


















































































គមពីរកង្ខា វតិរណី 
នបោ តស្ស ភគ្វបតា អរហបតា សោាសមពទុធសស្ ។ 

 ូមនមសាក រចឈំ ោះលពោះមានលពោះភារអរហនថ មាយ  មភុទនអងគឈនាោះ ។ 
អារមភកថារបស់រពះពទុធបឃាសាចារ្យ 

 ពុទធំ ធមមញ្ច សង្ឃញ្ច  វិប្បសបននន បចតសា 
 វនទិតាា វនទន្នោន-  បូជាសកាារភាជន ំ
 បថរវសំប្បទបីាន ំ  ថិរាន ំវិនយកកបម 
 បុព្វាចរយិសីហាន ំ  នបោ កតាា កតញ្ជល ី
 បាបោកខ ំអនវជាាន ំ  ធោានំ យ ំមបហសនិ្ន 
 មុមំ បោកខប្បបវសាយ បាតបិោកខំ បកាសតិ ំ
 សូរបតន នវិាបតន  សុចិសបលលមវតុតនិ្ន 
 វិនយាចារយុបតតន  បសាណបតថបរន យាចិបតា 
 តតថ សញ្ជាតកង្ខាន ំ ភិកខូន ំតស្ស វណណន ំ
 កង្ខាវិតរណតាាយ  បរិបុណណវនិិចឆយ ំ
 មហាវិហារវាសីន ំ  វាចន្នមគ្គនិស្សតិ ំ
 វតតយិសា្មិ ន្នបមន  កង្ខាវិតរណឹ សភុំ ។   

ែញុ លំពោះករុណា ូមលកាបថ្វឝ យបងគឈំោយចិតថលជោះថ្វវ  ចឈំ ោះលពោះពុទន លពោះធម ៌
និងលពោះ ងឃ ប្ដលឈលបៀបដូចជាភាជនត៍មកល់ឈលរឿង កាក រៈបូជា រួរដល់កិរយិា
ឈោរពថ្វឝ យបងគ ំ ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមឈលើកកមផង់អញ្ជលីលបណមរនមសាក រចឈំ ោះ
បុ ឝ ចាររជាលបទីបថ្នឈថរវងសទាងំឡាយ ប្ដលឈោកបដិបតថិខាជ ប់ែជួនកបុងលពោះវនិ័យ 
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មានឈ ចកឋីកាវ ហានបដូីចរាជ ីហ៍ ។ តឈៅឈនោះ ែញុ លំពោះករុណា ូមពណ៌នាឈ ចកឋី
ថ្ន តិឈមាកខ ប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលត ់បញ្ដតថទុកជាលបធានថ្នធមទ៌ាងំឡាយ 
ល  ចាកឈទា  និងជាឧ យឈធឝើឲរជាកច់ា ់នូវលពោះនិ ឝ ន ឈៅតមការអារាធនា 
រប ់លពោះឈសាណឈតទរ អបកឈលតកអរកបុងការលបលពឹតថឈ ចកឋលីអ ឱនលឈំទាន ដុ ខាត់
កិឈល  ដល់លពមឈោយអាចារៈកបុងលពោះវនិយ័ ។ ការពណ៌នាឈ ចកឋ ីតិឈមាកខ 
ឈនោះ នឹងរឈំលចការវនិិចឆយ័ឲរបរបូិណ៌លរបល់ោន ់ ឈដើមផជីាលបឈយាជន៍ដល់ភកិខុ
ទាងំឡាយឆវងផុតចាកឈ ចកឋី ងសយ័ ប្ដលឈកើតមានកបុង តិឈមាកខឈនាោះ ។ ែញុ ំ
លពោះករុណានឹងរចនាឈៅតមលមាអ នលពោះឈថរៈដកីា រប ់ភិកខុទាងំឡាយ កបុងវតថ
មហាវហិារ និង ូមតងំនាមរមភីរឈនោះថ្វ “កង្ខាវតិរណី” ។  
 

និទាន 
 សុណាត ុ បម ភបនត សបង្ោ, អជជុ បបាសបថា បណណរបសា យទ ិ 
សង្ឃស្ស បតតកលលំ, សបង្ោ ឧបបាសថំ កបរយ្យ, បាតិបោកខំ ឧទទបិសយ្យ ។ 
កឹ សង្ឃស្ស បុពវកចិចំ ? បារសិុទធ ឹអាយសមបន្នា អាបរាបចថ;  

 បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន,  ូមលពោះ ងឃសាឋ ប់ែញុ លំពោះករុណា, ថ្ថងឈនោះជា
ថ្ថងឧឈ  ថ ទី ១៥, ឈបើឧឈ  ថកមយឈនោះមានកាលដ៏ មរួរដល់ ងឃឈហើយ, 
 ងឃលតូវឈធឝើឧឈ  ថ, លតវូ ប្មឋង តឈិមាកខ ។ បុពឝកិចចរប ់ ងឃ,  ងឃ នឈធឝើ
ឈហើយឬ ? បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ,  ូមឈោកទាងំឡាយល ប់នូវ
ឈ ចកឋបីរ ុិទនិ; 
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 បាតបិោកខំ ឧទទិសិសា្មិ, តំ សបពវវ សន្នា សាធុក ំ សុបណាម 
មនសិកបរាម, យសស្ សិយា អាបតតិ, បសា អាវិកបរយ្យ, អសនតយិា 
អាបតតិយា តុណហី ភវតិពវ;ំ តុណហភីាបវន បោ បន្នយសមបនត បរិសុទាាត ិ   
បវទិស្ាម;ិ  

ែញុ លំពោះករុណានឹង ប្មឋង តិឈមាកខ, ឈយើងទាងំឡាយប្ដលមានឈៅទីឈនោះ 
ទាងំអ ់ោប  លតូវតងំចិតថសាឋ ប ់តឈិមាកខឈនាោះ ឲរ ន លមចលបឈយាជន,៍ ឈោក
អងគណាមានអាបតថិ ឈោកអងគឈនាោះលតូវ ប្មឋងឈចញ, ឈបើពំុមានអាបតថិឈទ លតូវឈៅ
ឈ ងៀម; ែញុ លំពោះករុណានឹងដឹងថ្វ ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទន 
ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមនុ៎ោះឯង; 

យថា បោ បន បបចចកបុដ្ឋស្ស បវយោ្ករណំ បហាតិ, ឯវបមវ ំ        
ឯវរូបាយ បរសិាយ យាវតតយិ ំ អនុសា្វតិំ បហាត,ិ បយា បន ភិកខុ     
យាវតតយិ ំ អនុសា្វយិោបន សរោបន្ន សនតឹ អាបតត ឹ ន្នវិកបរយ្យ, 
សម្បជានមុសាវាទស្ស បហាត ិសម្បជានមសុាវាបទា បោ បន្នយសមបន្នា 
អនតរាយិបកា ធបោា វុបតាា ភគ្វតា, តសាា សរោបនន អភិកខនុ្ន អាបបននន 
វិសុទាាបបបកខន សនត ីអាបតត ិអាវកិាតព្វា, អាវិកតា ហិសស្ ផាស ុបហាត ិ។ 

ដូចជាបុរគលប្ដលលតូវឈរ ួរបញ្ញា ចឈំ ោះរូបមាប ក់ៗ ប្តងឈោោះលសាយ យា៉ា ង
ណាមញិ,  ករប្ដលែញុលំពោះករុណាលបកា ឲរដងឹអ ់កណំត ់៣ ដងយា៉ា ងឈនោះ 
កបុងបរ ័ិទមាន ភាពយា៉ា ងឈនោះ ក៏ដូឈចាប ោះប្ដរ; កាលឈបើែញុ លំពោះករុណា ូធរលបកា 
លរប់ ៣ ដងឈហើយ, ភកិខុណាមួយកាលរលឹកឈឃើញថ្វមានអាបតថិឈហើយ មនិលពម
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 ប្មឋងឈចញឈទ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិឈ យ្ ោះ មផជានមុសាវាទទុកកដ; បពិលតឈោក
អបកមានអាយុទាងំឡាយ, ឯ មផជានមុសាវាទហបឹង លពោះមានលពោះភារលទង់លត ់
ថ្វជាអនថរាយកិធម,៌ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈបើភិកខុ លតូវអាបតថិឈហើយ រលឹកឈឃើញ ន, 
មានបណំងចង់ឲរែវួនបរ ុិទនវញិ, លតូវប្ត ប្មឋងអាបតថិប្ដលមានឈនាោះឈចញ, ដផតិ
ភិកខុ ឈនាោះរប្មងមានឈ ចកឋ ីបាយ ឈល ោះការ ប្មឋងអាបតថិឈចញឈនាោះ ។ 

ឧទទិដ្ឋ ំ បោ អាយសមបន្នា នទិានំ ។ តតាាយសមបនត បុចាាមិ, កចចតិថ     
បរិសុទាា ? ទតុយិម្ប ិបចុាាម,ិ កចចិតថ បរិសុទាា ? តតយិម្ប ិបចុាាមិ កចចិតថ 
បរិសុទាា ? បរិសុបទធតាាយសមបន្នា,  តសាា តុណហ ី។ ឯវបមត ំធារយាមិ ។  

និទានុបទទបសា នដិ្ឋិបតា ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, និទាន ែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួច
ឈហើយ ។ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុងនិទានឈនាោះ, 
ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ពីរដង
ឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់
បីដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ឈោកអបកមានអាយុ
ទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបកបរ ុិទន កបុងនិទាននុោ៎ះឈហើយ, ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជា
ឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនាោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ង
ឈនោះ ។  

ចប់និទានុឈទធ  ។
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ពណ៌នានិទាន 
បាតិអមាកា ២ យ៉ង 

បណាឋ  ករទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “ តិឈមាកខ (បាតបិោកខំ)” មានន័យថ្វ 
ឈឆបើម, កពូំល, ថ្លកប្លង លបឈ ើរបផុំត ែភង់ែភ ់បផុំត ។ ឈបើតមអតទន័យថ្ន ករ
ឈនោះ ឈឃើញថ្វ  តិឈមាកខមានប្តមួយយា៉ា ងឈទ ប៉ាុប្នថឈបើប្បងប្ចកឈៅតមលបឈភទ, 
 តិឈមាកខមាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សីលប្ាតិបោកខ  =  តិឈមាកខរឺ ីល 
២- គ្នថប្ាតិបោកខ  =  តិឈមាកខរឺកផួនចាប ់
ឧទាហរណ៍កបុងលបឈយារថ្វ “ភិកខុ រ ់ឈៅ លងួមកបុង តិឈមាកខ វំរៈ (បាត-ិ

បោកខសំវរសំវុបតា វិហរតិ)” ជាឈដើម១ ។  វំរ ីល ( ីលរកឺារ លងមួ) ឈនោះ 
ជាឈដើមចម ជាមុែ ជាលបមុែថ្នកុ លធម៌ទាងំឡាយ ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាឈោក
ឈៅ ីលប្បបឈនោះថ្វ “បាតបិោកខ”២ ។ ចបំ្ណកឯរនទៈ (កផួនចាប)់ កឈ៏ៅថ្វ 
“បាតិបោកខ” ប្ដរ ឈល ោះមានឈលបើកបុងលបឈយារជាឈដើមថ្វ “ តឈិមាកខទាងំពីរ  ិកា
លអឈហើយឈោយឈ ចកឋីពិសាឋ រ (ឧភយាន ិបោ បនស្ស បាតិបោកាាន ិវតិាាបរន 
សាាគ្តាន ិបហានត)ិ៣ ។  កបុងឈនាោះ  ីល ឈ យ្ ោះថ្វ  តិឈមាកខ ឈល ោះមាននយ័ថ្វ 
ជនណាលរបល់រងរកា ីល  ីលរប្មងរឈំោោះជនឈនាោះឲររួចចាកទុកខកបុងអ យភូមិ
ជាឈដើម ឬឲររួចចាកភយ័ មានអតថ នុវាទភយ័៤ជាឈដើម ។ ចបំ្ណកឯរនទៈ ឈ យ្ ោះ
ថ្វ  តិឈមាកខ ឈល ោះបភំវឺឈ ចកឋីថ្ន តិឈមាកខឈនាោះ ។ វចនតទៈ (អតទថ្ន ករ) ប្ដល
                                                           
១ វ.ិ មហាវ.ិ ៤/៣០, ម.មូ. ២០/១១៤, ម.ឧ. ២៦/១៥៥, អភ.ិវ.ិ ៨១/២៤៥ 
២

 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៤១ 
៣

 វ.ិ មហាវ.ិ ៤/៣១, អ.ំអដឌ. ៤៨/២៤០ 
៤
 ភ័យឈកើតអពីំែវួនឯងតោិះឈដៀលែវួនឯង ។ 
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ឈ លខាងឈដើម  ឈំៅយកន័យទូឈៅរប ់ តិឈមាកខទាងំពីរ ។ ឈ ចកឋីពណ៌នា
ឈនោះ ឈកាឋ បយកនយ័ទាងំ ីលបាតឈិមាកខ ទាងំរនទបាតឈិមាកខ ។ តមពិតឈៅ 
កាលឈបើពណ៌នារនទបាតឈិមាកខ ក៏ឈ យ្ ោះថ្វ នពណ៌នាអតទថ្នរនទបាតិឈមាកខ
ឈនាោះផង ។  

តមបរយិាយមកឈនោះ រនទបាតឈិមាកខ ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- ភិកខុបា្តិបោកខ  =  តិឈមាកខ លមាបភ់ិកខុបដិបតថិ  
២- ភិកខុនបីាតិបោកខ   =  តិឈមាកខ លមាប់ភកិខុ នីបដិបតថ ិ
បណាឋ  តិឈមាកខទាងំ ២ ឈនាោះ ភកិខុបាតិឈមាកខ កណំត់បរឈិចឆទលតឹមប្ត ៥ 

ឧឈទធ  មាន ករថ្វ “សណុាត ុបម ភបនត សបងោ្ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន 
 ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ ”ំ ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ភិកខុ នី តិឈមាកខ កណំត់បរឈិចឆទលតមឹប្ត ៤ 
ឧឈទធ  មាន ករថ្វ “សុណាត ុ បម អបយ្យ សបង្ោ = បពិលតនាងមាច  ់ដ៏
ចឈលមើន  ូម ងឃសាឋ បែ់ញុ ”ំ ដូឈចបោះជាឈដើម ។  

ឧអទធសកបងុភិកាបុាតិអមាកា ៥ យ៉ង 

ឧឈទធ កបុងភកិខុបាតិឈមាកខឈនាោះ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- និទានុបទទស   = ការ ប្មឋងល បដ់ឈំណើ រឈហតុ 
២- បារាជិកបុទទស  = ការ ប្មឋងល បអ់ាបតថ ិរាជកិ 
៣- សង្ោទិបសសុបទទស  = ការ ប្មឋងល បអ់ាបតថ ិងាទិឈ   
៤- អនយិតុបទទស   = ការ ប្មឋងល បអ់ាបតថិប្ដលមិនោច់ឈល ច 
៥- វិតាារុបទទស  = ការ ប្មឋងល ប់ឈ ចកឋពិីសាឋ រ 
កបុងឈនាោះ និទានុឈទធ  ររឺាបច់ាបត់ងំពី ករថ្វ “សុណាត ុ បម ភបនត            

សបងោ្ ។ បប ។ អាវិកតា ហិស្ស ផាសុ បហាតិ  តតាាយសមបនត បចុាាម,ិ     
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កចចិតថ បរសិុទាា, បរសិុបទធតាាយសមបន្នា, តសាា តណុហី, ឯវបមតំ ធារាយាម ិ= 
បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំ ។ល។ ឈ ចកឋី បាយមានដល់ភកិខុ
រូបឈនាោះ ឈល ោះការ ប្មឋងអាបតថឈិចញ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុ
ទាងំឡាយ កបុងអាបតថិឈនាោះ ឈតើឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ឈោក
ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាឈៅឈ ងៀម ែញុ លំពោះករុណា
ចាទុំកនូវឈោកជាអបកបរ ុិទន ឈោយអាការឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ” ដល់លតឹមឈនោះឈហើយ 
កច៏ាប់ ប្មឋងឧឈទធ ដ៏ឈ  ឈោយ ុតបទថ្វ “ឧទទដិ្ឋ ំ បោ អាយសមបន្នា នទិាន ំ
= បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, និទាន ែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួច
ឈហើយ” ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ចាបត់ងំពីខាងឈដើមនិទានឈរៀងឈៅ របផរីាបល់មអិត
បរឈិចឆទថ្ន រាជកុិឈទធ ជាឈដើម រហូតដល់ចុោះឈៅរាបល់មអតិ ិកាខ បទនីមួយៗ 
មាន រាជិក ិកាខ បទជាឈដើម ។ ចបំ្ណកឯវតិទ រុឈទធ  ករ៏ឺជាឈ ចកឋីពិសាឋ រថ្ន
ឧឈទធ នីមួយៗ ឈនាោះឯង ។ 

មា៉ាងឈទៀត កាលឈបើអនថរាយឈកើតឈ ើង កបុងអ ុំងឈពលប្ដល ូធរមិនទាន់
ចប់នូវឧឈទធ ណាមួយ បណាឋ  រាជិកុឈទធ ជាឈដើម ភិកខុ លតូវ ូធរឧឈទធ ដ៏ឈ  
ភាជ ប់ឈៅនឹងឧឈទធ ឈនាោះ ឈោយ ុតបទ ន ឈោយ អំាងដល់លពោះ លីប្ដល
មានប្ចងទុកថ្វ “អវបសសំ សុបតន សាបវតពវ ំ= ភិកខុរបផ ូីធរឧឈទធ ដ៏ឈ  
 ល់ ឈោយ ុតបទ ន)១” ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើ ូធរនិទានុឈទធ មិនទាន់ចបឈ់ៅ
ឈ ើយ មិនមានកចិចលតូវ ូធរឈោយ ុតបទឈទ ។  

                                                           

១
 វ.ិមហាវ. ៦/៣៦៦ 
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ឧអទធសកបងុភិកានុបីាតិអមាកា ៤ យ៉ង 

ចបំ្ណកឯកបុងភិកខុ នី តិឈមាកខវញិ មនិមានអនិយតុឈទធ ឈទ ឈលៅពីឈនោះ 
 ឹងមាន ពឝលរបដូ់ចប្ដល នឈ លឈហើយកបុងភកិខុបាតិឈមាកខលសាប់ រ ឺ៖  
១- និទានុបទទស   = ការ ប្មឋងល បដ់ឈំណើ រឈហតុ 
២- បារាជិកបុទទស  = ការ ប្មឋងល បអ់ាបតថ ិរាជកិ 
៣- សង្ោទិបសសុបទទស  = ការ ប្មឋងល បអ់ាបតថ ិងាទិឈ   
៤- វិតាារុបទទស  = ការ ប្មឋងល ប់ឈ ចកឋពិីសាឋ រ 
តមប្ដលបរយិាយមកឈនោះ លោន់ប្តជាការបង្គា ញថ្វ  តិឈមាកខទាងំ ២ 

យា៉ា ងឈនាោះ កណំត់បរឈិចឆទជា ៥ ឧឈទធ កម៏ាន ជា ៤ ឧឈទធ ក៏មាន ។ ប៉ាុប្នថឈោយ
ឈហតុប្តភកិខុបាតិឈមាកខមកមុន ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាឈោកឈ លទុកថ្វ ៖ 

“សុណាត ុបមតអិាទនី ំ       បទានំ អតថនិចឆយ ំ
  ភិកខបវា សីលសម្បបន្នា       សកិាាកាោ សណុនតុ បម” ។  
 “ភិកខុទាងំឡាយ បរបូិណ៌ឈោយ ីល ល ថ្វប ការ ិកា  ូមសាឋ ប់ការជនុំំ

ជលមោះដល៏អិតលអន់ថ្នបទ លីទាងំឡាយ រប ់ែញុ  ំ ប្ដលមាន ករ „សុណាតុ បម 
( ូមសាឋ ប់ែញុ )ំ” ដូឈចបោះជាឈដើម ។  

 ករប៉ាុឈណតោះ ចាត់ថ្វជាផវូ វលតួ លតយមួយ ឈដើមផ ីនពណ៌នាភិកខុបាត-ិ
ឈមាកខមុនឈរបងអ ់ ។ 

កបុងោថ្វឈនាោះ  ករថ្វ “ចូរសាឋ ប ់ (សណុាតុ)” ឈនោះ ជា ករបង្គគ ប់
ឲរសាឋ ប់ ។  ករថ្វ “ែញុ  ំ(បម)” ជា ករប្ណនាែំវួនឯង រប ់ភិកខុអបក ូធរ ។  ករ
ថ្វ “បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន (ភបនត)” ជា ករឈៅឈោយឈ ចកឋីឈោរព ។  ករ
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ថ្វ “ ងឃ (សបងោ្)” ជា ករឈៅចឈំ ោះ មូហៈបុរគល ។  ករទាងំអ ់ឈនោះ 
 ុទន ឹងប្ត ករប្ដលភកិខុអបក ប្មឋង តិឈមាកខ ចា ំចល់តូវឈ លជាបឋម ។  

ចូរកំណតច់ណំាថំា ៖  
- លពោះ មាយ  មភុទនលទង់អនុញ្ញដ ត តិឈមាកខុ ឈទធ  (ការ ប្មឋងឈ ើងនូវ តិឈមាកខ) 
កបុងលកុងរាជលរោឹះ  

- ឈហតុឈនាោះ ភកិខុអងគណា ប្មឋង តឈិមាកខ លប ិនឈបើឈោកជា ងឃឈតទរ លតូវ
ឈលបើ ករថ្វ “អាវុបសា (ឈោកដម៏ានអាយុ)” ។ លប ិនឈបើែចីវ ា, លតូវ
ឈលបើ ករថ្វ “ភបនត (បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន)” តមនយ័កបុងលពោះ លី ។  

- អបក ប្មឋង តិឈមាកខ នឹងជាលពោះ ងឃឈតទរក៏ ន ឈោយ អំាងលពោះ លីថ្វ 
“បថរាបធយ្យំ បាតិបោកខំ = តិឈមាកខជាបនធុករប ់លពោះឈថរៈ”១  

- អបក ប្មឋង តិឈមាកខ នឹងជាភិកខុែចីវ ាជាងឈថរៈក៏ ន ឈោយ អំាងលពោះ
ពុទាន នុញ្ញដ តថ្វ “អនុជាន្នមិ ភិកខបវ បយា តតថ ភិកខុ ព្យបតាា បដ្ិពបលា 
តស្ាបធយ្យ ំ បាតិបោកខ ំ = មាប លភកិខុទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ ត
 តិឈមាកខជាបនធុករប ់ភកិខុអងគណាប្ដលជាអបក វ្  លបតិពល កបុង
អាវា ឈនាោះ”២ ។ 

សងឃ ២ យ៉ង 

 ករថ្វ “ ងឃ (សបងោ្)” ឈនោះ ថឝដីផតិប្ត ឈំៅយក មូហៈបុរគល ឈោយ
មិនមានឈ   ល់ក៏ពិតប្មន កប៏៉ាុប្នថ ងឃឈនាោះប្ចកឈចញឈៅជា ២ យា៉ា ងរ ឺ៖ 

                                                           

១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៧៥ ។ 
២

 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៧៦ ។ 
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១- ទកខិបណយ្យសង្ឃ 
២- សមមតសិង្ឃ 
កបុងឈនាោះ ទកខឈិណយរ ងឃ  ឈំៅដល់  មូហៈអរយិបុរគល ៨ ពួក ។ 

 មយតិ ងឃ  ឈំៅដល់  មូហៈភិកខុ ឈោយឥតឈ   ល់ ។ កបុង តិឈមាកខឈនោះ 
 ឈំៅយក មយតិ ងឃឈនាោះឯង ។  

សងឃវគគ ៥ យ៉ង ទាកទ់ងនងឹសងឃកមម 

ឈបើនិយាយទាកទ់ងនឹង ងឃកមយ  មយត ិងឃប្បងប្ចកជា ៥ ពួករឺ ៖ 
១- សង្ឃចតុវគ្គ  =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ  ៤ អងគ 
២- សង្ឃបញ្ចវគ្គ   =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ  ៥ អងគ 
៣- សង្ឃទសវគ្គ   =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ  ១០ អងគ 
៤- សង្ឃវីសតិវគ្គ  =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ  ២០ អងគ 
៥- សង្ឃអតិបរកវីសតិវគ្គ =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ ឈលើ ពី ២០ អងគឈ ើងឈៅ 
 បណាឋ  ងឃវរគទាងំ ៥ ពួកឈនាោះ  

-  ងឃចតុវរគ អាចឈធឝើ ងឃកមយ នទាងំអ ់ ឈលើកប្លងប្តឧប មផទាកមយ 
បវារណាកមយ និងអ ម នកមយឈចញ ។  

-  ងឃបញ្ចវរគ អាចឈធឝើ ងឃកមយ នទាងំអ ់ ឈលើកប្លងប្តឧប មផទាកមយ
កបុងមជឈមិបផឈទ  និងអ ម នកមយឈចញ ។  

-  ងឃទ វរគ អាចឈធឝើ ងឃកមយ នទាងំអ ់ ឈលើកប្លងអ ម នកមយប្តមា៉ាង ។  
-  ងឃវ ីតវិរគ អាចឈធឝើ ងឃកមយណាៗ ក ៏ន ឈោយោយ នឈលើកប្លងឈ ើយ ។ 
-  ងឃអតឈិរកវ ីតវិរគ កដូ៏ចោប  ។  
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កមយប្ដលលតូវឈធឝើឈោយ ងឃចតុវរគជាឈដើម ឈបើ ងឃែឝោះពីចនួំនឈនាោះ មិនរួរ
ឈធឝើឈទ ឈនោះចងម់ាននយ័ថ្វ ឈបើឈលើ ពីចនួំនឈនាោះ រងឹរតឹប្តរួរឈៅវញិ ។ កប៏៉ាុប្នថ
កបុងទីឈនោះ ឈោក ឈំៅយក មយតិ ងឃទាងំអ ់ រាប់ចាបត់ងំពី ងឃចតុវរគ
ឈ ើងឈៅ ។  

ឧអបាសថ ៣ យ៉ងទាកទ់ងនងឹថ្ថង 

 ករថ្វ អជជុបបាសបថា ប្លបថ្វ ថ្ថងឈនោះជាថ្ថងឧឈ  ថ ។  ករលតឹម
ប៉ាុឈណតោះ បដិឈ ធនូវថ្ថងប្ដលមិនប្មនជាឧឈ  ថ ។ បណតរឈសា (ទី ១៥)  ករ
ឈនោះក៏បដឈិ ធនូវថ្ថងឧឈ  ថដថ្ទ ។ ចូរកណំត់ចណំាថំ្វ ឈបើនិយាយឈៅតមថ្ថង 
ឧឈ  ថមាន ៣ យា៉ា ង រឺ ៖  
១- ចាតទុទសិកឧបបាសថ  = ឧឈ  ថកបុងថ្ថងទី ១៤  
២- បណណរសិកឧបបាសថ  = ឧឈ  ថកបុងថ្ថងទី ១៥ 
៣- សាមគ្គឧីបបាសថ   = ឧឈ  ថកបុងថ្ថងលពមឈលពៀងោប  
ឧឈ  ថ មានឈ លលតឹមប្ត ៣ យា៉ា ងឈនោះ ។  

ឧអបាសថមាន ២៤ ដងកបងុ ១ ឆ្ប  ំ

កបុងឈនាោះ ចាតុទធ ិកឧឈ  ថ មានចនួំន ៦  ល់ពីឈនាោះរាប់ជាបណតរ ិក
ឧឈ  ថ មានចនួំន ១៨ ឈោយប្បងជាពីរៗ កបុងបកសទី ៣ និងបកសទី ៧ ថ្នរដូវ 
ទាងំ ៣ រឺ ឈហមនថរដូវ ១ រមិារដូវ ១ វ ានរដូវ ១  រុបមក កបុងមួយឆ្ប មំាន
ចនួំនឧឈ  ថ ២៤ ។ ប្បបឈនោះ ជាការរាប់តមដឈំណើ រលបលកតី (បកតចិារតិថ) ។ 
ប៉ាុប្នថឈោយ អំាងដល់លពោះពុទាន នុញ្ញដ តថ្វ “អនុជាន្នមិ ភិកខបវ សកឹ បកខស្ស 
ចាតុទទបស វា បណណរបស វា បាតិបោកខ ំ ឧទទសិិតុំ = មាប លភិកខុទាងំឡាយ 
តថ្វរតអនុញ្ញដ តឲរ ប្មឋង តិឈមាកខ ១ បកសមឋង កបុងថ្ថងទី ១៤ ក ៏ន កបុងថ្ថងទី ១៥ 
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ក៏ ន”១ មា៉ាងឈទៀត ឈោយ អំាងដល់ ករថ្វ “អាគ្នតុបកហ ិ អាវាសកិាន ំ
អនុវតតិតពវំ = អារនថុកភកិខុទាងំឡាយ លតូវអនុវតថតមពួកអាវា ិកភិកខុ ” ជាឈដើម 
កាលឈបើមានឈហតុប្បបឈនោះឈកើតឈ ើង  ងឃអាចឈធឝើឧឈ  ថ កបុងថ្ថងទី ១៤  ន 
ឈទាោះបីែុ ពីថ្ថងទី ១៥ កឈ៏ោយ ។ ប៉ាុប្នថចឈំ ោះភកិខុទាងំឡាយអបកចូលចាបុំរមិវ ា២ 
ថ្ថងបវារណារប ់ពួកឈោក រឺឈៅថ្ថងឈពញបូណ៌មីប្ែកតថិកខាងឈដើម លប ិនឈបើ
មានពួកភិកខុ ឈ វ្ ោះោប  រខំានដល់ពួកឈោក លតូវឈលើកបវារណាឈនាោះឈៅោក់កបុង
ថ្ថងឈផសងវញិ កាលឈបើដូឈចបោះ ថ្ថងបវារណាថ្នប្ែកតថកិខាងឈដើម អាចឈលើកឈៅឈធឝើ
ឈៅថ្ថងទី ១៤ ខាងរឈនាច ឬថ្ថងឈពញបូណ៌មីថ្នប្ែកតថិកខាងចុង, ប៉ាុប្នថចឈំ ោះភិកខុ
អបកចូលចាបំចឆមិវ ា៣ ថ្ថងបវារណារប ់ពួកឈោក រឺឈៅថ្ថងឈពញបូណ៌មបី្ែ
កតថិកខាងចុងប្តមា៉ាង ។  រុបមក ថ្ថងបវារណាមានប្ត ៣ យា៉ា ងឈនោះឯង ។ ប្បប
ឈនោះ ជាការរាប់តមលបលកតីប៉ាុឈណាត ោះ ។ កាលឈបើមានឈហតុប្បបឈនោះឈកើតឈ ើង 
 ងឃរួរឈធឝើបវារណាកបុងថ្ថងទី ១៤ ខាងឈដើមថ្នថ្ថងឈពញបូណ៌មីប្ែកតថិកទាងំពីរ ។ 
ប៉ាុប្នថឈៅឈពលណា ងឃប្បក កោ់ប  ដូចឈរឿងប្ដលមានប្ចងកបុងឈកា មភកិខននកៈ 
 ងឃប្តងឈធឝើ ងឃសាមរគ ី ឈដើមផរីងំ្គបឈ់រឿងរា៉ា វឈនាោះ ឈៅឈពលប្ដលភកិខុ ឈនាោះឈៅ
ចូលមកវញិ ។ ឈពលឈនាោះ  ងឃលតូវឈធឝើឧឈ  ថ លតូវ ប្មឋង តិឈមាកខជាបនាធ ន ់
ឈោយ អំាង ករលតឹមប៉ាុឈណតោះ ថ្ថងប្ដលឈ យ្ ោះថ្វ សាមរគីឧឈ  ថ នឹងជាថ្ថង
                                                           

១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៤៥ និងវ.ិ មហាវ. ៦/៤២៧ 
២

 ការចូលវ ាដបូំង រាប់ចាប់តងំពីថ្ថង ១ ឈរាច ប្ែអាសាធ រហូតដល់ថ្ថង ១៥ ឈកើតប្ែអ សុជ ឈទើបឈចញ (ឈបើឆ្ប ំ
ណាឈលើកប្ែអាសាធពីរដង ចូលវ ាឈនោះឈៅថ្ថង ១ ឈរាច ប្ែទុតយិាសាធ)  ។ 
៣

 ការចូលវ ាឈលកាយ (រឈឺលកាយថ្ថងចូលវ ាដបូំង ១ ប្ែ ) រាប់ចាប់តងំពីថ្ថង ១ ឈរាចប្ែលសាពណ៍ រហូតដល់
ថ្ថង ១៥ ឈកើតប្ែកតថកិ ឈទើបឈចញ ។ ការចូលវ ាឈលកាយឈនោះ លពោះពុទនលទង់អនុញ្ញដ តដល់សាវក័ ប្លកងមានកចិច
រវល់លបការណាមួយ ប្ដលពុអំាចចូលវ ាទី ១ អនុញ្ញដ ត ឲរចូលវ ាទី ២  ន ។ 
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ណាមួយក ៏ន ឲរប្តថ្ថងឈផសង ឈលើកប្លងប្តថ្ថងទី ១៤ និងទី ១៥ ឈចញ ។ ចបំ្ណក
ឯថ្ថងប្ដលឈ យ្ ោះថ្វថ្ថងសាមរគីបវារណា រប ់ពួកភកិខុអបកចូលចាបុំរមិវ ា មាន
ប្តឈៅកបុងរវាងប្ែកតថកិប៉ាុឈណាត ោះ១ ។  រុបឈ ចកឋីមក បណាឋ ថ្ថងទាងំ ៣ ឈនោះ លពោះ
 មាយ  មភុទនលទងប់ដិឈ ធថ្ថងឧឈ  ថដថ្ទ ឈោយ ករថ្វ    “បណណរបសា = ទី ១៥“ 
ឈនោះ ។ ឈបើតមលពោះពុទនដកីាថ្វ “អជជុបបាសបថា = ថ្ថងឈនោះជាថ្ថងឧឈ  ថ” ដូឈចាប ោះ 
ក៏ជាការបដិឈ ធថ្ថងមនិប្មនឧឈ  ថ រថឺ្វ ងឃមនិលតូវឈធឝើឧឈ  ថកបុងថ្ថងឈនាោះ
ឈសាោះឈ ើយ ។  ឯថ្ថងដថ្ទណាក៏ឈោយ ឲរប្តជាថ្ថងឧឈ  ថ  ងឃលតូវឈធឝើឧឈ  ថ
កបុងថ្ថងឈនាោះ ។ លប ិនឈបើឈធឝើឈៅចលំតង់ថ្ថងទី ១៤ កល៏តវូឈលបើ ករថ្វ “អជជុបបាសបថា 
ចាតទុទបសា = ថ្ថងឈនោះជាថ្ថងឧឈ  ថទី ១៤”, លប ិនឈបើចលំតង់ថ្ថងទី ១៥ កល៏តូវ
ឈលបើ ករថ្វ “អជជុបបាសបថា បណណរបសា = ថ្ថងឈនោះជាថ្ថងឧឈ  ថទី ១៥”, 
លប ិនឈបើជាសាមរគីឧឈ  ថ ក៏លតូវឈលបើ ករថ្វ “អជជុបបាសបថា សាមគ្គី = ថ្ថង
ឈនោះជាថ្ថងឧឈ  ថសាមរគី ។ 

កាលដ៏សមគួរ (បតថកលល)ំ មានអងគ ៤ យ៉ង 

 ករថ្វ “លប ិនឈបើឧឈ  ថកមយឈនោះមានកាលដ ៏មរួរដល់ ងឃ (យទ ិ
សង្ឃស្ស បតតកលលំ)”  នឈ ចកឋថី្វ ដល់កាលថ្នកមយឈនោះឈហើយ ដូឈចាប ោះ កមយ
ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ បតថកាល,ំ បតថកាល ំ ឈនាោះឯង ក៏ឈលបើកាវ យឈៅជា បតតកលល ំ ។ 
កាលដ៏ មរួរ កបុងទីឈនោះ រាប់បញ្ចូ លឈោយអងគទាងំ ៤  មដូចលពោះអដឌកថ្វចាររ
ឈ លទុកថ្វ ៖ 
                                                           

១
 វ.ិ មហាវ. ៨/៣៧២, កបុងរមភរី មនថបាសាទិកា មហាវរគ បវារណាែននកៈប្ចងថ្វ  ងឃឈធឝើសាមរគបីវារណា 
លតូវឈវៀរប្លងថ្ថងបឋមបវារណាឈចញ លតូវឈធឝើកបុងចឈនាវ ោះថ្ថងឈពញបូណ៌មបី្ែកតថកិ ចាប់តងំពីថ្ថង ១ ឈរាចប្ែ
អ សុជឈរៀងមក ឈបើឈធឝើមុន ឬឈលកាយពីកណំត់ឈនាោះ មនិរួរ (សាមរគបីវារណាអាចឈធឝើ នប្តកបុងអ ុំងឈពល ១ ប្ែ
ប៉ាុឈណាត ោះ ររឺាប់ចាប់ពីថ្ថង ១ ឈរាចប្ែអ សុជ ដល់ថ្ថង ១៥ ឈកើតប្ែកតថកិ)។ 
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“ឧបបាសបថា យាវតកិា ច ភិកខ ូកមមប្បតាា  
សភាគាបតតិបយា ច ន វជិជនតិ វជជនយីា ច បគុ្គលា  
តសមឹ ន បហានត ិបតតកលលនតិ វុចចតិ ។ 

១- ឧបបាសបថា    = ឧឈ  ថ  
២- យាវតកិា ច ភិកខូ កមមប្បតាា  = ភិកខុចនួំនប៉ាុណាត រួរដល់កមយ 
៣- សភាគាបតតិបយា ច ន វិជជនត ិ  = មិនមាន ភាោបតថ ិ
៤- វជជនីយា ច បុគ្គលា តសម ឹ ន បហានតិ = មនិមានវជជនីយបុរគល (បុរគល
ប្ដលរួរឈវៀរ) កបុងទីឈនាោះ 
លុោះប្តលបកបឈោយអងគទាងំ ៤ ឈនោះ ឈទើបឈៅថ្វ កាលដ៏ មរួរ” ។  

១- ថ្ថងឧអបាសថ 
បណាឋ  ករទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “ឧឈ  ថ (ឧបបាសបថា)”  ឈំៅដល់ ថ្ថង

ឧឈ  ថណាមួយ បណាឋ ថ្ថងឧឈ  ថទាងំ ៣ ។ កាលឈបើមានថ្ថងឧឈ  ថឈនាោះ
ឈហើយ ឧឈ  ថកមយរប ់ ងឃឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ មានកាលដ៏ មរួរ រឺមិន តប់ង់

ឈទ ។  មដូចលពោះពុទនតលមា ់ថ្វ ៖ 
“ន ច ភិកខបវ អនុបបាសបថ ឧបបាសបថា កាតបព្វា បយា កបរយ្យ 

អាបតត ិ ទុកកដ្ស្ស = មាប លភិកខុទាងំឡាយ អបកទាងំឡាយមនិរបផឈីធឝើឧឈ  ថ 
កបុងថ្ថងប្ដលមិនប្មនជាថ្ថងឧឈ  ថឈ ើយ ភកិខុណាឈធឝើ លតូវអាបតថិទុកកដ”១ ។ 

២- ចំនួនភកិាគុួរដលក់មម 

 ករថ្វ “ភិកខុចនួំនប៉ាុណាត រួរដល់កមយ (យាវតិកា ច ភិកខ ូ កមមប្បតាា) 
 នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុទាងំឡាយមានលបមាណប៉ាុណាត   មរួរដល់ឧឈ  ថកមយឈនាោះ,  
តមកណំត់ យា៉ា ងឈហាចណា ់ លតូវមានចាប់តងំពីភិកខុ  ៤ អងគឈ ើងឈៅ ភិកខុ  
                                                           
១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៤៤០ ។ 
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ទាងំឈនាោះលតូវឋិតឈៅកបុង ីមាជាមួយោប  ឈោយមនិឲរោច់ហតទ   ។  
សមីា ២ យ៉ង 

ជាទូឈៅ  ីមាឈនាោះប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ពទធសោី 
២- អពទធសោី 

វិបតថសិមីា ១១ យ៉ង 

បណាឋ  ីមាទាងំ ២ យា៉ា ងឈនាោះ ពទន ីមា រឺជា ីមាប្ដល នយតចងនិមតិថ
ឈោយនិមតិថ លបកបឈោយ មផតថិ ៣ ឈចៀ ផុតពីវបិតថិ ីមា ១១ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- អតិមទុទកា  =  ីមាតូចឈពក 
២- អតមិហត ី  =  ីមាធឈំពក 
៣- មណឌនមិតិាា  =  ីមាោច់និមតិថ 
៤- ឆាយានិមតិាា  =  ីមាមានល ឈមាលជានិមិតថ 
៥- អនិមតិាា  =  ីមាមិនមាននិមតិថ 
៦- ពហសិីបម ឋិតសមមតា= ីមាប្ដល នយតឈោយឈរឈៅខាងឈលៅ ីមា 
៧- នទិយា សមមតា =  ីមាប្ដល នយតកបុង ធឹង 
៨- សមុបទទ សមមតា =  ីមាប្ដល នយតកបុង មុលទ 
៩- ជាតស្សបរ សមមតា =  ីមាប្ដល នយតកបុងជាតល ោះ 
១០- សោីយ សីម ំ សមភិនទបនតន សមមតា =  ីមាប្ដល នយតទមាវ យ ីមា
ឈោយ ីមា 

១១- សីោយ សីម ំ អបជ្ោតថរបនតន សមមតា =  ីមាប្ដល នយតលរប ីមា
ឈោយ ីមា 
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 ីមាទាងំ ១១ យា៉ា ងឈនោះ ជាឈហតុឈធឝើឲរកមយទាងំឡាយវបិតថិ១ ។ ឈោយ
 អំាង ករឈនោះ ឈទើបវបិតថិ ីមាមានចនួំន ១១ យា៉ា ង ។  

បណាឋ វបិតថិ ីមាទាងំ ១១ ឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាតូចឈពក  (អតមិុទទកា) 
 ឈំៅដល់  ីមាណាប្ដលមនិលយមលោនដ់ល់ភិកខុ  ២១ អងគ អងគុយ ន២ ។  

ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាធឈំពក (អតមិហត)ី  ឈំៅដល់  ីមាប្ដល នយតហួ 
ពី ៣ ឈយាជន៍ ឈោយឈហាចឈៅ  ូមផបី្តហួ មួយចុង រថ្  ក់ ។  

ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាោចនិ់មតិថ (មណឌនិមតិាា)  នដល់  ីមាប្ដលមាន
និមិតថមិនជាបោ់ប  ។  ងឃរួរកណំតនិ់មតិថកបុងទិ ខាងឈកើត រួចឈហើយកណំត់ភាជ ប់
ឈៅទិ ខាងតផូង ទិ ខាងលិច ទិ ខាងឈជើង តមលោំបល់ឈំោយ រួចឈហើយ
លតូវកណំតភ់ាជ ប់លតងទី់កណំត់ពីមុន កបុងខាងឈកើតមួយសាឈទៀត កាលឈបើឈធឝើយា៉ា ង
ឈនោះ ឈទើប ីមាឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ  ីមាមិនោចនិ់មតិថ ។ ផធុយឈៅវញិ លប ិនឈបើ ងឃ
កណំត់និមិតថឈរៀងមកតមលោំប់ដល់កបុងទិ ខាងឈជើងឈហើយ លសាបប់្តឈប់
លតងទី់ឈនាោះ  ីមាប្បបឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ  ីមាោច់និមតិថ (និមតិថមិនជាបោ់ប ) ។ ឈៅ
មានន័យមួយឈទៀត រ ឺកាលឈបើ ងឃ នយតយកនិមតិថមួយ កបុងចឈំណាមវតទុ ប្ដល
មិនរួរឈធឝើជានិមិតថណាមួយ ដូចជា ឈឈើែវឹម បំកកឋី ដងគត់កឋី ពំនូកអាចម៍ដីឬ
ពំនូកែាច់កឋី  ីមាប្បបឈនោះក៏ឈ យ្ ោះថ្វ  ីមាោច់និមិតថប្ដរ ។  

ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាមានល ឈមាលជានិមតិថ (ឆាយានិមតិាា)  នដល់  ីមា 
                                                           
១
 វ.ិ បរវិារ ១៣/៤២៥ ។ 
២

 រមភរីវនិយតទមញ្ជូសាដកីាប្ចងថ្វ ធមយត  ងឃកមយឈនាោះលតូវឈធឝើឈោយ ងឃវ ីតវិរគយា៉ា ងឈលចើនបផុំត ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះអដឌកថ្វចាររឈ លថ្វ ភកិខុ  ២១ រូបមនិអាចអងគុយចុោះ នកបុង ីមា រភឺកិខុ  ២១ រូប លពមទាងំភកិខុអបក
រួរដល់កមយ (រភឺកិខុអបកលតូវអាបតថ ិងាទិឈ   ឈៅបរវិា  លបលពឹតថមានតថ ឈហើយចូលឈៅ ុអំ ម ន) ឈោយ
កណំត់យា៉ា ងទាបបផុំត មនិអាចអងគុយជារងឝង់មូល នកបុង ីមាណា  ីមាឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  ីមាតូចឈពក ។  
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ប្ដលយកល ឈមាលថ្នភបជំាឈដើមណាមួយមក នយតថ្វជានិមតិថ ។  
ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាមនិមាននិមតិថ (អនមិតិាា) រឺជា ីមាប្ដល នយតឈោយ

ពំុយកអឝីៗ  មកឈធឝើជានិមតិថ លមាប់ចណំាទំាល់ប្តឈសាោះ ។  
ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាប្ដល នយតឈោយឈរឈៅខាងឈលៅ ីមា (ពហិសីបម 

ឋិតសមមតា)  នដល់  ីមាប្ដល នយតឈោយឈរខាងឈលៅនិមតិថ ឈហើយកណំត់
នូវនិមតិថ ។  

ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាប្ដល នយតកបុង ធឹង កបុង មុលទ កបុងជាតល ោះ ករ៏ឺជា
 ីមាប្ដល នយតកបុង ធឹងជាឈដើមនុោ៎ះឯង ។ ពិតណា ់  ីមាឈនាោះឈទាោះប ីន នយត
ឈោយលបការយា៉ា ងឈនោះឈហើយក៏ឈោយ កឈ៏ៅប្តឈ យ្ ោះថ្វ មិន ន នយតដប្ដល 
(អសមមតាវ) ឈោយ អំាងដល់លពោះពុទនតលមា ់ថ្វ “សព្វា ភិកខបវ នទី អសោី, 
សបព្វា សមុបទាោ អសីបោ, សបព្វា ជាតស្សបរា អសីបោ = មាប លភកិខុទាងំឡាយ 
 ធឹងទាងំអ ់មិនប្មនជា ីមា,  មុលទទាងំអ ់មនិប្មនជា ីមា, ជាតល ោះទាងំ
អ ់មិនប្មនជា ីមា)”១ ។  

ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាប្ដល នយតទមាវ យ ីមាឈោយ ីមា (សោីយ សីម ំ
សមភិនទបនតន សមមតា)  នដល់  ីមាប្ដល នយតឈោយទមាវ យ ីមារប ់ពួក
ភិកខុដថ្ទ ឈោយ ីមារប ់ែវួន ។   ូមឈលើកឧទាហរណ៍ថ្វ លប ិនឈបើមានឈដើម
ឈឈើ ២ ឈដើម រឈឺដើមសាឝ យ ១ ឈដើមលពីង ១ ឈៅទិ ខាងឈកើតថ្នវហិារចា ់ ឈហើយ
មានប្មករងឈលើោប , បណាឋ ឈដើមឈឈើទាងំ ២ ឈនាោះ ឈដើមលពីងឈៅប្ប៉ាកទិ ខាងលិច
ថ្នឈដើមសាឝ យ, ឯ ីមាវហិារចា ់ក៏ នចងកណំត់ឈដើមសាឝ យជានិមិតថ ឈោយទុក

                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៦/៣៦២ ។ 
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ឈដើមលពីងឈៅខាងកបុង បនាធ ប់មក  ងឃឈធឝើវហិារឈៅទិ ខាងឈកើត ខាងឈលកាយវហិារ
ចា ់ឈនាោះ អ ុំងឈពលចង ីមា ភិកខុទាងំឡាយចងកណំតឈ់ដើមលពីងជានិមិតថ 
ឈោយទុកឈដើមសាឝ យឈនាោះឈៅខាងកបុង, ការចងប្បបឈនោះ ចាត់ថ្វជាការទមាវ យ
 ីមាឈោយ ីមា ។ 

ប្ដលឈៅថ្វ  ីមាប្ដល នយតលរប ីមាឈោយ ីមា (សោីយ សមី ំ    
អបជោ្តថរបនតន សមមតា)  នដល់  ីមាប្ដល នយតលរបឈលើ ីមារប ់ពួកភិកខុ
ដថ្ទ ឈោយ ីមារប ់ែវួន ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ លប ិនឈបើភិកខុ នយត ីមារប ់ែវួន 
ឈោយ រឈលើពទន ីមារប ់ពួកភិកខុដថ្ទ ឈទាោះជាទាងំមូលកឋី ជាប្ផបកណាែវោះថ្ន
ពទន ីមាឈនាោះកឋ ី ការចងប្បបឈនោះ ចាត់ថ្វជាការលរប ីមាឈោយ ីមា ។  រុប
ឈ ចកឋមីក វបិតថិ ីមាប្ដល ងឃលតូវឈចៀ ឲរផុត ឈហើយ ឹម នយត ីមា មាន 
១១ យា៉ា ងឈនោះឯង ។  

សមីាសមផតថិ ៣ យ៉ង 

 ករថ្វ “ ីមាលបកបឈោយ មផតថិ ៣ (តិវិធសមប្តតយិុតាា)” រឺជា ីមា
លបកបឈោយ ៖  
១- និមិតតសម្បតត ិ  =និមតិថជា មផតថ ិ
២- បរិសាសម្បតតិ   = បរ ័ិទជា មផតថ ិ
៣- កមមវាចាសមប្តត ិ = កមយវាចាជា មផតថ ិ

១- និមិតថសមផតថិ - សមីានិមិតថ ៨ យ៉ង 

បណាឋ  មផតថិទាងំ ៣ ឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ “លបកបឈោយនិមិតថ មផតថ ិ
(និមតិតសមប្តតិយា យតុាា)  នដល់ និមិតថទាងំឡាយប្ដលរួរយកឈធឝើជានិមតិថ 
ឈៅតមលទនភាពប្ដលរក ន កបុងប្ប៉ាកថ្នទិ នីមួយៗ កបុងចឈំណាមនិមតិថទាងំ  
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៨ យា៉ា ង តមប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលទងល់ត ់ល បទុ់កដូឈចបោះ ៖ 
១- បពវតនិមតិត ំ  = ភបជំានិមតិថ 
២- បាសាណនិមតិត ំ = ថយជានិមតិថ 
៣- វននិមតិត ំ  = ថ្លពជានិមតិថ 
៤- រុកខនិមិតត ំ  = ឈដើមឈឈើជានិមិតថ 
៥- មគ្គនមិិតត ំ  = ផវូ វជានិមតិថ 
៦- វមមិកនិមតិត ំ  = ដបូំកជានិមិតថ 
៧- នទិនមិិតត ំ  =  ធឹងជានិមិតថ 
៨- ឧទកនិមតិត ំ  = ទឹកជានិមិតថ 

 កាល ងឃនឹង នយតកណំត់និមតិថ ីមាឲរ នលតឹមលតូវលបថ្ព លតូវថ្វតម
ន័យ ណួំរ-ចឈមវើយប្បបឈនោះ ៖ “បុរតថោិយ ទសិាយ ក ឹ និមិតត ំ ? បពវបតា    
ភបនត, ឯបសា បពវបតា នមិិតតំ = ឈៅទិ ខាងឈកើត មានអឝីជានិមិតថ ? មានភប ំឈោក 
ដ៏ចឈលមើន ! ភបឈំនាោះ ជានិមិតថ)” ដូឈចបោះជាឈដើម ។ កបុងនិមតិថ មផតថិឈនាោះ អបក ិកា
របផលីជាបវតទុ ប្ដលរួរឈធឝើជានិមតិថ ន តមរយៈឈ ចកឋី ឈងខបយា៉ា ងឈនោះផងចុោះ ។  

ភបមំាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សុទធបំសបុពវបតា  = ភបដំ ុីទន 
២- សុទធបាសាណបពវបតា = ភបថំយ ុទន 
៣- ឧភយមិសស្កបពវបតា = ភបោំយទាងំដីទាងំថយ 
ចឈំ ោះបពវតនមិិតត ទហំំភបរំាបច់ាបត់ងំពីលបមាណប៉ាុនដរំឈី ើងឈៅ រួរឈធឝើ

ជានិមតិថ ន, តូចជាងឈនាោះ មនិរួរ ។  
ចឈំ ោះបាសាណនិមតិត (ថយជានិមតិថ)  ូមផដុីបំ្ដក ក៏រាប់ថ្វជាថយ នប្ដរ 

ដូឈចាប ោះឈហើយ ឈបើនិយាយឲរ ុលកឹតឈៅ ថយណាក៏ឈោយចុោះ ឲរប្តតូចជាងទហំំដរំ ី
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ចុោះមក កលមតិយា៉ា ងទាប រឺប៉ាុនទហំំដុ ំករអឈំៅ ៣២ បលៈ១ រួរឈធឝើជានិមិតថ ន កុំ
ឲរតូចជាងឈនោះឈ ើយ ។ ប៉ាុប្នថថយោវញិ ឈទាោះបីធបំ៉ាប៉ាុណាត  រប្មងរួរ ។  

ចឈំ ោះវននិមតិត (ថ្លពជានិមិតថ) ថ្លពឈទាោះបមីានឈដើមឈឈើលតឹមប្ត ៤ ឬ ៥ ឈដើម
ជាឈឈើែវឹមកបុងកឋ ី ជាឈឈើោយែវឹមកបុងកឋ ី រួរឈធឝើជានិមិតថ ន តចិជាងចនួំនឈនាោះ 
មិនរួរ ។  

ចឈំ ោះរកុខនិមតិត (ឈឈើជានិមតិថ) ឈដើមឈឈើប្ដលកពុំងរ ់ឈៅឈ ើយ ជា
ឈឈើែវឹមកបុង (អបន្នាសារ) តងំឈៅឈលើដី ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តកមភ ់ ៨ ធាប ប ់
ទហំំប៉ាុនដងប្ដកចារ រួរឈធឝើជានិមិតថ ន ទាបនិងតូចជាងឈនាោះ មិនរួរ២ ។  

ចឈំ ោះមគ្គនិមតិត (ផវូ វជានិមិតថ) ផវូ វណាប្ដលកាតត់មោមឈែតថ (លពំប្ដន
ល ុក) ២-៣ ឈទាោះជាផវូ វឈថយើរឈជើងក៏ឈោយ ផវូ វរឈទោះក៏ឈោយ, ផវូ វប្បបឈនាោះកពុំងប្ត
ឈលបើល  ់ឈោយឈយួញឈថយើរឈជើង និងឈយួញរឈទោះឈៅឈ ើយ រួរឈធឝើជានិមតិថ ន, ឈបើ 
ផវូ វឈនាោះឥត នឈលបើល  ់ឈទ មនិរួរ ។  

ចឈំ ោះវមមិកនមិិតត (ដបូំកជានិមតិថ) ដបូំក កលមិតយា៉ា ងទាប កមភ ់ ៨ ធាប ប់  
                                                           

១ កបុងរមភរីអភធិានបផទីបកិាពនរល់មាលតថវងឹតមវធិបុីរាណដូឈចបោះ ៖ 
- ចតាាបរា វហិបយា គ្ញុ្ជា  ៤ លោប់ល ូវ ជា ១ រុញ្ញជ  
- បទវ គ្ុញ្ជា ោសបកា  ២ រុញ្ញជ   ជា ១ មា កៈ 
- បទវបញ្ច ោសកា អបកាា  ១០ មា កៈ ជា ១ អកខៈ 
- អកាាន ំអដ្ឋកំ ធរណ ំ  ៨ អកខៈ  ជា ១ ធរណៈ 
- បញ្ចធរណំ សុវបណាណោ  ៥ ធរណៈ  ជា ១  ុវណត 
- បត បញ្ច និកខ ំ   ៥  ុវណត  ជា ១ និកខៈ 
- ទស ធរណានិ បលំ  ១០ ធរណៈ ជា ១ បលៈ 
- បលសត ំតុលា   ១០០ បលៈ ជា ១ តុោ 
- តា វីសត ិតុលា ភាបរា  ២០ តុោ  ជា ១ ភារៈ ។ 
២

 វនិយតទមញ្ជូសាប្ចងថ្វ បណាឋ ឈដើមឈឈើ ៤ ឈដើម មានែវឹម ៣ ឈដើម ឥតែវឹម ១ ឈដើម រួរឈលបើ ន ឈបើឈឈើ ៥ ឈដើម 
មានែវឹម ៣ ឈដើម ឥតែវឹម ២ ឈដើម ក៏រួរឈលបើ ន ។ 
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ទហំំប៉ាុនប្ បងឈោ ឈទាោះប ីតឝកឈណឋ ៀរឈទើបប្តពូនកបុងថ្ថងឈនាោះកឈ៏ោយ រួរឈធឝើជា
និមិតថ ន ឈបើទាបនិងតូចជាងឈនាោះ មិនរួរ ។  

ចឈំ ោះនទីនិមតិថ ( ធឹងជានិមិតថ)  ធឹងណាប្ដលឈយើងនឹងឈ ល កបុងលកខណៈ
ថ្នអពទន ីមា  ធឹងឈនាោះរួរឈធឝើជានិមិតថ ន ។  ធឹងដថ្ទ មនិរួរ ។  

ចឈំ ោះឧទកនិមតិត (ទឹកជានិមិតថ) ទឹកណាកឈ៏ោយចុោះឲរប្តជាទឹកឋិតឈៅ
ឥតហូរ ឈទាោះកបុងរឈកឋ កឋី លត ងំកឋី ល ោះជកីកឋ ីល ោះឈកើតឯងកឋី អណឋូ ងកឋី  មុលទកឋ ី
ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តទឹកប្ដលឈរដងឈោយកអមចាកប់ឈំពញឈ ើង កបុងរឈកឋ
ដីប្ដលជីកកបុងែណៈឈនាោះ ឈៅប្តឋតិឈៅ (មិនែោះអ ់) ដរាបដល់ចបក់មយវាចា 
រួរឈធឝើជានិមតិថ ន ។ ឈលៅអពីំឈនោះ ទឹកប្ដលកពុំងហូរកឋី ទឹកប្ដលមិនឋតិឈៅអ ់
កាលកណំត់ដូចប្ដល នល ប់ឈហើយកឋី ទឹកកបុងភាជន៍កឋី រប្មងមិនរួរ ។  

២- បរសិសមផតថ ិ

 ីមាប្ដលឈ យ្ ោះថ្វ លបកបឈោយបរ ័ិទ មផតថិ (បរសិាសម្បតតយិា យតុាា) 
 ឈំៅយក  ីមាប្ដលលបជុឈំោយភិកខុ  ៤ អងគ តមកណំត់យា៉ា ងតិចបផុំត ឯភិកខុ
មានចនួំនប៉ាុនាយ នអងគប្ដលឋិតឈៅកបុងោមឈែតថឈនាោះកឋី កបុង ធឹង,  មុលទ ឬល ោះ
ឈកើតឯងកឋី មនិ នចុោះមកកាន់ពទន ីមា លតូវ ងឃនាភំិកខុទាងំអ ់ឈនាោះមកឲរឈៅ
កបុងហតទ   ឬនាឆំនធៈមក រួចឈហើយ ឹម នយត ីមា ។  

៣- កមមវចាសមផតថ ិ

 ីមាប្ដលឈ យ្ ោះថ្វ លបកបឈោយកមយវាចា មផតថិ (កមមវាចាសមប្តត ិយតុាា) 
 ឈំៅយក  ីមាប្ដល នយតឈោយញតថទុិតយិកមយវាចាបរ ុិទន តមលនំាបំ្ដល
 នល ប់ថ្វ “សុណាតុ បម ភបនត សបងោ្ យាវតា សមន្នា និមតិាា កតិតិតា 
... = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន  ូមលពោះ ងឃសាឋ ប់ែញុ ំ និមិតថជុវំញិមានចនួំន 
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ប៉ាុណាត   ន នយតរួចឈហើយ” ដូឈចបោះជាឈដើម១ ។  
ពទនសមីា ៣ យ៉ង 

តមការឈរៀបរាបម់កឈនោះ អបក ិការបផលីជាបថ្វ  ីមាប្ដល ងឃ នយត
ចងនិមិតថឈោយនិមិតថ ឈចៀ ផុតពីវបិតថិ ីមា ១១ យា៉ា ង លបកបឈោយ មផតថិ ៣ 
យា៉ា ង ឈ យ្ ោះថ្វ ពទន ីមា ។ ពទន ីមាឈនាោះមាន ៣ លបឈភទរឺ ៖ 
១- មណឌសីោ 
២- សោនសវំាសសីោ 
៣- អវិប្បវាសសីោ  

អពទនសមីា ៣ យ៉ង 

ចបំ្ណកឯអពទន ីមា ប្ចកឈចញជា ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- គាមសោី  = លពំប្ដនល ុក 
២- សតតពភនតរសីោ  = លពំប្ដន ៧ អពមនថរៈ 
៣- ឧទកុបកខបសោី  = លពំប្ដនសាចទឹកកបុងទឹកនឹងថកល់មនិហូរ 

១- គាមសមីា 

បណាឋ អពទន ីមាទាងំ ៣ ឈនាោះ លពំប្ដនថ្នល ុកមួយមានទហំំប៉ាុណាត  ឈនោះ
ឈៅថ្វ ោម ីមា ។  

២- សតថពានថរសមីា 

លបប្វងវា ់ឈោយជុវំញិ កបុងថ្លពប្ដលមិនប្មនជាល ុក ចមាង យ ៧ អពមនថរៈ 
(១ អពមនថរៈឈ យើនឹង ៧ ពាម រឺ ២៨ ហតទ) ឈៅថ្វ  តថពមនថរ ីមា ។ កបុងឈនាោះ ថ្លព
ប្ដលឈៅថ្វមិនប្មនជាល ុក  នដល់ ថ្លពឈៅកបុងថ្លពឈលៅ (វញិ្ោ្ដ្វ)ី ឬថ្លព
ឈៅឈលើឈកាោះកបុងកណាឋ ល មុលទ ប្ដលមិនប្មនជាផវូវឈដើររប ់ពួកល នលបមង ់។  
                                                           
១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៤៩ ។ 
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 ករថ្វ “៧ អពមនថរៈឈោយជុវំញិ (សមន្នា សតតពភនតរា)” រឺជារង្គឝ  ់ប្ដល
ចាប់វា ់ពីចណុំចកណាឋ លឈចញឈៅលបប្វង ៧ អពមនថរៈលរបទិ់  ឈបើវា ់កាត់
អងកត់ផចតិ នឹងមានលបប្វង ១៤ អពមនថរៈ ។ កបុងឈនាោះ ១ អពមនថរៈ រឺលបប្វងប្ដលមាន
លបមាណ ២៨ ហតទ, មា៉ាងឈទៀត  ីមាឈនោះឈកើនទហំំ ឈោយទាកទ់ងនឹងបរ ័ិទ 
ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាលតូវឈធឝើកណំត់អពមនថរៈ ចាបត់ងំពីខាងចុងបរ ័ិទ ឈោយជុំ
វញិ ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើ ងឃ ២ លកុម ឈធឝើឧឈ  ថោច់ឈោយប្ កពីោប   ងឃលតូវ
ប្តទុក តថពមនថរៈមួយឈផសង កបុងរវាង តថពមនថរៈពីរ ឈដើមផទុីកឈធឝើជាឧបចារៈ ។  

៣- ឧទកអុកាបសមីា 

ចបំ្ណកឯ ីមា ធឹងជាឈដើម លពោះ មាយ  មភុទនលទងហ់ាមោត់ឈហើយ ឈោយ
 អំាងដល់លពោះពុទនតលមា ់ថ្វ “សព្វា ភិកខបវ នទី អសោី = មាប លភិកខុ
ទាងំឡាយ  ធឹងទាងំអ ់ មិនប្មនជា ីមាឈទ” ដូឈចបោះជាឈដើម១ លពោះអងគ នលត ់
ឈទៀតថ្វ “នទិយា វា ភកិខបវ សមុបទទ វា ជាតស្សបរ វា យំ មជ្ឈិមស្ស បុរិ
សស្ស សមន្នា ឧទកុបកខបា អយ ំតតថ សោនសំវាសា ឯកូបបាសថា = 
មាប លភិកខុទាងំឡាយ  ីមាប្ដលសាចទឹកឈៅជុវំញិ រប ់មជឈមិបុរ  ឈទាោះកបុង
 ធឹងកឋី កបុង មុលទកឋ ីកបុងជាតល ោះកឋី  ីមាប្បបឈនោះកបុងទីឈនាោះ មាន វំា ឈ យើោប
 ន មានឧឈ  ថជាមួយោប  ន”២ ។ ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឧទកបុកខបសីោ ។   

កបុង ម័យឈ ឋចធមយិករាជឈសាយរាជរ  ធឹងណា កាលប្ដលឈភវៀងបងអុ រចុោះ 
មិនហួ ពីកនវោះប្ែជាបោ់ប , ១០ ថ្ថងជាបោ់ប , ឬ ៥ ថ្ថងជាបោ់ប  កាលឈបើឈភវៀងរាងំ
ភាវ ម លកប្ ទឹកកបុង ធឹងឈនាោះកោ៏ច់  ធឹងឈនោះមិនរាប់ថ្វជា ធឹងឈទ ។ ប៉ាុប្នថ ធឹង
                                                           
១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៦២ ។ 
២

 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៦២ ។ 
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ណា កបុងកាលឈភវៀងប្បបឈនាោះបងអុ រចុោះ លកប្ ទឹកមនិោច់ កបុងវ ានរដូវ ៤ ប្ែ 
 ធឹងឈនោះរាបថ់្វជា ធឹង ។ ន័យមួយឈទៀត កបុង ធឹងណា កាលប្ដលភកិខុ នីឈ វៀក
ដណឋ ប់ចីវរមណឍ ល ៣ តមលកខណៈប្ចងកបុង ិកាខ ករណីយ ិកាខ បទ ឈហើយ
ឈដើរចុោះពំុ នឈ ើយ ផង ់ ឈទាោះតមទីកពំង់កឋី មិនប្មនកពំង់កឋី  ផង់រប ់នាង
មាច  ់ឈ ើម  ូមផលីតឹមប្ត ១ ធាប ប់ ឬ ២ ធាប ប់  ធឹងឈនោះរាប់ថ្វជា ធឹង ។ នយ័មួយ
ឈផសងឈទៀត  ធឹងប្ដលហូរចូលឈៅកាន់ មុលទកឋី ឈៅកាន់បឹងកឋី ឈ យ្ ោះថ្វ  ធឹង 
(នទី) រាបច់ាប់តងំពី ធឹងឈនាោះឈកើតមកឈមវ៉ាោះ ។ ឯ មុលទវញិ ជាទីធលំឝឹងឈលឝើយ
ចា ់ឈហើយ (ពំុចា ំច់ប្ចងឈទ) ។ ចបំ្ណកឯល ោះណាប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយែវួន
ឯង ឥតមាននរណាមួយឈធឝើការជកីឈទ ឋិតឈៅឈពញឈោយទឹកប្ដលហូរមកពី
តបំនជុ់វំញិ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ជាតល ោះ ។ នយ័មួយឈទៀត កបុងល ោះណាមានទឹកឋិត
ឈៅជាប់ កបុងវ ានរដូវ តមលបការដូចប្ដល នប្ចងកបុង ធឹង, ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ 
ជាតល ោះ ។ ឈៅមានន័យឈផសងមួយឈទៀត ល ោះណាប្ដលលតូវទឹកហូរធាវ យឈចញ
ពី ធឹងកឋី  មុលទកឋី មកបុកឈលចាោះដឲីរលកហូងឈកើតឈៅជាលកខណៈប្បបឈនាោះ ឈនោះក៏
ឈៅថ្វ ជាតល ោះ  នប្ដរ ។ 

 ករថ្វ “ ីមាសាចទឹកឈៅជុវំញិរប ់មជឈមិបុរ  (មជ្ឈមិសស្ បុរិសសស្ 
សមន្នា ឧទកុបកខបា)”  នឈ ចកឋថី្វ ទីប្ដលកណំត់ឈោយការសាចទឹកជុវំញិ 
រប ់បុរ វយ័មជឈមិឈពញកមាវ ងំ រឺមជឈមិបុរ កផង់ទឹកមួយទូកថ្ដ ឬចាបែ់ាច់
មួយកាឋ ប់ ឈ ោះឈៅយា៉ា ងឈពញទំហឹង តមប្បបពួកអបកឈលង  អងគុញឈ ោះអងគុញ  
ទឹកឬែាច់ប្ដលឈ ោះឈនាោះ ធាវ កដ់ល់ទីលតឹមណាៗ ឈនោះ ឈៅថ្វ ឧទកុឈកខប ីមា ។  

 ករថ្វ “ ីមាឈនោះមាន វំា ឈ យើោប  ន មានឧឈ  ថជាមួយោប  ន  
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កបុងទីឈនាោះ (អយ ំតតថ សោនសវំាសា ឯកូបបាសថា)”  នឈ ចកឋថី្វ  ីមា
ប្ដលកណំតឈ់ោយការសាចទឹកកបុង ធឹងជាឈដើមឈនាោះ រជឺា ីមាមាន វំា ឈ យើ
ោប  នផង មានឧឈ  ថជាមួយោប  នផង ក៏ប៉ាុប្នថ ីមាឈនោះ ឈំៅយកទីខាង
កបុងថ្ន ធឹងជាឈដើមឈនាោះប៉ាុឈណាត ោះ មិនប្មន ឈំៅយកទីខាងឈលៅឈទ ។ ដូឈចាប ោះ កបុង
អ ុំងកាល ៤ ប្ែ ជាកាលធាវ ក់ឈភវៀងលបលកតីថ្នវ ានរដូវ ទឹកកបុង ធឹងកឋី កបុង
ជាតល ោះកឋី ឈហៀរឈលបៀបឈ ើងមកដល់តបំន់លតមឹណា ន័យមួយឈទៀតរលកលបលកតី
កបុង មុលទ បកម់កឋតិឈៅកបុងតបំន់ណា ទីឈនាោះចាតថ់្វជាកបផយិភូម ិ(ដី មរួរ) 
រាប់ចាបត់ងំពីទីទឹកឈនាោះមក ការប្ដល ងឃឋិតកបុងទីឈនាោះឈហើយ ឈធឝើឧឈ  ថ
កមយជាឈដើម រួរ ។ កបុងកាលឥតឈភវៀង ឬកបុងរិមារដូវ ឈទាោះបជីា ធឹងឬជាតល ោះរងី
ែោះទឹកអ ់ ទីឈនាោះឈៅប្តជាកបផយិភូមិដប្ដល, ប៉ាុប្នថឈបើមានអបកជីកអណឋូ ងកបុង
ល ោះប្ដលរងីឈនាោះ ឬឈធឝើការសាបឈល ោះបណឋុ ោះោ ំ ទីឈនាោះលត ប់ឈៅជាោមឈកខតថ
វញិ ។ ឧទកុឈកខប ីមា មនិហួ ឈចញឈៅខាងឈលៅអពីំតបំន់ប្ដលឈោកឈៅថ្វ 
“កបផយិភូម”ិ ឈនាោះឈទ រឈឺៅប្តខាងកបុងកបផយិភូមឈិនាោះប្តប៉ាុឈណាត ោះ ឈហតុឈនាោះ
ឈហើយ នជា ងឃលតូវប្តឈធឝើកណំត់ការសាចទឹក ឈោយជុវំញិ ខាងកបុងតបំនទ់ាងំ 
ឈនាោះ រាបច់ាបត់ងំពីខាងចុងថ្នបរ ័ិទ ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើ ងឃ ២ លកុម ឈធឝើ
ឧឈ  ថកមយជាឈដើមោចឈ់ោយប្ កពីោប   ងឃលតូវទុកឧទកុឈកខប ីមា ១ ឲរ
ឈផសងឈោយប្ ក កបុងរវាងឧទកុឈកខប ីមា ២ ឈដើមផទុីកឈធឝើជាឧបចារៈ ។ តមពិត
ឈៅ  ីមាប្បបឈនោះឈលបើការ នជា តថពមនថរ ីមាផង ជាឧទកុឈកខប ីមាផង រាប់
ចាបត់ងំពីទីឈររប ់ភកិខុទាងំឡាយឈរៀងឈៅ ។ ភិកខុ ប្ដលឈរោច់ហតទ   
(មិនជាប់ហតទ   ឬលោះបង់ហតទ  ) កបុងអពមនថរៈប្ដល នកណំតទុ់ក ឬឈរ
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ខាងឈលៅទីកណំត់ ឈទាោះបមីិនហួ ទីកណំត់លតឹមឈនាោះ មួយឈទៀតកឈ៏ោយ ឈោក
ឈ យ្ ោះថ្វញុងំកមយឲរកឈលមើក (យកជាការពំុ ន) ។ ឈនោះជាឈ ចកឋី នបិោឌ នប្ដល
មានប្ចងទុកកបុងរមភីរអដឌកថ្វទាងំពួង១ ។ អបក ិការបផលីជាបអពទន ីមា តម
ប្ដល នប្ចងមកឈោយលបការប៉ាុឈណតោះចុោះ ។  

 រុបឈ ចកឋីមក  ីមាប្ដលថ្វមាន ២ យា៉ា ងឈនាោះ រឺទាកទ់ងនឹងពទន ីមា 
និងអពទន ីមាឈនោះឯង ទាងំភិកខុទាងំឡាយឈនាោះកល៏តូវឋតិឈៅកបុង ីមាជាមួយោប  
ឈោយមនិឲរោច់ហតទ  ឈ ើយ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ កាលឈបើភិកខុទាងំ ៤ អងគ
ឈនាោះ ឋតិឈៅមនិោចហ់តទ   កបុង ីមាជាមួយោប  ឧឈ  ថកមយរប ់ ងឃឈនាោះ 
ក៏ឈ យ្ ោះថ្វ មានកាលដ ៏មរួរ (បតតកលល)ំ, ថ្វឈបើផធុយពីឈនោះ មនិឈ យ្ ោះថ្វ 
មានកាលដ៏ មរួរ ។  មដូចលពោះពុទាន នុញ្ញដ តថ្វ “អនជុាន្នមិ ភិកខបវ ចតុនន ំ
បាតបិោកខ ំ ឧទទសិិតុ ំ = មាប លភិកខុទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ តឲរភកិខុ  ៤ រូប
 ប្មឋង តឈិមាកខ”២ ។  

៣- មិនមានសោគាបតថ ិ
 កបុង ករថ្វ “មិនមាន ភាោបតថ ិ (សភាគាបតតិបយា ច ន វិជជនតិ)” មាន

វនិិចឆ័យដូឈចបោះ ឈោយឈហតុប្ត ងឃទាងំអ ់ លតូវលហុកាបតថ ិ (អាបតថិលសាល ឬ 
ទមងនឈ់ទា លសាល) ឈោយឈដើមឈហតុដូចោប  មានវកិាលឈភាជនជាឈដើម (មានការ
ឆ្ន់ែុ កាលជាឈដើម) ដូឈចាប ោះ នជាឈោកឈៅអាបតថិឈនោះថ្វ “សភាគ្” ឈល ោះ
មានឈដើមឈហតុដូចោប ប្បបឈនោះ៣ ។ ភិកខុអបកលតូវ ភាោបតថិ ឈល ោះវកិាលឈភាជនជា 

                                                           
១
 វ.ិ មហាវ.អដឌ. ១៤៧ ។  មនថ. ៣/២០១ ។ 
២

 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៩៩ ។ 
៣ ដកីាប្ចងថ្វ ធមយត  ភាោបតថមិាន ២ យា៉ា ងរ ឺវតទុ ភាោបតថ ិ១ អាបតថ ិភាោបតថ ិ១ ។ បណាឋ  ភាោបតថិ
ទាងំ ២ យា៉ា ងឈនាោះ កបុងទីឈនោះ បណំងយកប្តវតទុ ភាោបតថបិ៉ាុឈណាត ោះ ។ 
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បចច័យ រួរ ប្មឋងកបុង មាប ក់រប ់ភកិខុអបកលតូវអាបតថិ ឈល ោះអនតិរតិថឈភាជនជា
បចចយ័ ។ វធិីមួយឈទៀត កាលឈបើមាន ភាោបតថិឈហើយ ភកិខុទាងំឡាយឈនាោះបញ្ជូ ន
ភិកខុ មួយរូបឲរឈៅអាវា ជិតខាងកបុងថ្ថងឈនាោះ ឈោយល បថ់្វ “ឈៅចុោះ អាវុឈសា ! 
ឈៅ ប្មឋងអាបតថិឈនាោះឈចញឈហើយ អបកចូរលត ប់មកវញិ ពួកឈយើងរងច់ា ំប្មឋង
អាបតថឈិចញ កបុង មាប ក់រប ់អបក” ឈបើភិកខុទាងំឈនាោះ  នការ ប្មឋងអាបតថិឈនាោះ
ឈចញតមវធិីយា៉ា ងឈនោះ ឈនាោះជាការលបថ្ពណា ់ ប្តឈបើមិន នឈទ លតូវភិកខុ មួយរូប
ជាអបក វ្  លបតិពល របផឈីផថៀង ងឃឲរលជាប ឈោយឈ លជាឈ ចកឋីដូឈចបោះថ្វ ៖ 

“សុណាត ុ បម ភបនត សបង្ោ, អយ ំ សបព្វា សបង្ោ សភាគ្ ំ អាបតត ឹ
អាបបន្នា, យទា អញ្ញ ំ ភិកខុំ សុទធ ំ អន្នបតតិក ំ បសស្ិស្សត,ិ តទា តស្ស  
សនតិបក ត ំអាបតត ឹបដ្កិរិស្សតិ = បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់
ែញុ លំពោះករុណា  ងឃទាងំអ ់ឈនោះ លតូវអាបតថិដូចោប  ឈពលណា  ងឃឈឃើញភិកខុឯ
ឈទៀតប្ដលជាអបកបរ ុិទនមនិមានអាបតថិ ឈពលឈនាោះ  ងឃមុែប្ត ប្មឋងអាបតថិឈនាោះ  
ឈចញ កបុង មាប ក់ភិកខុ ឈនាោះ”១ ។ 

លុោះ នឈផថៀង ងឃដូឈចបោះរួចឈហើយ  ងឃរបផឈីធឝើឧឈ  ថចុោះ ។ ប៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើ ងឃមានមតិឈផសងោប   លតូវភិកខុ មួយរូបជាអបក វ្  លបតិពល របផឈីផថៀង
 ងឃឲរលជាប ឈោយឈ លជាឈ ចកឋីដូឈចបោះថ្វ ៖ 

“សុណាតុ បម ភបនត សបងោ្, អយំ សបព្វា សបងោ្ សភាគាយ   
អាបតតិយា បវមតបិកា, យទា និបពវមតិបកា ភវិស្សត,ិ តទា តំ អាបតត ឹ       
បដ្ិករិស្សតិ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ លំពោះករុណា  ងឃ

                                                           
១ វ.ិ មហាវ. ៦/៤០៧ ។ 
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ទាងំអ ់ឈនោះ មានមតិឈផសងោប កបុង ភាោបតថិ ឈពលណា ងឃប្លងមានមតិឈផសង
ោប  ឈពលឈនាោះ  ងឃមុែប្ត ប្មឋងអាបតថិឈនាោះឈចញ” ។ 

លុោះ នឈផថៀង ងឃដូឈចបោះរួចឈហើយ  ងឃរបផឈីធឝើឧឈ  ថចុោះ ។ លប ិនឈបើ
មានភិកខុអងគណាមួយកបុងទីឈនាោះ  មាគ ល់ថ្វ “រួរប្ត ប្មឋង ភាោបតថិឈនាោះឈចញ
ឲរ ន” ឈហើយក៏ ប្មឋងកបុង មាប កភ់ិកខុ មួយរូប ។ អាបតថិប្ដលឈោក ប្មឋង
ឈចញឈនាោះ ចាតថ់្វ ប្មឋងលអឈហើយ កប៏៉ាុប្នថភិកខុទាងំពីររូបឈនាោះ លតូវអាបតថទុិកកដ
មួយមាប ក់ៗ  រឺភិកខុអបក ប្មឋង លតូវឈល ោះការ ប្មឋងជាបចចយ័ ឯភិកខុអបកទទួល លតូវ
ឈល ោះការទទួលជាបចច័យ លោន់ប្តថ្វ ការលតូវអាបតថិឈនាោះ មានឈដើមឈហតុទីថ្ទពីោប  
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈោកទាងំពីរអងគលតូវ ប្មឋងចឈំ ោះោប នឹងោប  (ឈៅវញិឈៅមក) ។ 
លោន់ប្តឈធឝើលតឹមប៉ាុឈណតោះ ចាតទុ់កថ្វភកិខុទាងំពីររូបឈនាោះប្លងមានអាបតថិឈល ច ឯ
ភិកខុដ៏ឈ  លតូវ ប្មឋងឬល ប់នូវ ភាោបតថិ កបុង មាប កភ់ិកខុទាងំពីររូបឈនាោះ ន ។ 
លប ិនឈបើពួកឈោកមិន នឈធឝើយា៉ា ងឈនោះ ិនឈទ  ប្មឋងឧឈ  ថប្តមឋង រប្មង
លតូវអាបតថទុិកកដ ប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលទង់បញ្ដតថកបុងការឈធឝើឧឈ  ថ រប ់ភិកខុអបក 
មានអាបតថិលសាប់ ឈោយ អំាងដល់ ករជាឈដើមថ្វ “បារសិុទធឹ អាយសមបន្នា 
អាបរាបចថ =  ូមឈោកដម៏ានអាយុទាងំឡាយ ល បនូ់វឈ ចកឋីបរ ុិទនិ១ ។ 
លប ិនឈបើ ងឃទាងំអ ់ មាន ភាោបតថិ មិនឈធឝើវធិី ប្មឋងអាបតថិឈចញតមប្ដល
 នល ប់ ឈហើយឈធឝើឧឈ  ថ  ងឃទាងំអ ់ក៏លតូវអាបតថិតមន័យប្ដល នល ប់
ឈនោះឯង ដូឈចាប ោះ កាលឈបើមាន ភាោបតថិ  ងឃឈ យ្ ោះថ្វមិនមានកាលដ ៏មរួរ
ឈទ ឈហតុឈនាោះ នជាឈោកឈ លថ្វ “មិនមាន ភាោបតថិ (សភាគាបតតិបយា  

                                                           
១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៤០ ។ 
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ច ន វិជជនតិ)” ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ កាលឈបើ ភាោបតថិទាងំឈនាោះមិនមាន ឈទាោះ
មានវ ិភាោបតថិក៏ឈោយ ក៏ ងឃឈៅប្តមានកាលដ ៏មរួរប្ដរ ។  

៤- វជជនយីបគុគល ២១ 

 ករថ្វ “មិនមានបុរគលប្ដលរួរឈវៀរចាក កបុងទីឈនាោះ (វជជនីយា ច បុគ្គលា 
តសមឹ ន បហានត)ិ” រឺ បុរគលប្ដលឈ យ្ ោះថ្វរួរឈវៀរចាក មាន ២១ លបឈភទរឺ ៖ 
១- គ្ហបដ្ដា   = លរហ ទ 
២- ភិកខុន ី    = ភិកខុ ល ី 
៣- សិកខោន្ន   =  ិកខមានា 
៤- សាមបណបរា   = សាមឈណរ 
៥- សាមបណរី   = សាមឈណរល ី 
៦- សិកាាបចចកាាតបកា  = ភិកខុោ ិកាខ បទ 
៧- អនតិមវតថុអជ្ោបននបកា = ភិកខុ លតូវអនថិមវតទុ 
៨- អាបតតិយា អទសស្បន ឧកខតិតបកា = ភិកខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថឈល ោះមិន
ឈឃើញអាបតថ ិ

៩- អាបតតិយា អប្បដ្កិបមម ឧកខតិតបកា  = ភិកខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថឈល ោះ
មិន ប្មឋងអាបតថ ិ

១០- បាបកិាយ ទដិ្ឋយិា អប្បដ្និិស្សបគ្គ ឧកខិតតបកា = ភិកខុ ប្ដល ងឃ
ឈលើកវតថឈល ោះមិនលោះបងទិ់ដឌិោមក 

១១- បណឌបកា   = មនុ សឈែធើយ 
១២- បថយ្យសំវាសបកា  = អបកលួច វំា  
១៣- តិតថយិបកកនតបកា  = អបកចូលលទនិតិរ ទយិ 
១៤- តិរចាានគ្បតា   =  តឝតិរចាឆ ន 
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១៥- ោតុឃាតបកា  = អបក មាវ បម់ាឋ យ 
១៦- បិតឃុាតបកា  = អបក មាវ បឪ់ពុក 
១៧- អរហនតឃាតបកា  = អបក មាវ បល់ពោះអរហនថ 
១៨- ភិកខុនីទូសបកា  = អបកលបទូ ថភិកខុ នី 
១៩- សង្ឃបភទបកា  = អបកបបំ្បក ងឃ 
២០- បលាហិតបុ្ាទបកា  = អបកឈធឝើឈោហិតុបាទ 
២១- ឧភបតាព្យញ្ជនបកា  = មនុ សឈភទពីរ 

 លរហ ទចាតជ់ាបុរគលប្ដលរួរឈវៀរ (វជជនីយបុរគល) ឈោយ អំាងដល់
លពោះពុទនបផញ្ដតថិថ្វ “ន ភិកខបវ សគ្ហដ្ដាយ បរិសាយ បាតិបោកខំ ឧទទសិិតពវ ំ
បយា ឧទទបិសយ្យ អាបតត ិទុកកដ្ស្ស = មាប លភកិខុទាងំឡាយ ភកិខុមិនលតូវ ប្មឋង
 តិឈមាកខដល់បរ ័ិទប្ដលោយ ឈំោយលរហ ទ ភិកខុណា ប្មឋង លតូវអាបតថិ
ទុកកដ”១ ។ ឯបុរគល ២០ លបឈភទឈទៀត ចាត់ជាបុរគលប្ដលរួរឈវៀរ ឈោយ អំាង
ដល់លពោះពុទនបផញ្ដតថថិ្វ “ន ភិកខបវ ភិកខនុិយា នសិិននបរសិាយ បាតិបោកខំ 
ឧទទិសិតពវំ = មាប លភកិខុទាងំឡាយ ភិកខុមិនលតូវ ប្មឋង តិឈមាកខដល់បរ ័ិទប្ដល
មានភិកខុ នីអងគុយជាមួយឈទ)”២ ដូឈចបោះជាឈដើម ។ បណាឋ វជជនីយបុរគលទាងំ ២១ 
ឈនាោះ កាលឈបើមានភិកខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថទាងំ ៣ លបឈភទឈៅផង  ងឃប្ដល
កពុំងឈធឝើឧឈ  ថ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ, កាលឈបើមានបុរគលឈលៅពីភិកខុ  ៣ 
លបឈភទឈនាោះ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  ករថ្វ “តរិចាឆ ន” កបុងទីឈនោះ រជឺាបុរគលប្ដល
លពោះ មាយ  មភុទនហាមមនិឲរឧប មផទា រឯីតិរ ទយិរាប់បញ្ចូ លកបុងលរហ ទក ៏ន ។ 
បុរគលទាងំអមាលឈនោះ  ុទនប្តជាវជជនីយបុរគល ។  រុបឈ ចកឋីមក  ូមអបក
 ិកាលជាបដូឈចបោះថ្វ កាលដ៏ មរួរ (បតតកលលំ) រួបរួមឈោយអងគ ៤ ឈនោះឯង ។  

                                                           
១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៧៥ ។ 
២ វ.ិ មហាវ. ៦/៤៣៨ ។ 
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ឧអបាសថ ៣ យ៉ងអទៀត ទាក់ទងនងឹការកៈ (អបកអធវើ) 

 ករថ្វ “ ងឃរបផឈីធឝើឧឈ  ថ (សបងោ្ ឧបបាសថំ កបរយ្យ)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ ឈបើ អំាងឈៅតម ករឈនោះ ឧឈ  ថឈៅមានប្បងប្ចកឈចញជា ៣ 
ឈផសងឈទៀតរឺ ៖  
១- សបង្ឃ ឧបបាសបថា = ឧឈ  ថកបុង ងឃ ឈៅ  ងឃុឈ  ថ ក ៏ន 
២- គ្បណ ឧបបាសបថា = ឧឈ  ថកបុងរណៈ ឈៅ រណុឈ  ថ ក ៏ន 
៣- បុគ្គបល ឧបបាសបថា = ឧឈ  ថកបុងបុរគល ឈៅ បុរគលុឈ  ថ ក ៏ន 
ប្ដលឈលើកឈ ើងថ្វឧឈ  ថមានដល់ឈៅ ៣ តមការឈរៀបរាបខ់ាងឈលើ

ឈនាោះ រឺ ក់ពនននឹងអបកឈធឝើ (ការកៈ) ។ បណាឋ ឧឈ  ថទាងំ ៣ ឈនាោះ មានប្ត
 ងឃុឈ  ថមួយប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនឈលើកមក ប្មឋង ចបំ្ណកឯ
ឧឈ  ថពីរឈទៀតឈលៅប្តពី ងឃុឈ  ថ លទង់បដិឈ ធ (ហាមមនិឲរឈធឝើ) ។  

ឧអបាសថ ៣ យ៉ងអទៀត ទាក់ទងនងឹរអបៀបអធវើ (កតថព្ភវ ការ) 

 ករថ្វ “របផ ីប្មឋង តិឈមាកខ (បាតិបោកខ ំ ឧទទិបសយ្យ)”  នឈ ចកឋី
ថ្វ ឈបើ អំាងឈៅតម ករឈនោះ ឈៅមានឧឈ  ថ ៣ យា៉ា ងឈផសងឈទៀតរឺ ៖ 
១- សុតតុបទទសបុបាសបថា  =  ុតថុ ឈទធ ុឈ  ថ  
២- បារិសុទធិឧបបាសបថា  =  រ ុិទនិឧឈ  ថ 
៣- អធដិ្ដានឧបបាសបថា = អធោិឌ នឧឈ  ថ (ឈៅ អធិោឌ នុឈ  ថ ក៏ ន) 
ប្ដលឈលើកឈ ើងថ្វឧឈ  ថមាន ៣ យា៉ា ង តមការឈរៀបរាបខ់ាងឈលើឈនោះ 

រឺ ក់ព័នននឹងវធិបី្ដលលតូវឈធឝើ (កតតព្វាការ) ។ បណាឋ ឧឈ  ថទាងំ ៣ ឈនាោះ 
មានប្ត ុតថុ ឈទធ ុឈ  ថមួយប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនឈលើកឈ ើងមក
 ប្មឋង ចបំ្ណកឯឧឈ  ថពីរឈទៀតឈលៅប្តពី ុតថុ ឈទធ ុឈ  ថ លទង់បដិឈ ធ ។ 
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បាតិអមាកាអុទធស ២ យ៉ង  
“សុតតុបទទសុបបាសថ” រជឺាឈ យ្ ោះឈៅ តឈិមាកខុ ឈទធ  ។  តិឈមាកខុ ឈទធ 

ឈនាោះ ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ឱវាទបាតិបោកខុបទទស  = ការ ប្មឋងឱវាទ តិឈមាកខ 
២- អាណាបាតិបោកខុបទទស  = ការ ប្មឋងអាណា តិឈមាកខ 
បណាឋ  តិឈមាកខុ ឈទធ ទាងំ ២ ឈនាោះ ឱវាទ តិឈមាកខ  ឈំៅយក ោថ្វ ៣ 

ប្ដលលពោះ មាយ  មភុ លទងល់ត ់ឈោយន័យជាឈដើមថ្វ ៖ 
១- មនតី បរម ំតបបា តតីកិាា = ែនថី រឺឈ ចកឋីអតធ់ន់ ជាតបធម៌ដ៏ថ្លកប្លង 
២- សពវបាបស្ស អករណំ = កិរយិាមនិឈធឝើនូវ បទាងំឡាយទាងំពួង 
៣- អនបូវាបទា អនូបឃាបតា = ការមិនតិោះឈដៀល ការមិនឈបៀតឈបៀនោប ១ ។ 

 លពោះោថ្វ ៣ ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឱវាទ តឈិមាកខ មានប្តលពោះ មាយ  មភុទន
ប៉ាុឈណាត ោះ ប្មឋងឱវាទ តឈិមាកខឈនាោះ ពំុប្មនសាវក័ឈទ ។ ចបំ្ណកឯ ករប្ដល
ឈ លជាឈ ចកឋីថ្វ “សណុាត ុ បម ភបនត សបងោ្ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន 
 ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ ”ំ២ ជាឈដើមឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ អាណា តឈិមាកខ មានប្តសាវក័
ប៉ាុឈណាត ោះ ប្មឋងអាណា តិឈមាកខឈនាោះ ពំុប្មនលពោះ មាយ  មភុទនឈទ ។ 

កបុងឈ ចកឋីប្ដលកពុំងប្តពនរល់ឈនោះ  ុតថុ ឈទធ ុឈ  ថ  ឈំៅយកប្ត
អាណា តឈិមាកខឈនោះប៉ាុឈណាត ោះ ។  

រអបៀបអធវើបារសិទុនិឧអបាសថ ៣ អងគ, ២ អងគ និង ១ អងគ 

បណាឋ ឧឈ  ថពីរឈទៀតឈលៅអពីំឈនោះ ដបូំងរ ឺរ ុិទនិឧឈ  ថប្ចក
ឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖  
                                                           
១
 ទី. មហា. ១៦/១០៣, ែុ.ធ. ៥២/៦០-៦១ ។ 
២

 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៤០ 
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១- អបញ្ញសញ្ច សនតិបក អាបរាចន ំ= ការល ប់ រ ុិទនិកបុង មាប ក់ភកិខុដថ្ទ  
២- អញ្ញមញ្ញញ្ច អាបរាចនំ = ការល ប ់រ ុិទនិចឈំ ោះោប នឹងោប  
បណាឋ ការល ប់ទាងំ ២ ឈនាោះ ការល ប់ប្ដលឈធឝើកបុង មាប កភ់ិកខុដថ្ទ ប្ចក

ឈចញជា ២ យា៉ា ង ឈោយ ក់ព័នននឹងការឈធឝើ (ករណៈ) រ ឺ៖  
១- យាាយំ អបញ្ញស ំសនតិបក ករិយតិ បសាប ិបវារតិានញ្ច = ការឈធឝើកបុង
 មាប កភ់ិកខុដថ្ទប្ដលបវារណាឈហើយ 

២- យាាយំ អបញ្ញស ំសនតិបក ករិយតិ បសាបិ អប្បវារតិានញ្ច = ការឈធឝើ
កបុង មាប កភ់ិកខុដថ្ទប្ដលមិន នបវារណា  
កបុងឈនាោះ ភកិខុ រូបណា នចូលបចឆិមកិវ ា ឬមិន នចូល ឬកោ៏ច់វ ា 

លតូវឲរកាយសាមរគី១ កបុង មាប ក់ភកិខុទាងំឡាយអបកបវារណារួចឈហើយ កបុងថ្ថង
មហាបវារណា ឯភកិខុ រូបណា នចូលបុរមិិកវ ា ឬមិន នចូល ឬកោ៏ច់វ ា 
លតូវឲរកាយសាមរគី កបុង មាប កភ់ិកខុទាងំឡាយអបកបវារណារួចឈហើយកបុងថ្ថង ១៥ 
ឈកើតប្ែកតថិក ឯរឈបៀបល ប់ឈ ចកឋីបរ ុិទនិរប ់ែវួនលតូវថ្វ ៣ ដងដូចោប  ឈោយ
ឈ លជាឈ ចកឋីដូឈចបោះ “បរិសុបទាា អហ ំភបនត បរសិុបទាាត ិម ំធាបរថ = បពិលត
ឈោកដច៏ឈលមើនដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណាជាបុរគលបរ ុិទន  ូមឈោកមាច  ់
ទាងំឡាយចាទុំកនូវែញុ លំពោះករុណាថ្វជាអបកបរ ុិទន” លុោះ នល ប់ឈ ចកឋបីរ ុិទនិ 
ដូឈចបោះឈហើយ របផឈីធឝើឧឈ  ថចុោះ ។  

កបុងកាលដថ្ទ ឈលើកប្លងប្តថ្ថងបវារណាឈចញ លោន់ប្តពួកអាវា ិកភិកខុ
ឈផឋើម ប្មឋង តិឈមាកខភាវ ម លសាប់ប្តមានពួកភកិខុដថ្ទមកដល់ ឈទាោះមានចនួំនឈ យើ 

                                                           
១ រមភរីវនិយាលង្គក រដកីាប្ចងថ្វ អាការប្ដលភកិខុ ឈនាោះលតូវលពមឈលពៀងឈោយកាយ រលឺតូវចូលឈៅកាន់ហតទ  
ជាមួយនឹងភកិខុផងោប  ឈៅថ្វ កាយសាមរគ ី។ 
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ឬតិចជាងចនួំនបរ ័ិទប្ដលមនិទាន់ឈលកាកកឋ ី ឈលកាកែវោះឈហើយកឋី ឈលកាកទាងំអ ់
ឈហើយកឋី ពួកភកិខុ ប្ដលឈទើបប្តមកឈនាោះ លតូវល ប ់រ ុិទនិ កបុង មាប ក់អាវា ិកភិកខុ
ទាងំឈនាោះ តមឈ ចកឋបី្ណនាបំ្ដល នប្ចងលសាប់ឈហើយហបឹងផងចុោះ ។  

ចបំ្ណក រ ុិទនិឧឈ  ថ ប្ដលលតូវឈធឝើទាកទ់ងនឹងការល ប់ចឈំ ោះោប
នឹងោប ឈនាោះ ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ញតត ឹឋបបតាា ច ករណំ  = ការតងំញតថិឈហើយឈធឝើ  
២- ញតតឹ អដ្ឋបបតាា ច ករណំ  = ការមិនតងំញតថិឈហើយឈធឝើ 
បណាឋ ការឈធឝើទាងំ ២ យា៉ា ងឈនាោះ កបុងអាវា ណាមានភិកខុ  ៣ រូបរង់ឈៅ 

ពួកឈោកលបជុោំប កបុងថ្ថងឧឈ  ថ លតូវភកិខុ មួយរូប ល ប់ថ្វ “បពិលតឈោកអបកមាន
អាយុទាងំឡាយ  ូមឈោកសាឋ ប់ែញុ  ំថ្ថងឈនោះជាថ្ថងឧឈ  ថទី ១៤ ឬទី ១៥” ឈហើយ
ក៏តងំញតថិ (ឈ ចកឋីលបកា ឈយាបល់ឲរដឹង)ថ្វ “យទាយសមន្នាន ំ បតតកលល ំ
មយ ំ អញ្ញមញ្ញំ បារិសុទធិឧបបាសថំ កបរយោ្ម = ឈពលឈនោះជាកាលដ ៏ម
រួរដល់ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ ឈយើងរបផឈីធឝើ រ ុិទនិចឈំ ោះោប នឹងោប ” លុោះ
 នតងំញតថិដូឈចបោះរួចឈហើយ ភិកខុជាឈថរៈលតូវឈធឝើឧតថរា ងគៈឈឆៀងសាយ មាខ ង អងគុយ
លចឈហាង ផគងអញ្ជលី ឈហើយលតូវឈ ល ៣ ដងថ្វ ៖ 

“បរិសុបទាា អហ ំ អាវបុសា បរិសុបទាាត ិ ម ំ ធាបរថ = មាប លអាវុឈសា ែញុ ំ
លពោះករុណាជាបុរគលបរ ុិទន ចូរអបកទាងំឡាយចាទុំកនូវែញុ លំពោះករុណាថ្វជាអបក
បរ ុិទន)”១ ។  

ឯភិកខុ  ២ រូបឈទៀត លតូវឈ លតមរឈបៀបឈនោះ ប្បវកោប បនថិចលតងនិ់យាយជា 
មួយនឹងលពោះឈថរៈ លតូវឈលបើ ករថ្វ “ភបនត (បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន)” ប៉ាុឈណាត ោះ ។ រឺ
                                                           
១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៤០០ ។ 
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ភិកខុ ទី ២ លតូវឈធឝើឧតថរា ងគៈឈឆៀងសាយ មាខ ង អងគុយលចឈហាង ផគងអញ្ជលី ឈហើយលតូវ
ឈ ល ៣ ដងថ្វ ៖ 

“បរិសុបទាា អហំ ភបនត បរសិុបទាាតិ មំ ធាបរថ = បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ែញុ ំ
លពោះករុណាជាបុរគលបរ ុិទន ចូរអបកទាងំឡាយចាទុំកែញុ លំពោះករុណាថ្វជាអបកបរ ុិទន” 

បនាធ ប់មក ភិកខុ ទី ៣ លតូវឈធឝើឧតថរា ងគៈឈឆៀងសាយ មាខ ង អងគុយលចឈហាង ផគង
អញ្ជលី ឈហើយលតូវឈ ល ៣ ដងថ្វ ៖ 

“បរិសុបទាា អហ ំភបនត បរសិុបទាាត ិម ំធាបរថ = បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ែញុ ំ
លពោះករុណាជាបុរគលបរ ុិទន ចូរអបកទាងំឡាយចាទុំកែញុ លំពោះករុណាថ្វជាអបកបរ ុិទន” 

ឈនោះជារឈបៀបតងំញតថឈិហើយឈធឝើ រ ុិទនិឧឈ  ថ ។  
ចបំ្ណឯវធិីមិន ច់តងំញតថ ិ  ូមឈលើកឧទាហរណ៍ថ្វ កបុងអាវា ណា

មានភិកខុ  ២ រូបរង់ឈៅ មនិ ច់តងំញតថិកបុងទីឈនាោះឈទ លតូវល ប ់រ ុិទនិ ឈៅតម
ការប្ណនាបំ្ដល នប្ចងឈហើយហបឹងផងចុោះ ។ រឈបៀបឈធឝើដូឈចបោះ កច៏ាត់ជា រ ុិទនិ
ឧឈ  ថប្ដរ ។  

ក៏ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើកបុងអាវា ណា មានប្តភកិខុ មួយរូបរង់ឈៅ ភកិខុ ឈនាោះលតូវ
ឈធឝើបុពឝករណីយកចិចឲរឈហើយអ ់ លុោះដឹងថ្វោយ នភកិខុដថ្ទមកឈទ លតូវឈ លថ្វ 
“ថ្ថងឈនោះជាថ្ថងឧឈ  ថរប ់អាតយ អញ ជាទី ១៤ ឬជាទី ១៥” រួចក៏ឈ លថ្វ    
“អធដិ្ដាម ិ (អញអធិោឌ ន)” ប៉ាុឈណតោះចាតជ់ាអធោិឌ នុឈ  ថ ។  រុបឈ ចកឋមីក 
អបក ិការបផលីជាបថ្វ ឧឈ  ថមាន ៣ យា៉ា ង រ ឺក់ព័នននឹងវធិីឈធឝើតមរឈបៀប
យា៉ា ងឈនោះ ។  

លកាណៈ ៣ យ៉ងថ្នឧអបាសថ 

តមការបរយិាយមកប៉ាុឈណតោះ នឹងឈឃើញថ្វ ឧឈ  ថមាន ៩ យា៉ា ង ។  
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 ូមអបក ិកាលជាបថ្វ បណាឋ ឧឈ  ថទាងំ ៩ ឈនាោះ ឧឈ  ថប្ដលឈលើកមក
 ប្មឋងកបុងទីឈនោះ លបកបឈោយលកខណៈ ៣ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- ទិវសវបសន បណណរសិបកា  = ទាកទ់ងនឹងថ្ថង រឺឧឈ  ថថ្ថងទី ១៥  
២- ការកវបសន សង្ឃបុបាសបថា = ទាក់ទងនឹងការកៈ (អបកឈធឝើ) រឺ ងឃ  
៣- កតតព្វាការវបសន សុតតុបទទបសា = ទាក់ទងនឹងវធិីឈធឝើ រឺ ុតថុ ឈទធ ុឈ  ថ 
កាលឈបើថ្ថងឧឈ  ថកពុំងប្តលបលពឹតថឈៅ លសាប់ប្តភិកខុមនិឈធឝើឧឈ  ថឈទ 

ឈោកនិមនថឈៅកាន់អាវា ដថ្ទប្ដលោយ នភកិខុ  ឬឈៅកាន់អាវា មានភិកខុជាមួយ
នឹងពួកភិកខុ ប្ដលមាន វំា ឈផសងោប  ឬក៏ឈៅកានទី់មិនប្មនជាអាវា  ឈដើមផសីាប ក ់
ឈៅកបុងថ្ថងឧឈ  ថឈនាោះ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ឈលើកប្លងប្តមាន ងឃ, ឈលើក 
ប្លងប្តមានអនថរាយ ។  

បុពវករណៈ ៤ យ៉ង, បពុវកិចច ៥ យ៉ង 

 ករថ្វ “អឝជីាបុពឝកចិចរប ់ ងឃ (ក ឹសង្ឃស្ស បុពវកិចច)ំ”  នឈ ចកឋី
ថ្វ  ងឃប្ដល នប្ចងឈោយ ក់ព័នននឹងការឈធឝើឧឈ  ថ លតូវប្តឈធឝើឧឈ  ថ 
ឈោយ អំាងដល់ ករយា៉ា ងឈនោះថ្វ “សបងោ្ ឧបបាសថ ំកបរយ្យ =  ងឃរបផ ី
ឈធឝើឧឈ  ថ” ។  ឯបុពឝកិចចរប ់ ងឃឈនាោះមានប្ចងទុកកបុងលពោះ លី តមលពោះ
ពុទាន នុញ្ញដ តថ្វ “អនជុាន្នម ិ ភិកខបវ ឧបបាសថាគារំ សមមជជតិុំ = មាប លភកិខុ
ទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ តឲរឈ  ឈរាងឧឈ  ថ” ដូឈចបោះជាឈដើម១ ។ ឯកបុង
អដឌកថ្វទាងំឡាយវញិ មានប្ចងពីបុពឝកិចច ៩ យា៉ា ង ឈោយប្បងឈ យ្ ោះឈៅ ២  
លកុមយា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 

                                                           
១
 វ.ិ មហាវ. ៦/៣៨២ ។ 
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សមមជជន ីបទីបបា ច   ឧទក ំអាសបនន ច  

ឧបបាសថស្ស ឯតាន ិ  បុពវករណនតិ វចុចត ិ។ 

ឆនទបារិសុទធឧិតកុាាន ំ  ភិកខុគ្ណន្ន ច ឱវាបទា 

ឧបបាសថស្ស ឯតានិ   បុពវកិចចនតិ វចុចតិ១ ។ 

១ - ឈៅថ្វ បពុវករណៈ រឺជាកិចចរប ់ឧឈ  ថមាន ៤ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
 ក) សមមជជន ី  = ការឈ   មាអ ត 
 ែ) បទីបបា   = ការអុជលបទីប 
 រ) ឧទក ំ  = ការដងទឹកមកទុក 
 ឃ) អាសបនន  = ការលកាលអា នៈទុក 
២- ឈៅថ្វ បុពវកិចច រឺជាកិចចរប ់ឧឈ  ថមាន ៥ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
 ក) ឆនទកាាន ំ  = ការល ប់ឆនធៈ 
 ែ) បារិសុទធកិាាន ំ = ការល ប ់រ ុិទនិ 
 រ) ឧតកុាាន ំ  = ការល ប់រដូវ 
 ឃ) ភកិខុគ្ណន្ន = ការរាប់ចនួំនភកិខុ  
 ង) ឱវាបទា  = ការផឋល់ដបូំនាយ ន 
  ណួំរ ៖ ឈហតុអឝឈីធឝើបុពឝកិចចឈនាោះ ? ចឈមវើយ ៖ ឈល ោះប្តការប្ដលមិនឈធឝើ

បុពឝកិចចឈហើយឈធឝើឧឈ  ថ មិនរួរ, ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាភិកខុអបកឥតជងំឺ កាល
ឈបើលតូវលពោះឈថរៈបង្គគ ប ់ លតវូប្តឈ  ឧឈ  ថ្វោរ ដងទឹកឆ្ន់និងទឹកឈលបើល  ់

                                                           
១  មនថ. ៣/២២៤-៥, មហាវរគដឌកថ្វ ១៦៨ ។ 
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មកតមកល់ទុក ឈរៀបចលំកាលអា នៈ អុជលបទីបបភំវឺ, កាលឈបើមិនឈធឝើឈទ លតូវអាបតថិ
ទុកកដ ។ ឈទាោះបលីពោះឈថរៈកឈ៏ោយ លតូវដឹងការរួរ ិន  ឹមបង្គគ ប់១ ។  

កបុង ករថ្វ “ឆនធៈនិង រ ុិទនិ (ឆនទបារិសុទធ)ិ” ឈនោះ  នឈ ចកឋថី្វ កាល
ឈបើ ងឃលបជុោំប ឈដើមផឈីធឝើឧឈ  ថ លសាប់ប្តមានភកិខុអបកឈធឝើឧឈ  ថឈល ចឈហើយ
ពីខាងឈលៅ និមនថមកឈដើរ ឈំៅឈៅកានទី់លបជុ ំមិនលតូវឲរកាយសាមរគីឈទ ប្តលតូវឲរ
ឆនធៈវញិ ។ ន័យមួយឈទៀត ភិកខុ រូបណាមួយកពុំងមានជងំឺ ឬភកិខុ រូបណាកពុំងរវល់
កិចចការយា៉ា ងមមាញឹក, ភកិខុ រូបឈនាោះឈបើ នជាឲរ រ ុិទនិ លតូវឲរឆនធៈប្ថមផង ។ 

អធិបាយបពុវកិចច ៥ យ៉ង 
១-២ រអបៀបឲ្យឆនធៈនងិបារសិទុន ិ

ឈតើលតូវឲរឆនធៈឈោយរឈបៀបណា ? ភិកខុ លតូវឲរដឹងឈោយកាយ ឬឈោយវាចា  
ឬក៏ឈោយកាយនិងវាចា នូវបណំងឈនោះកបុង មាប កភ់ិកខុ មួយរូបថ្វ “ែញុឲំរឆនធៈ ចូរ
អបកនាឆំនធៈរប ់ែញុ ឈំៅ ចូរល ប់នូវឆនធៈរប ់ែញុ ”ំ២, កាលឈបើឈធឝើ នដូឈចបោះ ឆនធៈ
រប ់ឈោកចាត់ថ្វ នឲរឈហើយ ។ ចបំ្ណកខាងភកិខុអបកមានជងំឺ ឬភិកខុអបករវល់
កិចចការ ឈោកមិន នឈធឝើឧឈ  ថលសាប់ឈៅឈហើយ លតូវឲរ រ ុិទនិ ។ ឈតើលតូវឲរ 
 រ ុិទនិឈោយរឈបៀបណា ? ភិកខុ លតូវឲរដឹងឈោយកាយឬឈោយវាចា ឬក៏ឈោយ
កាយនិងវាចា នូវបណំងឈនោះកបុង មាប កភ់ិកខុ មួយរូបថ្វ “ែញុឲំរ រ ុិទនិ ចូរអបកនា ំ
 រ ុិទនិរប ់ែញុ ឈំៅ ចូរល ប ់រ ុិទនិរប ់ែញុ ”ំ៣ កាលឈបើឈធឝើ នដូឈចបោះ  រ ុិទនិ

                                                           
១
  មនថបាសាទិកា និងមញ្ជូសាដកីាប្ចងថ្វ មនិលតូវបង្គគ ប់ភកិខុណាមួយប្ដលកពុំងរវល់ការង្គរអឝីមួយ ពឝ  ៗ
កាលកឋ ីភកិខុអបកនឹង ឈលមចកចិចការណាមួយកឋ ីភកិខុអបកោ ់ឈតឿនឈរ ( រភាណកៈ) ឬជាធមយកថកិកឋ ីជាឈដើម ។ 
២ វ.ិ មហាវ. ៦/៣៩១ ដកីាប្ចងថ្វ លតូវតងំចតិថរតិឲរផង ឈហើយកឈលមើកកាយឬអវយវៈ ឬឈ លវាចាឈនាោះ ។ 
ការឆនធៈនិង រ ុិទនិឈនោះ ឲរឈោយភាសាណាមួយ ក៏ ន ។ 
៣ វ.ិ មហាវ. ៦/៣៨៨ ។ 
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រប ់ឈោក ចាតថ់្វ នឲរឈហើយ ។  ប៉ាុប្នថបណំាចប់្តឲរ រ ុិទនិឈៅឈហើយ លតវូឲរ
ឆនធៈឈៅផង ។  មដូចលពោះពុទាន នុញ្ញដ តថ្វ ៖ 

“អនជុាន្នមិ ភិកខបវ តទហុបបាសបថ បារិសុទធឹ បទបនតន ឆនទម្បិ ទាតុំ 
សនតិ សង្ឃស្ស ករណយី ំ= មាប លភកិខុទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ តឲរភិកខុអបក
ឲរ រ ុិទនិ កបុងថ្ថងឧឈ  ថឈនាោះ ឲរឆនធៈប្ថមឈទៀត ន កាលឈបើ ងឃមាន
ករណីយកិចច” ។  

កបុងឈនាោះ ការឲរ រ ុិទនិ ឈធឝើឲរការឈធឝើឧឈ  ថរប ់ ងឃនិងរប ់ែវួន
 ឈលមច ន, ឯកិចចការឈផសងៗ រប ់ ងឃ មិន ឈលមច នឈទ ។ ចបំ្ណកឯការ
ឲរឆនធៈ ឈធឝើឲរការឈធឝើឧឈ  ថនិងកិចចការឈផសងៗ រប ់ ងឃប្តមា៉ាង  ឈលមច
 ន ឯឧឈ  ថរប ់ែវួនឯង ឈ យ្ ោះថ្វឈៅមិន នឈធឝើដប្ដល ។ ឈល ោះឈហតុ
ឈនាោះ ភកិខុបណំាច់ប្តឲរ រ ុិទនិឈៅឈហើយ លតូវឲរឆនធៈឈៅផង។ ន័យមួយឈទៀត 
ការប្ដលភិកខុ មួយរូប នាមំកនូវ រ ុិទនិប្តមា៉ាង ឬឆនធៈប្តមា៉ាងតមប្ដល ន
ល ប់ឈហើយខាងឈដើមកឋី នាមំកនូវ រ ុិទនិនិងឆនធៈទាងំពីរឈនោះកឋី មកដល់ភកិខុ ឈលចើន 
រូប រប្មងរួរ ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើភកិខុ រូបឈនាោះជួបភកិខុដថ្ទកបុងរវាងផវូ វ ឆនធៈឬ រ ុិទនិ
រប ់ភិកខុទាងំឡាយណាប្ដលភិកខុ ឈនាោះទទួលឈហើយ ឈោកកឲ៏រឆនធៈនិង រ ុិទនិ
រប ់ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះផង រប ់ែវួនផង ។ ឆនធៈនិង រ ុិទនិប្ដលមក  នចឈំ ោះ
ប្តឆនធៈនិង រ ុិទនិរប ់ភិកខុ រូបឈនាោះប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ ចបំ្ណកឯឆនធៈនិង រ ុិទនិ
ឈលៅពីឈនោះ លោន់ប្តមានឈ យ្ ោះថ្វឆនធៈនិង រ ុិទនិប៉ាុឈណាត ោះ ប្តវាមិន នមក
ដល់ឈទ (របូតឈៅ) ហាក់បដូីចលចវាក់ចងឆ្យ ដូឈចាប ោះឯង១ ។ ឈហតុឈនាោះ ភិកខុ លតូវឈៅ
កាន់ទីជនុំំល ប់ឈោយែវួនឯងវញិចុោះ ។ លប ិនឈបើប្កវងមិនល ប់ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
                                                           
១
 ដកីាទាងំ ៤ ប្ចងថ្វ កាលំចវាក់ទី ១ និងទី ២ រប្មងជាប់ោប  ពុំមានកាទីំ ១ ជាប់នឹងកាទីំ ៣ ឈទ យា៉ា ងណាមញិ 
ឆនធៈនិង រ ុិទនិឈនោះ ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ភកិខុអបកឲរ ឲរឆនធៈនិង រ ុិទនិដល់ភកិខុណា ឈលៅពីភកិខុ ឈនាោះ ឆនធៈនិង   
 រ ុិទនិ ក៏មនិដល់ឈោយលបការដថ្ទ (រមឺនិអាចឈៅ ន ឈល ោះឈវៀរភកិខុ ឈនាោះឈចញ) ។ 
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ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ឆនធៈនិង រ ុិទនិមកដល់ កបុងឈពលដណំាលោប នឹងភកិខុ រូប
ឈនាោះចូលកាន់ហតទ  ភាវ ម ។ 

៣- ការរបាប់រដូវ 
 ករថ្វ “ការល ប់រដូវ (ឧតុកាានំ)”  នឈ ចកឋថី្វ ការល បថ់្វ “កាល

ប៉ាុឈណតោះថ្នឈហមនថរដូវជាឈដើម កនវងឈៅឈហើយ, កាលប៉ាុឈណតោះឈៅ ល់” ឈនោះ 
ឈ យ្ ោះថ្វ ការល ប់រដូវ ។   

៤- ការរប់ចនំួនភិកា ុ

 ករថ្វ “ការរាប់ចនួំនភកិខុ  (ភកិខុគ្ណន្ន)”  នឈ ចកឋថី្វ ការល បថ់្វ 
“ភិកខុទាងំឡាយមានចនួំនប៉ាុឈណតោះរូប លបជុោំប កបុងឈរាងឧឈ  ថ (ឧបបាសថគ្គ)” 
ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ការរាបច់នួំនភិកខុ  ។  

៥- ការឲ្យឱវទដលភ់កិានុ ី

 ករថ្វ “ការផឋល់ដបូំនាយ ន (ឱវាបទា)” រឺ ការឲរឱវាទចឈំ ោះភិកខុ នី ។ ពិត 
ណា ់ ការឈធឝើឧឈ  ថឈោយមិន នផឋល់ឱវាទប្ដលភិកខុ នីទាងំឡាយមក ុជំា
មុន ិនឈទ មិនរួរឈ ើយ ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ ភកិខុ នីទាងំឡាយ រិតថ្វ “ថ្ថងប្ អកជា
ថ្ថងឧឈ  ថ” កន៏ាោំប មក ួរថ្វ “ឧឈ  ថឈនោះជាថ្ថងទី ១៤ ឬទី ១៥” លុោះដល់ថ្ថង
ឧឈ  ថ កន៏ាោំប មកមឋងឈទៀត  ុនូំវឱវាទយា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន 
ភិកខុ នី ងឃថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទារប ់ភិកខុ ងឃ និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ 
បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរភិកខុ នី ងឃ នការចូលឈៅទទួល
ឱវាទ”១ ។ ភិកខុដថ្ទឈលើកប្លងប្តភិកខុអបកលងង ់ ភិកខុអបកឈ ឺ និងភិកខុអបកឈធឝើដឈំណើ រ
ឈចញ ឈទាោះបីឈោកកានក់ារឈៅថ្លពជាវតថក៏ឈោយ នឹងមនិទទួលការ ុឱំវាទឈនាោះ 

                                                           
១
 វ.ិ ចុលវវ. ១១/២៩៣ ។ 
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មិន នឈទ ដូឈចាប ោះ ភកិខុ រូបណាទទួលការ ុឱំវាទឈនាោះឈហើយ ភិកខុ រូបឈនាោះ លតូវ
ល ប់ភិកខុអបក ប្មឋង តិឈមាកខកបុងឈរាងឧឈ  ថ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលតឈោកដ៏
ចឈលមើនដច៏ឈលមើន ភិកខុ នី ងឃថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទារប ់ភិកខុ ងឃ និង ុកំារចូល
ឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរភកិខុ នី ងឃ ន
ការចូលឈៅទទួលឱវាទ” ។ ភិកខុអបក ប្មឋង តិឈមាកខ លតូវ ួរថ្វ “ឈតើមានភិកខុណា
មួយ ប្ដល ងឃ នយតឲរជាអបកផឋល់ឱវាទដល់ភិកខុ នីឈហើយ (ភិកខបុន្នវាទក) 
ឬឈៅ ?” ។ លប ិនឈបើមានភិកខុ រូបណាមួយ ប្ដល ងឃ នយតឲរជាអបកផឋល់ឱវាទ
ដល់ភិកខុ នីរួចឈហើយ លោឈនាោះ ភិកខុអបក ប្មឋង តិឈមាកខ លតូវល ប់ភកិខុអបកទទួល
ការ ុឱំវាទឈនាោះថ្វ “ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ រឺ ងឃ ន នយតឲរជាអបកផឋល់ឱវាទដល់
ភិកខុ នីរួចឈហើយ  ូមភិកខុ នី ងឃចូលឈៅរកភកិខុអងគឈនាោះចុោះ” ។ លប ិនឈបើោយ នឈទ 
លោឈនាោះ ភិកខុអបក ប្មឋង តិឈមាកខឈនាោះលតូវ ួរថ្វ “ឈតើមានឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ណាហា៊ា នផឋល់ឱវាទដល់ភិកខុ នីឬឈទ ?” ។ លប ិនឈបើភិកខុណាមួយហា៊ា ន ភកិខុ រូប
ឈនាោះលតូវលបកបឈោយអងគ ៨ យា៉ា ង១  ងឃលតូវ នយតភកិខុ រូបឈនាោះកបុងទីឈនាោះភាវ ម 
                                                           
១
 បដិកឈលែ ៤ ភកិខុ នីវរគ លតង់ឱវាទ ិកាខ បទទី ១ ទពំ័រ ២៤ មានលពោះពុទនដកីាថ្វ មាប លភកិខុទាងំឡាយ តថ្វរត
អនុញ្ញដ តឲរ ងឃ នយតភកិខុ ប្ដលលបកបឈោយអងគ ៨ ឲរជាអបកលបឈៅភកិខុ នីរ ឺ ១) ភិកខុជាអបកមាន ីល លងួម
តម តឈិមាកខ រំរៈបរបូិណ៌ឈោយអាចារ (មារយាទ) និងទីឈោចរ ជាអបកឈឃើញភ័យកបុងឈទា ទាងំឡាយមាន
លបមាណតចិតួច  មាទាន ិកាកបុង ិកាខ បទទាងំឡាយ , ២) ភកិខុជាពហុ សូតលទលទង់លពោះពុទនចវនៈ នសនូំវពុទន
វចនធម៌ទាងំឡាយណាពីឈរាោះខាងឈដើមពីឈរាោះកណាថ លពីឈរាោះខាងចុងប្តងលបកា នូវលពហយចរយិធម៌លពមទាងំ
អតទទាងំពរញ្ជនៈឲរបរ ុិទនបរបូិណ៌ទាងំអ ់ ធម៌ទាងំឡាយមាន ភាពយា៉ា ងឈនោះភកិខុ ឈនាោះចាឈំលចើនឈហើយ
លទលទង់ឈហើយ នសឈំហើយឈោយវាចាដ៏សាធ ត់រត់មាត់ចូលចតិថចា ់ោ ់យល់លតូវលអឈោយទិដឌ,ិ ៣) ចបំ្ណក
 តឈិមាកខទាងំពីរភកិខុ ឈនាោះក៏ឈចោះចាឈំោយពិសាថ រប្ចកឈចញ នឈោយលបថ្ព ចាសំាធ ត់រត់មាត់កាត់ឈ ចកថ ីន
ឈោយលអឈោយ ុតថ (រែឺននកៈនិងបរវិារៈ) ឈោយអនុពរញ្ជនៈ, ៤) ភកិខុ ឈនាោះមានវាចាឈ លលតមឹលតូវឈោយ ិថលិ
ធនិតជាឈដើមមាន ឈំ ងពីឈរាោះ, ៥) ភកិខុ ឈនាោះជាទីល ឡាញ់ឈពញចតិថថ្នភកិខុ នីទាងំឡាយឈោយឈលចើន, ៦) ភកិខុ
ឈនាោះជាអបកអាចឈដើមផនឹីងលបឈៅភកិខុ នី ន, ៧) ភកិខុ ឈនាោះមិនធាវ ប់លបលពឹតថកនវងររុធម៌នឹងភកិខុ នីប្ដលឈ វៀកដណថ ប់
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ឈហើយល បភ់ិកខុអបកទទួលការ ុឱំវាទថ្វ “ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ រឺ ងឃ នយតឲរជាអបក
ផឋល់ឱវាទដល់ភិកខុ នីរួចឈហើយ  ូមភិកខុ នី ងឃចូលឈៅរកភិកខុអងគឈនាោះចុោះ ។ កប៏៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើភកិខុ រូបណាមិនហា៊ា នឈទ ភិកខុអបក ប្មឋង តិឈមាកខ លតូវល ប់ថ្វ “ពំុមាន
ភិកខុណាមួយប្ដល ងឃ នយតឲរជាអបកផឋល់ឱវាទដល់ភកិខុ នីឈទ  ូមភិកខុ នី ងឃ
ឈធឝើអឈំពើប្ដលរួរលជោះថ្វវ ឲរ ឈលមចផងចុោះ” ។ ការល បល់បមាណប៉ាុឈណតោះ ចាត់ថ្វ
ជាការល បស់ា នាទាងំមូល ប្ដលរាបប់ញ្ចូ លកបុងថ្លត ិកាខ  ។ ភកិខុ ឈនាោះយល់
លពមថ្វសាធុឈហើយ (សាធូតិ សមប្ដ្ចិឆិតាា) លតូវល ប់ពួកភិកខុ នី កបុងថ្ថង ដបិទ 
(រឺថ្ថង ១ ឈកើត ឬ ១ ឈរាច) ។  

ចបំ្ណកខាងភិកខុ នី ងឃវញិ លតូវបញ្ជូ នភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះឈៅថ្វ “បពិលត 
នាងមាច  ់ដ៏ចឈលមើន  ូមនាងមាច  ់ឈៅ ចូរ ួរភិកខុ ឈនាោះថ្វ „បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន 
ឈតើភិកខុ នី ងឃ នការចូលឈៅទទួលឱវាទឬឈទ” ។ ភិកខុ នី ងឃទាងំឈនាោះយល់លពម
ឈហើយ កចូ៏លឈៅរកភិកខុ ឈនាោះ លតូវឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ឈតើ
ភិកខុ នី ងឃ នការចូលឈៅទទួលឱវាទឬឈទ ? ។ ភិកខុ ឈនាោះលតូវល បថ់្វ “ពំុមាន
ភិកខុណាមួយប្ដល ងឃ នយតឲរជាអបកផឋល់ឱវាទឈទ  ូមភិកខុ នី ងឃឈធឝើអឈំពើប្ដល
រួរលជោះថ្វវ ឲរ ឈលមចផងចុោះ ។ ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ លតូវយល់លពមឈោយ ករ
ថ្វ “លពោះករុណា ឈោកដច៏ឈលមើន (សាធ ុអយ្យ)” ។ ឈនោះជាការល ប់ទាក់ទងនឹង
ភិកខុ នីពីររូបឬបីរូបប្ដល នមកជាមួយោប  ។ ប៉ាុប្នថជាក់ប្ ឋង មានប្តភិកខុ នីមួយរូប
កបុងចឈំណាមភិកខុ នីទាងំឈនាោះ លតូវឈ លផង លតូវយល់លពមផង, ឯភិកខុ នីឈលៅអពីំ
                                                                                                                                                      

 ពំត់លជលក់ឈោយទឹកចត់បួ ចឈំ ោះលពោះដ៏មានលពោះភារឈនោះ, ៨) ភកិខុ ឈនាោះមានវ ាថ្មមឬមានវ ាជាងថ្មម, 
មាប លភកិខុទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ តឲរ ងឃ នយតនូវភកិខុ ប្ដលលបកបឈោយអងគទាងំឡាយ ៨ ឈនោះឲរជាអបក
លបឈៅភកិខុ នី ។ 
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ឈនោះ រឺជា មាវ ញ់រប ់ភកិខុ នីរូបឈនាោះ ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើភិកខុ ងឃ ឬភិកខុ នី ងឃមិន
លរបល់ោន់  ងឃទាងំពីរឈៅលតឹមប្តជារណៈ ឬលតមឹប្តជាបុរគលប៉ាុឈណាត ោះ ។ កបុង
ការល បឈ់នាោះ មានលោំប់ ករឈ លដូចតឈៅ ៖ 

បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ភកិខុ នីទាងំឡាយ ថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទារប ់ភិកខុ
 ងឃ និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ 
 ូមឲរភកិខុ នីទាងំឡាយ នការចូលឈៅទទួលឱវាទ ។  

បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណាថ្វឝ យបងគ ំ នូវលពោះ ទារប ់ភិកខុ
 ងឃ និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន  ូមឲរែញុ លំពោះករុណា
 នការចូលឈៅទទួលឱវាទ ។  

បពិលតឈោកដច៏ឈលមើនទាងំឡាយ ភិកខុ នី ងឃថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទារប ់
ឈោកដច៏ឈលមើនទាងំឡាយ និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន
ទាងំឡាយ តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរភកិខុ នី ងឃ នការចូលឈៅទទួលឱវាទ ។ 

បពិលតឈោកដច៏ឈលមើនទាងំឡាយ ភិកខុ នីទាងំឡាយ ថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទា
រប ់ឈោកដ៏ចឈលមើនទាងំឡាយ និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏
ចឈលមើនទាងំឡាយ តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរភិកខុ នីទាងំឡាយ នការចូលឈៅ
ទទួលឱវាទ ។  

បពិលតឈោកដច៏ឈលមើនទាងំឡាយ ែញុលំពោះករុណាថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទា
រប ់ឈោកដ៏ចឈលមើនទាងំឡាយ និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏
ចឈលមើនទាងំឡាយ  ូមឲរែញុ លំពោះករុណា នការចូលឈៅទទួលឱវាទ ។  

បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ភិកខុ នី ងឃថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទារប ់ឈោកដ៏
ចឈលមើន និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ  
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 ូមឲរភកិខុ នី ងឃ នការចូលឈៅទទួលឱវាទ ។ 
បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ភកិខុ នីទាងំឡាយ ថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទារប ់ឈោក

ដ៏ចឈលមើន និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ 
 ូមឲរភកិខុ នីទាងំឡាយ នការចូលឈៅទទួលឱវាទ ។  

បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណាថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទារប ់ឈោកដ៏
ចឈលមើន និង ុកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន  ូមឲរែញុ លំពោះករុណា
 នការចូលឈៅទទួលឱវាទ ។  

ទាងំភិកខុ ឈនាោះ ក៏លតូវឈ លកបុងឧឈ  ថកាលយា៉ា ងឈនោះថ្វ បពិលតឈោកដ៏
ចឈលមើន ភិកខុ នីទាងំឡាយ ថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទារប ់ភិកខុ ងឃ និង ុ ំនការចូល
មកទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរភិកខុ នីទាងំឡាយ
 នការចូលមកទទួលឱវាទ, បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ភិកខុ នីថ្វឝ យបងគនូំវលពោះ ទា
រប ់ភិកខុ ងឃ និង ុកំារចូលមកទទួលឱវាទ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំង 
ឮថ្វ  ូមឲរភិកខុ នី នការចូលមកទទួលឱវាទ ។  

បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ភកិខុ នី ងឃថ្វឝ យបងគ ំ (វនទត)ិ ..., បពិលតឈោកដ៏
ចឈលមើន ភិកខុ នីទាងំឡាយថ្វឝ យបងគ ំ (វនទនតិ) ..., បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ភកិខុ នី
ថ្វឝ យបងគ ំ (វនទតិ) និង ុកំារចូលមកទទួលឱវាទ (ឱវាទបូសងកមនញ្ច យាចត ិ
យាចនតិ យាចតិ), បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរភកិខុ នី ងឃ
 ន (លភតុ) ..., បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរភកិខុ នី
ទាងំឡាយ ន (លភនតុ) ..., បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរ
ភិកខុ នី ន (លភតុ) ការចូលមកទទួលឱវាទ ។ 

ទាងំភិកខុ អបក ប្មឋង តិឈមាកខកឋី ភិកខុ អបកតងំញតថិកឋី ភិកខុ ឈលៅពីឈនោះកឋី  
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លប ិនឈបើមានភិកខុ ប្ដល ងឃ នយត លតូវឈ លកបុងឈរាងឧឈ  ថតមឈ ចកឋី
ប្ណនាខំាងឈដើមថ្វ “ ូមភិកខុ នី ងឃចូលឈៅរក (ឧបសងកមតុ) ភកិខុ ឈនាោះ,  ូម
ភិកខុ នីទាងំឡាយចូលឈៅរក (ឧបសងកមនត)ុ ភិកខុ ឈនាោះ,  ូមភិកខុ នីចូលឈៅរក (ឧប
សងកមត)ុ ភកិខុ ឈនាោះ ។ លប ិនឈបើោយ នឈទ, លតូវឈ លថ្វ “ ូមភិកខុ នី ងឃឈធឝើអឈំពើ
ប្ដលរួរលជោះថ្វវ ឲរ ឈលមចផងចុោះ (សមា្បទតុ),  ូមភិកខុ នីទាងំឡាយ ឈធឝើអឈំពើ
ប្ដលរួរលជោះថ្វវ ឲរ ឈលមចផងចុោះ (សមា្បទនតុ),  ូមភិកខុ នីឈធឝើអឈំពើប្ដលរួរលជោះ
ថ្វវ ឲរ ឈលមចផងចុោះ (សម្ាបទត)ុ ។ ភកិខុអបកទទួលឱវាទ លតូវនាកំារល ប់ឈនាោះ
លត បឈ់ៅវញិកបុងថ្ថង ដបិទ (រឺថ្ថង ១ ឈកើត ឬ ១ ឈរាច) ឈហើយលតូវល ប់តមឈនាោះ
ចុោះ ។ ឈនោះជាឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ ឈងខបកបុងការល បឈ់នាោះ ។ តមលបការប្ដលឈ ល
មកឈនោះ  ងឃលតូវប្តឲរឱវាទតមប្ដលភិកខុ នីទាងំឡាយ ុ ិំន  ឹមឈធឝើឧឈ  ថ ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈទើបឈោកឈ លថ្វ ៖ 

 ឆនទបារិសុទធឧិតកុាាន ំ  ភិកខុគ្ណន្ន ច ឱវាបទា 
 ឧបបាសថស្ស ឯតាន ិ  បុពវកិចចនតិ វចុចត ិ។  
កិចចរប ់ឧឈ  ថ រឺ ៖  

១- ឆនទកាាន ំ  = ការល ប់ឆនធៈ 
២- បារិសុទធកិាាន ំ  = ការល ប់ រ ុិទនិ 
៣- ឧតុកាាន ំ  = ការល ប់រដូវ  
៤- ភិកខុគ្ណន្ន  = ការរាប់ភិកខុ  
៥- ឱវាបទា   = ការផឋល់ឱវាទ 
កិចចទាងំ ៥ ឈនោះ ឈៅថ្វ បុពឝកចិច ។ 

ភិកាមុានអាបតថិ មិនរតូវសឋ ប់បាតិអមាកា 

 ករថ្វ “បពិលតឈោកដម៏ានអាយុទាងំឡាយ  ូមឈោកល បនូ់វ រ ុិទនិ  
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(បារិសុទធឹ អាយសមបន្នា អាបរាបចថ)”  នឈ ចកឋថី្វ  ូមឈោកទាងំឡាយល ប់
នូវភាពបរ ុិទនិរប ់ែវួន នាអ លនឹងែញុ លំពោះករុណា ប្មឋង តិឈមាកខ”  ករឈនោះជា
 ករជរុំញឲរឈធឝើការល បនូ់វ រ ុិទនិ ។ ភិកខុមនិបរ ុិទន មនិរួរសាឋ ប ់តឈិមាកខ 
ឈោយ អំាងដល់លពោះពុទនដីកាថ្វ “ន ច ភកិខបវ សាបតតបិកន បាតបិោកខំ 
បសាតពវំ បយា សុបណយ្យ អាបតតិ ទុកកដ្សស្ = មាប លភិកខុទាងំឡាយ ភិកខុមាន
អាបតថ ិ មនិលតូវសាឋ ប់ តិឈមាកខ ភិកខុណាសាឋ ប ់ លតូវអាបតថទុិកកដ”១ ។ ឈល ោះឈហតុ
ឈនាោះ  នជាឈោកឈ លថ្វ “បារិសុទធឹ អាយសមបន្នា អាបរាបចថ បាតបិោកខ ំ
ឧទទិសិសា្ម ិ =  ូមឈោកទាងំឡាយល ប ់រ ុិទនិ ែញុ លំពោះករុណានឹង ប្មឋង
 តិឈមាកខ” ។  ករប្ដលលតូវឈ លថ្វ “នឹង ប្មឋង តិឈមាកខ” កបុងទីឈនោះ របផមីាន
កបុង តិឈមាកខុឈទធ ឈនាោះ ឈល ោះ អំាងដល់លពោះពុទនដីកាថ្វ “សបងោ្ ឧបបាសថ ំ
កបរយ្យ បាតបិោកខ ំឧទទបិសយ្យ =  ងឃលតូវឈធឝើឧឈ  ថ លតូវ ប្មឋង តឈិមាកខ”២, 
កាលឈបើដូឈចបោះ  ករខាងឈលកាយតភាជ ប់នឹង ករខាងមុែ ។  ករប្ដលឈ ល
ឈនាោះ រឺលតឹមប្តជា ករ ុទនសាធ មនិតភាជ ប់អឝឈីទ ប៉ាុប្នថឈបើនិយាយតមលកខណៈ
រប្មង កឋិ មឈៅតមសាមរគីរប ់ ងឃ រប្មង កឋ ិមឈៅតមសាមរគីរប ់រណៈ 
ឧឈទធ ប្ដលបុរគល ប្មឋងឈ ើងចឈំ ោះ ងឃ រជឺា តិឈមាកខ ឈនោះពិតជាលកខណៈ
កបុង តិឈមាកខុ ឈទធ  ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាលតូវឈ លកបុង តឈិមាកខុ ឈទធ ឈនាោះ 
លតឹមប្តប៉ាុឈណតោះ រឺ “ែញុ នឹំង ប្មឋង តឈិមាកខ (បាតិបោកខ ំឧទទសិិស្ាមិ)” ។  

កបុង ករថ្វ “ឈយើងទាងំឡាយប្ដលមានឈៅទីឈនោះទាងំអ ់ោប  លតូវតងំចតិថ 
សាឋ ប ់តឈិមាកខឈនាោះ ឲរ ន ឈលមចលបឈយាជន៍ (តំ សបពវវ សន្នា សាធុក ំ  
                                                           
១
 វ.ិចុលវវ. ១១/២១៧ ។ 
២ វ.ិមហាវ. ៦/៣៤០ ។ 
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សុបណាម មនសិកបរាម)” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឈនាោះ (ត)ំ”  ឈំៅយក
 តិឈមាកខ ។  ករថ្វ “ប្ដលមានឈៅទីឈនោះទាងំអ ់ោប  (សបពវវ សន្នា)”  ន
ដល់ ភិកខុមានចនួំនប៉ាុណាត  កបុងបរ ័ិទឈនាោះ ជាអបកចា ់ (បថរៈ) ក៏ឈោយ ជាអបកថយ ី
(នវ) កឈ៏ោយ ជាអបកកណាឋ ល (មជឈ្ិម) ក៏ឈោយ ។   ករថ្វ “សាឋ ប់ឲរ ន
 ឈលមចឈយាជន៍ (សាធកុំ សុបណាម)” រ ឺលតូវផចតិផចងឲ់រអ ់ពីចតិថទាកទ់ងនឹង
ឈសាតទាឝ រ ឈោយយកចតិថទុកោក់ មនិឲរឈប់អាកឈ់ទ ។  

 ករថ្វ “លតូវតងំចិតថ (មនសិកបរាម)” រឺរបផតីមកល់ចតិថឲរ ននឹងន ែភង ់
ែភ ់មូល វុងកបុងអារមយណ៍ប្តមួយ ។ កបុង ករឈនាោះ ឈមើលឈៅហាកដូ់ចជារួរឈលបើ
 ករថ្វ “អបកទាងំឡាយលតូវតងំចិតថសាឋ ប់ (សុបណាថ មនសកិបរាថ)” ដូឈចបោះ
វញិ ឈល ោះអបក ប្មឋង តិឈមាកខ នឈ លឈហើយថ្វ “ែញុ នឹំង ប្មឋង តិឈមាកខ 
(បាតិបោកខំ ឧទទិសសិ្ាមិ)” ពិតដូឈចាប ោះប្មនឈហើយ ក៏ប៉ាុប្នថការឈលបើ ករថ្វ “អបក
ទាងំឡាយលតូវតងំចិតថសាឋ ប់” ឈនាោះ មិន កឋិ មតមញតថិប្ដល នឈលើកឈ ើងថ្វ 
“ ងឃលតូវឈធឝើឧឈ  ថ (សបង្ោ ឧបបាសថ ំកបរយ្យ)” ឈទ ។ តមពិតឈៅ ឈនាោះ
ជាការឈធឝើឧឈ  ថរប ់ ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប   ទាងំភិកខុអបក ប្មឋង តិឈមាកខ 
ក៏រាប់បញ្ចូ លកបុង ងឃប្ដរ, ដូឈចបោះ ឈោយឈហតុប្តរាប់បញ្ចូ លភិកខុអបក ប្មឋងនូវ
 តិឈមាកខរូបឈនោះចូលកបុង ងឃផង ឈទើប នជាចា ំចល់តូវឈលបើ ករថ្វ “ឈយើង
ទាងំឡាយលតូវតងំចតិថសាឋ ប់ (សុបណាម មនស ិកបរាម)” ។   

ភិការុតវូអាបតថិអដ្ឋយអាការៈ ៦ យ៉ង 
តឈៅឈនោះ  ករណាប្ដលឈោកឈ លថ្វ “បពិលតឈោកដម៏ានអាយុ

ទាងំឡាយ  ូមឈោកទាងំឡាយល ប ់រ ុិទនិ”, ឈដើមផ ីប្មឋង ករឈនាោះឲរ ន
ដូចការល ប ់រ ុិទនិ ឈទើបលពោះ មាយ  មភុទនលទង់លត ់ថ្វ “យស្ស សិយា អាបតត ិ
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បសា អាវិកបរយ្យ = ភិកខុ រូបណាមានអាបតថ ិភកិខុ រូបឈនាោះលតូវ ប្មឋងឈចញ” ។ កបុង
ឈនាោះ  ករថ្វ “ភិកខុ រូបណាមាន... (យសស្ សយិា)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុអងគណា
មានអាបតថិប្ដលលតូវឈោយអាការណាមួយ បណាឋ អាការទាងំ ៦ ។ ចូរកណំត់
ចណំាថំ្វ ភកិខុកាលឈបើលតូវអាបតថិ រប្មងលតូវឈោយអាការ ៦ យា៉ា ងឈនោះ១រឺ ៖ 
១- អលជជតិា   = លតូវអាបតថិឈោយមនិមានឈ ចកឋីខាយ   
២- អញ្ជាណតា   = លតូវអាបតថិឈោយមនិដងឹ 
៣- កុកកុចចប្បកតតា  = លតូវអាបតថិឈោយឈ ចកឋ ីងសយ័ 
៤- អកប្បិបយ កប្បយិសញ្ញតិា = លតូវអាបតថឈិោយ មាគ ល់ថ្វរួរកបុងវតទុមិនរួរ 
៥- កប្បិបយ អកប្បយិសញ្ញិតា =  លតូវអាបតថឈិោយ មាគ ល់ថ្វមិនរួរកបុងវតទុ រួរ 
៦- សតិសបោាសា  = លតូវអាបតថិឈោយឈភវចភាវ ងំសាយ រត ី
ឈតើភិកខុ លតូវអាបតថឈិោយមនិមានឈ ចកឋខីាយ   ដូចឈមឋច ? រឺភិកខុកាលឈបើដឹង

ថ្វមនិរួរឈហើយ ឈោកឈៅប្តប ំនលបលពឹតថឈលយើ  ។  មដូចឈោកឈ លទុកថ្វ ៖ 
“សញ្ចិចច អាបតតឹ អាបជជតិ អាបតតឹ បរិគ្ហូត ិ
អគ្តគិ្មនញ្ច គ្ចឆត ិ  ឯទិបសា វចុចត ិអលជជិបគុ្គបលា” 
ភិកខុ ប្កវងឈធឝើ រប្មងលតូវអាបតថិ ឈហើយបិទ ងំអាបតថិ និងលុោះកបុងអរត ិបុរគល

ប្បបឈនោះ ឈៅថ្វ អលជជបុិរគល (បុរគលឥតខាយ  )២ ។  
 ឈតើភិកខុ លតូវអាបតថឈិោយឈ ចកឋមីនិដងឹ ដូចឈមឋច ? រឺភិកខុជាបុរគលមិនឈចោះ
ដឹង ឈែាយល ជាញ  លងីលងឺ មិនដឹងការរួរការមនិរួរ ឈធឝើប្តការមិនរួរ ឯការរួរឈធឝើ
មិន ឈលមចឈសាោះ ឈនោះឯងជាភកិខុ លតូវអាបតថិឈោយមិនដងឹ (មនិសាគ ល់អាបតថ ិ មិន
ឈចោះអាបតថិ) ។  
                                                           
១
 វ.ិបរវិារ. ១២/៤១១ ។ 
២ វ.ិបរវិារ. ១៣/១៧៣ ។ 
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 ឈតើភិកខុ លតូវអាបតថឈិោយឈ ចកឋ ីងសយ័ ដូចឈមឋច ? រកឺាលឈបើមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ឈកើតឈ ើងទាកទ់ងនឹងកបផយិវតទុឬអកបផយិវតទុ  លតូវ ួរវនិយ័ធរឲរដងឹ ិន 
ឈបើរួរ របផឈីធឝើ ឈបើមនិរួរ មិនរបផឈីធឝើ ប៉ាុប្នថភិកខុ ឈនោះរិតថ្វអឝីៗ  រួរ ឈហើយកប៏ ំន
លបលពឹតថឈលយើ ឈៅប្តមឋង ឈនោះឯងជាភិកខុ លតូវអាបតថិឈោយឈ ចកឋ ីងសយ័ ។ 
 ឈតើភិកខុ លតូវអាបតថឈិោយ មាគ ល់ថ្វរួរ កបុងវតទុមនិរួរ ដូចឈមឋច ? រឺភកិខុឆ្ន់
សាច់ខាវ ឃយុ  ំមាគ ល់ថ្វសាច់លជូក, ឆ្នក់បុងឈវោវកិាល មាគ ល់ថ្វកបុងកាល ឈនោះឯង
ជាភិកខុ លតូវអាបតថឈិោយឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វរួរ កបុងវតទុមិនរួរ ។  
 ឈតើភិកខុ លតូវអាបតថឈិោយ មាគ ល់ថ្វមនិរួរ កបុងវតទុរួរ ដូចឈមឋច ? រឺភកិខុឆ្ន់
សាចល់ជូក មាគ ល់ថ្វសាចខ់ាវ ឃយុ ,ំ ឆ្ន់កបុងកាល  មាគ ល់ថ្វឆ្នក់បុងឈវោវកិាល 
ឈនោះឯងជាភិកខុ លតូវអាបតថឈិោយឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមនិរួរកបុងវតទុ រួរ ។  
 ឈតើភិកខុ លតូវអាបតថឈិោយឈភវចភាវ ងំសាយ រត ីដូចឈមឋច ? រឺភិកខុ លតូវអាបតថិឈោយ 
សារការឈភវចសាយ រតី កបុងឈពលឈដករួម (ជាមួយនឹងអនុប មផនប ឬមាតុលោម) និង
កបុងឈពលឈៅល  ចាកថ្លតចីវរជាឈដើម១ ។  
  រុបឈ ចកឋីមក អាការប្ដលភិកខុ នឹងលតូវអាបតថិ មាន ៦ យា៉ា ងឈនោះ ណា
មួយ ភកិខុណាមួយឈទាោះជាឈថរៈកឋី វនកៈកឋី មជឈមិៈកឋី រប្មងលតូវអាបតថណិាមួយ 
បណាឋ អាបតថទិាងំ ៧ កង ។  
  ករថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះរបផ ីប្មឋងឈចញ (បសា អាវកិបរយ្យ)” រឺជា ករ
ល ប់ថ្វ “ចូរ ប្មឋងឬចូរលបកា អាបតថិឈនាោះ” ។  ករថ្វ “កាលឈបើមិនមានអាបតថ ិ
(អសនតិយា អាបតតិយា)”  នឈ ចកឋីថ្វ អាបតថិប្ដលភិកខុណាមិន នលតូវឈោយ
                                                           
១
 ចូរឈមើលបប្នទម  ហឈ យរ ិកាខ បទទី ៥ និងទី ៦ កបុងមុសាវាទវរគ, ឧឈទាធ  ិត ិកាខ បទទី ២ កបុងចវីរវរគ និ ស-
រគយិកណឍ  ។  
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អាការឈនាោះ ឬលតូវអាបតថិឈហើយឈចញចាកអាបតថឈិនាោះកឋ ី ប្មឋងកឋ ី ល បក់ឋី ឈោក
ឈ យ្ ោះថ្វមនិមានអាបតថិឈនាោះ, កាលឈបើមនិមានអាបតថិយា៉ា ងឈនោះ ឈោករបផឈីៅ
ឈ ងៀម ។  ករថ្វ “ែញុ លំពោះករុណានឹងដឹងថ្វឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយជាអបក
បរ ុិទន ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមនុោ៎ះឯង (តណុហភីាបវន បោ បន្នយសមបនត         
បរិសុទាាតិ បវទិសា្ម)ិ”  នឈ ចកឋថី្វ កិរយិាឈៅឈ ងៀម រឺជាឈហតុឈធឝើឲរែញុ លំពោះ
ករុណាយល់យា៉ា ងឈនោះថ្វ ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយ ។ 
 ករថ្វ “ដូចជាចឈមវើយរប ់ភិកខុ ប្ដលលតូវឈរ ួរចឈំ ោះែវួន (យថា បោ បន ប-
បចចកបដុ្ឋស្ស បវយោ្ករណំ បហាតិ)  នឈ ចកឋថី្វ ដូចបុរគលមាប ក់លតូវបុរគល
មាប ក់ ួរឈហើយ លតូវប្តឈឆវើយ រដូឺចបុរគលមាប ក់លតូវបុរគលមាប ក ួ់រចឈំ ោះែវួនឈហើយ 
លតូវប្តឈឆវើយ ឈោយយល់ថ្វ បុរគលឈនោះ ួរអញ ។  

វិនិចឆយ័ការសធូយបាតិអមាកាតាមរអបៀបរបសអ់ាចារយ 

  ករថ្វ “លបកា ឲរដឹងដរាបដល់ ៣ ដងកបុងបរ ័ិទប្បបឈនោះ កដូ៏ឈចាប ោះ
ប្ដរ (ឯវបមវ ំឯវរបូាយ បរិសាយ យាវតតយិ ំអនុសាវិត ំបហាតិ)” រឺ អាចាររ
មួយពួកមុន និយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ កបុងភកិខុបរ ័ិទឈនោះ ភិកខុណាមួយ មានអាបតថ ិ
ភិកខុ ឈនាោះលតូវ ប្មឋងឈចញ កាលឈបើមិនមានអាបតថិ ឈោកលតូវឈៅឈ ងៀម ទាងំភិកខុ
អបក ប្មឋង តិឈមាកខក៏ នលបកា  ៣ ដងថ្វ “ែញុ លំពោះករុណានឹងដងឹថ្វឈោក
អបកមានអាយុទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទន ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមនុោ៎ះឯង” ដូឈចបោះ ភកិខុ
ទាងំឡាយលតូវដឹងយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ភកិខុអបក ប្មឋង តិឈមាកខឈនោះ កពុំង ួរអាតយ អញ” 
រាល់ការលបកា មឋងៗ មានឧបឈមយរដូចការប្ដលលតូវឈឆវើយខាងឈលើឈនាោះប្ដរ ។ 
ការឈ ល ករដូឈចាប ោះមិនរួរ ។ ឈល ោះឈហតុអឝី ? ឈល ោះែូចអតទនិងពរញ្ជនៈ ។ ចូរ
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កណំតច់ណំាថំ្វ ជាធមយត អនុ ាវនៈ មនិឈចោះែូចទាងំអតទទាងំពរញ្ជនៈឈទ ដូច
ការលបកា ថ្វ “ែញុ ឈំ លឈ ចកឋីឈនាោះជារលមប់ពីរដងផង” ជាឈដើម១ ។ ប៉ាុប្នថ ករ
ថ្វ “ភិកខុណា មាន...” ជាឈដើម ឈបើឈ ល ៣ ដង ចាត់ថ្វែូចទាងំអតទទាងំពរញ្ជនៈ, 
ដូឈចាប ោះ មិនរួរឈធឝើការលបកា  ករឈនាោះដល់ ៣ ដងឈទ ។ លប ិនឈបើមានការ
លបកា  ករឈនាោះដល់ ៣ ដងប្មន ឈោកលតូវអាបតថិ ទាងំប្ដលនិទានុឈទធ មិន
ទាន់ចបឈ់ៅឈ ើយ ។ មិន មឈបើលតូវអាបតថិ កបុងឈែតថថ្នអនាបតថិអីុចងឹឈសាោះ ។   
 អាចាររមួយពួកឈលកាយ កណំត់ឈ ចកឋីថ្ន ករ “លបកា ឈហើយ (អន-ុ
សាវិត)ំ” ឈៅជាឈ ចកឋី “របផលីបកា  (អនុសាបវតពវំ)” ឈៅវញិ ឈហើយបកលសាយ
ថ្វ “ ករថ្វ ដរាបដល់ ៣ ដង‟ ឈនោះ រឺឈោក ឈំៅយក ករកបុងទីបញ្ចបថ់្ន
ឧឈទធ ខាងឈលើ ប្ដលឈ លថ្វ „ឈតើឈោកទាងំឡាយបរ ុិទនឈហើយឬ ែញុ លំពោះ
ករុណា ូម ួរជារលមប់ ៣ ដងផង (កចចិតថ បរសិុទាា តតយិម្ប ិ បចុាាម”ិ ។ 
ការឈ ល ករដូឈចបោះ កម៏និរួរប្ដរ ។ ឈល ោះឈហតុអឝី ? ឈល ោះមិនមាន ករលបកប 
ឈោយអតទ ។ តមពិតឈៅ  ករប្ដលអាចាររែវោះ ូធរថ្វ “អនុស្ាវតិំ (លបកា 
ឈហើយ)” អាចាររែវោះ ូធរថ្វ “អនុសា្បវតពវំ (របផលីបកា )” ឈនោះ ទាងំពីរ ករ
ឈនាោះឆវុោះបញ្ញច ងំឈៅប្តអតតីកាលប្តមា៉ាង មិនឆវុោះបញ្ញច ងំដល់អនារតកាលឈទ ។ 
លប ិនឈបើ ករឈនាោះមានឈ ចកឋីប្បបឈនោះប្មន រួរប្តឈ លថ្វ “នឹងលបកា  (អនុ
ស្ាវិតំ បហស្សត)ិ”, ការឈ លដូឈចបោះ មនិរួរ ឈល ោះមនិមានឈ ចកឋីយា៉ា ងឈនាោះ
ទាល់ប្តឈសាោះ ។ មា៉ាងឈទៀត លប ិនឈបើការឈ លដូឈចាប ោះ  ឈំៅយក ករកបុងទី
បញ្ចប់ថ្នឧឈទធ  កាលភិកខុ ឈកើតរនិំតថ្វ “អញនឹងមនិ ប្មឋងអាបតថិឈចញ” ឈទាោះប ី

                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៦/១៧៣, វ.ិចុលវវ. ៩/៧ ។ 
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និទានចប់ក៏ឈោយ ឈោកក៏មនិលតូវអាបតថិមុសាវាទតមលពោះពុទនដកីា ។ ឈល ោះ
ឈហតុអឝី ? ឈល ោះ អំាង ករថ្វ “អនុ ាវនាលតូវលបកា ដរាបដល់ ៣ ដង”១ ។ 
 ករប្ដលថ្វ “ដរាបដល់ ៣ ដង” ឈនោះ នឹងឥតលបឈយាជន ៍ ឈល ោះឈហតុអឝ ី ? 
ឈល ោះមិនមានអនុ ាវនៈដរាបដល់ ៣ ដង កបុងនិទានុឈទធ  ដូឈចបោះ  ូមផ ីករ
ឈនាោះក៏មិនរួរប្ដរ ឈល ោះឥតមានឈ ចកឋលីតឹមលតូវតមន័យយា៉ា ងឈនាោះឈទ ។ ប៉ាុប្នថ
ការឈ លថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា លបកា ដល់លរប់ ៣ ដង (យាវតតិយំ អនសុ្ាវិត ំ
បហាត)ិ” ឈនោះ ចាត់ថ្វជា ករល បល់កខណៈលរប់លោន ់ជាឈហតុបភំវឈឺ ចកឋីឈនោះ
 នថ្វ  ករឈនោះប្ដលភកិខុ លបកា ដល់លរប់ ៣ ដង ឈ យ្ ោះថ្វ  តឈិមាកខ កាល
ឈបើ តិឈមាកខឈនាោះ លតូវលបកា ដល់លរប ់ ៣ ដង ភកិខុណាមួយកាលរលឹកឈឃើញ 
មិន ប្មឋងឈចញនូវអាបតថបិ្ដលមាន ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិមផជានមុសាវាទ កបុង
កាលចបថ់្នអនុ ាវនៈលរប់ ៣ ដង ។  

ឈដើមផ ីប្មឋងការលបកា ឈនាោះ ឲរឈឃើញឈៅតម ករប្ដលឈលើកឈ ើងថ្វ”
ែញុ លំពោះករុណាលបកា ឲរដងឹអ ់កណំត់ ៣ ដង (យាវតតយិ ំអនសុាវិត ំន្នម 
បហាត)ិ ដូឈចបោះឈហើយ នជាឈោកឈ លថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបក
មានអាយុទាងំឡាយ កបុងនិទានឈនាោះ (តតាាយសមបនត បចុាាមិ)” ជាឈដើម ។ កប៏៉ាុប្នថ
 ករឈនាោះ រប្មងល កដកបុងកាលចប់ថ្ន រាជិកុឈទធ ជាឈដើម មនិប្មនល កដ
កបុងកាលចប់ថ្ននិទានឈទ ។ ពិតប្មនប្តមិនល កដ កប៏៉ាុប្នថកបុងឧឈទធ កាល ឈោក
 នឈ លថ្វ “ភកិខុ រប្មងមានឈ ចកឋ ីបាយឈល ោះការ ប្មឋងឈចញអាបតថឈិនាោះ 
(អាវិកតា ហិស្ស ផាស ុបហាតិ)” លសាប់ឈហើយ ដូឈចបោះលតូវប្តឈ លផងប្ដរ តម

                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៦/៣៤០ ។ 
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លនំាថំ្វ “ឧទទិដ្ឋ ំបោ អាយសមបន្នា នទិាន ំតតាាយសមបនត បចុាាម ិ= បពិលតឈោក
អបកមានអាយុទាងំឡាយ និទានែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងឈហើយ ែញុ លំពោះករុណា
 ូម ួរឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុងនិទានឈនាោះ” ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ចូរ
កណំតច់ណំាថំ្វ និទានប្ដល ប្មឋងតមការប្ណនាឈំនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ និទាន ប្មឋង
លអ (សុឧទទិដ្ឋំ), ឈបើ ប្មឋងែុ ពីឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ និទាន ប្មឋងអាលកក់ (ទឧុទទដិ្ឋ)ំ ។ 
ការប្ណនាបំ្ដលឈលើកមកបរយិាយឈនោះ  ឈំៅយកឈ ចកឋីប្ដលមានប្ចងទុកកបុង
ឧឈ  ថកខននកៈថ្វ ភិកខុ លបកា លរប ់៣ ដង រលឺបកា អ ់វារៈ ១ ដងផង លបកា 
អ ់វារៈជារលមប់ ២ ដងផង លបកា អ ់វារៈជារលមប់ ៣ ដងផង១ ។ ការវនិិចឆយ័
កបុងការ ប្មឋង តិឈមាកខប្បបឈនោះ រឺឈកើតឈ ើងតមរយៈអាចាររតៗ ោប ឈរៀងមក ។  

សមផជានមសុវទទកុកដ 

  ករថ្វ “ភិកខុណាមួយ ។ល។ លតូវអាបតថ ិមផជានមុសាវាទ (បយា បន 
ភិកខុ ។ បប ។ សម្បជានមុសាវាទសស្ បហាត)ិ”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុអងគឈនាោះ
មានការកុហកទាងំដឹងែវួន (សម្បជានមសុាវាទ) ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈោកលតូវ
អាបតថទុិកកដ ។ អាបតថឈិនាោះ មិនប្មនឈកើតឈ ើងតមលកខណៈថ្នមុសាវាទឈទ ប៉ាុប្នថជា
អាបតថឈិកើតឈ ើង ឈល ោះមានការមិនឈធឝើកបុងវចីទាឝ រ (វចីទាាបរ អកិរិយសមដុ្ដាន្ន
បតតិ បហាត)ិ ឈោយ អំាងដល់លពោះពុទនតលមា ់ឈនោះថ្វ “សម្បជានមុសាវាបទ 
កឹ បហាត ិ ទុកកដ្ំ បហាតិ = ឈតើអឝីជា មផជានមុសាវាទ ?  មផជានមុសាវាទ 
ជាអាបតថទុិកកដ”២ ។   មដូចលពោះឧ លិឈតទរៈឈ លទុកថ្វ ៖ 
   “អន្នលបបន្នា មនុបជន បកនច ិ
                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៦/៣៤០ ។ 
២ វ.ិមហាវ. ៦/៣៤៣ ។ 
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   វាចាគ្ិរំ បន្ន ច បបរ ភបណយយ្ 
   អាបបជជយ្យ វាចសិកំ ន កាយិក ំ 
   បញ្ជហបមសា កុសបលហិ ចិនតតិា” 

ភិកខុមិន នលបល ័យជាមួយនឹងនរណាមាប ក់ឈទ នឹងឈលបើវាចាល ប់អបកដថ្ទ 
ក៏ឈទ ប្តឈោកប្បរជាលតូវអាបតថតិមផវូ វវាចា មនិប្មនផវូ វកាយ ។ បញ្ញា ឈនោះ អបក
វ្  ថ្វទាងំឡាយ នលបឹកាោប ឈហើយ១ ។  

អនថរយកិធម ៌

  ករថ្វ “អនថរាយកិធម៌ (អនតរាយិបកា)”  នដល់ ធមរ៌ារាងំការឈកើត
ឈ ើងថ្ន ឈមាជជៈ (ឈ ចកឋីរកីរាយ) ជាឈដើម ឈធឝើនូវអនថរាយកបុងការ ន ឈលមច
បឋមជានជាឈដើម ។  ករថ្វ “ឈល ោះឈហតុឈនាោះ (តសាា)” មាននយ័ថ្វ ឈល ោះ
ឈហតុប្ត មផជានមុសាវាទ ឈ លរកឺារមនិឈធឝើឲរចា ់ឈនោះ ជាអនថរាយកិធម៌, 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជា... ។  ករថ្វ “កាលរលឹកឈឃើញ (សរោបនន)” រឺ កាល
ប្ដលដឹងែវួនថ្វមានអាបតថិ ។  ករថ្វ “ល ថ្វប ឈ ចកឋីបរ ុិទនិ (វិសុទាាបបបកខន)” 
រឺមានបណំងចងឈ់ចញចាកអាបតថិ មានបណំងចង ់នភាពសាអ ត អ ំ។  ករថ្វ 
“មានអាបតថិ (សនតី អាបតត)ិ” រអឺាបតថបិ្ដលែវួនលតូវឈហើយ ពំុ នឈចញចាក ។  ករ
ថ្វ “លតូវ ប្មឋងឈចញ (អាវិកាតព្វា)” រឺ លតូវលបកា កបុងកណាឋ ល ងឃ ឬកបុង
កណាឋ លរណៈ ឬកក៏បុងបុរគលមាប ក់ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តភកិខុបនាធ ប់ កអ៏ាច
ល ប់ នថ្វ “មាប លអាវុឈសា ែញុ លំពោះករុណាលតូវអាបតថិឈ យ្ ោះឈនោះ ែញុ លំពោះករុណា
ឈចញអពីំទីឈនោះឈហើយ នឹង ប្មឋងអាបតថិឈនាោះឈចញ”២ ។ លប ិនឈបើភកិខុមានឈ ចកឋី
                                                           
១ វ.ិបរវិារ. ១៣/៤០៣ ។ 
២ វ.ិមហាវ. ៦/៤០៥ ។ 
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 ងសយ័ លតូវឈ លថ្វ “មាប លអាវុឈសា ែញុ លំពោះករុណា ងសយ័អាបតថិឈ យ្ ោះឈនោះ 
ឈពលណាែញុលំពោះករុណាប្លងមានឈ ចកឋី ងសយ័ ឈពលឈនាោះ ែញុ លំពោះករុណានឹង
 ប្មឋងឈចញនូវអាបតថឈិនាោះ”១ ។  ករមួយថ្វ “ ប្មឋងឈចញ (អាវិក-តា)” ប្ដល
មានឈលបើកបុងលបឈយារថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះមានឈ ចកឋ ីបាយ ឈល ោះ ន ប្មឋងឈចញ
អាបតថឈិហើយ (អាវិកតា ហិស្ស ផាស ុបហាតិ)” រឺ  នឈធឝើឲរជាក់ចា ់ឈហើយ 
លបកា ឲរដឹងឈហើយ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ បទឈនោះ ជា ករបឋមាវភិតថិ ឈលបើ
ជាតតិយាវភិតថលិ ប់ឈហតុ តួយា៉ា ងដូច ករ អលជជតិា ជាឈដើម ។ ឯ ករ “ហ”ិ 
លតឹមប្តជានិ ត (ប្លបថ្វ ដផតិ) ។  ករ “អស្ស” រឺ រប ់ភិកខុ ឈនាោះ ។  ករថ្វ 
“មានឈ ចកឋ ីបាយ (ផាស ុ បហាតិ) ”  នឈ ចកឋថី្វ មានឈ ចកឋ ីបាយ 
ឈដើមផ ី្ នឈឆ្ភ ោះឈៅ ឈលមចបឋមជានជាឈដើម ការបដិបតថិជា ុែ រប្មង ឈលមច
 នឈោយទាកទ់ងនឹង ឈមាជជៈ (ឈ ចកឋីរកីរាយ) ជាឈដើម ប្ដលមានការមនិឈៅឋ
លកហាយ (អវិប្បដ្ិសារៈ) ជាឫ រល់ (ឈដើមចម) ។  

ពណ៌នានិទាន ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

                                                           
១ វ.ិមហាវ. ៦/៤០៤ ។ 
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១- បារជិកកណឍ  
តរតិបម ចតាាបរា បារាជកិា ធោា ឧបទទស ំអាគ្ចឆនតិ ។ 

អាបតថ ិរាជិកទាងំឡាយ ៤ ឈនោះ មកកាន់ឧឈទធ កបុង តិឈមាកខឈនាោះ ។ 

ពណ៌នាបារជិក 
 តឈៅឈនោះ កណឍ ប្ដលលតូវឈលើកមក ិកា បនាធ ប់ពីនិទានឈនាោះ រ ឺរាជិក
កណឍ  ប្ដលឈផឋើមឈ ើងឈោយ ករថ្វ “អាបតថ ិរាជកិទាងំឡាយ ៤ ឈនោះ មកកាន់
ឧឈទធ កបុង តិឈមាកខឈនាោះ (តរតិបម ចតាាបរា ...)” ជាឈដើម ។ បណាឋ  ករទាងំ
ឈនាោះ  ករថ្វ “កបុងឈនាោះ (តរត)” រឺកបុង តិឈមាកខឈនាោះ រថឺ្វកបុង តិឈមាកខតម
ប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលត ់យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បាតិបោកខំ ឧទទិសិសា្មិ = ែញុ លំពោះ
ករុណានឹង ប្មឋង តិឈមាកខ” ។  ករថ្វ “ទាងំឈនោះ (ឥបម)” រឺជា ករល ប់អឝី
ប្ដលលតូវឈ លឥ ូវឈនោះ បង្គា ញឲរល កដចឈំ ោះមុែ ។  ករថ្វ “៤ (ចតាាបរា)” 
រឺជា ករកណំត់ចនួំនតមការរាប់ ។  ករថ្វ “ រាជកិ (បារាជកិា)” រឺជា
អាបតថបិ្ដលមានឈ យ្ ោះឈៅប្បបឈនាោះ ។  ករថ្វ “ធម៌ទាងំឡាយ (ធោា)” រឺជា
អាបតថទិាងំឡាយ ។  ករថ្វ “មកកាន់ឧឈទធ  (ឧបទទសំ អាគ្ចឆនតិ)” រឺមកកាន់
ការប្ដលលតូវ ប្មឋងឈ ើងឈោយ រុប មិនប្មនលោនប់្តជា ករទូឈៅដូចប្ចងកបុង
និទានថ្វ “យស្ស សិយា អាបតត ិ(ភិកខុណាមួយមានអាបតថិ)” ឈនាោះឈទ ។  
 

១- អមថុនសកិាា បទ 
១- បយា បន ភកិខុ ភិកខនូំ សកិាាសាជីវសោបបន្នា, សិកខំ               

អប្បចចកាាយ, ទពុវល្យ ំ អន្នវិកតាា, បមថុន ំ ធមម ំ បដ្ិបសបវយ្យ        
អនតមបសា តិរចាានគ្តាយប,ិ បារាជិបកា បហាតិ អសំវាបសា ។  
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១- ភិកខុណាមួយដល់លពមឈោយ ិកាខ និងសាជីវៈរប ់ភិកខុទាងំឡាយឈហើយ, 
មិនឈ លោ ិកាខ ឈចញឈទ, មិនឈធឝើឲរជាកច់ា ់ថ្វជាអបកមានកមាវ ងំថយ
ឈទ, ឈហើយឈ ពឈមថុនធមយ, ឈោយឈហាចឈៅ  ូមផបី្តនឹង តឝតិរចាឆ នញី, 
ភិកខុ ឈនាោះ លតូវអាបតថ ិរាជកិ ជាបុរគលឥត វំា  ។ 

១- ពណ៌នាអមថុនសកិាា បទ 
ឧបសមផទា ៨ យ៉ង 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈមថុន ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ភិកខុណាមួយ (បយា បន)” រឺ ភកិខុ រូបណាក៏ឈោយ ឲរប្តមានឈភទ

ជាបុរ  ឈទាោះមានកមភ ់ទាបកឋី កមភ ់ែភ ់កឋី ជាឈដើម ។  ករថ្វ “ភកិខុ  (ភិកខ)ុ” រ ឺ
អបកប្ដល នឧប មផទ័ឈោយឋានៈដ៏ មរួរ មិនកឈលមើក ឈោយឧប មផទាកមយ
ប្ដលមានញតថិជារលមប់ ៤ កបុងបណាឋ ឧប មផទាទាងំ ៨ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- ឯហិភិកខឧុបសម្បទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលត ់ចឈំ ោះ
កុលបុលតយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបកចូរមកជាភិកខុ ចុោះ” កុលបុលតឈនាោះកដ៏ល់លពម
ឈោយភាពជាភិកខុ  ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ ឯហិភិកខុឧប មផទា ។ 

២- សរណគ្មនូបសម្បទា = ឧប មផទាឈោយលោន់ប្តទទួលលពោះថ្លត
 រណរមន៍ ៣ ដងថ្វ “ពុទធ ំ សរណ ំ គ្ចាាមិ = ែញុ លំពោះករុណា ូមដល់
នូវលពោះពុទនជាទីពឹងទីរលឹក” ជាឈដើម ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ  រណរមនូប-
 មផទា ។ 

៣- ឱវាទប្បដ្ិគ្គហណូបសមប្ទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទន
អនុញ្ញដ តដល់លពោះមហាក សបឈតទរ ឈោយឲរទទួលនូវឱវាទ ឧប មផទា
ឈនោះ ឈៅថ្វ ឱវាទបផដិរគហណូប មផទា 
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៤- បញ្ជហព្ោករណបូសម្បទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទន
អនុញ្ញដ តដល់ឈសា កសាមឈណរប្ដលមានលពោះជនយ ៧ វ ា ឈោយលទង់

 ួរបញ្ញា អ ុភ ១០ ឈៅឈពលប្ដលសាមឈណរឈនោះឈដើរចស្ត្ងកមតមលពោះអងគ 
ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ បញ្ញា ពាករណូប មផទា 

៥- អដ្ឋគ្រុធមមប្បដ្ិគ្គហណូបសមប្ទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទន
លបទានដល់លពោះនាងមហាបជាបតឈិោតម ី ឈៅឈោោោរសាោ កបុងថ្លព
មហាវន័ ឈោយឲរទទួលនូវររុធម ៌៨ យា៉ា ង ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ អដឌ-
ររុធមយបផដិរគហណូប មផទា 

