
1 

 

ខន្ធបរតិ្តវត្ថ ុ

(ររឿងខន្ធបរតិ្ត) 

 
សម័យន ោះឯង ភិក្ខុ ១ របូពស់ចឹក្ន ើយក៏្ស្លល ប់នៅ ។ ភិក្ខុទាំងឡាយរាបបងគាំទូលនស

ចក្្តន៎ុោះចាំន ោះរពោះមានរពោះភាគ ។នប ។ រពោះអងគរទង់រាស់ថា មាន ល ភិក្ខុទាំងឡាយ បានជា
ដូន ន្ ោះ នរ ោះភិក្ខុន ោះមិនផាយនមាត ចិត្តនៅាន់រត្កូ្លនសតចពស់ទាំង ៤ ។ មាន លភិក្ខុ
ទាំងឡាយ របសិននបើភិក្ខុន ោះបានផាយនមាត ចិត្ត នៅាន់រត្កូ្លនសតចពស់ទាំង ៤ មាន លភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ភិក្ខុន ោះនបើទុក្ជាពស់ចឹក្ក៏្មិនបានស្លល ប់នទ ។ រត្កូ្លនសតចពស់ទាំង ៤ ន ោះ ដូច
នមតចខ្លោះ ។ រត្កូ្លនសតចពស់ទាំង ៤ ន ោះ គឺ រត្កូ្លនសតចពស់ន ម្ ោះវរិបូក្ខៈ រត្កូ្លនសតចពស់
ន ម្ ោះឯរាបថៈ រត្កូ្លនសតចពស់ន ម្ ោះឆពាបុត្តៈ រត្កូ្លនសតចពស់ន ម្ ោះក្ណ្ហា នោត្មក្ៈ 
មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុន ោះបានជាដូន ន្ ោះ នរ ោះភិក្ខុន ោះមិនបានផាយនមាត ចិត្ត នៅាន់
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រត្កូ្លនសតចពស់ទាំង ៤ ននោះឯង ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ របសិននបើភិក្ខុន ោះ បានផាយនមាត
ចិត្តនៅាន់រត្កូ្លនសតចពស់ទាំង ៤ ននោះ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុន ោះនបើទុក្ជាពស់ចឹក្ក៏្មិន
បានស្លល ប់នទ ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ត្ថាគត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិក្ខុផាយនមាត ចិត្ត នៅាន់រត្កូ្ល
នសតចពស់ ទាំង ៤ ននោះ នដើមប្រគប់រគងខ្លួន នដើមប្រក្ាខ្លួន នដើមបា្រ រខ្លួន ។ មាន លភិក្ខុ
ទាំងឡាយ អនក្ទាំងឡាយរត្ូវនធវើនមាត ចិត្តយ៉ាងននោះឯង ៖ 

វិ រូ បក្ខេហ  ិវខ វខ ្ត,ំ   ខ ្តំវឯរាក្ខេ  ិវខ ; 

ឆព្យាក្ុខ្ត  ិវខ វខ ្តំ,   ខ ្តំវេណ្ហ ាខោ្ ខេិ វច។ 

 នមាត របស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្រត្កូ្លនសតចពស់ន ម្ ោះ វរិបូក្ខៈផង 

នមាត របស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្រត្កូ្លនសតចពស់ន ម្ ោះ ឯរាបថៈផង នមាត

របស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្រត្កូ្លនសតចពស់ន ម្ ោះ ឆពាបុត្តៈផង នមាត របស់

នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្រត្កូ្លនសតចពស់ន ម្ ោះ ក្ណ្ហា នោត្មក្ៈផង។ 

អបាទខេ  ិ ខ វខ ្តំ,   ខ ្តំវទវ  បាទខេិ វខ ; 

ច្ុក្បខទ  ិវខ វខ ្តំ,   ខ ្តំវព្យិុក្បខទ  ិវខ ។ 

នមាត របស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្សត្វមិនមាននជើងផង នមាត របស់

នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្សត្វមាននជើងព្រផង នមាត របស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) 

ជាមួយនឹងពួក្សត្វមាននជើងបួនផង នមាត របស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្សត្វ

មាននជើងនរចើនផង។ 

មា  ំវអបាទខោវ  ិិំស ,  មាវ ំវ  ិិំស  ទវ  បាទខោ; 

មាវ ំវច្ុក្បខោវ  ិិំស ,   មាវ ំវ  ិិំស វព្យិុក្បខោ។ 
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សត្វោម ននជើង កុ្ាំនបៀត្នបៀននយើង សត្វមាននជើងព្រ កុ្ាំនបៀត្នបៀននយើងន ើយ  សត្វមាន
នជើងបួន កុ្ាំនបៀត្នបៀននយើង សត្វមាននជើងនរចើន កុ្ាំនបៀត្នបៀននយើងន ើយ ។  

សខព្យេវសត្ត ាវសខព្យេវបាណ្,  សខព្យេវភតូ្វចវខេិលា; 

សខព្យេវភទ្រោន វក្សសនត,ុ   មាវេញ្ច   បាក្មាគមា។ 

ពួក្សត្វទាំងអស់ផង ពួក្បាណៈទាំងអស់ ផង ពួក្ភូត្ទាំងអស់ផង រគប់យ៉ាង សត្វ

ទាំងអស់ (ន ោះ) ចូរន ើញនូវអារមមណ៍ដ៏ចនរមើន អាំនពើដ៏អារក្ក់្តិ្ចតួ្ចកុ្ាំប្មក្ន ើយ ។ 

អក្បមាខណ្វព្យខុោធ ា,   អក្បមាខណ្វធខមាម ា; 

អក្បមាខណ្វសខឃោ,   ក្មាណិន្ត ាន វសូសីបាន ; 

អ  ិិ រចឆ េស្ក្ទ,ី   ឧណណន្ភ  សូព្យ ូសូ ោ។ 

 រពោះពុទធមានគុណរបមាណមិនបាន រពោះធម៌មានគុណរបមាណមិនបាន រពោះសងឃ មាន
គុណរបមាណមិនបាន ពួក្សត្តទ្ ជាតិ្គឺ ពស់ ខ្ទួយ ក្ក្ែប ព្ង ង តុ្ក្ក្ក្ និង ក្ណតុ រ ជាសត្វ

របក្បនោយគុណសមបតិ្ត (តិ្ច)។ 

េត្វខ វូោហ ាវេត្វខ វក្ូ រត្ត ា, វក្ដ េក នតវុភតូ្ន ; 

  ខោិំវនខមាវភគិខត្,   នខមាវស្តននំវសមាម ាស េោុធ ានំ។ 

ាររក្ានយើងបាននធវើន ើយ នសចក្្តារ រនយើង បាននធវើន ើយ សត្វទាំងឡាយចូរ
នចៀសនចញនៅ នយើងនធវើកិ្រយិនមស្លា រចាំន ោះរពោះមានរពោះភាគ នធវើកិ្រយិនមស្លា រចាំន ោះរពោះ

សមាម សមពុទធទាំង ៧ រពោះអងគ (មានរពោះពុទធរទង់រពោះ មវបិសស្ជានដើម)។  

(វនិយបិដក ចូឡវគគ ខុទ្ទកវត្ថុកខនកធ បិដកលលខ ១០ ទ្ពំ័រ ១៣៩-៤១) 

លោយលខមរ អភិធម្មា វតារ 

 


