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១០. សហីនាទសតុ្តំ 
១០. សីហនាទសូត្រ ទី១០ 

[៦៤] ឆយិមាន ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ត្ថាគត្ពលាន ិ វយហិ ពវេហិ 
សមនាា គវោ ត្ថាគវោ អាសភំ ឋាន ំ បដិជានាត្ិ បរសិាស ុ សហីនាទំ នទត្ិ 
ព្ពហមចក្កំ  បេវត្តត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ រថាគរពលៈ របស់ត្ពះរថាគរននះ ម្នន ៦ 
ដែលត្ពះរថាគរ បានត្បក្បនោយពលៈនហើយ នបេជ្ញា នូវនហរុែ៏ត្បនសើរ បនលឺសីហនាទ 
ក្ាុងពួក្បរសិទយ ញុាំងត្ពហមចត្ក្ (ចត្ក្ែ៏ត្បនសើរ) ឲ្យត្បត្ពឹរេនៅ ។ 

ក្ត្មាន ិឆ? រថាគរពលៈ ៦ នរើែូចនតេច ? 
១-ឥធ ភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ ឋានញ្ច ឋានវោ អដ្ឋា នញ្ច អដ្ឋា នវោ យថាភតូ្ំ 

បជានាត្ ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ត្ពះរថាគរ ក្ាុងនោក្ននះ ែឹងចាស់ជ្ញក់្ោក់្ នូវនហរុ 
តាតនហរុផង ែឹងចាស់ជ្ញក់្ោក់្ នូវអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុតាតអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុផង 

យមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ ឋានញ្ច ឋានវោ អដ្ឋា នញ្ច អដ្ឋា នវោ យថាភតូ្ំ 
បជានាត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ត្រង់ត្ពះរថាគរែឹងចាស់ជ្ញក់្ោក់្នូវនហរុ តាតនហរុ 
ផង ែឹងចាស់ជ្ញក់្ោក់្ នូវអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុ តាតអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុផង  

ឥទមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ត្ថាគត្ពេ ំ វោត្ិ យ ំ ពេ ំ អាគមម ត្ថាគវោ 
អាសភំ ឋាន ំ បដិជានាត្ិ បរសិាស ុ សហីនាទំ នទត្ិ ព្ពហមចក្កំ  បេវត្តត្ិ ម្នា លភិក្ខុ  
ទាំងឡាយ ននះ រថាគរពលៈ របស់ត្ពះរថាគរ ដែលត្ពះរថាគរបានអាត្ស័យពលៈ 
នហើយ នបេជ្ញា នូវនហរុែ៏ត្បនសើរ បនលឺសីហនាទ ក្ាុងពួក្បរសិទយ ញុ ាំងត្ពហមចត្ក្ 
ឲ្យត្បត្ពឹរេនៅ ។ 

២-បនុ ចបរ ំ ភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ អត្ីោនាគត្បចចុបបនាា ន ំ ក្មមសមាទានាន ំ
ឋានវសា វហតុ្វសា េបិាកំ្ យថាភតូ្ំ បជានាត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តួយនទៀរ 
ត្ពះរថាគរ ែឹងចាស់ជ្ញក់្ោក់្ នូវវបិាក្របស់កុ្សលក្តម និងអកុ្សលក្តម ដែលសរវ 
បានន្វើនហើយ ទ ាំងអរីរ ទ ាំងអនាគរ និងបចចុបបនា តាតបចច័យ តាតនហរុ 

យមប ិភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ អត្ីោនាគត្បចចុ បបនាា ន ំក្មមសមាទានាន ំឋានវសា 
វហតុ្វសា េបិាកំ្ យថាភតូ្ំ បជានាត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ត្ពះរថាគរ ែឹងចាស់ 



2 | អ ង្គុ ត្ត រ និ កាយឆក្ក និ បា ត្  

 

ជ្ញក់្ោក់្ នូវវបិាក្របស់កុ្សលក្តម និងអកុ្សលក្តម ដែលសរវបានន្វើនហើយ ទាំងអរីរ 
ទ ាំងអនាគរ និងបចចុបបនា តាតបចច័យ តាតនហរុ  

ឥទមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ត្ថាគត្ពេ ំ វោត្ិ យ ំ ពេ ំ អាគមម ត្ថាគវោ 
អាសភំ ឋាន ំ បដិជានាត្ិ បរសិាស ុ សហីនាទំ នទត្ិ ព្ពហមចក្កំ  បេវត្តត្ិ ម្នា លភិក្ខុ  
ទ ាំងឡាយ ននះជ្ញរថាគរពលៈ របស់ត្ពះរថាគរ ដែលត្ពះរថាគរ បានអាត្ស័យ 
ពលៈនហើយ នបេជ្ញា នូវនហរុែ៏ត្បនសើរ បនលឺសីហនាទ ក្ាុងពួក្បរសិទយ ញុ ាំងត្ពហមចត្ក្ 
ឲ្យត្បត្ពឹរេនៅ ។ 

៣-បនុ ចបរ ំ ភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ ឈានេវិមាក្ខ សមាធិសមាបត្តីន ំ សកិំ្វេស ំ
វោទាន ំ េុដ្ឋា ន ំ យថាភតូ្ំ បជានាត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តួយនទៀរ ត្ពះរថាគរ 
ែឹងចាស់ជ្ញក់្ោក់្ នូវនសចក្េីនៅហមង នសចក្េីផូរផង់ និងការនចញចាក្ឈាន វនិម្នក្ខ 
សម្ន្ិ និងសម្នបរេិ [បានែល់ឈានទាំង៤ វនិម្នក្ខទ ាំង៨ សម្ន្ិទ ាំង៣ និង 
អនុបុពវសម្នបរេិទ ាំង៩ ។ អែឋក្ថា ។] 

យមប ិភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ ។បេ។ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ត្ពះរថាគរ ។នប។ 
ឥទមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ត្ថាគត្ពេ ំ វោត្ិ យ ំ ពេ ំ អាគមម ត្ថាគវោ 

អាសភំ ឋាន ំ បដិជានាត្ិ បរសិាស ុ សហីនាទំ នទត្ិ ព្ពហមចក្កំ  បេវត្តត្ិ ម្នា លភិក្ខុ  
ទ ាំងឡាយ ននះជ្ញរថាគរពលៈ របស់ត្ពះរថាគរ ដែលត្ពះរថាគរ បានអាត្ស័យ 
ពលៈនហើយ នបេជ្ញា នូវនហរុែ៏ត្បនសើរ បនលឺសីហនាទ ក្ាុងពួក្បរសិទយ ញុ ាំងត្ពហមចត្ក្ 
ឲ្យត្បត្ពឹរេនៅ ។ 

៤-បនុ ចបរ ំភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ អវនក្េហិិត្ំ បបុវេនោិស ំអនសុសរត្ិ វសយយថិទំ – 
ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តួយនទៀរ ត្ពះរថាគរ រលឹក្ន ើញ នូវបុនពវនិវាសៈជ្ញនត្ចើនត្បការ គឺ  

ឯក្មប ិជាត្ិ ំវទេប ិជាត្ិវោ ។បេ។ រលឹក្ន ើញ ១ជ្ញរិ ២ ជ្ញរិ ។នប។  
ឥត្ិ សាការ ំ សឧវទេស ំ អវនក្េហិិត្ំ បបុវេនោិស ំ អនសុសរត្ិ រលឹក្ន ើញ នូវ 

បុនពវនិវាសៈ ជ្ញនត្ចើនត្បការ ត្ពតទ ាំងអាការៈ ត្ពតទ ាំងឧនទទសែូនចាះ 
យមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ អវនក្េហិិត្ំ បុបវេនោិស ំ អនសុសរត្ិ វសយយថិទំ – 

ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ត្ពះរថាគរ រលឹក្ន ើញ នូវបុនពវនិវាសៈ ជ្ញនត្ចើនត្បការ គឺ 
ឯក្មប ិជាត្ិ ំវទេប ិជាត្ិវោ ។បេ។ រលឹក្បាន ១ជ្ញរិ ២ជ្ញរិ ។នប។  
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ឥត្ិ សាការ ំ សឧវទេស ំ អវនក្េហិិត្ំ បុបវេនោិស ំ អនសុសរត្ិ រលឹក្ន ើញនូវ 
បុនពវនិវាសៈ ជ្ញនត្ចើនត្បការ ត្ពតទ ាំងអាការៈ ត្ពតទ ាំងឧនទទសែូនចាះ  

ឥទមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ត្ថាគត្ពេ ំ វោត្ិ យ ំ ពេ ំ អាគមម ត្ថាគវោ 
អាសភំ ឋាន ំ បដិជានាត្ិ បរសិាស ុ សហីនាទំ នទត្ិ ព្ពហមចក្កំ  បេវត្តត្ិ ម្នា លភិក្ខុ  
ទ ាំងឡាយ ននះជ្ញរថាគរពលៈ របស់ត្ពះរថាគរ ដែលត្ពះរថាគរ បានអាត្ស័យ 
ពលៈនហើយ នបេជ្ញា នូវនហរុែ៏ត្បនសើរ បនលឺសីហនាទ ក្ាុងពួក្បរសិទយ ញុ ាំងត្ពហមចត្ក្ 
ឲ្យត្បត្ពឹរេនៅ ។ 

៥-បនុ ចបរ ំ ភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ ទិបវេន ចក្ខុ នា េសិវុទេន អត្ិក្កន តមានសុវក្ន 
។បេ។ យថាក្មមូបវគ សវត្ត បជានាត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តួយនទៀរ ត្ពះរថាគរ 
ម្ននចក្ខុ ែូចជ្ញទិពវ ែ៏បរសុិទធ ក្នលងហួសចក្ខុ  របស់តនុសស្តមតា ។នប។ ែឹងចាស់នូវសរវ 
ទ ាំងឡាយ ដែលអននាទ លនៅតាតក្តម 

យមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ ទិបវេន ចក្ខុ នា េសិវុទេន អត្ិក្កន តមានសុវក្ន ។បេ។ 
ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ត្ពះរថាគរ ម្ននចក្ខុ ែូចជ្ញទិពវែ៏បរសុិទធ ក្នលងហួសចក្ខុ  របស់ 
តនុសស្តមតា ។នប។  

យថាក្មមូបវគ សវត្ត បជានាត្ិ ែឹងចាស់នូវសរវទ ាំងឡាយ ដែលអននាទ លនៅ 
តាតក្តម 

ឥទមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ត្ថាគត្ពេ ំ វោត្ិ យ ំ ពេ ំ អាគមម ត្ថាគវោ 
អាសភំ ឋាន ំ បដិជានាត្ិ បរសិាស ុ សហីនាទំ នទត្ិ ព្ពហមចក្កំ  បេវត្តត្ិ ម្នា ល 
ភិក្ខុទ ាំងឡាយ ននះជ្ញរថាគរពលៈ របស់ត្ពះរថាគរ ដែលត្ពះរថាគរ បានអាត្ស័យ 
ពលៈនហើយ នបេជ្ញា នូវនហរុែ៏ត្បនសើរ បនលឺសីហនាទ ក្ាុងពួក្បរសិទយ ញុ ាំងត្ពហមចត្ក្ 
ឲ្យត្បត្ពឹរេនៅ ។ 

៦-បនុ ចបរ ំ ភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ អាសោន ំ ខោ ។បេ។ សចឆិក្ោេ  ឧបសមបជ្ជ 
េហិរត្ ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តួយនទៀរ ត្ពះរថាគរ បានន្វើឲ្យជ្ញក់្ចាស់ សនត្តចនូវ 
នចនតាចវតុិរេិ និងបញ្ញា វតុិរេិ ដែលតិនម្ននអាសវៈ នត្រះអស់អាសវៈទ ាំងឡាយ នោយ 
ត្បាជ្ញា ែ៏ឧរេត នោយខ្លួនឯង ក្ាុងបចចុបបនា 
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យមប ិភិក្ខ វេ ត្ថាគវោ អាសោន ំខោ ។បេ។ សចឆិក្ោេ  ឧបសមបជ្ជ េហិរត្ិ 
ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ត្ពះរថាគរ ន្វើឲ្យជ្ញក់្ចាស់ សនត្តច ។នប។ នត្រះអស់អាសវៈ 
ទ ាំងឡាយ  

ឥទមប ិ ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ត្ថាគត្ពេ ំ វោត្ិ យ ំ ពេ ំ អាគមម ត្ថាគវោ 
អាសភំ ឋាន ំ បដិជានាត្ិ បរសិាស ុ សហីនាទំ នទត្ិ ព្ពហមចក្កំ  បេវត្តត្ិ ម្នា លភិក្ខុ  
ទ ាំងឡាយ ននះជ្ញរថាគរពលៈ របស់ត្ពះរថាគរ ដែលត្ពះរថាគរ បានអាត្ស័យ 
ពលៈនហើយ នបេជ្ញា នូវនហរុែ៏ត្បនសើរ បនលឺសីហនាទ ក្ាុងពួក្បរសិទយ ញុ ាំងត្ពហមចត្ក្ 
ឲ្យត្បត្ពឹរេនៅ ។  