៦- ទូបតន ឧបសម្បទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនអនុញ្ញដ តដល់
លពោះនាងអឌណកា ីរណិកា ឈោយឈលបើនូវទូតឈៅ ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ 
ទូឈតន ឧប មផទា 

៧- អដ្ឋវាចកិូបសម្បទា = ឧប មផទារប ់ភកិខុ នីឈោយទទួលញតថចិតុតទ-
កមយវាចាអពីំភិកខុ នី ងឃផង ញតថិចតុតទកមយវាចាអពីំភកិខុ ងឃផង ឧប មផទា
ឈនោះ ឈៅថ្វ អដឌវាចកូិប មផទា 

៨- ញតតិចតតុថកមមបូសម្បទា = ឧប មផទាប្ដលមានកមយវាចា ៣ ដង ជា
រលមប់ ៤ ដងនឹងញតថិ ប្ដលលបលពឹតថឈៅកបុង មយ័បចចុបផនប ឧប មផទា
ឈនោះ ឈៅថ្វ ញតថិចតុតទកមយូប មផទា 

សមផតថិ ៥ យ៉ង 

ប៉ាុប្នថអបក ិការបផលីជាបថ្វកមយឈនាោះមិនកឈលមើក ឈោយទាក់ទងនឹង ៖ 
១- វតថុសម្បតត ិ
២- ញតតិសម្បតត ិ 
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៣- អនុស្ាវនសម្បតត ិ
៤- សីោសម្បតតិ  
៥- បរិសាសម្បតតិ  
 បណាឋ  មផតថិទាងំ ៥ ឈនាោះ  ករថ្វ “វតទុ ”  ឈំៅយក បុរគលអបកប៉ាង

ឧប មផទា (នឹងឈៅ ឧប មផទាឈបកខបុរគល ក ៏ន) ។ អបក ិការបផលីជាប
ឧប មផទាឈបកខបុរគលឈនាោះ ឈលើកប្លងបុរគលអបកមានអាយុមិនទានល់រប ់២០ ឆ្ប ,ំ 
បុរគលអបកធាវ បល់តូវអនថិមវតទុ , និងអភពឝបុរគល ១០ លបឈភទ មានមនុ សឈែធើយជា
ឈដើម ។ បណាឋ បុរគលទាងំ ៣ ពួកឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ បុរគលអបកមានអាយុមិនទាន់
លរប់ ២០ ឆ្ប  ំ រឺអបកមានអាយុមិន ន ២០ ឆ្ប លំរប់លោន់ រាបច់ាប់តងំពីថ្ថងចាប់
បដិ ននិមក ។ ប្ដលឈៅថ្វ បុរគលអបកធាវ បល់តវូអនថិមវតទុ  រឺបុរគលអបកធាវ ប់លតូវ
អាបតថ ិរាជិកណាមួយ បណាឋ អាបតថ ិរាជិកទាងំ ៤ ។ ចបំ្ណកឯមនុ សឈែធើយ
ជាឈដើម រឺឈយើង នប្ចងទុកឈហើយកបុងវជជនីយបុរគលកថ្វ ។ បណាឋ ពួកឈែធើយ 
(បណឌក) ទាងំឈនាោះ ឱបកកមកិបណឍ កនិងនបុ ំកបណឍ ក និងបកខបណឍ កប្ដល
ឋិតកបុងបណឍ កភាព រឺឈោក ឈំៅយកទុកកបុងទីឈនោះ ឈោយឈលើកប្លងអា ិ
តថបណឍ ក និងឧ ូយបណឍ កឈចញ១ ។  

                                                           
១ កបុងបពឝជាជ វនិិចឆយ័កថ្វ ប្ចងថ្វ ឈែធើយ (បណឍ ក) មាន ៥ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- អាសិតតបណឌកៈ = ឈែធើយឆកួតកាម យស្ស បបរស ំ អងគជាត ំ មុបមន គ្បហតាា អសចុិន្ន អាសិតតស្ស   
បរិឡាបហា វបូសមមត,ិ អយ ំអាសិតតបណឌបកា = ឈែធើយប្ដលយកមាត់ឈបៀមអងគជាតរប ់ជនទាងំឡាយ
ដថ្ទ លុោះប្ត នឈលសាចល ប់ឈោយទឹកកាម ឈទើបឈ ចកឋលីកហល់លកហាយ ងប់ឈៅ ន ឈែធើយឈនោះ ឈៅថ្វ     
អា ិតថបណឍ កៈ ។ 
២- ឧសយូបណឌកៈ = ឈែធើយឈ ោះឈឡាោះ យស្ស បបរសំ អជ្ោចារំ បស្សបតា ឧសយូាយ ឧប្បន្នាយ       
បរិឡាបហា វបូសមមត,ិ អយ ំឧសូយបណឌបកា = ឈែធើយប្ដលឈ ោះឈឡាោះ លុោះប្ត ន ឈឃើញនូវអឈំពើឈ ព  
 នទវៈរប ់ជនដថ្ទ ឈទើបឈ ចកឋលីកហល់លកហាយ ងប់រងំ្គប់ ឈែធើយឈនោះឈៅថ្វ ឧ ូយបណឍ កៈ ។ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%BD%E1%9E%93%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%B8%E1%9E%A7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
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អថយយសវំសក ៣ របអភទ 

 ចបំ្ណកឯបុរគលអបកលួច វំា  (បថយ្យសំវាសក) មាន ៣ លបឈភទរឺ ៖ 
១- លិងគបតថនបកា  = បុរគលអបកលួចឈភទ 
២- សំវាសបតថនបកា = បុរគលអបកលួច វំា  
៣- ឧភយបតថនបកា = បុរគលអបកលួចទាងំឈភទលួចទាងំ វំា  
បណាឋ ឈថយរ វំា កបុរគលទាងំ ៣ ឈនាោះ បុរគលណាមួយបួ ឈោយែវួនឯង 

មិន នរិតចនួំនវ ាភិកខុ  មិនឈលតកអរការថ្វឝ យបងគរំប ់ពួកភិកខុសាមឈណរ តម 
លោំបច់ា ់ មនិោតអ់ា នៈ មិនចូលរួមកបុងឧឈ  ថកមយជាឈដើម ឈនោះឈៅថ្វ 
លិងគឈតទនកបុរគល ឈល ោះឈរលួចលតមឹប្តឈភទឈោយសារចតិថមិនបរ ុិទនប៉ាុឈណាត ោះ ។  

ចបំ្ណកឯបុរគលណាមួយ លតូវ នពួកភិកខុបបួំ ជាសាមឈណរ ឈោោះ ពំត់
កាសាយៈឈចញ ឈ ពឈមថុនធមយ ឈោយមានការអាល័យកបុង ពំតក់ាសាយៈ
ឈនាោះ ឈទើបឈ វៀកវញិ ឈហើយឈបឋជាញ ែវួនឯងជាសាមឈណរ ។ បុរគលឈនោះ នឹងចាត់ជា
លិងគឈតទនកបុរគល (អបកលួចឈភទ) កម៏ិនប្មន ឈល ោះោត់មនិ នឈ ោះបង់ឈចាល
ឈភទប្ដលភិកខុទាងំឡាយលបទានឲរឈទ នឹងចាត់ជា វំា ឈតទនកបុរគល (អបកលួច
 ំវា ) ក៏មិនប្មន ឈល ោះោត់ឈលតកអរនឹង ំវា ដ៏ មរួរដល់ឈភទ ។  ូមផ ី
                                                                                                                                                      

៣- ឱបកកមិកបណឌកៈ = ឈែធើយប្កឈភទ យស្ស ឧបកកបមន ពជីានិ អបនីតាន,ិ អយ ំឱបកកមកិ-       
បណឌបកា = រកឺឈំណើ តជាលបុ ពិតឬល ីពិត ប្តប្កអវយវៈឈភទ ឈែធើយឈនោះឈៅថ្វ ឱបកកមកិបណឍ កៈ ។ 
៤- បកខបណឌកៈ = ឈែធើយលត ប់លត ិន ឯកបចាោ បន អកុសលវិបាកានុភាបវន កាឡបបកខ             
បណឌបកា បហាត,ិ ជុណហបបកខ បនស្ស បរឡិាបហា វូបសមមត,ិ អយ ំបកខបណឌបកា= ឈោយអានុភាព
ថ្នអកុ លវ ិក ជនែវោះ ជាឈែធើយឈៅបកខខាងរឈនាច ជាលបុ ឈៅបកខខាងឈែបើត (១៥ ថ្ថងឈែធើយ ១៥ថ្ថងលបុ ) 
ឈែធើយឈនោះឈៅថ្វ បកខបណឍ កៈ ។  
៥- នបុំសកបណឌកៈ = ឈែធើយពីកឈំណើ ត បយា បន បដ្ិសនធិយំបយវ អភាវបកា ឧប្បបន្នា, អយ ំនបុ-ំ
សកបណឌបកា = ឈែធើយមនិចជំាលបុ ឬល ីឈទ ឈកើតឈ ើងតងំពីកបុងបដ ិននិកាលមកឈមវ៉ាោះ ឈែធើយឈនោះឈៅថ្វ   
នបុ ំកបណឍ កៈ ។  

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%94%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%BD%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
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បុរគលអបកលតវូអនថិមវតទុ  ក ៏ឈស្ត្ង្គគ ោះចូលកបុងន័យឈនោះប្ដរ ។  
 ចបំ្ណកឯបុរគលណាជាសាមឈណរ ឈធឝើដឈំណើ រឈៅកានល់បឈទ ដថ្ទ១ រតិ

ចនួំនវ ាភិកខុ  ឈលតកអរការថ្វឝ យបងគតំមលោំបច់ា ់ ោតអ់ា នៈ ចូលរួមកបុង
ឧឈ  ថកមយជាឈដើម ។ បុរគលឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  វំា ឈតទនកបុរគល (បុរគលអបក
លួច វំា ) ឈល ោះឈរលួចលតមឹប្ត វំា ប៉ាុឈណាត ោះ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ លបឈភទ
ថ្នការឈធឝើ ូមផទីាងំអ ់ មានការរាប់វ ាភិកខុជាឈដើម របផលីជាបថ្វ “ វំា ” កបុង
អតទឈនោះ ។  ូមផបុីរគលោ ិកាខ ឈហើយ ប្បរជាមកបដបិតថិយា៉ា ងឈនោះវញិ ឈោយ
រិតថ្វ ោយ ននរណាមួយសាគ ល់អញឈទ បុរគលឈនោះក៏រាប់បញ្ចូ លកបុងនយ័ឈនោះប្ដរ ។  

 ចបំ្ណកបុរគលណា បួ ឈោយែវួនឯង ឈដើរឈៅកាន់វហិារ ឈលតកអរការ
ថ្វឝ យបងគតំមលោំបច់ា ់ ោតអ់ា នៈ រតិចនួំនវ ាភិកខុ  ចូលរួមកបុង
ឧឈ  ថកមយជាឈដើម ។ បុរគលឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ឧភយឈតទនកបុរគល (អបកលួចទាងំ
ឈភទលួចទាងំ វំា ) ឈល ោះឈរលួចទាងំឈភទលួចទាងំ វំា  ។ កាលបុរគល
ឈោោះ ពំតក់ាសាយៈឈចញ ឈោយទាក់ទងនឹងការោក់ធុរៈចុោះ លបលពឹតថអនថិមវតទុ
ឈហើយ ប្បរជាឈ វៀកដណឋ ប់ ពំតក់ាសាយៈឈនាោះវញិ ឈទាោះបីឈធឝើយា៉ា ងឈនោះ ករ៏ាប់
បញ្ចូ លកបុងនយ័ឈនោះប្ដរ ។ ឈថយរ វំា បុរគល ៣ លបឈភទឈនោះ រឈឺោកបណំង
យកកបុងទីឈនោះ ។ ប៉ាុប្នថបុរគល ៣ លបឈភទខាងឈលកាមឈនោះ លតូវ នឈលើកប្លងរឺ ៖ 

  រាជទពុភិកខកន្នារ-  បរាគ្បវរីភបយន វា 
                                                           
១
 កបុងរមភវីជរិពុទនិដកីាប្ចងថ្វ ពួកអាចាររឈ លថ្វ សាមឈណរឈៅកាន់លបឈទ ដថ្ទ កាលបពឝជតិផងោប  ួរ ក៏
ល ប់ថ្វែញុមំានវ ា ១០ ជាឈដើម ចាត់ថ្វជាឈថយរ វំា  ។ ប្តឈបើឈោកល ប់ពួកលរហ ទ មនិចាត់ថ្វជា
ឈថយរ វំា ឈទ ។ មា៉ាងឈទៀត បុរគលអបកកាន់ឈភទ ឈោយសារប្តមានរាជភ័យជាឈដើម ឈទាោះបមីានចតិថឈ ក
ល  ់ពួកលរហ ទឲរឈរដងឹថ្វែវួនជា មណៈ ក៏មនិចាត់ជាឈទា  ឈល ោះមនិមានចតិថប៉ាុនប៉ាងឈ កបឈញ្ញឆ តពួក
ភកិខុ  ឬប៉ាុនប៉ាងឈៅរួមជាមួយនឹងភកិខុទាងំឡាយឈទ ។  
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  ចីវរាហរណតថំ វា  លិងគំ អាទយិតីធ បយា 
  សំវាសំ ន្នធិវាបសត ិ យាវ បសា សទុធោនបសា 
  បថយ្យសំវាសបកា ន្នម តាវ ឯស ន វចុចតិ១ ។ 
១- បុរគលអបកកាន់ឈភទ ឈោយរាជភ័យ ទុពមិកខភ័យ កនាថ រភ័យ ឈរារភ័យ និងឈវរភិ័យ 
២- បុរគលអបកកាន់ឈភទ ឈដើមផនីាចំីវរមក 
៣- បុរគលអបកមនិឈលតកអរនឹង វំា  មានចិតថបរ ុិទន 
 បុរគលទាងំអមាលឈនោះ មនិឈៅថ្វ ឈថយរ វំា កបុរគលឈទ ។  
 ចបំ្ណកបុរគលណាជាឧប មផនប ល ថ្វប ភាពតិរ ទយិ កាន់ឈភទតិរ ទយិ មាន

ការឈ វៀក ពំត់ ផូវភាវ ងំជាឈដើម ឈោយែវួនឯង ឬបួ កបុង មាប ក់ពួកឈរ ឬក៏អាលកាត
ឈហើយ ឈដើរឈៅកាន់ មាប ក់អាជីវក កាន់វតថលបណិប័តន៍រប ់ពួកឈរ បុរគលឈនោះ 
ឈ យ្ ោះថ្វ អបកឈរចចូលតិរ ទយិ (តិតថយិបកកនតបកា) ។  

 តឝដ៏ឈ  ទាងំអ ់ ឈលើកប្លងប្តមនុ សជាតិឈចញ ឈ យ្ ោះថ្វ តិរចាឆ ន ។ 
បុរគលណាប្ដលែវួនឯងកជ៏ាមនុ ស ប្កវងទឋ ចជ់ីវតិមាឋ យបឈងកើតជាមនុ សជាត ិ
បុរគលឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ មាតុោតកៈ (អបក មាវ ប់មាឋ យ) ។  ូមផបីតុិោតកៈ (អបក
 មាវ ប់ឪពុក) កម៏ាននយ័យា៉ា ងឈនោះប្ដរ ។  

បុរគលណាប្កវងទឋ ច់ជីវតិលពោះអរហនថជាមនុ សជាតិ ឈោយឈហាចឈៅ  ូមផ ី
ឈោកឋតិកបុងឈភទជាលរហ ទក៏ឈោយ បុរគលឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ អរហនថោតកៈ ( អបក
 មាវ បល់ពោះអរហនថ) ។  

ចបំ្ណកបុរគលណាលទ ុថភិកខុ នីជាបកតតថ កបុងមរគណាមួយ បណាឋ មរគទាងំ 
៣ បុរគលឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ភិកខុ នីទូ កៈ (អបកលទុ ឋភកិខុ នី) ។  
                                                           
១
 មហាវ.អដឌ. ១១០ ។  មនថ. ៣/១៣២ ។ 
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បុរគលណាឈធឝើឲរសា នាប្បក ក់ធម៌វនិ័យ បបំ្បក ងឃឈោយអណំាចកមយ
ណាមួយ បណាឋ កមយទាងំ ៤ ដូចជាភកិខុ ឈទវទតថ បុរគលឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  ងឃឈភទ-
កបុរគល (បុរគលអបកបបំ្បក ងឃ) ។  

 បុរគលណាមានចិតថលបទូ ថ មានចតិថនឹង មាវ ប់ ឈធឝើឲរលពោះឈោហិតកបុង 
 ររីៈរប ់លពោះតថ្វរតប្ដលរងល់ពោះជនយឈៅ ឲរពុោះពរ  មផលីតមឹប្តមួយឈលកបរប ់
 តឝរុយដ៏តូច ដូចភិកខុ ឈទវទតថ បុរគលឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឈោហិតុបាទកបុរគល ។  

 បុរគលណាមានឈភទទាងំ ២ លបការ រឺទាងំឈភទលប ុទាងំឈភទល ី ឈោយ
កមយបឈងកើតឥតទីនិមិតថផង ឈោយកមយបឈងកើតបុរ ិនិមតិថផង  បុរគលឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ 
ឧភឈតពរញ្ជនកបុរគល (បុរគលមានឈភទពីរ) ។  រុបឈ ចកឋមីក បុរគលទាងំ ១៣ 
ពួកឈនោះ មិនជាទីតងំថ្នឧប មផទ័ឈទ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើមានឧប មផទាឈបកខ-
បុរគលដថ្ទ ឈលើកប្លងបុរគល ១៣ ពួកឈនោះឈចញ ឧប មផទាកមយ ឈ យ្ ោះថ្វ មិន
កឈលមើក (អកុបប្ំ) ឈោយទាក់ទងនឹងវតទុ មផតថិ ។  

ញតថិអទាស ៥ យ៉ង 

 ឈតើឧប មផទាកមយមនិកឈលមើកឈោយទាក់ទងនឹងញតថិ មផតថ ិ ដូចឈមឋច ? 
រឺ ជាបឋម ញតថិមានឈទា  ៥ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- វតថុអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់វតទុ 
២- សង្ឃអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់ ងឃ 
៣- បុគ្គលអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់បុរគល 
៤- ញតតអិបរាមសន ំ  = ការមិនល បញ់តថ ិ
៥- បចាា ញតតដិ្ឋបន ំ  = ការតងំញតថិខាងឈលកាយ 
 បណាឋ ឈទា ថ្នញតថិទាងំ ៥ ឈនាោះ ការមិនល ប់ឧប មផទាឈបកខៈថ្វ ឧប- 
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 មផទាឈបកខៈឈនោះ មានឈ យ្ ោះឈនោះ ដូឈចបោះឈ យ្ ោះថ្វ ការមិនល ប់វតទុ  (វតថអុបរាម-
សនំ) ។ 

  ករថ្វ “បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំ(សណុាត ុបម ភបនត 
សបង្ោ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ការប្ដលឈ ល ករថ្វ “សុណាតុ បម ភបនត = បពិលត 
ឈោកដច៏ឈលមើន  ូមសាឋ បែ់ញុ ”ំ ឈហើយមនិឈចញ ករថ្វ “សបង្ោ = ូម ងឃ” ឈៅ
ខាងចុងោវ ឈនោះផងឈទ ដូឈចបោះឈៅថ្វ ការមនិល ប ់ងឃ (សង្ឃអបរាមសនំ) ។  

 ការល បដ់ល់ឧបជាយ៍ឈោយមិនឈចញ ករថ្វ ឧប មផទាឈបកខៈមាន
ឈ យ្ ោះឈនោះ ដូឈចបោះឈៅថ្វ ការមនិល បបុ់រគល (បុគ្គលអបរាមសន)ំ ។  
ការមិនឈលើកឈ ើងនូវញតថឲិរ នចប់ ពឝលរប់ ឈនោះឈៅថ្វ ការមិនល ប់ញតថិ ។  
ការឈ លកមយវាចាឲរចប់មុន ឈទើបល ប់ថ្វ “ឈនោះជាញតថិ” ឈហើយកណំត់ញតថិ

យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ញតថិឈនោះរួរដល់ ងឃ” ឈនោះឈៅថ្វ ការតងំញតថិខាងឈលកាយ ។  រុប
ឈ ចកឋមីក កមយវាចាឈ យ្ ោះថ្វមិនកឈលមើក ឈោយទាក់ទងនឹងញតថ ិមផតថបិរបូិណ៌ 
លុោះណាប្តញតថិឈនាោះផុតចាកញតថឈិទា ទាងំ ៥ លបការឈនោះ ។  

អនសុាវនអទាស ៥ យ៉ង 

 ឈតើកមយវាចាឈ យ្ ោះថ្វមនិកឈលមើកឈោយទាកទ់ងនឹងអនុ ាវនៈ (ការ ូធរ
លបកា ) ដូចឈមឋច ? រ ឺ ឈទា ថ្នអនុ ាវនៈ (ឈទា ថ្នការលបកា  នឹងឈៅ   
អនុ ាវនឈទា  ក ៏ន) មាន ៥ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- វតថុអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់វតទុ  
២- សង្ឃអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់ ងឃ 
៣- បុគ្គលអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់បុរគល 
៤- សាវន្នយ ហាបន ំ  = ការែូចសាវនវធិ ីឬវធិ ូីធរែូច  
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៥- អកាបល សាវន ំ  = ការ ូធរែុ កាល  
បណាឋ អនុ ាវនឈទា ទាងំ ៥ ឈនាោះ ការមិនល បវ់តទុជាឈដើម មាននយ័

ដូចឈ លឈហើយកបុងញតថខិាងឈលើលសាប់ ។ ប៉ាុប្នថកបុងអនុ ាវនៈទាងំ ៣ ការមិន
ល ប់វតទុជាឈដើមឈនាោះ លតង់កប្នវងណាមួយ ចាតថ់្វជាការមនិល បដ់ប្ដល ។ 
ចបំ្ណកឯការមិនឈ លកមយវាចាឲរ នចប់ ពឝលរប់ ឈហើយតងំញតថិអ ់វារៈ ៤ 
ដង ឈនោះឈៅថ្វឈធឝើឲរសាវនវធិី (វធិី ូធរ) ែូច នយ័មួយឈទៀត លប ិនឈបើកបុងរវាង
កមយវាចាឈនាោះ ឈោកពំុ នឈលើកឈ ើងអកខរៈឬបទ ឬក៏ឈលើកឈ ើងប្ដរប្តឈ ល
ឈៅែុ ភាវ ត់ ឈនោះឈៅថ្វ ឈធឝើឲរសាវនវធិីែូច (សាវន្នយ ហាបន ំ ន្នម, នឹង
យកជាការពំុ នឈ ើយ) ។ ការឈធឝើអនុ ាវនៈកបុងកាលមិនប្មនជាឱកា ថ្ន
សាវនវធិី  ឈោយពំុ នតងំញតថជិាមុន ិនឈទ ឈៅថ្វ ការ ូធរែុ កាល (អកា
បល សាវន ំ ន្នម) ។  រុបឈ ចកឋីមក កមយវាចាឈ យ្ ោះថ្វមិនកឈលមើកឈោយ
ទាក់ទងនឹងអនុ ាវន មផតថិ លុោះណាប្តអនុ ាវនៈផុតចាកអនុ ាវនឈទា 
ទាងំ ៥ លបការឈនោះ ។   

 កមយវាចា ប្ដលឈធឝើកបុង ីមាឈចៀ ផុតពីលកខណៈវបិតថិ ីមា តមប្ដលែញុ ំ
 នប្ចងឈៅខាងឈដើមរួចឈល ចឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វមិនកឈលមើកឈោយទាក់ទងនឹង
 ីមា មផតថិ ។ 

អទាសបរសិទ័ ៣ យ៉ង 

 ចបំ្ណកឯឈទា រប ់បរ ័ិទវញិ (នឹងឈៅ បរ ិឈទា  ក ៏ន) មាន ៣ 
យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- យាវតិកា ភិកខូ កមមប្បតាា បតស ំ អន្នគ្មនំ = ការមិនមករប ់ភិកខុ
ទាងំឡាយប្ដលរួរដល់កមយតលមូវឲរមានភិកខុប៉ាុនាយ នរូប 
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២- ឆន្នោរហាន ំ ឆនទសស្ អន្នហរណំ = ការមិននាមំកនូវឆនធៈរប ់ភកិខុ
ទាងំឡាយអបករួរដល់ឆនធៈ 

៣- សមមុមភីូតាន ំបដ្បិកាាសនំ = ការបដិឈ ធភិកខុទាងំឡាយប្ដលឋិតកបុង
ទីចឈំ ោះមុែ 
កមយវាចាប្ដលឈធឝើឈៅ ឈ យ្ ោះថ្វមិនកឈលមើកឈោយទាក់ទងនឹងបរ ិ មផតថ ិ

លុោះណាប្តបរ ័ិទផុតចាកបរ ិឈទា ទាងំ ៣ លបការឈនោះ ។ ប្ដលឈៅថ្វ រួរ
ដល់ឋានៈ ឈល ោះរួរដល់ឈហតុ រឺរួរដល់សា នារប ់លពោះ មាយ  មភុទន (នឹងឈលបើ
 ករ រួរដល់ តទុសា ន៍ ក ៏ន) ។  រុបឈ ចកឋីមក  មណៈណាមួយប្ដល
 នឧប មផទ័ឈោយឧប មផទាកមយមានញតថជិារលមប់ ៤ មិនកឈលមើក រួរដល់
ឋានៈ តមលបការប្ដលែញុ ឈំលើកមកបរយិាយទាងំអមាលឈនោះ  មណៈឈនោះ ឈៅ
ថ្វ “ភកិខុ ” តមលពោះពុទនបណំងកបុង រាជិកណឍ ឈនោះ ។ ចបំ្ណកឯឧប មផទាកមយឯ
ឈទៀតៗ  ុទនប្តលតូវរាប់បញ្ចូ លកបុង ិកាខ បទបណតតថវិជជៈទាងំឡាយ ។  

 ករថ្វ “ដល់លពមឈោយ ិកាខ និងសាជីវៈ រប ់ភិកខុទាងំឡាយ (ភកិខនូ ំ
សិកាាសាជីវសោបបន្នា)”  នឈ ចកឋថី្វ   ិកាខ រប ់ភកិខុទាងំឡាយ រឺអធ ីិល 
ទាងំភិកខុទាងំឡាយឈនាោះករួ៏មរ ់ឈៅកបុងអធ ីិលឈនាោះ រឺពួកឈោកមានប្បបបទ
រ ់ឈៅប្តមួយដូចោប  (ឯកជីវិកា), មានប្បបបទបដិបតថិដូចៗ ោប  ។ ចបំ្ណក
ខាងសាជីវៈវញិ ករ៏ឺ ិកាខ បទទាងំអមាលមា៉ា នប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលត ់បញ្ដតថ
ទុក ។ ភិកខុ រូបណា ដល់លពមឈោយការ ិកាកបុងអធ ីិលនិង ិកាខ បទឈនាោះ ដូឈចបោះ 
ភិកខុ រូបឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ភិកខុដល់លពមឈោយ ិកាខ និងសាជីវៈរប ់ភិកខុទាងំឡាយ 
(ភិកខនូំ សកិាាសាជីវសោបបន្នា) ។  ករថ្វ “ដល់លពម” រ ឺ  ន ិកានិង
បដិបតថិនូវរុណធមទ៌ាងំ ២ ឈនាោះរ ឺ៖ 
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១- សិកខំ បូបរបន្នា ហតុាា = ជាអបកបឈំពញ ិកាខ  (អធ ីិល ិកាខ )  នបរបូិណ៌ 
២- សាជីវញ្ច អវីតកិកមបន្នា ហតុាា = ជាអបកមិនលបលពឹតថឈលយើ សាជីវៈ ( ិកាខ បទ) 

រអបៀបលសកិាា ទាកទ់ងនឹងចិតថ, អខតថ, កាល, 
របអយគ, បុគគល, នងិវជិាននៈ 

 ករថ្វ “មិន នោ ិកាខ ឈចញឈទ, មនិឈធឝើឲរជាក់ចា ់ថ្វជាអបកមាន
កមាវ ងំថយឈទ (សិកខ ំអប្បចចកាាយ ទពុវល្យ ំអន្នវិកតាា)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ
ដល់លពមឈោយ ិកាខណាឈហើយ មនិ នបដិឈ ធ ិកាខ ឈនាោះ និងដល់លពម
ឈោយសាជីវៈណាឈហើយ មិន នលបកា ទុពឝលភាពកបុងសាជីវៈឈនាោះ ។ 

កបុងឈនាោះ របផលីជាបការោ ិកាខ រប ់ភកិខុ  ទាក់ទងនឹងលបការ ៦ ែរឺ ៖ 
១- ចតិថ 
២- ឈែតថ 
៣- កាល 
៤- លបឈយារ 
៥- បុរគល 
៦- វជិាននៈ  
 និងរបផលីជាបការមនិោ ិកាខ រប ់ភិកខុ  ឈល ោះមនិមានលបការទាងំឈនាោះ

ផង ។ ឈតើលជាបយា៉ា ងដូចឈមឋច ? រឺ ប្ដលចាតថ់្វជាការោ ិកាខ ឈៅ ន លុោះណា
ប្តមានចតិថចងោ់វ តចាកពីភាពឧប មផនបពិតៗ (នឹងឈលបើ ឧប មផនបភាព ក ៏ន) 
ឈបើលោន់ប្តឈ លឈដើមផកីារឈលងឈ ើច បាយ ឬនិយាយឈៅភាវ តម់ាត់ថ្វដូឈចាប ោះ 
មិនចាតថ់្វជាការោ ិកាខ ឈៅរួចឈទ ។ ឈនោះឯងឈៅថ្វ ការោ ិកាខ ទាកទ់ងនឹង
ចិតថ ឈបើឥតចិតថចង់ឈនាោះ នឹងឈៅថ្វការោ ិកាខ  មិន នឈ ើយ ។  
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រអបៀបលសកិាា  ១៤ យ៉ងមានការលរពះពទុនជាអដើម 

រឈបៀបោ ិកាខ   ក់ព័នននឹងការោលពោះពុទនជាឈដើម មាន ១៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ពុទធំ បចចកាាម ិ    = ែញុ ូំមោលពោះ មាយ  មភុទន 
២- ធមម ំបចចកាាម ិ    = ែញុ ូំមោលពោះធម ៌
៣- សង្ឃំ បចចកាាម ិ   = ែញុ ូំមោលពោះ ងឃ 
៤- សិកខំ បចចកាាម ិ   = ែញុ ូំមោ ិកាខ  
៥- វិនយ ំបចចកាាម ិ   = ែញុ ូំមោវនិយ័ 
៦- បាតបិោកខំ បចចកាាមិ   = ែញុ ូំមោ តិឈមាកខ 
៧- ឧបទទស ំបចចកាាម ិ   = ែញុ ូំមោឧឈទធ  
៨- ឧបជោ្យ ំបចចកាាម ិ   = ែញុ ូំមោឧបជាយ៍ 
៩- អាចរយិំ បចចកាាម ិ   = ែញុ ូំមោអាចាររ 
១០- សទធិវិហារិកំ បចចកាាម ិ  = ែញុ ូំម ទនិវហិារកិ 
១១- អបនតវាសិកំ បចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោអឈនថវា ិក 
១២- សោនបុជោ្យក ំបចចកាាម ិ = ែញុ ូំមោបពឝជតិរួមឧបជាយ៍ 
១៣- សោន្នចរយិកំ បចចកាាម ិ = ែញុ ូំមោបពឝជតិរួមអាចាររ 
១៤- សរពហមចារឹ បចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោ លពហយចារ ី 

រអបៀបលសកិាា  ៨ យ៉ង មានការរបាប់ថាខលនួជារគហសទជាអដើម 

 ឈៅមានរឈបៀបោ ិកាខ ឈផសងឈទៀត ប្ដល ក់ព័នននឹងការល បឲ់រអបកឯ
ឈទៀតចាែំវួនឯងថ្វជាលរហ ទជាឈដើម មាន ៨ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- គ្ិហតីិ មំ ធាបរហ ិ  = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាលរហ ទចុោះ 
២- ឧបាសបកាត ិម ំធាបរហ ិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាឧ  កចុោះ 
៣- អារាមិបកាត ិមំ ធាបរហ ិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាអារាមកិជនចុោះ 
៤- សាមបណបរាតិ មំ ធាបរហ ិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាសាមឈណរចុោះ 
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៥- តិតថិបយាតិ មំ ធាបរហ ិ  = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាតិរ ទយិចុោះ 
៦- តិតថយិសា្វបកាតិ មំ ធាបរហិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាសាវក័តិរ ទយិចុោះ 
៧- អស្សមបណាតិ មំ ធាបរហ ិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វមនិប្មនជា មណៈចុោះ 
៨- អសក្យបុតតបិយាត ិម ំធាបរហ ិ= អបកចូរចាែំញុថំ្វមិនប្មនជា ករបុលតយ៍ិចុោះ 
កាលឈបើរួបរួមរឈបៀបថ្នការោ ិកាខ ទាងំ ២ ប្បបឈនាោះចូលោប  ឈៅថ្វ 

ឈែតថបទមាន ២២ យា៉ា ង (រឺប្បបោ ិកាខ ទាកទ់ងនឹងលពោះពុទនជាឈដើម មាន ១៤ 
ឈែតថបទ + ប្បបោ ិកាខ ទាក់ទងនឹងការល ប់ឲរឈរចាែំវួនជាលរហ ទជាឈដើម មាន ៨ 
ឈែតថបទ រឺ ១៤ ឈែតថបទ + ៨ ឈែតថបទ = ២២ ឈែតថបទ ។ ឈោយសារប្តឈែតថបទ
ទាងំ ២២ ឈនាោះជា ករឈលបើទវ  ់បឋូ រោប  ឬឈលបើជនួំ ោប  ន (សបវវចនៈ) ដូឈចបោះ
កាលឈបើមានភិកខុអងគណាមួយចង់ឈ លឈែតថបទណាមួយ បណាឋ ឈែតថបទទាងំ 
២២ ឈនាោះ កាលឈបើ នឈ លឈែតថបទណាមួយរួចឈហើយ ប៉ាុឈណតោះចាត់ថ្វជាការ
ោ ិកាខ ឈហើយឈល ច ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ កាលឈបើភិកខុោ ិកាខ  ឈោយយក
ឈ យ្ ោះថ្នឈដើមឈឈើជាឈដើមណាមួយមកល ប់ោ ឈនោះនឹងចាតជ់ាការោ ិកាខ  មិន
 ន (យកជាការមិន នឈ ើយ) ។ តមលបការដូចឈ លមកឈនោះ ឈៅថ្វ ការោ
 ិកាខ ទាក់ទងនឹងឈែតថ ឈបើឥតមានឈែតថឈនាោះឈហើយ ពំុឈៅថ្វ ការោ ិកាខ ឈទ ។  

រអបៀបលសកិាា  ៤ យ៉ងអទៀត ផសនំឹង ១៤ អខតថបទខាងអដើម 
បណាឋ  ករោទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “ែញុ ូំមោ (បចចកាាម)ិ” និង ករថ្វ 

“អបកចូរចាែំញុ  ំ (មំ ធាបរហ)ិ”១ ទាងំពីរ ករឈនាោះជា ករល ប់វតថមានកាល (វតត-
ោនកាលវចនំ, ប្លបថ្វ បចចុបផនបកាល ក ៏ន) ។ ឈៅមាន ករោឈផសងឈទៀត 
រឺ  ករប្ដលឈ លផសជំាមួយនឹង ករ ១៤ បទខាងឈដើម ឈោយពំុ នប៉ាោះចកំាល
ទាក់ទងនឹងកិរយិា ពធ (អាម្ោត) ឈទ ។  ករប្ដលឈលបើផសជំាមួយឈនោះ មាន ៤ បទ  
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ១/៨៤ ។ 
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មាន ករ “អល ំបម (លយមឈហើយដល់ែញុ ”ំ ជាឈដើម តមន័យជាអាទិ៍ដូឈចបោះ១ ៖ 
១- អលំ បម ពុបទធន = លពោះពុទនលយមឈហើយដល់ែញុ  ំ(ែញុ បំ្លងលតូវការលពោះពុទន) 
២- កិនន ុ បម ពុបទធន = លពោះពុទនមានលបឈយាជន៍អឝដីល់ែញុ  ំ (ែញុ បំ្លងជាអឝីនឹងលពោះ
ពុទន ក ៏ន រឺប្លង ក់ព័ននោប ជាសាវក័ជាសាសាឋ ឈទៀត) ។ 

៣- ន មមបតាា ពុបទធន = ែញុមំិនលតូវការលពោះពុទនឈទ (លពោះពុទនែញុឥំតលតូវការឈទ) 
៤- សុមុបតាាហំ ពុបទធន = ែញុ រួំចល  ោះអពីំលពោះពុទន  
ឈោយសារប្ត ករខាងឈលើឈនោះ អាចឈលបើជនួំ ោប  ន (សបវវចនៈ) ដូឈចាប ោះ 

ចាតថ់្វជាការោ ិកាខ  នប្ដរ ។  
រអបៀបលសកិាា មនិដ្ឋច ់៥ យ៉ង 

ប្ដលចាត់ថ្វជាការោ ិកាខ  មនិ នឈនាោះ រឺ កាលប្ដលភិកខុ ឈ ល ករ
កណំត់អតតីកាល ឬអនារតកាល ដូចយា៉ា ងឈ លថ្វ២ ៖ 

- បចចកាាស ឹ  = ែញុោំឈហើយ 
- បចចកខិស្ស ំ  = ែញុ នឹំងោ 
- មំ ធាបរសិ   = អបកចាឈំហើយនូវែញុ  ំ
- មំ ធាបរស្សស ិ  = អបកនឹងចានូំវែញុ  ំ
- យនននូ្នហំ បចចបកខយយ្ ំ = ឈបើដូឈចាប ោះ ែញុរំបផោី 
 ឈ ល ករជាឈដើមឈនោះណាមួយ មនិចាត់ថ្វការោ ិកាខ ឈទ ។ តម

ឈ ចកឋីប្ដលឈលើកមកឈនោះ ឈឃើញថ្វ ការោ ិកាខ  អាចឈកើតឈ ើង ន ឈោយ
ទាក់ទងនឹង ៖ 
១- វតតោនកាល   = បចចុបផនបកាល 

                                                           
១ វ.ិមហាវ.ិ ១/៨៥ ។ 
២ វ.ិមហាវ.ិ ១/៧៩ ។ 
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២- អន្នមដ្ឋកាល = កាលមនិប៉ាោះចអំតតីកាលនិងអនារតកាល 
 ឈបើឥតមានកាលទាងំពីរឈនោះណាមួយ ពំុឈៅថ្វ ការោ ិកាខ ឈទ ។  

ការលសកិាា តាមកាយកិបផអយគនិងវចាសកិបផអយគ 

ចបំ្ណកឯលបឈយារ រឺអាការលបកបតមទនំង ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កាយកិប្បបយាគ្ = អាការលបកបតមទនំងផវូ វកាយ 
២- វាចសកិប្បបយាគ្ = អាការលបកបតមទនំងផវូ វវាចា 
 បណាឋ លបឈយារទាងំ ២ ឈនាោះ ការឈធឝើវចីឈភទតមភាសាណាមួយ ឈោយ

ន័យជាអាទិ៍ថ្វ “ែញុ ូំមោលពោះពុទន (ពទុធំ បចចកាាម)ិ”១ ឈនោះចាតថ់្វជាការោ ិកាខ  
តមវាចា ិកបផឈយារ ប្ដលយកជាការ ន ។ ឯអាការលបកបតមទនំងផវូវកាយ 
ដូចយា៉ា ង ការចារអកសរ ( រឈ រអកសរ) ឲរឈរអានកឋី ឈលើកថ្ដឬងកក់ាលជាឈដើមឲរ
ឈរឈមើលឈឃើញកឋី កាយិកបផឈយារឈនោះ មិនឈៅថ្វ ការោ ិកាខ  (មិនយកជាការ
 នឈ ើយ) ។ តមឈ ចកឋបី្ដលឈលើកមកបរយិាយឈនោះ ឈឃើញថ្វ មានប្តវាចា ិក
បផឈយារ ១ ប៉ាុឈណាត ោះ ឈៅថ្វ ការោ ិកាខ , ឈបើឥតមានវាចា ិកបផឈយារឈនោះឈទ 
ពំុឈៅថ្វ ការោ ិកាខ ឈទ ។ 

បុគគលអបកលសកិាា និងបុគគលអបករតូវល 

ចបំ្ណកឯបុរគលប្ចកឈចញជា ២ លបឈភទរឺ ៖ 
១- បយា ច បចចកាា  = បុរគលអបកោ 
២- យស្ស ច បចចកាា  = បុរគលអបកលតូវោ 
 បណាឋ បុរគលទាងំ ២ លបឈភទឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ បុរគលអបកោ រលុឺោះប្ត

បុរគលឈនាោះមិនប្មនជាមនុ សណាមួយ កបុងចឈំណាមមនុ សឆកួត មនុ សចិតថ

                                                           
១ វ.ិមហាវ.ិ ១/៨៤ ។ 
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រឈវ ើរវាយ ឬមនុ សឈកើតទុកខឈវទនា ។ ចបំ្ណកឯបុរគលអបកលតូវោវញិ រលុឺោះប្ត
បុរគលឈនាោះជាមនុ សជាត,ិ និងមិនប្មនជាមនុ សណាមួយ កបុងចឈំណាមមនុ ស
ឆកួតជាឈដើម, ទាងំឋតិឈៅកបុងទីចឈំ ោះមុែឈទៀតផង ។ ឈនោះឈទើបចាត់ថ្វជាការោ
 ិកាខ  ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ការល ប់តមរយៈទូតកឋី តមរយៈ បុំលតកឋ ីឈៅដល់
មនុ សប្ដលមិនឋិតឈៅកបុងទីចឈំ ោះមុែ មិនរាប់ថ្វជាការោ ិកាខ ឈទ ។ ឈនោះឯង 
ជាការោទាកទ់ងនឹងបុរគលតមប្ដលឈ លមកលសាប់ ឈបើឥតមានបុរគល ២ 
លបឈភទឈនាោះ ពំុឈៅថ្វ ការោ ិកាខ ឈ ើយ ។  

ការលសកិាា ទាក់ទងនងឹការដឹងរបសជ់ន 

 ការដងឹ (វជិាននៈ) ក៏ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងប្ដររឺ ៖ 
១- និយមិត = ការ ឈំៅ 
២- អនយិមិត = ការមនិ ឈំៅ 
កបុង ២ យា៉ា ងឈនាោះ ភកិខុ ឈំៅចឈំ ោះជនមួយណា ឬចឈំ ោះជនទាងំឡាយ

ណា ឈហើយឈ លកបុងបណំងថ្វ “អញល បច់ឈំ ោះជនមួយឈនោះ ឬចឈំ ោះជន
ទាងំឡាយឈនោះ” ។ លប ិនឈបើបនាធ ប់ពីភកិខុ ឈនាោះឈ លភាវ ម ជនមាប ក់ឈនាោះ ឬជន
ទាងំឡាយឈនាោះ យល់ឫក រោ ិកាខ រប ់ភិកខុអងគឈនាោះ ឈោយអាការណាមួយ 
ដូចប្ដលមនុ សទាងំឡាយកបុងឈោក ឮ ករលបលកតីយល់កបុងកាលពិចារណា 
ឈទាោះឈររតិថ្វ “ភិកខុ ឈនោះឈកើតឈ ចកឋីអផសុក” កឋ,ី “ភិកខុ ឈនោះល ថ្វប ភាពជាលរហ ទ” កឋ ី
ប៉ាុឈណតោះឈ យ្ ោះថ្វ ិកាខ  នោឈហើយឈល ច ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើឈររិតថ្វ “ភកិខុ ឈនោះ
និយាយអឝី” ឈលកាយមកលសាប់ប្តឈរយល់ ឬមនុ សឈផសង (ឈលៅពីមនុ ស ឈំៅ) 
យល់វញិ ដូឈចបោះ  ិកាខ ឈ យ្ ោះថ្វមិនទាន ់នោឈៅឈ ើយ ។ ក៏ប៉ាុប្នថកាលប្ដល
ភិកខុ ល ប់មនិ ឈំៅវញិ លប ិនឈបើនរណាមាប កជ់ាមនុ សជាត ិយល់ឈ ចកឋថី្ន ករ 
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តមប្ដលឈោកឈ លឈនាោះឯង  ដូឈចបោះ  ិកាខ ឈ យ្ ោះថ្វ នោឈហើយឈល ច ។ 
ឈនោះឯងឈៅថ្វការោ ិកាខ  ទាកទ់ងនឹងវជិាននៈ (ការដងឹ) ។ ឈបើឥតមានការដឹង
ឈនោះឈទ ពំុឈៅថ្វការោ ិកាខ ឈ ើយ ។ ចបំ្ណកឯភិកខុ រូបណាល បោ់ ិកាខ   ពឝ 
ឈបើលោន់ប្តឈដើមផកីារឈលងឈ ើច បាយ ឬភាវ តម់ាត់ថ្វឈៅដូឈចាប ោះ ដូឈចបោះចាត់ថ្វ 
ភិកខុ រូបឈនាោះមិន នោ ិកាខ ពិតឈទ (លោន់ប្តឈធឝើឈលងឬលច ថំ្វប៉ាុឈណាត ោះ មិន
យកជាការ ន) ។  

  រុបឈ ចកឋីមក ភកិខុមនិឈ លោ ិកាខ  ឈោយទាក់ទងនឹងចិតថជាឈដើម
តមប្ដលឈ លមកទាងំអមាលឈនោះឈទ ឬមនិឈ លោ ិកាខ ឈោយពំុ នល ប់
អឝីទាល់ប្តឈសាោះ ទាងំមនិឈធឝើឲរជាកច់ា ់នូវទុពឝលភាពប្ផបកែវោះប្ដលជាបណំង
ថ្នការោ ិកាខ ឈនាោះ ។  

 តឈៅ នឹងវនិិចឆយ័ ករថ្វ “ឈ ពឈមថុនធមយ (បមថុន ំ ធមម ំ បដ្បិសបវយយ្)” 
ជាឈដើម ។  ករថ្វ “ឈមថុនធមយ (បមថនុំ ធមម)ំ” រធឺមរ៌ប ់ជនពីរនាក់ប្ដលលតូវោប  
ឈោយការតងំឈ ើងថ្នតឈលមក (រារៈ) ។  ករថ្វ “ឈ ព (បដ្ិបសបវយ្យ)” មាន
ន័យថ្វ រួមបឈវណី រលឺបលពឹតថអជាចារ (មារយាទអាលកក់) ។  ករថ្វ “ឈោយ
ឈហាចឈៅ (អនតមបសា)” រឺកណំតយ់ា៉ា ងតូចឬទាបបផុំត ។  ករថ្វ “ ូមផនឹីង
 តឝតិរចាឆ ន (តិរចាានគ្តាយប)ិ” រឺនឹង តឝទាងំឡាយប្ដលមានកឈំណើ តជា
តិរចាឆ ន ។ ឈនោះជាអនុបផញ្ដតថិ កបុងអាបតថបិឋម រាជិកឈនាោះ ។  ករថ្វ “អបកលតូវ
អាបតថិ រាជិក (បារាជិបកា)” មានន័យថ្វ អបកចាញ់ រឺ អបកដល់នូវការបរាជ័យ ។ 
 ករថ្វ “រក វំា ោយ ន (អសវំាបសា)” កបុងន័យឈនោះ  វំា   ឈំៅដល់ ប្បប
ប្ផនប្ដលមានការឈធឝើជាមួយោប ជាឈដើម ដផតិភកិខុទាងំឡាយប្តងរ ់ឈៅជាមួយោប
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កបុងប្បបប្ផនឈនាោះជាលបលកតី ។ ប្បបប្ផនឈនាោះ ប្លងមានជាមួយនឹងភិកខុ ឈនាោះ
ឈទៀតឈហើយ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុ រាជិកឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វរក វំា ោយ ន (នឹងឈៅ
ថ្វ ោយ ន វំា , ឥត វំា , មនិមាន វំា , ប្លងមាន វំា  ក ៏ន) ។ មនិប្ត
ប៉ាុឈណាត ោះ ភិកខុ រាជកិឈនាោះ ប្លងឈធឝើជារណបូរកៈកបុង ងឃកមយទាងំឡាយ ន
ឈទៀតឈហើយ ។ ឈនោះ លោនប់្តពណ៌នាតមបទលពោះ លី ិនឈទ ។ 

ទាវ រមគគ ៣០ 

 តឈៅ នឹងឈលើកឈ ចកឋជីនុំជំលមោះឲរ នលអិតលអន់ កបុងបទលពោះ លីឈនាោះ ។ 
ល ីមាន ៣ ជពូំករ ឺ៖ 
១- មនុស្សតិថ ី  = ល ីជាមនុ ស ឬមនុ សល ី  
២- អមនុស្សតិថ ី  = ល ីជាអមនុ ស ឬអមនុ សល ី 
៣- តិរចាានគ្តិតថ ី  = ល ីជាតិរចាឆ ន ឬតចិាឆ នញី 
 ល ីទាងំ ៣ ជពូំកឈនោះ មានមរគ ៣ ឈរៀងៗ ែវួនរឺ ៖ 
១- វចចមគ្គ   = ទាឝ របឈនាធ បង់ោមក 
២- បសា្វមគ្គ  = ទាឝ របឈនាធ បង់ទឹកឈនាម 
៣- មុមមគ្គ   = ទាឝ រមាត់ (ប្ដលឈលបើការឈលបអាហារ)  
ដូឈចបោះ មរគ ៣ × ៣ ល ី  នជាមរគល ីចនួំន ៩ ។ ឯអបកឈភទពីរ (ឧភឈតពរញ្ជ -

នកៈ) ក៏មានមរគ ៣ ៗ ឈរៀងែវួនៗ  រុបមរគមាន ៩ ដូចចនួំនខាងល ីឈនាោះប្ដរ ។  
ចបំ្ណកឯបុរ ក៏មាន ៣ ជពូំករឺ ៖ 

១- មនុស្សបុរិបសា   = បុរ ជាមនុ ស ឬមនុ សលបុ  
២- អមនុស្សបុរិបសា  = បុរ ជាអមនុ ស ឬអមនុ សលបុ  
៣- តិរចាានគ្តបុរិបសា  = បុរ ជាតិរចាឆ ន ឬតិរចាឆ នឈ យ្ ល  
 បុរ ទាងំ ៣ ជពូំកឈនោះ មានមរគ ២ ឈរៀងៗ ែវួនរឺ ៖ 



75 
 



១- វចចមគ្គ    = ទាឝ របឈនាធ បង់ោមក 
២- មុមមគ្គ    = ទាឝ រមាត ់
ដូឈចបោះ មរគ ២ × ៣ លបុ   នជាមរគលប ុចនួំន ៦ ។ ឯឈែធើយ (បណឌកៈ) 

ក៏មានមរគ ២ ឈរៀងៗ ែវួន និង រុបជាមរគមាន ៦ ដូចចនួំនខាងលបុ ឈនាោះប្ដរ ។  
 ដូឈចបោះ កាលរួមចូលោប រឺ ៖ 

 ១- ខាងល ី ៣ ជពូំក  = មានមរគ ៩ 
 ២- ខាងអបកឈភទពីរ ៣ ជពូំក = មានមរគ ៩ 
 ៣- ខាងលបុ  ៣ ជពូំក = មានមរគ ៦ 
 ៤- ខាងឈែធើយ ៣ ជពូំក  = មានមរគ ៦ 
                  រុបទាងំអ ់  ៣០ មរគ ។ 
 ភិកខុណាមួយមានចិតថឈ ព ញត់អងគជាតរប ់ែវួនប្ដល កឈ់លសាមកឋ ី
ឥត កឈ់លសាមកឋី ចូលឈៅ ូមផលីតឹមមួយលោបល់ង កបុងទីឈ ើមប្ដលែរល់លបលកតី
ឥតប៉ាោះ ថ្នមរគណាមួយ បណាឋ មរគទាងំ ៣០ ឈនាោះ ជារប ់ែវួនឯងកឋ ី រប ់អបក
ដថ្ទកឋី  ក់ឈលសាមកឋី ឥត ក់ឈលសាមកឋី ឬមរគរប ់សាក ពប្ដល តឝ ីុកឋី ប្ដល 
 តឝ ីុឈោយឈលចើនកឋី ឬឈលតកអរនឹងអងគជាតអបកដថ្ទញតចូ់ល ឈទាោះកពុំងចូល
ឈៅកឋី កពុំងឋតិឈៅកឋី កពុំងដកឈចញកឋី ណាមួយ ភិកខុ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ លតូវអាបតថិ
 រាជកិ ។ ឈនោះជាអសាធារណវនិិចឆយ័ កបុង រាជិក ិកាខ បទឈនោះ មុនឈរ ។  

លកាណៈសធារណវិនចិឆ័យ ១៧ របការ 

ខាងឈលកាមឈនោះ ជាបញ្ជីមាតិកាសាធារណវនិិចឆ័យ  លមាប់ឈលបើការជនុំំជលមោះ 
ទូឈៅកបុង ិកាខ បទទាងំពួងរឺ ៖ 

និទានំ បុគ្គល ំវតថុ ំ   បញ្ញតតិវិធិបមវ ច 
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អាណតាាបតតនិ្នបតត-ិ   វិបតតិ អងគបមវ ច 
សមុដ្ដានវិធ ឹកិរិយា-  សញ្ជាចិបតតហ ិន្ននត ំ
វជជកមមបប្បភទញ្ច   តិកទវយវិធ ឹតថា 
លកខណំ សតតទសធា  ឋិតំ សាធារណំ ឥទ ំ
ញតាា បយាបជយយ្ បមធាវី  តតថ តតថ យថារហ ំ។  
ឈមធាវ ី (អបកមានល ជាញ ) លតូវសាគ ល់លកខណៈថ្នការជនុំំជលមោះទូឈៅ កបុង

 ិកាខ បទឈនាោះៗ ឈោយការរួរ តមមាតកិាទាងំ ១៧ ឈនោះរ ឺ៖ 
១- និទាន 
២- បុរគល 
៣- វតទុ 
៤- បញ្ដតថ ិ
៥- អាណតថ ិ
៦- អាបតថ ិ
៧- អនាបតថ ិ
៨- វបិតថ ិ
៩- អងគ 
១០-  មុោឌ ន 
១១- ករិយិា 
១២-  ញ្ញដ  
១៣- ចតិថ 
១៤- វជជៈ 
១៥- កមយ 
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១៦- កុ លតថកិៈ 
១៧- ឈវទនតថកិៈ  

១) និទាន 
បណាឋ មាតកិាទាងំ ១៧ ឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ និទាន (និទាន ំន្នម) រ ឺន

ដល់ទីកប្នវងបញ្ដតថិទាងំ ៧ ឈនោះរឺ ៖ 
ក- លកងុឈវសាលី 
ែ- លកងុរាជលរោឹះ 
រ- លកងុសាវតទ ី
ឃ- លកងុអា វ ី
ង- លកងុឈកា មភ ី
ច- ប្ដន កកៈ 
ឆ- ប្ដនភរគៈ 
 កប្នវងបញ្ដតថិទាងំ ៧ ឈនោះឯង ជានិទានថ្ន ិកាខ បទទាងំពួង ។  

២) បុរគល 
 ប្ដលឈៅថ្វ បុរគល (បគុ្គបលា ន្នម)   នដល់ ភិកខុ រូបណាប្ដលលពោះ

 មាយ  មភុទនល រពនបញ្ដតថ ិកាខ បទ ។  
៣) វតទុ   
ប្ដលឈៅថ្វ វតទុ  រឺជាឈ យ្ ោះឈៅឈៅឈលើអជាចារ (មារយាទអាលកក់) រប ់

បុរគលឈនាោះៗ ។ 
បញ្ដតថិ ៩ យ៉ង 

៤) បញ្ដតថ ិ 
  ករថ្វ “បញ្ដតថិវធិី (បញ្ញតតិវិធឹ)”  នដល់ បញ្ដតថ ិ៩ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
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ក- បញ្ញតត ិ
ែ- អនុប្បញ្ញតត ិ
រ- អនុបប្ននបប្ញ្ញតត ិ
ឃ- សពវតថបប្ញ្ញតត ិ
ង- បបទសប្បញ្ញតត ិ
ច- សាធារណបប្ញ្ញតត ិ
ឆ- អសាធារណប្បញ្ញតតិ 
ជ- ឯកបតាបញ្ញតត ិ
ឈ- ឧភបតាបញ្ញតត ិ
បណាឋ បញ្ដតថិទាងំ ៩ យា៉ា ងឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ អនុបផនបបផញ្ដតថិ រឺែហាម

ប្ដល នបញ្ដតថទុកកបុងឈទា ប្ដលមនិទានឈ់កើតឈ ើង ។ អនុបផនបបផញ្ដតថឈិនាោះ 
បញ្ដតថឈ ើងចឈំ ោះប្តភិកខុ នីប្តមា៉ាង ឈោយទាកទ់ងនឹងការទទួលនូវររុធម ៌ ៨ 
លបការ១ ។ ឈលៅប្តពីភិកខុ នី មិនមានឈទ ។  
                                                           
១
 វ.ិចុលវវ. ១១/២៦៦ ។ ឯររុធម៌ ៨ ឈនាោះ រ ឺភកិខុ នី ូមផឧីប មផទា នមួយរយវ ាឈហើយ ក៏លតូវប្តថ្វឝ យបងគំ
ឈលកាកទទួល ឈធឝើអញ្ជលិកមយ សាមចិកិមយ ចឈំ ោះភកិខុ ប្ដលឈទើបនឹង នឧប មផទាកបុង ថ្ថងឈនាោះ ធម៌ឈនោះភកិខុ នីលតូវ
ឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជវីតិ ១ ភកិខុ នីមនិលតូវឈៅចាវំ ាកបុងអាវា ប្ដល
ោយ នភកិខុ ឈ ើយ ធម៌ឈនោះភកិខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជវីតិ ១ ភកិខុ នីលតូវ
ល ថ្វប ធម៌ ២ លបការ រ ួឺរឧឈ  ថ ចូលឈៅសាឋ ប់ឱវាទអពីំ មាប ក់ភកិខុ ងឃរាល់កនវោះប្ែ ធម៌ឈនោះភកិខុ នីលតូវឈធឝើ
 កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជវីតិ ១ ភកិខុនីឈៅចាវំ ារួចឈហើយ លតូវបវារណាកបុង
 មាប ក់ ងឃទាងំ ២ ពួកឈោយសាទ នទាងំ ៣ រឈឺឃើញកថ ី ឮកឋ ី រឈងកៀ កឋ ី ធម៌ឈនោះភកិខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព 
រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជវីតិ ១ ភកិខុ នីលតូវររុកាបតថឈិហើយ របផលីបលពឹតថបកខមានតថកបុង មាប ក់
 ងឃទាងំ ២ ពួក ធម៌ឈនោះភកិខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជវីតិ ១ ភកិខុ នីលតូវ
ជួយប្ ឝងរកឧប មផទាកបុង មាប ក់ ងឃទាងំ ២ ពួក ដល់ ិកាខ មានាប្ដល  ន ិកា ិកាខ កបុងធម៌ទាងំ ៦ 
លបការលរប់ ២ ឆ្ប ឈំហើយ ធម៌ឈនោះភកិខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព រាប់អានបូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជវីតិ ១ 
ភកិខុ នីមនិលតូវឈជរ មនិលតូវលបឈទច ភកិខុ ឈោយបរយិាយណាមួយឈ ើយ ធម៌ឈនោះភកិខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព 
រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជវីតិ ១ តងំពីថ្ថង (ប្ដល នឧប មផទាឈនោះឈៅ) ភកិខុ នីលតូវប្តសាឋ ប់
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បអទសបផញ្ដតថ ិ៤ យ៉ង 

 ប្ដលឈៅថ្វ បឈទ បផញ្ដតថិ មាន ៤ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
ង. ១- វិនយធរបញ្ចបមន គ្បណន ឧបសម្បទា = ការឲរឧប មផទ័ឈោយ
រណៈ មានវនិយ័ធរជារលមប់ ៥ 

ង. ២- គ្ណងគណបុាហន្ន  = ការ ក់ប្ ផកឈជើង ៤ ជាន់១ 
ង. ៣- ធុវនហាន ំ    = ការងូតទឹកជានិចច  
ង. ៤- ចមមតថរណ ំ   = កលមាលឈធឝើពីប្ ផក 
ភិកខុ លតូវអាបតថិឈោយែហាម ៤ លបការឈនោះ ឈៅប្តកបុងមជឈមិលបឈទ 

ប៉ាុឈណាត ោះ ។ បណាឋ ែហាមទាងំ ៤ ឈនាោះ មានប្តែហាមងូតទឹកជានិចចមួយ 
ប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដលមកកបុង តិឈមាកខ ។ ឈផសងអពីំឈនាោះ មិនឈ យ្ ោះថ្វបឈទ បផញ្ដតថិ ។ 
 ិកាខ បទទាងំអ ់  ុទនប្តជា ពឝតទបផញ្ដតថ ិ ។ សាធារណបផញ្ដតថិ ២ ពួក និង
ឯកឈតបញ្ដតថ ិ២ ពួក ឈបើតមឈ ចកឋ ីរបឺ្តមួយ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អបក ិការបផ ី
លជាបការជនុំំជលមោះឈ ចកឋឲីរលអិតលអន់ (វនិិចឆយ័) កបុង ិកាខ បទទាងំពួង ឈោយ
ទាក់ទងនឹងបញ្ដតថិទាងំ ៤ ឈលើកប្លងប្តអនុបផនបបផញ្ដតថ ិ ២ ពួក,  ពឝតទបផញ្ដតថ ិ
២ ពួក និងឯកឈតបញ្ដតថិ ២ ពួក ។ 
៥-៨) អាណតថ,ិ អាបតថ,ិ អនាបតថ,ិ វបិតថ ិ

កបុង ករថ្វ “អាណតាាបតតនិ្នបតតិវិបតតិ” < អាណតថិ + អាបតថិ + 
អនាបតថ ិ + វបិតថ ិ ។  ករថ្វ “អាណតតិ”  រជឺាការបង្គគ ប ់។   ករថ្វ “អាបតតិ” 
អបក ិការបផលីជាបលបឈភទអាបតថិ ទាក់ទងនឹងបុពឝបផឈយារជាឈដើម ។  ករថ្វ 
                                                                                                                                                      

បង្គគ ប់ភកិខុ  ឯភកិខុមនិលតូវសាឋ ប់បង្គគ ប់ភកិខុ នីវញិឈទ ធម៌ឈនោះភកិខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថ
កនវងដរាបអ ់ជវីតិ ១ ។ 
១ វ.ិមហាវ. ៧/២១៤ ។ 
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“អន្នបតតិ” រកឺារមិនលតូវអាបតថិ ទាកទ់ងនឹងការមនិដឹង (អជានន) ជាឈដើម ។ 
 ករថ្វ “វបិតតិ” រឺជាវបិតថណិាមួយ បណាឋ  ីលវបិតថិ, អាចារវបិតថ,ិ ទិដឌិវបិតថិ និង
អាជីវវបិតថិ ។  រុបឈ ចកឋីមក របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុង ិកាខ បទទាងំពួង ឈោយ
ទាក់ទងនឹងអាណតថិជាឈដើមឈនោះចុោះ ។  
៩) អងគ 

ឯ ករថ្វ “អងគ” ក៏រឺអងគរប ់អាបតថទិាងំឡាយ ប្ដលអបក ិការបផ ី
លជាបកបុង ិកាខ បទទាងំពួង ។ 

សមដុ្ឋឌ ន ៦ យ៉ង 

១០)  មុោឌ ន  
 ករថ្វ “ មុោឌ នវធិី”  ឈំៅយក  មុោឌ ន ៦ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 

១- កាយ   ២- វាចា  ៣- កាយវាចា 
៤- កាយចិតថ  ៥- វាចាចតិថ  ៦- កាយវាចាចិតថ 
 ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ៖ 
-  មុោឌ នណាលបកបឈោយអងគប្តមួយ ឈៅថ្វ ឯកងគិកសមដុ្ដាន (រឺ
 មុោឌ នមានអងគប្ត ១ ដូច  មុោឌ នទី ១ និងទី ២)  

-  មុោឌ នណាលបកបឈោយអងគ ២ ឈៅថ្វ ទុវងគកិសមដុ្ដាន (រ ឺមុោឌ ន
មានអងគ ២  ដូច  មុោឌ នទី ៣, ទី ៤ និងទី ៥)  

-  មុោឌ នណាលបកបឈោយអងគ ៣ ឈៅថ្វ តិវងគកិសមដុ្ដាន (រ ឺមុោឌ ន
មានអងគ ៣ ដូច មុោឌ នទី ៦ ) 

អចិតថកសមុដ្ឋឌ ននងិសចិតថកសមដុ្ឋឌ ន 

អាចាររែវោះឈៅ មុោឌ នទាងំ ៦ ឈនាោះថ្វ  ិកាខ បទ មុោឌ ន ។ បណាឋ  មុោឌ ន
ទាងំ ៦ ប្ដលឈ លខាងឈលើឈនាោះ  មុោឌ ន ៣ ខាងឈដើម ឈៅថ្វ អចតិតក



81 
 



សមុដ្ដាន (រឺ មុោឌ នឥតមានចិតថោយ ជំាមួយ),  មុោឌ ន ៣ ខាងឈលកាយ 
ឈៅថ្វ សចិតតកសមដុ្ដាន (រឺ មុោឌ នមានចតិថោយ ជំាមួយ) ។ បណាឋ
 មុោឌ នទាងំឈនាោះ អាបតថិរប្មងឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ ន ១ កម៏ាន, ឈោយ
 មុោឌ ន ២ កម៏ាន, ឈោយ មុោឌ ន ៣ កម៏ាន, ឈោយ មុោឌ ន ៦ ក៏មាន ។ មិន
មានអាបតថិប្ដលមាន មុោឌ ន ៥ ឈទ ។ កបុងឈនាោះ អាបតថបិ្ដលឈកើតឈ ើងឈោយ
 មុោឌ នទី ៤, ទី ៥ និងទី ៦ ឈៅថ្វ ឯក មុោឌ នាបតថិ (អាបតថមិាន មុោឌ ន ១) 
ឈបើឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នឈផសងពីឈនោះ មិនឈៅថ្វ ឯក មុោឌ នាបតថ ិ ។ អាបតថិ
ប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នទី ១ ទី ៤ (បឋមចតុតទ), ទី ២ ទី ៥ (ទុតិយបញ្ច
ម), ទី ៣ ទី ៦ (តតិយចឆដឌ), ទី ៤ ទី ៦ (ចតុតទចឆដឌ) និងទី ៥ ទី ៦ (បញ្ចមចឆដឌ) 
ឈៅថ្វ ទឝិ មុោឌ នាបតថ ិ (អាបតថមិាន មុោឌ ន ២) ឈបើឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ ន
ឈផសងពីឈនោះ មនិឈៅថ្វ ទឝិ មុោឌ នាបតថ ិ។ អាបតថិប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ ន 
៣ ខាងឈដើម និង ៣ ខាងចុង ឈៅថ្វ ត ិមុោឌ នាបតថ ិ (អាបតថិមាន មុោឌ ន ៣) 
ឈបើឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នឈផសងពីឈនោះ មនិឈៅថ្វ តិ មុោឌ នាបតថិ ។ អាបតថិ
ប្ដលឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នទី ១ ទី ៣ ទី ៤ ទី ៦ និងឈោយ មុោឌ នទី ២ ទី 
៣ ទី ៥ ទី ៦ ឈៅថ្វ ចតុ សមុោឌ នាបតថ ិ (អាបតថមិាន មុោឌ ន ៤) ឈបើឈកើតឈ ើង
ឈោយ មុោឌ នឈផសងពីឈនោះ មនិឈៅថ្វ ចតុ សមុោឌ នាបតថ ិ ។ អាបតថិប្ដលឈកើត
ឈ ើងឈោយ មុោឌ នទាងំ ៦ ឈៅថ្វ ឆ សមុោឌ នាបតថ ិ(អាបតថមិាន មុោឌ ន ៦) ។  

អាបតថទិាងំអស ់គិតតាមសមុដ្ឋឌ ន មាន ១៣ យ៉ង 
ឈបើរិតតម មុោឌ នប្បបឈនោះ,  អាបតថទិាងំអ ់ មាន ១៣ យា៉ា ង១ រឺ  ៖ 
១- ឯកសមដុ្ដាន្នបតតិ  មាន ៣  

                                                           
១
 វ.ិចុលវវ. ៩/៣៩១ ចាប់ពីប័ពឝ ៤៨៩ ជាឈដើម ។ 
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២- ទវិសមដុ្ដាន្នបតតិ  មាន ៥ 
៣- តិសមដុ្ដាន្នបតត ិ មាន ២ 
៤- ចតុស្សមដុ្ដាន្នបតត ិ មាន ២ 
៥- ឆស្សមដុ្ដាន្នបតត ិ មាន ១ 
             រុប ១៣ ។  

អាបតថទិាងំអសម់ានអ ម្ ះអៅតាមសមុដ្ឋឌ ន ១៣ យ៉ង 

មា៉ាងឈទៀត ឈបើរតិតម មុោឌ នទាកទ់ងនឹង ិកាខ បទបឋមបផញ្ដតថ,ិ អាបតថិ
ទាងំអ ់ឈនាោះមានឈ យ្ ោះឈៅ ១៣ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- បឋមបារាជិកសមដុ្ដាន 
២- អទនិ្នាទានសមដុ្ដាន 
៣- សញ្ចរិតតសមដុ្ដាន 
៤- សមនភុាសនសមដុ្ដាន 
៥- កឋិនសមដុ្ដាន 
៦- ឯឡកបលាមសមដុ្ដាន 
៧- បទបសាធមមសមដុ្ដាន 
៨- អទាានសមដុ្ដាន 
៩- បថយ្យសតថសមដុ្ដាន 
១០- ធមមបទសន្នសមដុ្ដាន 
១១- ភតូាបរាចនសមដុ្ដាន 
១២- បចារីវុដ្ដាបនសមដុ្ដាន 
១៣- អននុញ្ជាតសមដុ្ដាន 
 កបុងឈនាោះ អាបតថណិាឈកើតឈ ើងឈោយកាយចតិថ អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ 

បឋម រាជកិ មុោឌ ន ។ អាបតថណិាឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ ន ៣ ជា ចិតថកៈ 



83 
 



អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ អទិនាប ទាន មុោឌ ន ។ អាបតថណិាឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ ន
ទាងំ ៦ អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ  ញ្ចរតិថ មុោឌ ន ។ អាបតថិណាឈកើតឈ ើងឈោយ
 មុោឌ នទី ៦ ប្តមា៉ាង អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ  មនុភា ន មុោឌ ន ។ អាបតថណិា
ឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នទី ៣ ទី ៦ អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ កឋនិ មុោឌ ន ។ អាបតថិ
ណាឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នទី ១ ទី ៤ អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ ឯ កឈោម-
 មុោឌ ន ។ អាបតថណិាឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នទី ២ ទី ៥ អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ 
បទឈសាធមយ មុោឌ ន ។ អាបតថិណាឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នទី ១ ទី ៣ ទី ៤ ទី ៦ 
អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ អទាន ន មុោឌ ន ។ អាបតថិណាឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នទី ៤ 
ទី ៦ អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ ឈថយរ តទ មុោឌ ន ។ អាបតថណិាឈកើតឈ ើងឈោយ
 មុោឌ នទី ៥ ប្តមា៉ាង អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ ធមយឈទ នា មុោឌ ន ។ អាបតថណិា
ឈកើតឈ ើងឈោយអចិតថក មុោឌ ន ៣ អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ភូតឈរាចន មុោឌ ន ។ 
អាបតថណិាឈកើតឈ ើងឈោយ មុោឌ នទី ៥ ទី ៦ អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ ឈចារវុីោឌ ប-
ន មុោឌ ន ។ អាបតថណិាឈកើតឈ ើង ឈោយ មុោឌ នទី ២ ទី ៣ ទី ៥ ទី ៦ អាបតថិ
ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ អននុញ្ញដ ត មុោឌ ន ។  រុបឈ ចកឋីមក អបក ិការបផលីជាប 
ឈ ចកឋវីនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទាងំពួងឲរលអិតលអន ់ ក់ព័នននឹង មុោឌ នវធិឈីនោះចុោះ ។  
១១) ករិយិា 

  ករថ្វ “កិរិយាសញ្ជាចិបតតហ ិន្ននតតំ” < កិរយិ +  ញ្ញដ  + ចិតថ ។ រឯី 
“ន្ននតតំ = ន្នន្នភាវំ = ភាពឈផសងៗ” ។ អបក ិកាលតូវដងឹភាពឈផសងៗ ថ្នអាបតថិ
ទាងំពួង តមកិរយិៈជាឈដើមឈនោះ ិន  ឹមវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទាងំពួង ។ ឈបើ
និយាយតមកិរយិៈ អាបតថិទាងំអ ់ប្ចកឈចញជា ៥ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
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១- កិរិយបតា សមដុ្ដាត ិ = អាបតថិឈកើតឈ ើងឈល ោះការឈធឝើ 
២- អកិរិយបតា សមដុ្ដាតិ = អាបតថិឈកើតឈ ើងឈល ោះការមិនឈធឝើ 
៣- កិរិយាកិរយិបតា សមុដ្ដាតិ = អាបតថិឈកើតឈ ើងឈល ោះការឈធឝើនិងការ
មិនឈធឝើ 

៤- សិយា កិរិយបតា សិយា អកិរិយបតា សមុដ្ដាតិ = អាបតថិឈកើតឈ ើង
ឈល ោះការឈធឝើែវោះ ឈល ោះការមិនឈធឝើែវោះ  

៥- សិយា កិរិយបតា សិយា កិរិយាកិរយិបតា សមដុ្ដាតិ = អាបតថិឈកើត
ឈ ើងឈល ោះការឈធឝើែវោះ ឈល ោះការឈធឝើនិងការមិនឈធឝើែវោះ ។ 
បណាឋ អាបតថទិាងំ ៥ យា៉ា ងឈនាោះ ភកិខុ លតូវអាបតថិណា ឈៅឈពលប្ដលឈោក

លបលពឹតថឈលយើ ឈោយកាយឬឈោយវាចា ដូចកបុងការជីកដជីាឈដើម១ អាបតថិឈនោះ
ឈ យ្ ោះថ្វឈកើតឈ ើងឈល ោះការឈធឝើ (កិរិយបតា សមដុ្ដាត ិន្នម) ។  

ភិកខុ លតូវអាបតថិណា ឈៅឈពលប្ដលឈោកមនិឈធឝើកាតពឝកិចចឈោយកាយនិង
វាចា ដូចយា៉ា ងអាបតថិកបុងបឋមកឋនិ ិកាខ បទ២ អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វឈកើតឈ ើង
ឈល ោះការមិនឈធឝើ (អកិរិយបតា សមដុ្ដាត ិន្នម) ។ 

ភិកខុ លតូវអាបតថិណា ឈៅឈពលឈោកឈធឝើផង មិនឈធឝើផង ដូចយា៉ា ងអាបតថិ
ឈល ោះការទទួលចីវរអពីំថ្ដភិកខុ នីមិនប្មនជាញតិ៣ អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ ឈកើត
ឈ ើងឈល ោះការឈធឝើនិងការមិនឈធឝើ (កិរិយាកិរិយបតា សមដុ្ដាត ិន្នម) ។  

ភិកខុ លតូវអាបតថិណា ឈៅឈពលឈោកឈធឝើែវោះ និងមនិឈធឝើែវោះ ដូចយា៉ា ងអាបតថ ិ
ឈល ោះការទទួលល ក៤់ អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វឈកើតឈ ើងឈល ោះការឈធឝើែវោះ ឈល ោះការ 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៣៤២ បឋវែីណន ិកាខ បទទី ១០ កបុងមុសាវាទវរគទី ១ ថ្ន ុទនិក ចតិថយិៈ ។ 
២ វ.ិមហាវ.ិ ៣/១ បឋមកឋនិ ិកាខ បទទី ១ កបុងចវីរវរគទី ១ ថ្ននិ សរគយិ ៣០ ។ 
៣ វ.ិមហាវ.ិ ៣/៤០ ចវីរបផដរិគហណ ិកាខ បទទី ៥ កបុងចវីរវរគទី ១ ថ្ននិ សរគយិ ៣០ ។ 
៤ វ.ិមហាវ.ិ ៣/១២៦ រូបយិបផដរិគហណ ិកាខ បទទី ៨ ឈកា ិយវរគទី ២ ។ 
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មិនឈធឝើែវោះ (សិយា កិរិយបតា សិយា អកិរិយបតា សមដុ្ដាត ិន្នម) ។  
ភិកខុ លតូវអាបតថិណា ឈៅឈពលឈោកឈធឝើែវោះ ឈធឝើនិងមិនឈធឝើែវោះ ដូចយា៉ា ង

អាបតថឈិល ោះការឈធឝើកុដិ១ អាបតថឈិនោះ ឈ យ្ ោះថ្វឈកើតឈ ើងឈល ោះការឈធឝើែវោះ ឈល ោះ
ការឈធឝើនិងការមនិឈធឝើែវោះ (សិយា កិរិយបតា សិយា កិរិយាកិរយិបតា       
សមុដ្ដាតិ ន្នម) ។  
១២)  ញ្ញដ  

ឈបើនិយាយតម ញ្ញដ  អាបតថិទាងំអ ់ ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សញ្ជាវិបោកខ  
២- បន្នសញ្ជាវិបោកខ 
 បណាឋ អាបតថ ិ២ យា៉ា ងឈនាោះ ភកិខុ រួចចាកអាបតថិណា ឈល ោះឥតមាន ញ្ញដ

 មាគ ល់កបុងការលបលពឹតថឈលយើ  អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ  ញ្ញដ វឈិមាកខ (នឹងឈៅ  ញ្ញដ
វឈិមាកាខ បតថិ ក ៏ន) ។ ឈលៅអពីំឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ (នឹងឈៅ ឈនា-
 ញ្ញដ វឈិមាកាខ បតថិ ក ៏ន) ។  
១៣) 

 ឈបើនិយាយតមចតិថ អាបតថិទាងំអ ់ប្ចកជា ២ យា៉ា ងឈទៀតរឺ ៖ 
១- សចិតតកៈ  = មានចតិថ 
២- អចតិតកៈ  = ឥតមានចិតថ 
 បណាឋ អាបតថទិាងំ ២ ឈនាោះ អាបតថិណាឈកើតឈ ើងទាកទ់ងនឹង ចតិថ

ក មុោឌ ន អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ  ចតិថកៈ (នឹងឈៅថ្វ  ចិតថកាបតថិ ក ៏ន) ។ 
អាបតថណិាឈកើតឈ ើងទាកទ់ងនឹងអចតិថក មុោឌ ន ឬអចិតថក មុោឌ នោយនឹង
 ចិតថក មុោឌ ន អាបតថឈិនោះឈ យ្ ោះថ្វ អចតិថកៈ (នឹងឈៅ អចតិថកាបតថិ ក ៏ន) ។  
                                                           
១ វ.ិមហាវ.ិ ២/១៧៩ កុដកិារ ិកាខ បទទី ៦ កបុង ងាទិឈ   ។ 
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១៤) វជជៈ 
  ករថ្វ “វជជកមមប្បបភទំ” < វជជ (ឈទា ) + កមម (អឈំពើ) + បបភទ 

(លបឈភទ) រឺលបឈភទថ្នវជជៈនិងលបឈភទថ្នកមយ មានវនិិចឆ័យឈ ចកឋដូីចតឈៅ ៖ 
ឈបើនិយាយតមវជជៈ អាបតថិទាងំអ ់ ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 

១- បលាកវជជៈ  = ឈទា ខាងផវូ វឈោក 
២- បណណតតិវជជៈ = ឈទា ខាងផវូ វពុទនបផញ្ដតថ ិ
 បណាឋ វជជៈទាងំ ២ យា៉ា ងឈនាោះ អាបតថណិាកបុងប្ផបក ចិតថកៈ មានចិតថជា

អកុ លប្តមា៉ាង អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ឈោកវជជៈ (នឹងឈៅ ឈោកវជាជ បតថិ ក៏
 ន) ។ អាបតថឈិលៅអពីំឈនោះ រជឺាបណតតថិវជជៈ (នឹងឈៅ បណតតថិវជាជ បតថិ ក ៏ន) ។ 
១៥)  

ឈបើនិយាយតមកមយ អាបតថិទាងំអ ់ប្ចកឈចញជា ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កាយកមម 
២- វចីកមម 
៣- កាយវចីកមម 
 បណាឋ កមយទាងំ ៣ យា៉ា ងឈនាោះ អាបតថិណាប្ដលភិកខុ លតូវកបុងកាយទាឝ រ 

អាបតថឈិនោះឈៅថ្វ កាយកមយ ។ អាបតថណិាប្ដលភិកខុ លតូវកបុងវចីទាឝ រ អាបតថឈិនោះ
ឈៅថ្វ វចីកមយ ។ អាបតថណិាប្ដលភកិខុ លតូវកបុងកាយទាឝ រនិងវចីទាឝ រ អាបតថឈិនោះឈៅ
ថ្វ កាយកមយវចីកមយ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ពំុមានអាបតថបិ្ដលភិកខុ លតូវកបុងមឈនា-
ទាឝ រឈ ើយ ។  រុបឈ ចកឋីមក របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទាងំពួង តម
លបឈភទថ្នវជជៈនិងលបឈភទថ្នកមយឈនោះ ឲរ នលអិតលអន់ផងចុោះ ។  
១៦-១៧) កុ លតថកិៈ, ឈវទនតថកិៈ 

  ករថ្វ “តិកទវយវធិិ” < តិក (ពួក ៣) + ទវយ (ចនួំន ២) + វធិិ (ប្បប 
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ប្ផន, ប្បបយា៉ា ង, រឈបៀប, ពិធី) មាននយ័ថ្វ ពិធី ២ ប្បបថ្នពួក ៣ រឺ ៖ 
១- កុសលតតិកៈ = ពួក ៣ មានអកុ លចតិថ, កុ លចិតថ, អពាកតចិតថ 
២- បវទនតតិកៈ = ពួក ៣ មានទុកខឈវទនា,  ុែឈវទនា, ឧឈបកាខ ឈវទនា 
តមពិត ភិកខុកាលនឹងលតូវអាបតថិ មានអកុ លចតិថ លតូវអាបតថកិ៏មាន, មាន

កុ លចិតថនិងអពាកតចតិថលតូវអាបតថិកម៏ាន ។ ភិកខុកាលនឹងលតូវអាបតថ ិមានទុកខ-
ឈវទនា លតូវអាបតថិកម៏ាន, មាន ុែឈវទនានិងឧឈបកាខ ឈវទនា លតូវអាបតថិកម៏ាន ដូច
ន័យខាងឈលើឈនាោះប្ដរ ។ កាលឈបើដូឈចបោះ អបក ិកាអាចប្ចកលបឈភទកបុង ិកាខ បទ
ទាងំពួងដូឈចបោះរឺ ៖ 
ក) លបឈភទចតិថ 

- ចិតថ ១ រទឺាកទ់ងនឹងអកុ លចតិថ 
- ចិតថ ២ រឺទាក់ទងនឹងកុ លចតិថ និងអពាកតចិតថ 
-ចិតថ ៣ រឺទាកទ់ងនឹងចតិថទាងំអ ់ (ទាងំអកុ លចតិថ ទាងំកុ លចតិថ 
ទាងំអពាកតចិតថ) ។  

ែ) លបឈភទឈវទនា 
 - ឈវទនា ១ រឺទាកទ់ងនឹងទុកខឈវទនា 
 - ឈវទនា ២ រទឺាកទ់ងនឹង ុែឈវទនា និងឧឈបកាខ ឈវទនា 
 - ឈវទនា ៣ រទឺាកទ់ងនឹងឈវទនាទាងំអ ់ (ទាងំទុកខឈវទនា ទាងំ ុែឈវទនា 
ទាងំឧឈបកាខ ឈវទនា)  
កុ លតថិកៈនិងឈវទនតថកិៈ  ឈំៅយកអកុ លចតិថជាឈដើម និងទុកខឈវទនា 

ជាឈដើមប្តប៉ាុឈណាត ោះ ពំុប្មន ឈំៅយកអឝទីីថ្ទពីចិតថនិងឈវទនាឈ ើយ ។ 
 ករថ្វ “ដឹងលកខណៈសាធារណវនិិចឆ័យទាងំ ១៧ ឈនោះ (លកខណំ សតត- 
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ទសធា ឋតិ ំ សាធារណំ ឥទ ំ ញតាា)” រដឺឹងលកខណៈទាងំ ១៧ ប្ដលមាន
និទានជាខាងឈដើម និងឈវទនា ៣ ពួកជាខាងចុង តមលបការប្ដលឈលើកមក
បរយិាយឈហើយឈនោះ ។  ករថ្វ “ឈមធាវ ី របផផីសតំមការរួរកបុង ិកាខ បទឈនាោះៗ 
(បយាបជយ្យ បមធាវី    តតថ តតថ យថារហំ)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុជាបណឍិ តរបផ ី
ផសលំកខណៈសាធារណវនិិចឆ័យទាងំ ១៧ ឈនោះកបុង ិកាខ បទឈនាោះៗ តម មរួរ
ដល់ប្បបភាពឬប្បបបទ ។ ផធុយឈៅវញិ ឈបើមនិ នផសលំកខណៈសាធារណវនិិចឆ័យ 
ទាងំ ១៧ លបការចូលឈៅជាមួយឈទ មុែប្តយល់ពំុ នចា ់ោ ់ ឈល ោះឈហតុ
ឈនាោះ កបុងកាលចប់អសាធារណវនិិចឆ័យលរប់ៗ  ិកាខ បទ ឈយើងនឹងឈធឝើឈយាជនា រផឺស ំ
នូវលកខណៈសាធារណវនិិចឆ័យទាងំ ១៧ ឈនាោះចូលឈៅបង្គា ញឲរឈឃើញ កបុង ិកាខ
បទនីមួយៗ ឈនាោះ ឈោយពំុ នឈលើកមាតិកាឈនោះឈៅឈទៀតឈទ ។ 

ការផស ំ(ឈយាជនា) ថ្នមាតកិាកបុងបឋម រាជិក ិកាខ បទ មានដូចតឈៅ ៖ 
បឋម រាជិក ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងឈវសាលី ល រពន

លពោះ ុទិនបឈតទរ ឈល ោះឈដើមឈហតុលបលពឹតថឈលយើ ឈមថុន ។  ករថ្វ “ឈ ពឈមថុន” 
ឈនោះ រឺជាបញ្ដតថិ (ែហាមល ម) កបុងបឋម រាជិក ិកាខ បទ ។  

អនុបផញ្ដតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ រឺ ៖ 
១- សិកខំ អប្បចចកាាយ  = មិនោ ិកាខ  
២- អនតមបសា តិរចាានគ្តាយ = ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តនឹងតិរចាឆ ន ។  

លកាណៈថ្នអនបុផញ្ដតថ ិ
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ជាទូឈៅ អនុបផញ្ដតថិឈនាោះ អាច ៖  

១- អាបតតិករា ច = ឈធឝើឲរឈកើតអាបតថ ិ តួយា៉ា ងដូច កបុងអញ្ដវាទក ិកាខ បទ  
ជាឈដើម១  

                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៣/៣៥៣  ិកាខ បទទី ២ កបុងភូតោមវរគទី ២ ថ្ន ុទនិក ចតិថយិ ។  
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២- អន្នបតតិករា ច = ឈធឝើមិនឲរឈកើតអាបតថិ តួយា៉ា ងដូច កបុង ករជាឈដើមថ្វ 
“ឈលើកប្លងប្តយល់ បឋិ”១ 

៣- អាបតតិឧបតថមភករា ច = ឈធឝើឲរឈកើនអាបតថិ តួយា៉ា ងដូច កបុងអទិនាប ទាន
 ិកាខ បទជាឈដើម២ ។  

ចាបត់ងំពីបឋម រាជិក ិកាខ បទឈនោះតឈៅ លប ិនឈបើកបុង ិកាខ បទណា
មានអនុបផញ្ដតថ ិ ឈយើង ូមបង្គា ញ ករលតឹមប៉ាុឈណតោះថ្វ “ឈនោះជាអនុបផញ្ដតថិ” ទុក
កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុង ិកាខ បទទាងំពួងថ្វ ឈលើកប្លងប្ត 
អនុបផញ្ដតថិឈចញ បញ្ដតថដិឈ៏  ទាងំអមាលមា៉ា ន ចាតជ់ាបញ្ដតថបិ្តមា៉ាង ។  

 ិកាខ បទឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វសាធារណបផញ្ដតថិ ឈល ោះលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថ
ចឈំ ោះភិកខុ នីទាងំឡាយប្ដរ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “យា បន ភិកខុន ី ឆនទបសា បមថនុ ំ  
ធមម ំ បដ្បិសបវយ្យ = ភិកខុ នីណាមួយឈ ពឈមថុនធមយឈោយឈ ចកឋីឈពញចិតថ”
ដូឈចបោះជាឈដើម ឈល ោះឈដើមឈហតុឈកើតឈ ើងល រពនភិកខុ ដូចោប  ។  ិកាខ បទឈនោះ ឈ យ្ ោះ
ថ្វអនាណតថិកៈ ឈល ោះភកិខុមិនលតូវអាបតថតិមរយៈការបង្គគ ប់ ។ ប៉ាុប្នថកាលភិកខុបង្គគ ប ់
(ឲរភកិខុឯឈទៀតឈ ពឈមថុន) ក៏មិនរួចចាកអាបតថិប្ដលឈកើតពីអកបផយិ មាទាន 
(ការបង្គគ ប់មិន មរួរ) ។ ភិកខុ លតូវអាបតថិទុកកដ ឈល ោះការសាធ បអប្ងអលកាយ ឈោយ 
តឈលមកកបុងឈមថុន ។ តមលបការប្ដល នឈ លឈហើយ រលឺប ិនឈបើមរគថ្ន ររីៈ
មានជីវតិលតូវឈរឈចៀរអ ់ឥត ល់ប្ ផកជាឈដើម ឈឃើញល កដលតឹមប្ត ណាឌ ន
និមិតថប៉ាុឈណាត ោះ ។  ឈោយឈហាចឈៅ  ូមផភីិកខុញត់ដុបូំ ឬកណំាតប់្ ផកប្ដលឈកើត
លតង់អងគជាត (លបោបប់នថពូជ) ប្ដលឈៅមានកាយបផសាទឈៅឈ ើយ ចូលឈៅកបុង
                                                           
១ វ.ិមហាវ. ២/១  ុកកវ ិសដឌ ិិកាខ បទទី ១ ថ្ន ងាទិឈ  កណឍ  ។ 
២ វ.ិមហាវ. ១/១៣៥ អទិនាប ទាន ិកាខ បទទី ២ កបុង រាជកិណឍ  ។ 
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និមិតថឈនាោះ ឈោកលតូវអាបតថ ិរាជិក ឈល ោះឈ វនចិតថ (ចតិថរិតឈ ពឈមថុន) ។ 
ប៉ាុប្នថកាលភិកខុញត់ឈរាមកឋ ីដុបូំ កឋី កណំាត់ប្ ផកកឋ ីប្ដលឥតមានកាយបផសាទ 
ឲរចូលឈៅ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ។ លប ិនឈបើមរគរោត់អ ់ ឈោយឥតឈ  
 ល់ ូមផលីតឹមប្ត ណាឌ ននិមតិថ កាលភិកខុពាយាមលតងម់រគឈនាោះ  ឈោកលតូវអាបតថិ
ថុលវចច័យ ឈល ោះប្តមរគប្បបឈនាោះរាបថ់្វជាដឈំៅ ។ ភិកខុកាលពាយាមលតង់រននប្ភបក 
រននលចមុោះ រននលតឈចៀក ឬឈលសាមកាលអងគជាត (នឹងឈៅ ឈលសាម សាល់ ក ៏ន) 
រប ់មនុ ស ឬកល៏តងដ់ឈំៅប្ដលឈចាោះឈោយ ស្ត្សាថ  ឈោកក៏លតូវអាបតថិថុលវចចយ័
ដូចោប  ។ មា៉ាងឈទៀត ភិកខុកាលពាយាមលតង់ឈលសាម សាល់ឬរននលតឈចៀក រប ់
 តឝតិរចាឆ នមានដរំនិីងឈ ោះជាឈដើម ឈោកលតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ។ កាលឈបើភិកខុ
ពាយាមលតងប់្ភបក លតឈចៀក ឬដឈំៅរប ់ តឝតិរចាឆ ន ឬលតងនិ់មិតថដ៏តូចមិនលយម
ព ់ឬលតចូីលឈៅ ន ឬក៏ពាយាមលតង់ ររីៈឈផសងៗ មានឈកវៀកជាឈដើម ឈោក
លតូវអាបតថទុិកកដ ។ កាលឈបើភិកខុពាយាមលតងនិ់មតិថ ររីៈសាវ ប់ (សាក ព) ឈោក
លតូវអាបតថថុិលវច័យ ដរាបណា ររីៈសាវ ប់ឈនាោះមនិឈហើមរាបច់ាប់តងំពីមរគលតូវ
 តឝ ីុអ ់ ក់កណាឋ ល ។ ឈបើសាក ពឈហើមឈហើយ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
កាលភិកខុញត់អងគជាតចូលឈៅកបុងមាត់ប្ដលហា ប្តមិន នប៉ាោះឈរមមាត់ ឈោក
លតូវអាបតថទុិកកដដូចោប  ។ កាលភិកខុពាយាមលតងអ់ណាឋ តប្ដលឈលៀនឈចញមក
ឈលៅអពីំរមឹបបូមាត់ ឬពាយាមលតង់ឈធយញ ឈោកលតវូអាបតថថុិលវចច័យ ។ កាលភិកខុ
ពាយាមលតងដុ់សំាច់ប្ដលធាវ ក់មកខាងឈលៅអពីំនិមិតថ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
ឈបើតមការវនិិចឆយ័មកឈនោះ ឈឃើញថ្វ កបុងបឋម រាជិក ិកាខ បទឈនាោះ អាចមាន
លបឈភទអាបតថឈិផសងៗ ឈកើតឈ ើង ន ។  
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អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អជាននតស្ស   = ភិកខុមិនដឹង  
២- អសទយិនតស្ស   = ភិកខុមិនឈលតកអរ 
៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 កបុងឈនាោះ ភិកខុណាមិនដឹងការពាយាមប្ដលឈធឝើឈោយអបកដថ្ទ ឈល ោះប្ត

លងល់ក ់៊ាប់ ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ភកិខុមនិដងឹ ។ ភកិខុ ឈបើឈទាោះបីដឹង ប្តមិនឈលតកអរ 
ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វមិនឈលតកអរ ។ ភកិខុណាឈកើតឆកួតពា ល មិនជាឈោយទាក ់
ទងនឹងលបមាត់ ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ភកិខុឆកួត (ឧមមតតក) ។ ភិកខុណាលតូវយកសឈខាយ ច
ល យបិសាចចូលបណាឋ លចតិថឲររឈវ ើរវាយ ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ភកិខុមានចតិថរឈវ ើ 
រវាយ ។ ភិកខុឆកួតនិងភកិខុមានចិតថរឈវ ើរវាយទាងំពីរអងគឈនាោះ ប្លងដឹងអឝីជាឈភវើង ជា
មា  ជាអាចម៍ ( អុយ) ជាែវឹមចនធន៍ (លកអូប) ជាឈដើម មិនដឹងជានិចចកាល ប្បប
ឈនោះឈទើបយកជាលបមាណ ។ ភិកខុណាមិនដឹងអឝទីាល់ប្តឈសាោះ ឈល ោះលកហល់
លកហាយឈោយកលមតិឈវទនាខាវ ងំពន់ឈពក ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ភកិខុមានឈវទនាលរប
 ងកត ់ ។ ភិកខុណាជាអបកឈដើមអាទិ៍ កបុងឈដើមឈហតុឈនាោះៗ ភកិខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ភកិខុ
ឈដើមបញ្ដតថ ិ។ ភិកខុទាងំ ៦ រូបប្ដលឈរៀបរាប់មកឈនោះ មិនមានអាបតថិអឝឈីទ ។  

 ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិបណាឋ វបិតថិទាងំ ៤ យា៉ា ង ។  
 អងគកបុងបឋម រាជិក ិកាខ បទឈនោះមាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- បសវនចតិត ំ   = ចិតថរិតឈ ពឈមថុន 
២- មបគ្គន មគ្គប្បដ្បិាទនំ  = ញុងំមរគនិងមរគឲរដល់ោប  
 ឈបើរិតតម មុោឌ នជាឈដើម  ិកាខ បទឈនោះ ជាបឋម រាជកិ មុោឌ ន, ជា

កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចិតថ, មានឈវទនា 
២ ។ ឈ យ្ ោះ មុោឌ នជាឈដើមឈនោះ ប្តងឈលបើឈៅ នចឈំ ោះប្តអាបតថ ិ មិនឈលបើឈៅ
ចឈំ ោះ ិកាខ បទឈទ ។ ប៉ាុប្នថឈដើមផភីាពង្គយល ួលដល់ការឈលបើ ករឈពចន៍ឬ នួំន
 មឋី (បវាហារសមុតថ)ំ ឈទ នា (ការ ប្មឋង) ប្តងប្តមានប្ចងទុកកបុងអដឌកថ្វ
ទាងំពួង តមលបធាន ិកាខ បទ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អបក ិកាមិនលតូវឈធឝើឈ ចកឋី
ឈអើឈពើលតង់ពរញ្ជនៈ កបុងទីកប្នវងឈផសងៗ ប្ដលមាន ភាពប្បបឈនោះឈទ លតូវកាន់
យកអតទន័យប្ដលជាឈោលបណំងប្តមា៉ាង ។  

  អតថំ ហ ិន្នបថា សរណំ អបវាច  
  ន ពយ្ញ្ជនំ បលាកហិបតា មបហស ី
  តសាា អកតាា រតិមកខបរសុ 
  អបតថ និបវបសយយ្ មតឹ មតីោ ។  
 លពោះ មាយ  មភុទន លទង់ប្ ឝងរករុណធ ំជាទីពឹងថ្នឈោក អនុឈលោោះឈោក 

 នលត ់ឲរយកអតទនយ័ជា អំាង មនិប្មនឲរយកពរញ្ជនៈជា អំាងឈទ ឈហតុ
ឈនាោះ អបកមានល ជាញ  មិនលតូវឈលតកអរកបុងអកខរៈទាងំឡាយ លតូវប្តតងំរនិំតកបុង
អតទន័យវញិ ។ 

ពណ៌នាឈមថុន ិកាខ បទទី ១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 



93 
 



២- អទិនាប ទានសកិាា បទ 
២- បយា បន ភកិខុ គាោ វា អរបញ្ញ វា អទនិនំ បថយ្យសង្ខាតំ អាទបិយយយ្, 

យថារូបប អទនិ្នាទាបន រាជាបន្ន បចារ ំគ្បហតាា ហបនយយ្ុំ វា ពបនធយ្យុ ំ
វា បព្វាបជយ្យុ ំ វា : បចាបរាសិ ព្វបលាស ិ មឡូ្ហោ ស ិ បថបន្នសតីិ,         
តថារបូំ ភិកខ ុ អទនិនំ អាទយិោបន្ន, អយម្ប ិ បារាជិបកា បហាត ិ      
អសំវាបសា។  

២- ភកិខុណាមួយកានយ់កលទពរប្ដលឈរមនិ នឲរ ឈោយចបំ្ណកថ្នចិតថលួច 
អពីំល ុកកឋី អពីំថ្លពកឋ,ី លពោះរាជាទាងំឡាយចាប់ឈចារ នឈហើយ របផ ីមាវ ប់
កឋី ឃុខំាងំកឋី និរឈទ កឋី ឈោយលពោះរាជឱង្គក រថ្វ : “អាឯងជាឈចារ, ជាមនុ ស
 លវឈងឝង, ជាមនុ សលយួច” ឈល ោះអទិនាប ទានមាន ភាពយា៉ា ងណា, ភិកខុ
កាលកានយ់កនូវលទពរប្ដលឈរមនិ នឲរ មាន ភាពយា៉ា ងឈនាោះ, ភិកខុ ឈនោះក៏
លតូវអាបតថ ិរាជកិ ជាបុរគលឥត វំា ប្ដរ ។  

២- ពណ៌នាអទិនាប ទានសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអទិនាប ទាន ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អពីំល ុកកឋ ី អពីំថ្លពកឋី (គាោ វា អរញ្ជា វា)”  នឈ ចកឋីថ្វ 
ល ុកទាងំអ ់ រាបច់ាបត់ងំពីមានែធមមួយជាឈដើមឈ ើងឈៅ ហ៊ាុមព័ទនឈោយរបង
កឋី មិនហ៊ាុមព័ទនឈោយរបងកឋី មានមនុ សកឋី ឥតមនុ សកឋី ឈោយឈហាចឈៅ ូមផ ី
ប្តមានឈយួញណាមាប កចូ់លឈៅឈៅអ ់កាល ៤ ប្ែឈ ើងឈៅ អបក ិការបផលីជាប
ថ្វ “ល ុក” ។ កប្នវងឈផសងឈលៅប្តពីល ុក និងឧបចារៈរប ់ល ុក ឈ យ្ ោះថ្វ ថ្លព ។ 
ឈដើមផកុីឲំរភាន់លច កំបុង ករឈនាោះ អបក ិការបផលីជាបការប្វកប្ញកវភិារឲរល  ោះ 
នូវ ករទាងំ ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- ឃរៈ   = ផធោះ 
២- ឃរបូចារៈ = ឧបចារៈផធោះ 
៣- គាមៈ  = ល ុក   
៤- គាមបូចារៈ = ឧបចារៈល ុក 

ផធះនងិឧបចារៈផធះ 

ខាងកបុងទីធាវ កចុ់ោះថ្នទឹកអពីំ យំាបផធោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ផធោះ ។ មាតុលោមប្ដល
ឈរលតង់ទាឝ រ ជោះទឹកោងភាជន៍ណាឈៅ ទីធាវ កចុ់ោះថ្នទឹកោងភាជន៍ឈនាោះ ឈ យ្ ោះ
ថ្វ ឧបចារៈផធោះ ។ ន័យមួយឈទៀត រឺ មាតុលោមឈរខាងកបុងផធោះ ឈ ោះចឈងអរឬ
អឈំ  ឈៅខាងឈលៅតមលបលកតី ទីធាវ កចុ់ោះថ្នចឈងអរឬអឈំ  ឈនាោះ ក៏ឈ យ្ ោះថ្វ 
ឧបចារៈផធោះប្ដរ ។ នយ័មួយឈផសងឈទៀត រឺ របងប្ដលឈរលសា ់កបុងលជងុទាងំពីរ
ឈៅខាងមុែផធោះ ឈហើយឈធឝើទាឝ ររនវឹោះឈឈើឈៅលតងក់ណាឋ ល ឈដើមផរីាងំហឝូងឈោមិនឲរ
ចូល ន ឈនោះក៏ឈ យ្ ោះថ្វ ឧបចារៈផធោះប្ដរ ។  

រសុកនិងឧបចារៈរសុក 

បុរ មាប ក់វយ័កណាឋ លឈពញកមាវ ងំ (ថាមមជ្ឈិមបុរស) ឈរឈៅលតង់ឧបចារៈ 
ផធោះតមប្ដលឈ លឈនាោះ ថ្នផធោះណាមួយប្ដលឋតិឈៅខាងចុងឈរបងអ ់ ឈហើយ
លរប្វងដុដំីឈៅ តមអាការមនុ សកឈំោោះយាថ្ដលរប្វងដុដំី បង្គា ញកមាវ ងំរប ់
ែវួន, ខាងកបុងទីធាវ ក់ចុោះថ្នដុដំីឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ល ុក ។ ខាងកបុងទីធាវ កដុ់ដំីឈផសង
មួយឈទៀត បនាធ ប់ពីដុដំដីបូំងឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឧបចារៈល ុក ។ ប៉ាុប្នថទីប្ដលដុដំី
ធាវ ក់ឈហើយរឈមៀលឈៅ មនិលតូវយកជាការឈទ ។ របងប្ដលអបកល ុកឈធឝើឈឡាមព័ទន
ល ុក រឺជាប្ដនកណំត់រប ់ល ុក ។ លប ិនឈបើល ុកឈនាោះ មានធរណីទាឝ រ ២ 
មជឈមិបុរ ឈរលតង់ធរណីទាឝ រប្ប៉ាកខាងកបុង លរប្វងដុដំីឈៅ, ខាងកបុងថ្នទីធាវ កដុ់ំ
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ដីឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឧបចារៈល ុក ។  ូមផកីបុងបទភាជនីយ ក៏អបក ិការបផលីជាប
ឈ ចកឋីឈៅតមនយ័ឈនោះផងចុោះ១ ។  

កបុងឈនាោះ ឧបចារៈល ុកណាប្ដលមនិ នហ៊ាុមព័ទន រឺ ន ប្មឋងរួចឈហើយ, 
កបុងឈពលភិកខុ ចូលឈៅកានល់ ុកែុ កាលជាឈដើម របផកីណំត់អាបតថិទាក់ទងនឹង
ឧបចារៈល ុកឈនាោះ ។  រុបឈ ចកឋីមក ទីឈផសងៗ ឈលើកប្លងប្តឧបចារៈល ុកឈនោះ
ឈចញ ឈ យ្ ោះថ្វ ថ្លព កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ មា៉ាងឈទៀត  ករថ្វ “អពីំល ុកកឋី អពីំ
ថ្លពកឋ”ី លតមឹប្តជាឈទ នាប៉ាុឈណាត ោះ ។ ទីទាងំឡាយឯណាប្ដលល ប់ថ្វជាផធោះកឋ ី
ជាឧបចារៈផធោះកឋី ជាល ុកកឋី ជាឧបចារៈល ុកកឋី រមឺានបណំងចង់បង្គា ញប្ដន
កណំត់រប ់ទីទាងំឈនោះ កាលភិកខុលួចវតទុ រួរដល់ រាជកិអពីំទីទាងំឈនោះ  ឈោក
ល កដជាលតូវអាបតថ ិរាជិក ។  

 ករថ្វ “លទពរប្ដលឈរមនិ នឲរ (អទិនន)ំ” រឺឈៅជារប ់អបកដថ្ទ ប្ដលជា
មនុ សជាត ិ។  ករថ្វ “ឈោយចបំ្ណកថ្នចតិថលួច (បថយ្យសង្ខាតំ) ” រឺជាអបក
លយួច ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អបកលយួច ឈ យ្ ោះថ្វ ឈចារ ។ លយួច រឺអឈំពើលួច ។ លយួចឈនោះ ជា
ឈ យ្ ោះរប ់ចតិថឈធឝើអឈំពើលួច ។ ការល បប់ញ្ញជ ក់ ឈលបើ ករថ្វ “ឈ លរឺ (សង្ខាត)” 
រឺជា ករល ប់ឈ ចកឋបី្តមួយដូចោប  ។  ករថ្វ “ឈ លរ ឺ (សង្ខា ឬ សង្ខាត)” 
ឈនោះ ឈលបើ លមាប់ឈៅឈៅឈលើចបំ្ណកអឝីមួយ ដូចមានឈលបើកបុងលបឈយារជាឈដើមថ្វ 
“សញ្ជានិទាន្ន ហិ បបញ្ជោសង្ខា = ឈោយចបំ្ណកថ្នធមជ៌ាឈលរឿងឈធឝើឲរយតឺយូរ 
ប្ដលមាន ញ្ញដ ជាឈដើមឈហតុ២ ។ ឧទាហរណ៍មួយឈទៀត ដូច “បថយ្យសង្ខាតំ = 
ឈោយចបំ្ណកថ្នចិតថលួច” < បថយ្យញ្ច (ចិតថលួច) + តំ សង្ខាតញ្ច (ឈ លរ)ឺ 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ១/១៥១ ។ 
២  ុ.និ. ៥៤/២៩៥, មហានិ. ៦៥/១៩៣ កលហវវិាទ ូលតទី ១១ ។ 
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ដូឈចបោះ មា ផសចូំលោប ឈៅជា បថយ្យសង្ខាត ំ= ឈោយចបំ្ណកថ្នចតិថលួច ឬថ្វ
ឈ លរឺអឈំពើលួច ។ ឈៅមានឧទាហរណ៍មួយឈទៀត ដូច “បថយយ្ចិតតសង្ខាបតា 
ឯបកា ចតិតបកាដ្ដាបសា = ចបំ្ណកថ្នចតិថមួយ ឈ លរចឺិតថលួច” ។  ករ 
“បថយយ្សង្ខាត ំ= ចបំ្ណកថ្នចតិថលួចឈនាោះ” តមពិតជាបឋមាវភិតថ ិលតូវប្លបថ្វ រ ី
ចបំ្ណកថ្នចតិថលួច ប៉ាុប្នថឈោកឲរឈលបើជាតតិយាវភិតថិវញិ ល ប់ឈ ចកឋជីាឈលរឿង
 ឈលមចអឈំពើ (ករណតថៈ) លតូវប្លបថ្វ ឈោយចបំ្ណកថ្នចតិថលួច ។ ដូឈចាប ោះ  ករ
ថ្វ ”បថយ្យសង្ខាតំ“ ឈនោះ លតូវយល់ឈ ចកឋថី្វ “បថយយ្សង្ខាបតន = ឈោយ
ចបំ្ណកថ្នចតិថលួច” ដូឈចបោះវញិ ។ ភិកខុណាមួយកានយ់កឈោយចបំ្ណកថ្នចិតថលួច 
ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វមានចតិថលួច ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ លពោះ មាយ  មភុទនមិនឈអើឈពើដល់
ពរញ្ជនៈ ឈដើមផ ីប្មឋងឈ ចកឋយីកប្តមឋង ឈទើបលទង់លត ់ប្បងប្ចក ករឈថយរ
ចិតថឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ “បថយ្យចិបតាា អវហរណចិបតាា = អបកមានចិតថលួច រឺអបក
មានចិតថបបំិទប ំងំ”១ ។ អបក ិកាទាងំឡាយរបផលីជាបដូឈចបោះចុោះ ។  

អាការលចួ ២៥ យ៉ង បចកជា ៥ រកុម 

 ករថ្វ “របផកីានយ់ក (អាទិបយយ្យ)” រឺរបផយីកឈៅ ឈោយអាការ
លួចណាមួយ បណាឋ អាការលួចទាងំ ២៥ យា៉ា ង ។ អាការលួច (អវហារ) ទាងំ 
២៥ យា៉ា ងប្ដលអបក ិការបផកីណំត់ឲរ នលអឈនាោះ ប្ចកឈចញជា ៥ លកុម លកុម
នីមួយៗ ប្ចកឈចញជា ៥ យា៉ា ងឈទៀត ។ អាការលួចទាងំ ៥ លកមុឈនាោះរឺ ៖ 
១- ន្នន្នភណឌបញ្ចកៈ   = អាការលួចភណឍ ៈឈផសងៗ មាន ៥ យា៉ា ង 
២- ឯកភណឌបញ្ចកៈ = អាការលួចភណឍ ៈប្តមួយ មាន ៥ យា៉ា ង 
៣- សាហតថិកបញ្ចកៈ = អាការលួចទធ ល់ថ្ដែវួនឯង មាន ៥ យា៉ា ង 

                                                           
១ វ.ិមហាវ.ិ ១/១៥១ កបុងបទភាជនីយថ្នអទិនាប ទាន ិកាខ បទ ។ 
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៤- បុពវបប្បយាគ្បញ្ចកៈ = អាការលតូវអាបតថិមុនលួច មាន ៥ យា៉ា ង 
៥- បថយ្ោវហារបញ្ចកៈ = អាការលួចឈោយចិតថលួច មាន ៥ យា៉ា ង 

១- នានាភណឍ បញ្ចកៈ 

បណាឋ អាការលួចទាងំ ៥ លកុមឈនាោះ លកុម ៥ យា៉ា ងថ្នពីរលកុមខាងឈដើម ឈបើ
ឈ លតមការប្វកប្ញក ករកបុងបទភាជនីយប្ដលឈ លអពីំឈថយរចិតថឈនាោះ រឺ
ឈ ល ឈំៅយកអាការលួចដូចខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 
១- អាទិបយយ្យ  = អាការលួចឈោយការកាន់យក 
២- ហបរយយ្  = អាការលួចឈោយការនាឈំៅ 
៣- អវហបរយយ្  = អាការលួចឈោយការោក់បបំទិប ំងំ 
៤- ឥរិយាបថំ វិបកាបបយ្យ = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរកឈលមើកឥរយិាបថ 
៥- ឋាន្ន ចាបវយ្យ  = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរោវ តចាកទី  
បណាឋ អាការលួចល ំៗ យា៉ា ង ថ្ន ២ លកុមខាងឈដើមឈនាោះ  

១- នានាភណឍ បញ្ចកៈ លតូវយល់ទាកទ់ងនឹងលទពរ ២ លបឈភទរ ឺ៖ 
ក- សវញិ្ញា ណ្កររពយ  = លទពរមានវញិ្ញដ ណ  
ែ- អវញិ្ញា ណ្កររពយ   = លទពរឥតវញិ្ញដ ណ ។  

២- ឯកភណឍ បញ្ចកៈ លតូវយល់ទាកទ់ងនឹង វញិ្ញដ ណកលទពរប្តមា៉ាង ។  
ឈតើលតូវយល់ដូចឈមឋច ? រ ឺ ករថ្វ “ភិកខុកានយ់ក (អាទបិយយយ្)”  ន

ឈ ចកឋថី្វ ភកិខុបនវយំក ួនឈរឈលបើការ លតូវអាបតថិទុកកដ, ញុងំឈ ចកឋី ងសយ័
មាច  ់ ួនឲរឈកើតឈ ើង លតវូអាបតថថុិលវចច័យ, មាច  ់ ួនអ ់អាល័យថ្វ “ ួនឈនាោះ
ប្លងជារប ់អញឈទៀតឈហើយ” ភិកខុ លតូវអាបតថ ិរាជិក ។  

 ករថ្វ “ភកិខុនាឈំៅ (ហបរយ្យ)” រឺភិកខុ ទូលលទពររប ់អបកដថ្ទឈៅ ឈកើត
ចិតថលួច (បថយ្យចិតត) សាធ បទំនូលឈលើកាលឈនាោះ លតូវអាបតថិទុកកដ, ឈធឝើទំនូល 
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ឲរកឈលមើក លតូវអាបតថិថុលវចច័យ, ោក់ចុោះទនូំលដល់ក លតូវអាបតថិ រាជិក ។  
 ករថ្វ “ភិកខុោក់បបំទិប ំងំ (អវហបរយ្យ)” រឺភកិខុ ប្ដលលតូវអបកឯឈទៀត

ឈផញើលទពរ កាលមាច  ់លទពរមកនិយាយថ្វ “ ូមឲរលទពរែញុ វំញិ” ឈោកនិយាយថ្វ 
“ែញុមំិន នទទួលឈទ” លតូវអាបតថទុិកកដ, ឈធឝើឲរមាច  ់ឈកើតឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថ ិ       
ថុលវចច័យ, មាច  ់ោចអ់ាល័យថ្វ “លទពរឈនាោះប្លងជារប ់អញឈទៀតឈហើយ” ឈោក
លតូវអាបតថ ិរាជកិ ។  

 ករថ្វ “ភិកខុ ឈធឝើឲរកឈលមើកឥរយិាបថ (ឥរិយាបថ ំ វិបកាបបយ្យ)” រភឺិកខុ
មានបណំងថ្វ “អញនឹងយកទាងំអបកនាលំទពរឈៅជាមួយផង” ឲរឈរឈដើរ ន ១ 
ជហំាន ឈោកលតូវអាបតថថុិលវចចយ័,  ន ២ ជហំាន ឈោកលតូវអាបតថ ិរាជកិ ។ 

  ករថ្វ “ភកិខុ ឈធឝើឲរោវ តចាកទី (ឋាន្ន ចាបវយ្យ)” រឺភិកខុ ឈកើតឈថយរចតិថ 
(ចិតថលួច) សាធ បលទពរឈរឈៅឈលើឈោក ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ, ឈធឝើឲរកឈលមើក លតូវ
អាបតថថុិលវចច័យ, ឈធឝើឲរោវ តចាកទី លតូវអាបតថិ រាជិក ។ អបក ិការបផលីជាប
អាការលួច ៥ យា៉ា ងថ្នលកមុទី ១ រឺ ន្នន្នភណឌបញ្ចកៈ តមលបការប្ដលឈលើក
មកបរយិាយឈនោះចុោះ ។  

២- ឯកភណឍ បញ្ចកៈ 

ចបំ្ណកឯអាការលួច ៥ យា៉ា ង ថ្នលកុមទី ២ រឺ ឯកភណឌបញ្ចកៈ ឲរប្ត
ជារប ់មានមាច  ់ ឈទាោះជាែញុបំឈលមើកឋ ី តឝតិរចាឆ នកឋ ី។ ៥ យា៉ា ងឈនាោះរឺ ៖ 
១- អាទយិន  = អាការលួចឈោយការកាន់យក 
២- ហរណៈ  = អាការលួចឈោយការនាឈំៅ 
៣- អវហរណៈ  = អាការលួចឈោយការោក់បបំទិប ំងំ 
៤- ឥរិយបថវិបកាបនៈ = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរកឈលមើកឥរយិាបថ 
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៥- ឋាន្នចាវនៈ  = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរោវ តចាកទី  
 អបក ិការបផលីជាប ឈៅតមឈ ចកឋីពនរល់ មានការបនវំជាឈដើម តម

ប្ដល នឈ លមកឈហើយ កបុង ២.២.១ ផងចុោះ ។  
៣- សហតទកិបញ្ចកៈ 

ឈតើអាការលួច ៥ យា៉ា ងថ្នលកុមទី ៣ រ ឺសាហតថិកបញ្ចកៈ ដូចឈមឋចែវោះ ? 
សាហតទិកបញ្ចកៈឈនាោះ រ ឺ៖ 
១- សាហតថិបកា  = អាការលួចឈោយថ្ដែវួនឯងទធ ល់ 
២- អាណតតិបកា  = អាការលួចឈោយការបង្គគ ប់ឈរឲរលួច 
៣- និស្សគ្គិបយា  = អាការលួចឈោយការឈ ោះឬលរប្វង 
៤- អតថសាធបកា  = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរ ឈលមចបណំង 
៥- ធុរនិបកខបបា  = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរមាច  ់អ ់អាល័យ 
 កបុងឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ អាការលួចឈោយថ្ដែវួនឯងទធ ល់ (សាហតថបិកា) រ ឺ

ភិកខុលួចោក់លទពររប ់អបកដថ្ទ ឈោយថ្ដែវួនឯង ។  
 ឈ យ្ ោះថ្វ អាការលួចឈោយការបង្គគ ប់ឈរឲរលួច (អាណតតិបកា) រឺ ភកិខុ

បង្គគ បអ់បកដថ្ទថ្វ “អបកចូរឈៅលួចលទពររប ់អបកឯឈណាោះ (អបកឈនោះឬអបកឈនាោះ)”។  
 ឈ យ្ ោះថ្វ អាការលួចឈោយការឈ ោះឬលរប្វង (នសិ្សគ្គិបយា) រឺ ភិកខុឋតិ

ឈៅខាងកបុងកប្នវងរយ (ទីហូតពននអពីំ រឈពើទនិំញប្ដលនាចូំលឈចញឈៅមក) 
ឬកប្នវងកណំត់ណាមួយ ឈហើយឈ ោះឬលរប្វងលទពរឲរធាវ ក់ចុោះខាងឈលៅ ។  

 ឈ យ្ ោះថ្វ អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរ ឈលមចបណំង (អតថសាធបកា) 
រឺ ភិកខុបង្គគ បអ់បកដថ្ទថ្វ “អបកអាចលួចលទពររប ់អបកឯឈណាោះ (អបកឈនោះ ឬអបក
ឈនាោះ)  នកបុងឈពលណា អបកចូរលួចលទពរឈនាោះ កបុងឈពលឈនាោះចុោះ” ។  បណាឋ ភិកខុ
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អបកបង្គគ ប់និងអបកដថ្ទឈនាោះ លប ិនឈបើអបកដថ្ទ មិនមានអនថរាយ លួចលទពរឈនាោះ 
ភិកខុអបកបង្គគ ប់ លតូវអាបតថ ិរាជកិ កបុងែណៈបង្គគ ប់ហបឹងឯង (មិនប្មនទាល់ប្ត
ដល់កាលអបកដថ្ទលួចលទពរឈនាោះ ន ឈលមចឈទ) ។ ន័យមួយឈទៀត ភកិខុោក់ចុោះ
ប្ ផកឈជើងជាឈដើម ប្ដលអាចជប់ឈលបង នតថ្មវមួយ ទយា៉ា ងពិត ឈៅកបុងឆ្ប ងំ
ឈលបងរប ់អបកដថ្ទ លោនប់្តផុតពីថ្ដភាវ ម ឈោកលតូវអាបតថ ិរាជិក ។  

 ចបំ្ណកឯអាការលួចឈោយការឈធឝើឲរមាច  ់អ ់អាល័យ (ធុរនិបកខបបា)  
អបក ិការបផលីជាបឈៅតមឈ ចកឋីពនរល់ កបុងករណីបនវំ ួន និងករណីឈផញើលទពរ 
ប្ដល នឈ លខាងឈលើឈហើយផងចុោះ ។  ូមផកីរណីភិកខុមនិ ងលទពរប្ដលឈរ
ឲរែវួនែចី ក៏មានឈ ចកឋីពនរល់យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ ែប្ដលឈលើកមកពនរល់ទាងំ
អមាលឈនោះ  រឺជាអាការលួច ៥ យា៉ា ងថ្នលកុមទី ៣ រសឺាហតទកិបញ្ចកៈ ។ 

៤- បុពវបផអយគបញ្ចកៈ 

 ឈតើអាការលួច ៥ យា៉ា ងថ្នលកុមទី ៤ រឺ បពុវប្បបយាគ្បញ្ចកៈ ដូចឈមឋច
ែវោះ ? បុពឝបផឈយារបញ្ចកៈឈនាោះរឺ ៖ 
១- បុពវប្បបយាបគា  = ការឈធឝើពាយាមមុនលួច 
២- សហប្បបយាបគា = ការឈធឝើពាយាមដណំាលនឹងការលួច 
៣- សំវិធាវហាបរា  = អាការលួចឈោយការចាត់ប្ចង 
៤- សបងកតកមមំ   = អាការលួចឈោយការណាត ់
៥- និមិតតកមម ំ  = អាការលួចឈោយការឈធឝើនិមិតថ 
បណាឋ អាការលួចទាងំ ៥ យា៉ា ងថ្នលកមុទី ៤ ឈនាោះ បុពឝឈយារ របផលីជាបទាក ់

ទងនឹងករណីបង្គគ ប់ (អាណតតិ) ។ ឯ ហបផឈយារ របផលីជាបទាក់ទងនឹងករណី
ឈធឝើឲរោវ តចាកទី និងករណីបងខិតឈោលជាឈដើមឈហើយ យកភារដជីាឈដើម ។  
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 ប្ដលឈៅថ្វ អាការលួចឈោយការចាត់ប្ចង (សំវិធាវហាបរា) រឺ អាការ
ប្ដលពួកភិកខុរបរ់ិតោប ថ្វ “ឈយើងនឹងលួចលទពនុ៎ោះ” ឈហើយចាតប់្ចងោប លួច ។ 
កាលឈបើនាោំប ចាតប់្ចងឈហើយ ភកិខុ មួយរូបឈធឝើឲរលទពរឈនាោះោវ តចាកទី ភកិខុទាងំ
អ ់ឈ យ្ ោះថ្វលួចលរប់រូប ។  

 ប្ដលឈៅថ្វ អាការលួចឈោយការណាត់ (សបងកតកមមំ) រឺការឲរដងឹោប  
(សញ្ជាននកមម)ំ ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ លប ិនឈបើភកិខុ ល ប់កណំតក់ាលណាមួយ 
បណាឋ បុឈរភតថកាលជាឈដើមថ្វ “អបកចូរលួចលទពរឈនោះកបុងកាលឈនោះ”, អបកទទួល
បង្គគ ប់ លួចលទពរឈនាោះ នមកតមការណាត់ប្មន រឺមិនប្មនឈលកាយ មនិប្មន
មុនឈទ (អបចាា អបុបរ) ។ ភិកខុអបកឈធឝើការណាត់ ឈ យ្ ោះថ្វលួច កបុងែណៈឈធឝើការ
ណាត់នុោ៎ះឯង ។  

 ប្ដលឈៅថ្វ អាការលួចឈោយការឈធឝើនិមតិថ (និមតិតកមមំ) រកឺារឈធឝើអាការ
មិចប្ភបកជាឈដើម ឈដើមផបីឈងកើតឈ ចកឋី មាគ ល់ ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ លប ិនឈបើភកិខុ ឈធឝើ
និមិតថយា៉ា ងឈនោះឈហើយ ល បឲ់រឈរលួចលទពរណាមក កបុងកាលមិនប្មនឈលកាយ
ភតថ ឬកបុងកាលមិនប្មនមុនភតថ ឯអបកទទួលបង្គគ ប់ លួចលទពរឈនាោះ ន ភិកខុអបក
ឈធឝើនិមតិថ ឈ យ្ ោះថ្វលួច កបុងែណៈឈធឝើនិមតិថនុោ៎ះឯង ។ ែប្ដលឈលើកមកពនរល់
ទាងំអមាលឈនោះ  រឺជាអាការលួច ៥ យា៉ា ងថ្នលកុមទី ៤ រឺ បុពឝបផឈយារបញ្ចកៈ ។ 

៥- អថយាវហារបញ្ចកៈ 

ឈតើអាការលួច ៥ យា៉ា ងថ្នលកុមទី ៥ រ ឺ បថយ្ោវហារបញ្ចកៈ ដូចឈមឋច
ែវោះ ? ឈថយាវហារបញ្ចកៈឈនាោះរឺ ៖ 
១- បថយោ្វហាបរា  = អាការលួចឈោយឈថយរចិតថ 
២- បសយាហវហាបរា = អាការលួចឈោយការររំាមកបំ្ហង 



102 
 



៣- បរិកបា្វហាបរា = អាការលួចឈោយការកណំត ់
៤- បដ្ិចឆន្នាវហាបរា = អាការលួចឈោយការបទិ ងំ 
៥- កុសាវហាបរា  = អាការលួចឈោយការបឋូ រសាវ ក 
 បណាឋ អាការលួចទាងំ ៥ ឈនាោះ ភិកខុណាមួយពួនែវួនកាតទី់តជាឈដើម លួច

លទពរឈរ ឬឈ កល  ់ឈរយកលទពរ ឈោយរង្គឝ ល់ជញ្ជី ងមិនលតឹមលតូវ ឬឈោយ   
កហាបណៈប្កវងកាវ យ (=ល កច់ាយប្កវងកាវ យ) ជាឈដើម ភិកខុអបកយកប្បបឈនោះ 
ឈ យ្ ោះថ្វអបកលួច (អវហារ) អបក ិការបផលីជាបថ្វ អបកលួចឈោយឈថយរចិតថ 
(បថយោ្វហាបរា) ។  

 ភិកខុណាមួយឈលបើការររំាមកបំ្ហង យកលទពរជារប ់អបកដថ្ទ បីដូចពពួក
ឈចារ មាវ ប់អបកល ុកជាឈដើម ឬដូចអាមាតររប ់លពោះរាជាជាឈដើម ឈលបើការររំាម
កបំ្ហងយកឈលើ លុបពីពននោរប្ដលែវួនលតូវ ន ភិកខុ ប្ដលយកលទពរឈរឈោយ
ការររំាមកបំ្ហងប្បបឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វអបកលួច អបក ិការបផលីជាបថ្វ អបកលួច
ឈោយការររំាមកបំ្ហង (បសយាហវហាបរា) ។  

 ការកណំត់ឈហើយលួច ឈ យ្ ោះថ្វ ការលួចឈោយការកណំត់ (បរិកបា្វ-
ហាបរា) ។ អាការលួចឈោយការកណំត ់ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ភណឌបរិកប្ប    = ការកណំតល់ទពរ 
២- ឱកាសបរិកប្ប  = ការកណំតទី់កប្នវង 
បណាឋ ការកណំត់ទាងំ ២ យា៉ា ងឈនាោះ ការកណំត់លទពរ ដូច ភកិខុ លតូវការ

 ពំត់ងូត (សាដក) ចូលឈៅខាងកបុងបនធប ់ កណំតថ់្វ “ឈបើមាន ពំតងូ់ត អញ
នឹងយក លប ិនឈបើមានអឈំ ោះ អញនឹងមនិយកឈទ” ល វាថ្ដចាប់ប៉ាោះការុងកបុងទី
ងងឹត លប ិនឈបើកបុងការុងមាន ពំត់ងូតប្មន ភិកខុ លតូវអាបតថ ិរាជិក កបុងែណៈ
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ឈលើកឈ ើងនុ៎ោះឯង ។ ឈបើជាអឈំ ោះវញិ ចាតថ់្វការ រ ន (មិនទាន់លតូវអាបតថិ
 រាជកិឈទ) ។ ប្តឈបើភកិខុ លជុលយកឈចញឈៅខាងឈលៅ លសាយឈមើលលសាប់ប្តដឹង
ថ្វជាអឈំ ោះ ក៏នាមំកទុកវញិ ឈនោះកក៏ារ រ នប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថឈបើដឹងថ្វជាអឈំ ោះ
ឈហើយ រតិថ្វ “អឝកី៏យកប្ដរ ឲរប្ត ន” ឈហើយឈដើរឈៅ លតូវកាត់អាបតថតិមជហំាន
ឈជើង ។ ឈបើឈោកទុកឈលើដីឈហើយ ចាប់ឈលើកមឋងឈទៀត លោន់ប្តឈលើកភាវ ម ឈោក
លតូវអាបតថ ិរាជកិ ។ ឈបើ ិនជាឈោកលតូវឈរឈដញតមប្ល កថ្វ “ឈចារ ឈចារ” 
ទមាវ ក់ឈចាលឈហើយ រត់យករួចែវួន ឈនោះការ រ ន ។ ឈបើមាច  ់ ពំត់ឈឃើញឈហើយ 
យកវញិ ឈនោះក៏ឈៅការ រ នប្ដរ ។ លប ិនឈបើមាននរណាមាប ក់យក ពំតងូ់ត
ឈនាោះ  ពំត់ឈនាោះជាភណឍ ឈទយរ (រជឺាលទពរ ណំងលតូវ ងឈៅឈរវញិ) ។ កាលឈបើ
មាច  ់លត ប់ឈៅវញិ ភកិខុែវួនឯងឈឃើញ ឈបើឈទាោះបយីកឈោយរិតថ្វ “ ពំត់ឈនោះ 
អញ នយកឈហើយ ឥ ូវជារប ់អញ”, លទពរឈនោះជាភណឍ ឈទយរដប្ដល នឹង
 ច់ឈ លឈៅថឝី (បបគ្វ) ដល់ឈោកប្ដលយក ឈោយឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជារប ់
បងសុកូល ។ ការកណំត់ប្ដលលបលពឹតថឈៅកបុង ពំតងូ់តឈនាោះ តមឈ ចកឋីពនរល់
ជាឈដើមថ្វ “លប ិនឈបើមានសាដក អញនឹងយក” ឈនោះឈ យ្ ោះ ភណឍ បរកិបផ ។ 

ចបំ្ណកឯការកណំតទី់កប្នវង (ឱកាសបរិកប្ប) របផលីជាបយា៉ា ងឈនោះ
ថ្វ ភកិខុ ពួកែវោះ ចូលឈៅកានប់រឈិវណរប ់អបកដថ្ទជាឈដើម ឈឃើញលទពរណាមួយ
រួរឲរចង់ ន ឈោកឈធឝើកណំត់ទាកទ់ងនឹងទីខាងមុែទាឝ រ បនធប់ ទីខាងឈលកាមថ្ន
ល សាទ ឈខាវ ងទាឝ រ ឬរល់ឈឈើជាឈដើម រួចឈហើយឈោកកណំតថ់្វ “លប ិនឈបើមាច  ់
ឈរឈឃើញអញកបុងចឈនាវ ោះទីឈនាោះ អញនឹងបង្គា ញអាការឈធឝើដូចជាឈដើរចាបប់៉ាុនប៉ាង
នឹងឈមើល លប ិនឈបើមាច  ់មិនឈឃើញឈទ អញនឹងយក” ។ ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វអបក
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លួច កបុងែណៈលតឹមប្តយកលទពរឈនាោះឈចញផុតពីទីកណំត់ ប្ដលឈោក នកណំត់
ឈហើយ ។  រុបឈ ចកឋមីក ការកណំត់ប្ដលលបលពឹតថឈៅតមឈ ចកឋពីនរល់ឈនោះឯង 
ឈ យ្ ោះថ្វ ឱកា បរកិបផៈ ។ ភិកខុកាលប្ដលលួចលទពរឈរ ឈោយកណំត់ទាកទ់ង
នឹងការកណំត់ទាងំពីរឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ អបកលួច  ូមអបក ិកាលជាបបរកិបាវហារ 
(អាការលួចឈោយការកណំត់) យា៉ា ងឈនោះចុោះ ។  

ចបំ្ណកឯអាការលួចឈោយបទិ ងំ ឈៅថ្វ បដ្ិចឆន្នាវហារ ។ អាការលួច 
ឈោយបិទ ងំឈនាោះ របផលីជាបយា៉ា ងឈនោះថ្វ ភិកខុណាមួយឈឃើញចិឈញ្ច ៀនជាឈដើម
រប ់អបកដថ្ទ ប្ដលឈរឈោោះទុកកបុងឧទានជាឈដើម ឈោកក៏យកអាចមដ៍ីកប់ ឬ
 វឹកឈឈើលរបបទិ ឈោយរិតថ្វ “អញនឹងយកឈៅឈពលឈលកាយ” ។ លតឹមប៉ាុឈណតោះ 
ឈោកមនិមានការឈលើកចឈិញ្ច ៀនឈនាោះឈ ើងឈទ ដូឈចបោះ ឈោកកម៏ិនទាន់ឈ យ្ ោះថ្វ
អបកលួចឈៅឈ ើយ ។ ប៉ាុប្នថកបុងឈពលប្ដលមាច  ់រកឈមើលលតង់ឈនោះលតង់ឈនាោះមិនឈឃើញ 
ឈទើបរិតថ្វ “ចាថំ្ថងប្ អក រង់ប្តឈយើងដឹងឈទ” ឈហើយក៏ឈចញឈៅទាងំអាល័យឈៅ
ឈ ើយ ។ លោឈនាោះ ភិកខុ ឈលើកចិឈញ្ច ៀនឈនាោះឈ ើង ឈោកឈ យ្ ោះថ្វអបកលួច កបុងែណៈ
ឈលើកឈ ើង ។ ប៉ាុប្នថកាលប្ដលភិកខុកានយ់កចឈិញ្ច ៀនឈនាោះ ឈោយឈ ចកឋ ីមាគ ល់
ថ្វ “ឈនោះជារប ់អញ កបុងកាលប្ដលអញបិទ ងំឈមវ៉ាោះ” ឬឈោយឈ ចកឋី មាគ ល់
ជារប ់ប ុំកូលថ្វ “ឥ ូវឈនោះ ពួកមាច  ់ឈរឈៅអ ់ឈហើយ ពួកឈរឈ ោះបង់ឈចាល
លទពរឈនោះឈហើយ”, ចិឈញ្ច ៀនឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ភណឍ ឈទយរ ។ កបុងថ្ថងទី ២ ពួកមាច  ់ឈរ
មករកឈមើលឈទៀត ក៏ឈៅប្តមិនឈឃើញ ក៏អ ់អាល័យ នាោំប លត ប់ឈៅវញិ ឈទាោះ
យា៉ា ងឈនោះក៏ឈោយ ចិឈញ្ច ៀនប្ដលឈោកយក ឈៅប្តជាភណឍ ឈទយរដប្ដល ។ 
ឈលកាយមក ភិកខុអបកយកលតូវមាច  ់ឈរដងឹឈហើយឈចាទ ឈោកមិន នឲរឈរវញិឈទ 
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ឈោកឈ យ្ ោះថ្វអបកលួច កបុងែណៈមាច  ់ឈរោចអ់ាល័យ ។ ឈល ោះឈហតុអឝី ? ឈល ោះ
ប្តមាច  ់ឈររកមនិឈឃើញ ឈោយសារប្តទឈងឝើរប ់ឈោក (លបឈយាររប ់ឈោក) ។ 
ន័យមួយឈផសងឈទៀត ភិកខុណាមួយ ឈកើតឈថយរចតិថ មិន នបិទ ងំលទពរប្បប
ឈនាោះតមប្ដលឋិតឈៅឈនាោះឈទ ឈោកយកឈជើងជានឲ់រលិចចូលឈៅកបុងភក់ ឬកបុង
ដីែាច់ ឈោកឈ យ្ ោះថ្វអបកលួច កបុែណៈលតឹមប្តលទពរឈនាោះលិចចុោះឈៅនុោ៎ះឯង ។ 

ចបំ្ណកឯការលួចឈោយបឋូ រសាវ ក ឈ យ្ ោះថ្វ កុសាវហារ ។ អបក ិកាក ៏
របផលីជាបការលួចឈោយបឋូ រសាវ កឈនាោះដូចតឈៅ ៖ 

កាលឈបើមានករណីប្ចកចវីរ ឈោយោកស់ាវ កណាមួយជាឈលរឿង មាគ ល់ 
ឈទាោះបីឈរឈធឝើអពីំឫ សកីឋី  វឹកឈតប តកឋី ភិកខុណាមួយចង់យកចបំ្ណករប ់ភិកខុដថ្ទ 
ប្ដលោក់ឈៅជតិចបំ្ណករប ់ែវួន ឈទាោះមានតថ្មវតចិជាងកឋី ថ្ថវជាងកឋី ឈ យើោប កឋ ី
ឈោកឈលើកសាវ កប្ដលឈរោក់លតងច់បំ្ណករប ់ែវួន មានបណំនឹងោក់ចុោះលតង់

ចបំ្ណករប ់ភកិខុដថ្ទ លតមឹប៉ាុឈណតោះ ឈៅការ រ នឈៅឈ ើយ (មនិទាន់ចាត់ជា
អាបតថឈិទ) ។ កាលឈោកទមាវ ក់ឈៅកបុងចបំ្ណកភកិខុដថ្ទ ឈនោះក៏ឈៅការ រ ន
ប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថឈៅឈពលប្ដលសាវ កឈោកធាវ ក់ដល់ចបំ្ណកភិកខុដថ្ទឈហើយ  ឈោក
ឈលើកសាវ ករប ់ភកិខុដថ្ទ ឈហើបផុតប្តពីចបំ្ណករប ់ភិកខុដថ្ទប្តបនថិច ឈោក
ឈ យ្ ោះថ្វអបកលួច កបុងែណៈលតឹមប្តឈលើកនុោ៎ះឯង ។ លប ិនឈបើឈោកឈលើកសាវ ក
អពីំចបំ្ណករប ់ភិកខុដថ្ទមុនវញិ កបុងែណៈប្ដលឈលើកបណំងថ្វនឹងោកចុ់ោះកបុង
ចបំ្ណករប ់ែវួន ឈនោះឈៅការ រ ន កបុងែណៈទមាវ ក់ ក៏ឈៅការ រ នប្ដរ ។ 
ប៉ាុប្នថកាលប្ដលឈោកឈលើកសាវ ករប ់ែវួនអពីំចបំ្ណករប ់ែវួន កបុងែណៈឈលើក
នុ៎ោះ ក៏ឈៅការ រ ន ។ កាលឈបើសាវ កឈនាោះ ោកចុ់ោះកបុងចបំ្ណករប ់ភិកខុដថ្ទ 
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លោន់ប្តផុតអពីំថ្ដភាវ ម ឈោកឈ យ្ ោះថ្វ អបកលួច ។ ឈនោះជាអាការលួចឈោយបឋូ រ
សាវ ក ។  រុបឈ ចកឋីមក  ករប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលត ់ថ្វ “របផកីាន់យក 
(អាទិបយយ្យ)” មាននយ័ថ្វ របផលួីចឈោយអាការលួចណាមួយ បណាឋ អាការ
លួចទាងំ ២៥ យា៉ា ង ដូឈចបោះ ឈ ចកឋីពនរល់ថ្ន ករនីមួយ ៗ ឈនាោះ  នលបកា 
ល ប់រួចរាល់ឈហើយ ។  

 ករថ្វ “មាន ភាពយា៉ា ងណា (យថារបូប)” រឺល កដយា៉ា ងណា ។  ករ 
ថ្វ “លទពរប្ដលឈរមិន នឲរ (អទនិ្នាទាបន)” រឺ កាន់យកលទពរជារប ់អបកដថ្ទ 
ប្ដលឈរមិន នឲរ (មនិ នលបឈរន) ។  ករថ្វ “លពោះរាជាទាងំឡាយ (រាជាបន្ន)” 
ឈនោះ  ឈំៅយកលពោះរាជាលពោះនាមពិមភិសារប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឯលពោះរាជាទាងំឡាយ
ដថ្ទ ឈទាោះឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះ ឬមិនឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះក៏ឈោយ លពោះរាជាទាងំឈនាោះ មនិរាប់
យកជាការឈទ ។  ករថ្វ “របផ ីមាវ ប់កឋ ី (ហបនយយ្ុំ វា)” រឺរបផ ីពំងឈោយថ្ដ
ជាឈដើមកឋី កាត់ឈោយ ស្ត្សាថ វុធកឋី ។  ករថ្វ “របផឃុីខំាងំកឋ ី (ពបនធយ្យុ ំ វា)” រឺ
របផចីងឈោយចណំងប្ែសជាឈដើមកឋី១ ។  ករថ្វ “របផនិីរឈទ កឋ ី (បព្វាបជយ្យុ)ំ 
រឺរបផបីឈណឋ ញឈចញកឋី ។  ករថ្វ “អបកឯងជាឈចារ ជា ល ជាមនុ សលងង់ ជា
មនុ សលយួច (បចាបរាស ិ ព្វបលាស ិ មុឡ្ហោ សិ បថបន្នស)ិ” រឺរបផឈីជរឈោយ
 ករទាងំឈនោះកឋ ី។ លពោះរាជាទាងំឡាយ ប្តងឈធឝើយា៉ា ងឈនោះ ឈល ោះប្តការយកលទពរ
ប្ដលឈរមិន នឲរ នឹងមានតថ្មវប៉ាុនាយ ន ឈទាោះជាតថ្មវមួយ ទកឋី រួរដល់តថ្មវមួយ

                                                           
១
 កបុងរមភរី មនថបាសាទិកា មហាវរគប្ចងថ្វ ចណំង មាន ៩ យា៉ា ងរ ឺអនទុ ពនធនៈ = ចណំងឈខាប ោះ ១, សងាលិ-

កពនធនៈ = ចណំងលចវាក់ ១, រជ្ជុពនធនៈ = ចណំងប្ែស ១, គាមពនធនៈ = ចណំងល ុក ១, និគមពនធនៈ = 
ចណំងនិរម ១, នគរពនធនៈ = ចណំងលកុង ១, បុរសិគុត្តពិនធនៈ = ចណំងឈវប ១, ជ្នបរពនធនៈ = 
ចណំងជនបទ ១, របីពនធនៈ = ចណំងឈកាោះ ១ ។   
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 ទកឋី ។  ករថ្វ “ភិកខុកាលកានយ់កលទពរប្ដលឈរមិន នឲរ មាន ភាពប្បប
ឈនាោះ (តថារបូំ ភិកខ ុ អទិនន ំ អាទយិោបន្ន)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុកាលលួច 
ឈោយអាការលួចណាមួយ បណាឋ អាការលួចតមប្ដលឈ លឈហើយ នូវលទពរប្ដល
ឈរមិន នឲរ មាន ភាពប្បបឈនាោះ ប្ដលឋតិឈៅកបុងទីដីជាឈដើម ណាមួយ ឈទាោះ 
ជាមានជីវតិកឋី ឥតមានជីវតិកឋី ឲរប្តមានតថ្មវមួយ ទ ឬរួរដល់តថ្មវមួយ ទ ថ្ន
កហាបណបុរាណ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ រាជិក ។ នឹង ច់ឈ លឈៅថឝីដល់លទពរ 
ប្ដលមានតថ្មវឈលើ ជាងឈនាោះ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនលពោះធនិយឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុយកនូវឈឈើទាងំឡាយរប ់ឈ ឋច ប្ដលលទង់មនិ នលបឈរន ។ 
 ករថ្វ “អពីំល ុកកឋី អពីំថ្លពកឋី (គាោ វា អរញ្ជា វា)” ជាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជាសាធារណបផញ្ដតថិ, សាណតថិកៈ ។ ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដ 
ឈល ោះការពាយាមមុន មានការឈដើរឈៅឈដើមផលួីចជាឈដើម ។ កបុងែណៈប៉ាោះ លតូវ
អាបតថទុិកកដ ។ កបុងែណៈឈធឝើឲរវតទុ រួរដល់ រាជកិកឈលមើក លតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ។ 
កាលឈបើកានយ់ក ឈទាោះជាតថ្មវមួយមា កៈកឋ ីតិចជាងមួយមា កៈកឋ ី លតូវអាបតថិ
ទុកកដ ។ កាលឈបើតថ្មវឈលើ ពីមួយមា កៈ ឬតចិជាង ៥ មា កៈ ឈោកលតូវ
អាបតថថុិលវចច័យ ។ កាលឈបើតថ្មវ ៥ មា កៈ ឬឈលើ ពី ៥ មា កៈ ភិកខុអបកលួច 
លតូវអាបតថ ិរាជកិ ។ កបុងែប្ដលឈលើកមកបរយិាយទាងំអ ់ឈនាោះ អបក ិការបផ ី
លជាបការជនុំំជលមោះឈ ចកឋយីា៉ា ងលអិតលអន់ ទាក់ទងនឹង ៖ 
១- គ្ហណកាល  = ឈពលឈវោលួច 
២- គ្ហណបទស    = ទីកប្នវងលួច 
៣- បរិបភាគ្ភាជនបរិវតតន្នទហីិ បរហិនី្នបរហិីន = តថ្មវឈ ើងឬតថ្មវចុោះ 
ឈៅតមការប្លបលបលួថ្នការប្បងប្ចកឈលរឿងឈលបើល  ់ ។ 
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អានាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សកសញ្ញិសស្  = ភិកខុ មាគ ល់ថ្វជារប ់ថ្នែវួន 
២- វិស្ាសគាាបហ  = ភិកខុកាន់យកឈោយឈ ចកឋី បិទនសាប ល 
៣- តាវកាលិបក  = ភិកខុកាន់យកជារប ់ែចី 
៤- បបតបរិគ្គបហ  = ភិកខុយករប ់ប្ដលឈលបតហួងប្ហង 
៥- តិរចាានគ្តបរិគ្គបហ = ភិកខុយករប ់ប្ដល តឝតិរចាឆ នហួងប្ហង 
៦- បំសុកូលសញ្ញិស្ស = ភិកខុ មាគ ល់ថ្វជារប ់បងសុកូល 
៧- ឧមមតតកស្ស  = ភិកខុឆកួត 
៨- មិតតចិតតសស្  = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដអស្ស  = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១០- អាទិកមមកិស្ស = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 ិកាខ បទឈនោះ ជា ីលវបិតថិ ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ ទាកទ់ងនឹងជនដថ្ទជាមនុ សជាតិ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 

១- បរបរិគ្គហិត ំ  = លទពរប្ដលមានអបកដថ្ទហួងប្ហង 
២- បរបរិគ្គហិតសញ្ញិតា  = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វលទពរមានអបកដថ្ទហួងប្ហង 
៣- គ្រុបរិកាាបរា  = លទពរមានតថ្មវ ៥ មា កៈ ឬឈលើ ពី ៥ មា កៈ 
៤- បថយ្យចតិត ំ  = មានចតិថរិតលួច 
៥- វុតតប្បការាន ំអវហារានំ វបសន អវហរណំ = លួចឈោយ ក់ព័នននឹង
អាការលួចតមប្ដលឈ លឈហើយ ។  
 ិកាខ បទឈនោះ ជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 

ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣ ។  
ពណ៌នាអទិនាប ទាន ិកាខ បទទី ២ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៣- មនុសសវិគគហសកិាា បទ 

៣- បយា បន ភិកខ ុសញ្ចិចច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវតិា បវាបរាបបយយ្, សតថហារ-
កំ វាស្ស បរិបយបសយ្យ, មរណវណណ ំវា សំវបណណយយ្, មរណាយ វា 
សោទបបយ្យ : អបោោ បុរិស, ក ឹ តយុហិមនិ្ន បាបបកន ទជុជីវិបតន ?  
មតបនត ជីវតិា បសបយោ្តិ; ឥត ិ ចិតតមបន្ន ចិតតសងកបបា្, អបនកបរ-ិ
យាបយន មរណវណណំ វា សំវបណណយ្យ, មរណាយ វា សោទបបយ្យ, 
អយម្បិ បារាជិបកា បហាតិ អសំវាបសា ។ 

៣- ភិកខុណាមួយប្កវងទឋ ច់បង់រាងកាយរប ់មនុ សយោវ តចាកជីវតិកឋ,ី ប្ ឝង
រក ស្ត្សាថ វុធឲរឈរ មាវ បរ់ាងកាយមនុ សឈនាោះកឋី, ពណ៌នារុណថ្នឈ ចកឋី
សាវ បក់ឋី, ឬក៏និយាយប្ណនាឈំដើមផឈី ចកឋីសាវ ប់ថ្វ : “ប្នបុរ ដ៏ចឈលមើន, ជីវតិ
អាលកក់ឈនោះមានលបឈយាជន៍អឝីដល់អបក ? អបកសាវ បឈ់ៅវញិលបឈ ើរជាងរ ់
ឈៅ”; ភិកខុមានចិតថរតិ មានឈ ចកឋីលតោិះរោិះកបុងចិតថដូឈចបោះ, របផពីណ៌នារុណ
ថ្នឈ ចកឋសីាវ ប់ ឬរបផបី្ណនាឈំដើមផឈី ចកឋសីាវ ប ់ ឈោយអឈនកបរយិាយ, 
ភិកខុ ឈនោះកល៏តូវអាបតថិ រាជកិ ជាបុរគលឥត វំា ប្ដរ ។ 

៣- ពណ៌នាមនសុសវគិគហសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងមនុ សវរិគហ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្កវង (សញ្ចិចច)” រឺរតិតងំចតិថឈៅលពមនឹងឈចតនា មាវ ប់ (វធ-
កបចតន្ន) រឺថ្វលតោិះរោិះរិតឈោយឈចតនា មាវ បថ់្វ “អញនឹង មាវ បជ់នឈនាោះ” 
ឈៅលពមោប នឹង ញ្ញដ  (ឈ ចកឋី មាគ ល់) ដឹងថ្វឈរមានជីវតិ ។  

 ករថ្វ “រាងកាយមនុ ស (មនុសស្វិគ្គហំ)”  នដល់  ររីៈរប ់មនុ សជាត ិ
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កពុំងប្តមានជីវតិរ ់ រាប់ចាប់តងំពីកលលរូប (រឺរូបតូចលអិត កបុងែណៈចាប់
កឈំណើ តកបុងថ្ផធមាឋ យ) ។  

 ករថ្វ “ទឋ ច់បង់ចាកជីវតិ (ជីវិតា បវាបរាបបយយ្)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈធឝើឲរ 
ល  ចាកជីវតិ ឈោយការកឈដឋ  ការលច ច់ ការោកថ់្វប  ំកបុងកាលជាកលលរូបកឋី១ 
ឈោយការពាយាម មរួរតមរូបឈនាោះ បនាធ ប់ពីកលលរូបឈនាោះកឋី ។ ឈដើមផយីល់
ឈ ចកឋីឈនោះឲរកាន់ប្តចា ់ អបក ិការបផលីជាបថ្វ ៖ 

- ដូចឈមឋចឈៅថ្វ តឝមានជីវតិ (បាណៈ)?,  
- ដូចឈមឋចឈៅថ្វការ មាវ ប់ តឝមានជីវតិ (បាណាតិបាតៈ)?,  
- ដូចឈមឋចឈៅថ្វអបក មាវ ប់ តឝមានជីវតិ (បាណាតិបាតី)?  
- ដូចឈមឋចឈៅថ្វលបឈយារកបុងការ មាវ ប់ តឝមានជវីតិ ? 

