
 

 

អង្គរបសអ់នកសតូ្រ ៣ អនកស្តា ប់ ៣ 
 ១-អត្ថញ្ច  ព្យញ្ជ នញ្ច  បរសិោសេត្វា  សុដ្ឋុ  ឧគ្គហិត្វ ជម្រះអត្ថ និង
ព្យញ្ជនៈ ឱ្យម្ត្ឹរម្ត្វូហ ើយ ហ ៀនយកហោយល្អ (គហឺ ៀនឱ្យម្ត្ូវតារសំហេងអក្ស ) 
 ២-បទព្យញ្ជ នានិ អហាសបត្វា  បរបុិណ្ណំ  ឧគ្គហិត្វ ហ ៀនយកឱ្យម្គប់
ប ិបូណ៌ រិនឱយ្បទនិងព្យញ្ជនៈបាត្់បង់ (គឺសូម្ត្តារល្ំោប់ពីហដើរ ដល្់ចប់) 
 ៣-លាភសហតុ្ ឧគ្គហិត្វា  ភណ្នតសាប ិអត្ថ ំន ោសេត្ ិរិនហ ៀន
យកហម្រះលាភជាហ ត្ុ ហ ើយស្វយ្ធ្្ាយ (គមឺ្ត្ូវសូម្ត្ហោយហរតាត្) 
 ១-កម្មា វរសណ្ន រិនមានកា ហារ ហោយអននត យិករម ៥ 

 ២-កសិេោវរសណ្ន រិនមានកា ហារ ហោយនយិត្រិច្ឆ្ទិដឋ ិ

 ៣-សទទហនត្វយ មានកា ហជឿ នវូអានភុាពននម្ពះប ិត្ត 
អាោនាដិយសូម្ត្ អដឋកថា + រិល្ិនទបញ្ហ្ អហភជជវគគ បញ្ហ្ទី៤  

 
រោគមាន ៤ គឺ ហោគហកើត្ពីករម ហកើត្ពីចិត្ត ហកើត្ពអីាហា  ហកើត្ពអីាកាសធាត្ុ 
វិធីមាន ៣ គឺ កា រ  បហញ្ចៀស  ក្ា 
វរថុមាន ២ គឺ ទឹកប ិត្ត អហំបាះប តិ្ត 

ហ ៀបចំហោយ ម្ពះរហាហេ ៈខនតី 
 

 មនុស្សសម្បុរខ្ម្ ឬ ស មិនសំខាន់ខ ើយ សំខាន់គឺគាត់អាចជួយខយើងបាន



 

 ររនបររិា 

 

 
 ១. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ, 
  ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកេ; 
  សសព្ាវ ភូត្វ សុមនា ភវនតុ , 
  អសោប ិសកកច្ច សុណ្នតុ  ភាសិត្។ំ 
 ២. ត្ោា  ហិ ភូត្វ និោសមថ សសព្ា,  
  សមត្ត ំកសោថ ម្មនុសិយា បជាយ; 
  ទិវា ច្ រសត្វត  ច្ ហរនតិ សយ ព្េិ,ំ  
  ត្ោា  ហិ សន រកេថ អបបមត្វត ។ 
 ៣. យ ំកញិ្ចិ  វតិ្ត ំឥេ វា ហុរ ំវា,  
  សសគ្គសុ វា យ ំរត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ន សនា សម ំអត្ថ ិត្ោគ្សត្ន,  
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៤. ខយ ំវោិគ្ ំអមត្ ំបណី្ត្,ំ  
  យទជ្ឈគា សកយមុនី សម្មហិសត្វ; 
  ន សត្ន េសមាន សមត្ថ ិកិញ្ចិ ,  
  ឥទមប ិធទ្មេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៥. យ ំពុ្ទធ‘សសសឋឋ  បរវិណ្ណយី សុច្ិ,ំ  
  សម្មេ‘ិម្មននតរកិញ្ញ‘ម្មហុ; 
  សម្មេិនា សត្ន សសម្ម ន វជិ្ជត្,ិ 
  ឥទមប ិធទ្មេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 

  
៦.  សយ បុគ្គលា អដ្ឋ សត្ ំបសត្វថ ,  
  ច្ត្វត រ ិឯត្វនិ យុគានិ សហានតិ; 
  សត្ ទកេិសណ្យា សុគ្ត្សស ោវកា,  
  ឯសត្សុ ទិនាា និ មហបផលានិ; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៧. សយ សុបបយុត្វត  មនោ ទសហេន,  
  និកាក មសិនា សគាត្ម‘ោសនមេ;ិ 
  សត្ បត្តិបត្វត  អមត្ ំវគិ្យេ,  
  េទ្ធធ  មុធា និព្ាុ ត្ិ ំភុញ្ជ ម្មនា; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៨. យថនិទខីសលា បថវសិសសិត្វ សិយា,  
  ច្តុ្ព្ភិ វាសត្ហិ អសមបកមបសិយា; 
  ត្ថូបម ំសបបុរសិ ំវទ្ធម,ិ  
  សយា អរយិសច្ចច និ អសវច្ច បសសត្;ិ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៩. សយ អរយិសច្ចច និ វភិាវយនតិ,  
  គ្មភរី‘បសញ្ញន សុសទសិត្វនិ; 
  កញិ្ចច ប ិសត្ សហានតិ ភុស ំបមត្វត ,  
  ន សត្ ភវ ំអដ្ឋម‘ម្មទិយនតិ; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 