ឥមាន ិ វោ ភិក្ខ វេ ឆ ត្ថាគត្សស ត្ថាគត្ពលាន ិ វយហិ ពវេហិ 
សមនាា គវោ ត្ថាគវោ អាសភំ ឋាន ំ បដិជានាត្ិ បរសិាស ុ សហីនាទំ នទត្ិ 
ព្ពហមចក្កំ  បេវត្តត្ ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ រថាគរពលៈ របស់ត្ពះរថាគរ ទ ាំង ៦ 
ត្បការននះ ដែលត្ពះរថាគរ បានត្បក្បនោយពលៈនហើយ នបេជ្ញា នូវនហរុែ៏ត្បនសើរ 
បនលឺសីហនាទ ក្ាុងពួក្បរសិទយ ញុ ាំងត្ពហមចត្ក្ ឲ្យត្បត្ពឹរេនៅ ។ 

១-ត្ព្ត្ វច ភិក្ខ វេ បវរ ត្ថាគត្ំ ឋានញ្ច ឋានវោ អដ្ឋា នញ្ច អដ្ឋា នវោ 
យថាភតូ្ំ ញាវេន ឧបសង្ កមិោេ  បញ្ហំ  បុចឆន ត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ នបើជនទ ាំងឡាយ 
ែទទ ចូលតក្រក្ត្ពះរថាគរ នហើយសួរត្បស្នា  ត្រង់ការែឹងជ្ញក់្ោក់្នូវនហរុ តាតនហរុ 
ផង នូវអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុ តាតអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុផង 

 យថា យថា ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ឋានញ្ច ឋានវោ អដ្ឋា នញ្ច អដ្ឋា នវោ 
យថាភតូ្ំ ញាេំ េទិិត្ំ ត្ថា ត្ថា វត្ស ំ ត្ថាគវោ ឋានញ្ច ឋានវោ អដ្ឋា នញ្ច 
អដ្ឋា នវោ យថាភតូ្ំ ញាវេន បញ្ហំ  បុវដ្ឋា  ពាក្វោត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
ញណដែលត្ពះរថាគរ ែឹងជ្ញក់្ោក់្នូវនហរុ តាតនហរុផង នូវអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុ 
តាតអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុផង  យ៉ា ងណាៗ ត្ពះរថាគរ ក៏្ន្លើយនោះត្បស្នា  ដែលពួក្ជន 
ទ ាំងននាះសួរនហើយ តាតការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវនហរុតាតនហរុផង នូវអាំនពើតិនដតនជ្ញ 
នហរុ តាតអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុផង  យ៉ា ងននាះៗ បាន ។ 

២-ត្ព្ត្ វច ភិក្ខ វេ បវរ ត្ថាគត្ំ អត្ីោនាគត្បចចុបបនាា ន ំ ក្មមសមាទានាន ំ
ឋានវសា វហតុ្វសា េបិាកំ្ យថាភតូ្ំ ញាវេន ឧបសង្ កមិោេ  បញ្ហំ  បចុឆន ត ិ
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ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ នបើជនទ ាំងឡាយែទទ ចូលតក្រក្ត្ពះរថាគរ នហើយសួរត្បស្នា  
ត្រង់ការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវវបិាក្ របស់កុ្សលក្តម និងអកុ្សលក្តម ដែលសរវន្វើនហើយ 
ទ ាំងអរីរ ទ ាំងអនាគរ និងបចចុបបនា តាតបចច័យ តាតនហរុ 

យថា យថា ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស អត្ីោនាគត្បចចុបបនាា ន ំ ក្មមសមាទានាន ំ
ឋានវសា វហតុ្វសា េបិាកំ្ យថាភតូ្ំ ញាេំ េទិិត្ំ ត្ថា ត្ថា វត្ស ំ ត្ថាគវោ 
អត្ីោនាគត្បចចុបបនាា ន ំក្មមសមាទានាន ំឋានវសា វហតុ្វសា េបិាកំ្ យថាភតូ្ំ 
ញាវេន បញ្ហំ  បវុដ្ឋា  ពាក្វោត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ញណដែលត្ពះរថាគរ ែឹង 
ជ្ញក់្ោក់្ នូវវបិាក្ របស់កុ្សល និងអកុ្សលដែលសរវន្វើនហើយ ទ ាំងអរីរ ទ ាំងអនាគរ 
និងបចចុបបនា តាតបចច័យ តាតនហរុ យ៉ា ងណាៗ  ត្ពះរថាគរ ក៏្ន្លើយនោះត្បស្នា  ដែល 
ពួក្ជនទ ាំងននាះសួរនហើយ នោយការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវវបិាក្ របស់កុ្សលក្តម និង 
អកុ្សលក្តម ដែលសរវន្វើនហើយ ទ ាំងអរីរ ទ ាំងអនាគរ និងបចចុបបនា តាតបចច័យ 
តាតនហរុ យ៉ា ងននាះៗ បាន ។ 

