោិ ស្ងួមក្នុង ដិយមាក្ខ ១ ភាវៈដឹងស្បមាណ្ក្នុងភត្មត ហារ ១ ទី្យដក្ 
 ិងទី្អងគុយដស៏ាៃ ត ់ ១ កិ្រោិបំយពញពាោមក្នុងអធិចិតត ១ ទងំយ េះជា
ពាក្យយស្បៀ ស្បយៅទ ស្ពេះពុទ្ធទងំឡាយ។ ( បិដក្ ១៦/១០៣,៥២/៦០, ម ត.១/៥១១ ) 

សីលសមាធិគុណ្នាំ            េនតិ     ប្ធានករណ្ាំ 
សចរវប្ិ កុសលា ធមាមា េនតាចយវ វឌឍនតិ ចត ។ 

     យ ចក្តីអតធ់  ់ ជាយេតុ ជាទី្ត្មងំទ គុ្ណ្ គឺ្ ីល  ិង  មាធិ     
ទងំឡាយ ធមទ៌ងំឡាយជាកុ្ ល ទងំអ ់យនាេះ បតងចយស្មើ យោយ   
យ ចក្តីអតធ់ ប់ម ពិត ។ 

ចកវលានាំប្ិ  ោោនាំ          េនតិ  មូលាំ  និកនតត ិ
គរហកលហាទ្ីនាំ មូលាំ េណ្តិ េនតិចក ។  

     យ ចក្តីអតធ់  ់ បតងកាតប់ង ់   ូវឫ ទ  បទងំឡាយទងំអ ់ 
បុគ្គលអនក្អតធ់  ់ យឈាា េះថ្លរីក្រយំលើង  ូវឫ ទ យទ ទងំឡាយ      
មា ពាក្យតិេះយដៀល  ិងការយឈាា េះស្បបក្ក្ជាយដើម ។ 

េនតិ ធីរសសល្កាចរា េនតិ តចោ តប្សសិចនា 
េនតិ រលាំវ យតីនាំ        េនតិ ហិតសុោវហា ។ 

     យ ចក្តីអតធ់  ់   ជាយស្គ្ឿងអលងាក រ              រប ់អនក្ស្ រ្    យ ចក្តីអតធ់  ់

២៨៤ 

 
 

 



 

         
 

 ជាយស្គ្ឿងដុតបង ូ់វ ប រប ់អនក្បដលមា តបៈធម ៌ យ ចក្តីអតធ់  ់     
ជាក្មាា ងំ រប ់អនក្ស្បស្ពឹតតធម ៌ យ ចក្តីអតធ់  ់ ជាគុ្ណ្ជាតនាមំក្ ូវ
ស្បយោរ  ៍ ិងយ ចក្ត ុីេ ។ 

េនតិចក   ចមតតវា   លាភី   យសសសី         សុេសីលវា 
ប្ិចយា ចទ្វមនុសានាំ មនាចោ ចហាតិ េនតិចក ។ 

     អនក្អតធ់  ់ជាអនក្មា មតិត មាា ញ់ ជាអនក្មា លាភ ជាអនក្មា យ  
ជាអនក្មា យ ចក្តី ុេ ជាស្បស្ក្តី អនក្អតធ់  ់ របមងជាទី្ស្ ឡាញ់         
ជាទី្ាបចិ់តតទ យទ្វត្ម  ិងម ុ សទងំឡាយ ។ 

អតតចនាប្ិ         ប្ចរសញ្ច   អតា ាវចហាវ   េនតិចក 
សគគចមាកខគមាំ មគគាំ អារុចឡហោ ចហាតិ េនតិចក ។ 

     អនក្អតធ់  ់ជាអនក្នាមំក្ ូវស្បយោរ ដ៍ល់េាួ ្ង ដល់រ ទងំឡាយ 
ឯយទ្ៀត្ង អនក្អតធ់  ់ ជាអនក្យ ើងកា ់្ ាូវ ជាទី្យៅឋា  ួគ្ ៌  ិង       
ស្ពេះ ិពាា   ។ 