 ១០. សហាវសស ទសសន‘សមបទ្ធយ,  
  ត្យសសុ េម្មា  ជ្ហិត្វ ភវនតិ; 
  សកាក យ‘ទិដ្ឋ ិវចិ្កិិច្ឆតិ្ញ្ច ,  
  សីេព្ាត្ ំវាប ិយទត្ថ ិកិញ្ចិ ។ 
 ១១. ច្តូ្‘ហបាសយហិ ច្ វបិបមុសត្វត ,  
  ឆច្ចច ភឋិានានិ អភព្ា កាតុ្;ំ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១២. កញិ្ចច ប ិសោ កមា កសោត្ ិបាបក,ំ  
  កាសយន វាច្ច ឧទ សច្ត្ោ វា; 
  អភព្ា សោ ត្សស បដ្ិច្ឆទ្ធយ,  
  អភព្ាត្វ ទិដ្ឋបទសស វុត្វត ; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
១៣. វនបបគុ្សមេ យថ ផុសសតិ្សគ្គ,  
  គ្មិ្មេ ន‘ម្មសស បឋមសាិ ំគ្សិមេ; 
  ត្ថូបម ំេមា‘វរ ំអសទសយិ,  
  និព្វា ន‘គាមិ ំបរម ំហិត្វយ; 
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៤. វសោ វរញ្ញូ  វរសទ្ធ វោហសោ,  
  អនុត្តសោ េមាវរ ំអសទសយិ; 
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៥. ខីណំ្ បុោណំ្ នវ នត្ថិ សមភវ,ំ  
  វរិត្ត‘ច្តិ្វត ‘យត្សិក ភវសាិ;ំ 

  សត្ ខីណ្ពី្ជា អវរូិហេិឆនាទ ,  
  និព្ានតិ េោី យោយ ំបទីសបា; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 

********************************** 
 ១៦. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,  
  ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកេ; 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវ‘មនុសស‘បូជ្ិត្,ំ  
  ពធុេំ នមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៧. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,  
  ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកេ; 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវ‘មនុសស‘បូជ្ិត្,ំ  
  ធមេំ នមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៨. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,  
  ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកេ; 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវមនុសសបូជ្តិ្,ំ  
  សឃេ ំនមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 

 

ចរលងពចី្ាបឆ់ដឋសង្គ្យនា 
(បិដកខ្មែរលេម៥២ ទពំ័រ៦, លេម៥៤ ទំព័រ៧៣,  
អដឋកថាធម្ែបទ បកណិ្ណកវគ្គ លរឿងអត្តលោបពុវកម្ែ) 

លោយព្ពះម្ហាញាណាវធុៈ ទយុ េីហូវ (29-03-2020) 
  



រេរាបររិា 
(លព្បើសូធ្យផ្្ាយលម្ត្ត្ដេ់អម្នុស្សកុំឱ្យលបៀត្លបៀនលយើង។ 

 ១. ករណី្យមត្ថកុសសេន,  
  យនត ំសនតំ បទ ំអភសិសមច្ច;  
  សសកាក  ឧជូ្ ច្ សុហុជូ្ ច្, 
  សុវសច្ច ច្សស មុទុ អនត្មិ្មនី ។ 
 ២. សនតុសសសកា ច្ សុភសោ ច្, 
  អបបកិសច្ចច  ច្ សេលហុកវុត្ត;ិ 
  សនតិន្រនទិសយា  ច្ និបសកា ច្,  
  អបបគ្សព្វភ  កុសេសុ អននុគ្សិទ្ធធ  ។ 
 ៣. ន ច្ ខុទទ ំសម្មច្សរ កិញ្ចិ ,  
  សយន វញិ្ញូ  បសរ ឧបវសទយយុ;ំ  
  សុខិសនា វា  សខមិសនា សហានតុ ,  
  សសព្ា សត្វត  ភវនតុ  សុខិត្ត្វត  ។ 
 ៤. សយ សកច្ ិបាណ្ភូត្ត្ថិ,   
  ត្ោ វា ោវោ វា អនវសសោ;  
  ទីឃា វា សយ មហនាត  វា,  
  មជ្ឈមិ្ម រសសកា អណុ្កថូលា ។ 
 ៥. ទិឋឋ  វា សយ ច្ អទិឋឋ ,  
  សយ ច្ ទូសរ វសនតិ អវទូិសរ; 
  ភូត្វ វា សមភសវសី វា, 
  សសព្ា សត្វត  ភវនតុ  សុខិត្ត្វត  ។ 
 ៦. ន បសោ បរ ំនិកុសព្ាថ,  
  នាត្ិមសញ្ញថ កត្ថច្ ិនំ កិញ្ចិ ; 
  ព្ាសោសនា បដ្ឃិសញ្ចញ , 
  