៣-ត្ព្ត្ វច ភិក្ខ វេ បវរ ត្ថាគត្ំ ឈានេវិមាក្ខ សមាធិសមាបត្តីន ំសកិំ្វេស ំ
វោទាន ំ េុដ្ឋា ន ំ យថាភតូ្ំ ញាវេន ឧបសង្ កមិោេ  បញ្ហំ  បចុឆន ត ិម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
នបើជនទ ាំងឡាយែទទ ចូលតក្រក្ត្ពះរថាគរ នហើយសួរត្បស្នា  ត្រង់ការែឹងជ្ញក់្ោក់្ 
នូវនសចក្េីនៅហមង នសចក្េីផូរផង់ និងការនចញចាក្ឈាន វនិម្នក្ខ សម្ន្ិ និងសម្នបរេិ 

យថា យថា ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស ឈានេវិមាក្ខ សមាធិសមាបត្តីន ំសកិំ្វេស ំ
វោទាន ំ េុដ្ឋា ន ំ យថាភតូ្ំ ញាេំ េទិិត្ំ ត្ថា ត្ថា វត្ស ំ ត្ថាគវោ 
ឈានេវិមាក្ខ សមាធិសមាបត្តីន ំ សកិំ្វេស ំ វោទាន ំ េុដ្ឋា ន ំ យថាភតូ្ំ ញាវេន 
បញ្ហំ  បវុដ្ឋា  ពាក្វោត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ញណដែលត្ពះរថាគរ ែឹងជ្ញក់្ោក់្នូវ 
នសចក្េនីៅហមង នសចក្េីផូរផង់ និងការនចញចាក្ឈាន វនិម្នក្ខ សម្ន្ិ និងសម្នបរេិ 
 យ៉ា ងណាៗ ត្ពះរថាគរ ក៏្ន្លើយនោះត្បស្នា  ដែលពួក្ជនទ ាំងននាះសួរនហើយ នោយការ 
ែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវនសចក្េីនៅហមង នសចក្េីផូរផង់ និងការនចញចាក្ឈាន វនិម្នក្ខ សម្ន្ិ 
និងសម្នបរេ ិ យ៉ា ងននាះៗ បាន ។ 
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៤-ត្ព្ត្ វច ភិក្ខ វេ បវរ ត្ថាគត្ំ បបុវេនោិសានសុសត្ិ ំ យថាភតូ្ំ ញាវេន 
ឧបសង្ កមិោេ  បញ្ហំ  បចុឆន ត ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ នបើជនទ ាំងឡាយែទទ ចូលតក្រក្ 
ត្ពះរថាគរ នហើយសួរត្បស្នា  ត្រង់ការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវបុនពវនិវាស្ននុសសរិ 

យថា យថា ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស បបុវេនោិសានសុសត្ិ ំយថាភតូ្ំ ញាេំ េទិិត្ំ 
ត្ថា ត្ថា វត្ស ំ ត្ថាគវោ បបុវេនោិសានសុសត្ិ ំ យថាភតូ្ំ ញាវេន បញ្ហំ  បវុដ្ឋា  
ពាក្វោត្ ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ញណដែលត្ពះរថាគរែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវ 
បុនពវនិវាស្ននុសសរិ  យ៉ា ងណាៗ រថាគរ ក៏្ន្លើយនោះត្បស្នា  ដែលពួក្ជនទ ាំងននាះ 
សួរនហើយ តាតការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវបុនពវនិវាស្ននុសសរិ  យ៉ា ងននាះៗ បាន ។ 