សតថុចនា វរចនាវាទ្ាំ កចរាតិចយវ េនតិចក 
ប្រមាយ រ ប្ូជាយ       ជ្ិនាំ ប្ូចជ្តិ េនតចិក ។ 

     អនក្អតធ់  ់ យឈាា េះថ្លយធាើត្មម ូវស្ពេះពុទ្ធដីកា ជាឱវាទ្ទ ស្ពេះសាសាត   
បម ពិត អនក្អតធ់  ់យឈាា េះថ្លបូជា ូវស្ពេះវរិិតមារយោយការបូជាដឧ៏តតម ។ 

ទ្ុលលភញ្ច  មនុសសតតាំ       រុទ្ធុប្ោចោ  រ  ទ្ុលលចភា 
ទ្ុលលភា េណ្សមបតត ិសទ្ធចមាមា ប្រមទ្លុលចភា ។ 

ភាវៈយក្ើតជាម ុ ស គឺ្ តាទងំឡាយ  យោយក្ស្ម កិ្រោិស្ត្ម ់ជា  
ស្ពេះពុទ្ធ  គឺ្ តាទងំឡាយ  យោយក្ស្ម        កិ្រោិដល់ស្ពមយោយេណ្ៈ គឺ្ 

២៨៥ 

 
 

 



 

         
 

  យក្ើតរួប ឹងស្ពេះពុទ្ធ ឬ ឹងស្ពេះពុទ្ធសា នា គឺ្ តាទងំឡាយ  
យោយក្ស្ម ធមរ៌ប ់ បបុរ       គឺ្ តាទងំឡាយ  យោយក្ស្មទស្ក្បលង។ 

សុចោ      រុោធានមុប្ោចោ   សុោ   សទ្ធមមចទ្សនា 
សុោ សងេសស សាមគគ ីសមគាគានាំ តចោ សុចោ ។ 

     កិ្រោិ   ស្ត្ម ់ទ ស្ពេះពុទ្ធទងំឡាយ នាមំក្ ូវយ ចក្ត ុីេ កិ្រោិ 
 បមតង ូវធមរ៌ប ់ បបុរ  នាមំក្ ូវយ ចក្តី ុេ យ ចក្តីស្ពមយស្ពៀងាន  
រប ់ ងឃ ឬពួក្ស្កុ្ម នាមំក្ ូវយ ចក្តី ុេ យ ចក្តីពាោមរប ់អនក្
បដលស្ពមយស្ពៀងាន ទងំឡាយ នាមំក្ ូវយ ចក្តី ុេ ។ 

សុចោ  វិចវចក  តុដឋសស               សុតធមមសស  ប្សសចតា 
អរាប្ជ្ឈំ សុេាំ ចលាចក ោណ្ភូចតសុ សញ្ញចមា ។ 

     យ ចក្ត ីៃបស់ាៃ តច់ក្កិ្យល  រប ់អនក្បដលយស្តក្អរ ( យោយមគ្គ-
ញ្ជញ ណ្ ) ជាអនក្មា  ចាធមស៌្ ក្ដយេើយ ពិចរណាយឃើញ ូវធម ៌          
( យោយញាណ្ចក្ខុ ) នាមំក្ ូវយ ចក្ត ុីេ កិ្រោិម ិយបៀតយបៀ  គឺ្កិ្រោិ 
 ស្ងួមចំយពាេះ តាទងំឡាយ នាមំក្ ូវយ ចក្តី ុេក្នុងយលាក្ ។ 

សុោ វិរាគតា ចលាចក កមានាំ សមតិកកចមា 
អសមិមានសស     វិនចយា  ឯតាំ ចវ ប្រមាំ សុេាំ ។ 

     ភាវៈស្  ចក្រាគ្ៈ គឺ្ កិ្រោិក្ ាង ូវកាមទងំឡាយ នាមំក្ ូវ      
យ ចក្តី ុេក្នុងយលាក្ កិ្រោិយធាើឲ្យវនិា  ូវអ ាិមា ៈយ េះឯង នាមំក្ ូវ
យ ចក្តី ុេដឧ៏តតម ។ 