 
  
  នាញ្ញមញ្ញសស ទុកេមសិច្ឆយយ ។ 
 ៧. ម្មត្វ យោ និយ ំបុត្ត,ំ  
  អាយុោ ឯកបុត្តមនុរសកេ; 
  ឯវមប ិសព្ាភូសត្សុ, 
  ម្មនសម្មភ វសយ អបរមិ្មណំ្ ។ 
 ៨. សមត្តញ្ច  សព្ាសលាកសាឹ,  
  ម្មនសម្មភ វសយ អបរមិ្មណំ្; 
  ឧទធ ំអសធា ច្ ត្រិយិញ្ច ,  
  អសម្មេ េ ំអសវរ ំអសបត្ត ំ។ 
 ៩. ត្ដិ្ឋញ្ច រ ំនិសិសនាា  វា,   
  សយាសនា វា យាវត្សសវគិ្ត្មសិទ្ធធ ; 
  ឯត្ ំសត្ ឹអេសិដ្ឋយយ, 
  ព្ព្ហាសមត្ ំវហិារ ំឥេម្មហុ ។ 
 ១០. ទិដ្ឋញ្ច  អនុបគ្មា, 
  សីេវា ទសសសនន សមបសនាា ; 
   កាសមសុ វសិនយយ សគ្េ,ំ  
  ន ហិ ជាតុ្គ្ព្ភសសយយ ំបុន សរត្ ិ។ 

 
ដកព្សង់ពី បដិកលេម៥២ ទំព័រ១៨, លេម៥៤ ទំព័រ៥០) 

ធម្ែបទអដឋកថា ចិត្តវគ្គ លរឿងទី ៦ អារទធវិបស្សកភិកខុ 
លោយព្ពះម្ហាញាណាវុធៈ ទុយ េីហូវ (15-04-2020) 

 
   



ររនបររិាបាល-ីប្ត្ប 
 ១. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,    ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកេ; =ពួកភូត្ឯណា ជាហទវតាឋិត្ហៅហល្ើផែន
ដីកតី ពួកភូត្ឯណាជាហទវតាឋិត្ហៅពធដ៏អាកាសកតី ផដល្រកម្បជំុគ្ន្កនុងទីហនះ    
  សសព្ាវ ភូត្វ សុមនា ភវនតុ , =សូរពួកភូត្ទំងអស់ហនាះមានចិត្តល្អ  
  អសោប ិសកកច្ច សុណ្នតុ  ភាសិត្ ំ=រ្ាយ្ងហទៀត្ ចូ ស្ត្ប់នូវភាសិត្ហោយហគ្ ព។ 

 ២. ត្ោា  ហិ ភូត្វ និោសមថ សសព្ា,    សមត្ត ំកសោថ ម្មនុសិយា បជាយ; =ហម្រះហ តុ្ហនាះ អនកទំង-
ឡាយជាភូត្ទំងអស់ ចូ ស្ត្ប់នូវម្ពះប ិត្ត ចូ ហធ្វើនូវហរតាត្ចិត្ត ចំហរះពពួកសត្វជារនុស្សជាតិ្  

  ទិវា ច្ រសត្វត  ច្ ហរនតិ សយ ព្េិ ំ=រនុស្សទំងឡាយឯណា ផត្ងនាំរកនូវពល្ិករមកនុងហពល្នេៃ និងហពល្យប់  

  ត្ោា  ហិ សន រកេថ អបបមត្វត  =ហម្រះហ តុ្ហនាះ សូរអនកទំងឡាយកំុហរើល្បំណាំហេើយ សូរ ក្ា នូវ

រនុស្សទំងឡាយហនាះ។ 

 ៣. យ ំកិញ្ចិ  វតិ្ត ំឥេ វា ហុរ ំវា,    សសគ្គសុ វា យ ំរត្នំ បណី្ត្;ំ =ម្ទព្យឯណារួយ កនុងហលាកហនះ និងកនុង
ហលាកឯហទៀត្កតី  ត្នវត្ថុដ៏ឧត្តរឯណា កនុងឋានសួគ៌កតី  

  ន សនា សម ំអត្ថ ិត្ោគ្សត្ន =ម្ទព្យ និង ត្នវត្ថុទំងហនាះ ហសមើហោយម្ពះត្ថាគត្ រិនមានហេើយ  

  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះពុទធហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  
 ៤. ខយ ំវោិគ្ ំអមត្ ំបណី្ត្,ំ    យទជ្ឈគា សកយមុនី សម្មហិសត្វ; =ម្ពះសក្យរុនីជាមាច្ស់ មានម្ពះទ័យ
ត្រកល្់មាំ បានម្តាស់ដឹងហ ើយ នូវម្ពះធ្រ៌ឯណា ជាទីក្ស័យននកិហល្ស ជាទីម្បាសច្កោគៈ ជាធ្រ៌រិនស្ល្ប់ ជាធ្រ៌ដ៏
ឧត្តរ 