៥-ត្ព្ត្ វច ភិក្ខ វេ បវរ ត្ថាគត្ំ សោត ន ំ ចុត្បូបាត្ំ យថាភតូ្ំ ញាវេន 
ឧបសង្ កមិោេ  បញ្ហំ  បចុឆន ត ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ នបើជនទ ាំងឡាយែទទ ចូលតក្រក្ 
ត្ពះរថាគរ នហើយសួរត្បស្នា  ត្រង់ការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវចុរិ និងបែិសនធិ របស់សរវ 
ទ ាំងឡាយ  

យថា យថា ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស សោត ន ំ ចុត្បូបាត្ំ យថាភតូ្ំ ញាេំ េទិិត្ ំ
ត្ថា ត្ថា វត្ស ំ ត្ថាគវោ សោត ន ំ ចុត្បូបាត្ំ យថាភតូ្ំ ញាវេន បញ្ហំ  បវុដ្ឋា  
ពាក្វោត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ញណដែលត្ពះរថាគរែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវចុរិ និង 
បែិសនធិ របស់សរវទ ាំងឡាយ  យ៉ា ងណាៗ ត្ពះរថាគរ ក៏្ន្លើយនោះត្បស្នា  ដែលពួក្ជន 
ទ ាំងននាះសួរនហើយ នោយការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវចុរិ និងបែិសនធិ របស់សរវទ ាំងឡាយ 
 យ៉ា ងននាះៗ បាន ។ 

៦-ត្ព្ត្ វច ភិក្ខ វេ បវរ ត្ថាគត្ំ អាសោន ំ ខោ ។បេ។ យថាភតូ្ំ ញាវេន 
ឧបសង្ កមិោេ  បញ្ហំ  បចុឆន ត ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ នបើជនទ ាំងឡាយែទទ ចូលតក្រក្ 
ត្ពះរថាគរ នហើយសួរត្បស្នា  ត្រង់ការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវនសចក្េីអស់នៅ ទនអាសវៈ 
ទ ាំងឡាយ  

យថា យថា ភិក្ខ វេ ត្ថាគត្សស អាសោន ំ ខោ ។បេ។ យថាភតូ្ំ ញាេំ 
េទិិត្ំ ត្ថា ត្ថា វត្ស ំត្ថាគវោ អាសោន ំខោ ។បេ។ យថាភតូ្ំ ញាវេន បញ្ហំ  
បវុដ្ឋា  ពាក្វោត្ិ ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ញណដែលត្ពះរថាគរ ែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវ 
នសចក្េីអស់នៅ ទនអាសវៈទ ាំងឡាយ  យ៉ា ងណាៗ ត្ពះរថាគរ ក៏្ន្លើយនោះត្បស្នា  
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ដែលពួក្ជនទ ាំងននាះសួរនហើយ តាតការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវនសចក្េីអស់នៅ ទនអាសវៈ 
ទ ាំងឡាយ  យ៉ា ងននាះៗបាន ។ 

១-ត្ព្ត្ ភិក្ខ វេ យមបទិំ ឋានញ្ច ឋានវោ អដ្ឋា នញ្ច អដ្ឋា នវោ យថាភតូ្ំ 
ញាេំ ត្មប ិសមាហិត្សស េទាមិ វនា អសមាហិត្សស ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ រថាគរ 
នរល នូវការែឹងជ្ញក់្ោក់្នូវនហរុ តាតនហរុផង នូវអាំនពើតិនដតនជ្ញនហរុ តាតអាំនពើ 
តិនដតនជ្ញនហរុផងននាះ ថាជ្ញរបស់បុគគល ដែលម្ននចិរេតា ាំងម្នាំ តិនដតនរបស់បុគគល 
ដែលម្ននចិរេតិនតា ាំងម្នាំនទ ។ 

២-យមបទិំ អត្ីោនាគត្បចចុបបនាា ន ំ ក្មមសមាទានាន ំ ឋានវសា វហតុ្វសា 
េបិាកំ្ យថាភតូ្ំ ញាេំ ត្មប ិសមាហិត្សស េទាមិ វនា អសមាហិត្សស រថាគរ 
នរល នូវការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវវបិាក្របស់កុ្សលក្តម និងអកុ្សលក្តម ដែលសរវន្វើ 
នហើយ ទាំងអរីរ ទ ាំងអនាគរ និងបចចុបបនា តាតបចច័យ តាតនហរុននាះ ថាជ្ញរបស់បុគគល 
ដែលម្ននចិរេតា ាំងម្នាំ តិនដតនរបស់បុគគលដែលម្ននចិរេតិនតា ាំងម្នាំនទ ។ 

