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បញ្ចវគ្គយិភិក្ខជុាអ្នក្ណា 

ម្នន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តថាគតម្ននសេចក្តីតតិិះរិិះ
យ៉ា ងសនិះថា អាត្មា អញគួរេម្មតងធម៌សតោេអនក្ណា
ជាមុនហ្ន៎ អនក្ណានឹងតត្មេ់ដឹងធម៌សនិះឆាប់រហ័្េ
ោនហ្ន៎ ។   

ម្នន លភិក្ខុទ ាំងឡាយតថាគតម្ននសេចក្តីតតិិះរិិះ
យ៉ា ងសនិះសទៀតថា បញ្ច វគគិយភិក្ខុទ ាំងឡាយម្នន
ឧបការៈសតចើនដល់តថាគត សតរិះោនបសតមើតថាគត
ម្ដលក្ាំពុងបញ្ជូ នចិតតសៅកាន់សេចក្ដីពាយម សបើ
ដូស ន្ ិះ គួរតថាគតេម្មតងធម៌សតោេបញ្ច វគគិយភិក្ខុជា
មុនចុិះ ។  

ម្នន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តថាគតសេចក្តីតតិិះរិិះ
យ៉ា ងសនិះថា ឥឡូវសនិះ បញ្ច វគគិយភិក្ខុទ ាំងឡាយសៅឯ
ណាហ្ន៎ ។  
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ម្នន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តថាគតោនសឃើញពួក្
បញ្ច វគគិយភិក្ខុ សៅក្នុងឥេិបតនមិគទយវន័សទៀបតកុ្ង
ររាណេី សោយទិពវចក្ខុ ដ៏បរេុិទធស្អា តក្នលងសលើេ
ចក្ខុរបេ់មនុេសស្អមញ្ញ ។  

ម្នន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ តាស ិះឯង តថាគត
េសតមចឥរយិបថក្នុងឧរុសវលាតបសទេ ត្មមេមគួររ
ដល់អាធាតេ័យសហ្ើយ សចៀេសចញសៅកាន់្រកិ្ក្នុង
តកុ្ងររាណេី ។ 

(េុតតនតបិដក្ មជឈមិនិកាយ មូលបណាា េក្ ោេរាេិេូតត 
បិដក្សលខ ២១ ទាំព័រ ១៥១) 

អ្ដ្ឋក្ថាអ្ធិបាយថា 

េួរថា បញ្ច វគគិយទ ាំងឡាយស ិះជាអនក្ណា ? 
សឆលើយថា តរហ្ាណ៍ទ ាំងឡាយ ៨ ជាអនក្ទេសន៍ទយ
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តពិះេុបិន និង តពិះលក្ខណៈក្នុងសវលាម្ដលតពិះ
សរធិេតវតបេូត គឺ ៖   

រាមោ ធមោ លក្ខ មោ មោតមិន្ត ិ

យម ញ្ ោ សមុោមោ សយុាមោ សទុម ត្ ោ 

ឯមត តទា អដ្ឋ អមេសុុំ ព្រាេម ោ 

 ឆឡង្គវា មន្តុំ វយិាក្រ ិិំស។ុ 

 រាមៈ ធជៈ លក្ខណៈ សជាតិមនតិ យញ្ញៈ  
(សកាណឌ ញ្ញៈ) េុសោជៈ េុយមៈ េុទតតៈ តាស ិះ 
តរហ្ាណ៍ទ ាំងឡាយ ៨ ស ិះ សតបើមនតឆឡងគវា ពាក្រ  
(តពិះលក្ខណៈរបេ់តពិះសរធិេតវ) ។ 

 បណាត តរហ្ាណ៍ទ ាំង ៨  ក់្ស ិះ តរហ្ាណ៍ ៣ 
 ក់្ពាក្រ សោយតបការ ២ ថា អនក្ម្ដលតបក្បសោយ
លក្ខណៈម្បបសនិះ កាលសៅតគប់តគងផទិះ រម្មងោនជា
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សេដចចតក្ពតតិ (តពិះរាជាម្ដលញុាំងចតក្ឲ្យតបតពឹតត
តគប់តគងសលើទវីបទ ាំង ៤), កាលសចញបួេនឹងោន
តត្មេ់ជាតពិះពុទធ ។ តរហ្ាណ៍ ៥  ក់្សទៀតពាក្រ
សោយតបការម្តមា៉ាងថា អនក្ម្ដលតបក្បសោយ 
លក្ខណៈម្បបសនិះ នឹងមិនសៅតគប់តគងផទិះសទ នឹងោន
តត្មេ់ជាតពិះពុទធយ៉ា ងពិតតោក្ដ ។  