  ន សត្ន េសមាន សមត្ថ ិកិញ្ចិ  = បស់អវីរួយ ហសមើហោយម្ពះធ្រ៌ហនាះ រិនមានហេើយ  

  ឥទមប ិធទ្មេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះធ្រ៌ហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  

 ៥. យ ំពុ្ទធ‘សសសឋឋ  បរវិណ្ណយី សុច្ិ ំ=ម្ពះពុទធដ៏ម្បហសើ  ម្ទង់ស ហសើ នូវសមាធិ្ឯណា ថាជាធ្រ៌ដ៏ស្អ្ត្ 
  សម្មេ‘ិម្មននតរកិញ្ញ‘ម្មហុ បណឌិត្ទំងឡាយ ហរល្ហ ើយនូវសមាធិ្ឯណា ថាជាធ្រ៌ឱ្យែល្ហោយល្ំោប់ 
  សម្មេិនា សត្ន សសម្ម ន វជិ្ជត្ ិ=សមាធិ្ឯហទៀត្ ហសមើហោយសមាធិ្ហនាះរិនមានហេើយ 
  ឥទមប ិធទ្មេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះធ្រ៌ហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតី ហកើត្មាន។  



 ៦. សយ បុគ្គលា អដ្ឋ សត្ ំបសត្វថ ,    ច្ត្វត រ ិឯត្វនិ យុគានិ សហានតិ; =បុគគល្ទំងឡាយឯណា ៨ ជំពូក 
ផដល្សប្បុ សទំងឡាយស ហសើ ហ ើយ ហបើោប់ជាគូបាន ៤ គូ 
  សត្ ទកេសិណ្យា សុគ្ត្សស ោវកា =បុគគល្ទំងឡាយហនាះ ជាស្វ័ក  បស់ម្ពះសុគត្ ហលាកគួ ដល្់
ទកខិណាទន 
  ឯសត្សុ ទិនាា និ មហបផលានិ =ទនទំងឡាយ ផដល្បុគគល្ឱ្យហ ើយ ដល្់ទកខិហណយ្យបុគគល្ទំងឡាយហនាះ 
ជាទនមានែល្ហម្ចើន 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ =ផកវគឺ ម្ពះសង្ឃហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតី ហកើត្មាន។  
 ៧. សយ សុបបយុត្វត  មនោ ទសហេន,    និកាក មសិនា សគាត្ម‘ោសនមេ;ិ =អ ិយបុគគល្ទំងឡាយឯណា 
កនុងស្សនាននម្ពះសរពុទធ ម្ទង់ម្ពះនារហគ្ត្រ ម្បកបម្តូ្វល្អហ ើយ មានចិត្តខ្ជ្ប់ខជួន ឥត្មានការ គឺហសចកតីម្បាថាន្ហេើយ 
  សត្ បត្តិបត្វត  អមត្ ំវគិ្យេ,  
  េទ្ធធ  មុធា និព្ាុ ត្ិ ំភុញ្ជ ម្មនា; =អ ិយបុគគល្ ទំងឡាយហនាះ ដល្់ហ ើយនូវម្ពះអ  ត្តែល្ ហ ើយចូល្ហៅ
កាន់ម្ពះនិរវ្ន បាននូវកិ ិយា ល្ត់្កិហល្សហោយទហទ គឺឥត្មានទិញដូ ហេើយ ហ ើយហស្យនូវែល្ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវគឺ ម្ពះសង្ឃហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  
 ៨. យថនិទខីសលា បថវសិសសិត្វ សិយា,    ច្តុ្ព្ភិ វាសត្ហិ អសមបកមបសិយា; =ស ស ហខឿនផដល្ហគហបាះ
ភាជ្ប់នឹងផែនដី ជា បស់រិនកហម្រើកញាប់ញ័  ហោយខ្យល្់ព្យុះ ផដល្បក់រកអំពីទិសទំង ៤ យាយ្ងណារិញ  
  ត្ថូបម ំសបបុរសិ ំវទ្ធម,ិ    សយា អរយិសច្ចច និ អសវច្ច បសសត្;ិ =អនកណាពិច្ ណាហ ើញនូវអ ិយសចច
ទំងឡាយ ត្ថាគត្ហៅអនកហនាះ ថាជាសប្បុ ស (រិនញាប់ញ័ ហោយហលាកធ្រ៌ទំងឡាយ) ហម្បៀបដូចជាសស ហខឿន
ដូហច្ន្ះឯង 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវគឺ ម្ពះសង្ឃហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  
 ៩. សយ អរយិសច្ចច និ វភិាវយនតិ,    គ្មភរី‘បសញ្ញន សុសទសិត្វនិ; =អ ិយបុគគល្ទំងឡាយឯណា ហធ្វើឱ្យជាក់
ច្ាស់ នូវអ ិយសចចទំងឡាយ ផដល្ម្ពះត្ថាគត្ម្ពះអងគមានម្បាជាញ្ដ៏ម្ជាល្ហម្ៅ សផរតងល្អហ ើយ 
  កញិ្ចច ប ិសត្ សហានតិ ភុស ំបមត្វត  =អ ិយបុគគល្ទំងឡាយហនាះ ទុកជាម្បមាទដ៏ហល្ើសល្ន់ក៏ហោយ 
  ន សត្ ភវ ំអដ្ឋម‘ម្មទិយនតិ =អ ិយបុគគល្ទំងឡាយហនាះ គង់រិនកាន់យកនូវភពជាគម្រប់ ៨ គឺរិនហកើត្ហទៀត្
 ួសពី ៧ ជាតិ្ហេើយ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះសង្ឃហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  