៣-យមបទិំ ឈានេវិមាក្ខ សមាធិសមាបត្តីន ំ សកិំ្វេស ំ វោទាន ំ េុដ្ឋា ន ំ
យថាភតូ្ំ ញាេំ ត្មប ិ សមាហិត្សស េទាមិ វនា អសមាហិត្សស ម្នា លភិក្ខុ  
ទ ាំងឡាយ រថាគរនរលនូវការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវនសចក្េីនៅហមង នសចក្េីផូរផង់ និងការ 
នចញចាក្ឈាន វនិម្នក្ខ សម្ន្ិ និងសម្នបរេិននាះ ថាជ្ញរបស់បុគគល ដែលម្ននចិរេតា ាំង 
ម្ន ាំ តិនដតនរបស់បុគគល ដែលម្ននចិរេតិនតា ាំងម្នាំនទ ។  

៤-យមបទិំ បបុវេនោិសានសុសត្ិ ំ យថាភតូ្ំ ញាេំ ត្មប ិ សមាហិត្សស េទាមិ 
វនា អសមាហិត្សស ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ រថាគរនរលនូវការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវ 
បុនពវនិវាស្ននុសសរិននាះ ថាជ្ញរបស់បុគគល ដែលម្ននចិរេតា ាំងម្នាំ តិនដតនរបស់បុគគល 
ដែលម្ននចិរេតិនតា ាំងម្នាំនទ ។ 

៥-យមបទិំ សោត ន ំ ចុត្បូបាត្ំ យថាភតូ្ំ ញាេំ ត្មប ិ សមាហិត្សស េទាមិ 
វនា អសមាហិត្សស រថាគរ នរលនូវការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវចុរិ និងបែិសនធិ របស់ 
សរវទ ាំងឡាយននាះ ថាជ្ញរបស់បុគគល ដែលម្ននចិរេតា ាំងម្នាំ តិនដតនរបស់បុគគល 
ដែលម្ននចិរេតិនតា ាំងម្នាំនទ ។ 
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៦-យមបទិំ អាសោន ំខោ ។បេ។ យថាភតូ្ំ ញាេំ ត្មប ិសមាហិត្សស េទាមិ 
វនា អសមាហិត្សស រថាគរនរល នូវការែឹងជ្ញក់្ោក់្ នូវនសចក្េីអស់នៅ ទនអាសវៈ 
ទ ាំងឡាយននាះ ថាជ្ញរបស់បុគគល ដែលម្ននចិរេតា ាំងម្នាំ តិនដតនរបស់បុគគល ដែលម្នន 
ចិរេតិនតា ាំងម្នាំនទ ។ 

ឥត្ិ វោ ភិក្ខ វេ សមាធិ មវគោ  អសមាធិ កុ្មមវគោ ត្ិ។ ទសមំ។ 
ម្នា លភិក្ខុទ ាំងឡាយ សម្ន្ិ ជ្ញផលូវត្រូវ អសម្ន្ិ ជ្ញផលូវខុ្ស ែូចបានសាំដែងតក្នហើយ ។ 
សូត្រទី១០។ 

មោេវគោ  ឆវដ្ឋា ។ 
ចប់ តហាវគគ ទី១ ។ 

ត្សសុទាេ ន ំ៖ 
ឧទទ នទនតហាវគគននាះគឺ 

វសាវោ ផគោុ វនា ភិជាត្ិ,  អាសោ ទារុហត្ថិ ច; 
មវជ្េ ញាេំ នបិវេធិកំ្,   សហីនាវទាត្ិ វត្ ទសាត្ិ។ 

និយយអាំពីនរឿងត្ពះនេរៈ នឈាម ះនស្នណៈ ១ ត្ពះនេរៈនឈាម ះផគគុណៈ អភិជ្ញរិ ៦ 
 យ៉ា ង ១ អាសវៈទ ាំងឡាយ ១ នរឿងទរុក្តមិក្ៈត្ជះថាល នឹងភិក្ខុ ត្បា ាំរូប ១ ចិរេហរថិស្នរបុីរេ ១ 
នតរេយយបញ្ញា  ក្ាុងបរាយនវគគ ១ ត្ពះអាននទ ចុះនៅជត្តះខ្លួន ក្ាុងទឹក្សទឹងអចិរវរី ១ 
និនពវ្ិក្បរយិយ ១ ពលៈ ៦  យ៉ា ង ១ ។ 