 បណាឋ  ករទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “ តឝមានជីវតិ (បាណៈ)” ឈបើនិយាយ
តមឈវាហារ រជឺា តឝ, ឈបើនិយាយតមបរមតទ រឺជាជីវតិិស្ត្នធិយ ។  

 ករថ្វ “ការ មាវ ប់ តឝមានជីវតិ (បាណាតបិាតៈ)” រឺជនញុងំ
ឈ ចកឋីពាយាម លមាបក់ាតទ់ឋ ចជ់ីវតិិស្ត្នធិយ ឈោយឈចតនាណា ឈល ោះឈហតុឈនាោះ 
ឈចតនាឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ការ មាវ ប ់តឝមានជីវតិ ។  

 ករថ្វ “អបក មាវ ប់ តឝមានជីវតិ (បាណាតបិាតី)”  ឈំៅយកបុរគល
អបកលបកបលពមឈោយឈចតនាកាតទ់ឋ ចជ់ីវតិសិ្ត្នធិយនុោ៎ះឯង ។ 

របអយគសមាល ប ់៦ យ៉ង 

 ករថ្វ “លបឈយារថ្នការ មាវ ប់ តឝមានជីវតិ (បាណាតិបាតស្ស     
                                                           
១
 រមភរីវនិយតទមញ្ជូសាដកីាប្ចងថ្វ ចាប់តងំពីកលលរូបឈកើតដណំាលោប នឹងបដ ិននិវញិ្ញដ ណ ។ ប្ដលឈៅថ្វ 
កលលរូបរប ់ស្ត្ ថីនិងបុរ  មាន ៣០ រ ឺ កាយទ ករូប, វតទុទ ករូប, ភាវទ ករូប; ចបំ្ណកឯ 
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បបយាបគា)”  នដល់ ការលបកបពាយាមថ្នការ មាវ ប ់តឝមានជីវតិ ៦ យា៉ា ង
ឈនោះរឺ ៖ 
១- សាហតថិកបប្បយាគ្  = លបឈយារ មាវ ប់ឈោយថ្ដែវួនឯង 
២- និស្សគ្គយិប្បបយាគ្ = លបឈយារ មាវ ប់ឈោយការឈ ោះលរប្វង 
៣- អាណតតិកបប្បយាគ្ = លបឈយារ មាវ បឈ់ោយការបង្គគ ប់ឈរ 
៤- ថាវរប្បបយាគ្   = លបឈយារ មាវ ប់ឈោយវតទុជាប ់នយូរ 
៥- វិជាាមយប្បបយាគ្ = លបឈយារ មាវ ប់ឈោយការឈលបើវជិាជ  
៦- ឥទធិមយប្បបយាគ្ = លបឈយារ មាវ ប់ឈោយការឈលបើឫទនិ 

១- សហតទកិបផអយគ 

 បណាឋ លបឈយារទាងំ ៦ ឈនាោះ  ករថ្វ “ មាវ ប់ឈោយថ្ដែវួនឯង (សាហ-
តថិកប្បបយាគ្)”  នដល់ ការលបហារឈោយកាយកឋី ឈោយវតទុជាប់កាយកឋី រប ់
បុរគលអបក មាវ បឈ់ោយែវួនឯង ។  

២- និសសគគយិបផអយគ 

  ករថ្វ “ មាវ ប់ឈោយការឈ ោះឬលរប្វង (និស្សគ្គិយប្បបយាគ្)”  ន
ដល់ ការឈ ោះ ញ់លរប្វង លពួញ លបំ្ពង  រយនថ និងដុថំយជាឈដើម ឈោយកាយ ឬ
ឈោយវតទុជាប់កាយ រប ់បុរគលអបកប៉ាង មាវ បនូ់វជនប្ដលឋតិកបុងទីឆ្ង យ ។  
បណាឋ លបឈយារ មាវ ប់ទាងំ ២ ខាងឈលើឈនាោះ លបឈយារនីមួយ ៗ ប្ចកឈចញជា ២ 
លបឈភទរ ឺ៖ 
១-ឧទទិសប្បបយាគ្ = ឈ ចកឋីពាយាម មាវ ប ់ឈំៅចឈំ ោះ 
២- អនទុទិសបប្បយាគ្ = ឈ ចកឋីពាយាម មាវ បម់ិន ឈំៅចឈំ ោះ 
 កបុងឈនាោះ បុរគលលបហារឈោយ ឈំៅចឈំ ោះជនណា ឈបើជនឈនាោះឯងសាវ ប ់

អបកលបហារឈ យ្ ោះថ្វ កមយព័នន ( ក់ព័នននឹងអឈំពើ) កបុងការ ឈំៅ ។ ឯបុរគលលបហារ
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ឈោយរិតយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបកណាកឈ៏ោយ ចូរសាវ បចុ់ោះ” ឈបើមានជនណាមួយសាវ ប ់
អបកលបហារឈ យ្ ោះថ្វ កមយព័ននកបុងការមនិ ឈំៅ ។ កបុងការលបហារទាងំ ២ ឈនាោះ 
ជនប្ដលលតូវលបហារឈទាោះសាវ បក់បុងែណៈលបហារកឋ ី សាវ ប់ឈោយសារជងំឺឈនាោះកបុង
ឈពលឈលកាយកឋី អបកលបហារឈ យ្ ោះថ្វ កមយព័នន កបុងែណៈលបហារនុោ៎ះឯង ។ 

៣- អាណតថកិបផអយគ 

  ករថ្វ “ មាវ ប់ឈោយការបង្គគ ប់ឈរឲរ មាវ ប់ (អាណតតិកបប្បយាគ្) 
 នដល់ ការបញ្ញជ បង្គគ ប់ល ប់ឈលបើ រប ់បុរគលអបកបញ្ញជ អបកដថ្ទថ្វ “ឯងចូរ
 មាវ បបុ់រគលឈ យ្ ោះឈនោះ” ។ កបុងការបង្គគ ប់ឈនាោះ ឈោក នប្ចងទុកថ្វ ៖  

 វតថុ កាបលា ច ឱកាបសា  អាវុធ ំឥរយិាបបថា 
 កិរិយា វិបសបសាត ិឥបម  ឆ អាណតតិកនយិាមកា ។  
ការកណំត់រប ់អបកបង្គគ ប់ មាន ៦ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 

១- វតថ ុ
២- កាល 
៣- ឱកាស 
៤- អាវុធ 
៥- ឥរយិាបថ 
៦- កិរិយាវិបសស 
 បណាឋ  ៦ យា៉ា ងឈនាោះ  ករថ្វ “វតទុ ”  ឈំៅដល់ បុរគល ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ 

បុរគលណាប្ដលភិកខុបង្គគ ប់អបកដថ្ទថ្វ “អបកចូរ មាវ ប់វាចុោះ” លប ិនឈបើអបកទទួល
បង្គគ ប ់មាវ ប់បុរគលឈនាោះប្មន ភិកខុអបកបង្គគ បល់តូវអាបតថិ ។ លប ិនឈបើអបកទទួល
បង្គគ ប់ មាវ ប់ចបុំរគលឈផសង ឬ មាវ ប់បុរគលឈផសងឈោយ មាគ ល់ថ្វជាបុរគលឈនាោះ 
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ភិកខុអបកបង្គគ ប់រួចែវួន (មិនលតូវអាបតថិ) ។ ប៉ាុប្នថភកិខុអបកបង្គគ ប់ លតូវអាបតថិទុកកដ កបុង  
ែណៈបង្គគ ប់ឈរថ្វ “អបកចូរ មាវ បបុ់រគលឈនោះ” ។  
 ករថ្វ “កាល (កាបលា)”  នដល់ កាលមានបុឈរភតថកាលជាឈដើម ។ 

លប ិនឈបើភកិខុបង្គគ បថ់្វ “អបកចូ មាវ បក់បុងបុឈរភតថកាល” អបកទទួលបង្គគ ប ់ ក៏
 មាវ ប ់នកបុងបុឈរភតថកាលប្មន ។ ភកិខុអបកបង្គគ ប ់ លតូវអាបតថិ ។ ប៉ាុប្នថឈបើឈោក
បង្គគ បថ់្វ “អបកចូរ មាវ បក់បុងបុឈរភតថកាលណា” អបកទទួលបង្គគ ប់ មាវ ប ់ន កបុង
ឈពលឈលកាយឬមុនអពីំបុឈរភតថកាលឈនាោះ ភិកខុអបកបង្គគ ប់រួចចាកអាបតថិ ។ អបក ិកា 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងលបឈយារទាងំអ ់ តមឈ ចកឋីពនរល់ឈនោះចុោះ ។  

៤- ថាវរបផអយគ 
  ករថ្វ “ការ មាវ ប់ឈោយវតទុជាប ់នយូរ (ថាវរប្បបយាគ្)”  ន

ឈ ចកឋថី្វ ទឈងឝើ មាវ ប់រប ់ភិកខុអបកប៉ាុនប៉ាង មាវ ប់ឈោយឧបករណ៍មិនកឈលមើក ន 
(អសំហារិមូបករណ៍) ដូចជា ការជីករឈកឋ , ការឈធឝើបប្ងអក, ការោក់បញ្ឈរោវ 
ជាឈដើម ការោយថ្វប ពិំ ោក់កបុងល ោះអណឋូ ងជាឈដើម ការនាចូំលឈៅនូវរូប (របូូ-
បហាបរា) ដូឈចបោះជាឈដើម ។  ូមផកីបុងទីឈនោះ អបក ិការបផលីជាបលបឈភទថ្នការ
 ឈំៅនិងការមិន ឈំៅ តមន័យប្ដលឈ លឈហើយផងចុោះ ។  

៥- វិជាជ មយបផអយគ 

 ករថ្វ “ មាវ ប់ឈោយការឈលបើវជិាជ  (វជិាាមយប្បបយាគ្)”  នដល់ ការ
រាយមនថវជិាជ អឈំពើ ឈដើមផ ីមាវ ប់ ។  

៦- ឥទនិមយបផអយគ 

 ករថ្វ “ មាវ ប់ឈោយការឈលបើឫទនិ (ឥទធិមយប្បបយាគ្)”  នដល់ ការ
ឈលបើឫទនិប្ដលឈកើតពីផលថ្នកមយលបឈយាជន៍ (ឈដើមផ ីមាវ ប)់ ។  
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 ករថ្វ “របផបី្ ឝងរក ស្ត្សាថ វុធកឋី (សតថហារកំ វាស្ស បរបិយបសយ្យ” 
មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ៖ ឈលរឿងអាវុធណានាឈំៅ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈលរឿងអាវុធឈនាោះ 
ឈ យ្ ោះថ្វ ឈលរឿងលបហារ (ហារក) ។ ឈតើនាឈំៅនូវអឝ ីរឺនាឈំៅនូវជីវតិ ។ ន័យមួយ
ឈទៀតថ្វ ឈលរឿងអាវុធប្ដលលតូវនាឈំៅ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈលរឿងអាវុធឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ 
ឈលរឿងលបហារ (ហារក) រឺប្ដលលតូវឈរចាត់ប្ចង ។ ឈលរឿង ស្ត្សាថ ផង ឈលរឿងអាវុធ
 លមាប់លបហារឈនាោះផង ឈហតុឈនាោះឈទើបឈ យ្ ោះថ្វ  ស្ត្សាថ វុធ (សតថហារកំ) ។  

 ករថ្វ “ឈនាោះ (អស្ស)”  ឈំៅដល់ រាយកាយរប ់មនុ ស ។  
 ករថ្វ “របផបី្ ឝងរក (បរិបយបសយ្យ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈធឝើយា៉ា ងណាឲរ

លតប្ត ន រឺរបផចីាត់ប្ចង ។ ឈបើតម ករឈនោះ នឹងឈឃើញថ្វជាថ្វវរបផឈយារ ។ 
ឈបើតមនយ័ដថ្ទ ភកិខុអាចលតូវអាបតថិ រាជិក កបុងែណៈប្ ឝងរក ននុ៎ោះឯង ។ 
ប៉ាុប្នថការយល់ដូឈចបោះ មនិលតឹមលតូវឈទ ។ ប៉ាុប្នថកបុងបទភាជនីយ ឈោកមិនឈអើឈពើដល់
ពរញ្ជនៈថ្ន ករឈនាោះឈទ ឈទើប នជាឈ លថ្វ “ោវកឋី” ជាឈដើម ឈដើមផបីង្គា ញថ្វ 
 ស្ត្សាថ នុោ៎ះឯង រាប់បញ្ចូ លកបុងថ្វវរបផឈយារ កបុង ករថ្វ ស្ត្សាថ វុធឈនាោះ ។  

 ករថ្វ “ពណ៌នារុណឈ ចកឋសីាវ បក់ឋី (មរណវណណំ វា សំវបណណយ្យ)” 
រឺលបកា រុណថ្នឈ ចកឋសីាវ បត់មរយៈ មឋី ឬក ៏រឈ រអកសរទុកកបុង វឹកឈតប ត
ជាឈដើម ឈោយនយ័ថ្វ “ជនណាសាវ បយ់ា៉ា ងឈនោះ ជនឈនាោះរប្មង ននូវលទពរ” 
ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ឈបើតមនយ័ឈនោះ ភិកខុ រួចចាកអាបតថិ កបុងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ តម
 មឋីបរយិាយ (បរិយាយកថា) ឈល ោះលពោះ មាយ  មភុទនលត ់ថ្វ “របផកីានយ់ក 
(អាទិបយយ្យ)” ប៉ាុប្នថកបុងមនុ សវរិគហ ិកាខ បទទី ៣ ឈនោះ ភិកខុមិនរួចចាកអាបតថិ
តមលបការយា៉ា ងឈនាោះឈទ រឺមិនរួចចាកអាបតថ ិ ឈោយ មឋបីរយិាយកបុងការ មាវ ប់
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មនុ សឈនោះឈទ ឈល ោះ អំាងដល់លពោះពុទនតលមា ់ថ្វ “ពណ៌នា (សំវបណណយ្យ) ។ 
ឈ ចកឋីឈនោះ អបក ិការបផលីជាបដូឈចបោះចុោះ ។  

 ករថ្វ “និយាយប្ណនាឈំដើមផឈី ចកឋសីាវ ប់ (មរណាយ វា សោទ-
បបយ្យ)” រឺភកិខុ ល បឲ់រឈរទទួលយកឧ យឈដើមផឈី ចកឋសីាវ ប ់ ឈោយន័យថ្វ 
“អបកចូរយក ស្ត្សាថ មកកឋី” ដូឈចបោះជាឈដើម១ ។ ឈបើតមន័យឈនោះ នឹងឈឃើញថ្វជា
អាណតថកិបផឈយារ (លបឈយារបង្គគ ប់ឈរ) ។  

 ករថ្វ “ប្នបុរ ដ៏ចឈលមើន (អបោោ បុរិស)” រឺជា ករឈលបើ លមាបឈ់ៅ ។  
 ករថ្វ “ជីវតិអាលកក់ឈនោះមានលបឈយាជន៍អឝីដល់អបក (កឹ តយុហិមនិ្ន)”    

ជាឈដើម រឺជា ករ ប្មឋងអាការថ្នពណ៌នា ។  ករថ្វ “មានចិតថរិតដូឈចបោះ (ឥត ិ
ចិតតមបន្ន)” រឺមានចតិថដូឈចបោះ មានមឈនាដូឈចបោះ ។  ករថ្វ “អបកសាវ ប់ឈៅលបឈ ើរ
ជាងរ ់ឈៅ (មតបនត ជីវតិា បសបយោ្)”  ឈំៅដល់ មរណចតិថ មរណមឈនា តម
ប្ដលឈ លកបុងលបឈយារឈនាោះឯង ។  ករថ្វ “មបន្ន” ឈនោះ រឺឈ លឈដើមផបីភំវឺអតទ
រប ់ចិតថ កបុងលបឈយារឈនាោះ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈទើបកបុងបទភាជនីយប្ចង ករ
មឈនាឈនាោះថ្វ “យំ ចិតត ំត ំមបន្ន =  ភាវៈណាឈ យ្ ោះថ្វចិតថ  ភាវៈឈនាោះឈ យ្ ោះ
ថ្វ មឈនា” ដូឈចបោះជាឈដើម២ ។  ូមផលីតង់ឈនោះ កល៏តូវនា ំករថ្វ “ដូឈចបោះ (ឥតិ)” មក
ោក់ផង ។  

 ករថ្វ “ឈ ចកឋលីតោិះរោិះ (សងកបបា្)” ឈនោះ រជឺាឈ យ្ ោះថ្នការចាតប់្ចង
ប៉ាុឈណាត ោះ មិនប្មនជាឈ យ្ ោះរប ់វតិកកៈប្តមា៉ាងឈទ ។ ប៉ាុប្នថកបុងអតទឈនោះ ការចាត ់
ប្ចងឈនាោះ រាបប់ញ្ចូ លកបុងបណំងរប ់ ញ្ញដ និងឈចតនា ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ករ
                                                           
១
 វ.ិ  វ.ិ ១/២៤១                             ៣   

២ វ.ិ  វ.ិ ១/២៤១                             ៣   
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ថ្វ “មានឈ ចកឋលីតោិះរោិះកបុងចិតថដូឈចបោះ (ឥត ិ ចិតតសងកបបា្)” រមឺានឈ ចកឋ ីមាគ ល់
កបុងឈ ចកឋសីាវ បត់មប្ដលឈ លកបុងលបឈយារថ្វ “ការសាវ ប់រប ់អបកលបឈ ើរជាង
រ ់ឈៅ” ឈហើយកម៏ានឈចតនា មាវ ប់ មានបណំងនឹង មាវ ប់ ។ អបក ិការបផ ី
លជាបឈ ចកឋីកបុង ករលតិោះរោិះឈនាោះយា៉ា ងឈនោះចុោះ ។  ូមផបី្តឈៅកបុងបទភាជនីយ ក៏
មានការបង្គា ញនយ័យា៉ា ងឈនោះដូចោប  ។ ឈបើតមឈ ចកឋីឈនោះ ឈលើកប្លងប្ត ករ
មរណចិតថជាឈដើមឈចញ នឹងឈឃើញ នថ្វ ភិកខុអបក ប្មឋងធម៌ កាលប្ដលឈ ល
ធម៌ឈោយនយ័ថ្វ “ការរ ់មួយថ្ថងរប ់បុរគលអបកល រពនឈ ចកឋីពាយាមមាមួំន 
លបឈ ើរជាង (ឯកាហំ ជវីិតំ បសបយោ្ វីរិយោរភបតា ទឡហំ)”១ ដូឈចបោះជាឈដើម 
ឈនោះមិនចាតថ់្វជាការពណ៌នាឈ ចកឋសីាវ ប់ឈទ ។   

 ករថ្វ “ឈោយអឈនកបរយិាយ (អបនកបរិយាបយន)” មានន័យថ្វ
ឈោយលបការឈផសងៗ រឺឈោយការណ៍ែភ ់ែវោះ ទាបែវោះ ។  ករថ្វ “រុណថ្នឈ ចកឋី
សាវ ប ់ (មរណវណណ)ំ” ជាឈដើម រឺជា ករឈៅ រុបមឋងឈទៀត ។  ករថ្វ “លតូវ
អាបតថ ិរាជិក (បារាជិបកា បហាតិ)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលភកិខុទឋ ច់ជីវតិរាង
កាយមនុ ស ូមផឈីទើបប្តឈកើតកបុងែណៈឈនាោះ តមន័យដូចឈ លឈហើយ ឈោក
លតូវអាបតថ ិរាជកិ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងឈវសាលី ល រពនភិកខុ ឈលចើនអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុទឋ ចជ់ីវតិោប នឹងោប  ។  ករថ្វ “រុណថ្នឈ ចកឋីសាវ ប់ (មរណវណណ ំ
វា)” រឺជាអនុបផញ្ដតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ 
សាណតថកិ ។ កបុងែណៈជីករឈកឋ ជាឈដើម ប៉ាងឲរឈរសាវ ប់ ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ 

                                                           
១
           ៥ /៤៥   
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កាលឈបើមាននរណាមួយធាវ កក់បុងរឈកឋ ប្ដលជកីមនិ ឈំៅនរណាមាប ក់ ភិកខុ លតូវ
អាបតថទុិកកដ ។ កាលប្ដលយកស ឈលបត ឬតិរចាឆ ន ប្ដលមានរាងកាយដូចមនុ ស 
និង តឝតិរចាឆ ន ឈកើតទុកខឈវទនា ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ កាលឈបើនរជនជាមនុ ស
ជាតិឈកើតទុកខឈវទនា ភកិខុ លតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ។ កាលឈបើយកសជាឈដើមសាវ ប់ ឈោក
ក៏លតូវអាបតថិថុលវចចយ័ដូចោប  ។ ប្តកាលឈបើ តឝតិរចាឆ នសាវ ប់វញិ ឈោកលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ កាលឈបើមនុ សសាវ បវ់ញិ ឈោកលតូវអាបតថ ិរាជិក ។ អបក ិកា
របផលីជាបលបឈភទអាបតថិឈផសងៗ ទាកទ់ងនឹងលបឈភទលបឈយារឈផសងៗ លរប់ទីកប្នវង 
តមឈ ចកឋីពនរល់ប្ដលឈលើកមកឈនោះចុោះ ។  

 អនាបតថិ              មានចឈំ ោះ   ៖ 
១- អសញ្ចចិច ោបរនតស្ស  = ភិកខុមិនប្កវង មាវ ប ់
២- អជាននតស្ស   = ភិកខុមិនដឹង 
៣- នមរណាធបិ្ាយស្ស = ភិកខុមិនមានបណំងនឹង មាវ ប ់
៤- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 បណាឋ អនាបតថិទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “មិនប្កវង (អសញ្ចិចច)” រ ឺភកិខុមិន ន

តងំចិតថថ្វ “អញនឹង មាវ បជ់នឈនោះ ឈោយលបឈយារឈនោះ”  ូមផអីបកដថ្ទសាវ ប់
ឈោយលបឈយារប្ដលឈធឝើឈនាោះ ដូចយា៉ា ងកបុងឈរឿងបញ្ឈរអប្លង១ ចាត់ជាអនាបតថិ ។  

 ករថ្វ “ភិកខុមិនដឹង (អជាននតស្ស)” រឺ ភិកខុឥតដឹងថ្វ “ជនឈនោះនឹង 

                                                           
១
 វ.ិ  វ.ិ ១/ ៥៨                                ៣    
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សាវ ប់ឈោយលបឈយារឈនោះ”  ូមផអីបកដថ្ទសាវ ប់ឈោយលបឈយារឈនាោះ តួយា៉ា ងដូច 
កបុងឈរឿងបិណឍ  តោយថ្វប ពិំ ១ ចាតជ់ាអនាបតថិ ។  

 ករថ្វ “មនិមានបណំងនឹង មាវ ប់ (នមរណាធបិ្ាយស្ស)” រឺ ភិកខុមិន
ចង់ឲរអបកដថ្ទណាសាវ ប ់ ឈទាោះបីអបកដថ្ទសាវ ប់ឈោយលបឈយារឈនាោះ តួយា៉ា ងដូច 
កបុងឈរឿងឈភ ជជៈ២ ចាតជ់ាអនាបតថិ ។ តមនយ័ប្ដលឈលើកមកពនរល់ឈនោះ ជា
ឈ ចកឋីវនិិចឆយ័កបុង ករថ្វ “មិនប្កវង” ជាឈដើម អបក ិការបផលីជាប ។  

 ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 

១- មនុស្សជាតកិបា្បណា =  តឝមានជីវតិជាមនុ សជាត ិ
២- បាណសញ្ញតិា  = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ តឝមានជីវតិ 
៣- វធកចិតត ំ   = មានចតិថរិត មាវ ប ់
៤- ឧបកកបោ   = មានឈ ចកឋីពាយាមនឹង មាវ ប ់
៥- បតន មរណ ំ   =  តឝសាវ បឈ់ោយឈ ចកឋពីាយាមឈនាោះ 
  ិកាខ បទឈនោះ ជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 

ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, និងជាទុកខឈវទនា ។ 
ពណ៌នាមនុ សវរិគហ ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៤- ឧតថរមិនសុសធមមសកិាា បទ 

៤- បយា បន ភិកខ ុអនភិជានំ ឧតតរមិនុស្សធមម ំអតតូបន្នយិក ំអលមរិ-
យញ្ជាណទស្សន ំ សមុទាចបរយ្យ : ឥត ិ ជាន្នម,ិ ឥតិ បសា្មតី;ិ 

                                                           
១ វ.ិ  វ.ិ ១/២៦                                 ៣   
២ វ.ិ  វ.ិ ១/២៧៦                                ៣   
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តបតា អបបរន សមបយន សមនគុាាហយិោបន្ន វា អសមនគុាាហិ-
យោបន្ន វា អាបបន្នា, វិសុទាាបបបកាា ឯវ ំ វបទយយ្ : អជានបមវ ំ
អាវុបសា អវចំ “ជាន្នមិ” អបស្សំ “បសា្ម”ិ, តុចឆំ មុសា វិលបិនត,ិ 
អញ្ញរត អធោិន្ន, អយម្បិ បារាជិបកា បហាត ិអសំវាបសា ។  

៤- ភិកខុណាមួយមនិដឹងជាក់ ឈហើយឈ លអួតឧតថរមិនុ សធម៌ រញឺណនិង 
ទ សនៈដល៏បឈ ើរ ជាធមអ៌ាចកមាច ត់បងនូ់វកិឈល  បឈង្គអ នមកោក់ែវួនថ្វ : 
“ែញុដំឹងដូឈចបោះ, ែញុ ឈំឃើញដូឈចបោះ”; លុោះដល់ ម័យដថ្ទពីឈនាោះមក ឈទាោះមានឈរ
សាក ួរកឋី ឥតមានឈរសាក ួរកឋី ក៏ឈៅថ្វ លតវូអាបតថ ិរាជិក, ឈទាោះប ី
មានល ថ្វប ចងឲ់របរ ុិទន (រឺឲររួចឈទា ) ឈហើយលត ប់ជានិយាយប្ក នួំន
យា៉ា ងឈនោះវញិថ្វ : “ប្នអាវុឈសា, ែញុមំិនដឹងយា៉ា ងឈនោះឈទ, ប៉ាុប្នថ នឈ លថ្វ
ដឹង, ែញុមំិនឈឃើញយា៉ា ងឈនោះឈទ, ប៉ាុប្នថ នឈ លថ្វឈឃើញ, ែញុ ឈំ លកុហក
ឈសាោះឈទ”, ឈវៀរប្លងប្ត មាគ ល់ថ្វែវួន នលត ់ដឹងពិត, ភិកខុ ឈនោះក៏លតូវ
អាបតថ ិរាជិក ជាបុរគលឥត វំា ប្ដរ ។ 

៤.១- ពណ៌នាឧតថរមិនសុសធមមសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧតថរមិនុ សធមយ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មិនដឹងជាក់ (អនភជិានំ)” រឺ មនិដឹងថ្វែវួនមាន ឈល ោះធម៌
ឈនាោះមិន នឈកើតឈ ើងកបុង នាថ នចិតថរប ់ែវួន ។  ករថ្វ “ឧតថរមិនុ សធម ៌
(ឧតតរមិនុសស្ធមម)ំ” រឺជាធម៌រប ់មនុ សជានែ់ភ ់ ទាងំអបក ន្ន ទាងំលពោះ
អរយិបុរគលទាងំឡាយ ។  ករថ្វ “បឈង្គអ នមកោក់ែវួន (អតតបូន្នយិកំ)” រ ឺ
ភិកខុបឈង្គអ នឧតថរមិនុ សធម៌ឈនាោះមកោកក់បុងែវួន ឈហើយឈ លអួតថ្វ “ធមឈ៌នាោះ
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មានកបុងែវួនែញុ ”ំ ឬបឈង្គអ នែវួនោកក់បុងធម៌ឈនាោះ ឈ លអួតថ្វ “ែញុ ឈំឃើញជាក់កបុងធម៌
ឈនាោះ” ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ បឈង្គអ នមកោកែ់វួន ។ របផលីជាប មភ័នន
 ករឈនាោះថ្វ “ភិកខុយកធមប៌្ដលបឈង្គអ នោក់ែវួនយា៉ា ងឈនាោះឈហើយ កឈ៏ លអួត” ។ 

កបុង ករថ្វ “ញណនិងទ សនៈដល៏បឈ ើរជាធមអ៌ាចកមាច ត់បងក់ិឈល  
(អលមរិយញ្ជាណទសស្នំ)” មានឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ថ្វ មហរគតបផញ្ញដ  និង
ឈោកុតថរបផញ្ញដ  ឈៅថ្វ ញណ ឈល ោះមាននយ័ថ្វដឹងជាកច់ា ់, ប្ដលឈៅថ្វ    
ទ សនៈ ឈល ោះមានអតទថ្វ ឈឃើញនូវធម៌ដូចឈឃើញឈោយប្ភបក ឈល ោះកិរយិាឈធឝើឲរ
ជាក់ចា ់ ។ ញណ  មា ចូលោប នឹងទ សនៈឈនាោះ ឈៅជា ញណទ សនៈ ។ 
ញណទ សនៈដ៏លបឈ ើរ រឺបរ ុិទនវឈិ   ែភង់ែភ ់ ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈទើបឈៅថ្វ 
អរយិញណទ សនៈ ជាធមល៌យមលរប់លោន់ រអឺាចឈដើមផកីមាច ត់បងនូ់វកិឈល  
កបុងឧតថរមិនុ សធម៌ឈផសងៗ មាន្នជាឈដើមឈនាោះ ឈហតុឈនាោះ ឧតថរមិនុ សធម ៌
ឈៅថ្វ អលមរយិញ្ញដ ណទ សនៈ ។ នយ័មួយឈទៀតថ្វ អរយិញ្ញដ ណទ សនៈ 
លយមដល់ឧតថរមិនុ សធម៌ឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឧតថរមិនុ សធម៌ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ         
អលមរយិញ្ញដ ណទ សនៈ = ញណនិងទ សនៈដ៏លបឈ ើរអាចកមាច ត់បងក់ិឈល  ។ 
ភិកខុ ឈ លអួតឧតថរមិនុ សធម៌ រឺឈោកឈ លអួតអលមរយិញ្ញដ ណទ សនៈ ។  

 ករថ្វ “ឈ លអួត (សមុទាចបរយ្យ)” រ ឺ ភកិខុ ល ប់ដល់ជនដឹងកឋបី្ដល
ជាមនុ សជាតិ ឈោយទាញយកឧតថរមិនុ សធមត៌មប្ដលឈ លឈហើយឈនាោះមក
ោក់កបុងែវួន (ថ្វែវួនមាន) ឈទាោះឈោយកាយកឋី ឈោយវាចាកឋី ឈោយទាងំកាយទាងំ
វាចាកឋី ។  

 ករថ្វ “ែញុ ឈំឃើញដូឈចបោះ ែញុដំឹងដូឈចបោះ (ឥតិ ជាន្នម ិឥត ិបសា្មិ)” ឈនោះ  
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រឺជា ករបង្គា ញអាការអួត ។ តមពិត ភិកខុកាលនឹងអួត ប្តងបឈង្គអ នឧតថរមិនុ-
 សធម៌មកោក់ែវួន ឈទើបឈ លអួតយា៉ា ងឈនោះ ឈលើកប្លងប្តឈហតុឈផសង ។ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ កបុងបទភាជនីយ១ មានលបឈភទ ករឈផសងៗ ប្ដលឈោកប្ចងទុកថ្វ 
“ែញុ ចូំលឈហើយ ែញុកំពុំងចូល ចូលឈហើយកានប់ឋមជាន (បឋមជោ្នំ សោបជជឹ 
សោបជាាមិ សោបបន្នា)” ដូឈចបោះជាឈដើម អបក ិការបផលីជាបថ្វ  ករទាងំ
អ ់ឈនាោះ ក៏រាប់បញ្ចូ លកបុងទីឈនោះប្ដរ (រឺកបុង ករថ្វែញុដំឹងដូឈចបោះ ែញុ ឈំឃើញដូឈចបោះ) ។ 
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ កាលភកិខុ ឈ លថ្វ “ែញុដំឹងដូឈចបោះ ែញុ ឈំឃើញដូឈចបោះ” មនិប្មន
ឈោកឈ លលតឹមប្ត ករឈនោះ ុទនប៉ាុណតឹ ងឈទ តមពិតឈៅ ឈោកបភំវឺឈ ចកឋថី្វ 
“ធម៌ឈនោះ មានកបុងែវួនែញុ ឈំោយឈហតុឈនោះមួយ ឈហតុឈនាោះមួយ” ។ ប្តកាលភិកខុ ឈ ល
នូវ ករជាឈដើមថ្វ “ែញុ ចូំលឈហើយ” រឺឈោកឆវុោះបញ្ញច ងំថ្វមានឧតថរមិនុ សធម៌ ឈោយ
ឈហតុទាងំឡាយមានការចូល មាបតថជិាឈដើម ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាមាន
លបឈភទ ករឈផសងៗ ប្ដលប្ចងទុកកបុងបទភាជនីយថ្វ “បឋមជ្ោនំ សោបជជ ឹ
សោបជាាម ិ សោបបន្នាែញុចូំលបឋមជានឈហើយ ែញុកំពុំងចូល ចូលឈហើយ” 
ដូឈចបោះជាឈដើម ។  ករទាងំអ ់ឈនាោះ រាបប់ញ្ចូ លកបុងទីឈនោះប្ដរ (រឺកបុង ករថ្វែញុ ំ
ដឹងដូឈចបោះ ែញុ ឈំឃើញដូឈចបោះ) ។  

 ករថ្វ “លុោះដល់ មយ័ដថ្ទពីឈនាោះមក (តបតា អបបរន សមបយន)” រ ឺ
កបុងកាលដថ្ទអពីំកាលប្ដល នល ប់ឈនាោះ ។  ករដូឈចបោះឈនោះ ជា ករបង្គា ញ
កាលថ្នការដងឹែវួនថ្វលតូវអាបតថិ ។ ប៉ាុប្នថភិកខុ ឈនោះលតូវអាបតថិ កបុងែណៈប្ដលល ប់
អបកដថ្ទឈមវ៉ាោះ ។ ភកិខុកាលប្ដលលតូវអាបតថិឈហើយ លសាប់ប្តដឹងែវួន ឈល ោះឈហតុប្ត

                                                           
១
 វ.ិ  វ.ិ ១/៣ ៤                                ៤   
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លតូវអបកដថ្ទឈចាទកឋ ី មនិឈចាទកឋី ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈទើបមានលពោះពុទនតលមា ់ថ្វ 
“សមនុគាាហិយោបន្ន វា អសមនុគាាហយិោបន្ន វា = ឈទាោះមានឈរសាក ួរ
កឋី ឥតមានឈរសាក ួរកឋី” ។  

 ករថ្វ “មានល ថ្វប ចងឲ់របរ ុិទន (វសិុទាាបបបកាា)” រឺ ភកិខុ ល ថ្វប  ចង់

 ននូវឈ ចកឋីបរ ុិទនិរប ់ែវួន មានភាពជាលរហ ទជាឈដើម ។ ចូរកណំតច់ណំា ំ
ថ្វ ឈោយឈហតុប្តភិកខុ ឈនោះលតូវអាបតថ ិរាជកិឈហើយ ដូឈចាប ោះឈបើឈោកដអំកឈ់ៅកបុង
ភាពជាភិកខុ  មនិរួរ ន ឈលមច្នជាឈដើមឈទ ដូឈចបោះ ភាពភកិខុ រប ់ឈោក ប្លង
មានឈ យ្ ោះថ្វបរ ុិទនឈហើយ ។ ប៉ាុប្នថឈោយឈហតុប្តឈោកោ ិកាខ ឈៅជាលរហ ទ 
ឬោឈៅជាជនណាមួយ នឹងជាឧ  កកឋី ជាអារាមិកជនកឋី ជាសាមឈណរកឋ ី
ណាមួយក ៏ន ឈោករួរ ឈលមច ននូវផវូ វ ួរ៌ឈោយការឲរទានជាឈដើម ឬរួរ
 ឈលមច ននូវផវូ វលពោះនិ ឝ នឈោយ្នជាឈដើម ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាភាព
លរហ ទជាឈដើម រប ់ឈោក ឈ យ្ ោះថ្វមានឈ ចកឋបីរ ុិទនិវញិ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ
ឈទើបឈោកឈ លទុកថ្វ “ឈោកល ថ្វប ឈ ចកឋីបរ ុិទនិមានភាពលរហ ទជាឈដើម” ។  

 ករថ្វ “និយាយយា៉ា ងឈនោះ (ឯវ ំវបទយ្យ)” រ ឺល ប់យា៉ា ងឈនោះ ។ ឈតើល ប់
ដូចឈមឋច ? រ ឺល បថ់្វ “ប្នអាវុឈសា ែញុមំិនដឹងយា៉ា ងឈនោះឈទ” ដូឈចបោះជាឈដើម ។ កបុងឈនាោះ 
 ករថ្វ “មិនដឹង (អជានំ)” រឺ កាលប្ដលមនិលជាប ។  ករថ្វ “មិនឈឃើញ (អបស្ស)ំ” 
រឺ កាលប្ដលមិន នឈឃើញ ។  ករថ្វ “ែញុ ឈំ លកុហកឈសាោះឈទ    (តុចឆ ំមសុា 
វិលប)ឹ”  នឈ ចកឋថី្វ ែញុ ឈំ លកុហក ែញុ ំននិយាយឈល ោះប្តបណំងឈ កល  ់ 
បឈញ្ញឆ ត ឲរឈរ កច់ិតថឈជឿែុ ឈសាោះឈទ ឈ ចកឋថី្ន កររប ់ែញុ ូំនរទឈទ ។  

 ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្ត មាគ ល់ថ្វែវួន នលត ់ដឹងពិត (អញ្ញរត អធិ- 
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ោន្ន)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុអបកចឈលមើនវបិ សនា (អារទធវបិស្សក) ឈលើកថ្លត
លកខណ៍មកពិចារណា ង្គខ រធមទ៌ាងំឡាយ កាលមិនទាន ់ឈលមចរុណអឝីឈសាោះ 
លសាប់ប្តមានមានោះដ៏ខាវ ងំឈ លរឺឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ ន ឈលមច ឈកើតឈ ើង ឈវៀរ
ប្លងប្ត មាគ ល់ដូឈចាប ោះឈចញ ភកិខុណាមួយ ឲរប្តមានឈ ចកឋលី ថ្វប ោមកប្ត
មា៉ាងឈហើយឈ លអួត (ឧតថរមិនុ សធម)៌  ូមផភីិកខុ ឈនោះកល៏តូវអាបតថិ រាជិកប្ដរ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញតថប្កផរឈឆបរ ធឹងវរគុ មុទា កបុងលកុង
ឈវសាលី ល រពនភិកខុ ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុល ប់ឧតថរមិនុ សធម៌ ដល់ពួកអបក
ល ុកឈនាោះ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្ត មាគ ល់ថ្វែវួន នលត ់ដឹងពិត (អញ្ញរត     
អធោិន្ន)” រឺជាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជាសាធារណ-
បផញ្ដតថិ, អនាណតថកិៈ ។ កាលឈបើភិកខុ ល ប់ធមម៌ាន្នជាឈដើមប្ដលមនិមាន 
តមប្ដលឈ លឈហើយឈោយន័យជាឈដើមថ្វ “ែញុ ំនចូលបឋមជាន” លប ិនឈបើ
ឈោកល បដ់ល់នរណាមួយប្ដលជាមនុ សជាតិ រឈំពចឈនាោះ លសាបប់្តឈរយល់
ឈ ចកឋីឈោយអាការណាមួយថ្វ “ភិកខុ រូបឈនោះជា្នោភី ឬជាលពោះអរយិៈ” ភិកខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិរាជិក ។ លប ិនឈបើឈរមនិដឹងឈទ ភិកខុ លតូវអាបតថិថុលវចច័យ ។ 
លប ិន ឈបើភិកខុ ល ប់ឈោយបប្ងឝងោនឈៅឈហតុឈផសង ឈោយន័យជាឈដើមថ្វ “ភិកខុ
ប្ដលឈៅកបុងវហិាររប ់អបក កពុំងចូលបឋមជាន” ភិកខុ លតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ។ 
លប ិនឈបើឈរមិនដឹង ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ។  

អនាបតថិ              មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អធោិបនន អាបរាបចនតស្ស = ភកិខុ ល ប់ឈោយ មាគ ល់ថ្វែវួន នលត ់ដងឹ 
២- អនុលលបន្នធបិ្ាយស្ស = ភិកខុមិនមានបណំងអួត 
៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
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៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖  

១- ឧតតរិមនុស្សធមមស្ស អតតន ិអសនតតា = ឧតថរមិនុ សធម៌មនិមានកបុងែវួន 
២- បាបិចឆតាយ តស្ស អាបរាចន ំ = មានឈ ចកឋីល ថ្វប ោមក ឈហើយល ប់
ឧតថរមិនុ សធមឈ៌នាោះ 

៣- អនញ្ជាបបទបសា = មិនប្មនជាការបប្ងឝងោនឈៅឈហតុឈផសង 
៤- យស្ស អាបរាបចត ិតស្ស មនុសស្ជាតិកតា = អបកប្ដលលតូវល ប់ឈនាោះ 
ជាមនុ សជាត ិ

៥- តំ មណំ វជិាននំ  = អបកដថ្ទយល់កបុងែណៈឈនាោះ  
 ិកាខ បទឈនោះ ជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 

ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣ ។  
ពណ៌នាឧតថរមិនុ សធមយ ិកាខ បទទី ៤ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

ឧទទដិ្ដា បោ អាយសមបន្នា ចតាាបរា បារាជកិា ធោា, បយស ំភិកខ ុអញ្ញ
តរំ វា អញ្ញតរំ វា អាបជជិតាា, ន លភត ិ ភកិខហូិ សទធ ឹ សំវាសំ, យថា បុបរ 
តថា បចាា បារាជិបកា បហាតិ អសវំាបសា ។ តតាាយសមបនត បចុាាម,ិ កចចិតថ 
បរិសុទាា ? ទុតយិម្ប ិបចុាាម,ិ កចចិតថ បរសិុទាា ? តតយិម្ប ិបចុាាម,ិ កចចិតថ 
បរិសុទាា ? បរិសុបទធតាាយសមបន្នា, តសាា តណុហី ។ ឯវបមតំ ធារយាម ិ។ 

 រាជិកុបទទបសា នដិ្ឋិបតា ។ 
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បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, អាបតថិឈ យ្ ោះ រាជកិទាងំ ៤ ែញុ ំ
លពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, បណាឋ អាបតថទិាងំ ៤ ឈនាោះ ភិកខុណាលតូវអាបតថិ
ណាមួយឈហើយ, ក៏មិន ននូវការឈៅរួមជាមួយនឹងភិកខុទាងំឡាយឈ ើយ, កាល
ពីមុនយា៉ា ងណាមញិ, លុោះខាងឈលកាយមក ភិកខុ ឈនាោះកជ៏ា រាជិករក វំា ោយ ន 
យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុងអាបតថ ិរាជិក
ទាងំ ៤ ឈនាោះ, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជា
រលមប់ពីរដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម
 ួរជារលមបប់ីដងឈទៀត ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ឈោកអបក
មានអាយុទាងំឡាយ ុទនប្តជាអបកបរ ុិទន កបុង រាជិកាបតថិទាងំ ៤ នុ៎ោះឈហើយ, 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនាោះ 
ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។ 

ចប ់រាជិកុឈទធ  ។ 

 ករថ្វ “បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ អាបតថឈិ យ្ ោះ រាជិកទាងំ 
៤ រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ (ឧទទិដ្ដា បោ អាយសមបន្នា ចតាាបរា   
បារាជិកា ធោា)” ឈនោះ ជាការបភំវឺជុវំញិ រាជិក ិកាខ បទប្ដល នឈលើក ប្មឋង
រួចឈហើយ កបុង តិឈមាកខុ ឈទធ ឈនោះ ។ ប៉ាុប្នថអបក ិការបផលីជាបថ្វ កាលរួបរួមអាបតថិ
 រាជកិទាងំអ ់ចូលោប  មាន ២៤ យា៉ា ង ។ ឈតើ ២៤ យា៉ា ងឈនាោះដូចឈមឋចែវោះ ? ។ 
 រាជិករប ់ភិកខុ ប្ដលមានប្ចងកបុងលពោះ លីមុនឈរ មាន ៤ យា៉ា ង, អសាធារណ-
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 រាជកិរប ់ភិកខុ នី មាន ៤ យា៉ា ង ដូឈចបោះ  រុបមក មាន ៨ យា៉ា ង ។ ឈៅមាន
 រាជកិ ១១ យា៉ា ងឈទៀត ឈ លរភឺាពអភ័ពឝរប ់មនុ ស ១១ ពួកមានមនុ ស
ឈែធើយជាឈដើម យកឈៅរួមនឹង រាជិក ៨ ខាងឈលើ  នជា រាជិក ១៩ ឈហើយឈៅ
បូកនឹង រាជិកមួយឈទៀតរប ់ភិកខុ នី ប្ដលនាងល ថ្វប ភាពជាលរហ ទឈហើយោ
 ិកាខ ឈៅជាលរហ ទ ក ៏នចនួំន រាជិក ២០ ។ ឈៅមាន រាជិក ៤ ឈផសងឈទៀត 
ប្ដលអាចាររែវោះឈៅថ្វ អនុឈោម រាជិក ទាក់ទងនឹងភកិខុ  ៤ រូបឈនោះរឺ ៖ 
១- លមព ី   = ភិកខុមានអងគជាតយា  
២- មុទបុិដ្ឋិបកា  = ភិកខុែបងទន ់
៣- បរស្ស អងគជាត ំមបុមន គ្ណាហតិ = ភកិខុយកមាត់ឈបៀបអងគជាតអបកដថ្ទ 
៤- បរស្ស អងគជាបត អភនិិសីទត ិ= ភិកខុអងគុយឈលើអងគជាតរប ់អបកដថ្ទ 
 រុបឈ ចកឋមីក កាលឈបើរួបរួម រាជិក ៤ ឈនោះ ឈៅនឹង រាជកិ ២០ ខាង

ឈដើម អបក ិការបផលីជាបថ្វ រាជិកទាងំអ ់មាន ២៤ យា៉ា ង ។  
  ករថ្វ “មិន ន វំា ជាមួយនឹងភិកខុទាងំឡាយ (ន លភត ិ ភិកខហូ ិ

សទធឹ សវំាសំ)” រឺ ភកិខុមិន ន វំា មានឧឈ  ថជាឈដើម ជាមួយនឹងភិកខុ
ទាងំឡាយ ។  ករថ្វ “កាលពីមុនយា៉ា ងណា កាលខាងឈលកាយ ក៏យា៉ា ងឈនាោះ 
(យថា បបរ តថា បចាា)”  នឈ ចកឋថី្វ កាលមុនយា៉ា ងណា រឺកាលប្ដលឈៅជា
លរហ ទ កាលប្ដលឈៅមនិទាន ់នឧប មផទ័ឈៅឈ ើយ កាលខាងឈលកាយ រឺ
កាលប្ដលឈោកលតូវអាបតថិ រាជិកឈហើយ ក៏ជាអបកឥត វំា  ដូចកាលមុន
ដូឈចាប ោះប្ដរ ។ ភកិខុ ឈនាោះ ប្លងមាន វំា មានឧឈ  ថជាឈដើម ជាមួយនឹងភកិខុ
ទាងំឡាយឈទៀតឈហើយ ។  
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 ករថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុងអាបតថិ
 រាជកិទាងំ ៤ ឈនាោះ (តតាាយសមបនត បចុាាម)ិ”  នឈ ចកឋថី្វ ែញុ លំពោះករុណា
 ូម ួរឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុងអាបតថ ិរាជកិទាងំ ៤ ឈនាោះថ្វឈតើ
ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ (កចចិតថ បរិសុទាា) ។  ករ លីថ្វ  
“កចចិតថ” ឈនាោះ < កចចិ + ឯតថ ។  នឈ ចកឋីថ្វ ឈតើឈោកទាងំឡាយបរ ុិទនឈហើយ
ឬ កបុងអាបតថ ិរាជកិទាងំ ៤ ឈនាោះ ។ មា៉ាងឈទៀត  ករថ្វ “កចចតិថ បរិសុទាា” 
 នឈ ចកឋថី្វ “ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ។  ករដឈ៏   កបុងទី
ទាងំពួង រឺង្គយយល់លសាប់ឈហើយ ។  

 រាជកិវណតនា ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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សងាទិអសសកណឍ  
ឥបម បោ បន្នយសមបន្នា បតរស សងោ្ទបិសសា ធោា ឧបទទស ំ      

អាគ្ចឆនត ិ។  
បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, អាបតថិឈ យ្ ោះ ងាទិឈ  ទាងំ ១៣ 

ឈនោះឯង មកកាន់ឧឈទធ  ។ 
 ករថ្វ “ទាងំឈនោះ (ឥបម បោ បន)” រជឺា ករល ប់កបុងឈពលឥ ូវឈនោះ រឺ

ឈលើកមក ប្មឋងកបុងទីចឈំ ោះមុែ ។  ករថ្វ “បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ 
(អាយសមបន្នា)” រឺជា ករឈៅដ៏ពីឈរាោះពិសា ។  ករថ្វ “១៣ (បតរស)” រជឺា
ចនួំនប្ដលកណំត់ឈោយការរាប់ ។  ករថ្វ “ ងាទិឈ   (សងោ្ទិបសសា)” 
រឺជាអាបតថិប្ដលមានឈ យ្ ោះឈៅយា៉ា ងឈនាោះ ។  ករថ្វ “ធម៌ទាងំឡាយ (ធោា)” 
រឺអាបតថិទាងំឡាយ ។  ករថ្វ “មកកាន់ឧឈទធ  (ឧបទទសំ អាគច្បឆនត)ិ” រឺមកកាន់
ការប្ដលលតវូ ប្មឋងឈ ើងឈោយ រុប មនិប្មនលោន់ប្តជា ករទូឈៅដូចកបុងនិទាន
ប្ដលប្ចងថ្វ “យសស សិយា អាបត្តិ = ភកិខុណាមួយមានអាបតថិ” ដូឈចាប ោះឈទ ។  

១- សកុកវិសសដឌសិកិាា បទ 
១- សបញ្ចតនកិា សុកកវិស្សដ្ឋិ, អញ្ញរត សបុិនន្នា សងោ្ទិបសបសា ។  

១- ភិកខុ ប្កវងញុងំទឹក ុកកៈឲរោវ តឈចញ, លតូវអាបតថិ ងាទិឈ  , ឈលើក
ប្លងប្តយល់ បឋិ ។ 

១- ពណ៌នាសកុកវសិសដឌសិកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ុកកវ ិសដឌិ ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖ 
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 ឈចតនារប ់ភកិខុ ឈនាោះមាន ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈោកឈ យ្ ោះថ្វ មានឈចតនា 
(សបញ្ចតន្ន) ។  ឈញ្ចតនានុ៎ោះ ឈលបើឈៅជា សបញ្ចតនិកា (ឈៅប្តប្លបថ្វ មាន
ឈចតនា ដប្ដល) ។ មា៉ាងឈទៀត  ឈញ្ចតនាថ្នការបឈញ្ចញទឹក ុកកៈឈនាោះ មាន, 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ការបឈញ្ចញទឹក ុកកៈឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  ឈញ្ចតនិកា ។  ករថ្វ 
“ញុងំទឹក ុកកៈឲរោវ តឈចញ (សុកកវិស្សដ្ឋ)ិ  នឈ ចកឋី បឈញ្ចញទឹក ុកកៈ ។  
កាលឈបើអងគជាតដល់នូវភាពរួរដល់កមយ (ឈ ើងរងឹ) ឈោយការឧបតទមមណាមួយ មាន
ការឧបតទមមពីតឈលមក (រាគ្ៈ) ជាឈដើម១ កាលប្ដលភកិខុអាងឈល ណាមួយ បណាឋ
ការមនិមានឈរារជាឈដើម ឈហើយពាយាមឈោយឈចតនាឈល ើបលសាលនឹងឲរឈចញ 
បណាឋ ទឹក ុកកៈ ១០ យា៉ា ងឈផសងោប ឈោយទាក់ទងនឹងទីអាល ័យនិងធាតុ មានពណ៌
ឈែៀវជាឈដើម២ ទឹក ុកកៈណាមួយោវ តឈចញចាកទី ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វញុងំទឹក ុកកៈ
ឲរោវ តឈចញ ។  ករថ្វ “ឈលើកប្លងប្តយល់ បឋិ (អញ្ញរត សបុិនន្នា)” រឺ
ឈលើកប្លងប្តការឈចញទឹក ុកកៈឯណា ប្ដលឈកើតមានឈ ើងកបុងឈពលយល់    
បថិឈនាោះ ។  ករថ្វ “ ងាទិឈ   (សងោ្ទិបសបសា)”  នឈ ចកឋថី្វ ការមាន
ឈចតនាតងំចិតថញុងំទឹក ុកកៈឲរោវ តឈចញ ឈលើកប្លងប្តយល់ បឋិឈនោះឈចញ
ជាកងថ្នអាបតថិឈ យ្ ោះថ្វ  ងាទិឈ   ។ ប៉ាុប្នថវចនតទៈ (ឈ ចកឋថី្ន ករ) កបុង
                                                           
១ អងគជាតរួរដល់កមយ (ឈ ើងរងឹ) ឈោយឈ ចកឋឧីបតទមម ៥ យា៉ា ងរ ឺ ១) ឈ ចកឋឧីបតទមមឈោយរារៈ,២)ឈ ចកឋី
ឧបតទមមឈោយោមក, ៣) ឈ ចកឋឧីបតទមមឈោយមូលត, ៤) ឈ ចកឋឧីបតទមមឈោយែរល់, ៥) ឈ ចកឋឧីបតទមមឈោយ
ដងកូវរមា ់ ។ 
២

      វ ិ    ៨                      សុកកនតិ ទស សុកាានិ នលំី បតីកំ បលាហិត-កំ ឱទាត ំ
តកកវណណំ ទកវណណំ បតលវណណំ មីរវណណំ ទធវិណណំ សប្បវិណណំ។ ទឹក ុកកៈមាន ១០ យា៉ា ងរ ឺទឹក ុកកៈពណ៌
ឈែៀវ ១, ទឹក ុកកៈពណ៌ឈលឿង ១, ទឹក ុកកៈពណ៌លកហម ១, ទឹក ុកកៈពណ៌  ១, ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹកឈោោះ
ខាប់ ១, ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹក ១, ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចឈលបង ១, ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹកឈោោះល  ់ ១, ទឹក ុកកៈ
ពណ៌ដូចទឹកឈោោះជូរ ១, ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹកឈោោះថ្វវ  ១។ 
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 ងាទិឈ  ឈនាោះរឺ  ងឃ ប្ដលភិកខុ ឈនាោះលតូវការកបុងកមយខាងឈដើម និងកបុងកមយដ៏
ឈ   ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អាបតថឈិនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  ងាទិឈ   ។ ឈតើមានអធិបាយ
ដូចឈមឋច ? អធិបាយថ្វ កាលប្ដលភិកខុ លតូវអាបតថិឈនោះឈហើយ មានបណំងចង់

ឈចញចាកអាបតថិ រឈបៀបឈចញចាកអាបតថិឈនាោះ មានដណំាកក់ាលឈធឝើដូចតឈៅ ៖  
១- តស្ស អាទិមហ ិ បចវ បរិវាសទានតាាយ សបង្ោ ឥចឆិតបព្វា = ភិកខុ ឈនាោះ
លតូវល ថ្វប រក ងឃ ឈដើមផឲីរ ងឃលបទានបរវិា  កបុងកមយខាងឈដើម 

២- អាទិបតា បសបស មបជ្ឈ ោនតតទានតាាយ មលូាយ បដ្ិកស្សបនន 
វា សហ ោនតតទានតាាយ សបង្ោ ឥចឆិតបព្វា = ភិកខុ ឈនាោះលតូវល ថ្វប រក
 ងឃ ឈដើមផឲីរ ងឃលបទានមានតថ ឬឈដើមផឲីរ ងឃលបទានមានតថលពមទាងំ 
មូោយបដិក សនៈ (ការទាញមកោក់កបុងមូោបតថិ) កបុងកមយកណាឋ ល
ប្ដលឈ   ល់អពីំកមយខាងឈដើម 

៣- អវសាបន អព្វោនតាាយ សបងោ្ ឥចឆិតបព្វា = ភិកខុ លតូវល ថ្វប រក ងឃ 
ឈដើមផអី ម នកមយ កបុងកមយចុងឈលកាយ ។  
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ កបុងអាបតថ ិងាទិឈ  ឈនោះ កមយ ូមផបី្តមួយ ឈបើ

ោយ ន ងឃឈទ មិនអាចឈធឝើឈៅរួច នឈ ើយ ។  រុបឈ ចកឋីមក ប្ដលឈៅថ្វ 
អាបតថ ិងាទិឈ   ឈល ោះភកិខុ ឈនាោះលតូវប្តល ថ្វប រក ងឃ កបុងកមយខាងឈដើម កមយ
កណាឋ ល និងកមយចុងឈលកាយ ។   

 ិកាខ បទ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនឈ យរ កភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុពាយាមញុងំទឹកអ ុចឲិរោវ តឈចញ ។  ករថ្វ “ឈលើកប្លង
ប្តយល់ បឋិ” ឈនោះ រជឺាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជា
អសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ លប ិនឈបើភិកខុ ឈលបើអបកដថ្ទឲរឈធឝើឈ ចកឋី
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ពាយាមលតង់អងគជាតរប ់ែវួន ញងំទឹក ុកកៈឲរោវ តឈចញ ភកិខុ ឈនាោះឈៅប្តលតូវ
អាបតថ ិងាទិឈ  ប្ដរ ។ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តភិកខុកាលពាយាមលតងនិ់មតិថ 
ឈោយអាការៈញក់ចឈងកោះកបុងអាកា  កល៏តូវអាបតថ ិងាទិឈ  ប្ដរ លប ិនឈបើ
ទឹក ុកកៈមិនឈចញឈទ ឈោកលតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើទឹក ុកកៈប្ដល
ោវ តឈនាោះ មានលបមាណឈោយឈហាចឈៅ ូមផលីតឹមប្តមួយឈលកប រប ់ តឝរុយដ៏
តូចមួយ ប៉ាុឈណតោះឈ យ្ ោះថ្វ ទឹក ុកកៈោវ តចាកទី ។ ឈបើឈទាោះបីទឹក ុកកៈឈនាោះមិន
ហូរចុោះកាន់រននឈនាម (ទកបសាត) កឈ៏ោយ ភកិខុ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។ ចូរ
កណំតច់ណំាថំ្វ ទឹក ុកកៈប្ដលោវ តចាកទីឈហើយ ឈទៀងប្តហូរចុោះកាន់រននឈនាម
ពំុខានឈ ើយ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាមានប្ចងទុកកបុងអដឌកថ្វទាងំឡាយថ្វ 
“ទកបសាតំ ឱតិណណមបតត វ ពហិ និកខបនត វា អនិកខបនត វា សង្ោទបិសបសា 
= ភិកខុ លតវូអាបតថិ ងាទិឈ   កបុងកាលលតមឹទឹក ុកកៈហូរចុោះកាន់រននឈនាម ឈទាោះ
ឈចញមកខាងឈលៅកឋី មនិឈចញមកកឋី១ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទ    មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនុបកកមនតសស្  = ភិកខុមិនពាយាមឲរឈចញ 
២- អបោចន្នធិបា្យស្ស = ភិកខុមិនមានបណំងឲរឈចញ 
៣- សុបិន ំបស្សនតស្ស  = ភិកខុយល់ បឋ ិ
៤- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

                                                           
១
            ៣៧           ៧   



132 
 



  ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 

១- បចតន្ន  = ភិកខុមានបណំងឲរោវ តឈចញ 
២- ឧបកកបោ = ភិកខុពាយាមឲរោវ តឈចញ 
៣- បោចន ំ = ទឹក ុកកៈោវ តឈចញតមការពាយាមឈនាោះ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូច នឈ លឈហើយ

កបុងបឋម រាជិក ិកាខ បទ (រឺជាបឋម រាជិក មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចិតថ, មានឈវទនា ២) ។  

ពណ៌នា ុកកវ ិសដឌិ ិកាខ បទទី ១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- កាយសសំគគសកិាា បទ 
២- បយា បន ភកិខុ ឱត្ឡិ្ណណ  វិបរិណបតន ចបិតតន, ោតគុាាបមន សទធ ឹ

កាយសំសគ្គ ំ សោបបជជយ្យ, ហតថគាាហ ំ វា បវណគិាាហំ វា              
អញ្ញតរស្ស វា អញ្ញតរស្ស វា អងគស្ស បរាមសនំ សង្ោទិបសបសា ។  

២- ភិកខុណាមួយ ប្ដលកាមរារៈលរប ងកត់ មានចិតថប្លបលបួល, ដល់លពមនូវ
កាយ  ំរគៈ មួយអឈនវើឈោយមាតុលោម, ឈទាោះចាប់ថ្ដកឋ ីចាប់ផបួង កក់ឋី ឬ
សាធ បអប្ងអលអវយវៈលតងណ់ាៗ កឋី, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។  

២.១- ពណ៌នាកាយសសំគគសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកាយ  ំរគ ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ប្ដលកាមរារៈលរប ងកត់ (ឱត្ិឡ្ណណ )”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ លតូវហ៊ាុម 
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ព័ទនឈោយតឈលមក (រាគៈ) ប្ដលឈកើតឈ ើងខាងកបុង ដូចជាមនុ សលតូវយកសជាឈដើម
ហ៊ាុមព័ទន នយ័មួយឈទៀតថ្វ ភិកខុ ចុោះឈៅកានត់ឈលមកឈោយែវួនឯង ឈៅឈពលប្ដល
ឈោកមនិ នពិចារណា ឈហើយឈកើតតឈលមក កបុងឈហតុប្ដលរួរឈកើតតឈលមកហាក ់
បីដូចជា តឝទាងំឡាយចុោះឈៅកាន់អណឋូ ងជាឈដើមដូឈចាប ោះ ។  ករឈនោះ ជាឈ យ្ ោះ
ឈៅភិកខុអបកមានតឈលមកកបុងការសាធ បអប្ងអលកាយ ។  

 ករថ្វ “មានចិតថប្លបលបលួ (វបិរិណបតន ចិបតតន)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ
មានចិតថលបលពឹតថឈៅជាលបការដថ្ទ  ត់បង់លបលកតភីាព ឈ លរឺតណំភវងគចិតថដ៏
សាអ តបរ ុិទន ។ នយ័មួយឈទៀតថ្វ ប្លបលបលួែុ ប្បបភាព មឋងឈឆវឆ្វ មឋងនឹង ហាក់
ដូចជាកពុំងឈោតពុោះកឈស្ត្ញ្ញជ លែុ ប្បបបទ ឈោយសារប្តលុោះកបុងអណំាចរារៈ 
(តឈលមក) តមប្ដលឈ លឈហើយ ។  

 ករថ្វ “មួយអឈនវើឈោយមាតុលោម (ោតគុាាបមន សទធឹ នឹងប្លបថ្វ ជាមួយ
នឹងមាតុលោម ក ៏ន)” រឺ ជាមួយនឹងល ីជាមនុ សប្ដលកពុំងប្តរ ់  ូមផឈីទើបប្ត
ឈកើតកបុងថ្ថងឈនាោះក៏ឈោយ ។  ករថ្វ “ដល់លពមនូវកាយ  ំរគៈ (កាយសសំគ្គ ំ
សោបបជជយ្យ)” រឺ ភិកខុដល់លពមនូវកាយ មផឈយារ មានការចាបថ់្ដជាឈដើម រឺ
ដល់លពមនូវអាការថ្នកាយោយ ោំប  ។  ករថ្វ “ឈទាោះចាប់ថ្ដកឋី (ហតថគាាហ ំ
វា)” ដូឈចបោះជាឈដើម រឈឺ លឈដើមផបីង្គា ញឲរឈឃើញឈ ចកឋីឈោយពិសាឋ រ ថ្នការ
ដល់លពមឈនាោះ ។ កបុងឈនាោះ ប្ប៉ាកថ្នអវយវៈ ប្ដលចាប់រាប់ពីរល់ឈដើមថ្ដ រហូតមក
ដល់ចុងលកចក ឈ យ្ ោះថ្វ ថ្ដ ។ ឯឈ យ្ ោះថ្វ ផបួង ក ់រឺជា ករឈៅឈៅឈលើ ណំុំ
 ក់ប្ដលឈរតុបប្តង ឈទាោះជា ក់ ុទន  នលកង ឬមិន នលកងកឋី ជា កោ់យ
ឈោយវតទុណាមួយ ដូចជាោយឈោយពណ៌ឈែៀវជាឈដើម, ោយឈោយអឈំ ោះ, 
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ល ក់, កលមង, មា ,  បំកឈឈើ, ប្កវមុកាឋ  ឬវលវិជាឈដើមកឋី ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ     
 ូមផបី្ត ក់និងឈរាម ក៏រាប់បញ្ចូ ល នប្ដរ ឈោយកានយ់កតម ករផបួង ក់ ។ 
 រុបឈ ចកឋីមក ការចាប់នូវថ្ដ ឈ យ្ ោះថ្វ ការចាបថ់្ដ ។ ការចាប់នូវផបួង ក ់
ឈ យ្ ោះថ្វ ចាបផ់បួង ក ់។ ឯការសាធ បអប្ងអលនូវ ររីៈឈផសងៗ ឈលៅប្តពីថ្ដនិងផបួង
 ក់ ឈ យ្ ោះថ្វសាធ បអប្ងអលលតងណ់ាៗ ។ ភកិខុណាដល់លពមនូវការចាប់ថ្ដ ឬនូវ
ការចាប់ផបួង ក ់ឬនូវការសាធ បអប្ងអលអវយវៈលតងណ់ាៗ ភិកខុ ឈនាោះលតូវកងអាបតថិ
មួយឈ យ្ ោះថ្វអាបតថិ ងាទិឈ   ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧទាយិឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុដល់លពមនូវកាយ  ំរគៈ (ការចាប់សាធ បអប្ងអលមនុ សល ី) ។ 
 ិកាខ បទឈនោះជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វ
ល ី កបុងមនុ សល ី ក៏ប៉ាោះ ឈោយឈហាចឈៅ  ូមផបី្តប៉ាោះឈរាមឈោយឈរាម លតូវអាបតថិ
 ងាទិឈ  , ន័យមួយឈទៀត ភិកខុ លតូវមនុ សល ីមកប៉ាោះ ឈោកពាយាមឈោយ
បណំងនឹងឈ ពឈមថុន ដងឹជាកច់ា ់នូវផ សៈ លតវូអាបតថ ិងាទិឈ   ។ ភិកខុ
ចាបម់នុ សល ីឈោយថ្ដមាខ ង ឯថ្ដមាខ ងឈទៀតប៉ាោះលតង់ឈនោះលតង់ឈនាោះ រហូតឈពញ
មួយថ្ថង ឈទាោះយា៉ា ងឈនោះកឈ៏ោយ ឈោកលតូវអាបតថិប្តមួយរត់១ ។ ន័យមួយឈផសង
ឈទៀត លប ិនឈបើភិកខុមិនចាប់ឈទ លោន់ប្តប៉ាោះ ប៉ាោះរហូតតងំប្តពីកាលរហូតដល់
ចុងឈជើង ឥតដកថ្ដឈចញទាល់ប្តឈសាោះ ភិកខុ ឈនោះកល៏តូវអាបតថិប្តមួយរត់ ។ ឈបើឈទាោះបី
ឈោកចាប់លមាមថ្ដទាងំ ៥ លពមោប ប្តមឋងកឈ៏ោយ ឈោកក៏ឈៅប្តលតូវអាបតថិប្ត
មួយ ។ ប្តឈបើភិកខុចាប់ប្តមឋង នូវលមាមថ្ដទាងំ ៥ រប ់មនុ សល ីឈផសងៗ ោប   ឈោក
                                                           
១
                           ១                                                   
                   



135 
 



លតូវអាបតថិ ៥ ។ ភិកខុអបកមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុងមនុ សល ី និងភិកខុអបកមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់កបុងមនុ សឈែធើយ មនុ សលបុ ឬ តឝតិរចាឆ ន (ឈហើយប៉ាោះឈោយតឈលមក) 
ឈោកលតូវអាបតថិថុលវចច័យ ។  ូមផកីបុងកាយ  ំរគៈ ឈោយកាយកឋី ឈោយវតទុជាប់
កាយកឋី ជាមួយនឹងអមនុ សល ី ឬមនុ សឈែធើយ កឈ៏ោកលតូវអាបតថិថុលវចច័យដូច
ោប  ។ កបុងការប៉ាោះវតទុជាបក់ាយរប ់ភកិខុជាមួយនឹងវតទុជាបក់ាយរប ់មនុ សល ី 
និងកបុងការប៉ាោះកាយមនុ សលបុ ជាឈដើម ភកិខុ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឥតថយិា ផុសយិោនស្ស បសវន្នធបិ្ាយស្ាប ិ កាបយន អវាយ-

មិតាា ផស្ស ំ បដ្ិវជិាននតស្ស = ភិកខុ លតូវមនុ សល ីប៉ាោះ ឈបើទុកជាមាន
បណំងឈ ព ប្តមនិពាយាមឈោយកាយ ដឹងជាក់នូវផ សៈ 

២- បោកាាធិបា្បយន ឥតថ ឹ ផុសនតស្ស = ភកិខុប៉ាោះមនុ សល ីឈោយបណំង
ឈរចឲររួចែវួន 

៣- អសញ្ចចិច   = ភិកខុមិនប្កវង 
៤- អសតិយា   = ភិកខុមិនមានសាយ រត ី
៥- អជាននតសស្   = ភិកខុមិនដឹង 
៦- អសាទិយនតស្ស  = ភិកខុមិនឈលតកអរ 
៧- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៨- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១០- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- មនុស្សតិថ ី   = មនុ សល ី 
២- ឥតថីសញ្ញតិា   = មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាមនុ សល ី 
៣- កាយសំសគ្គរាបគា  = មានតឈលមក (រារៈ) កបុងកាយ  ំរគៈ 
៤- បតន រាបគ្ន វាយាបោ  = មានឈ ចកឋីពាយាមឈោយរារៈឈនាោះ 
៥- ហតថគាាហាទិសោបជជនំ  = ដល់លពមនូវការចាប់ថ្ដជាឈដើម  
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូច នឈ លឈហើយ កបុង

បឋម រាជកិ ិកាខ បទ (រឺជាបឋម រាជកិ មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចិតថ, និងមានឈវទនា ២ ) ។  

ពណ៌នាកាយ  ំរគ ិកាខ បទទី ២ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- ទុដឌុលលវចាសកិាា បទ 
៣- បយា បន ភកិខុ ឱត្ិឡ្ណណ  វិបរណិបតន ចិបតតន ោតគុាាមំ ទុដ្ឋលុាាហ ិ

វាចាហិ ឱភាបសយ្យ យថាតំ យវុា យុវត ឹ បមថុនបូសញ្ហតិាហ ិ
សង្ោទិបសបសា។ 

៣- ភិកខុណាមួយ ប្ដលកាមរារៈលរប ងកត់ មានចិតថប្លបលបួល, និយាយប្ច
ចង់មាតុលោមឈោយ មឋអីាលកក់ៗ, ដូចលបុ កឈំោោះនិយាយប្ចចង់ល ីលកមុ ំ
ឈោយ មឋីប្ដលលបកបឈោយឈមថុន, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិងាទិឈ   ។  

៣.១- ពណ៌នាទុដឌុអលល ោសនសកិាា បទ  
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុដឌុលវវាចា ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 

ភាវៈថ្នភិកខុ ប្ដលមានកាមរារៈលរប ងកត់ និងភាវៈថ្នភិកខុ ប្ដលមានចិតថប្លប
លបលួ របផលីជាបទាកទ់ងនឹងតឈលមករឺឈ ចកឋីឈលតកអរកបុងការនិយាយ មឋអីាលកក់ ។ 
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 ករថ្វ “មាតុលោម  (ោតុគាាមំ)”  នដល់ មនុ សល ី ប្ដលអាចសាគ ល់លកខណៈ
 មឋីអាលកក ់ ឬមិនអាលកក ់ន ។  ករថ្វ “ឈោយ មឋអីាលកក់ៗ  (ទដុ្ឋលុាាហ ិ
វាចាហ)ិ” រឺ ឈោយ មឋទីាងំឡាយឈៅចឈំ ោះឈមថុនធមយ  ក់ព័នននឹងវចចមរគ (ទាឝ រ
បឈនាធ បង់) និងប ាវមរគ (ទាឝ រឈនាម) ។  ករថ្វ “និយាយប្ចចង់ (ឱភាបសយ្យ)” 
រឺ និយាយប្ញ៉ា  រឺថ្វ និយាយ ករអ ទនមយមានលបការឈផសងៗ ដូចជា   រឈ ើរ, 
បង្គអ ប,់  ុ,ំ ទទូច,  ួរ,  ួរបញ្ញជ ក,់ ល ប,់ បឈលងៀន និងឈជរ ។  ករថ្វ “តំ” កបុង
 ករថ្វ “យថា តំ” ឈនាោះ លតមឹប្តជានិ ត ( ប្ ប់) ឈ ចកឋីឈៅប្ត “ដូចលប ុ
កឈំោោះនិយាយប្ចចង់ល ីលកមុ ំ (យថា យុវា យុវតឹ)” ។ ឈបើតម ករឈនោះ នឹង
ឈឃើញ នថ្វ ជាអាការឥតរឈងកៀ កបុងការនិយាយប្ចចង់ ។  ករថ្វ “ឈោយ មឋី
ប្ដលលបកបឈោយឈមថុន (បមថុនូបសញ្ហតិាហិ)”  ឈនោះ ជា ករបង្គា ញលកខណៈ
ថ្ន មឋអីាលកក់ដល់កពូំល ។  ករថ្វ “ ងាទិឈ   (សងោ្ទិបសបសា)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ ភិកខុកាលនិយាយប្ចចងម់ាតុលោម ឈោយការ រឈ ើរឬបង្គអ ប ់ ទាក ់
ទងនឹងមរគទាងំ ២ កឋី ឈោយការ ុឈំមថុនជាឈដើមកឋី ឈោយ ករ   ណាមួយ
បណាឋ  ករទាងំ ៣ ឈនោះរឺ “      ,      ,   ឈភទពីរ (          
                       )”១ ដូឈចបោះកឋី ឈោយ ករឈជរកឋី ឈោកលតូវ
កងអាបតថិឈ យ្ ោះថ្វ ងាទិឈ   ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧទាយិឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុនិយាយប្ចចងម់ាតុលោម ឈោយ មឋីអាលកក់ ។  ិកាខ បទឈនោះជា
                                                           
១
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អសាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណតថិកៈ ។ កាលប្ដលភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វល ី 
កបុងមនុ សល ី និយាយប្ចចងត់មន័យដូចឈ ល ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តឈធឝើ
អាការថ្ដជាឈលរឿង មាគ ល់ លប ិនឈបើមនុ សល ីឈនាោះដឹងឈ ចកឋីឈនាោះកបុងែណៈ
ឈនាោះភាវ ម ឈោកលតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។ កបុងមនុ សឈែធើយ ឈោកលតូវអាបតថ ិ 
ថុលវចច័យ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វល ីកបុងមនុ សឈែធើយឈនាោះ ឈោកលតូវអាបតថិ
ទុកកដ ។ ភិកខុ និយាយប្ចចង់មឋងឈហើយមឋងឈទៀត និងភិកខុ និយាយប្ចចងម់នុ សល ី
ឈលចើននាក ់ ឈោយ មឋីប្តមួយ ឈោកលតូវអាបតថិ ឈោយរាប់តមចនួំន មឋី និង
ឈោយរាបត់មចនួំនមនុ សល ី ។ លប ិនឈបើភកិខុ និយាយប្ចចងម់នុ សល ីណា 
មនុ សល ីឈនាោះ មិនដងឹ ឈោកលតូវអាបតថថុិលវចចយ័ ។  ូមផកីបុងការ រឈ ើរជាឈដើម 
ខាងឈលកាមរាបច់ាបត់ងំពីឆអឹងដងកាបំិតចុោះមក ខាងឈលើរាបច់ាបត់ងំពីមណឍ ល
ជងគង់ឈ ើងឈៅ ឈោកលតូវអាបតថថុិលវចច័យ ។ កបុងមនុ សឈែធើយ ឈោកលតូវអាបតថិ
ទុកកដ ។ កបុងការឈ ល រឈ ើរជាឈដើម ខាងឈលើរាបច់ាប់តងំពីឆអងឹដងកាបំិតឈ ើង
ឈៅ ខាងឈលកាមរាប់ចាបត់ងំពីមណឍ លជងគង់ចុោះមក និងវតទុជាប់នឹងកាយ ឈោក
លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងទីទាងំពួងឈនាោះ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតថធោានសុាសនីបបុរកាារាន ំ = ភកិខុទាងំឡាយតងំចិតថកបុង ករឈលបៀន 
លបឈៅកបុងអតទនិងធមយៈ 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
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៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 

១- មនុស្សតិថ ី   = មនុ សល ី 
២- ឥតថីសញ្ញតិា   = មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វល ី 
៣- ទុដ្ឋលលវាចសា្ទរាបគា  = មានតឈលមកកបុងនិយាយ មឋីអាលកក ់
៤- បតន រាបគ្ន ឱភាសនំ  = និយាយប្ចចងត់មតឈលមកឈនាោះ 
៥- តំមណ ំវជិានន ំ  = ស្ត្ ថីឈនាោះដឹងកបុងែណៈឈនាោះ 

          ិកាខ បទទី ៣ ឈនោះ ជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ -
វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ, និងមានឈវទនា ២ ។  

ពណ៌នា     ឈោវ ភា ន ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- អតថកាមសកិាា បទ 
៤- បយា បន ភិកខុ ឱត្ិឡ្ណណ  វិបរណិបតន ចិបតតន ោតគុាាមស្ស          

សនតិបក អតតកាមបារចិរិយាយ វណណំ ភាបសយ្យ : ឯតទគ្គំ ភគ្និ ិ 
បារិចរយិាន ំយា ោទសិំ សីលវនត ំកល្ោណធមម ំរពហមចារ ឹឯបតន 
ធបមមន បរចិបរយោ្តិ បមថុនូបសញ្ហបិតន សងោ្ទិបសបសា ។ 

៤- ភិកខុណាមួយ ប្ដលកាមរារៈលរប ងកត ់មានចិតថប្លបលបលួ, និយាយ រឈ ើរ
រុណថ្នការបឈលមើែវួនឈោយកាម កបុង មាប កម់ាតុលោម ឈោយ មឋលីបកប 
ឈោយឈមថុនធមយថ្វ : “មាប លបអូនល ី ! ល ីណាបឈលមើអបកលបពឹតថលពហយចាររ 
មាន ីល មានកលាណធម៌ លបប្ហលដូចអាតយ  ឈោយឈមថុនធមយនុ៎ោះ, ការ
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បឈលមើឈនោះរប ់ល ីឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វជា កពូំលថ្នការបឈលមើទាងំឡាយ” ភិកខុ
ឈនាោះលតូវ អាបតថ ិងាទិឈ   ។ 

៤.១- ពណ៌នាអតថកាមសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអតថកាម ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
ភាវៈថ្នភិកខុ ប្ដលកាមរារៈលរប ងកត់ និងភាវៈថ្នភិកខុ ប្ដលមានចិតថប្លបលបួល 

របផលីជាបទាកទ់ងនឹងការបឈលមើែវួនឈោយកាម ។  ករថ្វ “កបុង មាប កម់ាតុលោម 
(ោតគុាមសស្ សនតិបក)” រឺកបុង មាប ក់រប ់មនុ សល ី តមលបការប្ដលឈ ល
ឈហើយ កបុងទុដឌុ ឈោវ ភា ន ិកាខ បទ ។  ករថ្វ “ការបឈលមើែវួនឈោយកាម (អតត
កាមបារិចរយិាយ)”  នឈ ចកឋថី្វ ការបឈលមើឈោយកាម ឈ លរឺឈមថុនធមយ 
ឈ យ្ ោះថ្វ ការបឈលមើឈោយកាម ។ មួយឈទៀត កាមប្ដលែវួនល ថ្វប ចង ់ន ឈ យ្ ោះ
ថ្វ អតថកាម ។ កាមប្ដលែវួនល ថ្វប   មា នឹងការបឈលមើ ផសចូំលោប ដូឈចបោះ ឈ យ្ ោះ
ថ្វ ការបឈលមើដល់ែវួនឈោយកាម (អតតកាម + បារិចរិយា > អតតកាមបា- រិ
ចរិយា) ។ ភិកខុ និយាយ រឈ ើររុណថ្នការបឈលមើែវួនឈោយកាមឈនាោះ ។  ករថ្វ 
“និយាយ រឈ ើរ (វណណំ ភាបសយ្យ)” រឺ ភិកខុ លបកា រុណ ល បអ់ានិ ងស ។ 
 ករថ្វ “នុោ៎ះជាកពូំល (ឯតទគ្គំ)” ជាឈដើម ជា ករពនរល់ឈហតុផលថ្នអាការ
និយាយ រឈ ើររុណថ្នការបឈលមើែវួនឈោយកាមឈនាោះ ។ ខាងឈលកាមឈនោះ ជា
ឈ ចកឋី ឈងខប ទាក់ទងនឹងការ មភ័នន ករកបុង ករទាងំឈនាោះ រឺ “ស្ត្ ថីណារបផ ី
បឈលមើ អភិរមរនូវ មណៈលបប្ហលអាតយ  ប្ដលជាអបកមាន ីល ឈល ោះឈវៀរចាក
ការ មាវ ប់ តឝមានជីវតិជាឈដើម ប្ដលជាអបកលបលពឹតថលពហយចាររ ឈល ោះឈវៀរចាក
ឈមថុនធមយ ប្ដលជាអបកមានកលាណធម៌ ឈល ោះមានទាងំ ីលទាងំលពហយចាររ 
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កាលឈបើស្ត្ ថីឈនាោះបឈលមើ មណៈលបប្ហលអាតយ យា៉ា ងឈនោះ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វការបឈលមើ
ដ៏កពូំល ថ្នការបឈលមើទាងំឡាយ” ។  ករថ្វ “ឈោយ មឋលីបកបឈោយឈមថុនធមយ 
ភិកខុ លតូវអាបតថ ិងាទិឈ   (បមថនុូបសញ្ហិបតន សងោ្ទិបសបសា)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ ភិកខុណាមួយកាលប្ដលនិយាយ រឈ ើររុណថ្នការបឈលមើឈោយកាម
ប្ដលែវួនល ថ្វប យា៉ា ងឈនោះ ឈ ល ករឈៅចឈំ ោះឈមថុនធមយថ្វ“នាងរួរឲរឈមថុន
ធមយដល់អាតយ ” ដូឈចបោះជាឈដើម ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនលពោះឧទាយិឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុនិយាយ រឈ ើររុណថ្នការបឈលមើែវួនឈោយកាម ។  ិកាខ បទ
ឈនោះជាអសាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណតថិកៈ ។ កាលប្ដលភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់
ថ្វល ី កបុងមនុ សល ី ឈហើយនិយាយ រឈ ើររុណថ្នការបឈលមើែវួនឈោយកាម 
តមន័យដូចឈ លនុោ៎ះ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តឈធឝើអាការថ្នថ្ដជាឈលរឿង មាគ ល់ 
លប ិនឈបើមនុ សល ីឈនាោះដឹងឈ ចកឋីឈនាោះ កបុងែណៈឈនាោះភាវ ម ភកិខុ លតូវអាបតថិ
 ងាទិឈ   ។ លប ិនឈបើស្ត្ ថីឈនាោះមិនដងឹ ឈោកលតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ។  ូមផ ី
ភិកខុអបកមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈែធើយ កបុងមនុ សឈែធើយ កល៏តូវអាបតថថុិលវចច័យ    ។ 
ភិកខុអបកមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វល ី កបុងមនុ សឈែធើយឈនាោះ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  

អនាបតថ ិ             មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ចីវរាទហី ិ វតថកុាបមហ ិ បារិចរិយាយ វណណ ំ ភាសនតស្ស ភកិខុ និយាយ
 រឈ ើររុណ ថ្នការបឈលមើឈោយវតទុកាមទាងំឡាយ មានចីវរជាឈដើម 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
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៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិ 
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 

១- មនុស្សតិថ ី  = មនុ សល ី 
២- ឥតថីសញ្ញតិា  = មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមនុ សល ី 
៣- អតតកាមបារិចរិយាយ រាបគា = មានតឈលមកកបុងការបឈលមើែវួនឈោយកាម 
៤- បតន រាបគ្ន វណណភណន ំ = និយាយ រឈ ើរតមតឈលមកឈនាោះ 
៥- តំ មណំ វជិានន ំ  = មនុ សល ីដឹងកបុងែណៈឈនាោះ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូច នឈ លឈហើយ កបុង    

ទុដឌុ ឈោវ ភា ន ិកាខ បទ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,    
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ, និងមានឈវទនា ២ ) ។ 

ពណ៌នាអតថកាម ិកាខ បទទី ៤ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- សញ្ចរតិថសកិាា បទ 
៥- បយា បន ភកិខុ សញ្ចរិតត ំ សោបបជជយយ្ ឥតថិយា វា បុរិសមត ឹ         

បុរិសស្ស វា ឥតថមីត ឹ ជាយតតបន វា ជារតតបន វា អនតមបសា                 
តំមណកិាយប ិសងោ្ទិបសបសា ។ 

៥- ភិកខុណាមួយ លបលពឹតថនិយាយដកឹនា,ំ ល ប់ឈ ចកឋីល ថ្វប រប ់បុរ ដល់
ស្ត្ ថីកឋ,ី ល បឈ់ ចកឋីល ថ្វប រប ់ស្ត្ ថីដល់បុរ កឋ,ី ឲរ នោប ជាបឋីលបពននឬជា
 ហាយ យនន, ឈោយឈហាចឈៅ  ូមផបី្ត ល បដ់ល់ស្ត្ ថីឈព ា, ភកិខុ ឈនាោះ
លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។  
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៥- ពណ៌នាសញ្ចរតិថសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង        ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 

  ករថ្វ “លបលពឹតថ (សញ្ចរិតតំ)”  នដល់ កិរយិានា ំករចុោះឈ ើងៗ កបុង
រវាងស្ត្ ថីនិងបុរ  ។  ករថ្វ “និយាយដឹកនា ំ (សោបបជជយ្យ)” រឺ លបលពឹតថឈធឝើ
យា៉ា ងលបថ្ព នូវការទទួល ករ, ការសាកលផងឈៅនិយាយឈមើល និងការលត ប់
មកល ប់វញិ ។  ករថ្វ “ដល់ស្ត្ ថីកឋ”ី ជាឈដើមឈនោះ ជា ករល ប់ឈហតុផលថ្ន
អាការនិយាយដឹកនា ំ ។ បណាឋ  ករទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “ល បឈ់ ចកឋីល ថ្វប
រប ់បុរ ដល់ស្ត្ ថីកឋី (ឥតថិយា វា បុរិសមតឹ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុកាលលតូវបុរ 
បញ្ជូ នឈៅកឋី លតូវសាចញ់តិរប ់បុរ មានមាឋ យជាឈដើមបញ្ជូ នឈៅកឋី ក ៏នល ប់
ដល់ស្ត្ ថី នូវឈ ចកឋីល ថ្វប រឺបណំងរប ់បុរ  ។  ករថ្វ “ល ប់ឈ ចកឋលី ថ្វប
រប ់ស្ត្ ថីដល់បុរ កឋី (បុរសិស្ស វា ឥតថិមតឹ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុកាលលតូវស្ត្ ថី
បញ្ជូ នឈៅកឋី លតូវសាចញ់តិរប ់ស្ត្ ថីមានមាឋ យជាឈដើមបញ្ជូ នឈៅកឋី ក៏ល បដ់ល់
បុរ  នូវឈ ចកឋីល ថ្វប រឺបណំងរប ់ស្ត្ ថី ។  ករថ្វ “ឲរ នោប ជាបឋីលបពនន ឬជា
 ហាយ យនន (ជាយតតបន វា ជារតតបន វា)” រឺ ឲរ នភាពជាបឋីលបពននកឋ ីឲរ ន
ភាពជា ហាយ យននកឋី ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ភកិខុកាលប្ដលល ប់ដល់ស្ត្ ថី នូវ
ឈ ចកឋីល ថ្វប រប ់បុរ  ឈ យ្ ោះថ្វល បឲ់រ នោប ជាបឋីលបពនន, កាលឈបើល ប់ដល់
បុរ  នូវឈ ចកឋលី ថ្វប រប ់ស្ត្ ថី ឈ យ្ ោះថ្វល បឲ់រជា ហាយ យនន ។ ន័យមួយ
ឈទៀតថ្វ ភិកខុកាលប្ដលល បដ់ល់ស្ត្ ថី នូវឈ ចកឋលី ថ្វប រប ់បុរ ឈនាោះឯង ឈទាោះ
ឈោកល បឲ់រជាលបពនន កបុងភាពជាលបពននជានិចចនិរនថរក៍ឋី (នពិទធភរិយភាព) ឲរ
ជា ហាយ យនន កបុងភាពជាអបកលបលពឹតថែុ កឋី (មិចាាចារភាព) ។ ឈហតុឈនាោះ 
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 នជាមានអធបិាយទុកកបុងបទ        ករឈនាោះ១ថ្វ “ឲរជាលបពនន រកឺារ
ល ប់ថ្វ នាងនឹងជាលបពនន (ជាយា) រប ់ោត,់ ឬឲរជា ហាយ យនន រកឺារ
ល ប់ថ្វ នាងនឹងជា ហាយ យនន (ជារ)ី រប ់ោត់” ។ ឈបើតមឧ យឈនោះ អបក
 ិការបផលីជាប ករប្ដលអាចឈលបើ នថ្វ “អបកនឹងជាបឋី (បត)ិ រប ់នាង, អបក
នឹងជា ហាយ យនន (ជារៈ) រប ់នាង” ។  ករថ្វ “ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត
ល បដ់ល់ស្ត្ ថីឈព ា (អនតមបសា តងខណកិាយប)ិ” រឺ ឈបើតមការកណំតយ់ា៉ា ង
ទាបបផុំត ឲរប្តស្ត្ ថីណាមួយប្ដលបុរ ឈៅរួមកបុងែណៈឈនាោះ មួយល បក់ឈនាោះ 
ឈោកឈៅថ្វ ស្ត្ ថីឈព ា  នឈ ចកឋីថ្វ  ហាយមួយប្ភវត ។  ូមផភីិកខុ ល បដ់ល់
ស្ត្ ថី នូវឈ ចកឋីល ថ្វប រប ់បុរ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “នាងនឹងជា ហាយ យននមួយប្ភវត 
(មហុតុតកិា) រប ់បុរ ឈនាោះ” ដូឈចបោះ ឈោកលតវូអាបតថិ ងាទិឈ   ។ ឈបើនិយាយ
តមឧ យឈនោះ អបក ិការបផលីជាបថ្វ “ ូមផបី្តភកិខុ ល ប់នូវឈ ចកឋីល ថ្វប រប ់
ស្ត្ ថី ដល់បុរ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបកនឹងជា ហាយ យននមួយប្ភវត (មហុុតតបិកា) 
រប ់ស្ត្ ថីឈនាោះ” ដូឈចបោះ ឈោកលតូវអាបតថិ ងាទិឈ  ” ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនលពោះឧទាយិឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុលបលពឹតថនិយាយដឹកនា ំ ។  ករថ្វ “ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តល ប់
ដល់ស្ត្ ថីឈព ា (អនតមបសា តងខណិកាយប)ិ” រឺជាអនុបផញ្ដតថ ិ កបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថកិៈ ឈោយ អំាងន័យឈនោះថ្វ “ភកិខុទទួល
 ករ, ភកិខុ និយាយសាកលផងឈមើល, និងភិកខុ ល បឲ់រអឈនថវា ិកនាមំកវញិ”២ ។ 
 ករប្ដលរបផនិីយាយកបុងទីឈនោះ មនិលយមលោន់ឈសាោះ កាលភកិខុ ល ប់ឈ ចកឋី
                                                           
១
      វ ិ   ១៣៣   
២      វ.ិ   ១៧    
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ល ថ្វប រប ់បុរ  ដល់ស្ត្ ថីណាមួយ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តដល់មាឋ យ ឈោក
ចង់ឈ លថ្វ “តមដណឹំងឮថ្វ  ូមឲរនាងជាភិរយិាប្ដលបុរ ទិញឈោយលទពរ” 
លប ិនឈបើឈោកល បឈ់ោយអាការណាមួយ បណាឋ ពពួកភរយិាមានឆនធវា ិនី-
ភរយិាជាឈដើម២ ឈទាោះស្ត្ ថីឈនាោះយល់លពមកឋ ី មិនយល់លពមកឋី កាលឈោកលត ប់
មកល ប់ដណឹំងឈនាោះ ដល់បុរ ប្ដលបញ្ជូ នឈោកឈៅឈនាោះវញិ ឈោកលតូវអាបតថ ិ
 ងាទិឈ    ។ ការប្ដលស្ត្ ថីឈនាោះ នជាភរយិារប ់បុរ ឈនាោះ ឬមិន នក៏
ឈោយ មនិប្មនជាឈហតុឈទ ។ ប៉ាុប្នថកាលភកិខុ លតូវបុរ បញ្ជូ នឈៅថ្វ “ ូមឈោក
ល បស់្ត្ ថីប្ដលមាឋ យរកា” ឈោកឈៅល ប់ស្ត្ ថីឈផសង មានស្ត្ ថីប្ដលបិតរកាជាឈដើម 
ណាមួយ ឈនោះចាតថ់្វជាការែុ  ឈងកត ។ ភិកខុ ប្ដលយល់លពមទទួល កររប ់
បុរ ឬស្ត្ ថី ឈោយកាយ ឈោយវាចា ឬឈោយកាយនិងវាចា ឈហើយល ប់ដល់ស្ត្ ថីឬ
បុរ ឈនាោះកឋី ឈលបើឈរឲរល បដ់ល់កឋី កាលលត បម់កល បដ់ណឹំងឈនាោះដល់បុរ 
អបកបញ្ជូ នឈៅ ឈោយែវួនឯងវញិកឋ ី ឈលបើអបកឈផសងឲរល ប់ជនួំ ែវួនកឋ ី លតូវអាបតថិ
 ងាទិឈ   ។ តមលបការប្ដលឈលើកមកប៉ាុឈណតោះ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ភិកខុ
                                                           
២

 កបុង ញ្ចរតិថ ិកាខ បទវភិងគ ថ្នវន័ិយបដិកភារ ២ ប្ចងថ្វ ភរយិា មាន ២០ ពួករ ឺោតុរកខតិា = ស្ត្ ថីប្ដល
មាតរកា ១, បិតរុកខិតា = ស្ត្ ថីប្ដលបតិរកា ១, ោតាបិតរុកខិតា = ស្ត្ ថីប្ដលមាតនិងបតិរកា ១, ភាតុរ
កខិតា = ស្ត្ ថីប្ដលបងបអូនលបុ រកា ១, ភគ្និីរកខតិា = ស្ត្ ថីប្ដលបងបអូនល ីរកា ១, ញាតិរកខិតា = ស្ត្ ថីប្ដល
ញតរិកា ១, បគាតតរកខិតា = ស្ត្ ថីប្ដលឈោតថវងសឈ យើោប រកា ១, ធមមរកខិតា = ស្ត្ ថីប្ដលធម៌រកា ១, សារកាា = 
ស្ត្ ថីប្ដលមានការរកា ១, សបរិទណាឌ = ស្ត្ ថីប្ដលមានអាជាញ ឈោយជុវំញិ ១, ធនកកីតា = ស្ត្ ថីប្ដលបុរ 
ឈោោះមកឈោយលទពរ ១, ឆនទវាសនិី = ស្ត្ ថីប្ដលឈៅរួមឈោយឈ ចកឋឈីពញចតិថ ១, បភាគ្វាសិនី = ស្ត្ ថីប្ដល
ឈៅរួមឈោយឈភារៈ ១, បដ្វាសិន ី = ស្ត្ ថីប្ដលឈៅឈោយកណំាត់ ពំត់ ១, ឱទបតតវាសិន ី = ស្ត្ ថីប្ដលពួក
ញតចិាប់ថ្ដផគុជំាមួយនឹងបុរ លជលក់កបុងភាជន៍ទឹក ១, ឱភដ្ចមុពដ្ដ = ស្ត្ ថីប្ដលបុរ ោក់លទនូលឲរ ១, 
ទាសីភរយិា = ស្ត្ ថីប្ដលជាទា ីផង ជាភរយិាផង ១, កមមការភីរយិា = ស្ត្ ថីប្ដលឈធឝើការឈបួលផង ជាភរយិា
ផង ១, ធជាហដ្ដ = ស្ត្ ថីប្ដលឈរចាប់ពីកងទព័យកមកឈធឝើជាភរយិា ១, មុហតុតិកា = ស្ត្ ថីប្ដលបុរ  នឈៅ
រួមប្តមួយរឈំពច ១ ។ 
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ទទួល ករ ១ ភកិខុ ឈៅនិយាយលផងឈមើល ១ លត ប់មកល ប់វញិ ១ លុោះប្តលបជុំ
ឈោយអងគទាងំ ៣ ឈនោះ ឈទើបចាតថ់្វជាការឈធឝើ ឈលមចពិត ។ កបុងចឈំណាមអងគ
ទាងំ ៣ ឈនោះ ភកិខុ ឈធឝើ ឈលមចឈោយអងគ ២ ណាក៏ឈោយ លតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ឈធឝើ
 ឈលមចឈោយអងគ ៣ ចឈំ ោះមនុ សឈែធើយ លតូវអាបតថិថុលវចច័យ ឈធឝើ ឈលមចឈោយ
អងគ ១ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សង្ឃស្ស វា កិបចចន គ្ចឆនតសស្ = ភិកខុ ឈៅឈោយកិចចរប ់ ងឃ 
២- បចតិយស្ស វា កបិចចន គ្ចឆនតសស្ = ភិកខុ ឈៅឈោយកិចចរប ់ឈចតិយ 
៣- គ្ិលានស្ស វា កបិចចន គ្ចឆនតសស្ = ភិកខុ ឈៅឈោយកិចចរប ់អបកជងំ ឺ
៤- ឧមមតតកស្ស    = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស    = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស    = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្   = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 

១- បយសុ សញ្ចរតិតំ សោបជជតិ បតសំ មនុសស្ជាតិកតា = អបកប្ដលលតូវ
លបលពឹតថនិយាយដឹកនា ំជាមនុ សជាត ិ

២- ន ន្នលំវចនយីតា = ពួកឈរមិនប្មនជាបឋឬីលបពននមកពីមុន ឬធាវ ប់ជា
បឋីឬលបពននប្តឈលងលោះោប ោច់ឈហើយ 

៣- បដ្ិគ្គណហន ំ  = មានការទទួល ករ 
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៤- វីមំសន ំ  = មានការឈៅនិយាយសាកលផងឈមើល 
៥- បចាោហរណ ំ  = មានការលត ប់មកល ប់ដណឹំងដល់ឈរវញិ ។  
អាបតថិឈនោះមាន មុោឌ ន ៦ រឺ កាលឈបើភិកខុមិនដឹងបញ្ដតថិ ឬភាពជាបឋលីបពនន

ប្ដលប្លងលោះោប ោច់ឈហើយ ទទួលនូវ ករបណាឋ  ំ ឈោយកាយវកិារ សាកលផង
ឈមើលយា៉ា ងឈនាោះឈហើយ លត ប់មកល បយ់ា៉ា ងឈនាោះវញិ ឈនោះចាតថ់្វអាបតថិឈកើត
ឈ ើងអពីំកាយ (កាយសមុដ្ដាន) ។ កាលប្ដលភិកខុ លតូវបុរ ណាមាប ក់ល បថ់្វ 
“ស្ត្ ថីឈ យ្ ោះឈនោះ កបុងទីឯឈណាោះ នឹងមក ឈោករបផដីឹងចតិថរប ់នាង” ឈោកយល់
លពមទទួល ករ “ចឈលមើពរ (សាធ)ុ” កាលឈបើស្ត្ ថីឈនាោះមកដល់ ភិកខុក៏ល ប់ កាល
បុរ ឈនាោះមកដល់ ឈោកក៏ល បឈ់ទៀត  ឈនោះចាត់ថ្វអាបតថិឈកើតឈ ើងអពីំវាចា 
(វាចាសមដុ្ដាន) ឈល ោះឈោកមិន នឈធឝើអឝីឈោយកាយ ។ កបុងកាលឈោកទទួល
 ករទឋ ឈំផញើ ឈោយវាចាថ្វ “ចឈលមើនពរ” និមនថឈៅកាន់ផធោះរប ់ស្ត្ ថីឈនាោះ ឈោយ
ករណីយកិចចអឝីមួយកឋ ី ឈៅកបុងទីឈផសងកឋ ី លសាប់ប្តជួបនាង ក៏សាកលផងនិយាយ 
តមវចីឈភទ ឈហើយឈចញអពីំទីឈនាោះឈោយឈហតុឈផសងឈទៀត លសាប ់ ប្តជួបបុរ 
ឈនាោះកបុងឈពលណាមួយ ក៏ល ប់ដណឹំងដល់ឈរ ឈនោះកច៏ាត់ថ្វអាបតថិឈកើតឈ ើង
អពីំវាចាប្ដរ ។ កាលប្ដលភិកខុមនិដងឹបញ្ដតថិ ឈទាោះបីលពោះែីណាល ពក៏ឈោយ ឈោក
និមនថឈៅល ប់ឈញមល ីប្ដលប្លងលោះោប ោច់ឈហើយ តម ករល ប់រប ់ឈញម
លបុ ថ្វ “ឈញមល ី  ូមឈញមឈៅបឈលមើឈញមលប ុរប ់អាតយ ” ឈហើយលត ប់
មកវញិ ឈនោះចាតជ់ាអាបតថិឈកើតឈ ើងអពីំកាយវាចា (កាយវាចាសមុដ្ដាន) ។ 
ទាងំ ៣ ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ អចតិថក មុោឌ ន ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើឈោកដងឹអបកទាងំពីរ
ប្លងលោះោប ោច់ឈហើយ ឈោកនិយាយដឹកនាតំមនយ័ទាងំ ៣ ឈនាោះឯង  មុោឌ ន
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ទាងំ ៣ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ  ចតិថក មុោឌ ន ឈល ោះចិតថ នដឹងអបកទាងំពីរឈនាោះ
ប្លងលោះោប ោច់ឈហើយ ។  ិកាខ បទឈនោះជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,   
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, ជាចិតថ ៣ កបុងអាបតថឈិនាោះមានកុ លចិតថជាឈដើម, 
ជាឈវទនា ៣ មាន ុែឈវទនាជាឈដើម ។  

ពណ៌នា ញ្ច រតិថ ិកាខ បទទី ៥ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- កដុិការសកិាា បទ 
៦- សញ្ជាចកិាយ បន ភិកខនុ្ន កុដ្ ឹ ការយោបនន អស្ាមិក ំ    

អតតុបទទសំ បោណកិា កាបរតព្វា តរតិទ ំ បោណ ំ : ទឃីបសា 
ទាាទសវិទតថិបយា សុគ្តវិទតថយិា តិរយិ ំ សតតនតរា; ភិកខ ូ អភបិនតព្វា 
វតថុបទសន្នយ; បតហិ ភិកខូហ ិ វតថុ ំ បទបសតពវំ អន្នរមភំ សបរកិកមន;ំ 
សារបមភ បច ភិកខ ុវតថុសម ឹអបរិកកមបន សញ្ជាចកិាយ កដុ្ ឹកាបរយយ្, 
ភិកខូ វា អនភិបនយ្យ វតថុបទសន្នយ បោណំ វា អតិក្កក បមយ្យ, 
សង្ោទិបសបសា ។  

៦- កាលឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើកុដិប្ដលពំុមានទាយកជាមាច  ់រប ់ ចឈំ ោះជាទីឈៅ
ថ្នែវួន ឈោយការ ូមឈលរឿងឧបករណ៍មកែវួនឯង លតូវឈធឝើឲរលបកបឈោយ
លបមាណ, លបមាណកុដិឈនាោះរ ឺ : បឈណាឋ យ ១២ ចអំាម ទទឹង ៧ ចអំាម, 
ឈោយចអំាមលពោះ ុរត វា ់កបុងខាងកបុង; លតូវនាភំិកខុទាងំឡាយមក ប្មឋង
ទីឲរ, ភកិខុទាងំឈនាោះ របផ ីប្មឋងទីប្ដលមិនមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  មានឧបចារៈ
ឲរ; ឈបើភកិខុឲរឈរឈធឝើកុដិឈោយការ ូមឈលរឿងឧបករណ៍ឈរមកែវួនឯង កបុងទី
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ប្ដលមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  ទាងំមិនមានឧបចារៈកឋ,ី មនិនាភំិកខុទាងំឡាយមក
 ប្មឋងទីឲរកឋី, ឈធឝើឲរកនវងហួ លបមាណកឋ,ី លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។ 

៦- ពណ៌នាកដុកិារសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង       ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖  
កបុង ករថ្វ “ឈោយការ ុឈំលរឿងឧបករណ៍មកែវួនឯង (សញ្ជាចិកាយ 

បន)” ឈនោះ មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ការ ុបំ្ដលលបលពឹតថឈៅឈោយែវួនឯង ឈៅថ្វ  ុំ
ឈោយែវួនឯង (សញ្ជាចកិា) ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ករថ្វ “សញ្ជាចកិាយ” 
មានអធិបាយថ្វ “ឈោយការ ុរំប ់ែវួន (អតតបន្ន យាចន្នយ)”  នឈ ចកឋី
ថ្វ “ឈោយឧបករណ៍ទាងំឡាយ ប្ដល ន ុឈំោយែវួនឯង” ។ កបុងឈនាោះ ការ ុំ
ឧបក ណ៍អឝីមួយប្ដលអបកដថ្ទកានក់ាប់ ទាកទ់ងនឹងទឋ ចត់ថ្មវឈដើម១ (មនិឲរតថ្មវ
ឈដើមវញិឈសាោះ) មិនរួរ ។ ឯការ ុជំារប ់ែចី (ឈលបើមួយរយៈកាល ិន) រួរ ។ ឯការ 
 ុថំ្វ “ ូមអបកឲរនូវបុរ  ឈដើមផជីា មាវ ញ់ (ឈដើមផ ីនជាោប ) ឈដើមផជួីយកិចចការ 
(កមមករណ)” រួរ ។  ូមផកីារ ុនូំវបុរ ិតទករ រួរ ។ ប្ដលឈៅថ្វ បុរ ិតទករ រឺ
ជាហតទកមយប្ដលឈធឝើឈោយបុរ  មានជាងឈឈើជាឈដើម ។ ការ ុឈំោយឈ លថ្វ 
“ចូរឲរបុរ ិតទករ” ឬ “ចូរឲរហតទកមយ” រួរ ។ ប្ដលឈៅថ្វ ហតទកមយ ពំុប្មនជាវតទុអឝី
ណាមួយឈទ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ការ ុកំាលឈបើលតូវឈរ ួរថ្វ “បពិលតឈោកដ៏
ចឈលមើន ឈតើឈោកមាច  ់និមនថមកឈធឝើអឝី” ដូឈចបោះកឋី ឥតឈរ ួរដូឈចបោះកឋី រួរ ។ មិនមាន
ឈទា  ឈល ោះការប្ល ក ុជំាបចចយ័ឈទ (វញិ្ញតតិប្បចចយា បទាបសា នតថិ) ។ ប៉ាុប្នថ
កិចចការរប ់ែវួន ពំុរួរ ុនឹំងពួកល នលមឹរជាឈដើម ។  ករថ្វ “កុដិ (កុដ្)ឹ”  ន
ដល់ កុដិណាមួយ បណាឋ កុដោិបខាងកបុង ឬកុដិោបខាងឈលៅ ។ បណាឋ កុដិ
ទាងំ ២ លបឈភទឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ កុដិោបខាងកបុង (ឧលលតិាា ន្នម) រឺ កុដិ
                                                           
១
                                                                             
             ឯ     
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ប្ដលមិនភាជ បទី់មនិោបឈផសងៗ ដូច  រ ធបឹម លកបទាឝ រ បងអួច និងបពំង់ប្ផសងជា
ឈដើម ឈៅតជាមួយនឹងជញ្ញជ ងំ កបុងទីប្ដលោបឈផសងៗ រួចឈហើយោបឈោយ
កឈំ រឬដី អិតខាងកបុងដបូំល ។ ប្ដលឈៅថ្វ កុដិោបខាងឈលៅ (អវលិតាា 
ន្នម) រោឺបខាងឈលៅដបូំល តមន័យប្ដលឈ លឈហើយនុ៎ោះ ។ កុដិឈ យ្ ោះថ្វ
ោបទាងំខាងកបុងនិងោបទាងំខាងឈលៅ រឺកុដោិបខាងកបុងផង ខាងឈលៅផង 
ថ្នដបូំល យា៉ា ងឈនាោះឯង ។  ករថ្វ “កាលឈបើភកិខុឲរឈរឈធឝើ (ការយោបនន)” រឺ
កាលឈបើភិកខុ ឈធឝើឈោយែវួនឯងកឋ ី ឲរឈរឈធឝើតមបង្គគ ប់កឋី ។  ករថ្វ “ប្ដលពំុមាន
ទាយកជាមាច  ់រប ់ (អស្ាមិក)ំ” របឺ្ដលល  ចាកទាយកអបកឈធឝើលបឈរន ។ 
 ករថ្វ “ចឈំ ោះជាទីឈៅថ្នែវួន (អតថុ ឈទធ )ំ” រកុឺដិឈនាោះមានែវួនជាទីចឈំ ោះយា៉ា ង
ឈនោះថ្វ „ឈនោះជាអោរឈៅរប ់អញ” ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កុដិឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ អតថុឈទធសា 
(ចឈំ ោះជាទីឈៅថ្នែវួន) ។ ភិកខុ ឈធឝើកុដិចឈំ ោះជាទីឈៅថ្នែវួនឈនាោះ ។  ករថ្វ “លតូវ
ឈធឝើឲរលបកបឈោយលបមាណ (បោណកិា   កាបរតព្វា” រឺ របផឈីធឝើឲរលតឹមលតូវ
តមលបមាណ ។  ករថ្វ “លបមាណកុដិឈនាោះរឺ (តរតិទំ បោណ)ំ”  នឈ ចកឋី
ថ្វ លបមាណថ្នកុដិឈនាោះ មានដូចតឈៅឈនោះ ។  

 ករថ្វ “បឈណាឋ យ (ទឃីបសា)” រឺ ជាលបប្វងប្ដលប្វង ។ កបុង ករថ្វ 
“១២ ចអំាម ឈោយចអំាមលពោះ ុរត (ទាាទស វទិតថបិយា សុគ្តវទិតថយិា)” មាន
ឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ ដូឈចបោះ ប្ដលឈៅថ្វ ចអំាមលពោះ ុរត រឺឈ យើនឹង ៣ ចអំាមរប ់
មជឈមិបុរ  កបុង មយ័បចចុបផនបឈនោះ ឈបើវា ់តមហតទរប ់ជាងឈឈើ រឈឺ យើនឹង ១ 
ហតទកនវោះ (ទយិប្ោ្ ហបតាា) ។ ប្តកាលនឹងវា ់ ភកិខុមិនលតូវចាបយ់កទីបផុំតថ្ន
ដី អិតធបំ្ដលោក់មុនឈរលតង់ជញ្ញជ ងំខាងឈលៅកុដិឈទ លតូវវា ់ ១២ ចអំាម តមទី
បផុំតថ្នដុចំឈំបើង ។ លប ិនឈបើដុចំឈំបើង មិនជាតលមូវការឈទ ភិកខុ ឈធឝើឲរឈល ចតម
ការោបដី អិតធនុំោ៎ះ ដ ីអិតធឈំនោះឯង ជាប្ដនកណំត់ ។  

 ករថ្វ “ទទឹង (តិរយិំ)” រឺជាលបប្វងពលងីក ។  ករថ្វ “៧ ចអំាម វា ់កបុង 
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ខាងកបុង (សតតនតរា)” មានអធិបាយថ្វ លបប្វងលបមាណ ៧ ចអំាមលពោះ ុរត 
វា ់តមទីបផុំតខាងកបុង មិនប្មនចាប់វា ់លតងទី់បផុំតខាងឈលៅជញ្ញជ ងំឈទ ។ កបុង
លបប្វងលបមាណឈនាោះ ការប្ដលភិកខុបលំបញួលបប្វងខាងបឈណាឋ យចុោះ ពលងីកលបប្វង
ខាងទទឹងកឋី បលំបញួលបប្វងខាងទទឹងចុោះ ពលងកីលបប្វងខាងបឈណាឋ យកឋី  ូមផបី្ត
មួយ រថ្  ក់ មនិរួរ ។ នឹង ចនិ់យាយឈៅថឝី ដល់ការពលងកីលបប្វងទាងំ ង 
ខាង ។ ប៉ាុប្នថកុដិណា ប្ដលមានលបប្វងបឈណាឋ យ ៦០ ហតទ លបប្វងទទឹងមានប្ត ៣ 
ហតទ ឬឈលកាម ៤ ហតទ ជាទីប្ដលប្លរលតឹមលតូវតមលបមាណ បងឝលិឈៅខាងឈណោះ
ខាងឈណាោះមិន ន ឈបើវា ់តមប្រម មិនប្មនជាកុដិមានទទឹង ៤ ហតទ កុដិឈនោះ
មិនរាប់ថ្វជាកុដិ នឈទ ។ ដូឈចាប ោះ កុដិឈនាោះ ក៏មិនរួរប្ដរ (               ) ។  

 ករថ្វ “លតូវនាភំកិខុទាងំឡាយមក ប្មឋងទីឲរ (ភកិខូ អភិបនតព្វា វតថុបទ-
សន្នយ)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុមានបណំងចងឲ់រឈរឈធឝើកុដឲិរកបុងកប្នវងណា លតូវ
ឲរឈរជលមោះទីឈនាោះឲរសាអ ត ឈហើយ ុ ំងឃ ៣ ដង តមឈ ចកឋីពនរល់ប្ដលមាន
ប្ចងលសាប់កបុងបទភាជនីយ១ លតូវនាភំិកខុទាងំអ ់ប្ដលចូលរួមកបុង ងឃ ឬភកិខុ ពីរ
បីអងគប្ដល ន នយតឈោយ ងឃ មកកបុងទីឈនាោះ ឈដើមផ ីប្មឋងទីឲរ ។  ករថ្វ 
“ភិកខុទាងំឈនាោះរបផ ីប្មឋងទីប្ដលមនិមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  មានឧបចារៈឲរ (បតហ ិ
ភិកខូហ ិ វតថុ ំ បទសតពវ ំ អន្នរមភំ សបរិកកមនំ”  នឈ ចកឋថី្វ ភកិខុទាងំឡាយ
ឈនាោះលតូវកណំត់ដូឈចបោះ ទីប្ដលឈៅថ្វមិនមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  លតប្តទីឈនាោះល  
ចាកទីមានឈហតុទា ់ ១៣ យា៉ា ង២ មានទីឈៅជាឈដើម រប ់ហឝូងល ឈមាចជាឈដើម 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ២/១៩៣ បទភាជនីយថ្នកុដកិារ ិកាខ បទ ។ 
២ វន័ិយបដិកភារ ២ ប្ចងថ្វ ប្ដលឈៅថ្វទីមានឈហតុទា ់ឈនាោះ  នដល់ កប្នវងជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝ
ល ឈមាចលកហម ១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝកឈណថ ៀរ ១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝកណថុ រ ១, ជាទី
អាល ័យឈៅថ្នពួក តឝព ់ ១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝែធួយ ១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝប្កអប ១, ជាទី
អាល ័យឈៅថ្នពួកដរំ ី១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកឈ ោះ ១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក ីហៈ ១, ជាទីអាល ័យឈៅ
ថ្នពួកខាវ ធ ំ១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកខាវ ដបំង ១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកខាវ ឃយុ  ំ១, ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកខាវ
រែិន ១ ។ 
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និងល  ចាកទីមានឈ ចកឋីអនថរាយ ១៦ យា៉ា ង១ មានទីអាល ័យបុពឝណតជាត ិ 
ជាឈដើម ។ ទីប្ដលឈៅថ្វមានឧបចារៈ លតប្តទីឈនាោះអាចបររឈទោះប្ដលទឹមឈោយ
ឈោ ២ ឬ ៤ ឈោយកង់មាខ ងជានល់ បតមរនវងទឹកធាវ ក់អពីំ យំាបផធោះ កងម់ាខ ង
ឈទៀតឈៅខាងឈលៅ ន (មិនឈទើ នឹងអឝី) ។ ប៉ាុប្នថឈបើភិកខុមានចនួំនលយមលរបជ់ា
 ងឃ លតូវ ប្មឋងទីកបុងទីឈនាោះ លប ិនឈបើមនិលរប់ឈទ ភិកខុទាងំឡាយប្ដលលតូវភិកខុ
ឈនាោះឈៅ ុដំល់កណាឋ លជនុំំ ងឃ លតូវប្ត ប្មឋងទី ឈោយកមយមានញតថជិារលមប់
ពីរ (ញតតិទុតយិកមម) ។  ករថ្វ “ឈបើកបុងទីប្ដលមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  (សារបមភ 
បច)” ជាឈដើមឈនោះ អបក ិការបផលីជាបតមន័យផធុយ (បដបិកខនយ័) នុោ៎ះផងចុោះ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុអា វ ី ល រពនអា វកិភិកខុ
ទាងំឡាយ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើកុដិ ឈោយការ ុឈំលរឿងឧបករណ៍ឈរមកែវួនឯង ។ 
ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ ជាសាណតថិកៈ ។ ភិកខុរិតថ្វ “អញនឹងឲរឈរឈធឝើកុដមិិន
 ចម់ានពួកភិកខុ ប្មឋងទីឲរ និងឲរឈរឈធឝើឲរហួ លបមាណ” លុោះរិតដូឈចបោះឈហើយ
ឈោក ឝោះប្ ឝងរកឧបករណ៍ ចាបត់ងំពីឈដើរឈៅកបុងថ្លព ភិកខុ ឈនោះលតូវអាបតថទុិកកដ 
លរប់ៗ  លបឈយារ ។ ភិកខុរតិថ្វ “ឥ ូវឈនោះ ឈៅប្តោក់ ២ ដុឈំទៀតឈទ នឹងឈហើយ
ឈល ច” បណាឋ  ២ ដុឈំនាោះ កបុងកាលឈោកោកដុ់ទីំ ១ ឈោកលតូវអាបតថថុិលវចចយ័ ។ 
កាលឈបើភិកខុភាជ បក់ារោបឈោយោកដុ់ទីំ ២ លប ិនឈបើកុដិរប ់ឈោក ជាកុដឥិត
មានពួកភិកខុ ប្មឋងទីឲរប្មនកឋី ហួ លបមាណពិតប្មនកឋី ភិកខុ ឈនោះលតូវអាបតថ ិងា
ទិឈ   ១ និងអាបតថទុិកកដ ២ ។ លប ិនឈបើកុដិរប ់ឈោក ពួកភកិខុ ប្មឋងទីឲរក៏

                                                           
១ ទី លមាប់ោបុំពឝណតជាត ិ១, ទី លមាប់ោអំបរណតជាត ិ១, កប្នវង លមាប់ មាវ ប់ឈចារ ១ កប្នវង លមាប់ទច ល
ឈទា  ១, កប្នវងថ្លព យសាន ១, កប្នវងឩទាន ១, កប្នវងប្ល ឈ ថច ១, កប្នវងឈរាងដរំ ី១, កប្នវងឈរាងឈ ោះ ១, 
កប្នវង លមាប់ឃុខំាងំមនុ សឈទា  ១, កប្នវងឈរាង ុរា ១, កប្នវងផធោះលក់សាច់ ១, កប្នវងជាលចកលាក ១, 
កប្នវងវាល លមាប់ឈលង ១, កប្នវងឈរាងលបជុនិំយាយ ១, កប្នវងផវូ វជាទីឈដើរឈៅមក ១ ។ 
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ោយ ន ទាងំលបមាណក៏ហួ  (វបិតថទិាងំពីរ) ឈោកលតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ២ និង
អាបតថទុិកកដ ២ ។ លប ិនឈបើភកិខុោបឈោយដី អិត ពំុ នោកល់កបទាឝ រឬបងអួច
 ិនឈទ មួយឈទៀត កាលឈបើលកបទាឝ រនិងបងអួចឈនាោះោក់ឈហើយ ភកិខុមិនទាន ់នត
ភាជ បក់ារោបឈទ ឈោកឈៅការ រ នឈៅឈ ើយ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើឈោកោប
ឈទៀត ឈោកលតូវអាបតថិ ងាទិឈ   កបុងែណៈតជាបោ់ប  ។ ភកិខុ លតូវអាបតថទុិកកដ 
ឈល ោះកុដិឈោកមានឈ ចកឋីរឈងកៀ ប្តមា៉ាង ភិកខុក៏លតូវអាបតថិទុកកដដូចោប  ឈល ោះ
កុដិមនិមានឧបចារៈ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- វិប្បកតំ កដុ្ិ អញ្ញស្ស ទទបតា = ភកិខុឲរកុដិប្ដលឈធឝើមិនទាន់ឈហើយ
ឈល ចដល់បុរគលដថ្ទ 

២- ភូមិសមំ កតាា ភនិទនតស្សបិ = ភកិខុវាយបបំ្បកឲររាបឈ យើដល់ដ ី
៣- បលណគ្ហុាតណិកុដ្ិបណណចឆទនបគ្បហសុ អញ្ញតរំ កាបរនតស្ស 
= ភិកខុឲរឈរឈធឝើឈលណ រុហា កុដិឈមយ  ផធោះលបក ់វឹកឈឈើ ណាមួយ 

៤- កុដ្ឹប ិ អញ្ញស្ស វាសតាាយ កបរានតស្ស = ភិកខុ ឈធឝើកុដិឈដើមផជីាទីឈៅ
រប ់ភិកខុដថ្ទ 

៥- វាសាគារំ ឋបបតាា ឧបបាសថាគារាទីសុ អញ្ញតរតាាយ កបរានតស្ស = 
ភិកខុ ឈធឝើទុកជាលបឈយាជនណ៍ាមួយ បណាឋ ឧឈ  ថ្វោរជាឈដើម ឈលើក
ប្លងប្តអោរជាទីឈៅ 

៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
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 ិកាខ បទឈនោះ ជា ីលវបិតថិ ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៦ ឬ ៧ ឈនោះរ ឺ៖ 

១- ឧលលិតាាទីន ំអញ្ញតរតា = កុដមិានការោបខាងកបុងជាឈដើមណាមួយ 
២- បហដ្ឋិមប្បោណសមភបវា = មានលបមាណតូច 
៣- អបទសតិវតថុកតា = មិន នឲរ ងឃ ប្មឋងទីឲរ 
៤- បោណាតិកកនតតា = ឈធឝើឲរហួ លបមាណ 
៥- អតតុបទទសិកតា  = ចឈំ ោះជាទីឈៅថ្នែវួន 
៦- វាសាគារតា  = ជាអោរ លមាប់ឈៅ 
៧- បលបឃដ្ន្ន  = ោបភាជ បោ់ប  
 ិកាខ បទឈនោះមាន មុោឌ ន ៦, ជាកិរយិា និងជាកិរយិាកិរយិា ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ 

ភិកខុឲរ ងឃ ប្មឋងទីឈនោះឲរ លុោះដល់ឈធឝើក៏ឲរហួ លបមាណ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វអាបតថិ
ឈកើតឈ ើងឈល ោះការឈធឝើ (កិរិយសមដុ្ដាន) ។ កាលឈោកឈធឝើពំុ នឲរ ងឃ ប្មឋង
ទីឲរ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វអាបតថឈិកើតឈ ើងឈល ោះការឈធឝើនិងការមនិឈធឝើ (កិរិយាកិរយិ
សមុដ្ដាន) ។  ករដ៏ឈ   កបុង ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូច នឈ លឈហើយ 
កបុង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ (រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, កិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ -
វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

 ងាទិឈ   ិកាខ បទទី ៦ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- វិហារការសកិាា បទ 
៧- មហលលកំ បន ភិកខុន្ន វិហារំ ការយោបនន សស្ាមកិំ           

អតតុបទទសំ, ភិកខ ូ អភិបនតព្វា វតថុបទសន្នយ; បតហ ិ ភកិខូហ ិ វតថុ ំ       
បទបសតពវំ អន្នរមភ ំសបរិកកមន;ំ សារបមភ បច ភកិខុ វតថុសម ឹអបរិកកមបន 
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មហលលកំ វិហារំ កាបរយ្យ ភិកខូ វា អនភិបនយយ្ វតថុបទសន្ន,  សងោ្
ទិបសបសា ។ 

៧- កាលឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើវហិារធ ំ មានមាច  ់ចឈំ ោះជាទីឈៅថ្នែវួន, លតូវនាភំកិខុ
ទាងំឡាយមក ប្មឋងទីឲរ, ភិកខុទាងំឈនាោះ របផ ីប្មឋងទីប្ដលមិនមាន
ឈ ចកឋីរឈងកៀ  មានឧបចារៈឲរ; ឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើវហិារធ ំ កបុងទីប្ដលមាន
ឈ ចកឋីរឈងកៀ  ទាងំមនិមានឧបចារៈកឋី, មនិនាភំកិខុទាងំឡាយមក ប្មឋងទី
ឲរកឋី, លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។ 

៧- ពណ៌នាវិហារការសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងវហិារការ ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ធ ំ (មហលលកំ)” រឺ វហិារឈនាោះមានទហំំធជំាងកុដិប្ដលភកិខុ ុំ
ឧបករណ៍មកឈោយែវួនឯង ឈោយសារប្តមានមាច  ់ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ វហិារឈនាោះ 
ឈ យ្ ោះថ្វ ធ ំ ។ នឹងឲរ ងឃ ប្មឋងទីឲរកឋ ី នឹងឈធឝើឲរហួ លបមាណកឋី រួរ ។ ន័យ
មួយឈទៀត ឈោយសារប្តអាចឈធឝើឲរធជំាងលបមាណ ន ដូឈចាប ោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ធ ំ ។ 
ភិកខុ ឈធឝើវហិារធឈំនាោះ ។ ឈោយឈហតុប្តវហិារឈនាោះអាចឈធឝើឲរធឈំលើ លបមាណ  ន
ប្តឈៅឈពលណាមានមាច  ់ប៉ាុឈណាត ោះ ដូឈចាប ោះឈដើមផឲីរកាន់ប្តឈឃើញចា ់ឈ ចកឋី
ឈនាោះ ឈទើបមានលពោះពុទនតលមា ់កបុងបទភាជនីយថ្ន ករឈនាោះ ប្ចងទុកយា៉ា ងឈនោះ
ថ្វ “មហលលបកា ន្នម វហិាបរា សស្ាមបិកា វចុចតិ = វហិារឈ យ្ ោះថ្វធ ំឈៅ
ថ្វ វហិារប្ដលមានមាច  ់”១ ។  ករដ៏ឈ  ទាងំអ ់ រមឺាននយ័ដូច នឈ ល
ឈហើយ កបុងកុដកិារ ិកាខ បទទី ៦ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ភាពប្បវកោប  រឺឈៅ 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ២/២២៥ ។ 
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លតង់ប្តភាពមានមាច  ់ប៉ាុឈណាត ោះ ។  
 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុឈកា មភី ល រពនលពោះឆនបឈតទរ 

ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើឲរឈរកាត់នូវឈដើមឈឈើជាឈចតយិ (បចតិយរុកខ) ។ ឈ ចកឋីប្បវក
កបុង ិកាខ បទឈនោះ ឈៅលតងថ់្វ ិកាខ បទឈនោះជាអកិរយិ មុោឌ នប៉ាុឈណាត ោះ១ ទាងំភិកខុ
ក៏លតូវអាបតថិលតមឹប្ត ងាទិឈ  មួយប៉ាុឈណាត ោះ ។  

ពណ៌នាវហិារការ ិកាខ បទទី ៧ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- ទុដឌអទាសសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភិកខុ ភិកខុំ ទុបដ្ដា បទបសា អប្បតបីតា អមូលបកន            

បារាជិបកន ធបមមន អនុទធំបសយ្យ : អបប្បវ ន្នម នំ ឥមោហ រពហម-
ចរិយា ចាបវយ្យនត ិ តបតា អបបរន សមបយន សមនគុាាហយិោបន្ន 
វា អសមនគុាាហយិោបន្ន វា, អមូលកបញ្ចវ ត ំអធិករណំ បហាតិ, 
ភិកខុ ច បទាស ំបតដិ្ដាត,ិ សង្ោទិបសបសា ។ 

៨- ភិកខុណាមួយ ឈលកាធែឹង លបទូ ថ អាក់អន់ចិតថ, ឈចាទកមាច តភ់ិកខុផងោប  ឈោយ
អាបតថ ិរាជិកមនិមានមូល ឈោយបណំងថ្វ : “ឈធឝើដូចឈមឋចហប៎ ! អញនឹង
ញុងំភិកខុ ឈនាោះឲរោវ តចាកលពហយចរយិធមឈ៌នោះ ន”; លុោះដល់ មយ័ដថ្ទ
ពីឈនាោះមក ឈទាោះមានឈរសាក ួរកឋី ឥតមានឈរសាក ួរកឋី, ឈបើអធិករណ៍
ឈនាោះ ល កដជាពំុមានមូលប្មន ទាងំភិកខុកឈ៏បឋជាញ ឈទា ែវួនឯង, ភិកខុ ឈនាោះ
លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។  

                                                           
១ ដកីាទាងំឡាយប្ចងថ្វ លតូវអាបតថឈិល ោះមនិឲរ ងឃ ប្មឋងទីឲរ ។ 
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៨- ពណ៌នាទុដឌអទាសសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុដឌឈទា  ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈលកាធែឹង លបទូ ថ (ទបុដ្ដា បទាបសា)” រឺទាងំអបកលតូវលបទូ ថ 
ទាងំអបកលបទូ ថ ។ តមពិត កាលឈបើឈទា ៈឈកើតឈ ើង បុរគលឈ យ្ ោះថ្វលតូវឈទា ៈ
ឈនាោះលបទូ ថ រឺវាឈធឝើឲរ តប់ង់នូវលបលកតភីាព ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈទើបឈៅថ្វ 
ឈលកាធែឹង ។ ឈល ោះប្តវាលបទូ ថអបកដថ្ទ ឈធឝើឲរអបកដថ្ទវនិា  ដូឈចាប ោះ នជាឈៅ
ថ្វ ឈទា ៈ ។  រុបឈ ចកឋមីក  ករថ្វ “ទុបដ្ដា បទាបសា” នុោ៎ះជា ករល ប់ឈហតុ
ផលអពីំភាពឈផសងៗ ថ្នអាការរប ់បុរគលប្តមាប ក ់ ។  ករថ្វ “អាក់អនច់តិថ 
(អបប្តីបតា)” រឺ ឥតមានបីតិ ឈវៀរល  ោះចាកបីតិនិង ុែៈជាឈដើម ពំុមានបីតនិិង
 ុែៈជាឈដើមលជាបចូលឈៅ ។  

 ករថ្វ “មិនមានមូល (អមូលបកន)” រឺ ភិកខុអបកឈចាទ មនិ នឈឃើញអឝ ី
មិន នឮអឝី មិន នរឈងកៀ អឝី កបុងបុរគលអបកលតូវឈចាទ ។ ប្ដលឈៅថ្វ មិនមាន
មូលឈនោះ ឈល ោះការមិនមានមូលទាងំឡាយឈ លរកឺារឈឃើញ, ការឮ និងការ
រឈងកៀ  ។ ឈទាោះភិកខុអបកលតវូឈចាទឈនាោះ លតូវអាបតថិប្មនកឋី មនិលតូវកឋី ឈនាោះមនិរួររាប់
យកជាការ កបុងទីឈនោះឈទ ។ កបុងឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ មិន នឈឃើញ (អទិដ្ឋ ំន្នម) 
រឺមិន នឈឃើញឈោយចកខុបសាទរប ់ែវួន ឬឈោយទិពឝចកខុ  (ប្ភបកទិពឝ) ។ ប្ដល
ឈៅថ្វ មិន នឮ (អសស្ុតំ ន្នម) រឺមិន នឮនរណាមាប ក់និយាយយា៉ា ងឈនាោះ
ឈសាោះ ។ ប្ដលឈៅថ្វ មនិ នរឈងកៀ  (អបរិសងកតិំ ន្នម) រឺ មិន នរឈងកៀ 
ឈោយចិតថ ទាកទ់ងនឹងការឈឃើញ, ការឮ និងការដងឹរប ់ែវួនឬរប ់អបកដថ្ទ ។ 
 រុបឈ ចកឋីមក មិនមានមូល រឺមាន ភាពប្បបឈនោះឯង ។  
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 ករថ្វ “ឈោយអាបតថ ិរាជិក (បារាជិបកន)” រ ឺ ឈោយអាបតថ ិរាជកិ
ណាមួយ បណាឋ អាបតថ ិរាជិកទាងំ ១៩ ដ ៏មរួររប ់ភិកខុ  ។ ប៉ាុប្នថកបុងបទភាជនីយ 
(បទវភិារ ករ) ឈោកយកប្តអាបតថ ិរាជកិណាប្ដលមកកបុង រាជិកុឈទធ ប្ត
ប៉ាុឈណាត ោះ ឈទើបឈោកឈ លទុកថ្វ “ឈោយអាបតថ ិរាជកិណាមួយ បណាឋ អាបតថិ
 រាជកិទាងំ ៤ (ចតនុនំ អញ្ញតបរន)”១ ។  

 ករថ្វ “កមាច ត់ (អនុទធំបសយ្យ)” រ ឺឈធឝើឲរខាច ត់ខាច យ ឈធឝើឲររឈង្គគ ោះរឈងគើ ឈធឝើ
ឲរឈលទាម ។ ប៉ាុប្នថភកិខុ ឈធឝើការកមាច តឈ់នាោះ តមឈល ឈចាទឈោយែវួនឯង ឬឈលបើអបក
ដថ្ទឲរឈចាទ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាឈោកឈ លទុកកបុងបទភាជនីយថ្ន ករ
ឈនាោះថ្វ “ភកិខុ ឈចាទ ឬឈលបើឈរឲរឈចាទ  (បចាបទត ិវា បចាទាបបតិ វា)” ។  
 កបុងឈនាោះ ឈបើឈ លឈោយ ឈងខប ការឈចាទមាន ៤ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- វតថុសនទស្សន្ន   = ការឈចាទ ប្មឋងវតទុ  
២- អាបតតិសនទស្សន្ន  = ការឈចាទ ប្មឋងអាបតថ ិ
៣- សំវាសប្បដ្ិបកខបបា  = ការបដិឈ ធ វំា  
៤- សាមចីិប្បដ្ិបកខបបា  = ការបដិឈ ធសាមចីិកមយ 
 បណាឋ ការឈចាទទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ ការឈចាទ ប្មឋងវតទុ  (វតថុ

សនទស្សន្ន ន្នម) រកឺារឈចាទប្ដលលបលពឹតថឈៅឈោយន័យជាឈដើមថ្វ “អបក ន
ឈ ពឈមថុនធមយ” ។  

ប្ដលឈៅថ្វ ការឈចាទ ប្មឋងអាបតថ ិ (អាបតតិសនទស្សន្ន ន្នម) រកឺារ
ឈចាទប្ដលលបលពឹតថឈៅឈោយនយ័ជាឈដើមថ្វ “អបកលតូវអាបតថឈិមថុនធមយឈហើយ” ។  

ប្ដលឈៅថ្វ ការបដិឈ ធ ំវា  (សំវាសបប្ដិ្បកខបបា ន្នម) រឺការ 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ២/២៥៥ ។ 
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ឈចាទប្ដលលបលពឹតថឈៅយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ឧឈ  ថកឋ ីបវារណាកឋី  ងឃកមយកឋី មិនមាន
ជាមួយនឹងអបកឈទ” ។ លតមឹប៉ាុឈណតោះ ការឈចាទឈនាោះមិនទានដ់ល់កពូំលឈទ ។ កាល
ឈបើ នភាជ បជ់ាមួយនឹង ករថ្វ “ឈោកមនិប្មនជា មណៈ” ដូឈចបោះជាឈដើម ឈទើប
ការឈចាទឈនាោះដល់កពូំល (សីសំ ឯត)ិ ។  

ប្ដលឈៅថ្វ ការបដិឈ ធសាមីចិកមយ (សាមចីិបប្ដ្ិបកខបបា ន្នម) រឺ
ការមនិឈធឝើនូវការថ្វឝ យបងគ,ំ ការឈលកាកទទួល, ការផគងអញ្ជលី, ការឈោរព, និងការ
បក់ផវតិលបឈរនជាឈដើម ។ ការមនិថ្វឝ យបងគជំាឈដើមឈនាោះ របផលីជាបកបុងកាលថ្នភិកខុ
ឈធឝើការថ្វឝ យបងគជំាឈដើមតមលោំប់ ឈធឝើចឈំ ោះភិកខុ ឈផសងៗ មនិឈធឝើចឈំ ោះភិកខុ  ១ រូប ។ 
ប៉ាុឈណតោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ការឈចាទ ។ ប៉ាុប្នថអាបតថមិិនទាន់ដល់កពូំលឈទ ។ ប្តឈៅឈពល
ឈោក ួរថ្វ “ឈល ោះឈហតុអឝីឈោកមិនឈធឝើការថ្វឝ យបងគចំឈំ ោះែញុ  ំ កាលភិកខុ ឈនាោះត
ជាមួយនឹង ករថ្វ “ឈោកមិនប្មនជា មណៈ” ជាឈដើមភាវ ម អាបតថិដល់កពូំល ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុណាមួយឈរជតិភិកខុ១ បភំវឺឈ ចកឋីឈនាោះឈចាទឈោយែវួនឯង 
ឈោយ ករជាឈដើមថ្វ “ឈោក នឈ ពឈមថុនធមយ” ឬ “ឈោកមនិប្មនជា ម
ណៈ” ឬឈោយអាការថ្ដជាឈលរឿង មាគ ល់ប្តមា៉ាងកឋី ឈលបើនរណាមាប ក់បណាឋ
លរហ ទឬបពឝជិតឲរឈចាទកឋី ភិកខុ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វឈចាទកមាច ត់ ។ 

 ករថ្វ “ឈធឝើដូចឈមឋចហប៎ ! អញនឹងញុងំភិកខុ ឈនាោះឲរោវ តចាកលពហយចរយិធម ៌
ឈនោះ ន (អបប្បវ ន្នម នំ ឥមោហ រពហមចរយិា ចាបវយ្យំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈបើ
ដូឈចាប ោះ មានប្តអញលតូវនាបុំរគលឈនាោះឈចញចាកការលបលពឹតថដល៏បឈ ើរឈនោះ ។ មាន
អធិបាយថ្វ “លតូវឈចាទកមាច ត់ឈោយបណំងឈនោះថ្វ „លអណា ់ លប ិនឈបើអញឈធឝើ

                                                           
១
 ដកីាប្ចងថ្វ កបុងទីលបមាណ ១២ ហតទ ។ 
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ឲរបុរគលឈនោះោវ តចាកលពហយចរយិៈឈនោះ” ។ ឈបើតម ករឈនោះ ឈោកកាន់យកប្ត
បណំងនឹងឈធឝើឲរោវ តមួយរត់ (ចាវន្នធិបា្យ) ឯបណំងឈផសងៗ ប្ដលឈោក
បដិឈ ធមាន ៧ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- អបកាាសាធបិ្ាបយា  = បណំងនឹងឈជរ 
២- កោាធិបា្បយា  = បណំងនឹងឈធឝើកមយ 
៣- វុដ្ដាន្នធបិ្ាបយា  = បណំងនឹងឈចញចាកអាបតថ ិ
៤- ឧបបាសថដ្ឋបន្នធបិា្បយា = បណំងនឹងឈរៀបចឧំឈ  ថ 
៥- បវារណាឋបន្នធិបា្បយា = បណំងនឹងឈរៀបចបំវារណា 
៦- អនុវិជជន្នធិបា្បយា  = បណំងនឹងលសាវលជាវ 
៧- ធមមកថាធបិា្បយា  = បណំងនឹងឈ លធម ៌
  ករថ្វ “លុោះដល់ ម័យដថ្ទពីឈនាោះមក (តបតា អបបរន សមបយន)” 

រឺកបុង ម័យដថ្ទ ឈលកាយពី មយ័ប្ដល នឈចាទ ។  ករថ្វ “ឈទាោះមានឈរ
សាក ួរកឋី” រកឺាលប្ដលលតូវអបកលសាវលជាវឈធឝើការលសាវលជាវ លតួតពិនិតរ ឈោយ
ន័យជាឈដើមថ្វ “ឈតើឈោក នឈឃើញដូចឈមឋច” ។  ករថ្វ “ឥតមានឈរសាក ួរកឋ ី
(អសមនគុាាហយិោបន្ន វា)” រឺ មិនលតូវ ន ួរឈោយឈដើមឈហតុណាមួយ បណាឋ
ការឈឃើញជាឈដើម ឬឈោយបុរគលណាមួយ បណាឋ អបកលសាវលជាវ (អនុវជិជកា)  
ជាឈដើម ។ បនាធ ប់ពី ករទាងំឈនោះឈៅ មាន មភ័ននជាមួយនឹង ករឈនោះថ្វ “ទាងំ
ភិកខុក៏ឈបឋជាញ ឈទា ែវួនផង” ។ មានអធិបាយ ករឈនោះថ្វ ភិកខុ ឈនាោះកាលប្ដលមាន
ឈរសាក ួរកឋី ឥតមានឈរសាក ួរកឋី ក៏ឈបឋជាញ ឈទា  សារភាព (បដ្ិចច តិដ្ឋតិ) ដឹង
ចា ់កហុំ យា៉ា ងឈនោះ ។ ទាងំ ករថ្វ “ ងាទិឈ   (សង្ោទិបសបសា)” ឈនោះ 
រឺឈ លឈដើមផបីង្គា ញកាលល កដថ្នអមូលកភាព (ភាពមិនមានមូលោឌ ន) ។ 
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ប៉ាុប្នថភកិខុ លតូវអាបតថិកបុងែណៈប្ដលឈចាទឈមវ៉ាោះ ។ កបុង ករថ្វ “ឈបើអធិករណ៍ឈនាោះ 
ល កដជាពំុមានមូលប្មន” មានវនិិចឆ័យថ្វ ឈោយឈហតុប្តមូលរកឺារឈឃើញជាឈដើម 
មិនមាន ឈហតុឈនាោះ នជាអធិករណ៍ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វមិនមានមូល (អមូលក)ំ ។ 
ប្ដលឈៅថ្វ អធិករណ៍ ឈល ោះជាបញ្ញា ប្ដលលតូវលរបល់រងឈោយ មថៈទាងំឡាយ ។ 
អធិកិចចឯណាប្ដល មថៈទាងំឡាយលបលពឹតថឈៅល រពនរឺ ឈំៅចឈំ ោះ អធិកិចច
ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ អធកិរណ៍ ។ ប៉ាុប្នថកបុងទីឈនោះ ឈោក ឈំៅយកប្តអាបតថ ធិករណ៍
ប្តមា៉ាង ឈ លរឺអាបតថិ រាជិក ។ លប ិនឈបើអធិករណ៍ឈនាោះ មិនមានមូល ឈោយ
មូលមានការឈឃើញជាឈដើមប្មន ទាងំភិកខុ ប្ដលមកឈចាទឈនោះ ក៏ដឹងចា ់នូវកហុំ  
ឈបឋជាញ សារភាពនិយាយថ្វ “អឝីប្ដលែញុនិំយាយ រទឺឈទ” ដូឈចបោះជាឈដើម១ ។ ភិកខុ ឈនាោះ 
លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   កបុងែណៈប្ដល នឈចាទកមាច ត់ឈមវ៉ាោះ ។ ឈនោះជាឈ ចកឋី
ពនរល់ ិកាខ បទ តមលោំបល់ឈំោយថ្ន ករ ។  

  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនឈមតថយិភកិខុ
និងភុមយជកភិកខុ  ឈល ោះឈដើមឈហតុឈចាទកមាច ត់ភកិខុផងោប  ឈោយអាបតថ ិរាជកិមិន
មានមូល ។  ិកាខ បទឈនោះជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថកិៈ ។ ភិកខុ ឈចាទឈោយ
អាបតថ ិរាជិកណាមួយ ចឈំ ោះបុរគលណាមួយប្ដល ងឃឈធឝើឧប មផទ័ឲរ ឈទាោះ
ឈោកបរ ុិទនកឋី មិនបរ ុិទនកឋី ។ ភិកខុអបកមានបណំងឲរឈរោវ តចាកលពហយចរយិធម៌ 
ដឹងថ្វ “ភិកខុ ឈនោះមិន នលបលពឹតថឈលយើ អាបតថិឈនាោះ” ឈហើយក៏មនិ ន ុឱំកា 
យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ ូមឈោកអបកមានអាយុផឋល់ឱកា ឲរែញុ  ំ ែញុចំងនិ់យាយ ករឈនាោះ” 
លុោះមិន ន ុឱំកា ដូឈចបោះឈហើយ ក៏ឈចាទយកប្តមឋង លប ិនឈបើភិកខុអបកលតូវឈចាទ

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ២/២៥៦ ។ 
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ឈនាោះ ដងឹែណៈឈនាោះភាវ មថ្វ “ភិកខុ ឈនោះកពុំងប្តឈចាទអញឈទឈតើ” ដូឈចបោះ ភកិខុអបក
ឈចាទឈនាោះ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ  និងអាបតថទុិកកដ លរប់ៗ  មា៉ា ត់ ។ កាលឈបើភិកខុ
 ុឱំកា  ិន ឈហើយឈចាទ ឈោកលតូវអាបតថិ ងាទិឈ  ប្តមា៉ាង ។  ូមផភីិកខុ
អបកឈចាទកបុងទីចឈំ ោះមុែ ឈោយឈធឝើអាការថ្ដជាឈលរឿង មាគ ល់ កម៏ាននយ័ដូចោប  ។ 
ប៉ាុប្នថកាលឈបើឈោកឈចាទកបុងទីក ំងំមុែ អាបតថិឈោកឈៅមិនទាន់ដល់កពូំលឈទ 
(មិនទាន់ដល់ ងាទិឈ  ឈទ) ។ ភិកខុបង្គគ បភ់ិកខុដថ្ទប្ដលឈៅជតិែវួន ភកិខុអបក
ទទួលបង្គគ ប់ ឈចាទភកិខុ ឈនាោះតម កររប ់ភិកខុអបកបង្គគ ប់ឈនាោះ ភកិខុអបកបង្គគ ប់
ប៉ាុឈណាត ោះ លតូវអាបតថទិាងំឡាយ តមប្ដលន័យប្ដល នឈ លឈហើយ ។ ប៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើភកិខុអបកទទួលបង្គគ ប់ឈនាោះ ឈចាទឈោយឈលបើ ករថ្វ “ែញុ ំនឈឃើញ  ន
ឮ” ដូឈចបោះ ភិកខុទាងំពីររូបឈនាោះ លតូវអាបតថិដូចៗ ោប  ។ ប៉ាុប្នថកាលប្ដលភកិខុមិន ុំ
ឱកា  ឈ លឈោយបណំងនឹងឈជរ ឈោកលតវូអាបតថ ិចិតថិយៈនិងទុកកដ តមនយ័
ប្ដលឈ លនុោ៎ះឯង ។ កាលឈបើឈោក ុឱំកា ឈហើយឈ ល លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ
ប្តមា៉ាង ។ កាលប្ដលភិកខុ ឈធឝើកមយទាងំ ៧ យា៉ា ង១ កបុងទីមិនប្មនចឈំ ោះមុែ ឈោយ
បណំងនឹងឈធឝើកមយ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងកប្នវងថ្នអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ កាល
ប្ដលភិកខុ ឈរៀបចឧំឈ  ថកឋី បវារណាកឋី និយាយឈោយបណំងនឹងឲរភិកខុផងោប
ឈចញចាកអាបតថថិ្វ “អបកលតូវអាបតថិឈ យ្ ោះឈនោះ អបកចូរ ប្មឋងឈចញ” ដូឈចបោះ មិន
ចា ំចម់ានកិចច ុឱំកា អឝីឈទ (ឱកាសកមម ំនតថ)ិ ។ ប៉ាុប្នថភកិខុ លតូវដឹងលពំប្ដនថ្ន
ការឈរៀបច ំ។ កាលឈបើមានឈដើមឈហតុប្ដលលតូវអបកលសាវលជាវចូលឈៅឈ ុើប ឈោក
មានបណំងនឹងលសាវលជាវ ឈ លថ្វ “ឈនាោះជាកមយរប ់អបកឬ” ដូឈចបោះ មនិចា ំច់
                                                           
១
 កមយ ៧ យា៉ា ងឈនាោះរ ឺតជជនីយកមយ ១, និយ សកមយ ១, ប ឝ ជនីយកមយ ១, បដសិារណីយកមយ ១, ឧឈកខបនីយកមយ 
៣ ។ ចូរឈមើលប្ថម កបុងកមយកខននកៈ ។  
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មានកចិច ុឱំកា អឝីឈទ ។   ូមផធីមយកថិកក៏ដូចោប  កាលឈោក ប្មឋងធម៌ មិន ឈំៅ 
ចឈំ ោះនរណាមាប ក់ ឈោយនយ័ជាឈដើមថ្វ “ភកិខុណាមួយឈធឝើយា៉ា ងឈនោះៗ ភិកខុ ឈនោះ
ឈ យ្ ោះថ្វមនិប្មនជា មណៈ” ដូឈចបោះ មិនចា ំចម់ានកិចច ុឱំកា អឝឈីទ ។ ប៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើធមយកថកិ  ប្មឋងកណំត់ ឈំៅចឈំ ោះថ្វ “អបកឯឈណាោះមួយ អបកឯឈណោះ
មួយ មិនប្មនជា មណៈ មិនប្មនជាឧឈ  ក” ដូឈចបោះ  ូមធមយកថកិអងគឈនាោះ
ចុោះពីអា នៈ លតូវ ប្មឋងអាបតថឲិរឈហើយ ិន ចានិំមនថឈៅ ។  

 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
២- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៣- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៤- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ិកាខ បទឈនោះជា ីលវបិតថ ិ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 

១- យំ បចាបទតិ វា បចាទាបបតិ វា តស្ស ឧបសម្បបន្នាត ិសង្ខយ្ូ បគមន ំ= 
ឈចាទែវួនឯងឬឲរឈរឈចាទចឈំ ោះជនជាឧប មផនប 

២- តសម ឹសុទធសញ្ញតិា = មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វបរ ុិទនកបុងភកិខុ ឈនាោះ 
៣- បយន បារាជិបកន បចាបទត ិតសស្ ទដិ្ដាទិវបសន ច អមលូកតា = 
ឈចាទឈោយអាបតថ ិរាជកិប្ដលមិនមានមូល មានការឈឃើញជាឈដើម  

៤- ចាវន្នធិប្ាបយន សមមុោ បចាទន្ន បចាទាបន្ន វា = ឈចាទែវួនឯងឬឲរ 
ឈរឈចាទកបុងទីចឈំ ោះមុែ ឈោយមានបណំងនឹងឲរោវ តចាកលពហយចរយិធម ៌
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៥- តស្ស តំ មណ ំវជិាននំ = អបកលតូវឈចាទដងឹកបុងែណៈឈនាោះ ។  
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ, ទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្តឈវទនា កបុង ិកាខ បទឈនោះ 
ជាទុកខឈវទនាប្តមា៉ាង១ ។  

ពណ៌នាទុដឌឈទា  ិកាខ បទទី ៨ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- អញ្ដោគយិសកិាា បទ 
៩- បយា បន ភិកខ ុ ភកិខុំ ទុបដ្ដា បទាបសា អបប្តីបតា, អញ្ញភាគ្យិសស្ 

អធិករណស្ស កញ្ច ិ បទសំ បលសមតតំ ឧបាទាយ, បារាជិបកន     
ធបមមន អនទុធំបសយ្យ :  អបប្ប វ ន្នម ន ំ ឥមោហ រពហមចរិយា            
ចាបវយ្យនត;ិ តបតា អបបរន សមបយន សមនុគាាហយិោបន្ន វា,       
អសមនគុាាហយិោបន្ន វា អញ្ញភាគ្យិបញ្ចវ ត ំ អធិករណ ំ បហាត ិ
បកាច ិ បទាបសា បលសមបតាា ឧបាទិបន្នា, ភិកខ ុ ច បទាសំ បតដិ្ដាតិ, 
សង្ោទិបសបសា ។ 

៩- ភិកខុណាមួយ ឈលកាធែឹង លបទូ ថ អាក់អន់ចិតថ, លបកានយ់កឈហតុបនថិចបនថួច
ថ្នអធិករណ៍ ប្ដលជាឈរឿងដថ្ទមកជាឈលរឿងអាង ឈហើយឈចាទភិកខុ ឈោយ
អាបតថ ិរាជិកឈោយបណំងថ្វ : “ឈធឝើដូចឈមឋចហប៎ ! អញនឹងញុងំភកិខុ ឈនាោះ
ឲរោវ តចាកលពហយចរយិធម៌ឈនោះ ន”; លុោះដល់ មយ័ដថ្ទពីឈនាោះមក ឈទាោះ 

                                                           
១
 វនិយវនិិចឆយដកីាប្ចងថ្វ  ិកាខ បទឈនោះ ជា ចតិថកៈ ឈល ោះលបកបឈោយបដឃិចតិថ ២ ណាមួយ ជាទុកខឈវទនា 
ឈោយសារចតិថឈនាោះ មផយុតថឈោយឈទាមន សឈវទនា ។  
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មានឈរសាក ួរកឋី, ឥតមានឈរសាក ួរកឋី, ឈបើអធកិរណ៍ឈនាោះ ជាឈរឿងដថ្ទ
ឈទ, ភិកខុ លបកាន់យកឈហតុលតឹមបនថិចបនថួចមកជាឈលរឿងអាង, ទាងំភិកខុក៏ឈបឋជាញ
ឈទា ែវួនឯង, ភិកខុ ឈនាោះលតវូអាបតថ ិងាទិឈ   ។  

៩- ពណ៌នាអញ្ដោគយិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអញ្ដភារយិ ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 កបុង ករជាឈដើមថ្វ “ប្ដលជាឈរឿងដថ្ទ (អញ្ញភាគ្យិសស្)” មានវនិិចឆ័យថ្វ 
អធិករណ៍ឈនោះ រប ់ចបំ្ណកដថ្ទ ឬថ្វ អធិករណ៍ឈនាោះមានចបំ្ណកដថ្ទ ឈហតុ
ឈនាោះ អធិករណ៍ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ អញ្ដភារយិ  (ជាឈរឿងដថ្ទ) ។ ទីលទ (អាធាបរា) របផ ី
លជាបថ្វ អធកិរណ៍ អធបិាយថ្វ ជាទីតងំបឈងកើតឈដើមឈហតុ (វតថអុធដិ្ដាន)ំ ។ 
តមពិត ពប្ពឈ យ្ លប្ដលឈោកឈៅថ្វ “ជាឈ យ្ ោះទពឝមលវបុតថ” រឺជាការបឈងកើត
ឈដើមឈហតុ ។ ប្ប៉ាកមាខ ងរជឺាមនុ សជាតិផង ជាភិកខុភាពផង រប ់លពោះទពឝមលវបុតថ
ដ៏មានអាយុ ប្ប៉ាកមាខ ងទីថ្ទពីឈនាោះ រឺជាតិរចាឆ នជាតផិង ជាភាព តឝពប្ពឈ យ្ ល
ផង ។ អធិករណ៍មានភារទីថ្ទពីោប ឈនាោះ ដូឈចាប ោះ អធកិរណ៍ឈនាោះ រាប់ថ្វ មានភារ
ទីថ្ទពីោប  (អញ្ដភារយិ នឹងប្លបថ្វ មានចបំ្ណកឈផសងោប  ក៏ ន) ។ ឈោយឈហតុ
ប្តភិកខុទាងំឈនាោះនិយាយោប ថ្វ “ឈយើងោក់ឈ យ្ ោះពប្ពឈ យ្ លឈនោះថ្វទពឝមលវបុតថ” 
ការោក់ឈ យ្ ោះឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វជាទីលទថ្នឈ ចកឋ ីមាគ ល់រកឺារោក់ឈ យ្ ោះឲរពប្ព
ឈ យ្ លឈនាោះ រជឺាទីតងំបឈងកើតឈដើមឈហតុ ដូឈចាប ោះ នជាអបក ិកាលតូវលជាបថ្វ
ជាអធិករណ៍ ។ តមពិត លពោះ មាយ  មភុទន ឈំៅយកអធិករណ៍ឈនាោះឈទើបលត ់
ថ្វ “សចច ំកិរ តុបមហ ភកិខបវ ទពវំ មលលបតុតំ អញ្ញភាគ្យិស្ស អធិករណស្ស 
=មាប លភកិខុទាងំឡាយ ឮថ្វ អបកទាងំឡាយ យកអធិករណ៍ជាឈរឿងដថ្ទមកឈចាទ
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ភិកខុទពឝមលវបុលត ពិតប្មនឬ”១, អធកិរណ៍ឈនោះ ពំុ ឈំៅយកអធកិរណ៍ណាមួយ 
កបុងចឈំណាមវវិាទាធិករណ៍ជាឈដើមឈទ២ ។ ឈល ោះឈហតុអឝី រឺឈល ោះអធិករណ៍ទាងំ 
៤ ឈនាោះមនិ នឈកើតឈ ើង ។ ឈមតថយិភកិខុ និងភុមយជកភកិខុ  មិនលបកាន់យកឈហតុ
បនថិចបនថួច (បលសមតត) ថ្នអធិករណ៍ជាឈរឿងដថ្ទណាមួយ បណាឋ អធកិរណ៍
ទាងំ ៤ មកជាឈលរឿងអាងណាមួយឈទ ។ ជាធមយត អធិករណ៍ទាងំ ៤ ឈនាោះ មិន
មានឈហតុជាឈលរឿងអាងឈទ ។ តមពិត ឈហតុជាឈលរឿងអាងទាងំឡាយ មានការ
អាងជាតិជាឈដើម ឈោកឈ លចឈំ ោះប្តបុរគលទាងំឡាយប៉ាុឈណាត ោះ មនិប្មន
ឈ លចឈំ ោះវវិាទាធកិរណ៍ជាឈដើមឈទ ។ ឈ យ្ ោះ “ទពឝមលវបុតថ” ឈនាោះ ជាប្ផបកណា
មួយថ្នពប្ពឈ យ្ ល ប្ដលឋតិកបុងភាពជាអធិករណ៍ប្ដលជាឈរឿងដថ្ទឈនាោះ និង
លតមឹប្តជាឈលរឿងអាង ឈដើមផ ីនឈចាទលពោះឈថរៈទពឝមលវបុតថឈោយអាបតថ ិរាជកិ ។ 
បណាឋ ឈទ ៈនិងឈល ឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ បទស ឈល ោះជាឈវាហារប្ដលឈរ ប្មឋង
ឈចញ ឈោយរិតថ្វ ការឈនោះលតូវ អំាងយកឬ អំាងដល់ការឈនាោះ ។  ករឈនោះ
ជាឈ យ្ ោះថ្នប្ផបកណាមួយ បណាឋ ជាតជិាឈដើម ។ ប្ដលឈៅថ្វ បលស ឈល ោះឈរ
ទាញយកឬដកយក នូវឈរឿងដថ្ទឈផសងមកជាឈហតុ ប្ដលឈធឝើឲរមានមនធិលឈមហយង
តិចតួច តមរយៈឈវាហារតិចតួចនុោ៎ះឯង ។  ករឈនោះកជ៏ាឈ យ្ ោះថ្នប្ផបកណាមួយ 
បណាឋ ជាតិជាឈដើមប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថកបុងបទភាជនីយ៣ ភកិខុ លបកានយ់កឈល ជាឈលរឿង
អាងតិចតួចណាមួយ ថ្នអធិករណ៍ណាប្ដលជាឈរឿងដថ្ទ ឈចាទឈោយអាបតថ ិរាជិក 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ២/២៧៤ ។ 
២

 អធកិរណ៍ មាន ៤ យា៉ា ងរ ឺ៖ ១) វិវាទាធិករណ ៍ = កឋកីាឋ ពីំការទា ់ប្ទងោប , ២) អនុវាទាធិករណ ៍= កឋកីាឋ ំ
ពីការតោិះឈដៀលោប  ៣) កិចាោធរិកណ ៍= កឋកីាឋ ពីំការឈធឝើកចិចការ, ៤) អាបតាាធិករណ៍ = កឋកីាឋ ពីំអាបតថ ិ។ 
៣ វ.ិមហាវ.ិ ២/២៧៥ ។ 
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អធិករណ៍ឈនាោះ ន ប្មឋងជាកច់ា ់ឈហើយ ទាកទ់ងនឹងការឈកើតឈ ើងថ្នឈដើម
ឈហតុ ឈល ោះដូឈចាប ោះឈោកមិន នឈធឝើការវភិារឈលើអធកិរណ៍ឈនាោះឈទ ។ ឈបើនិយាយ
តម ករសាមញ្ដ ប្ដលឈរឈៅថ្វ អធកិរណ៍ ៗ ឈនោះ រជឺាអធិករណ៍ ៤ យា៉ា ង
ប្ដលលបលពឹតថឈៅតមការឈលើកឈ ចកឋីឈ ើង អធិករណ៍ទាងំ ៤ ឈនាោះមានជាចបំ្ណក
ដថ្ទផង មានជាចបំ្ណកឈនាោះផង ឈល ោះឈហតុប្តភាពរប ់អធកិរណ៍ទាងំ ៤ ឈនាោះ 
មិនល កដចា ់ ទាងំវនិយ័ធរទាងំឡាយរួរប្តដងឹ ដូឈចាប ោះ ឈដើមផឈីធឝើឲរកានប់្ត
ចា ់ នូវអធកិរណ៍ឈនាោះតមចបំ្ណកឈផសងថ្នអាបតថិកបុងទីបញ្ចប់ និងឈដើមផឈីធឝើឲរ
កាន់ប្តចា ់នូវការឈចាទ រប ់អធកិរណ៍ប្ដលជាចបំ្ណកដថ្ទ ឈទើបឈោកឈ ល
ទុកថ្វ “ចបំ្ណកដថ្ទថ្នអាបតថ ិ រជឺាចបំ្ណកដថ្ទថ្នអធិករណ៍” ។ វនិិចឆយកថ្វ 
(ការឈ លវនិិចឆយ័) ដ៏ឈ   រមឺានឈ ចកឋដូីច នឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទទី 
៨ ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថ ឈល ោះឈដើមឈហតុភិកខុ
លបកាន់យកឈល បនថិចបនថួច ថ្នអធិករណ៍ ប្ដលជាឈរឿងដថ្ទមកជាឈលរឿងអាង 
ឈចាទភិកខុផងោប  ឈោយអាបតថ ិរាជិក ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាបតតញ្ញភាគ្យិបចាទន្នយ = ភកិខុអបកឈចាទឈោយចបំ្ណកដថ្ទថ្នអាបតថិ 
២- តថាសញ្ញិបន្ន  = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ដូឈចាប ោះ ។  
អងគទាងំឡាយកបុង ិកាខ បទឈនោះ រឺលោន់ប្តោក់អងគ ១ ឈនោះប្ថមកបុងអងគទាងំ

៥ ថ្នទុដឌឈទា  ិកាខ បទទី ៨ ប្ដលមានលសាបរ់ឺ ៖  
- អញ្ញភាគ្យិស្ស អធិករណស្ស កញ្ច ិ បទសំ បលសមតត ំឧបាទតិា = 
ការលបកានយ់កឈហតុបនថិចបនថួច ថ្នអធកិរណ៍ប្ដលជាឈរឿងដថ្ទមកជាឈលរឿង 
អាង (ឈហើយឈចាទភកិខុផងោប ) ។  
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( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 
រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ, ទុកខឈវទនា) ។ 

ពណ៌នា ងាទិឈ   ិកាខ បទទី ៩ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- សងឃអភទសកិាា បទ 
១០- បយា បន ភិកខ ុ សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស បភទាយ បរកកបមយយ្,      

បភទនសំវតតនកិំ វា អធិករណំ សោទាយ បគ្គយហ តបិដ្ឋយ្យ;  
បសា ភិកខុ ភិកខហូិ ឯវមស្ស វចនីបយា ោ អាយសាា សមគ្គស្ស 
សង្ឃស្ស បភទាយ បរកកមិ បភទនសំវតតនកិំ វា អធិករណំ        
សោទាយ បគ្គយុហ អដ្ដាស;ិ សបមតាយសាា សបង្ឃន សមបគាា ហ ិ
សបង្ោ សបោាទោបន្ន អវិវទោបន្ន ឯកបុទទបសា ផាស ុ វហិរតីត,ិ 
ឯវញ្ច បសា ភិកខ ុភិកខហូ ិវុចចោបន្ន  តបថវ បគ្គបណហយ្យ; បសា ភិកខ ុ
ភិកខូហ ិ យាវតតយិំ សមនភុាសិតបព្វា តស្ស បដ្និិស្សគាាយ ។       
យាវតតយិបញ្ច សមនភុាសយិោបន្ន តំ បដ្និិស្សបជជយ្យ: ឥបចចត ំ
កុសល;ំ បន្ន បច បដ្និសិ្សបជជយ្យ; សង្ោទិបសបសា ។ 

១០- ភិកខុណាមួយ ពាយាមឈដើមផបីបំ្បក ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប , ឬលបកាន់
ផគងឈ ើងនូវអធកិរណ៍ ប្ដលនា ំងឃឲរប្បក កោ់ប ឈហើយតងំឈៅ; ភិកខុ
ទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹងភិកខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ឈោកអបកមានអាយុ 
កុពំាយាមបបំ្បក ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប ឈ ើយ, ទាងំកុលំបកាន់ផគងឈ ើង
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នូវអធិករណ៍ ប្ដលនា ំងឃឲរប្បក កោ់ប ឈហើយតងំឈៅឈ ើយ; ឈោក
អបកមានអាយុចូរលពមឈលពៀងជាមួយនឹង ងឃវញិឈៅ, ឈល ោះថ្វ  ងឃលពម
ឈលពៀង រកីរាយរកោប  មនិវវិាទោប  មានឧឈទធ ជាមួយោប  ប្តងប្តឈៅជា
 ុែ បាយ”; កាលប្ដលភកិខុទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះ, ភិកខុ ឈនាោះឈៅ
ប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះដប្ដល; លតូវភិកខុទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយ 
ហាមល មភិកខុ ឈនាោះ អ ់កណំត់បីដង ឈដើមផឲីរលោះបង់ ងឃឈភទកមយឈនាោះ
ឈចញ ។ កាលឈបើភិកខុទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយហាមល មលរប់
បីដងឈហើយ, ភកិខុ ឈនាោះលោះបង ់ងឃឈភទកមយឈនាោះឈចញ, ការលោះបង ់ន
ដូឈចាប ោះនុោ៎ះ ជាការលបថ្ព; ឈបើមិនលោះបងឈ់ទ, លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។ 

១០- ពណ៌នាសងឃអភទសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ងឃឈភទ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប  (សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស)”  នដល់ 

ភិកខុ ងឃលបលពឹតថឈៅមួយអឈនវើឈោយលបឈយាជន៍ មនិប្បកោប ទាងំចតិថទាងំកាយ ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ មានអធិបាយកបុងបទភាជនីយថ្ន ករឈនាោះថ្វ “សមបគាា 
ន្នម សបងោ្ សោនសវំាសបកា សោនសោីយ ំឋិបតា =  ងឃ ឈ យ្ ោះថ្វ 
លពមឈលពៀងោប  រឺ ងឃមាន វំា ឈ យើោប  ឋិតកបុង ីមាជាមួយោប ”១ ។ ជាការពិត 
 ងឃប្ដលមាន វំា ឈ យើោប  រជឺា ងឃប្ដលមានចតិថមិនប្បកោប  ឈល ោះមានចិតថ
ឈ យើោប  ។  ងឃប្ដលឋិតកបុង ីមាឈ យើោប  រជឺា ងឃប្ដលមានកាយមិនប្បកោប  ឈល ោះ
ឲរកាយសាមរគ ី ។  ករថ្វ “ពាយាមឈដើមផបីបំ្បក (បភទាយ បរកកបមយ្យ)” 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ២/២៩៨ ។ 
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 នឈ ចកឋថី្វ លបឹងប្លបងឈដើមផឲីរ ងឃប្បក កោ់ប  ឈោយរនិំតថ្វ “ ងឃឈនោះ
លតូវបបំ្បកឈោយឧ យដូចឈមឋចហប៎ !” ។  ករថ្វ “អធិករណ៍ប្ដលនា ំងឃឲរ
ប្បក ក់ោប  (បភទនសំវតតនិកំ វា អធិករណំ)”  នដល់ ការណ៍ប្ដលលបលពឹតថ
ឈៅកបុងឈហតុថ្នការប្បក ក់ រកឺារប្បក ក់រប ់ ងឃ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ៖ 
ឈហតុ (ការណំ) កបុងកប្នវងឈនោះ មានន័យថ្វ អធកិរណ៍ ដូចជា ករថ្វ “កាម
ឈហតុ, កាមនិទាន កាមាធិករណ៍”១ ដូឈចបោះជាឈដើម ។ អធិករណ៍ឈនាោះ មាន ១៨ 
យា៉ា ង២ ទាកទ់ងនឹងឈដើមឈហតុ (វតថុ) ប្ដលបណាឋ លឲរមានការប្បក ក់ ។  ករ
ថ្វ “លបកាន់ (សោទាយ)” រឺ កាន់យក ។  

 ករថ្វ “ផគងឈ ើងឈហើយតងំឈៅ (បគ្គយហ តបិដ្ឋយយ្)”  នឈ ចកឋីថ្វ “ឈៅ
ប្តលបកាន់បភំវនិឺងមនិលោះបង់ឈចាល នូវការណ៍ឈនាោះ ប្ដលលបលពឹតថឈៅកបុងឈហតុថ្ន
ការប្បក ក់រប ់ ងឃ រឺការណ៍ប្ដលអាច ឈលមច ងឃឈភទ ។  ករថ្វ “ភិកខុ
ទាងំឡាយលតវូនិយាយនឹងភិកខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះ (ភិកខហូ ិឯវមស្ស វចនបីយា)”  ន 
ឈ ចកឋថី្វ ភិកខុទាងំឡាយណាឈឃើញកបុងទីចឈំ ោះមុែ នូវភកិខុ ឈនាោះកពុំងផគងឈ ើង 
                                                           
១
 ម.និ. ២០/៣១៥ កបុងមហាទុកខកខនន ូលតទី ៣ ថ្នមហា ីនាទវរគទី ២ ។ 
២  ប្មថងនូវ ភាវៈមនិប្មនធម៌ ថ្វជាធម៌ ១  ប្មថងនូវធម៌ ថ្វមនិប្មនធម៌ ១,  ប្មថងនូវ ភាវៈមនិប្មនវន័ិយ 
ថ្វជាវន័ិយ ១,  ប្មថងនូវវន័ិយ ថ្វមនិប្មនវន័ិយ ១,  ប្មថងនូវធមយវន័ិយ ប្ដលតថ្វរតមនិ ន ប្មថង មនិ ន
ឈ ល ថ្វតថ្វរត ន ប្មថង  នឈ ល ១,  ប្មថងនូវធមយវន័ិយ ប្ដលតថ្វរត ន ប្មថង  នឈ ល ថ្វ
តថ្វរតមនិ ន ប្មថង មនិ នឈ ល ១,  ប្មថងនូវវតថប្ដលតថ្វរត មនិ ន នសមំកឈហើយ ថ្វជាវតថប្ដល
តថ្វរត ន នសមំក ១,  ប្មថងនូវវតថប្ដលតថ្វរត ន នសមំកឈហើយ ថ្វជាវតថប្ដលតថ្វរត មនិ ន នស ំ
ទុកមក ១,  ប្មថងនូវ ិកាខ បទ ប្ដលតថ្វរតមនិ នបញ្ដតថ ថ្វតថ្វរត នបញ្ដតថ ១,  ប្មថងនូវ ិកាខ បទ 
ប្ដលតថ្វរត នបញ្ដតថ ថ្វតថ្វរតមនិ នបញ្ដតថ ១,   ប្មថងនូវអាបតថ ិថ្វជាអនាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវអនាបតថ ិ
ថ្វជាអាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវលហុកាបតថ ិថ្វជាររុកាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវររុកាបតថ ិថ្វជាលហុកាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវ
សាវឈ សាបតថ ិថ្វជាអនវឈ សាបតថ ិ ១,  ប្មថងនូវអនវឈ សាបតថ ិថ្វជាសាវឈ សាបតថ ិ ១,  ប្មថងនូវទុដឌុ-
ោវ បតថ ិថ្វជាអទុដឌុោវ បតថ ិ១,  ប្មថងនូវអទុដឌុោវ បតថ ិថ្វជាទុដឌុោវ បតថ ិ១ ។ 
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ន័យមួយឈទៀតថ្វ ភកិខុទាងំឡាយណា ឮដណឹំងថ្វ “ឈៅឯវហិារឯឈណាោះ...” ។ 
ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះ លតូវប្តឈៅ ឈទាោះឈៅឆ្ង យកនវោះឈយាជន៍កឈ៏ោយ ឈនោះកណំត់
យា៉ា ងទាបឈទ ឈៅឈហើយលតូវហាមល មភិកខុ ឈនាោះភាវ ម តមលោំប់ ករដូឈចបោះ “កុំ
ឈ ើយ ឈោកអបកមានអាយុ...” ជាឈដើម, ភិកខុទាងំឡាយលតូវនិយាយនឹងភកិខុ ឈនាោះ
យា៉ា ងឈនោះឯង, កាលឈបើភកិខុទាងំឡាយ នឈឃើញឈហើយ  នឮឈហើយ មិនឈ ល
ហាម លតូវអាបតថទុិកកដ ។ កបុងឈនាោះ  ករថ្វ “កុ.ំ..ឈ ើយ (ោ)” លតូវនិយាយផសជំា 
មួយនឹង ករ “ពាយាម (បរកកមិ)” និងផសជំាមួយនឹង ករ “តងំឈៅ (អដ្ដាស)ិ” 
ដូចជា “កុពំាយាមឈ ើយ (ោ បរកកម)ិ, កុតំងំឈៅឈ ើយ (ោ អដ្ដាស)ិ” ។  
 ករថ្វ “ឈោកអបកមានអាយុ ចូរលពមឈលពៀងនឹង ងឃវញិឈៅ (សបមតាយសាា 
សបង្ឃន”  នឈ ចកឋថី្វ ឈោកអបកមានអាយុ ចូរជួបជុមូំលោប  ចូរល ុោះល ួលោប  
ចូរមានលទឹ ឋីប្តមួយដូចោប  ជាមួយនឹង ងឃ ។ ឈល ោះឈហតុអឝី ? ឈល ោះថ្វ  ងឃ
ប្ដលលពមឈលពៀងោប  ។ល។ ប្តងប្តឈៅជា ុែ បាយ ។ កបុងឈនាោះ  ករថ្វ “រកី 
រាយរកោប  (សបោាទោបន្ន)” រឺ រកីរាយយា៉ា ងល  ់លសាយ ចឈំ ោះ មផតថិរប ់
ោប នឹងោប  ។  ករថ្វ “មនិវវិាទោប  (អវិវទោបន្ន)” រឺមិនទា ់ប្ទងោប យា៉ា ងឈនោះ
ថ្វ “ឈនោះធម ៌ ឈនោះមនិប្មនធម៌” ជាឈដើម ។ ឧឈទធ រប ់ ងឃឈនាោះ ប្តមួយដូចោប  
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ងឃឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ មានឧឈទធ ដូចោប    (ឯកុបទទបសា)  ន
ឈ ចកឋថី្វ  ងឃមាន តិឈមាកខុ ឈទធ ប្ដលលបលពឹតថឈៅជា មួយោប  ។  ករថ្វ “ឈៅ
ជា ុែ បាយ (ផាស ុ វហិរត)ិ” រឈឺៅ ុែល ួល ។ កាលឈបើភកិខុទាងំឡាយ
ឈ លហាមឈោយប្ កពីោប កឋី ឈ លហាមកបុងកណាឋ លជនុំំ ងឃកឋី អ ់វារៈ ៣ 
ដងឈហើយ ឈោកឈៅប្តមនិលោះបង់ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  ករថ្វ “លតូវភកិខុទាងំឡាយ
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 ូធរ មនុភា នកមយ” កបុងលបឈយារថ្វ “ភកិខុ ឈនាោះឈៅប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះដប្ដល 
(ឯវញ្ច បសា)” ជាឈដើម រឺភិកខុទាងំឡាយលតូវ ូធរ មនុភា នកមយ ។  ករថ្វ 
“ការលោះបង ់នដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាការលបថ្ព (ឥបចចត ំ កសុលំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ការ
លោះបង ់នដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាកុ ល ជាឈ ចកឋីឈកសមកានថ ជា ិរ ួី ឋី ដល់ភិកខុ ឈនាោះ ។ 
កបុង ករថ្វ “ឈបើពំុលោះបងឈ់ទ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   (បន្ន បច បដ្និិស្សបជជយ្យ 
សង្ោទិបសបសា)” មានវនិិចឆ័យថ្វ កបុងកាលចប ់មនុភា នកមយ ឈោកឈៅប្ត
មិនលោះបង់ឈទ លតូវអាបតថ ិងាទិឈ   ។  ករដ៏ឈ   មានឈ ចកឋងី្គយយល់
លសាប់ឈហើយ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនភិកខុ ឈទវទតថ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុពាយាមឈដើមផបីបំ្បក ងឃ ។  ិកាខ បទឈនោះជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ 
អនាណតថិកៈ ។ កាលប្ដលភិកខុទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយហាមល ម ឈោក
ឈៅប្តមនិលោះបង់ លតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈចបញ់តថិ ។ កាលចប់កមយវាចា ២ 
ឈោកលតូវអាបតថិថុលវចច័យ ២ ។ កបុងកមយវាចាទី ៣ ថ្វ “មិនោប់ចិតថដល់ភិកខុអងគ
ណា ភិកខុអងគឈនាោះលតូវឈ លឈ ើង (យស្ស នកខមតិ បសា ភាបសយ្យ)” កាល
 ូធរដល់ យ-អកសរ យា៉ា ងឈនោះ អាបតថទុិកកដឈនាោះនិងអាបតថិថុលវចច័យទាងំឈនាោះ 
រលត ់តឈ់ៅឯង ឈោកលតូវអាបតថិ ងាទិឈ  ឈពញទីវញិ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អសមភុាសយិោនស្ស = ភិកខុ ប្ដល ងឃមិនទាន់ ូធរ មនុភា នកមយ 
២- បដ្និិស្សជជនតស្ស = ភកិខុ ប្ដលលោះបងក់ារពាយាមកបុង ងឃឈភទ 
៣- ឧមមតតកស្ស  = ភកិខុឆកួត 
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៤- មិតតចតិតស្ស  = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស  = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ិកាខ បទឈនោះ ជា ីលវបិតថិ ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះមាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បភទាយ បរកកមន ំ  = ឈ ចកឋីពាយាមឈដើមផបីបំ្បក ងឃ 
២- ធមមកបមមន សមនភុាសន ំ =  មនុភា នកមយលបកបឈោយធម ៌
៣- កមមវាចាបរិបយាសាន ំ = កាលចបក់មយវាចា 
៤- អប្បដ្ិនិស្សជជន ំ  = ការមនិលោះបង ់
 ិកាខ បទឈនោះជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 

ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, និងជាទុកខឈវទនា ។  
ពណ៌នា ងឃឈភទ ិកាខ បទទី ១០ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
១១- អភទានុវតថកសកិាា បទ 

១១-  តបស្សវ បោ បន ភិកខុស្ស ភិកខូ បហានត ិ អនុវតតកា វគ្គវាទកា,           
ឯបកា វា បទវ វា តបយា វា, បត ឯវ ំ វបទយយ្ុំ :  ោ អាយសមបន្នា                   
ឯត ំ ភិកខ ុ កញិ្ច ិ អវចតុថ, ធមមវាទី បចបសា ភកិខុ, វិនយវាទី បចបសា 
ភិកខុ, អោហកបញ្ចបសា ភិកខុ ឆនទញ្ច រុចញិ្ច អាទាយ បវាហរត,ិ         
ជាន្នតិ បន្ន ភាសតិ, អោហកបម្បតំ មមតីត ិ ។ បត ភិកខូ ភិកខហូិ       
ឯវមស្ស ុ វចនីយា : ោ អាយសមបន្នា ឯវ ំ អវចុតថ, ន បចបសា           
ភិកខ ុ   ធមមវាទ,ី ន បចបសា ភិកខុវិនយវាទ ី ោ អាយសមន្នានម្ប ិ   
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សង្ឃបភបទា រចុតិថ, សបមតាយសមន្នាន ំ សបង្ឃន, សមបគាា ហ ិ        
សបង្ោ សបោាទោបន្ន អវិវទោបន្ន ឯកុបទទបសា ផាស ុ វហិរតតីិ;  
ឯវញ្ច បត ភិកខូ ភិកខហូិ វចុចោបន្ន, តបថវ បគ្គបណហយយ្ុំ, បត ភិកខ ូ  
ភិកខូហ ិ យាវតតយិំ សមនភុាសិតព្វា តសស្ បដ្និិស្សគាាយ ។   
យាវតតយិបញ្ច សមនភុាសយិោន្ន ត ំ បដ្និិស្សបជជយ្យុ,ំ ឥបចចត ំ  
កុសល;ំ បន្ន បច បដ្និសិ្សបជជយ្យុ,ំ សង្ោទិបសបសា ។     

១១- ភិកខុទាងំឡាយ ជាអបកលបលពឹតថតមភកិខុ ប្ដលបបំ្បក ងឃឈនាោះឯង ឈហើយ
ជាអបកឈ លលបកាន់ពួក, ឈទាោះមួយរូបកឋី ពីររូបកឋ ី បីរូបកឋ,ី ភិកខុទាងំឈនាោះ
ឈ លហាមភកិខុទាងំឡាយប្ដលជាអបកបរ ុិទន យា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ ូមឈោក
អបកមានអាយុទាងំឡាយ កុឈំ ល ករអឝីៗ  នឹងភកិខុ ឈនាោះឈ ើយ, ឈល ោះភិកខុ
ឈនោះ ជាអបកឈ លលតូវតមធមផ៌ង, មា៉ាងឈទៀត ភិកខុ ឈនោះកានយ់កឈ ចកឋី
ឈពញចតិថនិងឈ ចកឋីោបច់ិតថរប ់ពួកឈយើង ឈទើបឈ ល, ឈោកដងឹឈ ចកឋី
ឈពញចិតថជាឈដើម រប ់ពួកឈយើង ឈទើបឈ ល, អឈំពើឈនោះ កោ៏ប់ចិតថដល់ឈយើង
ទាងំឡាយ” ។ ភិកខុទាងំឡាយលតូវនិយាយនឹងពួកភិកខុទាងំឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : 
“ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កុឈំ លយា៉ា ងហបឹងឈ ើយ, ឈល ោះភិកខុ ឈនោះ 
មិនប្មនជាអបកឈ លលតូវតមធម៌ឈទ, ភិកខុ ឈនោះ មិនប្មនជាអបកឈ លលតូវតម
វនិ័យឈទ, ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កុោំបច់ិតថនឹង ងឃឈភទឈ ើយ, 
ចិតថរប ់ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ ចូរលពមឈលពៀងជាមួយនឹង ងឃ
វញិឈៅ, ឈល ោះថ្វ  ងឃលពមឈលពៀងោប  រកីរាយរកោប  មិនវវិាទោប  មានឧឈទធ 
ជាមួយោប  ប្តងប្តឈៅជា ុែ បាយ”; កាលប្ដលភិកខុទាងំឡាយ និយាយ 
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យា៉ា ងឈនោះ, ភិកខុទាងំឈនាោះឈៅប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះដប្ដល, លតូវភិកខុទាងំឡាយ 
 ូធរ មនុភា នកមយ ហាមល មភិកខុទាងំឈនាោះអ ់កណំតប់ីដង ឈដើមផឲីរ
លោះបង់អឈំពើឈនាោះឈចញ ។ កាលឈបើភកិខុទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយ 
ហាមល មលរបប់ីដងឈហើយ ភិកខុទាងំឈនាោះលោះបងអ់ឈំពើឈនាោះឈចញ, ការលោះ 
បង ់នដូឈចាប ោះនុោ៎ះ ជាការលបថ្ព; ឈបើមិនលោះបង់ឈទ, លតវូអាបតថិ ងាទិឈ   ។ 

១១- ពណ៌នាអភទានុវតថកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈភទានុវតថក ិកាខ បទទី ១១ ដូចតឈៅ ៖  
  ករថ្វ “តមភិកខុ  (តបសស្វ បោ បន)” រឺ តមភកិខុ ប្ដលពាយាមបបំ្បក
 ងឃនុោ៎ះឯង ។  ករថ្វ “ជាអបកលបលពឹតថតម (អនុវតតកា)” រឺ ជាអបកបដិបតថតិម 
ឈោយកាន់យកលទឹ ឋី ឈ ចកឋីឈពញចិតថ និងឈ ចកឋោីបច់ិតថ រប ់ភិកខុ ឈនាោះ ។ ភិកខុ
ទាងំឡាយណានិយាយោប ជាលកមុ នូវ ករបកសពួក ឥតមានឈ ចកឋលីពមឈលពៀងោប  
ឈហតុឈនាោះ ភកិខុទាងំឡាយឈ យ្ ោះថ្វ ជាអបកនិយាយលបកាន់ពួក (វគ្គវាទកា) ។ 
ឈោយឈហតុប្តភិកខុ ឈលើ ពី ៣ រូប មនិរួរដល់កមយ ដូឈចាប ោះ នជា ងឃមិនឈធឝើ ងឃ
កមយ ។ ឈហតុឈនាោះឈហើយ ឈទើបលពោះមានលពោះភារលត ់ថ្វ “មួយរូបកឋី (ឯបកា វា) 
ពីររូបកឋី (បទវ វា) បីរូបកឋ ី (តបយា វា)” ។  ករថ្វ “ឈោកដឹងឈ ចកឋីឈពញចិតថជា
ឈដើមរប ់ឈយើង (ជាន្នត ិ បន្ន)” រភឺិកខុ ឈនាោះប្តងដងឹនូវឆនធៈរប ់ឈយើង ។  ករ
ថ្វ “ឈោកឈ ល (ភាសតិ)” រឺ កាលឈបើឈយើងឈធឝើយា៉ា ងឈនោះ ឈោកប្តងឈ លជា 
មួយនឹងឈយើង ។  ករថ្វ “អឈំពើឈនាោះោប់ចតិថដល់ឈយើងទាងំឡាយ (អោហកបមត ំ
មមត)ិ” អឈំពើណាប្ដលភកិខុ ឈនាោះឈធឝើ ប្តងជាទីោបច់ិតថរប ់ឈយើងទាងំឡាយ ។ 
 ករថ្វ “ចិតថរប ់ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ ចូរលពមឈលពៀងនឹង ងឃវញិ
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ឈៅ (សបមតាយសមន្នានំ សបង្ឃន)”  នឈ ចកឋីថ្វ ចិតថរប ់ឈោកអបកមាន
អាយុទាងំឡាយ ចូរល ុោះល ួល ចូរជួបជុមូំលោប  ជាមួយនឹង ងឃ មានអធិបាយ
ថ្វ “ចូរឯកភាព (ឯកភីាវ)” ។  ករដ៏ឈ   មានឈ ចកឋងី្គយយល់លសាប់
ឈហើយ ។ វនិិចឆយកថ្វ (ការឈ លវនិិចឆ័យ) កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានន័យដូច ន
ឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទទី ១០ ។ ឈ ចកឋីប្ដលប្បវកោប  រឺ ៖ 

  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរោឹះ ល រពននឹងភិកខុ
ទាងំឡាយឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុលបលពឹតថតមភិកខុ ឈទវទតថអបកពាយាមឈដើមផ ី
បបំ្បក ងឃ ។ កបុងអងគទាងំឡាយវញិ អបក ិការបផឈីឃើញនូវអនុវតថនកចិចកបុង
 ិកាខ បទទី ១១ ឈនោះ ឲរដូចជាឈ ចកឋីពាយាមកបុង ិកាខ បទទី ១០ ឈនាោះផងចុោះ ។ 

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹង ងឃឈភទ ិកាខ បទ 
(រឺជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, និងជាទុកខឈវទនា) ។  

ពណ៌នា ងាទិឈ   ិកាខ បទទី ១១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១២- ទុពវចសកិាា បទ 
១២- ភិកខុ បបនវ ទពុវចជាតិបកា បហាតិ, ឧបទទសបរយិាបបននស ុ   

សិកាាបបទសុ ភកិខហូ ិ សហធមមិកំ វចុចោបន្ន, អតាានំ អវចនយីំ   
កបរាត ិ: ោ ម ំអាយសមបន្នា កញិ្ច ិអវចតុថ កល្ោណ ំវា បាបក ំវា 
អហម្ាយសមបនត ន កិញ្ច ិ វកាាម ិ កល្ោណំ វា បាបក ំ វា ,           
វីរមថាយសមបន្នា មម វចន្នយាត ិ ។ បសា ភកិខុ ភកិខូហ ិ ឯវមស្ស        
វចនីបយា : ោ អាយសាា អតាានំ អវចនយីំ អកាស,ិ វចនយីបមវ 
អាយសាា  អតាានំ កបរាតុ, អាយសាាបិ បនន្នតិ ។ ឯវញ្ច បសា ភិកខ ុ
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ភិកខូហ ិវចុចោបន្ន, តបថវ បគ្គបណហយ្យ, បសា ភិកខ ុភិកខហូ ិយាវតតយិ ំ      
សមនភុាសិតបព្វា តស្ស បដ្និិស្សគាាយ ។ យាវតតិយបញ្ច            
សមនភុាសយិោបន្ន តំ បដ្និិស្សបជជយយ្, ឥបចចត ំ កុសល;ំ បន្ន បច           
បដ្ិនិសស្បជជយ្យ, សងោ្ទិបសបសា ។ 

១២- ឈបើភិកខុមានភាពជាអបកប្ដលឈរពិ ក ឋីថ្វ, កាលភិកខុទាងំឡាយឈ ល 
លបឈៅតមធម ៌កបុង ិកាខ បទទាងំឡាយប្ដលរាប់ចូលកបុងឧឈទធ  ( តិឈមាកខ), 
ក៏ឈធឝើែវួនឲរឈរលបឈៅផងពំុ ន ឈោយ ករថ្វ : “ ូមឈោកអបកមានអាយុ
ទាងំឡាយ កុនិំយាយអឝីៗ  ឈទាោះលអកឋី អាលកក់កឋី នឹងែញុ ឈំ ើយ, ចបំ្ណកឯែញុ  ំក៏នឹង
មិនឈ ល ករអឝីៗ  ឈទាោះលអកឋ ីអាលកកក់ឋី នឹងឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ
ប្ដរ,  ូមឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ ប្លងនិយាយលបឈៅែញុឈំៅ” ។ ភិកខុ
ទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹងភិកខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : ឈោកអបកមានអាយុ កុំ
ឈធឝើែវួនឲរឈរលបឈៅពំុ នដូឈចបោះឈ ើយ, ឈោកអបកមានអាយុ ចូរឈធឝើែវួនឲរឈរ
 ឋីលបឈៅ នផង, ចបំ្ណកឯឈោកអបកមានអាយុ ចូរនិយាយ ឋីឈៅរកភិកខុ
ទាងំឡាយ តម ហធម ៌ រឺពុទនបផញ្ដតថិឈៅ, ទាងំពួកភិកខុកនឹ៏ងនិយាយ ឋី
មករកឈោកអបកមានអាយុ តម ហធម៌ប្ដរ, ឈល ោះថ្វបរ ័ិទរប ់លពោះ
មានលពោះភារឈនាោះ ប្តងចឈលមើនឈ ើងឈោយអាការយា៉ា ងឈនោះ, រឈឺោយ ករ
ជាលបឈយាជន ៍ ដល់ោប នឹងោប  និងឈោយការញុងំោប នឹងោប ឲរឈចញចាក
អាបតថ”ិ ។ ភិកខុ ឈនាោះឈៅប្តលបកានដូ់ឈចាប ោះដប្ដល, លតូវភកិខុទាងំឡាយ ូធរ 
 មនុភា នកមយហាមល មភិកខុ ឈនាោះ អ ់កណំត់បដីង ឈដើមផឲីរលោះបង់

អឈំពើឈនាោះឈចញ។ កាលឈបើភិកខុទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ ហាមល ម
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លរបប់ីដងឈហើយ ភិកខុ ឈនាោះលោះបង់អឈំពើឈនាោះឈចញ, ការលោះបង ់នដូឈចបោះ
នុ៎ោះ ជាការលបថ្ព; ឈបើមិនលោះបង់ឈទ, លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។   

១២- ពណ៌នាទុពវចសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុពឝច ិកាខ បទទី ១២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ភាពជាអបកប្ដលឈរពិ ក ឋីថ្វ (ទពុវចជាតបិកា)” រភឺាពជា