 បណាត តរហ្ាណ៍ទ ាំង៨ស ិះ តរហ្ាណ៍ ៣  ក់្
ខាងសដើម កាន់យក្ត្មមបទមនត ។ ចាំម្ណក្តរហ្ាណ៍ 
៥  ក់្សទៀត ជាអនក្ឈានក្នលងបទមនត ។ តរហ្ាណ៍
ទ ាំងឡាយស ិះលិះបង់តទពយម្ដលជារង្វវ ន់ ម្ដលខលួន
ោនមក្ដល់ពួក្ញតិ មិនម្ននសេចក្តីេងសយ័សោយ
គិតថា “មហាបុរេសនិះនឹងមិនសៅតគប់តគងផទិះសទ នឹង
ោនតត្មេ់ជាតពិះពុទធយ៉ា ងពិតតោក្ដ” ដូសចនិះសហ្ើយ 
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ក៏្ ាំាន បួេជាេមណៈឧទទិេចាំសរិះតពិះសរធិេតវ ។ 
អា្រយទ ាំងឡាយសរលថា បញ្ច វគគិយទ ាំងឡាយ 
ស ិះជាបុតតរបេ់តរហ្ាណ៍ទ ាំងស ិះ ។ ម្តរក្យស ិះ
អដឋក្ថាហាមឃាត់សហ្ើយ ។ 

 ោនឮមក្ថា តរហ្ាណ៍ទ ាំងស ិះ កាលសៅសក្ាង
ក្ាំសលាិះសចិះមនតសតចើន សតរិះសហ្តុស ិះ តរហ្ាណ៍ទ ាំង
ស ិះសទើបសៅក្នុងឋានៈជាអា្រយ ។ សតកាយមក្ 
តរហ្ាណ៍ទ ាំងស ិះគិតាន ថា ពួក្សយើងមិនអាចលិះ
បង់បុតតភរយិនិងជោសហ្ើយបួេសឡើយ សទើប ាំាន
បួេក្នុងកាលសៅជាក្ាំសលាិះម្តមតង សតបើតោេ់សេ - 
េនៈម្ដលគួរមស រមយសហ្ើយតត្មច់សៅ ។ កាលក្នលង
សៅៗ តរហ្ាណ៍ទ ាំងស ិះោនេួរសគថា ម្នន លអនក្ដ៏
ចសតមើន តពិះមហាបុរេសចញបួេសហ្ើយឬ ? ពួក្
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មនុេសទ ាំងឡាយសរលថា ពួក្សលាក្នឹងជួបតពិះ
មហាបុរេោនក្នុងទីណា សបើតពិះមហាបុរេក្ាំពុង
សស្អយនូវេមបតតិហាក់្បីដូចជាសទវត្ម ម្ដលសៅ 
ក្ណាត លស្តេតីរោ ាំទ ាំង ៣តបសភទ ក្នុងតោស្អទទ ាំង ៣  
រដូវឯសណាិះហ្នឹង ។ តរហ្ាណ៍ទ ាំង ៥  ក់្ស ិះោន
ស្អដ ប់រក្យស ិះសហ្ើយ គិតថា “(សោយស្អរ) ញណ
របេ់មហាបុរេសៅមិនទន់្េ់កាល ប៉ាុសណាា ិះ” ដូសចនិះ
សហ្ើយ ោនអនក្សៅសោយសេចក្ដីខវល់ខាវ យតិច ។ 