 ១០. សហាវសស ទសសន‘សមបទ្ធយ,    ត្យសសុ េម្មា  ជ្ហិត្វ ភវនតិ; 
  សកាក យ‘ទិដ្ឋ ិវចិ្កិិច្ឆិត្ញ្ច ,    សីេព្ាត្ ំវាប ិយទត្ថ ិកិញ្ចិ  = ( សំហយាជនកិហល្ស ៣ យាយ្ងគឺ ) សកាក្យ
ទិដឋិវិចិកិច្ឆ្ និងសីល្ពវត្បោមាសឯណារួយ ផត្ងមាន ធ្រ៌ទំងឡាយ ៣ ហនាះ ហស្តាបននបុគគល្ហនាះបានល្ះបង់ហ ើយ
ជារួយនឹងទស្សនសរ្ប័ទ គឺហស្តាបត្តិរគគ 
 ១១. ច្តូ្‘ហបាសយហិ ច្ វបិបមុសត្វត  រ្ាយ្ងហទៀត្ ហស្តាបននបុគគល្ បាន ួចម្សេះច្កអបាយទំងឡាយ ៤ ហ ើយ 
  ឆច្ចច ភឋិានានិ អភព្ា កាតុ្ ំ=រិនអាចហធ្វើនូវឋានដ៏អាម្កក់ទំងឡាយ ៦ គឺអននត ិយករម ៥ និងកិ ិយាង្កចិត្ត
ហៅកាន់ស្សនាដនទហេើយ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះសង្ឃហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  
 ១២. កញិ្ចច ប ិសោ កមា កសោត្ ិបាបក,ំ    កាសយន វាច្ច ឧទ សច្ត្ោ វា; =ម្បសិនណា ហបើហស្តាបនន
បុគគល្ហនាះ ហធ្វើនូវបាបករមខលះ ហោយកាយ វាច្ ឬក៏ហោយចិត្ត  ( ហម្រះហសចកតីភាល្ំងភាល្ត់្ ) 
  អភព្ា សោ ត្សស បដ្ិច្ឆទ្ធយ =ហស្តាបននបុគគល្ហនាះ រិនអាចបិទបាំង នូវបាបករមហនាះហេើយ  
  អភព្ាត្វ ទិដ្ឋបទសស វុត្វត  =ភាវៈននបុគគល្មានែលូវននម្ពះនិរវ្ន ហ ើញហ ើយ ជាបុគគល្រិនអាចនឹងបិទបាំង 
នូវបាបករម ម្ពះពុទធទំងឡាយបានម្តាស់សផរតងហ ើយ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះសង្ឃហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ 
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  
១៣. វនបបគុ្សមេ យថ ផុសសតិ្សគ្គ,    គ្មិ្មេ ន‘ម្មសស បឋមសាិ ំគ្ិសមេ; =គុរពហ ើ កនុងនម្ព មានម្តួ្យល្ូត្លាស ់
កនុងខ្ងហដើរគិរហ ដូវ គឺផខហ្ត្យាយ្ងណារិញ 
  ត្ថូបម ំេមា‘វរ ំអសទសយិ,    និព្វា ន‘គាមិ ំបរម ំហិត្វយ; =ម្ពះសរពុទធបានម្តាស់សផរតងហ ើយ នូវធ្រ៌
ដ៏ម្បហសើ  ជាធ្រ៌អាចញា ្ំងសត្វទំងឡាយ ឱ្យដល្់នូវម្ពះនិរវ្ន ហដើរ្បីម្បហយាជន៍ដ៏ឧត្តរ ហម្បៀបដូចជាគុរពហ ើកនុងនម្ព
ដូហច្ន្ះឯង 
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះពុទធហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  
 ១៤. វសោ វរញ្ញូ  វរសទ្ធ វោហសោ =ម្ពះសមាម្សរពុទធ ជាបុគគល្ម្បហសើ  ម្ទង់ម្ជាបនូវធ្រ៌ដ៏ម្បហសើ  ម្ទង់ម្បទននូវធ្រ៌
ដ៏ម្បហសើ  ម្ទង់នាំរកនូវធ្រ៌ដ៏ម្បហសើ  
  អនុត្តសោ េមាវរ ំអសទសយិ ម្ពះអងគម្បហសើ ឥត្មានអនកណារួយហសមើ ម្ទង់ម្តាស់សផរតងហ ើយនូវធ្រ៌ដ៏ម្បហសើ  
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះពុទធហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  



