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ខន្ធបរ ិត្តវត្ថុ
(ររឿងខន្ធបរត្ត
ិ )

សម័យន

ោះឯង ភិ ក្ុខ ១ រូបពស់ចឹក្ន

ើយក្៏ស្លលប់នៅ ។ ភិ ក្ុទាំ
ខ ងឡាយរាបបងគាំទូលនស

ចក្្តនុ៎ោះចាំន

ោះរពោះមានរពោះភាគ ។នប ។ រពោះអងគរទង់រាស់ថា មានល ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ បានជា

ដូន្នោះ នរ

ោះភិក្ុនខ

ោះមិនផាយនមាតចិ ត្តនៅាន់ រត្ក្ូលនសតចពស់ទាំង ៤ ។ មានលភិក្ុខ

ទាំងឡាយ របសិននបើភិក្ុនខ
ទាំងឡាយ ភិ ក្ុនខ

ោះបានផាយនមាតចិ ត្ត នៅាន់រត្ក្ូលនសតចពស់ទាំង ៤ មានលភិ ក្ុខ

ោះនបើទុក្ជាពស់ចឹក្ក្៏មិនបានស្លលប់ នទ ។ រត្ក្ូលនសតចពស់ទាំង ៤ ន

នមតចខ្លោះ ។ រត្ក្ូលនសតចពស់ទាំង ៤ ន

ោះ ដូច

ោះ គឺ រត្ក្ូ លនសតចពស់ន្មោះវ ិរូបក្ខៈ រត្ក្ូលនសតចពស់

ន្មោះឯរាបថៈ រត្ក្ូលនសតចពស់ន្មោះឆពាបុត្តៈ រត្ក្ូលនសតចពស់ន្មោះក្ណ្ហ
ា នោត្មក្ៈ
មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ភិ ក្ុខន

ោះបានជាដូន្នោះ នរ

ោះភិ ក្ុនខ

ោះមិនបានផាយនមាតចិត្ត នៅាន់
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រត្ក្ូលនសតចពស់ទាំង ៤ ននោះឯង ។ មានលភិ ក្ុទាំ
ខ ងឡាយ របសិននបើភិក្ុនខ
ចិត្តនៅាន់រត្ក្ូលនសតចពស់ទាំង ៤ ននោះ មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ភិ ក្ុនខ

ោះ បានផាយនមាត

ោះនបើទុក្ជាពស់ចឹក្ក្៏ មិន

បានស្លលប់នទ ។ មានលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ត្ថាគត្អនុញ្ញាត្ឲ្យភិ ក្ុផាយនមា
ខ
ត ចិ ត្ត នៅាន់ រត្ក្ូ ល
នសតចពស់ ទាំង ៤ ននោះ នដើ មប្រគប់ រគងខ្លួន នដើ មប្រក្ាខ្លួន នដើ មប្ារ

រខ្លួន ។ មានលភិ ក្ុខ

ទាំងឡាយ អនក្ទាំងឡាយរត្ូវនធវើនមាតចិត្តយ៉ាងននោះឯង ៖
វិូបរ ក្ខេហិវខ វខ ្ត,ំ

ខ ្តំវឯរាក្ខេិវខ ;

ឆព្យាក្ុខ្តិវខ វខ ្តំ,

ខ ្តំវេណ្
ហ ាខោ្ ខេិវច។

នមាតរបស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួ យនឹងពួក្រត្ក្ូលនសតចពស់ន្មោះ វ ិរូបក្ខៈផង
នមាតរបស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្រត្ក្ូលនសតចពស់ន្មោះ ឯរាបថៈផង នមាត
របស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្រត្ក្ូលនសតចពស់ន្មោះ ឆពាបុត្តៈផង នមាតរបស់
នយើង (ចូររបរពឹត្នត ៅ) ជាមួយនឹងពួក្រត្ក្ូលនសតចពស់ន្មោះ ក្ណ្ហ
ា នោត្មក្ៈផង។
អបាទខេិ ខ វខ ្តំ,