កិចចាឆា មនុសសប្បដិលាចភា  កិរឆាំ មចាចាន ជ្ីវិតាំ 
កិរឆាំ សទ្ធមមសសវនាំ  កិចចាឆា      រុោធានមុប្ោចោ ។ 

២៨៦ 

 
 

 



 

         
 

     កិ្រោិស្ត ប ់ អតតភាពជាម ុ ស ជាការលំ ក្ យ ចក្តរី ់យៅ
រប ់ តាទងំឡាយ ជាការលំ ក្ កិ្រោិសាត ប ូ់វស្ពេះ ទ្ធមា ជាការក្ស្ម 
កិ្រោិ  ស្ត្ម ់ទ ស្ពេះពុទ្ធទងំឡាយ ជាការលំ ក្ ។ 

សតថុចនា     សទ្ធមមាំ   សុតាវា   សរវសមឹ   ជ្និសាសចន 
កប្ោន ិសតសហសានិ ទ្ុគគតឹ ចសា ន គរឆត ិ។ 

    បុគ្គលឯណា         សាត ប ូ់វស្ពេះ ទ្ធមារប ់ស្ពេះសាសាត (បដលរាបប់ញ្ាូ ល) 
ក្នុងពាក្យយស្បៀ ស្បយៅ ទ ស្ពេះវរិិតមារទងំពួង បុគ្គលយនាេះ របមងម ិយៅ-
កា ទុ់្គ្គតិ អ ់ប  ទ ក្បប ។ 

ប្ុរវចណ្ហ   ប្ិណ្ឌោតញ្ច   សាយចណ្ហ   ធមមចទ្សនាំ 
ប្ចោចស    ភិកខុឱវាទ្ាំ       អឌឍរចតត    ចទ្វប្ញ្ហានាំ 
ប្រចូចសវ   គចត   កចល                   ភព្វាភចរវ   វិចលាកនាំ 
ឯចត ប្ញ្ចវិចធ កិចរច វិចសាចធតិ មុនបិ្ុងគចវាតិ ។  

     ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ ជាចមបងជាងអ ់អនក្ស្ រ្ ស្ទ្ងរ់ស្មេះ ូវពុទ្ធកិ្ចា
ទងំឡាយ ៥ ស្បការយ េះ គឺ្ ក្នុងយពលស្ពឹក្ ស្ទ្ងយ់ តចយៅបិណ្ឌ  ត ១    
ក្នុងយពលលាៃ ច ស្ទ្ង ់បមតងធមយ៌ទ្ នា ១ ក្នុងយពលស្ពលប ់ ស្ទ្ងស់្បទ     
ឱវាទ្ដល់ពួក្ភកិ្ខុ ១ ក្នុងយពលអស្ធាស្ត ស្ទ្ងយ់ោេះស្បសាន ទ យទ្វត្ម ១       
ក្នុងយពលរិតភា ឺ ស្ទ្ងស់្បយមើលយមើល ូវ តាយលាក្ បដលគួ្រស្ត្ម ់ដឹង  ិង
ម ិគួ្រស្ត្ម ់ដឹង ១ ។ 

កុកកុចដ  គរភវាចសា  រ             ចសាចណ្  រុទ្រនិកខម ិ
ឧសចភ រាជ្សមបតត ិសចស ប្រវជ្ិចតា ជ្ិចនា ។ 

     ស្ពេះវរិិតមារ ស្ទ្ងោ់ងចុេះមក្អាស្ ័យយៅក្នុងស្ពេះគ្ភ  ៌  (ទ ស្ពេះវរមាត្ម) 

២៨៧ 

 
 

 



 

         
 

ក្នុងឆ្ន រំកា ស្ទ្ងស់្ប ូតចក្ស្ពេះគ្ភក៌្នុងឆ្ន ចំ ស្ទ្ងយ់សាយរារ មបតតិក្នុង  
ឆ្ន ឆំ្ាូវ ស្ទ្ងស់្ពេះ ន្ួ ក្នុងឆ្ន យំថ្លេះ ។ 

កុកកុចដ  សរវញ្ញូ  រុចោធា              តតថ  រកកាំ  ប្វតតយិ 
និព្វានគមនាំ សចប្ប សហសសំ ប្ញ្ចមសិូចក ។ 