 ១៥. ខីណំ្ បុោណំ្ នវ នត្ថ ិ សមភវ ំ =ករមច្ស់ (  បស់អ ិយបុគគល្ឯណា )  អស់ហ ើយ ករមេមី ផរងរិនហកើត្
ម្បាកដ 
  វរិត្ត‘ច្តិ្វត ‘យត្សិក ភវសាិ ំ=អ ិយបុគគល្ទំងឡាយឯណា មានចិត្តហនឿយណាយហ ើយ កនុងភពត្ហៅ 

  សត្ ខីណ្ពី្ជា អវរូិហេិឆនាទ  =អ ិយបុគគល្ទំងឡាយហនាះ មានពូជអស់ហ ើយ មានឆនទៈ គឺហសចកតីបុ៉នប៉ង កនុង
ចិត្តរិនដុះចហម្រើនហេើយ  
  និព្ានតិ េោី យោយ ំបទីសបា =ជាអនកមានម្បាជាញ្ ផត្ង ល្ត់្ហៅ ដូចជាម្បទីបផដល្ ល្ត់្ហៅហនះ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្ ំ=ផកវ គឺម្ពះសង្ឃហនះឯង ជាផកវដ៏ឧត្តរ  
  ឯសត្ន សសច្ចន សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហោយរក្យសចចៈហនះ សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។  
 ១៦. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,    ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកេ; =ពួកភូត្ឯណា ជាហទវតាសថិត្ហៅហល្ើ
ផែនដីកតី ពួកភូត្ឯណា ជាហទវតាសថិត្ហៅពធដ៏អាកាសកតី ផដល្រកម្បជំុគ្ន្កនុងទីហនះ 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវ‘មនុសស‘បូជ្ិត្,ំ    ពធុេំ នមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហយើងទំងឡាយ សូរនរស្ក្  នូវម្ពះ
ពុទធជាមាច្ស់ ម្ទង់បានម្តាស់រកហ ើយដូចគ្ន្ ផដល្ហទវតានិងរនុស្សផត្ងបូជា សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន 
 ១៧. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,    ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកេ; =ពួកភូត្ឯណា ជាហទវតាសថិត្ហៅហល្ើ
ផែនដីកតី ពួកភូត្ឯណា ជាហទវតាសថិត្ហៅពធដ៏អាកាសកតី ផដល្រកម្បជំុគ្ន្កនុងទីហនះ 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវ‘មនុសស‘បូជ្ិត្,ំ    ធមេំ នមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហយើងទំងឡាយ សូរនរស្ក្  នូវម្ពះ
ធ្រ៌ មានរកហ ើយដូចគ្ន្ ផដល្ហទវតា និងរនុស្សផត្ងបូជា សូរសិ ីសសួតីហកើត្មាន។ 
 ១៨. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,    ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកេ; =ពួកភូត្ឯណា ជាហទវតាសថិត្ហៅហល្ើ
ផែនដីកតី ពួកភូត្ឯណា ជាហទវតាសថិត្ហៅពធដ៏អាកាសកតី ផដល្រកម្បជំុគ្ន្កនុងទីហនះ 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវមនុសសបូជ្តិ្,ំ    សឃេ ំនមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្ =ហយើងទំងឡាយ សូរនរស្ក្  នូវម្ពះ
សង្ឃ មានរកហ ើយដូចគ្ន្ ផដល្ហទវតា និងរនុស្សផត្ងបូជា សូរសិ ីសួសតីហកើត្មាន។ 
 

បាលី្ចរលងពចី្ាបឆ់ដឋសង្គយ្នា 
(បិដកខ្មែរលេម៥២ ទពំ័រ៦, លេម៥៤ ទំព័រ៧៣,  
អដឋកថាធម្ែបទ បកណិ្ណកវគ្គ លរឿងអត្តលោបពុវកម្ែ) 

លោយព្ពះម្ហាញាណាវធុៈ ទយុ េីហូវ  (29-03-2020) 
  



 
រេរាបររិា 

 (លព្បើសូធ្យផ្្ាយលម្ត្ត្ដេ់អម្នុស្សល្ម្ចកុំឱ្យលបៀត្លបៀនលយើង។ ប-ិ៥២/១៨, ៥៤/៥០) 
ធម្ែបទអដឋកថា ចិត្តវគ្គ លរឿងទី ៦ អារទធវិបស្សកភិកខុ 