អបកប្ដលឈរលបឈៅ នឈោយល ំក  នឈ ចកឋីថ្វ នរណាក៏មិនអាចលបឈៅ
 ន ។  ករថ្វ “ប្ដលរាប់ចូលកបុងឧឈទធ  (ឧបទទសបរិយាបបននស)ុ” រឺ ប្ដល 
ឈស្ត្ង្គគ ោះចូលឈៅខាងកបុងឧឈទធ   នឈ ចកឋីថ្វ ឲរលបលពឹតថឈៅខាងកបុង តិឈមាកខ 
ឈល ោះលតូវ ឈស្ត្ង្គគ ោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ភិកខុណាមានអាបតថិ ភិកខុ ឈនាោះលតូវ ប្មឋងឈចញ 
(យស្ស សយិា អាបតត ិបសា អាវិកបរយ្យ)” ។  ករថ្វ “ឈ លលបឈៅតមធម ៌
(សហធមមកិំ វចុចោបន្ន)” រឺ ឈ លលបឈៅឈោយធម៌ ។  ករ សហធមមកិំ ជា
ទុតិយាវភិតថិ ប្តឈលបើកបុងនយ័ជាតតិយាវភិតថិជា សហធមមិបកន ដូឈចបោះវញិ  ន
ឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុទាងំឡាយឈ លលបឈៅតម ិកាខ បទជាពុទនបផញ្ដតថិ ប្ដល
មានឈ យ្ ោះថ្វ “ ហធមយកិ” ឈល ោះ ិកាខ បទទាងំឈនាោះរួរ ហធមយកិទាងំ ៥  ិកា 
ន័យមួយឈទៀតថ្វ ឈល ោះ ិកាខ បទទាងំឈនាោះជារប ់ថ្ន ហធមយិកទាងំ ៥ ឈនាោះ
លសាប់ឈហើយ ។  ករថ្វ “ ូមឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ ប្លងនិយាយ
លបឈៅែញុ ឈំៅ (វិរមថាយសមបន្នា មម វចន្នយ)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈោកលបឈៅែញុ ំ
ឈោយ ករណា ឈោកចូរឈវៀរចាក ករឈនាោះចឈំ ោះែញុ  ំ នឈ ចកឋថី្វ “កុនិំយាយ
 ករឈនាោះនឹងែញុ ”ំ ។  ករថ្វ “ចូរនិយាយ ឋីតម ហធម៌”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈោក
ចូរនិយាយ ឋីតម ហធម៌រឺ ិកាខ បទជា ហធមយកិ ន័យមួយឈទៀតថ្វ ឈោកចូរ
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និយាយ ឋីឈោយ ករដថ្ទណាឈផសងក៏ឈោយចុោះ ឲរប្ត ករឈនាោះលបលពឹតថឈៅ
ឈដើមផឈី ចកឋលីជោះថ្វវ  ។  ករថ្វ “រឺ (យទិទ)ំ” រឺជានិ ត ( ប្ ប)់ ឈលបើល ប់ឈហតុ
ថ្នឈ ចកឋីចឈលមើន ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ករណាប្ដលល ប់លបឈយាជន៍ដល់ោប
នឹងោប  និង ករណាប្ដលល បោ់ប នឹងោប ឲរឈចញចាកអាបតថិ  ករឈនាោះ ុទនប្ត
បង្គា ញនូវឈហតុថ្នឈ ចកឋចីឈលមើន រប ់បរ ័ិទ ឈល ោះថ្វ បរ ័ិទរប ់លពោះមាន
លពោះភារចឈលមើនឈ ើង ឈោយសារការល បោ់ប ឈៅវញិឈៅមក ឈោយសារការ
ល ប់ោប នឹងោប ឲរឈចញចាកឈទា  យា៉ា ងឈនោះ ។  ករដ៏ឈ   មានឈ ចកឋងី្គយ
យល់លសាប់ឈហើយ ។  ូមផវីនិិចឆយកថ្វ (ការឈ លវនិិចឆ័យ) កម៏ានន័យដូច ន
ឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទទី ១០ ។ ឈ ចកឋីប្ដលប្បវកោប រឺ ៖ 

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងឈកា មភី ល រពនលពោះឆនបឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈោកឈធឝើែវួនឲរឈរពិ ក ឋីថ្វ ។ កបុងអងគទាងំឡាយវញិ អបក
 ិការបផឈីឃើញការពិ ក ឋីថ្វកបុង ិកាខ បទឈនោះ ឲរដូចការពាយាមកបុង ិកាខ
បទទី ១០ ឈនាោះផងចុោះ ។  

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ងឃឈភទ ិកាខ បទ 
(រឺជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, និងជាទុកខឈវទនា) ។  

ពណ៌នាទុពឝច ិកាខ បទទី ១២ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១៣- កលុទូសកសកិាា បទ 
១៣- ភិកខុ បបនវ អញ្ញតរ ំ គាមំ វា នគិ្ម ំ វា ឧបនិសា្យ វហិរត ិ         

កុលទូសបកា បាបសោចាបរា ។ តស្ស បោ បាបកា សោចារា  
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ទិស្សនត ិ បចវ សយុ្យនតិ ច, កុលាន ិ ច បតន ទុដ្ដានិ ទិស្សនតិ បចវ        
សុយ្យនតិ ច ។ បសា ភកិខុ ភិកខហូិ ឯវមស្ស វចនីបយា : អាយសាា បោ 
កុលទូសបកា បាបសោចាបរា, អាយសមបតា បោ បាបកា          
សោចារា ទិស្សនតិ បចវ សុយយ្នតិ ច, កុលាន ិ ចាយសមតា ទដុ្ដាន ិ   
ទិស្សនត ិ បចវ សយុ្យនតិ ច; បកកមតាយសាា ឥមោហ អាវាសា,        
ឯវញ្ច បសា ភិកខ ុ ភិកខហូ ិ វុចចោបន្ន, បត ភកិខូ ឯវ ំ វបទន ច ភិកខ ូ    
បោហគាមបិន្ន ន ច ភិកខូ ភយគាមិបន្ន, អាយសាា បោ                  
កុលទូសបកា បាបសោចាបរា, អាយសមបតា បោ បាបកា          
សោចារា ទស្សនិតិ បចវ សុយយ្នតិ ច, កុលាន ិ ចាសយមតា ទដុ្ដាន ិ   
ទស្សនត ិ បចវ សយុ្យនត ិច; បកកមតាយសាា ឥមោហ អាវាសា, អលបនត 
ឥធ វាបសន្នតិ ។ ឯវញ្ច បសា ភកិខុ ភិកខហូិ វុចចោបន្ន, តបថវ            
បគ្គបណហយយ្, បសា ភកិខុ ភកិខូហ ិ យាវតតយិ ំ សមនភុាសិតបព្វា      
តស្ស បដ្និិស្សគាាយ ។ យាវតតយិបញ្ច សមនភុាសយិោបន្ន       
តំ បដ្ិនិស្សបជជយ្យ; ឥបចចតំ កសុលំ; បន្ន បច បដ្ិនិស្សបជជយ្យ;  
សង្ោទិបសបសា ។ 

១៣- ភិកខុ ចូលឈៅឈៅអាល ័យនឹងល ុកណាមួយ ឬនិរមណាមួយ ជាអបក
លទុ ថលតកូល មានការលបលពឹតថអាលកក់ ។ ការលបលពឹតថអាលកក់រប ់ភកិខុ ឈនាោះ
ឯង ល កដជាឈរឈឃើញផង ឈរឮផង, ទាងំលតកូលទាងំឡាយប្ដលភិកខុ
ឈនាោះលទុ ថឈហើយ ក៏ល កដជាឈរឈឃើញផង ឈរឮផងប្ដរ ។ ភិកខុទាងំឡាយ 
លតូវនិយាយនឹងភិកខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ឈោកអបកមានអាយុ ជាអបកលទ ុថ 
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លតកូល ជាអបកមានការលបលពឹតថអាលកក់ពិត, ការលបលពឹតថអាលកក់រប ់ឈោក
អបកមានអាយុ ល កដជាឈរឈឃើញផង ឈរឮផង, ទាងំលតកូលទាងំឡាយ 
ប្ដលឈោកអបកមានអាយុលទុ ថឈហើយ ក៏ល កដជាឈរឈឃើញផង ឈរឮផង
ប្ដរ; ឈោកអបកមានអាយុ ចូរឈចញចាកអាវា ឈនោះឈៅ ! ឈោកពំុរួរនឹង
ឈៅកបុងទីឈនោះឈទ” ។ កាលប្ដលភិកខុទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះ ភកិខុ ឈនាោះ
លត បជ់ាថ្វឲរភកិខុទាងំឡាយឈនាោះយា៉ា ងឈនោះវញិថ្វ : “ភិកខុទាងំឡាយ  ុទន 
ប្តលុោះកបុងឈ ចកឋីល ឡាញ់ផង, ភកិខុទាងំឡាយ  ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋ ីអប់
ផង, ភិកខុទាងំឡាយ  ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋលីងង់ឈលវ ផង, ភកិខុទាងំឡាយ  ុទន 
ប្តលុោះកបុងឈ ចកឋីខាវ ចផង, ឈល ោះភកិខុទាងំឡាយ បឈណឋ ញភិកខុ ពួកែវោះ មិន
បឈណឋ ញភិកខុ ពួកែវោះ ឈោយអាបតថិដូចប្តោប ” ។ ភិកខុទាងំឡាយ លតូវនិយាយ
នឹងភកិខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ឈោកអបកមានអាយុ កុនិំយាយយា៉ា ងឈនោះឈ ើយ, 
ភិកខុទាងំឡាយ មនិប្មនលុោះកបុងឈ ចកឋីល ឡាញ់ឈទ, ភិកខុទាងំឡាយ មនិប្មន
លុោះកបុងឈ ចកឋ ីអប់ឈទ, ភកិខុទាងំឡាយ មិនប្មនលុោះកបុងឈ ចកឋលីងង់ឈលវ ឈទ, 
ភិកខុទាងំឡាយ មិនប្មនលុោះកបុងឈ ចកឋខីាវ ចឈទ, ឈោកអបកមានអាយុ ជា
អបកលទ ុថលតកូល ជាអបកមានការលបលពឹតថអាលកក់ពិត, ការលបលពឹតថអាលកក់
រប ់ឈោកអបកមានអាយុ ល កដជាឈរឈឃើញផង ឈរឮផង, ទាងំលតកូល
ទាងំឡាយ ប្ដលឈោកអបកមានអាយុលទុ ថឈហើយ ក៏ល កដជាឈរឈឃើញផង 
ឈរឮផងប្ដរ; ឈោកអបកមានអាយុ ចូរឈចញចាកអាវា ឈនោះឈៅ ! ឈោកពំុ
រួរនឹងឈៅកបុងទីឈនោះឈទ ។ កាលប្ដលភកិខុទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះ, ភកិខុ
ឈនាោះឈៅប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះដប្ដល, លតូវភិកខុទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ 



182 
 



ហាមល មភិកខុ ឈនាោះអ ់កណំត់បីដង ឈដើមផឲីរលោះបង់អឈំពើអាលកក់ឈនាោះ
ឈចញ ។ កាលឈបើភកិខុទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ ហាមល មលរប់ ៣ 
ដងឈហើយ ភិកខុ ឈនាោះលោះបង់អឈំពើឈនាោះឈចញ, ការលោះបង ់នដូឈចបោះនុ៎ោះ ជា
ការលបថ្ព, ឈបើមនិលោះបង់ឈទ, លតូវអាបតថ ិងាទិឈ   ។  

១៣- ពណ៌នាកលុទសូកសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកុលទូ ក ិកាខ បទទី ១៣ ដូចតឈៅ ៖  
 ូមផនីររ (លកុង) ក៏រាប់ចូលកបុង ករថ្វ “ល ុក ឬនិរម (គាមំ វា និគ្មំ វា)” 

ឈនោះប្ដរ ។  ករថ្វ “ចូលឈៅឈៅអាល ័យ (ឧបនិស្ាយ វហិរតិ)” រឺឈៅ
អាល ័យល ុកឬនិរមឈនាោះ ឈល ោះប្តជាប់ជ ំក់នឹងចីវរជាឈដើមជាបចច័យ កបុងទី
ឈនាោះ ។ ភកិខុញុងំ ទាន រប ់មនុ សទាងំឡាយឲរវនិា  ឈោយការឲរទក ជាឈដើម 
ឈ យ្ ោះថ្វ លទ ូថលតកូល ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ កុលទូ កៈ (អបកលទូ ថ
លតកូល) ។ ការលបលពឹតថអាលកក់រប ់ភិកខុ ឈនាោះ មានការោកូំនឈឈើទក ជាឈដើម ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ  ប មាចារ (អបកមានការលបលពឹតថអាលកក់) ។  ករ
ថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះ (បសា ភកិខុ)”  ឈំៅដល់ ភកិខុអបកលទូ ថលតកូលឈនាោះ ។  កររាប់
ចាបត់ងំពី “ឈោកអបកមានអាយុ ជាអបកលទ ុថលតកូល ជាអបកមានការលបលពឹតថ
អាលកក់ ។ ល ។ ឈោកពំុរួរនឹងឈៅកបុងទីឈនោះឈទ” លតឹមប៉ាុឈណតោះ បង្គា ញឲរឈឃើញ
ថ្វ ភិកខុអបកលទូ ថលតកូលឈនាោះរួរដល់ប ឝ ជនីយកមយ (ការបឈណឋ ញឈចញ) ។ ប៉ាុប្នថ
ភិកខុ ប្ដល ងឃ នឈធឝើប ឝ ជនីយកមយឈហើយឈនាោះ កុលទូ កកមយរប ់ឈោក កបុង
ល ុក ឬនិរមណា ទាងំឈោកឈៅកបុងវហិារណា ឈោកល កដជាប្លង នលតច់
ឈៅកបុងល ុកឬនិរមឈនាោះឈទៀតឈហើយ ឈោកប្លង នឈៅកបុងវហិារឈនាោះឈទៀត
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ឈហើយ ។  ករ “ភិកខុ ឈនាោះ (បសា)” កបុង ករថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះលត បជ់ាថ្វឲរភកិខុ
ទាងំឡាយឈនាោះយា៉ា ងឈនោះ (ឯវញ្ច បសា ភិកខុ)” រ ឺឈំៅយកភកិខុ ប្ដល ងឃ ន
ឈធឝើប ឝ ជនីយកមយឈហើយ ។  ករថ្វ “លុោះកបុងឈ ចកឋលី ឡាញ់” មានន័យថ្វ “ឈៅ
តមឈ ចកឋលី ឡាញ់” ។  ករដ៏ឈ   ក៏មាននយ័ដូចោប  ។  ករថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះ 
(បសា ភិកខ)ុ”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលប្ដលភិកខុ ឈនាោះ ឈ ល ករជាឈដើមថ្វ “ភិកខុ
ទាងំឡាយ ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋលី ឡាញ់” ដូឈចបោះជាឈដើម រភឺិកខុទាងំឡាយលតូវ
ប្តនិយាយនឹងភិកខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះ ឈដើមផឲីរលោះបង ់ករឈនាោះឈចាល មនិប្មនឈដើមផ ី
ោតកុ់លទូ កភិកខុ ឈទ ។ តមពិត ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថទិាងំឡាយប្ដលរួរលតូវ
ឈោយកុលទូ កកមយលសាប់ឈហើយ តងំប្តពីឈដើមមកឈមវ៉ាោះ ។ ភកិខុ ឈនាោះ កាលប្ដល
លតូវភកិខុទាងំឡាយ និយាយយា៉ា ងឈនោះ ឈោយប្ កៗ កឋី កបុងកណាឋ លជនុំំ ងឃកឋ ី
ឈោកឈៅប្តមនិលោះបង់ រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដដថ្ទឈទៀត ។  ករទាងំអ ់ប្ដល
ឈៅខាងមុែ ករថ្វ “កាលប្ដលភកិខុទាងំឡាយឈនាោះនិយាយយា៉ា ងឈនោះ ភកិខុ ឈនាោះ
ឈៅប្តលបកាន ់(ឯវញ្ច បសា)” ដូឈចបោះជាឈដើមឈរៀងឈៅ ឈទាោះែញុ ឈំ លកឋី មនិឈ លកឋ ី
រឺមានឈ ចកឋីង្គយយល់លសាប់ឈហើយ ។ វនិិចឆយកថ្វ (ការឈ លវនិិចឆ័យ) ឈ ចកឋ ី
រឺមាននយ័ដូច នឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទទី ១០ ។ ឈ ចកឋីប្ដលប្បវកោប រឺ ៖ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនអ សជិភកិខុ
និងបុនពឝ ុកភកិខុ  ឈល ោះឈដើមឈហតុ ឋីឲរភិកខុទាងំឡាយថ្វ ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋី
ល ឡាញ់ជាឈដើម ។ កបុងអងគទាងំឡាយវញិ អបក ិការបផឈីឃើញការ ឋីឲរភិកខុ
ទាងំឡាយថ្វ  ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋីល ឡាញ់ជាឈដើម កបុង ិកាខ បទឈនោះ ដូចជា 
ការពាយាមបបំ្បក ងឃ កបុង ិកាខ បទទី ១០ ដូឈចាប ោះប្ដរចុោះ ។ 
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( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹង ងឃឈភទ ិកាខ បទ 
(រឺជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, និងជាទុកខឈវទនា) ។  

ពណ៌នាកុលទូ ក ិកាខ បទទី ១៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។  
ឧទទដិ្ដា បោ អាយសមបន្នា បតរស សង្ោទបិសសា ធោា; នវ               

បឋោបតតកិា, ចតាាបរា យាវតតយិកា, បយសំ ភិកខុ អញ្ញតរ ំ វា               
អញ្ញតរំ វា អាបជជតិាា យាវតយិំ ជានំ បដ្ចិាាបទតិ, តាវតហិំ បតន ភកិខុន្ន 
អកាោ បរិវតថពវ ំ ។ បរវិុតថបរិវាបសន ភិកខនុ្នឧតតរឹ ឆារតតំ ភិកខោុនតាាយ  
បដ្ិបជជិតពវ ំ ។ ចិណណោនបតាា ភិកខុ, យតថ  សិយា វសីតិគ្បណា           
ភិកខុសបងោ្ តតថ បសា ភិកខ ុ អបពភតបព្វា ។ ឯបកនប ិ បច ឩបន្ន                      
វីសតិគ្បណា ភិកខុសបង្ោ តំ ភិកខុំ អបពភយ្យ, បសា ច ភិកខ ុអនពភិបតា, បត ច 
ភិកខូ គារយាហ ។ អយ ំតតថ សាមីច ិ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ អាបតថិឈ យ្ ោះ ងាទិឈ   ទាងំ ១៣ 
រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, អាបតថិ ៩ ខាងឈដើម ឈៅថ្វ បឋមាបតថកិា 
រឺលតូវអាបតថិកបុងឈវោឈធឝើឲរកនវងបញ្ដតថិជាដបូំង, រឯីអាបតថ ិ ៤ ខាងចុង ឈៅថ្វ 
យាវតតយិកា រលឺតវូអាបតថកិបុងឈវោប្ដល ងឃ ូធរលបកា ហាមលរបប់ីដង ឈហើយ 
ក៏ឈៅប្តពំុលពមលោះបង់អឈំពើអាលកក់ឈនាោះឈចញ ។ បណាឋ អាបតថិទាងំ ១៣ ឈនាោះ, 
ឈបើភិកខុណាលតូវអាបតថិណាមួយឈហើយ ដឹងចា ់ បទិ ងំទុកអ ់ប៉ាុនាយ នថ្ថង, ភិកខុ
ឈនាោះលតូវឈៅបរវិា អ ់ប៉ាុឈណាត ោះថ្ថងឈោយោចខ់ាត ។  ភិកខុអបកឈៅបរវិា  លរប់
កណំត់ថ្ថងប្ដលបទិ ងំឈហើយ លតូវលបលពឹតថភកិខុមានតថ អ ់ ៦ រាលតី តឈៅឈទៀត ។ 
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ភិកខុ លបលពឹតថមានតថឈហើយ, ភិកខុ ងឃពួក ២០ រូប មានកបុងទីណា, ភិកខុ ឈនាោះលតូវភិកខុ
 ងឃចនួំន ២០ រូប ឲរអ ម នកមយកបុងទីឈនាោះ ។ ឈបើភិកខុ ងឃមិនលរប ់២០ រូបឈទ  ូ
មផែីឝោះប្តមួយរូប ឈហើយឲរអ ម នកមយដល់ភិកខុ ឈនាោះ, ភិកខុ ឈនាោះ មិន នឈ យ្ ោះថ្វ 
ភិកខុ ងឃឲរអ ម នកមយផង, ទាងំពួកការកភកិខុ ឈនាោះ ក៏ឈ យ្ ោះថ្វ លតូវលពោះពុទនជា
មាច  ់តយោះតោិះឈដៀលផង ។ ឈ ចកឋីលបតបិតថិឈនោះ ជាការ មរួរកបុងកមយឈនាោះ ។  

 តតាាយសមបនតបចុាាម,ិ កចចិតថ បរិសុទាា ? ទតុយិមប្ិ បចុាាមិ, កចចតិថ  
បរិសុទាា ? តតយិម្ប ិ បុចាាមិ, កចចិតថ បរិសុទាា ? បរសិុបទធតាាយសមបន្នា, 
តសាា តុណហ ី។ ឯវបមតំ ធារយាមិ ។  

សង្ោទិបសសុបទទបសា និដ្ឋិបតា ។ 

ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុង ងាទិឈ -
សាបតថិទាងំ ១៣ ឈនាោះ, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា
 ូម ួរជារលមប់ពីរដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះ
ករុណា ូម ួរជារលមបប់ីដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? 
ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបកបរ ុិទនកបុង ងាទិឈ សាបតថិទាងំ 
១៣ នុោ៎ះឈហើយ, ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវ
ឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។  

ចប់ ងាទិឈ  ុឈទធ  ។ 

វិនិចឆយ័បរវិស, មានតថ នងិអព្ភា នកមម 

“បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ អាបតថិឈ យ្ ោះ ងាទិឈ   ទាងំ 
១៣ រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ ។ ល ។ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោក
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អបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុង ងាទិឈ សាបតថិទាងំ ១៣ ឈនាោះ, ឈោកទាងំឡាយ
ជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ពីរដងឈទៀត, ឈោក
ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់បដីងឈទៀត, 
ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ុទនប្ត
ជាអបកបរ ុិទនកបុង ងាទិឈ សាបតថិទាងំ ១៣ នុ៎ោះឈហើយ, ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ន
ជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀម
យា៉ា ងឈនោះ” ។  ករខាងឈលើឈនោះ មានឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ដូចតឈៅ ៖ 

អាបតថិ ៩ ដបូំងថ្នអាបតថទិាងំឡាយឈនាោះ ឈ យ្ ោះ បឋមាបតថកិា  នឈ ចកឋី
ថ្វ ភិកខុ លតូវអាបតថិ កបុងែណៈលបលពឹតថឈលយើ ដបូំងភាវ មនុ៎ោះឯង ។ ចបំ្ណកឯអាបតថិ
៤ ឈទៀត ឈលៅអពីំបឋមាបតថិកាឈនាោះ របផលីជាបថ្វ “យាវតតយិកា” ដផតិថ្វ ភិកខុ
លតូវអាបតថិឈនាោះកបុងឈពលប្ដល ងឃ ូធរ មនុភា នកមយ ( ូធរលបកា ហាម
ល ម) ដរាបលរប ់៣ ដង ឧបមាដូចជាអាការឈរារប្ដលមានជងំឺកបុងថ្ថងទី ៣ និង
ទី ៤ ឈរក៏ឈៅថ្វ ឈឺ ៣ ថ្ថងឈហើយ (តតិយបកា) ឈឺ ៤ ថ្ថងឈហើយ (ចតុតថបកា) ។ 
 ករថ្វ “អ ់ប៉ាុនាយ នថ្ថង (យាវតហិំ)” រឺ អ ់ចនួំនថ្ថងប៉ាុនាយ ន ។  ករថ្វ “ដឹង
ចា ់ បិទ ងំទុក (ជានំ បដ្ចិាាបទតិ)” រកឺាលប្ដលដងឹ ក៏បទិ ងំ ។ លកខណៈ
បិទ ងំកបុងអាបតថ ិងាទិឈ  ឈនាោះ មានមាតកិាដូចខាងឈលកាម ៖ 

១- អាបតតិ ច បហាត ិ  = មានអាបតថ ិ

២- អាបតតិសញ្ញ ីច   = មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វអាបតថ ិ

៣- បកតបតាា ច បហាត ិ  = មានែវួនលបលកត ី
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៤- បកតតតសញ្ញី ច  = មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមានែវួនជាលបលកត ី

៥- អននតរាយិបកា ច បហាត ិ = ជាអបកមនិមានអនថរាយ 

៦- អននតរាយិកសញ្ញី ច = មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វជាអបកមនិមានអនថរាយ 

៧- បហ ុច បហាត ិ  = មាន មតទភាព 

៨- បហុសញ្ញី ច   = មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមាន មតទភាព 

៩- ឆាបទតុកាបោ ច បហាត ិ = មានបណំងបិទ ងំ 

១០- ឆាបទត ិច    = បទិ ងំ  

 កបុងមាតកិាទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “មានអាបតថិ  មាគ ល់ថ្វអាបតថិ (អាបតតិ ច 
បហាត ិ អាបតតសិញ្ញ ី ច)” រអឺាបតថបិ្ដលលតូវ ជាអាបតថណិាមួយ បណាឋ អាបតថិ
 ងាទិឈ  ទាងំ ១៣ ។ ទាងំភិកខុកម៏ានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាអាបតថិ ឈោយ
ទាក់ទងនឹងឈដើមឈហតុកបុងអាបតថឈិនាោះថ្វ “អាបតថិឈនោះមនិរួរដល់ភិកខុទាងំឡាយ” 
ដូឈចបោះកឋី ទាកទ់ងលតឹមឈ យ្ ោះថ្វ “អាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះឈនោះ” ដូឈចបោះកឋី មានបណំងបិទ
 ងំយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ឥ ូវឈនោះ អញនឹងមិនល ប់អាបតថិឈនាោះដល់អបកណាឈទ” ោក់
ធុរៈចុោះ លតប្តអរុណរោះឈ ើង ឈនោះឈៅថ្វ បិទ ងំអាបតថិ (ឆន្នា បហាតិ អាបតត)ិ ។ 
ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើឈោកមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាអនាបតថិកបុងអាបតថិឈនាោះកឋ ី មាន
ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាកងអាបតថឈិផសងកឋី មានឈ ចកឋី ងសយ័កឋី ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វមិន
បិទ ងំអាបតថិឈទ ។  

 ករថ្វ “មានែវួនជាលបលកតី (បកតបតាា)”  ឈំៅយកភិកខុ ប្ដល ងឃមិន
 នឈលើកវតថ ជាអបកមាន វំា ឈ យើោប  ។ លប ិនឈបើឈោកមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ



188 
 



មានែវួនជាលបលកតី បិទ ងំតមនយ័ដូចឈ លឈហើយនុោ៎ះ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ បិទ ងំ
អាបតថិប្ដរ ។  

 ករថ្វ “អបកមិនមានអនថរាយ (អននតរាយិបកា)” រឺ បណាឋ អនថរាយទាងំ 
១០ យា៉ា ង រួមមានអនថរាយពីឈ ឋច ១, ឈចារ ១, ឈភវើង ១, ទឹក ១, មនុ ស ១, 
អមនុ ស១,  តឝសាហាវ ១, អា ិរ ភ ិ ១, ជីវតិ ១, លពហយចាររ ១ ។ ភិកខុណាមិនមាន
អនថរាយ ូមផបី្តមួយ លប ិនឈបើភិកខុ ឈនាោះមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមនិមានអនថរាយ 
បិទ ងំអាបតថិ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ បទិ ងំអាបតថិប្ដរ ។  

 ករថ្វ “មាន មតទភាព (បហុ)” រភឺិកខុណាមួយអាចឈៅកាន់ មាប ក់
ភិកខុ និងល ប ់ន ។ លប ិនឈបើភិកខុ ឈនាោះ មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមាន មតទភាព
ឈហើយបទិ ងំអាបតថិ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ បទិ ងំអាបតថបិ្ដរ ។  ករថ្វ “មានបណំង
បិទ ងំ និងបទិ ងំ    (ឆាបទតកុាបោ ច បហាតិ ឆាបទត ិច)” ឈនោះ មានឈ ចកឋី
ង្គយយល់លសាប់ឈហើយ ។ លប ិនឈបើភិកខុ ឈនាោះ ឈឃើញ ភារភិកខុ  (ភិកខុ ដូចោប ) 
ឈហើយមិនល ប់ ឈល ោះឈអៀនខាយ  ថ្វ “ឈនោះជាឧបជាយ៍ ឬជាអាចារររប ់អញ” 
ឈនោះក៏ឈ យ្ ោះថ្វបិទ ងំអាបតថិប្ដរ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ឧបជាយ៍ជាឈដើម ពំុ
រាប់យកជាលបមាណកបុង ងាទិឈ សាបតថិឈនោះឈទ យកជាលបមាណ នចឈំ ោះ
ប្ត ភារភកិខុប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឈនោះជាឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ឈោយ ឈងខប ថ្ន ករថ្វ “ដឹង
ចា ់ បទិ ងំ (ជានំ បដ្ិចាាបទត)ិ” ។    

  ករថ្វ “អ ់ប៉ាុឈណាត ោះថ្ថង (តាវតហិ)ំ” រ ឺ អ ់ចនួំនថ្ថងប៉ាុឈណាត ោះ  ន
ឈ ចកឋីថ្វ លតូវរាប់ចាប់តងំពីថ្ថងប្ដលបិទ ងំ រហូតដល់ថ្ថងប្ដលល ប់ នឹងឈឃើញ
ជាកាលកនវងឈៅប៉ាុនាយ នថ្ថង ប៉ាុនាយ នបកស ប៉ាុនាយ នប្ែ ប៉ាុនាយ នឆ្ប  ំ ភកិខុ ឈនាោះលតូវឈៅ
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បរវិា  ឲរអ ់កាលប៉ាុឈណាត ោះប្ដរ ។  ករថ្វ “លតវូឈៅបរវិា ឈោយោចខ់ាត (អ
កាោ បរិវតថពវំ)” រនឹឺងឈៅបរវិារឈោយនឹកចង់ឈធឝើ ក៏ឈទ ឈោយមានកមាវ ងំឈធឝើ ក៏
ឈទ តមពិត លតូវប្ត មាទានឈៅបរវិា  ឈោយោច់ខាត ខានពំុ នឈទ ។ កបុង
ឈនាោះ បរវិា  ប្ចកឈចញជា ៣ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 

១- បដ្ចិឆននបរិវាស  = បរវិា ប្ដល ងឃឲរតមការបិទ ងំអាបតថ ិ

២- សុទធនតបរិវាស  = បរវិា ប្ដល ងឃឲរតមកាលបផុំតបរ ុិទន 

៣- សបោធានបរិវាស = បរវិា ប្ដល ងឃឲរតមការរួបរួមអាបតថ ិ

១- បដិចឆនបបរវិស 

 បណាឋ បរវិា ទាងំ ៣ ឈនាោះ  បដិចឆនបបរវិា  របឺរវិា ប្ដល ងឃឲរតម 
អាបតថបិ្ដល នបទិ ងំ ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ ភិកខុែវោះ បិទ ងំអាបតថិអ ់កាល ១ 
ថ្ថង ភកិខុែវោះ បទិ ងំអាបតថអិ ់កាល ២ ថ្ថងជាឈដើម, ភិកខុែវោះមានអាបតថិ ១, ភកិខុែវោះ 
មានអាបតថិ ២ ឬ ៣ ឬក៏ឈលើ ឈនាោះ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលនឹងឲរបដិចឆនប 
បរវិា  លតូវដឹងជាបឋម នូវភាពបទិ ងំតមន័យប្ដលប្ចងឈហើយលសាប ់បនាធ ប់
មក លតូវកណំត់ថ្ថងបិទ ងំ និងចនួំនអាបតថិ លប ិនឈបើអាបតថ ិ១ បិទ ងំប្តមួយ
ថ្ថង  ងឃលតូវឲរ ុបំរវិា យា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 

“អហំ ភឡ្នត ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជឹ  សឡ្ចេ ត្និកំ សុកកវសិសដ្ឋ ឹ    
ឯក្កហបបដ្ចិ្បឆននំ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន ែញុ លំពោះករុណាលតូវអាបតថិ ១ រកឺារ
ប្កវងញងំទឹក ុកកៈឲរោវ តឈចញ ប្ដលបិទ ងំអ ់ ១ ថ្ថងឈហើយ”  

ដូឈចបោះឈហើយ  ងឃរបផ ូីធរកមយវាចា តមការប្ណនាបំ្ដលមានប្ចងទុក 



190 
 



កបុងរមភីរែននកៈ១ រួចឈហើយ លតូវឲរបរវិា  ។ 

 លប ិនឈបើអាបតថិ ១ បទិ ងំអ ់កាល ២-៣ ថ្ថងជាឈដើម លតូវ ងឃឈធឝើ
កណំត់ មាគ ល់ឈៅតមថ្ថង លតប្តដល់ ១៤ ថ្ថង តមរឈបៀបរាប់យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 

- ទវីហបប្ដ្ិចឆនន ំ  = បទិ ងំអ ់ ២ ថ្ថង 

- តីហបប្ដ្ិចឆនន ំ     = បទិ ងំអ ់ ៣ ថ្ថង 

- ចតូហប្បដ្ចិឆនន ំ     = បទិ ងំអ ់ ៤ ថ្ថង 

- បញ្ចហបប្ដ្ិចឆនន ំ     = បទិ ងំអ ់ ៥ ថ្ថង 

  ។ ល ។ 

- ចុទទសាហបប្ដ្ចិឆនន ំ     បិទ ងំអ ់ ១៤ ថ្ថង 

 ឈបើបទិ ងំអ ់ ១៥ ថ្ថង លតូវឈធឝើកណំត់ មាគ ល់យា៉ា ងឈនោះរ ឺ

- បកខប្បដ្ិចឆនន ំ  បិទ ងំអ ់ ១ បកខ 

 ពីឈនាោះឈរៀងមកដល់ថ្ថងទី ២៩ លតូវកណំត់ មាគ ល់ថ្វ 

- អតិបរកបកខប្បដ្ិចឆនន ំ បិទ ងំជាង ១ បកខ 

បនាធ ប់ពីថ្ថង ២៩ ឈនាោះ លតូវឈធឝើកណំត់ មាគ ល់យា៉ា ងដូឈចបោះរឺ ៖ 

- ោសប្បដ្ិចឆនន ំ  = បទិ ងំអ ់ ១ ប្ែ 

- អតិបរកោសប្បដ្ិចឆនន ំ= បិទ ងំជាង ១ ប្ែ 

                                                           
១
 វ.ិចុលវវ. ៩/២៥៧  មុចចយកខននកៈទី ៣ ។ 
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- បទវោសប្បដ្ចិឆនន ំ = បទិ ងំអ ់ ២ ប្ែ 

- អតិបរកបទវោសប្បដ្ចិឆននំ = បទិ ងំជាង ២ ប្ែ 

                                      ។ ល ។ 

- ឯកាទសោសប្បដ្ចិឆនន ំ = បទិ ងំអ ់ ១១ ប្ែ 

- អតិបរកឯកាទសោសប្បដ្ចិឆននំ = បិទ ងំជាង ១១ ប្ែ 

 កាលឈបើលរប់ ១ ឆ្ប  ំលតូវកណំត់ មាគ ល់ 

- ឯកសំវចឆរបប្ដ្ចិឆនន ំ  = បទិ ងំអ ់ ១ ឆ្ប  ំ

 បនាធ ប់ពី ១ ឆ្ប ឈំនាោះឈរៀងឈៅ លតូវឈធឝើកណំត់ មាគ ល់ដូឈចបោះរឺ ៖ 

- អតិបរកសំវចឆរប្បដ្ចិឆននំ = បទិ ងំជាង ១ ឆ្ប  ំ

- បទវសំវចឆរប្បដ្ិចឆនន ំ = បទិ ងំអ ់ ២ ឆ្ប  ំ

 យា៉ា ងឈនោះឈៅរហូតដល់ 

- សដ្ឋីសំវចឆរប្បដ្ិចឆនន ំ  = បទិ ងំអ ់ ៦០ ឆ្ប  ំ

- អតិបរកសដ្ឋសីំវចឆរប្បដ្ិចឆនន ំ = បទិ ងំអ ់ ៦០ ឆ្ប ជំាង 

លប ិនឈបើឈៅមានឈលើ ពីឈនាោះឈៅឈទៀត ក៏លតូវឈធឝើកណំត់ មាគ ល់កាល
ឲរ នតមចនួំនកាលប្ដលឈលើ ពីឈនាោះឈៅឈទៀតចុោះ ។ 

លប ិនឈបើមានអាបតថិ ២-៣ ឬមានឈលចើនជាងឈនាោះ លតូវថ្វ មានអាបតថិ ២ មាន 

អាបតថិ ៣ ដូចឈយើងថ្វ មានអាបតថិ ១ ដូឈចាប ោះប្ដរ ។ ឈបើឈលចើនឈលើ ពីឈនាោះ កុថំ្វឈ ើយ  
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១០០, កុថំ្វឈ ើយ ១០០០ ការឈ លលតឹមប្ត ករថ្វ “ឈលចើន (សមពហុលា)” ដូឈចបោះ រួរ ។  

  ូមផកីបុងអាបតថិប្ដលមានឈដើមឈហតុឈផសងៗ ទីថ្ទពីោប  លតូវឈធឝើកណំត់
 មាគ ល់យា៉ា ងឈនោះ ៖ 

១- គ្ណវបសន = ទាក់ទងនឹងការរាប ់

 បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណាលតូវអាបតថិ ងាទិឈ  ឈលចើន 
ញុងំទឹក ុកកៈឲរោវ តឈចញ ១, សាធ បអប្ងអលកាយមនុ សល ី ១ ឈ ល
 ករអាលកក ់ ១, និយាយឲរឈរបឈលមើែវួនឈោយកាម ១, លបលពឹតថនិិយាយ
ដឹកនាឲំរឈរ នោប ជាបឋីលបពនន ១,  នបទិ ងំអ ់ ១ ថ្ថង ដូឈចបោះកឋ ី

២- វតថុកិតតនវបសន   = ទាក់ទងនឹងការប្ថវងឈដើមឈហតុ 

 បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណាលតូវអាបតថិ ងាទិឈ  ឈលចើន 
មានលកុមឈដើមឈហតុឈផសងៗ ោប   នបិទ ងំអ ់ ១ ថ្ថង ដូឈចបោះកឋ ី

៣- ន្នមមតតវបសន  = ទាកទ់ងនឹងការល បឈ់ យ្ ោះ 

 បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណាលតូវអាបតថិ ងាទិឈ  ឈលចើន បទិ
 ងំអ ់ ១ ថ្ថង ដូឈចបោះកឋី ។  

 កបុងអាបតថិ ងាទិឈ  ឈនាោះ ឈ យ្ ោះ (នាម) ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរ ឺ៖  

១- សជាតសិាធារណំ  = ឈ យ្ ោះទូឈៅតមជាតិរប ់ែវួន 

២- សពវសាធារណំ  = ឈ យ្ ោះទូឈៅទាងំអ ់ 

បណាឋ ឈ យ្ ោះឈៅ ២ យា៉ា ងឈនាោះ  ករថ្វ “ ងាទិឈ  ” រឺជា ជាត-ិ
សាធារណនាម ។  ករថ្វ “អាបតថិ” ជា ពឝសាធារណនាម ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ 
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ការប្ដលឈ លទាកទ់ងនឹង ពឝសាធារណនាមយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលតូវ
អាបតថជិាឈលចើន  នបទិ ងំអ ់ ១ ថ្ថង”  ូមផដូីឈចបោះ ក៏រួរ ។ តមពិតឈៅ ការឈធឝើ
វនិយកមយមានបរវិា ជាឈដើមឈនោះ ឈោយទាកទ់ងនឹងឈដើមឈហតុ (វតទុ ), ឈោតថ, ឈ យ្ ោះ 
(នាម), និងអាបតថ ិក៏រួរប្ដរ ។ កបុងឈនាោះ  ករថ្វ “ការញុងំទឹក ុកកៈឲរោវ តឈចញ 
(សុកកវិស្សដ្ឋិ)” នឹងឈៅថ្វជាវតទុ  (ឈដើមឈហតុ) ក ៏ន, ជាឈោតថ ក ៏ន ។  ករថ្វ 
“ ងាទិឈ   (សង្ោទិបសបសា)” នឹងឈៅថ្វជានាម (ឈ យ្ ោះ) ក ៏ន ជា
អាបតថិ ក ៏ន ។ កបុងឈនាោះ វតទុ  (ឈដើមឈហតុ) និងឈោតថ រឺឈោករាប់យកតម ករ 
“ ុកកវ ិសដឌ,ិ កាយ  ំរគៈ” ដូឈចបោះជាឈដើមែវោះ តម ករ “ន្នន្នវតថុកាយ (លកុម
ឈដើមឈហតុឈផសងៗ ោប )” ដូឈចបោះែវោះ ។ ចបំ្ណកឯនាម (ឈ យ្ ោះ) និងអាបតថិ រឺឈោក
រាប់យកតម ករ “ ងាទិឈ  ” ដូឈចបោះែវោះ តម ករ “អាបតថិទាងំឡាយ” 
ដូឈចបោះែវោះ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ងឃលតូវឈធឝើកមយវាចា ឈោយទាក់ទងនឹងប្ផបកណា
មួយ បណាឋ វតទុ  ឈោតថ នាម និងអាបតថិឈនាោះ ។  

មួយឈទៀត កបុងកាលចបក់មយវាចា លប ិនឈបើអាវា មានភិកខុតចិ ភិកខុអាចឈៅ
កបុងអាវា ឈនាោះ កុឲំរប្តោច់រាលតី លតូវ មាទានវតថលបតិបតថកិបុងអាវា ឈនាោះ ៣ 
ដងថ្វ “បរវិាស ំ សោទិយាម,ិ វតត ំ សោទយិាមិ = ែញុ លំពោះករុណា ូម
 មាទានបរវិា  ែញុ លំពោះករុណា ូម មាទានវតថលបតិបតថិ” ។ លុោះ មាទានឈហើយ 
ភិកខុ លតូវឈៅបរវិា  ល ប ់ងឃកបុងអាវា ឈនាោះ ល ប់ភិកខុទាងំឡាយប្ដលមកឈហើយ
មកឈទៀត មិនលតូវឈធឝើឲរវតថលបតិបតថិែូច និងមិនលតវូឈធឝើឲរោច់រាលតី ។ លប ិនឈបើ
ភិកខុអាចបនសុទនបរវិា  នសាអ ត អ ំ ឈោកចង់ឈៅោក់ចុោះវតថលបតិបតថ ិ ឈោករបផ ី
ោក់ចុោះនូវបរវិា  កបុងកណាឋ លជនុំំ ងឃកបុងអាវា ឈនាោះក៏ ន កបុង មាប កបុ់រគល  
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ប្តមាប ក់ក ៏ន ឈោយឈ លថ្វ ៖  

“បរិវាសំ និកខបិាមិ វតតំ និកខបិាមិ = ែញុ លំពោះករុណា ូមោក់ចុោះនូវ
បរវិា  ែញុ លំពោះករុណា ូមោក់ចុោះនូវវតថលបតិបតថិ” ។ 

ឈបើឈ លប្តមួយបទ ក៏ឈ យ្ ោះថ្វបរវិា  នោកចុ់ោះឈហើយឈល ច កបុងទី
ឈនាោះ ។ ប្តឈបើ នឈ លដល់ឈៅ ២ បទ បរវិា កាន់ប្ត នោក់ចុោះលអ ។  ូមផ ី
ប្តកបុងការ មាទាន កម៏ានន័យដូចោប  ។ ចាប់តងំពីកាលប្ដលឈោកោក់ចុោះនូវ
បរវិា និងវតថលបតិបតថិមក ឈោករប្មងឋតិឈៅកបុងឋានៈជាបកតតថភិកខុ  (ភកិខុមាន
ែវួនជាលបលកតីដូចភកិខុផងោប ឯឈទៀត) ។ មា៉ាងវញិឈទៀត កបុងបចចូ  មយ័ (ឈពល
បលំ ង រឺឈវោភវឺឯឈកើត) ភិកខុ ឈនោះរួមនឹងភិកខុ មួយអងគ កនវងហួ ឈលឌឍុ ត ២ អពីំ
របងវហិារប្ដល នឈធឝើរបងកឋ ី អពីំទីរួរឈធឝើរបងថ្នវហិារប្ដលមិន នឈធឝើរបងកឋី ចុោះ
អពីំផវូ វធ ំអងគុយកបុងទីក ំងំតមរុឈមាភ តថ្លពឬតមរបង លតូវ មាទានវតថលបតបិតថិ
ឈៅខាងកបុងអរុណឲរទាន ់  ឹមល ប់ចុោះ ។ ឈោកឈឃើញភិកខុអងគដថ្ទណា ក៏លតវូ
ល ប់ដល់ភកិខុអងគឈនាោះឲរខាងប្ត ន ។ កាលឈបើអរុណរោះឈ ើង ឈោកលតូវោក់
ចុោះនូវវតថលបតិបតថិកបុង មាប ក់ភិកខុ រូបឈនាោះ ឈហើយ ឹមឈៅវហិារ ។ លប ិនឈបើឈោក
ឈៅឈោយករណីយកចិចណាមួយ មុនអរុណរោះ ឈោកលតូវឈៅវហិារល ប់ដល់ភកិខុ
ណាមួយ ប្ដលែវួនឈឃើញមុនឈរបងអ ់ ឈហើយ ឹមោក់ចុោះ ។ ឈោកលតូវឈៅ
បរវិា ឈោយកណំត់យា៉ា ងឈនោះ ទាល់ប្តរាលតីឈពញបរបូិណ៌ ។ ឈនោះជាការវនិិចឆ័យ
កបុងបដិចឆនបបរវិា  ឈោយឈ ចកឋី ឈងខប ។ ឯឈ ចកឋីពិសាឋ រ អបក ិការបផលីជាប
តមឈ ចកឋីពនរល់ប្ដលប្ចងទុក កបុងអដឌកថ្វលពោះវនិ័យឈ យ្ ោះ មនថបាសាទិកា 
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ឯឈណាោះផងចុោះ១ ។  

២- សទុននថបរវិស 

 កបុងបរវិា  ២ ឈោយប្ កឈទៀត ប្ដលឈៅថ្វ  ុទននថបរវិា  រឺជាបរវិា 
ប្ដលមានអនុញ្ញដ តឈៅឯកបុងរមភីរែននកៈ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈនោះរ ឺ “ភកិខុមិនដងឹទី
បផុំតថ្នអាបតថិ មិនដងឹទីបផុំតថ្នរាលតី”២ ។  ុទននថបរវិា ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងរ ឺ

១- ចុលលសុទធនតបរិវាស 

២- មហាសុទធនតបរិវាស 

  ុទននថបរវិា ទាងំ ២ យា៉ា ងឈនាោះ  ងឃលតូវឲរដល់ភកិខុអបកមនិដឹងកណំត់
រាលតី ឈទាោះជាទាងំមូលកឋ ី ជាប្ផបកណាមួយកឋី ១ ដល់ភិកខុអបករឭកមិនឈឃើញ ១ 
ដល់ភិកខុអបកមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុងកណំត់រាលតីឈនាោះ ១ ។ ប៉ាុប្នថទីបផុំតថ្នអាបតថ ិ
ឈនាោះ មិនយកជាការណ៍ឈទ ឈបើឈទាោះបភីិកខុដងឹថ្វ “ែញុ លំតូវអាបតថបិ៉ាុឈណតោះ” កឋ ីមនិដឹង
ថ្វ “ែញុ លំតូវអាបតថិប៉ាុឈណតោះ” កឋី ។ ទានវធិី (វធិីឲរបរវិា ) ថ្ន ុទននថបរវិា ទាងំពីរ
ឈនាោះ មានប្ចងលសាប់កបុងរមភីរែននកៈឯឈណាោះ ។ ចបំ្ណកខាងវនិិចឆយកថ្វ (ការ
ឈ លវនិិចឆ័យ) មានប្ចងទុកយា៉ា ងពិសាឋ រកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកា៣ ។  

៣- សអមាធានបរវិស 

 ឯបរវិា មួយឈទៀត ឈ យ្ ោះថ្វ  ឈមាធានបរវិា  ។  ឈមាធានបរវិា 
ឈនាោះ ប្ចកឈចញជា ៣ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
                                                           
១
 ចុលវវ. អដឌ. ៩៧ ។  មនថ. ៣/៤៣៦ ។ 
២ វ.ិចុលវវ. ៩/៣៧៩ កបុង មុចចយកខននកៈទី ៣ ។ 
៣ ចុលវវ. អដឌ. ១០២ ។  មនថ. ៣/៤៧០ ។ 
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១- ឱធានសបោធានបរវិាស 

២- អគ្ឃ្សបោធានបរិវាស 

៣- មិស្សកសបោធានបរិវាស 

បណាឋ  ឈមាធានបរវិា ទាងំ ៣ ឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ ឱធាន ឈមាធានបរវិា  
រឺ ឈំៅយកបរវិា ប្ដល ងឃលតវូដក រលុឺបថ្ថងប្ដលឈៅបរវិា ឈចញ ឈហើយរួប 
រួមអាបតថិប្ដលលតូវខាងឈលកាយ ោក់ចូលោប ឈៅកបុងកណំត់ថ្ថងឈដើមថ្នអាបតថិពីមុន 
ឲរដល់ភិកខុអបកលតូវអនថរាបតថិឈហើយបិទ ងំ ។ ប្ដលឈៅថ្វ អរឃ ឈមាធានបរវិា  
រឺ ឈំៅយកបរវិា ប្ដល ងឃលបមូលអាបតថិទាងំឡាយណា កបុងចឈំណាមអាបតថិ
ជាឈលចើន ជាអាបតថិ ១ កឋ,ី ២ កឋី, ៣ កឋ,ី ឈលចើនកឋី ប្ដល នបិទ ងំអ ់កាលជាយូរ
ណា ់មកឈហើយ មកវាយតថ្មវឈលបៀបឈធៀបនឹងអាបតថិឈផសងៗ ប្ដល នបិទ ងំ
អ ់កាលតិចជាង ឈៅតមការកណំត់រាលតីថ្នអាបតថទិាងំឈនាោះ ឈហើយឲរដល់ភកិខុអបក
បិទ ងំអនថរាបតថិ ។ ប្ដលឈៅថ្វ ម ិសក ឈមាធានបរវិា  រ ឺឈំៅយកបរវិា 
ប្ដល ងឃរួបរួមនូវអាបតថមិានឈដើមឈហតុឈផសង  ៗោប  មកចូលជាមួយោប  ឈហើយឲរដល់
ភិកខុអបកបិទ ងំអនថរាបតថិ ។ ឈនោះជាការឈ លឈោយ ឈងខប កបុង ឈមាធានបរវិា 
ទាងំ ៣ យា៉ា ង ។ ឯឈ ចកឋីពិសាឋ រ មានប្ចងកបុងរមភរី មនថបាសាទិកាឯឈណាោះ ។ 
ឈនោះជាឈហតុផលថ្នការឈ លវនិិចឆ័យឈៅឈលើ ករថ្វ “លតូវឈៅបរវិា ” ។  

  ករថ្វ “អ ់ ៦ រាលតតីឈៅឈទៀត (ឧតតរ ឹឆារតត)ំ” រឺ អ ់ ៦ រាលតីបប្នទម
ឈទៀត បនាធ ប់ពីបរវិា  ។  ករថ្វ “ភិកខុមានតថ (ភកិខុោនតាាយ)” មានអធបិាយ
ថ្វ ឈដើមផកីាររាប់អាន ឈដើមផកីាររកីរាយរប ់ភកិខុទាងំឡាយ ។  ករថ្វ “លបលពឹតថ 
(បដ្បិជជតិពវ)ំ” រឺ បដិបតថិ ។  
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 ភិកខុមានតថឈនាោះ ប្ចកឈចញជា ២ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 

១- បដ្ិចឆននោនតត 

២- អបប្ដ្ិចឆននោនតត 

បណាឋ មានតថទាងំ ២ យា៉ា ងឈនាោះ កចិចប្ដល ងឃមិនឲរបរវិា ដល់ភកិខុអបកមាន
អាបតថមិិន នបិទ ងំ ឈហើយឲរមានតថប្តមា៉ាង ឈនោះឈៅថ្វ អបផដចិឆនបមានតថ ។ 
មានតថប្ដល ងឃលតូវឲរដល់ភកិខុអបកមានអាបតថិបិទ ងំ កបុងកាលចប់បរវិា  ឈនោះ 
ឈៅថ្វ បដចិឆនបមានតថ ។ បដិចឆនបមានតថឈនោះ ជាបណំងកបុងទីឈនោះ ។ ឯវធិឲីរមាន
តថទាងំ ២ ឈនាោះ និងការឈ លវនិិចឆ័យ អបក ិការបផលីជាបតមនយ័ប្ដលប្ចងទុក
កបុងរមភីរ មនថបាសាទិកឯឈណាោះផងចុោះ ។ ឈនោះជាឈ ចកឋី ឈងខប កបុងភិកខុមាន
តថឈនោះ ។ លប ិនឈបើភកិខុ រូបឈនោះ ោកចុ់ោះនូវវតថលបតបិតថិឈហើយ ឈៅឈដើមផ ីមាទាន
កបុងបចចូ  មយ័ រឺឈោកលតូវឈៅកាន់កប្នវងប្ដលឈ លឈហើយកបុងបរវិា  ជា 
មួយនឹងភិកខុ  ៤ រូប ឈោយកណំត់យា៉ា ងតិច  មាទានថ្វ ៖ 

 “ោនតតំ សោទិយាម ិ វតតំ សោទិយាមិ = ែញុ លំពោះករុណា ូម
 មាទាននូវមានតថ ែញុ លំពោះករុណា ូម មាទាននូវវតថលបតិបតថិ”  

 លុោះ មាទានដូឈចបោះរួចឈហើយ លតូវល បដ់ល់ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះ កាលឈបើ 

ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះឈៅអពីំទីឈនាោះកឋី មិនឈៅអពីំទីឈនាោះកឋី ឈោកឈៅប្តលតូវបដិបតថិ
តមន័យមុនដប្ដល ។  

 ករថ្វ “ភិកខុ ងឃពួក ២០ រូបមានកបុងទីណា (យតថ សិយា វីសតគិ្បណា 
ភិកខុសបងោ្)” មាននយ័ថ្វ ចនួំនថ្នភកិខុ ងឃមានពួក ២០ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ



198 
 



 ងឃ ឈ យ្ ោះថ្វ មានពួក ២០ ។  ករថ្វ “កបុងទីឈនាោះ (តរត)” រ ឺកបុងទីណាប្ដល
មានភិកខុ ងឃពួក ២០ រូប ។  ករថ្វ “ឲរអ ម នកមយ (អបពភតបព្វា)” រឺលតូវប្តនា ំ
មកវញិ លតូវប្តយល់លពម អធិបាយថ្វ លតូវឈលើកឈ ើងឲរចូលមកដូចឈដើម តមរ
យៈអ ម នកមយ ។ ឈ ចកឋមួីយឈទៀតថ្វ លតូវឈៅឲរចូលមកវញិ (អវ្ហោ ត្ឡ្វោ ) ។ ឯ
អ ម នកមយ  នប្ចងទុកកបុងរមភីរែននកៈ១ ឈោយសារទាក់ទងនឹង លី  នប្ចង
ទុកកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកា ឈោយសារទាក់ទងនឹងការវនិិចឆយ័ ។  ករថ្វ 
“ភិកខុ ឈនាោះ ងឃមិន នឲរអ ម នកមយ (អនពភិបតា)” មានអធបិាយថ្វ ភិកខុ ឈនាោះ 
 ងឃមនិ នលត បឲ់រមកដូចឈដើម មិនយល់លពម មិន នឈធឝើអ ម នកមយឲរ ។ 
ឈ ចកឋមួីយឈទៀតថ្វ “មិន នឈៅឲរចូលមកវញិ (អនវ្ហោ ឡ្ោ)” ។  ករថ្វ “ភិកខុ
ទាងំឈនាោះរួរឲរតោិះឈដៀល (បត ច ភិកខូ គារយាហ)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុទាងំឡាយ
ណាប្ដលដងឹថ្វ ងឃែឝោះចនួំន ឈហើយឲរអ ម នកមយ រឺជាអបករួរឲរតោិះឈដៀល 
លបលពឹតថប ំរប ំន មានឈទា  លតូវអាបតថិទុកកដ ។  ករថ្វ “ឈ ចកឋលីបតបិតថិឈនោះ 
ជាការ មរួរកបុងកមយឈនាោះ (អយំ តតថ សាមីចិ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈ ចកឋលីបតិបតថិ
ឈនោះកបុងកមយឈនាោះ មានលបលកតី មល បឈៅតមឈោកុតថធម៌  មល បឈៅតមឱ
វាទឈលបៀនលបឈៅរប ់លពោះ មាយ  មភុទន ជាទឈំនៀមលតមឹលតូវឥតទា ់ឆគង ។  ករដ៏ 

ឈ   កបុង ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមាននយ័ដូច នឈ លឈហើយ ។  

ពណ៌នា ងាទិឈ សាបតថិទាងំ ១៣ កបុងភកិខុបាតិឈមាកខចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

                                                           
១
 វ.ិចុលវវ. ៩/៣០៦  មុចចយកខននកៈទី ៣ ។ 
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៣- អនយិតកណឍ  

អនិយត័ ២ សកិាា បទ 
ឥបម បោ បន្នយសមបន្នា បទវ អនិយតា ធោា ឧបទទសំ អាគ្ចឆនត ិ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, ធម៌ឈ យ្ ោះអនិយ័តទាងំឡាយ ២
ឈនោះឯង មកកាន់ឧឈទធ  ។ 

១- បឋមានិយតសកិាា បទ 
១- បយា បន ភិកខុ ោតុគាាបមន សទធឹ ឯបកា ឯកាយ របហា បដ្ិចឆបនន 

អាសបន អលំកមមនិបយ និសជជ ំកបប្បយ្យ; តបមន ំសបទធយ្យវចសា 
ឧបាសកិា ទសិាា តណិណំ ធោានំ អញ្ញតបរន វបទយយ្ បារាជិបកន វា 
សង្ោទិបសបសន វា បាចតិតិបយន វា, និសជជ ំ ភិកខុ បដ្ជិានោបន្ន   
តិណណ ំ ធោាន ំ អញ្ញតបរន កាបរតបព្វា បារាជិបកន វា សង្ោទិបស-
បសន វា បាចិតតិបយន វា, បយន វា សា សបទធយ្យវចសា ឧបាសិកា  
វបទយយ្; បតន បសា ភិកខ ុកាបរតបព្វា ។ អយ ំធបោា អនយិបតា ។  

១- ភិកខុណាមួយ ប្តមាប កនិ់ងមាប ក់ អងគុយឈលើអា នៈដ៏សាង ត់ក ំងំ លយមឈធឝើ
ឈ វនកចិច ន ជាមួយនឹងមាតុលោម; ឧ  ិកាប្ដលមានវាចារួរឈជឿ ន 
ឈឃើញភិកខុ ឈនាោះឈហើយ របផឈីចាទឈោយអាបតថិ ៣ យា៉ា ង ចឈំ ោះអាបតថណិា
មួយ រឺអាបតថ ិរាជកិកឋី  ងាទិឈ  កឋី  ចិតថយិៈកឋ;ី កាលឈបើភកិខុទទួល
ឈបឋជាញ ការអងគុយប្មន, វនិយ័ធរលតូវវនិិចឆ័យឈោយអាបតថិ ៣ យា៉ា ង ចឈំ ោះ
អាបតថណិាមួយ រអឺាបតថ ិរាជកិកឋី  ងាទិឈ  កឋី  ចិតថយិៈកឋ;ី មា៉ាង



200 
 



ឈទៀត ឧ  ិកាប្ដលមានវាចារួរឈជឿ នឈនាោះ ឈចាទឈោយអាបតថណិា,    
វនិ័យធរលតវូវនិិចឆ័យឈោយអាបតថឈិនាោះ ចឈំ ោះភកិខុ ឈនាោះ ។ ធម៌ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ 
អនិយ័ត (មនិឈទៀង) ។  

១.១- ពណ៌នាបឋមានយិតសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនិយតុឈទធ  និងរបផលីជាប ករជាឈដើមថ្វ “ទាងំ
ឈនោះឯង (ឥបម បោ បន)” តមន័យប្ដល នឈ លរួចមកឈហើយផងចុោះ ។  
  ករថ្វ “ជាមួយនឹងមាតុលោម (ោតគុាាបមន)” រឺ ជាមួយនឹងល ីជា
មនុ ស (មនុ សល ី) ប្ដលកពុំងប្តមានជីវតិរ ់ឈៅឈ ើយ ឈទាោះបីឈទើបប្តឈកើត
កបុងថ្ថងឈនាោះក៏ឈោយ ។  ករថ្វ “ប្តមាប ក់និងមាប ក់ (ឯបកា ឯកាយ)” រឺ ភិកខុ មួយ
រូប ជាមួយនឹងមនុ សល ីមួយនាក ់ឈ លរមឺាតុលោម ។  ករថ្វ “ទីសាង ត ់(របហា)” 
រឺ ទីសាង ត់ប្ភបក ។ ពិតប្មនប្តទីសាង តល់តឈចៀកមានប្ចងទុកកបុងលពោះ លី១ ប៉ាុប្នថកបុង
 ិកាខ បទឈនោះ  ឈំៅយកប្តទីសាង តប់្ភបកប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ លប ិនឈបើ
បុរ ដឹងកឋីអងគុយប្កផរទាឝ របនធប់ ប្ដលបទិរនវឹោះ (ឬបិទឈសា) ឈនោះកម៏ិនអាចឈធឝើឲរ
ភិកខុ ឈនាោះរួចផុតពីអាបតថ ិន ។ ឧទាហរណ៍មួយឈទៀតថ្វ បុរ មានប្ភបកលអ អងគុយ
កបុងទីលបមាណ ១២ ហតទវា ់ពីខាងកបុងមក ប្ដលលយមនឹងឈមើលឈឃើញ ន ប្ត
ោតក់ពុំងមានចតិថរតិឈៅកបុងឈរឿងឈផសង ឬកពុំងប្តឈដកលក់ ៊ាប់ ឈនោះកម៏ិនអាច
ឈធឝើឲរភកិខុ ឈនាោះរួចផុតពីអាបតថ ិន ។  ូមផបី្តមនុ សខាឝ ក់ប្ភបកឋតិឈៅជតិក៏ឈោយ 
ក៏មិនអាចឈធឝើឲរភិកខុ ឈនាោះរួចផុតពីអាបតថ ិន ។  ូមផមីនុ សអបកមានប្ភបកប្តកពុំង
ប្តឈដកលក់ ៊ាប ់ ឈនោះក៏មនិអាចឈធឝើឲរភិកខុ ឈនាោះរួចផុតពីអាបតថិ ន ។   ូមផមីាន

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ២/៣៥៤ បទភាជនីយថ្នអនិយត ិកាខ បទទី ១ ។ 
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មនុ សល ីទាងំរយនាក់ក៏ឈោយ ឈនោះក៏មនិអាចឈធឝើឲរភិកខុ ឈនាោះរួចផុតពីអាបតថ ិន 
ប្ដរ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈទើបឈោកឈ លទុកថ្វ “ទីសាង ត់  នដល់ ទីសាង ត់ប្ភបក” ។ 
 ករថ្វ “ឈលើអា នៈក ំងំ (បដ្ចិឆបនន អាសបន)”  នដល់ ទីបិទ ងំឈោយ
ជញ្ញជ ងំជាឈដើម ។  ករថ្វ “លយមឈធឝើឈ វនកិចច ន (អលំកមមនិបយ)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ កមយប្ដលឈរោប់ចិតថ កមយប្ដលឈររវាងំ ឈ យ្ ោះថ្វ កមយប្ដលលតូវរវាងំ 
(កមមនិយ) ។ ភាពលយម ភាពលោប់លោនដ់ល់កមយប្ដលលតូវរវាងំ ឈ យ្ ោះថ្វ លយម
ដល់កមយប្ដលលតូវរវាងំ (អលំកមមនយិ) ។ ភិកខុអងគុយឈលើអា នៈប្ដលលយមដល់
កមយប្ដលលតូវរវាងំឈនាោះ  នឈ ចកឋីថ្វ ជនទាងំឡាយកាលនឹងឈធឝើអជាចារ អាច
នឹងឈធឝើកមយប្ដលលតូវរវាងំឈនាោះ នកបុងទីណា ភិកខុ ឈនាោះអងគុយឈលើអា នៈប្បបឈនាោះ
ប្ដរ ។  ករថ្វ “អងគុយ (នសិជជំ កបបប្យ្យ)” រឺ ភកិខុ ឈធឝើកិរយិាអងគុយ ោក់ឥរយិាបថ
អងគុយចុោះ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ  ូមផកីិរយិាឈដក ក៏រាប់បញ្ចូ លកបុងកិរយិាអងគុយនុ៎ោះ
ប្ដរ ។  ករថ្វ “ឧ  ិកាប្ដលមានវាចារួរឈជឿ ន (សបទធយយ្វចសា)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ លពោះអរយិសាវកិា ប្ដលមាន មឋីរួរទុកចិតថ ន ។  ករថ្វ “កាលឈបើ
ភិកខុទទួលឈបឋជាញ ការអងគុយប្មន (និសជជំ ភកិខុ បដ្ជិានោបន្ន)”  នឈ ចកឋីថ្វ 
ឈបើទុកជាឧ  ិកាប្បបឈនាោះ  នឈឃើញ និងឈ លឈចាទក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថវ ិ
ន័យធរលតូវឈធឝើការវនិិចឆយ័តមអាបតថិណាមួយ បណាឋ អាបតថិទាងំ ៣ លុោះប្តភិកខុ
ទទួលឈបឋជាញ ការអងគុយឈនាោះពិតប្មន ិន កាលឈបើភិកខុមនិទទួលឈបឋជាញ ការអងគុយ
ឈនាោះពិតប្មន ិនឈទ វនិយ័ធរមនិលតូវវនិិចឆយ័តមអាបតថណិាមួយ បណាឋ អាបតថិ
ទាងំ ៣ ឈនាោះឲរឈសាោះ ។  ករថ្វ “ឧ  ិកាប្ដលមានវាចារួរឈជឿ នឈនាោះ 
ឈចាទឈោយអាបតថណិា (បយន វា សា)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឧ  ិកាឈនាោះ ឈលើក
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អាបតថឈិមថុនជាឈដើមឈចាទ កបុងអាការទាងំឡាយ មានការអងគុយជាឈដើម ឬឈចាទ
ជាមួយនឹងអាការណាមួយ លុោះប្តភិកខុ ឈនាោះទទួលឈបឋជាញ  ិន  ឹមវនិយ័ធរឈធឝើការវ ិ
និចឆ័យ  នឈ ចកឋថី្វ មនិលតូវឈធឝើតមអាការលតឹមប្ត មឋីរប ់ឧ  ិកាប្បបឈនាោះ
ប៉ាុឈណាត ោះឈទ ។ ឈល ោះឈហតុអឝី ? ឈល ោះថ្វ ធមយត ការឈឃើញ រឺចួនជាយា៉ា ងឈនាោះ
ប្មន ចួនជាយា៉ា ងដថ្ទឈផសងអពីំឈនាោះ ។  ករថ្វ “ធម៌ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វអនិយ័ត 
(អយ ំ ធបោា អនយិបតា)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈោយឈហតុប្តវនិយ័ធរលតូវឈធឝើការវ ិ
និចឆ័យឈៅតមអាបតថណិាមួយបណាឋ អាបតថទិាងំ ៣ ឬឈដើមឈហតុណាមួយ ប្ដល
ភិកខុ ឈនាោះទទួលឈបឋជាញ  ិន ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាអាបតថិឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ អនិយ័ត ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧទាយ-ិ
ឈតទរ ឈល ោះឈដើមឈហតុអងគុយឈលើអា នៈតមប្ដលឈ លឈហើយ ជាមួយនឹង
មាតុលោម ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដ លរប់ៗ 
លបឈយារ តងំពីការបនថក់ថ្វប បំ្ភបកជាឈដើម កបុងបណំងឈៅកាន ់មាប កម់ាតុលោម 
ឈោយឈ ចកឋីឈភវើតឈភវើនកបុងទីសាង ត់ ឈ លរឺកឈិល ជាប់នឹងឈមថុនធមយ ។ កបុងការ
អងគុយរប ់ភកិខុ និងមនុ សល ីប្តពីរនាក់ ឈទាោះមនុ សល ីឈដើរឈៅអងគុយកប្នវង ភិកខុ
ប្ដលកពុំងអងគុយកឋី ភិកខុ ឈដើរឈៅអងគុយកប្នវងមនុ សល ីកពុំងអងគុយកឋី ទាងំពីរ
នាក់អងគុយចុោះលពមោប មិនមុនមនិឈលកាយកឋី ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ប៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើភកិខុដល់លពមនូវកាយ  ំរគ (ការសាធ បអប្ងអលកាយ) ឬឈមថុន (ការ
ឈ ព នទវៈ) វនិ័យធរលតូវឈធឝើការវនិិចឆយ័ឈៅតម ិកាខ បទទាងំឈនាោះ ។  ូមផកីបុង
ការឈដក កម៏ានឈ ចកឋីពនរល់ដូចោប  ។ 
 អនាបតថឈិល ោះការអងគុយជាបចចយ័ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- វុតតប្បកាបរ បុរិបស នបិជជតិាា អនទិាោយបនត អនបនធ ច វិញ្ញុបុរិបស 
ឧបចារគ្បត សតិ ឋិតស្ស = ភិកខុឈរ កាលប្ដលមានបុរ ដឹងកឋី មនិ
ឈដកលក់ មិនខាឝ ក់ប្ភបក ដូចឈ លខាងឈលើ ឈៅប្កផរ 

២- អរហាបបកខស្ស  = ភកិខុអបក មវឹងរកទីមិនសាង ត ់
៣- អញ្ជាវិហិតស្ស   = ភកិខុ រវល់ចាត់ប្ចងកិចចការឈផសងៗ  
៤- ឧមមតតកស្ស   = ភកិខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
ចបំ្ណកឯភិកខុឆកួតជាឈដើម ជាអនាបតថិ ឈោយអាបតថិទាងំ ៣ ឈនោះលសាប់

ឈហើយ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជា ីលវបិតថផិង ជាអាចារវបិតថិផង ។ វនិ័យធរលតូវដឹង
លបឈភទថ្នអងគរប ់ ិកាខ បទឈនោះ ទាក់ទងនឹងអាបតថិប្ដលភិកខុ ឈនាោះឈបឋជាញ ចុោះ ។ 

 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបឋម រាជកិ-
 ិកាខ បទ (រឺជាបឋម រាជិក មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចតិថ, និងមានឈវទនា ២) ។ 

ពណ៌នាអនិយត ិកាខ បទទី ១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- ទុតិយនយិតសកិាា បទ 
២- ន បហវ បោ បន បដ្ិចឆនន ំ អាសនំ បហាត ិ ន្នលំកមមនយិំ, អលញ្ច

បោ បហាតិ ោតគុាាមំ ទុដ្ឋុលាាហ ិ វាចាហិ ឱភាសិតុ ំ ។ បយា បន 
ភិកខុ តថារូបប អាសបន ោតគុាាបមន សទធឹ ឯបកា ឯកាយ របហា    
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និសជជំ កបប្បយ្យ; តបមនំ សបទធយ្យវចសា ឧបាសកិា ទសិាា ទវិននំ   
ធោាន ំ អញ្ញតបរន វបទយ្យ សងោ្ទិបសបសន វា បាចតិតិបយន វា;      
និសជជំ ភិកខុ បដ្ជិានោបន្ន ទវិននំ ធោានំ អញ្ញតបរន កាបរតបព្វា 
សង្ោទិបសបសន វា បាចតិតបយន វា, បយន វា សា សបទធយ្យវចសា 
ឧបាសកិា វបទយយ្; បតន បសា ភិកខ ុ កាបរតបព្វា ។ អយម្ប ិ ធបោា   
អនយិបតា ។ 

២- ឈបើអា នៈជាទីប្ដលឈរមិន នបិទ ងំ មិនលយមនឹងឈធឝើឈ វនកិចច ន ក៏
ពិតប្មន, ប៉ាុប្នថថ្វជាទីរួរនឹងនិយាយប្ចចងម់ាតុលោម ឈោយ ករអាលកក់ៗ  
 ន ។ ភិកខុណាមួយ ប្តមាប កនិ់ងមាប ក់ អងគុយកបុងទីសាង ត់ ឈលើអា នៈមាន
 ភាពដូឈចាប ោះ ជាមួយនឹងមាតុលោម, ឧ  ិកាប្ដលមានវាចារួរឈជឿ ន 
ឈឃើញភិកខុ ឈនាោះឈហើយ របផឈីចាទឈោយអាបតថិពីរយា៉ា ង ចឈំ ោះអាបតថិណា
មួយ រឺអាបតថិ ងាទិឈ  កឋី  ចតិថិយៈកឋ;ី  កាលឈបើភិកខុទទួលឈបឋជាញ ការ
អងគុយប្មន, វនិ័យធរលតូវវនិិចឆ័យឈោយអាបតថិពីរយា៉ា ង ចឈំ ោះអាបតថណិា
មួយ រឺអាបតថិ ងាទិឈ  កឋី  ចិតថិយៈកឋ;ី មា៉ាងឈទៀត ឧ  ិកាប្ដលមាន
វាចារួរឈជឿ នឈនាោះ ឈចាទឈោយអាបតថណិា, វនិយ័ធរលតូវវនិិចឆ័យឈោយ
អាបតថឈិនាោះ ចឈំ ោះភកិខុ ឈនាោះ ។ ទាងំធមឈ៌នោះ ក៏ឈ យ្ ោះថ្វអនិយ័តប្ដរ ។ 

២- ពណ៌នាទុតិយនយិតសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនិយត ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
ជនអបកដឹងកឋីណាមួយ ជាស្ត្ ថីកឋី ជាបុរ កឋី មិនប្ភបកខាឝ ក់ មិនថវង់លតឈចៀក  

ឈរឬអងគុយកបុងទីខាងកបុង ១២ ហតទ ឈទាោះមានចិតថរិតឈៅកបុងការឈផសងកឋី កពុំង 
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ឈដកលក់កឋ ីឈធឝើឲរភកិខុ ឈនាោះរួចចាកអាបតថ ិន (អន្នបតត ឹកបរាតិ) ។ ប៉ាុប្នថមនុ ស
ថវង់លតឈចៀកប្តប្ភបកភវឺ និងមនុ សប្ភបកខាឝ ក់ប្តមិនលតឈចៀកថវង់ មិនឈធឝើឲរភិកខុ ឈនាោះ
រួចចាកអាបតថ ិន ឈ ចកឋីប្បវកោប លតងឈ់នោះរឺ ឈោកឈ លបនទយអាបតថ ិរាជិក 
មកឈៅលតឹមអាបតថិទុដឌុលវវាចា ( ងាទិឈ  ទី ៣) វញិ ។ ឯ ករដ៏ឈ   អបក
 ិការបផលីជាបតមនយ័មុនផងចុោះ ។  មុោឌ នជាឈដើមកបុង ិកាខ បទឈនោះ ដូចោប
នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទប្ដរ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣)។  

ពណ៌នាអនិយត ិកាខ បទទី ២ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ឧទទិដ្ដា បោ អាយសមបន្នា បទវ អនយិតា ធោា ។ តតាាយសមបនត បចុាាមិ,   

កចចិតថ បរិសុទាា ? ទុតយិមប្ិ បុចាាមិ, កចចិតថ បរិសុទាា ? តតយិមប្ ិបចុាាម,ិ  
កចចិតថ បរសិុទាា ? បរិសុបទធតាាយសមបន្នា, តសាា តណុហី ។ ឯវបមតំ ធារយាមិ ។ 

អនយិតុបទទបសា និដ្ឋិបតា ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ ធម៌ឈ យ្ ោះអនិយ័តទាងំពីរ រឺែញុ ំ
លពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ ។ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុ  
ទាងំឡាយ កបុងអាបតថទិាងំឈនាោះ, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះ
ករុណា ូម ួរជារលមបពី់ដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? 
ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមបប់ីដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយ
ឬ ? ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបកបរ ុិទនកបុងអាបតថិទាងំនុោ៎ះឈហើយ, 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយ 
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កិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។  

ចប់អនិយតុឈទធ  ។ 

  ករថ្វ “រឺែញុ ំន ប្មឋងឈហើយ (ឧទទដិ្ដា បោ)” ជាឈដើម អបក ិការបផ ី
លជាបតមឈ ចកឋីពនរល់តមប្ដលឈ លឈហើយ លរប់ៗ ឧឈទធ ផងចុោះ ។  

ពណ៌នាអនិយត ិកាខ បទ កបុងភកិខុបាតិឈមាកខ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៤- និសសគគិយបាចិតថយិកណឍ  
និ សរគយិ ិកាខ បទ ៣០ 

ឥបម បោ បន្នយសមបន្នា តឹស និស្សគ្គិយា បាចតិតិយា ធោា ឧបទទសំ 
អាគ្ចឆនត ិ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, អាបតថិនិ សរគយិ ចិតថយិៈទាងំឡាយ 
៣០ ឈនោះឯង មកកាន់ឧឈទធ  ។  

តឈៅ អបក ិការបផលីជាប ករថ្វ “ទាងំឈនោះឯង (ឥបម បោ បន)” ជាឈដើម 
តមន័យប្ដលឈ លឈហើយ លរប់ៗ  ឧឈទធ ផងចុោះ ។  

១- ចវីរវគគ 
១- កឋិនសកិាា បទ 

១- នដិ្ឋិតចីវរសមឹ ភិកខនុ្ន ឧពភតសមឹ កឋិបន, ទសាហបរមំ អតិបរកចីវរ ំ
ធាបរតពវំ តំ អតកិាាមយបតា និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ 

១- កាលឈបើចីវរ ឈលមចឈហើយ កឋិនឈោោះឈហើយ, ភិកខុ លតូវទុកោក់អតិឈរកចីវរ
យា៉ា ងយូរបផុំត នលតមឹ ១០ ថ្ថង, ឈបើទុកឲរកនវងហួ ពីឈនាោះឈៅ, ចីវរឈនាោះ
ជានិ សរគិយ ភិកខុ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។  

១- ពណ៌នាកឋនិសកិាា បទ 
បណាឋ អាបតថិនិ សរគិយ ចិតថិយៈទាងំ ៣០ អបក ិការបផលីជាបវនិិចឆ័យកបុង

កឋិន ិកាខ បទទី ១ ថ្នចីវរវរគជាមុន ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “កាលឈបើចីវរ ឈលមចឈហើយ (នដិ្ឋិតចីវរសម)ឹ”  នឈ ចកឋថី្វ ចីវរ
 ឈលមចឈោយការបញ្ចបថ់្នការឈដរ (សចូិកមម) ឬឈោយអាការណាមួយ បណាឋ  
អាការៈទាងំឈនោះរឺ ែូចកឋី,  ត់បង់កឋី, ឈភវើងឈឆោះកឋី, ឈ ចកឋីល ថ្វប កបុងចីវរោច់ល  ោះ
កឋី១   នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើបលិឈ ធ (កងឝល់) កបុងការឈធឝើចវីរ ោច់ល  ោះឈហើយ ។ 
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ចីវរបលិឈ ធ (កងឝល់កបុងចីវរ) រប ់ភិកខុអបកលកាលកឋិនឈហើយ 
រប្មងមនិោច់ឈោយអាការៈទាងំឈនោះ ដរាបណា ឈោករប្មង នអានិ ងសកឋនិ 
ដរាបឈនាោះ ។  ករថ្វ “កាលឈបើកឋិនឈោោះឈហើយ  (ឧពភតសម ឹកឋិបន)”  នដល់ 
កឋិនប្ដល ងឃឲរភកិខុ លកាល ឈោោះឈហើយ ។  

អបក ិការបផលីជាបការលកាលកឋនិនិងការឈោោះកឋិន ឈងខបដូចតឈៅ ៖ 
តមពិត ប្ដលឈៅថ្វ ការលកាលកឋិនឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនអនុញ្ញដ តចឈំ ោះ

ភិកខុទាងំឡាយអបកចាបុំរមិវ ា២ ។ ឈោយឈហតុប្តការលកាលកឋិនឈនាោះ  មរួរ
ដល់ជន ៥ រូប ឈោយកណំត់យា៉ា ងតិច ដូឈចាប ោះ នជាកបុងអាវា ណាមានភិកខុ
ចូលចាបុំរមិវ ា ៤ រូប ៣ រូប ២ រូប ឬ ១ រូប លតូវនិមនថភិកខុអបកចាបំចឆិមវ ាកបុង
អាវា ឈនាោះមកឈធឝើជារណបូរកៈ៣ រួចឈហើយ ឹមលកាលកឋនិ ។ ពួកភិកខុអបកចា ំ

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៤ ។ 
២

 វ.ិ មហាវ. ឈលែ ៧ លតង់វ សូបនាយិកកខននកៈ ប្ចងថ្វ ការចូលវ ា មាន ២ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- បុរិមិកាវស្ា ការចូលវ ាដបូំង រាប់ចាប់តងំពីថ្ថង ១ ឈរាច ប្ែអាសាធ រហូតដល់ថ្ថង ១៥ ឈកើតប្ែអ សុជ 
ឈទើបឈចញ (ឈបើឆ្ប ណំាឈលើកប្ែអាសាធពីរដង ចូលវ ាឈនោះឈៅថ្ថង ១ ឈរាច ប្ែទុតយិាសាធ)  ។  
២- បចឆិមិកាវស្ា ការចូលវ ាឈលកាយ (រឈឺលកាយថ្ថងចូលវ ាដបូំង ១ ប្ែ ) រាប់ចាប់តងំពីថ្ថង ១ ឈរាចប្ែ
លសាពណ៍ រហូតដល់ថ្ថង ១៥ ឈកើតប្ែកតថកិ ឈទើបឈចញ ។ ការចូលវ ាឈលកាយឈនោះ លពោះពុទនលទង់អនុញ្ញដ តដល់
សាវក័ ប្លកងមានកចិចរវល់លបការណាមួយ ប្ដលពុអំាចចូលវ ាទី ១ អនុញ្ញដ ត ឲរចូលវ ាទី ២  ន ។ 
៣  ងឃឬភកិខុអបកមកជួយបឈំពញ ឬជួយបស្ត្ងគប់ចនួំន ងឃ  លមាប់ឈធឝើ ងឃកមយឲរលតមឹលតូវតមវន័ិយ កបុងលពោះពុទន
សា នា ។ 
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បចឆិមវ ាប្ដលនិមនថមកឈនាោះ លោនប់្តជារណបូរកៈ នឹងពំុ នអានិ ងសឈទ ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ លប ិនឈបើបណាឋ លរហ ទឬបពឝជតិណាមួយលបឈរនចីវរ ឈោយ
 មធម៌ ចឈំ ោះភកិខុអបកចូលបុរមិវ ា និមនថថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់លកាលកឋនិ
ឈោយចីវរឈនោះ (ឥមនិ្ន កឋិន ំ អតថរថ)”១ ។  ងឃលតូវលបរល់ចីវរឈនាោះឲរភិកខុ
ប្ដលរួរលកាលកឋនិ ឈោយញតថិទុតិយកមយវាចា (កមយវាចាមានញតថិជារលមបពី់រ) 
តមប្ដលមានប្ចងទុកកបុងរមភីរែននកៈ ។ ភិកខុ ឈនាោះលតូវកាត់ចីវរឈនាោះជា ៥ ែណឍ  
ឬឈលើ ជាងឈនាោះ ឈធឝើជា ងាដី ( ពំត់ដណឋ ប់) ឧតថរា ងគៈ ( ពំត់លរងឈឆៀង
សាយ មាខ ង) ឬឈធឝើជាអនថរាវា កៈ ( ផង់ឈ វៀក) ។  ូមផភីិកខុ ឈផសងៗ លតូវជួយភិកខុ ឈនាោះ
ឲរ នជាោប  ។ លប ិនឈបើចីវរប្ដលឈកើតឈ ើងឈនាោះ នឈរឈធឝើមករួចរាល់ឈល ច 
ចាតថ់្វលអណា ់ ប៉ាុប្នថចីវរប្ដលមិនទាន ់នកាត់ឈដរ មិនរួរ ។ លប ិនឈបើភិកខុ
ឈនាោះចង់លកាលឈោយ ងាដី លតូវដក ងាដចីា ់ឈចញ ឈហើយអធិោឌ នលកាល
កឋិនឈោយ ងាដថីយីថ្វ ៖ 
 “ឥោយ សងោ្ដ្ិយា កឋិនំ អតថរាមិ = អាតយ អញលកាលកឋិនឈោយ
 ងាដឈីនោះ” ។  ូមផកីបុងការលកាលឧតថរា ងគៈនិងអនថរវា កៈ កម៏ាននយ័យា៉ា ង
ឈនោះដូចោប  ។ តមក ភកិខុ ឈនាោះលតូវចូលឈៅរកភិកខុទាងំឡាយ អបកចាបុំរមិវ ា 
ប្ដលកពុំងប្តឋិតឈៅខាងកបុង ីមា រួចឈហើយលតូវឈ លថ្វ ៖ 
 “អតថត ំភបនត សង្ឃស្ស កឋិន ំធមមិបកា កថិនតាាបរា អនុបោទថ = 
បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណា នលកាលកឋិនរប ់ ងឃឈហើយ ការ
លកាលកឋិនឈនោះលបកបឈោយធម៌  ូមឈោកទាងំឡាយអនុឈមាទនា”២ ។  
                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៨/១ ឈមើលលតង់កឋនិកខននកៈ ។ 
២

 វ.ិបរ.ិ ១៣/២៤៣ ឈមើលលតង់កឋនិឈភទ ។ 
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 ពួកភិកខុជាឈថរៈ ភិកខុជានវកៈ ភិកខុ ឈលចើនអងគ និងភិកខុ មួយអងគ លតូវកណំត់
ឈ ល ករឲរ ន មរួរ ។ ឯ ករប្ដលភិកខុទាងំឡាយឈនាោះលតូវឈ ល ដូចជា ៖ 

- អតថតំ ភបនត សង្ឃស្ស កថិន ំ = បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ភិកខុ ឈនោះ ន
លកាលកឋិនរប ់ ងឃឈហើយ 

- អតថតំ អាវបុសា សង្ឃស្ស កថនិ ំ = បពិលតឈោកអបកមានអាយុ ភកិខុ
ឈនោះ  នលកាលកឋនិរប ់ ងឃឈហើយ  

- ធមមិបកា កឋិនតាាបរា អនុបោទាម = កឋនិប្ដលភកិខុ ឈនោះលកាលលបកប 
ឈោយធម៌ ឈយើង ូមអនុឈមាទនា  

- ធមមិបកា កឋិនតាាបរា អនុបោទាម ិ = កឋនិប្ដលភកិខុ ឈនោះលកាលលបកប 
ឈោយធម៌ ែញុ លំពោះករុណា ូមអនុឈមាទនា 
បណាឋ ភកិខុទាងំឡាយអបកចាបុំរមិវ ា ភិកខុទាងំឡាយណាអនុឈមាទនា 

ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វមានកឋិនលកាលឈហើយ ។ ចាប់តងំពីថ្ថងឈនាោះ រហូត
មកទល់ថ្ថងឈោោះកឋិន ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះ នអានិ ងស ៥ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- អន្នមនតចាបរា  = លតច់ឈៅណាមិន ចោ់ភិកខុផងោប  
២- អសោទានចាបរា = លតច់ឈៅណាមិន ចយ់កចីវរលរប់ឈៅតម 
៣- យាវទតថចីវរ ំ  = ទុកោក់អតឈិរកចីវរតមលតូវការ 
៤- គ្ណបភាជន ំ  = ឆ្នរ់ណឈភាជន ន 
៥- បយា ច តតថ ចីវរុបា្បទា តសមឹ អាវាបស សង្ឃស្ស ឧប្បននចីវរំ = ការ
ឈកើតឈ ើងថ្នចីវរកបុងទីឈនាោះ រឺចីវរប្ដល នឈកើតឈ ើងដល់ ងឃកបុងអាវា 
ឈនាោះ (ឈោកលតូវ នចបំ្ណក) ។  

 ការលកាលកឋិន  ុឈំ លលតឹមប្តប៉ាុឈណតោះ ។  
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ចបំ្ណកខាងកឋិនប្ដលភកិខុ ឈោោះឈចញឈនាោះ ទាកទ់ងនឹងមាតកិាណាមួយ 
បណាឋ មាតកិាទាងំ ៨ តមលពោះពុទនតលមា ់យា៉ា ងឈនោះថ្វ “មាប លភិកខុទាងំឡាយ 
មាតកិាឈដើមផឈីោោះកឋនិ មាន ៨ យា៉ា ងឈនោះ១រឺ ៖ 
១- បកកមននតិកា = កឋនិឈោោះឈល ោះការឈចៀ ឈចញឈៅជាកណំត ់
២- នដិ្ដាននតិកា = កឋិនឈោោះឈល ោះការឈធឝើចីវរ ឈលមចជាកណំត ់
៣- សននិដ្ដាននតកិា = កឋិនឈោោះឈល ោះការ នបិោឌ នជាកណំត ់
៤- ន្នសននតកិា = កឋិនឈោោះឈល ោះការវនិា ឈៅជាកណំត ់
៥- សវននតកិា = កឋិនឈោោះឈល ោះការឮដណឹំងជាកណំត ់
៦- អាសាវបចឆទិកា = កឋិនឈោោះឈល ោះអ ់ឈ ចកឋ ីងឃមឹ 
៧-សោីតិកកមននតកិា = កឋនិឈោោះឈល ោះការកនវងឈែតថកឋិនជាកណំត ់
៨- សហពុ្វោរា = កឋិនឈោោះឈល ោះ ងឃលពមោប ឈោោះ 
 ការវនិិចឆ័យឈោយពិសាឋ រ កបុងមាតកិាទាងំ ៨ ឈនាោះ របផលីជាបឈៅតមនយ័

ប្ដល នប្ចងទុកកបុងរមភរី មនថបាសាទិកា២ ។  រុបឈ ចកឋីមក ឈបើតម ករ
ថ្វ “កាលឈបើកឋិនឈោោះ (ឧពភតសម ឹ កឋិបន)” ឈនោះ នឹងឈឃើញ នថ្វ ជាការមិន
មានបលិឈ ធឈផសងៗ ។  

  ករថ្វ “យា៉ា ងយូរបផុំត នលតឹម ១០ ថ្ថង (ទសាហបរមំ)”  នឈ ចកឋី
ថ្វ ដប់ថ្ថងជាកណំតយ់ា៉ា ងយូរបផុំតថ្នកាលឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលឈនាោះ 
ឈ យ្ ោះថ្វ យា៉ា ងយូរបផុំត នលតឹម ១០ ថ្ថង រឺភិកខុ លតូវទុកោក់អតិឈរកចីវរឈនាោះ 
អ ់កាលយា៉ា ងយូរបផុំត នលតឹម ១០ ថ្ថង ។ ចីវរប្ដលឈលចើនថ្លក ឈល ោះមនិ ន
                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៨/៨ ។ 
២

  មនថ. ៣/៣២១ (មហាវ.អដឌ. ៣១០) ឈមើលលតង់កឋនិកខននកៈ ។ 
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រាប់ចូលកបុងពពួកចីវរប្ដលអធោិឌ ននិងវកិបផ ឈល ោះឈហតុដូឈចបោះ ចីវរឈនោះ ឈ យ្ ោះ
ថ្វ អតិឈរកចីវរ (ចីវរឈលើ ពីការឈលបើល  ់) ។ ប្ដលឈៅថ្វ អតិឈរកចីវរ រជឺាចីវរ
ណាមួយ បណាឋ ចីវរទាងំឈនោះរ ឺ៖ 
១- បោមចីវរ  = ចីវរឈធឝើអពីំ បំកឈឈើ 
២- កបា្សិកចីវរ = ចីវរឈធឝើអពីំកបា  
៣- បកាបសយ្យចីវរ = ចីវរឈធឝើអពីំ ូលត 
៤- កមពលចីវរ  = ចីវរឈធឝើអពីំឈរាម តឝ 
៥- សាណចីវរ  = ចីវរឈធឝើអពីំ បំកថ្ធយ 
៦- ភងគចីវរ    = ចីវរឈធឝើអពីំរប ់ចលមុោះទាងំ ៥ ខាងឈលើចូលោប  
 មួយឈទៀត ចីវរប្ដលអនុឈោមតមចីវរទាងំ ៦ ខាងឈលើឈនាោះ ក៏ឈ យ្ ោះថ្វ 

អតឈិរកចវីរ ប្ដរ ។ ឈនោះជាលបភពថ្នចីវរឈនាោះ ។ ប៉ាុប្នថកបុងទីឈនោះ  ឈំៅយកចីវរ
ប្ដលមានខាប តយា៉ា ងតូចបផុំត  នលតឹមចីវរប្ដលរួរដល់ការវកិបផ ន ។  ម
ដូចលពោះមានលពោះភារលទងល់ត ់ ករឈនោះទុកថ្វ ៖ 

 “អនជុាន្នម ិភកិខបវ អាយាបមន អដ្ឋងគុល ំសុគ្តងគុបលន ចតុរងគុល-
វិតថត ំ បចឆិម ំ ចីវរ ំ វិកបប្បតុ ំ = មាប លភិកខុទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ តឲរភិកខុ
ទាងំឡាយឈធឝើវកិបផចីវរយា៉ា ងតូចបផុំត  នលតឹមបឈណាឋ យ ៨ ធាប ប់ ទទឹង ៤ ធាប ប ់
ឈោយធាប ប់លពោះ ុរត”១ ។  
 ករប្ដល នឈ លកបុងលបឈយារថ្វ “ឈល ោះមនិរាប់បញ្ចូ លកបុងពពួកចីវរ

ប្ដលអធិោឌ ននិងវកិបផ (អធិដ្ឋតិវិកប្បបិតសុ អបរិយាបននតាា)” អបក ិការបផ ី
លជាបពពួកចីវរប្ដលអធោិឌ ននិងវកិបផ តមលពោះពុទនតលមា ់ឈនោះថ្វ ៖ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/១៤៣ ។ 
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 “អនជុាន្នមិ ភិកខបវ តចិីវរំ អធិដ្ដាតុំ ន វិកបបប្តុំ, វស្សិកសាដ្ិក ំ
វស្ានំ ចតោុស ំ អធដិ្ដាតុ ំ តបតា បរំ វិកបបប្តុំ, និសីទនំ អធដិ្ដាតុ ំ ន 
វិកបប្បតុ,ំ បចចតថរណ ំ អធដិ្ដាតុំ ន វិកបប្បតុំ, កណឌុបប្ដ្ចិាាទ ឹ យាវ         
អាព្វធា អធដិ្ដាតុំ តបតា បរំ វិកបបប្តុ,ំ មមុបុញ្ឆនបចាឡកំ អធដិ្ដាតុំ ន 
វិកបប្បតុ,ំ បរិកាារបចាឡំ អធដិ្ដាតុំ ន វិកបប្បតុំ ។ 

មាប លភិកខុទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ តឲរអធិោឌ នថ្លតចីវរ មិនឲរវកិបផឈទ, 
ឲរអធោិឌ នវ សកិសាដកអ ់កាល ៤ ប្ែថ្នវ ានរដូវ, បនាធ ប់ពី ៤ ប្ែឈនាោះឲរ
វកិបផ, ឲរអធោិឌ ន ពំតនិ់ ីទនៈ មិនឲរវកិបផឈទ, ឲរអធិោឌ នកលមាល មនិឲរ
វកិបផឈទ, ឲរអធោិឌ ន ពំត់លរបកមជាឈដើម ដរាបណាឈៅឈឺ បនាធ ប់ពីឈនាោះ ឲរ
វកិបផទុក, ឲរអធិោឌ ន ពំត់ជូតមុែ មនិឲរវកិបផឈទ, ឲរអធិោឌ ន ពំត់បរកិាខ រ 
មិនឲរវកិបផឈទ” ។  

 កបុងឈនាោះ កាលនឹងអធិោឌ នថ្លតចីវរ លតូវលជលក់ ិន ឹមអធិោឌ នោក់កបផ-
ពិនធុឲរលតឹមលតូវតមលបមាណ ។ លបមាណចីវរឈនាោះ កណំត់យា៉ា ងធបំផុំត  ន លតឹម
ខាប តប្ដលតូចជាង ុរតចវីរ ឈទើបរួរ ។ ឯលបមាណ ងាដីនិងឧតថរា ងគៈ កណំត់
យា៉ា ងតូចបផុំត  នលតមឹប្តបឈណាឋ យ ៥ ហតទកាឋ ប់ ទទឹង ៣ ហតទកាឋ ប់ ឈទើបរួរ ។ 
អនថរាវា កៈ នឹង នបឈណាឋ យ ៥ ហតទកាឋ ប់ ទទឹង ២ ហតទ ករួ៏រ ។ ប៉ាុប្នថចីវរប្ដលធំ
ជាង ឬតូចជាងលបមាណប្ដលល ប់រួចឈហើយ លតូវអធិោឌ នជា ពំតប់រកិាខ រ ។ កបុង
ការអធោិឌ នឈនាោះ ឈោក នល ប់ថ្វ ការអធិោឌ នចីវរ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កាបយន អធដិ្ដាត ិ  = អធោិឌ នឈោយកាយ 
២- វាចាយ អធដិ្ដាត ិ  = អធោិឌ នឈោយវាចា 
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  ដូឈចាប ោះ រឈបៀបប្ដលលតូវអធិោឌ នឈោយកាយ រឺឈធឝើកាយវកិារដក ងាដិ
ចា ់លតូវអធោិឌ នថ្វ “ឥមំ សងោ្ដ្ ឹ បចចុទធរាម ិ = អាតយ អញដក ងាដិឈនោះ” 
ឈហើយចាប់ចីវរថយីឈោយថ្ដមាខ ង ឈធឝើការរិតប្តកបុងចតិថថ្វ “ឥម ំសង្ោដ្ឹ អធដិ្ដាម ិ
= អាតយ អញអធោិឌ ន ងាដីឈនោះ” ។ រឈបៀបមួយឈទៀតប្ដលលតូវអធិោឌ នឈោយ
វាចា រឺលតូវឈធឝើវចីឈភទ (ការបឈញ្ចញវាចាឲរឮចា ់) ។ កបុងការអធោិឌ នឈោយ
វាចាឈនាោះ ប្ចកឈចញជា ២ ករណីរឺ ៖ 
១- លប ិនឈបើ ងាដីឈនាោះឈៅកបុងហតទ   លតូវបឈញ្ចញវាចាឲរឮចា ់ថ្វ 
“ឥមំ សងោ្ដ្ឹ អធដិ្ដាមិ = អាតយ អញអធិោឌ ន ងាដីឈនោះ”  

២- លប ិនឈបើ ងាដីឈនាោះឈៅឯខាងកបុងបនធបជ់ាឈដើម ឬឈៅទីជិតខាងវហិារ 
លតូវកណំត់ទីទុក ងាដីឈនាោះឈហើយ បឈញ្ចញវាចាឲរឮចា ់ថ្វ “ឯត ំ
សង្ោដ្ឹ អធដិ្ដាម ិ= អាតយ អញអធោិឌ ន ងាដិនុោ៎ះ” 
លនំាឈំនោះលតូវបដិបតថិកបុងឧតថរា ងគៈផង កបុងអនថរវា កៈផង ។ ចូរកណំត់

ចណំាថំ្វ ឈ ចកឋីប្បវកោប  រឺឈៅលតង់ឈ យ្ ោះប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឈល ោះដូឈចាប ោះ ថ្លតចីវរ
ទាងំអ ់ លតូវអធិោឌ នតមឈ យ្ ោះរប ់ែវួនវា យា៉ា ងឈនោះរឺ  ងាដី, ឧតថរា ងគៈ និង
អនថរវា កៈ ។ លប ិនឈបើភិកខុយក ពំត់ទាងំឡាយប្ដលឈរអធិោឌ នទុកលសាប់ មក
ឈធឝើជាថ្លតចីវរមាន ងាដជីាឈដើម កាលឈបើទឹកលជលកនិ់ងឈលរឿង មាគ ល់ឈលតៀម
រួចរាល់ឈហើយ លតូវដកអធោិឌ នចា ់ថ្វ “ឥមំ បចចុទធរាមិ = អាតយ អញដកនូវឈនោះ” 
រួចឈហើយលតូវអធោិឌ នសាជាថយីឈ ើងវញិ ។  ូមផបី្តការអធោិឌ នថ្លតចីវរឈនោះឲរឈៅ
ជា ពំត់បរកិាខ រឈដើមផឈីលបើល  ់ នល ួល ករួ៏រ ។  

 ភិកខុរបផអីធោិឌ ន ពំត់ងូតទឹកឈភវៀងប្ដលមានលបមាណមនិធឈំពក ឲរចំ
ឈ យ្ ោះ អ ់ ៤ ប្ែថ្នវ ានរដូវ តមនយ័ប្ដលល ប់ឈហើយ ។ បនាធ ប់ពីឈនាោះ លតូវដក 
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ឈធឝើវកិបផទុក ។  ពំត់ងូតទឹកឈភវៀងប្ដលមានពណ៌លកហម លោន់ប្តទមាវ យពណ៌
ឈនាោះឈចញ រួរ ។ ប្តឈបើពីរទធ ងំ មិនរួរ ។  ពំតនិ់ ីទនៈ ( ពំត់ោក់លទាប់អងគុយ) 
ក៏លតូវអធិោឌ នតមន័យប្ដលល ប់ ។ និ ីទនៈឈនាោះ លតឹមលតូវតមលបមាណ និងឈលបើ
 នប្តមួយទធ ងំប៉ាុឈណាត ោះ, ពីរទធ ងំ មិនរួរ ។  ូមផកីលមាល ក៏លតូវអធិោឌ នប្ដរ ។ 
ប៉ាុប្នថកលមាលឈនាោះ ឈទាោះបជីាមានទធ ងំធ ំ ក៏រួរ, មួយទធ ងំ ករួ៏រ, ឈលចើនទធ ងំក៏រួរ, 
ជាពណ៌ឈែៀវកឋី ឈលឿងកឋ ីមានជាយកឋី ជាយជាទក កឋ ីមានបការៈទាងំពួងកឋ ីករួ៏រ ។ 
 ពំត់លរបកមជាឈដើម ដរាបណាឈៅឈឺ លតូវអធោិឌ នឲរលតូវតមលបមាណ ដរាប
ឈនាោះ ។ កាលឈបើប្លងឈឺឈហើយ លតូវដក ឈហើយឈធឝើវកិបផ ។  ពំត់លរបកមជាឈដើម
ឈនាោះ ឈលបើប្តមួយទធ ងំ ឈទើបរួរ ។  ពំត់ជូតមុែ (មមុបញុ្ឆនបចាឡ)ំ កល៏តូវ
អធិោឌ ន ។  ពំត់ជូតមុែឈនាោះ ឈលបើប្តមួយទធ ងំកឋី ឈលចើនទធ ងំកឋី ទហំំធកំឋី ក៏រួរ ។ 
 ពំត់បរកិាខ រ មានឈលចើន រណនាមនិអ ់ឈទ ។ ភកិខុ លតូវចា ំច់អធិោឌ នឈៅតម
តលមូវការឈលបើឈនាោះចុោះ ។ ការអធោិឌ នរប ់ជាឈលចើនរួមោប ប្តមឋង ឈោយនយ័ជា
ឈដើមថ្វ “អាតយ អញអធោិឌ នចីវរទាងំឈនោះជាបរកិាខ រ” ដូឈចបោះ ក៏រួរ ។ កបុងឈលរឿងឈលបើ
ល  ់ ដូចជាប្លរ ពូក ឈៅអី ឈែបើយ ភួយ លពំ និងកលមាលប្ដលឈរលបឈរនទុកឈលបើ
ជាបរកិាខ រឈ នា នៈ មនិចា ំច់អធោិឌ នឈទ ។ ចីវរប្ដលអធិោឌ នតមប្ដលល ប់
មកទាងំអ ់ឈនាោះ រប្មងោច់អធោិឌ ន ឈោយឈហតុការណ៍ ៨ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- អញ្ញសស្ ទាបនន  = ឈោយឲរដល់អបកដថ្ទ 
២- អចឆនិទតិាា គ្ហបណន  = ឈោយឈចារដឈណឋើ មយក 
៣- វិស្ាសគ្គហបណន  = ឈោយការយកកបុងការ បិទនសាប ល 
៤- ហនី្នយាវតតបនន  = ឈោយលត ប់ឈៅហីនឈភទ 
៥- សិកាាបចចកាាបនន  = ឈោយការឈ លោ ិកាខ  
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៦- កាលកិរិយាយ  = ឈោយការឈធឝើមរណកាល 
៧- លិងគបរិវតតបនន  = ឈោយការប្លបលបលួឈភទ 
៨- បចចទុធរបណន   = ឈោយការដកអធោិឌ ន 
ចបំ្ណកឯថ្លតចីវរប្ដលមានលបឈហាងប៉ាុនែបងលកចកលមាមកូនថ្ដ ក៏ឈ យ្ ោះ

ថ្វ ោច់អធិោឌ នប្ដរ ។ ឯលបឈហាងឈនាោះ ឈមើលឈៅធវុោះឥតឈ   ល់អឝីពិតប្មន ។ 
លប ិនឈបើចឈនាវ ោះលបឈហាង មាន ល់អឈំ ោះប្តមួយ រថ្  ចាតថ់្វមិនធវុោះ ឈៅរកា
អធិោឌ ន នឈៅឈ ើយ ។ កបុងឈនាោះ  ងាដី និងឧតថរា ងគៈ ប្ដលមានលបឈហាង
អាចោច់អធោិឌ ន ន លុោះប្តកប្នវងលបឈហាងឈនាោះមានទហំំបឈណាឋ យលបមាណ 
១ ចអំាម ទទឹងលបមាណ ៨ ធាប ប់ ។ ចបំ្ណកខាងអនថរវា កៈវញិ បឈណាឋ យមាន
លបមាណដូចោប ខាងឈលើ ឯទទឹង ឲររាប់លតឹមប្ត ៤ ធាប ប់  ូមអបក ិកាលជាប ។ ឈលៅ
អពីំលបឈហាងប្ដលឈ លមកឈហើយ ថ្នចីវរទាងំ ៣ ចាតថ់្វមិនោច់អធិោឌ ន ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ថ្លតចីវរប្ដលមានលបឈហាងធវុោះឈហើយ លតូវរាប់ថ្វជាអតិឈរកចីវរ
វញិ ។ លតូវឈធឝើ ូចកិមយ (ការឈដរ) រួចអធោិឌ នសាថយី ។ ចបំ្ណកឯ ពំតងូ់តទឹកឈភវៀង
វញិ ឲរប្តផុតប្ែឈភវៀង ចាតថ់្វោច់អធោិឌ ន ឯ ពំតល់របកមជាឈដើម ឲរប្តជាអា ធ
ឈហើយ ចាតថ់្វោចអ់ធិោឌ ន ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈលកាយពីកាលរដូវឈភវៀងនិងឈលកាយ
ពីកាលជាអា ធ លតូវប្តវកិបផ ពំតងូ់តទឹកឈភវៀង និង ពំតល់របកមជាឈដើម ។ 
ចបំ្ណកឯវកិបផនលកខណៈ (កផួនឈធឝើវកិបផ) ថ្នចីវរទាងំពួង ឈយើងនឹងពណ៌នាកបុង
វកិបផន ិកាខ បទឯឈណាោះ ។ កបុងទីឈនោះ អបក ិការបផលីជាបប្តមា៉ាងថ្វ “ចីវរឯ
ណាប្ដលមនិ នអធោិឌ នឬវកិបផ ចីវរឈនាោះចាតជ់ាអតិឈរកចីវរ” ។  

  ករថ្វ “ឈបើទុកឲរកនវងហួ ពីឈនាោះឈៅ ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ (ត ំ អតកិាាមយបតា និស្សគ្គយិ ំ បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ 
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ឈោយសារប្តភិកខុ ទុកចីវរ ប្ដលមានលបភពដូចប្ដលល បឈ់នាោះជាលបមាណ ឲរ
កនវងហួ កាលយា៉ា ងយូរបផុំត ១០ ថ្ថង និងឈោយសារប្តមនិឈធឝើតមប្ដលអត-ិ 
ឈរកចីវរមនិមានកបុងរវាងឈនោះ ឈទើបចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ 
មានន័យថ្វ ទាងំចីវរឈនាោះក៏រួរលោះឈចញ (និស្សគ្គយិ) ទាងំអាបតថ ិចិតថិយៈ ក៏
មានដល់ភិកខុអងគឈនាោះ ។ ន័យមួយឈទៀត ការលោះឈចញ (និស្សជជន)ំ ឈ យ្ ោះថ្វ 
និ សរគយិ (រួរលោះឈចញ) ។ ឈនោះជាឈ យ្ ោះរប ់វនិយកមយប្ដលលតូវឈធឝើកបុងកាល
ខាងឈដើម (បពុវភាគ្) ។ ចីវរប្ដលមានការរួរលោះឈចញ ឈៅថ្វ ចីវរនិ សរគយិ ។ 
និ សរគយិ ជាអឝី ? រជឺា ចតិថិយៈ មាននយ័ថ្វ កាលភិកខុ ទុកចីវរឈនាោះឲរកនវង
ហួ  ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ប្ដលតលមូវឲរមានវនិយកមយរកឺារលោះឈចញ 
(សហនិស្សគ្គយិវិនយកមមំ បាចតិតយិំ) ។ ចីវរឈនាោះឈកើតឈ ើងកបុងថ្ថងណា 
អរុណថ្នថ្ថងឈនាោះរាបថ់្វជាថ្ថងឈកើតឈ ើង ឈល ោះឈហតុឈនាោះ រាបច់ាបត់ងំពីថ្ថងឈកើត
ឈ ើងថ្នចីវរ មកទល់អរុណរោះថ្នថ្ថងទី ១១ ចាតថ់្វកនវងហួ  ១០ ថ្ថង ។ ភិកខុ លតូវ
យកចីវរឈនាោះលោះបង់ដល់ ងឃក ៏ន ដល់រណៈក៏ ន ដល់បុរគលក ៏ន ។ 
កបុងការលោះឈចញឈនាោះ មានឈ ចកឋីពនរល់ដូចតឈៅ ៖ 

វិធលីះដលស់ងឃ 

 ជាបឋម ភកិខុ លតូវលោះដល់ ងឃយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ឥទ ំ បម ភបនត ចីវរ ំ ទសា
ហាតិកកនត ំ និស្សគ្គយិ ំ ឥោហ ំ សង្ឃស្ស នសិ្សជាាម ិ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏
ចឈលមើន ឈនោះជាចីវររប ់ែញុ លំពោះករុណា ប្ដលទុកឲរកនវងហួ  ១០ ថ្ថង ែញុ លំពោះ
ករុណា ូមលោះបង់ចីវរនិ សរគិយឈនោះដល់ ងឃ” ។ 

 បនាធ ប់ពីលោះបង់ឈហើយ ភិកខុ លតូវ ប្មឋងអាបតថិឈចញយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អហ ំ  
ភបនត ឯក ំនិស្សគ្គយិំ បាចតិតយិំ អាបបន្នា តំ បដ្ិបទបសមិ = បពិលតលពោះ ងឃ
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ដ៏ចឈលមើន ែញុ លំពោះករុណាលតវូអាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈ ១ ែញុ លំពោះករុណា ូម ប្មឋង
អាបតថិឈនាោះឈចញ” ។ លប ិនឈបើមានអាបតថិ ២ លតូវថ្វ ២ (បទវ) ចុោះ ។ លប ិនឈបើមាន
ឈលើ ពី ២ ឈ ើងឈៅ លតូវថ្វ ឈលចើន (សមពហលុា) ។ កបុងការលោះឈចញ លប ិនឈបើ
មាន ២ ឬឈលចើន លតូវឈ លថ្វ “ឥោនិ បម ភបនត ចីវរាន ិ ទសាហាតកិកន្នាន ិ
និស្សគ្គយិានិ ឥោន្នហំ សង្ឃស្ស និស្សជាាមិ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន 
ទាងំឈនោះ ជាចីវររប ់ែញុ លំពោះករុណា ប្ដលទុកឲរកនវងហួ  ១០ ថ្ថង ែញុ លំពោះករុណា
 ូមលោះចីវរនិ សរគិយទាងំឈនោះ ដល់ ងឃ” ។  

 ឈបើមិនអាចឈ លភាសា លី នឈទ លតូវឈ លជាភាសាឈផសងក៏ ន ។ 
បនាធ ប់មក លតូវភកិខុអបក វ្  លបតិពលឈផថៀង ងឃថ្វ ៖ 

“សុណាត ុ បម ភបនត សបង្ោ អយ ំ ឥតថន្នាបោ ភិកខ ុ អាបតត ឹ សរត ិ   
វិវរតិ ឧតាានីកបរាត ិបទបសតិ យទិ សង្ឃស្ស បតតកលលំ អហំ ឥតថន្នាមស្ស 
ភិកខុបន្ន អាបតត ឹបដ្ិគ្គបណហយយ្ំ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ ំ
លពោះករុណា ភកិខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ រលឹកឈឃើញអាបតថិ បឈងាើបអាបតថិ ទង រអាបតថិ  ប្មឋង
អាបតថិ ឈបើកមយមានកាលដ ៏មរួរដល់ ងឃឈហើយ ែញុ លំពោះករុណា ូមទទួលអាបតថិ
រប ់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ”១ ។  

លុោះទទួលអាបតថិ តមលកខណៈឈនោះឈហើយ  
- ភិកខុអបកទទួលលតូវ ួរភកិខុអបក ប្មឋងថ្វ “បស្សសិ = ឈោកឈឃើញឬ ?”  
- ភិកខុអបក ប្មឋងលតូវឈឆវើយថ្វ “អាម បសា្ម ិ= លពោះករុណា ែញុ ឈំឃើញ” 
- ភិកខុអបកទទួលលតូវថ្វ “អាយត ឹសំវបរយោ្សិ = ឈោកលតូវ លងួមតឈៅ”  
- ភិកខុអបក ប្មឋងលតូវឈ លថ្វ “លពោះករុណា ែញុនឹំង លងមួឲរ នលអ (សាធុ  

សុដ្ឋុ សំវរិស្ាម)ិ” ។  
                                                           
១
 វ.ិចុលវវ. ១០/១១៥ ចូរឈមើលលតង់ មថកខននកៈ ។ 
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កាលឈបើមាន ២ ឬឈលចើនជាងពីរ លតូវឈធឝើវចីឈភទ តមឈ ចកឋីពនរល់ខាងឈដើម 
ផងចុោះ ។ កាលឈបើអាបតថិលតូវ ន ប្មឋងឈហើយ ភិកខុអបកទទួលលតូវលបរល់ចីវរ
ប្ដលលោះឈល ចឈនាោះ ដល់ភិកខុអបក ប្មឋងវញិ យា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 

 “សុណាត ុ បម ភបនត សបងោ្ ឥទ ំ ចីវរ ំ ឥតថន្នាមសស្ ភកិខុបន្ន          
និស្សគ្គយិ ំ សងឃ្ស្ស នសិ្សដ្ឋ ំ យទ ិ សង្ឃស្ស បតតកលល ំ សបង្ោ ឥម ំ ចីវរ ំ
ឥតថន្នាមសស្ ភិកខបុន្ន ទបទយ្យ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ ំ
លពោះករុណា ចីវរឈនោះជានិ សរគយិរប ់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ  នលោះបង់ដល់ ងឃ
ឈហើយ លប ិនឈបើកមយមានកាលដ ៏មរួរដល់ ងឃឈហើយ  ងឃរបផលីបរល់ចីវរ
ឈនោះ ដល់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះវញិ”១ ។  

លប ិនឈបើចីវរ ២ ឬឈលចើនជាង ២ លតូវឈធឝើវចីឈភទតមចនួំនហបឹងចុោះ ។  
វិធលីះដលគ់ណៈ 

កាលឈបើលោះបងដ់ល់រណៈ ភិកខុ លតូវឈលបើ ករថ្វ “ឈនោះ (ឥោហំ) ឬទាងំ
ឈនោះ (ឥោន្នហ)ំ” រួចលតូវឈ លថ្វ “អាយសមន្នានំ និស្សជាាមិ = ែញុ លំពោះករុណា
 ូមលោះបង់ដល់ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ” ។ ចបំ្ណកឯភិកខុអបកទទួល
អាបតថិ (អាបតតិប្បដ្គិាាហកៈ) លតូវឈ លថ្វ “សណុនតុ បម អាយសមបន្នា អយ ំ
ឥតថន្នាបោ ភិកខ ុ សរត ិ ។ បប ។ បទបសតិ យទាយសមន្នានំ បតតកលលំ = 
បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ូមឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយសាឋ ប់
ែញុ លំពោះករុណា ភកិខុ ឈ យ្ ោះឈនោះរលឹកឈឃើញអាបតថិ ។ល។  ប្មឋងអាបតថិ ឈបើកមយមាន
កាលដ៏ មរួរដល់ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយឈហើយ” ។  

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៥ ។ 



220 
 



 ូមផកីារលបរល់ចីវរ កល៏តូវឈ លថ្វ ៖ 
“សុណនតុ បម អាយសមន្នា ឥទ ំចីវរំ ឥតថន្នាមស្ស ភិកខបុន្ន និសស្គ្គយិ ំ

អាយសមន្នានំ និស្សដ្ឋ ំ។ យទាយសមន្នានំ បតតកលលំ, អាយសមន្នា ឥមំ ចីវរ ំ
ឥតថន្នាមសស្ ភិកខុបន្ន ទបទយ្យុំ = បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ូម
ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយសាឋ ប់ែញុ លំពោះករុណា ចីវរឈនោះជានិ សរគយិរប ់ភិកខុ
ឈ យ្ ោះឈនោះ  នលោះបង់ឈហើយដល់ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ ឈបើកមយមាន
កាលដ៏ មរួរដល់ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយឈហើយ ឈោកអបកមានអាយុ
ទាងំឡាយរបផលីបរល់ចីវរឈនោះ ដល់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះវញិ”១ ។  

ឯ ករដឈ៏   ក៏មាននយ័ដូចមុនប្ដរ ។  
វិធលីះដលប់ុគគល 

កាលឈបើលោះបងដ់ល់បុរគល ភកិខុអបក ប្មឋងលតូវឈលបើ ករថ្វ “ឈនោះ (ឥោហ)ំ 
ឬទាងំឈនោះ (ឥោន្នហ)ំ” រួចលតូវឈ លថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា ូមលោះបងដ់ល់ឈោក
អបកមានអាយុ” លុោះលោះបង់ឈហើយលតូវ ប្មឋងអាបតថឈិចញយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អហ ំភបនត 
ឯកំ និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំអាបបន្នា ត ំបដ្បិទបសមិ =បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន 
ែញុ លំពោះករុណាលតូវអាបតថនិិ សរគិយ ចតិថិយៈ ១ ែញុ លំពោះករុណា ូម ប្មឋងអាបតថិ
ឈនាោះឈចញ” ។  

ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ៖  
- ឈបើភិកខុអបក ប្មឋងែចីវ ាជាង លតូវឈលបើ ករថ្វ “ភបនត = បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន”  
- ឈបើចា ់វ ាជាង លតូវឈលបើ ករថ្វ “អាវុបសា = បពិលតឈោកដម៏ានអាយុ” ។  

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៦ ។ 
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ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាមានរឈបៀប ករ លមាបអ់បកែចីវ ានិងអបកចា ់
វ ាលតូវឈ លដូឈចបោះ ៖ 

- បស្សសិ = ឈោកឈឃើញឬ ? ( លមាប់អបកចា ់វ ា ួរ) 
- បស្សថ = ឈោកមាច  ់ឈឃើញឬ ? ( លមាប់អបកែចីវ ា ួរ)  
- អាម ភបនត = លពោះករុណា ឈោកដ៏ចឈលមើន ( លមាប់អបកែចីវ ាឈឆវើយ) 
- អាម អាវបុសា = លពោះករុណា ឈោកដម៏ានអាយុ ( លមាបអ់បកចា ់វ ាឈឆវើយ) 
- បស្ាមិ = ែញុ លំពោះករុណាឈឃើញ (ឈលបើ នទាងំអបកែចីវ ាទាងំអបកចា ់វ ា)  
 បនាធ ប់ពីឈនាោះ ក៏មានរឈបៀប ករប្ដលលតូវឈ លជាបនថដូឈចបោះ ៖ 
- អាយតឹ សំវបរយ្ោស ិ= ឈោកលតូវ លងួមតឈៅ (អបកចា ់និយាយ) 
- អាយតឹ សំវបរយ្ោថ = ឈោកដ៏ចឈលមើនលតូវ លងមួតឈៅ (អបកែចីនិយាយ) 
- សាធុ សុដ្ឋុ សំវរិស្ាមិ = ករុណា ែញុ លំពោះករុណានឹង លងមួឲរ នលអ (ឈលបើ
 នទាងំអបកែចីទាងំអបកចា ់) ។  
មួយឈទៀត កាលឈបើ ន ប្មឋងអាបតថិឈចញរួចរាល់យា៉ា ងឈនោះឈហើយ លតូវ

លបរល់ចីវរឈៅវញិថ្វ “ឥមំ ចីវរ ំអាយសមបតា ទមមិ = ែញុ លំពោះករុណា ូមលបរល់
ចីវរឈនោះដល់ឈោកអបកមានអាយុ” ។  

ឈបើមាន ២ ឬ ៣ របផលីជាបនយ័ តមឈ ចកឋី មល បប្ដលឈ លទុក
ខាងឈដើមហបឹងផងចុោះ ។ រឈបៀបលោះដល់ភកិខុ  ២ រូប កដូ៏ចរឈបៀបលោះដល់រណៈប្ដរ ។ 
បនាធ ប់ពីឈនាោះ លតូវឈធឝើរឈបៀបទទួលអាបតថិនិងរឈបៀបលបរល់ចីវរប្ដលលោះ ឈោយ
បុរគលណាមួយ បណាឋ ភកិខុទាងំឈនាោះ ឲរដូចជាបុរគលមាប ក់ឈធឝើដូឈចាប ោះ ។ ឈនោះ រឺជា
ប្បបប្ផនកបុងនិ សរគិយទាងំអ ់ ឈផសងោប លតង់ប្តវតទុប៉ាុឈណាត ោះ ដូចយា៉ា ង ចីវរ  លត 
និងនិ ីទនៈ ជាឈដើម ។  
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ឯរឈបៀបលោះឈចញនូវវតទុក ំងំមុែ (បរមមុម) លតូវឈលបើ ករថ្វ “ឯតំ = នុ៎ោះ” ។ 
ឈបើមានវតទុក ំងំមុែឈនាោះឈលចើន លតូវឈលបើ ករថ្វ “ឯតាន ិ= ទាងំនុោ៎ះ” ។  ូមផកីបុង
ការលបរល់ចីវរប្ដលលោះលត ប់ឈៅវញិ កម៏ាននយ័យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

កាលឈបើភិកខុអបកទទួល មិនឲរលត ប់ឈៅវញិ នូវវតទុ ប្ដលឈរលោះឈនាោះ ឈោយ
 មាគ ល់ថ្វ “ភិកខុ រូបឈនោះ ឲរវតទុ ឈនោះដល់អាតយ អញឈហើយ” ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
ភិកខុ ប្ដលដឈណឋើ មយកឈោយអាងឈល  ទាងំដឹងថ្វវតទុ ឈនាោះជារប ់ភិកខុ ឈនាោះ លតូវ
វនិ័យធរវាយតថ្មវភណឍ ៈកាតអ់ាបតថិ ឈៅតមការោច់អាល័យរប ់មាច  ់ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងឈវសាលី ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់អតិឈរកចីវរ ។ លតង ់ករថ្វ “យា៉ា ងយូរបផុំត នលតមឹ 
១០ ថ្ថង (ទសាហបរម)ំ” រឺជាអនុបផញ្ដតថិ ។  ិកាខ បទឈនោះជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ 
អនាណតថិកៈ ។ ភកិខុ ឈលបើល  ់ទាងំមនិលោះឈចញ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ រាល់ការឈលបើ
ល  ់វតទុ និ សរគយិទាងំអ ់ រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ ដូចោប កបុងទីឈនោះប្ដរ ។ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ បនាធ ប់ពីឈនោះតឈៅ ែញុ លំពោះករុណាប្លងល ប់ឈទៀតឈហើយ ។ កាលឈបើ
មិនទានក់នវងហួ  ១០ ថ្ថងឈទ ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វកនវងហួ  និងភកិខុអបក
មានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ កាលឈបើកនវងហួ ប្មន ភិកខុមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វមិនកនវងហួ  និងភិកខុអបកមានឈ ចកឋី ងសយ័ ឈោកពិតជាលតវូ
អាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈប្មន ។ ភកិខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមិន នអធិោឌ នជា
ឈដើម កបុងវតទុ ប្ដលមនិ នអធិោឌ ន, មិន នវកិបផ, មិន នលោះឈចញ, មិន ន
 ត,់ មនិ នែូច, មិន នឈភវើងឈឆោះ ឬមិន នលតូវឈចារបវន់ ឈោកក៏លតូវអាបតថិ
និ សរគយិ ចិតថយិៈដូចោប  ។  
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អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបន្នាទសាហ ំអធិដ្ឋបិត = ភកិខុ ប្ដល នអធិោឌ នខាងកបុង ១០ ថ្ថង 
២- អបន្នាទសាហំ វកិបប្ិបត = ភកិខុ ប្ដល នវកិបផខាងកបុង ១០ ថ្ថង 
៣- វិស្សជជិបត  = ភកិខុ ប្ដល នលោះឈចញ 
៤- នបដ្ឋ   = ភកិខុ ប្ដល តច់ីវរ 
៥- វិនបដ្ឋ   = ភកិខុ ប្ដលែូចចីវរ 
៦- ទប្្ឍ   = ភកិខុ ប្ដលចីវរលតូវឈភវើងឈឆោះ 
៧- អចឆិបនន   = ភកិខុ ប្ដលចីវរលតូវឈចារបវន់ 
៨- វិស្ាបសន គ្ហិបត = ភកិខុ ប្ដលឈរយកឈៅឈោយឈ ចកឋី បិទនសាប ល 
៩- ឧមមតតកស្ស  = ភកិខុឆកួត 
១០- មិតតចិតតសស្  = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
១១- បវទនដ្ដអស្ស  = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១២- អាទិកមមិកស្ស = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ិកាខ បទឈនោះ ជាអាចារវបិតថិ ។  ិកាខ បទនិ សរគយិឈលៅអពីំឈនោះ កដូ៏ច

 ិកាខ បទឈនោះប្ដរ ។  
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ៖  
-  រាជិកនិង ងាទិឈ   កបុងឧភឈត តិឈមាកខ ជា ីលវបិតថិ ។  
- អាបតថិដឈ៏   ជាអាចារវបិតថិ ។  
- ពំុមានអាបតថណិាមួយ ចាតជ់ាអាជីវវបិតថ ិឬទិដឌិវបិតថិឈទ ។  
ខាងឈលកាមឈនោះជាលកខណៈ មាគ ល់កបុងកងអាបតថទិាងំឡាយឈនាោះ ៖  
- មានអាជីវវបិតថិជាបចចយ័ នាឲំរលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថអាបតថិ ៦ កង ឈលើកប្លង 
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ប្តអាបតថទុិ ម  ិតឈចញ ។ (អាបតថិ ៦ កងប្ដលបញ្ដតថឈល ោះអាជីវវបិតថជិា
ឈហតុឈនាោះរឺ ៖ 

 ១- អាជីវបហតុ អាជីវការណា បាបបិចាា ឥចាាបកបតា អសនត ំ      
អភូត ំ ឧតតរិមនុស្សធមមំ ឧលលបត,ិ អាបតត ិ បារាជិកស្ស = ភិកខុមាន
ឈ ចកឋលី ថ្វប ោមក មានឈ ចកឋលី ថ្វប ជាលបលកតី ឈ លអួតឧតថរមិនុ ស
ធមយប្ដលមនិមាន ប្ដលមនិពិត ឈល ោះអាជីវៈជាឈដើមចម ឈល ោះអាជីវៈជា
ឈហតុ លតូវអាបតថ ិរាជិក ។ 
២- អាជីវបហតុ អាជីវការណា សញ្ចរិតត ំសោបជជត,ិ អាបតត ិសងោ្

ទិបសសស្ស = ឈល ោះអាជីវៈជាឈដើមចម ឈល ោះអាជីវៈជាឈហតុ ភិកខុដល់
លពម ញ្ច រតិថ លតូវអាបតថ ិងាទិឈ   ។ 
៣- អាជីវបហត ុ អាជីវការណា បយា បត វហិាបរ វសតិ, បសា ភកិខ ុ

អរហា’តិ ភណត,ិ បដ្វិិជាននតស្ស អាបតតិ ថលុលចចយស្ស = ឈល ោះ  
អាជីវៈជាឈដើមចម ឈល ោះអាជីវៈជាឈហតុ ភិកខុ ឈ លថ្វ “ភកិខុអងគណាឈៅ
កបុងវហិាររប ់អបក, ភិកខុអងគឈនាោះជាលពោះអរហនថ” កាលឈបើឈរដឹងចា ់ 
ឈោកលតូវអាបតថិថុលវចច័យ ។ 
៤- អាជីវបហត ុអាជីវការណា ភកិខុ បណតីបភាជន្នន ិអគ្ិលាបន្ន 

អតតបន្ន អតាាយ វិញ្ជាបបតាា ភញុ្ជត,ិ អាបតតិ បាចតិតិយសស្ = ឈល ោះអា
ជីវៈជាឈដើមចម ឈល ោះអាជីវៈជាឈហតុ ភិកខុឥតមានជងំឺ ុបំណីតឈភាជន
ឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួនឯងឈហើយឆ្ន់ លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 
៥- អាជីវបហត ុអាជីវការណា ភកិខុន ីបណតីបភាជន្នន ិអគ្ិលាន្ន  
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អតតបន្ន អតាាយ វិញ្ជាបបតាា ភញុ្ជត,ិ អាបតត ិ បាដ្បិទសនីយស្ស = 
ឈល ោះអាជីវៈជាឈដើមចម ឈល ោះអាជីវៈជាឈហតុ ភិកខុ នីឥតមានជងំ ុឺបំណីត- 
ឈភាជនឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួនឯងឈហើយឆ្ន់ លតូវអាបតថិ ដិឈទ នីយៈ ។  
៦- អាជីវបហតុ អាជីវការណា ភិកខុ សបូំ វា ឱទនំ វា អគ្លិាបន្ន 

អតតបន្ន អតាាយ វិញ្ជាបបតាា ភញុ្ជតិ, អាបតតិ ទុកកដ្ស្ស = ឈល ោះអាជីវៈ 
ជាឈដើមចម ឈល ោះអាជីវៈជាឈហតុ ភិកខុឥតមានជងំ ុឺ ំមវឬ យ ឈដើមផ ី
លបឈយាជន៍ែវួនឯងឈហើយឆ្ន់ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

- មានទិដឌិវបិតថិជាបចចយ័ នាឲំរលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថអាបតថិ ២ កង រអឺាបតថិ
 ចតិថិយៈនិងទុកកដ ។ (អាបតថ ិ ២ កងប្ដលបញ្ដតថឈល ោះទិដឌិវបិតថិជាបចចយ័ 
ឈនាោះរឺ ៖ 

 ១- សមនុភាសន្នយ បាបិកាយ ទដិ្ឋិយា អប្បដ្ិនិស្សជជបន ញតតិយា 
ទុកកដ្ ំ= កបុងកាល ងឃ ូធរ មនុភា នកមយ ភកិខុមិនលោះបងទិ់ដឌោិមក
ឈចញ លតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈចបញ់តថ ិ។  
២- កមមវាចាបរិបយាសាបន បាចតិតយិំ = កបុងកាលចបក់មយវាចា ភិកខុ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។) 
 រុបឈ ចកឋីមក ការឈ លពីវបិតថិ (វិបតតិកថា)  ូមបញ្ចបក់បុងទីឈនោះ លតឹម

ប៉ាុឈណតោះចុោះ តឈៅមុែ ឈយើងប្លងឈលើកវបិតថិឈនាោះមកពិចារណាឈទៀតឈហើយ ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 

១- ជាតិប្បោណសមប្ននស្ស ចីវរស្ស អតតបន្ន សនតកតា = ចីវរជារប ់
ថ្នែវួន បរបូិណ៌ឈោយជាតិបផមាណ 

២- គ្ណនូបគ្តា   = លយមរាប់ ន 
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៣- ឆិននបលបិព្វធភាបវា = ភាពជាអបកោច់បលិឈ ធ 
៤- អតិបរកចីវរតា  = ភាពថ្នអតិឈរកចីវរ 
៥- ទសាហាតិកកបោ = ទុកឲរកនវងហួ  ១០ ថ្ថង 
 ិកាខ បទឈនោះជាកឋិន មុោឌ ន ជាអកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ,        

បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។  
ពណ៌នា ិកាខ បទកឋនិ ិកាខ បទទី ១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
២- ឧអទាធ សតិសកិាា បទ 

២- និដ្ឋតិចីវរសម ឹភិកខនុ្ន ឧពភតសម ឹកឋិបន ឯករតតម្ប ិបច ភិកខ ុតចិីវបរន 
វិប្បវបសយ្យ, អញ្ញរត ភកិខុសមមតយិា នសិ្សគ្គយិំ បាចិតតយិ ំ។ 

២- កាលឈបើចីវរ ឈលមចឈហើយ កឋិនឈោោះឈហើយ, ឈបើភិកខុ ឈៅល  ចាកថ្លតចីវរ 
 ូមផបី្តមួយយប,់ ឈវៀរប្លងប្តភិកខុ ប្ដល នអវបិផវា  មយតិអពីំ ងឃ, ចីវរ
ឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

ពណ៌នាឧអទាធ សតិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧឈទាធ  ិត ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “កាលឈបើចីវររប ់ភិកខុ ឈលមចឈហើយ (នដិ្ឋិតចីវរសម ឹ ភិកខនុ្ន)” 
រឺអបក ិកាមិនលតូវកានយ់កឈ ចកឋដូីចកបុង ិកាខ បទមុនឈទ លតូវលជាបឈ ចកឋីថ្ន
 ករតតយិាវភិតថិ (ភិកខនុ្ន ប្លបថ្វ រឺភកិខុ ) ឈលបើជាសាមិ មភន័ន (ល បភ់ាពជា
មាច  ់) យា៉ា ងឈនោះវញិថ្វ “កាលឈបើចីវររប ់ភកិខុ ឈលមចឈហើយ (និដ្ឋិបត ចីវរសមឹ 
ភិកខុបន្ន)” ។ ដផតិថ្វ ភកិខុមិនទាក់ទងនឹងចីវរឈនោះថ្វលតូវឈធឝើ ឈោយែវួនឈោកជា
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ឈហតុ ឈលមចអឈំពើដូឈចបោះឈ ើយ រឺែវួនឈោកទាក់ទងនឹងភាពជាមាច  ់ កាលឈបើ
ចីវររប ់ភកិខុ ឈលមចឈហើយ និងកឋនិឈោោះឈហើយ កាលឈបើដូឈចបោះ ឈទើបរួរលបកប
ឈ ចកឋីយា៉ា ងឈនោះថ្វ “លប ិនឈបើភិកខុមានបលិឈ ធោច់ ឈោយការ ឈលមចថ្នចីវរ
និងឈោយការឈោោះថ្នកឋនិ របផឈីៅល  ចាកថ្លតចីវរ  ូមផបី្ត ១ យប់” ។  
 កបុងឈនាោះ  ករថ្វ “ចាកថ្លតចីវរ (តិចីវបរន)” រចឺាកចីវរណាមួយ បណាឋ
 ងាដជីាឈដើម ប្ដល នអធិោឌ នរួចឈហើយ តមន័យអធោិឌ នថ្លតចីវរ ។  ករ
ថ្វ “ឈៅល   (វបិ្បវបសយ្យ)” រឺឈៅោច់ឈោយប្ កឈផសង ។ បណាឋ ទីទុកថ្លត
ចីវរប្ដលមានប្ចងកបុងលពោះ លី ឈោយនយ័ជាឈដើមថ្វ “ល ុកមានឧបចារៈប្ត
មួយ ល ុកមានឧបចារៈឈផសងោប  (គាបោ ឯកូបចាបរា ន្ននូបចាបរា)១” មាន 
១៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- គាម  = ល ុក 
២- និបវសន = លឈំៅឋាន 
៣- ឧបទាោសិត = ោវ ងំ 
៤- អដ្ដអ  = បញ្ញច  
៥- ោឡ  = សាោ 
៦- បាសាទ = ល សាទ 
៧- ហមមយិ  = ឈរាង 
៨- ន្នវា  =  ឈំៅ 
៩- សតថ  = ទីឈយួញ 
១០- បមតត  = ប្ល  

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/១៥ ។  
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១១- ធញ្ញករណ = ោនល ូវ 
១២- អារាម =  ួន 
១៣- វិហារ  = វហិារ 
១៤- រុកខមូល = រល់ឈឈើ 
១៥- អបជោ្កាស = ទីវាល 
 ភិកខុ នទុកកបុងទីណាមួយឈហើយ ឈៅឈៅឯឈលៅល ុកជាឈដើមឈនាោះ កនវង

ហួ ហតទ   លតប្តអរុណរោះ ។  ូមឈ ល ឈងខបប្តលតមឹឈនោះចុោះ ឯឈ ចកឋី
ពិសាឋ រ មានប្ចងកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកា១ ។  

  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តភកិខុ ប្ដល នអវបិផវា  មយតិអពីំ ងឃ (អញ្ញរត 
ភិកខុសមមតិយា)” រឺភិកខុអបកមានជងំឺ  ងឃប្តងប្តឲរ មយតឈិដើមផឈីៅល  ចាក
ថ្លតចីវរ ន ដូឈចាប ោះ ឈវៀរប្លងប្តភិកខុអបកឈឺឈនាោះឈចញ ភិកខុ ប្ដលមិន ន មយត ិ
ឲរប្តឈៅល  ចាកថ្លតចីវរ ូមផបី្ត ១ យប់ របផលីជាបថ្វ ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ 
ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ តមន័យប្ដលឈ លឈហើយនុោ៎ះឯង ។ ឈ ចកឋីប្បវកោប កបុង
 ិកាខ បទឈនោះ រឺឈៅលតងក់ារបឈញ្ចញវចឈីភទប្តមា៉ាង ឈោយនយ័ជាឈដើមថ្វ ៖ 

“ឥទំ បម ភបនត តិចីវរ ំ ឯករតតឹ វបិ្បវុតថ ំ អញ្ញរត ភិកខុសមមតិយា    
និស្សគ្គយិំ = បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ឈនោះជាថ្លតចីវររប ់ែញុ លំពោះករុណា ប្ដល
ឈៅល  ចាកអ ់ ១ យប់ឈហើយ ឈវៀរប្លងប្តភិកខុ ប្ដល ន មយតិ ចីវរឈនាោះជា
និ សរគយិ” ។ 

  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនភិកខុ ឈលចើនអងគ  

                                                           
១
  មនថ. ២/២៩១-២៩៣ ( រា.អដឌ. ២.៤៧៣-៤៧៨។ 
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ឈល ោះឈដើមឈហតុមានប្ត ផង់និងចីពរ (សនតរុតតរ) ឈធឝើដឈំណើ រលតចច់ារកិឈចញឈៅ
កានជ់នបទ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តភិកខុ ប្ដល នអវបិផវា  មយតិអពីំ ងឃ 
(អញ្ញរត ភិកខុសមមតិយា)” ឈនោះ ជាអនុបផញ្ដតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ិកាខ បទឈនោះជា
សាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណតថិកៈ ។ កបុងថ្លតចីវរប្ដលមនិ នឈៅល   ភិកខុមាន
ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈៅល  ចាក និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនឈៅល  ចាក កបុងថ្លតចីវរប្ដល នឈៅល  ចាក 
និងភកិខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតវូអាបតថិនិ សរគយិ ចិតថិយៈពិត ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វ នដកអធិោឌ ននិង នលោះឈចញជាឈដើម កបុងចីវរប្ដលមិន នដក
អធិោឌ ននិងមិន នលោះឈចញជាឈដើម លតូវអាបតថិនិ សរគិយ ចិតថយិៈដូចោប  ។  

 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបន្នាអរុបណ បចចទុធបត = ភកិខុ ប្ដល នដកអធោិឌ នខាងកបុងអរុណ 
២- បឋមកឋិបន វុតតវិស្សជជតិាទិបភបទ = ភកិខុ ប្ដល នលោះឈចញ តមប្ដល
 នប្ចងកបុងបឋមកឋិន ិកាខ បទ ជាឈដើម ។ 

៣- តថា លទធសមមតកិស្ស វិប្បវាបស = ភិកខុអបកឈៅល  ចាក ឈោយ ន  
អវបិផវា  មយតិអពីំ ងឃ 
ប៉ាុប្នថកាលឈបើជងំឺ ងប់រងំ្គប់ឈហើយ លតូវប្តលត បម់កវញិ ពំុឈនាោះឈទ លតូវ

 ទិតឈៅកបុងទីឈនាោះដប្ដល ឈហើយដកអធិោឌ នក ៏ន ។ មា៉ាងវញិឈទៀត លប ិនឈបើ
ជងំឺដប្ដលឈនាោះកឋី ជងំឺឈផសងឈទៀតកឋី កឈលមើកឈ ើងមឋងឈទៀត ឈនោះចាតថ់្វឈោក
 នកបផយិៈពិត ។  

អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- អធិដ្ឋតិចីវរតា  = ចីវរប្ដល នអធោិឌ នឈហើយ 
២- អនតថតកឋិនតា = កឋិនមិន នលកាល 
៣- អលទធសមមតតិា = មនិ នអវបិផវា  មយតិ 
៤- រតតិវិប្បវាបសា  = ឈៅល  ចាក ១ យប ់
  មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ ដូចោប កបុងបឋមកឋិន ិកាខ បទ (រជឺា

កឋិន មុោឌ ន ជាអកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ) ។ ឈ ចកឋីប្បវកោប  មានប្តមួយយា៉ា ងរត់
រឺ កបុងបឋមកឋិន ិកាខ បទ ការមិនអធិោឌ ន ១ ការមនិវកិបផ ១ ជាអកិរយិា ។ កបុង
 ិកាខ បទឈនោះ ការមិនដកអធិោឌ ន ជាអកិរយិា ។  

ពណ៌នាឧឈទាធ  ិត ិកាខ បទទី ២ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- អកាលចីវរសកិាា បទ 
៣- និដ្ឋតិចីវរសម ឹភិកខនុ្ន ឧពភតសមឹ កឋិបន, ភកិខុបន្ន បបនវ អកាលចវីរំ 

ឧប្បបជជយ្យ, អាកងខោបនន ភិកខនុ្ន បដ្គិ្គបហតពវំ, បដ្ិគ្គបហតាា     
មិប្បបមវ កាបរតពវ,ំ បន្ន ចស្ស បារបិូរិ, ោសបរមបនតន ភិកខនុ្ន តំ    
ចីវរំ និកខបិិតពវ,ំ ឩនស្ស បារិបូរយិា សតិយា បចាោសាយ, តបតា បច 
ឧតតរឹ និកខបិបយយ្, សតយិាបិ បចាោសាយ, និសស្គ្គយិំ បាចតិតយិំ ។  

៣- កាលឈបើចីវរ ឈលមចឈហើយ កឋនិឈោោះឈហើយ, ឈបើអកាលចីវរឈកើតឈ ើដល់
ភិកខុ , កាលឈបើភកិខុមានឈ ចកឋីលតូវការ ករ៏បផទីទួលចុោះ, លុោះទទួលរួចឈហើយ 
លតូវរឈវៀ រថ្វឈធឝើឲរឆ្ប់, ឈបើ ពំត់ឈនាោះែឝោះ ឈធឝើមិនលរប់លោនឈ់ទ, ភកិខុ ឈនាោះ
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លតូវទុក ពំតឈ់នាោះយា៉ា ងយូរបផុំត នលតឹមមួយប្ែ, ឈបើមានបណំងថ្វនឹង
រក ពំត់មកបឈំពញចីវរែឝោះឈនាោះ, ឈបើទុកឲរឈលើ ពីមួយប្ែឈនាោះឈៅ, ឈបើ
ទុកជាមានបណំងតឈៅឈទៀតក៏ឈោយ, ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

៣- ពណ៌នាអកាលចវីរសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអកាលចីវរ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “កាលឈបើចីវររប ់ភិកខុ ឈលមចឈហើយ (នដិ្ឋិតចីវរសម ឹ ភិកខនុ្ន)” 

របផលីជាបតតិយាវភិតថិឈលបើកបុងនយ័ឆដឌីវភិតថិ (ល បភ់ាពជាមាច  ់) ។  ករថ្វ 
“អកាលចវីរ”  នដល់ ចវីរណាមួយប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងកាលឈផសងៗ ឈលើកប្លង
ប្តចីវរកាលឈចញ ឈ យ្ ោះថ្វ អកាលចីវរ, ចីវរកាលឈនាោះឈោកឈ លទុកថ្វ១ ៖ 
១- យាាយំ អនតថបត កឋិបន វស្ានសស្ បចឆិបោ ោបសា = ចីវរឈកើតឈ ើង
ឈៅប្ែខាងចុងថ្នវ ានរដូវ  លមាបភ់ិកខុ ប្ដលមិន នលកាលកឋិន 

២- អតថបត កឋិបន បញ្ច ោសា = ចីវរឈកើតឈ ើងកបុងប្ែទាងំ ៥  លមាប់ភកិខុ
អបក នលកាលកឋនិ 
ន័យមួយឈទៀត ចីវរប្ដលឈរលបឈរនកបុងកាលណាៗ ក៏ឈោយ ឲរប្តឈរ

ល ប់ថ្វ “ឈនោះជាអកាលចីវរ, ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនដល់ ងឃ” ឬលបឈរនចឈំ ោះ
បុរគលថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនអកាលចីវរឈនោះដល់ឈោកមាច  ់” ឈនោះក៏ឈ យ្ ោះថ្វ 
អកាលចីវរប្ដរ ។  ករថ្វ “ឈកើតឈ ើង (ឧប្បបជជយ្យ)” រឺ ចីវរប្បបឈនាោះ ឈកើតឈ ើង
ឈោយទាកទ់ងនឹងការ នចបំ្ណករប ់ែវួន ឈទាោះ នអពីំ ងឃកឋ ីអពីំរណៈអបក

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/២០៦ ឈមើលលតង់អឈចចកចវីរ ិកាខ បទទី ៨ ថ្នបតថវរគទី ៣ ខាងមុែ ។  
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លទលទងល់ពោះ ូលតជាឈដើមកឋ ី អពីំប ុំកូលកឋី អពីំញតិកឋី អពីំមិលតកឋី ឬក ៏នមក
ឈោយលទពររប ់ែវួន១ ។ ន័យមួយឈទៀត ចីវរប្បបឈនាោះឈកើតឈ ើងអពីំមូលឈហតុ
ណាមួយ បណាឋ មូលឈហតុទាងំ ៨ ឈនោះ ប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលត ់ថ្វ “មាប លភកិខុ
ទាងំឡាយ ឈហតុប្ដលនាឲំរចីវរឈកើតឈ ើង មាន ៨ យា៉ា ង២រឺ ៖ 
១- សីោយំ បទត ិ   = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនកបុង ីមា 
២- កតកិាយ បទត ិ  = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនតមកតកិា 
៣- ភិកាាបញ្ញតតិយា បទតិ  = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនតមភិកាខ បញ្ដតថ ិ
៤- សង្ឃស្ស បទត ិ   = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ ងឃ 
៥- ឧភបតាសង្ឃស្ស បទតិ  = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ឧភឈត ងឃ 
៦- វស្ស ំវុដ្ឋសង្ឃសស្ បទតិ  = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ ងឃឈៅចាវំ ា 
៧- អាទសិ្ស បទត ិ   = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនឈៅចឈំ ោះ 
៨- បុគ្គលស្ស បទត ិ  = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់បុរគល 
 បណាឋ មូលឈហតុទាងំ ៨ ឈនាោះ ចីវរប្ដលឈរលបឈរនឈោយឈលើកឈ ើងនូវ

 ីមាយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនកបុង ីមា” ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ចីវរប្ដលឈរ
លបឈរនកបុង ីមា (សោីយ បទត ិន្នម) ។ ឈ ចកឋពីនរល់កបុងមូលឈហតុទាងំអ ់ 
ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនោះដូចោប  ។  

  ករថ្វ “ ីមា” កបុងទីឈនោះ  នដល់  ីមា ១៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- មណឌសីោ 
២- ឧបចារសីោ 
៣- សោនសំវាសសោី 

                                                           
១ វ.ិមហាវ.ិ ៣/២៨ ។ 
២ វ.ិមហាវ. ៨/១៧៩ ឈមើលលតង់ចវីរកខននកៈ ។ 



233 
 



៤- អវិប្បវាសសីោ 
៥- លាភសោី 
៦- គាមសីោ 
៧- និគ្មសីោ 
៨- នគ្រសីោ 
៩- អពភនតរសីោ 
១០- ឧទកុបកខបសោី 
១១- ជនបទសោី 
១២- រដ្ឋសីោ 
១៣- រជជសីោ 
១៤- ទីបសោី 
១៥- ចកកវាឡសោី 
 បណាឋ  ីមាទាងំ ១៥ ឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ ឧបចារ ីមា រឺជា ីមាប្ដល

កណំត់ឈោយរបងថ្នវហិារប្ដលឈរ នឈធឝើរបង ឬជា ីមាប្ដលកណំត់ឈោយទី
រួរឈធឝើរបងថ្នវហិារប្ដលឈរមិន នឈធឝើរបង ។ នយ័មួយឈទៀត ទីខាងកបុងថ្នឈលឌឍុ- 
 ត ២ (ទីខាងកបុងប្ដលឈរឈចាលដុដំធីាវ កចុ់ោះ ២ ដង) រប ់មជឈមិបុរ ដម៏ាន
កមាវ ងំ ប្ដលឈចាលអពីំទី នបិ តលបចារំប ់ភកិខុទាងំឡាយកឋ ីអពីំសាោឈភាជន
ប្ដលឋិតឈៅខាងចុងកឋ ីអពីំអាវា ជាទីឈៅនិរនថរក៍ឋី របផលីជាបថ្វ ឧបចារ ីមា ។ 
ប៉ាុប្នថឧបចារ ីមាឈនាោះ កាន់ប្តរកីធ ំកាលណាអាវា រកីធ ំកានប់្តរួញតូច កាល
ណាអាវា រួញតូច ។ ឧបចារ ីមា អាចនឹងរកីដល់ឈៅ ១០០ ឈយាជន៍កម៏ាន 
ប្ដរ ។ វធិានការទាងំអ ់ ប្ដលចាត់ប្ចងទាកទ់ងនឹងឧបចារ ីមាឈនោះ របផលីជាប 
មានដូចជា ៖ 
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១- ភិកខុនីន ំអារាមប្បបវសន ំ = ការឲរពួកភិកខុ នីចូលកាន់អារាម 
២- ភិកខុននីំ បសន្នសន្នបចុឆន ំ = ការល បឈ់ នា នៈដល់ពួកភកិខុ នី 
៣- បរិវាសោនតាាបរាចនំ  = ការល បប់រវិា និងមានតថ 
៤- វស្សបចឆទ ំ   = ការោច់វ ា 
៥- និស្សយគាាហំ    = ការកានយ់កនិ សយ័ 
៦- បសន្នសនគាាហាទ ិ  = ការកានយ់កឈ នា នៈជាឈដើម  
  ករថ្វ “ោភ ីមា”  នឈ ចកឋីថ្វ ឥ សរជនទាងំឡាយ មានលពោះរាជា

និងមហាមាតរជាឈដើម ឲរឈរសាង ង់វហិារ កណំតទី់ជុវំញិ ទហំំប៉ាុណាត  ឈទាោះជា ១ 
ោវុតកឋី, កនវោះឈយាជន៍កឋី, ១ ឈយាជនក៍ឋី ឈហើយលបតសិាឌ នថ្វ “ទីឈនោះ ជាោភ ីមា
ថ្នវហិាររប ់ឈយើង ឈយើងនឹងលបឈរនអឝីៗ ទាងំអ ់ប្ដលឈកើតឈ ើងខាងកបុងទីឈនោះ 
ដល់វហិាររប ់ឈយើង” ឈនោះ ឈៅថ្វ ោភ ីមា ។ ឈៅខាងកបុងរដឌកា ី និងរដឌ
ឈកា លជាឈដើម មានជនបទឈលចើន ។ បណាឋ រដឌទាងំឈនាោះ ទីកណំតជ់នបទមួយៗ 
ឈ យ្ ោះថ្វ ជនបទ ីមា ។ ឯទីកណំត់រដឌកា ីនិងរដឌឈកា លជាឈដើម ឈ យ្ ោះថ្វ 
រដឌ ីមា ។ ទីលបលពឹតថឈៅថ្នអាណាចលករប ់លពោះរាជាមួយអងគ ឈ យ្ ោះថ្វ រជជ ីមា ។ 
មហាទឝីប ឬអនថរទឝីប ប្ដលកណំត់ឈោយទីបផុំតថ្ន មុលទ ឈ យ្ ោះថ្វ ទីប ីមា ។ 
ឈៅខាងកបុងទីព័ទនឈោយភបចំកកវា មួយ ឈ យ្ ោះថ្វ ចកកវា  ីមា ។  ីមាដ៏ឈ   
មានន័យដូចប្ដល នឈ លទុកកបុងនិទានកថ្វឯឈណាោះលសាប់ឈហើយ ។  

 បណាឋ  ីមាទាងំឈនាោះ ទានប្ដលឈរលបឈរនល បថ់្វ “ែញុ លំពោះករុណា
ទាងំឡាយ លបឈរនកបុងែណឍ  ីមា” ដូឈចបោះ ទាននុ៎ោះ នចឈំ ោះប្តពួកភិកខុអបក ទិត
ឈៅកបុងែណឍ  ីមាប្តមា៉ាង ។ ទានឈនាោះ មិន នចឈំ ោះពួកភិកខុអបក ទិតឈៅកបុង
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 ីមនថរកិ១ ខាងឈលៅែណឍ  ីមាឈនាោះផងឈទ ។ ប៉ាុប្នថទានប្ដលឈរលបឈរនល បថ់្វ 
“ឈយើងលបឈរនកបុងឧបចារ ីមា” ដូឈចបោះ ទាននុ៎ោះ នចឈំ ោះពួកភកិខុអបក ទិតឈៅ
ខាងកបុងទីកណំតផ់ង  នចឈំ ោះពួកភកិខុអបក ទិតឈៅកបុង ីមនថរកិថ្នែណឍ  ីមា
ផង ។ ទានប្ដលឈរលបឈរនកបុង មាន វំា  ីមា  នចឈំ ោះពួកភិកខុអបក ទិតឈៅ
កបុង ីមនថរកិថ្នែណឍ  ីមា, ទានប្ដលឈរលបឈរនកបុងអវបិផវា  ីមានិងោភ ីមា 
 នចឈំ ោះប្តភិកខុអបក ទិតឈៅខាងកបុង ីមាទាងំឈនាោះប្តមា៉ាង ។ ទានប្ដលឈរ
លបឈរនកបុងោម ីមាជាឈដើម  នចឈំ ោះពួកភិកខុអបក ទិតឈៅកបុងពទន ីមា ខាង
កបុង ីមាទាងំឈនាោះ ។ ទានប្ដលឈរលបឈរនកបុង តថពមនថរ ីមានិងឧទកុឈកខប ីមា 
 នចឈំ ោះប្តពួកភកិខុអបក ទិតឈៅខាងកបុងថ្ន ីមាទាងំឈនាោះប្តមា៉ាង ។ ទានប្ដល 
ឈរលបឈរនកបុងជនបទ ីមាជាឈដើម  នចឈំ ោះពួកភិកខុអបក ទិតឈៅកបុងពទន ីមា 
ខាងកបុង ីមាទាងំឈនាោះផង ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ទានណាប្ដលតមកល់កបុងជមភូទឝីប 
ឈរលបឈរនល បថ់្វ “ឈយើងែញុ លំពោះករុណា ូមលបឈរនដល់ ងឃកបុងតមភបណតិ ទឝីប”, 
 ូមផភីិកខុ មួយអងគប្ដលឈៅអពីំតមភបណតិ ទឝីប រប្មង ននូវទានឈនាោះ ឈដើមផ ីឈស្ត្ង្គគ ោះ
ភិកខុទាងំពួង ។ លប ិនឈបើឈៅទីឈនាោះឯង មាន ភារភិកខុ ប្តមួយអងគទទួលចបំ្ណក
រប ់ពួក ភារភិកខុទាងំឡាយ មិនលតូវហាមឈោកឈទ ។ ប៉ាុប្នថឈបើមានបុរគលណា
មួយ ចូលឈៅវហិារ មិន ននិយាយឲរចថំ្វ ែវួនលបឈរនកបុង ីមាឈនោះឬ ីមាឈនាោះ 
ឈទ ឈ លប្តមា៉ាងរឺ “ែញុ លំពោះករុណា ូមលបឈរនកបុង ីមា” ។ ភិកខុទាងំឡាយលតូវ
 ួរឈរថ្វ “ធមយត  ីមាមានឈលចើនលបឈភទ ឈតើអបកនិយាយ ឈំៅយក ីមាមួយ
                                                           
១
  ីមនថរកិ <  ីមា “លពំប្ដន, លពលំបទល់” + អនថរកិ “ប្ដលឋតិឈៅលតង់ចឈនាវ ោះ, ប្ដលរាងំចឈនាវ ោះ” ទីប្ដលរាងំលពំ
លបទល់, ថ្ផធដឈីលៅនិមតិថ ីមា ប្ដល ងឃទុកឲរ ល់ជាចឈនាវ ោះរាងំលពលំបទល់ (មនិ ូធរចងជា ីមា) មនិឲរ
 ីមានិង ីមាប៉ាោះ ល់ោប  : កាលណាចង ីមា  ងឃលតូវទុក ីមនថរកិរាងំលពលំបទល់ ។  
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ណា ?” ។ លប ិនឈបើបុរគលឈនាោះនិយាយថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាមិនដឹងលបឈភទ ីមា
ឈនាោះមានអឝីែវោះឈទ  ូម ងឃប្ដល ទិតឈៅកបុង ីមា ទទួលចុោះ” ដូឈចបោះ ទានឈនាោះ
លតូវប្តប្បងប្ចកជាមួយនឹងភិកខុទាងំឡាយអបក ទិតឈៅកបុងឧបចារ ីមាផង ។  

  ករថ្វ “ចីវរប្ដលឈរលបឈរនតមកតកិា (កតិកាយ)” នឹងមានវនិិចឆយ័ 
ដូឈចបោះ  មានោភកតិកា (ឈ ចកឋីឈបឋជាញ ប្ចកោភឈ យើោប ) ឈៅថ្វ កតកិា ។ ភិកខុ
ទាងំឡាយលបជុោំប កបុងវហិារមួយ ឈធឝើ មានោភកតិកាយា៉ា ងឈនោះ មានបណំង
ចង់ ឈស្ត្ង្គគ ោះវហិារណាមួយ ល ថ្វប ឲរមានោភឈ យើោប  (សោនលាភ) ។ ភិកខុ
ទាងំឈនាោះ នឈលើកឈ ើងឈហតុណាមួយ ឈោយនិយាយចឈំ យ្ ោះវហិារឈនាោះថ្វ 
“វហិារឈ យ្ ោះឈនាោះ ជាវហិារចា ់ មានោភតចិ” ឈហើយក៏លបកា អ ់វារៈ ៣ ដង
ថ្វ “ការឈធឝើឲរវហិារចា ់ឈនាោះមានោភប្តមួយដូចោប នឹងវហិារឈនោះ ោប់ចតិថដល់
 ងឃ” ។ ការលបកា លតឹមប៉ាុឈណតោះ  ូមផភីកិខុ ប្ដលរង់ឈៅកបុងវហិារចា ់ឯឈណាោះ 
ចាតថ់្វរង់ឈៅកបុងវហិារឈនោះប្ដរ ។ ភិកខុកបុងវហិារចា ់ឯឈណាោះ របផឈីធឝើយា៉ា ងឈនោះ
ដូចោប ប្ដរ ។ ការលបកា លតឹមប៉ាុឈណតោះ  ូមផភីកិខុ ប្ដលរង់ឈៅកបុងវហិារឈនោះ កច៏ាត់
ថ្វរងឈ់ៅកបុងវហិារចា ់ឈនាោះប្ដរ ។ កាលឈបើោភលតូវប្ចកកបុងវហិារមួយ ភិកខុ
ប្ដល ទិតឈៅកបុងវហិារឈលៅអពីំឈនោះ រួរទទួលចបំ្ណក ។  

  ករថ្វ “ចីវរប្ដលឈរលបឈរនតមភកិាខ បញ្ដតថិ (ភកិាាបញ្ញតតយិា)” មាន
វនិិចឆ័យដូឈចបោះ កប្នវងបញ្ដតថ ិលមាប់ឈធឝើការបរចិាច ររប ់ទាយក ឈៅថ្វ ភកិាខ បញ្ដតថ ិ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលឈបើទាយកនិយាយថ្វ “ទីណាប្ដលែញុ លំពោះករុណាឈធឝើជាលបចា ំ
ែញុ លំពោះករុណានឹងលបឈរនកបុងទីឈនាោះ ឬឈយើងែញុ លំពោះករុណានឹងលបឈរនកបុងទីឈនាោះ” 
ការវលិជុថំ្នការចមអនិអាហារថ្នកប្នវងលបចាកំារឈនាោះ លបលពឹតថឈៅកបុងទីណា ។ មា៉ាង
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ឈទៀត កបុងទីណាប្ដលទាយកនិមនថភកិខុឲរឆ្ន់ជានិចច ឬកបុងទីណាប្ដលទាយកឈធឝើ
ឈ នា នៈណាមួយទុក វតទុ ឈនោះចាត់ នលបឈរនពិត កបុងទីទាងំពួង ។ ប៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើកបុងកប្នវងលបចាកំារមួយ មានភកិខុចនួំនតចិ ឬមាន ពំត់ប្តមួយទធ ងំ
រត់ លតូវឈលើកមូលឈហតុឈ ើង ទទួលយកតមប្ដលទាយកឈនាោះល ប់ ។  

  ករថ្វ “ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ ងឃ (សង្ឃស្ស បទតិ)” មានវនិិចឆ័យ 
ដូឈចបោះ ទាយក នចូលឈៅវហិារលបឈរនល បថ់្វ “ែញុ លំពោះករុណា ូមលបឈរនដល់
 ងឃ” ។ ទានឈនាោះ នចឈំ ោះភិកខុអបក ទិតឈៅកបុងឧបចារ ីមាផង ចឈំ ោះភិកខុ
ឯកាព័ទន (អបក ក់ព័ននជាមួយ) រួមទាងំភិកខុទាងំឡាយអបក ទិតឈៅខាងឈលៅពី
ឧបចារ ីមាឈនាោះផង ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលឈបើភិកខុទាងំឈនាោះមិនទាន់មកដល់ 
លសាប់ប្តមានភិកខុអបកទទួលប្តមួយអងគ ក៏លតូវប្តឲរចបំ្ណក ។ ប៉ាុប្នថទានណា
ប្ដលទាយកឈឃើញភកិខុទាងំឡាយ កបុងឧបចារ ីមាខាងឈលៅ ឈហើយលបឈរនល ប់
ថ្វ “ចឈំ ោះ ងឃ” ទានឈនាោះកល៏តូវ នដល់បរ ័ិទឯកាព័ទន ។ ប៉ាុប្នថទានឈនាោះមិន
លតូវ នដល់ពួកភិកខុ ប្ដលមិនទានម់កដល់បរ ័ិទ ឈោយចមាង យ ១២ ហតទ ។  

  ករថ្វ “ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ឧភឈត ងឃ (ឧភបតាសង្ឃស្ស បទតិ)” 
មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ទានណាប្ដលឈរលបឈរនចឈំ ោះឧភឈត ងឃ ទានឈនាោះ លតូវឲរ
 ក់កណាឋ លដល់ពួកភិកខុ   ក់កណាឋ លដល់ពួកភកិខុ នី ។ លប ិនឈបើមានភិកខុ ប្ត
មួយរូប ឬមានភិកខុ នីប្តមួយរូប ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តអនុប មផនប របផឲីរប្ត
 ក់កណាឋ លប៉ាុឈណាត ោះ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើទាយកល ប់ថ្វ “ែញុ លំបឈរនចឈំ ោះឧភឈត
 ងឃផង ចឈំ ោះឈោកមាច  ់ផង” លប ិនឈបើភិកខុមាន ១០ រូប និងភិកខុ នីមាន ១០ 
រូប លតូវប្បងជា ២១ ចបំ្ណក មួយចបំ្ណកលតូវឲរដល់បុរគល, ១០ ចបំ្ណកដល់



238 
 



ភិកខុ ងឃ, និង ១០ ចបំ្ណកដល់ភកិខុ នី ងឃ ។ ភិកខុ ប្ដល នចបំ្ណកខាងបុរគល
ឈហើយ ឈៅ នទទួលចបំ្ណកអពីំ ងឃឈទៀត ឈោយរាបល់ោំប់វ ារប ់ែវួន ។ 
ឈល ោះឈហតុអឝ ី ? ឈល ោះថ្វឈោកលតូវរាបចូ់លកបុងឧភឈត ងឃ ។  ូមផឈីពលប្ដល
ទាយកល ប់ថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនចឈំ ោះឧភឈត ងឃផង ចឈំ ោះឈចតយិ
ផង” ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនោះដូចោប  ។ ប៉ាុប្នថកបុងទីឈនោះ មិនលតូវដកចបំ្ណកអពីំ ងឃ
ដល់ឈចតយិឈទ ។ ឈចតយិមានចបំ្ណកមួយ ឈ យើនឹងចបំ្ណកប្ដលលតូវ នរប ់
បុរគលមាប ក់ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើទាយកល បថ់្វ “ែញុ លំបឈរនដល់ភិកខុ ងឃផង ដល់
ភិកខុ នី ងឃផង” មិនលតូវប្បង កក់ណាឋ លឲរឈទ លតូវរាប់ចនួំនភកិខុ  និងរាបច់នួំន
ភិកខុ នីឲរវញិ ។ កាលឈបើទាយកល ប់ថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនដល់ភិកខុ ងឃផង 
ដល់ភិកខុ នីផង ដល់ឈោកមាច  ់ផង” បុរគលមិនលតវូ នឈោយប្ កឈទ  នប្ត
មួយចបំ្ណកប៉ាុឈណាត ោះ កបុងឋានៈប្ដលលតូវ ន ។ ឈល ោះឈហតុអឝី ? ឈល ោះឈោក
លតូវរាបចូ់លកបុងភិកខុ ងឃ ។ កាលឈបើទាយកល បថ់្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនដល់
ឧភឈត ងឃផង ដល់ឈចតិយផង” ចបំ្ណករប ់បុរគលមួយ លតូវ នដល់ឈចតយិ ។ 
កាលឈបើទាយកល បថ់្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនដល់ភិកខុទាងំឡាយផង ដល់ភកិខុ នី
ទាងំឡាយផង” មិនលតូវប្បង ក់កណាឋ លឲរឈទ លតូវប្បងតមការរាបច់នួំនបុរគល
មាប ក់ៗ  វញិ ។ ការឈលើកយកបុរគលនិងឈចតយិ លពមទាងំភកិខុ និងភិកខុ នីទាងំឡាយ
ឈនាោះ ហាក់ដូចជានយ័ជាប់ោប ឥត ល់ចឈនាវ ោះ ។ ន័យប្ដលឈលើកភិកខុ នី ងឃមក
ជាខាងឈដើម កដូ៏ចជានយ័ប្ដលឈលើកភិកខុ ងឃមកជាខាងឈដើមប្ដរ ។ កាលឈបើ
ទាយកល ប់ថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនដល់ភកិខុ ងឃផង ដល់ឈោកមាច  ់ផង” 
បុរគលមិន នចបំ្ណករប ់បុរគលឈោយប្ កឈទ ។ កាលឈបើទាយកល បថ់្វ “ែញុ ំ



239 
 



លពោះករុណាលបឈរនដល់ឈចតិយផង ដល់ភិកខុទាងំឡាយផង ដល់ឈោកមាច  ់ផង” 
បុរគលក៏មនិ នចបំ្ណកឈោយប្ កប្ដរ ប៉ាុប្នថ នចបំ្ណករប ់ឈចតយិប្ដរ ។  

  ករថ្វ “ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ ងឃឈៅចាវំ ា (វស្សំ វដុ្ឋសង្ឃសស្)” 
នឹងមានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ លប ិនឈបើទាយកចូលឈៅវហិារ និយាយថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា
លបឈរនដល់ ងឃប្ដលឈៅចាវំ ា” ។ ទានឈនាោះលតវូ នដល់ពួកភិកខុទាងំឡាយ
ប្ដលឈៅចាបុំរមិវ ា ឈោយមិនឈធឝើឲរោច់វ ា កបុងវហិារឈនាោះ ឈទាោះបីឋតិឈៅ
ខាងឈលៅ ីមាក៏ឈោយ មនិលតូវ នដល់ពួកភកិខុ ឈផសងឈទ ។ ប៉ាុប្នថឈបើទាយកឋតិ
ឈៅខាងឈលៅឧបចារ ីមា និយាយថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនដល់ ងឃប្ដលឈៅ
ចាវំ ា” ទានឈនាោះលតូវ នដល់ពួកភកិខុទាងំអ ់ប្ដលមកទាន់ ឈទាោះឈៅចាវំ ា
កបុងទីណាៗ កឈ៏ោយ ។ លប ិនឈបើទាយកនិយាយថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនដល់
 ងឃប្ដលឈៅចាវំ ា កបុងវហិារឯឈណាោះ” ទានឈនាោះលតូវ នដល់ភកិខុទាងំឡាយ
ប្ដលឈៅចាវំ ាកបុងវហិារនុ៎ោះឯង ដរាបដល់ការឈោោះកឋនិ ។ រាបច់ាបត់ងំពីថ្ថង
ទី ១ ថ្នរមិារដូវឈរៀងឈៅ ទាយកនិយាយយា៉ា ងឈនោះ ទានឈនាោះលតូវ នដល់ភិកខុ
ទាងំពួងប្ដលឋិតឈៅចឈំ ោះមុែ កបុងវហិារឈនាោះ មិនលតវូ នដល់ពួកភិកខុ ឈផសងឈទ ។  

  ករថ្វ “ចីវរប្ដលឈរលបឈរនឈៅចឈំ ោះ (អាទិស្ស បទត)ិ” រឺឈរឲរឈោយ
 ឈំៅកណំត់ ។ ឈតើ ឈំៅកណំត់ដូចឈមឋច ? រទឺាយកនិមនថភិកខុទាងំឡាយឈោយ
បបរ ឈដើមផឆី្នក់បុងថ្ថងឈនោះឬកបុងថ្ថងប្ អក លុោះ នលបឈរនភិកខុទាងំឈនាោះឆ្នប់បរ
កបុងផធោះឈហើយ ោត់និយាយថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនចីវរទាងំឡាយឈនោះដល់ភកិខុ
ទាងំឡាយណាប្ដលឆ្នប់បររប ់ែញុ លំពោះករុណាប្តប៉ាុឈណាត ោះ” ។ ទានឈនាោះលតូវ
 នដល់ពួកភិកខុ ប្ដលលតូវឈរនិមនថឆ្ន់បបរប្តមា៉ាង ។ ឈទាោះបីឈរនិមនថឆ្ន់ភតថឬ 
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បប្ងអមជាឈដើម កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនោះដូចោប  ។  
 ករថ្វ “ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់បុរគល (បុគ្គលស្ស បទត)ិ”  នឈ ចកឋី

ថ្វ ទាយកលបឈរនកបុងទីក ំងំមុែនិយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនចីវរ
ឈនោះ ដល់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ” ពំុឈនាោះឈទ ទាយកលបឈរនកបុងទីចឈំ ោះមុែ ឈោយតមកល់
ឈទៀប ទាឈហើយនិយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលបឈរនដល់ឈោកមាច  ់” ។ 
ឈនោះជាការឈ លឈោយ ឈងខបកបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ ចបំ្ណកឯឈ ចកឋីពិសាឋ រ មាន
ប្ចងទុកកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកា ។  

 រុបឈ ចកឋីមក  ករប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលត ់ថ្វ “អកាលចីវររបផ ី
ឈកើតឈ ើង” រឺ  ឈំៅយកចីវរប្ដលទទួល នតមលកខណៈអកាលចីវរ ឈោយ
ទាក់ទងនឹងមាតិកាទាងំ ៨ លបការដូចប្ដលបរយិាយមកឈនោះ ។  