     ស្ទ្ងស់្ត្ម ់ដឹងជាស្ពេះ ពាញ្ញូ ពុទ្ធក្នុងឆ្ន រំកា ស្ទ្ង ់បមតង ូវស្ពេះធមាចក្ក 
ក្នុងឆ្ន យំនាេះ ស្ទ្ងោ់ងចូលកា ស់្ពេះ ិពាា  ក្នុងឆ្ន មំាញ់ ស្ពេះពុទ្ធសា នា
 ឹងស្គ្ប ់៥,០០០ គ្ត ់ក្នុងឆ្ន រូំត ។ 

ឱកចនាតា រ គរុវារសមឹ សុត្កវាចរ រ នកិខមិ 
សមពុចោធា រុធវារសមឹ អ្គាចរ ប្រិនិរវុចតា ។ 

     ស្ទ្ងោ់ងចុេះកា ស់្ពេះគ្ភ ៌ (ទ ស្ពេះវរមាត្ម) ក្នុងទងៃស្ពេ បតតិ៍ ស្ប ូត
ក្នុងទងៃ ុស្ក្   ស្ត្ម ់ជាស្ពេះ មះុទ្ធក្នុងទងៃពុធ បរ ិិពាា  ក្នុងទងៃអងាគ រ ។ 

អាសាឡហប្ុណ្ណចមាកកចនាតា  វិសាចេចយវ           និកខមិ 
វិសាេប្ុណ្ណមី សមពុចោធា វិសាចេ ប្រិនិរវុចតា ។ 

     ស្ពេះអងគោងចុេះកា ស់្ពេះគ្ភ ៌ ( ទ ស្ពេះវរមាត្ម ) ក្នុងទងៃយពញបូណ៌្ម ី   
បេអាសាធ ស្ប ូតក្នុងទងៃយពញបូណ៌្មបីេវសិាេ   ស្ត្ម ់ជាស្ពេះ មះុទ្ធ
ក្នុងទងៃយពញបូណ៌្មបីេវសិាេ បរ ិិពាា  ក្នុងទងៃយពញបូណ៌្មបីេវសិាេ ។ 

និរវុចត             ចលាកនាថមហិ   សមពុចទ្ធ   អគគប្ុគគចល 
ប្ដិមា  ចព្ធិរុកខា  រ  ថោូ  រ     ជ្ិនធាតុចយា 
រតុរាសីតិសហសស -             ធមមកខនាធា   សុចទ្សិតា 
អគគប្បវតតនដ្ឋាចន ឋប្ិតា ចហានតិ ោណិ្នាំ ។ 

     កាលស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ    ជាអគ្គបុគ្គល    ជាទី្ពឹងទ  តាយលាក្        បរ ិិពាា   

២៨៨ 

 
 

 



 

         
 