 ១. ករណី្យមត្ថកុសសេន,  យនតំ សនតំ បទ ំអភិសសមច្ច  កិចចឯណា ( ផដល្ម្ពះអ ិយៈ ) បានម្តាស់ដឹងនូវ
ហកាោឋ្សននធ្រ៌ដ៏សៃប់ ំង្ប់ គឺម្ពះនិរវ្ន ( បានហធ្វើហ ើយ ), កិចចហនាះ គឺកុល្បុអនម្ត្កឆ្ល្សកនុងម្បហយាជន៍គួ ហធ្វើ  
  សសកាក  ឧជូ្ ច្ សុហុជូ្ ច្  ( កុល្បុម្ត្ហនាះ ) 1)ជាអនកអាចហា ្នែង  2)ម្ត្ង់ហោយកាយ និងវាច្ែង 3)ម្ត្ង់
ល្អហោយចិត្តែង  
  សុវសច្ច ច្សស មុទុ អនតិ្ម្មនី  4)ជាអនកម្បហៅង្យែង 5)សុភាពទន់ភលន់ែង 6)រិនមានមានះដ៏នម្កផល្ងែង  

 ២. សនតុសសសកា ច្ សុភសោ ច្  7)ជាអនកសហនាត្សែង 8)ហគចិញ្ចឹរង្យែង  

  អបបកិសច្ចច  ច្ សេលហុកវុត្តិ  9)ជាអនកមានកិចចធុ្ ៈតិ្ចែង 10)ម្បម្ពឹត្តម្ស្ល្ ( កនុងកាយ និងចិត្ត ) ែង  

  សនតិន្រនទិសយា  ច្ និបសកា ច្  11)ជាអនកមានឥន្រនទិយម្សគត់្ម្សគំែង 12)មានម្បាជាញ្ច្ស់ែង  

  អបបគ្សព្វភ  កុសេសុ អននុគិ្សទ្ធធ   13)ជាអនករិនឆគងែង 14)រិនជាប់ជំរក់កនុងម្ត្កូល្ទំងឡាយែង 

 ៣. ន ច្ ខុទទ ំសម្មច្សរ កិញ្ចិ ,   សយន វញិ្ញូ  បសរ ឧបវសទយយុ ំ  វិញ្ញូជនទំងឡាយ គួ តិ្ះហដៀល្នូវជន
ទំងឡាយដនទហោយករមឯណា រិនគួ ម្បម្ពឹត្តហធ្វើនូវករមហនាះ ផដល្ជាករមលារកសូរ្បីតិ្ចតូ្ច ( ហ ើយគួ ែ្ាយហរតាត្
ចិត្តចំហរះពពួកសត្វថា ) 
  សុខិសនា វា  សខមិសនា សហានតុ ,  សសព្ា សត្វត  ភវនតុ  សុខិត្ត្វត   សត្វទំងឡាយទងំពួង សូរឱ្យមាន   
ហសចកតីសុខ ឱ្យមានហសចកតីហក្សរ ឱ្យមានខលួនដល្់នូវហសចកតីសុខចុះ  
 ៤. សយ សកចិ្ បាណ្ភូត្ត្ថិ,   ត្ោ វា ោវោ វា អនវសសោ  សត្វមានជីវិត្ទំងឡាយឯណា ឥត្មាន
ហសសសល្់ ១)ហទះសត្វផដល្ជាអនកមានហសចកតីត្ក់សលុត្ គឺហៅមានត្ណាហ្កតី, ២)ជាអនកមាំរួន គឺឥត្មានត្ណាហ្កតី  
  ទីឃា វា សយ មហនាត  វា  សត្វទំងឡាយឯណា ៣)មានកាយផវងកតី ៤)ធំ្កតី  

  មជ្ឈមិ្ម រសសកា អណុ្កថូលា  ៥)មានកាយយាយ្ងកណាត្ល្កតី ៦)ខលីកតី ៧)មានកាយដ៏សគរ ៨)ឬធាត់្កតី  

 ៥. ទិឋឋ  វា សយ ច្ អទិឋឋ   សត្វទំងឡាយឯណា ៩)ផដល្ហយើងហ ើញហ ើយកតី ១០)រិនហ ើញកតី  

  សយ ច្ ទូសរ វសនតិ អវទូិសរ  សត្វទំងឡាយឯណា ១១)ហៅកនុងទីឆ្ង្យកតី ១២)កនុងទីជិត្កតី  

  ភូត្វ វា សមភសវសី វា  ១៣)ផដល្ហកើត្ ួចរកហ ើយកតី ១៤)ផដល្កំពុងផសវង កទីហកើត្កតី  

  សសព្ា សត្វត  ភវនតុ  សុខិត្ត្វត   សត្វទំងឡាយទំងពួង សូរឱ្យមានខលួនដល្់នូវហសចកតីសុខចុះ 