  ករថ្វ “កាលឈបើភិកខុមានឈ ចកឋីលតូវការ (អាកងខោបនន)” រឺ កាលឈបើ
ភិកខុចង់ ន ។  ករថ្វ “លតូវរឈវៀ រថ្វឈធឝើឲរឆ្ប់ (មបិ្បបមវ កាបរតពវំ)” រឺលតូវឈធឝើ
ឲរឈលឿន ឲរ នខាងកបុង ១០ ថ្ថងប្តមា៉ាង ។  ករថ្វ “ឈបើ ពំត់ឈនាោះែឝោះ ឈធឝើមិន
លរបល់ោន់ឈទ (បន្ន ចស្ស បារិបូរ)ិ”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈបើ ពំតឈ់នាោះមិនឈពញ
ឈលញឈទ ។ កាលឈបើភិកខុ ឈធឝើអធិោឌ នចីវរ លយមលោន់ឈោយ ពំត់លបមាណប៉ាុណាត  
ចីវរឈនាោះមិនទានម់ាន ពំត់លបមាណប៉ាុឈណាត ោះឈៅឈ ើយ រឈឺៅែឝោះឈទៀត ។  ករ
ថ្វ “ឈបើមានបណំង (សតិយា បចាោសាយ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុមានឈ ចកឋី
 ងឃមឹកបុងចីវរយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អញនឹង នចីវរអពីំទីណាមួយ កបុងចឈំណាម ងឃ, 
រណៈ, ញត ិ និងមិលត ឈោយន័យឈនោះថ្វ “កបុងថ្ថងនុ៎ោះ  ងឃនឹង នចីវរឈលចើន 
បនាធ ប់មក ចីវរនឹងឈកើតឈ ើងដល់អញ” ពំុឈនាោះឈទ អញនឹង ន ពំតប់ងសុកូល 
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ពំុឈនាោះឈទ អញនឹងយកចវីរឈោយកបផយិភណឍ ” ។  ករថ្វ “ឈបើទុកឲរឈលើ ពី
មួយប្ែឈនាោះឈៅ (តបតា បច ឧតតរឹ)”  នឈ ចកឋថី្វ ទុកយា៉ា ងយូរបផុំត នលតឹម 
១ ប្ែ ឈបើទុកឲរឈលើ ពី ១ ប្ែឈនាោះ ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ។ ថ្វឈបើមូលចីវរ (ចីវរ
ឈដើម) រប ់ភិកខុ ឈនាោះ មានសាច់ហយតទ់នល់អ ឯបចាច សាចីវរ (ចីវរ នតមកឋី ងឃមឹ 
ឬចីវរឈលកាយ) មានសាច់ឈលោតលោត មនិអាចផសចូំលោប  នឈទ ទាងំរាលតីក៏ឈៅ
 ល់ ប្ែក៏មិនទានល់របឈ់ៅឈ ើយ ឈបើោយ នបណំងឈទ មនិ ច់ឈធឝើចីវរឈទ ប្តឈបើ
 នបចាច សាចីវរឈផសងឈទៀតប្មន របផឈីធឝើខាងកបុងកាល ។ លប ិនឈបើមិន ន លតូវ
អធិោឌ នបចាច សាចីវរឲរជា ពំត់បរកិាខ រផង ។ លប ិនឈបើមូលចីវរមានសាច់ឈលោត
លោត ឯបចាច សាចីវរមានសាច់ហយតទ់នល់អ លតូវអធោិឌ នមូលចីវរឲរជា ពំតប់រកិាខ រ 
ឈហើយលតូវទុកោកប់ចាច សាចីវរនុ៎ោះឲរជាមូលចីវរវញិ ។ ចីវរឈនាោះនឹង នជួយ
រវាងំឲរឈរចផុតអពីំមួយប្ែតឈៅឈទៀត (ោសបរិហារ) ។ ឈបើតមឧ យឈនោះ 
ភិកខុអាចទទួលចីវរឈផសងៗ មកឈធឝើជាមូលចីវរ ន ដរាបណារកបចាច សាចីវរមិន
ទាន ់នលរប ់ ។ ចបំ្ណកឯប្បបប្ផនថ្នការលោះឈចញនូវអកាលចីវរឈនោះ អបក
 ិការបផលីជាបតមនយ័ដូឈចបោះ ៖ 

 “ឥទំ បម ភបនត អកាលចីវរំ ោសាតិកកនត ំ នសិស្គ្គយិំ = បពិលតលពោះ
 ងឃដច៏ឈលមើន ឈនោះជាអកាលចីវររប ់ែញុ លំពោះករុណា ប្ដលកនវងហួ  ១ ប្ែ ជា
និ សរគយិ” ជាឈដើម ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើន
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុទទួលអកាលចីវរទុកឲរកនវងហួ  ១ ប្ែ ។ ជាសាធារណ-
បផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។  ករទាងំអ ់ ឈលៅអពីំឈនោះ មាននយ័ដូចប្ដល ន
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ឈ លកបុងបឋមកឋិន ិកាខ បទ (រឺជាកឋិន មុោឌ ន ជាអកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 
ឈ ចកឋីប្បវកោប ឈៅលតង់ឈនោះប្តមា៉ាងរឺ កបុងបឋមកឋនិ ិកាខ បទឈនាោះ ទុកឲរកនវង
ហួ  ១០ ថ្ថង ឯកបុង ិកាខ បទឈនោះ ទុកឲរកនវងហួ  ១ ប្ែ ។ ឯ ករដឈ៏   ក៏
មានន័យដូឈចាប ោះប្ដរ ។  

ពណ៌នាអកាលចីវរ ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- បុរណចវីរអធាវបនសកិាា បទ 
៤- បយា បន ភិកខ ុអញ្ជាតិកាយ ភិកខុនយិា បរុាណចីវរំ បធាវាបបយ្យ 

វា រជាបបយយ្ វា អាបកាដ្ដបបយយ្ វា, និស្សគ្គយិំ បាចតិតយិំ ។ 

៤- ភិកខុណាមួយ ឈលបើភិកខុ នីមិនប្មនជាញតិឲរោងកឋី ឲរលជលក់កឋី ឲរឈ ក
រក់កឋី នូវចីវរចា ់, ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាបុរណចីវរអធាវបនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបុរាណចីវរឈធាវាបន ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មិនប្មនជាញតិ (អញ្ជាតកិាយ) រឺ មិនប្មនជាអបករួមប្ែស
ឈោហិត  នឈ ចកឋថី្វ មិនមាន មភ័ននឈោយអាការណាមួយ ទាងំខាងមាឋ យ
ទាងំខាងឪពុក រហូតដល់ ៧  នាឋ ន ។  ករថ្វ “ភកិខុ នី (ភកិខុនិយា)”  នដល់ 
ស្ត្ ថីប្ដល នឧប មផទ័កបុងភិកខុ ងឃ ុទនដូចស្ត្ ថីសាកិយានី ឬស្ត្ ថីប្ដល ន
ឧប មផទ័កបុងឧភឈត ងឃ ។  ករថ្វ “ចីវរចា ់ (បុរាណចីវរ)ំ” រឺ ចីវរប្ដល
 នលជលកឈ់ធឝើកបផៈឈហើយ ឈទាោះឈ វៀក នមឋងក៏ឈោយ ដណឋ ប ់នមឋងក៏ឈោយ ។ 
ឈោយឈហាចឈៅ ូមផចីីវរលោន់ប្តឈលបើោក់ឈលើសាយ ឬឈលើកាលឈដើរផវូ វ ឬោក់ជា 
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ឈែបើយឈដកឈកើយ ឈនោះក៏ចាត់ថ្វចីវរចា ់ប្ដរ ។  
 ករថ្វ “ឲរោង (បធាវាបបយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ លប ិនឈបើភកិខុ ល ប់

ឈោយវាចាថ្វ “ចូរោង” ដូឈចបោះកឋី ឈធឝើកាយវកិារកឋី ឲរឈោយថ្ដកបុងថ្ដកឋី ទុកប្កផរ
ឈជើងកឋ ីឋិតកបុងទីខាងកបុង ១២ ហតទ ឈ ោះឈៅឈលើកឋី បញ្ជូ នឈៅកបុងថ្ដរប ់អបកដថ្ទ
ឲរឈៅភកិខុ នីឈនាោះកឋី ភិកខុ នីឈនាោះ នោង ឈនោះចាតថ់្វឲរោង ។  ូមផកីបុងការឲរ
លជលក់និងការឲរឈ ករក់ ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនោះដូចោប  ។ ភិកខុឲរកបុងថ្ដរប ់
 ិកខមានា, សាមឈណរ ីឬឧ  ិកា ឈដើមផឲីរោង ឈបើ ិន ិកខមានាជាឈដើមឈនាោះ 
 នឧប មផទ័ ឈហើយោង ឈទាោះបីយា៉ា ងឈនោះក៏ឈោយ ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ភិកខុឲរកបុងថ្ដរប ់ឧ  ក ឬសាមឈណរ លប ិនឈបើ
ឧ  កឬសាមឈណរឈនាោះ ទវ  ់បឋូ រឈភទ  នឧប មផទ័ឈហើយោង ឬភិកខុឲរ
ភិកខុកឈំោោះ លប ិនឈបើភកិខុកឈំោោះឈនាោះទវ  ់បឋូ រឈភទ  នឧប មផទ័ឈហើយោង 
ចីវរឈនាោះចាត់ថ្វជានិ សរគយិ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  ូមផកីបុងការឲរ
លជលក់និងការឲរឈ ករក់ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនោះដូចោប  ។ ចបំ្ណកឯប្បបប្ផន
លោះឈចញកបុង ិកាខ បទឈនោះ អបក ិការបផលីជាបតមលនំាដូំឈចបោះ ៖ 
 “ឥទំ បម ភបនត បរុាណចីវរំ អញ្ជាតិកាយ ភកិខុនិយា បធាវាបិត ំ
និស្សគ្គយិំ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន ឈនោះជាចីវរចា ់រប ់ែញុ លំពោះករុណា ប្ដល 
ឈលបើភកិខុ នីមិនប្មនជាញតឲិរោង ជានិ សរគយិ”១ ជាឈដើម ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧទាយិឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើឲរភិកខុ នីោងចីវរចា ់ ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថិ, សាណតថកិៈ ។ 
ភិកខុបង្គគ ប់ថ្វ “នាងចូរោង” ជាឈដើម ទាងំភកិខុ នីប្ដលលតូវភិកខុបង្គគ ប់យា៉ា ងឈនោះឈហើយ 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៣៦-៣៧ ។ 
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ក៏ឈរៀបចឈំជើងលកានជាឈដើម ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដ លរប់ៗ  លបឈយារ ។ ចីវរប្ដលោង
រួចឈហើយ ឈោកលោន់ប្តឈលើក លោន់ប្តលជលក ់ និងលោន់ប្តឈ ករក់ ចាត់ថ្វជា
និ សរគយិ ។ កាលភកិខុឲរឈធឝើការោងជាឈដើម នូវវតទុ  ៣ ឬវតទុ  ២ វតទុ មួយជានិ សរគិ
យ វតទុ ឈលៅពីឈនោះ ភកិខុ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ ប្តឈបើល ប់ថ្វ “នាងចូរោង” ភកិខុ នីឈធឝើ
កិចចទាងំអ ់ ឈោកលតូវអាបតថឈិល ោះប្តការោងជាបចចយ័ប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ ប៉ាុប្នថ
កាលភិកខុ ល បថ់្វ “នាងចូរឈធឝើកិចចប្ដលលតូវឈធឝើកបុងចីវរឈនោះ” ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ 
២ លពមទាងំ ចិតថយិៈ ឈល ោះវាចាមួយមា៉ា ត់ (ឯកវាចា) ។ កាលភិកខុ ឈលបើភកិខុ នី
ប្ដល នឧប មផទ័អពីំឯកឈតភកិខុ នី ងឃ មនិលោះឈចញឈហើយឈលបើល  ់ មួយ
ឈទៀត កាលភិកខុឲរភិកខុ នីោងនូវនិ ីទនៈនិងកលមាល ប្ដលជារប ់ថ្នអបកដថ្ទ 
និងភកិខុអបកមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមិនប្មនញតិ កបុងភិកខុ នីជាញតិ និងភិកខុអបក
មានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ, ភកិខុអបកមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វញតិ កបុង
ភិកខុ នីមិនប្មនជាញតិ និងភិកខុអបកមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិនិ សរគយិ 
ចិតថិយៈ ។  

តឈៅ កបុងឈហតុប្បបឈនោះ ឈយើងលោន់ប្តល បថ់្វ “តិក ចិតថយិៈ” ប៉ាុឈណាត ោះ ។  
អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 

១- សបច ញាតកិាយ សហាយា អញ្ជាតិកា បធាវត ិ= ឈបើភិកខុ នីមិនប្មន
ជាញតិ ប្តជា មាវ ញ់រប ់ភិកខុ នីជាញត ិោង 

២- អវតុាា បធាវត ិ = ភកិខុ នីប្ដលភិកខុមិន នល ប់ ោង 
៣- អបរិភតុតំ បធាវតិ = ភកិខុ នីោងចីវរប្ដលមិនទាន់ នឈលបើល  ់ 
៤- អញ្ញ ំបរកិាារំ បធាវតិ = ភកិខុ នីោងបរកិាខ រឈផសងៗ  
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៥- សិកខោនសាមបណរិបយា បធាវនតិ =  ិកខមានាឬសាមឈណរោីង 
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភកិខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បុរាណចីវរតា = ចីវរចា ់ 
២- ឧបចាបរ ឋតាា អញ្ជាតិកាយ ភិកខនុិយា អាណាបន ំ= ឋតិកបុងឧបចារៈ 
ឈហើយឈលបើភិកខុ នីប្ដលមិនប្មនជាញត ិ

៣- តស្ា បធាវន្នទ ិ = ភកិខុ នីឈនាោះោងជាឈដើម ។  
 ិកាខ បទឈនោះ ជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, 

បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 
ពណ៌នាបុរាណចីវរឈធាវាបន ិកាខ បទទី ៤ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៥- ចីវរបផដិគគហនសកិាា បទ 

៥- បយា បន ភិកខ ុ អញ្ជាតកិាយ ភកិខុនិយា ហតថបតា ចីវរំ                    
បដ្ិគ្គបណហយ្យ, អញ្ញរត បារិវដ្ដអកា, និសស្គ្គយិ ំបាចតិតយិំ ។  

៥- ភិកខុណាមួយ ទទួលយកចីវរអពីំថ្ដភកិខុ នីមនិប្មនជាញតិ, ឈវៀរប្លងប្តបឋូ រ
ោប , ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

៥- ពណ៌នាចីវរបផដិគគហនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចីវរបផដិរគហន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “មិនប្មនជាញតិ (អញ្ជាតកិាយ)” ឈនោះ មានន័យដូចប្ដល
 នឈ លរួចឈហើយ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ បនាធ បពី់ឈនោះឈៅ ឈយើងនឹងមនិឈលើក
ឈ ចកឋីឈនាោះមកពិចារណាកបុងទីណាឈទៀតឈទ ។  ករថ្វ “ចីវរ (ចីវរំ)”  នដល់ 
បណាឋ ចីវរ ៦ យា៉ា ង ណាមួយ ប្ដលលយមនឹងឈធឝើវកិបផ ន ។ កបុង ិកាខ បទប្ដល
 ក់ព័នននឹងចីវរទាងំអ ់  ុទនប្តមាននយ័ដូចោប  ដូឈចបោះ នឹងមានឈ ចកឋបី្បវកោប  
ឈៅលតង់ណា ែញុនឹំងឈ លឈ ចកឋីប្បវកោប ឈៅលតងឈ់នាោះ ។  

 ករថ្វ “ទទួលយក  (បដ្ិគ្គបណហយ្យ)” មានវនិិចឆ័យថ្វ ឈទាោះភកិខុ នីឲរ
ឈោយថ្ដកបុងថ្ដកឋី ោកទុ់កជិតឈជើងកឋី ឈ ោះ ពំត់ឲរដល់ភិកខុកពុំង ប្មឋងធមយកថ្វ 
កឋី ផុតឧបចារៈឈ ោះឈៅឈលើកឋី លប ិនឈបើភិកខុយល់លពម ឈនោះចាតថ់្វទទួលយកពិត
ប្មន ។ ប៉ាុប្នថការប្ដលភិកខុយក ពំតប់្ដលោក់ទុកឈលើថ្ដរប ់អនុប មផនបណា
មួយ រួរ ។ មួយឈទៀត  ូមផបី្ត ពំត់ប្ដលឈរទុកឈលើរនំរ រំាមជាឈដើម ការប្ដល
ភិកខុរតិថ្វ “អាតយ អញនឹងយក ពំតប់ងសុកូល” ឈហើយយកឈោយអធោិឌ ន ពំត់
បងសុកូល ករួ៏រប្ដរ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តបឋូ រោប  (អញ្ញរត បារិវដ្ដអកា)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ ភិកខុបឋូ ររប ់ណាឈហើយ ឈទើប នទទួលយក ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត
ឲរចណិំតប្ផវ ម៉ា ពំុឈនាោះឈទ ឈោកលោនប់្តោក់ចតិថ (អាបភាគ្ ំកតាា) ថ្វ “អញ
នឹងឲរវតទុណាមួយឈៅវញិ” ។ ឈលើកប្លងប្តអាការបឋូ រឈនាោះឈចញ វតទុដថ្ទឈោយ
ឈហាចឈៅ ូមផបី្ត ពំតត់លមងទឹកប្ដលលយមនឹងឈធឝើវកិបផ ន ឲរប្តភិកខុទទួល
យក វតទុ ឈនាោះជានិ សរគិយ ។ កបុងឈនាោះ ប្បបប្ផនថ្នការលោះឈចញ អបក ិការបផ ី
លជាបឈៅតមនយ័ដូឈចបោះ ៖ 
 “ឥទំ បម ភបនត ចីវរំ អញ្ជាតិកាយ ភិកខុនិយា ហតថបតា បដិ្គ្គហិតំ  
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អញ្ញរត បារិវដ្ដអកា នសិ្សគ្គយិំ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន ឈនោះជាចីវររប ់ែញុ  ំ
ប្ដលទទួលយកអពីំថ្ដរប ់ភិកខុ នីមិនប្មនជាញតិ ឈវៀរប្លងប្តបឋូ រោប  ចីវរឈនោះជា
និ សរគយិ”១ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនលពោះឧទាយ-ិ
ឈតទរ ឈល ោះឈដើមឈហតុទទួលយកចីវរអពីំថ្ដភិកខុ នីមនិប្មនជាញត ិ ។  ករថ្វ “ឈវៀរ
ប្លងប្តបឋូ រោប  (អញ្ញរត បារិវដ្ដអកា)” ឈនោះ រជឺាអនុបផញ្ដតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ 
 ិកាខ បទឈនោះ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ ។ ភិកខុ លតូវអាបតថិទុកកដ រាល់
លបឈយារកបុងការោថ្ដឈៅទទួលជាឈដើម ។ វតទុ ឈនាោះជានិ សរគិយ កបុងែណៈ
ទទួល នមក ។ ភិកខុ លតូវលោះឈចញ ។  ិកាខ បទឈនោះជាតិក ចិតថិយៈ ។ ភកិខុទទួល
ពីថ្ដភិកខុ នីប្ដល នឧប មផទ័ពីឯកឈត ងឃ, ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិន
ប្មនញត ិកបុងភិកខុ នីជាញតិ និងភិកខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- វិស្ាសគាាបហ  ភិកខុយកឈោយឈ ចកឋី បិទនសាប ល រឺអាងឈ ចកឋីទុកចិតថោប  
២- តាវកាលិបក ភិកខុយកជារប ់ែចី 
៣- បតតតថវកិាទិមហ ិអនធដិ្ដាតពវបរិកាាបរ ភិកខុយកបរកិាខ រប្ដលមិនរួរអធោិឌ ន 
មានឈសាវ ក លតជាឈដើម 

៤- សិកខោនសាមបណរាទនីំ ហតថបតា គ្ហបណ ភិកខុទទួលយកអពីំថ្ដ
រប ់ ិកខមានា និងសាមឈណរជីាឈដើម  

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភកិខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៤៥-៤៦ ។ 
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៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ រឺ ៖ 
១- វិកប្បនបូគ្ចីវរតា  = ចីវរលយមនឹងឈធឝើវកិបផ ន 
២- បារិវដ្ដអកាភាបវា  = មនិ នបឋូ រោប  
៣- អញ្ជាតកិាយ ហតថបតា គ្ហណំ = ទទួលយកអពីំថ្ដភិកខុ នីប្ដលមិន
ប្មនជាញតិ  
 ិកាខ បទឈនោះជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា ។  ករដ៏ឈ    ុទនប្ត

មានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៤ (រឺជាឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយ-កមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាចីវរបផដិរគហន ិកាខ បទទី ៥ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អញ្ញដ តកវិញ្ដតថិសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខុ អញ្ជាតកំ គ្ហបតឹ វា គ្ហបតាន ឹ វា ចីវរំ វញិ្ជា-

បបយ្យ, អញ្ញរត សមយា, និសស្គ្គយិ ំបាចតិតយិ;ំ តតាាយ ំសមបយា : 
អចឆិននចីវបរា វា បហាតិ ភកិខុ នដ្ឋចីវបរា វា, អយំ តតថ សមបយា ។  

៦- ភិកខុណាមួយ  ូមចីវរចឈំ ោះរហបតកីឋី រហបតនីកឋី មិនប្មនជាញតិ, 
ឈវៀរប្លងប្តមាន មយ័, ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិ
យៈ; ឈនោះជា មយ័កបុង ិកាខ បទឈនាោះ រ ឺ : ភិកខុមានចីវរប្ដលឈចារដឈណឋើ ម
យកឈៅ ឬមានចីវរែូច, ឈនោះជា មយ័កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។  
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៦- ពណ៌នាអញ្ញដ តកវញិ្ដតថសិកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអញ្ញដ តកវញិ្ដតថិ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “រហបតី (គ្ហបតឹ)” រឺ មនុ សលបុ ប្ដលមនិ នបួ កបុងភកិខុ
ទាងំឡាយ ។  ករថ្វ “រហបតនី (គ្ហបតាន)ឹ” រឺ មនុ សល ីប្ដលមិន ន
បួ កបុងភិកខុ នីទាងំឡាយ ។ កបុង ិកាខ បទប្ដល ក់ព័នននឹងរហបតទីាងំអ ់ 
 ុទនប្តមាននយ័យា៉ា ងឈនោះដូចោប  ។  

 ករថ្វ “ ុ ំ(វិញ្ជាបបយយ្)” រឺ  ុឈំោយែវួនឯងកឋី ឈលបើអបកដថ្ទឲរ ុកំឋី ។ 
 ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមាន មយ័ (អញ្ញរត សមយា)”  ឈំៅដល់ ភកិខុ ប្ដល
មានចីវរលតូវឈចារដឈណឋើ មយក ឬមានចីវរែូច ។ ឈវៀរប្លងប្ត ម័យឈនាោះឈចញ 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងលបឈយារប្ដល ុ ំ។ ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ កបុងែណៈ
ប្ដល នមក ។ ប្បបប្ផនថ្នការលោះឈចញកបុង ិកាខ បទឈនាោះ អបក ិការបផ ី
លជាបឈៅតមនយ័ដូឈចបោះ ៖ 
 “ឥទំ បម ភបនត ចីវរំ អញ្ជាតកំ គ្ហបតិកំ អញ្ញរត សមយា វិញ្ជាបិត ំ
និស្សគ្គយិ ំ = បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ឈនោះជាចីវររប ់ែញុ លំពោះករុណា ប្ដល ុំ
ចឈំ ោះរហបតមីិនប្មនជាញតិ ឈលើកប្លងប្ត មយ័ ចីវរឈនោះជានិ សរគយិ”១ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុចំីវរ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមាន ម័យ (អញ្ញរត សមយា)” 
ឈនោះ ជាអនុបផញ្ដតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តកិ-
 ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនញត ិកបុងញតិ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី 
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៥៥ ។ 
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អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សមបយ វិញ្ជាបបនតស្ស  = ភកិខុ ុកំបុង មយ័ 
២- ញាតកប្បវារបិត វញិ្ជាបបនតស្ស = ភកិខុ ុចំឈំ ោះញតកជនឬបវារតិជន 
៣- អញ្ញស្ស ញាតកប្បវារិបត តបស្សវតាាយ វិញ្ជាបបនតស្ស = ភិកខុ ុំ
ចឈំ ោះញតកជនឬបវារតិជនរប ់ភកិខុដថ្ទ ឈដើមផលីបឈយាជន៍ភិកខុដថ្ទឈនាោះឯង 

៤- អតតបន្ន ធបនន គ្ណហនតស្ស = ភិកខុកានយ់កឈោយលទពររប ់ែវួន 
៥- ឧមមតតកស្ស   = ភកិខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 

១- វិកប្បនបូគ្ចីវរតា = ចីវរប្ដលលយមនឹងឈធឝើវកិបផ ន 
២- សមយាភាបវា  = មនិមាន ម័យ 
៣- អញ្ជាតកវិញ្ញតត ិ =  ុចំឈំ ោះអញ្ញដ តកជន (ជនមនិប្មនញត)ិ  
៤- តាយ បដ្លិាបភា =  នមកឈោយការ ុឈំនាោះ 

  មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ  ុទនប្តដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៤ (រជឺា 
 ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នាអញ្ញដ តកវញិ្ដតថិ ិកាខ បទទី ៦ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៧- តទុតថរសិកិាា បទ 
៧- តបញ្ច អញ្ជាតបកា គ្ហតិ វា គ្ហបតានី វា ពហហូ ិ ចីវបរហ ិ អភិ-

ហដ្ឋុ ំ បវាបរយ្យ, សនតរុតតរបរមបនតន ភិកខនុ្ន តបតា ចីវរ ំ សាទិតពវំ, 
តបតា បច ឧតតរ ឹសាទិបយយ្យ, នសិ្សគ្គយិ ំបាចតិតិយ ំ។  

៧- ឈបើរហបតកីឋី រហបតនីកឋី មិនប្មនជាញតិ ឈរបវារណាភិកខុ ឈនាោះ ឈដើមផ ី
នាយំកចីវរជាឈលចើនមកលបឈរន, ភិកខុ ឈនាោះលតូវឈលតកអរប្តនឹងចីវរប្ដលមាន
កណំត់យា៉ា ងឈលចើនបផុំត  នលតឹមអនថរវា កៈនិងឧតថរា ងគៈប៉ាុឈណាត ោះ អពីំ
ចីវរប្ដលឈរនាមំកឈនាោះ, ឈបើឈលតកអរឈលើ ពីកណំតឈ់នាោះឈៅ, ចីវរឈនាោះជា
និ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៧- ពណ៌នាតទតុថរសិកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងតទុតថរ ិិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះ (តបញ្ច)”  ឈំៅដល់ ភិកខុ ប្ដលមានចីវរលតូវឈចារ
ដឈណឋើ មយកឈៅ ឬភិកខុ ប្ដលមានចីវរែូច ។  ករថ្វ “ឈដើមផនីាយំក (អភហិដ្ឋុ)ំ 
 នឈ ចកឋថី្វ នាមំកចឈំ ោះ កាត់បទ លី អភហិដឌុ  ំ ឈនាោះថ្វ < អភ-ិឧ. + ហរតុិ ំ
អធិបាយថ្វ “ឈដើមផយីកមក (គ្ណហតិុំ)” ។  ករថ្វ “បវារណា (បវាបរយ្យ)” រឺឈរ
ឲរល ថ្វប  ឬញងំឈ ចកឋលី ថ្វប ឲរឈកើតឈ ើង  នឈ ចកឋថី្វ ឈរនិមនថយា៉ា ងឈនោះថ្វ 
“ឈោកមាច  ់លតូវការប៉ាុណាត   ូមយកប៉ាុឈណាត ោះចុោះ” ។ មួយឈទៀត ឧបមាថ្វ “ឈឃើញ
នូវឈនកខមយៈថ្វជាឈ ចកឋីឈកសម (បនកខមមំ ទដ្ឋ ុ បមមបតា)”១ កបុង ករឈនោះ  ន
ឈ ចកឋថី្វ “ឈឃើញឈហើយ (ទិសាា)” យា៉ា ងណាមញិ  ូមផកីបុងទីឈនោះកដូ៏ឈចាប ោះប្ដរ 
                                                           
១
  ុ. និ. ៥៤/៣៥៦,  ុ.ចុ. ៦៧/៣១២ ឈមើលលតង់ចតុកកណតី មាណវបញ្ញា  ។ 
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 ករថ្វ “ឈរបវារណាឈដើមផនីាយំក (អភហិដ្ឋុំ បវាបរយយ្)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈរ
បឈង្គអ នចូលមកឈហើយ កពុំងប្តោក់ចឈំ ោះមុែ ឈនោះឈៅថ្វ នាយំកមកឈោយ
កាយ ឈហើយនិមនថ នយ័មួយឈទៀត កាលឈរនិយាយថ្វ “ឈោកមាច  ់លតូវការ
ប៉ាុណាត អពីំោវ ងំ ពំត់រប ់ឈយើងែញុ លំពោះករុណា  ូមយកប៉ាុឈណាត ោះចុោះ” ឈនោះ
ឈ យ្ ោះថ្វ នាយំកមកឈោយវាចា ឈហើយនិមនថ ។  

 ករថ្វ “ឈលចើនបផុំត នលតឹមអនថរវា កៈនិងឧតថរា ងគៈប៉ាុឈណាត ោះ (ស-
នតរុតតរបរមំ)” មានវឈិលោោះថ្វ ចីវរឈនាោះមានអនថរវា កៈនិងឧតថរា ងគៈ ជាថ្លកប្លង 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ចីវរឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វឈលចើនបផុំត នលតឹមអនថរវា កៈនិងឧតថរា ងគៈ 
ប៉ាុឈណាត ោះ  នឈ ចកឋីថ្វ ចីវរឈនាោះ កណំត់យា៉ា ងឈលចើនបផុំត  នលតឹមប្ត ពំត់
ដណឋ ប់លពមទាងំ ពំត់ឈ វៀក ។  ករថ្វ “លតូវឈលតកអរប្តនឹងចីវរប្ដលឈរនាមំក
ឈនាោះ (តបតា ចីវរំ សាទិតពវ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ លតូវទទួលយកចីវរលបមាណ
ប៉ាុឈណាត ោះ អពីំចីវរប្ដលឈរនាមំកចឈំ ោះឈនាោះ មនិលតវូទទួលយកចីវរឈលៅអពីំឈនាោះ
ឈទ ។ លតង់ឈនាោះនឹងមានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ភកិខុណាមានចីវរប្ដល នអធិោឌ នឈហើយ 
ែូចអ ់ ៣ ភកិខុ ឈនាោះលតូវឈលតកអរនឹងចីវរ ២ ។ ភិកខុ ឈនាោះលតូវឈ វៀកចីវរមួយ ដណឋ ប់
ចីវរមួយ ឈហើយលតវូប្ ឝងរកចីវរដថ្ទឈទៀត កបុងកប្នវងប្ដលលតូវោប  (សភាគ្ដ្ដាន) ។ 
ភិកខុណាមានចីវរប្ដល នអធិោឌ នឈហើយ ែូចអ ់ ២ ភិកខុ ឈនាោះលតូវឈលតកអរនឹង
ចីវរ ១ ប៉ាុប្នថឈបើឈោកធាវ ប់ប្តលតច់ឈៅឈោយមានអនថរវា កៈនិងឧតថរា ងគៈ ជា
លបលកតីលសាប់ឈហើយ លតូវឈលតកអរនឹងចីវរ ២ ចុោះ ។ កាលឈបើដូឈចបោះ ភិកខុ ប្ដលឈលតក
អរនឹងចីវរ ១ នុោ៎ះ នឹងមានភាពឈ យើោប  ។ ភកិខុ ប្ដលមានចីវរែូច ១ កបុងចឈំណាម ៣ 
មិនលតូវឈលតកអរឈទ ។ ភិកខុ ប្ដលមានចីវរែូច ១ កបុងចឈំណាម ២ លតូវឈលតកអរនឹង
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ចីវរ ១ ។ ភិកខុ ប្ដលមានចវីរប្ត ១ រត់ លសាប់ប្តចីវរឈនាោះែូច ឈោកលតូវឈលតកអរ
នឹងចីវរ ២ ។ ចបំ្ណកខាងភិកខុ នីវញិ កាលឈបើមានចីវរែូច ៥ លតូវឈលតកអនឹងចីវរ 
២ ។ ឈបើមានចីវរែូច ៤ លតវូឈលតកអរនឹងចីវរ ១ ។ ឈបើមានចីវរែូច ៣ មិនលតូវឈលតក
អរនឹងអឝីឈទ ។ នឹង ច់និយាយឈៅថឝីដល់ចីវរ ២ ឬ ១ ែូច ។ តមពិត ភិកខុណាក៏
ឈោយ លតូវឋិតឈៅឈោយឈលចើនបផុំត នលតមឹអនថរវា កៈនិងឧតថរា ងគៈ ។ ភិកខុ
លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងលបឈយារ ុឈំលើ ពីឈនាោះ  ពំត់ឈនាោះជានិ សរគយិ កបុងឈពល
ប្ដល នមក ។ ប្បបប្ផនថ្នការលោះឈចញ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ អបក ិការបផ ី
លជាបឈៅតមនយ័ដូឈចបោះ ៖ 

“ឥទំ បម ភបនត ចីវរំ អញ្ជាតក ំ គ្ហបតិក ំ តទតុតរឹ វិញ្ជាបិត ំ      
និស្សគ្គយិ ំ = បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ឈនោះជាចីវររប ់ែញុ លំពោះករុណា ប្ដល ុំ
ចឈំ ោះរហបតមីិនប្មនជាញតិ ឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះ ជានិ សរគិយ”១ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុចំីវរឈលចើន ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណតថកិៈ, តិក ចិតថ-ិ
យៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនញតិ កបុងញតិ ឬភកិខុអបកមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បទវ ចីវរាន ិ កតាា បសសកំ អាហរិស្ាមតីិ វតាា គ្ណហនតស្ស = ភិកខុ
ទទួលយកឈោយនិយាយថ្វ “អាតយ យកចីវរ ២  ឈហើយនឹងនាចំីវរប្ដល
ឈៅ ល់មកឲរវញិ” 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៦០ ។ 
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២- បសសក ំ តុយហ ំ វ បហាតូត ិ វុតតស្ស = ភកិខុ ប្ដលទាយកល ប់ឲរយកចីវរ
ប្ដលឈៅ ល់ 

៣- ន អចឆនិននដ្ឋការណា ទិននំ គ្ណហនតស្ស = ភិកខុទទួលយកចីវរប្ដលឈរ
លបឈរនមនិប្មនឈល ោះឈហតុចីវរលតូវឈចារបវនឬ់ែូចឈទ 

៤- វុតតនបយន ញាតកប្បវារិបត វញិ្ជាបបនតស្ស = ភិកខុ ុតំមការបវារណា
រប ់ញតិ តមន័យដូចប្ដល នឈ លឈហើយ 

៥- អតតបន្ន ធបនន គ្ណហនតស្ស = ភិកខុទទួលយកឈោយលទពររប ់ែវួន  
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភកិខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- តទុតតរតិា   = ចនួំនឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះ 
២- អចឆនិ្នាទិការណតា  = មានឈហតុលតូវឈចារបវនជ់ាឈដើម  
៣- អញ្ជាតកវិញ្ញតត ិ  =  ុចំឈំ ោះជនមិនប្មនជាញត ិ
៤- តាយ បដ្លិាបភា  =  នមកឈោយការ ុឈំនាោះ 
 មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ  ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៤  

ឈនាោះប្ដរ (រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថ-ិ
វជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាតទុតថរ ិិកាខ បទទី ៧ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៨- ឧបកាដសកិាា បទ 
៨- ភិកខុ ំ បបនវ ឧទទិស្ស អញ្ជាតកស្ស គ្ហបតសិ្ស វា គ្ហបតានិយា 

វា ចីវរបចតាបនំ ឧបកខដ្ំ បហាតិ : ឥមនិ្ន ចីវរបចតាបបនន ចីវរ ំ     
បចតាបបតាា ឥតថន្នាម ំភកិខុំ ចីវបរន អចាាបទសា្មីត ិ។ តរត បច បសា 
ភិកខុ បបុពវ អបប្វារិបតា ឧបសងកមតិាា ចីវបរ វកិប្បំ អាបបជជយ្យ : 
សាធុ វត មំ អាយសាា ឥមនិ្ន ចីវរបចតាបបនន ឯវរូបំ វា ឯវរូបំ វា   
ចីវរំ បចតាបបតាា អចាាបទហីតិ, កល្ោណកម្យត ំ ឧបាទាយ,    
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។  

៨- ឈបើមានរហបតកីឋី រហបតនីកឋី មនិប្មនជាញតិ ឈរបលមងុតថ្មវ លមាប់
ទិញចីវរចឈំ ោះភិកខុថ្វ : “ែញុ នឹំងទិញចីវរឈោយតថ្មវចីវរឈនោះឈហើយ នឹងឲរ
ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ ឈ វៀកដណឋ ប់ចីវរ” ។ ឈបើភកិខុ ប្ដលឈរមិន នបវារណាជា
មុនឈនាោះ ចូលឈៅកបុងទីឈនាោះឈហើយ កណំត់ចីវរឈោយ ករថ្វ “លអឈហើយ 
អបកមានអាយុ ! អបកចូរទិញចីវរមានប្បបយា៉ា ងឈនោះៗ ឈោយតថ្មវចីវរឈនោះ
ឈហើយ ចូរឲរមកអាតយ ឈ វៀកដណឋ ប់ចុោះ”, ឈល ោះអាល ័យឈ ចកឋីចង ់ន
នូវចីវរលអ, ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៨- ពណ៌នាឧបកាដសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧបកខដ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ចឈំ ោះភិកខុ  (ភិកខុំ បបនវ ឧទទិស្ស)” រឺអោះអាងយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ នឹំង
លបឈរនចឈំ ោះភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ” ។  ករថ្វ “តថ្មវចីវរ (ចីវរបចតាបនំ)”  នដល់ 
តថ្មវចីវរមានល កជ់ាឈដើម ។  ករ “បលមុង (ឧបកខដ្ំ បហាតិ)” រឺ ឈលតៀម ប្ផសផស ំ
ទុក ។  ករថ្វ “ទិញ (បចតាបបតាា)”  នឈ ចកឋីថ្វ លក់ដូរបឋូ រោប  ។  ករថ្វ “ែញុ ំ
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នឹងឲរឈ វៀកដណឋ ប់ចវីរ (ចីវបរន អចាាបទសា្ម)ិ” ឈនោះ រជឺា ករឈវាហារ ( នួំន
 មឋី) ។ កបុង ករឈនោះ មានន័យថ្វ “ែញុ នឹំងលបឈរនចឈំ ោះភកិខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ” ។  ករ
ថ្វ “ឈបើភិកខុ ប្ដលឈរមនិ នបវារណាជាមុនឈនាោះ ចូលឈៅកបុងទីឈនាោះ (តរត បច 
បសា)”  នឈ ចកឋថី្វ រហបតីឈនាោះឬរហបតនីឈនាោះឋតិឈៅកបុងទីណា ឈបើភិកខុ
ប្ដលឈរមនិ នបវារណាជាមុនឈនាោះ ចូលឈៅកបុងទីឈនាោះ ឈហើយឈធឝើការកណំត ់។ 
ឈនោះជាបទ មភន័នកបុង ករឈនាោះ ។  ករថ្វ “កណំត់ (វិកប្ប ំអាបបជជយ្យ)” រឈឺធឝើ
ការកណំត់យា៉ា ងវឈិ   ឈធឝើប្បបប្ផនយា៉ា ងអធកិ ។  មដូចឈោកឈ ល ករជា
ឈដើមថ្វ “លអឈហើយ ហប៎ !” ឈដើមផបីង្គា ញការឈធឝើយា៉ា ងវឈិ  ឈនាោះ ។ កបុង ករឈនាោះ 
 ករថ្វ “លអឈហើយ (សាធុ)” ជានិ ត ( ប្ ប់) ឈលបើល ប់ឈ ចកឋីអងឝរ ឯ ករថ្វ 
“ហប៎ ! (វត)” ជានិ តឈលបើល ប់ឈ ចកឋលីតោិះរោិះ ។  ករថ្វ “អាតយ  (ម)ំ” រឺជា ករ 
បង្គា ញែវួនឯង ។  ករថ្វ “អបកមានអាយុ (អាយសាា)” រឺជា ករឈៅឈៅរក
អបកដថ្ទ ។  ករថ្វ “មានប្បបយា៉ា ងឈនោះៗ (ឯវរបូំ វា ឯវរូប ំវា)” រជឺា ករពលងីក
វតទុជាឈដើមណាមួយ ។  ករថ្វ “ឈល ោះអាល ័យឈ ចកឋីចង ់ននូវចវីរលអ 
(កល្ោណកមយ្ត ំ ឧបាទាយ)”  នដល់ ភកិខុយកតមប្តទឈំនើងចិតថ ចង់

 នប្តរប ់លអ ចង់ នប្តរប ់វឈិ   ។  ករឈនាោះមាន មភ័នននឹង ករឈនោះថ្វ 
“លប ិនឈបើកណំត់ (អាបបជជយ្យ បច)” ។ លប ិនឈបើភិកខុកណំតប់្បបឈនោះ ជន
ដឈំ ើងតថ្មវទិញចីវរដល៏អឈលើ ពីបណំងដបូំង ឈោយសារប្ត កររប ់ភិកខុ ឈនាោះ 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងលបឈយារកណំត់ឈនាោះឯង ។ ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ 
កបុងែណៈ នមក ។ ប្បបប្ផនថ្នការលោះឈចញ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ អបក ិកា
របផលីជាបឈៅតមនយ័ដូឈចបោះ ៖ 
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 “ឥទំ បម ភបនត ចីវរំ បុបពវ អប្បវារតិំ អញ្ជាតកំ គ្ហបតិកំ ឧបសងក-
មិតាា វិកប្ប ំអាបននំ នសិ្សគ្គយិំ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន ឈនោះជាចីវររប ់ែញុ ំ
លពោះករុណា ប្ដលឈរមនិ នបវារណាជាមុន ប្ដលែញុលំពោះករុណាចូលឈៅរក
រហបតីមនិប្មនជាញតិ ឈហើយឈធឝើការកណំត់ ចីវរឈនោះជានិ សរគិយ”១ ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើការកណំត់កបុងចីវរ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ,   
តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនញតិ កបុងញតិ ឬភកិខុមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- មហគ្្ឃ ំបចតាបបតកុាម ំអប្បគ្ឃ្ំ វទនតស្ស = ភិកខុ ល ប់ឲរទិញតថ្មវតចិ 
ចឈំ ោះទាយកប្ដលចង់ទិញតថ្មវឈលចើន 

២- ឯបតបនវ មូបលន អញ្ញ ំឯវរូប ំបទហតី ិវទនតស្ស = ភិកខុ ល ប់ឲរទិញចវីរ
ប្បបឈនាោះឈផសងឈទៀត ឈោយតថ្មវតិចឈនាោះ 

៣- ញាតកបប្វារិបត វញិ្ជាបបនតស្ស = ភកិខុ ុចំឈំ ោះញតកជនឬបវារតិជន 
៤- អតតបន្ន ធបនន គ្ណហនតស្ស = ភិកខុកានយ់កឈោយលទពររប ់ែវួន 
៥- ឧមមតតកស្ស   = ភកិខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៦៦ ។ 
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ចីវបរ ភបិយ្ោកម្យតា  = ចង ់នថ្លកប្លងកបុងចវីរ 
២- អញាតកវិញ្ញតត ិ =  ុចំឈំ ោះអញ្ញដ តកជន (ជនមនិប្មនញត)ិ 
៣- តាយ បដ្លិាបភា =  នមកឈោយការ ុឈំនាោះ 

  មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ  ុទនប្តដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៤ (រជឺា 
 ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាឧបកខដ ិកាខ បទទី ៨ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- ទុតយិឧបកាដសកិាា បទ 
៩- ភិកខុំ បបនវ ឧទទសិ្ស ឧភិននំ អញ្ជាតកានំ គ្ហបតីនំ វា គ្ហបតាននី ំ

វា បបចចកចីវរបចតាបន្ន ឧបកខដ្ដ បហានតិ : ឥបមហិ មយ ំ                
បបចចកចីវរបចតាបបនហិ បបចចកចីវរាន ិ បចតាបបតាា ឥតថន្នាមំ ភកិខុ ំ
ចីវបរហ ិ អចាាបទសា្ោតិ ។ តរត បច បសា ភកិខុ បុបពវ អប្បវារបិតា 
ឧបសងកមតិាា ចីវបរ វិកប្បំ អាបបជជយ្យ : សាធ ុ វត មំ អាយសមបន្នា 
ឥបមហ ិបបចច-កចីវរបចតាបបនហ ិឯវរបូំ វា ឯវរបូំ វា ចីវរំ បចតាបបតាា 
អចាាបទថ ឧបភា វ សន្នា ឯបកន្នត,ិ កល្ោណកម្យត ំឧបាទាយ, 
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

៩- ឈបើមានតថ្មវចីវរឈផសងោប  ប្ដលរហបតីកឋី រហបតនីកឋី ពីរនាក់ មិនប្មនជា
ញតិ ឈរឧទធិ ចឈំ ោះភិកខុ មួយរូបឈហើយ តមកល់ទុកថ្វ : “ឈយើងនឹងទិញចីវរ
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ឈផសងោប ឈោយតថ្មវចីវរឈផសងោប ទាងំឈនោះឈហើយ នឹងឲរភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះឈ វៀក
ដណឋ ប់ចីវរទាងំឡាយ” ។ ឈបើភកិខុ ប្ដលឈរមិន នបវារណាជាមុនឈនាោះ 
ចូលឈៅកបុងទីឈនាោះឈហើយ កណំត់ចីវរឈោយ ករថ្វ : “លអឈហើយ អបកមាន
អាយុទាងំឡាយ ! អបកទាងំពីរចូររួបរួមជាមួយោប ទិញចីវរប្បបយា៉ា ងឈនោះៗ 
ឈោយតថ្មវចីវរឈផសងោប ទាងំឈនោះឈហើយ ចូរឲរមកអាតយ ឈ វៀកដណឋ ប់ចុោះ”, 
ឈល ោះអាល ័យឈ ចកឋចីង ់ននូវចីវរលអ, ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភកិខុ ឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាទុតយិឧបកាដសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិឧបកខដ ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 អបក ិការបផលីជាបឈ ចកឋីពនរល់ តមនយ័ខាងឈលើឈនោះប្តមា៉ាងចុោះ 
ដផតិថ្វ  ិកាខ បទឈនោះ ហាក់ដូចជាអនុបផញ្ដតថិរប ់ ិកាខ បទមុន ។ ឈ ចកឋីប្បវក
ោប កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានប្តមា៉ាង រឺកបុង ិកាខ បទមុន ភិកខុ ឈធឝើការ ងកត ់ងកិន
ចឈំ ោះជនប្តមួយនាក ់ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ភិកខុ ឈធឝើការ ងកត់ ងកនិចឈំ ោះជនពីរ
នាក់ ។ ឯ ករដ៏ឈ    ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទមុនទាងំអ ់ ។ កាល
ភិកខុ ឈធឝើការ ងកត់ ងកិនយក ចឈំ ោះជនឈលចើននាក់ អបក ិការបផលីជាបអាបតថិ តម 
ប្ដលឈោក ងកត់ ងកិនយកចឈំ ោះជនពីរនាក់ដូឈចាប ោះ ។ កបុងការលោះឈចញវញិ  
អបក ិការបផលីជាបវចឈីភទ ឈៅតមន័យដូឈចបោះ ៖ 
 “ឥទ ំបម ភបនត ចីវរ ំបុបពវ អប្បវារបិត អញ្ជាតបក គ្ហបតិបក ឧបស-
ងកមតិាា វិកប្បំ អាបននំ នសិ្សគ្គយិំ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន ឈនោះជាចីវររប ់
ែញុ ំ ប្ដលែញុ ំចូលឈៅរករហបតីមិនប្មនជាញតិ មិន នបវារណាជាមុន ឈហើយ 
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កណំត់ ចីវរឈនោះជានិ សរគយិ”១ ។  
( ិកាខ បទឈនោះ ជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, 

បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 
ពណ៌នាទុតយិឧបកខដ ិកាខ បទទី ៩ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
១០- រជសកិាា បទ 

១០- ភិកខុំ បបនវ ឧទទសិ្ស រាជា វា រាជបភាបគាា វា រព្វហមបណា វា            
គ្ហបតិបកា វា ទូបតន ចីវរបចតាបនំ បហបិណយ្យ : ឥមនិ្ន      
ចីវរបចតាបបនន ចីវរ ំ បចតាបបតាា ឥតថន្នាម ំ ភិកខុ ំ ចីវបរន                   
អចាាបទហីតិ ។ បសា បច ទូបតា តំ ភិកខុំ ឧបសងកមតិាា ឯវំ វបទយ្យ : 
ឥទំ បោ ភបនត អាយសមនតំ ឧទទិស្ស ចីវរបចតាបន ំអាភត,ំ បដ្គិ្គណាហ
តុ អាយសាា ចីវរបចតាបននត ិ ។ បតន ភកិខុន្ន បសា ទូបតា ឯវមស្ស   
វចនីបយា : ន បោ មយ ំ អាវុបសា ចីវរបចតាបន ំ បដ្ិគ្គណាហម,       
ចីវរញ្ច បោ មយំ បដ្គិ្គណាហម កាបលន កប្បយិនតិ ។ បសា បច      
ទូបតា ត ំភិកខុំ ឯវំ វបទយ្យ : អតថ ិបន្នយសមបតា បកាច ិបវយ្ោវចចក-
បរាត ិ ។ ចីវរតថិបកន ភកិខបវ ភិកខនុ្ន បវយ្ោវចចកបរា នទិទិសិតបព្វា   
អារាមិបកា វា ឧបាសបកា វា ឯបសា បោ អាវុបសា ភិកខូន ំ
បវយោ្វចចកបរាត ិ។ បសា បច ទូបតា តំ បវយោ្វចចករំ សញ្ជាបបតាា, ត ំ
ភិកខុំ ឧបសងកមតិាា, ឯវំ វបទយយ្ : យំ បោ ភបនត អាយសាា បវយោ្វចច-
ករំ និទទិស,ិ សញ្ញបតាា បសា មយា,  ឧបសងកមត ុ អាយសាា,        

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៧៣ ។ 
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កាបលន ចីវបរន ត ំ អចាាបទស្សតតី ិ ។ ចីវរតថិបកន ភិកខបវ ភិកខនុ្ន 
បវយោ្វចចកបរា ឧបសងកមតិាា ទវិតតិកខតតុំ បចាបទតបព្វា សាបរតបព្វា    
អបតាា បម អាវុបសា ចីវបរន្នតិ ។ ទវតិតកិខតតុំ បចាទយោបន្ន              
សារយោបន្ន តំ ចីវរំ អភិនបិាាបទយ្យ, ឥបចចត ំ កុសល;ំ បន្ន បច       
អភិនបិាាបទយ្យ, ចតកុខតតុំ បញ្ចកខតតុ ំ ឆកខតតុបរម ំ តណុហីភូបតន     
ឧទទិស្ស ឋាតពវ;ំ ចតកុខតតុំ បញ្ចកខតតុំ ឆកខតតុបរម ំ តណុហីភូបតា       
ឧទទិស្ស តិដ្ឋោបន្ន ត ំចវីរំ អភិនបិាាបទយ្យ, ឥបចចតំ កុសលំ; បន្ន បច 
អភិនបិាាបទយ្យ, តបតា បច ឧតតរឹ វាយមោបន្ន តំ ចីវរំ អភិនិបាាបទយ្យ, 
និស្សគ្គយិ ំបាចតិតិយ;ំ បន្ន បច អភិនបិាាបទយ្យ, យតស្ស ចីរវបចតាបនំ 
អាភតំ, តតថ សាម ំ វា គ្នតពវ ំ ទបូតា វា បាបហតបព្វា យ ំ បោ តុបមហ            
អាយសមបន្នា ភកិខុ ំ ឧទទសិ្ស ចីវរបចតាបន ំ បហណិិតថ, ន ត ំ តស្ស 
ភិកខុបន្ន កញ្ចិ អតថំ អនុបភាតិ, យញុ្ជន្នាយ-សមបន្នា សកំ, ោ បវា     
សកំ វិនស្ាត ិ។ អយំ តតថ សាមចីិ ។ 

១០- លពោះរាជាកឋ ីរាជអាមាតរកឋី ល ហយណ៍កឋី រហបតីកឋី  នឧទធិ ចឈំ ោះភកិខុ
មួយរូបឈហើយ បញ្ជូ នតថ្មវចីវរឈៅលបឈរនតមអបកបឈលមើថ្វ : “អបកឯងចូរទិញ 
ចីវរឈោយតថ្មវចីវរឈនោះឈហើយ ចូរលបឈរនភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះឲរឈ វៀកដណឋ ប់
ចីវរ” ។ ឈបើបឈលមើឈនាោះ ចូលឈៅរកភិកខុ ឈនាោះឈហើយ និយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ : 
“ឈោកមាច  ់ តថ្មវចីវរឈនោះ ែញុ លំពោះករុណានាមំកចឈំ ោះឈោកអបកមានអាយុ, 
 ូមឈោកអបកមានអាយុទទួលយកតថ្មវចីវរចុោះ” ។ ភិកខុ ឈនាោះ លតូវនិយាយ
នឹងបឈលមើឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “មាប លអាវុឈសា ! ឈយើងទទួលយកតថ្មវចីវរពំុ
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 នឈទ, ឈយើងទទួល នប្តចីវរដ៏ មរួរ ឈោយកាលរួរ” ។ ឈបើបឈលមើឈនាោះ
 ួរភិកខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ឈោកអបកមានអាយុ មានឈវយាវចចករណាមួយ
ប្ដរ” ? មាប លភិកខុទាងំឡាយ ! ភិកខុអបកលតូវការចីវរ របផបីង្គា ញល ប់ឈវយាវចចករ 
រឺឈញមវតថឬឧ  កថ្វ : “មាប លអាវុឈសា ! អបកឈនោះឯងឈហើយ ជាឈវយាវចច
កររប ់ភកិខុទាងំឡាយ” ។ ឈបើបឈលមើឈនាោះ  ននិយាយពនរល់ឈវយាវចចករ
ឈនាោះឲរចូលចតិថឈហើយ កចូ៏លឈៅរកភកិខុ ឈនាោះ ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “បពិលត
ឈោកដច៏ឈលមើន ! ឈោកអបកមានអាយុបង្គា ញល បនូ់វឈវយាវចចករណា, 
ឈវយាវចចករឈនាោះ រឺែញុ លំពោះករុណា នពនរល់ឲរចូលចិតថឈហើយ;  ូមឈោក
អបកមានអាយុ ចូលឈៅរកឈរចុោះ ឈរនឹងឲរឈោកឈ វៀកដណឋ បច់ីវរតម
កាល” ។ មាប លភិកខុទាងំឡាយ ! ភិកខុអបកលតូវការចវីរ របផចូីលឈៅឈតឿនទារ 
រលឹំកឈវយាវចចករពីរបីឈលើកថ្វ : “មាប លអាវុឈសា ! អាតយ លតូវការចីវរ” ។ 
កាលឈបើភិកខុ ឈៅឈតឿនទារ រលឹំកអ ់ពីរបីឈលើក កញុ៏ងំចីវរឈនាោះឲរ ឈលមច
 ន, ការ ន ឈលមចដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាការលបថ្ព; ឈបើពំុ ន ឈលមចឈទ, ភកិខុ
របផឈីៅឈរឈ ងៀមចឈំ ោះមុែ បួនឈលើក ល ឈំលើក ល មួំយឈលើកយា៉ា ងឈលចើន; 
កាលឈបើភិកខុឈរឈ ងៀមចឈំ ោះមុែ បួនឈលើក ល ឈំលើក ល មួំយឈលើកយា៉ា ង
ឈលចើនបផុំតឈហើយ ក៏ញុងំចីវរឈនាោះឲរ ឈលមច ន, ការ ន ឈលមចដូឈចបោះ
នុ៎ោះ ជាការលបថ្ព; ឈបើពំុ ន ឈលមចឈទ, កាលឈបើភកិខុ ឈនាោះ ឈចោះប្តពាយាម
ឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះ ទាល់ប្ត ន ឈលមចចីវរឈនាោះមក, ចីវរឈនាោះជា
និ សរគយិ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ; ឈបើពំុ ន ឈលមចឈទ, បឈលមើឈនាោះ
នាតំថ្មវចីវរមកឈដើមផភីិកខុ ឈនាោះ អពីំ មាប ក់អបកណា, ភិកខុរបផឈីៅែវួនឯង ឬ
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ឈលបើបឈលមើឲរឈៅកបុង មាប កអ់បកឈនាោះថ្វ :  “មាប លអបកមានអាយុទាងំឡាយ ! 
អបកទាងំឡាយបញ្ជូ នតថ្មវចីវរឈៅចឈំ ោះភិកខុ រូបណា, តថ្មវចីវរឈនាោះ ពំុ ឈលមច
លបឈយាជន៍បនថិចបនថួចដល់ភកិខុ រូបឈនាោះឈទ, អបកមានអាយុទាងំឡាយ ចូរទារ
យករប ់អបកវញិចុោះ, លទពររប ់អបកទាងំឡាយ ចូរកុវំនិា ែូចឈ ើយ” ។  
ឈនោះជាសាមីចកិមយ រឺឈ ចកឋីលបលពឹតថដ ៏មរួរកបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ 

១០- ពណ៌នារជសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរាជ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “រាជអាមាតរ (រាជភាបគាា)” មានវឈិលោោះថ្វ ជនអបកមានកិចច
បរឈិភារលទពរ មផតថិអពីំលពោះរាជា ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ជនឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ រាជអាមាតរ 
(រាជបភាបគាា) ។  លីកប្នវងែវោះថ្វ “រាជបភាបគាា”  នឈ ចកឋថី្វ ជនឈនាោះមាន
ឈភារៈអពីំលពោះរាជា ។  ករថ្វ “តថ្មវចីវរ (ចីវរបចតាបនំ) រឺជាអកបផយិវតទុ  មាន
ល ក់ជាឈដើម ។  ករថ្វ “បញ្ជូ ន (បហិបណយ្យ)” រឺ ឈផញើឈៅ ។  ករប្ដលឈ ល
ថ្វ “ឈនោះ (ឥមនិ្ន)” ជាឈដើម រឺឈដើមផបីង្គា ញឈ ចកឋបីរ ុិទនិថ្នដឈំណើ រមក ។ ពិត
ណា ់ លប ិនឈបើឈរបញ្ជូ នមកថ្វ “អបកចូរលបឈរនតថ្មវចីវរឈនោះ ដល់ភិកខុ ឈ យ្ ោះ
ឈនោះ”, ភកិខុមិនលតូវល រពនអកបផយិវតទុ  បង្គា ញកបផយិការកៈឈទ ឈល ោះដឈំណើ រមក
មិនបរ ុិទន ។  ករថ្វ “នាមំក (អាភតំ)” រ ឺនាយំកមក (អានីតំ) ។  ករជាឈដើម
ថ្វ “ឈយើងទទួលយកតថ្មវចីវរពំុ នឈទ (ន បោ មយំ)” រឈឺ លឈដើមផបីង្គា ញឲរ
ឈឃើញថ្វ តថ្មវចីវរឈនោះ ជាអកបផយិៈ ឈោយសារប្ត កររប ់អបកបឈលមើមាន
 ភាពដូឈចបោះ ឈទាោះបនីាមំកឈោយ ករកបផយិៈក៏ឈោយ ដូឈចាប ោះ នជាតថ្មវចីវរ
ឈនាោះលតូវប្តបដិឈ ធ (ហាមោត់) ។  
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ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ វតទុ និ សរគិយ (នសិ្សគ្គយិវតថ)ុ មាន ៤ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- សុវណណ ំ  = មា  
២- រជត ំ   = ល ក ់
៣- កហាបបណា  = កហាបណៈ 
៤- ោសបកា  = មា កៈ 
 ឯវតទុ ទុកកដ (ទុកកដ្វតថ)ុ មានដូចជា ៖ 
១- មតាា   = ប្កវមុកាឋ  
២- មណ ិ   = ប្កវមណី 
៣- បវឡុរិបយា  = ប្កវថ្ពទូររ 
៤- សបង្ខា   =  ័ងខ 
៥- សិលា   =  ិោ 
៦- បវាឡ ំ   = ប្កវលប   
៧- បលាហិតបង្ខា  = ប្កវទទឹម 
៨- មសារគ្លល  = ប្កវប្ភបកឆ្យ  ឬប្កវពលពុោះ 
៩- សតត ធញ្ជាន ិ  = ធញ្ដជាតិ ៧ លបឈភទ១ 
១០- ទាស ី   = ែញុ លំ ី 
១១- ទាបសា  = ែញុ លំបុ  
១២- បមតត ំ   = ប្ល  
១៣- វតថ ុ   = ចមាក រ 
១៤- បបុាារាបោ  =  ួនទក ឈឈើ 
១៥- ផលរាោទបយា =  ួនប្ផវឈឈើ ជាឈដើម 

                                                           
១ ធញ្ដជាត ិ៧ ឈភទរ ឺ៖ ១) សាលិ = ល ូវសាលី, ២) វីហ ិ= ល ូវែាយ, ៣) យបវា  = ល ូវដឈំណើ ប ៤) បគា-
ធុបោ = ល ប្ង៉ា, ៥) កងគ ុ= ឈពភ , ៦) វរបកា = ឈ តឬ កួយ, ៧) កុរទសូបកា = ឈមយ ប្រលលក ។ 
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 ការប្ដលភកិខុទទួលឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួនកឋី ឈដើមផលីបឈយាជន៍ឈចតិយ,  ងឃ, 
រណៈ, ឬបុរគលកឋី មនិរួរ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ករប្ដលឈ លថ្វ “ឈយើងទទួល
យកតថ្មវចីវរពំុ នឈទ (ន បោ មយំ)” រឈឺដើមផបីង្គា ញថ្វ “ការឈលតកអរចឈំ ោះ
តថ្មវចីវរឈនាោះ មិនរួរ” ។  ករថ្វ “ឈយើងទទួល នប្តចីវរ (ចីវរញ្ច បោ មយ ំ  
បដ្ិគ្គណាហម)” រឺ ករឈនោះរួរប្តនិយាយ ឈល ោះឈរនាមំកចឈំ ោះែវួន ឈហតុឈនាោះ
 នជាឈោកឈ ល ។  ករថ្វ “ឈោយកាល (កាបលន)” រឺ ឈោយកាលដ៏ មរួរ 
 នឈ ចកឋថី្វ ឈយើងមានឈ ចកឋីលតូវការកបុងឈពលណា ឈយើងនឹងទទួលកបផយិ-
ចីវរ កបុងឈពលឈនាោះ ។  ករថ្វ “ឈវយាវចចករ (បវយោ្វចចកបរា)” រឺ កបផយិការកៈ 
(អបកឈធឝើវតទុឲររួរ) ។  ករថ្វ “របផបីង្គា ញ (នទិទិសតិបព្វា)” ឈនោះ ចាត់ថ្វជា ករ
អនុញ្ញដ ត ឈល ោះឈរ ួរឈោយ ករកបផយិៈថ្វ “ឈោកអបកមានអាយុមានឈវយា-
វចចករណាមួយប្ដរ ? (អតថិ បន្នយសមបតា បកាចិ បវយោ្វចចកបរា)” ។ ប៉ាុប្នថឈបើ
ទូត (បឈលមើ) និយាយថ្វ “ឈតើនរណាទទួលតថ្មវចីវរឈនោះ” ឬថ្វ “ែញុ នឹំងឲរដល់នរណា” 
ភិកខុមនិលតូវបង្គា ញឈ ើយ ។  ករថ្វ “ឈញមវតថឬឧ  ក (អារាមិបកា វា 
ឧបាសបកា វា)” ឈនោះ រឺឈ លឈដើមផ ីរុប ។ ប៉ាុប្នថថ្វ ជនណាក៏ឈោយចុោះ ឈលើក
ប្លងប្ត ហធមយិកទាងំ ៥ ឈចញ  ុទនប្តរួរឈធឝើជាកបផយិការកៈ ន ។  ករថ្វ 
“មាប លអាវុឈសា អបកឈនោះឯងឈហើយ (ឯបសា បោ អាវុបសា)” ឈនោះ រឺឈ លឈដើមផ ី
បង្គា ញ ករកបផយិៈដល់ភិកខុ  ។ ពិតណា ់ ភិកខុទាងំឡាយ លតូវប្តឈ លយា៉ា ង
ឈនោះឯង ។ ភិកខុមនិលតូវឈ លថ្វ “អបកចូរឲរដល់អបកឈនាោះ” ដូឈចបោះជាឈដើមឈទ ។  

 ករថ្វ “ឈវយាវចចករឈនាោះ រឺែញុ លំពោះករុណា នពនរល់ឲរចូលចិតថឈហើយ 
(សញ្ញបតាា បសា មបយា)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈវយាវចចករឈនាោះ រឺែញុ លំពោះករុណា
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បង្គគ បឈ់ហើយ កាលឈបើឈោកមាច  ់លតូវការចីវរ ឈរនឹងលបឈរនចីវរដល់ឈោកមាច  ់ 
យា៉ា ងណា ែញុ លំពោះករុណា នល ប់ឈរយា៉ា ងឈនាោះឈហើយ ។ លុោះប្តទូត នល ប់
ឈវយាវចចករយា៉ា ងឈនោះ ិន ឈទើបភកិខុ រួរឈៅឈតឿនទារឈវយាវចចករឈនាោះ ន មនិ
ប្មនឈល ោះឈហតុលតឹមប្តឲរកបុងថ្ដឈវយាវចចករឈនាោះឈហើយឈៅឈទ ។ ប៉ាុប្នថឈបើទូត
បង្គា ញកបុងទីចឈំ ោះមុែថ្វ “ឈនោះជាឈវយាវចចករ”, ន័យមួយឈទៀត ទូតលបរល់តថ្មវ
ចីវរកបុងថ្ដឈវយាវចចករឈនាោះ កបុងទីចឈំ ោះមុែដូចោប  បង្គគ បថ់្វ “អបកចូរទិញចីវរ
លបឈរនដល់លពោះឈថរៈ” ដូឈចបោះឈហើយ ក៏ឈចញឈៅ កាលឈបើដូឈចបោះ ឈទាោះបទូីតមិន
 ននិយាយថ្វ “ឈវយាវចចករឈនាោះ រឺែញុ លំពោះករុណា នពនរល់ឲរចូលចតិថឈហើយ” 
ក៏ឈោយ ការប្ដលភិកខុ ឈៅឈតឿនទារចីវរឈនាោះ រួរ ។ លប ិនឈបើទូតឈៅល ប់ភិកខុថ្វ 
“ែញុ លំពោះករុណានឹងលបរល់តថ្មវចីវរកបុងថ្ដឈវយាវចចករឈនាោះ  ូមឈោកមាច  ់ទទួល
ចីវរ” ដូឈចបោះឈហើយក៏ឈចញឈៅ ន័យមួយឈទៀត ទូតបញ្ជូ នអបកឈផសងឲរឈៅល ប ់
កាលឈបើដូឈចបោះ ការប្ដលភកិខុ ឈតឿនទារអបកឈលៅឈនោះ ករួ៏រប្ដរ ។  

 ករថ្វ “ទូត (ទបូតន)” ឈនោះ លតមឹប្តជាឈទ នាប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឈទាោះបជីន
ណាក៏ឈោយ ឲរប្តនាមំកឈោយែវួនឯង ឈហើយបដិបតថិយា៉ា ងឈនោះ  ូមផកីបុងជន
ឈនាោះ ក៏លតូវមានលកខណៈឈនោះប្ដរ ។  ករថ្វ “មាប លអាវុឈសា អាតយ លតូវការចីវរ  
(អបតាា បម អាវុបសា ចីវបរន)” ឈនោះជាការបង្គា ញនូវលកខណៈឈតឿនទារ ។ ពិត
ណា ់ លប ិនឈបើភកិខុ ឈតឿនទារឈោយវាចា ឈនោះឯងជា ករប្ដលភកិខុ លតូវឈ ល 
ពំុឈនាោះឈទ ភកិខុ លតូវឈ លឈោយភាសាណាមួយ ឲរចឈំ ចកឋីថ្ន ករឈនាោះក៏ ន ។ 
ប៉ាុប្នថការប្ដលភកិខុ ឈ លឈោយន័យជាឈដើមថ្វ “អបកចូរឲរដល់អាតយ  អបកចូរនាមំក
ឲរអាតយ ” ដូឈចបោះ មិនរួរឈទ ។  ករថ្វ “ឲរ ឈលមច ន (អភិនបិាាបទយយ្)”  ន
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ឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ ឈធឝើវចីឈភទឈតឿនទារ ៣ ឈលើកយា៉ា ងឈនោះ ក៏ ឈលមច ន ទាកទ់ង
នឹងការ នចីវរឈនាោះមក ។  ករថ្វ “ការ ន ឈលមចដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាការលបថ្ព 
(ឥបចចត ំកុសល)ំ” មានន័យថ្វ ការ ន ឈលមចឈនាោះ លអឈហើយ ។  

 ករថ្វ “ល មួំយឈលើកយា៉ា ងឈលចើនបផុំត (ឆកខតតបុរមំ)” ឈនោះ ជា ករ
នបុ ំកលិងគល បក់ារឈកើតឈ ើង ។ ពិតណា ់ ភិកខុ ឈនាោះលតូវឈរឈ ងៀមឈោយ
 ឈំៅចីវរ កណំតល់តឹម ៦ ឈលើកយា៉ា ងឈលចើនបផុំត មិនលតូវអងគុយ មិនលតូវទទួល
អាមិ  មនិលតូវឈ លធម ៌។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើឈរ ួរថ្វ “ឈោកមាច  ់និមនថមក ឈល ោះ
ឈហតុអឝី ?” ភកិខុ លតូវឈ ល នលតឹមប្ត ករប៉ាុឈណតោះ រឺ “មាប លអាវុឈសា អបកចូរដឹង
ចុោះ (ជាន្នហ ិអាវុបសា)” ។ លប ិនឈបើភិកខុ ឈធឝើការអងគុយជាឈដើម ឈ យ្ ោះថ្វឈោក
ឈធឝើឲរការឈរែូច ឈធឝើឲរឈហតុមកវនិា  និយាយ ករឈនោះឈ ើងឈដើមផបីង្គា ញ
លកខណៈថ្នការឈតឿនទារឈោយកាយ ។ កបុងការឈតឿនទារឈោយកាយឈនាោះ ឈបើ
កណំត់យា៉ា ង ុលកឹត តមឈ ចកឋីអនុញ្ញដ តនូវការឈតឿនទារ ៣ ដង, និងការឈរ 
៦ ដង ដូឈចបោះ នឹងឈឃើញ នថ្វ ការឈរលតូវ នអនុញ្ញដ តឲរជាឈទឝដង ថ្នការ
ឈតឿនទារ ឈល ោះឈហតុឈនាោះលប ិនឈបើភិកខុ ឈតឿនទារប្តមា៉ាង មនិ នឈរឈទ ភិកខុ
អាច នការឈតឿនទារ ៦ ដង ។ លប ិនឈបើភិកខុឈរប្តមា៉ាង មិន នឈតឿនទារឈទ 
ឈោកអាច នការឈរដល់ឈៅ ១២ ដងឯឈណាោះ ។ លប ិនឈបើភិកខុ ឈធឝើទាងំ ២ 
យា៉ា ង (ទាងំឈតឿនទារទាងំឈរ) ឈោកលតូវខាតបងក់ារឈរ ២ ដង ឈោយសារប្ត
ការឈតឿនទារ ១ ដង ។ កបុងឈនាោះ ភិកខុណាឈៅឈរឿយៗ កបុងថ្ថងប្តមួយ ឈតឿនទារ ៦ 
ដង, នយ័មួយឈទៀត ភិកខុ ឈៅប្ត ១ ដងរត់ និយាយ ៦ ដងថ្វ “មាប លអាវុឈសា 
អាតយ លតូវការចីវរ”,  ូមផភីកិខុ ឈៅឈរឿយៗ កបុងថ្ថងប្តមួយ ឈរ ១២ ដងក៏ដូចោប ប្ដរ ។ 
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មួយឈទៀត ភិកខុ ឈៅប្ត ១ ដងរត់ ឈរកបុងទីឈនាោះៗ  ូមផភីិកខុ ឈនាោះក៏ខាតបង ់ នូវ
ការឈតឿនទារទាងំអ ់ផង នូវការឈរទាងំអ ់ផង ។ នឹង ច់និយាយឈៅថឝី ដល់
ភិកខុ ប្ដលឈធឝើយា៉ា ងឈនោះ កបុងថ្ថងឈផសងៗ ។ ឈនោះជាឈ ចកឋីវនិិចឆ័យកបុង ករថ្វ “ល  ំ
មួយឈលើកយា៉ា ងឈលចើនបផុំត (ឆកខតតុបរមំ)” ឈនាោះ ។ 

ក៏ប៉ាុប្នថថ្វ កបផយិការកៈទាងំឡាយណា ប្ដលទាយកបង្គា ញកបុងទី 
ចឈំ ោះមុែ ឈោយែវួនឯងទធ ល់ ការប្ដលភកិខុ ឈតឿនទារកបផយិការកៈទាងំឡាយ
ឈនាោះ  ូមផដីល់ ១០០ ដង ក៏រួរប្ដរ ។ ចបំ្ណកឯជនណាមួយជាកបផយិការកៈ
ចឈំ ោះមុែ (សមមមុវិវដ្កប្បយិការកៈ) ផង និងជាកបផយិការកៈក ំងំមុែ 
(បរមមមុកបប្ិយការកៈ) ផង ប្ដលភកិខុ និងទូត មិន នបង្គា ញឈសាោះ ភិកខុមិន
លតូវនិយាយអឝីនឹងកបផយិការកៈឈនាោះឈ ើយ ។ តមលបការប្ដលឈ លមកឈនោះ 
ឈឃើញថ្វ   កបផយិការកៈមាន ១០ លបឈភទ កបុង ិកាខ បទនិ សរគិយឈនោះ ។  

 ករថ្វ “កាលឈបើភកិខុ ឈនាោះ ឈចោះប្តពាយាមឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះ 
(តបតា បច ឧតតរ)ឹ” រឺភកិខុពាយាមឈលើ បរមិាណថ្នការឈតឿនទារនិងការឈរ
តមប្ដល នល បឈ់ហើយ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដរាល់លបឈយារ ។ ចីវរឈនាោះ ជា
និ សរគយិ កបុងែណៈប្ដល នមក ។ ឯប្បបប្ផនថ្នការលោះឈចញ កបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ អបក ិការបផលីជាបឈៅតមន័យដូឈចបោះ ៖ 

“ឥទំ បម ភបនត ចីវរ ំ អតិបរកតិកខតតុំ បចាទន្នយ អតិបរកឆកខតតុ ំ    
ឋាបនន អភនិិបាាទិត ំនសិ្សគ្គយិំ = បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន ឈនោះជាចីវររប ់
ែញុ លំពោះករុណា  ឈលមច នឈោយការឈតឿនទារឈលើ ពី ៣ ដង ឈោយការឈរ
ឈលើ ពី ៦ ដង ជានិ សរគយិ”១ ។  
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៨៤ ។ 
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 ករថ្វ “បឈលមើឈនាោះនាតំថ្មវចវីរមកឈដើមផភីិកខុ ឈនាោះ អពីំ មាប ក់អបកណា 
(យតស្ស ចីវរបចតាបនំ អាភតំ)”  នឈ ចកឋថី្វ តថ្មវចីវរប្ដលនាមំកឈដើមផភីិកខុ
ឈនាោះអពីំអបកណា អពីំឈ ឋច ឬរាជអាមាតរ ។  លីកប្នវងែវោះថ្វ “យតវស្ស” ឈទាោះ
យា៉ា ងឈនោះក៏ឈោយ ឈ ចកឋីឈៅប្តដូចោប ដប្ដល ។  ករថ្វ “កបុង មាប ក់អបកឈនាោះ 
(តតថ)” រកឺបុង មាប ក់រប ់ឈ ឋចអងគឈនាោះ ឬកបុង មាប ក់រប ់រាជអាមាតរឈនាោះ ។ 
តមពិត  ករថ្វ “កបុង មាប ក់ (សនតិបក)” ឈនោះ ជា ករ តថមីវភិតថិ ឈលបើល បឈ់ ចកឋី
ថ្វជិត (សមបីបតថ) ។  ករថ្វ “តថ្មវចីវរឈនាោះ ពំុ ឈលមចលបឈយាជនប៍នថិចបនថួច
ដល់ភិកខុ រូបឈនាោះឈទ (ន តំ តស្ស ភិកខុបន្ន កញ្ចិ អតថំ អនុបភាតិ)” រឺតថ្មវចីវរឈនាោះ 
មិនញុងំកមយ ូមផបី្តបនថិចបនថួចឲរ ឈលមចដល់ភកិខុ រូបឈនាោះឈទ ។  ករថ្វ “អបក
មានអាយុទាងំឡាយ ចូរទារយករប ់អបកវញិចុោះ (យញុ្ជន្នាយសមបន្នា សកំ)” 
រឺអបកមានអាយុទាងំឡាយ ចូរ ននូវលទពរជារប ់ែវួនវញិចុោះ ។  ករថ្វ “លទពរ
រប ់អបកទាងំឡាយ ចូរកុវំនិា ឈ ើយ (ោ បវា សកំ វិនស្ស)” រកុឺឲំរលទពររប ់
អបកទាងំឡាយអនថរធានឈ ើយ ។  ករថ្វ “ឈនោះជាសាមចីិកមយ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ 
(អយំ តតថ សាមចីិ)”  នឈ ចកឋីថ្វ សាមចីិកមយឈនោះ ជាទឈំនៀមអនុឈោមតម
 ិកាខ បទឈនាោះ ជាទឈំនៀមលបតិបតថិ មល បតមឈោកុតថរធម៌ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ 
កាលប្ដលភិកខុមនិឈធឝើយា៉ា ងឈនោះ ឈោកលតវូអាបតថិទុកកដ ឈល ោះែូចឈ ចកឋីលបតបិតថិ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈោកមនិ នរង់ចា ំ ឈៅឈពលប្ដលឧ  កល ប់ថ្វ “បពិលត
ឈោកដច៏ឈលមើន  ូមឈោកមាច  ់រងច់ាថំ្ថងឈនោះមួយថ្ថង ិន”១ ។ ជាសាធារណ-
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បផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលើ  កបុង
ការឈតឿនទារនិងការឈរប្ដលឈៅមិនទានល់រប់ឈៅឈ ើយ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបចាទន្នយ លបទធ = ភកិខុ ប្ដល នចីវរមក ឈោយការមនិឈតឿនទារ 
២- សាមិបកហ ិ បចាបទតាា ទិបនន = ភិកខុ ប្ដលមាច  ់ឈរឈតឿនទារ នយកមក
លបឈរន 

៣- ឧមមតតកស្ស   = ភកិខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- កប្បយិការកសស្ ភិកខនុ្ន នទិទិដ្ឋភាបវា = ភកិខុ នបង្គា ញកបផយិការកៈ 
២- ទូបតន អបប្ិតតា = ទូត នល បទ់ាងំ ងខាង 
៣- តទុតតរ ឹវាយាបោ = ពាយាមឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះ 
៤- បតន វាយាបមន បដ្លិាបភា =  នមកឈោយឈ ចកឋីពាយាមឈនាោះ 
 មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ  ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទទី 

៤ (រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នារាជ ិកាខ បទទី ១០ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ចប់ចីវរវរគទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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២- អកាសយិវគគ 
១- អកាសយិសកិាា បទ 

១- បយា បន ភកិខុ បកាសិយមសិ្សកំ សនថតំ ការាបបយ្យ, និស្សគ្គិយ ំ
បាចតិតយិំ ។ 

១- ភិកខុណាមួយ ឲរឈរឈធឝើ នទ័តោយឈោយ ូលត,  នទ័តឈនាោះជានិ សរគយិ 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

១- ពណ៌នាអកាសយិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈកា ិយ ិកាខ បទទី ១ ថ្នឈកា ិយវរគ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ោយឈោយ ូលត (បកាសយិមិស្សកំ)” រឺឈធឝើោយឈោយ
 រថ្  ូលត  ូមផបី្ត ១  រថ្  ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត រថ្  ូលតប្ដលលតូវ
ែរល់បកធ់ាវ ក់ចុោះ កបុងកប្នវងឈធឝើ នទ័តឈនាោះ ។  ករថ្វ “ នទ័ត (សនថតំ)”  ន
ដល់ ឈលរឿងកលមាលឬភួយមួយយា៉ា ង ឈធឝើឈោយ រថ្  ូលត លកាលលតួតឈលើោប  
ឈលើថ្ផធដ៏រាបឈ យើ ឈហើយឈល ោះទឹក យជាឈដើម ។  ករថ្វ “ឲរឈរឈធឝើ នទ័តឈនាោះជា
និ សរគយិ (ការាបបយ្យ និស្សគ្គយិំ)” រឺ ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងលបឈយារឈធឝើ
ែវួនឯងផង កបុងលបឈយារឈលបើឈរឲរឈធឝើផង ។  នទ័តឈនាោះ ជានិ សរគយិ កបុងឈពល
ប្ដល នមក ។ ឯប្បបប្ផនថ្នការលោះឈចញ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ អបក ិការបផ ី
លជាបឈៅតមនយ័ដូឈចបោះ ៖ 
 “ឥទំ បម ភបនត បកាសយិមិសស្កំ សនថតំ ការាបិតំ និស្សគ្គិយំ = 
បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ឈនោះជា នទត័ោយឈោយ ូលតរប ់ែញុ លំពោះករុណា ប្ដល 
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ឈលបើឈរឲរឈធឝើ ជានិ សរគយិ”១ ។  
 តឈៅ អបក ិការបផលីជាប នទ័តទាងំអ ់ ឈៅតមលនំា ំករឈនោះផងចុោះ 
ដផតិថ្វ លតមឹប៉ាុឈណតោះ អបក ិកាអាចយល់ នឈហើយ ដូឈចបោះ តឈៅមុែ ឈយើងប្លង
ពនរល់ នទ័តឈនាោះឈទៀតឈហើយ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុអា វ ី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើឈរឲរឈធឝើ នទ័តោយឈោយ ូលត ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ 
សាណតថកិៈ ឈល ោះទាកទ់ងនឹងការឈលបើឈរឲរឈធឝើឈដើមផលីបឈយាជន៍ដល់ែវួនឯង ។ ជា
ចតុកក ចតិថយៈ ឈៅឈពលប្ដលបឈងាើយនូវកចិចការប្ដលែវួនឈធឝើមិនទាន់ឈល ច ។ 
ភិកខុ ឈធឝើែវួនឯងឬឈលបើឈរឲរឈធឝើ ឈដើមផលីបឈយាជន៍អបកដថ្ទ និងភកិខុទទួល នយកមក
ឈលបើល  ់នូវ នទត័ប្ដលអបកដថ្ទឈធឝើឲរ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អានាបតថិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- វិតាន្នទិករបណ  = ភកិខុ ឈធឝើជាពិតនជាឈដើម 
២- ឧមមតតកស្ស   = ភកិខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភកិខុមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភកិខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ រឺ ៖ 
១- បកាសយិមិសស្កភាបវា =  នទ័តោយឈោយ ូលត 
២- អតតបន្ន អតាាយ សនថស្ស ករណការាបនំ = ឈធឝើែវួនឯងឬឈលបើឈរឲរឈធឝើ
នូវ នទ័ត ឈដើមផលីបឈយាជនដ៍ល់ែវួន 
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៣- បដ្ិលាបភា = ការប្ដល នមក ។  
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមានន័យដូច នឈ ល

ឈហើយ កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ (រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នាឈកា ិយ ិកាខ បទទី ១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- សទុនកាឡកសកិាា បទ 
២- បយា បន ភិកខ ុ សុទធកាឡកាន ំ ឯឡកបលាោនំ សនថត ំ          

ការាបបយ្យ, និសស្គ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។  

២- ភិកខុណាមួយ ឲរឈរឈធឝើ នទ័តឈោយឈរាមឈចៀមឈលយ  ុទន,  នទ័តឈនាោះជា 
និ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

២- ពណ៌នាសទុនកាឡកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ុទនកា ក ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈលយ  ុទន (សុទធកាឡកានំ)” រឺ ឈលយ ប្តមួយមុែ ឥតោយ
ឈោយពណ៌ដថ្ទផង ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងឈវសាលី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើ នទ័តប្បបឈនាោះ ។  ករដ៏ឈ    ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង
 ិកាខ បទទី ១ ។  

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមានន័យដូច នឈ ល
ឈហើយ កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ) ។ 

ពណ៌នា ុទនកា ក ិកាខ បទទី ២ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៣- អទវោគសកិាា បទ 
៣-  នវ ំបន ភិកខនុ្ន សនថត ំការយោបនន បទវ ភាគា សុទធកាឡកាន ំ

ឯឡកបលាោនំ អាទាតព្វា, តតយិំ ឱទាតានំ, ចតុតថំ បគាចរិយានំ ។ 
អន្នទា បច ភកិខុ បទវ ភាបគ្ សទុធកាឡកាន ំឯឡកបលាោនំ តតយិ ំ
ឱទាតានំ ចតុតថ ំ បគាចរិយានំ នវំ សនថត ំ ការាបបយ្យ, និស្សគ្គយិ ំ 
បាចតិតយិំ ។   

៣- កាលឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើ នទ័តថយ ី របផយីកឈរាមឈចៀមឈលយ  ុទនពីរភារ, ឈរាម
ឈចៀម មួយភារ ជាភារទីប,ី ឈរាមឈចៀមលកហមមួយភារ ជាភារទីបួន ។ 
ឈបើភិកខុមិនយកឈរាមឈចៀមឈលយ  ុទនពីរភារ ឈរាមឈចៀម ជាភារទីបី ឈរាមឈចៀម
លកហមជាភារទីបួនឈទ, ឈហើយឲរឈរឈធឝើ នទ័តថយ,ី  នទ័តឈនាោះជានិ សរគិយ 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ។ 

៣- ពណ៌នាអទវោគសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈទឝភារ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ពីរភារ (បទវ ភាគា)” រ ឺ២ ចបំ្ណក ។  ករថ្វ “របផយីក (អា-
ទាតព្វា)” រ ឺលតូវយក (គ្បហតព្វា) ។  ករថ្វ “លកហម (បគាចរិយាន)ំ រឺ ពណ៌
លកហមឈលពឿងៗ (កបិលវណណ) ។ ឈនោះជាឈ ចកឋីវនិិចឆ័យកបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ ភិកខុ
មានបណំងចង់ឈធឝើឈោយឈរាមឈចៀមលបមាណប៉ាុណាត  កបុងឈរាមឈចៀមទាងំឈនាោះ លតូវ
ថវឹងយកឈរាមឈចៀមឈលយ  ២ ចបំ្ណក, ឈរាមឈចៀម  ១ ចបំ្ណក និងឈរាមឈចៀម
លកហមឈលពឿង ១ ចបំ្ណក ។ កាលឈបើមានឈរាមឈចៀមឈលយ ឈលើ   ូមផបី្តមួយ
 រថ្ ក៏ឈោយ  នទត័ឈនាោះចាត់ថ្វជានិ សរគយិ ។ ប្តឈបើែឝោះ រួរវញិ ។  
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  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើ នទ័តប្បបឈនាោះ ។  ិកាខ បទឈនោះជាកិរយិាកិរយិា ។ ចបំ្ណកឯ
 ករដ៏ឈ    ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ១ ។  

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមានន័យដូច នឈ ល
ឈហើយ កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ) ។ 

ពណ៌នាឈទឝភារ ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ឈពលប្ដលលោះ នទត័ទាងំ ៣ យា៉ា ងឈនោះឈចញឈហើយ ឈបើ
ទុកជា នមកវញិក៏ឈោយ ក៏ពំុរួរឈលបើល  ់ ។  
 

៤- ឆពវសសសកិាា បទ 
៤- នវ ំបន ភិកខនុ្ន សនថតំ ការាបបតាា ឆពវសា្ន ិធាបរតពវំ ។ ឱបរន បច 

ឆននំ វស្ានំ តំ សនថត ំវសិ្សបជជតាា វា អវិស្សបជជតាា វា អញ្ញំ នវំ សនថត ំ
ការាបបយ្យ អញ្ញរត ភកិខុសមមតយិា, និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិ ំ។ 

៤- ឈបើភកិខុឲរឈរឈធឝើ នទ័តថយី របផឈីលបើល  ់ឲរដល់ល មួំយឆ្ប  ំ ។ ឈបើមនិទាន់
ដល់ល មួំយឆ្ប ឈំទ ភកិខុលោះឈចាល នទ័តឈនាោះកឋី មិនលោះកឋី ឈហើយឲរឈរឈធឝើ
 នទ័តថយដីថ្ទឈទៀត, ឈវៀរប្លងប្តភិកខុ ប្ដល ន មយតិអពីំ ងឃ,  នទត័ឈនាោះ
ជានិ សរគិយ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាឆពវសសសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឆពឝ ស ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “ឈបើមនិទាន់ដល់ ៦ ឆ្ប ឈំទ (ឱបរន បច ឆនន ំវស្ានំ)” រឺ តិចជាង ៦  
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ឆ្ប  ំខាងកបុង ៦ ឆ្ប  ំ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តភកិខុ ប្ដល ន មយតិអពីំ ងឃ (អញ្ញរត 
ភិកខុសមមតិយា)” រឺ ឈវៀរប្លងប្តភិកខុឈឺប្ដល ងឃ នលបទាន នទត មយតិឈនាោះ
ឈចញ ភិកខុ ប្ដលមិន ន មយតិ កាលឈបើឲរឈរឈធឝើ នទត័ឈផសង ខាងកបុង ៦ ឆ្ប  ំ នទត័ 
ឈនាោះជានិ សរគិយ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនពួកភកិខុ
ឈលចើនរូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើឈរឲរឈធឝើ នទ័តលបចាឆំ្ប  ំ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តភកិខុ
ប្ដល ន មយតិអពីំ ងឃ (អញ្ញរត ភិកខសុមមតយិា)” រជឺាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ
បទឈនោះ ។ ភិកខុមានជងំបឺ្ដល ន នទត មយតិអពីំ ងឃឈហើយ ដរាបណាជងំឺមនិ
ទាន់ជា ឬជាឈហើយកឈលមើកឈ ើងវញិ ដរាបឈនាោះ ឈោករួរឈធឝើ នទត័ឈរៀងរាល់ឆ្ប ំ
 ន ឈទាោះឈោកឈៅកបុងទីណាក៏ឈោយ ។  ូមផភីកិខុ ឈធឝើ នទត័ឈដើមផអីបកដថ្ទ និង
ភិកខុ ប្ដល ន នទ័តប្ដលអបកដថ្ទឈធឝើឲរ យកមកឈលបើល  ់ រួរ ។  ករដឈ៏   
 ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹងបឋម ិកាខ បទ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជាកិរយិា ឈល ោះការឈធឝើ
រប ់ភិកខុមានជងំ,ឺ ជាកិរយិាកិរយិា ឈល ោះការឈធឝើរប ់ភិកខុមានជងំ ឺ ឈោយមិន
 នឲរ ងឃឈធឝើ មយតិឲរ ។  

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមានន័យដូច នឈ ល
ឈហើយ កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ) ។ 

ពណ៌នាឆពឝ ស ិកាខ បទទី ៤ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- និសទីនសកិាា បទ 
៥- និសីទនសនថតំ បន ភិកខុន្ន ការយោបនន បុរាណសនថតស្ស    
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សាមន្នា សុគ្តវទិតថ ិ អាទាតព្វា ទុពវណណករណាយ ។ អន្នទា បច 
ភិកខុបុរាណសនថតស្ស សាមន្នា សុគ្តវទិតថ ឹ នវ ំ និសទីនសនថត ំ        
ការាបបយ្យ, និសស្គ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។  

៥- កាលឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើ នទ័ត លមាប់លទាប់អងគុយ របផយីក នទត័ចា ់ មួយ
ចអំាមលពោះ ុរត ឈោយជុវំញិមកផសផំង ឈដើមផនឹីងឈធឝើ នទ័តថយឈីនាោះឲរអន់
ពណ៌ ។ ឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើនិ ីទន នទត័ថយី មិនយក នទ័តចា ់ មួយចអំាម
លពោះ ុរត ឈោយជុវំញិមកផសោំយនឹង នទ័តថយផីងឈទ,  នទត័ឈនាោះជា
និ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

៥- ពណ៌នានសិទីនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនិ ីទន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
 ប្ដលឈៅថ្វ  នទ័តចា ់ (បុរាណសនថតំ ន្នម)  នដល់  នទ័តប្ដល
ភិកខុអងគុយឈលើ ឬឈដកឈលើ  ូមផបី្ត ១ ដង ។  ករថ្វ “ឈោយជុវំញិ (សមន្នា)” 
 នដល់ កប្នវងប្ដលកាត់យកជារាងមូល ឬជារាង ៤ លជុង អពីំប្ផបកមាខ ង លតូវ
យកលយមប្តមួយចអំាមប៉ាុឈណាត ោះ ។ ប៉ាុប្នថកាលនឹងលកាល ភិកខុ លតូវលកាលកបុងឯក
ឈទ  ឬលតូវលកាលឈោយ ឈសាោះោយចូលោប  ។ កាលឈបើឈធឝើដូឈចបោះ  នទត័ឈលៅ
ឈនោះនឹងជាបម់ាលំអ ។  ករថ្វ “ឈបើភិកខុមិនយក (អន្នទា បច)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈបើ
មាន នទ័តចា ់ យក ករួ៏រ ឈបើមិនមាន មនិយក ក៏រួរ ។ ការប្ដលឈធឝើឈដើមផ ី
លបឈយាជន៍អបកដថ្ទ និងការប្ដល ន នទ័តប្ដលអបកដថ្ទឈធឝើឲរលសាប ់ យកមក
ឈលបើល  ់ រួរ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើន 
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អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ ោះបង់ នទត័ ។  ករដ៏ឈ    ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹង
 ិកាខ បទទី ៣ ។ 

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមានន័យដូច នឈ ល
ឈហើយ កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ) ។  

ពណ៌នានិ ីទន ិកាខ បទទី ៥ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- ឯឡកអលមសកិាា បទ 
៦- ភិកខុបន្ន បបនវ អទាានមគ្គប្បដ្បិននស្ស ឯឡកបលាោន ិ            

ឧប្បបជជយ្យុំ, អាកងខោបនន ភិកខនុ្ន បដ្ិគ្គបហតព្វានិ, បដ្គិ្គបហតាា 
តិបយាជនបរមំ សហតាា ហាបរតព្វានិ អសបនត ហារបក, តបតា បច 
ឧតតរឹ   ហបរយយ្ អសបនតបិ ហារបក, និស្សគ្គយិំ បាចតិតយិំ ។ 

៦- ឈបើមានឈរាមឈចៀមទាងំឡាយ ឈកើតឈ ើងដល់ភកិខុអបកឈដើរផវូ វឆ្ង យ, កាលឈបើ
ភិកខុចង់ ន ក៏របផទីទួលយកចុោះ, លុោះទទួលឈហើយ, ឈបើមិនមានអបកយក
ឈៅឲរឈទ, របផនីាយំកឈៅឈោយថ្ដែវួនឯង យា៉ា ងឆ្ង យបផុំត  នលតឹមបី
ឈយាជន,៍ ឈបើនាយំកឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ, ទាងំអបកនាយំកឈៅឲរ ក៏
ោយ ន, ឈរាមឈចៀមឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៦- ពណ៌នាឯឡកអលមសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឯ កឈោម ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អបកឈដើរផវូ វឆ្ង យ (អទាានមគ្គប្បដ្បិននសស្)” រឺ អបកឈដើរផវូ វប្វង 
ឈ លរឺផវូ វោច់ល យាល ។  ករទាងំអ ់ឈនោះ លោន់ប្តបភំវឺលតមឹវតទុប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
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ប៉ាុប្នថថ្វ ភកិខុ ប្ដលកានយ់កឈរាមឈចៀម  នមកឈោយធម ៌កបុងទីណាមួយ មនិមាន
ឈទា ឈទ ។  ករថ្វ “យា៉ា ងឆ្ង យបផុំត  នលតឹម ៣ ឈយាជន៍ (តបិយាជនបរមំ)” 
រឺ រាបច់ាប់តងំពីកប្នវងទទួល ដល់ឈៅកប្នវងប្ដលមានលបមាណលតឹមប្ត ៣ 
ឈយាជន៍ ។  ករថ្វ “ឈោយថ្ដែវួនឯង (សហតាា)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈោយថ្ដ
រប ់ែវួន រឺែវួនឯងយកឈៅ ។  ករថ្វ “ទាងំអបកនាយំកឈៅឲរ កោ៏យ ន (អសបនត-
បិ ហារបក)” រឺ មិនមានអបកនាយំកឈៅឲរកបុងទីដថ្ទឈសាោះ ។ ប៉ាុប្នថឈបើមានវញិ 
ការប្ដលឈលបើឈរឲរនាយំកឈរាមឈចៀមឈនាោះឈៅឲរ រួរ ។ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត
ភិកខុយកឈរាមឈចៀមប្ដលែវួនមិន នចងឈោយអឈំ ោះ ោកក់បុងរននលតឈចៀក ឈដើមផ ី
ការ រការឈបៀតឈបៀនអពីំែរល់ ឲរកនវងហួ  ៣ ឈយាជន៍ប្តមួយជហំាន ឈោក 
លតូវអាបតថទុិកកដ ។ កបុងឈពលហួ ជហំានទី ២ លតូវអាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភិកខុ មួយអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុកនវងហួ  ៣ ឈយាជន៍ ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណតថិកៈ, 
តិក ចិតថយិៈ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលើ  កបុងចមាង យប្ដលមនិទានដ់ល់ 
៣ ឈយាជន៍ ឬភកិខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តិបយាជនំ ហរណប្បចាោហរបណ = ភិកខុនាឈំៅឬនាមំកលតឹមចមាង យ ៣ 
ឈយាជន ៍

២- វាសាធិបា្បយន គ្នតវា តបតា បរំ ហរបណ = ភិកខុ ឈៅឈោយមានបណំង
នឹងឈៅ ឈហើយកន៏ាឈំៅទីដថ្ទអពីំកប្នវងឈៅឈនាោះឈទៀត ។  

៣- អចឆិននំ វា នដ្ឋំ និសស្ដ្ឋំ វា បដិ្លភិតាា ហរបណ = ភិកខុ នមកវញិ នូវ 
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ឈរាមឈចៀមប្ដលឈចារបវន,់ ឈរាមឈចៀមប្ដល ត,់ ឬឈរាមប្ដលលោះឈចញ
ឈោយវនិយកមយ ឈហើយនាយំកឈៅ 

៤- អញ្ញ ំហរាបបន = ភកិខុ ឈលបើឲរអបកដថ្ទនាឈំៅ 
៥- អនតមបសា សុតតបកនបិ កតភណឌហរបណ = ភិកខុនាយំកនូវឈរាមឈចៀម 
ប្ដលឈធឝើជាភណឍ ៈឈល ចឈហើយ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តចងឈោយអឈំ ោះ  

៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឯឡកបលាោនំ អកតភណឌតា = ឈរាមឈចៀមប្ដលមិនទាន់ឈធឝើជាភណឍ ៈ 
២- បឋមប្បដ្ិលាបភា = ឈរាមឈចៀមឈទើបប្ត នមកដបូំង 
៣- អតតន្ន អាទាយ វា អញ្ញស្ស អជាននតស្ស យាបន បកខិបតិាា វា តិ

បយាជន្នតិកកមន ំ = ភកិខុយកែវួនឯង ឬោកចុ់ោះកបុងយានរប ់អបកដថ្ទ 
ប្ដលឈរមនិដឹង កនវងហួ  ៣ ឈយាជន ៍

៤- អាហរណប្បចាោហរណំ = ភិកខុនាយំកឈៅឬនាយំកមក 
៥- អវាសាធិបា្យតា = មិនមានបណំងនឹងឈៅ 
 ិកាខ បទឈនោះ ជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 

អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 
ពណ៌នាឯ កឈោម ិកាខ បទទី ៦ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៧- ឯឡកអលមអធាវបនសកិាា បទ 
១៧- បយា បន ភិកខ ុ អញ្ជាតកិាយ ភិកខនុិយា ឯឡកបលាោន ិ     

បធាវាបបយ្យ វា រជាបបយ្យ វា វិជដ្ដបបយយ្ វា, និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

១៧- ភិកខុណាមួយឈលបើភិកខុ នី មិនប្មនជាញតិ ឲរោងកឋី ឲរលជលកក់ឋី ឲរ ិត
ឬលតឈោោះកឋី នូវឈរាមឈចៀមទាងំឡាយ, ឈរាមឈចៀមឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៧- ពណ៌នាឯឡកអលមអធាវបនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឯ កឈោមឈធាវាបន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងប្ដន កកៈ ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើឲរភិកខុ នីោងឈរាមឈចៀម ។ រាល់ឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ទាងំអ ់ កបុង
 ិកាខ បទឈនោះ អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង
បុរាណចីវរឈធាវាបន ិកាខ បទឯឈណាោះផងចុោះ ។  

( ិកាខ បទឈនោះ ជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, 
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។) 

ពណ៌នាឯ កឈោមឈធាវាបន ិកាខ បទទី ៧ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- ជាតរបូសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភកិខុ ជាតរបូរជតំ ឧគ្គបណហយ្យ វា ឧគ្គណាហបបយ្យ វា 

ឧបនិកខតិតំ វា សាទបិយយ្យ, និស្សគ្គយិ ំបាចតិតយិំ ។   

៨- ភិកខុណាមួយ ទទួលែវួនឯងកឋី ឈលបើឈរឲរទទួលកឋី នូវមា ល ក់ ឬមួយឈលតកអរ 
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ចឈំ ោះមា ល ក់ប្ដលឈរទុកោក់ឲរ, មា ល ក់ឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាជាតរបូសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងជាតរូប ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មា ល ក ់ (ជាតរូបរជតំ) រ ឺមា ផង ល កផ់ង ។ នយ័មួយ
ឈទៀត កហាបណៈ និងមា កៈទាងំឡាយណា ឈទាោះជាឈោហមា កៈ (មា កៈ
ឈធឝើអពីំឈោហធាតុ) កឋី ទារុមា កៈ (មា កៈឈធឝើអពីំឈឈើ) កឋី ជតុមា កៈ (មា 
កៈឈធឝើអពីំជ័រ) កឋី ជាឈដើម ឲរប្តឈលបើការចាយវាយលក់ដូរឈធឝើជនួំញ ន (បវាហារំ 
គ្ចឆនត)ិ ទាងំអ ់ឈនាោះ ឈៅថ្វ “ល ក ់(រជតំ)” ។  ករថ្វ “ទទួលែវួនឯងកឋ ី (ឧគ្គ
បណហយ្យ វា)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុកាន់យកឈដើមផលីបឈយាជន៍រប ់ែវួនឯង នូវ
មា ល ក់ប្ដលឈរលបឈរន ឬមា ល ក់ប្ដលឋិតឈៅកបុងទីណាមួយ ឬថ្វឈឃើញ
មា ល ក់ប្ដលប្ថរកាទុក (បរិគ្គហ)ំ ឈហើយកានយ់កឈោយែវួនឯង ។  ករថ្វ 
“ឈលបើឈរឲរទទួលកឋី (ឧគ្គណាហបបយយ្ វា)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈលបើអបកដថ្ទឲរកានយ់ក
មា ឬល កឈ់នាោះកឋ ី ។  ករថ្វ “ឬមួយឈលតកអរចឈំ ោះមា ល ក់ប្ដលឈរទុកោក់
ឲរ (ឧបនកិខិតត ំវា សាទិបយយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ មា ល ក់ប្ដលឈរោក់កបុងទី
ចឈំ ោះមុែឈហើយឈ លបរចិាច រយា៉ា ងឈនោះថ្វ “មា ឬល ក់ឈនោះ ចូរមានដល់ឈោក 
មាច  ់”, នយ័មួយឈទៀត មា ល ក់ប្ដលឈរោក់កបុងទីក ំងំមុែ ឈហើយឈ លបរចិាច រ
យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាមានល ក់ឬមា  កបុងទីឯឈណាោះ ល ក់ឬមា ឈនាោះ ចូរ
មានដល់ឈោកមាច  ់”, នយ័មួយឈផសងឈទៀត ឈរឈ លបរចិាច រឈោយវាចា ឬឈោយ
អាការថ្នថ្ដជឈលរឿង មាគ ល់ថ្វ “ចូរមានដល់ឈោកមាច  ់”, ភកិខុណាមនិបដិឈ ធ
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ឈោយកាយឬវាចា ឈហើយលពមទទួលឈោយចតិថ ភកិខុ ឈនោះ ឈៅថ្វ ឈលតកអរ ។ ប៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើភកិខុ ឈលតកអរឈោយចិតថ ចងក់ាន់យក នឹកឈឃើញថ្វ “រប ់ឈនោះមនិរួរ” ក៏
បដិឈ ធឈោយកាយឬឈោយវាចា នយ័មួយឈទៀត ភិកខុមនិ នបដិឈ ធឈោយ
កាយឬឈោយវាចាឈទ ប្តមានចិតថបរ ុិទន មិនឈលតកអរ ឈោយនឹកឈឃើញថ្វ “រប ់
ឈនោះ មិន មរួរដល់អាតយ អញឈទ” ដូឈចបោះ រួរ ។  
  ករថ្វ “មា ល ក់ឈនាោះជានិ សរគិយ (និសស្គ្គយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ
ប្ដលឈធឝើកចិចណាមួយ បណាឋ កិចចទាងំឡាយ មានការទទួលែវួនឯងជាឈដើម ឈោក
រប្មងលតូវអាបតថិនិ សរគិយ ចិតថយិៈ ឈោយការរាបត់មចនួំនវតទុ  កបុងឈ ាងប្ដល
មិន នចងជាដុំៗ  ។ កាលនឹងលោះឈចញនូវមា ឬល ក់ឈនាោះ ភិកខុ លតូវប្តលោះឈចញ
កបុងកណាឋ លជនុំំ ងឃជាោច់ខាត ឈៅតមប្បបប្ផនថ្នការលោះឈចញដូឈចបោះ ៖ 
 “អហ ំ ភបនត រូបយិ ំ បដ្គិ្គបហសឹ ឥទំ បម ភបនត និស្សគ្គិយ ំ ឥោហ ំ
និស្សជាាមិ = បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណា នទទួលរូបយិៈ បពិលត
លពោះ ងឃដច៏ឈលមើន រូបយិៈរប ់ែញុ ឈំនោះ ជានិ សរគយិ ែញុ ូំមលោះឈចញនូវរូបយិៈ
ឈនោះ”១ ។ 
 លប ិនឈបើមាននរណាមាប ក់ជាលរហ ទ ឈដើរមកកបុងទីឈនាោះ លតូវល ប់ឈរថ្វ 
“អបកចូរដឹងនូវរូបយិៈឈនោះ” ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើលរហ ទឈនាោះ ួរថ្វ “ឈតើែញុ លំពោះករុណា
នាអំឝីមក ឈោយរូបយិៈឈនោះ ?” មនិលតូវល បថ់្វ “វតទុ ឈនោះ វតទុ ឈនាោះ” ឈទ, លតូវល ប់រប ់
ប្ដលជាកបផយិៈ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ឈភ ជជៈមាន បផជិាឈដើម រួរដល់ភិកខុទាងំឡាយ” ។ 
លប ិនឈបើលរហ ទឈនាោះនាឈំភ ជជៈ នមកប្មន ភកិខុទាងំអ ់ ឈលើកប្លងប្តភិកខុ

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/១២៩ ។ 
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អបកទទួលរូបិយៈឈចញ អាចប្បងប្ចកោប ឆ្ន់ឈលបើល  ់ ន ។ ចបំ្ណកឯភិកខុអបក
ទទួលរូបយិៈវញិ មិនរួរឆ្ន់ឈលបើល  ់ នូវវតទុ ប្ដលឈកើតឈ ើងឈល ោះមា ឬល ក់
ឈនាោះជាបចចយ័ឈទ ឈទាោះបអីបកដថ្ទ នយកមកលបឈរនក៏ឈោយ ឈោយឈហាចឈៅ
 ូមផបី្តល ឈមាលឈដើមឈឈើប្ដលឈកើតអពីំមា ឬល ក់ឈនាោះ ក៏ឈោកមិនរួរចូល
លជកប្ដរ ។ ប្តឈបើលរហ ទឈនាោះមិនល ថ្វប យកអឝីមកឈទ លតូវល បឈ់រថ្វ “អបកចូរ
ឈ ោះឈចាលរូបិយៈឈនោះឈៅ” ។ លប ិនឈបើឈរឈ ោះឈៅកបុងទីណាមួយ ឬឈរយក
ឈហើយឈដើរឈចញឈៅ មិនលតូវហាមោត់ឈរឈទ ។ លប ិនឈបើោយ នអបកណាមួយឈ ោះ
ឈចាលឈទ  ងឃលតូវ នយតភិកខុ មួយរូប ប្ដលលបកបឈោយអងគ ៥ ឲរជាអបកឈ ោះ
ឈចាលរូបិយៈហបឹងចុោះ១ ។ ភកិខុអបកឈ ោះឈចាលឈនាោះ មនិលតូវឈធឝើនិមតិថ (ឈលរឿង មាគ ល់) 
ឈ ោះឈចាលឈទ លតូវប្តឈ ោះឈចាលឲរដូចឈរឈ ោះឈចាលនូវដុអំាចម៍ដូឈចាប ោះ ។ លប ិន 
ឈបើភិកខុអបកឈ ោះឈចាលឈនាោះឈធឝើនិមិតថ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរោឹះ ល រពនលពោះ      
ឧបននធ ឈល ោះឈដើមឈហតុទទួលរូបយិៈ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថិ, សាណតថិកៈ,     
តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វរូបយិៈ កបុងអរូបយិវតទុកឋី, ភកិខុអបកមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័កឋី, ភិកខុទទួលឈដើមផលីបឈយាជនដ៍ល់ ងឃឬឈចតយិជាឈដើមកឋី ភិកខុ
ទទួលប្កវមុកាឋ ឬប្កវមណីជាឈដើមកឋី លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- រតនសកិាាបទនបយន នកិខិបនតស្ស = ភិកខុ ឈរ ើ យកតមន័យកបុងរតន- 

                                                           
១ វន័ិយបដិកភារ ៣ ប្ចងថ្វ ឈបើឈរឈចាលឈៅ ឈនោះជាការលអ ឈបើឈរមនិឈចាលឈទ ភកិខុទាងំឡាយរបផ ីនយតភកិខុ
មួយរូប ប្ដលលបកបឈោយអងគ ៥ ឱរជាអបកឈចាលនូវរូបយិ រភឺកិខុមនិដល់នូវឆនាធ រត ិ១, មនិដល់នូវឈទាសារត ិ
១, មនិដល់នូវឈមាហារត ិ១, មនិដល់នូវភយារត ិ១, ដងឹនូវរូបយិ ប្ដលែវួន នឈចាល និងមនិទាន់ឈចាល ១ ។ 
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 ិកាខ បទ  
២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ជាតរបូរជតភាបវា = មា ឬល ក ់
២- អតតបុទទសិកតា  = ចឈំ ោះជារប ់ថ្នែវួន 
៣- បដ្ិគ្គណហន្នទីស ុអញ្ញតរភាបវា = ការទទួលែវួនឯងជាឈដើមណាមួយ 
 មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ ជាកិរយិា ឈល ោះលតូវអាបតថិឈោយការទទួល ។ 

ជាអកិរយិា ឈល ោះមិនឈធឝើការបដិឈ ធ ។ ឯ ករដ៏ឈ    ុទនប្តមាននយ័តម
ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ (រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, 
អកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ 
និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នាជាតរូប ិកាខ បទទី ៨ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- របូិយសអំវហារសកិាា បទ 
៩- បយា បន ភិកខុ ន្ននប្បការកំ រូបយិសំបវាហារំ សោបបជជយ្យ, 

និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

៩- ភិកខុណាមួយ លបលពឹតថទិញដូរឈោយរូបយិៈមានលបការឈផសងៗ, វតទុ ប្ដល
ទិញដូរមកឈនាោះជានិ សរគយិ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
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៩- ពណ៌នារបូិយសអំវហារសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរូបយិ ឈំវាហារ ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “មានលបការឈផសងៗ (ន្ននប្បការកំ)” រ ឺមានលបការឈលចើនអឈនក 

ទាកទ់ងនឹងការឈធឝើជាឈដើម ។  ករថ្វ “ទិញដូរឈោយរូបិយៈ (រូបយិសំបវាហារ)ំ” រ ឺ
ការបឋូ រឈោយមា ឬល ក់ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ កបុង ិកាខ បទមុន លពោះ មាយ  មភុទន
ហាមោតក់ារទទួលនិ សរគិយវតទុ និងទុកកដវតទុ  កបុង ិកាខ បទឈនោះ លពោះ មាយ  មភុទន
ហាមោតក់ារបឋូ រ ។ ឈហតុឈនាោះ កាលឈបើភិកខុបឋូ រទុកកដវតទុឬកបផយិវតទុ  ឈោយទុកកដវតទុ  
និងភកិខុ ប្ដលបឋូ រទុកកដវតទុ  ឈោយអកបផយិវតទុ  រប្មងលតូវអាបតថិទុកកដ ។ ប៉ាុប្នថកាល
ឈបើភិកខុបឋូ រនិ សរគិយវតទុ  ឬទុកកដវតទុ  ឬក៏កបផយិវតទុ  ឈោយនិ សរគិយវតទុ  និងភិកខុ ប្ដល
បឋូ រនិ សរគយិវតទុ  ឈោយទុកកដវតទុឬកបផយិវតទុ  រប្មងលតវូអាបតថិនិ សរគយិ ចិតថយិៈ ។ 
ភិកខុ លតូវលោះឈចញនូវនិ សរគិយវតទុ ឈនាោះ កបុងកណាឋ លជនុំំ ងឃជាោចខ់ាត តមប្បប
ប្ផនប្ដល នពនរល់កបុង ិកាខ បទមុន ។ មួយឈទៀត ភិកខុទាងំឡាយលតូវបដបិតថិ
កបុងវតទុ ប្ដលលោះឈចញឈហើយ តមន័យប្ដល នឈ លកបុង ិកាខ បទឈនាោះកុខំាន ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុទិញដូរឈោយរូបិយៈ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។  

អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- យំ អតតបន្ន ធបនន បរិវបតតត ិ តសស្ វា ធនស្ស វា រូបយិភាបវា = វតទុ
ប្ដលបឋូ រឈោយលទពររប ់ែវួនជារូបយិៈ ឬលទពរឈនាោះជារូបយិៈ 

២- បរិវតតន ំ= ការបឋូ រ 
 ិកាខ បទឈនោះ ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ ។ ឯ ករដ៏ឈ   រឺពិតជា

មានន័យដូចប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទខាងមុែ ។ 
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( ិកាខ បទឈនោះ រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, អករិយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នារូបិយ ឈំវាហារ ិកាខ បទទី ៩ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- កយវកិកយសកិាា បទ 
១០- បយា បន ភិកខ ុ ន្ននបប្ការកំ កយវិកកយ ំ សោបបជជយ្យ,   

និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

១០- ភកិខុណាមួយ លបលពឹតថទិញដូររប ់មានលបការឈផសងៗ, រប ់ឈនាោះជា 
និ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

១០- ពណ៌នាកយវកិកយសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកយវកិកយ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “មានលបការឈផសងៗ (ន្ននប្បការក)ំ” រឺ មានលបការឈលចើនជាអឈនក 

ទាកទ់ងនឹងកបផយិភណឍ មានចវីរជាឈដើម ។  ករថ្វ “ទិញដូររប ់ (កយវកិកយ)” 
រឺ ទិញផង លក់ផង ។ កាលប្ដលភិកខុកាន់យកកបផយិភណឍ រប ់អបកដថ្ទ ឈោយ 
ន័យឈនោះថ្វ “អបកចូរឲរវតទុ ឈនោះ ឈោយវតទុ ឈនោះ, ចូរនាមំកនូវតទុ ឈនោះ, ចូរបឋូ រ, ចូរទិញ” 
ដូឈចបោះ ឈៅថ្វ ភកិខុ លបលពឹតថទិញ ។ កាលឈបើភកិខុឲរកបផយិភណឍ រប ់ែវួនឈៅ ឈៅ
ថ្វ ភិកខុ លបលពឹតថលក់ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈលើកប្លងប្ត ហធមយិកទាងំ ៥ ឈចញ 
ភិកខុឲរកបផយិភណឍ រប ់ែវួនណាមួយ យា៉ា ងឈនោះឈហើយ កាន់យកកបផយិភណឍ
មកវញិ ឈទាោះបីជារប ់មាឋ យក៏ឈោយ កបផយិភណឍ ឈនាោះ ចាតថ់្វជានិ សរគិយ ។ 
ឈបើតមលកខណៈប្ដល នឈ ល ភកិខុ លតូវលោះឈចញដល់ ងឃ, រណៈ ឬបុរគល 
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មួយណាក ៏ន ។ ភិកខុ ឈលបើល  ់កបផយិភណឍ ឈនោះកឋី កាន់យកកឋី ឬឈលបើឈរឲរនា ំ
មកនូវឈលរឿងលជលក់ជាឈដើមថ្វ “អបកចូរនាមំកនូវវតទុ ឈនោះ ឬអបកចូរឈធឝើកចិចឈនោះ” ឬក៏
ឈលបើឲរឈរឈធឝើបរកិាខ រមានធមយលកកជាឈដើម និងឲរឈរឈធឝើនវកមយមានជលមោះដជីាឈដើម 
ឈោកលតូវប្តលោះឈចញនូវវតទុ ប្ដលមាន ឈបើមិនមានឈទ ឈោកលតូវប្ត ប្មឋងអាបតថិ
 ចតិថិយៈឈចញឲរ ន ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុលបលពឹតថទិញលក់ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឥទំ កឹ អគ្្ឃតតីិ ឯវំ អគ្្ឃំ បុចឆនតស្ស = ភកិខុ ួរតថ្មវយា៉ា ងឈនោះថ្វ “វតទុ ឈនោះ
ថ្ថវប៉ាុនាយ ន ?” 

២- យស្ស ហតថបតា ភណឌំ គ្ណហិតកុាបោ បហាត ិត ំឋបបតាា អញ្ញ ំអនត-
មបសា តបសស្វ បតុតភាតិកំបិ កប្បយិការកំ កតាា ឥមិន្ន ឥទំ 
ន្នម គ្បហតាា បទហីត ិអាចិកខនតស្ស = ភិកខុ ឈធឝើនរណាមាប ក់ឈផសង ឈលើក
ប្លងប្តបុរគលប្ដលឈោកចងក់ានយ់កភណឍ ៈអពីំថ្ដឈចញ ឈោយឈហាច
ឈៅ ូមផបី្តកូនឬបងបអូនរប ់បុរគលឈនាោះក៏ ន ឲរមកជាកបផយិការកៈ 
ឈហើយល ប់ថ្វ “អបកចូរឈៅយកវតទុ ឈនោះ ឈោយវតទុ ឈនោះ ឈហើយយកមកឲរអាតយ ”  

៣- ឥទ ំ អោហក ំ អតថ ិ អោហកញ្ច ឥមនិ្ន ច ឥមនិ្ន ច អបតាាត ិ ឯវ ំ វតាា 
អតតបន្ន ធបនន លទធំ គ្ណហនតស្ស = ភិកខុកាន់យកនូវកបផយិភណឍ ប្ដល
 មកឈោយលទពររប ់ែវួន ឈោយឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អាតយ មានវតទុ ឈនោះ 
អាតយ លតូវការវតទុ ឈនោះ វតទុ ឈនាោះ”  
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៤- សហធមមិបកហិ សទធឹ កយវិកកយំ កបរានតស្ស = ភកិខុ លបលពឹតថទិញលក់
ជាមួយនឹង ហធមយកិទាងំឡាយ 

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- យ ំអតតបន្ន ធបនន បរិវបតតត ិបយន ច បរិវបតតត ិបតស ំកប្បយិវតថតុា 
= វតទុ ប្ដលបឋូ រឈោយលទពររប ់ែវួន និងវតទុ លមាបប់ឋូ រឈនាោះជាកបផយិវតទុ  

២- អសហធមមិកតា = អបកឈនាោះមិនប្មនជា ហធមយិក 
៣- កយវិកកយាបជជន ំ = លបលពឹតថទិញដូរ 
ចបំ្ណកឯ ករដ៏ឈ   រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចប្ដល នឈ លឈហើយ

កបុងរូបយិ ឈំវាហារ ិកាខ បទ ។  
( ិកាខ បទឈនោះ រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, អករិយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 

អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 
ពណ៌នាកយវកិកយ ិកាខ បទទី ១០ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

ឈកា ិយវរគទី ២ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។  

 
៣- បតថវគគ 
១- បតថសកិាា បទ 

១- ទសាហបរម ំអតិបរកបបតាា ធាបរតបព្វា, ត ំអតិកាាមយបតា, និស្សគ្គិ
យំ បាចិតតយិ ំ។  
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១- ភិកខុ លតូវទុកអតិឈរក លត យា៉ា ងយូរបផុំត  នលតឹមដប់ថ្ថង, ឈបើទុកឲរកនវង
ហួ ពីឈនាោះឈៅ,  លតឈនាោះជានិ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះលតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

១- ពណ៌នាបតថសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបតថ ិកាខ បទទី ១ ថ្នបតថវរគ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អតិឈរក លត (អតិបរកបបតាា)”  នដល់  លតប្ដលមនិ ន
អធិោឌ នផង  លតប្ដលមនិ នវកិបផផង ។  លតឈនាោះ នឹងជា លតខាប តណាមួយ 
ជាខាប តធកំឋី ខាប តកណាឋ លកឋី ខាប តតូចកឋី និងលបកបឈោយលបមាណ ។ រឯីលបមាណ
ថ្ន លតឈនាោះ មានប្ចងទុកកបុងលពោះ លី ឈោយនយ័ជាឈដើមថ្វ “ លតមានចណុំោះ
 យថ្នអងករកនវោះអា ាកៈ”១ ។ កបុងលបមាណឈនាោះ នឹងមានវនិិចឆយ័ដូចតឈៅ ៖  
 បណាឋ អងករល ូវសាលីចា ់មិន ក់ ប្ដលបុកលអឈហើយ សាអ តបរ ុិទន ឈរ
យកអងករឈនាោះលបមាណ ២ នា ិមរធៈឈៅដណាឋ  ំយ មិនឲរលជាយនិងមនិ
ឲរល ួយ សាអ តលអឈលបៀបដូចរនំរទក មវោិះលកពំុ ជា យមិនលជាកឈោយទឹក ឈហើយ
ោក់កបុង លតមិនឲរឈ   ល់ រួចឈហើយោក ់មវ ប្ណឋ ក យ ឈ លរឺ
ឈលរឿងផសទំាងំអ ់ចូលឈៅ លបមាណជាភារទី ៤ ថ្ន យឈនាោះ មិនឲរខាបឈ់ពក 
មិនឲរលជាយឈពក លយមប្តកាន់ឈោយថ្ដ ន ។ បនាធ ប់មក ឈរោក់មាូបឈលកៀមមាន
លតីនិងសាច់ជាឈដើម  មរួរដល់ពំនូត យ រហូតលយមនឹងពំនូត យចុងឈលកាយ ។ 
ចបំ្ណកឯទឹកឈោោះរាវ ឈលបង, រ ទឹកឈោោះជូរ និងទឹក យជាឈដើម នឹងរាបយ់ក
ជាលបមាណពំុ នឈទ ។ ដផតិវតទុទាងំឈនាោះ មានរតិដូច យលសាប់ឈហើយ មិន
អាចបនទយចុោះ ឬបឈងកើនឈ ើង នឈទ ។ វតទុ ប្ដលោក់ចុោះទាងំអ ់យា៉ា ងឈនោះឈហើយ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/១៤៧-១៤៨ ។ 
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ឋិតឈៅឈ យើនឹងសាប មខាងឈលកាមកណាឋ ប់មាត ់លត ប៉ាោះចុងខាងឈលកាមថ្នអឈំ ោះ 
ឬបបំ្ណក ប្ដលកាត់ឈោយអឈំ ោះឬឈោយបបំ្ណក ឈនោះឈៅថ្វ  លតខាប តធ ំ
(ឧកកបដ្ដា ន្នម បបតាា) ។ ឈបើឈ ើងកពុំងហួ សាប មឈនាោះ ឈនោះឈៅថ្វ  លតធំ
កលមតិទាប (ឧកកបដ្ដាមបកា ន្នម បបតាា) ។ ឈបើមនិដល់សាប មឈនាោះឈទ ឋិតឈៅប្ត
ខាងកបុង ឈនោះឈៅថ្វ  លតធកំលមតិែភ ់ (ឧកកដ្ឋុកកបដ្ដា ន្នម បបតាា) ។ លបមាណ
ចុោះពីខាប តធមំកលតឹម ក់កណាឋ ល ឈៅថ្វ ខាប តកណាឋ ល (មជ្ឈិបោ ន្នម) ។ 
លបមាណចុោះពីខាប តកណាឋ លមកលតមឹ កក់ណាឋ ល ឈៅថ្វ ខាប តតូច  (ឱមបកា 
ន្នម) ។ លបឈភទថ្ន លតទាងំឈនាោះ របផលីជាបតមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយឈនោះចុោះ ។ 
 រុបឈ ចកឋីមក បណាឋ  លតទាងំ ៩ យា៉ា ងឈនាោះ  លតពីររឺ  លតធកំលមិតែភ ់ ១ 
 លតតូចកលមិតទាប ១ ទាងំពីរឈនោះ មនិរាបថ់្វជា លតឈទ ។ ឯ លត ៧ ដ៏ឈ   
ឈ យ្ ោះថ្វ លតប្ដលលបកបឈោយលបមាណ ។ ឈនោះជាឈ ចកឋ ីឈងខបកបុងវនិិចឆ័យ 
ឈនោះ ។ ចបំ្ណកឯឈ ចកឋពិីសាឋ រ មានប្ចងទុកកបុងរមភីរ មនថបា ទិកា១ ។ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ ភិកខុ ន លតលបកបឈោយលបមាណឈទាោះជា លតប្ដកកឋី  លតដី អិត
កឋី ប្ដលដុតចមអិនឈោយឈ ចកឋី មរួរដល់ មណៈ យា៉ា ងឈនោះឈហើយ របផដីក
 លតចា ់ អធោិឌ នខាងកបុង ១០ ថ្ថង ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើតថ្មវថ្ន លតប្ដលលតវូឲរ 
ឈៅ ល់ ូមផលីតឹមប្តមួយកាកណិក  លតឈនាោះមនិរួរដល់ការអធោិឌ នឈទ ។ 
កាលឈបើភិកខុមនិដកឈទ លតវូឈធឝើវកិបផទុក ។ ប្បបបទថ្នការដកនិងការអធោិឌ ន អបក
 ិការបផលីជាបតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុងចីវរវរគឈនាោះផងចុោះ ។ តឈៅ
មុែ ែញុ លំពោះករុណានឹងឈ លប្បបបទថ្នការវកិបផ ។ លប ិនឈបើភកិខុណាមួយ ោយ ន

                                                           
១
  មនថ. ២/៤០៤ ។ 
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 លត លុោះ ន លត ១០ មក ចង់ឈលបើល  ់ប្តែវួនឯងទាងំអ ់ ឈោកលតូវ
អធិោឌ ន លតមួយ កបុងថ្ថងប្ អកឈ ើង លតូវដក លតឈនាោះឈចញ ឈហើយលតូវអធោិឌ ន
 លតមួយឈផសងឈទៀត ។ ឈបើតមឧ យឈនោះ ឈោកអាចប្ថទា ំលត រហូត ១០០ 
ឆ្ប កំ ៏ន ។ ភិកខុ ប្ដលមាន លតធវុោះ ឈោយមានលបឈហាងប៉ាុនលោប់ឈពភ ឈចញ ន 
លតងក់ប្នវងណាមួយ រាបច់ាបត់ងំពីទីលបមាណ ២ ធាប បខ់ាងឈលកាមកណាឋ បម់ាលត
 លត  លតប្បបឈនោះ មិនរួរដល់ការអធិោឌ នឈទ ។ កាលឈបើភិកខុ ឈធឝើលបឈហាងឈនាោះ
ឲរជតិតមលបលកតីវញិ ឈោករួរអធិោឌ ន ។ ចបំ្ណកឯការ ោច់អធោិឌ នប្ដលឈៅ
 ល់ (ពំុ នពណ៌នា) រ ុឺទនប្តមាននយ័ដូចឈ លឈហើយ កបុងថ្លតចីវរ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់អតិឈរក លត ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថិ ។ ឯលោំប់
លឈំោយថ្នពណ៌នាដ៏ឈ   អបក ិការបផលីជាបឈៅតមន័យប្ដល នឈ ល
ឈហើយ បឋម ិកាខ បទ ថ្នចីវរវរគផងចុោះ ។  
 ( ិកាខ បទឈនោះជាកឋនិ មុោឌ ន ជាអកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ,        
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាបតថ ិកាខ បទទី ១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- ឩនបញ្ចពនននសកិាា បទ 
២- បយា បន ភិកខ ុឩនបញ្ចពនធបនន បបតតន អញ្ញំ នវំ បតត ំបចតាបបយ្យ, 

និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ បតន ភិកខនុ្ន បសា បបតាា ភិកខបុរិសាយ 
និស្សជជតិបព្វា ។ បយា ច តស្ា ភិកខបុរិសាយ បតតបរយិបន្នា បសា ច 
តសស្ ភិកខុបន្ន បទាតបព្វា : អយបនត ភិកខុ បបតាា, យាវ បភទន្នយ    
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ធាបវតបព្វាត ិ។ អយ ំតតថ សាមីច ិ។  

២- ភិកខុណាមួយ មាន លតមានចណំងរសឺាប មឈលបោះ មិនទានល់របល់ អំឈនវើ ឲរ
ឈររក លតថយីឈទៀត,  លតឈនាោះជានិ សរគិយ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 
ភិកខុ ឈនាោះ លតូវលោះបង់ លតឈនាោះ កបុងភកិខុបរ ័ិទ ។  លតណាជាទីបផុំត
រប ់ភិកខុបរ ័ិទឈនាោះ, ភកិខុ ប្ដល ងឃ ន នយត លតូវលបរល់ លតឈនាោះឲរ
ដល់ភិកខុ ឈនាោះ ឈោយ ករថ្វ : “មាប លភកិខុ  ! ឈនោះជា លតរប ់ឈោកឈហើយ, 
ឈោកលតូវឈលបើល  ់ លតប្តប្បកចុោះ” ។ ឈនោះជាសាមីចិកមយ កបុងការលោះបង់

 លតឈនាោះ ។  

២- ពណ៌នាឩនបញ្ចពនននសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឩនបញ្ចពននន ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ចណំងរសឺាប មឈលបោះ ថ្ន លតណា មិនទាន់លរប់ ៥ អឈនវើ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ 
 លតឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វមានចណំងរសឺាប មឈលបោះមិនទាន់លរប់ ៥ អឈនវើ (ឱនបញ្ចព-
បន្នា)  នឈ ចកឋីថ្វ សាប មឈលបោះថ្ន លតឈនាោះមិនទាន់លរប់ ៥ ។ ភិកខុមាន លត
ប្ដលមានសាប មឈលបោះមិនទាន់លរប់ ៥ អឈនវើឈនាោះ ។  ករ “ឩនបញ្ចពនធបនន” ឈនោះ 
ជាតតិយាវភិតថិ ឈលបើល បល់កខណៈថ្នឥតទមមូត (ប្លបថ្វ មាន...) ។ កបុងឈនាោះ ឈោយ
ឈហតុប្តសាប មឈលបោះថ្ន លតប្ដលមិនមានសាប មឈលបោះ មិនទាន់លរប ់៥ អឈនវើ ឈល ោះ
ប្តោយ នទាងំល ុង ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាកបុងបទភាជនីយថ្ន ិកាខ បទឈនាោះ មាន
ប្ចង ករជាឈដើមថ្វ “ប្ដលឈៅថ្វ  លតមានសាប មឈលបោះមិនទានល់រប់ ៥ អឈនវើ រឺ
 លតប្ដលោយ នសាប មឈលបោះ ឬ លតមានសាប មឈលបោះប្តមួយឈថបរ”១ ។ ឈោយសារប្ត
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/១៥៨ ។ 
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មានលពោះពុទនតលមា ់ថ្វ “ភិកខុមាន លត ប្ដលមានចណំងរសឺាប មឈលបោះមិនទាន់
លរប់ ៥ អឈនវើ (ឱនបញ្ចពនធបនន)” ដូឈចបោះឈហើយ  នជាភកិខុណាមួយ មាន លត
ប្ដលមានសាប មឈលបោះ ៥ អឈនវើ ឬមានទីឈលបោះ ៥ អឈនវើឈហើយ ភិកខុ ឈនាោះ ចាត់ថ្វមនិ
មាន លតឈនាោះឈទ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ការប្ដលភិកខុ ឈនាោះ ុ ំលតដថ្ទឈទៀត រួរ ។ 
ក៏ប៉ាុប្នថថ្វ  លតណាប្ដលមានសាប មឈលបោះប្តមួយ លបប្វង ២ ធាប ប់ ប្បកឈៅខាង
ឈលកាមកណាឋ បម់ាត ់លត ។ ភិកខុ លតូវឈចាោះ លតឈនាោះ តមលបឈហាង លត លតង់ប្រម
ខាងឈលកាមថ្នសាប មឈលបោះឈនាោះ ដុតឈហើយ ចងឈោយប្ែសអឈំ ោះ និងប្ែសថ្ធយជាឈដើម
កឋី ឈោយអឈំ ោះ ណំ ៉ា ហាងំកឋី រួចឈហើយលតូវបិទសាប មឈលបោះឈនាោះឈោយបនធោះ
 ណំ ឬឈោយឈលរឿងផារភាជ បជ់ាឈដើមណាមួយ ក៏ ន ឈដើមផកុីឲំរអាមិ ធាវ ក់
ចុោះ (អាមិស្ស អលគ្គនតថំ) ។ ភិកខុ លតូវអធោិឌ ន លតឈនាោះឈហើយ ឈលបើល  ់ចុោះ ។ 
មួយឈទៀត ឈបើសាប មឈលបោះឈនាោះតូចលអិតឈពក ភិកខុ លតូវឈធឝើឲរលបឈហាងឈហើយចងវញិ
ចុោះ ។  ូមផកីារប្ដលភកិខុកឈមាវ ច ករអឈំៅ ឈហើយភាជ ប់ឈោយផងថ់យ ក៏រួរប្ដរ ។ 
ចបំ្ណកឯ លតណាប្ដលមានសាប មឈលបោះ ២ ឬប្តមួយ លបប្វង ៤ ធាប ប ់ភកិខុ លតវូឲរ 
ចណំង ២ ដល់ លតឈនាោះ ។  លតណាមានសាប ឈលបោះ ៣ ឬប្តមួយ លបប្វង ៦ ធាប ប ់
ភិកខុ លតូវឲរចណំង ៣ ដល់ លតឈនាោះ ។  លតណាមានសាប មឈលបោះ ៤ ឬប្តមួយ 
លបប្វង ៨ ធាប ប់ ភិកខុឲរចណំង ៤ ដល់ លតឈនាោះ ។  លតណាមានសាប មឈលបោះ ៥ ឬ
ប្តមួយ លបប្វង ១០ ធាប ប់  លតឈនាោះ ឈទាោះចងកឈ៏ោយ មនិចងក៏ឈោយ ប្លងរាប់
ថ្វជា លតឈហើយ ។ ភិកខុរបផ ុី ំលតដថ្ទឈទៀតចុោះ ។ ឈនោះលោន់ប្តវនិិចឆយ័ លតដី
 ិនឈទ ចបំ្ណកឯ លតប្ដកវញិ នឹងមានវនិិចឆយ័ដូចតឈៅ ៖ 

លប ិនឈបើ លតប្ដក មានលបឈហាងធវុោះ ៥ ឬឈលើ ពី ៥ ឈនាោះ លបឈហាង 
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ទាងំឈនាោះ ឈបើ នភាជ បឈ់ោយផង់ប្ដក ឬប្ដកកនាវ  ់ ឬក៏ដុឈំោហៈ នឹងឈៅជា
រឈោងឈ យើលអ ។ ភិកខុរបផឈីលបើល  ់ លតហបឹងចុោះ ។ មិនចា ំច់ ុ ំលតដថ្ទឈទៀត
ឈទ ។ ប្តឈបើថ្វ លបឈហាងហបឹងមួយប្មន ប្តវាធ ំឈទាោះបភីាជ ប់ឈោយដុឈំោហៈឈហើយ
កឋី ក៏ឈៅប្តមិនរឈោងឈ យើ, អាមិ ជាបល់បតកកបុង លត ឈនោះចាត់ជាអកបផយិៈ 
ប្លងរាប់ថ្វជា លតឈហើយ ។ ភិកខុ លតូវ ុ ំលតដថ្ទឈទៀតចុោះ ។ ភិកខុណាមួយ  ុំ
 លតដថ្ទឈទៀត ឈៅឈពលប្ដលមាន លតប្កកុន នជា លតយា៉ា ងឈនោះឈហើយ ឬ
មាន លតដីប្ដលមានសាប មឈលបោះមនិទាន់លរប់ ៥ អឈនវើ ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ កបុង
លបឈយារ (បបយាបគ្) ។  លតឈនាោះជានិ សរគយិ កបុងែណៈប្ដល នមក ។ ភិកខុ
ឈនាោះលតូវលោះឈចញ ។ កាលនឹងលោះឈចញ ភិកខុ លតូវប្តលោះឈចញ កបុងកណាឋ លជនុំំ
 ងឃជាោចខ់ាត ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈហើយ  នជាលពោះ មាយ  មភុទនលត ់ថ្វ 
“ភិកខុ ឈនាោះលតវូលោះបង ់លតឈនាោះ កបុងភកិខុបរ ័ិទ (ភកិខបុរសិាយ និសស្ជជតិបព្វា) ។  

កបុង ករថ្វ “ លតណាជាទីបផុំតរប ់ភកិខុបរ ័ិទឈនាោះ (បយា ច តសា្ 
ភិកខុបរសិាយ)” មានវនិិចឆ័យថ្វ តមលបលកតីពិត ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះ លតូវកាន់
យក លតប្ដលអធោិឌ នឈហើយ ឈរៀងៗ ែវួន លបជុោំប  ។ ភិកខុអបកលបរល់ លត (បតត-
គាាហាបក) ប្ដល ន មយតិអពីំ ងឃ លតូវឈ លរុណលបឈយាជនជ៍ាវជិជមាន
រប ់ លត ឈហើយនិយាយនឹងលពោះឈថរៈថ្វ “បពិលតលពោះឈថរៈដ៏ចឈលមើន  ូមឈោក
មាច  ់ទទួល លតឈនោះ (ភបនត ឥមំ បតតំ គ្ណហថ)” ។ លប ិនឈបើ លតឈនាោះមនិោប់
ចិតថចឈំ ោះលពោះឈថរៈឈទ ឬថ្វ លពោះឈថរៈមិនទទួល ឈល ោះប្តឈោកជាអបកល ថ្វប តចិ 
រួរ ។ ប៉ាុប្នថកាលលពោះឈថរៈមិនទទួល ឈោយសារប្តអនុឈលោោះភិកខុ ឈនាោះ ឈោកលតូវ
អាបតថទុិកកដ ។ ប្តឈបើឈោកទទួលប្មនវញិ លតូវនិមនថលពោះឈថរៈទី ២ ឲរទទួល លត
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រប ់លពោះឈថរៈឈនាោះ ភិកខុអបកលបរល់ឈនាោះ ឈចោះប្តនិមនថ ងឃឲរទទួលតមឧ យ
ឈនោះឯង ឈរៀងរហូតឈៅលតប្តដល់ ងឃអងគែចីវ ា (យាវ សង្ឃនវកា) ។  លត
ប្ដល ងឃអងគែចីវ ាឈនាោះបរចិាច រ ឈ យ្ ោះថ្វ  លតជាទីបផុំត (បតតបរយិបន្នា 
ន្នម) ។  លតឈនាោះ  ងឃលតូវប្តលបរល់ឲរភិកខុ ឈនាោះវញិ ។ ទាងំភិកខុ ឈនាោះ ក៏លតូវឈលបើ
ល  ់ លតឈនាោះឈោយឈោរព ឲរ កឋិ មនឹង លតប្ដលែវួន ុយំកមកទលមាបំ្ត
 ន ។ ប្តឈបើភិកខុ ឈនាោះឈនឿយណាយ លតឈនាោះ ោក់ទុកកបុងទីមនិ មរួរកឋី ឈលបើ
ល  ់ឈោយការឈលបើល  ់មិន មរួរកឋី លោះឈចញកឋី ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងប្ដន កកៈ ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុ ំលតឈលចើន ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ ។ 
ឈោយសារប្ត លតោយ នចណំង ឈទើបមានអាបតថនិិ សរគយិ ចិតថយិៈ ១០០ 
ទាក់ទងនឹងការ ុ ំលត ១០ លបឈភទ ដផតិថ្វ  លត ១ ប្ចកឈចញជា ១០ លបឈភទ
យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- អពនធនំ បចតាបបត ិ  = ភិកខុ ុ ំលតឥតចណំង 
២- ឯកពនធន ំបចតាបបតិ  = ភិកខុ ុ ំលតមានចណំង ១ 
៣- ទុពនធនំ បចតាបបត ិ  = ភិកខុ ុ ំលតមានចណំង ២ 
៤- តិពនធនំ បចតាបបត ិ  = ភិកខុ ុ ំលតមានចណំង ៣ 
៥- ចតុពវនធន ំបចតាបបត ិ  = ភិកខុ ុ ំលតមានចណំង ៤ 
៦- អពនធបន្នកាស ំបចតាបបត ិ = ភិកខុ ុ ំលតឥតទីចណំង 
៧- ឯកពវនធបន្នកាស ំបចតាបបត ិ= ភិកខុ ុ ំលតមានទីចណំង ១ 
៨- ទុពវនធបន្នកាសំ បចតាបបត ិ = ភិកខុ ុ ំលតមានទីចណំង ២ 
៩- តិពវនធបន្នកាសំ បចតាបបត ិ = ភិកខុ ុ ំលតមានទីចណំង ៣ 
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១០- ចតពុវនធបន្នកាស ំបចតាបបតិ = ភិកខុ ុ ំលតមានទីចណំង ៤  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- នដ្ឋបតតស្ស = ភិកខុ ត់ លត 
២- ភនិនបតតសស្ = ភិកខុ ប្បក លត 
៣- អតតបន្ន ញាតកប្បវារិបត វញិ្ជាបបនតស្ស = ភិកខុ ុចំឈំ ោះញតកជនឬ
បវារតិជនរប ់ែវួន 

៤- អញ្ញស្ស ច ញាតកប្បវារិបត តបស្សវតាាយ វញិ្ជាបបនតស្ស = ភកិខុ ុំ
ចឈំ ោះញតកជនឬបវារតិជនរប ់ភកិខុដថ្ទ ឈដើមផភីិកខុដថ្ទឈនាោះឯង 

៥- អតតបន្ន ធបនន គ្ណហបតា  = ភិកខុកាន់យកឈោយលទពររប ់ែវួន 
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អធិដ្ដានូបគ្បតតស្ស ឱនបញ្ចពនធនតា =  លតប្ដលរួរអធិោឌ នមាន
សាប មឈលបោះមនិទានល់រប ់៥ អឈនវើ 

២- អតតបុទទសិកតា  = ជារប ់ចឈំ ោះថ្នែវួន 
៣- អកតវញិ្ញតតិ   =  ុចំឈំ ោះជនប្ដលមិន នបវារណា 
៤- តាយ ច បដ្លិាបភា  =  នមកឈោយការ ុឈំនាោះ 
 មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺពិតជាមានន័យដូច នឈ លឈហើយ 
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កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ (រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, 
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ) ។ 

ពណ៌នាបឩនបញ្ចពននន ិកាខ បទទី ២ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- អភសជជសកិាា បទ 
៣- យាន ិបោ បន តាន ិគ្ិលាន្នន ំភិកខូន ំបដ្សិាយនីយាន ិបភសជាានិ, 

បសយ្យថីទ ំ: សប្ប ិនវនីត ំបតល ំមធ ុផាណតិំ ។ តាន ិបដ្ិគ្គបហតាា 
សតាាហបរម ំ សននធិកិារកំ បរិភញុ្ជតិព្វាន,ិ ត ំ អតិកាាមយបតា, 
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

៣- ឈភ ជជៈណាមួយ ប្ដលពួកភកិខុមានជងំឺរបផឆី្ន់ ន, ឈភ ជជៈទាងំឈនាោះ
រឺ ទឹកឈោោះរាវ, ទឹកឈោោះខាប់, ឈលបង, ទឹកឃយុ ,ំ  ករអឈំៅ ។ ភិកខុទទួលឈភ ជជៈ
ទាងំឈនាោះឈហើយ រួរទុកឆ្ន់ យា៉ា ងយូរបផុំត  នលតមឹល ពីំរថ្ថង, ឈបើទុកឲរ
កនវងហួ ពីឈនាោះឈៅ, ឈភ ជជៈទាងំឈនាោះជានិ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៣- ពណ៌នាអភសជជសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈភ ជជ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “របផឆី្ន ់ន (បដ្ិសានីយានិ)”  នឈ ចកឋថី្វ រួរឆ្ន ់ន 
រួរឈលបើល  ់ ន ។ ឈបើតម ករនុោ៎ះ នឹងឈឃើញ នថ្វ ជាអនាបតថិ ចឈំ ោះភកិខុ
ទាងំឡាយប្ដលទទួលទុកោក់ឈោយែវួនឯង ឈទាោះបីកនវងហួ  ៧ ថ្ថងក៏ឈោយ 
ទា ់ប្តថ្វ ភិកខុទាងំឡាយមិនរួរនឹងឆ្ន់ឈភ ជជៈទាងំឡាយឈនាោះប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
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 ករថ្វ “ឈភ ជជៈ (បភសជាាន)ិ” រឺជាឈវាហារប្ដលឈរនាោំប ឈៅយា៉ា ងឈនាោះ ឈទាោះ
ពួកឈរឈធឝើឈភ ជជកិចចកឋី មនិកឋី ។ ប្ដលឈៅថ្វ ទឹកឈោោះរាវ (សប្ប)ិ រជឺាទឹកឈោោះ
រាវរប ់ពពួក តឝទាងំឡាយមានឈោជាឈដើម ប្ដលសាច់រប ់ពួកវា រួរ ។  ូមផ ី
ទឹកឈោោះខាប ់(នវនីត)ំ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ ប្ដលឈៅថ្វ ឈលបង (បតល)ំ
 នដល់ ឈលបងប្ដលមានលបភពឈកើតឈចញពីលោបល់ង, លោប់ថ្ ភ, ប្ផវល រ,ំ ប្ផវ
លាុងប្ែញរ និងខាវ ញ់ជាឈដើម ។ ប្ដលឈៅថ្វ ទឹកឃយុ  ំ (មធុ)  នដល់ ទឹកប្ផអមប្ដល
ឈកើតឈចញពីហឝូងឈមឃយុ ឈំនាោះឯង ។ ប្ដលឈៅថ្វ  ករអឈំៅ (ផាណិត)ំ រជឺា
ផលិតផលថ្នអឈំៅ ូមផទីាងំអ ់ ឲរប្តឈរផលិតឈចញពីរ អឈំៅ ឈទាោះ ន
ចមអិនកឋី ចមអនិមនិឲរមានកាកកឋី របផលីជាបថ្វ “ ករអឈំៅ (ផាណតិ)” ។ 
  ករថ្វ “ទទួលឈភ ជជៈទាងំឈនាោះឈហើយ (តានិ បដ្ិគ្គបហតាា)” រទឺទួល
ឈភ ជជៈទាងំឈនាោះ មនិប្មនទទួលវតទុជាទីតងំថ្នឈភ ជជៈទាងំឈនាោះឈទ ។ ឈបើតម
 ករឈនោះ បណាឋ ឈភ ជជៈទាងំឈនាោះ ឈលើកប្លងប្តឈលបងឈធឝើអពីំខាវ ញ់ឈចញ  ភិកខុ
ទទួលវតទុជាទីតងំឯណាប្ដលជាវតទុ ថ្នយាវកាលិក១ ថ្នឈភ ជជៈឈនាោះ មកឈធឝើជា
ទឹកឈោោះរាវ (សប្ប)ិ ជាឈដើម នឹងឈឃើញថ្វជាអនាបតថិ ឈទាោះទុកឲរកនវងហួ  ៧ 

                                                           
១ ឈភាជនប្ដលពួកបពឝជតិឬឧ  កអបក មាទានឧឈ  ថ ីល លតូវបរឈិភារ នប្តលតមឹពីលពឹកឈៅទល់នឹង
ថ្ថងលតង់ ។ អាហារប្ដលបរឈិភារ នតមកាល ឈៅថ្វ កាលិក កាលិកឈនាោះមាន ៤ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- យាវកាលិក  = វតទុ ប្ដលភកិខុទទួលអាចទុកោក់ឆ្ន់ នរយៈឈពល តងំពីឈពលលពឹករហូតដល់ថ្ថងលតង់ ដូចជា 
 យ , នំល  ់, នំឈលកៀម, លត,ី សាច់, ចណីំជាឈដើម ។ 

២- យាមកាលិក = វតទុ ប្ដលភកិខុទទួលអាចទុកោក់ឆ្ន់ ន មានរយៈកាលលតមឹ ១ ថ្ថង ១ យប់ដូចជាទឹក
អដឌ ន ៨ យា៉ា ងមានទឹកឈធឝើអពីំប្ផវសាឝ យជាឈដើម ។ 

៣-  តថ ហកាលិក = វតទុ ប្ដលភកិខុអាចទទួលទុកោក់ឆ្ន់ នរយៈឈពល ៧ ថ្ថង  នដល់ ឈភ ជជៈ ៥ យា៉ា ង
មានទឹកឈោោះរាវ, ទឹកឈោោះខាប់, ឈលបង, ទឹកឃយុ  ំនិង ករអឈំៅ ។ 

៤- យាវជវីកិ = វតទុ ប្ដលភកិខុទទួលអាចទុកោក់ឆ្ន់ នលុោះលតប្តអ ់ ដូចជាថ្វប បំ្កឈរារជាឈដើម ។ 
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ថ្ថងក៏ឈោយ ។ ចបំ្ណកឯឈលបងឈធឝើអពីំខាវ ញ់ ប្ដលភិកខុទទួលកបុងកាល ចមអនិកបុង
កាល ោយកបុងកាល រអឺនុញ្ញដ តឲរឆ្ន់ជាឈតលបរឈិភារ (ការឆ្ន់ឬឈលបើល  ់
ឈលបង) ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុទទួលយកខាវ ញ់ដថ្ទណាមួយ កបុងបុឈរភតថ ឈវៀរប្លង
ប្តខាវ ញ់មនុ សឈចញ ឈោកចលមាញ់ែវួនឯង លតប្តឈកើតឈៅជាឈលបង ឈទាោះយា៉ា ង
ឈនោះក៏ឈោយ ភិកខុ រួរឆ្នជ់ានិរាម ិបរឈិភារ (ឆ្នម់ិនោយឈោយអាមិ )  ន 
៧ ថ្ថង ។ ប៉ាុប្នថឈលបងប្ដលចមអិនលបឈរនឈោយអនុប មផនប នឹងឆ្ន់ោយអាមិ 
ផង កបុងបុឈរភតថថ្នថ្ថងឈនាោះ រួរ ។ ការប្ដលភិកខុចមអិនវតទុជាទីតងំថ្នវតទុជាយាវ-
កាលិកដថ្ទ មនិរួរឈ ើយ ។ ប្តការប្ដលចមអនិទឹកឈោោះរាវប្ដលមានលសាប់ ឬទឹក
ឈោោះខាប់ រួរ ។ ឯការប្ដលភិកខុឆ្នទឹ់កឈោោះរាវនិងទឹកឈោោះខាប់ឈនាោះ ោយ
ឈោយអាម ិ កបុងបុឈរភតថថ្នថ្ថងឈនាោះ ក៏រួរប្ដរ ។ ភកិខុទទួលបញ្ច ឈោរ មានទឹក
ឈោោះល  ់ (មីរ) ជាឈដើម១ មកកបុងបុឈរភតថ អនុប មផនបក៏ចមអិនឈធឝើជាទឹកឈោោះរាវជា
ឈដើមលបឈរន ភកិខុ រួរឆ្នក់បុងបុឈរភតថថ្នថ្ថងឈនាោះ  ូមផោីយអាម ិផងក ៏ន ។ 
ចាបត់ងំពីបចាឆ ភតថឈៅ មនិរួរឲរកនវងបពំង់កឈៅឈទ ។ ជាអនាបតថិ ឈទាោះបីកនវង
ហួ  ៧ ថ្ថង ។  

 ករថ្វ “រួរទុកឆ្ន់ (សននិធិការកំ បរិភុញ្ជិតព្វានិ)”  នឈ ចកឋីថ្វ  
ឈភ ជជៈទាងំឡាយ ប្ដលភកិខុទទួលទុកោក់កបុងបុឈរភតថ រួរឆ្ន់ជាសាមិ បរឈិភារ  

                                                           
១ រ ថ្នទឹកឈោោះឈោមាន ៥ យា៉ា ង ឈៅថ្វ បញ្ចឈោរ  រ ឺ៖ 
១- មីរ  = ទឹកឈោោះល  ់ប្ដលឈទើបប្តរតឺពីឈោោះឈោ ទុកមនិឈលើ ពី ១ ថ្ថង 
២- ទធិ  = ទឹកឈោោះជូរប្ដលលតឈំចាល ទុកមនិឈលើ ពី ១   ថ ហ៍ 
៣- សប្ប ិ= ទឹកឈោោះថ្វវ  ទឹកឈោោះប្ដលឈរចមអនិឈហើយយកឈលបងឈចញអពីំទឹកឈោោះប្ដល ល់ 
៤- បន្ននីត = ទឹកឈោោះខាប់ 
៥- ឃត  = ឈលបង  ណំល់ប្ដល នមកពីការឈធឝើ បផ ិនិងឈនានីត ( ទុក លមាប់ជាឈលបងអុចលបទីប ) 
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(ឆ្ន់ោយនឹងអាម ិ) កបុងបុឈរភតថថ្នថ្ថងឈនាោះ ន ។ ប៉ាុប្នថចាប់តងំពីបចាឆ ភតថ
ឈៅ ឈភ ជជៈទាងំឡាយប្ដលភិកខុទទួលកបុងបចាឆ ភតថឈនាោះ រួរឆ្នជ់ានិរាម ិ-
បរឈិភារ (ឆ្ន់មនិោយអាមិ ) អ ់ ៧ ថ្ថង ន ។ កាលឈបើភិកខុអធិោឌ នទុកឈលបើ
ជាឈលរឿងោបែវួនជាឈដើម (អពភញ្ជន្នទីន ំអតាាយ) ខាងកបុង ៧ ថ្ថង ចាត់ថ្វមិន
លតូវអាបតថ ិ (អាន្នបតតិ) ឈល ោះ អំាងដល់ពុទនដីកាថ្វ “បរភិញុ្ជិតព្វានិ (= រួរ
ឆ្ន ់ ឬរួរឈលបើល  ់)” ។ ភិកខុទទួលលោបថ់្ ភ លោបថ់្ផវល រ ំ ឬលោបល់ាុងប្ែញរ ជា
យាវជីវកិ ឈដើមផឈីធឝើជាឈលបង ឈលបងប្ដលឈធឝើឈហើយកបុងថ្ថងឈនាោះ ចាតជ់ា តថ
ហកាលិក ។ ឈលបងប្ដលឈធឝើកបុងថ្ថងទី ២ រួរទុក ន ៦ ថ្ថង ។ ឈលបងប្ដលឈធឝើកបុងថ្ថងទី 
៣ រួរទុក ន ៥ ថ្ថង ។ ឈលបងប្ដលឈធឝើកបុងថ្ថងទី ៤, ទី ៥, ទី ៦ ឬទី ៧ រួរទុក ន
តមកណំតថ់្ថងឈនាោះៗ ។ លប ិនឈបើទុកដរាបដល់អរុណរោះឈ ើង ឈលបងឈនាោះជា
និ សរគយិ ។ ឈលបងប្ដលឈធឝើកបុងថ្ថងទី ៨ មិនរួរឲរកនវងហួ បពំង់កឈទ ។ ប៉ាុប្នថភិកខុ
រួរឈលបើល  ់ជា ហិរបរឈិភារវញិ ឈល ោះមិនទាន់ជានិ សរគយិឈៅឈ ើយ ។ 
លប ិនឈបើភកិខុមនិឈធឝើឈទ វតទុទាងំឡាយ មានលោប់ថ្ ភជាឈដើម ប្ដលភិកខុទទួលមក
ទុកឈធឝើជាឈលបង និងឈភ ជជៈទាងំឡាយមានទឹកឈោោះរាវជាឈដើម ប្ដលមនិ ន
ប្ចងមកកបុងលពោះ លី ឲរប្តកនវងហួ  ៧ ថ្ថង ភកិខុ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ ចបំ្ណក
ខាង ករប្ដលផលិតអពីំទក ល រឈំធឝើឈោយទឹកលតជាក់ ក៏មានរតិដូច ករអឈំៅប្ដរ ។ 
ចបំ្ណកខាង ករប្ដលផលិតអពីំប្ផវសាឝ យជាឈដើម ចាត់ថ្វជាយាវកាលិក ។ 
បណាឋ  ករទាងំឈនាោះ  ករណាប្ដលចាតជ់ា តថ ហកាលិក ប្ដលលោះឈចញឈហើយ 
ឈទាោះ នមកវញិកឈ៏ោយ ភិកខុមិនរួរោបដឈំៅជាឈដើម ឬមនិរួរឈលបឲរកនវង
បពំង់កចូលឈៅឈទ ។ ភិកខុ លតូវបឈង្គអ នឈៅកបុងលបទីប ឬបឈង្គអ នឈៅកបុងវតទុពណ៌ឈលយ
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វញិ ។ ភិកខុដថ្ទនឹង ឈលបើល  ់ជាកាយិកបរឈិភារ (ការឈលបើល  ់តមផវូ វកាយ) រួរ ។ 
ប៉ាុប្នថឈភ ជជៈណាប្ដលភកិខុបរចិាច រឈហើយ ឈោយោចអ់ាល័យ (មិនរពឹំងថ្វ ន
មកវញិ) លសាប់ប្ត នមកវញិ ភិកខុ រួរឆ្ន់ឈភ ជជៈឈនាោះ ន ។ កបុងឈភ ជជៈ
ទាងំឡាយមានទឹកឈោោះរាវជាឈដើម ប្ដលោកទុ់កោចឈ់ោយប្ កពីោប  ឬប្ដលោក់  
ទុកកបុងភាជនប៍្តមួយ ប្តមិនោយោប  អាបតថិលតូវរាប់តមចនួំនវតទុ  ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ ឈលចើន
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុទុកឈភ ជជៈឲរកនវងហួ  ៧ ថ្ថង ។  ករដ៏ឈ   អបក ិកា
របផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុងបឋម ិកាខ បទថ្នចីវរវរគ ។  

( ិកាខ បទឈនោះជាកឋនិ មុោឌ ន ជាអកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ,        
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាឈភ ជជ ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- វសសកិសដកិសកិាា បទ 
៤- ោបសា បសបសា គ្ោិហននតិ ភិកខនុ្ន វស្សិកសាដ្ិកចីវរំ បរិបយសតិ-

ពវំ ។ អ្្ឍោបសា បសបសា គ្ោិហននត ិ កតាា នវិាបសតពវ ំ ។ ឱបរន បច 
ោបសា បសបសា គ្ោិហននតិ វស្សិកសាដ្កិចីវរំ បរបិយបសយ្យ,        
ឱបរន្ឍ្ោបសា បសបសា គ្ោិហននតិ កតាា និវាបសយ្យ; និស្សគ្គយិ ំ 
បាចតិតយិំ ។  

៤- ភិកខុ ដឹងថ្វ រិមារដូវឈៅ ល់មួយប្ែឈទៀត របផបី្ ឝងរកសាដិកចីវរ លមាប់ 

ងូតទឹកឈភវៀង ន ។ ដឹងថ្វរិមារដូវឈៅ ល់កនវោះប្ែឈទៀត របផឈីធឝើឲរឈល ច 
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ឈហើយឈលបើល  ់ ។ ឈបើភិកខុដឹងថ្វឈៅមនិទានដ់ល់ប្ែមួយ ជាខាងចុងថ្នរមិា
រដូវឈទ ឈហើយប្ ឝងរកសាដិកចីវរ លមាបងូ់តទឹកឈភវៀង, ដឹងថ្វមិនទានដ់ល់ 
កនវោះប្ែជាខាងចុងថ្នរិមារដូវឈទ ក៏ឈធឝើឲរឈល ចឈហើយឈលបើល  ់; សាដិកចីវរ
ឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

៤- ពណ៌នាវសសកិសដកិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងវ សកិសាដិក ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “រមិារដូវឈៅ ល់មួយប្ែឈទៀត (ោបសា បសបសា គ្ោិហនំ)” 
 នឈ ចកឋថី្វ បណាឋ ប្ែថ្នរិមារដូវ ៤ ប្ែ ឈៅ ល់ប្ែខាងចុងឈលកាយមួយ ។ 
 ករថ្វ “របផបី្ ឝងរក (បរិបយសិតពវ)ំ” រ ឺចាបត់ងំពីថ្ថងទី ១ ថ្នប្ែចុងឈលកាយ
រប ់រិមារដូវ  ឈរៀងរហូតដល់ថ្ថងចុងឈលកាយថ្នប្ែកតថកិ ភកិខុ លតូវប្ ឝងរកអពីំទីកប្នវង
ប្ដលជនបវារណាចឈំ ោះ ងឃ ឈោយឈធឝើការពញ្ញដ ក់សាយ រតីជាឈដើមថ្វ “ឥ ូវឈនោះ
ដល់កាលសាដិកចីវរ លមាបងូ់តទឹកឈភវៀងឈហើយ” និងអពីំទីកប្នវងញតកជនឬ
បវារតិជនរប ់ែវួន  ូមផឈីោយកាយវញិ្ដតថជិាឈដើមថ្វ “អបកទាងំឡាយចូរលបឈរន
អាតយ  នូវសាដិកចីវរ លមាបងូ់តទឹកឈភវៀង (បទថ បម វស្សិកសាដ្កិចីវរ”ំ ។ 
កាលឈបើភិកខុ ឈធឝើការពញ្ញដ កស់ាយ រតី កបុងកប្នវងអញ្ញដ តកជន ឬអបផវារតិជន ឈោក
លតូវអាបតថទុិកកដ ឈល ោះែូចឈ ចកឋលីបតបិតថិ (វតតបភទ) ។ ឈបើនិយាយតមអញ្ញដ តក
វញិ្ដតថ ិិកាខ បទ កាលឈបើភកិខុ ុតំមប្តមាត់ឈោកថ្វ ឈោយ ករជាឈដើមថ្វ “ចូរ
លបឈរនដល់អាតយ  (បទថ បម)” ដូឈចបោះ ឈោកលតូវអាបតថិនិ សរគយិ ចតិថិយៈ ។  
  ករថ្វ “របផឈីធឝើឲរឈល ច ឈហើយឈលបើល  ់ (កតាា និវាបសតពវំ)”  ន 
ឈ ចកឋថី្វ ចាបត់ងំពីថ្ថងទី ១ ថ្ន ក់កណាឋ លប្ែចុងឈលកាយរប ់រិមារដូវ ឈរៀង 
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រហូតឈៅដល់ថ្ថងចុងឈលកាយថ្នប្ែកតថកិ ភិកខុ លតូវឈធឝើឈោយការបឈងាើយនូវ ូចិកមយ 
(ការង្គរប្ដលឈលបើមជុលឈធឝើការ) ផង ឈោយការលជលក់លតមឹប្តឲរែូចពណ៌ ូមផបី្ត
មួយដងផង ឈោយការឈធឝើកបផពិនធុផង រួចឈល ចឈហើយ លតូវឈលបើល  ់ឈ វៀកចុោះ ។ 
តមលបការប្ដល នឈ លមកប៉ាុឈណតោះ នឹងឈឃើញ នថ្វ មួយប្ែខាងចុងថ្នរិមា
រដូវ ជាប្ដនកណំតថ់្នការប្ ឝងរក ឯ ក់កណាឋ លប្ែខាងចុង ជាប្ដនកណំតថ់្ន
ការឈធឝើឲរឈល ចនិងការឈលបើល  ់ ។ ឈនោះចាត់ថ្វជាការបង្គា ញឈ ចកឋីដូឈចបោះ “រាល់
កិចចការឈធឝើឲរឈល ចនិងការឈលបើល  ់ទាងំអ ់ឈនាោះ រួរ កបុងប្ែទាងំ ៤ ថ្នវ ាន  
រដូវ” ។ មា៉ាងឈទៀត ប្ែខាងចុងថ្នរិមារដូវ ប្ដល នអនុញ្ញដ តឈហើយ ភិកខុមនិរួរ
អធិោឌ នសាដិកចីវរ លមាប់ងូតទឹកឈភវៀងកបុងប្ែឈនាោះឈទ ឈបើទុកជាឈរឈធឝើលបឈរនឬ
ប្ ឝងរក នមកឈោយែវួនឯងក៏ឈោយ ។ លប ិនឈបើប្ែមួយឈនាោះកនវងឈៅ លតូវចំ
ឆ្ប ឈំនាោះលតូវឈលើកប្ែ ភកិខុអាច នមា បរហិារ (ការទុកោក់ហួ ពីប្ែកណំត)់ 
 ន ១ ប្ែឈទៀត ។ ប៉ាុប្នថភិកខុចា ំច់លតូវោង លតូវោកទុ់ក ឈហើយអធោិឌ នកបុងថ្ថងចូល
វ ា ។ លប ិនឈបើភិកខុមិន នឈធឝើ ឈោយសារប្តឈភវចសាយ រតី ឬឈោយសារប្ត ពំត់
ឈនាោះមានមិនលរបល់ោន់ ឈោកអាច នការទុកោក់ ៦ ប្ែរឺ ២ ប្ែឈនាោះផង ៤ ប្ែ
ថ្នវ ានរដូវផង ។ ប៉ាុប្នថឈបើភិកខុ នលកាលកឋិនកបុងប្ែកតថិក ឈោកអាច ន ៤ ប្ែ
ឈផសងឈទៀត ។  រុបមក ឈោក ន ១០ ប្ែ ។ តពីឈនាោះឈៅ កាលឈបើឈោកទុកោក់
សាដិកចីវរ លមាប់ងូតទឹកឈភវៀងឈនាោះជាមូលចីវរ តមប្តបណំងប្ដលមាន ឈោក
អាច នការទុកោក់ប្ថម ១ ប្ែឈទៀត កាលឈបើដូឈចបោះ ឈោក នការទុកោកដ់ល់
ឈៅ ១១ ប្ែ ។ ភកិខុ ប្លង នឈលើ ពីឈនាោះឈទៀតឈហើយ  ូមផបី្ត ១ ថ្ថងក៏ឈោយ ។  
  ករថ្វ “ឈៅមិនទាន់ដល់ប្ែមួយជាខាងចុងថ្នរិមារដូវឈទ (ឱបរន បច   
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ោបសា បសបសា គ្ោិហន)ំ” រឺកបុងប្ប៉ាកខាងកបុងថ្នប្ែចុងឈលកាយរប ់រមិារដូវ 
រហូតឈៅទល់ោប នឹងថ្ថងទី ១ ថ្នឈហមនថរដូវ ។  ករថ្វ “ប្ ឝងរក (បរិបយបសយ្យ)” 
រឺ ភកិខុកាលប្ ឝងរកកបុងបដិឌិ មយ័១ទាងំ ៧ ឈនាោះ ឈោយការពញ្ញដ កស់ាយ រតី កបុងទី
កប្នវងរប ់អញ្ញដ តកជន (ជនមិនប្មនជាញត)ិ ឬអបផវារតិជន (ជនមិន ន
បវារណា) ឈោកលតូវអាបតថិនិ សរគយិ ចតិថិយៈ ។ ឈបើនិយាយតមអញ្ញដ តកវញិ្ដ-
តថ ិិកាខ បទ ភិកខុ ប្ដល ុឈំរឈនាោះ លតូវអាបតថិនិ សរគយិ ចិតថយិៈ ។ ប្តកាល ុំ
ចឈំ ោះញតកជនឬបវារតិជន ជាអនាបតថ ិតម ិកាខ បទឈនាោះ ។ ឈបើតម ិកាខ បទ
ឈនោះ ភិកខុ ឈធឝើការពញ្ញដ កស់ាយ រត ី រប្មងលតូវអាបតថិ ។  ករថ្វ “មនិទានដ់ល់កនវោះប្ែ
ជាខាងចុងថ្នរិមារដូវ (ឱបរន្្ឍោបសា បសបសា)” រឺ កបុង ក់កណាឋ លប្ែមួយ
ប្ដលជាប្ផបកខាងកបុង អពីំ ក់កណាឋ លប្ែខាងចុងថ្នរមិារដូវ ។  ករថ្វ “ឈធឝើ
ឲរឈល ច ឈហើយឈលបើល  ់ (កតាា នវិាបសយ្យ) រឺ ភិកខុ ឈធឝើឲរឈល ច នូវសាដកិ
ចីវរ លមាបងូ់តទឹកឈភវៀង ឈទាោះឈកើតឈ ើងឈោយធមក៌៏ឈោយ ឈហើយឈលបើល  ់ កបុង
រវាងឈនាោះ សាដិកចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុប្ ឝងរកសាដកិចីវរ លមាប់ងូតទឹកឈភវៀង ។ ជាអសាធារណបផ-
ញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តកិ ចតិថិយៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលើ  កបុងឈពល
មិនទាន់ដល់មួយប្ែឬកនវោះប្ែ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ កាលឈបើ
មានសាដកិចីវរ លមាប់ងូតទឹកឈភវៀង ភកិខុ ប្បរជាអាលកាតកាយងូតទឹកឈភវៀង កល៏តូវ 
អាបតថទុិកកដដូចោប  ។ 

                                                           

១ បដិឌ ិម័យ រ ឺម័យខាងែបងរដូវ រាប់តងំអពីំ ១ ឈរាច ប្ែកតថកិ រហូតដល់ ១៥ ឈកើត ប្ែឈជ ឌ។ 
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  អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បបាកខរណិយាទីសុ នហាយនតស្ស = ភិកខុ ងូតកបុងល ោះឈ កខរណីជាឈដើម 
២- អចឆនិនចីវរស្ស = ភិកខុ លតូវឈចារបវន់ចីវរឈៅ 
៣- នដ្ឋចីវរសស្ = ភិកខុ ត់ចីវរ 
៤- អនិវតថ ំបចារា ហរនតតីិ ឯវ ំអាបទាស ុនិវាសយបតា = ភិកខុ ឈ វៀកឈល ោះ
ប្តអនថរាយទាងំឡាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ពួកឈចារមុែប្តលួច ពំត់ប្ដលមិន
 នឈ វៀក”  

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វស្សិកសាដ្ិកាយ អតតុបទទសិកតា = សាដកិចីវរ លមាប់ងូតទឹកឈភវៀង 
ជារប ់ចឈំ ោះថ្នែវួន 

២- អសមបយ បរិបយសនតា = ប្ ឝងរកកបុង មយ័មិនរួរ 
៣- តាយ ច បដ្លិាបភា =  នមកឈោយការប្ ឝងរកឈនាោះ 
ទាងំ ៣ ឈនោះ ជាអងគថ្នអាបតថិកបុងការប្ ឝងរក ិនឈទ ចបំ្ណកឯអងគថ្នអាបតថិ

កបុងការឈលបើល  ់ឈ វៀកឈនាោះ មាន ៤ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- សចីវរតា  = មានចីវរលសាប់ឈហើយ 
២- អាបទាភាបវា  = មិនមានអនថរាយ 
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៣- វស្សិកសាដ្កិាយ សកភាបវា = មានសាដិកចីវរ លមាបងូ់តទឹក
ឈភវៀងជារប ់ែវួន 

៤- អសមបយ នវិាសនំ = ឈលបើល  ់ឈ វៀកកបុង មយ័មិនរួរ 
 មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមានន័យដូចប្ដល នឈ ល

កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ (រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, 
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាវ សកិសាដកិ ិកាខ បទទី ៤ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- ចីវរអចឆនិធនសកិាា បទ 
៥- បយា បន ភិកខ ុភិកខសុ្ស សាមំ ចីវរ ំទតាា, កុបិបតា អនតតមបន្ន អចឆិ