យៅយេើយ ស្ពេះបដិមា្ង ស្ពេះយពាធិស្ពឹក្ស្ង ស្ពេះ តូប្ង ស្ពេះរិ ធាតុ្ង 
ស្ពេះធម ៌ ៨ មុ ឺ ៤ ពា ធ់មាក្ខ ធបដលស្ពេះអងគ បមតងយេើយយោយស្បទព្ង 
ជាវតថុគឺ្ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធស្ទ្ងស់្បតិសាា  ទុ្ក្ ក្នុងឋា ដស៏្បស្ពឹតតយៅ យដើមបជីា
បុញ្ញ យក្ខតតដស៏្បយ ើររប ់ តាទងំឡាយ ។ 
     ឥតិ សមាមាសមពុចទ្ធន ចទ្សិតាំ ឱវាទ្ាំ រិចតត ឋចប្តាវា        
សមាមាសមពុចទ្ធន វុតតប្បកចរន ប្ដិប្តតិប្ូជាយ ប្ូជ្ាំ កចរាចនតន 
ចលាកិយចលាកុតតរសមបតតិសិទ្ធាំ កតរវាំ ឧកស អារាធនាំ        
កចរាមិ ។ 
     បុគ្គលគ្ួរតមកល់ ូវឱវាទ្ បដលស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ ស្ទ្ង ់បមតងយេើយ    
ទុ្ក្ក្នុងចិតត យេើយយធាើការបូជា យោយបដិបតតិបូជា យោយ ូវស្បការបដល 
ស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ ស្ត្ម ់ បមតងយេើយ គួ្រយធាើឲ្យ យស្មច  ូវ មបតតជិា   
យលាកិ្យៈ  ិងយលាកុ្តតរៈ េំុ្ ូមយារព អារាធនាទុ្ក្យោយស្បការដូយចនេះ ។ 
     ឧកស សិរីសកយមុនិសរវញ្ញរុុទ្ធសស រលវប្បរចូសសមចយ 
កុសិនារាយ យមកសាលានមនតចរ អមុមហិ សប្បសាំវរឆចរ        
គិមហឧតុមហិ វិសាេមាចស សុកកប្ចកខ ប្ណ្ណរសិយា តិថិយាំ      
ភុមមវាចរ ភុមមយាចម អនុរាធនកខតតទ្វិចស ប្រិនិព្វានាំ អចហាសិ 
អនុោទ្ិចសសាយ និព្វានធាតយុា ។ 
     េំុ្ ូមយារព យមតចស្ពេះ ិរ ីក្យមុ ី ពាញ្ញុ ពុទ្ធជាមាា  ់ ស្ទ្ងប់រ ិិពាា   
យេើយ យោយអ ុ ទិ្យ   ិពាា  ធាតុ ក្នុងចយនាា េះយដើមសាលស្ពឹក្សទងំគូ្ 
រិតស្កុ្ងកុ្ ិនារា ក្នុងបចាូ  មយ័ដម៏ា ក្មាា ងំ ក្នុងទងៃទ  ក្ខតតឫក្ស 
យឈាា េះអ ុរាធា          ក្នុងទងៃអងាគ រ   ោមអងាគ រ   ជា  តិងីយពញបូណ៌្មខីាងយេនើត  

២៨៩ 

 
 

 



 

         
 

បេវសិាេ ក្នុងគិ្មហរដូវ ឆ្ន មំាញ់ ឯយណាេះយហាង ។ 
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វិធីប្កសករាជ្ 
      
 
 

     ឧកស សិរីសកយមុនិសរវញ្ញរុុទ្ធសស រលវប្បរចូសសមចយ 
កុសិនារាយ យមកសាលានមនតចរ អមុមហិ សប្បសាំវរឆចរ        
គិមហឧតុមហិ វិសាេមាចស សុកកប្ចកខ ប្ណ្ណរសិយា តិថិយាំ      
ភុមមវាចរ ភុមមយាចម អនុរាធនកខតតទ្វិចស ប្រិនិព្វានាំ អចហាសិ 
អនុោទ្ិចសសាយ និព្វានធាតយុា ។ 
     េំុ្ ូមយារព ( រឭំក្ដល់កាលបដល ) ស្ពេះ ិរ ីក្យមុ ី ពាញ្ញុ ពុទ្ធជា
មាា  ់ស្ទ្ងប់រ ិិពាា  យេើយ យោយអ ុ ទិ្យ   ិពាា  ធាតុ ក្នុងចយនាា េះយដើម
សាលស្ពឹក្សទងំគូ្ រិតស្កុ្ងកុ្ ិនារា ក្នុងបចាូ  មយ័ដម៏ា ក្មាា ងំ ក្នុង
ទងៃទ  ក្ខតតឫក្ស យឈាា េះអ ុរាធា ក្នុងទងៃអងាគ រ ោមអងាគ រ ១៥ យក្ើត        
បេវសិាេ  ក្នុងគិ្មហរដូវ  ឆ្ន មំាញ់  ឯយណាេះ ។ 
     តសស ភគវចតា សមាមាសមពុទ្ធសស ប្រិនិរវុតទ្ិវសចតា         
ប្ដ្ឋាយ យាវជ្ជតនា រាបច់បយ់ដើមត្មងំអំពីទងៃបដលស្ពេះ មាា  មះុទ្ធ   
ដម៏ា ស្ពេះភាគ្អងគយនាេះ ស្ទ្ងប់រ ិិពាា  យេើយ ដរ៏ាបមក្ដល់ទងៃយ េះ ស្ពេះពុទ្ធ
 ក្រារក្ ាងយៅយេើយ   (…………) ឆ្ន  ំ , បេក្ ាងយៅយេើយ   
(…………) បេ , ទងៃក្ ាងយៅយេើយ   (…………) ទងៃ ។ 
     ឥមសមឹ  ប្រចុប្បននកចល            ឥ ូវយ េះ ថិតយៅក្នុងឆ្ន  ំ……, ……  ័ក្  