 េួរថា សតរិះសហ្តុអវី សទើបតពិះម្ននតពិះោគ
តត្មេ់ថា បញ្ច វគគីយ៍ម្ននឧបការៈដល់តថាគតសតចើន 
តពិះអងគេម្មតងធម៌ដល់ពួក្អនក្ម្ដលម្ននឧបការៈ
ប៉ាុសណាា ិះ តទង់មិនេម្មតងធម៌ដល់អនក្ម្ដលមិនម្នន
ឧបការៈឬ ?   
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សឆលើយថា មិនម្មនតទង់មិនេម្មតងសទ ត្មមពិត
តពិះអងគតបសមើលសមើលអាឡារត្មបេកាលាមសាតត 
និងឧទទក្ត្មបេរាមបុតត សោយអាំណាចននសេចក្ដី
េនិទធស្អន ល ។ ម្តថាសវៀរតពិះអញ្ញញ េិសកាណឌ ញ្ញៈសចញ
សហ្ើយ មិនម្ននអនក្សធវើឲ្យជាក់្ចាេ់នូវធម៌ោនមុនសគ 
ក្នុងពុទធសក្ខតតសនិះសទ ។  

េួរថា សតរិះសហ្តុអវី ?  

សឆលើយថា សតរិះតពិះអញ្ញញ េិសកាណឌ ញ្ញៈម្នន
ឧបនិេសយ័ ។  

ោនឮមក្ថា ក្នុងជាតិមុន ម្ននបងបាូន ២  ក់្។ ក្នុង
សវលាសធវើបុណយ បុរេជាបងគិតថា សយើងគបបថីាវ យអគគ
េេសទន ៩ ដងក្នុងរដូវតេូវមួយរដូវ ។ ាត់ោន
ថាវ យចង្វា ន់តាប់ពូជក្នុងសវលាស្អបសតរិះ ។  សវលា
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តេូវសផើមក៏្តបឹក្ាជាមួយបាូនថា បាូនសអើយ សវលាតេូវ 
សផើម សយើងនឹងម្ហ្ក្សរិះតេូវម្ដលសផើមសហ្ើយថាវ យ
ទន ។ បាូនសរលថា បងតតូវការសធវើតេូវខចីឲ្យខូចឬ ? 
បងតបេុដឹងថា បាូនមិនតពម ក៏្ម្បងម្ចក្ម្តេាន  ាត់
ោនម្ហ្ក្សរិះតេូវអាំពីម្តេម្ដលជាចាំម្ណក្របេ់ខលួន 
សហ្ើយ ាំយក្ទឹក្សោិះមក្ផស ាំជាមួយេបប ិ(ទឹក្សោិះ
ថាល ) និងេករអាំសៅ ថាវ យទន ។ សពលម្ដលតេូវអាចសធវើ
អាំបុក្ោន ក៏្សធវើអាំបុក្យ៉ា ងពិសេេថាវ យទន សវលា
តចូតក៏្ថាវ យទនយ៉ា ងពិសេេ ។ ក្នុងសវលាចង
ក្ណាដ ប់ ក៏្ថាវ យទន, សវលាពូក្ក្ណាត ប់ជាសដើមក៏្ោន
ថាវ យទនយ៉ា ងពិសេេ សវលាបញ្ជូ នក្ណាត ប់ចូល
លានក៏្ថាវ យទនយ៉ា ងពិសេេ សវលាបញ្ញជ ន់តេូវក៏្
ថាវ យទនយ៉ា ងពិសេេ សវលាបញ្ចូ នតេូវចូលជតងុក្ 
ក៏្្ត់ម្ចងថាវ យទនយ៉ា ងពិសេេ ។ ាត់សធវើទន ៩ 
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ដងក្នុងមួយរដូវតេូវ ដូចសរលមក្សនិះ ។ ចាំម្ណក្បាូន
របេ់ាត់វញិ កាលតចតូសរៀបចាំទុក្ោក់្រួចេពវតគប់
សហ្ើយ សទើបថាវ យទន ។ ទាំងពីរ ក់្ស ិះ បងោនមក្
ជាតពិះអញ្ញញ េិសកាណឌ ញ្ញៈ បាូនោនមក្េុភទទ- 
បររិវ ជក្ ។ សតរិះសហ្តុស ិះ សវៀរតពិះសថរៈសចញសហ្ើយ 
មិនម្ននអនក្ដនទម្ដលនឹងអាចសធវើឲ្យជាក់្ចាេ់នូវធម៌
ោនមុនសគសឡើយ  សតរិះសលាក្ថាវ យទនដ៏ពិសេេ ៩ 
ដង ក្នុងមួយរដូវតេូវ ។ រក្យថា បញ្ច វគគិយទ ាំងឡាយ 
ជាអនក្ម្ននឧបការៈសតចើនសនិះ តតឹមម្តជាការតត្មេ់ 
សោយតទង់រលឹក្ដល់ឧបការៈប៉ាុសណាា ិះ ។ 