ខ ្តំវទវបាទខេិវខ ;

ច្ុក្បខទិវខ វខ ្តំ,

ខ ្តំវព្យិុក្បខទិវខ ។

នមាតរបស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្សត្វមិនមាននជើងផង នមាតរបស់
នយើង (ចូររបរពឹត្នត ៅ) ជាមួយនឹងពួក្សត្វមាននជើងព្រផង នមាតរបស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ)
ជាមួយនឹងពួក្សត្វមាននជើងបួនផង នមាតរបស់នយើង (ចូររបរពឹត្តនៅ) ជាមួយនឹងពួក្សត្វ
មាននជើងនរចើនផង។
មា

ំវអបាទខោវិិំស,

មាវ ំវច្ុក្បខោវិិំស,

មាវ ំវិិំស ទវបាទខោ;
មាវ ំវិិំសវព្យិុក្បខោ។

3

សត្វោមននជើង ក្ុាំនបៀត្នបៀននយើង សត្វមាននជើងព្រ ក្ុាំនបៀត្នបៀននយើងន
នជើងបួន ក្ុាំនបៀត្នបៀននយើង សត្វមាននជើងនរចើន ក្ុាំនបៀត្នបៀននយើងន

ើយ សត្វមាន

ើយ ។

សខព្យេវសត្
ត ាវសខព្យេវបាណ្,

សខព្យេវភូត្វចវខេិលា;

សខព្យេវភទ្រោនវក្សសនត ុ,

មាវេញ្ច បាក្មាគមា។

ពួក្សត្វទាំងអស់ផង ពួក្បាណៈទាំងអស់ ផង ពួក្ភូត្ទាំងអស់ផង រគប់យ៉ាង សត្វ
ទាំងអស់ (ន

ោះ) ចូរន

ើញនូវអារមមណ៍ដ៏ចនរមើន អាំនពើដ៏អារក្ក្់ត្ិចត្ួចក្ុាំប្មក្ន

ើយ ។

អក្បមាខណ្វព្យុខោធ,ា

អក្បមាខណ្វធខមាមា;

អក្បមាខណ្វសខឃោ,

ក្មាណិន្តានវសូ ីសបាន;

រ េស្ក្ទី,
អិ ិចឆ

ឧណណ ន្ភ សូព្យូ ស
ូ ោ។

រពោះពុទធមានគុណរបមាណមិនបាន រពោះធម៌មានគុណរបមាណមិនបាន រពោះសងឃ មាន
គុណរបមាណមិនបាន ពួក្សត្តទ្
របក្បនោយគុណសមបត្ិត (ត្ិច)។

ជាត្ិគឺ ពស់ ខ្ទួយ ក្ក្ែប ព្ង

ង ត្ុក្ក្ក្ និ ង ក្ណុត រ ជាសត្វ

េត្វខ វូោ
ហ ាវេត្វខ វក្ូ រត្
ត ,ា វក្ដេក នត ុវភូត្ន;
ខោិំវនខមាវភគិខត្,
ាររក្ានយើងបាននធវើន

ើយ

នខមាវស្តនំវន សមាមាស េ ុោធានំ។

នសចក្្ា
ត រ

នចៀសនចញនៅ នយើងនធវើក្ិរ ិយនមស្លារចាំន

រនយើង

បាននធវើន

ើយ

សត្វទាំងឡាយចូរ

ោះរពោះមានរពោះភាគ នធវើក្ិរ ិយនមស្លារចាំន

សមាមសមពុទធទាំង ៧ រពោះអងគ (មានរពោះពុ ទធរទង់ រពោះ

មវ ិបសស្ជានដើ ម)។

(វនយប
ដក
ចូ ឡវគគ ខុទ្ក
១០ ទ្ំព័រ ១៣៩-៤១)
ទ វត្ថុកខនកធ បដកលលខ
ិ
ិ
ិ
លោយលខមរ អភធម្ម
ា វតារ
ិ

ោះរពោះ