បនទយ្យ វា អចឆនិ្នោបបយយ្ វា, និស្សគ្គយិំ បាចតិតយិ ំ។ 

៥- ភិកខុណាមួយ ឲរចីវរដល់ភិកខុផងោប  ឈោយែវួនឯងឈហើយ ែឹងអន់ចតិថ 
ដឈណឋើ មយកមកវញិកឋី ឈលបើឈរឲរដឈណឋើ មយកមកវញិកឋ,ី ចីវរឈនាោះជានិ ស
រគិយ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៥- ពណ៌នាចីវរអចឆិនធនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចីវរអចឆិនធន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឲរចីវរឈោយែវួនឯងឈហើយ (សាមី ចីវរំ ទតាា)” រឺ ឲរឈោយែវួន
ឯងទធ ល់  ងឃមឹដល់ការែឝល់ខាឝ យជាឈដើម (បវយោ្វចាោទីន)ិ ។  ករថ្វ “ដឈណឋើ ម
យក (អចឆិបនទយ្យ)” រឺភិកខុ ឈឃើញឈរមនិឈធឝើការែឝល់ខាឝ យជាឈដើម ដឈណឋើ មយកមក
វញិ ឈោយមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វជារប ់ថ្នែវួន ឈោករប្មងលតូវអាបតថិទាងំឡាយ 
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ឈោយការរាបត់មចនួំនវតទុ  ។  ករថ្វ “ឈលបើឈរឲរឈៅដឈណឋើ មយកមក (អចឆនិ្នោ-
បបយ្យ)” ឈនោះ រឺភកិខុ លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈបង្គគ ប់ឈរថ្វ “ចូរឈៅដឈណឋើ មយក
មក (អចឆិនទ) ។ កបុងការដឈណឋើ មយកមកឈនាោះ  ករបង្គគ បឈ់រប៉ាុណាត  ភិកខុ រប្មងលតូវ
អាបតថទិាងំឡាយ តមការរាប់ចនួំន ករបង្គគ ប់ទាងំឈនាោះ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុដឈណឋើ មយកចីវរមកវញិ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថិ, សាណតថកិៈ, 
តិក ចិតថយិៈ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឧប មផនប កបុងជនមនិប្មនឧប មផនប 
ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ មួយឈទៀត ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអនុប មផនប ក ៏  
ដឈណឋើ យកបរកិាខ រដថ្ទណាមួយ ឈលើកប្លងប្តចីវរតូចលយមឈធឝើវកិបផ ន រប ់
ឧប មផនបកឋី រប ់អនុប មផនបកឋ ីរប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បតន តុបដ្ឋន វា កុបបិតន វា ទនិនំ គ្ណហនតសស្ = ភិកខុកានយ់កចីវរប្ដល
ជនឈនាោះឲរ ឈទាោះឈរឲរឈោយ បាយចិតថកឋី អនច់ិតថកឋី 

២- តស្ស វិស្ាសំ គ្ណហនតស្ស = ភិកខុកាន់យកឈោយ បិទនិសាប លនឹងជនឈនាោះ 
៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វិកប្បនបូគ្បចឆិមចីវរតា = ចីវរតូចបផុំតលយមនឹងឈធឝើវកិបផ ន 
២- សាមំ ទនិនតា   = ឲរឈោយែវួនឯង 
៣- សកសញ្ញតិា   = មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជារប ់ែវួន 



309 
 



៤- ឧបសមប្ននតា   = ជនឈនាោះជាឧប មផនប 
៥- បកាធវបសន អចឆិនទនំ វា អចឆនិ្នោបនំ វា = ដឈណឋើ មយកឈោយែវួនឯង ឬ
ឈលបើឈរឲរដឈណឋើ មយក ឈោយសារប្តែឹង 
 មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ ឈលើកប្លងប្តឈវទនាឈចញ រមឺានន័យ

ដូចកបុងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវក
ោប លតង់ប្តឈវទនាកបុង ិកាខ បទឈនោះ រឺជាទុកខឈវទនាប្តមា៉ាង ។ 

ពណ៌នាចីវរអចឆនិធន ិកាខ បទទី ៥ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- សតុថវិញ្ដតថិសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខ ុសាម ំសុតត ំវិញ្ជាបបតាា តនតវាបយហ ិចីវរ ំវាយាបបយ្យ, 

និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

៦- ភិកខុណាមួយ  ូមអឈំ ោះមកឈោយែវួនឯងឈហើយ ឲរពួកជាងតមាញ
តាញចីវរឲរ, ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

៦- ពណ៌នាសតុថវិញ្ដតថសិកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ុតថវញិ្ដតថិ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អឈំ ោះ (សុតត)ំ”  នដល់ អឈំ ោះ ៦ លបឈភទ១ មានអឈំ ោះឈធឝើអពីំ
 មផកឈឈើជាឈដើម ឬអឈំ ោះប្ដលអនុឈោមតមអឈំ ោះទាងំ ៦ លបឈភទឈនាោះ ។ 
 ករថ្វ “ ុ ំ (វញិ្ជាបបតាា)” រឺ  ុឈំដើមផឈីធឝើជាចីវរ ។  ករថ្វ “ឲរតាញ (វាយា
                                                           
១ អឈំ ោះ ៦ លបឈភទឈនាោះរ ឺអឈំ ោះប្ដលឈកើតពី មផកឈឈើ ១ អឈំ ោះប្ដលឈកើតពីកបា  ១ អឈំ ោះប្ដលឈកើតពី
 ូលត ១ អឈំ ោះប្ដលឈកើតពីឈរាម តឝ ១ អឈំ ោះប្ដលឈកើតឈ ើងពីថ្ធយ ១ អឈំ ោះឈកើតពីភងគ (រយឺករប ់ខាងឈដើម
ទាងំ ៥ មកឈធឝើជាអឈំ ោះ) ១  ។ 
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បបយ្យ)” រឺ ឲរតាញឈោយការ ុមំិនរួរថ្វ “មាប លអាវុឈសា អបកទាងំឡាយចូរ
តាញចីវរឲរអាតយ ” ។  ករថ្វ “និ សរគយិ (និស្សគ្គិយ)ំ  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើ
ភិកខុឲរឈរតាញយា៉ា ងឈនោះ ជាងតមាញឈរៀបចឈំលរឿងបងគ ំ មានចាតប់្ចង
ឧបករណ៍តមាញជាឈដើម ឈដើមផតីាញចីវរ ភកិខុ ឈនាោះរប្មងលតូវអាបតថិទុកកដ រាល់
លបឈយារទាងំឈនាោះ ។ កបុងឈពលប្ដល នមក ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងរាជលរឹោះ ល រពនឆពឝរគិយភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើឈរឲរតាញចីវរ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ ។ កាល
ឈបើភិកខុ ឈលបើជាងតមាញប្ដល ុអំឈំ ោះប្ដលឈោក ុពីំឈរ នមក ឲរតាញ កាល
ឈបើជាងតមាញតាញ នបឈណាឋ យលតឹមប្ត ១ ចអំាម (ទឃីបតា វិទតថិមបតត) 
ទទឹងលតមឹប្ត ១ ហតទ (តិរិយញ្ច ហតថមបតត) ភកិខុអបកឲរជាងតាញឈនាោះ លតូវ
អាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈ ។  រុបឈ ចកឋីមក ដរាបណា ចីវរកាន់ប្តឈកើន ដរាប
ឈនាោះ អាបតថកិ៏កាន់ប្តឈកើន ឈៅតមលបមាណឈនោះប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុ ឈលបើជាង
តមាញឈនាោះដប្ដល ឲរតាញនូវអឈំ ោះប្ដល នមកឈោយការមនិ ុ ំ ឈបើឈមើល
ឈៅលតង់ខាងឈដើមហាក់ដូចឈោកលតូវអាបតថនិិ សរគយិ ចិតថយិៈ ប៉ាុប្នថលតងឈ់នោះ 
ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ ។ កាលឈបើភិកខុ ឈលបើជាងតមាញឈនាោះដប្ដល ឲរតាញនូវ
អឈំ ោះប្ដលែវួន នមកឈោយការ ុែំវោះ ឈោយការមិន ុែំវោះ ឈបើ នឈកើតឈៅជា
ចីវរតមលបមាណប្ដលឈ ល ប្ដលឈមើលឈៅហាក់ដូចភវឺប្ល លបទាកល់កឡាោប
ឈហើយ ភកិខុ រប្មងលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ លតង់ប្ផបកអឈំ ោះជាអកបផយិៈ លតង់ប្ផបក
ឈលៅអពីំឈនោះ ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដដូចៗ ោប  ។ លប ិនឈបើប្ផបកចីវរឈនាោះតចិជាង
លបមាណប្ដល នឈ ល ឈោករប្មងលតូវអាបតថិទុកកដទាងំឡាយ លរប់ៗ ប្ផបក ។  
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ថ្វឈបើជាងតាញឈោយអឈំ ោះឆ្វ  ់ោប  ឬបឈណាឋ យជាអឈំ ោះកបផយិៈ ទទឹងជា
អឈំ ោះអកបផយិៈ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដទាងំឡាយ តមការរាបច់នួំនប្ដលឈ ល
ឈហើយខាងឈដើម ។ ឈបើតមឧ យឈនោះ អបក ិការបផលីជាបលបឈភទអាបតថិឈផសងៗ 
កបុងអឈំ ោះអកបផយិៈ ឈោយជាងតមាញជាកបផយិៈ, កបុងអឈំ ោះកបផយិៈែវោះ
អកបផយិែវោះ និងជាកបផយិាកបផយិៈ ឈោយជាងតមាញជាកបផយិាកបផយិៈ ។ 
 ិកាខ បទឈនោះជាតកិ ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វឲរឈរតាញ កបុងចីវរ
ប្ដលមិនឲរឈរតាញ ឬភកិខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ចីវរសិពវនអាបយាគ្កាយពនធនអំសពនធនបតតតថវិកបរិស្ាវន្ននំ 

អតាាយ សុតត ំ វិញ្ជាបបនតស្ស = ភិកខុ ុអំឈំ ោះឈដើមផលីបឈយាជនដ៍ល់ការ
ឈដរចីវរ, ចងរុដំឈំៅ, ចងវតទពននចឈងកោះ, ចងអងសក័, ចងឈសាវ ក លត, ឬ
 ពំត់តលមងទឹក  

២- ញាតកប្បវារិបតហិ កប្បិយសុតតំ វាយាបបនតស្ស = ភិកខុ ឈលបើញតកជន 
ឬបវារតិជនឲរតាញនូវអឈំ ោះកបផយិៈ  

៣- អញ្ញស្សតាាយ សុតតំ វិញ្ជាបបនតស្ស = ភិកខុ ប្ដល ុអំឈំ ោះឈដើមផ ី
លបឈយាជន៍ដល់ភកិខុដថ្ទ 

៤- អតតបន្ន ធបនន គ្ណហនតស្ស = ភកិខុកាន់យកឈោយលទពររប ់ែវួន 
៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
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៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ចីវរតាាយ វិញ្ជាបតិសុតតតា  ុអំឈំ ោះឈដើមផឈីធឝើជាចីវរ 
២- អតតបុទទសិកតា = ចឈំ ោះជារប ់ថ្នែវួន 
៣- អកប្បយិតនតវាបយន អកប្បយិវញិ្ញតតយិា វាយាបនំ = ឲរជាង
តមាញអកបផយិៈ តាញតមអកបផយិវញិ្ដតថិ (ការ ុមំិនរួរ) ។  
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចប្ដល នឈ ល

ឈហើយ កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ (រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ពណ៌នា ុតថវញិ្ដតថ ិិកាខ បទទី ៦ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- មហាអបសការសកិាា បទ 
៧- ភកិខុ ំ បបនវ ឧទទសិ្ស អញ្ជាតបកា គ្ហបត ិ វា គ្ហបតាន ី វា            

តនតវាបយហ ិចវីរំ វាយាបបយ្យ ។ តរត បច បសា ភិកខុ បុបពវ អបប្វារិបតា 
តនតវាបយ ឧបសងកមតិាា ចីវបរ វិកប្បំ អាបបជជយយ្ : ឥទំ បោ អាវុបសា 
ចីវរំ ម ំឧទទិស្ស វិយាត ិអាយតញ្ច កបរាថ, វិតថតញ្ច, អប្បតិញ្ច, សុវិតញ្ច, 
សុប្បវាយតិញ្ច, សុវិបលមិតញ្ច, សុវិតចឆិតញ្ច កបរាថ, អបបប្វ ន្នម  
មយម្ប ិអាយសមន្នាន ំកិញ្ច ិមតត ំអនុប្បទបជជយោ្ោត ិ។ ឯវញ្ច បសា 
ភិកខុ វតាា កញិ្ច ិ មតត ំ អនុប្បទបជជយយ្ អនតមបសា បិណឌបាតមតតម្ប,ិ 
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 
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៧- រហបតកីឋី រហបតនីកឋី មនិប្មនជាញតិ ឈរឲរពួកជាងតមាញតាញ
ចីវរចឈំ ោះភកិខុ  ។ ឈបើភិកខុ ឈនាោះ ប្ដលអបកមាច  ់ចីវរឈរពំុ នបវារណាមកពី
មុនកបុងឈរឿងចីវរឈនាោះឈទ អាចហា៊ា នចូលឈៅរកពួកជាងតមាញឈហើយ ដល់
នូវកិរយិាកណំត់កបុងចីវរថ្វ : “មាប លអបកមានអាយុទាងំឡាយ ! ចីវរឈនាោះឈរ
ឲរតាញចឈំ ោះអាតយ , អបកទាងំឡាយចូរឈធឝើឲរប្វងផង, ឲរទូោយផង, ឲរ
មានសាចញឹ់កផង, ឲរឈ យើលអផង, រតឹឲរតឹងលអផង, ចូរលតឈោោះកួតឲរលអផង, 
ចូរ ិតឲរលអផង,  ឹមអាតយ ប្ថមរង្គឝ ន់បនថិចបនថួចឲរដល់អបកទាងំឡាយ ។ 
ភិកខុ ឈនាោះ លុោះនិយាយយា៉ា ងឈនោះឈហើយ ក៏ប្ថមរង្គឝ នប់នថិចបនថួចឲរឈរ ឈោយ
ឈហាចឈៅ  ូមផលីតឹមប្តអាហារបិណឍ  ត ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ ភកិខុ ឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៧- ពណ៌នាមហាអបសការសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងមហាឈប ការ ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈបើភកិខុ ឈនាោះ អាចហា៊ា នចូលឈៅរកពួកជាងតមាញ (តរត បច 
បសា ភិកខ)ុ” រឺ ពួកជាងតមាញឈនាោះ ឋិតឈៅកបុងទីណា ឈទាោះជាល ុកកឋ ីជានិរម
កឋី ភកិខុ ឈនាោះកចូ៏លឈៅរកកបុងទីឈនាោះ ។  ករថ្វ “ពំុ នបវារណាមកពីមុន (បុបពវ 
អប្បវារបិតា)” រឺ មាច  ់ចីវរទាងំឡាយ មនិទាន ់នបវារណាឈៅឈ ើយ ។  ករ
ថ្វ “ដល់នូវកិរយិាកណំត ់ (វិកប្ប ំ អាបបជជយ្យ)” រឺ ឈធឝើការកណំត់យា៉ា ងវឈិ   
ចាត់វធិានការយា៉ា ងអធកិ ។ ឥ ូវឈនោះ ឈដើមផ ីឲរឈឃើញអាការ លមាប់ឈធឝើការ
កណំត់ឈនាោះ ឈទើបមាន ករប្ចងទុកថ្វ “មាប លអាវុឈសាទាងំឡាយ ! ចីវរឈនោះឈរឲរ
តាញចឈំ ោះអាតយ  (ឥទ ំបោ អាវុបសា” ។ កបុងឈនាោះ  ករថ្វ “ឲរប្វង (អាយត)ំ” 
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រឺ ឲរចីវរហបឹងប្វង ។  ករថ្វ “ឲរទូោយ (វិតថតំ)” រឺ ឲរធ ំ។  ករថ្វ “ឲរមាន
សាចញឹ់ក (អបប្ិតំ)” រ ឺ ឲរប្ណន ។  ករថ្វ “ឲរឈ យើលអ (សុវីតំ)” រ ឺ តាញ
ឲរសាអ ត តាញឲររាបឈ យើ លរបទី់កប្នវង ។  ករថ្វ “ឲរតឹងលអ (សុបប្វាយិត)ំ” រ ឺ
លតូវតាញឲរលបថ្ព លកាលកឲីររាបឈ យើ លរប់ទីកប្នវង ។  ករថ្វ “លតឈោោះកួត
ឲរលអ (សុវិបលមិត)ំ” រឺ កួតឲរមានរឈបៀបលអ ឈោយឈលរឿងកួត ។  ករថ្វ “ ិត
ឲរលអ (សុវិតចឆិតំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈលបើ បិត ិតឲរ នសាអ ត ចូក ិតឲរ នលអ ។ 
កបុង ករថ្វ “ ូមផលីតមឹប្តអាហារបិណឍ  ត (បណិឌបាតមតតម្ប)ិ” មានវនិិចឆ័យ 
ដូឈចបោះ មនិប្មនចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ឈោយឈហតុលតមឹប្តឲរអាហារបិណឍ  ត
រប ់ភិកខុ ឈទ ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើពួកជាងតមាញឈនាោះ ទទួលអឈំ ោះអពីំថ្ដរប ់
ពួកមាច  ់ចីវរ តម កររប ់ភិកខុ ឈនាោះ ឈហើយឈធឝើឲរប្វងកឋី ឲរទូោយកឋី ឲរមាន
សាចញឹ់កកឋី  ូមផបី្តបនថិចបនថួច ។ កាលឈបើដូឈចបោះ ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដ កបុង
លបឈយាររប ់ពួកជាងតមាញទាងំឈនាោះ ។ កបុងែណៈប្ដល នមក ចីវរឈនាោះជា
និ សរគយិ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុដល់នូវការកណំត់កបុងចីវរ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, 
តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអញ្ញដ តកជន កបុងញតកជន ឬភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ញាតកប្បវារតិាន ំ តនតវាបយហិ វាយាបបនតស្ស = ភកិខុឲរពួកជាង
តមាញរប ់ញតកជន ឬរប ់បវារតិជន តាញ 
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២- អញ្ញស្ស អតាាយ វាយាបបនតស្ស = ភិកខុឲរតាញឈដើមផភីកិខុដថ្ទ 
៣- អតតបន្ន ធបនន វាយាបបនតស្ស = ភិកខុឲរតាញឈោយលទពររប ់ែវួន 
៤- មហគ្្ឃ ំ វាយាបបតកុាម ំ អប្បគ្ឃ្ំ វាយាបបនតស្ស = ភិកខុឲរតាញចីវរ
តថ្មវតចិ ឈៅឈពលប្ដលមាច  ់ចីវរចងឲ់រតាញចីវរតថ្មវឈលចើន 

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អញ្ជាតកអប្បវារតិានំ តនតវាបយ ឧបសងកមតិាា វិកប្បោបជជនតា = 
ភិកខុ ចូលឈៅរកពួកជាងតមាញរប ់អញ្ញដ តកជន ឬអបផវារតិជន ឈហើយ
ដល់នូវការកណំត ់

២- ចីវរស្ស អតតុបទទសិកតា = ចីវរជារប ់ចឈំ ោះថ្នែវួន 
៣- តស្ស វចបនន សតុតវ្្ឍនំ = ជាងតមាញបឈងកើនអឈំ ោះតម កររប ់
ភិកខុ ឈនាោះ 

៤- ចីវរប្បដ្លិាបភា =  នចីវរមក  
  មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូច នឈ លឈហើយ 

កបុងឈធាវាបន ិកាខ បទ  (រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ) ។ 

ពណ៌នាមហាឈប ការ ិកាខ បទទី ៧ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៨- អអចចកចវីរសកិាា បទ 
៨- ទសាហាន្នគ្ត ំ កតតិកបតោសបិុណណម,ំ ភិកខុបន្ន បបនវ 
អបចចកចីវរ ំឧប្បបជជយ្យ, អបចចកំ មញ្ញោបនន ភកិខុន្ន បដ្ិគ្គបហតពវ,ំ 
បដ្ិគ្គបហតាា យាវចីវរកាលសមយំ និកខិបតិពវំ, តបតា បច ឧតតរ ឹ    
និកខិបបយ្យ, និស្សគ្គិយ ំបាចតិតយិំ ។  

៨- ឈៅែឝោះដប់ថ្ថងឈទៀត កនឹ៏ងដល់ថ្ថងឈពញបូណ៌មបី្ែកតថិក ប្ដលជាប្ែទីបីថ្ន
វ ានរដូវ ឈបើអឈចចកចីវរឈកើតឈ ើងដល់ភកិខុ , ភកិខុ មាគ ល់ថ្វជាអឈចចកចីវរ 
របផទីទួលទុក ន, លុោះទទួលឈហើយ របផទុីកោក់ដរាបដល់អ ់ មយ័
ថ្នចីវរកាល ឈបើទុកឲរយូរហួ កណំត់ឈនាោះឈៅ, ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាអអចចកចីវរសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអឈចចកចីវរ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈៅែឝោះ ១០ ថ្ថងឈទៀត (ទសាហាន្នគ្ត)ំ” រឺ ថ្ថងទាងំឡាយ ១០ 
ឈៅថ្វ ទសាហៈ (ថ្ថង ១០) ។ ១០ ថ្ថងឈនាោះ មិនទាន់មកដល់ ឈៅថ្វ ឈៅ ល់ ១០ 
ថ្ថង រឈឺៅែឝោះ ១០ ថ្ថងឈទៀត ។  ករឈនោះជាទុតយិាវភិតថ ិឈលបើល ប់ឈ ចកឋ ីតថមវីភិតថ ិ
ទាក់ទងនឹងអចចនថ ឈំយារ ។  ករថ្វ “ឈពញបូណ៌មីប្ែកតថកិ ប្ដលជាប្ែទី ៣ 
ថ្នវ ានរដូវ (កតតិកបតោសបិុណណ)ំ” រឺឈពញបូណ៌មីប្ែកតថិកទី ១ (តមឈលបើ
 ពឝថ្ថង ប្ែកតថិកទី ១  នដល់ ប្ែអ សុជ) ។  ករទុតិយាវភិតថិកបុងទីឈនោះ ក៏ឈលបើ
ល ប់ឈ ចកឋីថ្ន តថមីវភិតថ ិឈៅតមន័យមុនប្ដរ ឈល ោះជាអនុលបឈយារថ្នបទទី ១ ។ 
មានអធិបាយដូឈចបោះ ថ្ថងបវារណាទី ១ (នឹងឈៅ ថ្ថងបឋមបផវារណា ក ៏ន) រាប់
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ចាបត់ងំពីថ្ថងណាមក ឈោកឈៅថ្វ “ឈៅែឝោះ ១០ ថ្ថងឈទៀត (ទសាហាគ្តា)” 
លប ិនឈបើអឈចចកចីវរឈកើតឈ ើងដល់ភកិខុ  ជាប់តោប រហូត កបុងថ្ថងទាងំឡាយឈនាោះ 
កាលឈបើភិកខុដងឹថ្វ “ឈនោះជាអឈចចកចីវរឈទឈតើ (អបចចកំ ឥទ)ំ” ដូឈចបោះ របផទីទួលទុក
ទាងំអ ់ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នឹងឈឃើញ នថ្វ រាប់ចាប់តងំពីថ្ថងទី ៥ ថ្នបកស
ខាងឈែបើតប្ែបវារណា (រឺប្ែអ សុជ) ឈរៀងមក ចាតថ់្វជាកាលថ្នការទុក ោក់ចីវរ
ប្ដលឈកើតឈ ើង ។ កាលថ្នការទុកោកច់ីវរ  ន ឈលមចឈហើយឈោយ ករឈនោះ 
“ភិកខុ លតូវទុកោក់អតិឈរកចវីរ យា៉ា ងយូរបផុំត នលតមឹ ១០ ថ្ថង” ដូឈចបោះក៏ពិតប្មន
ឈហើយ ប៉ាុប្នថឈបើនិយាយតមឈហតុការណ៍ប្ដលឈកើតឈ ើង នឹងឈឃើញ នថ្វឈហតុ
ការណ៍ហាក់មិនដូចមុនឈទ ឈទើប ិកាខ បទឈនោះលតូវ នបញ្ដតថឈ ើង ។  ករថ្វ 
“អឈចចកចីវរ (អបចចកចីវរ)ំ”  នដល់ ចីវរប្ដលលបឈរនឈោយបុរគលណាមួយ 
បណាឋ បុរគលទាងំឡាយ មានដូចជា អបកឈធឝើដឈំណើ រកឋី, អបកជងំឺកឋ,ី ស្ត្ ថីមានរភ៌កឋ,ី 
អបកឈទើបប្តឈកើត ទាន កឋ ី ប្ដលឈរលបឈរនឈោយឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា
 ូមលបឈរនដល់ភិកខុអបកចាវំ ា (វស្ាវាសិកំ)” ។ លប ិនឈបើអឈចចកចីវរឈនាោះ
លតូវប្ចកោប កបុងថ្ថងបវារណាមុន (នឹងឈៅ ថ្ថងបវារណាទី ១ ក ៏ន) ភកិខុ ប្ដល
ទទួលចីវរឈនាោះ ន លុោះប្តឈោកមិនឈធឝើឲរោច់វ ា ។ ឈបើឈោកឈធឝើឲរោច់វ ា 
ចីវរឈនាោះចាត់ជារប ់ ងឃ ។  ករថ្វ “ដរាបដល់អ ់ ម័យថ្នចីវរកាល (យាវ 
ចីវរកាលសមយំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុមិន នលកាលកឋិនឈទ ឈោក
លតូវទុកោក់រហូតដល់ប្ែខាងចុងថ្នវ ានរដូវ កាលឈបើភិកខុ លកាលកឋិន ឈោក
លតូវទុកោក់រហូត ន ៥ ប្ែ១ ។  

                                                           
១ ឈបើភកិខុមនិ នលកាលកឋនិឈទ លតូវទុកអឈចចកចវីរ នលតមឹ ១ ប្ែ ១១ ថ្ថង ឈបើ នលកាលកឋនិ លតូវទុក ន ៥ 



318 
 



  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើន
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុទុកអឈចចកចីវរឲរកនវងហួ  ម័យថ្នចីវរកាល ។  ករដ៏
ឈ  កបុង ិកាខ បទឈនោះ អបក ិការបផលីជាបឈៅតមន័យប្ដល នឈ លឈហើយ 
កបុងបឋម ិកាខ បទ ថ្នចីវរវរគ ។  

 ( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងកឋិន ិកាខ បទ 
រឺជាកឋិន មុោឌ ន ជាអកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាអឈចចកចីវរ ិកាខ បទទី ៨ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- សសងកសកិាា បទ 
៩- ឧបវស្សំ បោ បន កតតិកបុណណមំ ។ យានិ បោ បន តានិ អារញ្ញ-
កាន ិបសន្នសន្នន ិសាសងកសមមតាន ិសបប្ដ្ិភយានិ, តថារបូបស ុ
ភិកខុ បសន្នសបនសុ វហិរបន្នា, អាកងខោបន្ន តិណណ ំចីវរាន ំអញ្ញតរ ំ
ចីវរំ អនតរឃបរ នកិខិបបយ្យ ។ សិយា ច តស្ស ភិកខបុន្ន បកាចិបទវ    
បចចបយា បតន ចីវបរន វិប្បវាសាយ, ឆារតតបរមបនតន ភិកខនុ្ន បតន     
ចីវបរន វិប្បវសិតពវ ំ ។ តបតា បច ឧតតរ ឹ វិប្បវបសយ្យ, អញ្ញរត ភិកខុ-
សមមតយិា, និស្សគ្គយិំ បាចតិតយិំ ។  

៩- កាលឈបើភិកខុ ឈៅចាវំ ារួចឈហើយ លុោះដល់មកថ្ថងឈពញបូណ៌មបី្ែកតថិក 
(ប្ដលជាប្ែទីបផុំតថ្នវ ានរដូវ) ។ ឈ នា នៈទាងំឡាយណាមួយ ប្ដល

                                                                                                                                                      

ប្ែ ១១ ថ្ថង ទុកឱរហួ អពីំកណំត់ឈនាោះឈៅ  ូមផលីតមឹប្ត១ថ្ថងក៏ពុ ំនឈ ើយ (អដឌកថ្វ) ។ 
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តងំឈៅកបុងថ្លព ប្ដលឈរ នយតថ្វជាទីមានឈ ចកឋរីឈងកៀ , ប្ដលមានភយ័
ចឈំ ោះមុែ, កាលឈបើភិកខុ ឈៅកបុងឈ នា នៈទាងំឡាយ មាន ភាពដូឈចាប ោះ, 
ឈបើមានបណំង របផទុីកបណាឋ ចីវរទាងំបី ចីវរណាមួយ កបុងចឈនាវ ោះផធោះ ន ។ 
លប ិនឈបើភកិខុមានឈហតុអឝមួីយ លយមឲរឈៅល  ចាកចីវរឈនាោះ, ភិកខុ ឈនាោះ
លតូវឈៅល  ចាកចីវរឈនាោះ យា៉ា ងយូរបផុំត នលតឹមល មួំយរាលតី ។ ឈបើឈៅ
ល  ចាកឲរហួ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ, ឈវៀរប្លងប្តភកិខុ ប្ដល ន មយតិអពីំ
 ងឃ, ចវីរឈនាោះជានិ សរគយិ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

៩- ពណ៌នាសសងកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងសា ងក ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 កបុង ករថ្វ “កាលឈបើភកិខុ ឈៅចាវំ ារួចឈហើយ (ឧបវស្ស ំ បោ បន)” 
មានន័យថ្វ ឈៅចាវំ ាឈហើយ (ឧបវស្ស)ំ រឺ ឈៅចាវំ ារួចឈហើយ (ឧបវស្ស ំ
ឧបវសតិាា) ។ ចូរកណំតច់ណំាថ្វ អនុនា ិកៈកបុងទីឈនោះ របផយីល់ដូចកបុង ករ
ថ្វ “ចូល (ឧបសម្បជជនត)ិ” ជាឈដើម១  នឈ ចកឋីថ្វ ចូលឈៅកាន់វ ាឈហើយផង ឈៅ
ចាវំ ាឈហើយផង ។ មួយឈទៀត បទឈនោះ លតូវ មភ័ននចូលជាមួយនឹង ករឈនោះថ្វ 
“កាលឈបើភកិខុ ឈៅកបុងឈ នា នៈទាងំឡាយ មាន ភាពដូឈចាប ោះ (តថារូបបស ុ
ភិកខុ បសន្នសបនសុ វហិរបន្នា)” ។ មានអធិបាយដូចតឈៅឈនោះ ភិកខុ ចូលកាន់
វ ាឈហើយ និងឈៅចាវំ ារួចឈហើយ (=ឈៅចាវំ ាឈហើយ) បនាធ ប់ពីឈនាោះ ជា
កាលបញ្ចប់ថ្នថ្ថងឈពញបូណ៌មីប្ែកតថិកខាងចុង ឈ នា នៈទាងំឡាយប្ដលឋតិ
ឈៅកបុងថ្លព ។ល។ របផទុីកកបុងចឈនាវ ោះផធោះ ។ កបុងឈនាោះ  ករថ្វ “តងំឈៅកបុងថ្លព 
                                                           

១
 អភិ.វភិ. ៨១/២៧៦-២៩១ ឈមើលលតង់្នវភិងគ ។ 
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(អារញ្ញកានិ)”  នដល់ ឈ នា នៈប្ដលឈៅខាងចុងឈរបងអ ់ កបុងកប្នវងលបប្វង 
៥០០ ជួរធបូ  រាបច់ាបត់ងំពី  រឈែឿនថ្នល ុក តមធបូ រប ់អាចាររប្ដលយឹត
ឈ ើង ។ លប ិនឈបើល ុកឥតហ៊ាុមព័ទនរបងឈទ លតូវវា ់ចាប់តងំពីទីរួរឈធឝើរបងឈៅ ។ 
ន័យមួយឈទៀត លប ិនឈបើវហិារឥត នហ៊ាុមព័ទនឈោយរបង លតូវវា ់ពីល ុកមក
តមផវូ វលបលកតី នូវទីណាប្ដលឈៅមុនឈរបងអ ់ ឈទាោះជាឈ នា នៈកឋី ភតថសាោ
កឋី ឈចតយិកឋី ឈដើមឈ ធិ៍កឋី កប្នវងលបជុជំាលបចាកំឋ ី ឈរៀងមកលតប្តដល់ទីកណំត់
ឈ នា នៈកបុងថ្លពឈនាោះ ។ ការប្ដលឈធឝើផវូ វដថ្ទឈទៀត ឬវា ់តមទីមិនប្មនផវូ វ 
មិនរួរ ។  ករថ្វ “ប្ដលឈរ នយតថ្វជាទីមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  (សាសងកសមមតាន)ិ” 
 នដល់ ឈ នា នៈទាងំឡាយប្ដលឈរ នយតថ្វ “ជាទីរឈងកៀ  (សាសងកតានិ)” 
ឈោយសារប្តឈឃើញទីលឈំៅឋានរប ់ពួកឈចារជាឈដើម  នឈ ចកឋថី្វ នរណាក៏
ដឹងយា៉ា ងឈនោះប្ដរ ។ លបលពឹតថឈៅមួយអឈនវើឈោយភយ័ចឈំ ោះមុែ ឈៅថ្វ មានភយ័
ចឈំ ោះមុែ ។ មាននយ័ថ្វ មានការល យុតចតិថភតិភ័យយា៉ា ងខាវ ងំ ឈោយសារប្ត
 នឈឃើញមនុ សទាងំឡាយលតូវពួកឈចារពិោត បវន់ និងវាយដ ំ ។  ករថ្វ 
“របផទុីកកបុងចឈនាវ ោះផធោះ ន (អនតរឃបរ និកខបិបយយ្)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ លតូវទុក
កបុងល ុកជាទីឈោចរ ប្ដលែវួនោបច់ិតថបផុំត កបុងទិ ភារទាងំអ ់ ឈោយជុវំញិ 
ថ្នឈ នា នៈប្ដលឈៅកបុងថ្លព ។ ចបំ្ណកឯការទុកោក់ឈនាោះ លតូវមានអងគ
 មផតថិ ។ អងគ មផតថិឈនាោះមានដូចតឈៅឈនោះ  

- បុរិមិកាយ ឧបគ្នតវា មហាបវារណាយ បវារិបតា បហាត ិ ឥទបមក ំ
អងគំ  = ភកិខុ ចូលចាបុំរមិិកវ ា ឈហើយបវារណាកបុងថ្ថងមហាបវារណា (រឺថ្ថង 
១៥ ឈកើតប្ែអ សុជ) ឈនោះចាតថ់្វជាអងគទី ១ ។ 

- កតតិកោបសាបយវ បហាតិ ។ ឥទំ ទុតយិំ អងគ ំ= ប្ែកតថកិឈនាោះ (រាបច់ាប ់
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តងំពីថ្ថង ១ ឈរាចប្ែអ សុជ មកទល់ថ្ថងឈពញបូណ៌មីប្ែកតថកិ  ន ២៩ ថ្ថង) 
ឈនោះចាតថ់្វជាអងគទី ២ ។  

- បញ្ចធនុសតិក ំបចឆមិបមវ បោណយុតត ំបសន្នសន ំបហាត ិឥទំ តតិ-
យ ំអងគ ំ។ ឱនប្បោបណ វា គាវុតបតា អតិបរកប្បោបណ វា ន លភតិ 
= មានឈ  នា នៈលតមឹលតូវតមលបមាណឈៅខាងចុងបផុំតលបប្វង ៥០០ ជួរធបូ  
ឈនោះចាតថ់្វជាអងគទី ៣ ។ នឹងមានលបប្វងែឝោះ ឬឈលើ ជាង ១ ោវុត មិន នឈទ 

- យរត ហ ិបណិាឌយ ចរតិាា ភតតបវលាយបមវ បនុ វិហារ ំសកាា អាគ្នតុ ំ
តបទវ ឥធ អធិបប្បតំ ។ សាសងកសប្បដ្ភិយបមវ បហាត ិ ឥទ ំ ចតតុថ ំ
អងគំ = ទីប្ដលភិកខុ លតច់បណិឍ  តឈហើយអាចមកវហិារទាន់ឈពលភតថ (ភតត-
បវលា) ទីឈនាោះឯងរឺ ឈំៅយកកបុង ិកាខ បទឈនោះ ប្ដលថ្វមានភយ័ចឈំ ោះ
មុែ ឈនោះចាតថ់្វជាអងគទី ៤ ។  
 ករថ្វ “មានឈហតុអឝមួីយ (បកាចិបទវ បចចបយា) រ ឺមានបចចយ័អឝីមួយ

ជាឈហតុ ។  ករថ្វ “ចាកចីវរឈនាោះ (បតន ចីវបរន)” រឺ ចាកចីវរប្ដលទុកោកក់បុង
ចឈនាវ ោះផធោះឈនាោះ ។  ករថ្វ “ឈៅល   (វបិ្បវាសាយ)” រឺ ឈៅប្បក ។  ករថ្វ 
“ឈបើឈៅល  ចាកឲរហួ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ (តបតា បច ឧតតរ ឹ វិបប្វបសយយ្)  ន 
ឈ ចកឋថី្វ ឲរហួ ពី ៦ រាលត ីបឈណាឋ យឲរអរុណទី ៧ រោះឈ ើង កបុងឈ នា នៈ
ឈនាោះ ។ ប៉ាុប្នថឈបើភកិខុមិនអាចឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះឈទ រួរ្នចូលកានោ់ម ីមាក៏ ន 
ឈហើយឈៅកបុង ភា ឬកបុងទីណាមួយ ដឹងដណឹំងចីវរឈហើយ ឈចៀ ឈចញឈៅចុោះ ។ 

 ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តភិកខុ ប្ដល ន មយតិអពីំ ងឃ (អញ្ញរត ភិកខុសមម- 
តិយា)” រឺ ឈលើកប្លងប្តភិកខុឈឺប្ដល ងឃឲរ មយតិឈៅល  ចាកចីវរ (ចីវបរន  
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វិប្បវាសសមមត)ិ  នឈនាោះឈចញ ភកិខុ ប្ដលមិន ន មយតិ កាលឈបើឈៅល  
ចាក ហួ ពី ៦ រាលតី ចីវរឈនាោះចាតថ់្វជានិ សរគយិ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើន 
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈៅល  ចាកចីវរ ។  ករដឈ៏  កបុង ិកាខ បទឈនោះ អបក
 ិការបផលីជាបតមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយកបុង ិកាខ បទទី ២ ថ្នចីវរវរគផងចុោះ ។  

( មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ ដូចោប កបុងបឋមកឋនិ ិកាខ បទ រឺជា
កឋិន មុោឌ ន ជាអកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ ឈ ចកឋីប្បវកោប  មានប្តមួយយា៉ា ងរតរ់ ឺ
កបុងបឋមកឋិន ិកាខ បទ ការមនិអធោិឌ ន ១ ការមនិវកិបផ ១ ជាអកិរយិា ។ កបុង
 ិកាខ បទឈនោះ ការមិនដកអធិោឌ ន ជាអកិរយិា) ។ 

ពណ៌នាសា ងក ិកាខ បទទី ៩ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- បរណិតសកិាា បទ 
១០- បយា បន ភកិខុ ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរណិតំ អតតបន្ន បរណិាបម-

យ្យ, និស្សគ្គយិ ំបាចតិតយិំ ។ 

១០- ភកិខុណាមួយ កាលដងឹឈហើយបឈង្គអ ននូវោភប្ដលឈរលបងុនឹងបឈង្គអ ន
ឈៅឈដើមផ ីងឃ មកឈដើមផែីវួនវញិ, ោភឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ ឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១០- ពណ៌នាបរណិតសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរណិត ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈដើមផ ីងឃ (សង្ឃិក)ំ” រឺជារប ់ ងឃ ។ ពិតណា ់ ោភឈនាោះ  
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ឈទាោះបីឈរមិនទាន់ឈលើកឈ ើងលបឈរនដល់ថ្ដក៏ឈោយ ប្តកច៏ាតជ់ារប ់ ងឃ 
ឈោយឯកបរយិាយ ឈល ោះប្តឈរ នបឈង្គអ នឈៅចឈំ ោះ ងឃឈហើយ ។  ករថ្វ 
“ោភ (លាភំ)”  នដល់ វតទុមានចីវរជាឈដើម ប្ដលរួរ ន ។  ករថ្វ “ប្ដលឈរ
លបងុនឹងបឈង្គអ ន (បរណិត)ំ” រ ឺប្ដលឈរតមកល់ទុក លមាប់លបឈរនដល់ ងឃ ឈោយ
វចីឈភទថ្វ “ឈយើងនឹងលបឈរន, ឈយើងនឹងឈធឝើឲរ” ដូឈចបោះកឋី ឈោយអាការថ្នថ្ដជាឈលរឿង 
 មាគ ល់កឋី ។  ករថ្វ “បឈង្គអ នមកឈដើមផែីវួនវញិ (អតតបន្ន បរណិាបមយយ្)” រ ឺ
ឈធឝើការបឈង្គអ នោក់កបុងែវួនឯង ឈោយនិយាយថ្វ “ចូរឲរអាតយ  (មយហ ំ បទថ)” 
ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ប៉ាុប្នថឈបើវតទុណាប្ដលឈរលបុងលបឈរនដល់ ងឃឈហើយ ភិកខុមនិរួរ
កានយ់កវតទុ ឈនាោះឈទ ។ លតូវលបឈរនដល់ ងឃប្តមា៉ាង ។ ឯភកិខុ ប្ដលបឈង្គអ នមក
ឈដើមផែីវួន នូវោភប្ដលឈរបឈង្គអ នឈៅឈដើមផ ីងឃ ឈទាោះជារប ់ថ្ន ហធមយកិកឋ ី
រប ់លរហ ទកឋី ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តជារប ់ឈញមល ី (មាឋ យ) ឈោករប្មង
លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងលបឈយារ ។ កបុងែណៈ នមក ោភឈនាោះជានិ សរគយិ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុបឈង្គអ ន ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វមិនបឈង្គអ ន កបុងោភប្ដលឈរបឈង្គអ ន និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ ភិកខុ
មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វបឈង្គអ ន កបុងោភប្ដលមិន នបឈង្គអ ន និងភិកខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ និងភិកខុ ប្ដលបឈង្គអ ននូវោភប្ដលឈរបឈង្គអ នឈៅឈដើមផ ីងឃ, ឈចតិយ,   
រណៈ, ឬបុរគល ណាមួយ ឈដើមផ ីងឃដថ្ទជាឈដើមវញិ រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបរិណតសញ្ញិបន្ន = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនបឈង្គអ នឈៅឈទ 
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២- កតថ បទោតិ បុចឆបិត យតថ តោុហកំ បទយយ្ធបោា បរិបភាគ្ំ វា លបភ-
យោ្តអិាទនីិ វទនតស្ស = ភកិខុ ប្ដលលតូវឈរ ួរថ្វ “ឈយើងទាងំឡាយ
លបឈរនកបុងទីណា ឈោកកល៏ ប់ថ្វ “ទីប្ដលឈទយរធម៌រប ់អបកទាងំឡាយ 
 ននូវការបរឈិភារ” ដូឈចបោះជាឈដើម ។ 

៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សបង្ឃ បរិណតភាបវា = រប ់ប្ដលឈរបឈង្គអ នឈៅកបុង ងឃ 
២- តំ ញតាា អតតបន្ន បរណិាមនំ = ដឹងដូឈចាប ោះឈហើយ បឈង្គអ នមកឈដើមផែីវួន 
៣- បដ្ិលាបភា =  នមក 
 មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមានន័យដូចប្ដល នឈ ល

កបុងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,    
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាបរណិត ិកាខ បទទី ១០ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
បតថវរគទី ៣ ចប់ ។ 

ឧទទដិ្ដា បោ អាយសមបន្នា តឹស នសិ្សគ្គយិា បាចតិតិយា ធោា ។ តតាា
យសមបនត បចុាាមិ, កចចិតថ បរិសុទាា ? ទតុយិម្បិ បុចាាមិ, កចឆិតថ បរិសុទាា ? 
តតយិម្ប ិបចុាាម,ិ កចចតិថ បរិសុទាា ? បរិសុបទធតាាយសមបន្នា, តសាា តណុហី ។ 
ឯវបមត ំធារយាមិ ។   

និស្សគ្គយិា បាចតិតិយា និដ្ឋតិា ។ 
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បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ អាបតថិឈ យ្ ោះនិ សរគយិ ចិតថយិៈ
ទាងំ ៣០ រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបក
មានអាយុទាងំឡាយ កបុងអាបតថទិាងំឈនាោះ; ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយ
ឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ពីរដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទន
ឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់បដីងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបក
បរ ុិទនឈហើយឬ ? ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបកបរ ុិទនកបុង
អាបតថទិាងំនុោ៎ះឈហើយ, ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា  ូម
ចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។  

ចប់អាបតថិឈ យ្ ោះនិ សរគយិ ចិតថយិៈ ។ 

ពណ៌នានិ សរគិយថ្នរមភីរកង្គខ រវតិរណីអដឌកថ្វ តឈិមាកខ ចប់ ។ 
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បាចិតថយិកណឍ  
បាចិតថយិៈ ៩២ សកិាា បទ 

ឥបម បោ បន្នយសមបន្នា បទវនវុតិ បាចិតតយិា ធោា ឧបទទសំ អាគ្ចឆនតិ។  
បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ អាបតថ ិចិតថិយៈទាងំឡាយ ៩២ 

ឈនោះឯង មកកាន់ឧឈទធ  ។ 

 
១- មុសវទវគគ 
១- មុសវទសកិាា បទ 

១- សម្បជានមសុាវាបទ បាចិតតយិ ំ។ 

 ១- ភិកខុ ឈ ល ករកុហកឈោយដឹងែវួន លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

១- ពណ៌នាមសុវទសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងមុសាវាទ ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖  
  ករថ្វ “ឈ ល ករកុហកឈោយដឹងែវួន (សម្បជានមុសាវាបទ)”  ន
ដល់ ការឈ ល ករកុហក រប ់ភិកខុអបកមុនឈ លក៏ដឹង កពុំងឈ លក៏ដឹង ។ 
ប្ដលឈៅថ្វ ការឈ ល កបុងទីឈនោះ រជឺាលបឈយារឈធឝើឲរដងឹឈោយកាយ ឬឈោយ
វាចា ប្ដលឈធឝើឲរការមិនពិតឈៅជាការពិត ឈធឝើឲរការពិតឈៅជាការមិនពិត ។  ករ 
”សម្បជានមុសាវាបទ” ឈនោះ ជា តថមីវភិតថិ ឈលបើល ប់ឈ ចកឋជីានិមិតថ (ប្លបថ្វ 
ឈហតុ, ឈល ោះ, ឈល ោះប្ត) ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុណា ឈ ល ករកុហកឈោយ
ដឹងែវួន ឈោករប្មងលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ឈល ោះការឈ លកុហកឈនាោះជានិមិតថ 
ឈល ោះការឈ លកុហកឈនាោះជាឈហតុ ឈល ោះការឈ លកុហកឈនាោះជាបចច័យ ។ ដូឈចបោះ 
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អបក ិការបផលីជាបឈ ចកឋីលតង់ឈនោះយា៉ា ងឈនោះ កបុងទីដថ្ទឈទៀតប្ដលមាន ភាព
ប្បបឈនោះផងចុោះ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនហតទកភិកខុជា
 ករបុលត ឈល ោះឈដើមឈហតុមិនដឹងឈហើយថ្វដឹងជាឈដើម ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ 
អនាណតថិកៈ ។ ភិកខុ ឈ ល ករកុហក ឈដើមផឈី លអួតឧតថរមិនុ សធម៌ លតូវអាបតថិ
 រាជកិ ។ ភកិខុ ឈ ល ករកុហក ឈដើមផឈីចាទកមាច ត់ភិកខុផងោប  ឈោយអាបតថិ
 រាជកិប្ដលមនិមានមូល លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។ ភិកខុ ឈ ល ករកុហក 
ឈដើមផឈីចាទកមាច តភ់ិកខុផងោប  ឈោយអាបតថិ ងាទិឈ   លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 
ភិកខុ ឈ ល ករកុហក ឈដើមផឈីចាទកមាច ត់ភិកខុផងោប  ឈោយអាចារវបិតថិ លតូវអាបតថិ
ទុកកដ ។ កាលឈបើភិកខុ ឈ ល ករកុហក ឈដើមផឈី លអួតឧតថរមិនុ សធម៌ ឈោយ
បរយិាយថ្វ “ភកិខុណា ឈៅកបុងវហិាររប ់អបក ភិកខុ ឈនាោះជាលពោះអរហនថ” ដូឈចបោះជាឈដើម 
ឈបើឈរដឹងចា ់ លតូវអាបតថិថុលវចច័យ ។ ឈបើឈរមិនដងឹចា ់ឈទ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ 
កបុង ិកាខ បទឈនោះ ភិកខុ ឈ លនូវ ករកុហកប្តមា៉ាង លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនបុធាបរតាា សហសា ភណនតស្ស = ភកិខុ ឈ លរហ័ ឈោយពំុ ន
ពិចារណា 

២- អញ្ញំ ភណិស្ាមីត ិ អញ្ញំ ភណនតស្ស = ភកិខុរិតនឹងនិយាយជា ករ
ឈផសង ដល់និយាយឈចញក៏ឈៅជា ករឈផសង (និយាយភាវ តម់ាត់)  

៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
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៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វិសំវាទនបុបរកាារតា = ភិកខុមានចិតថរិតនឹងកុហក 
២- វិសំវាទនចិបតតន យមតថំ វតតុកាបោ = ភកិខុចង់និយាយឈ ចកឋតីមប្ត
ចិតថរតិកុហកឈនាោះ 

៣- តស្ស បគុ្គលស្ស វញិ្ជាបនប្បបយាបគា = ភិកខុ ឈធឝើកាយលបឈយារឬវច-ី
លបឈយារឲរបុរគលឈនាោះដងឹ  
 មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣)។ 

ពណ៌នាមុសាវាទ ិកាខ បទទី ១ ចប់ ។ 
 

២- ឱមសវទសកិាា បទ 
២- ឱមសវាបទ បាចិតតយិំ ។ 

២- ភិកខុ ឈ ល ករចាក់ឈោត លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

២- ពណ៌នាឱមសវទសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឱម វាទ ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “ ករចាក់ឈោត (ឱមសវាបទ)”  នដល់  ករចាក់ឈោតចុោះឈៅ 
(ឱវិជឈ្នវចនៈ)  នឈ ចកឋីថ្វ បណាឋ ការឈជរ ១០ យា៉ា ង រកឺារឈជរទាក់ទងនឹង
ជាតិ, ឈ យ្ ោះ, ឈោលត, វយ័, កមយ,  ិលផៈ, អា ធ, លិងគ, កិឈល  និងអាបតថិ  ករ
ឈជរឈោយឥតមានឈលរឿងអាងដថ្ទ ឈោយវាចាឬឈោយអាការថ្នថ្ដជាឈលរឿង
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 មាគ ល់ណាមួយ ចឈំ ោះភិកខុណាមួយ ឈទាោះឈោកលតូវអាបតថ ិរាជិកកឋី មនិលតូវកឋ ី
ឈោយ ករឈជរណាមួយ ឈទាោះពិតកឋី មនិពិតកឋ ីភិកខុ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ ល ករចាក់ឈោត ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ 
ភិកខុ ឈធឝើឈលរឿងអាងដថ្ទ ឈជរឈោយអឈកាក  វតទុទាងំ ១០ ឈនាោះ ឈោយនយ័ថ្វ “កបុង
ឈោកឈនោះ មានមនុ សពួកែវោះជាចណាឍ ល”១ ដូឈចបោះជាឈដើម និងភកិខុ ប្ដលឈជរ
ឈោយ ករពំុមានប្ចងកបុងលពោះ លី (បាលមិុតតកបទ) ថ្វ “អាឈចារ (បចាបរាស)ិ, 
អាោច់ទង (គ្ណាិបភទបកាសិ)” ដូឈចបោះជាឈដើម និងភកិខុ ឈជរអនុប មផនប តម 
ប្តនឹកឈឃើញឈជរ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  ូមផភីិកខុ នីក៏រាប់ចូលកបុងអនុប មផនប កបុង
 ិកាខ បទឈនោះប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថភិកខុឥតមានបណំងចង់ឈជរឈទ លោន់ប្តឈ លឈៅកបុង
បណំងចង់ឈលង ប្តមា៉ាង លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងទីទាងំពួង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតថធោានុសាសនិបបុរកាារានំ = ភិកខុរិតនឹងបឈលងៀនអតទនិងធម ៌
២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- យំ អបកាាសត ិតស្ស ឧបសម្បននតា = ជនប្ដលភកិខុ ឈជរជាឧប មផនប 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៦០ ។ 
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២- អនញ្ជាបបទបសន ជាតអិាទហិិ អបកាាសនំ = ឈជរទាកទ់ងនឹងជាតជិា
ឈដើម ឈោយពំុមានឈលរឿងអាងដថ្ទ 

៣- មំ អបកាាសតីត ិជាននតា = ជនអបកលតូវឈជរដឹងថ្វភិកខុ ឈជរអញ 
៤- អតថធមមបុបរកាារតាទីនំ អភាបវា = មនិមានការតងំចតិថកបុងអតទនិងធម៌
ជាឈដើម 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ
កមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្តឈវទនា កបុង ិកាខ
បទឈនោះ ជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាឱម វាទ ិកាខ បទទី ២ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- អបសញុ្ដសកិាា បទ 
៣- ភិកខុបបសុបញ្ញ បាចតិតិយ ំ។ 

៣- ភិកខុ ឈ ល ករញុោះញងភ់ិកខុផងោប  លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៣- ពណ៌នាអបសញុ្ដសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈប ុញ្ដ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ ករញុោះញងភ់ិកខុផងោប  (ភិកខុបបសុបញ្ញ)” រឺ  ករញុោះញង់

ចឈំ ោះភិកខុ   នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុណាមួយ ឮ កររប ់ភិកខុកពុំងប្តឈជរភកិខុផងោប  
ឈោយអឈកាក  វតទុទាងំ ១០ មានឈជរឈោយជាតជិាឈដើម មនិឈជរតបវញិឈទ ឈោយ 
សារប្តមានបណំងចង់ឲរឈរល ឡាញ់ែវួន ឬឈោយសារប្តមានបណំងចង់បបំ្បក 
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ឈទើប នំាមំកល បភ់ិកខុ ឈនាោះឈោយកាយឬឈោយវាចា ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ 
ឈល ោះល ប់ឈហតុញុោះញងឈ់នាោះ ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុនា ំករញុោះញង់មកល ប ់។ ជាសាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណតថ-ិ
កៈ ។ ភិកខុនាមំកល ប់ នូវ កររប ់ភិកខុអបកឈជរឈោយឈលរឿងអាងដថ្ទ តមនយ័
ដូចឈ លឈនាោះកឋី ភិកខុនាមំកល ប់នូវ ករឈជរប្ដលពំុមានប្ចងកបុងលពោះ លីកឋ ី
ភិកខុនាមំកល បនូ់វ ករឈជរប្ដលអនុប មផនបបឈញ្ចញឈ ើង និងភិកខុនាមំកល ប់
ដល់អនុប មផនប លតូវអាបតថិទុកកដ ។  ូមផភីកិខុ នី ក៏តងំឈៅកបុងទីជាអនុប មផនប 
កបុង ិកាខ បទឈនោះប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន បយិកម្យតាយ ន បភទាធបិា្បយន បកវលំ បាបគ្រហតិាយ      

វទនតស្ស = ភិកខុ ឈ លឈោយោយ នបណំងឲរឈរល ឡាញ់ែវួន ឈោយោយ ន
បណំងបបំ្បកប ំក់ រឈឺោយការរោិះរន់អឈំពើោមកប្តមា៉ាង 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ជាតអិាទហីិ អនញ្ជាបបទបសន អបកាាសនតស្ស ភិកខុបន្ន វចនំ សតុាា 

ភិកខុស្ស ឧបសហំរណំ = ភិកខុឮ ករភកិខុផងោប ប្ដលកពុំងឈជរឈោយ
ជាតជិាឈដើម ឈោយពំុមានឈលរឿងអាងដថ្ទ ឈហើយនាមំកល បភ់ិកខុ  
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២- បិយកម្យតា បភទាធិបា្បយសុ អញ្ញតរតា = ភិកខុមានបណំងឲរឈរ
ល ឡាញ់ែវួន ឬមានបណំងឲរប្បក កណ់ាមួយ 

៣- តស្ស វជិានន ំ= ភិកខុ ប្ដលលតូវល ប់ឈនាោះ ដឹង  
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន- 

 ិកាខ បទ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣)។  

ពណ៌នាឈប ុញ្ដ ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- បទអសធមមសកិាា បទ 
៤- បយា បន ភិកខ ុអនបុសម្បនន ំបទបសា ធមមំ វាបចយ្យ, បាចតិតិយ ំ។  

៤- ភិកខុណាមួយ បឈលងៀនធមជ៌ាបទចឈំ ោះអនុប មផនប, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ។ 

៤- ពណ៌នាបទអសធមមសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបទឈសាធមយ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “បឈលងៀនធម៌ជាបទ (បទបសា ធមមំ វាបចយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ 
បឈលងៀននូវធម ៌រឺ រាឈជាវាទ ូលត, តកិខសិ្ត្នធិយ ូលត, ចតុបផរវិតថក ូលត, នឈនាធ បននធ-
 ូលត, កុលុមភ ូលត និងមរគកថ្វ ជាឈដើម ប្ដលពំុ នឈលើកឈ ើងកាន់ ង្គគ យនា
ទាងំ ៣ ឈលើក និងបឈលងៀននូវធម៌រលឺពោះថ្លតបិដកប្ដលឈលើកឈ ើងកាន់ ង្គគ យនា
ទាងំ ៣ ឈលើក ជាបទៗ រឺឈធឝើជាចបំ្ណកមួយៗ កបុងបទ, អនុបទ, អនុអកខរៈ និង
អនុពរញ្ជនៈ ។  ករថ្វ “ ចិតថយិៈ (បាចតិតិយ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ ឈ ល
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ចបំ្ណកណាមួយបណាឋ បទជាឈដើមឈនាោះ រួមោប ជាមួយនឹងបុរគលឈផសងៗ ឈលើក
ប្លងប្តភកិខុ និងភិកខុ នីឈចញ រប្មងលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំនបទ
ជាឈដើម ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុបឈលងៀនធម៌ជាបទ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តិក-
 ចតិថិយៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់កបុងអនុប មផនប កបុងជនជាឧប មផនប ឬ
ភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនុបសម្បបននន សទធឹ ឯកបតា ឧបទទសគ្គហបណ = ភិកខុ ឈរៀនឧឈទធ រួម
ោប ជាមួយនឹងអនុប មផនប 

២- សជោ្យករបណ = ភិកខុ ឈធឝើការសាឝ ធាយ 
៣- តស្ស សនតិបក ឧបទទសគ្គហបណ = ភិកខុ ឈរៀនឧឈទធ កបុង មាប ក់រប ់
អនុប មផនបឈនាោះ 

៤- បយភុបយ្យន បគ្ណុំ គ្ណា ំ ភណនតស្ស = ភិកខុ ឈ លរមភីរឲរសាធ ត់
ជនំាញឈោយឈលចើន 

៥- ឱសាបរនតស្ស = ភកិខុ ូលតឈៅភិកខុអបកលតូវអាបតថិឲរចូលមក ងឃដូចឈដើម 
៦- មលិតដ្ដាបន ឯវំ ភណាហីតិ វចបនន ឯកបតា ភណនតស្ស = ភិកខុ
ឈ លរួមោប កបុងកប្នវងែុ ភាវ ត ់ឈោយ ករថ្វ “អបកចូរឈ លយា៉ា ងឈនោះ” 

៧- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៨- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១០- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អនុបសម្បននតា  = ជនឈនាោះជាអនុប មផនប 
២- វុតតលកខណំ ធមម ំបទបសា វាចនតា = បឈលងៀនជាបទ នូវធម៌មានលកខណៈ 
ដូចឈ លឈហើយ 

៣- ឯកបតា ឱសាបន ំ = ឲរចប់លពមោប  
 ិកាខ បទឈនោះជាបទឈសាធមយ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, 

បណតតថិវជជៈ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។  
ពណ៌នាបទឈសាធមយ ិកាខ បទទី ៤ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៥- បឋមសហអសយយសកិាា បទ 

៥- បយា បន ភិកខ ុ អនុបសម្បបននន ឧតតរទិវិរតតតិរតតំ សហ បសយ្យ ំ       
កបប្បយ្យ, បាចតិតយិំ ។ 

៥- ភិកខុណាមួយ  ឈលមចការឈដកជាមួយនឹងអនុប មផនប ឈលើ ពីពីរយបឬ់
បីយបឈ់ ើងឈៅ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

៥- ពណ៌នាបឋមសហអសយយសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងបឋម ហឈ យរ ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 

  ករថ្វ “ជាមួយនឹងអនុប មផនប (អនបុសម្បបននន)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈវៀរ
ប្លងប្តភកិខុ ឈចញ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តជាមួយនឹង តឝតិរចាឆ ន ប្ដលជាវតទុ ថ្ន
 រាជិក ។  ករថ្វ “ឈលើ ពី ២ យប់ ឬ ៣ យប់ឈ ើងឈៅ (ឧតតរទិវិរតតតិរតត)ំ” រ ឺ
ឈលើ រាលតទីី ២ ឬទី ៣ ។  ករថ្វ “ឈដកជាមួយ (សហបសយ្យ)”  នដល់ ការ
ឈដករួមោប  កបុងែណៈមុនឬឈលកាយោប ក៏ឈោយ កបុងែណៈដណំាលោប កឈ៏ោយ កបុង
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ឈ នា នៈប្ដលលបក់ដបូំលឬបិទ ងំទាងំល ុងកឋ ី ប្ដលលបក់ដបូំលឬបទិ ងំ
ឈោយឈលចើនកឋ ី។  ករថ្វ “ ឈលមច (កបប្បយយ្)” រឺឈរៀបចឈំធឝើឲរឈល ច ។ កបុងឈនាោះ 
ឈ នា នៈប្ដលបិទ ងំឈោយកបំ្ពងជាឈដើម កមភ ់ ១ ហតទកនវោះ ឈទាោះមនិ ន
ឈៅឈទើរនឹងដបូំលក៏ឈោយ ក៏អបក ិការបផលីជាបថ្វ បិទ ងំទាងំល ុងប្ដរ ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ល សាទប្ដលលបកបឈោយលកខណៈឈនោះ ឈទាោះបមីានកមភ ់ ៧ 
ជាន់កឈ៏ោយ កច៏ាត់ថ្វ មានឧបចារៈប្តមួយ ។ នយ័មួយឈទៀត សាល ៤ មាន
បនធប់ ១០០ ក៏រាប់ថ្វជាទីឈដកប្តមួយប្ដរ (ឯកបសបយ្ោ ឥបចចវ សងខ្យំ គ្ចឆតិ) ។ 
ភិកខុ ឈដកអ ់ ៣ យប ់ជាមួយនឹងអនុប មផនបឈនាោះ ឬជាមួយនឹងអនុប មផនបដថ្ទ 
កបុងឈ នា នៈឈនាោះ ឬកបុងឈ នា នៈដថ្ទប្ដលមាន ភាពប្បបឈនាោះ កាលឈបើ
 ុរយិាអ ឋងគតកបុងថ្ថងទី ៤, នយ័មួយឈទៀត កាលឈបើអនុប មផនបឈដក ភិកខុកឈ៏ដក 
ឈទាោះ នបិទទាឝ របនធប់កឋី មិន នបទិកឋ,ី នយ័មួយឈផសងឈទៀត អនុប មផនបឈដក
មុន ឬភិកខុ ឈដកឈលកាយ កាលប្ដលអនុប មផនបឈនាោះកពុំងប្តឈដក ភិកខុមិនឈលកាក ដូឈចបោះ 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ឈោយរាបច់នួំនលបឈយារឈដកឈលកាកៗ រប ់ជន
ទាងំពីររូបផង ឈោយរាបច់នួំនអនុប មផនបផង ។  ូមឈ ល ឈងខបកបុង ិកាខ បទ
ឈនោះប្តលតមឹឈនោះចុោះ ចបំ្ណកឯឈ ចកឋីពិសាឋ រមានប្ចងទុកកបុងរមភីរ មនថបាសាទិ
កា១  ពឝលរបល់បការឈល ចឈហើយ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុអា វ ី ល រពនពួកភកិខុ
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈដករួមជាមួយនឹងអនុប មផនប ។  ករថ្វ “ឈលើ ពី 
២ យប់ ឬ ៣ យប់ឈ ើងឈៅ (ឧតតរទិវិរតតតិរតតំ)” ឈនោះ ជាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទ

                                                           
១
  មនថ. ២/៤៩៥ ។ 
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ឈនោះ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វអនុប មផនប កបុងឧប មផនប ឬភកិខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ រប្មងលតវូ
អាបតថទុិកកដ កបុងឈ នា នៈប្ដលលបក់ឬបទិ ងំ ន ក់កណាឋ លជាឈដើម ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឱនកទវិរតតំ វា តិរតត ំវា វសនតស្ស = ភិកខុ ឈៅមនិដល់ ២ យប់ ឬ ៣ យប ់
២- តតយិាយ រតតយិា បរុារុណា និកខមតិាា បនុ វសនតស្ស = ភិកខុ ឈចញមុន
អរុណរោះ កបុងយប់ទី ៣ ឈហើយមកឈៅវញិ 

៣- សពវចឆននសព្វាបរិចឆន្នាទីស ុ វសនតស្ស = ភកិខុ ឈៅកបុងទីលបកទ់ាងំល ុង
និងមនិ នបទិ ងំទាងំល ុងជាឈដើម 

៤- ឥតរសម ឹនិសិបនន និបជជនតស្ស = ភកិខុ ឈដក កាលឈបើអនុប មផនបអងគុយ 
៥- និបបនន វា នសិីទនតសស្ = ភកិខុអងគុយ កាលឈបើអនុប មផនបឈដក 
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បាចតិតយិៈវតថុកបសន្នសន ំ= ឈ នា នៈជាវតទុ ថ្នអាបតថ ិចតិថិយៈ 
២- តតថ អនុបសម្បបននន សហ និបជជនំ = ភកិខុ ឈដកជាមួយនឹងអនុប មផនប
កបុងឈ នា នៈឈនាោះ 

៣- ចតុតថទិវបស សុរិយតថងគមនំ =  ុរយិាអ ឋងគត កបុងថ្ថងទី ៤ 
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 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងឯ កឈោម-
 ិកាខ បទ (រជឺាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,     
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាបឋម ហឈ យរ ិកាខ បទទី ៥ ចប់ ។ 
 

៦- ទុតយិសហអសយយសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខ ុោតគុាាបមន សហ បសយ្យ ំកបប្បយ្យ, បាចតិតយិំ ។ 

៦- ភិកខុណាមួយ  ឈលមចការឈដកជាមួយនឹងមាតុលោម, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ។ 

៦- ពណ៌នាទុតយិសហអសយយសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងទុតយិ ហឈ យរ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ជាមួយនឹងមាតុលោម (ោតគុាាបមន)” រ ឺឈោយឈហាចឈៅ ូមផ ី
ប្តជាមួយនឹងមនុ សល ីប្ដលឈទើបប្តឈកើតកបុងថ្ថងឈនាោះ ។ ចបំ្ណកឯយកសល ី ឈលបត
ល ី ប្ដលជាទិ សមានរូប (មានរូបល កដ) និងមនុ សឈែធើយ និង តឝតិរចាឆ នញី
ជាវតទុ ថ្នឈមថុន ទាងំឈនោះមានដឈំណើ រដូចល ី ចាតថ់្វជាវតទុ ថ្នអាបតថទុិកកដ កបុង
 ិកាខ បទឈនោះ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនលពោះអនុរុទន 
អបកមានអាយុ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈដកជាមួយនឹងមាតុលោម ។  ករដ៏ឈ   អបក
 ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទខាងមុែផងចុោះ 
ឈលើកប្លងប្តកណំត់រាលតីឈចញ ។ ដផតិថ្វ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ភិកខុ លតូវអាបតថិកបុង 
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ថ្ថងទី ៤ ឯកបុង ិកាខ បទឈនោះ ភកិខុ លតូវអាបតថិកបុងថ្ថងទី ១ ហបឹងប្តមឋង ។ 
( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោ-

ម ិកាខ បទ រជឺាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,     
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នាទុតយិ ហឈ យរ ិកាខ បទទី ៦ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- ធមមអទសនាសកិាា បទ 
៧- បយា បន ភកិខុ ោតុគាាមស្ស ឧតតរឆិប្បញ្ចវាចាហិ ធមម ំ បទបសយយ្, 

អញ្ញរត វញិ្ញនុ្ន បុរិសវគិ្គបហន, បាចិតតយិ ំ។ 

៧- ភិកខុណាមួយ  ប្មឋងធម៌ដល់មាតុលោម ឈលើ ពីល ឬំល មួំយមា៉ា ត់ឈ ើង
ឈៅ, ឈវៀរប្លងប្តមានបុរ ប្ដលដឹងកឋី (ឈៅជាមួយផង) ភិកខុ ឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

៧- ពណ៌នាធមមអទសនាសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងធមយឈទ នា ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
 លតង់ ករថ្វ “ឈលើ ពី ៥ ឬ ៦ មា៉ា ត់ឈ ើងឈៅ (ឧតតរិឆប្បញ្ចវាចាហិ)” 
ឈនោះ អបក ិការបផលីជាបលបមាណថ្នវាចាកបុងទីទាងំពួង យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ោថ្វមួយ
 ទ ចាតជ់ាវាចាមួយមា៉ា ត់ (ឯបកា គាថាបាបទា ឯកវាចា)” ។  ករថ្វ 
“ ប្មឋងធម៌ (ធមមំ បទបសយ្យ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈ លធម៌ប្ដលមានលកខណៈដូច
ឈ លឈហើយ កបុងបទឈសាធមយ ិកាខ បទ  ឬឈ លធមអ៌ដឌកថ្វ ។  ករថ្វ “ឈវៀរ
ប្លងប្តមានបុរ ដឹងកឋីឈៅជាមួយផង (អញ្ញរត បុរិសវិគ្គបហន)” រ ឺ ឈវៀរប្លង
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មនុ សលបុ ដឹងកឋ ី ។ ប៉ាុប្នថឈបើតម ករថ្វបុរ  (បុរិសវិគ្គហ)  ូមផសី្ត្ ថីប្ដល
ឈរជាមួយនឹងយកសលបុ  ឈលបតលបុ  ឬ តឝតិរចាឆ នឈ យ្ ល កភ៏ិកខុមនិរួរ ប្មឋង
ធម៌ដល់ប្ដរ ។  ករថ្វ “ ចតិថិយៈ (បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ ភកិខុ ប្មឋងធម៌
ទាក់ទងនឹងបទជាឈដើម ឈលើ ពី ៦ មា៉ា ត់ ដល់មនុ សល ី ឈោយពំុមានមនុ ស
លបុ មានលកខណៈដូចឈ លកបុងអនិយត ិកាខ បទទី ២ ឈៅជាមួយផង ឈោក
រប្មងលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំនបទជាឈដើម កាលឈបើ ប្មឋងដល់
មនុ សល ីជាឈលចើននាក ់ ឈោកលតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំន
មាតុលោម ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧទាយ-ិ
ឈតទរ ឈល ោះឈដើមឈហតុ ប្មឋងធម៌ដល់មាតុលោម ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមាន
បុរ ដឹងកឋីឈៅជាមួយផង (អញ្ញរត វញិ្ញនុ្ន)” រឺជាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ 
ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វ
មាតុលោម កបុងជនមិនប្មនជាមាតុលោម ឬភកិខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ និងភកិខុ ប្ដល
 ប្មឋងធម៌ដល់យកសល ី ឈលបតល ី មនុ សឈែធើយ ឬតរិចាឆ នញីប្ដលមានរាងកាយ
ដូចមនុ ស លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឆហិ វាចាហ ិតបតា វា ឱរ ំបទបសនតស្ស = ភិកខុ ប្មឋងធម៌លតឹម ៦ មា៉ា ត់ ឬ

តិចជាង ៦ មា៉ា ត់ឈនាោះ 
២- វុតតលកខបណ វា បុរិបស សត ិ = មានបុរ មានលកខណៈដូចឈ ល

ឈហើយឈៅផង 
៣- សយ ំវា ឧដ្ដាយ បនុ នសិីទតិាា បទសយបតា = ភិកខុ ប្មឋងធម ៌ឈលកាក 
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ែវួនឯងឈហើយអងគុយវញិ 
៤- ោតុគាាមស្ស វា ឧដ្ឋហតិាា បុន និសិននស្ស បទសយបតា = ភិកខុ ប្មឋង

ធម៌ ដល់មាតុលោមប្ដលឈលកាកឈ ើងឈហើយអងគុយវញិ 
៥- អញ្ញស្ស វា ោតគុាាមស្ស បទសយបតា = ភកិខុ ប្មឋងធម៌ ដល់មាតុលោម

មាប ក់ឈទៀត 
៦- ទីឃនកិាបយា ន្នម ភបនត កិមតថបិយាត ិឯវំ បុន បបុដ្ឋ សពវម្ប ិទឃី-

និកាយ ំ បទបសនតស្ស = ភិកខុ លតូវមាតុលោម ួរឈទៀតយា៉ា ងឈនោះថ្វ 
“បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ប្ដលឈៅថ្វ ទីឃនិកាយ ឈតើមានឈ ចកឋី
អធិបាយដូចឈមឋច ?” ឈោកក៏ ប្មឋងទីឃនិកាយ ូមផទីាងំអ ់ 

៧- អញ្ញស្សតាាយ វចុចោនំ ោតគុាាបម សណុបនត = ភកិខុ ប្មឋងឈដើមផជីន
ដថ្ទ លសាប់ប្តមាតុលោមមកសាឋ ប់ប្ដរ 

៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វតតលកខណសស្ ធមមស្ស ឆនន ំវាចានំ ឧបរ ិបទសន្ន = ភកិខុ ប្មឋងធម៌

មានលកខណៈដូចឈ ល ឈលើ ពី ៦ មា៉ា ត ់
២- វុតតលកខបណា ោតគុាាបោ = មាតុលោមមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ 
៣- ឥរិយាបថបរិវតាាភាបវា = មិន នបឋូ រឥរយិាបថ 
៤- កប្បយិការកស្ាភាបវា = មិនមានកបផយិការកៈ 
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៥- អប្បញ្ហ ិវិស្សជជន្ន ទាងំការឈោោះលសាយបញ្ញា កោ៏យ ន 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងបទឈសាធមយ ិកាខ បទ 

(រឺជាធមយឈទ នា មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
កិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាធមយឈទ នា ិកាខ បទទី ៧ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- ភូតាអរចនសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភិកខុ អនុបសមប្ននស្ស ឧតតរិមនុស្សធមមំ អាបរាបចយ្យ,    

ភូតសម,ឹ បាចតិតយិំ ។  

៨- ភិកខុណាមួយ ល ប់ឧតថរមិនុ សធមយដល់អនុប មផនប, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ឈល ោះមានពិតប្មន ។  

៨- ពណ៌នាភូតាអរចនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងភូតឈរាចន ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “ឧតថរមិនុ សធម៌ (ឧតតរមិនុសស្ធមម)ំ”  នដល់ ធម៌រប ់មនុ ស
ជាន់ែភ ់ រឺធម៌រប ់បុរគលអបក ន្នទាងំឡាយ និងធម៌រប ់លពោះអរយិបុរគល
ទាងំឡាយ មានលកខណៈដូច នល ប់ឈហើយកបុង រាជកិ ិកាខ បទទី ៤ ។  ករ
ថ្វ “លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈល ោះមានពិតប្មន (ភតូសមឹ បាចតិតយិំ)”  នឈ ចកឋី
ថ្វ កាលឈបើធមម៌ាន្នជាឈដើម មានកបុងែវួនប្មន ភកិខុ ល បធ់ម៌ឈនាោះដល់អបក
ឈផសង ឈលើកប្លងប្តល បដ់ល់ភិកខុ និងភិកខុ នីឈចញ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  
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 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថប្កផរឈឆបរ ធឹងវរគុ មុទា កបុងលកុងឈវសាលី 
ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុល ប់ឧតថរមិនុ សធម៌ទាងំឈនាោះ ។ ជា
សាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ កាលឈបើភិកខុ ល ប់ឈោយនិបផបរយិាយ (ឈោយ
មិនមានបរយិាយ) នូវធមម៌ាន្នជាឈដើមប្ដលពិតជាមានកបុងែវួនប្មន លប ិន 
ឈបើជនប្ដលឈោកល ប់ឈនាោះ ដឹងឈ ចកឋីឈនាោះភាវ មៗ ឈោយអាការណាមួយថ្វ 
“ភិកខុអងគឈនោះជាអបក ន្ន” ឬថ្វ “ភិកខុអងគឈនោះជាលពោះអរយិបុរគល” ឈោកលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ លប ិនឈបើជនឈនាោះមនិដឹងឈ ចកឋីឈទ ភកិខុ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ 
កាលឈបើភិកខុ ល ប់ឈោយបរយិាយ ឈទាោះជនឈនាោះឈរដឹងកឋ ី មិនដឹងកឋ ី ឈោកលតូវ
អាបតថទុិកកដប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ កាលឈបើមានឈហតុប្បបឈនោះប្មន  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧបសមប្ននស្ស អាបរាចយបតា = ភិកខុ ល ប់ដល់ឧប មផនប 
២- អាទិកមមកិស្ស = ភកិខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

 ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ឈោយឈហតុប្តលពោះអរយិបុរគលទាងំឡាយ មិនមាន
ភាពឆកួតជាឈដើម ចបំ្ណកឯ្នោភទីាងំឡាយ រប្មងសាប ូនរចាក្ន 
កាលឈបើមានភាពឆកួតជាឈដើមឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាលពោះអរយិបុរគលនិង
្នោភ ីមិនរាប់ចូលកបុង ិកាខ បទឈនោះឈទ ។  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ រឺ ៖ 
១- ឧតតរិមនុស្សធមមស្ស ភូតតា  = ឧតថរមិនុ សធម៌ មាន 
២- អនបុសមប្ននស្ស អាបរាចន ំ = ភិកខុ ល ប់ដល់អនុប មផនប 
៣- តំមណ ំវជិាននំ   = ជនអបកលតូវល បដ់ឹងកបុងែណៈឈនាោះ 
៤- អនញ្ជាបបទបសា   = មិនមានឈលរឿងអាងដថ្ទ 
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 ិកាខ បទឈនោះ ជាភូតឈរាចន មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, 
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ២ រឺកុ លចតិថនិងអពាកតចតិថ, មាន
ឈវទនា ២ រឺ ុែឈវទនា និងមជឈតថឈវទនា ។  

ពណ៌នាភូតឈរាចន ិកាខ បទទី ៨ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- ទុដឌុលល អរចនសកិាា បទ 
៩- បយា បន ភិកខ ុ ភកិខុស្ស ទុដ្ឋុលល ំ អាបតត ឹ អនុបសម្បននស្ស អាបរាបច

យ្យ, អញ្ញរត ភិកខុសមមតិយា, បាចតិតយិំ ។ 

៩- ភិកខុណាមួយ ល ប់ទុដឌុោវ បតថិរប ់ភកិខុផងោប ដល់អនុប មផនប, ឈវៀរប្លង
ប្តភិកខុ ប្ដល ងឃ នយតឲរល ប់, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាទុដឌលុល អរចនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុដឌុោវ ឈរាចន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “រប ់ភកិខុផងោប  (ភិកខុស្ស)” រឺ រប ់ភកិខុអបកលតូវអាបតថិមិនដល់
ថ្វប ក ់រាជកិ (បារាជិក ំអនជោ្បននស្ស) ។ ថឝីដផតិប្ត ករថ្វ “ទុដឌុោវ បតថ ិ (ទុ
ដ្ឋលល)ំ” ឈនោះ ជាឈ យ្ ោះរប ់អាបតថិ ២ កង (រអឺាបតថិ រាជិក និងអាបតថិ ងាទិ
ឈ  ) ក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថកបុង ិកាខ បទឈនោះ  ឈំៅយកអាបតថិ ងាទិឈ  
ប្តមា៉ាង ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តភកិខុ ប្ដល ងឃ នយតឲរល ប់ (អញ្ញរត ភកិខុ
សមមតយិា)”  នឈ ចកឋថី្វ  ងឃឈធឝើកតកិា (ការ នយតោប ) ឈោយអបឈោក ៣ ដង 
ឈធឝើទីបផុំតរប ់អាបតថិនិងរប ់លតកូល ឬមិនឈធឝើ ឈដើមផឲីរភិកខុអបកលតូវអាបតថិឈរឿយៗ 
មានឈ ចកឋ ីលងមួតឈៅ ភិកខុ ល បឈ់ោយកតកិាឈផសង ឈវៀរប្លងកតកិារប ់ ងឃ
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ឈនាោះឈចញ ឈោយភាជ បអ់ាបតថឈិៅជាមួយនឹងឈដើមឈហតុ ឈោយន័យជាឈដើមថ្វ 
“ភិកខុអងគឈនោះបឈញ្ចញទឹកអ ុចិ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ  ” ដូឈចបោះ ភិកខុ ឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុល ប់ទុដឌុោវ បតថ ិ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។  តកិ-
 ចតិថិយៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វទុដឌុោវ បតថ ិកបុងអទុោឌ ោវ បតថិ ឬភកិខុមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  ូមផភីិកខុ ល បនូ់វអាបតថិ ៦ កងដ៏ឈ   ឬ
ល បនូ់វអជាចារប្ដលជាឈទា ឈថ្វវ  ឈ លរកឺារលបលពឹតថឈលយើ  ិកាខ បទ ៥ ខាង
ឈដើមរប ់អនុប មផនបកឋ ី អជាចារឈលៅអពីំឈនោះ ប្ដលមិនប្មនជាឈទា ឈថ្វវ  
រប ់អនុប មផនបកឋី ឈោកក៏លតូវអាបតថទុិកកដប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- វតថុមតត ំវា អាបរាបចនតស្ស = ភកិខុ ល បល់តមឹប្តឈដើមឈហតុប៉ាុឈណាត ោះ  
២- អាបតតមិតត ំវា អាបរាបចនតស្ស = ភកិខុ ល បល់តឹមប្តអាបតថិប៉ាុឈណាត ោះ 
៣- ភិកខុសមមតបិរិបចឆទំ អនតិកកមតិាា អាបរាបចនតស្ស = ភិកខុ ល ប់មិនហួ 
ប្ដនកណំត់ថ្នភិកខុ មយត ិ

៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- វតុតលកខណសស្ ភកិខុបន្ន សវតថុបកា សងោ្ទបិសបសា = អាបតថិ ងា-
ទិឈ  លពមទាងំឈដើមឈហតុ រប ់ភិកខុ ប្ដលមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ 

២- អនបុសមប្ននស្ស អាបរាចន ំ= ភិកខុ ល ប់ដល់អនុប មផនប 
៣- ភិកខុសមមតិយា អភាបវា = មិនមានភិកខុ មយតិ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ

បទ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតងប់្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាទុកខឈវទនាប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។   

ពណ៌នាទុដឌុោវ ឈរាចន ិកាខ បទទី ៩ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- បឋវខីណនសកិាា បទ 
១០-  បយា បន ភិកខ ុបឋវឹ មបណយ្យ វា មណាបបយយ្ វា, បាចិតតយិំ ។ 

១០- ភិកខុណាមួយ ជីកែវួនឯង ឬឈលបើអបកដថ្ទឲរជកីនូវប្ផនដ,ី ភកិខុ ឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

១០- ពណ៌នាបឋវខីណនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបឋវែីណន ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “ដី (បឋវ)ឹ” មានឈ ចកឋីអធបិាយថ្វ ដមីាន ២ លបឈភទរ ឺ៖  
១- ជាតបឋវ ី
២- អជាតបឋវ ី
បណាឋ ដី ២ លបឈភទឈនាោះ ជាតបឋវ ីប្ចកឈចញជា ៣ លបឈភទរឺ ៖ 
១- សុទធបឋវ ី = ដី ុទន 
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២- មិស្សកបឋវ ី = ដីោយ     
៣- បុញ្ជបឋវ ី = អាចម៍ដ ី
 បណាឋ បឋវ ី (ដី) ទាងំ ៣ លបឈភទឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ  ុទនបឋវ ី នដល់ 

អាចមដ៍ី ុទន ដី អិត ុទន តមលបលកតី ។  
ប្ដលឈៅថ្វ ម ិសកបឋវ ី នដល់ ដីប្ដលជាភារទី ៣ ថ្នថយ, លកួ , ដុំ

លកួ , ែាច ់ឬដីែាច ់ណាមួយ ប្ដលមានកបុងអាចមដ៍ី ឬកបុងដី អិត ។ ប្ដលឈៅ
ថ្វ បុញ្ជបឋវ ី  នដល់ ដុថំ្នអាចមដ៍ី ឬដុថំ្នដី អិត ប្ដលលតូវទឹកឈភវៀងឈលសាច
ឈលើ ពី ៤ ប្ែ១ ។ ប៉ាុប្នថឈបើតមលកខណៈដូចឈ ល ក៏ ឈំៅដល់ដុដំីប្ដលោយ
ប្ដរ ។ នយ័មួយឈទៀត  ូមផបី្តលមអងធូលីដល៏អិត ុែុមប្ដលឋតិឈៅឈលើទធ ងំថយ 
កាលឈបើឈភវៀងធាវ ក់ប៉ាោះឈ ើមប្តមួយដងកឋី កនវងមក ៤ ប្ែឈហើយ ឈៅប្តមាន
 ឈំណើ មកឋ ីដីឈនោះក៏រាបថ់្វជាបុញ្ជបឋវបី្ដរ ។  

ដីទាងំ ៣ លបឈភទឈនោះ កាលឈបើមិន នដុតទាកទ់ងនឹងការចមអនិកបុង 
ជាឈដើម ឬមនិ នដុតឈោយលបការណាៗ ឈទ ឈៅថ្វ ជាតបឋវ ី។ ចបំ្ណកខាងដី
ប្ដល នដុតឈហើយ ឬដីប្ដលោយឈោយថយឈលចើនថ្លកឈលើ ពីលបមាណប្ដល
ឈ លជាឈដើម ឈៅថ្វ អជាតបឋវ ី។ នឹង ច់និយាយឈៅថឝីដល់លបឈភទថ្នថយ ុទន
ជាឈដើម ។ បណាឋ បឋវទីាងំឈនាោះ ដីប្ដល នល បថ់្វ ”ជាតបឋវ”ី ឈនោះឯង រជឺាដី
អកបផយិៈ (អកបប្យិបឋវី) ។ ភិកខុណាមួយ ជីកដីមាន ភាពដូឈចាប ោះ ឈោយ
ែវួនឯង ឈធឝើឲររឈបោះឈោយការជកី, ការទមាវ យ, ការរូ វា  ឬការដុតជាឈដើម 
រប្មងលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំនលបឈយារ ។ ចបំ្ណកឯភកិខុណា
មួយ ឈលបើអបកដថ្ទឲរជកី ឈលបើឈរឈធឝើឲររឈបោះ តមន័យដូចឈ លឈហើយ កាលឈបើភិកខុ
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៣៤៤ ។ 
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បង្គគ បក់ណំត់យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ដលីតងក់ប្នវងឈនោះ” ឬថ្វ “ដីឈនោះ” ឈោយនយ័ជាឈដើម
ថ្វ “ចូរជីកឈៅ, ចូរទមាវ យឈៅ” រប្មងលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈបង្គគ ប់ ។ កាល
ឈបើភិកខុបង្គគ ប់ប្តមួយដង លសាប់ប្តឈរជីកឈពញមួយថ្ថង ឈោកលតូវអាបតថិ ចតិថិ
យៈប្តមួយរត់ ។ ចបំ្ណកឯភកិខុ ប្ដលបង្គគ បឈ់ហើយបង្គគ បឈ់ទៀត រប្មងលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈលរប់ៗ  មា៉ា ត់ ។  

  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុអា វ ីល រពនពួកអា វកិ-
ភិកខុ  ឈល ោះឈដើមឈហតុជីកដី ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថិ, សាណតថិកៈ ។ ភិកខុមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័កបុងដី, ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វដី កបុងទីមិនប្មនដ ី និងភិកខុមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឱកាសំ អនិយបមតាា បបាកខរណឹ មណ អាវាដ្ំ មណ កនទ ំ          

មណាតអិាទនីិ ភណនតស្ស = ភកិខុមិនកណំតទី់ ឈ ល ករជាឈដើម
ថ្វ “ចូរជកីល ោះឈ កខរណី, ចូរជកីអណឋូ ង, ចូរជីកឈមើម” ជាឈដើម 

២- អាតបបន សុស្សតិាា ផលិតំ កទទមំ វបិកាបបនតស្ស = ភកិខុ ឈធឝើឲររឈបោះភក់
ប្ដលឈលបោះលកប្ហងឈោយកឈដឋ ថ្ថង 

៣- បគាកណដត ំ វិបកាបបនតស្ស = ភិកខុ ឈធឝើឲររឈបោះដីប្ដលផុរឈ ើងឈោយ
លកចកឈជើងឈោ 

៤- បហដ្ដា បឋវិយា អសមពទធ ំភជិជិតាា បតិតនទីតដ្ ំវិបកាបបនតស្ស = ភិកខុ
ឈធឝើឲរប្បកដលីចាងំ ធឹងប្ដលរឈបោះោច់ពីដោីប វាធាវ កចុ់ោះមកឈលកាម  

៥- មហនតម្ប ិ នងគលចឆនិនំ មតតិកាបិណឌនតឯិវោទ ិ = ភកិខុ ឈធឝើឲររឈបោះដ ីអិត
ប្ដលោចត់មរនវងនងគល័  ូមផធី ំដូឈចបោះជាឈដើម  

៦- សពវញ្ច អជាតបឋវឹ វបិកាបបនតស្ស = ភិកខុ ឈធឝើឲររឈបោះអជាតបឋវទីាងំអ ់ 
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៧- ឥមស្ស ថមភស្ស អាវាដ្ំ ជាន មតតិក ំ បទហ ិមតតិកំ អាហរ បំសនុ្ន  
អបតាា បម មតតិក ំ កប្បយិ ំ កបរាហតីិ ភណនតស្ស = ភិកខុ ឈ លថ្វ 
“អបកចូរដឹងរឈកឋ   រឈនោះ, អបកចូរឲរដី អិត, អបកចូរនាដំី អិតមក, អាតយ
លតូវការអាចម៍ដ,ី អបកចូរឈធឝើដី អិតឲររួរ” 

៨- អសញ្ចិចច រកុាាទិបប្វដ្ដអបនន ភនិទនតសស្ = ភិកខុមិនប្កវងឈធឝើឲរប្បក ឈោយ
ការលបឈមៀលឈដើមឈឈើជាឈដើម  

៩- អសតយិា បាទងគដុ្ឋកាទហី ិ វិលិមនតស្ស = ភិកខុមនិមានសាយ រតីរូ 
វា ឈោយលមាមឈមឈជើងជាឈដើម 

១០- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១១- មិតតចិតតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១២- បវទនដ្ដអសស្   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១៣- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ជាតបឋវ ី = ដី ុទន ដោីយ ឬអាចមដ៍ី 
២- បឋវីសញ្ញតិា  = មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វដី 
៣- មណនមណាបន្ននំ អញ្ញតរំ ជីកែវួនឯងឬឈលបើឈរឲរជីកណាមួយ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ មាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ  

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ,  
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថិ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះជាបណតតថិវជជៈ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ពណ៌នាបឋវែីណន ិកាខ បទទី ១០ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
មុសាវាទវរគ ទី ១ ចប់ ។ 
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២- ភូតគាមវគគ 
១- ភូតគាមសកិាា បទ 

១- ភតូគាមបាតព្យតាយ បាចិតតយិ ំ។  

១- ភិកខុ ឈធឝើភូតោមឲរវនិា  លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។  

១- ពណ៌នាភូតគាមសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងភូតោម ិកាខ បទទី ១ ថ្នភូតោមវរគ ដូចតឈៅ ៖ 
 លតង់ ករថ្វ “ឈធឝើភូតោមឲរវនិា  (ភូតគាមបាតព្យតាយ)” មាននយ័
ថ្វ ធមយជាតទិាងំឡាយប្ដលឈកើតឈ ើង ឬមានឈ ើង ឈៅថ្វ ភូត ។ ពួកវាប្តង
ឈកើតឈ ើង ប្តងលូតោ ់ឈ ើង ដុោះបុិចពនវកឈ ើឈហើយ ក៏ឈចោះប្តចឈលមើនធឈំៅ ។ 
 ករថ្វ “ោម” មាននយ័ថ្វ ពួក, ពពួក, កង, ហឝូង, រនំរ (រាស)ិ ។ ពពួកថ្នធមយ
ជាតិទាងំឡាយប្ដលឈកើតឈ ើងឈហើយ ឈៅថ្វ ភូតោម ឬតួធមយជាតបិ្ដលឈកើត
ឈ ើងហបឹងឯង ឈៅថ្វ ភូតោម ។  ករនុោ៎ះ ជាឈ យ្ ោះឈៅឈៅឈលើធមយជាតិ
ទាងំឡាយ មានតណិជាតិ (ឈមយ ) និងរុកខជាតិ (ឈដើមឈឈើ) ជាឈដើម ប្ដលតងំឈៅ
ឈែៀវល  ់ ។ ការឈធឝើឲរោច់ ឲរធាវ ក់ ឲរដួល ឲររល ំឈ យ្ ោះថ្វ ឈធឝើឲរវនិា   ន
ឈ ចកឋថី្វ លតូវឈរបរឈិភារឈលបើល  ់យា៉ា ងោបច់ិតថ ឈោយការកាតក់ាប់ពុោះបបំ្បក
ជាឈដើម ។ ឯភិកខុ វញិលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ឈល ោះប្តឈធឝើភូតោមឲរវនិា  ។  ករ
ឈនោះជា តថមីវភិតថិ ឈលបើល ប់ឈ ចកឋីនិមតិថ (ប្លបថ្វ ឈហតុ, ឈល ោះ, ឈល ោះប្ត) មាន
ន័យដូឈចបោះ “ឈហតុប្តឈធឝើភូតោមឲរវនិា  ភកិខុ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ឬថ្វ ភកិខុ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ឈល ោះការកាតភូ់តោមជាឈដើមជាបចច័យ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ
ណាមួយ ឈធឝើឲរវនិា ឈោយការទាញដកកាបក់ាត់ចាក់ឈចាោះទមវុោះជាឈដើម នូវ
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ឈដើមឈឈើល  ់ ប្ដលដុោះកបុងបណាឋ ទីណាមួយ មានឈលើដី កបុងទឹក ឈលើកបំ្ពងជា
ឈដើម ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តឈមយ ដតូ៏ចលអិត  ូមផបី្តកូនពូជថ្ ភឬសារាយ ឬឈធឝើ
ឲរវនិា  តមន័យប្ដល នឈ លឈហើយកបុងបឋវែីណន ិកាខ បទ រប្មងលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុអា វ ីល រពនពួកអា វកិ-
ភិកខុ  ឈល ោះឈដើមឈហតុកាតឈ់ដើមឈឈើ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថិកៈ ។ 
បណាឋ ពូជឈកើតពីឫ  (មលូវីជ), ពូជឈកើតអពីំឈដើម (មនធវជី), ពូជឈកើតអពីំថ្វប ងំ 
(ផលុវីជ), ពូជឈកើតអពីំលតួយ (អគ្គវីជ) និងពូជឈកើតអពីំពូជ (វីជវីជៈ) ណាមួយ 
ប្ដលលតូវឈរទឋ ច់អពីំភូតោម ោក់កបុងភាជនក៍ឋី ររទុកកឋី សាបឈល ោះបណឋុ ោះោឈំលើ
ដី លតឹមប្តឈចញឫ បនថិចកឋី លតឹមប្តបុចិពនវកបនថិចកឋី កាលឈបើភិកខុ ឈធឝើពូជឈនាោះ
ឲរវនិា  លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ លប ិនឈបើ វឹកថ្នពូជប្ដលោឈំនាោះ រមូរចូល
លបប្វងមួយចអំាម ឈទាោះមនិដុោះឫ ឈចញកឋី ដុោះឈចញកឋី ដរាបណាបណឋូ លមិន
ទាន់ឈ ើងឈែៀវ ភិកខុ ឈធឝើពូជឈនាោះឲរវនិា  រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ ដរាបឈនាោះ ។ ភិកខុ
អបកមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុងភូតោមឬពីជោម កល៏តូវអាបតថិទុកកដយា៉ា ងឈនាោះដូច
ោប , ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់កបុងភូតោមនិងពីជោម កបុងវតទុមនិប្មនភូតោមនិង
មិនប្មនពីជោម និងភកិខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧភយតថ បន អតថសញ្ញិស្ស = ភកិខុមិនមានឈ ចកឋី មាគ ល់យា៉ា ងឈនាោះ 
កបុងភូតោមនិងពីជោម 

២- អសញ្ចិចច វិបកាបបនតស្ស = ភកិខុមនិប្កវងឈធឝើឲរវនិា  
៣- អសតិយា វិបកាបបនតស្ស = ភិកខុ ឈធឝើឲរវនិា ឈោយមិនមានសាយ រត ី
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៤- អជានតិាា វា វិបកាបបនតស្ស = ភិកខុ ឈធឝើឲរវនិា ឈល ោះមនិដឹង 
៥- ឥមំ រុកខនតិ ឯវំ អនយិបមតាា រុកខ ំឆិនទ វលល ឹឆនិ្នោតអិាទីន ិភណនតស្ស = 
ភិកខុឥត នកណំត់យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ឈដើមឈឈើឈនោះ” ដូឈចបោះឈទ ឈ ល ករជា
ឈដើមថ្វ “អបកចូរកាត់ឈដើមឈឈើ, អបកចូរកាត់វលវិ” ដូឈចបោះជាឈដើម 

៦- ឥមំ បុបផ ំវា ផលំ វា ជាន ឥមំ បទហិ ឥមំ អាហរ ឥមនិ្ន បម អបតាា, 
ឥមំ កប្បយិំ កបរាហតីិ ភណនតស្ស = ភិកខុ និយាយថ្វ “អបកចូរដងឹទក
ឬប្ផវឈនោះ, អបកចូរឲរទក ឬប្ផវឈនោះ, អបកចូរនាទំក ឬប្ផវឈនោះមក, អាតយ លតូវការ
ទក ឬប្ផវឈនោះ, អបកចូរឈធឝើទក ឬប្ផវឈនោះឲររួរ (ឲរជាកបផយិៈ)” 

៧- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៨- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១០- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
ចបំ្ណកឯប្ផវឈឈើប្ដលទឋ ច់ពីភូតោម ឈោយកបផយិ ករ (កប្បយិវចនៈ) 

យា៉ា ងឈនោះឈហើយ ឈៅប្តរាប់ថ្វជាពូជឈកើតពីពូជ (វជីជាត) ភកិខុ លតូវឲរឈរឈធឝើកបផ ិ
យ ករមឋងឈទៀត ឈោយល ប់ឈរថ្វ “អបកចូរឈធឝើប្ផវឈឈើឈនោះឲរជាកបផយិៈ(ឲររួរ)” 
ដូឈចបោះឈហើយ របផបីរឈិភារឈលបើល  ់ចុោះ ។ កាលឈបើឈធឝើដូឈចបោះ ចាតថ់្វ នឈធឝើឲរ
ភូតោមឈនាោះរួចផុតពីពីជោមផង ។ ចបំ្ណកខាងកបផយិការកៈ (ជនអបកឈធឝើវតទុ
ឲររួរ) កាលនឹងឈធឝើកបផយិៈឲរភិកខុ ឈនាោះ មានវធិីឈធឝើដូចខាងឈលកាមឈនោះ ៖ 
១- អគ្គនិ្ន វា កាតពវំ = លតូវឈធឝើវតទុឲរជាកបផយិៈ ឈោយឈភវើង 
២- នបមន វា កាតពវំ = លតូវឈធឝើវតទុឲរជាកបផយិៈ ឈោយលកចក 
៣- សបតថន វា កាតពវំ = លតូវឈធឝើវតទុឲរជាកបផយិៈ ឈោយ ស្ត្សាថ  
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 កាលនឹងឈធឝើកបផយិៈឈោយឈភវើង កបផយិការកៈលតវូយកឈភវើងណាមួយមក
ប៉ាោះលតង់ប្ផបកមួយ ទាងំឈ លភាវ មថ្វ “រួរ (កបប្ិយ)ំ” ។ កាលនឹងឈធឝើកបផយិៈ
ឈោយ ស្ត្សាថ  កបផយិការកៈលតូវឈធឝើនិងឈ លយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ឈោយបង្គា ញ
សាប មឈចាោះឬសាប មឆូត ឈោយចពុំោះ ស្ត្សាថ ដមុ៏ត ឬឈោយមុែ ស្ត្សាថ ដមុ៏ត ឈោយ
ឈហាចឈៅ ូមផបី្តសាប មឆូតថ្នមជុលឬលកចកជាឈដើម ។ កាលនឹងឈធឝើកបផយិៈឈោយ
លកចក កបផយិការកៈលតូវឈវៀរប្លងលកចកឈោនិងលកចកលកបជីាឈដើមឈចញ ឈោយ
ឈហាចឈៅ ូមផបី្តយកលកចកណាមួយ ឈទាោះជារប ់មនុ សកឋី រប ់តិរចាឆ នកឋី ឲរ
ប្តមិន អុយឈឆអោះ លតូវឆូតឈហើយនាមំកឈធឝើតមន័យដូចឈ លកបុង ស្ត្សាថ នុោ៎ះចុោះ ។ 
កបុងឈនាោះ ឈទាោះបីឈបើពូជលតូវឈរររទុកប៉ាុនភបកំ៏ឈោយ ឬឈដើមឈឈើ ១០០០ ឈដើម ឈរចង
ឈទអ បោប ប្តមួយចណំង ឬអឈំៅឈរចងឈទអ បទុកមួយទនូំលធ ំ។ កាលឈបើពូជមួយ
ប្ផវ ឬឈឈើមួយប្មក ឬក៏អឈំៅមួយឈដើម លតូវ នឈធឝើឲរជាកបផយិៈឈហើយ ក៏ចាតថ់្វ
 នឈធឝើឲរជាកបផយិៈទាងំអ ់ ។ កបផយិការកៈឈ លថ្វ “ែញុ លំពោះករុណានឹងឈធឝើ
អឈំៅឲរជាកបផយិៈ” ឈហើយចាក់លតង់ឧ  ប្ដលមានចណំងប្តមួយ ជាមួយនឹង
ឈដើមអឈំៅទាងំឈនាោះ ដូឈចបោះ ក៏រួរប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថឈបើទនូំលចងឈោយវលវិណា ការ
ប្ដលចាក់វលវិឈនាោះ មនិរួរ ។ ទាយកទាងំឡាយ នាមំកនូវភតថប្ដលោយឈោយ
ឈលមចទុជំាឈដើម ។ កាលឈបើភិកខុ ឈ លថ្វ “អបកចូរឈធឝើឲររួរ (កប្បយិ ំ កបរាហិ)”, 
លប ិនឈបើកបផយិការកៈចាកល់ោប ់យ ក៏រួរប្ដរ ។  ូមផលីងនិងអងករជាឈដើម ក៏
មានន័យយា៉ា ងឈនោះដូចោប  ។ ប៉ាុប្នថឈលមចទុជំាឈដើម ប្ដលោក់កបុងបបរ មនិតងំឈៅ
ជាបោ់ប ប្តមួយឈទ ចា ំចល់តូវចាក់មឋងមួយៗ កបុងបបរឈនាោះ ។ ពូជខាងកបុងថ្នប្ផវ
ឈឈើទាងំឡាយ មានប្ផវែឝិតឬប្ផវឈៅប ជាឈដើម ឈហើបផុតពីលតឈឡាករត់ចុោះរត់ឈ ើង ។ 
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ភិកខុ លតូវឲរឈរបបំ្បក ឈហើយឲរឈរឈធឝើកបផយិៈចុោះ ។ ឈបើពូជខាងកបុងឈនាោះជាបនឹ់ង
លតឈឡាក ការប្ដលឲរឈរឈធឝើកបផយិៈ រួរ ។ ចបំ្ណកប្ផវឈឈើណា ឈៅែចី ចាតថ់្វមិន
ប្មនជាពូជ (អវីជំ) និងប្ផវឈឈើណាប្ដលមានពូជឈចញមកឈលៅ (នពិវដ្ដអវីជ)ំ លតូវ
យកឈចញឈហើយ បរឈិភារចុោះ ។ កបុងឈនាោះ មិនចា ំច់មានកិចចឈធឝើកបផយិៈអឝីឈទ ។  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ភូតគាបោ  = ភូតោម 
២- ភូតគាមសញ្ញតិា = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វភូតោម 
៣- វិបកាបន ំវា វិបកាបាបន ំវា = ឈធឝើឲរវនិា ឈោយែវួនឯង ឬឈលបើអបកដថ្ទ
ឲរឈធឝើឲរវនិា  

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបឋវកីែណន
 ិកាខ បទប្ដរ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ,      
បណតតថិវជជៈ,  កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថិ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាភូតោម ិកាខ បទទី ១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- អញ្ដវទកសកិាា បទ 
២- អញ្ញវាទបក វិបហសបក បាចតិតយិំ ។  

២- ភិកខុ ឈ លនូវ ករដថ្ទ ឬឈធឝើឲរ ងឃ នឈ ចកឋលី ំក លតូវអាបតថិ       
 ចតិថិយៈ ។  

២- ពណ៌នាអញ្ដវទកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអញ្ដវាទក ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ភិកខុណាមួយ កាលប្ដលវនិ័យធរ ួរនូវឈ ចកឋីណាកបុងកណាឋ លជនុំំ ងឃ 
រប្មងឈ លនូវ ករដថ្ទ ឈផសងអពីំឈ ចកឋីឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុ ឈ យ្ ោះថ្វ 
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អបកឈ លនូវ ករដថ្ទ (អញ្ញវាទក) ។ ឈនោះជាឈ យ្ ោះឈៅឈៅឈលើការបទិ ងំ
នូវ ករដថ្ទឈោយ ករដថ្ទ ។ ភកិខុណាញុងំ ងឃឲរល ំក ឈល ោះឈហតុឈនាោះ 
ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះ អបកឈធឝើឲរ ងឃ នឈ ចកឋលី ំក (វិបហសក) ។ ឈនាោះជា
ឈ យ្ ោះឈៅឈៅឈលើភាពឈ ងៀម ។ ភកិខុ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈល ោះឈ លនូវ ករ
ឈផសង ឈធឝើឲរ ងឃ នឈ ចកឋលី ំកឈនាោះ ។  ករថ្វ “ ចតិថិយៈ (បាចតិតយិំ)” រឺ
ឈោកល បថ់្វ ភកិខុ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ២ ឈល ោះឈដើមឈហតុ ២ ។ ឈល ោះឈហតុ
ឈនាោះ ភិកខុណាមួយ លតូវឈហើយនូវសាវឈ សាបតថ ិ (អាបតថ ិ ៦ កង ឈលើកប្លងប្ត
អាបតថ ិរាជិក) ឈោកលតូវវនិ័យធរ ួរកបុងកណាឋ លជនុំំ ងឃ មនិចងឈ់ឆវើយតប
 ណួំរឈនាោះ និយាយឈោោះសាយា៉ា ងឈនោះយា៉ា ងឈនាោះ (តថា តថា វិកខិបតិ) បិទ ងំ
នូវ ករដថ្ទ ឈោយ ករដថ្ទ មួយឈទៀត ភកិខុណាឈធឝើឲរ ងឃ នឈ ចកឋលី ំក 
ឈោយភាពឈ ងៀម រឺលពោះមានលពោះភារអនុញ្ញដ តឲរឈធឝើអញ្ដវាទកកមយផង វឈិហ កកមយ
ផង ចឈំ ោះភិកខុទាងំឈនាោះ កាលឈបើ ងឃឈធឝើអញ្ដវាទកកមយ និងវឈិហ កកមយឈហើយ  
ភិកខុទាងំឈនាោះឈៅប្តចឈច ឈធឝើដូឈចាប ោះឈទៀត ពួកឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុឈកា មភ ី ល រពនលពោះឆនបឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុលបលពឹតថបទិ ងំនូវ ករដថ្ទឈោយ ករដថ្ទ ។ ជាសាធារណ-
បផញ្ដតថិ, អនាណតថិកៈ ។ តិក ចិតថយិៈ កបុងកមយលបកបឈោយធម៌ ។ តិកទុកកដ កបុង
កមយមនិលបកបឈោយធម៌ ។ ប៉ាុប្នថភកិខុអបកឈ ល ករដថ្ទ ឬអបកឈធឝើឲរ ងឃល ំក 
ឈបើ ងឃមិនទាន់ឈលើកកមយឈ ើងឈទ ឈៅប្តឈធឝើដូឈចាប ោះឈទៀត ក៏លតូវអាបតថទុិកកដប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាបតតឹ វា អជាននតស្ស  = ភិកខុមិនដឹងអាបតថ ិ
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២- អាបននភាវ ំវា អជាននតស្ស  = ភិកខុមិនដឹងថ្វែវួនលតូវអាបតថ ិ
៣- កឹ តុបមហ ភណថាត ិបុចឆបតា បគ្លបញ្ញន វា អកបថនតស្ស = ភកិខុ លតូវ
ឈរ ួរថ្វ “ឈោកមាច  ់និយាយដូចឈមឋច ?” ក៏មនិឈឆវើយឈោយសារមានជងំ ឺ

៤- សង្ឃសស្ ភណឌន្នទីន ិ វា ភវិស្សនតតី ិ អកបថនតស្ស = ភកិខុមិនឈឆវើយ
ឈោយប្លកងមានជឈមាវ ោះជាឈដើម ឈកើតឈ ើងដល់ ងឃ 

៥- អធបមមន វា វបគ្គន វា ន កោារហស្ស វា កមមំ ករិស្សនតតីិ ឥមនិ្ន វា 
អធិបា្បយន អកបថនតស្ស = ភកិខុមិនឈឆវើយឈោយបណំងឈនោះថ្វ “ភិកខុ
ទាងំឡាយមុែប្តនឹងឈធឝើកមយឈោយអធម៌ ឬឈោយពួក ឬនឹងមិនឈធឝើកមយ
ដល់ភិកខុ ប្ដលរួរដល់កមយ” 

៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ធមមកបមម អាបរាបតិា = ភិកខុ លតូវ ងឃឈលើកកមយលបកបឈោយធម ៌
២- អាបតតិយា វា វតថនុ្ន វា អនយុញុ្ជយិោនតា = ភកិខុ លតូវវនិ័យធរ ួរ
ឈោយអាបតថិ ឬឈដើមឈហតុថ្នអាបតថ ិ

៣- ឆាបទតកុាមតាយ អបញ្ញនញ្ញប្បដ្ិករណ ំវា តណុហភីាបវា វា = ភិកខុ
មានបណំងបិទ ងំ លបលពឹតថបទិ ងំនូវ ករដថ្ទឈោយ ករដថ្ទ ឬ
ភាពឈ ងៀម 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រឺជា 



356 
 



អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិាែវោះ, អកិរយិាែវោះ,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោក-
វជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ
បទឈនោះ ជាកិរយិាែវោះ, ជាអកិរយិាែវោះ និងឈពញឈៅឈោយទុកខឈវទនា ។ 

ពណ៌នាអញ្ដវាទក ិកាខ បទទី ២ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- ឧជាបនកសកិាា បទ 
១៣- ឧជោ្បនបក មយីនបក បាចិតតយិំ ។ 

១៣- ភិកខុបង្គគ បភ់ិកខុដថ្ទឲរឈ លឈទា ភិកខុផងោប  ឬតិោះឈដៀលភកិខុផងោប ែវួន
ឯង លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៣- ពណ៌នាឧជាបនកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧជាបនក ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 ភិកខុទាងំឡាយយក ករណាមកឈថ្វក លឈទា  ឈ លនូវ ករជាឈដើមថ្វ  
“ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ ឈធឝើកមយឈ យ្ ោះឈនោះតមប្តឈពញចិតថឈធឝើ” មានបណំងចង់ឲរឧប មផនប 
ប្ដល ងឃ ន នយតឲរជាអបកចាត់ប្ចងឈ នា នៈជាឈដើម អបផយ  បង្គគ ប់ភិកខុ
ទាងំឡាយឲរឈមើលង្គយ ឲរ មវឹងឈោយការឈមើលង្គយ ឬឲររិតឈឃើញឧប មផនប 
ឈនាោះថ្វជាោមក  ករឈនាោះចាត់ថ្វ ឲរឈ លឈទា  (ឧជ្ោបនក)ំ ។ ភិកខុ
ទាងំឡាយយក ករណាមកឈ លតោិះឈដៀលយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  លបកា ឈទា រប ់
ឧប មផនបឈនាោះ កបុងទីទាងំពួង  ករឈនាោះចាត់ថ្វជាការតិោះឈដៀល  (មីយនក)ំ ។ 
ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ឈល ោះការបង្គគ បភ់ិកខុដថ្ទឲរឈ លឈទា ភិកខុផងោប  ឬឈល ោះ
ការតោិះឈដៀលភិកខុផងោប ឈោយែវួនឯងឈនាោះ ។  ករថ្វ “ ចិតថយិៈ (បាចតិតយិំ)” 
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រឺល បថ់្វ ភកិខុ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ២ ឈល ោះឈដើមឈហតុ ២ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុ
ណាមួយល បឲ់រឈរឈថ្វក លឈទា ចឈំ ោះឧប មផនប ឈោយបណំងចង់ឲរភិកខុ ប្ដល
 ងឃ នយតឈហើយអបផយ  ឬតោិះឈដៀលែវួនឯង ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនឈមតថយិភកិខុ
និងភុមយជកភិកខុ  ឈល ោះឈដើមឈហតុបង្គគ បភ់ិកខុដថ្ទឲរឈ លឈទា ភិកខុផងោប  ។ ជា
សាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ តិក ចិតថយិៈ ឈល ោះកមយលបកបឈោយធម ៌
ប្ដល មយតកិមយ ងឃ នឈធឝើឈហើយចឈំ ោះឧប មផនបឈនាោះ ។ តកិទុកកដ កបុងកមយ
មិនលបកបឈោយធម ៌ ។ ចបំ្ណកឯភិកខុអបកឈ លយា៉ា ងឈនាោះ កបុង មាប ក់រប ់
អនុប មផនប, ភិកខុអបកឈ លកបុង មាប កន់រណាមាប ក់ នូវឈទា រប ់ភិកខុ ប្ដល
 ងឃ ន នយត និងនូវឈទា រប ់ភិកខុ ប្ដល ងឃមិន ន នយត, និងភកិខុអបក
ឈ លកបុង មាប កន់រណាមាប ក់ នូវឈទា រប ់អនុប មផនបប្ដល ងឃ ន នយត 
និងនូវឈទា រប ់អនុប មផនបប្ដល ងឃមិន ន នយត ក៏លតូវអាបតថទុិកកដប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បកតិយា វា ឆន្នោទវិបសន កបរានត ំឧជ្ោបបនតស្ស វា មីយនតស្ស វា = 
ភិកខុឲរឈរឈថ្វក លឈទា ឬតោិះឈដៀលឈោយែវួនឯង នូវភិកខុអបកឈធឝើទាកទ់ងនឹង
ឆនាធ រតជិាឈដើមជាលបលកត ី

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៦ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- ធមមកបមមន សមមតតា = ភិកខុ ប្ដល ងឃ នយតឈោយធមយកមយ 
២- ឧបសម្បននតា   = ភិកខុជាឧប មផនប 
៣- អគ្តគិ្មន្នភាបវា  = ការមិនលុោះកបុងអរត ិ
៤- តស្ស អវណណកាមតា = បណំងឲរភិកខុ ឈនាោះអបផយ  
៥- យស្ស សនតបិក វទតិ តស្ស ឧបសម្បននតា = ល បក់បុង មាប ក់ថ្នជន
ណា ជនឈនាោះជាឧប មផនប 

៦- ឧជោ្បន ំវា មយីនំ វា = បង្គគ ប់ឲរឈ លឈទា ឬតោិះឈដៀលែវួនឯង 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រជឺា
អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះជាទុកខ-
ឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាឧជាបនក ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- បឋមអសនាសនសកិាា បទ 
១៤- បយា បន ភិកខ ុសង្ឃិក ំមញ្ច ំវា បីឋ ំវា ភសិឹ វា បកាចឆ ំវា អបជោ្-

កាបស សនថរតិាា វា សនថរាបបតាា វា, ត ំបកកមបន្នា បនវ ឧទធបរយ្យ ន 
ឧទធរាបបយ្យ អន្នបចុឆំ វា គ្បចឆយយ្, បាចិតតយិ ំ។  

១៤- ភកិខុណាមួយ ោត ននឹងែវួនឯង ឬឲរឈរោត ននឹង នូវប្លរកឋី តងំកឋ ី
ពូកកឋី ឈៅអីកឋី ប្ដលជារប ់ ងឃ កបុងទីវាលឈហើយ, កាលនឹងឈដើរឈចញឈៅ 
មិន នឈរ ើមកទុកោក់ មនិ នឈលបើឈរឲរឈរ ើមកទុកោកនូ់វឈលរឿងឈ នា នៈ
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ឈនាោះ ឬឥត នល ប់អបកដថ្ទ លសាប់ប្តឈដើរឈចញឈៅ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាបឋមអសនាសនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបឋមឈ នា ន ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “រប ់ ងឃ (សង្ឃិក)ំ” រជឺារប ់ថ្ន ងឃ ។ បណាឋ ប្លរជាឈដើម 
ប្លរទាងំអ ់ឈទាោះណាមួយក៏ឈោយ ឲរប្តជាប្លរពិត ឈៅយា៉ា ងែវីថ្វ ប្លរ (មញ្ច
សបងខបបន កបតា) ។  ូមផតីងំកម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ ឈ នា នៈប្ដល
ឈរយក ពំត ់ឬប្ ផកកបផយិៈណាមួយ ឈធឝើជាឈលសាម ឈហើយញត់បឈំពញ ឈោយ
ឈរាម,  វឹកឈឈើ, ឈមយ ,  បំកឈឈើ ឬ ពំត់ណាមួយ ឈវៀរប្លងប្តឈរាមមនុ ស 
 វឹកតមាល និង វឹកតលិ ឈចញ១ ឈៅថ្វ ពូក (ភិស)ិ ។ ការអងគុយឈលើពូក
ឈនាោះកឋី ការឈដកឈលើពូកឈនាោះកឋី រួរ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មនិមានកណំត់លបមាណ
ពូកអឝីឈទ ។ ចបំ្ណកខាងឈៅអីវញិ ប្ដលឈធឝើអពីំរប ់ណាមួយ បណាឋ  បំកឈឈើ 
 ផូវភាវ ងំ ឈមយ យាបវង ឬឈមយ ដឈំណកទនាយជាឈដើម ចងរមូខាងកបុង ពលងកីខាង
ឈលកាមនិងខាងឈលើ មាន ណាឌ នដូច គរ ឈទាោះបទិឈោយប្ ផក ីហៈជាឈដើមលតង់

កណាឋ លក៏ឈោយ ។ ឈ យ្ ោះថ្វ ប្ ផកអកបផយិៈ មិនមានឈទ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ 
តមពិតឈៅ  ូមផឈី នា នៈឈធឝើអពីំមា  ករួ៏រប្ដរ ។  
 លតង់ ករថ្វ “កបុងទីវាល (អបជ្ោកាបស)” មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ ប្ែ
ទាងំឡាយណាប្ដលឈរចណំាថំ្វមិនឈភវៀង ប្ដលឈរមិន មាគ ល់ថ្វជាប្ែឈភវៀង
យា៉ា ងឈនោះ មាន ៨ ប្ែ និងកបុងប្ែ ៤ ឈលៅពីឈនោះ ឈលើកប្លងប្តប្ែឥតឈភវៀង ៨ ឈនាោះ

                                                           
១  វឹកឈដើមតមាល និងឈដើមតល ិ  ។ 
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ឈចញ លប ិនណាឈបើឈភវៀងមិនបងអុ រចុោះឈទ ឈទាោះយា៉ា ងដូឈចាប ោះក៏ឈោយ ការប្ដល
ភិកខុ លកាលកបុងទីវាលលបលកតី និងកបុងមណឍ បលយមទឹកឈភវៀងល កល់តូវ ន មនិរួរ ។ 
ចបំ្ណកខាងឈហមនថរដូវណាប្ដលមានឈភវៀងធាវ កចុ់ោះ  ូមផកីបុង ៤ ប្ែដថ្ទកបុង
ឈហមនថរដូវឈនាោះ កម៏ិនរួរប្ដរ ។ កបុងរមិារដូវ ពពកប្តងប្តរសាត់កបុងទីទាងំពួង 
ថ្ផធឈមឃក៏ល  ោះលអ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ ឈៅឈោយករណីយកិចចណាមួយ
ប្ដលចា ំចក់បុងឈពលឈនាោះប្មន រួរ ។ ប៉ាុប្នថការលកាលឈ នា នៈប្កផររល់ឈឈើ
ប្ដលជាលឈំៅលបចារំប ់ តឝប្កអកជាឈដើម រប្មងមនិរួរ ឈទាោះកបុងកាលណាៗ ក៏
ឈោយ ។  រុបឈ ចកឋីមក ការលកាលកបុងទីណាកឈ៏ោយ កបុងឈពលណាក៏ឈោយ 
មិនរួរ ។ អបក ិការបផលីជាបដូឈចបោះថ្វ “ការលកាលទាងំអ ់ឈនាោះ ឈៅយា៉ា ងែវីថ្វ 
ទីវាលប៉ាុឈណាត ោះ កបុង ិកាខ បទឈនោះ” ។  
  ករថ្វ “ោត ននឹងែវួនឯង (សនថរតិាា, នឹងប្លបថ្វ លកាលឈោយែវួនឯង 
ក៏ ន)” រឺ លកាលឈដើមផែីវួនឯងកឋី ឈដើមផអីបកដថ្ទកឋី កបុងទីប្បបឈនាោះ ជាការពិត
ណា ់ ការលកាលឈដើមផអីបកដថ្ទ ជាភារៈរប ់អបកលកាលហបឹងឯង លតប្តអបកដថ្ទ
ឈនាោះប្លងអងគុយកបុងទីឈនាោះឈទៀត ឬមិន នល ប់ថ្វ “ចូរឈៅចុោះ អបក (គ្ចឆ តវំ)” ។ 
 ករថ្វ “ឲរឈរោត ននឹង (សនថរាបបតាា, នឹងប្លបថ្វ ឲរឈរលកាល ក ៏ន)” រឺ
ឈលបើអនុប មផនបឲរលកាល ។ ការលកាលរប ់អនុប មផនបឈនាោះឯង ជាបលិឈ ធ
រប ់អនុប មផនបឈនាោះ ។ ឈ នា នៈប្ដលឧប មផនបលកាល ក៏ជាភារៈរប ់
ឧប មផនបអបកលកាលនុោ៎ះឯង ។ តមពិតឈៅ អា នៈជាភារៈរប ់អបកលកាលប្ត
មា៉ាង លតប្តអបកបង្គគ ប់ប្លងអងគុយឈលើអា នៈឈនាោះឈទៀត ឬអបកបង្គគ បម់និនិយាយ
ថ្វ “ចូរឈៅចុោះ អបក” ។ ដផតិថ្វ ឧប មផនបអងគុយឈលើអា នៈណា ឈទាោះជា អា នៈ
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ប្ដលែវួនឈលបើឈរឲរលកាលឲរកឋី អា នៈលកាលតមលបលកតីកឋី អា នៈទាងំអ ់
ឈនាោះ ជាភារៈរប ់អបកអងគុយប្តមា៉ាង ។ ដូឈចាប ោះ នជារាបប់ញ្ចូ លអា នៈប្ដល
ឈលបើឈរឲរលកាលផង ។  
  ករថ្វ “កាលនឹងឈដើរឈចញឈៅ មនិ នឈរ ើមកទុកោក់ មិន នឈលបើឈរ
ឲរឈរ ើមកទុកោកនូ់វឈលរឿងឈ នា នៈឈនាោះ (តំ បកកមបន្នា បនវ ឧទធបរយយ្ ន 
ឧទធរាបបយ្យ)”  ឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ , សាមឈណរ, អារាមិកជន, ឬឧ  ក ប្ដលជា
អបកមានឈ ចកឋីខាយ   ប្តង មាគ ល់ដូចជាបលិឈ ធរប ់ែវួន ភិកខុមនិ នល ប់
យា៉ា ងដូឈចាប ោះឈទ រឺមនិ នលបរល់ឈ នា នៈឈនាោះដល់ជនឈនាោះឈទ ឈដើរឈជើយ
ឈចញឈៅ (និរបបបកាា គ្ចឆត)ិ ។ កាលភិកខុ ឈនាោះឈដើរកនវងហួ ឈលឌឍុ តរប ់
មជឈមិបុរ ដម៏ានកមាវ ងំ ឈោករប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈឈលើកឈជើង
្នហួ ឈលឌឍុ ត ១ ជហំាន ។ លុោះឈលើកឈជើងហួ  ២ ជហំាន ឈោកលតវូ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ ចបំ្ណកឯភកិខុ ប្ដលឈរកបុងសាោឆ្ន ់ (បភាជនសាលា) 
ល ប់ឈរថ្វ “អបកចូរឈៅលកាលកលមាលឈៅឯកប្នវង លមាកឈពលថ្ថងឯឈណាោះ” លុោះ
ឈលបើឈរដូឈចបោះឈហើយ ឈោកឈចញពីទីឈនាោះលសាប់ប្តឈដើរឈៅទីឈផសងវញិ វនិ័យធរ
លតូវកាតអ់ាបតថតិមជហំានឈជើង ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនពួកភកិខុ
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុមិន នឈរ ើឈលរឿងឈ នា នៈមកទុក និងឈចៀ ឈចញ
ឈៅទាងំមិន នល ប់ឈរឲរឈរ ើមកទុក ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថិកៈ, តិក
 ចតិថិយៈ ។ តិកទុកកដ កបុងឈលរឿងឈ នា នៈរប ់បុរគល ។ ភកិខុ ទុកឈលរឿងលទនាប់
កឋី កលមាល លមាប់លកាលឈលើទីឈ នា នៈកឋី កលមាល លមាបល់កាលឈលើដីកឋ ី
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កឈនធលកឋី កឈនធលប្ផងកឋី កណំាត់ប្ ផកកឋី លកណាត់ជូតឈជើងកឋី តងំកាឋ រកឋី ភណឍ ៈ
ឈឈើ ភណឍ ៈដី អិតដថ្ទឯណានីមួយកឋី ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តឈជើងអាធារ
ឈ ៀវឈៅ ឈហើយឈោកឈដើរឈចញឈៅ កល៏តូវអាបតថិទុកកដប្ដរ ។ ចបំ្ណកឯភិកខុអបក
កានអ់ារញ្ដិ កធុតងគ (ភកិខុអបក មាទានវតថលបតិបតថឈិៅកបុងថ្លព) កាលឈបើោយ នឈភវៀង
ឈទ នឹងពរួរឈលរឿងឈលបើល  ់ទាងំអ ់ឈហើយឈដើរឈចញឈៅ ក៏រួរ នឹងឈធឝើយា៉ា ងណា
លយមប្ត តឝកឈណឋ ៀរជាឈដើមខា ីុំមនិ ន ឈហើយឈដើរឈចញឈៅ ករួ៏រ ។ ចបំ្ណកឯ
ភិកខុអបកកាន់អឈ ម  ិកធុតងគ (ភិកខុអបក មាទានវតថលបតិបតថិឈៅកបុងទីវាល) លតវូឈធឝើ
កូនែធមមួយលោន់នឹងទុកោក់ចីវរ ឈហើយលសា ់របងជុវំញិផង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតតបន្ន សនតបក = ភកិខុ លកាលឈ នា នៈជារប ់ែវួន 
២- វស្ាសិកបគុ្គលិបក = ភិកខុ លកាលឈ នា នៈជារប ់បុរគលអបក បិទន 
សាប ល 

៣- ឧទធរណាទនីិ កតាា គ្មបន = ភកិខុ ឈធឝើការឈរ ើទុកជាឈដើមឈទើបឈចញឈៅ 
៤- ឱតាបបនតស្ស = ភិកខុហាលឈលរឿងឈ នា នៈ 
៥- វុ្្ឍតរា ឧដ្ដាបបនត ិ= ភិកខុចា ់ជាងឈលបើឲរឈលកាកឈចញ 
៦- អមនបុស្ា វា និសទីតិ = អមនុ សមកអងគុយ 
៧- បកាច ិឥសស្បរា គ្ណាហតិ = ឥ សរជនណាមួយមកកាន់យក 
៨- សីហាទបយា តំ ឋានំ អាគ្នតវា តដិ្ឋនតិ =  ីហៈជាឈដើមមកឈរឈៅទីឈនាោះ 
៩- ឯវ ំ បសន្នសន ំ បលិពុទធ ំ បហាតិ តថា បលិពុបទធ វា បសន្នសបន = 
ភិកខុយកឈលរឿងឈ នា នៈមកឈលបើយា៉ា ងណា ក៏ែឝល់ខាឝ យទុកឈលរឿង 
ឈ នា នៈយា៉ា ងឈនាោះវញិ 
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១០- ជីវិតរពហមចរយិនតរាយករាទីស ុ អាបទាសុ វា គ្ចឆនតស្ស = ភិកខុ
ឈចញឈៅ ឈល ោះអនថរាយទាងំឡាយ មានអនថរាយដល់ជីវតិ និងអនថរាយ
ដល់លពហយចាររជាឈដើម 

១១- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១២- មិតតចិតតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១៣- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១៤- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  

 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៦ ឈនោះរឺ ៖ 
១- មញ្ជោទនីំ សង្ឃិកតា = ប្លរជាឈដើមជារប ់ថ្ន ងឃ 
២- វុតតលកខបណ បបទបស សណារណំ វា សណារាបនំ វា = ភិកខុ លកាល
ែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរលកាល កបុងកប្នវងប្ដលមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ 

៣- អបលិពទុធតា   = ភិកខុមិនែឝល់ខាឝ យទុកោក់ 
៤- អាបទាយ អភាបវា  = ឥតមានអនថរាយអឝីឈទ 
៥- និរបបកខតា   = ភកិខុ លពឈងើយ 
៦- បល្ឌបុាតាតិកកបោ  = កនវងហួ ឈលឌឍុ ត 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងបឋមកឋិន ិកាខ បទប្ដរ 
(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាបឋមឈ នា ន ិកាខ បទទី ៤ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៥- ទុតយិអសនាសនសកិាា បទ 
៥- បយា បន ភិកខ ុសង្ឃបិក វហិាបរ បសយ្យ ំសនថរិតាា វា សនថរាបបតាា វា, 

តំ បកកមបន្នា បនវ ឧទធបរយ្យ ន ឧទធរាបបយ្យ អន្នបចុឆំ វា គ្បចឆយ្យ, បា
ចិតតយិំ ។ 

៥- ភិកខុណាមួយ លកាលឬឈលបើឈរឲរលកាល នូវកលមាល លមាប់ឈដក កបុងវហិារ
ជារប ់ ងឃឈហើយ, កាលនឹងឈដើរឈចញឈៅ មនិ នឈរ ើមកទុកោក់ មិន
 នឈលបើឈរឲរឈរ ើមកទុកោក់នូវឈលរឿងឈ នា នៈឈនាោះ ឬឥត នល ប់អបក
ដថ្ទ លសាប់ប្តឈដើរឈចញឈៅ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៥- ពណ៌នាទុតយិអសនាសនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិឈ នា ន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖  
  ករថ្វ “កបុងវហិារ (វហិាបរ)” រឺ កបុងឈ នា នៈប្ដលលរប់លរងឈទាោះជា
កបុងបនធប់កឋី កបុងទីបទិ ងំទាងំល ុងដថ្ទកឋី ។  ករថ្វ “កលមាល លមាប់លកាល
ឈដក (បសយ្យ)ំ” មានអធបិាយដូឈចបោះ ប្ដលឈៅថ្វ កលមាលឈដក  នដល់ ៖ 
១- ភិស ិ   = ពូក 
២- វិលិមកិា   = លទនាប ់
៣-ឧតតរតថរណ ំ  = កលមាលប្លរតងំ 
៤- ភុមមតថរណ ំ  = កលមាលដ ី
៥- តដ្ដអកិា   = កឈនធល 
៦- ចមមមបណាឌ  = កណំាត់ប្ ផក 
៧- និសីទនំ   = កលមាលអងគុយ 
៨- បចចតថរណ ំ  = ឈលរឿងកលមាល 
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៩- តិណសណាាបរា = កលមាលឈមយ  
១០- បណណសណាាបរា  = កលមាល វឹកឈឈើ 
 បណាឋ កលមាលទាងំឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ លទនាប ់ (វលិិមិតា ន្នម) រ ឺ

លទនាប់ប្ដលឈរឈធឝើឈដើមផរីកានូវពណ៌ថ្នដីប្ដលឈរឈធឝើបរកិមយឈហើយ ។ ប្ដលឈៅ
ថ្វ កលមាលប្លរតងំ (ឧតតរតថរណ ំ ន្នម) រឺឈលរឿងកលមាលប្ដលឈរលតូវលកាល
ខាងឈលើប្លរឬតងំជាឈដើម ។ ប្ដលឈៅថ្វ កលមាលដី (ភុមមតថរណំ ន្នម) រឺ
ឈលរឿងប្ដលឈរផលិតមានកឈនធលប្ផងជាឈដើម  លមាប់ឈលបើលកាលឈលើលទនាប ់ ឈៅ
ឈពលប្ដលមានលទនាប,់ ឈបើមិនមានលទនាប់ឈទ ឈរកល៏តូវលកាលឈលើដី ុទន ។ ប្ដល
ឈៅថ្វ កឈនធល (តដ្ដអកិា ន្នម) រកឺឈនធលប្ដលឈរឈធឝើអពីំ វឹកឈតប តជាឈដើម ។ 
ប្ដលឈៅថ្វ កណំាតប់្ ផក (ចមមមបណាឌ ន្នម) រឺ កណំាតប់្ ផកណាមួយក៏
ឈោយចុោះ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ មានបលមាមកបុងការទុកោក់ប្ ផក ីហៈជាឈដើម
ប្តប៉ាុឈណាត ោះ ប៉ាុប្នថកបុងការឈលបើល  ់ឈ នា នៈវញិ ពំុមានប្ ផកណាជាអកបផយិៈ
ឈទ ។ ប្ដលឈៅថ្វ ឈលរឿងកលមាល (បចចតថរណ ំ ន្នម) រឈឺ ល ឈំៅយក 
 ពំត ់វារៈ និងលពំប្តប៉ាុឈណតោះឯង ។  ករដ៏ឈ   រឺង្គយយល់លសាប់ឈហើយ ។ 
 រុបឈ ចកឋីមក បណាឋ កលមាលឈដកទាងំ ១០ យា៉ា ងឈនោះ ភិកខុយកកលមាលឈដក
តមលោំប់វ ារប ់ែវួន ឈទាោះបមួីយក៏ឈោយ ឈហើយលកាលែវួនឯងកឋី ឈលបើឈរឲរ
លកាលកឋី កបុងវហិារប្ដលមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ ភិកខុណាមួយមានដឈំណើ រ
លតូវឈចញឈៅកានទិ់  មនិ នឈរ ើទុកោក់ មនិ នឈលបើឈរឲរឈរ ើទុក ោក ់ តមប្ត
ទុកោក់ឈហើយ  តឝកឈណឋ ៀរជាឈដើមកាតម់ិន ន ទាងំមិន នល បោ់ ឈហើយក៏
ឈចញតមនយ័ដូចឈ លឈហើយ ។ ភិកខុ ឈនាោះរប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងជហំាន
ដបូំង ឈៅឈពលប្ដលឈោក្នផុតពីរបងថ្នវហិារប្ដល នឈធឝើរបង ឬឈៅ
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ឈពលប្ដលឈោក្នផុតពីឧបចារៈថ្នវហិារប្ដលមិន នឈធឝើរបង ។ ឈោកលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ កបុងជហំានទី ២ ។ ប៉ាុប្នថឈបើកបុងវហិារណា ពំុមានឈ ចកឋីរឈងកៀ 
ពី តឝកឈណឋ ៀរឈទ ការប្ដលភកិខុ ឈចញពីវហិារឈនាោះឈៅ រួរ ឈបើឈទាោះ បីឈោកមិន
 នល ប់ោកឈ៏ោយ ។ ប៉ាុប្នថការល បោ់ ជា ណាឋ បធ់ាប បល់អ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពន តថរ វរគ-ិ
យភិកខុ  (ពួកភកិខុមានោប  ១៧ រូប) ឈល ោះឈដើមឈហតុលកាលនូវកលមាល លមាប់ឈដក
កបុងវហិារជារប ់ថ្ន ងឃឈហើយ មិនឈរ ើមកទុកោក់ មិន នល ប់ោឈហើយឈចៀ  
ឈចញឈៅ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថិកៈ, តិក ចិតថិយៈ ។ តិ
កទុកកដ កបុងជារប ់បុរគល ។ ចបំ្ណកខាងភិកខុ ប្ដលលកាលែវួនឯង ឬឈលបើឈរ
ឲរលកាល ឈទាោះកបុងឧបោឌ នសាោខាងឈលៅជិតឧបចារៈវហិារកឋី កបុងមណឍ បមិន
បិទ ងំកឋី កបុងមណឍ បបទិ ងំកឋ ី ប្កផររល់ឈឈើជាទីលបជុរំប ់មនុ សឈលចើនកឋ ី
ន័យមួយឈទៀត ភិកខុ ប្ដលលកាលែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរលកាលនូវប្លរនិងតងំកបុងវហិារ
កឋី កបុងឧបចារៈវហិារមានលបការតមប្ដលឈ លឈហើយកឋី មនិឈធឝើការឈរ ើទុកោកជ់ា
ឈដើម ឈហើយឈចញឈៅ កល៏តវូអាបតថទុិកកដប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតតបន្ន សនតបក វហិាបរ = ភិកខុ លកាលកលមាលឈដកកបុងវហិារជារប ់ែវួន 
២- វិស្ាសិកបគុ្គលិបក = ភកិខុ លកាលកលមាលឈដកកបុងវហិាររប ់ភិកខុអបក
 បិទនសាប ល 

៣- ឧទធរណាទនី ិបុរមិនបយបនវ បលិពុទធ ំឆប្ឌតាា គ្មបន = ភិកខុ ឈធឝើការឈរ ើ
ជាឈដើម ឈរៀបទុកោក់រួចជាឈល ច តមន័យមុនឈនាោះឯង ឈហើយឈៅ 
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៤- បយា ច អបជជវ អាគ្នតវា បដ្ជិគ្គិសា្មតីិ ឯវ ំ សាបបបកាា នទបីារ ំ វា 
គាមនតរំ វា គ្នតវា យតថស្ស គ្មនចិតត ំ ឧបប្នន ំ តបតថវ ឋិបតា កញ្ច ិ     
បបបសតាា វា អាបុចឆត ិ= ភិកខុ ប្ដលឈៅឈលតើយ ធឹងមាខ ងឬចឈនាវ ោះល ុក នឹក
រិតយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អញនឹងមកទុកោក់កបុងថ្ថងឈនោះវញិ” លសាប់ប្តឈកើតចតិថ
ចង់ឈៅទីណាឈទៀត ឋតិកបុងទីឈនាោះឈហើយ កប៏ញ្ជូ នដណឹំងឈៅល ប់ោ 

៥- នទីបុររាជបចារាទសីុ វា បកនចិ បលិពុបទាា ន សបកាាតិ បចាោគ្នតុ ំ  
តស្ស = ភកិខុកងឝល់ឈោយបលិឈ ធណាមួយ បណាឋ ទឹកជន ់ធឹង, ឈ ឋច 
ឬឈចារជាឈដើម មនិអាចនឹងលត ប់មក ន  

៦- អាបទាស ុ   = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៧- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៨- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១០- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៧ ឈនោះរ ឺ៖ 
១- វុតតលកខណា បសយោ្ = កលមាលឈដកមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ 
២- តស្ស សងឃ្ិកតា = កលមាលឈនាោះជារប ់ថ្ន ងឃ 
៣- វុតតលកខបណ វិហាបរ សណារណំ វា សណារាបន ំវា = លកាលែវួនឯង 
ឬឈលបើឈរឲរលកាល កបុងវហិារមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ 

៤- អបលិពទុធតា = មិនទុកោកប់លិឈ ធឲរឈហើយឈល ច 
៥- អាបទាយ អភាបវា = មិនមានអនថរាយ 
៦- អនបបកខស្ស ទិសាបកកមនំ = ឈចៀ ឈចញឈៅកាន់ទិ មិនរិតថ្វមកវញិ 
៧- ឧបចារសីោតកកបោ = ្នផុតពីឧបចារ ីមា  
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  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងន័យប្ដលឈ លកបុង ិកាខ
បទខាងមុែឈនាោះប្ដរ (រជឺាកឋនិ មុោឌ ន ជាកិរយិាករិយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាទុតយិឈ នា ន ិកាខ បទទី ៥ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អនុបផខជជសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខ ុ សង្ឃិបក វហិាបរ ជានំ បពុវូបគ្តំ ភិកខុំ អនបុ្បមជ     

បសយ្យ ំកបប្បយ្យ : យស្ស សោាបធា ភវិស្សត,ិ បសា បកកមិសស្តីត,ិ 
ឯតបទវ បចចយំ ករតិាា អនញុ្ញំ, បាចតិតិយ ំ។  

៦- ភិកខុណាមួយ កាលដឹង ឈហើយចូលឈៅឈលចៀតឈបៀតភិកខុ ប្ដលចូលឈៅឈៅ
មុនឈហើយ  ឈលមចនូវទីឈដកកបុងវហិាររប ់ ងឃ ឈោយរិតថ្វ “ភកិខុណា
មានឈ ចកឋចីឈងអៀតចងអល់, ភិកខុ ឈនាោះនឹងឈចញឈៅចុោះ”; ឈធឝើនូវឈ ចកឋឈីលចៀត
ឈបៀតឈនាោះឯងឲរជាបចចយ័ ពំុប្មនឈហតុដថ្ទឈ ើយ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ   
 ចតិថិយៈ ។ 

៦- ពណ៌នាអនបុផខជជសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនុបផែជជ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “កាលដងឹ (ជាន)ំ” រឺ កាលដឹងថ្វ “ភកិខុអងគឈនោះមិនរួរឲរឈលកាក” ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កបុងបទភាជនីយ (ការប្វកប្ញក ករ) ឈនាោះ មាន ករប្ចងទុក
ថ្វ “ភិកខុដឹងថ្វ „ភិកខុចា ់‟ ដឹងថ្វ „ភិកខុឈ‟ឺ ដឹងថ្វ ‟ ងឃ នឲរវហិារឈហើយ”១ ។ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៤/២ ។ 
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តមពិត ភកិខុចា ់មនិរួរឲរឈលកាក ឈល ោះែវួនឈោកចា ់ឈហើយ ។ ភកិខុឈឺមិនរួរ
ឲរឈលកាក ឈល ោះឈោកកពុំងមានជងំឺ ។ ចបំ្ណកខាង ងឃ កណំត់ថ្វ ភិកខុភណាឍ -
ោរកិ, ធមយកថិក, វនិ័យធរ ឬរណវាចកាចាររ (អាចាររអបកបឈលងៀន ិ សរណ) 
ប្តងមានឧបការឈលចើន មានរុណលបឈ ើរ ឈហើយកក៏ណំត់ នយតឲរនូវវហិារ ឈដើមផ ី
ឈៅជាលបចា ំ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ងឃ នលបទានវហិារដល់ភិកខុអងគណា ភកិខុអងគ
ឈនាោះក៏មិនរួរឲរឈលកាកប្ដរ ។  ករថ្វ “ចូលឈៅឈៅមុន (បុពវបូគ្ត)ំ” រឺប្ដល ន
ចូលឈៅឈៅមុនល កដប្មន ។  ករថ្វ “ឈលចៀតឈបៀត (អនុបប្មជជ)” រ ឺ ចូលឈៅ
តមទីឧបចារៈថ្នប្លរឬតងំកឋី ឧបចារៈរប ់ភិកខុ ឈនាោះកពុំងចូលឈៅកឋី កពុំងឈចញ
ឈៅកឋី ។ កបុងឈនាោះ ប្លរឬតងំកបុងវហិារធ ំមានឧបចារៈជុវំញិ ២ ហតទកនវោះ ។ ប្លរឬ
តងំកបុងវហិារតូច មានឧបចារៈ ២ ហតទកនវោះ កបុងទីណាប្ដលលយមវា ់ ន ។ 
ចបំ្ណកឯឧបចារៈរប ់ភកិខុ ឈនាោះ ប្ដលកពុំងចូលឈៅ រាបច់ាបត់ងំពីថយោងឈជើង 
រហូតដល់ប្លរឬតងំ ឯឧបចារៈរប ់ភិកខុ ប្ដលកពុំងឈចញឈៅ រាបច់ាប់តងំពីប្លរ
ឬតងំ រហូតដល់កប្នវងបឈនាធ បងប់ ាវៈ ។  ករថ្វ “ ឈលមចនូវទីឈដក (បសយ្យ ំ
កបប្បយ្យ)” រ ឺ លកាលែវួនឯងកឋី ឈលបើឈរឲរលកាលកឋ ី នូវបណាឋ កលមាលឈដកទាងំ 
១០ យា៉ា ង កលមាលឈដកណា ូមផបី្តមួយ កបុងឧបចារៈឈនាោះ កបុងបណំងចងឈ់ធឝើឲរ
ភិកខុអងគឈនាោះឈកើតឈ ចកឋចីឈងអៀតចងអល់ចតិថ រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ ។ ភិកខុអងគុយកឋ ី
ឈដកកឋី កបុងទីឈនាោះ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ ភិកខុ ឈធឝើទាងំពីរ លតូវអាបតថិ ចិតថិយៈ ២ ។ 
ភិកខុ ឈធឝើមឋងឈហើយមឋងឈទៀត លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំនលបឈយារ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុចូលឈៅឈលចៀតឈបៀត ឈលមចនូវទីឈដក ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ  
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អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថយិៈ ។ តិកទុកកដ កបុងរប ់បុរគល ។  ូមផកីបុងការលកាល
ែវួនឯងឬឈលបើឈរឲរលកាលកឋី កបុងការឈដកឬអងគុយកឋ ី កបុងឧបចារៈប្ដល នឈ ល
ឈហើយ ឬកបុងឧបោឌ នសាោខាងឈលៅជាឈដើម ឬកក៏បុងឧបចារៈថ្នវហិារ ភិកខុក៏លតូវ
អាបតថទុិកកដប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតតបន្ន វា សនតបក វិហាបរ សណារនតស្ស = ភកិខុ លកាលកបុងវហិារជា
រប ់ថ្នែវួន 

២- វិស្ាសកិស្ស វា សនតបក វិហាបរ សណារនតស្ស = ភកិខុ លកាលកបុង
វហិាររប ់ភកិខុអបក បិទនសាប ល 

៣- បយា ច គ្លិាបន្ន វា បវិសត ិ= ភិកខុ ប្ដលមានជងំឺចូលឈៅ 
៤- សីតុណហបឡីិបតា វា បវិសត ិតស្ស ច = ភិកខុ លតូវ ីតុណា ភាពឈបៀតឈបៀន 
ក៏ចូលឈៅ 

៥- អាបទាស ុច    = ភិកខុមានអនថរាយ 
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សង្ឃិកវិហារតា  = វហិារជារប ់ថ្ន ងឃ 
២- អនដុ្ដាបនយីភាវជាននំ  = ដឹងថ្វភកិខុ ឈនាោះមនិរួរឲរឈលកាក 
៣- សោាបធតកុាមតា  = ចង់ឲរភិកខុ ឈនាោះឈកើតឈ ចកឋីចឈងអៀតចងអល់ 
៤- ឧបចាបរ និសីទនំ វា និបជជនំ វា = អងគុយឬឈដកកបុងទីឧបចារៈ 
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  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូចោប នឹងបឋម រាជកិ-
 ិកាខ បទប្ដរ (រឺជាបឋម រាជកិ មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចិតថ, ទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាអនុបផែជជ ិកាខ បទទី ៦ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- និកឌណនសកិាា បទ 
៧- បយា បន ភិកខ ុភកិខុំ កបុិបតា អនតតមបន្ន សងឃ្ិកា វហិារា   និកក

ប្្ឍយ្យ វា និកក្ោ្បបយ្យ វា, បាចតិតយិំ ។ 

៧- ភកិខុណាមួយ មានចតិថឈលកាធែឹងនឹងភិកខុផងោប ឈហើយ ទង់ទាញែវួនឯង ឬ 
ឈលបើឈរឲរទង់ទាញឈចញចាកវហិាររប ់ ងឃ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នានិកឌណនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនិកឌណន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈលកាធ (កុបបិតា)” រ ឺ ែឹងខាវ ងំ ែឹងលចឈឡាត ។  ករថ្វ “ែឹង 
(អនតតមបន្ន)” រឺ មានចតិថមិនរកីរាយល  ់លសាយ ។ លតង់ ករថ្វ “ទង់ទាញ
ែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរទងទ់ាញ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ (និកកប្្ឍយ្យ វា និកក្ោ្
បបយ្យ វា បាចិតតយិ)ំ” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ល សាទប្ដលមានឈលចើនជាន ់សាោ 
៤ លជងុប្ដលមានឈខាវ ងទាឝ រឈលចើន ភិកខុចាបក់បុងទីឈ នា នៈប្បបឈនាោះឈហើយ ទាញ
ឈៅឥតបណាឋ ក់ថ្ដកបុងរវាង ឲរហួ ផុតឈៅឈោយលបឈយារប្តមួយរត ់ឈោកលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ១ ។ ឈបើបណាឋ ក់ថ្ដកបុងចឈនាវ ោះឈនាោះ ឲរហួ ផុតឈៅឈោយ
លបឈយារនានា ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈទាងំឡាយ ឈោយរាបត់មចនួំនទាឝ រ ។ 
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 ូមផភីិកខុអបកមនិឈលបើថ្ដឈៅប៉ាោះឈទ លោន់ប្តឈ លបឈណឋ ញថ្វ “អបកចូរឈចញឈៅ” 
ឈទាោះទងទ់ាញឈោយវាចាដូឈចបោះក៏ឈោយ កម៏ាននយ័ដូចោប ប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើ
ភិកខុ ឈលបើឈរឲរទង់ទាញ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈបង្គគ ប់ថ្វ “ចូរទាញ” ។ 
ប្តកាលឈបើឈោកបង្គគ ប់លតឹមប្តមឋង ភិកខុអបកទទួលបង្គគ ប់កទ៏ងទ់ាញឲរកនវង
ហួ ទាឝ រឈលចើន ភកិខុអបកបង្គគ បល់តូវអាបតថ ិចតិថិយៈប្តចនួំន ៣ (តិកបមវ) ។ ប៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើភកិខុបង្គគ ប់ឈោយកណំត់យា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបកចូរទាញឈចញឲរផុតទាឝ រ
ប៉ាុឈណតោះ” ឬថ្វ “ចូរទាញឈចញលតប្តឲរផុតទាឝ រធ”ំ ។ ភិកខុអបកបង្គគ ប់ឈនាោះ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈឈលចើន ឈោយរាប់តមចនួំនទាឝ រ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុទង់ទាញភិកខុផងោប ឈចញអពីំវហិារប ់ ងឃ ។ ជាសាធារណ-
បផញ្ដតថិ, សាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ តកិទុកកដ កបុងវហិារជារប ់បុរគល ។ កបុង
ការទាញបរកិាខ ររប ់ភិកខុ ឈនាោះ ឬកបុងការទាញែវួនភិកខុ ឈនាោះកឋី បរកិាខ រភកិខុ ឈនាោះកឋី ចាក
ឧបោឌ នសាោជាឈដើម ឬចាកឧបចារៈវហិារ ន័យមួយឈទៀត កបុងការទាញែវួនឯង 
ឬកបុងការឈលបើឈរឲរទាញ នូវអនុប មផនប ឬបរកិាខ ររប ់អនុប មផនប ចាកវហិារកឋ ី
ចាកឧបចារៈវហិារកឋី ក៏លតូវអាបតថិទុកកដប្ដរ ។ ប្តការទងទ់ាញឈនាោះលតូវលជាប
ឈោយរាបត់មចនួំនបរកិាខ រ កាលឈបើបរកិាខ រទាងំឡាយមិនជាបោ់ប ឈទ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតតបន្ន វា សនតកា វិហារា និកក្ ្ឍបន = ភកិខុទាញឈចញចាកវហិារជា
រប ់ថ្នែវួន 

២- វិស្ាសិកស្ស វា សនតកា វិហារា និកក្ឍ្បន = ភកិខុទាញឈចញចាក
វហិាររប ់ភកិខុអបក បិទនសាប លោប  
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៣- សកលសងោ្រាមបតាប ិភណឌនការកសស្ វា និកក្ឍ្បន និកក្ ្ោ
បបន វា = ភិកខុទាញឬឈលបើឈរឲរទាញនូវភិកខុអបកបងកជឈមាវ ោះ ឈចញអពីំ
អារាមរប ់ ងឃ ូមផទីាងំមូល 

៤- សកលសងោ្រាមបតាប ិ តស្ស បរិកាារស្ស វា និកក្ ្ឍបន និក្ោ្-
បបន វា = ភិកខុទាញឬឈលបើឈរឲរទាញ នូវបរកិាខ ររប ់ភិកខុអបកបងកជឈមាវ ោះ
ឈនាោះឈចញអពីំអារាមរប ់ ងឃ  ូមផទីាងំមូល 

៥- អតតបន្ន វសនដ្ដានបតា អលជជិស្ស និកក្្ឍបន = ភកិខុទាញភកិខុអលជជី
ឈចញអពីំលឈំៅឋានរប ់ែវួន 

៦- អតតបន្ន វសនដ្ដានបតា ឧមមតតកស្ស និកក្ ្ឍបន = ភិកខុទាញភិកខុឆកួត
ឈចញអពីំលឈំៅឋានរប ់ែវួន 

៧- ន សោាវតតន្នាន ំអបនតវាសិកសទធិវិហារកិានំ និកក្ ្ឍបន = ភកិខុទាញ
អឈនថវា ិកនិង ទនិវហិារកិអបកមិនមានឈ ចកឋីលបតិបតថិលអលបថ្ព 

៨- បតសំ បរិកាារស្ស វា និកក្្ឍបន សយញ្ច = ភិកខុទាញឈចញឈោយែវួន
ឯងនូវបរកិាខ ររប ់ភកិខុអលជជ,ី ភិកខុឆកួត, អឈនថវា ិក ឬ ទនិវហិារកិប្ដល
មិនមានឈ ចកឋលីបតបិតថលិអលបថ្ព 

៩- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១០- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១១- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១២- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ រឺ ៖ 
១- សង្ឃិកវិហារតា  = វហិារជារប ់ថ្ន ងឃ 
២- ឧបសម្បននស្ស ភណឌនការកភាវាទិវនិមិុតតតា = ឧប មផនបពំុ ន 
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បងកជឈមាវ ោះជាឈដើមឈទ 
៣- បកាបបន និកក្្ឍន ំ វា និកក្ោ្បន ំ វា = ទង់ទាញែវួនឯង ឬឈលបើឈរ
ឲរទងទ់ាញ ឈោយឈ ចកឋឈីលកាធ  
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ  

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
ទុកខ-ឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នានិកកឌណន ិកាខ បទទី ៧ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- អវហាសកដុិសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភិកខុ សង្ឃិបក វិហាបរ ឧបរិបវហាសកុដ្ិយា អាហចចបាទក ំ

មញ្ច ំវា បីឋ ំវា អភិនិសបីទយ្យ វា អភិនបិបជជយយ្ វា, បាចតិតយិំ ។ 

៨- ភកិខុណាមួយ អងគុយ ងកត់ ឬឈដក ងកត់ឈោយរហ័  នូវប្លរកឋី តងំកឋ ី
ប្ដលមានឈជើងលោន់ប្ត ៊ាកទុកជាបឈណាឋ ោះអា នប ឈលើថ្វប ក់កបុងវហិាររប ់
 ងឃ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាអវហាសកដុសិកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈវហា កុដិ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈលើថ្វប ក ់(ឧបរ ិបវហាសកុដ្យិា)” រឺ ឈលើថ្វប ក់ ២ ជាន់កឋ ីឈលើ
ថ្វប ក់ ៣ ជាន់កឋី ឈោយរាប់លតង់ទីប្ដល នលបក់ឈហើយ ។ ប្តឈដើមផបីង្គា ញថ្វប ក់
ប្ដលបណំងយកកបុង ិកាខ បទឈនោះ ឈទើបមាន ករប្ចងទុកកបុងបទភាជនីយថ្វ 
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“ថ្វប ក់ប្ដលមិនទងគិចកាលរប ់មជឈមិបុរ ”១ ។  ករថ្វ “មានឈជើងលោន់ប្ត ៊ាក
ទុកជាបឈណាឋ ោះអា នប (អាហចចបាទកំ)” រឺ មានឈជើងចាក់បញ្ចូ លឈៅកបុងឈម ។ 
 ករថ្វ “អងគុយ ងកត់ (អភិនិសបីទយ្យ)” រឺ អងគុយពីឈលើ ងកត់ចុោះឈៅយា៉ា ង
ខាវ ងំ ។ មួយឈទៀត  ករ “មញ្ច ំវា បីឋ ំវា” នុ៎ោះ ជាទុតិយាវភិតថិ ឈលបើល ប់ឈ ចកឋី
ថ្ន តថមីវភិតថិ (ប្លបថ្វ ឈលើ...)  នឈ ចកឋីថ្វ អងគុយឬឈដក ឈលើប្លរកឋី ឈលើតងំកឋី ។ 
ចបំ្ណកឯអភ-ិ ពធឈនោះ លតឹមប្តជាបុពឝបទ ឈលបើល ប់ឈសាភណភាពរប ់ ករប្ត
ប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុណាអងគុយឬឈដកឈលើប្លរកឋ ីឈលើតងំកឋ ីមានឈជើង
លោន់ប្ត ៊ាកោកឈ់លើធបឹម ឈលើថ្វប កម់ានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ ឈោយមាន
កមភ ់ធបមឹយា៉ា ងទាបបផុំត មិនទងគិចកាលរប ់មជឈមិបុរ ជាលបមាណកណំត់
យា៉ា ងែភ ់បផុំត ។ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំនលបឈយារ 
តមន័យប្ដលឈ លឈហើយកបុងអនុបផែជជ ិកាខ បទ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនភិកខុ មួយអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុអងគុយ ងកត់ឈលឿនឈពក ឈលើប្លរប្ដលមានឈជើងលោនប់្ត ៊ាក
ទុកជាបឈណាឋ ោះអា នប ឈលើថ្វប ក់ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ តិក -
ចិតថិយៈ ។ តិកទុកក កបុងវហិារជារប ់បុរគល ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតតបន្ន វា សនតបក វហិាបរ = ភិកខុអងគុយឬឈដកកបុងវហិាររប ់ែវួន 
២- វិស្ាសិកសស្ វា សនតបក វិហាបរ = ភិកខុអងគុយឬឈដកកបុងវហិាររប ់
ភិកខុអបក បិទនសាប លោប  

៣- អបវហាសកដុ្ិយា = ឈលើទីប្ដលមិនមានថ្វប ក ់
                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៤/១២ ។ 



376 
 



៤- សីឃដ្ដាយ = ឈលើទីទងគិចកាល 
៥- យសា្ វា បហដ្ដា ទពវសោោរាទនីំ និកខិតតតាា អបរិបភាគ្ំ បហាត ិឧបរ ិ

តលំ វា បទរសញ្ញិត ំ សុធាទបីរិកមមកត ំ វា តតថ អាហចចបាទបក 
និសីទនតស្ស = ភកិខុអងគុយឈលើប្លរឬតងំ ប្ដលមានឈជើងលោន់ប្ត ៊ាកទុក
បឈណាឋ ោះអា នប ឈៅទីខាងឈលកាមប្ដលឈរមនិ នឈលបើល  ់ ឈល ោះជាទី
 លមាប់ទុកោក់ទពឝ មាម រៈជាឈដើម ឬខាងឈលើថ្ផធប្ដលឈរលកាលឈោយ
កាឋ រ ឬប្ដលឈរឈធឝើបរកិមយឈោយកឈំ រជាឈដើម 

៦- បយា បចតសម ឹ បវហាសបដ្ឋបិ អាហចចបាទបក ឋិបតា កញិ្ចិ គ្ណាហត ិ
វា លបគ្គតិ វា = ភិកខុ ប្ដលឈរឈលើប្លរឬតងំប្ដលមានឈជើង ៊ាកឋតិឈៅ
ឈលើថ្វប ក់ឈនាោះ ឈ្ងចាបឬ់ពរួររប ់អឝីមួយ  

៧- យសស្ ច បដ្ដណ ិ ទនិ្នា បហាតិ សណាបត វិហាបរ បាទសីសាន ំ
ឧបរិ អាណ ិ បបវសតិា តតថ និសីទនតស្ស = ភកិខុអងគុយឈលើថ្វប ក់ប្ដល
ោក់រនវឹោះ និងោកចូ់លប្ដកកនាវ  ់ខាងឈលើចុងឈជើងប្លរ កបុងវហិារប្ដល
លកាលឈហើយ 

៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សង្ឃិកវិហាបរា  = វហិារជារប ់ថ្ន ងឃ 
២- អសីសឃដ្ដា បវហាសកុដ្ិ  = ថ្វប ក់ខាងឈលើមិនទងគិចកាល 
៣- បហដ្ដា សបរិបភាគ្ ំ   = មានការឈលបើល  ់ខាងឈលកាម  
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៤- អប្បដ្ដណិទិបនន អាហចចបាទបក និសទីន ំវា និបជជន ំវា = អងគុយឬ
ឈដកឈលើប្លរ ឬតងំ ប្ដលោយ នោក់កនាវ  ់ លោន់ប្តមានឈជើង ៊ាកទុក
បឈណាឋ ោះអា នប 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងឯ កឈោម-
 ិកាខ បទ (រជឺាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,     
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នាឈវហា កុដិ ិកាខ បទទី ៨ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- មហលលកវិហារសកិាា បទ 
៩- មហលលកំ បន ភកិខុន្ន វិហារ ំ ការយោបនន, យាវ ទាារបកាសា 

អគ្គឡដ្ឋបន្នយ អាបលាកសនធបិរិកោាយ ទវិតតិចឆទនស្ស បរយិាយ ំ
អបហរិបត ឋិបតន អធដិ្ដាតពវំ, តបតា បច ឧតតរឹ អបហរិបតប ិ ឋិបតា     
អធិដ្ឋបហយ្យ, បាចិតតយិ ំ។  

៩- កាលឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើវហិារធ ំរឺកុដិធបំ្ដលមានមាច  ់, របផោីបបូកញយៗ 
 ន កណំតទី់មានឱកា លតមឹប្ត នវឹកទាឝ រ និង នវឹកបងអួច ឈដើមផទុីកឈលបើ
ល  ់នូវទាឝ រ និងឈដើមផបីរកិមយនូវ នវឹកបងអួច ឯដបូំល ភកិខុ លតូវ ទិតឈៅកបុងទី
ប្ដលោយ នដណំា ំឈទើបលបក់ នលតមឹពីរបជីាន,់ ឈបើភិកខុ លបក់ឲរឈលចើនឈលើ ពី
កណំត់ឈនាោះឈៅ ទុកជា ទិតឈៅកបុងទីប្ដលោយ នដណំា,ំ ករ៏ង់លតូវអាបតថ ិ-
ចិតថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាមហលលកវហិារសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងមហលវកវហិារ ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “ធ ំ (មហលលកំ)” មាននយ័ថ្វ មានមាច  ់ ។ លតង់ ករថ្វ “ទី
មានឱកា លតឹមប្ត នវឹកទាឝ រនិង នវឹកបងអួច (យាវ ទាារបកាសា)” រឺ កប្នវងថ្ន
ការប៉ាោះែធប់ែបងទាឝ រនិងបងអួច (បដិ្ឋិសងោ្ត) លបប្វងយា៉ា ងធបំផុំត ២ ហតទកនវោះ ជុំ
វញិ ឈ យ្ ោះថ្វ ឱកា  នវឹកទាឝ រនិង នវឹកបងអួច (ទាារបកាបសា) ។  ករថ្វ 
“ឈដើមផទុីកឈលបើល  ់នូវទាឝ រ (អគ្គឡដ្ឋបន្នយ)” រ ឺ ឈដើមផនិីចចលភាព (ភាពមិន
កឈលមើក) ថ្នលកបទាឝ រលពមទាងំ នធោះទាឝ រ ។ ជាការពិតណា ់  នធោះទាឝ រប្តង
លបលពឹតថឈៅលសាល កបុងឈពលឈបើក ឈទើបវាប៉ាោះែធប់នឹងជញ្ញជ ងំ, កបុងឈពលបិទ លកប
ទាឝ រប៉ាោះែធប់ជញ្ញជ ងំ ការប៉ាោះែធប់ឈនាោះជាឈហតុឲរជញ្ញជ ងំកឈលមើក ។ ជញ្ញជ ងំកឈលមើក 
ជាឈហតុឲរដី អិតកឈលមើក ដី អិតកឈលមើកឈហើយ ឈៅជាធូរ ឬធាវ ក ់ន ។ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ លពោះមានលពោះភារលត ់ថ្វ “កណំត់ទីមានឱកា លតឹម នវឹកទាឝ រនិង
 នវឹកបងអួច ឈដើមផទុីកឈលបើល  ់នូវទាឝ រ (យាវ ទាារបកាសា អគ្គឡដ្ឋបន្នយ)” ។ 
ថឝីដផតិប្ត ករថ្វ “លតូវឈធឝើដូឈចបោះ (ឥទំ ន្នម កតតពវ)ំ” ពំុមានប្ចងកបុងមាតកិា និង
ពំុមានប្ចងកបុងបទភាជនីយឈនាោះក៏ពិតប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថឈបើតមការឈកើតឈ ើងថ្ន
ឈរឿងរា៉ា វ ឆនបភកិខុ នឈលបើឈរឲរលបក់ឈរឿយៗ ឲរបូកោបឈរឿយៗ១ ដូឈចបោះ ឈោកជា
អបកឈធឝើដថ៏្លកប្លង (អធកិារបកា) អបក ិការបផលីជាបឈ ចកឋីយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ភិកខុ
លតូវោបបូកែវួនឯង ឬលតូវឈលបើឈរឲរោបបូក ឲរ នឈរឿយៗ រហូតដល់ទីមាន   
ឱកា លតឹមប្ត នវឹកទាឝ រ ឈដើមផោីក់រនវឹោះទាឝ រ ន (អគ្គឡដ្ឋបន្នយ) ។ លតង់

 ករថ្វ “ឈដើមផបីរកិមយនូវ នវឹកបងអួច (អាបលាកសនធិបរិកោាយ)” រ ឺ  នធោះ
ប្ដលល ូបនូវែរល់ ( នធោះបងអួច) ឈៅថ្វ កប្នវងតពនវឺ (អាបលាកសនធិ) ។ កបុង
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ឈពលឈបើក  នធោះបងអួចទាងំឈនាោះប្តងប្តប៉ាោះែធប់ទីជញ្ញជ ងំ លតឹមមួយចអំាមកម៏ាន 
ឈលើ ជាងឈនាោះក៏មាន ។ ប៉ាុប្នថឧបចារៈកបុង នធោះទាឝ រឈនោះ អាចឈលបើ នកបុងទិ 
ទាងំអ ់ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាមានអធិបាយកបុង ករនុ៎ោះដូឈចបោះថ្វ “ឱកា 
ប្ដលមានលបមាណទទឹងថ្ន នធោះបងអួច កបុងទិ ទាងំអ ់ រឺភកិខុរបផោីបបូកែវួន
ឯង ឬឈលបើឈរឲរោបបូក ឈដើមផបីរកិមយ នវឹកបងអួច (អាបលាកសនធិ)” ។ តម
លបការប្ដលឈ លមកឈនោះ ឈឃើញថ្វយល់ ននូវកិចចប្ដលរួរឈធឝើកបុងឈលបកមយ 
(ការង្គរោបបូក) ឈនាោះយា៉ា ងណាឈហើយ ឥ ូវឈនោះឈដើមផបីង្គា ញកចិចប្ដលរួរឈធឝើ
កបុងការលបក់ដបូំល ឈទើបលពោះមានលពោះភារឈ លនូវ ករជាឈដើមថ្វ “លបក ់ន
លតឹមពីរបជីាន”់ ។  
 កបុងឈនាោះ  ករថ្វ “ដបូំល ភិកខុ លបក់ នលតឹមពីរបីជាន់ (ទវតិតិចឆទនស្ស   
បរិយាយំ)”  នឈ ចកឋថី្វ ជាន់ថ្នដបូំលលបក ់នប្តពីរបី ។ ការលបកថ់្ផធដបូំល
 នមួយជុ ំ(បរិបកខប) ឈៅថ្វ  នមួយជាន ់(បរយិាយ) ។ ភកិខុ លតូវឈធឝើការលបក ់
២ ជុ ំឬការលបក់ ៣ ជុ ំ។  ករថ្វ “លតូវ ទិតឈៅកបុងទីប្ដលោយ នដណំា ំ(អបហរិបត 
ឋិបតន)” រឺ លតូវឈរកបុងទីប្ដលមិនមានដណំាឈំែៀវ ។ លតង់ ករថ្វ “ដណំាឈំែៀវ 
(ហរតិំ)” ឈនោះ  ឈំៅយកពួកដណំា ំ២ លបឈភទរឺ ៖ 
១- បុពវណណជាត ិ = លបឈភទដណំាមំានធញ្ដជាតិ ៧ លបឈភទជាឈដើម 
២- អបរណណជាត ិ = លបឈភទដណំាមំាន ប្ណឋ ក យ,  ប្ណឋ ករាជមា , 
លង,  ប្ណឋ កលជងុ, ឈោវ ក និងឈពភ ជាឈដើម  
ពូជប្ដលឈរសាបឈល ោះបណឋុ ោះោកំបុងប្ល ណា មិនទាន់ដុោះឈៅឈ ើយ ប្ត

ឈបើឈភវៀងធាវ ក់មក មុែប្តនឹងដុោះ  ូមផពូីជឈនាោះក៏រាបថ់្វជាដណំាឈំែៀវប្ដរ (ហរតិ-
សងខ្យបមវ គ្ចឆត)ិ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឲរប្តភិកខុឈរលតងទី់ឈនាោះលបកដ់បូំល លតូវ
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អាបតថទុិកកដ ។ ដផតិថ្វប្ដនកណំត់រប ់ភិកខុអបកលបក់ដបូំល រឈឺរកបុងទីប្ដល
ោយ នដណំាឈំែៀវ ។ ន័យមួយឈទៀត បុរ មាប ក់ឈរលតង់ទីមាខ ងថ្នឈរាងតាល់ឈកឋឿង
កឋី ថ្នផធោះកពូំលឬ ថូបកឋី  មវឹងឈមើលតមចុងប្រមមុែដបូំល ឈឃើញភិកខុឈរកបុង
ភូមភិារណា ភិកខុ លតូវឈរកបុងទីឈនាោះ នយ័មួយវញិឈទៀត បុរ ឈរកបុងទីណា 
 មវឹងឈមើលឈៅយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ឈឃើញភិកខុអបកអងគុយខាងឈលើ ភិកខុ លតូវឈរកបុងទី
ឈនាោះ ។ ភិកខុមនិអាចឈរឈៅខាងកបុងថ្នទីឈនាោះ នឈទ ឈទាោះបោីយ នដណំាឈំែៀវក៏
ឈោយ ។  

 ករថ្វ “ឈបើភិកខុ លបកឲ់រឈលចើនឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ (តបតា បច ឧតតរឹ)” 
 នឈ ចកឋថី្វ កាលភិកខុ លបកត់មរនវងមួយឈហើយ កាលភិកខុ លបក់តមជួរថ្នរនវង
ទាងំ ៣ ឈហើយ លសាប់ប្តភិកខុ លបក់ប្ថមពីឈលើជួរទាងំ ៣ ឈោយឈកផឿង ឬ ិោ ឬ
ក៏កឈំ រ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ឈោយរាបត់មចនួំនដុឈំកផឿង,  ិោ ឬដុំ
កឈំ រ, កាលឈបើភកិខុ លបកឈ់ោយឈមយ ឬ វឹកឈឈើ ឈោកលតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ឈោយ
រាប់តមចនួំន វឹកឈឈើផង ឈោយរាបត់មចនួំនកណឋ បឈមយ ផង ។  

  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងឈកា មភី ល រពនលពោះឆនបឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើឈរឲរលបក់និងឈលបើឈរឲរោបបូកឈរឿយៗ ។ ជាសាធាណបផ-
ញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលើ  កបុងដបូំល
ប្ដលមិនទាន់លបក ់នពីរឬបីជាន់ ឬភិកខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បសតវណាណទិករបណ = ភិកខុ ឈធឝើឲរមានពណ៌ ជាឈដើម 
២- ទវិតតបិរិយាបយ វា = ភកិខុ លបក់លតមឹពីរបជីាន ់
៣- ឱនកទវតិតិបរយិាបយ វា = ភិកខុ លបក់ែឝោះពីរបជីាន ់