២៩០ 

 
 

 



 

         
 

………រដូវ  បេ……… , ………យរាច ឬ យក្ើត  ,      ទងៃ……… ។  ទងៃ បេ ឆ្ន យំ េះ 
យលាក្កំ្ណ្តទុ់្ក្ជាបចាុបប នកាល ។ 
     អនាគចត  កចល  ឯស្ពេះពុទ្ធសា  កាល ចំបណ្ក្ខាងអនាគ្ត 
យៅ ល់ ……… ឆ្ន  ំ ……… បេ   ិង ………ទងៃ ។ យបើបូក្រមួទងៃ បេ ឆ្ន  ំ
ទងំបីកាលចូលាន  ស្តូវជាស្ពេះពុទ្ធសា  កាលស្គ្ប ់ ៥,០០០ ស្ពេះវ ា 
យោយបរបូិណ៌្យហាង ។ 

 
អធិដ្ឋានកថា 

      
 
 
 

      ូមឲ្យសា នាស្ពេះ មះុទ្ធ រុងយរឿងបំ្ុតអ ់កាលយូរ  ូមស្ពេះ ទ្ធមា 
បរមស្គ្ ូ ឋតិយងរយៅយូរស្គ្ប ់៥,០០០ ។   ូមឲ្យស្ពេះពុទ្ធសា នារុងយរឿង 
ចយស្មើ    ូមឲ្យស្ពេះពុទ្ធសា នា ្ាយទូ្យៅយពញ ក្លយលាក្  ូមឲ្យ
យលាក្ទងំមូល  ស្បក្បយោយ  តភិាព ស្ពេះ ក្យមុ ី មះុទ្ធស្ទ្ងស់្ត្ម ់ 
ថ្ល  នតថិ សនតិ ប្រំ សុេាំ ពំុមា យ ចក្ត ុីេដទទ្ ( ទស្ក្បលងជាង )     
យ ចក្តី ៃបយ់ ើយ ៕  

 

3 

 
 

២៩១ 

 
 

 



 

         
 

នាមអនកមានឧប្ករៈកនុងករ្រធមមោន 

-   យលាក្មាា  ់ស្គ្ូ សុនទរប្បចញ្ញា   អ ុល សាដ្ាំ   ពិ ិតយ ិង ស្មួលអក្ខរាវរុិទ្ធ 

-   យលាក្មាា  ់ស្គ្ូ សរចកលាចណ្ នូវ សាចវឿន ពិ ិតយ ស្មួលអក្ខរាវរុិទ្ធ  

-   ស្ពេះភកិ្ខុ         រតនសាចរា         ច  ា     សាម ុត     ពិ ិតយអក្ខរាវរុិទ្ធ 

-   ស្ពេះភកិ្ខុ         ឧតតមសាចរា       ោត់     ឧតតម      ពិ ិតយអក្ខរាវរុិទ្ធ 

-   ស្ពេះភកិ្ខុ         ម្មោេ ចិ្ម្ោេ            ត្បាក់   ធន់         ពិ ិតយអក្ខរាវរុិទ្ធ  

-   ស្ពេះភកិ្ខុ            រកខិតមចនា         ជី្         សុភារ      ពិ ិតយអក្ខរាវរុិទ្ធ 