តាស ិះ តពិះម្ននតពិះោគជាម្នច េ់ សេតចយង
មក្ក្នុងនថៃឧសោេថ តទង់សធវើបញ្ច វគគិយភិក្ខុឲ្យោនដឹង 
ោពម្ដលតពិះអងគោនជាតពិះពុទធ សហ្ើយតទង់តត្មេ់
ធមាចក្កបបវតនេូតត ញុាំងតពិះសកាណឌ ញ្ញៈ ឲ្យជា 
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កាយេក្ខ ី។ សវលាចប់តពិះេូតត តពិះសថរៈត្ម ាំងសៅក្នុង
សស្អត្មបតតិផល តពមសោយតពហ្ា ១៨ សកាដិ ។ សវលា
ម្ដលតពិះអាទិតយធរម្ននសៅស ិះឯង តពិះសទេ ក៏្
ោនេសតមចសហ្ើយ ។ តពិះម្ននតពិះោគជាម្នច េ់សេតច
ចូល្ាំតពិះវេាក្នុងនតពឥេិបតនមិគទយវន័ស ិះ
ឯង ។ 

 តពិះម្ននតពិះោគតទង់តបថាប់សៅក្នុងតពិះវហិារ
ស ិះប៉ាុសណាា ិះ ។ ភិក្ខុទ ាំងស ិះោនសៅកាន់េាំណាក់្
តពិះម្ននតពិះោគ សហ្ើយទូលេួរដល់មនទិល របេ់ 
ក្មាោឋ នម្ដលសក្ើតសឡើង ។ ចាំម្ណក្តពិះម្ននតពិះោគ
ជាម្នច េ់សេតចសៅកាន់ទីម្ដលភិក្ខុទ ាំងស ិះសៅ តទង់
បស ទ បង់មនទិល ។ លាំោប់ស ិះ បណាត ភិក្ខុបញ្ច វគគីយ៍
ទ ាំងស ិះ តពិះវបបសតេរោនជាតពិះសស្អត្មបនទៈក្នុងនថៃ
ោដិបទ (១សរាច ), នថៃ ២ សរាច តពិះភទទិយៈ, នថៃ ៣ 
សរាច តពិះមហា ម, នថៃ ៤ សរាច តពិះអេសជិ ។ ក្នុងនថៃ 
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៥ សរាច ននកាឡបក្ខ តពិះម្ននតពិះោគឲ្យបញ្ច វគគិយ
ទ ាំងអេ់តបជុាំាន  តទង់តត្មេ់អនតតលក្ខណេូតត ។ 
សវលាចប់តពិះេូតត ភិក្ខុទ ាំងអេ់ត្ម ាំងសៅក្នុងអរហ្តត-
ផល ។ 

(បបញ្ចេូទនី អដឋក្ថា មជឈមិនិកាយ មូលបណាា េក្ ឱបមាវគគ 
ោេរាេិេូតត) 



 

អរយិដ្ឋងគិកមគគ គឺធម៌ដូ្ចជាផលូវមានអងគ៨ ដ៏្ព្បរ ើរ
រនះឯង រៅថារ ចកតីព្បតិបតតិជាកណាត ល  

 សម្មា ទិដ្ឋិ ការយល់រឃើញព្តូវ 
 សម្មា សង្ កបប រ ចកតីព្តិះរះិព្តូវ 
 សម្មា វាចា  មតីព្តូវ 
 សម្មា កម្ានត ការងារព្តូវ 
 សម្មា អាជីវ ការចិញ្ចឹ មជីវតិព្តូវ 
 សម្មា វាយាម្ ការពាយាមព្តូវ 
 សម្មា សតិ រ ចកតីរលឹកព្តូវ 
 សម្មា សម្មធិ ការតមកល់ចិតតឲ្យនឹងព្តូវ 