 ៦. ន បសោ បរ ំនិកុសព្ាថ  1)សត្វដនទរិនគួ កំផ ងហបៀត្ហបៀននូវសត្វដនទហេើយ  

  នាតិ្មសញ្ញថ កត្ថចិ្ នំ កិញ្ចិ   2)រិនគួ ហរើល្ង្យហគតិ្ចតួ្ចកនុងទីឯណារួយហេើយ  



  ព្ាសោសនា បដិ្ឃសញ្ចញ ,     នាញ្ញមញ្ញសស ទុកេមិសច្ឆយយ  3)រិនគួ ម្បាថាន្នូវហសចកតីទុកខដល្់គ្ន្នឹងគ្ន្ 

ហោយហសចកតីហម្កវហម្កាធ្ និងហោយបដិ សញ្ញ្ គឺហសចកតីចហងអៀត្ចងអល្់កនុងចិត្តហេើយ  

 ៧. ម្មត្វ យោ និយ ំបុត្ត,ំ  អាយុោ ឯកបុត្តមនុរសកេ  មាតាេនរ ក្ាបុម្ត្ផដល្ហកើត្អំពីខលួន ជាកូនផត្រួយ 

ហោយអាយុ គឺថាសូរ្បីជីវិត្ក៏ហា ្នល្ះបង់ កនុងកា  ក្ានូវបុម្ត្បានយាយ្ងណារិញ 

  ឯវមប ិសព្ាភូសត្សុ,    ម្មនសម្មភ វសយ អបរមិ្មណំ្  4)បុគគល្គួ ចហម្រើននូវហរតាត្ចិត្តរិនមានម្បមាណចំហរះ

ហៅ កសត្វទំងឡាយទំងពួងយាយ្ងហនាះឯង។ 

 ៨. សមត្តញ្ច  សព្ាសលាកសាឹ,  ម្មនសម្មភ វសយ អបរមិ្មណំ្; 
  ឧទធ ំអសធា ច្ តិ្រយិញ្ច ,  អសម្មេ េ ំអសវរ ំអសបត្ត ំ 5)បុគគល្គួ ចហម្រើននូវហរតាត្ចិត្ត រិនមានម្បមាណ ជា

ធ្រ៌រិនចហងអៀត្ រិនមានហពៀ  រិនមានសម្តូ្វហៅកនុងហលាកទំងអស់ គឺកនុងខ្ងហល្ើែង ខ្ងហម្ការែង ខ្ងទទឹង គឺម្ត្ង់   
កណាត្ល្ែង 

 ៩. តិ្ដ្ឋញ្ច រ ំនិសិសនាា  វា,   សយាសនា វា យាវត្សសវគិ្ត្មិសទ្ធធ   ( បុគគល្អនកចហម្រើននូវហរតាត្ចិត្តហនាះ ) ហទះ
  កតី ហដើ កតី អងគុយកតី ហដកកតី ជាអនកមានហសចកតីហង្កងក់ហៅម្បាស់ហ ើយ គឺថាជាអនករិនហដកល្ក់អស់កាល្ម្តឹ្រណា  

  ឯត្ ំសតឹ្ អេិសដ្ឋយយ  6)គួ ត្រកល្់នូវហរតាត្នុស្សត្ិនុ ះ ( អស់កាល្ម្តឹ្រហនាះ )  

  ព្ព្ហាសមត្ ំវហិារ ំឥេម្មហុ បណឌិត្ទំងឡាយហរល្នូវកិ ិយានុ ះ ថាជាម្ព មវិហា កនុងស្សនាហនះ  

 ១០. ទិដ្ឋញ្ច  អនុបគ្មា,  សីេវា ទសសសនន សមបសនាា ; 
   កាសមសុ វសិនយយ សគ្េ,ំ  នហិ ជាតុ្គ្ព្ភសសយយ ំ បុន សរតិ្  ( បុគគល្ផដល្មានហរតាត្ម្ព មវិហា  ) រិន
ដល្់ស៊ប់នូវទិដឋិ ជាអនកមានសីល្ម្បកបហោយទស្សនសរ្ប័ទ គឺហស្តាបត្តិរគគ បហនាទ្បង់នូវហសចកតីហម្ត្កអ កនុងការ
ទំងឡាយហ ើយ  ផរងរិនរកកាន់គពភហសយ្ាស គឺថារិនហកើត្កនុងគភ៌ហទៀត្ហេើយ ។ 
 

*1-14 សផរតងអពំីគណុ បស់ម្ពះសង្ឃ,  ១-១៤ សផរតងនូវសត្វផដល្ហយើងម្ត្ូវែ្ាយហរតាត្ហៅដល្់,  1-6 សំណូរព  
 

ដកព្សង់ពី បដិកលេម៥២ ទំព័រ១៨, លេម៥៤ ទំព័រ៥០),  ធម្ែបទអដឋកថា ចិត្តវគ្គ លរឿងទី ៦ អារទធវិបស្សកភិកខុ 
លោយព្ពះម្ហាញាណាវុធៈ ទុយ េីហូវ (15-04-2020) 

 