-   សាមយណ្រ     គុណ្តាតាចណ្     តាាំ       វីរៈ        ពិ ិតយអក្ខរាវរុិទ្ធ 

-   សាមយណ្រ     កលាណ្ធចមាមា  េុន      លីហ ូវ    ពិ ិតយអក្ខរាវរុិទ្ធ 

-   ឧ  ិកា       ចប្ៀវ       សុគនាធា                       ពិ ិតយអក្ខរាវរុិទ្ធ 

-   ស្ពេះភកិ្ខុ   ,  សាមយណ្រ  ,   ឧ  ក្            ិងឧ  ិកា  ទ   

  មជ្ឈមណ្ឌលវិប្សសនាធុរៈ  ពិ ិតយអក្ខរាវរុិទ្ធ 

-  ឧ  ិកា       ឈួ          យន់      េិរញ្ញការកិា 

-  ឧ  ិកា       នួន          ោនី     េិរញ្ញការកិា 

-  ឧ  ក្        ឡាយ      សុង     រំ ួយការទូ្យៅ 
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ោយនាម សបបរុសជ្ឈនចូ្លរមួម្បាោះពុ្មពម្សៀវម្ៅ មោសតិបបដ្ឋា ន 

ល. រ.  ម្គតេនាម - នាម ត្បាក់ម្រៀល ត្បាក់ដ្ុោល រ 
១ ្កុម្ទ្វនម្ហាសង្គហៈ្ជកទ្្កាម្ម្លប់្ ព្ះសទធម្ា  ១,០០០ $ 
២ ពុ្ទធបរស័ិទសាលាសតិបបដ្ឋា នពុ្ទធគយា ្កុង្ទ្បា៉ោ យបប៉ោត ២០០,០០០ ៛ ១០៤ $  

៣ ទ្លាក        ផាត   ត្តាំ និង្ភរយិា    ្ព្ម្ទាាំង្កូនទ្ៅ  ៥០,០០០ ៛ ១០០ $ 

៤ ភិកខុ           អគគវរីទិ្យា            កាាំង្   លីទ្េង្   ៥០០ $  
៥ សាម្ទ្ណរ  កលាណធទ្ម្មា   ខុន    លីហ ូវ  ១០០ $  
៦ ឧបាសិកា   ឃួន   ទ្សង្      ្ព្ម្ទាាំង្កូនទ្ៅ   ១០០ $  
៧ ឧបាសិកា   ជា      េលាល      ្ព្ម្ទាាំង្កូនទ្ៅ   ១០០ $  
៨ ឧបាសក    បាន ទ្ធឿន           ឧបាសិកា  ម្៉ោន  ទ្សៀន  ១០០ $  
៩ ភិកខុ          ឧតាម្សាទ្ោ         ផាត ់  ឧតាម្    ៥០ $ 

១០ ឧបាសិកា   ឈួ  យន ់ឧបាសិកា ននួ ផានី និង្ពុ្ទធបរស័ិទ ២០០,០០០ ៛  ៣០ $ 

១១ ឧបាសក    ទ្ ៉ោន  លីទ្ម្ង្     ឧបាសិកា  ឆាវ  ណារនិ  ៥០ $  
១២ សាម្ទ្ណរ  យុតាព្ទ្លា            ហ ុយ  ទ្ហង្  ២៥០,០០០ ៛  

១៣ សាម្ទ្ណរ  បធានបបវទ្ោ        ម្យ   មី្   ២៣០,០០០ ៛  

១៤ ភិកខុ           ធម្ារកខិទ្ត្ត           គង្ ់   អីុ  ៥០ $  
១៥ ភិកខុ           ទ្ម្ត្តា ចិទ្ត្តា            ្បាក ់ ធន់  ៥០ $  
១៦ ភិកខុ           វា៉ោន ់      វន ១៥០,០០០ ៛   

១៧ សាម្ទ្ណរ  កនាធទ្ម្មា           ប្ព្ន សុនេរៈ ឧតាម្  ១៥០,០០០ ៛  

១៨ ភិកខុ           យនាធទ្ម្មា              បង្៉ោត   យន   ១០០,០០០ ៛  

១៩ ភិកខុ           រកខិតម្ទ្នា           ជី      សុភាព្ ១០០,០០០ ៛   

២០ ភិកខុ           គុណធទ្ោ            ទ្សឿន ចន័េ ១០០,០០០ ៛   

២១ ភិកខុ           ចិតារកខិទ្ត្ត            ង្៉ោូវ     នត្ស ុន  ១០០,០០០ ៛   

២២ ភិកខុ           សាសនាភិរទ្ត្ត  េូ      សុភាព្  ១០០,០០០ ៛   

២៣ សាម្ទ្ណរ  គុណត្តា ទ្ណា    ត្តាំ      វរីៈ ១០០,០០០ ៛   

២៤ សាម្ទ្ណរ  សាសននាទ្ថា   លាង្  សាោទ្ព្្ជ  ១០០,០០០ ៛   

២៥ សាម្ទ្ណរ  កលាណធទ្ោ   ទ្មី្     រកសា ី  ១០០,០០០ ៛   

២៦ សាម្ទ្ណរ  អគគវទ្ោ            េូ      សុវណណទ្រ ៉ោ   ១០០,០០០ ៛   



 

         
 

ល. រ. ម្គតេនាម - នាម ត្បាក់ម្រៀល ត្បាក់ដ្ុោល រ 
២៧ សាម្ទ្ណរ  លិខិតធទ្ម្មា    ទ្ឈឿ      ឆាវ ី  ១០០,០០០ ៛  

២៨ សាម្ទ្ណរ  សុនេរធទ្ម្មា      ទ្ឈឿន  ផាតន់ថ ១០០,០០០ ៛   
២៩ ឧបាសក    បប៉ោន ទ្្ព្ឿង្    ឧបាសិកា  ទិតយ  គិម្លួន      ១៨០,០០០ ៛   

៣០ ឧបាសក    មុ្យ  សាទ្ម្ត  ឧបាសិកា ទ្ព្្ជ សុផារ ី      ៤៥ $  
៣១ ឧបាសក    ឡាយ សុង្    ឧបាសិកា  កាាំង្  បុបាា        ៤៥ $ 
៣២ ឧបាសិកា   ជរ័     ទ្សឿន  ១០០,០០០ ៛   

៣៣ ឧបាសិកា   ង៉ោ ន    រវិ  ១០ $ 
៣៤ ឧបាសិកា   គី       គិម្ឆប  ៩០,០០០ ៛  

៣៥ ឧបាសិកា   ទ្សឿង្   សល់ ៥០,០០០ ៛  

៣៦ ទ្លាក្គូ    ផាត ់  សុថានី និង្ភរយិា  ្ព្ម្ទាាំង្បុ្ត ៤០,០០០ ៛ ៥០ $ 

៣៧ ឧបាសិកា   បម្៉ោន   គិម្ថា ៤០,០០០ ៛   

៣៨ ឧបាសិកា   វា៉ោ        អីុង្  ២៥ $ 
៣៩ ឧបាសិកា   ទ្អៀង្  សាំទ្អៀន   ៥ $ 
៤០ ឧបាសិកា   បែម្  សាវ ៉ោ ូ    ្ព្ម្ទាាំង្កូនទ្ៅ ១៨០,០០០ ៛  

៤១ ឧបាសក    ត្តាំង្ ជុនទ្ហង្    ឧបាសិកា  ពិ្ន  ណារនិ      ១០០,០០០ ៛   

៤២ ទ្លាក        ទ្ឆង្   ហល់      និង្ភរយិា ១០០,០០០ ៛   

៤៣ ឧបាសិកា    ទ្ខៀវ  រតួ ៤០,០០០ ៛   

៤៤ ឧបាសិកា    អ ូ      ទ្លឿត ៤០,០០០ ៛   

៤៥ ឧបាសិកា    អ ូ      លីន  ១០ $  
៤៦ ឧបាសិកា    ជី      ធីត្តទ្ៅ ៥០,០០០ ៛  

៤៧ ឧបាសិកា    ទ្ៅ     ជន ៣០,០០០ ៛  

 

 



 

         
  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ម្បាោះព្ុមពម្លើកទី ១ ច្ំនួន ១,០០០ ច្ាប់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សត្ម្មប់ជា ធមេោន  
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