381 
 



៤- បលណគ្ុហាតិណកុដ្ិកាទីសុ = ភិកខុ លបក់ឈលណ, រុហា, ែធមឈមយ ជាឈដើម 
៥- អញ្ញស្សតាាយ = ភិកខុ លបក់ឈដើមផភីកិខុដថ្ទ 
៦- អតតបន្ន ធបនន កាបរនតស្ស = ភិកខុ ឈធឝើឈោយលទពររប ់ែវួន 
៧- វាសាគារំ ឋបបតាា បសសានិ អធិដ្ឋហនតស្ស = ភិកខុ ឈធឝើឈ នា នៈឈផសងៗ 
ឈលើកប្លងប្តអោរ លមាប់ឈៅ 

៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ រឺ ៖ 
១- មហលលកវិហារតា  = វហិារធ ំ
២- អតតបន្ន វា សាគារតា  = អោរជារប ់ថ្នែវួន 
៣- ឧតតរិ អធដិ្ដានំ    = លបក់ឈលើ កណំត ់
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ

ប្ដរ  (រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាមហលវកវហិារ ិកាខ បទទី ៩ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- សបាណកសកិាា បទ 
១០- បយា បន ភកិខុ ដ្ដន ំ សប្ាណកំ ឧទកំ តិណ ំ វា មតតិក ំ វា     

សិបញ្ចយ្យ វា, សញិ្ជោបបយ្យ វា, បាចតិតយិំ ។ 
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១០- ភិកខុណាមួយ កាលដឹងថ្វទឹកមាន តឝឈហើយ ឈលសាចែវួនឯង ឬឈលបើឈរ
ឲរឈលសាច នូវឈមយ ឬដី, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។  

១០- ពណ៌នាសបាណកសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង បាណក ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 

  ករថ្វ “កាលដងឹថ្វទឹកមាន តឝ (ជាន ំ សបា្ណកំ)” រឺ កាលដឹង
ឈោយអាការណាមួយ ឈទាោះ នឈឃើញកឋី ឮកឋី ថ្វ “ទឹកឈនាោះមាន តឝ” ។  ករថ្វ 
“ឈលសាចែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរឈលសាច (សិបញ្ចយ្យ វា សិញ្ជោបបយ្យ វា)” រឺ ែវួនឯង
យកទឹកឈនាោះឈៅឈលសាច ឬបង្គគ ប់អបកដថ្ទឲរយកទឹកឈនាោះឈៅឈលសាច ។  
 កបុងឈនាោះ កាលឈបើភកិខុ ឈលសាចមិនបណាឋ ចធ់ាប រទឹកកបុងកអមប្តមួយ ឈោក
លតូវអាបតថិប្តមួយរត ់។ កាលឈបើឈលសាចបណាឋ ចធ់ាប រទឹក (=ឈលសាចឈប់ៗ ) ឈោក
លតូវអាបតថិ ឈោយរាបត់មចនួំនលបឈយារ ។ ភកិខុ ឈធឝើលបឡាយឲរមានមុែ ទឹកកហូ៏រ 
ឈទាោះបីឈពញមួយថ្ថងកឈ៏ោយ ឈោកលតូវអាបតថិប្តមួយរត់ ។ ភិកខុបិទភវឺខាងឈណោះ
ខាងឈណាោះ ឲរទឹកហូរពីលបឡាយដថ្ទមក ឈោកលតូវអាបតថិ ឈោយរាបត់មចនួំន
លបឈយារ ។ កាលឈបើភិកខុ ឈ ោះឈចាលនូវឈមយ ឬ វឹកឈឈើជាឈដើមដ៏ឈលចើន ឈៅកបុងទឹក 
ឈោយលបឈយារប្តមួយ ឈោកលតូវអាបតថិប្តមួយ ។ កាលឈបើឈោកឈ ោះមឋងមួយៗ 
ឈោកលតូវអាបតថិ ឈោយរាប់តមចនួំនលបឈយារ ។ កាលឈបើឈោកឈ ោះឈចាល
យា៉ា ងឈនោះ លសាបប់្តទឹកឈនោះរងីែោះអ ់ ឬកាវ យជាទឹកលអក់ ។ លពោះ មាយ  មភុទន
លត ់ ឈំៅយកទឹកប្ដល តឝលអិតទាងំឡាយ (បាណកា) សាវ ប់ប្បបឈនាោះឯង 
ពំុប្មន ឈំៅយកទឹកធឈំទ ។ កបុងការឈលបើអបកដថ្ទឲរឈលសាច ភកិខុ លតូវអាបតថិទុកកដ 
ឈល ោះការបង្គគ ប់ ។ ភិកខុបង្គគ បប់្តមឋង ឯអបកទទួលបង្គគ ប់ ឈទាោះបឈីលសាចឈលចើនប៉ា
ប៉ាុណាត  ភកិខុអបកបង្គគ ប់លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈប្តមួយ ។  
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 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុអា វ ីល រពនពួកអា វកិភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលសាចទឹកមាន តឝ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថកិៈ។ ភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វ តឝ កបុងវតទុមនិប្មន តឝ និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ ទាងំ
ពីររូប លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អប្ាណកសញ្ញិបន្ន  = ភិកខុមិនមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វ តឝ 
២- អសញ្ចិចច    = ភិកខុមិនប្កវង 
៣- អសតិយា វា សញិ្ចនតស្ស  = ភិកខុ ឈលសាចឈោយមិនមានសាយ រត ី
៤- អជាននតសស្    = ភិកខុមិនដឹង 
៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧទកស្ស សបា្ណកតា = ទឹកមាន តឝ 
២- សញិ្ចបនន បាណកា មរិស្សនតីត ិជាននំ = ដងឹថ្វ តឝនឹងសាវ ប់ឈោយ
ការឈលសាច 

៣- តញ្ច ឧទកំ តាទិសបមវ = ទឹកមាន ភាពប្បបឈនាោះ 
៤- វិន្ន វធកបចតន្នយ បយន បកនចិបទវ ករណីបយន តិណាទនី ំ 

សិញ្ចនំ = ឈលសាចឈមយ ជាឈដើម ឈោយករណីយណាមួយប៉ាុឈណាត ោះ ោយ ន
ឈចតនា មាវ ប់ឈទ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រឺជា  
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អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, បណតតថវិជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាបណត
តថិវជជៈ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ពណ៌នា បាណក ិកាខ បទទី ១០ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ភូតោមវរគទី ២ ចប់ ។  

 
៣- ឱវទវគគ 
១- ឱវទសកិាា បទ 

១- បយា បន ភិកខ ុអសមមបតា ភកិខុនិបយា ឱវបទយ្យ, បាចតិតយិំ ។  

១- ភិកខុណាមួយ ប្ដល ងឃមនិ ន នយតឈហើយ ឈៅលបឈៅពួកភិកខុ នី ភកិខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

១- ពណ៌នាឱវទសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឱវាទ ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖ 
 ការ នយតឲរភិកខុអបកលបកបឈោយអងគ ៨ លបការ ជាអបកលបឈៅពួកភកិខុ នី 
ឈោយញតថិចតុតទកមយ១ ប្ដលលពោះមានលពោះភារអនុញ្ញដ តឈហើយ ភិកខុ ឈនាោះ ងឃមិន
 ន នយតឈោយភិកខុ ឈនាវាទក មយតិឈនាោះឈទ ។ 
   ករថ្វ “លបឈៅ (ឱវបទយ្យ)” រឺ ទូនាយ នឈោយ ូធរទាកទ់ងនឹងឱវាទកបុង
ររុធម៌ ៨ លបការ២ ចឈំ ោះភិកខុ នី ងឃកឋី ចឈំ ោះភិកខុ នីឈលចើនរូបកឋី ចឈំ ោះភិកខុ នីប្តមួយ
រូបកឋី ថ្វ “ភិកខុ នីប្ដល នឧប មផទ័ ១០០ ឆ្ប  ំលតូវឈធឝើអភិវាទនកមយ (ការថ្វឝ យបងគ)ំ, 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៦ ។ 
២
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បចចុបោឌ នកមយ (ការឈលកាកទទួល), អញ្ជលិកមយ (ការផគងអញ្ជលី) និងសាមីចកិមយ 
(ការឈោរព) ចឈំ ោះភកិខុ ប្ដល នឧប មផទ័កបុងថ្ថងឈនាោះ” ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ (បាចិតតយិ)ំ” រ ឺភិកខុ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ កបុងកាលចប់ឱវាទ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុលបឈៅ ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ ។ ភិកខុ លបឈៅ
ឈោយធម៌ដថ្ទកឋី លបឈៅភិកខុ នីប្ដលលតមឹប្ត នឧប មផទ័កបុងភិកខុ នីទាងំឡាយកឋ ី
លតូវអាបតថទុិកកដ ។ លប ិនឈបើ មយតិកមយឈនាោះរប ់ភិកខុ ប្ដល ងឃ នយត ជាកមយ
អធម៌ មួយឈទៀត ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអធម ៌ កបុងកមយអធម៌ មួយវញិឈទៀត 
ភិកខុ លបឈៅឈៅឈពលភិកខុ នី ងឃប្បកជាពួក ឈនោះជាតិក ចិតថយិៈ (អាបតថិ ចិតថិយៈ 
៣) ចបំ្ណកឯភិកខុអបកមានឈ ចកឋី ងសយ័ និងភិកខុអបកមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វកមយ
ជាធម៌ ក៏មានអាបតថិ ចតិថយិៈ ៣ ៗ ដូចោប យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អាបតថិ
 ចតិថិយៈ ៣ × ៣ = ៩,  ូមផលីបឈៅឈៅឈពលប្ដលភកិខុ នី ងឃលពមឈលពៀងោប  កម៏ាន
អាបតថ ិចិតថិយៈ ៩ ប្ដរ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អាបតថ ិចិតថិយៈមាន ១៨ ទាកទ់ងនឹង
កមយអធម៌ (នឹងឈៅ អធមយកមយ ក ៏ន) ។ ឈៅមាននយ័ឈផសងឈទៀត លប ិនឈបើកមយ
ឈនាោះ ជាធមយកមយ ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វធមយកមយ កបុងធមយកមយ មានអាបតថិទុកកដ 
១៧ ឈៅតមន័យឈនាោះប្ដរ ឈលើកប្លងប្តអវសានបទឈនោះឈចញ រឺ “ភិកខុមាន 
ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលពៀមឈលពៀងោប  លបឈៅភិកខុ នីប្ដលមានឈ ចកឋីលពមឈលពៀងោប ”១ ។  
 មា៉ាងឈទៀត កាលឈបើភកិខុ នីល បថ់្វ “នាងែញុ លំពោះករុណាទាងំឡាយលពម
ឈលពៀងោប ” ភិកខុ ឈ លនូវធម៌ឈផសង, មួយឈទៀត កាលឈបើភិកខុ នីល បថ់្វ “នាងែញុ លំពោះ
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ករុណាទាងំឡាយប្បកោប ជាពួក” ភកិខុ ឈ លនូវររុធម៌ ៨ លបការ និងភិកខុមិន
លបទានឱវាទ ប្បរជាឈ លធម៌ឈផសងវញិ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដប្តមា៉ាង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បយា បន ធមមកបមម ធមមកមមសញ្ញី = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វធមយកមយ 
កបុងធមយកមយ 

២- សមគ្គ ំភិកខនុីសងឃ្ ំសមគ្គសញ្ញ ីឱវទតិ = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ
លពមឈលពៀងោប  លបឈៅភិកខុ នី ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប  

៣- អដ្ឋគ្រធុមមបាលយិ ំឧបទទស ំបទតិ = ភិកខុឲរឧឈទធ កបុង លីអដឌររុធម ៌
៤- បរិបុចឆ ំបទតិ = ភកិខុឲរនូវការសាក ួរ 
៥- ឱសាបរហិ អយោ្តិ វុចចោបន្ន ឱសាបរតិ = ភិកខុ ប្ដលលតូវភកិខុ នីនិមនថថ្វ 
“ ូម ូធរចុោះ ឈោកមាច  ់” ឈោកក ូ៏ធរ ។  

៦- បញ្ហ ំបបុដ្ដា កបថតិ = ភិកខុ លតូវភិកខុ នី ួរបញ្ញា ឈហើយ ក៏ឈឆវើយ 
៧- ភិកខុនីន ំ សុណោន្នន ំ អញ្ញស្សតាាយ ភណតិ = ភកិខុ ឈ លឈដើមផ ី
អបកដថ្ទ លសាបប់្តពួកភិកខុ នីសាឋ ប់ប្ដរ 

៨- សិកខោន្នយ វា ភណតិ  = ភិកខុ ឈ លចឈំ ោះ ិកខមានា 
៩- សាមបណរយិា វា ភណតិ  = ភិកខុ ឈ លចឈំ ោះសាមឈណរ ី
១០- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១១- មិតតចិតតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១២- បវទនដ្ដអសស្   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១៣- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អសមមតតា  = ភិកខុមិន ន មយតិអពីំ ងឃ 
២- ភិកខុនយិា បរិបណុណបុសម្បននតា = ភិកខុ នី នឧប មផទ័ឈពញឈលញ 
៣- ឱវាទវបសន អដ្ឋគ្រធុមមភណនំ = ឈ លអដឌររុធម៌ទាក់ទងនឹងឱវាទ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងបទឈសាធមយ ិកាខ បទឈនាោះប្ដរ  
(រឺជាបទឈសាធមយ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថ-ិ

វជជៈ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 
ពណ៌នាឱវាទ ិកាខ បទទី ១ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
២- អដឌងគតសកិាា បទ 

២- សមមបតាបិ បច ភកិខុ, អដ្ឋងគបត សុរិបយ, ភិកខុនិបយា ឱវបទយ្យ,        
បាចតិតយិំ ។ 

២- ភកិខុ ឈបើទុកជា ងឃ ន នយតឈហើយកឈ៏ោយ, កាលឈបើលពោះអាទិតរអ ឋងគត
ឈហើយ, ឈៅលបឈៅពួកភិកខុ នី, លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាអដឌងគតសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអដឌងគត ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “លបឈៅ (ឱវបទយ្យ)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលភកិខុ លបឈៅឈោយអដឌ-
ររុធមក៌ឋី ឈោយធម៌ឈផសងកឋី ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈទាោះប ីន មយតអិពីំ
 ងឃឈហើយក៏ឈោយ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនលពោះចុលវបនទកៈ
អបកមានអាយុ ឈល ោះឈដើមឈហតុលបឈៅភកិខុ នី ឈៅឈពលប្ដល ុរយិាអ ថងគតឈហើយ ។ 
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ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់
ថ្វអ ឋងគត កបុង ុរយិាមិនទាន់អ ឋងគតកឋី ភិកខុមានឈ ចកឋីឈ ចកឋី ងសយ័ កឋ ី ភិកខុ
លបឈៅភិកខុ នីប្ដល នឧប មផទ័អពីំ ងឃប្តមាខ ងកឋី លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ ដូចោប នឹង ិកាខ បទមុន ឈោយន័យមានឧឈទធ 
ជាឈដើម ។  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អដ្ឋងគតសុរិយតា  =  ុរយិាអ ឋងគត 
២- បរិបណុណឧបសម្បននតា = ភិកខុ នី នឧប មផទ័ឈពញឈលញ 
៣- ឱវទន ំ    = លបឈៅ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបទឈសាធមយ ិកាខ
បទប្ដរ (រឺជាបទឈសាធមយ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណត-
តថិវជជៈ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាអដឌងគត ិកាខ បទទី ២ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- ភិកានុូបសសយសកិាា បទ 
៣- បយា បន ភិកខុ ភិកខនុូបស្សយំ ឧបសងកមតិាា ភិកខុនិបយា ឱវបទយយ្, 

អញ្ញរត សមយា បាចតិតិយ ំ ។ តតាាយំ សមបយា : គ្ិលាន្ន បហាត ិ
ភិកខុន,ី អយ ំតតថ សមបយា ។  

៣- ភិកខុណាមួយ ចូលឈៅកាន់លឈំៅរប ់ភិកខុ នីឈហើយ លបឈៅពួកភកិខុ នី, ឈវៀរ
ប្លងប្តមាន ម័យ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ឈនោះជា ម័យកបុង
 ិកាខ បទឈនាោះរឺ : ភិកខុ នីមានជងំ,ឺ ឈនោះជា មយ័ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។  
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៣- ពណ៌នាភិកានុូបសសយសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងភិកខុ នូប សយ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “លឈំៅរប ់ភកិខុ នី (ភិកខនុូបសស្យំ)”  នដល់ កប្នវងឈៅរប ់
ភិកខុ នី  ូមផឈីទើបប្តឈៅ នមួយរាលតកី៏ឈោយ ។  ករថ្វ “លបឈៅ (ឱវបទយ្យ)” 
 នដល់ ភកិខុកបុង ិកាខ បទឈនោះ លបឈៅប្តមា៉ាងឈោយររុធម ៌។ លប ិនឈបើភិកខុ ឈនាោះ 
មិន ន មយតិអពីំ ងឃឈទ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ២ ។ លប ិនឈបើភិកខុ លបឈៅ 
ឈៅឈពលប្ដល ុរយិាអ ឋងគត ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ៣ ។ ចបំ្ណកឯភកិខុ
អបក ន មយតិអពីំ ងឃឈហើយ ឈទាោះបីលបឈៅឈពញមួយយប់ក៏ឈោយ ក៏ឈោកលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈប្ត ២ ប៉ាុឈណាត ោះ ។ ដផតិថ្វ ភិកខុមនិមានអាបតថ ិចិតថយិៈប្ដល
មានការលបឈៅឈោយររុធម៌ជាមូលឈទ ឈល ោះឈោក ន មយតិអពីំ ងឃឈហើយ ។ 
 ករថ្វ “ភិកខុ នីមានជងំ ឺ (គ្ិលាន្ន)” រឺ ភកិខុ នីមិនអាចឈៅទទួលឱវាទ ន ឬថ្វ
មិនអាចឈៅឈៅរួម ន ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងប្ដន កកៈ ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុចូលឈៅកានល់ឈំៅរប ់ភកិខុ នីឈហើយលបឈៅ ។  ករថ្វ “ឈវៀរ
ប្លងប្តមាន ម័យ (អញ្ញរត សមយា)” ឈនោះ រជឺាអនុបផញ្ដតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ
ឯង ។  ិកាខ បទឈនោះជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វឧប មផនប កបុងអនុប មផនបកឋី ភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័កឋ ី
ភិកខុ លបឈៅភិកខុ នីប្ដល នឧប មផទ័អពីំ ងឃប្តមាខ ងកឋី ភិកខុ លបឈៅភកិខុ នីឈលៅឈនោះ 
ឈោយធម៌ឈផសងណាមួយកឋី លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភិកខុ លបឈៅកបុង មយ័ និងមាន
ន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទមុន ប្ដលមានការល បឧ់ឈទធ ជាឈដើម ដល់ឧប មផនប ។  
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបស្សយូបគ្មន ំ  = ឈៅកានល់ឈំៅរប ់ភិកខុ នី 
២- បរិបណុណឧបសម្បននតា =  ភកិខុ នី នឧប មផទ័ឈពញឈលញ 
៣- សមយាភាបវា   = មិនមាន មយ័ 
៤- គ្រុធបមមហ ិឱវទន ំ  = លបឈៅឈោយររុធម៌ទាងំ ៨ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទទឈនោះ រដូឺចោប នឹងបឋមកឋិន ិកាខ បទ (រឺ
ជាកឋនិ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាកិរយិា ។ 

ពណ៌នាភិកខុ នូប សយ ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- អាមិសសកិាា បទ 
៤- បយា បន ភិកខ ុឯវំ វបទយ្យ : អាមិសបហតុ ភកិខូ ភិកខនុិបយា ឱវទនតីត,ិ 

បាចតិតយិំ ។  

៤- ភិកខុណាមួយ ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ភិកខុទាងំឡាយលបឈៅពួកភិកខុ នី ឈល ោះ
ឈហតុប្តអាមិ ”, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាអាមសិសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអាម ិ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈល ោះឈហតុប្តអាមិ  (អាមិសបហតុ)” រឺ ឈល ោះឈហតុប្តចីវរ
ជាឈដើម ណាមួយ ។  ករថ្វ “ភិកខុទាងំឡាយ (ភកិខ)ូ” រឺ ឈំៅយកប្តភិកខុ
ទាងំឡាយប្ដល ន មយតិអពីំ ងឃ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ករថ្វ “ភកិខុ ឈនាោះលតូវ
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អាបតថ ិចិតថិយៈ (បាចតិតយិំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈៅ
ឈពលប្ដលឈ លយា៉ា ងឈនោះ ចឈំ ោះភកិខុទាងំឡាយប្បបឈនាោះ ឈល ោះចង់ឲរភិកខុទាងំ
ឈនាោះអបផយ  ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ លថ្វ “ភិកខុទាងំឡាយលបឈៅពួកភកិខុ នី ឈល ោះឈហតុប្តអាម ិ” ។ 
 ិកាខ បទឈនោះ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តកិ ចិតថយិៈ ឈល ោះធមយ-
កមយ ។ តិកទុកកដ កបុងអធមយកមយ ។ ភិកខុ ឈ លយា៉ា ងឈនោះ ចឈំ ោះឧប មផនបប្ដលមិន
 ន មយតិអពីំ ងឃ និងចឈំ ោះអនុប មផនប ប្ដល ន មយតិអពីំ ងឃកឋ ី មិន
 ន មយតិអពីំ ងឃកឋ ី លតវូអាបតថទុិកកដប្តមា៉ាង ។ កបុងឈនាោះ ភិកខុណា ន មយតិ
កបុងកាលែវួនជាភិកខុ  កាលឈោកឋិតកបុងឋានៈជាសាមឈណរ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ 
អនុប មផនបប្ដល ន មយតិអពីំ ងឃ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បកតិយា ចីវរាទិបហត ុឱវទនត ំបន ឯវំ ភណនតស្ស = ភិកខុ ឈ លយា៉ា ង
ឈនោះចឈំ ោះភិកខុអបកលបឈៅឈល ោះឈហតុប្តចីវរជាឈដើម ជាលបលកត ី

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា   = ភិកខុ ឈនាោះជាឧប មផនប 
២- ធបមមន លទធសមមតកិតា  = ភិកខុ ឈនាោះ ន មយតិឈោយធម ៌
៣- អន្នមិសនតរតា   = ភិកខុ ឈនាោះមិនប្មនប៉ាងអាមិ  



392 
 



៤- អវណណកាមតាយ ឯវំ ភណន ំ = ភិកខុ ឈ លយា៉ា ងឈនោះឈល ោះចង់ឲរភិកខុ
ឈនាោះអបផយ  

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងអទិនបទាន ិកាខ បទ (រឺជា  
អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាទុកខ
ឈវទនាប្តមា៉ាង ។  

ពណ៌នាអាម ិ ិកាខ បទទី ៤ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- ចីវរទានសកិាា បទ 
៥- បយា បន ភិកខ ុ អញ្ជាតិកាយ ភិកខុនយិា ចីវរ ំ ទបទយ្យ, អញ្ញរត    

បារិវដ្ដអកា, បាចតិតយិំ ។ 

៥- ភិកខុណាមួយ ឲរចីវរដល់ភកិខុ នី មិនប្មនជាញត,ិ ឈវៀរប្លងប្តបឋូ រោប , ភកិខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៥- ពណ៌នាចីវរទានសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចីវរទាន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនចឈំ ោះភិកខុ
មួយអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរចីវរដល់ភកិខុ នីមិនប្មនជាញតិ ។ ចបំ្ណកឯកថ្វមរគ 
(លោំប់ថ្នការឈ ល) ដឈ៏   កបុង ិកាខ បទឈនោះ អបក ិការបផលីជាបឈៅតម
ន័យប្ដលឈ លឈហើយ កបុងចវីរបផដរិគហណ ិកាខ បទផងចុោះ ។ ឈ ចកឋីប្បវកោប  



393 
 



ឈៅលតង់អបកទទួល កបុងចីវរបផដិរគហណ ិកាខ បទឈនាោះ ជាភិកខុ  កបុងចីវរទាន ិកាខ
បទឈនោះ ជាភកិខុ នី ។  ករដ៏ឈ    ុទន ឹងប្តមានឈ ចកឋីយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  

ពណ៌នាចីវរទាន ិកាខ បទទី ៥ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- ចីវរសពិវនសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខ ុ អញ្ជាតកិាយ ភិកខនុយិា ចីវរំ សិបពវយ្យ វា        

សិព្វាបបយ្យ វា, បាចតិតយិំ ។  

៦- ភិកខុណាមួយ ឈដរែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរឈដរនូវចីវរ ឲរភិកខុ នី មនិប្មនជាញតិ, 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

៦- ពណ៌នាចីវរសពិវនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចីវរ ិពឝន ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ចីវរ (ចីវរ)ំ”  នដល់  ពំត់ប្ដលលយមនឹងឈ វៀក ន និង
 ពំត់ប្ដលលយមនឹងដណឋ ប់ ន ។ លតង ់ករថ្វ “ឈដរែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរឈដរ 
(សិបពវយ្យ វា សពិ្វាបបយ្យ វា) មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុ ឈដរឈោយែវួនឯង  
ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ កបុងឈពលប្ដលចាក់ដកៗ នូវមជុល ។ កាលឈបើភកិខុចាក់
 ូមផដីល់ ១០០ ដង ដកឈចញប្តមឋង ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈប្តមួយ ។ 
ចបំ្ណកឯភិកខុ ប្ដលល បឈ់រថ្វ “ចូរឈដរ (សិពវ)” លប ិនឈបើអបកទទួលបង្គគ ប់
បញ្ចប់ ូចកិមយទាងំអ ់ ភិកខុអបកបង្គគ ប់ក៏លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈប្តមួយប្ដរ ។ កាល
ឈបើភិកខុ ល ប់ឈរថ្វ “កិចចណាប្ដលរួរឈធឝើកបុងចីវរឈនោះ កិចចទាងំអ ់ឈនាោះជាបនធុក 
(ភារៈ) រប ់អបក” ភិកខុ ឈនោះចាតថ់្វឈលបើឲរឈរឈធឝើលតប្តចប់ ។ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិ-
ចិតថិយៈរាល់រនវងមជុល លោន់ប្តវាចាមួយមា៉ា ត់ឈសាោះ ភិកខុអបកបង្គគ បល់តូវអាបតថិ 
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ចិតថិយៈឈលចើនដល់ឈមវ៉ាោះឈៅឈហើយ ចុោះទលមាបំ្តភិកខុ ប្ដលបង្គគ ប់ឈរមឋងឈហើយមឋង
ឈទៀត មិនចា ំចនិ់យាយឈទ ។   

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី  ល រពនលពោះឧទាយិឈតទរ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈដរចីវរ ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថិ, សាណតថិកៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ 
ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនញតិ កបុងភិកខុ នីជាញតិ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ និងភកិខុ ឈដរឲរភិកខុ នីប្ដល នឧប មផទ័អពីំ ងឃប្តមាខ ង លតូវអាបតថិ
ទុកកដដូចោប  ។  
 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អញ្ញ ំ ថវកិាទបិរកិាារំ សបិពវនតស្ស = ភកិខុ ឈដរបរកិាខ រដថ្ទមានឈសាវ ក
 លតឬថង់យាមជាឈដើម 

២- ញាតកិាយ ចីវរំ សបិពវនតស្ស = ភិកខុ ឈដរចីវរឲរភិកខុ នីជាញត ិ
៣- សិកាាោនសាមបណរីនញ្ច ចីវរ ំសិបពវនតស្ស = ភិកខុ ឈដរចវីរឲរ ិកខមានា 
ឬសាមឈណរ ី

៤- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អញ្ជាតកិាយ ភិកខនុិយា សនតកតា = ចីវរជារប ់ភិកខុ នីអបកមនិប្មន
ជាញត ិ

២- និវាសនបា្រុបនូបគ្តា = ចីវរលយមនឹងឈ វៀកឬដណឋ ប ់ន 
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៣- វុតតលកខណំ សិពវន ំវា សពិ្វាបនំ វា = ការឈដរឬការឈលបើឈរឲរឈដរ មាន
លកខណៈដូចឈ លឈហើយ ។  

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ 
ប្ដរ (រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាចីវរ ិពឝន ិកាខ បទទី ៦ ថ្នឱវាទវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- សវំិធានសកិាា បទ 
៧- បយា បន ភិកខុ ភិកខនុិយា សទធឹ សំវិធាយ ឯកទាានមគ្គំ បដ្ិបបជជយ្យ 

អនតមបសា គាមនតរម្បិ, អញ្ញរត សមយា បាចតិតយិំ ។ តតាាយំ សមបយា 
: សតថគ្មនីបយា បហាតិ មបគាា សាសងកសមមបតា សប្បដ្ិភបយា, 
អយ ំតតថ សមបយា ។ 

៧- ភិកខុណាមួយ បបួលភិកខុ នី ឈដើរឈៅកានផ់វូ វឆ្ង យមួយ ជាមួយោប , ឈោយ
ឈហាចឈៅ  ូមផចីឈនាវ ោះល ុកមួយ, ឈវៀរប្លងប្តមាន មយ័, ភកិខុ ឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថយិៈ ។ ឈនោះជា ម័យ កបុង ិកាខ បទឈនាោះរឺ : ផវូ វប្ដលរួរនឹងឈៅ
ឈោយមានរបោីប ជាពួក ១, ប្ដលឈរ នយតថ្វលបកបឈោយឈ ចកឋីរឈងកៀ  ១, 
ប្ដលលបកបឈោយភ័យចឈំ ោះមុែ ១, ឈនោះជា ម័យ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ 

៧- ពណ៌នាសវំធិានសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង វំធិាន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “បបួល (សំវិធាយ) រឺឈៅឈៅជាមួយឲរ នជាោប  មាននយ័ថ្វ  
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“ឈធឝើការមតោ់ប  កបុងឈពលឈៅ” ។  ករថ្វ “ឈៅកានផ់វូ វឆ្ង យមួយ (ឯកទាានមគ្គំ)” 
រឺ ឈៅកាន់ផវូ វមួយ ឈ លរឺផវូ វោច់ ប្ងឝងមួយ ឬថ្វឈៅកានផ់វូ វឆ្ង យោច ់ប្ងឝង
ជាមួយោប  ។  ករថ្វ “ផវូ វប្ដលរួរនឹងឈៅឈោយមានរបោីប  (សតថគ្មនីបយា)” រឺ
ផវូ វប្ដលរួរនឹងឈៅជាមួយនឹងពួកឈយួញរឈទោះ ។  ករឈផសងៗ រមឺានឈ ចកឋងី្គយ
យល់លសាប់ឈហើយ ។ ខាងឈលកាមឈនោះ ជាឈ ចកឋីវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទឈនោះ ៖ 
 កាលឈបើភិកខុបបួលឈៅកបុងទីជាអកបផយិៈ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដមុនឈរ 
ឈល ោះការបបួលឈៅជាបចចយ័ ។ កបុងឈនាោះ ឈវៀរប្លងប្តលឈំៅភិកខុ នី, ទីចឈនាវ ោះអារាម, 
អា នសាោ, និងទីឈដករប ់ពួកតិរ ទយិឈចញ ទីឈផសងៗ ចាតជ់ាអកបផយិភូម ិ ។ 
 នឈ ចកឋីថ្វ “ឈទាោះបីភិកខុឋិតកបុងទីអកបផយិភូមិឈនាោះ ឈហើយបបួលឈៅក៏ឈោយ” ។ 
កាល រភឺិកខុបបួលកណំតថ់្វ “ថ្ថងឈនោះ ឬថ្ថងប្ អក” ភិកខុមនិ នឈធឝើឲរែុ កណំត់
កាលឈនាោះឈទ មួយឈទៀត ឈោកមិន នឈធឝើការកណំត់ផវូ វ មួយវញិឈទៀត ឈទាោះ
ឈោកឈធឝើឲរែុ កណំតទ់ាឝ រឬឈធឝើឲរែុ កណំត់ផវូ វក៏ឈោយ កាលឈោកឈដើរឈៅ
ជាមួយនឹងភិកខុ នី ដរាបណាមិនទាន់ចុោះកាន់ឧបចារៈថ្នល ុកដថ្ទ ូមផឈីៅជិត 
ប្ដលមនុ សទាងំឡាយកណំត់ថ្វ “ឈនោះជាឧបចារៈថ្នល ុកឈនោះ” ឈៅឈ ើយឈទ 
ភិកខុមនិទានល់តូវអាបតថដិរាបឈនាោះ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុ្នចុោះកាន់ឧបចារៈឈនាោះ
ឈហើយ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងជហំានដបូំង ។ ឈោកលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ កបុង
ជហំានទី ២ ។  រុបឈ ចកឋីមក ភិកខុ លតូវអាបតថិ ចិតថិយៈឈលចើន ឈោយរាបត់ម
ចនួំនថ្នការ្នចុោះកានឧ់បចារៈល ុក ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភកិខុ ឈដើរហួ កនវោះឈយាជន៍
ឈហើយ ពំុមានល ុកណាមួយឈទ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈឈលចើន ឈោយរាបត់ម
ចនួំនកនវោះឈយាជន៍ ។  
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  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈដើរផវូ វឆ្ង យជាមួយនឹងភកិខុ នី ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមាន
 ម័យ (អញ្ញរត សមយា)” ឈនោះ រឺជាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ិកាខ បទ
ឈនោះជាអសាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វបបួល កបុងការប្ដលមិន នបបួលកឋី ភកិខុមានឈ ចកឋី ងសយ័កឋី និង
ភិកខុបបួលឈោយែវួនឯងប្តមា៉ាង ឈទាោះបីឈោកមនិលតូវភិកខុ នីបបួលផងក៏ឈោយ 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សមបយ សំវិទហិតាាបិ គ្ចឆនតសស្ = ភិកខុបបួលកបុង មយ័ឈហើយឈដើរឈៅ 
២- អតតន្ន អសំវិទហនតស្ស  = ភិកខុមិនបបួលឈោយែវួនឯង 
៣- វិសបងកបតន វា គ្ចឆនតស្ស  = ភិកខុ ឈៅឈោយែុ ការមត់ោប  
៤- អាបទាស ុវា គ្ចឆនតស្ស  = ភិកខុ ឈៅឈល ោះមានអនថរាយទាងំឡាយ 
៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ទវនិនំប ិសំវិទហតិាា មគ្គប្បដ្បិននតា = ភកិខុ និងភកិខុ នីទាងំពីរបបួលោប ឈដើរផវូ វ 
២- អវិសបងកតតា = មិនែុ ការមតោ់ប  
៣- សមយាភាបវា = មិនមាន ម័យ 
៤- អន្នបទាគាមនតបរាកកមនំ វា = ្ នចុោះកាន់ចឈនាវ ោះល ុកប្ដលោយ នអនថរាយ  
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៥- អ្្ឍបយាជន្នតកិកបោ វា = កនវងហួ កនវោះឈយាជន ៍
ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុ ឈៅជាមួយនឹងភិកខុ នី ប្ដល នឧប មផទ័អពីំ ងឃប្តមាខ ង 

ជាឈដើម រប្មលតូវអាបតថិ តមមាតុោគ ម ិកាខ បទ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជាអទាន ន-
 មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ដវឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, 
មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។  

ពណ៌នា វំធិាន ិកាខ បទទី ៧ ថ្នឱវាទវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- នាវភិរហូនសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភិកខ ុ ភកិខុនិយា សទធ ឹ សំវិធាយ ឯកន្នវ ំ អភិរូបហយ្យ, 

ឧទធង្ខាមនិឹ វា អបធាគាមនិឹ វា, អញ្ញរត តិរយិនតរណាយ, បាចតិតយិំ ។  

៨- ភកិខុណាមួយ បបួលភកិខុ នីឈ ើងជោិះទូកមួយជាមួយោប  ឈៅលចា ទឹកកឋ ី ឈៅ
បឈណាឋ យទឹកកឋ,ី ឈវៀរប្លងប្តឆវងទទឹង, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នានាវភិរហូនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនាវាភិរូហន ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “បបួល (សំវិធាយ)” រឺ ឈៅឈៅជាមួយោប  ឈោយបណំងកបុង
ការឈលង មាននយ័ថ្វ “ឈធឝើការមតោ់ប  កបុងកាលជោិះទូក” ។  ករថ្វ “លចា ់ទឹក 
(ឧទធគំាមិន)ឹ” រឺឈៅបស្ត្ញ្ញច  លកប្ ទឹក ធឹងខាងឈលើ ទាក់ទងនឹងការឈលង ។ 
 ករថ្វ “ឈៅបឈណាឋ យទឹក (អបធាគាមនិឹ)” រឺឈៅបឈណាឋ យលកប្ ទឹក ធឹងខាង
ឈលកាម ទាក់ទងនឹងការឈលងដូចោប  ។ កប៏៉ាុប្នថលតងក់ារប្ដលភិកខុ អុទូំកឈៅបស្ត្ញ្ញច  
ប្ែសទឹកក៏ឈោយ បឈណាឋ យប្ែសទឹកកឈ៏ោយ កបុងឈោលបណំងឲរ នដល់កពំង ់
លតង់ឈនោះ ឈោកមនិលតូវអាបតថិអឝឈីទ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តឆវងទទឹង (អញ្ញរត 
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តិរយនតរណាយ)”  ករឈនោះជាបញ្ចមីវភិតថិ ឈលបើល ប់ឈ ចកឋជីាទុតិយាវភិតថ ិ
មានន័យថ្វ ឈលើកប្លងនូវការឆវងទទឹងឈចញ ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ 
(បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ កបុងកាលឈៅតមខាងឈឆបរប្ដលមានល ុក ភកិខុ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ឈោយរាប់តមចនួំនចឈនាវ ោះល ុក, កបុងកាលឈៅតមខាងឈឆបរ
ប្ដលមិនមានល ុក ឬឈៅតមកណាឋ ល ធឹងប្ដលមានទទឹងមួយឈយាជន៍ ភកិខុ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ឈោយរាប់តមចនួំនកនវោះឈយាជន៍ ។ កប៏៉ាុប្នថការប្ដលភកិខុ ឈៅ
តម បាយកបុង មុលទ រួរ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុជិោះទូកជាមួយនឹងភិកខុ នី ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តឆវងទទឹង (អញ្ញរត 
តិរិយនតរណាយ)” ឈនោះ ជាអនុបផញ្ដតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ករដ៏ឈ   អបក ិកា
របផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទខាងមុែឈនាោះផងចុោះ ។  

( ិកាខ បទឈនោះ ជាអទាន ន មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ដវឈិមាកខ, អចិតថកៈ, 
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នានាវាភិរូហន ិកាខ បទទី ៨ ថ្នឱវាទវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- បរបិាចិតសកិាា បទ 
៩- បយា បន ភិកខុ ជានំ ភិកខុនីបរបិាចិត ំបិណឌបាត ំភុបញ្ជយ្យ, អញ្ញរត 

បុបពវ គ្ហិិសោរោោ, បាចិតតយិំ ។  

៩- ភិកខុណាមួយ កាលដងឹ ឈហើយឆ្ន់ចង្គា នប់ណិឍ  តប្ដលភកិខុ នីចាត់ប្ចង
ឲរ ឈវៀរប្លងប្តចង្គា ន់ប្ដលលរហ ទ នល រពនជាមុន, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។  
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៩- ពណ៌នាបរបិាចតិសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរ ិចតិ ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្ដលភិកខុ នីចាតប់្ចងឲរ (ភកិខុនីបរបិាចតិំ)”  នដល់ ចង្គា ន់
បិណឍ  តប្ដលចាតប់្ចងឈោយភិកខុ នី  នឈ ចកឋថី្វ ចង្គា នប់្ដលភកិខុ នីមនិ ន
លបកា រុណរប ់ភិកខុ  កបុង មាប ក់រប ់ពួកលរហ ទជាញតកជន ឬបវារតិជន 
រប ់ែវួនភិកខុ ឈនាោះ រភឺិកខុ នីឈធឝើឲរ ឈលមចតមលទនភាពយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបកទាងំឡាយ
ចូរលបឈរនឈោកមាច  ់ ចូរឈធឝើឈដើមផឈីោកមាច  ់” ។ 

លតង ់ករថ្វ “ចង្គា ន់ប្ដលលរហ ទ នល រពនជាមុន (បុបពវ គ្ហិិសោរោោ)” 
មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ចង្គា ន់ប្ដលលរហ ទទទួលឈធឝើ ឈៅថ្វ ចង្គា ន់ប្ដលលរហ ទ
ល រពន ។  ករឈនាោះជាឈ យ្ ោះឈៅឈៅឈលើចង្គា នប់្ដលលរហ ទចាត់ប្ចង ។ ចង្គា ន់
ប្ដលលរហ ទទាងំឡាយទទួលឈធឝើ ឈៅថ្វ ចង្គា ន់ប្ដលលរហ ទ នល រពនជាមុន ។ 
ចង្គា ន់ឯណាប្ដលលរហ ទចាតប់្ចងឈដើមផភីិកខុទាងំឡាយ នមុន រមុឺនជាងចង្គា ន ់
ប្ដលភកិខុ នីចាត់ប្ចង ឬជាចង្គា ន់រប ់ញតកជនឬបវារតិជន ភិកខុកាលដងឹឈហើយ 
ឆ្នច់ង្គា ន់ឈផសង ឈលើកប្លងចង្គា ន់ឈនាោះឈចញ លតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ ភកិខុ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈឈនាោះ ឈោយរាបត់មចនួំនអាហារប្ដលឈលបចូលឈៅ ។ ប៉ាុប្នថកបុង
ែណៈទទួល ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនឈទវទតថភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឆ្ន់ចង្គា ន់បិណឍ  តប្ដលភិកខុ នីចាត់ប្ចង ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លង
ប្តចង្គា ន់ប្ដលលរហ ទល រពនជាមុន (អញ្ញរត បុបពវ គ្ិហិសោរោោ)” ឈនោះ រជឺា
អនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជាអសាធារណបផញ្ដតថិ ។ អនា-
ណតថិកៈ ។ កាលឈបើភិកខុឆ្នច់ង្គា ន់បិណឍ  ត ប្ដលចាត់ប្ចងឈោយភិកខុ នីប្ដល
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 នឧប មផទ័អពីំ ងឃប្តមាខ ង ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វភិកខុ នីចាត់ប្ចង កបុង
ចង្គា នប់្ដលភកិខុ នីមនិ នចាត់ប្ចង និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ កបុងឈហតុទាងំពីរ
ឈនាោះ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១-  ឧភយតថ អបរបិាចតិសញ្ញសិ្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មន
ភិកខុ នីចាតប់្ចង កបុងឈហតុទាងំពីរ 

២- គ្ហិិសោរបមភ = ភិកខុឆ្នច់ង្គា ន់បិណឍ  តប្ដលលរហ ទល រពន 
៣- សិកខោនសាមបណរាទហី ិ បរបិាចបិត = ភិកខុឆ្ន់ចង្គា ន់ប្ដលចាត ់
ប្ចងឈោយ ិកខមានា ឬសាមឈណរជីាឈដើម  

៤- បញ្ច បភាជន្ននិ ឋបបតាា អវបសបស = ភកិខុឆ្ន់ចង្គា ន់ឈផសងៗ ឈលើក
ប្លងប្តឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ងឈចញ  

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ភិកខុនិយា បរបិាចិត ំ   = ចង្គា ន់ប្ដលភិកខុ នីចាត់ប្ចង 
២- បរបិាចតិភាវជាននំ   = ដឹងថ្វចង្គា នរ់ឺភកិខុ នីចាត់ប្ចង 
៣- គ្ិហិសោរោោភាបវា   = មិនមានលរហ ទល រពនជាមុន 
៤- ឱទន្នទនីំ អញ្ញតរតា   = មាន យជាឈដើម ណាមួយ 
៥- តស្ស អបជោ្ហរណំ   = ឈលបចង្គា នឈ់នាោះឲរកនវងបពំង់ក 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបឋម រាជកិ-

 ិកាខ បទ (រជឺាបឋម រាជិក មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, បណតតថ-ិ
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វជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣, មានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា 
បណតតថិវជជៈ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ពណ៌នាបរ ិចិត ិកាខ បទទី ៩ ថ្នឱវាទវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- រអហានិសជជសកិាា បទ 
១០- បយា បន ភកិខុ ភកិខុនិយា សទធ ឹ ឯបកា ឯកាយ របហា នសិជជ ំ   

កបប្បយ្យ, បាចតិតយិំ ។ 

១០- ភិកខុណាមួយ  ឈលមចនូវការអងគុយកបុងទីសាង តជ់ាមួយនឹងភិកខុ នី ប្តមាប ក់
នឹងមាប ក់, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

១០- ពណ៌នារអហានសិជជសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរឈហានិ ជជ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 លោំប់ថ្នការឈ ល (កថាមគ្គ) ទាងំអ ់ អបក ិការបផលីជាបឈៅតម
ន័យប្ដល នឈ លកបុងអនិយត ិកាខ បទទី ២ ផងចុោះ ។ ដផតិថ្វ  ិកាខ បទឈនោះ 
មានប្ដនកណំត់ប្តមួយដូចោប នឹងអនិយត ិកាខ បទទី ២ ផង ដូចោប នឹង ិកាខ បទ
ទី ៤ រប ់លពោះឧបននធខាងឈលើឈនាោះផង ( ូមឈមើលលតង់រឈហានិ ជជ- ិកាខ បទ 
កបុងអឈចលកវរគ  ប៉ាុប្នថ នជាបញ្ដតថឈោយប្ កឈទៀតឈនោះ ឈោយសារប្តទាកទ់ង
នឹងឈរឿងរា៉ា វប្ដលឈកើតឈ ើង ។  

ពណ៌នារឈហានិ ជជ ិកាខ បទទី ១០ ថ្នឱវាទវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ឱវាទវរគទី ៣ ចប់ ។ 
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៤- អោជនវគគ 
១- អាវសថបណិឍ សកិាា បទ 

១- អគ្លិាបនន ភិកខនុ្ន ឯបកា អាវសថបិបណាឌ ភញុ្ជតិបព្វា, តបតា បច 
ឧតតរឹ ភុបញ្ជយ្យ, បាចតិតយិំ ។  

១- ភិកខុមនិមានជងំឺ លតូវឆ្ន់ចង្គា ន់បណិឍ  តកបុងឈរាងទាន នប្តមឋង, ឈបើឆ្ន់
ឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ, លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នាអាវសថបណិឍ សកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអាវ ថបិណឍ  ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មិនមានជងំ ឺ (អគ្ិលាបនន)” រ ឺ ឈៅអាចឈដើរ នកនវោះឈយាជន៍
ឈទៀត ។  ករថ្វ “ នប្តមឋង (ឯបកា)” រមួឺយដងកបុងមួយថ្ថង (ឯកបទវសិបកា) ។ 
 ករថ្វ “ចង្គា ន់បិណឍ  តកបុងឈរាងទាន (អាវសថបិបណាឌ)”  នឈ ចកឋថី្វ ជន
អបកលតូវការបុណរទាងំឡាយ (បញុ្ញកាម)  នោក់ឈវនឈភាជនកបុងទីកប្នវងណា
មួយ មានឈរាងជាឈដើម មនិ ឈំៅចឈំ ោះលទនិទាងំឈនោះ ឬលទនិប៉ាុឈណតោះយា៉ា ងឈនោះឈទ 
ឬមិន ឈំៅចឈំ ោះភតថថ្វភតថមានចនួំនប៉ាុឈណតោះយា៉ា ងឈនោះឈទ ។  ករថ្វ “លតូវឆ្ន ់
(ភញុ្ជិតបព្វា)”  នឈ ចកឋីថ្វ លតកូលមួយកឋី លតកូលនានាកឋ ី រួមោប ោក់ឈវន
ឈភាជន កបុងកប្នវងមួយកឋី កបុងកប្នវងនានាកឋី ឬកបុងកប្នវងប្ដលមិនឈទៀង រឺថ្ថងឈនោះ 
មួយកប្នវង ថ្ថងប្ អក មួយកប្នវងឈទៀត យា៉ា ងឈនោះកឋី ភិកខុ លតូវឆ្ន់កបុងមួយថ្ថង  ន
ប្តមួយកប្នវងប៉ាុឈណាត ោះ ។  ករថ្វ “ឈបើឆ្ន់ឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ (តបតា 
បច ឧតតរ)ឹ”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈទទួលឈភាជនរប ់ជន
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ទាងំឈនាោះ កបុងទីឈនាោះកឋី កបុងទីដថ្ទកឋី រាបច់ាបត់ងំពីថ្ថងទី ២ មក ។ ភិកខុ លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ រាល់ែណៈឈលបកនវងបពំងក់ឈៅ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈៅតមឆ្នច់ង្គា ន់បិណឍ  តកបុងឈរាងទាន ។  ករថ្វ “មិនមាន
ជងំឺ (អគ្លិាបនន)” ឈនោះ រឺជាអនុបផញ្ដតថ ិកបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជា
សាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភិកខុមានជងំឺ មានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វឥតមានជងំឺ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- គ្ិលានស្ស គ្ិលានសញ្ញិបន្ន = ភកិខុមានជងំឺ  មាគ ល់ថ្វមានជងំ ឺ
២- បយា ច សកឹ វា ភញុ្ជតិ = ភកិខុឆ្ន់ប្តមួយដង 
៣- គ្ចឆបន្នា វា អនតរាមបគ្គ ឯកទិវសំ = ភកិខុ ឈធឝើដឈំណើ រតមផវូ វអ ់មួយថ្ថង 
៤- គ្តដ្ដាបន ឯកទិវស ំ= ភកិខុ ឈៅដល់ទីអ ់មួយថ្ថង 
៥- បចាោគ្ចឆបន្នាបិ អនតរាមបគ្គ ឯកទិវសំ = ភិកខុ លត ប់មកតមផវូ វអ ់ ១ ថ្ថង 
៦- អាគ្តដ្ដាបន ឯកទិវសំ គ្មិស្ាមតីិ ច ភញុ្ជតិាា និកខបន្នា =  ភិកខុរិតថ្វ 
“អញនឹងឈៅកបុងកប្នវងប្ដលមកអ ់មួយថ្ថង” ឆ្ន់ឈហើយឈចៀ ឈចញឈៅ 

៧- បកនចិ ឧបទទបវន និវតតតិាា បមមភាវ ំ ញតាា គ្ចឆបន្នា បុន ឯកទិវសំ  
ភុញ្ជតិ = ភិកខុ លត ប់មកឈោយឧបលទពណាមួយ ដឹងថ្វឧបលទព ងប់
ឈហើយឈធឝើដឈំណើ រឈៅ ឆ្នមួ់យថ្ថងឈទៀត 

៨- យស្ស វា សាមិកា និមបនតតាា បទនតិ = ភិកខុរមឺាច  ់ទាននិមនថឈហើយលបឈរន 
៩- បយា វា ភិកខូនំបយវ ឧទទិស្ស បញ្ញតតំ = ភកិខុ ប្ដលទាយកោក់ឈវនចង្គា ន់
ចឈំ ោះភិកខុទាងំឡាយប្តមា៉ាង 
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១០- ន ច យាវទតថំ បញ្ញតត ំ ឋបបតាា វា បញ្ច បភាជន្ននិ អញ្ញ ំ ភញុ្ជតិ = 
ភិកខុឆ្ន់ចង្គា នឈ់ផសងៗ ឈលើកប្លងប្តឈភាជនទាងំ ៥ ប្ដលឈរមិន នឈរៀប 
ចតំមឈ ចកឋីលតូវការ ។ 

១១- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១២- មិតតចិតតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១៣- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១៤- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អាវសថបិណឌតា = ចង្គា ន់បណិឍ  តកបុងឈរាងទាន 
២- អគ្លិានតា  = ភិកខុឥតមានជងំ ឺ
៣- អនុវសតិាា បភាជន ំ = តមឈៅឆ្ន ់ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថក, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាអាវ ថបិណឍ  ិកាខ បទទី ១ ថ្នឈភាជនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- គណអោជនសកិាា បទ 
២- គ្ណបភាជបន អញ្ញរត សមយា, បាចិតតយិ ំ ។ តតាាយ ំ សមបយា : 

គ្ិលានសមបយា, ចីវរទានសមបយា, ចីវរការសមបយា, អទាាន-
គ្មនសមបយា, ន្នវាភិរហូណសមបយា, មហាសមបយា, សមណ-
ភតតសមបយា; អយ ំតតថ សមបយា ។  
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២- ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ឈល ោះទទួលរណឈភាជនលពមោប  ឈវៀរប្លងប្ត
មាន ម័យ ។ ឈនោះជា ម័យកបុង ិកាខ បទឈនាោះរឺ :  ម័យប្ដលមានជងំឺ ១, 
 មយ័ប្ដលឈរឲរចីវរ ១,  មយ័ប្ដលឈធឝើចីវរ ១,  ម័យប្ដលឈដើរផវូ វឆ្ង យ ១, 
 ម័យប្ដលឈ ើងជិោះទូក ១,  ម័យប្ដលមានភកិខុ ឈលចើនអងគ ១,  មយ័ថ្ន
 មណភតថ ១, ឈនោះជា ម័យ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។   

២- ពណ៌នាគណអោជនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរណឈភាជន ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “រណឈភាជន (គ្ណបភាជបន)” រ ឺ ឈភាជនរប ់រណៈ ។ 
 ករថ្វ “រណៈ” កបុងទីឈនោះ  នដល់ ភកិខុ  ៤ រូប ឬមានចនួំនឈលើ ជាងឈនាោះ ។ 
 នឈ ចកឋថី្វ ឈល ោះឈភាជនណាមួយ បណាឋ ឈភាជនទាងំ ៥ មាន យជាឈដើម 
ប្ដលភិកខុទាងំឈនាោះ នឈោយការនិមនថកឋ ី  នឈោយការ ុកំឋី ។ ខាងឈលកាមឈនោះ 
ជាឈ ចកឋីវនិិចឆ័យកបុង ិកាខ បទឈនាោះ ៖ 
 ឧទាហរណ៍ថ្វ លប ិនឈបើនរណាមាប ក ់ ចូលឈៅរកភិកខុ  ៤ រូប កានយ់ក
ឈ យ្ ោះថ្នឈភាជនទាងំ ៥ ឈោយ ករឈវវចនៈឬឈោយភាសាដថ្ទណាមួយ និមនថ
ឈោយន័យជាឈដើមថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា ូមនិមនថឈោយ យ  ូមឈោកមាច  ់
ទាងំឡាយ ទទួលនូវ យរប ់ែញុ លំពោះករុណា” ។ លប ិនឈបើភិកខុទាងំឈនាោះលតូវឈរ
និមនថយា៉ា ងឈនោះ អពីំទីកប្នវងប្តមួយ ឬអពីំទីកប្នវងទីថ្ទពីោប  ឈហើយឈៅអពីំទី
កប្នវងប្តមួយ ឬអពីំទីកប្នវងទីថ្ទពីោប  ទទួលកបុងកប្នវងប្តមួយ ។ ឈលកាយមក 
ភិកខុទាងំឈនាោះឆ្ន់ កបុងកប្នវងប្តមួយ ឬឆ្ន់កបុងកប្នវងទីថ្ទពីោប  ។ ឈភាជនឈនោះ ចាត ់
ជារណឈភាជន ។ ដផតិថ្វ ការទទួលប៉ាុឈណាត ោះ រាប់យកជាលបមាណកបុង ិកាខ បទ
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ឈនោះ ។ លប ិនឈបើភិកខុទាងំឡាយ កាន់យកឈ យ្ ោះថ្នឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ង មាន
 យជាឈដើម  ុកំបុងទីកប្នវងប្តមួយ ឬ ុកំបុងទីកប្នវងទីថ្ទពីោប  ឈហើយឈៅអពីំទី
កប្នវងប្តមួយ ឬឈៅអពីំទីកប្នវងទីថ្ទពីោប  ឈហើយទទួលកបុងទីកប្នវងប្តមួយដូចោប  ។ 
ឈនោះក៏ចាត់ជារណឈភាជនប្ដរ ។ ភកិខុ លតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈទទួលរណ
ឈភាជនទាងំ ២ ប្បបឈនាោះ យា៉ា ងឈនោះ ។ ភកិខុ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ រាល់ការឈលប
កនវងបពំង់កចូលឈៅ ។  
 បណាឋ  ម័យទាងំឡាយ មានរិោន ម័យជាឈដើម អបក ិការបផលីជាប
ដូចតឈៅ ៖ 

- គ្ិលានសមយ័ រជឺា មយ័ណាប្ដលភិកខុមនិអាចលតច់បណិឍ  ត ន 
ឈល ោះប្តឈជើងឈោកប្បក (ឈកើតជងំឺ) 

- ចីវរទានសមយ័ រជឺា ម័យណាប្ដលភកិខុអបកលកាលកឋនិ មានរយៈកាល 
៥ ប្ែ ឯភិកខុ ឈលៅឈនោះ មានរយៈកាលប្តប្ែកតថកិមួយ 

- ចីវរការសមយ័ រឺជា ម័យប្ដលភិកខុ នឹងឈធឝើចីវរ ឈោករប្មងឈធឝើកមយណា
មួយប្ដលរួរឈធឝើកបុងចីវរ 

- អទាានសមយ័ រឺជា ម័យណាប្ដលភកិខុចង់ឈធឝើដឈំណើ រឈៅចមាង យកនវោះ
ឈយាជន៍ ឬកពុំងឈៅ ឬក៏ឈៅឈហើយ ។  

- ន្នវាភិរហូនសមយ័ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប ប្ដរ 
- មហាសមយ័ ជា មយ័ណាប្ដលភិកខុ  ៤ រូប លតច់បិណឍ  ត មនិ ន
ចង្គា នឆ់្ន់ឲរលយមលោន ់

- សមណភតតសមយ័ ជា មយ័ណាប្ដលបពឝជតិណាមួយនិមនថឈោយភតថ 
 ការប្ដលភិកខុឆ្ន់កបុង មយ័ទាងំឈនាោះ រួរ ។ 
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  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនភិកខុ ឈទវទតថ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុឈំភាជនឆ្ន់ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមាន ម័យ (អញ្ញរត
សមយា)” រជឺាអនុបផញ្ដតថិទាងំ ៧ លបការកបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។  ិកាខ បទឈនោះ ជា
អសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ តិក ចតិថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់
ថ្វរណឈភាជន កបុងឈភាជនមនិប្មនរណឈភាជន ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័កឋ ី
លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន គ្ណបភាជនសញ្ញិស្ស = ភិកខុមិនមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជារណ
ឈភាជន 

២- បយ ច បទវ តបយា ឯកបតា គ្ណហនត ិ= ភិកខុ ពីរបអីងគទទួលកបុងទីជាមួយោប  
៣- ពហនូ ំ បណិាឌយ ចរិតាា ឯកបតា វា ភញុ្ជន្នានំ = ភិកខុ ឈលចើនរូបលតច់
បិណឍ  តឈហើយឆ្ន់កបុងទីជាមួយោប  

៤- និចចភតាាទីស ុ= ភិកខុឆ្ននិ់ចចភតថជាឈដើម 
៥- បញ្ច បភាជន្ននិ ឋបបតាា សពវតថ = ភកិខុឆ្ន់ឈភាជនលរបទី់កប្នវងទាងំ
អ ់ ឈវៀរប្លងប្តឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ង 

៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- គ្ណបភាជនតា = រណឈភាជន 
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២- សមយាភាបវា  = មិនមាន មយ័ 
៣- អបជោ្ហរណំ  = ឈលបឲរកនវងបពំងក់ចូលឈៅ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ (រឺ
ជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នារណឈភាជន ិកាខ បទទី ២ ថ្នឈភាជនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- បរមផរអោជនសកិាា បទ 
៣-  បរម្បរបភាជបន អញ្ញរត សមយា, បាចតិតយិ ំ។ តតាាយ ំសមបយា :  

គ្ិលានសមបយា, ចីវរទានសមបយា, ចីវរការសមបយា;  អយំ តតថ 
សមបយា ។   

៣- ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ឈល ោះឆ្ន់បរមផរឈភាជន (រឺឈភាជនប្ដលឈរ
និមនថខាងឈលកាយ), ឈវៀរប្លងប្តមាន ម័យ ។ ឈនោះជា ម័យ កបុង ិកាខ បទ
ឈនាោះរឺ :  ម័យប្ដលមានជងំ ឺ១,  ម័យប្ដលឈរឲរចីវរ ១,  មយ័ប្ដល
ឈធឝើចីវរ ១; ឈនោះជា មយ័ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ 

៣- ពណ៌នាបរមផរអោជនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរមផរឈភាជន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈល ោះឆ្នប់រមផរឈភាជន (បរម្បរបភាជបន)”  នឈ ចកឋថី្វ 
កាលឈបើភិកខុ លតូវឈរនិមនថឈោយឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ង តមន័យដូចឈ លឈហើយ
កបុងរណឈភាជន ិកាខ បទ ភិកខុ ប្ដលលតូវជនណាៗ និមនថ នមុន ឈោកមនិ ន
កណំត់ឈភាជនរប ់ជនឈនាោះៗ ឈរៀងឈៅតមលោំប់ឈទ ឈហើយឆ្ន់ឈភាជនរប ់
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អបកនិមនថឈលកាយៗ ឯឈណោះវញិ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុណាមនិ នកណំតក់ារ
និមនថជាបឋម  កបុងទីចឈំ ោះមុែថ្ន ហធមយិកណាមួយ បណាឋ  ហធមយកិទាងំ ៥ 
យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ ូំមលបឈរនភតថខាងឈលកាយរប ់ែញុដំល់ឈោក ឬថ្វ ែញុកំណំតទុ់ក
ភតថខាងឈលកាយរប ់ែញុដំល់ឈោក”, ឬភិកខុ ឈនាោះមិន នកណំតក់ារនិមនថជាបឋម
កបុងទីក ំងំមុែយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អាតយ អញនឹងលបឈរនភតថខាងឈលកាយរប ់អាតយ
អញ ដល់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ”១ ឬថ្វ “អាតយ អញកណំត់ទុកភតថខាងឈលកាយរប ់
អាតយ អញ ដល់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ”, លុោះមិន នកណំត់ទុកដូឈចបោះឈហើយ ឈោក
ឈលបឲរកនវងបពំង់ក  ូមផបី្តមួយលោប ់យក៏ឈោយ ឲរប្តអពីំចង្គា ន់ប្ដល
 នកបុងលតកូលនិមនថខាងឈលកាយ ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ចបំ្ណកខាង
 ម័យទាងំឡាយវញិ រមឺានន័យដូចប្ដល នឈ លនុោ៎ះឯង  ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុឈវសាលី ល រពនពួកភកិខុ
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឆ្ន់ឈភាជនប្ដលឈរនិមនថកបុងទីឈផសងៗ ។ លតង ់ករថ្វ 
“ឈវៀរប្លងប្តមាន មយ័ (អញ្ញរត សមយា)” ឈនោះ រជឺាអនុបផញ្ដតថិ ៣ លបការ 
កបុង ិកាខ បទឈនោះ២ ។ ប៉ាុប្នថកបុងរមភីរបរវិារៈ ល ប់ថ្វ អនុបផញ្ដតថិ មាន ៤ លបការ 
ឈោយរាប់យកការឈធឝើកណំត់ (វិកប្បន) ចូលមកផង ។  ិកាខ បទឈនោះ ជា
អសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តកិ ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ
បរមផរឈភាជន កបុងឈភាជនប្ដលមនិប្មនជាបរមផរឈភាជន ឬភកិខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/១០៧ ។ 
២

 វ.ិបរវិារ. ១២/៦៦ ។ 
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១- ន បរម្បរបភាជនសញ្ញិស្ស = ភិកខុមិនមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វបរមផរឈភាជន 
២- បយា ច សមបយ  = ភិកខុឆ្ន់កបុង មយ័ 
៣- វិកបប្បតាា វា   = ភិកខុកណំតទុ់កឲរភកិខុផងោប  
៤- ឯកសំសដ្ដាន ិវា  = ភិកខុ លចបល់ចូលោប ឈហើយឆ្ន ់
៥- បទវ តណី ិនិមនតន្នន ិឯកបតា វា កតាា ភញុ្ជតិ = ភកិខុោក់និមនថនភតថ
ពីរបីកបុងទីប្តមួយ ឈហើយឆ្ន ់

៦- និមនតនប្បដ្បិាដ្យិា ភញុ្ជត ិ= ភិកខុឆ្នត់មលោំប់ថ្នការនិមនថ 
៧- សកបលន ច គាបមន វា បូបគ្ន វា និមនតបិតា បតស ុ យតថ កតថច ិ   

ភុញ្ជតិ = ភិកខុ លតូវអបកល ុកទាងំមូលឬលតូវពពួកជននិមនថ ឈហើយឆ្ន់កបុង
ទីណាមួយ កបុងពួកឈរឈនាោះ 

៨- និមនតយិោបន្ន វា ភកិខំ គ្បហសា្មតីិ វទតិ = ភិកខុកាលឈបើលតូវឈរនិមនថ 
ក៏និយាយថ្វ “អាតយ នឹងទទួលយកចង្គា ន់”  

៩- តស្ស នចិចភតាាទីសុ = ភិកខុឆ្ន់និចចភតថជាឈដើម 
១០- បញ្ច បភាជន្ននិ ឋបបតាា សពវតថ = ភិកខុឆ្ន់ឈភាជនទាងំអ ់ ឈលើក
ប្លងប្តឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ងឈចញ 

១១- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១២- មិតតចិតតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១៣- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១៤- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- បរម្បរបភាជនតា = បរមផរឈភាជន 
២- សមយាភាបវា  = មិនមាន មយ័ 
៣- អបជោ្ហរណំ  = ឈលបឲរកនវងបពំងក់ចូលឈៅ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបឋមកឋនិ ិកាខ -

បទប្ដរ (រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណត-
តថិវជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ
បទឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិា ។ 

ពណ៌នាបរមផរឈភាជន ិកាខ បទទី ៣ ថ្នឈភាជនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- កាណមាតាសកិាា បទ 
៤- ភិកខុំ បបនវ កុលំ ឧបគ្តំ បូបវហិ វា មបនថហ ិវា អភិហដ្ឋុំ បវាបរយ្យ ។ 

អាកងខោបនន ភិកខនុ្ន ទវិតតបិតតបរូា បដ្ិគ្គបហតព្វា ។ តបតា បច ឧតតរ ឹ
បដ្ិគ្គបណហយ្យ, បាចតិតយិំ ។ ទវិតតិបតតបូបរ បដ្ិគ្គបហតាា តបតា នហីរតិាា 
ភិកខូហ ិសទធឹ សំវិភជិតពវំ អយ ំតតថ សាមចីិ ។  

៤- ជនបវារណានូវភិកខុ ប្ដលចូលឈៅកាន់លតកូល ឈោយនំទាងំឡាយកឋី ឈោយ
 ដូវ១ ទាងំឡាយកឋ ីឈដើមផនីាឈំៅ នតមល ថ្វប  ។ ភិកខុមានឈ ចកឋលីតូវការ 
លតូវទទួលលតឹមឈពញពីរប ីលត ន ។ ឈបើទទួលឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ, 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ភិកខុ ប្ដល នទទួលនំឬ ដូវ កណំតល់តឹមពីរប ី
 លតឈហើយ លតូវនាយំកអពីំទីឈនាោះ មកប្ចកជាមួយនឹងភកិខុទាងំឡាយ, ការ
ប្ចកនឬំ ដូវឈនោះ ជាសាមីចិកមយកបុង ិកាខ បទឈនាោះ។ 

                                                           
១
  ដូវ ( ៈដូវ) ន. ( .  តថុ; ឝកឋុ ) អាហារឈធឝើឈោយលបអួលផង់ឬឈមៅ ងួត  លមាប់ទុកបរឈិភារ នយូរ; មាន 
២ យា៉ា ងរ ឺ  ដូវដុ ំ ឈធឝើឲរជាដុំៗ ,  ដូវផង់ ឈធឝើឲរឈៅផង់រាយៗ; ឈលបើជាឈ ផៀងកបុងឈវោឈដើរផវូ វឆ្ង យោច់
ល យាល ឬឈលបើកបុងឈវោរត់លូនឈរចឈចៀ ពីមុែទព័ :  ដូវឈលតក  ដូវនិង យឈលកៀម ។  
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៤- ពណ៌នាកាណមាតាសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកាណមាត ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈោយនទំាងំឡាយ (បូបវហ)ិ” រឺ ឈោយបប្ងអមណាមួយ មាននំ
ប្ផអមឬនំោយ ករអឈំៅដឆ៏្ង ញ់ ប្ដលឈរចាត់ប្ចងឈដើមផឈីផញើឈៅ ។  ករថ្វ 
“ឈោយ ដូវទាងំឡាយ (មបនថហិ)” រឺឈោយ ដូវ, លង ឬអងករជាឈដើមណាមួយ 
ប្ដលឈរចាត់ប្ចងឈដើមផទុីកឈធឝើជាឈ ផៀង ។  ករថ្វ “លតឹមឈពញពីរប ីលត ន 
(ទវិតតបិតតបូរា)” រឈឺពញ លតប្តពីរឬបី មិនឲរហួ សាប មខាងឈលកាមថ្នកណាឋ ប់
មាត ់លត ។  ករថ្វ “ឈបើទទួលឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ (តបតា បច ឧតតរឹ)” 
 នឈ ចកឋថី្វ ឈបើទទួលឲរកពុំង លតទីប ី(តតយិំ បតតំ) ។ ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ 
ឈោយរាបត់មចនួំននំប្ដលឋតិឈៅឈលើសាប មខាងឈលកាមថ្នកណាឋ បម់ាត ់លត ។  

លតង់ ករថ្វ “ នទទួលនំឬ ដូវកណំតល់តមឹពីរប ីលតឈហើយ (ទវិតតបិ-
តតបូបរ បដ្គិ្គបហតាា)” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ភិកខុ ប្ដល នទទួល ២  លតឈហើយ 
កាលឈចញឈៅខាងឈលៅជួបភិកខុផងោប  លតូវល បថ់្វ “ផធោះឯឈណាោះ ែញុ ំនទទួល ២ 
 លតឈពញៗ ឈហើយ អបកលតូវទទួល ១  លត” ។  ូមផភីិកខុអបកឈៅឈលកាយឈនាោះ ឈបើ
 នឈឃើញភិកខុដថ្ទ កល៏តូវល ប់ប្ដរថ្វ “ភកិខុអបកឈៅមុន  នទទួលឈពញ ២  លត
ឈហើយ ឯែញុ ំនទទួលឈពញ ១  លត អបកកុទំទួលឈទៀតឈ ើយ” ។ កបុងការល ប់
តោប  រប ់ភិកខុ ប្ដលទទួលឈពញ ១  លតមុនឈរ ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 
ចបំ្ណកឯភិកខុណាប្ដលទទួលយក ៣  លតឈពញប្តមាប ក់ឯង ភិកខុ ឈនាោះឈបើ ន
ជួបភកិខុដថ្ទ លតូវល បថ់្វ “អបកកុទំទួលកបុងផធោះឈនាោះឈទៀតឈ ើយ” ។ កាលឈបើភិកខុ
មិនល បឈ់ទ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ ឯភិកខុដថ្ទឮដូឈចាប ោះឈហើយ ឈៅប្តទទួល ក៏លតូវ
អាបតថទុិកកដប្ដរ ។  
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 ករថ្វ “លតូវនាយំកអពីំទីឈនាោះ មកប្ចកជាមួយនឹងភិកខុទាងំឡាយ 
(តបតា នីហរតិាា ភិកខហូិ សទធឹ សំវិភជិតពវំ)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ ឈនាោះឈចញពី
កប្នវងប្ដល នទទួលឈហើយ លតូវឈៅកានអ់ា នសាោឬវហិារប្ដលឈៅជិត
បផុំត ឬឈៅកបុងកប្នវងប្ដលែវួនប្តងប្តលត ប់មកជាលបចា ំ លតូវទុកមួយ លត
ឈពញ  លមាប់ែវួនឯង ឈ   ល់ប៉ាុនាយ នលតូវលបឈរនចឈំ ោះភកិខុ ងឃ ។ ប្តឈបើឲរ
តមឈ ចកឋរីាប់អានជាមតិថជា មាវ ញ់ មនិ នឈទ ។ ឯភិកខុណាប្ដល នទទួល
ប្ត ១  លត ឈោយឈហតុប្តមិនចង់ឲរ មនិ ច់ឲរអឝីឈទ ។ ភកិខុ ឈនាោះលតូវឈធឝើតម
ឈ ចកឋោីបច់ិតថចុោះ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនពួកភកិខុ
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុទទួលមនិដងឹលបមាណ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនា-
ណតថិកៈ, តកិ ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វហួ កណំត់ កបុងនំប្ដល
មិនទានឈ់ពញ លតពីរឬប ីឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឱនកទវតិតិបតតបរ = ភកិខុទទួលឈពញ លតមនិដល់ពីរឬប ី
២- ន បបហណកតាាយ បដ្ិយតតំ = ភិកខុទទួលនំឬ ដូវប្ដលមិនប្មនឈរ 
ចាត់ប្ចងឈដើមផឈីផញើឈៅ 

៣- ន បាបថយ្យតាាយ វា បដ្យិតតំ = ភិកខុទទួលនំឬ ដូវប្ដលមិនប្មនឈរ
ចាត់ប្ចងឈដើមផទុីកឈធឝើជាឈ ផៀង 

៤- តទតាាយ បដ្យិតតបសសកំ វា = ភកិខុទទួលវតទុដ៏ឈ  អពីំនំឬ ដូវ
ប្ដលឈរចាតប់្ចងឈដើមផលីបឈយាជន៍ដូឈចាប ោះ (ជាបឈញ្ដើ ឬឈ ផៀង) 

៥- គ្មបន វា បដ្ិបប្សស្បទធ = ភិកខុទទួលនឬំ ដូវរប ់ជនអបកែកខានកបុង
ដឈំណើ រឈៅ 
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៦- ញាតកប្បវារិតានំ វា បទន្នានំ = ភិកខុ ប្ដលញតកជនឬបវារតិជនលបឈរន 
៧- អតតបន្ន ធបនន វា គ្ណហនតស្ស = ភកិខុទទួលយកឈោយលទពររប ់ែវួន 
៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វុតតលកខណបូវមនតតា  = នំឬ ដូវមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ 
២- អបសសកតា  = នំឬ ដូវមនិប្មនឈ   ល់ពីបឈញ្ដើ ឬឈ ផៀង 
៣- អប្បដ្បិ្បសទធគ្មនតា = ជនមិន នែកខានដឈំណើ រឈៅ 
៤- អញ្ជាតកាទតិា = អញ្ញដ តកជនជាឈដើម  
៥- អតិបរកប្បដ្គិ្គហណំ  = ទទួលឈលើ លបមាណកណំត ់
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទប្ដរ (រឺ

ជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាករិយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាកាណមាត ិកាខ បទទី ៤ ថ្នឈភាជនវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- បឋមបវរណាសកិាា បទ 
៥- បយា បន ភិកខុ ភុតាាវី បវារិបតា អនតិរិតត ំោទនយីំ វា បភាជនយីំ វា 

ោបទយយ្ វា ភុបញ្ជយ្យ វា, បាចិតតយិ ំ។  

៥- ភិកខុណាមួយ ឆ្ន់ឈហើយ  នហាមឈភាជនឈហើយ ទ ំ ីុកឋ ីបរឈិភារកឋី នូវ
ខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ ប្ដលជាអនតិរតិថ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិ  
 ចតិថិយៈ ។ 
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៥- ពណ៌នាបឋមបវរណាសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបឋមបវារណា ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឆ្ន់ឈហើយ (ភុតាាវ)ី” រឺ ឆ្ន់រួចឈហើយ ភិកខុណាប្ដលឆ្ន់
ឈភាជន ូមផបី៉ាុនលោប់ថ្ ភ បណាឋ ឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ង ភកិខុ ឈនាោះរឈឺោកឈៅ
យា៉ា ងឈនោះ ។  ករថ្វ “ នហាមឈភាជនឈហើយ (បវារិបតា)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ
 នឈធឝើការហាមឈហើយ  នឈធឝើការបដឈិ ធឈហើយ ឈោយទាកទ់ងនឹងអងគទាងំ ៥ 
យា៉ា ង ប្ដល នប្ចងកបុងលពោះ លីយា៉ា ងឈនោះ១ថ្វ ៖ 
១- អសនំ បញ្ជាយតិ   = ភិកខុកពុំងឆ្ន់ 
២- បភាជន ំបញ្ជាយត ិ  = ឈរយកឈភាជនមកលបឈរនឈទៀត 
៣- ហតថបាបស ឋិបតា  = ឈរឈៅកបុងហតទ   
៤- អភហិរត ិ   = ឈរបឈង្គអ នឈភាជនមកចឈំ ោះ 
៥- បដ្ិបកខបបា បញ្ជាយតិ  = ភិកខុហាមឈភាជន 

 បណាឋ អងគទាងំ ៥ ឈនាោះ ឈបើនិយាយតម ករថ្វ “ភិកខុកពុំងឆ្ន់ (អសនំ  
បញ្ជាយត)ិ  នដល់ ភិកខុ ប្ដលមានការឆ្នម់ិនទាន់រួចឈល ចឈៅឈ ើយ ភិកខុ
ឈនាោះឈៅថ្វ  នហាមឈភាជនឈហើយ (បវារិបតា) ។ មួយឈទៀត ភិកខុណាប្ដលមាន
ការឆ្ន់មិនទាន់រួចឈល ច ក៏ដល់នូវការរាប់ថ្វ “ឆ្ន់ឈហើយ” ប្ដរ ឈល ោះ ឈំៅយក
ភតថប្ដលភកិខុ ឈនាោះឆ្ន ់ ែវោះក ៏នឆ្នឈ់ហើយ ែវោះកម៏ិនទាន ់នឆ្ន់ឈនាោះឯង ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាឈយើងមិនឈឃើញការ ឈលមចឈ ចកឋណីាមួយ ឈោយ
ប្ កអពីំ ករថ្វ “ឆ្ន់ឈហើយ (ភតុាាវ)ី” ដូឈចបោះឈទ ។ ប៉ាុប្នថ ករនុ៎ោះឈ លឈៅ
ឈោយសារប្តភាពជាបត់ោប ថ្នពរញ្ជនៈ ដូឈចបោះ អបក ិការបផលីជាប ករហាម
                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៤/១២១ ។ 
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ឈភាជនឈហើយ ជា ភាពថ្នភិកខុហាមឈភាជនឈហើយ ដូចជា ករថ្វ ២ រាលតីជា
ឈដើម ប្ដលឈលបើកបុងលបឈយារទាងំឡាយថ្វ “ពីរបរីាលត”ី ដូឈចបោះជាឈដើមផងចុោះ១ ។  
 បណាឋ អងគថ្នការហាម របផលីជាបដូឈចបោះ ៖ 
  ករថ្វ “ភកិខុកពុំងឆ្ន ់ (អសនំ បញ្ជាយតិ)” រ ឺ ឈមើលឈៅឈឃើញការ
ឆ្នម់ិនទាន់រួចឈល ចឈៅឈ ើយ  នឈ ចកឋថី្វ កពុំងប្តមានបុរគលឈនាោះឆ្ននូ់វ
ឈភាជនឈនាោះ ។   
  ករថ្វ “ឈរយកឈភាជនមកលបឈរនឈទៀត (បភាជនំ បញ្ជាយតិ)” រ ឺ
ឈមើលឈៅឈឃើញឈភាជនលយមដល់ការហាម  នឈ ចកឋថី្វ លប ិនឈបើមានឈភាជន
ប្ដលរួរបដិឈ ធណាមួយ បណាឋ ឈភាជន ៥ យា៉ា ងមាន យជាឈដើម ។  
  ករថ្វ “ឈរឈៅកបុងហតទ   (ហតថបាបស ឋិបតា)”  នឈ ចកឋថី្វ 
លប ិនឈបើមានទាយកយកឈភាជនលយមដល់ការហាម មកឋិតឈៅកបុងទីលបមាណ 
២ ហតទកនវោះ ។  
  ករថ្វ “ឈរបឈង្គអ នឈភាជនមកចឈំ ោះ (អភហិរតិ)”  នឈ ចកឋថី្វ 
លប ិនឈបើទាយកកពុំងប្តបឈង្គអ ននូវឈភាជនឈនាោះឈោយកាយ ចឈំ ោះភិកខុ ឈនាោះ ។  
  ករថ្វ “ភកិខុហាមឈភាជន (បដ្ិបកខបបា បញ្ជាយត)ិ” រ ឺឈមើលឈៅឈឃើញ
ការបដិឈ ធ ។  នឈ ចកឋីថ្វ លប ិនឈបើភិកខុ ឈនាោះបដិឈ ធឈភាជនប្ដលឈរបឈង្គអ ន
មកចឈំ ោះឈនាោះ ឈោយកាយឬឈោយវាចា ។ តមលបការប្ដលឈ លមកឈនោះ ភិកខុ
ឈ យ្ ោះថ្វហាមឈភាជនឈហើយ (បវារិបតា បហាតិ) រទឺាក់ទងនឹងអងគ ៥ យា៉ា ងឈនោះ ។ 
 កបុងឈនាោះ មានឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ដូចតឈៅ ៖ 
 លតង់ ករថ្វ “ការឆ្ន ់(អសន)ំ” ជាឈដើមឈរៀងឈៅ  នឈ ចកឋថី្វ ឈភាជន 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/២៩២ ។ 
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ណាប្ដលភកិខុកពុំងឆ្ន់ និងឈភាជនណាប្ដលទាយកឋតិកបុងហតទ   ឈហើយ
បឈង្គអ នចូលមក លតូវភិកខុបដិឈ ធ, ឈភាជនឈនាោះអបក ិការបផលីជាបថ្វជាឈភាជន
ណាមួយ បណាឋ ឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- ឱទបន្ន  =  យ 
២- កោុាបសា = នំល  ់ 
៣- សតត ុ  = នំឈលកៀម ឬ ដូវ 
៤- មបចាា  = លត ី
៥- មំស ំ  = សាច ់

 បណាឋ ឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ងឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  យ (ឱទនៈ)  នដល់អងករ
ប្ដលឈរយកឈៅចមអនិឲរជារប ់អឝមួីយ ជាភតថ ឈៅឈពលប្ដលឈររតិថ្វ “ឈយើង
ចមអិនភតថ”, ជាបបរ ឈៅឈពលប្ដលឈររិតថ្វ “ឈយើងចមអនិបបរ” ។ អងករប្ដលឈរ
យកឈៅចមអនិឈនាោះ  នដល់អងករថ្នធញ្ដជាតិ ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សាល ិ  = ល ូវសាលី 
២- វីហ ិ  = ល ូវែាយ 
៣- យបវា  = ល ូវដឈំណើ ប 
៤- បគាធុបោ = ល ប្ង៉ា 
៥- កងគ ុ  = ឈពភ  
៦- វរបកា  = ឈ តឬ កួយ 
៧- កុរទសូបកា = ឈមយ ប្រលលក 

 លប ិនឈបើកបុងកាលហូបរប ់ពួកជនប្ដលកពុំងហូប ឈទាោះជាលតជាក់កឋ ី
ឈៅឋ កឋី សាប មដួ ប្តងល កដលតង់កប្នវងប្ដលឈរដួ ឈហើយៗ ។ ឈនោះចាតថ់្វជា
 យ ។  យឈនោះនាឲំរឈកើតការហាមឈភាជន ន ។ ចបំ្ណកឯ យា ណា ឬ
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បបរជូរណា (អមពិលយាគ្ុ) លោន់ប្តោក់អពីំឈជើងលកានភាវ ម ឈៅឈៅឋ ខាវ ងំណា ់ 
អាចកូរឲរ ពឝ (អាវជិ្ឈតិាា) ឈហើយហុត ន ។ ឈោយឈហតុប្ត យា ឬបបរជូរ
ឈនាោះ មិនល កដសាប មដួ   ូមផកីបុងទីប្ដលឈរចាប់យកឈោយថ្ដ ឈនោះមនិនាឲំរ
ឈកើតការហាមឈភាជនឈទ ។ ប៉ាុប្នថឈបើចហំាយកឈដឋ  ត់អ ់ឈហើយ  យា  ឬបបរ
ជូរឈនាោះរប្មងកករងឹជាដុ ំ នឹងឈឃើញសាប មដួ  ន ឈនោះនាឲំរឈកើតការហាម
ឈភាជនវញិ ។ ភាពលសាលពីមុន មនិអាចរកា នឈទ ។ លប ិនឈបើឈរោកអ់ងករ
លតឹមប្តមួយកាឋ ប់ ោក់បប្នវ, ប្ផវឈឈើ, ឬទ ំងំឈលចើន ។ ឈបើកបុងកាលឆ្ន ់ឈមើលឈៅ
ឈឃើញសាប មដួ  ឈនោះនាឲំរឈកើតការហាមឈភាជន ។ ឯកបុងនិមនថនភតថមិនប្មនជា
បបរវញិ ទាយកទាងំឡាយោក់ទឹក, លជក ់ ឬទឹកឈោោះល  ់ជាឈដើម ឈៅកបុងភតថ 
ឈោយរិតថ្វ “ឈយើងនឹងលបឈរនបបរ” ឈហើយក៏លបឈរនល បថ់្វ “ ូមឈោកមាច  ់
ទទួលបបរ” ។ ថឝីដផបិ្តនិមនថនភតថឈនាោះលសាល នាឲំរឈកើតការហាមឈភាជនកពិ៏ត
ប្មនឈហើយ ប៉ាុប្នថឈបើទាយកចមអនិោកក់បុងទឹកជាឈដើម ប្ដលកពុំងប្តពុោះ ឈហើយ
លបឈរន ឈនោះក៏រាប់បញ្ចូ លកបុងបបរដូចោប  ។ លប ិនឈបើឈរោក់កណំាត់លតសីាច ់
ឬ រថ្   ូមផបី៉ាុនលោប់ថ្ ភកបុងបបរ ឈនោះនាឲំរឈកើតការហាមឈភាជន ។ ចបំ្ណក
ខាងភតថប្ដលឈរឈធឝើឈោយវតទុដថ្ទណាមួយ ឈទាោះជាអងករឫ ស ី (បវឡុតណឌលុ) 
ជាឈដើមកឋី ឈមើមដ ូំងនិងប្ផវឈឈើកឋី ឈវៀរប្លងប្តអងករថ្នធញ្ដជាតិឈផសងៗ មានល ូវ
សាលីជាឈដើមដូចឈ លឈហើយឈចញ ឈនោះនាឲំរឈកើតការហាមឈភាជន ។  
 ឈ យ្ ោះថ្វ នលំ  ់ (កោុាបសា ន្នម)  នដល់ នំប្ដលឈរឈធឝើអពីំល ូវ 
ដឈំណើ ប ។ ចបំ្ណកឯនលំ  ់ប្ដលឈរឈធឝើអពីំវតទុដថ្ទមាន ប្ណឋ ក យជាឈដើម 
ឈនោះមិននាឲំរឈកើតការហាមឈភាជនឈទ ។  
 ឈ យ្ ោះថ្វ នំឈលកៀម ឬ ដូវ (សតតុ ន្នម)  នដល់ នំប្ដលឈរបបំ្បកនូវ 
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ធញ្ដជាត ិ ៧ លបការឈធឝើ ។ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផផីង់ប្ដលឈរកិនអងករល ូវែាយ 
ប្ដលឈរលីងចមអិនឲររងឹនិងកុណឍ កផង ក៏ ឈស្ត្ង្គគ ោះចូលកបុងនំឈលកៀមប្ដរ ។ ចបំ្ណក
ឯកុណឍ កថ្នអងករប្ដលឈរលីងចមអិនឲរឈ យើ ឬ ងួតឈោយកឈដឋ ថ្ថង មួយឈទៀត ភតថឬ
នំឈលកៀមជាឈដើមប្ដលឈរឈធឝើពីអងករឬោជ ឬពីោជទាងំឈនាោះ ណាមួយ មនិនាឲំរ
ឈកើតការហាមឈភាជនឈទ ។ ឈបើចឈំ ោះលតីនិងសាច់វញិ កាលឈបើភិកខុកពុំងហុតបបរ 
ទាយកទាងំឡាយ លបឈរនដុលំតីឬដុសំាច់ ប៉ាុនលោបប់បរប៉ាុឈណាត ោះ កបុងភាជនឬ៍កបុង
ភាជនន៍ានា ។ លប ិនឈបើភកិខុមិនទ ំដុលំតសីាចទ់ាងំឈនាោះឈទ ចាតថ់្វឈោកបដិឈ ធ
ភតថដថ្ទណាមួយ ប្ដលលយមដល់ការហាមឈភាជន ន ឈនោះមនិនាឲំរឈកើតការហាម
ឈភាជនឈទ ។ លោឈនាោះ ដុលំតសីាចមួ់យកពុំងប្តទ ំ ដុលំតីសាច់មួយកពុំងប្តមានកបុង
ថ្ដឬកបុង លត លប ិនឈបើភិកខុបដិឈ ធភតថដថ្ទ ឈនោះចាតថ់្វឈោកហាមឈភាជន ។ 
 ូមផភីិកខុកពុំងទ ំទាងំពីរ ឥតមានឈ   ល់ ូមផបី្តប៉ាុនលោបថ់្ ភ កបុងមាត ់
លប ិនឈបើភកិខុ ឈនាោះបដិឈ ធឈភាជនដថ្ទ ឈនោះមិនចាត់ថ្វឈោកហាមឈភាជនឈទ ។  
 ចបំ្ណកឯភិកខុណា កាលទ ំឆ្ន់អកបផយិឈភាជនប្ដលឈកើតឈ ើងអពីំការ
លទូ ថលតកូល (កុលទូសកកមម), ការឈធឝើឈពទរ (បវជជកមម), ការអួតឧតថរមិនុ សធម ៌
(ឧតតរិមនុស្សធោាបរាចន) ឬរូបិយៈប្ដលែវួនឈលតកអរឈហើយ ជាឈដើម និងទ ំ
ឈភាជនដថ្ទជាកបផយិៈែវោះជាអកបផយិៈែវោះ ប្តបដឈិ ធនូវអកបផយិម ំៈ១ (សាច់
មិនរួរ) ឈនោះចាតថ់្វឈោកមិនហាមឈភាជនឈទ ។ តមលបការដូចឈ លមកឈនោះ 
ភិកខុកពុំងឆ្ន់ឈភាជនណា និងបដិឈ ធឈភាជនណាប្ដលឈរឋិតកបុងហតទ  
ឈហើយបឈង្គអ នចូលមក ភកិខុ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ហាមឈភាជន ។ អបក ិកាដឹងដូឈចាប ោះ
                                                           
១ អកបផយិម ំៈ រសឺាច់ប្ដលបពឝជតិមនិរួរឆ្ន់ មាន ១០ យា៉ា ងរ ឺសាច់មនុ ស ១, សាច់ដរំ ី១, សាច់ឈ ោះ ១, 
សាច់ប្ឆក ១, សាច់ព ់ ១, សាច់ឈត ១, សាច់ខាវ ឃយុ  ំ១, សាច់ខាវ ធ ំ១, សាច់ខាវ ដបំង ១, សាច់ខាវ រែិន ១ ។  
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ឈហើយ ឥ ូវឈនោះ ឈដើមផដីឹងអាការភិកខុដល់នូវការហាមឈភាជន របផលីជាបវនិិចឆយ័ 
ដូចតឈៅ ៖ 
 ជាដបូំង លតង់ ករថ្វ “ភិកខុកពុំងឆ្ន់ និងឈរយកឈភាជនមកលបឈរន
ឈទៀត (អសនំ បភាជន)ំ” ទាងំពីរឈនោះ មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ភិកខុណាកពុំងឈលបឲរ
កនវងបពំង់ក នូវ យ ូមផបី្តមួយលោប់ លប ិនឈបើភិកខុ ឈនាោះ មានឈភាជនណា
មួយកបុង លត ឬកបុងមាត ់ ឬក៏កបុងថ្ដ ឈោកឈៅមានអាល័យឈៅឈ ើយ ភកិខុ ឈនោះ
ឈ យ្ ោះថ្វបដិឈ ធឈភាជនដថ្ទមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ ចាតថ់្វ នហាម
ឈភាជន ។ ប៉ាុប្នថឈបើភកិខុ ឈនាោះ មិនអាល័យកឋី មិនចង់ឈលបឈភាជនប្ដលឈៅឈ   ល់
កបុង លតជាឈដើមកឋី ចងឲ់រដល់ភិកខុដថ្ទកឋ ីចង់ឈៅឆ្ន់កបុងទីឈផសងកឋ ីភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះ
ថ្វ បដឈិ ធ ឈទាោះយា៉ា ងឈនោះកឈ៏ោយ ចាតថ់្វ ឈោកមិន នហាមឈភាជន ។  
 លតង់ ករថ្វ “ឋតិកបុងហតទ   (ហតថបាបស ឋបិតា)” របផលីជាបវនិិចឆ័យ 
ដូឈចបោះ ១ ហតទ   រមឺានលបប្វង ២ ហតទកនវោះ ឧទាហរណ៍ថ្វ លប ិនឈបើភិកខុ
កពុំងប្តអងគុយ លតូវរាបច់ាប់តងំពីចុងខាងឈលកាយថ្នឥរយិាបថអងគុយ, លប ិនឈបើ
ភិកខុឈរ លតូវរាបច់ាបត់ងំពីចុងប្កងឈជើង, លប ិនឈបើភកិខុ ឈដក ឈោកឈដកឈៅ
ចឈំហៀងខាងណា លតូវរាប់ចាប់តងំពីចុងខាងនាយថ្នចឈំហៀងឈនាោះ, រួចឈហើយ
មកកណំតត់មចុងបផុំតខាងអាយថ្នអវយវៈប្ដលជិតបផុំតរប ់ទាយក ឈទាោះ
ោត់អងគុយកឋី ឈរកឋី ឈដកកឋី ឈវៀរប្លងប្តថ្ដោឈចញ ។ កាលឈបើភិកខុបដិឈ ធ
ឈភាជនប្ដលឈរឋិតកបុងហតទ  ឈនាោះឈហើយ បឈង្គអ នចូលមកចឈំ ោះ ឈនោះចាត់ថ្វ
ជាការហាមឈភាជន ។ ឈលៅអពីំឈនាោះ មនិចាតថ់្វជាការហាមឈភាជនឈទ ។  
  ករថ្វ “ឈរបឈង្គអ នចូលមកចឈំ ោះ (អភហិរតិ)”  នឈ ចកឋថី្វ ទាយក
ឋិតឈៅខាងកបុងហតទ  ឈហើយ បឈង្គអ នចូលមក ឈដើមផឲីរភិកខុទទួល ។ កប៏៉ាុប្នថ
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លប ិនឈបើភកិខុអបកអងគុយជាប់ មនិបឈង្គអ ន លតប្ដលឋិតឈៅកបុងថ្ដឬឋតិឈៅឈលើ
ឈជើងទលមឈទ កល៏ ប់ថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ទទួលភតថ” ។ កាលភកិខុ ឈនាោះបដឈិ ធ
ភតថឈនាោះ ឈនោះមិនចាតថ់្វជាការហាមឈភាជនឈទ ។  ូមផទីាយកនាភំតថមួយកឈញ្ជើ
មកោក់ឈលើដខីាងមុែ ឈហើយឈ លយា៉ា ងឈនាោះ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  
 ប៉ាុប្នថកាលឈបើទាយកឈលើកឈទយរវតទុតចិតួច បឈង្គអ នចូលមកកឋី ឈ លថ្វ 
“ ូមឈោកមាច  ់ទទួល” កាលឈបើភិកខុបដិឈ ធ ឈនោះចាតថ់្វជាការហាមឈភាជន ។ 
កាលឈបើទាយកចាប់កឈញ្ជើ ភតថអង្គគ   ទាយកដថ្ទឈធឝើលតមឹប្តចាបប់៉ាុឈណាត ោះ ឈោយ
រិតថ្វ “អញនឹងជួយលទ” ។ ប៉ាុប្នថអបកអង្គគ  ប៉ាុឈណាត ោះ ប្ដលលទនូវកឈញ្ជើ ភតថឈនាោះ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កឈញ្ជើ ភតថចាត់ថ្វបឈង្គអ នចូលមកប្មន ។ លោឈនាោះ កាលឈបើភិកខុ
បដិឈ ធទាយកប្ដលកានក់បុងបណំងនឹងលបឈរន ឈនោះចាត់ថ្វជាការហាមឈភាជន ។ 
ប៉ាុប្នថឈបើអបកអង្គគ  លោន់ប្តប៉ាោះៗ ប៉ាុឈណាត ោះ ចបំ្ណកឯទាយកឈលៅឈនោះ លទនូវកឈញ្ជើ
ភតថឈនាោះ ។ លោឈនាោះ កាលឈបើភិកខុបដិឈ ធទាយកអបកកាន់ កបុងបណំងនឹងលបឈរន 
ឈនោះមិនចាតថ់្វជាការហាមឈភាជនឈទ ។ ប្តកាលឈបើទាយកយកប្វកដួ ឈ ើង 
ឈទើបចាតថ់្វជាការហាមឈភាជន (កដ្ចឆនុ្ន ឧទធបត បន បហាត)ិ។ កាលឈបើភិកខុ
បដិឈ ធបនធុកដ៏ឈ យើោប រប ់ទាយកពីរនាក់ ឈោកឈ យ្ ោះថ្វ ហាមឈភាជនពិត
ប្មន ។ កាលប្ដលទាយកលបឈរនចឈំ ោះភិកខុបនាធ ប់ (អននតរស្ស) ភិកខុ ឈលៅឈនោះបិទ
 លត ។ ឈនោះចាតថ់្វបដិឈ ធភតថប្ដលឈរបឈង្គអ នចូលមកឈដើមផភីិកខុដថ្ទ ។ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ ឈទើបមនិចាតជ់ាការហាមឈភាជន ។  
 លតង់ ករថ្វ “បដិឈ ធ (បដ្ិបកខបបា) មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ ការបដឈិ ធ
ភតថប្ដលឈរបឈង្គអ នចូលមកឈោយវាចា មិនយកជាការ នឈទ (ន រហុតិ) ។ ប៉ាុប្នថ
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កាលឈបើភិកខុ ឈលបើកាយវកិារមានការកឈលកើកថ្ដជាឈដើម បដិឈ ធនូវភតថប្ដលឈរ
បឈង្គអ នចូលមកឈោយកាយ មួយវញិឈទៀត ភិកខុ ឈលបើវចីវកិារបដឈិ ធ ឈ លថ្វ 
“លយមឈហើយ កុលំបឈរនឈ ើយ” ដូឈចបោះជាឈដើម ឈនោះចាត់ថ្វជាការហាមឈភាជន ។  
 ទាយកមួយនាក ់បឈង្គអ ន មវសាច ់ឈ លថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ទទួល មវ” 
កាលឈបើភិកខុឮដូឈចាប ោះក៏បដឈិ ធ ឈនោះមិនចាត់ថ្វជាការហាមឈភាជនឈទ ។ ប្តកាល
ទាយកឈ លថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ទទួលនូវ មវសាច់” កាលឈបើភិកខុបដិឈ ធ ឈនោះ
ចាតជ់ាការហាមឈភាជន ។ ប្តកាលឈបើទាយកឈ លថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ទទួល
នូវ មវសាច់ឈនោះ” ឈនោះកច៏ាត់ជាការហាមឈភាជនដូចោប  ។ ទាយកោកស់ាច់ឈោយ
ប្ ក ឈហើយឈ លថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ទទួលនូវ មវសាច់” ឈទាោះបីយា៉ា ងឈនោះក៏
ឈោយ លប ិនឈបើមានដុសំាច់ ូមផបី៉ាុនលោប់ថ្ ភ កាលឈបើភិកខុបដិឈ ធនូវ មវឈនាោះ 
ឈនោះចាតថ់្វជាការហាមឈភាជន ។ ថ្វឈបើោយ នឈទ រួរ ។ ទាយកទាងំឡាយចមអិនលតី
សាច់ ោយឈោយទ ំងំឬែបុរ យកឈ យ្ ោះវតទុ ឈនាោះមកឈ លថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់
ទទួល មវទ ំងំ,  ូមឈោកមាច  ់ទទួលមាូបែបុរ (បនសពយ្ញ្ជនំ)” ។ ឈទាោះបី
យា៉ា ងឈនោះក៏ឈោយ មិនចាត់ថ្វភកិខុ នហាមឈភាជនឈទ ។ ឈល ោះឈហតុអឝី ? ឈល ោះ
ថ្វ ទាយកឈ លឈៅតមឈ យ្ ោះថ្នវតទុ ប្ដលរួរដល់ការមនិហាមឈភាជន ។ កាល
ឈបើទាយកឈ លថ្វ “មាូបលតីសាច់” ឬថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ទទួលមាូបលតីសាច់ឈនោះ” 
ចាតថ់្វភកិខុ នហាមឈភាជន ។  ូមឈ ល ឈងខបកបុង ិកាខ បទឈនោះ ប្តលតឹមឈនោះ
ចុោះ ។ រឯីឈ ចកឋីពិសាឋ រ មានប្ចងទុកកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកាលសាបឈ់ហើយ ។ 
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ភកិខុ នហាមឈភាជនកបុងឥរយិាបថណា មានឥរយិាបថឈរ
ជាឈដើម ឈោករបផឆី្ន់ ឈោយមិនឲរកឈលមើកឥរយិាបថឈនាោះចុោះ ។   
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  ករថ្វ “ប្ដលជាអនតិរតិថ (អនតិរតិតំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ មនិថ្លកប្លង មនិ
 ល់ ។ ឈភាជនឈនាោះជារប ់ប្ដលមនិ នឈធឝើឈោយអាការថ្នវនិយកមយទាងំ ៧ 
យា៉ា ង១ មានការឈធឝើឲរជារប ់រួរជាឈដើម ឬឈភាជនឈនាោះជារប ់ ល់អពីំភិកខុឈឺ ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាមាន ករប្ចងទុកកបុងបទភាជនីយថ្វ “ឈធឝើឲរជាអកបផយិៈ 
(អកប្បយិកត)ំ” ដូឈចបោះជាឈដើម២ ។ កបុងអាការថ្នវនិយកមយទាងំ ៧ ឈនាោះ វតទុ
ណាជាប្ផវឈឈើកឋី ជាឈមើមឬឫ កឋី ប្ដលមិន នឈធឝើឲរជារប ់កបផយិៈ ឈោយ
 មណកបផ៣ទាងំ ៥, មួយឈទៀត រប ់ណាជាអកបផយិម ំៈកឋី ជាអកបផយិ-
ឈភាជនកឋី វតទុទាងំឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ អកបផយិៈ ។ វតទុអកបផយិៈឈនាោះ ឈធឝើឲរជាអតិរតិថ
ឈភាជនយា៉ា ងឈនោះថ្វ “វតទុទាងំអ ់ឈនាោះ លយមឈហើយ (អលបមតំ សពវំ នឹងប្លបថ្វ 
វតទុទាងំអ ់ឈនាោះ រួរឈហើយ ក ៏ន) ។ ដូឈចបោះ អបក ិការបផលីជាបការឈធឝើឲរជា
រប ់មិនរួរ (អកបប្ិយកតំ) ដូចតឈៅ ៖ 

- “ការឈធឝើឈោយពំុ នទទួល (អប្បដ្ិគ្គហិតកតំ)” មាននយ័ថ្វ វតទុ ឈនាោះរឺ
ភិកខុអបកឈធឝើវនិយកមយមនិ នទទួលឈសាោះ ក៏លសាប់ប្តឈធឝើឈៅជាអតិរតិថឈភាជន 
តមន័យមុន 

- “ការឈធឝើឈោយពំុ នឈលើក (អនចុាោរិតកតំ)” មានន័យថ្វ វតទុ ឈនាោះរឺភិកខុអបក 
                                                           
១ ប្ដលឈៅថ្វ អនតរិតិថឈនាោះ  នដល់វតទុ ប្ដល នឈធឝើវនិយកមយ (ឈោយអាការ ៧ យា៉ា ង)រ ឺរប ់ប្ដលឈរឈធឝើឲរ
ជាវតទុ រួរ ១, រប ់ប្ដលភកិខុ នទទួលឈហើយឈធឝើឲរជារប ់រួរ ១, រប ់ប្ដលភកិខុ ឈលើកឈ ើង ឬ នបឈង្គអ នឈៅ
ជតិ ឈដើមផឈីធឝើឲរជារប ់រួរ ១, ភកិខុ ឈៅកបុងហតទ  ឈហើយឈធឝើ ១, ភកិខុឆ្ន់រួចឈហើយឈទើបឈធឝើ ១, រប ់ប្ដលភកិខុ
ឆ្ន់ឈហើយហាមឈភាជនឈហើយ មនិទាន់ឈលកាកចាកអា នៈឈហើយឈធឝើ ១, រប ់ប្ដលភកិខុមនិឈ លថ្វ រប ់អ ់
ទាងំឈនោះរួរឈហើយ ១ នឹងរប ់ប្ដល ល់ពីភកិខុឈឺ វតទុទាងំពីរយា៉ា ងឈនោះ ឈៅថ្វអនតរិតិថ ។ 
២ វ.ិមហាវ.ិ ៤/១២៧ ។ 
៣  មណកបផ មាន ៥ យា៉ា ងរ ឺ១) អរគបិរចិតិ ំ= ប្ផវឈឈើប្ដលឈរ ឈលមចឈោយឈភវើង, ២)  តទបរចិតិ ំ= ប្ផវឈឈើ
ប្ដលឈរ ឈលមចឈោយ ស្ត្សាថ , ៣) នែបរចិតិ ំ= ប្ផវឈឈើប្ដលឈរ ឈលមចឈោយលកចក, ៤) អពីជ ំ= ប្ផវឈឈើប្ដល
ោយ នលោប់, ៥) និពឝដឋពីជ ំ= ប្ផវឈឈើប្ដលឈរយកលោប់ឈចញ ។ 
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មកឈដើមផឲីរឈធឝើជាកបផយិៈ ឈោកមនិ នឈលើកឈ ើងឬមនិ នបឈង្គអ នចូល
ឈៅ  ូមផបី្តបនថិច ក៏លសាប់ប្តភកិខុអបកឈធឝើវនិយកមយ ឈធឝើឈៅជាអតិរតិថឈភាជន 

- “ការឈធឝើឈោយឋិតកបុងទីមិនប្មនហតទ   (អហតថបាបស ឋិបតន កត)ំ” 
មានន័យថ្វ កាលឈបើភិកខុមកឈដើមផឲីរឈធឝើជាកបផយិៈ ក៏លសាប់ប្តភិកខុអបកឈធឝើ
វនិយកមយឋិតឈៅខាងឈលៅហតទ  ឈធឝើ 

- “ការឈធឝើឈោយពំុ នឆ្ន់ (អភតុាាវិន្ន កត)ំ” មានន័យថ្វ ភិកខុអបកឈធឝើវនិយ
កមយ ប្ដលជាអបកឈធឝើឲរឈៅជាអតិរតិថឈភាជន មិនទាន ់នឆ្ន់ឈភាជន
ប្ដលលយមដល់ការហាមឈភាជន កល៏សាប់ប្តឈធឝើឲរឈៅជាអតិរតិថឈភាជន  

 ចបំ្ណកឯ ករថ្វ “ភិកខុឆ្ន់ឈហើយ ឈធឝើ, ភកិខុហាមឈភាជនឈហើយ ឈធឝើ, និង
ភិកខុ ឈលកាកចាកអា នៈឈហើយ ឈធឝើ” រ ុឺទនប្តជា ករង្គយយល់លសាប់ឈហើយ ។ ឯ
 ករថ្វ “ភិកខុមិន នឈ លថ្វ „វតទុទាងំអ ់ឈនោះលយមឈហើយ” មានន័យថ្វ ភកិខុ
មិន នឈ លឈោយឈធឝើវចីឈភទយា៉ា ងឈនាោះ ។  រុបឈ ចកឋីមក អតិរតិថឈភាជនឯ
ណាប្ដលមនិ នឈធឝើឲរជាកបផយិៈ ឈោយអាការថ្នវនិយកមយទាងំ ៧ ឈនោះ, និង
អតិរតិថឈភាជនឯណាប្ដល ល់អពីំភកិខុឈឺ ទាងំ ២ លបឈភទឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ អនតិ
រតិថឈភាជន ។ ចបំ្ណកឯអតិរតិថឈភាជន អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័បដបិកស 
(ន័យផធុយ) ថ្នអនតិរតិថឈភាជនឈនាោះផងចុោះ ។  
 មា៉ាងឈទៀត លតង់ ករថ្វ “ឆ្ន់ឈហើយឈធឝើ (ភតុាាវនិ្ន កតំ បហាត)ិ”១ ឈនោះ 
មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត យមួយលោប់ ឬបនធោះសាចមួ់យ
ចណិំត ឲរប្តភកិខុអបកឈធឝើវនិយកមយទ ំ ូមផអីពីំ លតរប ់ភិកខុអបកអងគុយបនាធ ប ់
ឈហើយឈធឝើឲរជាកបផយិៈ ឈនោះចាតថ់្វភកិខុ ឈនាោះឆ្ន់ឈហើយឈធឝើ ។  ូមផភីិកខុអបកឈធឝើ
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/១២៨ ។ 
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វនិយកមយឯណាប្ដល នឆ្ន់ឈហើយយា៉ា ងឈនោះ អពីំលពលឹម ឈោក នហាម
ឈភាជនឈហើយ កពុំងប្តរង់ឈៅ ។ លសាបប់្តមានភិកខុនាបំណិឍ  តមកកបុងឈពល
ប្ដលឈកៀកឆ្ន់ បឈង្គអ នចូលឈៅ ភិកខុអបកឈធឝើវនិយកមយឈនាោះអាចឈធឝើឲរជាកបផយិៈ
 ន ។ ប៉ាុប្នថឈបើឈៅឈពលប្ដលភកិខុកពុំងឆ្ន់បណិឍ  តប្ដល នឈធឝើឲរជាកបផយិៈ 
ឈហើយ លសាប់ប្តមានពួកជនោក់អាមិ ដថ្ទចូល ភិកខុ ឈនាោះមនិអាចឈធឝើបិណឍ  ត
ឈនាោះឲរជាកបផយិៈមឋងឈទៀត នឈទ ។ ដផតិមាន ករប្ចងទុកថ្វ “យ ំហិ អកត ំ
តំ កាតពវំ បយន អកត ំបតន កាតពវំ = បិណឍ  តណាប្ដលមិន នឈធឝើឲរជា
កបផយិៈ លតវូឈធឝើបិណឍ  តឈនាោះឲរជាកបផយិៈ, ភកិខុណាមនិឈធឝើ ភិកខុ ឈនាោះលតូវប្តឈធឝើ” ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈភាជនប្ដលនឹងឈធឝើឲរជាកបផយិៈកបុងភាជនណ៍ា ឈបើយកមកឈធឝើ
ជាមួយនឹងឈភាជនប្ដល នឈធឝើឲរជាកបផយិៈមុន ការឈធឝើដូឈចាប ោះ មនិរួរ ។ ប្តឈបើ
កបុងភាជនដ៍ថ្ទវញិ ភកិខុ ឈនាោះកឋី ភកិខុដថ្ទកឋី រួរឈធឝើ ន ។ ការប្ដលភកិខុោយ
ឈភាជនប្ដល នឈធឝើឲរជាកបផយិៈយា៉ា ងឈនោះឈហើយ ជាមួយនឹងឈភាជនប្ដល ន
ឈធឝើឲរជាកបផយិៈមុន ឈហើយឆ្ន់ រួរ ។ មិនប្តប៉ាុឈណាត ោះឈទ  ូមផភីិកខុទាងំឡាយ
ដថ្ទ ប្ដល នហាមឈភាជនឈហើយ ករួ៏រនឹងឆ្ន ់ន ឈវៀរប្លងប្តភកិខុអបកឈធឝើឲរ
ជាកបផយិៈឈនាោះឈចញ ។ ឈភាជនប្ដលមនិ នឈធឝើឲរជាកបផយិៈ មិន នចូលឈៅ
ោយ  ំ យា៉ា ងណាមញិ ភិកខុ លតូវឆ្ន់ឲរមានមាតស់ាអ តនិងថ្ដសាអ ត (កុឲំរ យ
ជាបម់ាតជ់ាប់ថ្ដល មាញ) យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ ចបំ្ណកឯឈភាជនប្ដល ល់អពីំភិកខុ
ឈឺ មិនប្មនចឈំ ោះប្ត  ណំល់ ល់អពីំការឆ្ន់រប ់ភិកខុឈឺប្តមា៉ាងឈទ ។ តម 
ពិតឈៅ ឈភាជនណាមួយក៏ឈោយ ឲរប្តឈរនាមំក ឈំៅចឈំ ោះភិកខុឈឺ ឈោយឈរ
រិតថ្វ “ភកិខុឈឺចងឆ់្ន់កបុងថ្ថងឈនោះឬថ្ថងប្ អក ឬកល៏ោណាក៏ឈោយ ឈោកនឹងឆ្ន់
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កបុងលោឈនាោះ”, ឈភាជនទាងំអ ់ឈនាោះ របផលីជាបថ្វ “ឈភាជន ល់អពីំភិកខុឈ ឺ    
(គ្លិាន្នតិរិតត)ំ ។  ករថ្វ “ខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ (ោទនយី ំ វា 
បភាជនយី ំវា)”  នដល់ អាហារណាប្ដលជាយាវកាលិក ។ លតង ់ករថ្វ “ទ ំ
 ីុកឋី បរឈិភារកឋ ី ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ (ោបទយ្យ វា ភុបញ្ជយ្យ វា បា
ចិតតយិំ)” មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ ឈបើតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ ភិកខុ ប្ដល ន
ហាមឈភាជនឈហើយ កាលទទួលអាមិ ណាមួយប្ដលជាអនតិរតិថឈភាជន ឈដើមផ ី
ឆ្ន់ រប្មងលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈទទួល ។ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ 
លរប់ែណៈឈលបកនវងបពំង់កចូលឈៅ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនភិកខុ ឈលចើនអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឆ្ន់កបុងទីឈផសងៗ ។ លតង ់ករថ្វ “អនតិរតិថ (អនតិរិតត)ំ” ឈនោះ ជា
អនុបផញ្ដតថ ិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តិក -
ចិតថិយៈ ។ ភិកខុទទួលយាមកាលិកជាឈដើម ឈដើមផជីាអាហារ និងភកិខុ ប្ដលឆ្ន់
អាហារល  ចាកអាម ិស លតូវអាបតថិទុកកដ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអនតរិតិថ
ឈភាជន កបុងអតិរតិថឈភាជន និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ ក៏លតូវអាបតថិទុកកដយា៉ា ង
ឈនាោះដូចោប ប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតិរិតតសញ្ញិបន្ន = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាអតិរតិថឈភាជន 
២- អតិរិតតំ ការាបបតាា ភុញ្ជិសា្មីតិ គ្ណហនតស្ស = ភិកខុទទួលឈោយរតិ
ថ្វ “អញនឹងឲរភកិខុផងោប ឈធឝើជាអតិរតិថឈភាជនឈហើយឆ្ន់” 

៣- យាមកាលិកាទីនិ បតសំ អនុញ្ជាតបរិបភាគ្វបសន និរាមិសានិ    
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បរិភញុ្ជនតសស្ = ភិកខុបរឈិភារយាមកាលិកជាឈដើម ល  ចាកអាមិ  ឈោយ
ទាក់ទងនឹងការបរឈិភារតមលពោះពុទាន នុញ្ញដ តដល់ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះ 

៤- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បវារិតភាបវា   = ភិកខុ នហាមឈភាជនឈហើយ 
២- អាមិសស្ស អនតិរិតតតា = អាមិ ជាអនតិរតិថឈភាជន 
៣- កាបល អបជ្ោហរណំ = ឈលបឲរកនវងបពំងក់កបុងកាល 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបឋមកឋិន ិកាខ -
បទឈនាោះប្ដរ (រជឺាកឋិន មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, 
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត
 ិកាខ បទឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាបឋមបវារណា ិកាខ បទទី ៥ ថ្នឈភាជនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- ទុតយិបវរណាសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខ ុ ភកិខុំ ភតុាាវ ី បវារិត ំ អនតិរិបតតន ោទនីបយន វា    

បភាជនីបយន វា អភហិដ្ឋុំ បវាបរយ្យ, ហនទ ភិកខ ុោទ វា ភញុ្ជ វាត,ិ 
ជាន ំអាសាទន្នបបបកាា, ភតុតសមឹ, បាចិតតយិ ំ។ 

៦- ភិកខុណាមួយ នាភំតថឈៅបវារណាបងខភំកិខុ ប្ដលឆ្ន់ឈហើយ ហាមភតថឈហើយ  
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ឈោយខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ ប្ដលជាអនតិរតិថ ឈោយ ករថ្វ 
: “ហ៏ ! ភិកខុ , ឈោកចូរទ ំ ីុកឋី ចូរបរឈិភារកឋី” កាលឈបើដឹងឈហើយរថំ្ពរក
ឈទា , និមតិថប្តភិកខុ ឈនាោះឆ្ន់ឈហើយ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៦- ពណ៌នាទុតយិបវរណាសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិបវារណា ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “នាឈំៅបវារណាបងខ ំ (អភិហដ្ឋុ ំ បវាបរយយ្)” របឺឈង្គអ នចូលឈៅ 
ឈហើយបវារណាយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ហ៏ ភិកខុ  ! អបកចូរទ ំឆ្នចុ់ោះ ឬចូរបរឈិភារចុោះ” ។ 
 ករថ្វ “កាលឈបើដឹង (ជាន)ំ” រឺ ឮឈហើយកឋ ីឈឃើញឈហើយកឋី ដងឹថ្វភិកខុ ឈនាោះ ន
ហាមឈភាជនឈហើយ ។  ករថ្វ “រថំ្ពរកឈទា  (អាសាទន្នបបបកាា)” រ ឺ មវឹង
រកការឈធឝើឲរថ្វប ងំថ្វប កច់ិតថ  មវងឹរកការឈចាទ  មវងឹរកការឈធឝើឲរ ក់ទឹកមុែ ។ 
លតង់ ករថ្វ “និមិតថប្តភិកខុ ឈនាោះឆ្នឈ់ហើយ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ (ភុតតសម ឹ
បាចិតតយិំ)” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ កបុងែណៈនាមំកដបូំង ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
លប ិនឈបើភកិខុ ឈនាោះទទួលយកឈភាជនឈនាោះ ភិកខុអបកនាមំក (អភិហារក) លតូវ
អាបតថទុិកកដឈទៀត ។ ប៉ាុប្នថឈៅឈពលប្ដលភិកខុ ឈនាោះកពុំងប្តឆ្ន់ ភិកខុអបកនាមំកលតូវ
អាបតថទុិកកដ លរប់ៗ  ែណៈឈលបចូលរប ់ភកិខុ ឈនាោះ ។ លុោះភិកខុ ឈនាោះឆ្នឈ់ហើយ
ឈល ច ភិកខុអបកនាមំក លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនភិកខុ មួយអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុនាឈំៅបវារណាបងខ ំ ឈោយអនតិរតិថឈភាជន ។ ជាអសាធារណ-
បផញ្ដតថិ ។ អនាណតថកិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វភិកខុ នហាមឈភាជនឈហើយ 
កបុងភកិខុ ប្ដល នហាមឈភាជនឈហើយ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ឯភិកខុអបកមាន



430 
 



ឈ ចកឋី ងសយ័ ក៏លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ កាលឈបើភកិខុនា ំ
យាមកាលិកជាឈដើម មកបងខឈំដើមផជីាអាហារ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈ
ទទួលនិងែណៈឈលបចូល រប ់ភកិខុទាងំឈនាោះ ឯភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វភិកខុ
 នហាមឈភាជនឈហើយ កបុងភកិខុ ប្ដលមនិ នហាមឈភាជន និងភកិខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អប្បវារិតសញ្ញិស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វភិកខុមិន នហាមឈភាជន 
២- បយា ច អតិរតិតំ កាបរតាា បទត ិ= ភិកខុឲរឈរឈធឝើជាអតិរតិថឈភាជនរួចឈទើបឲរ 
៣- ការាបបតាា វា ភញុ្ជាហតី ិ បទតិ = ភិកខុឲរឈោយទឋ ថំ្វ “អបកចូរឲរឈរឈធឝើ
ជាអតិរតិថឈភាជន ិន  ឹមឆ្ន់” 

៤- បយា វា អញ្ញស្សតាាយ ហរបន្នា គ្ចាាហីតិ បទតិ = ភកិខុឲរឈោយល បថ់្វ 
“អបកចូរយកឈៅឲរភិកខុដថ្ទ” 

៥- បយា ច យាមកាលកិាទីន ិសតិ បចចបយ បរិភុញ្ជាហីតិ បទតិ = ភកិខុ
ឲរវតទុយាមកាលិកជាឈដើម ឈោយល បថ់្វ “កាលឈបើមានឈហតុ អបកចូរ
បរឈិភារចុោះ” 

៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បវារិតតា = ភិកខុ នហាមឈភាជនឈហើយ 
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២- បវារតិសញ្ញតិា = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ភិកខុ នហាមឈភាជនឈហើយ 
៣- អាសាទន្នបបកខតា = រថំ្ពរកឈទា  
៤- អនតិរិបតតន អភហិដ្ឋុំ បវារណតា = យកអនតិរតិថឈភាជនឈៅបវារណា
បងខឲំរឆ្ន ់

៥- បភាជនបរបិយាសាន ំ= ភកិខុឆ្ន់ឈហើយឈល ច 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រជឺា
អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាទុកខ
ឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។  

ពណ៌នាទុតយិបវារណា ិកាខ បទទី ៦ ថ្នឈភាជនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- វិកាលអោជនសកិាា បទ 
៧- បយា បន ភិកខ ុ វកិាបល ោទនយី ំ វា បភាជនយីំ វា ោបទយយ្ វា      

ភុបញ្ជយយ្ វា, បាចិតតយិ ំ។ 

៧- ភិកខុណាមួយ ទ ំ ីុកឋី បរឈិភារកឋី នូវខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ 
កបុងឈពលវកិាល, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាវិកាលអោជនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងវកិាលឈភាជន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “កបុងឈពលវកិាល (វិកាបល)” រឺ កបុងកាលែុ  អធិបាយថ្វ រាប់
តងំពីលតឹមលពោះអាទិតរឈលជពីលតង់ឈៅ រហូតទល់អរុណរោះ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ
ណាមួយទទួលឈមើមឬប្ផវឈឈើថ្លពណាមួយ កបុងចឈនាវ ោះកាលឈនាោះ (ពីថ្ថងលតងទ់ល់
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នឹងអរុណរោះ) ឈទាោះជាែចីកឋ ី ទុកំឋី ទទួលទុកជាខាទនីយាហារ ឈៅយា៉ា ង ឈងខបថ្វ
ទុកជាអាមិ  ឬទទួលទុកជាឈភាជនីយាហារ ឈដើមផឆី្ន ់ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិទុកកដ 
កបុងែណៈទទួល ។ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ រាល់ែណៈឈលបកនវងបពំង់ក
ចូលឈៅ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងរាជលរឹោះ ល រពន តថរ វរគិ-
យភកិខុ  ឈល ោះឈដើមឈហតុឆ្ន់កបុងឈពលវកិាល ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, 
តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុទទួលនិងឆ្ន់យាមកាលិកជាឈដើម ឈដើមផជីាអាហារ, ភិកខុមាន
ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វវកិាល កបុងកាល និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- កាបល កាលសញ្ញបិន្ន = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វកាល កបុងកាល 
២- យាមកាលកិាទនីិ សត ិ បចចបយ បរភិញុ្ជនតសស្ = ភិកខុបរឈិភារ
យាមកាលិកជាឈដើម ឈៅឈពលប្ដលមានឈហតុ 

៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
៥- អនជុាន្នម ិភិកខបវ បរាមដ្ឋកស្ស បរាមដ្ឋំ ន ច ភកិខបវ ពហិ មុមទាារា 

នីហរតិាា អបជោ្ហរិតពវនត ិ អនុញ្ជាតនបយន បរាមដ្ឋកស្ាប ិ
អន្នបតត ិ = អនាបតថ ិ កម៏ានចឈំ ោះភិកខុអបកចឈង្គអ រប្ដរ ឈោយ អំាងដល់
លពោះពុទាន នុញ្ញដ តថ្វ “មាប លភកិខុទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ តការចឈង្គអ រ
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ដល់ភិកខុអបកចឈង្គអ រ, មាប លភិកខុទាងំឡាយ អាហារប្ដលចឈង្គអ រឈចញ អពីំ
ទាឝ រមាតម់កខាងឈលៅឈហើយ មិនលតូវឈលបចូលឈៅវញិឈទ”១ ។  

 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វិកាលតា  = ឈពលវកិាល 
២- យាវកាលិកតា = វតទុជាយាវកាលិក 
៣- អបជោ្ហរណំ  = ឈលបឲរកនវងបពំងក់ចូលឈៅ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ (រឺ
ជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នាវកិាលឈភាជន ិកាខ បទទី ៧ ថ្នឈភាជនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- សនបិធិការកសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភិកខុ សននធិិការកំ ោទនយីំ វា បភាជនយីំ វា ោបទយ្យ 

វា ភបុញ្ជយយ្ វា, បាចិតតយិំ ។  

៨- ភកិខុណាមួយ ទ ំ ីុកឋី បរឈិភារកឋី នូវខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ 
ប្ដលែវួនទុកោក់ឲរកនវងរាលតី, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៨- ពណ៌នាសនបិធិការកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង នបិធិការក ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ទុកោក់ឲរកនវងរាលតី (សននិធកិារក)ំ”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈបើតម
ឈ ចកឋី  ករថ្វ “ការៈ, ករណៈ និងកិរយិា” ជា ករមាននយ័ប្តមួយដូចោប  ។ 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ១០/២១២ ។ 
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 នបិធកិារ មាននយ័ថ្វ ភិកខុ ឈនាោះមានការ នសទុំក ។  នបិធិការនុ៎ោះ កឈ៏លបើឈៅ
ជា នបិធិការកៈ (អបកឈធឝើការ នសទុំក) ។  ករឈនោះជាឈ យ្ ោះឈៅឈៅឈលើការទទួល
ឈហើយទុកឲរកនវងហួ មួយរាលតី ។  ករថ្វ “ នបិធិការក”ំ ជាទុតិយាវភិតថិ ឈលបើ
ល ប់ឈ ចកឋីថ្ននិមតិថ (លតវូប្លបថ្វ និមិតថប្ត, ឈហតុ, ឈល ោះ, ឈល ោះប្ត) ។ ដូឈចាប ោះ 
ឈល ោះប្តការ នសទុំកយា៉ា ងឈនោះ ភកិខុកាលទទួលយាវកាលិកឬយាមកាលិកណា
មួយ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈទទួល ។ ឈោកលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ លរប់ៗ  
ែណៈឈលបចូល ។ លប ិនឈបើ លតោងមិនសាអ តកឋី ភកិខុយកលមាមថ្ដដុ  ឈឃើញ
សាប មល កដកឋី  លតមានឈថបរចណំងកឋី ប្តងប្តមានខាវ ញលជាបចូលឈៅកបុងចឈនាវ ោះ
ឈថបរ កាលកឈដឋ ជោះប៉ាោះច ំ ខាវ ញ់ឈនាោះរប្មងរោយហូរឈចញ ពំុឈនាោះឈទ កាលភិកខុ
ទទួលបបរឈៅឋ  វាកនឹ៏ងហូរឈចញ កាលឈបើភកិខុឆ្ន់កបុង លតមាន ភាពដូឈចាប ោះ 
កបុងថ្ថងបនាធ ប់ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ ចបំ្ណកឯភកិខុោច់អាល័យ លោះបង់

វតទុណាដល់ពួកសាមឈណរ លុោះ នវតទុ ប្ដលពួកសាមឈណរទុកោក់ឈនាោះ ឈហើយ
ឆ្ន់ ការឆ្ន់ឈនាោះ រួរ ។ កបផយិឈភាជនប្ដលភិកខុទទួលឈោយែវួនឯង ឈហើយពំុ
 នលោះបងឈ់សាោះ ឈោកឆ្ន់កបុងថ្ថងទី ២ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ បណាឋ
អកបផយិម ំៈ (សាចម់ិនរួរ) ទាងំឡាយ ភិកខុឆ្នម់នុ សម ំៈ (សាច់មនុ ស) 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈលពមទាងំអាបតថិថុលវចច័យ ។ ឈល ោះឆ្នស់ាច់ដ៏ឈ   (ឈលៅ
ប្តពីសាច់មនុ ស) ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈលពមទាងំអាបតថទុិកកដ ។ កាលឈបើមាន
ឈហតុ ភិកខុឆ្នយ់ាមកាលិក លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ ភិកខុឆ្ន់ឈដើមផជីាអាហារ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈលពមទាងំអាបតថទុិកកដ ។ ចបំ្ណកឯភិកខុណា ជាអបក នហាម
ឈភាជនឈហើយ ឆ្ននូ់វអនតិរតិថឈភាជន ភិកខុ ឈនាោះកាន់ប្តលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈដថ្ទ
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ឈទៀតឈលចើនឈ ើងៗ កបុងវកិបផទាងំពួង ។ លប ិនឈបើភិកខុឆ្ន់កបុងឈពលវកិាល មិន
លតូវអាបតថកិបុងវកិបផទាងំពួង ឈល ោះអនតិរតិថជាបចច័យ ។ មា៉ាងឈទៀត កាលឈបើមាន
ឈហតុ ភកិខុមិនលតូវអាបតថិ កបុងយាមកាលិកជាឈដើម ឈល ោះឈពលវកិាលជាបចចយ័ ។ 
កបុងកាលិកឈផសងៗ ភិកខុកាន់ប្តលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈឈលចើនឈ ើងៗ ឈល ោះឈពលវកិាល
ជាបចចយ័ ។ ប៉ាុប្នថការ នស ំ (សននិធ)ិ រប ់ភិកខុ  រួរដល់ភិកខុ នី ឯការ នសរំប ់
ភិកខុ នី រួរដល់ភកិខុ  ឈល ោះមានលពោះពុទាន នុញ្ញដ តកបុងភិកខុ នីែននកៈ១ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឈវលដឌ-
 ី ៈអបកមានអាយុ ឈល ោះឈដើមឈហតុឆ្ន់ឈភាជនប្ដលែវួនទុកោកឲ់រកនវងរាលតី ។ 
ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ កបុងែណៈទទួលនិងកបុងែណៈ
ឈលប នូវ តថ ហកាលិកនិងយាវជីវក ឈដើមផជីាអាហារ ភកិខុ លតូវអាបតថិទុកកដ ។   
 តថ ហកាលិកនិងយាវជវីកទាងំឈនាោះ មិនរួរជាអាហារ យា៉ា ងណាមញិ កាលិក
ទាងំឡាយប្ដលោយជាមួយនឹងយាវកាលិកជាឈដើម ក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  ម
ដូចលពោះពុទនតលមា ់ថ្វ “យាវកាលិបកន ភិកខបវ យាមកាលិកំ តទហុ ប
ដ្ិគ្គហិត ំ កាបល កប្បត ិ វកិាបល ន កប្បតិ =មាប លភិកខុទាងំឡាយ 
យាមកាលិក ោយជាមួយនឹងយាវកាលិក ប្ដលទទួលលបឈរនកបុងថ្ថងឈនាោះ រួរ
កបុងកាល មិនរួរកបុងកាល” ដូឈចបោះជាឈដើម២ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ លប ិនឈបើភិកខុ ន
កាលិកឈនាោះៗ ោយជាមួយនឹងកាលិកឈនាោះៗ ។ លប ិនឈបើរ មនិរោយចូល
ោប កឋី ជាវតទុសាអ តកឋី ការោយចូលោប មនិល កដតមកាលិកឈលៅអពីំឈនោះ ការ
ប្ដលភិកខុឆ្នត់មការរួរដល់កាលរប ់ែវួន រួរ ។ លប ិនឈបើរ រោយចូលោប កឋី  
                                                           
១
 វ.ិចុលវវ. ១១/៣១០ ។ 
២ វ.ិមហាវ. ៧/៣៧៩ ។ 
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ជាវតទុមនិសាអ តកឋី មិនរួរ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ៖ 
- យាវកាលិកប្តងទាញកាលិកទាងំ ៣ មានយាមកាលិកជាឈដើម ប្ដលមាន
រ រោយចូលជាមួយនឹងែវួន ឲរមកកាន ់ភាពរប ់ែវួន ។  

- យាមកាលិកប្តងទាញកាលិក ២ មាន តថ ហកាលិកជាឈដើម ឲរមកកាន់
 ភាពរប ់ែវួន ។  

-  តថ ហកាលិកប្តងទាញយាវជីវកិប្តមា៉ាង ឲរមកកាន់ ភាពរប ់ែវួន ។  
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អបក ិការបផលីជាបថ្វ “យាវជីវកិប្ដលភិកខុទទួលកបុងថ្ថង

ឈនាោះកឋី ទទួលកបុងថ្ថងមុនកឋី ជាមួយនឹង តថ ហកាលិកឈនាោះ ប្ដលទទួលកបុងថ្ថង
ឈនាោះ រួរទុកឆ្ន ់ន ៧ ថ្ថង, ឈបើទទួលកបុងថ្ថងទី ២ រួរទុកឆ្ន ់ន ៦ ថ្ថង, ឈបើ
ទទួលកបុងថ្ថងទី ៣ រួរទុកឆ្ន ់ន ៥ ថ្ថង, ។ ល ។ ឈបើទទួលកបុងថ្ថងទី ៧ រួរទុក
ឆ្ន ់នប្តកបុងថ្ថងឈនាោះឯង ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាលពោះមានលពោះភារមិនលត ់
 ករ “សតាាហកាលិបកន ភិកខបវ យាវកាលិកំ តទហ ុ បដ្គិ្គហតិំ = 
មាប លភិកខុទាងំឡាយ យាវកាលិកោយឈោយ តថ ហកាលិក ប្ដលទទួលកបុងថ្ថង
ឈនាោះ” ដូឈចបោះឈ ើយ ប្តលទង់លត ់ ករថ្វ “បដ្គិ្គហតិំ សតាាហ ំ កប្បតិ = 
ប្ដលទទួល រួរទុកឆ្ន ់ន ៧ ថ្ថង” ។ កបុងកាលិកទាងំឈនាោះ អបក ិការបផលីជាប
អាបតថទិាងំឡាយ ទាកទ់ងនឹងវកិាលឈភាជន ិកាខ បទ ១ ,  នបិធកិារ ិកាខ បទ ១ , 
ឈភ ជជ ិកាខ បទ ១  កបុងការទុកឲរហួ កាល ១, យាម ១,   ឋ ហ៍ ១ ។ ប៉ាុប្នថ
បណាឋ កាលិកទាងំ ៤ ឈនោះ កាលិក ២ រឺ យាវកាលិក ១, យាមកាលិក ១ ជាអឈនាថ
វុតទៈផង ជា នបិធកិារកៈផង ។ ឯ តថ ហកាលិក និងយាវជីវក រួរទុកកបុង
អកបផយិកុដ ិន ។ ឈនោះមិនចាត់ថ្វជាការ នសឈំទ (សននធិិបិ ន ជបនត)ិ ។ 
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ចបំ្ណកឯកាលិកពីរឈទៀតឈលៅអពីំឈនោះ  ូមផទីទួលកបុងថ្ថងឈនាោះ ោយឈោយ
យាវកាលិកនិងយាមកាលិក ប្ដលជាអឈនាថ វុតទៈ កបុងអកបផយិកុដិ មិនរួរ ។ ឈនាោះ
ឈ យ្ ោះថ្វ មុែ នបិធ ិ ។ ប៉ាុប្នថកបុងអដឌកថ្វមហាបចចរ ី ឈោកឈ លថ្វ “អឈនាថ វុតទៈ” 
ដូឈចបោះវញិ ។ កបុងឈនាោះ មុែ នបិធិនិងអឈនាថ វុតទៈឈផសងោប លតឹមប្តឈ យ្ ោះឈៅ
ប៉ាុឈណាត ោះ ឯអាបតថិវញិ រជឺាទុកកដដូចោប  ។  
 កបុងឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ អកបផយិកុដិ  នដល់ ផធោះប្ដលឈធឝើ លមាបឈ់ៅ 
ប្ដលជារប ់ ងឃ ឬរប ់ឧប មផនបបុរគល កបុងអកបផយិកុដិឈនាោះ យាវកាលិក
និងយាមកាលិក ប្ដលឈៅកបុងកប្នវងលយមដល់ការឈដកជាមួយោប  ន (សហ-
បសយ្យប្បបហានក) ឈទាោះជារប ់ ងឃកឋី រប ់ឧប មផនបបុរគលកឋ ី ឈ យ្ ោះថ្វ 
អឈនាថ វុតទៈ ។ ការចមអិនកបុងទីឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ អឈនាថ បកកៈ ។ ចបំ្ណកឯការចមអិន
ឈោយែវួនឯង កបុងទីណាក៏ឈោយ ឈ យ្ ោះថ្វ សាមបកកៈ ។ វតទុទាងំអ ់ឈនាោះ មិន
រួរឲរកនវងបពំង់កចូលឈៅឈទ ឈទាោះបចីង្គា ន់ោយជាមួយនឹងវតទុ ឈនាោះៗ ករ៏ាប់ថ្វ
ជារតថិ្នវតទុ ឈនាោះប្តមា៉ាង ភិកខុឆ្ន់វតទុទាងំអ ់ឈនាោះ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ ឈល ោះមានលពោះភារអនុញ្ញដ តនូវកបផយិភូម ិ ៤ យា៉ា ង១ ឈដើមផរួីចចាក
អឈនាថ វុតទៈនិងអឈនាថ បកកៈ ។ រឯីឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ថ្នកបផយិភូមទិាងំ ៤ ឈនាោះ  នប្ចង
ទុកឈហើយកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកា២ ។ ប៉ាុប្នថកបុងទីណា ពំុមានកបផយិភូមទិាងំ
ឈនាោះឈទ ការប្ដលភកិខុ ឈធឝើឲរឈៅជារប ់អនុប មផនបកបុងទីឈនាោះ ិន  ឹមឆ្ន់ រួរ ។ 
 ូមផកីារចមអនិមឋងឈទៀត នូវវតទុ ប្ដលចមអិនឈោយែវួនឯងលសាប់ឈនាោះ ករួ៏រប្ដរ ។ 
                                                           
១
 កបផយិភូម ិ៤ យា៉ា ងរ ឺឧ ាវននថិកា ១, ឈោនិសាទិកា ១, រហបតកិា ១,  មយតកិា ១ ។ ចូរឈមើលលពោះវន័ិយ
បដិក មហាវរគ ភារ ៧/៣៤៣ ។ 
២

  មនថ. ៣/២៩៤ ។ 
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ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វទុកោក់ឲរកនវងរាលតី កបុងវតទុ ប្ដលមនិ នទុកោក់ឲរ
កនវងរាលតី ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អសននិធកិារកសញ្ញិបន្ន = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមនិប្មនជាវតទុ
ទុកឲរកនវងរាលត ី

២- យាវកាលកិាទីនិ ច នទិហតិាា សកំ សកំ កាល ំអនតិកកមតិាា  
= ភិកខុឆ្នយ់ាវកាលិកជាឈដើម ប្ដល នទុកមនិឲរកនវងហួ កាលថ្ន
យាវកាលិកជាឈដើមនីមួយឈនាោះៗ 

៣- យាវជីវិកំ យទាបិ សតិ បចចបយ បរិភញុ្ជនតស្ស = ភកិខុឆ្ន់យាវជីវកិ
ឈៅឈពលណាប្ដលមានឈហតុ 

៤- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អាមិស ំ  = អាមិ  
២- សននិធភិាបវា  = ការ នសទុំក 
៣- តស្ស អបជោ្ហរណំ = ឈលបអាមិ ប្ដល នសទុំកឈនាោះ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នា នបិធកិារក ិកាខ បទីទី ៨ ថ្នឈភាជនវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៩- បណីតអោជនសកិាា បទ 
៩- យាន ិបោ បន តាន ិបណីតបភាជន្នន,ិ បសយ្យថីទ ំ : សប្ប ិនវនតីំ 

បតលំ មធុ ផាណិត ំមបចាា មំសំ មីរំ ទធិ ។ បយា បន ភកិខុ ឯវរបូាន ិ
បណីតបភាជន្នន ិអគ្លិាបន្ន អតតបន្ន អតាាយ វិញ្ជាបបតាា ភបុញ្ជយ្យ, 
បាចតិតយិំ ។ 

៩- បណីតឈភាជនទាងំឡាយណាមួយ, បណីតឈភាជនទាងំឈនាោះរឺ : ទឹកឈោោះ
ថ្វវ , ទឹកឈោោះខាប់, ឈលបង, ទឹកឃយុ ,ំ  ករអឈំៅ, លតី, សាច់, ទឹកឈោោះល  ់, ទឹក
ឈោោះជូរ ។ ភិកខុណាមួយ ោយ នជងំ ឺ  ុបំណីតឈភាជនទាងំឡាយមាន ភាព
យា៉ា ងឈនោះ ឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួនឈហើយឆ្ន់, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

៩- ពណ៌នាបណីតអោជនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបណីតឈភាជន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “បណីតឈភាជនទាងំឡាយ (បណីតបភាជន្ននិ)”  នដល់ 
ឈភាជនទាងំឡាយ ប្ដលឈកើតអពីំធញ្ដជាតិទាងំ ៧ លបឈភទ ោយឈោយវតទុ
លបណីត ។ ឧទាហរណ៍ថ្វ រឈទោះទឹមឈោយ តឝអាជាឈនយរ ឈរឈៅថ្វ រឈទោះ
អាជាឈនយរ យា៉ា ងណាមិញ  ូមផឈីភាជនទាងំឡាយ ប្ដលោយឈោយវតទុ
លបណីត ក៏ឈៅថ្វ បណីតឈភាជន យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថឈភាជនទាងំឈនាោះ ោយ
ឈោយវតទុ លបណីតទាងំឡាយ ឈទើបឈរឈៅថ្វ បណីតឈភាជន ។ ឈដើមផបីង្គា ញ
លបឈភទថ្នបណីតឈភាជនទាងំឡាយឈនាោះ ឈទើបលពោះមានលពោះភារលត ់ថ្វ “រទឹឺក
ឈោោះថ្វវ  ទឹកឈោោះខាប់” ដូឈចបោះជាឈដើម ។ កបុងឈនាោះ ទឹកឈោោះថ្វវ ជាឈដើម របផលីជាប
ឈៅតមលកខណៈប្ដល នឈ លឈហើយកបុងឈភ ជជ ិកាខ បទផងចុោះ ។  
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ប៉ាុប្នថបណាឋ លតីជាឈដើម រ ឺនដល់លតីទាងំអ ់ ប្ដលមានលកខណៈឈ ល
ឈហើយថ្វ “ជា តឝលតច់ឈៅកបុងទឹក (ឱទក)”១ រជឺាលតីប្តមា៉ាង ។  

ចបំ្ណកឯសាច់រប ់ តឝទាងំឡាយណា រួរ សាច់រប ់ តឝទាងំឡាយ
ឈនាោះផង ទឹកឈោោះល  ់, ទឹកឈោោះជូរ, ទឹកឈោោះថ្វវ  និងទឹកឈោោះខាប់រប ់ តឝ
ទាងំឡាយឈនាោះផង រឺជាឈោលបណំងកបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  

 ករថ្វ “បណីតឈភាជនទាងំឡាយមាន ភាពយា៉ា ងឈនោះ (ឯវរបូាន ិ
បណីតបភាជន្ននិ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ឈភាជនទាងំឡាយឯណាប្ដលោយឈោយ
ទឹកឈោោះថ្វវ ជាឈដើមឈនាោះ ឈៅថ្វ បណីតឈភាជន, បណីតឈភាជនមាន ភាពប្បប
ឈនាោះ រភឺិកខុណាឈទាោះបីមនិមានបណីតឈភាជនទាងំឈនាោះឈហើយ ក៏រង់មានឈ ចកឋី
 បាយ ភកិខុ ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ មនិឈឺ (អគ្ិលាន) ។ លតង ់ករថ្វ “ ុឈំដើមផ ី
លបឈយាជន៍ែវួន (អតតបន្ន អតាាយ វិញ្ជាបបតាា)” មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ ភិកខុណាឥត
ជងំ ឺ ុទឹំកឈោោះថ្វវ  ុទនជាឈដើម ឈដើមផឈីធឝើជាឈភ ជជៈ ភកិខុ វនិយ័ធរលតវូកាតអ់ាបតថភិកិខុ
ឈនាោះតមមហានាម ិកាខ បទ២ ។ ភិកខុ ុឈំភាជន ៤ យា៉ា ងមានលតជីាឈដើម (មចាាទី
និ ចតាារិ) ភិកខុ វនិ័យធរ លតូវកាត់អាបតថតិម ូឈ ទនវញិ្ដតថិ ិកាខ បទ៣ ។ ភកិខុ ុំ
ឈភាជនប្ដលោយឈោយទឹកឈោោះរាវជាឈដើម ភកិខុ វនិ័យធរលតូវកាត់អាបតថតិម
បណីតឈភាជន ិកាខ បទឈនោះចុោះ ។  
 ឈ ចកឋីវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទឈនាោះ មានដូចតឈៅឈនោះ ជាដបូំង កាលឈបើភកិខុ
 ុយំា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបកចូរលបឈរនភតថោយឈោយទឹកឈោោះរាវ, អបកចូរចាកទឹ់កឈោោះ
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/១៤២ ។ 
២ វ.ិមហាវ.ិ ៤/១៨៣ ។ 
៣ វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤៥៨ ។ 
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រាវចូល ិន  ឹមលបឈរន, អបកចូរលចបល់នឹងទឹកឈោោះរាវ ិន  ឹមលបឈរន, អបកចូរ
លបឈរនលពមទាងំទឹកឈោោះរាវផង, អបកចូរលបឈរនទឹកឈោោះរាវផង ភតថផង” ដូឈចបោះ 
ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈ ុ ំ។ កបុងែណៈទទួល ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ ។ 
ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ លរប់ៗ ែណៈឈលបឲរកនវងបពំង់កចូលឈៅ ។ ប៉ាុប្នថ
កាលឈបើភិកខុ ឈ លថ្វ “អបកចូរឲរភតថទឹកឈោោះរាវ (សប្បិភតត)ំ”, ឈោយឈហតុប្តធមយ
ត មនិមានភតថទឹកឈោោះរាវ ដូចជាភតថល ូវសាលី (សាលភិតត)ំ ឈទ ឈហតុឈនាោះ 
ឈទើបឈោកលតូវប្តអាបតថិទុកកដ ១ ប៉ាុឈណាត ោះ តម ូឈ ទនវញិ្ដតថិ ិកាខ បទ ។ ប្តឈបើ
ឈោកឈ លថ្វ “អបកចូរឲរភតថោយឈោយទឹកឈោោះរាវ” ទាយកលបឈរនភតថឈហើយ 
លសាប់ប្តលបឈរនទឹកឈោោះខាប់ ឬទឹកឈោោះថ្វវ និងទឹកឈោោះជូរវញិ ឈោយល ប់ថ្វ 
“ចូរឈោកមាច  ់ឈធឝើទឹកឈោោះរាវឆ្ន់ែវួនឯងចុោះ”, ឬទាយកលបឈរនកបផយិភណឍ  ល ប់
ថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់កានយ់កទឹកឈោោះថ្វវ  ឈោយកបផយិភណឍ ឈនោះ ឈហើយឆ្ន់
ចុោះ” ។ ភកិខុ លតូវឈធឝើតមរួរដល់វតទុ ប្តមា៉ាង (យថាវតថុកបមវ) ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុ
ឈ លថ្វ “អបកចូរឲរភតថោយឈោយទឹកឈោោះរាវឈោ (បគាសប្ប)ិ, ឈទាោះឈរឲរទឹក
ឈោោះរាវឈោកឋី កាលឈបើមនិមានទឹកឈោោះរាវឈោ ឈរឲរទឹកឈោោះខាប់ជាឈដើម តម
ន័យមុនកឋី ឈរឲរឈមឈោប្តមា៉ាងកឋី ឈោយល ប់ថ្វ “ចូរឆ្ន់ោយឈោយទឹកឈោោះ
រាវអពីំឈមឈោឈនោះ” ។ ភិកខុ លតូវឈធឝើតមរួរដល់វតទុ ប្តមា៉ាង (យថាវតថុកបមវ) ។ ប្ត
ឈបើភិកខុ ុទឹំកឈោោះថ្វវ ឈោ ឈរប្បរជាឲរទឹកឈោោះរាវពប្ពជាឈដើម ឈនោះចាតថ់្វែុ 
កណំត់ (វិសបងកត) ។ កាលឈបើដូឈចបោះ នឹងឈឃើញ នថ្វ អឝីប្ដលឈរឲរែុ ពីអឝី
ប្ដលភិកខុ ុ ំ (អញ្ញ ំ យាចិបតន អញ្ញ ំ ទិននំ នឹងប្លបថ្វ ភកិខុ ុរំប ់ឈផសង ឈរឲរ
រប ់ឈផសងវញិ ក ៏ន) ។ ឈនោះចាតជ់ាអនាបតថិ ។  ូមផកីបុងការប្ដលភិកខុ ុថំ្វ 
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“អបកចូរឲរភតថោយឈោយទឹកឈោោះថ្វវ ពប្ព” ជាឈដើម ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 
កាលឈបើភិកខុ ុថំ្វ “អបកចូរឲរភតថោយឈោយទឹកឈោោះថ្វវ កបផយិៈ”, ឈរប្បរឲរភតថ
ោយឈោយទឹកឈោោះថ្វវ អកបផយិៈ ឈនោះចាត់ថ្វវ ិឈងកតប្តមា៉ាង (ែុ កណំត់) ។ 
ប៉ាុប្នថកាលឈបើភកិខុ ឈ លថ្វ “អបកចូរឲរភតថោយឈោយទឹកឈោោះថ្វវ អកបផយិៈ ឈរ
ឲរភតថោយឈោយទឹកឈោោះថ្វវ អកបផយិៈ ។ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដប្តមា៉ាង ទាងំ
កបុងែណៈទទួល ទាងំកបុងែណៈបរឈិភារ ។ របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបទទាងំពួង 
តមន័យឈនោះផងចុោះ ។ ប៉ាុប្នថភិកខុ ុភំតថោយឈោយទឹកឈោោះថ្វវ ជាឈដើម  ូមផទីាងំ
អ ់  នទទួលឈហើយ យកមកផសរំ ោយចូលោប ប្តមួយ ឈលបឲរកនវងបពំង ់
កចូលឈៅ  ូមផបី្តមួយតណំក់ចុង ផូវ អពីំរ ប្ដលោយោប ឈនាោះ ឈោកលតូវ 
អាបតថ ិចិតថិយៈ ៩ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុបំណីតឈភាជន ។ លតង់ ករថ្វ “ោយ នជងំឺ (អគ្លិាបន្ន)” ឈនោះ 
រឺជាអនុបផញ្ដតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។   តិ
ក ចិតថយិៈ ។ ភកិខុមានជងំឺ មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វោយ នជងំឺ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត  
១- គ្ិលានសញ្ញសិ្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈ ឺ
២- គ្លិានកាបល វញិ្ជាបបតាា អគ្លិានស្ស ភញុ្ជបតា = ភកិខុ ុកំបុងកាល
ែវួនឈឺ ឆ្ន់កបុងកាលឥតជងំ ឺ

៣- គ្ិលានស្ស បសសបក = ភិកខុឆ្ន់រប ់ដ៏ឈ   ល់រប ់ភកិខុអបកឈ ឺ
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៤- ញាតកប្បវារិតដ្ដានបតា = ភិកខុ ុអំពីំកប្នវងថ្នញតកជននិងបវារតិជន 
៥- អញ្ញស្សតាាយ វា វញិ្ជាបបនតស្ស = ភិកខុ ុឈំដើមផភីិកខុដថ្ទ  
៦- អតតបន្ន ធបនន វា គ្ហិបត = ភិកខុកានយ់កឈោយលទពររប ់ែវួន 
៧- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៨- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១០- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បណីតបភាជនតា  = បណីតឈភាជន 
២- អគ្លិានតា   = ភិកខុមិនមានជងំ ឺ
៣- កតញ្ញតតិយា បដ្លិាបភា =  នមកតមការហាមាត់ ុ ំ
៤- អបជោ្ហរណំ   =  នឈលបឲរកនវងបពំងក់ចូលឈៅ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ ជាអទាន ន មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា-
 ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមាន
ឈវទនា ៣ ។  

ពណ៌នាបណីតឈភាជន ិកាខ បទទី ៩ ថ្នឈភាជនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- ទនថអបាណសកិាា បទ 
១០- បយា បន ភិកខ ុ អទិនន ំ មុមទាារ ំ អាហារំ អាហបរយ្យ, អញ្ញរត  

ឧទកទនតបបាណា, បាចិតតយិំ ។ 

១០- ភិកខុណាមួយ ឈលបនូវអទិនាប ហារតមទាឝ រមាត់ ឈវៀរប្លងប្តទឹកនិងឈឈើ 
 ធន់, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
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១០- ពណ៌នាទនថអបាណសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទនថឈ ណ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្ដលឈរមិន នលបឈរន (អទិនន)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ អាហារប្ដល
ឈរមិន នឋិតកបុងហតទ  លបឈរន ឈោយអាការណាមួយ បណាឋ កាយ, វតទុជាប់
កាយ ឬការឈ ោះឲរ ឈៅឈពលប្ដលភិកខុ លបុងនឹងទទួលឈោយកាយ ឬឈោយវតទុជាប់
កាយ ។  ករឈនោះ ជាឈ យ្ ោះឈៅអាហារប្ដលមនិ នទទួលលបឈរន ។ តមពិត 
ការប្ដលភិកខុឆ្ន់នូវអាហារប្ដលមិន នទទួលលបឈរន ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត
ជារប ់ថ្នែវួន មនិរួរ ។ ឯអាហារប្ដល នទទួលលបឈរន ឈោយឈហាចឈៅ ូមផ ី
ប្តរប ់ថ្នភកិខុអបក បិទនសាប ល រួរ ។ លកខណៈថ្នការទទួលលបឈរន របផលីជាបឈៅ
តមឈ ចកឋផីធុយថ្ន ករប្ដល នឈ លឈហើយ១ ។ លប ិនឈបើអនុប មផនបណា
មួយ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត តឝតិរចាឆ ន ឋតិកបុងហតទ  រប ់ភកិខុឬភិកខុ នី
ឈហើយ លបឈរនឈោយអាការណាមួយ មានកាយជាឈដើម ។ ឈបើភិកខុទទួលអាហារ
ឈនាោះ ឈោយ ររីាវយវៈឬឈោយវតទុជាបក់ាយណាមួយ ឈោយវតទុអាចក ឈលកើ
ក ន ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តប្លរប្ដលឈរអាចលទរួច ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត
 វឹកឈឈើប្ដលឈកើតមនិប្មនកបុងទីឈនាោះ (អតតថជាតករុកខបណុណ) និង ូមផបី្ត
ប៉ាោះឈោយមជុល ឈនោះចាតថ់្វជាការទទួលលបឈរនពិត ។ មិនមានវតទុជាបនិ់ងវតទុជាប ់
កបុង ិកាខ បទឈនោះឈទ (បដ្ពិទធប្បដ្ិពទធន្នាម ឥធ នតថិ) ។  ូមផវីតទុណាប្ដលឈរ
លបឈរន ឈដើមផជីាថ្វប បំនថកល់ចមុោះ (នតថុករណយី) ឬភិកខុមានជងំលឺចមុោះ (ន្នស-ិ

                                                           
១ អដឌកថ្វ ករិយិាទទួលលបឈរនលបកបឈោយអងអ ៥ យា៉ា ង រ ឺ១) វតទុ ប្ដលបុរ មានកមាវ ងំយា៉ា ងកណាថ ល លយម
ឈលើកឈ ើង ន, ២) អបកលបឈរន ទិតឈៅកបុងហតទ  , ៤) អបកលបឈរន នបឈង្គអ នែវួនចូលមក, ៤) ឈទវតកថ ី
មនុ សកថ ី តឝតរិចាឆ នកថលីបឈរន, ៥) ភកិខុទទួលវតទុ ឈនាោះឈោយកាយកថ ីឈោយវតទុ ប្ដលជាប់នឹងកាយកថ ី។ 
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កាយ អកលលបកា) ទទួលឈោយមាត់ ទាងំអ ់ឈនាោះរួរ ។ ដផតិថ្វ កបុងការទទួល
ឈនោះ ការឈធឝើលតឹមប្តអាឈភារចិតថ (ការោក់ចិតថ) ប៉ាុឈណាត ោះ រាបយ់កជាលបមាណ ។ 
មួយឈទៀត កាលឈបើមានអាឈភារចតិថខាងឈដើម ឈលកាយមក ភិកខុក៏ ិងលក់ លសាប ់
ប្តមានឈរយករប ់ោកក់បុង លតលបឈរន កាលឈបើមានហតទ   វតទុ ឈនាោះចាត់
ថ្វ នទទួលលបឈរនពិត ។  ូមផវីតទុណាប្ដលភកិខុអបកអងគុយរតិថ្វ “អញនឹង
ទទួលឈោយ លត” លសាបប់្តធាវ ក់ឈលើថ្ដរប ់ឈោក វតទុ ឈនាោះក៏រួរប្ដរ ។  ូមផបី្ត
ធូលីប្ដលធាវ ក ់ (បតិតរជម្បិ) កបុងភាជន៍ប្ដលឈរបឈង្គអ នចូលមក ក៏រួរប្ដរ ។ ឯ
ហតទ  កបុងការទទួលលបឈរនរប ់អបកឈរ អបកអងគុយ និងអបកឈដកឈនាោះ របផ ី
លជាបឈៅតមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយកបុងបវារណា ិកាខ បទ ។  
 ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើបណាឋ អបកឲរ (ទាយក) និងអបកទទួល (បដ្ិគាាហកៈ) 
មួយនាកឋ់ិតឈៅឰដអ៏ាកា  មួយនាក់ឋតិឈៅឈលើដ ីលបមាណហតទ  លតូវកណំត់
យកកាលរប ់អបកឋតិឈៅឈលើដី និងកាលរប ់អបកឋិតឈៅឰដអ៏ាកា  ឲរជាទី
បផុំតខាងអាយថ្នអវយវៈណាប្ដលឈៅជិតជាង ឈលើកប្លងប្តថ្ដប្ដលោឈៅ
ឈដើមផលីបឈរន ឬថ្ដប្ដលោឈៅឈដើមផទីទួល ។ ឧទាហរណ៍មួយឈទៀត មួយនាក់
ឈៅកបុងអណឋូ ង មួយនាក់ឈទៀតឈៅឈលើប្រមអណឋូ ង ឬថ្វមួយនាក់ឈៅឈលើឈដើមឈឈើ 
មួយនាក់ឈទៀតឈៅឈលើដី ។ លតូវកណំតល់បមាណហតទ   ឈៅតមនយ័ប្ដលឈ ល
ឈហើយហបឹងចុោះ ។ លប ិនឈបើសាមឈណរពីរបីរូបឋតិកបុងហតទ  ឈនាោះ លបឈមៀល
នូវភារៈណា ប្ដលលយមមជឈមិបុរ អាចឈលើកឈ ើង ន ឬឈលើកោក់ឈោយឯក
ឈទ ឈលើថ្ដរប ់ភិកខុ ប្ដលោក់ឈៅឈលើដី ។ ឈនាោះ ក៏ចាត់ថ្វជាការទទួលលបឈរន
ប្ដរ ។ ចបំ្ណកធូលីណាប្ដលធាវ ក់ចុោះកបុង លត រប ់ភិកខុកពុំងលតច់បិណឍ  ត 
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ធូលីឈនាោះមិនចាតថ់្វការទទួលលបឈរនឈទ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុទទួលលបឈរន
 ិន  ឹមយកចង្គា ន់ ។ កាលឈបើភិកខុមនិទទួលលបឈរន ឈហើយយក ឈោកលតូវ
វនិយទុកកដ ។ កាលឈបើឈោកទទួលលបឈរននូវចង្គា ន់ឈនាោះមឋងឈទៀត ឈហើយឆ្ន ់
ឈនោះចាតថ់្វជាអនាបតថិ ។ លប ិនឈបើឈោកឈ លថ្វ “ទទួលលបឈរន ិន  ឹមអបក
ទាងំឡាយឲរ” ជនទាងំឡាយមិនសាឋ ប ់ករឈោក ឬមនិឈអើឈពើ នាោំប ឲរចង្គា ន់
ប្តមា៉ាង ភិកខុ រប្មងរួចចាកវនិយទុកកដ ។ លតូវភកិខុទទួលលបឈរនមឋងឈទៀត ឈហើយ
យកចង្គា នឈ់ផសងវញិ ។ លប ិនឈបើែរល់ខាវ ងំឈ កបកធូ់លីឲរធាវ ក់កបុងទីឈនាោះៗ 
មិនអាចនឹងទទួលចង្គា ន ់ន ភិកខុ ឈធឝើអាឈភារចតិថ ឈោយ ុទនចិតថថ្វ “អញនឹងឲរ
ដល់អនុប មផនប” ដូឈចបោះ ភិកខុ រួរទទួលយក ។ ភកិខុឲរដល់អនុប មផនប នូវចង្គា ន់
ឈនាោះឈហើយ កទ៏ទួលលបឈរននូវចង្គា នប្ដលអនុប មផនបឈនាោះលបឈរនមឋងឈទៀត ឬ
ទទួលលបឈរនឈោយឈ ចកឋី បិទនសាប លរប ់អនុប មផនបឈនាោះ ភិកខុ ឈនាោះរួរឆ្ន់
 ន ។ ទឹកប្ភបក ទឹកមាត់ ឬទឹក ឈំ រជាឈដើម ឯណាោវ តចាកទីឈហើយ ធាវ ក់កបុង
ថ្ដឬកបុង លត វតទុ ឈនាោះកល៏តូវទទួលលបឈរន ។ វតទុជាប់អវយវៈ  ុទនប្តជារប ់
ទទួលលបឈរន ។ លប ិនឈបើវតទុ ប្ដលោចធ់ាវ កចុ់ោះ ភកិខុមិនទទួលយកកបុងចឈនាវ ោះឈទ 
វតទុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ឧរគហិតកៈ (ឧគ្គហតិកន្នាម បហាតិ) ។ វតទុ ឈនាោះឈទាោះប ីន
ទទួលលបឈរនកបុងឈពលឈលកាយ កម៏ិនរួរប្ដរ ។ ចបំ្ណកឯឈភ ជជៈឬឈមើមឈឈើប្ផវ
ឈឈើណា ប្ដលភកិខុទទួលយកឈដើមផជីាលបឈយាជនដ៍ល់ឈញមល ីជាឈដើម ឬឈោក
ឈលើកប្មកឈឈើមានប្ផវឈដើរឈៅឈដើមផជីាមវប់ ឈោកចង់ នវតទុណាអពីំវតទុទាងំឈនាោះ 
ឈោកទទួលលបឈរនវតទុ ឈនាោះមឋងឈទៀត ឈទើបរួរនឹងឆ្ន ់ន ។ ចបំ្ណកឯភកិខុណា
ចាប់អលងួនប្មកឈឈើប្ដលមានប្ផវដុោះកបុងទីឈនាោះ ឬវលវិ, ប្ផវប្ដល នអពីំទីឈនាោះ មិន 
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រួរដល់ភិកខុ ឈនាោះឈទ ។ ចបំ្ណកឯឈដើមឈឈើប្ដលមានប្ផវ ភកិខុមិនរួរប្ផអកឬយឹត
ឈតងឈទ ។ កាលឈបើភិកខុទទួលលបឈរនឈហើយទុក វតទុដថ្ទណាមួយដុោះបុិចពនវក
ឈ ើង វតទុ ឈនាោះឈៅប្តចាត់ថ្វ នទទួលលបឈរនឈហើយ ។ ចូរកណំតច់ណំាថ្វ 
ដរាបណា វតទុ ឈនាោះផុតពីថ្ដ ចាតថ់្វោច់អាល័យ កម៏ិនប្មន ឬថ្វ វតទុ ឈនាោះផុតពី
ថ្ដ ឈល ោះោចអ់ាល័យឈហើយ ការទទួលលបឈរនឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វមិនោច់ ដរាប
ឈនាោះ ។  ូមឈ ល ឈងខបកបុង ិកាខ បទឈនោះ ប្តលតឹមប៉ាុឈណតោះចុោះ ។ រឯីឈ ចកឋីពិសាឋ រ 
មានប្ចងទុកកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកាឯឈណាោះលសាប់ឈហើយ ។  
  ករថ្វ “ទាឝ រមាត់ (មមុទាារ)ំ” រឺ បពំង់ក ។ តមពិតឈៅ វតទុណាក៏ឈោយ 
ឲរប្តចូលឈៅតមមាត់ឬលចមុោះ វតទុទាងំអ ់ឈនាោះមុែប្តចូលឈៅកានទ់ាឝ រមាត ់ ជា
រប ់រួរឈលបតមបពំងក់ ។  ករថ្វ “អាហារ (អាហារំ)”  នដល់ អាហារណា
មួយ រ ឺ៖ 
១- យាវកាលិក = អាហារមាន យជាឈដើម ប្ដលអបកបួ របផឆី្ន ់ន
តងំពីលពឹកឈៅដល់ថ្ថងលតង់ 

២- យាមកាលិក = ទឹក ៨ យា៉ា ង មានទឹកសាឝ យជាឈដើម ប្ដលអបកបួ របផឆី្ន់
 នលតឹមថ្ថង ១ យប់ ១ 

៣- សតាាហកាលិក = ឈភ ជជៈ ៥ យា៉ា ង មានទឹកឈោោះថ្វវ ជាឈដើម ប្ដលអបកបួ 
របផឆី្ន់ នកបុងរវាង ៧ ថ្ថង 

៤- យាវជីវិក = វតទុឯឈទៀតឈលៅពីកាលិកទាងំ ៣ ខាងឈដើម ប្ដលអបកបួ របផរីកា
ទុកឆ្ន់ នដរាបអ ់មួយជីវតិ 

 វតទុទាងំអ ់ឈនាោះ ឈោកឈៅថ្វ អាហារ ឈល ោះជារប ់រួរឈលបតមបពំង ់
ក ។ កបុងឈនាោះ ធញ្ដជាតិឬវតទុអនុឈោមតមធញ្ដជាត ិនិងមហាផល ៩ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- តាល  = ប្ផវឈតប ត 
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២- ន្នឡិបករ = ប្ផវដូង 
៣- បនស  = ប្ផវែបុរណាងំ 
៤- លពុជ  = ប្ផវែបុរ មវ 
៥- អលាព ុ = ប្ផវឈោវ ក 
៦- កុមភណឌ = ប្ផវឈពភ  
៧- បុសផល = ប្ផវលត ក ់
៨- តិបសុ  = ប្ផវឪ ឹក 
៩- ឯលាឡុក = ប្ផវលតឡាច 

 រួមទាងំអបរណតជាតិ លពមទាងំវតទុណាប្ដលផាយឈៅជាអាហារ ដូចជា 
ឈមើម,  វឹក, ទក , និងប្ផវឈឈើថ្លពជាឈដើម ។ វតទុ ប្ដលឈរៀបរាប់ទាងំអមាលមា៉ា ន ខាងឈលើ
ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ យាវកាលិក ឈល ោះភកិខុ លតូវឆ្ន់រហូតដល់កាលលតឹមថ្ថងលតង់ ។  
 ចបំ្ណកឯទឹក ន ៨ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- អមពបាន ំ  = ទឹកប្ផវសាឝ យ 
២- ជមពបុាន ំ  = ទឹកប្ផវលពីង 
៣- បចាចបាន ំ  = ទឹកប្ផវឈចកមានលោប ់
៤- បោចបាន ំ  = ទឹកប្ផវឈចកឥតលោប ់
៥- មធកបាន ំ  = ទឹកប្ផវល រ ំ
៦- មុទទិកបាន ំ  = ទឹកប្ផវច័ន 
៧- សាលូកបាន ំ = ទឹកលកឳឈូក 
៨- ផារសុកបាន ំ  = ទឹកប្ផវមា៉ា កល់ ង 
 រួមទាងំទឹកប្ផវឈឈើទាងំឡាយណាប្ដលអនុឈោមតមទឹក នទាងំ ៨ យា៉ា ង 

ឈនាោះ  នដល់ ទឹក ន ប្ដលឈធឝើអពីំប្ផវឈឈើតូច (មទុទកផលបាន) ដូចជា ៖ 
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១- បវតត  = ទឹកប្ផវឈដឋ  
២- តិនតណិិក = ទឹកប្ផវអមភលិ 
៣- ោតុលងុគ = ទឹកប្ផវលកូចឯម 
៤- កបិដ្ឋ  = ទឹកែឝិដឌ 
៥- បកាសមព = ទឹកប្ផវ ងឃរ័ 
៦- ករមនទ  = ទឹកប្ផវលកចកប្ែវង 

 ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ទឹកប្ផវឈឈើទាងំអ ់ឈនាោះ ប្ដលលតូវអនុប មផនបលច ច់
ជាមួយនឹងទឹកលតជាក់ឈធឝើ ឬចមអនិឈោយកឈដឋ លពោះអាទិតរ (អាទិចចបាក) ឈហើយ 
ឈ យ្ ោះថ្វ យាមកាលិក ឈល ោះភិកខុ ទុកឆ្ន់ នរហូតដល់បចឆិមយាមថ្នរាលតី ។ 
 ូមផរី ថ្នប្ផវឈឈើ  វឹកឈឈើ និងទក ឈឈើឈផសងៗ ប្ដលមានលពោះពុទាន នុញ្ញដ តឈហើយ 
ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  
 ចបំ្ណកឯឈភ ជជៈ ៥ យា៉ា ងមានទឹកឈោោះរាវជាឈដើម ឈ យ្ ោះថ្វ សតាា-
ហកាលិក ឈល ោះភិកខុ ទុកឆ្ន់ នរហូត ៧ ថ្ថង (១   ឋ ហ៍) ។  
 ឈលើកប្លងប្តកាលិកទាងំ ៣ មានយាវកាលិកជាឈដើម និងទឹកប្ដលរួច
ផុតចាកកាលទាងំឈនោះឈចញ  ល់ប៉ាុនាយ ន ឈទាោះជាឈមើមឈឈើកឋី ប្ផវឈឈើតូចកឋ ី ប្ផវ
ឈឈើធជំាឈដើមឯណាកឋី ឲរប្តមិនផាយឈៅឈដើមផជីារប ់រួរទ ំ ីុ មនិផាយឈៅ
ឈដើមផជីារប ់រួរបរឈិភារ វតទុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ យាវជវីកិ ឈល ោះភិកខុ រួរទុកឆ្ន ់ន
រហូតជីវតិ កាលឈបើមានឈហតុ ។  
  ករថ្វ “ឈលប (អាហបរយ្យ)” រ ឺ ឲរចូល ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តទឹក
និងឈឈើ ធន ់ (អញ្ញរត ឧទកទនតបបាណា)”  នឈ ចកឋថី្វ  ករឈនោះរឺលពោះ
 មាយ  មភុទនលត ់ទុកឈដើមផបីឈនាធ បង់ឈ ចកឋីរឈងកៀ  រប ់ពួកភកិខុអបកមានឈ ចកឋី
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រឈងកៀ  ឈោយឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអាហារ កបុងទឹកប្ដលមិនប្មនជាអាហារឈសាោះ 
និងរឈងកៀ កបុងឈឈើ ធន់ឈោយ មាគ ល់ថ្វ “រប ់ឈនោះកយ៏កោកក់បុងទាឝ រមាត់ប្ដរ” ។ 
ដូឈចបោះនឹងឈឃើញ នថ្វ ភិកខុ រួរផឹកទឹកតម បាយ និងរួរឈលបើល  ់ឈឈើ ធន ់
តមការឈលបើល  ់ជាឈឈើជលមោះឈធយញ ។ កាលឈបើភិកខុចាប់យកវតទុ ឈផសងៗ ឈដើមផឆី្ន ់
ឈវៀរប្លងប្តទឹកនិងឈឈើ ធន់ទាងំពីរឈនោះឈចញ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈ
ចាប់យក ។ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ លរប់ៗ  ែណៈឈលបចូល ។ លប ិនឈបើរ 
ឈឈើ ធន់ចូលឈៅខាងកបុងរប ់ភិកខុអបកមិនដឹង ឈោកក៏លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈប្ដរ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុឈវសាលី ល រពនភិកខុ មួយ
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបអាហារប្ដលឈរមនិ នលបឈរន ។ លតង់ ករថ្វ “ឈវៀរ
ប្លងប្តទឹកនិងឈឈើ ធន់ (អញ្ញរត ឧទកទនតបបាណា)” ឈនោះ រឺជាអនុបផញ្ដតថ ិ
កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមិន នទទួលលបឈរន កបុងវតទុ ប្ដល នទទួលលបឈរន ឬ
ភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ 
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បដ្ិគ្គហតិសញ្ញិស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ នទទួលលបឈរន 
២- ចតាារ ិ មហាវិកដ្ដនិ សត ិ បចចបយ អសត ិ កបប្យិការបក សាមំ 

គ្បហតាា បរភិុញ្ជនតស្ស = ភកិខុទទួលឈោយែវួនឯងនូវថ្វប មំហាវកិ័ដ ៤ 
យា៉ា ង១ ឆ្ន់ ឈៅឈពលប្ដលមានឈហតុ ទាងំកបផយិការកៈកោ៏យ ន 

៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 

                                                           
១
 មហាវក័ិដ ៤ រ ឺមូលត ១, រូថ ១, ឈផោះ ១, ដ ី១ ។ 



451 
 



៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
កបុងអនាបតថិឈនាោះ កបផយិការកៈល ំក ឋីលបឈៅកឋី មិនមាន មតទភាពកឋ ី

ចាតម់ិនមាន ។ កាលឈបើមិនមានឈផោះ រួរដុតឧ  ងួតឈធឝើឈផោះ, ឈបើឧ  ងួតឈនាោះ
មិនមាន រួរកាត់ឧ ល  ់អពីំឈដើមឈឈើ ឈហើយឈធឝើឈផោះ ។ មួយឈទៀត ការជកីដ ី
ឈដើមផឈីធឝើជាដី អិត ក៏រួរប្ដរ ។ ចបំ្ណកឯថ្វប មំហាវកិដ័ ូមផទីាងំ ៤ លបឈភទ ឈ យ្ ោះ
ថ្វ កាឈោទធិ សៈ, ភិកខុ រួរយកឈោយែវួនឯង ន កបុងែណៈលតូវព ់ចឹកប្មន ។ 
កបុងកាលដថ្ទពីឈនាោះ លតូវឲរលបឈរន ិន  ឹមឈលបើល  ់ ។  

 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អបដ្គិ្គហិតកតា  = អាហារមិន នទទួលលបឈរន 
២- អននុញ្ជាតតា   = មិន នអនុញ្ញដ ត 
៣- ធូោទិអបព្វាហារិកាភាបវា = មនិមានអឈ ឝ ហារកិៈ១មានប្ផសងជាឈដើម 
៤- អបជោ្ហរណំ   = ឈលបឲរកនវងបពំងក់ចូលឈៅ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងឯ ក-

ឈោម ិកាខ បទ (រជឺាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, 
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាទនថឈ ណ ិកាខ បទទី ១០ ថ្នឈភាជនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ឈភាជនវរគទី ៤ ចប់ ។ 

                                                           
១ អឈ ឝ ហារកិៈ មានន័យថ្វ ប្ដលមនិលបកបឈោយឈវាហារ ឬក ំងំណា ់ពិ កនិយាយល ប់ ឧទាហរណ៍ថ្វ 
 ុរាប្ដលឈរោក់បនថិចបនថួចកបុង មវ ផសជំាឈលរឿងកាត់ចមាអ ប មានកវនិមនិល កដជា ុរាឈ ើយ ។  
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៥- អអចលកវគគ 
១- អអចលកសកិាា បទ 

១- បយា បន ភិកខ ុអបចលកស្ស វា បរពិ្វាជកស្ស វា បរិព្វាជិកាយ វា 
សហតាា ោទនយី ំវា បភាជនយីំ វា ទបទយ្យ, បាចតិតយិំ ។  

១- ភិកខុណាមួយ ឲរខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ ដល់អឈចលកក៍ឋី បរ ិឝ ជកកឋី 
បរ ិឝ ជកិាកឋី ឈោយថ្ដរប ់ែវួន, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នាអអចលកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអឈចលក ិកាខ បទទី ១ ថ្នអឈចលកវរគ ដូចតឈៅ ៖ 
 កាលភិកខុឲរឈោយឯកបផឈយារ នូវអាមិ ណាមួយ ដល់ពួកអនរតិរ ទយិ 
មានអឈចលកជ៍ាឈដើមទាងំឈនាោះ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈមួយ ។ កាលភកិខុឲរ
ឈោយកាត់មួយដុំៗ  ឬមួយកណំាត់ៗ  ឈោករប្មងលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ លរប់ៗ 
លបឈយារ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងឈវសាលី ល រពនលពោះឧបននធ
អបកមានអាយុ ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរនំពីរដុ ំដល់បរ ិឝ ជិកា ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ 
អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថយិៈ ។ ភិកខុឲរទឹកនិងឈឈើ ធន់, ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់
ថ្វតិរ ទយិ កបុងជនមិនប្មនតិរ ទយិ និងភកិខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតិតថិបយ អតតិថយិសញ្ញិស្ស = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនតិរ ទយិ 
កបុងជនមិនប្មនតិរ ទយិ 
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២- អនបុសមប្ននស្ស ទាបបនតស្ស = ភិកខុ ឈលបើអនុប មផនបឲរ 
៣- បតសំ សនតិបក ភាជនំ និកខបិិតាា ឥទ ំគ្ណហថាតិ ភណនតស្ស = ភកិខុ
ោក់ចុោះភាជន៍កបុង មាប កពួ់កតិរ ិ ទយឈនាោះ ល ប់ថ្វ “អបកទាងំឡាយចូរយក
រប ់ឈនោះចុោះ” 

៤- បតសំ វា និកខតិតភាជបន បទនតស្ស = ភិកខុឲរកបុងភាជន៍ប្ដលោក់ចុោះរប ់
ពួកតិរ ិ ទយទាងំឈនាោះ 

៥- ព្វហិរាបលប ំបទនតស្ស  = ភិកខុឲរនូវរប ់ោបខាងឈលៅ 
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អញ្ញតិតថយិតា  = អនរតិរ ទយិ 
២- អននុញ្ជាតតា  = មិនអនុញ្ញដ ត 
៣- អបជោ្ហរណតាាយ សហតាា អនិកខិតតភាជបន ទានំ = ឲរទធ ល់ថ្ដ
កបុងភាជនប៍្ដលតិរ ទយិមិន នោកទុ់ក ឈដើមផហូីប ។  

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមានន័យដូចឯ កឈោម-
 ិកាខ បទ (រជឺាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,     
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាអឈចលក ិកាខ បទទី ១ ថ្នអឈចលកវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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២- ឧអយាជនសកិាា បទ 
២- បយា បន ភិកខុ ភិកខុំ វបទយ្យ : ឯហាវុបសា, គាមំ វា និគ្មំ វា បណិាឌយ 

បវិសិស្ាោត;ិ តស្ស ទាបបតាា វា អទាបបតាា វា ឧបយ្ោបជយ្យ :      
គ្ចាាវុបសា, ន បម តយា សទធឹ កថា វា នសិជាា វា ផាសុ បហាត,ិ  
ឯកកស្ស បម កថា វា និសជាា វា ផាសុ បហាតីត,ិ ឯតបទវ បចចយ ំ
ករិតាា អនញ្ញ,ំ បាចិតតយិំ ។  

២- ភិកខុណាមួយ និយាយនឹងភកិខុផងោប យា៉ា ងឈនោះថ្វ : “មាប លអាវុឈសា, ឈោក
ចូរមក, ឈយើងទាងំឡាយនឹងចូលឈៅកាន់ល ុក ឬនិរម ឈដើមផបីិណឍ  ត”, 
ឈហើយឲរឈរឲរ ឬមិនឲរឈរឲរអឝីៗ  ដល់ភកិខុ ឈនាោះឈហើយ បញ្ជូ នឲរលត ប់ឈៅ
វញិ ឈោយ ករថ្វ : “មាប លអាវុឈសា, ឈោកចូរឈៅវញិចុោះ, ែញុ និំយាយ ឬ
អងគុយជាមួយនឹងឈោក មិន បាយឈទ, ែញុនិំយាយ ឬអងគុយប្តមាប ក់ឯង 
ល ួលជាង”, ឈធឝើនូវឈហតុនុ៎ោះឯងឲរជាបចច័យ ពំុប្មនឈហតុដថ្ទឈ ើយ, ភិកខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

២- ពណ៌នាឧអយាជនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧឈយាជន ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឲរឈរឲរ ឬមនិឲរឈរឲរ (ទាបបតាា វា អទាបបតាា វា)” រឺ ឈលបើឈរ
ឲរឲរកឋ ី មនិឈលបើឈរឲរឲរកឋ ី នូវអាមិ ណាមួយ ។  ករថ្វ “បញ្ជូ នឲរលត ប់ឈៅ
វញិ (ឧបយោ្បជយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ ភកិខុចងឈ់ធឝើការឈ ើច, ការឈលង, ឬការ
អងគុយកបុងទីសាង ត់ជាឈដើម ជាមួយនឹងមាតុលោម ឈហើយក៏បញ្ជូ នឲរលត ប់ឈៅវញិ 
ឈោយឈ លថ្វ “អបកចូរឈៅចុោះ” ដូឈចបោះជាឈដើម ។  ករថ្វ “ឈធឝើនូវឈហតុនុោ៎ះឯង (ឯ
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តបទវ)” រឺ ឈធឝើនូវអនាចារនុោ៎ះឯង ។  ករថ្វ “ឲរជាបចច័យ (បចចយំ ករិតាា)” រ ឺមិន
ប្មនឲរជាឈហតុ មរួរដថ្ទឈទ ។  
  ករថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ (បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ កបុង
ែណៈលតឹមប្តបញ្ជូ នភិកខុផងោប ឲរលត ប់ឈៅវញិដបូំង ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ ។ 
ប៉ាុប្នថឈៅឈពលប្ដលភកិខុ ឈនាោះឈៅផុតប្តមួយជហំាន អពីំទ សនូបចារៈ (ឧបចារៈថ្នការ
ឈឃើញ) កឋី ឬឈៅផុតពី វនូបចារៈ (ឧបចារៈថ្នការឮ) កឋី រប ់ភកិខុអបកបញ្ជូ នឈរ
ឈនាោះ ភិកខុអបកបញ្ជូ នលតូវអាបតថិទុកកដមួយឈទៀត ។ កាលឈបើភិកខុ ឈនាោះឈៅផុត ន ២ 
ជហំាន ភិកខុអបកបញ្ជូ ន លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ បណាឋ ទ សនូបចារៈនិង វនូបចារៈ 
ទ សនូបចារៈមានលបមាណ ១២ ហតទ កបុងទីវាល ។ រឯី វនូបចារៈ ក៏មាន
លបមាណ ១២ ហតទយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ កប៏៉ាុប្នថលប ិនឈបើកបុងរវាងឈនាោះ មាន
ជញ្ញជ ងំ, ទាឝ រ, ឬកបំ្ពងជាឈដើម ទីចឈនាវ ោះជញ្ញជ ងំជាឈដើមឈនាោះឯង រាបថ់្វជាការ
កនវងហួ ឧបចារៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុបញ្ជូ ននូវភិកខុផងោប ឲរលត ប់ឈៅវញិ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ 
សាណតថកិៈ ឈល ោះបង្គគ បប់ញ្ជូ នភកិខុផងោប ឲរលត ប់ឈៅវញិ ។ តិក ចិតថយិៈ ។       
តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។ កបុងការល ប់ដណឹំងលច រំប ់ជនទាងំពីរ (កល-ិ
សាសន្នបរាចបន) ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដប្តមា៉ាង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧបភា វ ឯកបតា ន យាបបស្ាោត ិឯវោទីហ ិបដ្ិរបូការបណហ ិ

ឧបយោ្បជនតសស្ = ភិកខុបញ្ជូ នឈៅឈោយឈហតុ មរួរ យា៉ា ងឈនោះជាឈដើមថ្វ 
“ឈយើងទាងំពីរ មនិអាចញុងំអតថភាពឲរលបលពឹតថឈៅជាមួយោប  នឈទ”  
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២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អន្នចារ ំអាចរិតកុាមតា = ចងល់បលពឹតថអនាចារ 
២- តទតថបមវ ឧបសម្បននស្ស ឧបយោ្ជនតា = បញ្ជូ នឧប មផនបឈៅឈោយ
ឈហតុឈនាោះឯង 

៣- ឯវ ំឧបយោ្បជនតស្ស ឧបចារាតិកកបោ = ភកិខុ ឈនាោះឈដើរឈៅផុតពីឧបចារៈ 
រប ់ភិកខុអបកបញ្ជូ នឈៅយា៉ា ងឈនាោះ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចអទិនាប ទាន ិកាខ -
បទ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាឧឈយាជន ិកាខ បទទី ២ ថ្នអឈចលកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- សអោជនសកិាា បទ 
៣- បយា បន ភិកខ ុ សបភាជបន កុបល អនបុ្បមជជ និសជជ ំ កបបប្យយ្,  

បាចតិតយិំ ។  

៣- ភិកខុណាមួយ ចូលរុករានឈៅ ឈលមចការអងគុយឈៅកបុងលតកូល ប្ដលមាន
ប្តជនពីរនាក់របឺឋីនិងលបពនន, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

៣- ពណ៌នាសអោជនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ឈភាជន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “មានប្តជនពីរនាក់ (សបភាជបន)” មានវឈិលោោះថ្វ លតកូលណា
លបលពឹតថឈៅមួយអឈនវើឈោយជនពីរនាក់ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ លតកូលឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ 
មានប្តជនពីរនាក់ ។ កបុងលតកូលប្ដលមានប្តជនពីរនាក់ឈនាោះ ។ ន័យមា៉ាងឈទៀត 
 ករថ្វ “មានប្តជនពីរនាក់ (សបភាជបន)” រមឺានឈភារៈ ។ ដផតិថ្វ បុរ ប្ដល
លតូវរារៈលរប ងកត ់មានស្ត្ ថីជាឈភារៈ រឯីស្ត្ ថីប្ដលលតូវរារៈលរប ងកត់ មានបុរ 
ជាឈភារៈ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាកបុងបទភាជនីយថ្ន ករឈនាោះ មាន ករប្ចង 
ទុកថ្វ “មានទាងំស្ត្ ថីមានទាងំបុរ ”១ ។  

 ករថ្វ “ចូលរុករានឈៅ ឈលមចការអងគុយ (អនបុ្បមជជ នសិជជ ំកបប្បយយ្)” 
រឺ ភិកខុ ចូលឈៅអងគុយតម ។  នឈ ចកឋីថ្វ បនធបឈ់ដកឯណាកបុង លតកូលឈនាោះ 
ប្ដលឈរឈធឝើកបុងទីទាងំឡាយ មានឈរាងធ ំ ៤ លជុងជាឈដើម ភិកខុលោះហតទ  អពីំ
 នធោះទាឝ រថ្នផធោះដ៏ធឈំនាោះ ឈដើរហួ ផុតទីលតង់កណាឋ លថ្នទីឈដកខាងកបុង ឬឈដើរ
ហួ ផុតទីលតង់កណាឋ លថ្នផធោះតូច ឈហើយអងគុយកបុងទីជតិ ។ កាលឈបើភិកខុអងគុយ
យា៉ា ងឈនោះ ឈោកលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុចូលរុករាន ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ ។ តិក ចតិថ-ិ
យៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វបនធប់ឈដក កបុងទីមិនប្មនបនធប់ឈដក ឬភិកខុមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន សយនឃីរសញ្ញសិ្ស = ភកិខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមនិប្មនជាបនធប់ឈដក 
២- វុតតលកខណំ បបទសំ អនតិកកមតិាា និសនិនស្ស = ភកិខុអងគុយមិនហួ 
ផុតពីកប្នវងប្ដលមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/១៦៣ ។  
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៣- ភិកខុសមឹ ទុតយិបក សតិ = ភិកខុអងគុយមានភកិខុផងោប ជារលមប់ពីរ 
៤- ឧបភាសុ និកខមបនតស ុវា និសីទនតស្ស = ភិកខុអងគុយ ជនទាងំពីរឈចញឈៅ 
៥- វីតរាបគ្សុ វា និសីទនតស្ស = ភិកខុអងគុយ ឈល ោះជនទាងំពីរល  ចាករារៈ 
៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អវីតរាគ្ជាយបតកិាន ំ សនធហិិតតា = ភាពជុោំប ថ្នភរយិាសាឝ មីប្ដល
ជាអបកមនិមានរារៈល  ឈៅ 

២- សយនឃីរតា = បនធប់ឈដក 
៣- ទុតយិស្ស ភិកខុបន្ន អភាបវា = មិនមានភិកខុផងោប ជារលមប់ពីរ 
៤- អនុបប្មជជ និសទីនំ = ចូលឈៅអងគុយតម 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងបឋម រាជិក (រជឺាបឋម
 រាជកិ មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
អកុ លចិតថ, មានឈវទនា ២) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាកិរយិាករិយិា
ប៉ាុឈណាត ោះ ។  

ពណ៌នា ឈភាជន ិកាខ បទទី ៣ ថ្នអឈចលកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤-៥- រអហាបដិចឆនប-រអហានិសជជសកិាា បទ 
៤- បយា បន ភកិខុ ោតុគាាបមន សទធឹ របហា បដ្ិចឆបនន អាសបន នសិជជំ 

កបប្បយ្យ, បាចតិតយិំ ។ 
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៤- ភិកខុណាមួយ  ឈលមចការអងគុយឈលើអា នៈ ជាទីសាង ត់ក ំងំ ជាមួយនឹង
មាតុលោម, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៥- បយា បន ភិកខុ ោតុគាាបមន សទធឹ ឯបកា ឯកាយ របហា និសជជ ំ   
កបប្បយ្យ, បាចតិតយិំ ។  

៥- ភិកខុណាមួយ  ឈលមចការអងគុយកបុងទីសាង ត់ជាមួយនឹងមាតុលោម ប្តមាប ក់
និងមាប ក់, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៤-៥- ពណ៌នារអហាបដចិឆនប-រអហានិសជជសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរឈហាបដិចឆនប ិកាខ បទទី ៤ និងរឈហានិ ជជ ិកាខ បទ
ទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុអងគុយកបុងទីបទិ ងំផង កបុងទីសាង ត់ផង ។  ិកាខ បទឈនោះ ជា
សាធារណបផញ្ដតថ ិ។  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទទាងំពីរឈនាោះ រឺ ុទនប្តមានន័យ 
ដូចោប នឹងបឋម រាជិក ិកាខ បទ (រជឺាបឋម រាជិក មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ
វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចតិថ, មានឈវទនា ២)។ លនំាថំ្ន
ការឈ លឈផសងៗ អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង
អនិយត ិកាខ បទទាងំពីរផងចុោះ ។  
ពណ៌នារឈហាបដិចឆនប-រឈហានិ ជជ ិកាខ បទទី ៤, ទី ៥ ថ្នអឈចលកវរគ ចប់ ។ 

 
៦- ចារតិថសកិាា បទ 

៦- បយា បន ភកិខុ នមិនតិបតា សភបតាា សោបន្ន, សនត ំភិកខុ ំអន្នបចុាា, 
បុបរភតតំ វា បចាាភតត ំវា កុបលសុ ចារតិតំ អាបបជជយ្យ, អញ្ញរត សមយា, 
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បាចតិតយិំ ។ តតាាយ ំ សមបយា :  ចីវរទានសមបយា, ចីវរការសម
បយា; អយំ តតថ សមបយា ។  

៦- ភិកខុណាមួយ  នទទួលនិមនថឈរឈហើយ ជាអបកមានភតថឈហើយ, មិន ន
ោឬល បភ់ិកខុផងោប  ប្ដលមានឈៅ, ឈហើយដល់នូវការលតចឈ់ៅកបុងលតកូល
ទាងំឡាយ កបុងឈពលមុនភតថកឋី ឈលកាយភតថកឋ,ី ឈវៀរប្លងប្តមាន ម័យ, ឈនោះ
ជា មយ័កបុង ិកាខ បទឈនាោះរឺ :  ម័យប្ដលឈរឲរចវីរ ១,  ម័យប្ដលឈធឝើ
ចីវរ ១; ឈនោះជា ម័យកបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ 

៦- ពណ៌នាចារតិថសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចារតិថ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ នទទួលនិមនថឈរឈហើយ (និមនតបិតា)” រឺ ភិកខុ ឈនាោះលតូវឈរនិមនថ
ឈោយឈភាជនណាមួយ បណាឋ ឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ង ។  ករថ្វ “ជាអបកមានភតថ
ឈហើយ (សភបតាា សោបន្ន)” រ ឺ ជាអបកមានភតថ ឈោយនិមនថនភតថឈនាោះឯង ។ 
 ករថ្វ “មិន នោឬល ប់ភិកខុផងោប  ប្ដលមានឈៅ (សនតកំ ភិកខុំ អន្នបុចាា)” 
 នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ ឈនាោះឈទាោះប ីនឈឃើញភកិខុអងគណា កបុងឧបចារៈថ្នការឈឃើញ 
ខាងកបុងឧបចារ ីមា អាចល ប់ោ នតម ករលបលកតី ឈោកមិន នល ប់
ោភិកខុ ប្បបឈនាោះ ឈោយ ករប៉ាុឈណតោះថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាឈៅផធោះរប ់លតកូលឯ
ឈណាោះ” ឬថ្វ “ែញុ លំពោះករុណាលតច់ឈៅ” ដូឈចបោះឈសាោះ ។  ករថ្វ “កបុងឈពលមុនភតថ
កឋី ឈលកាយភតថកឋី (បបុរភតត ំវា បចាាភតត ំវា)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុ ឈនាោះលតូវឈរនិមនថ
ឈហើយឈោយភតថណា ឈទាោះជាឈោក នឆ្នភ់តថឈនាោះកឋី មនិ នឆ្នក់ឋី ។  ករ
ថ្វ “ដល់នូវការលតច់ឈៅកបុងលតកូលទាងំឡាយ (កុបលស ុចារតិត ំអាបបជជយយ្)” 
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 នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ ឈនាោះលតូវឈរនិមនថកបុងលតកូលណា ឈ យ្ ោះថ្វមានភតថឈហើយ 
ឈោកចូលឈៅកាន់លតកូលទាងំឡាយឈផសងវញិ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមាន
 ម័យ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ (អញ្ញរត សមយា បាចិតតយិ)ំ”  ន
ឈ ចកឋថី្វ ឈលើកប្លងប្ត ម័យទាងំ ២ លបការមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ
ឈនាោះឈចញ លប ិនឈបើភកិខុ ឈនាោះចូលឈៅកានល់តកូលដថ្ទ ឈៅឈពលប្ដលថ្ថងលតង់

មិនទានក់នវងឈៅឈទ ។ កាលឈបើដូឈចបោះ ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈឈោក
្នចុោះកាន់ឧបចារៈថ្នផធោះ ។ កាលភកិខុ ឈនាោះ្នហួ ធរណីទាឝ រ ១ ជហំាន 
ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដមួយឈផសងឈទៀត ។ កបុងកាល្នហួ  ២ ជហំាន ឈោក
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងរាជលរឹោះ ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុដល់នូវការលតច់ឈៅ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានអនុបផញ្ដតថ ិ ៤ 
យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- សនតំ ភកិខុ ំអន្នបចុាា = មិន នោឬល ប់ភកិខុផងោប ប្ដលមានឈៅ 
២- បុបរភតត ំ  = កបុងឈពលមុនភតថ 
៣- បចាាភតត ំ  = កបុងឈពលឈលកាយភតថ 
៤- អញ្ញរត សមយា = ឈវៀរប្លងប្តមាន ម័យ 

  ិកាខ បទឈនោះ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វ នទទួលនិមនថ កបុងការប្ដលមនិ នទទួលនិមនថ ឬភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនិមនតិតសញ្ញិស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមិន នទទួលនិមនថ 
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២- សមបយ = ភកិខុមាន ម័យ 
៣- សនតំ ភិកខុំ អាបុចឆតិាា = ភកិខុោភកិខុផងោប  ប្ដលមានឈៅ 
៤- អសនតំ អន្នបចុឆិតាា បវិសបតា = ភិកខុមិនមានភិកខុ នឹងល ប់ោ ឈហើយ
ចូលឈៅ 

៥- អញ្ញសស្ ឃបរន វា ឃរូបចាបរន វា មបគាា បហាតិ បតន គ្ចឆបតា = ភកិខុ
ឈដើរតមផវូ វផធោះឬតមឧបចារៈផធោះរប ់អបកដថ្ទ 

៦- អនតរារាមភិកខុនបូស្សយតតិថិយបសយ្យប្បដ្ិកកមនភតតយិឃរាន ិ   
គ្ចឆបតា = ភិកខុ ឈៅកានច់ឈនាវ ោះអារាម, លឈំៅភិកខុ នី, ការលត ប់ពីលឈំៅ
តិរ ទយិ និងផធោះមាច  ់ភតថ 

៧- អាបទាស ុ   = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បញ្ចននំ បភាជន្ននំ អញ្ញតបរន និមនតនសាទិយនំ = ឈលតកអរកបុងការ
និមនថឈោយឈភាជនណាមួយ បណាឋ ឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ង 

២- សនត ំភិកខុ ំអន្នបចុឆន្ន = មិន នោភកិខុផងោប ប្ដលមានឈៅ 
៣- ភតតយិឃរបតា អញ្ញស្ស ឃរស្ស បបវសនំ = ចូលឈៅកាន់ផធោះដថ្ទ អពីំ
ផធោះមាច  ់ភតថ 

៤- មជ្ឈនតិកានតិកកបោ = ថ្ថងលតង់មិនទាន់ឈលជឈៅ 
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៥- សមយស្ស វា អាបទាន ំ វា អភាបវា = ទាងំ មយ័កម៏ិនមាន ទាងំ
ឈ ចកឋីអនថរាយក៏មិនមាន  

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងបឋមកឋិន ិកាខ បទ (រឺជា
កឋិន មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
កិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។  

ពណ៌នាចារតិថ ិកាខ បទទី ៦ ថ្នអឈចលកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- មហានាមសកិាា បទ 
៧- អគ្លិាបនន ភិកខនុ្ន ចាតោុាសប្បចចយប្បវារណា សាទតិព្វា, 

អញ្ញរត បនុបប្វារណាយ, អញ្ញរត និចចប្បវារណាយ, តបតា បច ឧតតរ ឹ
សាទិបយយ្យ, បាចិតតយិ ំ។ 

៧- ភិកខុមិនមានជងំឺ លតូវឈលតកអរនឹងការបវារណាឈោយបចច័យកណំត់លតឹមបួន
ប្ែ, ឈវៀរប្លងប្តឈរ នបវារណាប្ថមឈទៀត, ឈវៀរប្លងប្តឈរ នបវារណា
ជានិចច, ឈបើឈលតកអរឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ, លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាមហានាមសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងមហានាម ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ការបវារណាឈោយបចច័យកណំត់លតមឹ ៤ ប្ែ (ចាតោុាសប្បចច-
យបប្វារណា)” រឺ ការបវារណាឈោយបចច័យចឈំ ោះភិកខុមានជងំឺ កបុង ៤ ប្ែ ។ 
 ករទាងំអ ់ឈនាោះ រឈឺ លឈោយសារប្តទាកទ់ងនឹងវតទុ  ។ ឈ ចកឋីពនរល់កបុង
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 ករទាងំឈនាោះដូឈចបោះ កុថំ្វឈ ើយការបវារណាឈោយបចចយ័កណំតល់តមឹ ៤ ប្ែ      
 ូមផកីារបវារណាទាងំអ ់ ឈទាោះជាការបវារណាបប្នទមឈទៀតកឋី ការបវារណាជា
និចចកឋ ីរឺភកិខុ លតូវប្តឈលតកអរ ។ ភិកខុមនិរបផបីដិឈ ធថ្វ “ឥ ូវឈនោះ អាតយ ឥតមាន
ជងំឺឈទ” ដូឈចបោះឈ ើយ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើមានជងំ ឺភកិខុ លតវូលទាថំ្វ “អញនឹង ុ”ំ ។ លតង់

 ករថ្វ “ឈបើឈលតកអរឲរឈលើពីកណំត់ឈនាោះឈៅ (តបតា បច ឧតតរ ឹសាទបិយយ្យ)” 
មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ លប ិនឈបើការបវារណាទាងំឈនាោះ ឈរ នឈធឝើការកណំត់រាលតឬី
ឈភ ជជៈ ភិកខុ លតូវ ុរំាលតបី៉ាុឈណាត ោះ ឬឈភ ជជៈប៉ាុឈណាត ោះចុោះ ។ កាលឈបើដូឈចបោះ ឈបើភិកខុ
ឈនាោះ ុឈំភ ជជៈ កបុងការប្ដលមិនចា ំច់ឈធឝើជាឈភ ជជៈ ឬឈោក ុឈំភ ជជៈឈផសង 
កបុងការប្ដលចា ំច់ឈធឝើឈភ ជជៈឈផសង ឈលើ ពីកណំត់ថ្នរាលតី ឬឈលើ ពីកណំត់
ថ្នឈភ ជជៈឈនាោះ ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងប្ដន កកៈ ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុឈំភ ជជៈ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ តកិ ចតិថ-ិ
យៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលើ ឈនាោះ កបុងការប្ដលមិនឈលើ ឈនាោះ ឬភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន តទតុតរឹ ន តទុតតរិសញ្ញិបន្ន = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនឈលើ 
ឈនាោះ កបុងវតទុ ប្ដលមនិឈលើ ឈនាោះ 

២- បយហ ិបភសបជជហ ិវា បវារិបតា = ភិកខុ ុឈំភ ជជៈតមប្ដលឈរបវារណា 
៣- តបតា អបញ្ញហ ិវា អធិកតបរហ ិវា អបតថ សតិ យថាភូត ំអាចិកខតិាា 

វិញ្ជាបបនតស្ស = ភិកខុ ល ប់តមពិត ុនូំវឈភ ជជៈឈផសងពីឈនាោះ ឬកឈ៏លើ 
ឈនាោះ កាលឈបើមានឈហតុ 

៤- យាសុ ច រតតសីុ បវារបិតា = ភកិខុ ុតំមប្ដលឈរបវារណាកបុងរាលត ី
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៥- តា អតិកកមតិាាប ិ អបតថ សត ិ យថាភូត ំ អាចិកខិតាា វញិ្ជាបបនតស្ស = 
ភិកខុ ល ប់តមពិត ុហួំ រាលតីប្ដលឈរបវារណា ឈៅឈពលប្ដលមានឈហតុ 

៦- បយ ច ញាតបក វា = ភិកខុ ុចំឈំ ោះជនប្ដលជាញត ិ
៧- បុគ្គលិកប្បវារណាយ បវារិបត វា = ភកិខុ ុចំឈំ ោះជនប្ដល ន
បវារណាឈោយបវារណាចឈំ ោះបុរគល 

៨- អញ្ញស្ស វា អតាាយ   = ភិកខុ ុឈំដើមផអីបកដថ្ទ 
៩- អតតបន្ន វា ធបនន វញិ្ជាបបនត ិ = ភិកខុ ុឈំោយលទពររប ់ែវួន  
១០- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១១- មិតតចិតតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១២- បវទនដ្ដអសស្   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១៣- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សង្ឃប្បវារណតា  = ជារប ់បវារណាចឈំ ោះ ងឃ 
២- តបតា ឧតតរ ឹបភសជជវិញ្ញតតិ  =  ុឈំភ ជជៈឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះ 
៣- អគ្ិលានតា   = ឥតមានជងំ ឺ
៤- បរិយន្នាតិកកបោ  = ហួ កណំត់ឈនាោះ 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ (រជឺា  

 ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាមហានាម ិកាខ បទទី ៧ ថ្នអឈចលកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៨- ឧយយតុថអសនាសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភិកខ ុ ឧយយ្ុតត ំ បសនំ ទស្សន្នយ គ្បចឆយ្យ, អញ្ញរត            

តថារបូប្បចចយា, បាចិតតយិំ ។  

៨- ភិកខុណាមួយ ឈៅឈដើមផឈីមើលកងទព័ប្ដលឈរឈលើកឈចញឈៅ, ឈវៀរប្លងប្ត
មានឈហតុមាន ភាពដូឈចាប ោះ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៨- ពណ៌នាឧយយតុថអសនាសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧយរុតថឈ នា ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្ដលឈរឈលើកឈចញឈៅ (ឧយយ្ុតតំ)”  នឈ ចកឋថី្វ ប្ដលឈរឈធឝើ
ការបញ្ជូ នឈចញឈៅអពីំល ុក ។  ករថ្វ “កងទព័ (បសន)ំ”  នដល់ ឈ នា
លបកបឈោយអងគ ៤ (ចតរុងគបសន្ន)១ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមានឈហតុមាន
 ភាពដូឈចាប ោះ”  នឈ ចកឋីថ្វ ពំុមានឈហតុ មរួរឈដើមផឈីមើលទាល់ប្តឈសាោះ ។ 
ភិកខុ ឈដើរឈៅឈមើល លតូវអាបតថិទុកកដលរប់ៗ  ជហំាន ។ ភិកខុឈរកបុងទ សនូបចារៈ
ឈមើល លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ ប្ដលឈៅថ្វ ទ សនូបចារៈ រឺជាកប្នវងប្ដលឈោក
ឈរឈមើល ។ ប៉ាុប្នថកាលប្ដលឈោកលោះទ សនូបចារៈឈនាោះ ឈមើលមឋងឈហើយមឋង
ឈទៀត ឈោកលតូវអាបតថិ ចិតថិយៈ លរប់ៗ  លបឈយារ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈមើលកងទព័ ។ លតង់ ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមានឈហតុមាន ភាព
ដូឈចាប ោះ (អញ្ញរត តថារបូប្បចចយា)” ឈនោះ រជឺាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ 
ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ កបុងការឈៅឈមើលកងទព័
                                                           
១
 ចតុរងគឈ នា រពឺលទាហាន មានអងគ ៤ រ ឺពលដរំ ី១, ពលឈ ោះ ១, ពលរឈទោះ ១, ពលឈថយើរឈជើង ១ ។ 
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មួយកងៗ បណាឋ កងទព័ដរំជីាឈដើម ភិកខុ លតូវអាបតថិទុកកដ តមនយ័ប្ដល ន
ឈ លឈហើយនុោ៎ះឯង ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈរឈលើកឈចញឈៅ កបុងកងទព័
ប្ដលឈរមនិឈលើកឈចញឈៅ និងភិកខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដយា៉ា ង
ឈនាោះដូចោប  ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនុយយ្ុតតសញ្ញិបន្ន = ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វកងទព័ប្ដលឈរមនិ
ឈលើកឈចញឈៅ 

២- អារាបម ឋតាា បស្សបតា = ភិកខុឈរកបុងអារាមឈមើល 
៣- អតតបន្ន ឋបិតាកាសំ អាគ្ត ំ បសស្បតា = ភិកខុ ឈមើលកងទព័ប្ដលមក
កានទី់ឈររប ់ែវួន 

៤- បដ្ិបថំ អាគ្ចឆនតញ្ច បស្សបតា = ភិកខុ ឈមើលកងទព័ប្ដលមកលចា ផវូ វោប  
៥- តថារបូប្បចចបយ សតិ   = ភកិខុមានឈហតុមាន ភាពដូឈចាប ោះ 
៦- អាបទាស ុ   = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៧- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៨- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១០- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧយ្យតុតបសន្ន   = កងទព័ប្ដលឈរឈលើកឈចញឈៅ 
២- ទស្សនតាាយ គ្មនំ  = ឈៅឈដើមផឈីមើល 
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៣- អនុញ្ជាបតាកាសបតា អញ្ញរត ទសស្នំ = ឈមើលកបុងកប្នវងឈផសងែុ ពី
ទីអនុញ្ញដ ត 

៤- តថារូបប្បចចយស្ស វា អាបទាយ វា អភាបវា = មនិមានឈហតុមាន
 ភាពដូឈចាប ោះ ឬមិនមានឈ ចកឋីអនថរាយ  

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ (រឺ
ជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
ឈោកវជជៈ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣ ។  

ពណ៌នាឧយរុតថឈ នា ិកាខ បទទី ៨ ថ្នអឈចលកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- អសនាវសសកិាា បទ 
៩- សិយា ច តស្ស ភិកខបុន្ន បកាចិបទវ បចចបយា បសន ំគ្មន្នយ, ទវិរតត-

តិរតតំ បតន ភិកខនុ្ន បសន្នយ វសិតពវ ំ ។ តបតា បច ឧតតរឹ វបសយយ្,    
បាចតិតយិំ ។  

៩- ឈបើភកិខុ ឈនាោះមានឈហតុអឝីមួយ រួរនឹងឈៅកាន់កងទព័, ភកិខុ ឈនាោះលតូវឈៅកបុង
កងទព័ ន លតឹមពីររាលតឬីបីរាលតី ។ ឈបើឈៅឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ, 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៩- ពណ៌នាអសនាវសសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈ នាវា  ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “ឈបើឈៅឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ (តបតា បច ឧតតរឹ)” រឺឈៅ
ឈលើ ពី ៣ រាលតីឈៅ ។ កាលឈបើ ុរយិាអ ឋងគតកបុងថ្ថងទី ៤ កុថំ្វឈ ើយឈោកឈរ 
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ឬអងគុយ ឬឈដក កបុងកងទព័ ឈទាោះបឈីោក ឈលមចឥរយិាបថណាមួយឈោយឫទនិ 
ឰដ៏អាកា កឈ៏ោយ ករ៏ង់លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈដូចោប ប្ដរ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈៅកបុងកងទព័ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ តកិ -
ចិតថិយៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលើ រាលតី កបុងកាលមិនលរបប់ីរាលតី ឬភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូអាបតថិទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឱនកសញ្ញិស្ស = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមនិទានល់រប់រាលត ី
២- តតយិា រតតិយា បរុារណុា និកខមិតាា បុន វសបតា = ភិកខុ ឈចញឈៅមុន
អរុណរោះថ្នរាលតីទី ៣ ឈហើយចូលមកឈៅមឋងឈទៀត 

៣- គ្លិានស្ស វា = ភិកខុមានជងំឺ ឈៅ 
៤- គ្ិលានករណីបយន វា វសបតា = ភកិខុ ឈៅឈោយសារមានជងំចឺា ំច ់
៥- បដ្ិបសន្នយ រទុាាយ បសន្នយ = ភិកខុ ឈៅកបុងកងទព័ប្ដលលតូវកងទព័  
បដិបកសឈឡាមព័ទន 

៦- បកនច ិបលពិុទធសស្ = ភិកខុមានបលិឈ ធឈោយបលិឈ ធណាមួយ 
៧- អាបទាស ុ   = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- តិរតាាតិកកបោ បសន្នយ  = ភកិខុ ឈៅហួ បរីាលត ីកបុងកងទព័ 
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២- សុរិយស្ស អតថងគបោ   =  ុរយិាអ ឋងគត 
៣- គ្ិលានតាទីន ំអភាបវា  = ឥតមានជងំជឺាឈដើម 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាឈ នាវា  ិកាខ បទទី ៩ ថ្នអឈចលកវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- ឧអយាធិកសកិាា បទ 
១០- ទវិរតតតិរតតបញ្ច ភិកខ ុបសន្នយ វសោបន្ន, ឧបយ្ោធិក ំវា ពលគ្គ ំវា 

បសន្នព្យហូំ វា អនីកទស្សនំ វា គ្បចឆយ្យ, បាចតិតិយ ំ។  

១០- កាលឈបើភិកខុ ឈៅកបុងកងទព័ កណំត់ពីររាលតបីរីាលតីឈហើយ ឈៅកានទី់ប្ដល
ឈរចាំងោប កឋ ី ទីប្ដលឈរលតួតពលកឋី ទីតងំឈៅថ្នកងទព័កឋ ី ទី លមាបច់ាត់
កផួនទព័កឋី, លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។  

១០- ពណ៌នាឧអយាធិកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧឈយាធិក ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 កងទព័ទាងំឡាយប្ដលឈរឈលើកឈចញឈៅចាំងោប  កបុងកប្នវងឈនាោះ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ កប្នវងឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ទីប្ដលឈរចាងំោប  (ឧបយោ្ធិក)ំ ។ ឈនាោះជា
ឈ យ្ ោះថ្នទីកប្នវងលបយុទនលបហារោប  ។ ពួកឈរប្តងដងឹចុងថ្នពល កបុងកប្នវងឈនាោះ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កប្នវងឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ទីប្ដលឈរលតតួពល (ពលគ្គ)ំ ។  ន
ឈ ចកឋថី្វ កប្នវងរាប់ចនួំនពល ។ កប្នវង លមាបច់ល័តកងទព័ឈចញ ឈៅថ្វ ទី
តងំឈៅថ្នកងទព័ (បសន្នព្យហូំ) ។  ករឈនាោះជាឈ យ្ ោះឈៅឈៅឈលើឈ នានិឈវ ន ៍
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(កប្នវងឈៅអាល ័យជានិចចរប ់កងទព័) ។ កប្នវងពិនិតរឈមើលកផួនទព័ ឈ យ្ ោះថ្វ 
ទី លមាបច់ាត់កផួនទព័ (អនីកទស្សន)ំ ។ ប្ដលឈៅថ្វ កផួនទព័ រដឺរំមីានទព័ 
១២ នាក,់ ឈ ោះ មានទព័ ៣ នាក,់ រឈទោះមានទព័ ៤ នាក១់, ដូឈចបោះ ឈបើនិយាយតម
លកខណៈឈនោះ ដរំ ីយា៉ា ងឈហាចណា ់ មាន ៣ កាល ឈទើបឈៅថ្វ កផួនទព័ដរំ ី
 ន ។ ចបំ្ណកខាងកផួនទព័ឈ ោះ និងកផួនទព័រឈទោះវញិ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះ
ដូចោប  ។ ចបំ្ណកឯទព័ប្ដលមានអាវុធកបុងថ្ដ យា៉ា ងឈហាចណា ់ មាន ៤ នាក ់
ឈទើបឈៅថ្វ កផួនទព័ឈថយើរឈជើង ន ។ កាលឈបើភិកខុ ឈៅឈដើមផនឹីងឈមើលនូវកផួនទព័
ណាមួយ បណាឋ កផួនទព័ទាងំ ៤ ឈនាោះ ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ លរប់ៗ  ជហំាន ។ 
កាលឈបើភិកខុឈរកបុងទ សនូបចារៈឈមើល ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ កប៏៉ាុប្នថ
កាលឈបើឈោកឈៅហួ ផុតពីឧបចារៈ ឈមើលមឋងឈហើយមឋងឈទៀត ឈោកលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ លរប់ៗ  លបឈយារ ។  ករដឈ៏   អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័
ប្ដលឈ លឈហើយ កបុងឧយរុតថ ិកាខ បទផងចុោះ ។ ប៉ាុប្នថកបុង ិកាខ បទឈនោះ ពំុមាន
លបឈភទថ្នអាបតថិឈទ ។  

 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ (រជឺា
ឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាឈោកវជជៈ, 
អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ពណ៌នាឧឈយាធកិ ិកាខ បទទី ១០ ថ្នអឈចលកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
អឈចលកវរគទី ៥ ចប់ ។ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/២០២ ។ 
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៦- សរុបានវគគ 
១- សរុបានសកិាា បទ 

១- សរុាបមរយបាបន បាចិតតយិំ ។ 

១- ភិកខុផឹក ុរានិងឈមរយ័ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នាសរុបានសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ុរា ន ិកាខ បទទី ១ ថ្ន ុរា នវរគ ដូចតឈៅ ៖ 

លតង់ ករថ្វ “ផឹក ុរានិងឈមរយ័ (សុរាបមរយបាបន)” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ 
 ុរា (លសា) រជឺាឈលរឿងល វងឹប្ដលឈរឈធឝើអពីំឈមៅជាឈដើម១ ។ ឈមរយ័ រឺជាឈលរឿង
តលមាបំ្ដលឈរឈធឝើអពីំទក ឈឈើជាឈដើម២ ។ កាលឈបើភកិខុផឹក ុរាឬឈមរយ័ទាងំពីរឈនាោះ 
រាប់ចាបត់ងំពីពូជល វងឹឈនាោះមក  ូមផបី៉ាុនចុង ផូវ ឈោកលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ 
លរប់ៗ  លបឈយារ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុឈកា មភ ី ល រពនលពោះសារ-
តឈតទរ ឈល ោះឈដើមឈហតុផកឹទឹកល វងឹ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តកិ-
 ចតិថិយៈ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលរឿងល វងឹ កបុងឈលរឿងមនិល វងឹ ឬភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អមជជសញ្ញិសស្ = ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមិនប្មនឈលរឿងល វងឹ 

                                                           
១
 ប្ដលឈៅថ្វ  ុរា រ ុឺរាឈធឝើឈោយឈមៅ ១,  ុរាឈធឝើឈោយនំ ១,  ុរាឈធឝើឈោយ យ ១,  ុរាប្ដលឈរោក់ពូជ
 ុរា ១,  ុរាប្ដលឈរលបកបលពមឈោយឈលរឿងផសឈំផសងៗ ១ ។   
២ ប្ដលឈៅថ្វ ឈមរយ័ឈនាោះ រទឹឺកលតបំ្ដលឈរឈធឝើឈោយទក ឈឈើ ១, ទឹកលតបំ្ដលឈរឈធឝើឈោយប្ផវឈឈើ ១, ទឹកលត ំ
ប្ដលឈរឈធឝើឈោយប្ផវចនធន៍ ឬឈរឈធឝើឈោយទឹកឃយុ  ំ១, ទឹកលតបំ្ដលឈរឈធឝើឈោយទឹកអឈំៅ ១, ទឹកលតបំ្ដលឈរលបកប
លពមឈោយឈលរឿងផសឈំផសងៗ ១ ។ 
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២- អមជជំ មជជវណណគ្នធរសំ បលាណបសាចិរក ំបិវបតា = ភកិខុផកឹថ្វប ឈំោ-
ណឈសាចិរកៈ១មានពណ៌, កវិន និងរ ដូចឈលរឿងល វងឹ ប្តមនិល វងឹ 

៣- សុតតំ វា បិវបតា វា = ភិកខុផកឹថ្វប ងំងុយឈដក 
៤- សគាាហាបនតថ ំ ឦសកំ មជជំ បកខិបតិាា សូបាទនីិ បចនតិ បតស ុ  

សូបសមា្កាទីស ុ= ភិកខុហុតនូវ មវជាឈដើមប្ដលឈរចមអិនោកឈ់លរឿង    
ល វងឹតចិតួច កបុងឈពលឈធឝើការចមអិន មវជាឈដើមឈនាោះ ឈដើមផឲីរផុយសាច ់
(សគាាហាបនតថ)ំ 

៥- អាមលករសាទហីិ អមជជំ មជជសទិសំ អរដិ្ឋំ កបរានតិ តំ បិវបតា = ភកិខុ
ផឹកថ្វប អំរដិឌៈ២ប្ដលឈរឈធឝើអពីំរ ថ្នប្ផវ ម៉ាជាឈដើម ហាក់ដូចជាឈលរឿងល 
វងឹ ប្តមិនល វងឹឈទ 

៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 

                                                           
១
 វ.ិ មហាវ. ៧/២៥៧ ប្ចថ្វ ថ្វប បំ្ដលឈ យ្ ោះថ្វ ឈោណឈសាចរិកៈ រថឺ្វប មួំយលបឈភទប្ដលផសឈំោយរ លរប់
លបឈភទ ។ រមភរី មនថបាសាទិកា អដឌកថ្វវនិយបដិក តតយិ រាជកិ វនីិតវតទុ វណតនាប្ចងថ្វ  នឮថ្វ ឈរឈធឝើ
ោក់ប្ផវ ម៉ា កនធួតថ្លព  ម៉ាពិឈភរ ឈលរឿងចត់ និងល ូវទាងំពួងមានល ូវសាលីជាឈដើម និងអបរណតជាតមិាន
 ប្ណឋ កលងជាឈដើម និង យថ្នល ូវ ៧ លបឈភទ មានល ូវសាលីជាឈដើម និងប្ផវឈឈើទាងំពួងមានប្ផវឈចកជាឈដើម 
និងលពំង់ឈឈើទាងំពួង មានលពំង់ឈដឋ  និងកាឈកាោះជាឈដើម និងលត ីសាច់ និងឈភ ជជៈជាឈលចើន មានទឹកឃយុ  ំ ទឹក
អឈំៅ អបំលិ ិននវៈជាឈដើម ឈហើយលតកំបុងភាជន៍ បទិមាត់ភាជន៍ឲរជតិ ទុកឲរយូរកណំត់ ១ ឆ្ប  ំ២ ឆ្ប  ំឬ ៣ ឆ្ប ក៏ំ
 ន ។ ថ្វប ឈំនាោះក៏ឆអនិលអ មានពណ៌ដូចទឹកប្ផវលពីង  លមាប់ឆ្ន់ប្កឈរារែរល់ កអក ឃវង់  គមឈលឿង និងឫ ដូង
 ទជាឈដើម មា៉ាងឈទៀត ជាថ្វប  ំលមាប់ឆ្ន់ឈលកាយ យ ។ ឈភ ជជៈជាថ្វប រំោំយអាហារប្ដលឈ យើឈោយឈោណ
ឈសាចរិកៈឈនាោះ មនិមាន ។ ចឈំ ោះភកិខុ ប្ដលអា ធ អាចឆ្ន់ នតមធមយត ចបំ្ណកឯភកិខុមនិអា ធ លតូវ
ឆ្ន់ទឹកប្ដលោយឈោយឈោណឈសាចរិកៈឈនាោះ ។  
២ ថ្វប បំ្ដលឈរឈធឝើឈោយរ ថ្នប្ផវឈឈើ មានប្ផវកនធួតថ្លពជាឈដើម។ 
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១- មជជភាបវា ច   = ឈលរឿងល វងឹ 
២- តស្ស បានញ្ច   = ផឹកឈលរឿងល វងឹឈនាោះ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ (រឺ
ជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
ឈោកវជជៈ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ពណ៌នា ុរា ន ិកាខ បទទី ១ ថ្ន ុរា នវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- អងគុលបិផអតាទកសកិាា បទ 
២- អងគុលិបប្បតាទបក បាចតិតយិំ ។ 

២- ភិកខុចាកល់កឈ កលបប្លងោប  ឈោយជនវួញរឺលមាមថ្ដ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។  

២- ពណ៌នាអងគលុបិផអតាទកសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអងគុលិបផឈតទក ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 

  ករថ្វ “ចាក់លកឈ កលបប្លងោប ឈោយជនវួញរឺលមាមថ្ដ (អងគុលិបប្-
បតាទបក)”  ឈំៅដល់ ការយកលមាមថ្ដឈៅចាកច់ទីំជតិថ្នឈកវៀកជាឈដើម ។ ន័យ
មួយឈទៀត ភកិខុមានបណំងឈ ើចឈលង យក ររីាវយវៈណាមួយឈៅប៉ាោះឧប មផនប
ផងោប ឈធឝើឲរភាញ កភ់ាវ ត់ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភកិខុ   
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ ើចឈលងឈោយជនវួញរឺលមាមថ្ដ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ      
អនាណតថិកៈ, តិក ចតិថយិៈ ។ តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ 
ទាងំភិកខុ នីកជ៏ាអនុប មផនបរប ់ភកិខុ  ទាងំភិកខុក៏ជាអនុប មផនបរប ់ភិកខុ នី ។ កបុង 
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វតទុជាបនឹ់ងកាយជាឈដើម ភិកខុ លតូវអាបតថទុិកកដដូចោប  កបុងទីទាងំពួង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត  
១- ន ហសា្ធិបា្យស្ស   = ភកិខុោយ នបណំងនឹងឈលងឈ ើច 
២- សត ិករណីបយ អាមសបតា  = ភកិខុប៉ាោះឈៅឈពលមានការចា ំច ់
៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ហសា្ធបិ្ាយតា = ភិកខុមានបណំងឈលងឈ ើច 
២- ឧបសម្បននស្ស កាបយន កាយាមសនំ = ភិកខុប៉ាោះកាយរប ់
ឧប មផនប ឈោយកាយ  
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងបឋម រាជិក ិកាខ បទ (រឺជា

បឋម រាជកិ មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
អកុ លចិតថ, មានឈវទនា ២)។  
ពណ៌នាអងគុលិបផឈតទក ិកាខ បទទី ២ ថ្ន ុរា នវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ។ 

 
៣- ហសសធមមសកិាា បទ 

៣- ឧទបក ហសស្ធបមម បាចតិតយិំ ។   

៣- ភិកខុ ឈលងទឹក លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 
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៣- ពណ៌នាហសសធមមសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងហ សធមយ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈលងទឹក (ឧទបក ហស្សធបមម)”  ឈំៅដល់ ការឈលងកមានថ
កបុងទឹក ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុណាមានបណំងឈលងកបុងទឹកលតឹមខាងឈលើប្ភបក
ឈោឈ ើងឈៅ មុជកឋ ីឈងើបកឋ ីប្ហលកឋី កាលប្ដលភិកខុ ចុោះឈៅឈដើមផឈីធឝើការមុជជាឈដើម 
ឈោករប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ លរប់ៗ វារៈថ្នជហំានឈជើង ។ កបុងការមុជនិងការឈងើប 
ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ លរប់ៗ  លបឈយារ ។ ភកិខុ មុជឈៅខាងកបុងទឹក និងភិកខុ
ប្ហលឈោយទទោះថ្ដទទោះឈជើង និងភិកខុ ប្ហលឈោយអវយវៈណាមួយ ឈោកលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ លរប់ៗ លបឈយារ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពន តថរ វរគ-ិ
យភិកខុ  ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលងទឹក ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តកិ -
ចិតថិយៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលងទឹក កបុងការប្ដលមិន នឈលងទឹក ឬ
ភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ កាលឈបើភិកខុ ឈលងឈៅឈលើទូក យកថ្ដ
កឋី ឈជើងកឋី កណំាត់ឈឈើកឋ ី អបំ្បងកឋី ឈៅទោះទឹក ឬភកិខុ ឈលងសាចទឹកប្ដលឈៅកបុង
ភាជន៍កឋី ជោះទឹក យជាឈដើមកឋី  ចភក់កឋី កល៏តូវអាបតថិទុកកដ យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 
ក៏ប៉ាុប្នថការឆ្វ ករូ់ អកសរបភំវឺឈ ចកឋី រួរ ។  
 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន ហសា្ធិបា្យស្ស = ភកិខុោយ នបណំងនឹងឈលង 
២- សត ិ ករណបីយ ឱតរិតាា នមិមុជជន្នទីន ិ កបរានតស្ស = ភិកខុ ចុោះឈៅឈធឝើ
ការមុជជាឈដើម ឈៅឈពលមានការចា ំច ់

៣- បារំ គ្ចឆបតា   = ភិកខុ ប្ហលឈៅឈលតើយមាខ ង 
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៤- អាបទាស ុ  = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៥- ឧមមតតកស្ស  = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស  = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស  = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបរិបគាបផកតា  =ទឹកឈលើប្ភបកឈោឈ ើងឈៅ 
២- ហស្ាធិបា្បយន កីឡន ំ= ឈលងឈោយបណំងឈ ើច បាយ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងបឋម
 រាជកិ ិកាខ បទ (រជឺាបឋម រាជិក មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចតិថ, មានឈវទនា ២)។ 

ពណ៌នាហ សធមយ ិកាខ បទទី ៣ ថ្ន ុរា នវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- អនាទរយិសកិាា បទ 
៤- អន្នទរិបយ បាចិតតយិំ ។   

៤- ភិកខុមនិឈអើឈពើ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។   
៤- ពណ៌នាអនាទរយិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនាទរយិ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មិនឈអើឈពើ (អន្នទរិបយ)” រកឺារប្ដលមនិយកទុកោកច់ឈំ ោះ
បុរគល ឬចឈំ ោះធម៌ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុណាមួយកាលឈបើលតូវឧប មបផនប
ឈលកើនរលឹំកោ ់ឈតឿន តមបញ្ដតថិ ឈោកប្បរជាឈធឝើឈ ចកឋមីិនឈអើឈពើ ឈល ោះមនិ
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ចង់ឈធឝើតម កររប ់ឧប មផនបឈនាោះ ឬមិនចង់ ិកាធម៌ឈនាោះ ។ ភកិខុ ឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ឈល ោះឈ ចកឋីមនិឈអើឈពើឈនាោះ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុឈកា មភី ល រពនលពោះឆនបឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើការមិនឈអើឈពើ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក -
ចិតថិយៈ ។ កបុងអនុប មផនប ឈោកលតូវតិកទុកកដ ។ ភិកខុ ប្ដលលតូវឧប មផនបកឋ ី
អនុប មផនបកឋី ឈលកើនរលឹំកោ ់ឈតឿនឈោយ ករឈលៅពីបញ្ដតថិ ឈោយនយ័ជាឈដើម
ថ្វ “ទឈងឝើឈនោះមនិប្មនលបលពឹតថឈៅឈដើមផកីារដុ ខាតក់ិឈល ឈទ” ឈហើយឈោកមិន
យកចតិថទុកោក់ឈសាោះ ឈទាោះយា៉ា ងឈនោះក៏ឈោយ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដដូចោប  ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បបវណអិាគ្តំ បន ឧគ្គហំ គ្បហតាា ឯវំ អោហក ំ អាចរយិានំ 

ឧគ្គបហា បរិបចុាាត ិភណនតស្ស = ភិកខុយកការឈរៀនតមលបថ្ពណី មក
ឈ លថ្វ “ការឈរៀន ការសាក ួរថ្នពួកអាចាររឈយើង យា៉ា ងឈនោះ១” 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសម្បននសស្ បញ្ញបតតន វចនំ =  កររលឹំកោ ់ឈតឿនរប ់
ឧប មផនបល បតមបញ្ដតថិ 

២- អន្នទរយិករណំ   = មិនឈអើឈពើ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/២២០ ។ 
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  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រជឺា
អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាទុកខ-
ឈវទនាប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាអនាទរយិ ិកាខ បទទី ៤ ថ្ន ុរា នវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
៥- ភឹសបនសកិាា បទ 

៥- បយា បន ភិកខ ុភិកខុ ំភឹសាបបយ្យ, បាចតិតិយ ំ។ 

៥- ភិកខុណាមួយ បនាវ ចភកិខុផងោប , ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

៥- ពណ៌នាភសឹបនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងភសឹាបន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “បនាវ ច (ភសឹាបបយយ្)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ ឈនាោះនាយំករូបជា
ឈដើមចូលឈៅឈដើមផបីនាវ ចភិកខុផងោប  ឬនិយាយឈរឿងជាឈហតុនាឲំរភ័យខាវ ច ។ 
ប៉ាុប្នថឈទាោះឈរខាវ ចកឋី មនិខាវ ចកឋី ភកិខុអបកបនាវ ចឈរ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុបនាវ ចឈរ ។ សាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណតថិកៈ, តិក ចិតថិយៈ ។   
តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន ភឹសាបបតុកាមស្ស តថា កបរាបតា = ភិកខុ ឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះឥតមាន
បណំងចង់ឲរឈរខាវ ចឈទ 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
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៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា  = ជនជាឧប មផនប 
២- តស្ស ទស្សនស្សវនវិសបយ ភឹសាបបតកុាមតាយ វាយមនំ = 
ពាយាមកបុងវ ័ិយឲរអបកឈនាោះឈឃើញឬឮ ឈោយមានបណំងឲរឈរខាវ ច 

 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ  ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទខាងមុែ  (រឺ
ជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។  

ពណ៌នាភសឹាបន ិកាខ បទទី ៥ ថ្ន ុរា នវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អជាតិសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខុ អគ្លិាបន្ន វិសឹវន្នបបបកាា, បជាតឹ សោទបហយ្យ វា 

សោទហាបបយយ្ វា, អញ្ញរត តថារបូប្បចចយា, បាចតិតយិំ ។  

៦- ភិកខុណាមួយ មនិមានជងំឺ មានបណំងនឹងអាងំឈភវើងឈហើយ បង្គក ត់ឈភវើងែវួន
ឯងកឋ ី ឈលបើឈរឲរបង្គក តក់ឋ ី ឈវៀរប្លងប្តមានឈហតុមាន ភាពដូឈចាប ោះ ភកិខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៦- ពណ៌នាអជាតសិកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈជាតិ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មានបណំងនឹងអាងំឈភវើង (វិសីវន្នបបបកាា)” រឺ ចង់កឈដឋ  ។ 
 ករថ្វ “បង្គក ត់ឈភវើងែវួនឯង (បជាត ឹ សោទបហយ្យ)” រ ឺ ដុតឲរឈឆោះឈោយែវួន
ឯង ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមានឈហតុមាន ភាពដូឈចាប ោះ” រឈឺបើមនិមានឈហតុ រឺ
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ការដុតលបទីប ឬការបង្គក ត់ឈភវើងកបុងការដុត លត មាន ភាពប្បបឈនោះឈទ ។ កបុង
ឈនាោះ មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុបង្គក ត់ឈភវើងឈោយែវួនឯង រាបច់ាបត់ងំពី 
ឈរៀបអងកត់ឧ ឈរៀងមក រហូតដល់អណាឋ តឈភវើងមិនទាន់ឈឆោះឈ ើង ឈោកលតូវអាបតថិ
ទុកកដ លរប់ៗ  លបឈយារ ។ កបុងែណៈឈភវើងឈឆោះឈ ើង ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
កាលឈបើភិកខុ ឈលបើឈរឲរបង្គក ត់ឈភវើង ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈបង្គគ ប់ ។ ភកិខុ
បង្គគ បប់្តមួយដង ឯអបកបង្គក ត់កប៏ង្គក ត់ឈលចើនដង ឈទាោះយា៉ា ងឈនោះក៏ឈោយ ឈោក
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈប្តមួយប៉ាុឈណាត ោះ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងប្ដនភរគៈ ល រពនពួកភកិខុ ឈលចើន
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុនាោំប បង្គក ត់ឈភវើងអាងំ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានអនុបផញ្ដតថ ិ
២ ែរឺ ៖ 
១- អគ្ិលាបន្ន  = ភិកខុមិនមានជងំ ឺ
២- អញ្ញរត តថារបូប្បចចយា = ឈវៀរប្លងប្តមានឈហតុមាន ភាពដូឈចាប ោះ 

  ិកាខ បទឈនោះ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថកិៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភកិខុ
មានជងំឺ មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនមានជងំឺ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិ
ទុកកដ ។ ភិកខុ ឈលើកអងកត់ឧ ឈ ើង និងភិកខុ ឈលើកអងកត់ឧ ឈនាោះប្ដលមិនទាន់រលត់ 
ឈហើយោក់ទុកកបុងទី មរួរ កល៏តូវអាបតថទុិកកដយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើ
ភិកខុ ដុតនូវអងកត់ឧ ប្ដលរលតល់សាប់ ឈោកកល៏តូវអាបតថ ិចិតថិយៈប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- គ្ិលានសញ្ញសិ្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមានជងំ ឺ
២- អបញ្ញន កតំ វា = ភកិខុអាងំឈភវើងប្ដលអបកដថ្ទបង្គក តឲ់រ 
៣- វិតចឆិតង្ខារ ំវា វិសិបពវនតស្ស = ភិកខុអាងំរឈងើកឈភវើងប្ដលឈរឈរៀបឲរ 
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៤- បទីបបជាាតិកជន្នាឃរាទិបក តថារូបប្បចចបយ = ភិកខុមានឈហតុមាន
 ភាពដូឈចាប ោះរកឺារអុជលបទីប និងការបង្គក ត់ឈភវើងកបុងឈរាង យជាឈដើម  

៥- អាបទាស ុ   = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អគ្ិលានតា   = ឥតមានជងំ ឺ
២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា  = មនិមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៣- វិសិបពវតកុាមតា   = មានបណំងនឹងអាងំឈភវើង 
៤- សោទហន ំ    = បង្គក តឲ់រឈឆោះ 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល

 នឈ លឈហើយ កបុង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទផងចុោះ (រជឺា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាករិយិា, 
ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមាន
ឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាឈជាត ិកាខ បទទី ៦ ថ្ន ុរា នវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- នហានសកិាា បទ 
៧- បយា បន ភិកខ ុ ឱបរន្្ឍោស ំ នហាបយយ្យ, អញ្ញរត សមយា,     

បាចិតតយិំ ។ តតាាយំ សមបយា : ទិយប្្ោ ោបសា បសបសា គ្ោិហននតិ, 
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វស្ានស្ស បឋបោ ោបសា, ឥបចចបត អ្្ឍបតយ្យោសា, ឧណហសមបយា, 
បរិឡាហសមបយា, គ្លិានសមបយា, កមមសមបយា, អទាានគ្មន-
សមបយា, វាតវុដ្ឋសិមបយា, អយំ តតថ សមបយា ។ 

៧- ភិកខុណាមួយ មិនទាន់ដល់កណំត់កនវោះប្ែ ឈហើយងូតទឹក, ឈវៀរប្លងប្ត
មាន ម័យ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ ឈនោះជា មយ័ កបុង ិកាខ បទ
ឈនាោះរឺ : មួយប្ែកនវោះដឈ៏  ខាងចុងថ្នរិមារដូវ, មួយប្ែខាងឈដើមថ្នវ ាន 
រដូវ, រួមប្ែទាងំឈនោះលតូវជាពីរប្ែកនវោះ, ឈៅថ្វ  ម័យឈៅឋ ,  ម័យ អុោះសាអ ប;់ 
 ម័យប្ដលមានជងំ,ឺ  ម័យប្ដលឈធឝើការង្គរ,  ម័យប្ដលឈដើរផវូ វឆ្ង យ, 
 ម័យប្ដលមានែរល់និងឈភវៀង; ឈនោះជា មយ័ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។  

៧- ពណ៌នានហានសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនហាន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “ងូតទឹក (នហាបយយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុណាកបុងមជឈមិ-
ឈទ  ចាប់តងំពីថ្ថងងូតទឹកឈៅ មនិទានល់របក់នវោះប្ែ ឈោកក៏ឈរៀបចលំមអិត
ឬដី អិត រតិថ្វ “អញនឹងងូតទឹក” ឈវៀរប្លងប្តមាន មយ័ ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ
ទុកកដ លរប់ៗ  លបឈយារ ចាបត់ងំពីការឈរៀបចឈំនាោះមក ។ កបុងកាលងូតទឹកឈហើយ
ឈល ច ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ បណាឋ  មយ័ទាងំឡាយឈនាោះ ការលតមឹប្ត
ឈ  បរឈិវណ ក៏ឈៅថ្វ  ម័យប្ដលឈធឝើការង្គរប្ដរ (កមមសមបយា) ។ កាល
ឈបើភិកខុចង់ឈធឝើដឈំណើ រ កាលឈោកឈៅ នចមាង យកនវោះឈយាជន ៍ ឬលត ប់មកវញិ
 នចមាង យកនវោះឈយាជន៍ ឈៅថ្វ  មយ័ប្ដលឈដើរផវូ វឆ្ង យ (អទាានគ្មនសម-
បយា) ។ កាលភិកខុ លតូវែរល់មានធូលីហុយប៉ាោះ តណំក់ទឹកឈភវៀងធាវ ក់ឈលើកាយរប ់ 
ឈោក ២ តណំក់ ឬ ៣ តណំក់ របផលីជាបថ្វជា “ ម័យប្ដលមានែរល់និងឈភវៀង  
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(វាតវុដ្ឋិសមបយា)” ។  ករដ៏ឈ    ុទនប្តមានឈ ចកឋីង្គយយល់លសាបឈ់ហើយ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរោឹះ ល រពនពួកភិកខុ
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុងូតទឹកមនិដឹងលបមាណ ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លងប្តមាន
 ម័យ (អញ្ញរត សមយា)” ឈនោះ រជឺាអនុបផញ្ដតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ ប្ដលមាន ៦ 
យា៉ា ង ។  ិកាខ បទឈនោះ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុ
មានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមនិទាន់លរប ់កបុងកាលប្ដលឈលើ កនវោះប្ែ ឬភិកខុមានឈ ចកឋ ី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតិបរកសញ្ញិស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈលើ  
២- សមបយ នហាយនតស្ស = ភកិខុ ងូតទឹកកបុង មយ័ 
៣- បយា វា នទីបារ ំគ្ចឆបន្នា វាលិកំ ឧកកិរិតាា កតអាវាបដ្សុបិ នហា

យត ិ តសស្ = ភកិខុ ប្ដលឈៅឈលតើយ ធឹងមាខ ង ឈហើយងូតទឹកកបុងអណឋូ ង   
 ូមផបី្តឈរកាយែាចឈ់ធឝើ 

៤- បចចនតបិមស ុជនបបទសុ សបពវសំ = ភិកខុទាងំអ ់កបុងបចចនថជនបទ 
៥- អាបទាស ុ   = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- មជ្ឈិមបទស    = មជឈមិឈទ  
២- ឱនក្្ឍោបស ហាយន ំ = ងូតកបុងកាលមិនទានល់រប់កនវោះប្ែ 
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៣- សមយានំ វា នទបីារគ្មនស្ស វា អាបទានំ វា អភាបវា = មនិមាន
 ម័យ ឬមិនមានដឈំណើ រឈៅឈលតើយ ធឹងមាខ ង ឬកម៏និមានអនថរាយ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងឯ ក-
ឈោម ិកាខ បទ (រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, 
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នានហាន ិកាខ បទទី ៧ ថ្ន ុរា នវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- ទុពវណត ករណសកិាា បទ 
៨- នវ ំ បន ភិកខុបន្ន ចីវរលាបភន តណិណ ំ ទពុវណណករណាន ំ អញ្ញតរំ 

ទុពវណណករណ ំ អាទាតពវ ំ នីល ំ វា កទទម ំ វា កាឡសាម ំ វា ។        
អន្នទា បច ភិកខ ុតណិណំ ទុពវណណករណានំ អញ្ញតរ ំទពុវណណករណំ, 
នវំ ចីវរ ំបរភិុបញ្ជយ្យ, បាចិតតយិំ ។  

៨- ភិកខុ នចីវរថយីមកឈហើយ របផកីាន់យកនូវវតទុ លមាប់ឈធឝើឲរែូចពណ៌បីយា៉ា ង 
វតទុ លមាប់ឈធឝើឲរែូចពណ៌ណាមួយ រឺពណ៌ឈែៀវកឋី ពណ៌ភក់កឋី ពណ៌ឈលយ
ជាកំឋី ។ ឈបើភកិខុមិនកាន់យកនូវវតទុ លមាប់ឈធឝើឲរែូចពណ៌បីយា៉ា ង វតទុ លមាប ់
ឈធឝើឲរែូចពណ៌ណាមួយឈទ, ឈហើយឈលបើល  ់ចីវរថយ,ី លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៨- ពណ៌នាទុពវណត ករណសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុពឝណតករណ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ភិកខុណា នឈហើយ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ អបក ន (លភៈ) 
លភៈ (អបក ន) ឈនាោះឯង ក៏ឈលបើឈៅជា ោភៈ (អបក នឈហើយ) ។  នឈហើយនូវ
អឝី ។ នូវចីវរ ។ ចីវរដូចឈមឋច ? ។ ថយី (នវ) ។  រុបឈ ចកឋីមក រួរប្តលត ់ថ្វ “នវចី
វរោឈភន (អបក ននូវចីវរថយី)” ប្តលពោះអងគមនិឈធឝើការលុបអនុសា ិកៈឈចញ ឈទើប
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លត ់ “នវ ំ ចីវរលាបភន (អបក ននូវចីវរថយី)” ។ មានន័យថ្វ “ នទទួលចីវរថយី
ឈហើយ”១ ។ ចបំ្ណកឯ បន- ពធ លតង់កណាឋ លថ្នបទទាងំពីរ រលឺតឹមប្តជា
និ ត ពធប៉ាុឈណាត ោះ ។  ករថ្វ “ភិកខុ  (ភិកខនុ្ន)” រជឺា ករបង្គា ញឈៅភិកខុ ឈនាោះ
ថ្វឈោក នចីវរឈហើយ ។  ករដ៏ឈ   មានឈ ចកឋងី្គយយល់ ឈៅតមបទ
ឈនាោះៗ លសាប់ឈហើយ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានឈ ចកឋីវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ឈបើភិកខុ ន
ចីវរប្ដលលយមនឹងឈ វៀក លយមនឹងដណឋ ប់មកឈហើយ លតូវកាន់យកកបផពិនធុ លបមាណ
ប៉ាុនលោបប់្ភបក តឝឈកាង កឬប៉ាុនែបង តឝ ឈងកើច ណាមួយ លតង់ប្ផបកណាមួយថ្នចីវរ
ប្ដលលជលក់ឈល ចឈហើយឈនាោះ២ឈោយពណ៌ឈែៀវដូច រំទិនិក ៏ន ឈោយពណ៌
ឈែៀវដូច វឹកឈឈើក ៏ន ឈោយពណ៌ភក់ក ៏ន ឈោយពណ៌ឈលយ ឯណានីមួយក៏
 ន ឈហើយ ឹមឈលបើល  ់ចីវរឈនាោះចុោះ ។ កាលឈបើភកិខុមិនឈអើឈពើ ឈហើយឈលបើល  ់ 
ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មយ មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើន
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុមិនសាគ ល់ចីវរ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។     
តិក ចិតថយិៈ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិន នឈធឝើកបផពិនធុ  កបុងចីវរប្ដលឈធឝើ 
កបផពិនធុ ឈហើយ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

                                                           
១ វ.ិ មហាវ. ៨/១៦៩ ប្ចងថ្វ ពណ៌ចវីរមនិរួរឈលបើមាន ៧ យា៉ា ងរ ឺ១) សពវនីលកា = ចវីរពណ៌ឈែៀវ ុទន, ២) 
សពវបីតកា = ចវីរពណ៌ឈលឿង ុទន, ៣) សពវបលាហិតកា = ចវីរពណ៌លកហម ុទន, ៤) សពវមបញ្ជដ្ឋកា = 
ចវីរពណ៌ហងស ទ ុទន, ៥) សពវកណាហ = ចវីរពណ៌ឈលយ  ុទន, ៦) សពវមហារងគរតាា = ចវីរពណ៌លកហម
លកឈដ ុទន, ៧) សពវមហាន្នមរតាា = ចវីរពណ៌ឈលឿងទុ ុំទន ។  
២ វ.ិ មហាវ. ៨/១១៣ ប្ចងថ្វ ទឹកលជលក់ចវីរមាន ៦ យា៉ា ងរ ឺ១) មូលរជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពីឈមើម, ២)     ែននរ
ជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពីឈដើម, ៣) តចរជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពី មផក, ៤) បតថរជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពី វឹក, 
៥) បុបពរជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពីទក , ៦) ផលរជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពីប្ផវ ។ 
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 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាទិននសញ្ញសិ្ស = ភកិខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វ នោកក់បផពិនធុ ឈហើយ 
២- កបប្ប នបដ្ឋ = ភកិខុ ឈលបើល  ់ចីវរប្ដលមានកបផពិនធុ រលុប ត ់
៣- កប្បកបតាកាបស ជិបណណ = ភកិខុ ឈលបើល  ់ចវីរប្ដលោបទីឈធឝើកបផពិនធុ  
៤- កប្បកបតន អកប្បកបត សសំិពវិបត = ភិកខុ ឈលបើល  ់ចីវរប្ដលមនិ
 នឈធឝើកបផពិនធុ  ឈដរជាមួយនឹងចីវរប្ដល នឈធឝើកបផពិនធុ  

៥- បចាា អាបរាបិបតសុ អគ្គឡអនុវាតបរិភបណឌសុ តំ បរិភញុ្ជនតស្ស = 
ភិកខុ ឈលបើល  ់ចីវរឈនាោះ ឈៅឈពលប្ដលការប៉ាោះបណំោះថយ,ី ការោកអ់នុវាត, 
និងវតទពននចឈងកោះ ឈធឝើឈល ចឈហើយឈៅឈពលឈលកាយ 

៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វុតតប្បការស្ស ចីវរស្ស អកតកបប្តា = ចវីរមានលបការដូចឈ ល មនិ
 នឈធឝើកបផពិនធុ  

២- ន នដ្ឋចីវរាទិតា = ចីវរជាឈដើម មិន នែូចខាត 
៣- និវាសន ំវា បារុបនំ វា =  នឈ វៀកឬដណឋ ប ់
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ (រឺជា 

ឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ,  
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កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
កិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាទុពឝណតករណ ិកាខ បទទី ៨ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- វិកបផនសកិាា បទ 

៩- បយា បន ភិកខ ុ ភិកខុស្ស វា ភិកខនុយិា វា សិកខោន្នយ វា 
សាមបណរស្ស វា សាមបណរិយា វា សាមំ ចវីរំ វិកបប្បតាា អប្បចចុ-
ទាារកំ បរិភបុញ្ជយយ្, បាចិតតយិំ ។  

៩- ភកិខុណាមួយ  នវកិបផចីវរឈោយែវួនឯង ចឈំ ោះភកិខុផងោប កឋី ភិកខុ នីកឋី 
 ិកខមានាកឋ ីសាមឈណរកឋ ីសាមឈណរកីឋ ី ឈហើយឈលបើល  ់ចីវរប្ដលមនិទាន់
ឲរឈរដកវកិបផឈចញ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៩- ពណ៌នាវិកបផនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងវកិបផន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 លតង់ ករថ្វ “ នវកិបផ (វិកបបប្តាា)” មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ ការឈធឝើវកិបផ
មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុោវកិប្បន្ន = ការឈធឝើវកិបផកបុងទីចឈំ ោះមុែ 
២- បរមមោុវិកប្បន្ន = ការឈធឝើវកិបផកបុងទីក ំងំមុែ 
ដូចឈមឋច ឈៅថ្វ ការឈធឝើវកិបផកបុងទីចឈំ ោះមុែ ? រឺ ភិកខុដឹងថ្វចីវរមានមួយឬ

មានឈលចើន និងដឹងថ្វឈៅជិតឬឈៅឆ្ង យ លតូវឈ លថ្វ “ចីវរឈនោះ”, “ចីវរទាងំឡាយ
ឈនោះ”, “ចីវរឈនាោះ”, ឬថ្វ “ចវីរទាងំឡាយឈនាោះ” ដូឈចបោះឈហើយ លតូវនិយាយថ្វ “ែញុ ូំម
វកិបផចឈំ ោះអបក (តយុហំ វកិបប្បម)ិ” ។ ឈនោះជា មយុខាវកិបផនាមួយ ិន ។ លតឹម
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ប៉ាុឈណតោះ ចាត់ថ្វរួរទុកោក់ ន ។ ប៉ាុប្នថមនិរួរឈលបើល  ់ មិនរួរលោះឈចញ ឬមិន
រួរអធិោឌ នឈទ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើឈោកឈ លថ្វ “អបកចូរឈលបើល  ់ចីវររប ់ែញុ ,ំ ចូរ
ឈលបើល  ់ចីវរទាងំឡាយរប ់ែញុ ,ំ ចូរលោះឈចញ ឬអបកចូរឈធឝើតមបចចយ័”១ ឈនោះ
ឈ យ្ ោះថ្វ ដកវកិបផ (បចចុទធរៈ) ។ នយ័មួយឈោយប្ កឈទៀត រដឺឹងថ្វចីវរមួយ
ឬឈលចើន និងដងឹថ្វឈៅជិតឬឈៅឆ្ង យ ឈហើយឈ លយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  កបុង មាប ក់
ភិកខុ ឈនាោះ ដូឈចបោះ “ចីវរឈនោះ”, “ចីវរទាងំឡាយឈនោះ”, “ចីវរឈនាោះ” ឬថ្វ “ចីវរទាងំឡាយ
ឈនាោះ” លុោះឈ លដូឈចបោះឈហើយ កាន់យកឈ យ្ ោះរប ់នរណាមាប កប់្ដលែវួនឈពញ
ចិតថបផុំត បណាឋ  ហធមយកិទាងំ ៥ ណាមួយ ឈហើយលតូវឈ លថ្វ “ែញុ ូំមវកិបផ
ចឈំ ោះភិកខុ ឈ យ្ ោះតិ សៈ” ឬថ្វ “ែញុ ូំមវកិបផចឈំ ោះភិកខុ នីឈ យ្ ោះតិ ា, ចឈំ ោះ
 ិកខមានា, ចឈំ ោះសាមឈណរ, ចឈំ ោះសាមឈណរឈី យ្ ោះត ិា” ។ ឈនោះជា មយុខា
វកិបផនាមួយឈផសងឈទៀត ។ លតមឹប៉ាុឈណតោះ ចាតថ់្វ រួរទុកោក ់ន ។ កបុងការឈលបើ
ល  ់ជាឈដើម មិនរួរឈលបើល  ់ចីវរប្តមួយឈទ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុ ឈនាោះឈ លថ្វ 
“អបកចូរឈលបើល  ់ចីវរជារប ់ភិកខុ ឈ យ្ ោះត ិសៈ ។ ល ។ ចីវរជារប ់សាមឈណរ ី
ឈ យ្ ោះត ិា, ចូរលោះឈចញ, ឬថ្វអបកចូរឈធឝើតមបចច័យចុោះ” ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ដក
វកិបផ (បចចទុធរ) ។ តងំពីលោឈនាោះ  ូមផកីារឈលបើល  ់ជាឈដើម ករួ៏រប្ដរ ។ 
 ដូចឈមឋច ឈៅថ្វ ការឈធឝើវកិបផកបុងទីក ំងំមុែ ? រមឺានឈ ចកឋីយា៉ា ងឈនាោះ
ដូចោប  ភិកខុ លតូវដងឹថ្វចីវរមួយឬឈលចើន និងដឹងថ្វឈៅជិតឬឈៅឆ្ង យ ឈហើយឈ ល
ថ្វ “ចីវរឈនោះ”, “ចីវរទាងំឡាយឈនោះ”, “ចីវរឈនាោះ”, ឬ “ចីវរទាងំឡាយឈនាោះ” ឈហើយ
លតូវឈ លថ្វ “ែញុ ូំមឲរដល់ឈោកឈដើមផឈីធឝើវកិបផ” ។ ភិកខុ ឈនាោះលតូវ ួរថ្វ “ឈតើអបក

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៤៣ ។ 
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ណាជាមិលតឬជា នធិដឌមិលតរប ់អបក ?” បនាធ ប់មក ភិកខុ ឈលៅឈនោះលតូវឈ លតម
ន័យមុនពិត ថ្វ “ភកិខុ ឈ យ្ ោះត ិសៈ ។ ល ។ ឬថ្វ “សាមឈណរឈី យ្ ោះត ិា” ។ ភកិខុ
ឈនាោះលតូវឈ លឈទៀតថ្វ “ែញុ ូំមឲរដល់ភិកខុ ឈ យ្ ោះត ិសៈ” ។ ល ។ ឬថ្វ “ែញុ ូំមឲរ
ដល់សាមឈណរ ីឈ យ្ ោះត ិា” ។ ឈនោះឈៅថ្វ ការឈធឝើវកិបផកបុងទីក ំងំមុែ ។ លតឹម
ប៉ាុឈណតោះ រួរទុកោក ់ន ។  ូមផកីបុងការឈលបើល  ់ជាឈដើម កម៏ិនរួរឈលបើល  ់ប្ត
មួយប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុ ឈនាោះឈ លតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង
រឈបៀបឈធឝើវកិបផកបុងទីចឈំ ោះមុែទី ២ ថ្វ “អបកចូរឈលបើល  ់ចីវរជារប ់ភកិខុ ឈ យ្ ោះ
ឈនោះ, ចូរលោះឈចញ, ឬអបកចូរឈធឝើតមបចច័យ” ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ដកវកិបផ ។ តងំពីលោ
ឈនាោះឈៅ  ូមផកីារឈលបើល  ់ជាឈដើម រួរ ។  ូមផកីបុងការឈធឝើវកិបផ លត កម៏ានន័យ
យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  រុបឈ ចកឋីមក ភិកខុណាឈធឝើវកិបផចីវរចឈំ ោះភិកខុណាមួយ 
បណាឋ  ហធមយិកទាងំ ៥ តមវធិីឈធឝើវកិបផណាមួយ បណាឋ វធិឈីធឝើវកិបផ ២ លបឈភទ
ឈនោះ  ឈហើយឈធឝើការដកវកិបផចីវរប្ដលមិន នឈធឝើវកិបផតមនយ័ដូចឈ លឈហើយ 
ឬឈធឝើវនិយកមយ កាលឈបើភិកខុ ឈនាោះមនិកាន់ឈោយឈ ចកឋី បិទនសាប ល ឈហើយឈលបើ
ល  ់ ឈោកលតូវអាបតថិ ចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់ចីវរប្ដលមិន នដកវកិបផឈចញ ។ ជាសាធារណបផ-
ញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុអធិោឌ នចីវរឈនាោះកឋ ី លោះ
ឈចញនូវចីវរឈនាោះកឋី ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វ នដក
វកិបផ កបុងចីវរប្ដល នដកវកិបផឈហើយ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ ក៏លតូវអាបតថិ
ទុកកដយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  
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 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បចចទុាារកសញ្ញិស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ នដកវកិបផឈហើយ 
២- វិស្ាបសន បរិភញុ្ជនតស្ស  = ភិកខុ ឈលបើល  ់ឈោយឈ ចកឋី បិទនសាប ល 
៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ រឺ ៖ 
១- សាម ំ វិកប្បតិស្ស អបប្ចចទុាាបរា = ភិកខុ ឈធឝើវកិបផែវួនឯង មិន នដក
វកិបផឈនាោះឈចញ 

២- វិកប្បនូបគ្ចីវរតា  = ចីវរប្ដលរួរនឹងឈធឝើវកិបផ ន 
៣- បរិបភាបគា   = ការឈលបើល  ់ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងបឋមកឋនិ ិកាខ បទ 

(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាវកិបផន ិកាខ បទទី ៩ ថ្ន ុរា នវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- អបនិធានសកិាា បទ 
១០- បយា បន ភិកខ ុ ភកិខុស្ស បតត ំ វា ចីវរ ំ វា និសីទន ំ វា សូចឃិរ ំ វា 

កាយពនធន ំ វា អបនបិធយ្យ វា អបនធិាបបយ្យ វា, អនតមបសា         
ហសា្បបបកាាបិ, បាចតិតិយ ំ។  
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១០- ភកិខុណាមួយ ោកទុ់កែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរោក់ទុក នូវ លតកឋី ចីវរកឋី 
និ ីទនៈកឋី បពំងម់ជុលកឋី វតទពននចឈងកោះកឋី រប ់ភិកខុផងោប  ឈោយឈហាចឈៅ 
 ូមផលីោនប់្តមានបណំងនឹងឈ ើចឈលង, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

១០- ពណ៌នាអបនធិានសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអបនិធាន ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ លត (បតត)ំ”  នដល់  លតប្ដលលយមនឹងអធិោឌ ន ។  ករថ្វ 
“ចីវរ (ចីវរ)ំ”  នដល់ ចវីរប្ដលលយមនឹងវកិបផ ន ។ ប្ដលឈៅថ្វ “និ ីទនៈ 
(និសទីនំ)” រឺឈោក ឈំៅយក  ពំតប់្ដលមានជាយ ។  ករថ្វ “បពំងម់ជុល 
(សូចឃិរំ)”  នដល់ បពំង់ប្ដលមានមជុល ឬឥតមានមជុល ។ ប្ដលឈៅថ្វ 
វតទពននចឈងកោះ (កាយពនធនំ ន្នម)   នដល់  ពំត់ លមាប់លកវាត់ចឈងកោះឈធឝើឈោយ
ឈច  ូលតឬអឈំ ោះតាញចាក់ឈល ោះជាបនធោះ (បដ្កិៈ) កឋី ឈធឝើឈោយទធ ងំ ពំត់
តូចប្វង មាន ណាឌ នល ឈដៀងនឹងឈ ោះឈវៀនលជូក (សូករនតៈ) កឋី ។  ករថ្វ 
“ោក់ទុក (អបនិបធយ្យ)” រឺ យកឈចញឈៅទុកោក់ ឬឈលបើអបកដថ្ទឲរោក់ទុក ។ 
 ករថ្វ “មានបណំងនឹងឈ ើចឈលង (ហស្ាបបបកាា)” រឺ មានការប៉ាុនប៉ាងនឹង
ឈ ើច ។  ករថ្វ “ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ (បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ 
កាលឈបើភិកខុ ឈនាោះោក់ឈោយែវួនឯង ឈោករប្មងលតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ កាលឈបើ
ភិកខុ ឈនាោះបង្គគ ប់អបកដថ្ទ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈបង្គគ ប់ ។ កាលឈបើអបក
ដថ្ទឈនាោះោក់រួចឈល ចឈហើយ ភិកខុអបកបង្គគ ប់ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុោក់ លតជាឈដើម ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថកិៈ, តិក-
 ចតិថិយៈ ។ តកិទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។ កប៏៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុោក់បរកិាខ រដថ្ទ 
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ឈលើកប្លងប្ត លតជាឈដើម ប្ដលមានលបការដូចឈ លឈហើយ ឈទាោះជារប ់
ឧប មផនបកឋី ជារប ់អនុប មផនបកឋី ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដប្តមា៉ាង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ទុននិកខិតត ំ បដ្ិសាបមនតស្ស = ភកិខុសាទុកនូវ លតជាឈដើមប្ដលទុកោក់
មិនលអ 

២- ធមមកថ ំ កតាា ទស្ាមតីិ បដ្សិាបមនតស្ស = ភិកខុសាទុកនូវ លតជា
ឈដើមឈោយរិតថ្វ “អញនឹងឈធឝើធមយកថ្វឈហើយ ិន  ឹមឲរ” 

៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសម្បននសស្ សនតកាន ំ បតាាទីន ំ អបនិធានំ = ោក់នូវ លតជា
ឈដើមប្ដលជារប ់ថ្នឧប មផនប 

២- វិបហបសតុកាមតា វា ហសា្ធបិ្ាយតា វា = មានបណំងនឹងឈធឝើ
ឲរែឝល់ ឬមានបណំងនឹងឈ ើចឈលង 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ
បទ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នាអបនិធាន ិកាខ បទទី ១០ ថ្ន ុរា នវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 ុរា នវរគទី ៦ ចប់ ។  



494 
 



៧- សបាណកវគគ 
១- សញ្ចចិចសកិាា បទ 

១- បយា បន ភិកខ ុសញ្ចចិច បាណ ំជីវតិា បវាបរាបបយយ្, បាចិតតយិ ំ។  

១- ភិកខុណាមួយ ប្កវងទឋ ចប់ង់ តឝចាកជីវតិ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

១- ពណ៌នាសញ្ចចិចសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ញ្ចិ ចច ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ តឝ (បាបណា)” រឺបណំងយក តឝតិរចាឆ ន (តិរចាានប្ា-
បណា) ។ កាលឈបើភិកខុឲរឈរ មាវ ប់ តឝឈនាោះ ឈទាោះតូចក៏ឈោយ ធកំ៏ឈោយ ឈោក
រប្មងលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈដូចៗ ោប  ។ ប៉ាុប្នថកបុង តឝធ ំមានអកុ លចិតថឈលចើន ឈល ោះ 
ឈ ចកឋីពាយាមឈលចើន ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនលពោះឧទាយិឈតទរ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុទឋ ច់បង ់តឝចាកជីវតិ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថកិៈ ។ 
ភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុង តឝមានជីវតិ និងភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ តឝមាន
ជីវតិ កបុងរប ់ប្ដលមិនមានជីវតិ ឬភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ 
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អប្ាណសញ្ញិស្ស  = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មន តឝ 
២- អសញ្ចិចច   = ភិកខុ ប្កវង 
៣- អជាននតសស្   = ភិកខុមិនដឹង 
៤- ន មរណាធិបា្យស្ស  = ភិកខុឥតមានបណំងនឹង មាវ ប ់
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៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

  ករដ៏ឈ   រឺ ុទនប្តមានន័យដូចប្ដល នឈ លឈហើយ កបុងមនុ ស
វរិគហ ិកាខ បទ ។  

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 
រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នា ញ្ចិ ចច ិកាខ បទទី ១ ថ្ន បាណកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- សបាណកសកិាា បទ 

២- បយា បន ភិកខ ុជានំ សប្ាណកំ ឧទក ំបរិភុបញ្ជយយ្, បាចិតតយិ ំ។ 

២- ភិកខុណា កាលដងឹឈហើយ ឈលបើល  ់ទឹកប្ដលមាន តឝមានជីវតិ, ភកិខុ ឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាសបាណកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង បាណក ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ទឹកប្ដលមាន តឝមានជីវតិ (សបា្ណកំ)”  តឝទាងំឡាយ
ប្ដលសាវ ប់ឈោយការឈលបើល  ់ទឹកណា ទឹកឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ  បាណកៈ (ទឹកមាន
 តឝមានជីវតិ) ។ កាលឈបើភិកខុដឹងទឹកល កដដូឈចាប ោះឈហើយឈលបើល  ់ ឈោកលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ លរប់ៗ លបឈយារ ។  
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  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់ទឹកប្ដលមាន តឝមានជីវតិ ។  ករដ៏ឈ  កបុង ិកាខ
បទឈនោះ អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយ កបុង ិញ្ចន ិកាខ បទ
ផងចុោះ ។ 

ពណ៌នា បាណក ិកាខ បទទី ២ ថ្ន បាណកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
៣- ឧអកាក ដនសកិាា បទ 

៣- បយា បន ភិកខុ ជាន ំ យថាធមម ំ នហីតាធិករណំ បុនកកោាយ 
ឧបកាាបដ្យ្យ, បាចតិតយិ ំ។  

៣- ភិកខុណាមួយ កាលដងឹថ្វអធកិរណ៍ប្ដល ងឃរងំ្គប ់មរួរតមធមឈ៌ហើយ 
ឈ ើឈរ ើឈដើមផឈីធឝើជាថយីឈទៀត, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

៣- ពណ៌នាឧអកាក ដនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧឈកាក ដន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ មរួរតមធម ៌(យថាធមមំ)” រឺ តមធមប៌្ដលលពោះ មាយ  មភុទន
លត ់ ឈដើមផរីងំ្គបនូ់វអធកិរណ៍ ។  ករថ្វ “អធកិរណ៍ប្ដល ងឃរងំ្គប់ឈហើយ 
(នហីតាធិករណំ)”  នដល់ អធិករណ៍ប្ដល ងឃយកឈចញឈហើយ ។ មាន
ន័យថ្វ អធិករណ៍លតូវ ន ងប់រងំ្គប់ឈៅតមធម៌ប្ដលលពោះសាសាឋ លត ់ទុកកបុង
 មថកខននកៈ១ ។ ប៉ាុប្នថឈ ចកឋីពនរល់កបុងការរងំ្គប់អធិករណ៍ ឈយើងនឹងបង្គា ញកបុង
អធិករណ មថៈ ។ 

 ករថ្វ “ឈ ើឈរ ើឈដើមផឈីធឝើជាថយីឈទៀត (បុន កោាយ ឧបកាាបដ្យ្យ)”  ន 
                                                           
១
 វ.ិចុលវ. ១០/១ ។ 
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ឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ ឈនាោះឈៅមនិឈ ងៀមឈរមិននឹង (យថា ឋតិភាបវន បតដិ្ដានំ ន 
ទបទយ្យ) ឈចោះប្តឈដើរឈៅកាន់ មាប ក់រប ់ភិកខុ ឈនោះផងឈនាោះផង កកូរកកាយឈដើមផ ី
ឈធឝើមឋងឈទៀត រអ៊ាូរទាថំ្វ “ ងឃោយ ន នឈធឝើកមយ ឈលមចឈសាោះ”១ ។ កាលភកិខុ ឈនាោះ 
ឈធឝើយា៉ា ងឈនោះ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ ចបំ្ណកឯអធកិរណ៍ណាប្ដល ន
រងំ្គប់ឈោយធម៌ឈហើយ ចាត់ថ្វ នរងំ្គបល់អឈហើយ ។ កាលឈបើកមយ ងឃ នឈធឝើរួច
ឈល ចឈហើយប្មន លប ិនឈបើភកិខុទាងំឡាយលតូវភកិខុ ឈនាោះឈធឝើឲរឈជឿ ឈហើយឈធឝើកមយ
ប្ដលភិកខុ ឈនាោះឈ ើឈរ ើឈ ើង ។ ទាងំកមយក៏កឈលមើកឈៅជាលបការដថ្ទ ទាងំពួកការកភិកខុ  
ក៏លតូវអាបតថិ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ ើឈរ ើ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័កបុងធមយកមយ ឬភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វធមយកមយ កបុងអធមយកមយ ឬភិកខុមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត 
១- ឧភបយ អធមមកមមសញ្ញិស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអធមយកមយ កបុង
កមយទាងំពីរ  

២- អធបមមន វា កមម ំកតនតិ ជាននតស្ស = ភិកខុដងឹថ្វកមយឈធឝើឈោយអធម ៌
៣- វបគ្គន វា កមម ំកតនតិ ជាននតស្ស = ភកិខុដឹងថ្វកមយឈធឝើឈោយពួក 
៤- អកោារហស្ស វា កមម ំកតនតិ ជាននតសស្ = ភកិខុដងឹថ្វកមយឈធឝើដល់ភកិខុ
ប្ដលមិនរួរដល់កមយ 

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 

                                                           
១ វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៥៥ ។ 
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៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ រឺ ៖ 
១- យថាធមមំ នីហតភាបវា = អធិករណ៍រងំ្គបឈ់ោយធមឈ៌ហើយ 
២- ជាននតា  = ភិកខុដឹង 
៣- ឧបកាាដ្នំ   = ភិកខុ ឈ ើឈរ ើ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ -
បទ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាទុកខឈវទនាប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាឧឈកាក ដន ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- ទុដឌុលលសកិាា បទ 
៤- បយា បន ភិកខុ ភកិខសុ្ស ជានំ ទដុ្ឋុលលំ អាបតតឹ បដ្ចិាាបទយ្យ, បាចិតតយិ ំ។  
៤- ភិកខុណាមួយ កាលដងឹ ឈហើយបិទ ងំទុកនូវទុដឌុោវ បតថិរប ់ភកិខុផងោប , 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

៤- ពណ៌នាទុដឌលុ លសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុដឌុលវ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ទុដឌុោវ បតថិ (ទដុ្ឋលល)ំ” រឺ បណំងយកប្តអាបតថ ិងាទិឈ  ប្ត
មា៉ាង ។ កាលឈបើភិកខុដងឹទុដឌុោវ បតថិឈនាោះឈោយឧ យណាមួយឈហើយ បទិ ងំ 
ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ក៏ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើឈោកោកធុ់រៈថ្វ “ឥ ូវឈនោះ អញ
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នឹងមនិល បដ់ល់ភិកខុណាមួយឈ ើយ” លសាប់ប្តឈលកាយមក ឈទើបល ប់ ។ ភកិខុ ឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈរួច ឈទើប នល ប់ (អាបរាបចស្សតិ) ។ ប៉ាុប្នថឈបើឈោកោក់ធុរៈ
យា៉ា ងឈនាោះឈហើយ ឈទើបល ប់ដល់ភិកខុដថ្ទ ឈដើមផបីិទ ងំប្ដរ  ូមផភីិកខុដថ្ទឈនាោះក៏
នាឲំរ មណៈទាងំរយអងគ ទាងំ ន់អងគ លតូវអាបតថិផង ឈោយសារប្តឧ យ 
“ដល់ភកិខុដថ្ទៗ” ឈនាោះឯងឈចោះប្តឈៅរហូត លតប្តខាងចុងមិនោច់ ។  

ឈតើខាងចុងោច់ ឈោយឧ យដូចឈមឋច ? ។  
ឧទាហរណ៍ថ្វ លប ិនឈបើភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិឈហើយ ល ប់ដល់ភកិខុ មួយរូប ។ 

ភិកខុ មួយរូបឈនាោះល ប់ដល់ភិកខុដថ្ទ ។ ភកិខុដថ្ទឈនាោះ លត ប់មកល ប់ដល់ភកិខុ
ដប្ដល ប្ដល នល បដ់ល់ឈោក ។ កាលឈបើដូឈចបោះ ខាងចុងរប្មងោច់ ឈៅ
ឈពលប្ដលតតយិបុរគល ល បដ់ល់ទុតយិបុរគល ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភិកខុ មួយរូប 
ឈល ោះឈដើមឈហតុបទិ ងំទុដឌុោវ បតថិ ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ ។ 
ភិកខុ លតូវ ចិតថយិៈ កបុងបទខាងឈដើមថ្នទុដឌុោវ បតថ ិ ។ លតូវទុកកដ កបុងបទទាងំពីរ
ឈលៅឈនោះ (ឥតបរសុ ទវីស)ុ ។ លតូវតកិទុកកដ កបុងអទុដឌុោវ បតថិ ។ លតូវទុកកដប្តមា៉ាង 
កបុងអជាចាររប ់អនុប មផនប ឈទាោះជាទុដឌុលវៈកឋី អទុដឌុលវៈកឋី ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សង្ឃស្ស ភណឌន្នទនីិ ភវិស្សនតីត ិវា អន្នបរាបចនតស្ស = ភកិខុមិនល ប់
ឈល ោះរិតថ្វ “ជឈមាវ ោះជាឈដើមនឹងឈកើតដល់ ងឃ”១ 

២- អយ ំ កកខបលា ផរុបសា ជីវិតនតរាយំ វា រពហមចារិយនតរាយំ វា       
ករិស្សតីត ិ វា អន្នបរាបចនតស្ស = ភិកខុមិនល ប់ឈល ោះរិតថ្វ “ភកិខុ ឈនោះ

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៦០ ។ 
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កាចឈោរឈៅ នឹងឈធឝើឈ ចកឋីអនថរាយដល់ជីវតិ ឬនឹងឈធឝើឈ ចកឋីអនថរាយ
ដល់លពហយចាររ 

៣- បដ្ិរូប ំ ភិកខុំ អបស្សបតា ន ឆាបទតុកាមស្ស = ភិកខុោយ នបណំងបិទ
 ងំ ឈៅឈពលប្ដលមនិឈឃើញភិកខុ មរួរ 

៤- បញ្ជាយិស្សតិ សបកន កបមមន្នត ិ អន្នបរាបចនតស្ស = ភិកខុមិនល ប់
ឈោយរិតថ្វ “ភិកខុ នឹងល កដឈោយកមយរប ់ែវួន” 

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននស្ស ទដុ្ឋលុាាបតតជិាននំ = ដងឹទុដឌុោវ បតថិរប ់ឧប មផនប 
២- បដ្ចិាាបទតុកាមតាយ ន្នបរាបចសា្មតីិ ធុរនិបកខបបា = ការោក់ធុរៈ
ថ្វ “អញនឹងមិនល ប់” ឈល ោះមានបណំងបទិ ងំ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង មនុភា-

 ន ិកាខ បទ (រឺជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ 

ពណ៌នាទុដឌុលវ ិកាខ បទទី ៤ ថ្ន បាណកវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- ឩនសកិាា បទ 
៥- បយា បន ភិកខុ ជាន ំ ឩនវីសតិវស្សំ បុគ្គលំ ឧបសម្ាបទយ្យ,     

បសា ច បុគ្គបលា អនបុសម្បបន្នា, បត ច ភិកខូ គារយាហ, ឥទំ តសម ឹ    
បាចតិតយិំ ។  
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៥- ភិកខុណាមួយ កាលដឹង ឈហើយឲរឧប មផទាដល់បុរគលប្ដលមានអាយុ
មិនទានល់រប់ថ្មមឆ្ប ,ំ បុរគលឈនាោះ ក៏ឈៅពំុប្មនជាឧប មផនបផង, ទាងំពួក
ការកភិកខុ ឈនាោះ ក៏ឈ យ្ ោះថ្វលតូវលពោះពុទនជាមាច  ់តយោះតិោះឈដៀលផង, ឈនោះជា
អាបតថ ិចិតថិយៈកបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  

៥- ពណ៌នាឩនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឩន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មានអាយុមិនទាន់លរប់ ២០ ឆ្ប  ំ(ឩនវីសតវិស្សំ)” រ ឺមានអាយុ
មិនដល់ ២០ ឆ្ប បំរបូិណ៌ រាប់ចាបត់ងំពីែណៈបដ ិននិឈរៀងមក ។  ករថ្វ “ឲរ
ឧប មផទា (ឧបសម្ាបទយ្យ)” រឺ ភិកខុ ប្ដលមានង្គរជាឧបជាយ៍ឲរឧប មផទ័ ។ 
 ករថ្វ “បុរគលឈនាោះក៏ឈៅពំុប្មនជាឧប មផនបផង (បសា ច បគុ្គបលា អនុប-
សម្បបន្នា)” រ ឺបុរគលឈនាោះឈទាោះលតូវ នឧបជាយ៍ឲរឧប មផទ័ឈហើយក៏ឈោយ ក៏
ឈៅប្តជាអនុប មផនបដប្ដល ឈទាោះឧបជាយ៍ឈនាោះដឹងកឋី មិនដឹងកឋី ។ លប ិនឈបើ ១០ 
ឆ្ប ឈំលកាយមក បុរគលឈនាោះឈ ើងទីជាឧបជាយ៍ ឲរឧប មផទ័ដល់បុរគលដថ្ទ ។ ឈបើ
ឈវៀរបុរគលឈនាោះឈចញឈហើយ រណៈបរបូិណ៌ ចាតថ់្វ នឧប មផទ័លអឈហើយ ។ 
ដរាបណា បុរគលឈនាោះឈៅប្តមនិដឹង ដរាបឈនាោះ ឈោកនឹងមានអនថរាយផវូ វ ួរ ៌
ក៏ឈទ នឹងមានអនថរាយផវូ វនិ ឝ ន ក៏ឈទប្ដរ (= ឈោកពំុមានអនថរាយផវូ វ ួរ៌ ពំុមាន
អនថរាយផវូ វនិ ឝ នឈទ) ។ ប្តឈបើ នជាដឹងឈហើយ លតវូទទួលឧប មផទ័មឋងឈទៀត ។ 
 ករថ្វ “ទាងំពួកការកភិកខុ ឈនាោះ ក៏ឈ យ្ ោះថ្វលតូវលពោះពុទនជាមាច  ់តយោះតិោះឈដៀលផង 
(បត ច ភិកខូ គារយាហ)” រឺ ឈវៀរប្លងប្តឧបជាយ៍ឈចញ ភកិខុ ឈ   ល់ទាងំ
អមាលមា៉ា ន ជាអបករួរឲរតយោះតោិះឈដៀល ។ ភិកខុ លរប់រូប លតវូអាបតថិទុកកដទាងំអ ់ោប  ។  

 ករថ្វ “ឈនោះជាអាបតថ ិចិតថិយៈ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ (ឥទំ តសមឹ បាចតិត-ិ 



502 
 



យំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ បុរគលណាមានង្គរជាឧបជាយ៍ឲរឧប មផទ័ របផលីជាប
អាបតថ ិចិតថិយៈឈនោះ មានកបុងបុរគលឈនាោះឯង ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុ រូបណារិត
ថ្វ “អញនឹងឲរឧប មផទ័យា៉ា ងឈនោះ” ប្ ឝងរកនូវរណៈកឋី, អាចាររកឋ,ី  លតកឋី, 
ចីវរកឋី ឬឈោក នយត ីមាកឋី១ កណំត់ឧទកុឈកខប ីមាកឋី ។ កបុងរាល់កចិចការទាងំ
អ ់ឈនាោះ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដជាឈលចើន ទាងំកបុងញតថិ ទាងំកបុងកមយវាចាទាងំ ២ 
លុោះដល់ចបក់មយវាចាឈហើយ ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរោឹះ ល រពនពួកភិកខុ
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឧប មផទ័ដល់បុរគលប្ដលមានអាយុមិនទានល់រប ់
២០ ឆ្ប  ំ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថិ២, អនាណតថិកៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុង
បុរគលប្ដលមានអាយុមិនទាន់លរប់ ២០ ឆ្ប  ំ និងភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិន
ទាន់លរប់ កបុងបុរគលប្ដលមានអាយុលរប់ ២០ ឆ្ប បំរបូិណ៌ឈហើយ និងភកិខុមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧភយតថ បរិបណុណសញ្ញិស្ស = ភកិខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វអាយុលរប់ កបុង
បុរគលទាងំពីរ 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៦៦ ។ 
២ ក. អ. សាធារណបផញ្ដតថ ិ។ 
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឩនវីសតិវស្សតា   = បុរគលមានអាយុមិនទាន់លរប់ ២០ ឆ្ប  ំ
២- ឩនកសញ្ញតិា   = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនទាន់លរប ់
៣- ឧបសមា្ទាន ំ  = ឲរឧប មផទ័ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ -
បទ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, បណតតថវិជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ  
ជាបណតតថិវជជៈ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាឩនវ ីត ិិកាខ បទទី ៥ ថ្ន បាណកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អថយយសតទសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខុ ជានំ បថយ្យសបតថន សទធ ឹ សំវិធាយ ឯកទាានមគ្គ ំ  

បដ្ិបបជជយ្យ, អនតមបសា គាមនតរម្បិ, បាចតិតយិំ ។ 

៦- ភិកខុណាមួយ កាលដងឹ ឈហើយបបួលពួកឈយួញជាឈចារ (ឈយួញលយួច) ឈដើរ
ឈៅកាន់ផវូ វឆ្ង យជាមួយោប , ឈោយឈហាចឈៅ  ូមផចីឈនាវ ោះល ុកមួយ, ភិកខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៦- ពណ៌នាអថយយសតទសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈថយរ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
 ជនទាងំឡាយណាឈធឝើការឈ កល  ឈ ឋច ឬមានបណំងឈរចពនន ឬក៏
ជាឈចារឈដើរផវូ វ  នឈធឝើការលួចមកឈហើយផង មិនទាន់ នឈធឝើការលួចផង ។ កបុង
 ិកាខ បទឈនោះ ជនទាងំឡាយឈនាោះឈៅថ្វ ឈយួញលយួច (ឈយួញជាឈចារ) ។ កាលឈបើ
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ភិកខុដងឹថ្វឈរជាឈយួញលយួចឈហើយ បបួលឈរឈដើរជាមួយោប  អបក ិការបផលីជាប
វនិិចឆ័យអាបតថិ (អាបតថិវនិិចឆ័យ) ទាងំកបុងការបបួលទាងំកបុងការឈៅ តមនយ័ប្ដល
ឈ លឈហើយ កបុងឱវាទវរគ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនភិកខុ មួយអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុបបួលឈយួញលយួចឈដើរឈៅកានផ់វូ វឆ្ង យមួយ ជាមួយោប  ។ ជា
សាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ ភកិខុបបួលឈៅឈោយែវួនឯងឈៅឈពលប្ដល
មនុ សទាងំឈនាោះមនិបបួលឈទ, ភិកខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័កបុងឈយួញលយួច, ភិកខុមាន
ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាឈយួញលយួច កបុងជនមនិប្មនជាឈយួញលយួច និងភកិខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបតថយ្យសតថសញ្ញសិ្ស = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនឈយួញលយួច 
២- អសំវិទហតិាា វា គ្ចឆនតស្ស = ភិកខុមិន នបបួលឈៅ 
៣- កាលវិសបងកបតន វា គ្ចឆនតស្ស = ភកិខុ ឈៅែុ កណំតក់ាលប្ដលមតោ់ប  
៤- អាបទាស ុវា គ្ចឆនតស្ស  = ភិកខុ ឈៅឈល ោះមានអនថរាយទាងំឡាយ 
៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ រឺ ៖ 
១- បថយយ្សតថភាបវា  = ឈយួញលយួច 
២- ជាននំ    = ឈ ចកឋីដងឹ 
៣- សំវិធាន ំ  = បបួល 
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៤- អវិសបងកបតន គ្មនំ  = ឈៅឥតែុ ការមត់ោប  (ឈៅលតូវតមការ នាោប ) 
  ិកាខ បទឈនោះ ជាឈថយរ តទ មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ,  
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣  និងមានឈវទនា ៣ ។  

ពណ៌នាឈថយរ តទ ិកាខ បទទី ៦ ថ្ន បាណកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- សវំិធានសកិាា បទ 
៧- បយា បន ភិកខ ុោតគុាាបមន សទធ ឹសំវិធាយ ឯកទាានមគ្គំ បដ្បិបជជយ្យ, 

អនតមបសា គាមនតរម្បិ, បាចតិតយិំ ។  

៧- ភិកខុណាមួយ បបួលមាតុលោមឈដើរឈៅកាន់ផវូ វឆ្ង យមួយជាមួយោប , ឈោយ
ឈហាចឈៅ  ូមផចីឈនាវ ោះល ុកមួយ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។  

៧- ពណ៌នាសវំធិានសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង វំធិាន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនភិកខុ មួយអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈដើរផវូ វឆ្ង យមួយ ជាមួយនឹងមាតុលោម ។  ករដ៏ឈ   (ប្ដលពំុ
 នឈលើកមកពនរល់) អបក ិការបផលីជាបឈៅតមន័យប្ដល នឈ លឈហើយ
កបុង ិកាខ បទនិយាយពីការបបួលភិកខុ នីផងចុោះ ។  

ពណ៌នា វំធិាន ិកាខ បទទី ៧ ថ្ន បាណកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- អរដិឌសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភិកខ ុឯវំ វបទយយ្, តថាហំ ភគ្វតា ធមមំ បទសិត ំអាជាន្នមិ, 

យថា បយបម អនតរាយកិា ធោា វតុាា ភគ្វតា, បត បដ្ិបសវបតា ន្នលំ
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អនតរាយាយាត ិ ។ បសា ភិកខ ុ ភិកខហូិ ឯវមស្ស វចនីបយា :  ោ   
អាយសាា ឯវំ អវច, ោ ភគ្វនត ំ អព្វោចកិខិ, ន ហ ិ សាធ ុ ភគ្វបតា    
អពភកាានំ, ន ហ ិ ភគ្វា ឯវំ វបទយ្យ; អបនកបរិយាបយន អាវុបសា 
អនតរាយកិា ធោា វតុាា ភគ្វតា, អលញ្ច បន បត បដ្ិបសវបតា     
អនតរាយាយាត ិ ។ ឯវបញ្ច បសា ភកិខុ ភិកខហូិ វុចចោបន្ន, តបថវ          
បគ្គបណហយយ្, បសា ភកិខុ ភកិខូហ ិ យាវតតយិ ំ សមនភុាសិតបព្វា      
តស្ស បដ្ិនសិ្សគាាយ ។ យាវតតយិបញ្ច សមនភុាសយិោបន្ន ត ំ  
បដ្ិនិសស្បជជយ្យ, ឥបចចតំ កុសល;ំ បន្ន បច បដ្ិនសិ្សបជជយយ្,            
បាចតិតយិំ ។        

៨- ភិកខុណាមួយ ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ែញុដំឹងចា ់នូវធម ៌ប្ដលលពោះមានលពោះ
ភារលទង់ ប្មឋងឈហើយ ឈោយបការៈថ្វ : “អនថរាយិកធម៌ទាងំឡាយ ប្ដល
លពោះមានលពោះភារលទង់លត ់ ប្មឋងឈហើយ, អនថរាយិកធម៌ទាងំឡាយឈនាោះ 
មិនប្មនអាចនឹងឈធឝើនូវឈ ចកឋីអនថរាយ ដល់បុរគលអបកឈ ពឈទ” ។ ភិកខុ
ទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹងភិកខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ឈោកអបកមានអាយុ កុំ
និយាយយា៉ា ងឈនោះឈ ើយ, កុឈំ លបង្គក ច់លពោះមានលពោះភារឈ ើយ, ការ
ឈ លបង្គក ច់លពោះមានលពោះភារ មិនលអឈទ, លពោះមានលពោះភារពំុប្មនឈ ល
យា៉ា ងឈនោះឈទ, មាប លអាវុឈសា ! លពោះមានលពោះភារលទង់លត ់ ប្មឋងឈហើយ 
នូវអនថរាយិកធម៌ទាងំឡាយ ឈោយអឈនកបរយិាយ, អនថរាយកិធមទ៌ាងំ
ឈនាោះឈសាត កអ៏ាចឈធឝើនូវឈ ចកឋីអនថរាយ ដល់អបកឈ ព  នប្មនពិត” ។ 
កាលប្ដលភកិខុទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះ, ភកិខុ ឈនាោះឈៅប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះ
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ដប្ដល, លតូវភកិខុទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ ហាមល មភកិខុ ឈនាោះ 
អ ់កណំតប់ីដង ឈដើមផឲីរលោះបងទិ់ដឌិឈនាោះឈចញ ។ កាលឈបើភិកខុទាងំឡាយ
 ូធរ មនុភា នកមយ ហាមល មលរបប់ីដងឈហើយ ភិកខុ ឈនាោះលោះបង់នូវទិដឌិ
ឈនាោះឈចញ, ការលោះបង ់នដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាការលបថ្ព; ឈបើមិនលោះបងឈ់ទ, ភកិខុ 

ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាអរដិឌសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអរដិឌ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ធម៌ទាងំឡាយណា រប្មងឈធឝើនូវឈ ចកឋីអនថរាយចឈំ ោះ ួរនិ៌ងលពោះនិ ឝ ន 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ធមទ៌ាងំឡាយឈ យ្ ោះថ្វ អនថរាយកិធម ៌។ អនថរាយកិធម៌ មាន ៥ 
យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កមមនតរាយិកធម ៌  = អនថរាយិកធមរ៌កឺមយ 
២- កិបលសនតរាយិកធម៌ = អនថរាយិកធមរ៌កឺិឈល  
៣- វិបាកនតរាយិកធម ៌  = អនថរាយិកធម៌រឺវ ិក 
៤- ឧបវាទនតរាយិកធម ៌  = អនថរាយិកធម៌រកឺារតយោះតិោះឈដៀល 
៥- បញ្ញតតិវីតកកមនតរាយិកធម៌ = អនថរាយិកធម៌រឺការលបលពឹតថកនវងពុទនបផញ្ដតថិ 

  ករថ្វ “អនថរាយិកធម៌ទាងំឡាយណា ប្ដលលពោះមានលពោះភារលទង់លត ់
 ប្មឋងឈហើយ, អនថរាយកិធម៌ទាងំឡាយឈនាោះ មិនប្មនអាចនឹងឈធឝើនូវឈ ចកឋីអនថរាយ 
ដល់បុរគលអបកឈ ពឈទ (បយបម អនតរាយិកា ធោា វតុាា ភគ្វតា, បត បដ្ិបសវ
បតា ន្នលអំនតរាយាយ)” លទងល់ត ់ដូឈចបោះ ឈំៅយកបញ្ដតថវិតីកិកមនថរាយកិធម ៌
បណាឋ អនថរាយិកធមទ៌ាងំ ៥ យា៉ា ងឈនាោះ ឈល ោះប្តភកិខុមិន នឈឃើញឈទា កបុងការ
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លបលពឹតថឈលយើ ឈមថុនធមយ ឈោយយល់ថ្វ “ មព សស្ត្ ថីនិង មព សកលមាលទនជ់ា
ឈដើម ដូចប្តោប  រួរឈលបើការ ន” ។  

 ករថ្វ “ឈោយអឈនកបរយិាយ (អបនកបរយិាបយន)” រឺឈោយឈហតុ
ឈលចើនជាអឈនក តួយា៉ា ងដូចលពោះពុទនតលមា ់ថ្វ “កាមទាងំឡាយ មានឧបមាដូច 
ឈលោងឆអងឹ”១ ដូឈចបោះជាឈដើម ។  
  ករថ្វ “ភិកខុទាងំឡាយលតូវនិយាយនឹងភិកខុ ឈនាោះ (បសា ភិកខ ុភិកខហូ)ិ” 
 នឈ ចកឋថី្វ ភកិខុទាងំឡាយណា ឈទាោះឈឃើញកឋី ឮកឋី ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះលតូវហាម
ល ម ៣ ដង យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ឈោកអបកមានអាយុ កុនិំយាយយា៉ា ងឈនោះឈ ើយ ។ ល ។ 
អនថរាយិកធម៌ទាងំឈនាោះឈសាត ក៏អាចឈធឝើនូវឈ ចកឋីអនថរាយដល់អបកឈ ព នប្មនពិត 
(ោ អាយសាា ឯវ ំអវច ។ ឈប ។ អល ំច បន បត បដ្ិបសវបតា អនតរាយាយ)” ។ 
កាលឈបើភិកខុទាងំឡាយឈ លយា៉ា ងឈនោះឈហើយ ភកិខុមិនលោះបងឈ់ចញ លតូវអាបតថិ
ទុកកដ ។ ឯភកិខុទាងំឡាយក៏ឈោយ ឲរប្តឮឈហើយ មនិឈ លលបឈៅយា៉ា ងឈនាោះ ក៏
លតូវអាបតថិទុកកដប្ដរ ។ ភិកខុទាងំឡាយលតូវទាញភកិខុ ឈនាោះមកកាន់កណាឋ លជនុំ ំងឃ 
ឈហើយលតូវឈ លលបឈៅយា៉ា ងឈនាោះដប្ដលឈទៀត ។  ូមផកីបុងទីឈនាោះក៏ឈោយ ភកិខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដ ឈៅឈពលឈោកមិនលោះបង់ ពួកភិកខុ ឈលៅឈនោះ ក៏លតូវអាបតថិ
ទុកកដប្ដរ ឈៅឈពលប្ដលពួកឈោកមិនឈ លលបឈៅ ។ កាលឈបើភិកខុ ឈនាោះឈៅប្ត
មិនលោះបង់យា៉ា ងឈនោះ  ងឃលតូវ ូធរ មនុភា នកមយដរាបដល់ ៣ ដង ឈោយ
ញតថចិតុតទកមយ ។ កាលឈបើដូឈចបោះឈហើយ ភិកខុ ឈនាោះឈៅប្តមនិលោះបង់ ឈោកលតូវ
អាបតថិទុកកដឈទៀត ែណៈប្ដល ងឃ ូធរ នញតថិ ១ កមយវាចា ២ ។ លុោះដល់ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៧៧ ។ ម.ម. ២៣/៧១ ។ ែុ.មហានិ. ៦៨/២១ ។  
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កមយវាចាចប ់ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនអរដិឌភិកខុ  ឈល ោះ 

ឈដើមឈហតុមនិលោះបង់ឈចញទិដឌដិ៏ោមក ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ,    
តិក ចិតថយិៈ ។ តិកទុកកដ កបុងអធមយកមយ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អសមនភុាសយិោនស្ស = ភិកខុ ប្ដល ងឃមនិ ន ូធរ មនុភា នកមយ 
២- បដ្និិស្សជជនតស្ស   = ភកិខុលោះបង់ឈចញ 
៣- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ រឺ ៖ 
១- ធមមកមមតា   = កមយលតមឹលតូវតមធម ៌
២- សមនភុាសន្ន  =  ងឃ ូធរ មនុភា នកមយ 
៣- អប្បនសិ្សជជន ំ  = ភិកខុ ឈនាោះមិនលោះបងឈ់ចញ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង មនុភា ន-

 ិកាខ បទ (រឺជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ 

ពណ៌នាអរដិឌ ិកាខ បទទី ៨ ថ្ន បាណកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៩- ឧកាិតថសអមាា គសកិាា បទ 
៩- បយា បន ភិកខ ុ ជានំ តថាវាទនិ្ន ភិកខនុ្ន អកដ្ដនុធបមមន ត ំ ទដិ្ឋ ឹ

អប្បដ្ិនិស្សបដ្ឋន សទធឹ សមភុបញ្ជយ្យ វា សំវបសយ្យ វា សហ វា បសយ្យ ំ
កបប្បយ្យ, បាចតិតយិំ ។ 

៩- ភិកខុណាមួយ កាលដឹងឈហើយ បរឈិភាររួមកឋី ឈៅរួមកឋី  ឈលមចការឈដករួមកឋ ី
ជាមួយនឹងភិកខុ ប្ដលមានការឈ លដូឈចាប ោះជាលបលកតី, ជាអបកមិនឈធឝើតម
ធម៌, ជាអបកមិនលោះបងនូ់វទិដឌិឈនាោះ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៩- ពណ៌នាឧកាតិថសអមាា គសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧកខតិថ ឈមាម រ ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្ដលមានការឈ លដូឈចាប ោះជាលបលកតី (តថាវាទនិ្ន)” រឺ ប្ដល
មានការឈ លជាលបលកតីថ្វ “ែញុដំឹងចា ់នូវធម៌ប្ដលលពោះមានលពោះភារលទង់ ប្មឋង
ឈហើយ (តថាហំ ភគ្វតា ធមមំ)” ដូឈចបោះជាឈដើម ។  ករថ្វ “ជាអបកមិនឈធឝើតមធម៌ 
(អកតានធុបមមន)”  នឈ ចកឋដូីឈចបោះ ប្ដលឈៅថ្វ តមធម៌  នដល់ ការ
ប្ដល ងឃឈធឝើការឈៅចូលមកវញិ ឈល ោះ នឈឃើញឈ ចកឋីលបតបិតថិដ ៏មល ប 
(អនបុលាមវតត) រប ់ភកិខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថតមធមត៌មវនិយ័ឈហើយ ឈទាោះកបុង
ការមនិឈឃើញអាបតថកិឋី ការមនិ ប្មឋងអាបតថិកឋ ី ការមនិលោះបង់ទិដឌិោមកកឋី ។ 
ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វឈធឝើតមធម៌ (អនធុបោា) ឈ លរឺឈធឝើតមការប្ដល ងឃឈៅ
ចូល ឯភិកខុណាប្ដល ងឃមិន នឈធឝើការឈៅចូលឈទ ភិកខុ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វជាអបក
មិនឈធឝើតមធម៌ (អកតានធុបោា ន្នម) ។  នឈ ចកឋីថ្វ “ភិកខុបរឈិភាររួមជាឈដើម 
ជាមួយនឹងភិកខុមាន ភាពប្បបឈនាោះ” ។  ករថ្វ “បរឈិភាររួមកឋ ី (សមភុបញ្ជយ្យ 
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វា)” រឺ ភិកខុ ឈនាោះឈធឝើការបរឈិភារជាមួយោប ឈោយអាមិ កឋី ឈធឝើការបរឈិភារជាមួយ
ោប ឈោយធម៌កឋី ។  ករថ្វ “ឈៅរួមកឋី (សំវបសយ្យ វា)” រឺ ឈធឝើ ងឃកមយមាន
ឧឈ  ថកមយជាឈដើម ។  ករថ្វ “ ឈលមចការឈដករួមកឋី (សហ វា បសយ្យ ំ    
កបប្បយ្យ)” រឺ ឈដកកបុងទីបទិ ងំប្តមួយ ឈទាោះបមីានឧបចារៈទីថ្ទៗ ពីោប កឋី ។ 
បណាឋ ការរួមទាងំឈនាោះ កបុងការបរឈិភាររួមឈោយអាមិ  កាលឈបើភកិខុឲរឈលចើនកឋ ី
យកឈលចើនកឋី ឈោយលបឈយារប្តមួយ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈប្តមួយ ។ កាល
ឈបើមានការបណាឋ ក់ ឈោករប្មងលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ លរប់ៗ  លបឈយារ ។ កបុងការ
បរឈិភាររួមឈោយធម៌ កាលឈបើភកិខុ ប្មឋងឈ ើងឈោយបទជាឈដើមកឋី ឲរភិកខុ ឈនាោះ
 ប្មឋងឈ ើងឈោយបទជាឈដើមកឋី អបក ិការបផលីជាបប្ដនកណំត់រប ់អាបតថ ិ
(អាបតតបិរិបចឆទ) ឈៅតមន័យប្ដល នឈ លឈហើយកបុងបទឈសាធមយ ិកាខ បទ, 
ឈបើកបុងទីឈដករួមោប  លតូវលជាបប្ដនកណំត់រប ់អាបតថិកបុង ហឈ យរ- ិកាខ បទ  
ទាក់ទងនឹងការចប់ថ្នកមយវាចា, ឈបើកបុងទីឈដកប្តមួយ លតូវលជាបប្ដនកណំត់រប ់
អាបតថិ ឈោយទាក់ទងនឹងលបឈយារឈដករប ់ភិកខុ ឈលៅឈនោះ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុបរឈិភាររួមជាមួយនឹងអរដិឌភកិខុ  ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនា-
ណតថិកៈ ភិកខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័កបុងភកិខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថ  និងភកិខុមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វ នឈលើកវតថ កបុងភិកខុ ប្ដលមនិ នឈលើកវតថ និងភិកខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧបភាសុ អនុកខតិតសញ្ញិស្ស = ភកិខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមិន នឈលើក  



512 
 



វតថ កបុងបុរគលទាងំពីរ 
២- ឱសារិបតាតិ វា ជាននតស្ស = ភិកខុដឹងថ្វភិកខុ ឈនាោះ ងឃឈៅចូលវញិឈហើយ 
៣- តំ ទិដ្ឋ ឹ បដ្និិស្សបដ្ដាត ិ វា ជាននតស្ស = ភកិខុដឹងថ្វភិកខុ ឈនាោះលោះបងនូ់វ
ទិដឌិឈនាោះឈហើយ 

៤- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អកតានុធមមតា  = ភិកខុ ឈនាោះជាអបកមិនឈធឝើតមធម ៌
២- ជានន ំ    = ឈ ចកឋីដងឹ 
៣- សបោោគាទិករណ ំ  = ឈធឝើការបរឈិភាររួមជាឈដើម 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ  (រឺជា
អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, បណតតថវិជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាបណតតថ-ិ
វជជៈ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ពណ៌នាឧកខិតថ ឈមាម រ ិកាខ បទទី ៩ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- កណឍ កសកិាា បទ 
១០- សមណុបទទបសាប ិបច ឯវ ំវបទយ្យ :  តថាហ ំភគ្វតា ធមម ំ បទសតិំ 

អាជាន្នម;ិ យថា បយបម អនតរាយិកា ធោា វតុាា ភគ្វតា, បត           
បដ្ិបសវបតា ន្នលំ អនតរាយាយាតិ ។ បសា សមណុបទទបសា ភិកខហូ ិ
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ឯវមស្ស វចនបីយា : ោ អាវុបសា សមណុបទទស, ឯវ ំអវច, ោ ភគ្វនត ំ
អព្វោចិកខ;ិ ន ហ ិសាធ ុភគ្វបតា អពភកាានំ, ន ហ ិភគ្វា ឯវំ វបទយ្យ;  
អបនកបរិយាបយន អាវុបសា សមណុបទទស, អនតរាយិកា ធោា វតុាា 
ភគ្វតា, អលញ្ច បន បត បដ្ិបសវបតា អនតរាយាយាត ិ។ ឯវបញ្ច បសា 
សមណុបទទបសា ភិកខហូិ វចុចោបន្ន, តបថវ បគ្គបណហយ្យ, បសា       
សមណុបទទបសា ភកិខហូិ ឯវមសស្ វចនីបយា អជជតបគ្គ បត អាវបុសា 
សមណុបទទស, ន បចវ បសា ភគ្វា សតាា អបទិសតិបព្វា: យម្ប ិ       
ចបញ្ញ សមណុបទទបសា លភនត ិភិកខហូ ិសទធ ឹទវិរតតតិរតត ំសហបសយ្យ,ំ 
សាប ិបត នតថ;ិ ចរ បិបរ វនិស្ាតិ ។ បយា បន ភកិខុ ជាន ំតថាន្នសិត ំ
សមណុបទទសំ ឧបលាបបយ្យ វា ឧបដ្ដាបបយយ្ វា សមភុបញ្ជយ្យ វា 
សហ វា បសយ្យំ កបប្បយ្យ, បាចតិតយិំ ។  

១០- ឈបើ មណុឈទធ ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ :  “ែញុដំឹងនូវធម៌ប្ដលលពោះមានលពោះភារ
លទង ់ប្មឋងឈហើយ ឈោយបការៈថ្វ : អនថរាយិកធមទ៌ាងំឡាយណា ប្ដល
លពោះមានលពោះភារលទង់លត ់ ប្មឋងឈហើយ, អនថរាយិកធម៌ទាងំឡាយឈនាោះ 
មិនប្មនអាចនឹងឈធឝើនូវឈ ចកឋីអនថរាយ ដល់បុរគលអបកឈ ពឈទ” ។ ភិកខុ
ទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹង មណុឈទធ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ :  “ប្នអាវុឈសា
 មណុឈទធ , ឯងកុនិំយាយយា៉ា ងឈនោះឈ ើយ, កុឈំ លបង្គក ចល់ពោះមានលពោះ
ភារឈ ើយ, ការឈ លបង្គក ចល់ពោះមានលពោះភារ មិនលអឈទ, លពោះមានលពោះភារ
ពំុប្មនឈ លយា៉ា ងឈនោះឈទ, ប្នអាវុឈសា មណុឈទធ , លពោះមានលពោះភារលទង់

លត ់ ប្មឋងឈហើយ នូវអនថរាយកិធមទ៌ាងំឡាយ ឈោយអឈនកបរយិាយ, 
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អនថរាយកិធមទ៌ាងំឈនាោះឈសាត កអ៏ាចឈធឝើនូវឈ ចកឋអីនថរាយ ដល់អបកឈ ព 
 នប្មនពិត” ។ កាលប្ដលភកិខុទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះ,  មណុឈទធ  
ឈនាោះឈៅប្តលបកានដូ់ឈចាប ោះដប្ដល, ភិកខុទាងំឡាយលតូវនិយាយនឹង មណុ-
ឈទធ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ប្នអាវុឈសា មណុឈទធ , ចាបត់ងំពីថ្ថងឈនោះឈៅ 
ឯងមនិលតូវអាងលពោះមានលពោះភារអងគឈនាោះ ថ្វជាសាសាឋ រប ់ឯងឈទៀត
ឈ ើយ, ឯសាមឈណរទាងំឡាយដថ្ទ ប្តង ននូវការឈដករួមឯណាអ ់ពីរ
រាលតីឬបីរាលតី ជាមួយនឹងភិកខុទាងំឡាយ, ការឈដករួមឈនាោះ មិនមានដល់ឯង
ឈទ, ប្នមនុ សឥតឈររាប ់! ឯងចូរឈចញឈៅ, ចូរវនិា ឈៅ” ។ ភកិខុណាមួយ
កាលដឹង ឈហើយបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល មណុឈទធ ប្ដល ងឃ នឲរវនិា យា៉ា ង
ឈនាោះឈហើយកឋី ឲរបឈលមើកឋី បរឈិភាររួមកឋី  ឈលមចឥរយិាបថឈដករួមកឋី, ភកិខុ
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

១០- ពណ៌នាកណឍ កសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកណឍ ក ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ មណុឈទធ  (សមណុបទទបសា)”  នដល់ សាមឈណរ ។ 
 ករថ្វ “ឯចូរឈចញឈៅ (ចរ)” រឺ ឯចូរឈៅចុោះ ។  ករថ្វ “ប្នមនុ សឥតឈររាប ់
(បិបរ)” រឺ ប្នមនុ សដថ្ទ ប្នមនុ សឥតឈៅកបុងពួកឈយើង” ។  ករថ្វ “ចូរវនិា 
ឈៅ” រ ឺ ចូរឈៅឲរ ត ់មានន័យថ្វ ឈយើងមិនឈឃើញឯងកបុងទីណា ឯងចូរឈៅកបុង
ទីឈនាោះចុោះ (ឯងចូរឈៅទីណាក៏ឈោយចុោះឲរប្តឈយើងមិនឈឃើញឯង) ។  

 លតង់ ករថ្វ “ប្ដល ងឃ នឲរវនិា យា៉ា ងឈនាោះឈហើយ (តថាន្នសិតំ)  
មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ នា នៈ (ការវនិា ) មាន ៣ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
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១- សំវាសន្នសនៈ = ការវនិា ចាកការឈៅរួម 
២- លិងគន្នសនៈ  = ការវនិា ចាកឈភទ 
៣- ទណឌកមមន្នសនៈ = ការវនិា ឈោយទណឍ កមយ 

 បណាឋ នា នៈ ៣ យា៉ា ងឈនាោះ ការឈលើកវតថ ឈល ោះការមិនឈឃើញអាបតថិជាឈដើម  
ឈ យ្ ោះថ្វ  ំវា នា នៈ ។  ករថ្វ “លតូវឲរវនិា ប្តអបកប្ដលលបទូ ថ (ទូស- 
បកា ន្នបសតបព្វា)១ ឈោកចូរឲរឈមតថិយាភិកខុ នីវនិា ចុោះ (បមតតិយ ំ ភកិខុន ឹ     
ន្នបសថ)២” ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ លិងគនា នៈ ។ ឯ ករថ្វ “ប្នអាវុឈសា មណុឈទធ , 
ចាបត់ងំពីថ្ថងឈនោះឈៅ ឯងមនិលតូវអាងលពោះមានលពោះភារអងគឈនាោះថ្វជាសាសាឋ
រប ់ឯងឈទៀតឈ ើយ”៣ ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ទណឍ កមយនា នៈ ។ ទណឍ កមយនា នៈ រឺ
ជាឈោលបណំង កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាមានលពោះពុទន
តលមា ់ថ្វ “ប្ដល ងឃ នឲរវនិា យា៉ា ងឈនាោះឈហើយ (តថាន្នសិត)ំ” ។  ករ
ថ្វ “បញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល (ឧបលាបបយ្យ)” រឺ  ឈស្ត្ង្គគ ោះថ្វ “ែញុ នឹំងឲរ លត, ចីវរ, ឧឈទធ , 
ឬបរបុិចាឆ ៤” ។  ករថ្វ “ឲរបឈលមើ (ឧដ្ដាបបយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើឲរឈរ
ឈលតកអរនឹងលមអតិនិងដ ីអិតជាឈដើមឈហើយ ក៏ឈលបើឈរឲរឈធឝើការបឈលមើដល់ែវួន ។ 
ការបរឈិភាររួមនិងការឈដករួម មាននយ័ដូចប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទ
ខាងមុែឈនាោះឯង ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ប្ដនកណំត់អាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ  
អបក ិការបផលីជាបតមនយ័ប្ដល នឈ លកបុង ិកាខ បទខាងមុែហបឹងផងចុោះ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភកិខុ   
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ១/១១១ ។ 
២

 វ.ិមហាវ.ិ ២/២៥៣ ។ វ.ិចុលវ. ១០/២៣ ។ 
៣

 វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៩៩ ។ 
៤ អដឌកថ្វពនរល់លពោះ លី ។ 
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ឈល ោះឈដើមឈហតុបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល មណុឈទធ ឈ យ្ ោះកណឍ កៈ ។  ករដ៏ឈ   រឺ
 ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹងអរដិឌ ិកាខ បទ ។  

ពណ៌នាកណឍ ក ិកាខ បទទី ១០ ថ្ន បាណកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 បាណកវរគទី ៧ ចប់ ។ 

 
៨- សហធមមកិវគគ 
១- សហធមមកិសកិាា បទ 

១- បយា បន ភិកខ ុភិកខហូ ិសហធមមិក ំវុចចោបន្ន, ឯវ ំវបទយ្យ : ន តាវាហ ំ
អាវុបសា, ឯតសម ឹ សកិាាបបទ សិកខិសា្ម,ិ យាវ នញ្ញ ំ ភិកខុ ំ ពយ្តត ំ
វិនយធរំ បរិបចុាាមតីិ, បាចតិតយិំ ។ សិកខោបនន ភិកខបវ ភិកខនុ្ន 
អញ្ជាតពវំ បរិបុចឆតិពវ ំបរបិញ្ហតិពវ ំ។ អយ ំតតថ សាមីច ិ។  

១- ភិកខុណាមួយ កាលប្ដលភិកខុទាងំឡាយឈ ល ករលបកបឈោយធម៌ ឈហើយ
ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “មាប លអាវុឈសាទាងំឡាយ, ែញុមំិនទាន់សាក ួរភិកខុដថ្ទ
ប្ដល វ្   ប្ដលលទលទង់វនិ័យដរាបណា, ែញុនឹំងមិន ិកា ិកាខ បទឈនោះ
ដរាបឈនាោះ”, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ មាប លភិកខុទាងំឡាយ, ភិកខុអបក
 ិការួរប្តដឹងចា ់, រួរប្តសាក ួរ, រួរប្តពិចារណា ។ ឈនោះជាសាមីច-ិ
កមយ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ 

១- ពណ៌នាសហធមមកិសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុង ហធមយិក ិកាខ បទទី ១ ថ្ន ហធមយិកវរគ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈ ល ករលបកបឈោយធម ៌(សហធមមកិំ វុចចោបន្ន)” ឈនោះ  
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មានឈ ចកឋីពនរល់ឈ លទុកកបុងទុពឝច ិកាខ បទរួចឈហើយ ។  ករថ្វ “ ិកាខ បទ
ឈនោះ (ឯតសមឹ សិកាាបបទ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ែញុមំិនទាន ់ន ិកានូវ ករប្ដល
ឈ លទុកកបុង ិកាខ បទឈនាោះឈៅឈ ើយ ។ លតង ់ករថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិ
យៈ (បាចតិតយិំ)” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ឈោយសារប្តឈល ខាវ ចឈល ោះមនិមាន
ឈ ចកឋីឈអើឈពើ ឈទើប នជាឈោកឈ លយា៉ា ងឈនោះ ឈោកលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ លរប់ៗ  
មា៉ា ត់  ូមលជាប ។  

 ករថ្វ “អបក ិកា (សកិខោបនន)” រ ឺ ពិតជាអបកចង់ ិកានូវឱវាទ 
លពមទទួលយកឈោយ ិរសា ។  ករថ្វ “ដឹងចា ់ (អញ្ជាតពវំ)” រឺ ដងឹជាក់
ោក់ ។  ករថ្វ “រួរប្តសាក ួរ (បរិបុចឆតិពវ)ំ” រ ឺរួរប្តសាក ួរថ្វ “ ករឈនោះ
មានឈ ចកឋដូីចឈមឋច ?” ។  ករថ្វ “រួរប្តពិចារណា (បរបិញ្ហិតពវំ)” រឺ រួរប្តនឹក
រិតលតិោះរោិះ រួរប្ត ធង់ថវឹងប្ថវង ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុឈកា មភី ល រពនលពោះឆនប-
ឈតទរ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ លយា៉ា ងឈនាោះ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តិក
 ចតិថិយៈ ។ តកិទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុ ឈនាោះ លតូវជនទាងំពីរ 
(ឧប មផនបនិងអនុប មផនប) ឈ លលបឈៅឈោយ ករឈលៅអពីំបញ្ដតថិ ឈោយ
ន័យជាឈដើមថ្វ “អឈំពើឈនោះមិនលបលពឹតថឈៅឈដើមផកីារដុ ខាតក់ិឈល  (ឥទ ំ ន     
សបលលោយ)”១ ឈទាោះយា៉ា ងឈនោះក៏ឈោយ ភកិខុអបកឈ លយា៉ា ងឈនាោះ ឈៅប្តលតូវ
អាបតថទុិកកដ ឈោយឈចៀ មិនផុត ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៣០៨ ។ 
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១- ជានិស្ាម ិ សិកខសិ្ាមតីិ ភណនតស្ស = ភិកខុ ឈ លថ្វ “ែញុនឹំងដងឹ ែញុ ំ
នឹង ិកា” 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននស្ស បញ្ញបតតន វចន ំ= ឧប មផនបលបឈៅតមបញ្ដតថ ិ
២- អសកិខិតកុាមតាយ ឯវ ំវចន ំ= ភកិខុ ឈ លយា៉ា ងឈនាោះឈល ោះមនិចង់ ិកា 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រជឺា
អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាទុកខ-
ឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នា ហធមយកិ ិកាខ បទទី ១ ថ្ន ហធមយិកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- វិអលខណសកិាា បទ 
២- បយា បន ភិកខុ, បាតបិោបកខ ឧទទសិ្សោបន, ឯវំ វបទយ្យ :  កិម្បនបិម

ហ ិមទុាោនុមុទទបកហ ិសិកាាបបទហ ិឧទទបិដ្ឋហិ, យាវបទវ កុកកចុាោយ 
វិបហសាយ វិបលោយ សំវតតនតីតិ, សិកាាបទវិវណណនបក បាចិតតយិំ ។  

២- ភិកខុណាមួយ, កាលភកិខុកពុំង ប្មឋងនូវ តិឈមាកខ, ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ :  
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“លបឈយាជន៍អឝី ឈោយ ិកាខ បទតូចតច ប្ដល ប្មឋងឈហើយទាងំឈនោះ,  ិកាខ បទ
ទាងំឈនោះ លបលពឹតថឈៅលោនប់្តឈដើមផឈី ចកឋីឈៅឋ លកហាយចិតថ, ឈ ចកឋលី ំក
ចិតថ និងឈ ចកឋីរឈ មរសាមចិតថប៉ាុឈណាត ោះឯង”, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ 
ឈល ោះឈ លបង្គអ ប់ ិកាខ បទ ។ 

២- ពណ៌នាវិអលខណសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងវឈិលែណ ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “កពុំង ប្មឋង (ឧទទិសោបន)” រឺ អាចាររកពុំងប្តឈ ល, កពុំង
ប្តសាឝ ធាយ, ឬកពុំងប្តឲរលបលពឹតថឈៅដល់អឈនថវា ិក ។  ករថ្វ “តូចតច 
(មទុាោនុមុទទបកហ)ិ” រ ឺ តូចហបឹងផង និងតូចៗ រាយរងជាលោំប់តឈៅឈទៀតផង ។ 
 ករថ្វ “លោន់ប្ត (យាវបទវ)” រជឺា ករល ប់ឈ ចកឋកីណំតនូ់វប្ដនថ្នការ
លបលពឹតថឈៅ រប ់ឈ ចកឋីឈនាោះ ។ មានអធបិាយដូឈចបោះ  ិកាខ បទទាងំឡាយឈនាោះ
ឯង ប្ដលភកិខុទាងំឡាយ ប្មឋងឈ ើងែវួនឯងកឋី ឲរឈរ ប្មឋងឈ ើងកឋី សាឝ ធាយកឋ ី
រប្មងលបលពឹតថឈៅលោន់ប្តឈដើមផឈី ចកឋីឈៅឋ លកហាយ, ឈ ចកឋីសាឋ យឈលកាយ, ឈ ចកឋី 
ល ំក, ឈ ចកឋ ីងសយ័ ឬឈ ចកឋីរឈ មរសាមចិតថ ឈកើតឈ ើងថ្វ “រួរ ឬមនិរួរ” 
ប្តប៉ាុឈណាត ោះឯង ។ មា៉ាងឈទៀត  ករថ្វ “លោន់ប្ត (យាវបទវ)” រជឺា ករកណំត់
ឈ ចកឋីថ្លកប្លង ។  ករឈនាោះមាន មភ័នន (មានការឈលបើភាជ ប)់ ជាមួយនឹង ករថ្វ 
“លបលពឹតថឈៅ (សំវតតត)ិ” ។ មានអធបិាយថ្វ “លបលពឹតថឈៅឈដើមផបី្តឈ ចកឋីឈៅឋ
លកហាយចិតថ, ឈ ចកឋីល ំកចិតថ, ឈ ចកឋីរឈ មរសាមចិតថ យា៉ា ងថ្លកប្លង” ។ 
 ករថ្វ “ឈល ោះឈ លបង្គអ ប់ ិកាខ បទ (សិកាាបទវិវណណនបក)”  នឈ ចកឋថី្វ 
ឈល ោះប្តឈ ល ករឈលោតលោត ឈល ោះប្តរោិះរន់ ិកាខ បទទាងំឡាយយា៉ា ងឈនាោះ  
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ឈទើប នជាភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ លបង្គអ បល់ពោះវនិ័យ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ,     
តិក ចតិថិយៈ ។ តិកទុកកដ កបុងការឈ លបង្គអ ប់អនុប មផនប ។ ទុកកដប្តមា៉ាង កបុង 
ការឈ លបង្គអ បធ់មដ៌ថ្ទរប ់ជនទាងំពីរ ។  
 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន វិវបណណតុកាមស្ស = ភកិខុោយ នបណំងនឹងបង្គអ ប ់
២- ឥង្ឃ តាវ សុតតបនត វា បរិយាបណុស្ស ុបចាា វនិយ ំបរយិាបណុិស្សតតី ិ

ភណបតា = ភកិខុ ឈ លថ្វ “ឈណាើ យចុោះ ! អបកចូរឈរៀនលពោះ ុតថនថ ិន  ឹម
ឈរៀនលពោះវនិយ័ជាខាងឈលកាយ”  

៣- ឥង្ឃ តាវ គាថាបយា វា បរយិាបណុស្ស ុបចាា វនិយំ បរិយាបណុិ-
ស្សតីតិ ភណបតា = ភកិខុ ឈ លថ្វ “ឈណាើ យចុោះ ! អបកចូរឈរៀនលពោះោថ្វ
 ិន  ឹមឈរៀនលពោះវនិ័យជាខាងឈលកាយ” 

៤- ឥង្ឃ តាវ អភធិមម ំវា បរិយាបណុស្ស ុបចាា វនិយ ំបរិយាបុណិស្សតតី ិ
ភណបតា = ភកិខុ ឈ លថ្វ “ឈណាើ យចុោះ ! អបកចូរឈរៀនលពោះអភធិមយ ិន 
 ឹមឈរៀនលពោះវនិ័យជាខាងឈលកាយ”  

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- គ្រហតិុកាមតា ច = មានបណំងនឹងឈ លបង្គអ ប ់
២- ឧបសម្បននស្ស សនតិបក សកិាាបទវិវណណនកញ្ច = ឈ លបង្គអ ប់
 ិកាខ បទ កបុង មាប ក់រប ់ឧប មផនប  
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាទុកខឈវទនា
ប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាវឈិលែណ ិកាខ បទទី ២ ថ្ន ហធមយិកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- អមាហនសកិាា បទ 
៣-  បយា បន ភិកខ,ុ អនវ្្ឍោស ំ បាតបិោបកខ ឧទទិស្សោបន, ឯវំ            

វបទយយ្ : ឥទាបនវ បោ អហំ ជាន្នមិ : អយមប្ិ កិរ ធបោា សតុាា
គ្បតា សតុតបរយិាបបន្នា អនវ្្ឍោស ំ ឧបទទស ំ អាគ្ចឆតតីិ ។ តបញ្ច 
ភិកខុំ អបញ្ញ ភិកខ ូ ជាបនយយ្ុំ និសិននបុពវ ំ ឥមនិ្ន ភិកខនុ្ន ទវិតតិកខតតុ ំ  
បាតបិោបកខ ឧទទសិ្សោបន, បកា បន វាបទា ភិបយោ្ត,ិ ន ច តស្ស 
ភិកខុបន្ន អញ្ជាណបក មុតតិ អតថ,ិ យញ្ច តតថ អាបតតឹ អាបបន្នា, តញ្ច 
យថាធបោា កាបរតបព្វា; ឧតតរញិ្ចស្ស បោបហា អាបរាបបតបព្វា: តស្ស 
បត អាវុបសា អលាបភា, តស្ស បត ទុលលទធ,ំ យំ តវំ បាតិបោបកខ       
ឧទទិស្សោបន, ន សាធកុំ អដ្ឋិកតាា មនសិកបរាសីតិ ។ ឥទំ តសម ឹ
បោហនបក បាចិតតយិំ ។ 
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៣- ភិកខុណាមួយ, កាលភិកខុកពុំង ប្មឋងនូវ តិឈមាកខ រាល់កនវោះប្ែ, ឈ ល
យា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ែញុ ឈំទើបប្តនឹងដងឹ កបុងកាលអមាញ់មិញឈនោះឯងថ្វ : ឮថ្វ
 ិកាខ បទឈនោះ មកឈហើយកបុង ុតថៈ រាប់ចូលកបុង ុតថៈ មកកាន់ឧឈទធ  រាល់
កនវោះប្ែ” ។ ឈបើភកិខុទាងំឡាយដថ្ទដឹង នូវភិកខុ ឈនាោះថ្វ : “ភិកខុ ឈនោះធាវ ប់
អងគុយសាឋ ប ់តឈិមាកខប្ដល ប្មឋង អ ់វារៈពីរបដីងឈហើយ, នឹង ច់
និយាយថឝ ី ដល់ការសាឋ បឈ់លចើនដង”, ភិកខុ ឈនាោះមិនមានការរួចចាកអាបតថិ
ឈោយអាការប្ដលមនិដងឹឈទ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថណិា កបុងអនាចារឈនាោះ, 
 ងឃលតូវឲរភកិខុ ឈនាោះ ឈធឝើអាបតថឈិនាោះ ឈោយ មរួរតមធម៌, មា៉ាងឈទៀត 
លតូវឈលើកឈមាហាឈរាបនកមយ ចឈំ ោះភិកខុ ឈនាោះប្ថមឈទៀតថ្វ : “មាប លអាវុឈសា, 
ការឈនោះមនិជាោភរប ់អបកឯងឈទ, អបកឯងឈនោះ  ននូវរប ់អាលកក់
ឈហើយ, ឈោយឈហតុថ្វ កាលភិកខុកពុំង ប្មឋងនូវ តិឈមាកខ, អបកឯងមិន
 នឈធឝើទុកកបុងចិតថឲរ ឈលមចលបឈយាជន៍ដល៏អឈ ើយ ។ ឈនោះជាអាបតថិ 
ចិតថិយៈ ឈល ោះប្កវងឈធឝើវឈងឝង (ឈពើ) ឈនាោះ ។ 

៣- ពណ៌នាអមាហនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈមាហន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “រាល់កនវោះប្ែ (អនវ្្ឍោស)ំ” រ ឺកនវោះប្ែមឋង កនវោះប្ែមឋង តម
លោំប់ឈរៀងឈៅ ។  ករថ្វ “កពុំង ប្មឋង (ឧទទសិ្សោបន)” រឺ កពុំងប្ត ប្មឋង
កបុងថ្ថងឧឈ  ថ ។  ករថ្វ “ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថណិា កបុងអនាចារឈនាោះ (យញ្ច 
តតថ អាបតតឹ អាបបន្នា)”  នឈ ចកឋថី្វ ភកិខុ ឈនាោះលបលពឹតថអនាចារណារួចឈហើយ 
មានបណំងឲរភិកខុផងោប ដឹងថ្វឈោកលតូវអាបតថឈិោយសារប្តការមិនដងឹ ឈទើប
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 នជាឈ លយា៉ា ងឈនាោះ ។ ភិកខុ លតូវអាបតថិណាកបុងអនាចារឈនាោះ  ងឃលតូវឲរភិកខុ
ឈនាោះ ឈធឝើអាបតថឈិនាោះ ឈោយ មរួរតមធម៌ ដូឈចបោះឈហើយ ការរួចែវួនអពីំការលតូវ
អាបតថឈិោយឈ ចកឋីមនិដងឹ មិនមាន ។ លពោះធម៌និងលពោះវនិ័យឋិតឈៅ នឈោយ
លបការណា  ងឃលតូវឲរភិកខុ ឈនាោះ ឈធឝើអាបតថិឈនាោះ តមលបការឈនាោះចុោះ ។  ន
ឈ ចកឋថី្វ ឈបើអាបតថិណាលយម ប្មឋងឈចញ ន (បទសន្នគាមនី)  ងឃលតវូឲរ
ឈោក ប្មឋងឈចញចុោះ ឈបើអាបតថណិាលយមឲរឈលកាកឈចញ (វដុ្ដានគាមិន)ី លតូវឲរ
ឈលកាកឈចញចុោះ (ឲរឈៅបរវិា ឬឲរោ ិកាខ  ឈៅតមកលមតិអាបតថ)ិ ។  ករថ្វ 
“លតូវឈលើកឈមាហាឈរាបនកមយចឈំ ោះភកិខុ ឈនាោះប្ថមឈទៀត (ឧតតរញិ្ចស្ស បោបហា 
អាបរាបបតបព្វា)”  នឈ ចកឋថី្វ  ងឃលតវូឈធឝើបប្នទមពីឈលើការឈធឝើឈោយ មរួរតម
ធម៌ឈនាោះឈទៀត ។  ងឃលតវូផធញ់ទធ ល់ទច លទច ញ់ឈោយ ករថ្វ “ការឈនាោះមនិជា 
ោភរប ់អបកឯងឈទ (តស្ស បត អាវបុសា អលាបភា)” ដូឈចបោះជាឈដើម ឈហើយលតូវ
ឈលើកឈមាហាឈរាបនកមយ ចឈំ ោះបុរគលឈនាោះ ឈោយញតថិទុតិយកមយ ។  ករថ្វ “ឈនោះ
ជាអាបតថ ិចិតថយិៈ ឈល ោះប្កវងឈធឝើវឈងឝង (ឈធឝើឈពើ) ឈនាោះ (ឥទ ំ តសម ឹ បោហនបក 
បាចតិតយិំ)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុណា កាលឈបើ ងឃឈលើកឈមាហាឈរាបនកមយយា៉ា ង
ឈនោះឈហើយ ឈៅប្តឈធឝើវឈងឝងឈទៀត របផលីជាបអាបតថ ិចិតថិយៈឈនោះ កបុងបុរគលអបកឈធឝើ
វឈងឝងឈនាោះ ។ ប្តឈបើ ងឃមិនទានឈ់លើកឈមាហាឈរាបនកមយឈទ មនិរបផលីជាបអាបតថិ
 ចតិថិយៈឈនោះ កបុងបុរគលអបកឈធឝើវឈងឝងឈនាោះឈ ើយ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើវឈងឝង ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ 
តិកទុកកដ កបុងអធមយកមយ ។ ជាទុកកដប្តមា៉ាង ឈៅឈពលប្ដល ងឃមិនទាន់ឈលើក 
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ឈមាហាឈរាបនកមយ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បយន ន វតិាាបរន សតុំ = ភិកខុមនិ នសាឋ ប់ឈោយពិសាឋ រ នូវ តិឈមាកខ 
២- ឩនកទវិតតិកខតតុំ វា វិតាាបរន សតុំ = ភកិខុសាឋ ប់ពិសាឋ រឈហើយប្តមិនទាន់
លរប់ ២ ដង ឬ ៣ ដង 

៣- បយ ច ន បោបហតកុាោ បតសំ = ភិកខុឥតមានបណំងនឹងឈធឝើវឈងឝងឈទ 
៤- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បោហាបរាបន ំ  = ឈមាហាឈរាបនកមយ ងឃឈលើកឈ ើងឈហើយ 
២- បោបហតកុាមតា  = បណំងនឹងឈធឝើវឈងឝង 
៣- វុតតនបយន សុតភាបវា =  នឮតមន័យដូចឈ លឈហើយ 
៤- បោហន ំ  = ឈធឝើវឈងឝង 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
ទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាឈមាហន ិកាខ បទទី ៣ ថ្ន ហធមយិកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៤- បហារសកិាា បទ 
៤-  បយា បន ភិកខ ុ ភកិខុស្ស កបុិបតា អនតតមបន្ន បហារំ ទបទយយ្,     

បាចតិតយិំ ។  

៤- ភិកខុណាមួយ ឈលកាធែឹង ឈហើយឲរនូវការលបហារដល់ភកិខុផងោប , ភិកខុ ឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៤- ពណ៌នាបហារសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងបហារ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
 លតង់ ករថ្វ “ឲរនូវការលបហារ១ (បហារំ ទបទយយ្)” មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ 
កាលឈបើភិកខុឲរនូវការលបហារ ឈល ោះប្តែវួនចងល់បហារ លប ិនឈបើឈរសាវ ប់ ឈោក
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរនូវការលបហារ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តកិ -
ចិតថិយៈ ។ តទុិកកដ កបុងអនុប មផនប ។ កប៏៉ាុប្នថភកិខុ ប្ដលមានបណំងឈធឝើឲរឈរពិការរូប 
 ូមផឈីធឝើឲរឧប មផនបោចល់តឈចៀកជាឈដើម ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដប្តមា៉ាង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បកនចិ វបិហឋយិោនសស្ បន បោកាាធិបា្យស្ស = ភិកខុមាន
បណំងនឹងឈរចែវួន ឈៅឈពលលតូវជនណាមួយឈបៀតឈបៀន 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 

                                                           
១ ការទោះ, តប់, ទាត់, ធាក់, វាយ,  ពំង, កាប់, ចាក់... ។ ប្ែយរឈយើងឈលចើនឈលបើជា ក.ិ  ឈំៅឈ ចកឋថី្វ “កាប់, 
 មាវ ប់” ។ លបហាជវីតិ  មាវ ប់ ។ លបហារឈោយដបំង វាយនឹងដបំង ។  
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៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- កុបិតតា   = ឈ ចកឋីឈលកាធ 
២- ន បោកាាធិបា្យតា  = មិនមានបណំងឈរចែវួន 
៣- បហារទាន ំ   = ឲរនូវការលបហារ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូចោប នឹងបឋម រាជកិ-
 ិកាខ បទ (រឺជាបឋម រាជិក មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោក- 
វជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចិតថ, និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាបហារ ិកាខ បទទី ៤ ថ្ន ហធមយិកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- តលសតថកិសកិាា បទ 
៥-  បយា បន ភិកខ ុ ភិកខុស្ស កុបបិតា អនតតមបន្ន តលសតតិក ំ         

ឧគ្គិបរយ្យ, បាចតិតយិំ ។  

៥- ភិកខុណាមួយ ឈលកាធែឹង ឈហើយង្គឈ ើងនូវលបំ្ពងរ ឺតថ្ដ  ឈំៅភកិខុផង
ោប , ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថិយៈ ។  

៥- ពណ៌នាតលសតថិកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងតល តថិក ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “ង្គឈ ើងនូវលបំ្ពងរឺ តថ្ដ (តលសតតកិំ ឧគ្គិបរយ្យ)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ កាលប្ដលភកិខុបង្គា ញនូវអាការប៊ាោិះឲរនូវការលបហារ ក៏ង្គកាយឈ ើង 
ឬង្គវតទុជាបក់ាយឈ ើង ។ លតមឹប្តប៉ាុឈណតោះ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ឈល ោះការ
ង្គឈ ើងជាបចច័យ ។ កប៏៉ាុប្នថលប ិនឈបើឈោកង្គឈ ើងឈហើយ ភាវ ត់ឈៅឲរនូវការ
លបហារ ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដប្តមា៉ាង ឈល ោះឈោកឥតមានបណំងនឹងលបហារ
ឈទ ។ ថ្វឈបើការលបហារឈនាោះ បណាឋ លឲរឈរប្បកអវយវៈមានថ្ដជាឈដើម ណាមួយ 
ឈោកឈៅប្តលតូវអាបតថទុិកកដប្តមា៉ាង ។  ករដឈ៏   (ប្ដលពំុ នឈលើកមក
ពនរល់) អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទ
មុនផងចុោះ ។ 

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូចោប នឹងបឋម រាជកិ
 ិកាខ បទ រឺជាបឋម រាជកិ មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, អកុ លចិតថ, និងជាទុកខឈវទនា) ។  

ពណ៌នាតល តថកិ ិកាខ បទទី ៥ ថ្ន ហធមយិកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អមូលកសកិាា បទ 
៦-  បយា បន ភិកខ ុភកិខុំ អមូលបកន សងោ្ទិបសបសន អនុទធំបសយ្យ, 

បាចតិតយិំ ។ 

៦- ភិកខុណាមួយ ឈចាទភិកខុផងោប  ឈោយអាបតថ ិងាទិឈ  ឥតមានមូល, 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។   

៦- ពណ៌នាអមលូកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអមូលក ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “ឥតមានមូល (អមូលបកន)” រ ឺល  ចាកមូលមានការឈឃើញ
ជាឈដើម ។  ករថ្វ “ឈចាទ (អនទុធំបសយ្យ)” រឺ ឈចាទែវួនឯងកឋ ីឈលបើឈរឲរឈចាទកឋ ី។ 
 ករថ្វ “ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ (បាចតិតយិំ)”  នឈ ចកឋថី្វ លប ិនឈបើ 
ចុទិតកភកិខុ  (ភកិខុអបកលតូវឈរឈចាទ) ដឹងកបុងែណៈឈនាោះភាវ មថ្វ “អងគឈនោះឈចាទអញ
ឈទឈតើ”, ឈចាទកភកិខុ  (ភិកខុអបកឈចាទ) លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈចាទភិកខុផងោប  ឈោយអាបតថិ ងាទិឈ  ឥតមានមូល ។ ជា
សាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ជាទុកកដ កបុងែណៈឈចាទ 
ឈោយអាចារវបិតថ ិឬឈោយទិដឌិវបិតថិ ។ តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តថាសញ្ញិសស្  = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់យា៉ា ងឈនាោះ  
២- ឧមមតតកស្ស  = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស  = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស  = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា  = ឧប មផនប 
២- សងោ្ទិបសសស្ស អមូលកតា = អាបតថិ ងាទិឈ  មិនមានមូល 
៣- អនុទធំសនតា  = ឈចាទ 
៤- តំមណ ំវជិានន ំ = ភិកខុអបកលតូវឈចាទដឹងកបុងែណៈឈនាោះ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រដូឺចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ (រជឺា
អទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
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វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាទុកខ-
ឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាអមូលក ិកាខ បទទី ៦ ថ្ន ហធមយិកវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- សញ្ចចិចសកិាា បទ 
៧-  បយា បន ភិកខុ ភកិខុស្ស សញ្ចិចច កុកកចុច ំឧបទបហយយ្ :  ឥតិសស្  

មហតុតម្ប ិ អផាស ុ ភវសិ្សតីត;ិ ឯតបទវ បចចយំ ករិតាា អនញ្ញ,ំ         
បាចតិតយិំ ។  

៧- ភិកខុណាមួយ ប្កវងបងកឈហតុឲរមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  ងសយ័ ដល់ភកិខុផងោប  
ឈោយរិតថ្វ : “ភិកខុ ឈនាោះ នឹងមានឈ ចកឋីមិន បាយចិតថមួយរឈំពច ឈោយ
ឈហតុឈនោះពំុខានឈ ើយ”, ឈធឝើនូវឈ ចកឋី ងសយ័ឈនាោះឯងឲរជាបចច័យ ពំុប្មន
ឈហតុដថ្ទឈ ើយ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាសញ្ចចិចសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ញ្ចិ ចច ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “បងកឈហតុឲរមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  ងសយ័ (កុកកុចច ំ ឧបទបហយយ្)” 
រឺ ភកិខុ ឈ លបងកឈហតុ នូវ ករថ្វ “អបកទនំងជាមានអាយុមិនទាន់លរប ់២០ ឆ្ប ”ំ 
ដូឈចបោះជាឈដើម១ ។ កាលឈបើភិកខុ ប្កវងបងកឈហតុយា៉ា ងឈនោះ ពំុមានការបងកឈហតុជា
បចច័យដថ្ទឈទ ឈោកលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ លរប់ៗ មា៉ា ត់ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភកិខុ   
ឈល ោះឈដើមឈហតុបងកឈហតុឲរមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  ងសយ័ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ   

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៣៣១ ។ 
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អនាណតថិកៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន ឧប្ាបទតកុាមស្ស = ភកិខុឥតមានបណំងនឹងបងកឈហតុ 
២- បកវលំ ហបិតសតិាយ តថា វទនតសស្ = ភកិខុ ឈ លដូឈចាប ោះឈល ោះល ថ្វប
លបឈយាជន៍ឲរឈរប្តមា៉ាង 

៣- ឧមមតតកស្ស  = ភិកខុឆកួត 
៤- មិតតចតិតស្ស  = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដអស្ស  = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៦- អាទកិមមិកស្ស = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា  = ឧប មផនប 
២- អផាសកុាមតា = មានបណំងឲរឈរមនិ បាយចិតថ 
៣- កុកកុចចឧប្ាទន ំ = បងកឈហតុឲរមានឈ ចកឋរីឈងកៀ  ងសយ័ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទខាងមុែ 
(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ 

ពណ៌នា ញ្ចិ ចច ិកាខ បទទី ៧ ថ្ន ហធមយិកវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- ឧបសសតុិសកិាា បទ 
៨- បយា បន ភិកខុ ភិកខនូំ ភណឌនជាតានំ កលហជាតានំ វវិាទាបន្នា-

នំ, ឧបស្សុត ឹ តិបដ្ឋយ្យ : យំ ឥបម ភណិស្សនតិ, ត ំ បសាស្ាមីត;ិ         
ឯតបទវ បចចយំ ករិតាា អនញ្ញំ, បាចតិតិយ ំ។  

៨- ភិកខុណាមួយ កាលប្ដលភិកខុទាងំឡាយបងកឈហតុលបកួតលបកាន់ ឈ វ្ ោះ 
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ទា ់ប្ទងោប , ឈៅឈរប្អបចាសំាឋ ប់ឈោយរតិថ្វ : “ភិកខុទាងំឈនោះនឹងឈ លនូវ
 ករណា, អញនឹងសាឋ បនូ់វ ករឈនាោះ”; ឈធឝើនូវកិរយិាឈរប្អបចាសំាឋ ប់ឈនាោះ 
ឯងឲរជាបចច័យ ពំុប្មនឈហតុដថ្ទឈ ើយ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៨- ពណ៌នាឧបសសតុសិកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧប សុតិ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ទា ់ប្ទងោប  (វវិាទាបន្នាន)ំ” រឺ ភិកខុទាងំឡាយកពុំងប្តដល់នូវ
វវិាទាធិករណ៍កាន់ប្តខាវ ងំឈ ើង ឈោយសារប្តការលបកួតលបកាន ់ និងជឈមាវ ោះ ។ 
 ករថ្វ “ឈរប្អបសាឋ ប់ (ឧបស្សតុឹ) រឺ ឈរកបុងទីជិតលតឈចៀក ។  នឈ ចកឋីថ្វ 
ភិកខុ ឈនាោះឈរកបុងកប្នវងប្ដលលយមប្តឈរឈហើយ អាចឮនូវ កររប ់ភិកខុទាងំឈនាោះ
និយាយោប  ន ។ កាលឈបើភិកខុ ឈនាោះរិតថ្វ “អញនឹងសាឋ ប់” ឈៅឈោយមានបណំង
នឹងឈចាទ ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ លរប់ៗ  ជហំាន ។ ទាងំកបុងការឈដើរឈៅឈលឿន ទាងំ
កបុងការឈដើរឈៅយឺត (ឱហយិោបនបិ) ក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ ក៏ប៉ាុប្នថភិកខុ
ឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ កបុងែណៈប្ដលឈោកឈរសាឋ ប់ឈមវ៉ាោះ ។ ភិកខុអបកមក
កានទី់ឈររប ់ែវួន កាលឈបើភិកខុទាងំឡាយឈនាោះកពុំងប្តលបឹកាោប  លតូវប្តឲរភកិខុ
ទាងំឈនាោះដងឹ ឈទាោះជាលរប្ហមក ៏ន ល បថ់្វ “ែញុ ឈំៅទីឈនោះ” ក ៏ន ។ កាលឈបើភិកខុ
មិនឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះឈទ ឈោកពិតជាលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ កបុងែណៈសាឋ ប ់។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈរប្អបសាឋ ប ់ ។ ជាសាធាណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថកិៈ, តិក -
ចិតថិយៈ ។ តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឥបមស ំសតុាា ឱរមសិ្ាមតីិ គ្ចឆបតា = ភកិខុឮ ករភិកខុទាងំឈនោះ ឈដើរ 
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ឈចញឈៅឈោយរិតថ្វ “អញនឹងឈប់ឈ វ្ ោះ” 
២- ឥបមសំ សតុាា វិរមសិ្ាមតីិ គ្ចឆបតា = ភកិខុឮ ករភកិខុទាងំឈនោះ ឈដើរ
ឈចញឈៅឈោយរិតថ្វ “អញនឹងឈវៀរចាកជឈមាវ ោះ” 

៣- ឥបមស ំសតុាា វបូសមិស្ាមីត ិគ្ចឆបតា = ភកិខុឮ ករភកិខុទាងំឈនោះ ឈដើរ 
ឈចញឈៅឈោយរិតថ្វ “អញនឹងរងំ្គប់ជឈមាវ ោះ” 

៤- ឥបមស ំ សតុាា អតាានំ បរិបោបចសា្មតី ិ គ្ចឆបតា = ភិកខុឮ ករភកិខុ
ទាងំឈនោះ ឈដើរឈចញឈៅឈោយរិតថ្វ “អញនឹងរឈំោោះែវួនឈចញពីជឈមាវ ោះ”១ 

៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា   = ឧប មផនប 
២- បចាទន្នធបិ្ាបយា  = មានបណំងនឹងឈចាទ 
៣- សវន ំ    = សាឋ ប ់
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឈថយរ តទ ិកាខ បទ 

(រឺជាឈថយរ តទ មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ,  
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជា ិយា កិរយិា  ិយា អកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ,  
វចីកមយ, អកុ លចតិថ, និងជាទុកខឈវទនា ។  

ពណ៌នាឧប សុតិ ិកាខ បទទី ៨ ថ្ន ហធមយកិវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៣៣៧ ។ 
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៩- កមមបផដិព្ភហនសកិាា បទ 
៩-  បយា បន ភិកខុ ធមមិកានំ កោានំ ឆនទ ំ ទតាា, បចាា មយីនធមមំ    

អាបបជជយ្យ, បាចតិតយិំ ។  

៩- ភកិខុណាមួយ ឲរឆនធៈឈដើមផកីមយទាងំឡាយប្ដលលបកបឈោយធម៌ឈហើយ ក៏
ដល់នូវធម ៌ រកឺិរយិាតោិះឈដៀលជាខាងឈលកាយវញិ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិ     
 ចតិថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាកមមបផដពិ្ភហនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកមយបផដិ ហន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “ឈដើមផកីមយទាងំឡាយប្ដលលបកបឈោយធម៌ (ធមមកិាន ំ កោាន)ំ” 
រឺ ឈដើមផកីមយទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- អបបលាកនកមម = កមយប្ដលកណំត់វតទុ ឈនាោះៗ តមអនុមតិរប ់ ងឃ 
ឈោយ ូធរ ៣ ដង 

២- ញតតិកមម = កមយប្ដលតងំញតថិមួយ តមអនុមតរិប ់ ងឃ 
៣- ញតតទិុតយិកមម = កមយប្ដលឈធឝើឈោយញតថិ ១ អនុ ាវនា ១ 
៤- ញតតចិតតុថកមម = កមយប្ដលឈធឝើឈោយញតថ ិ១ និងអនុ ាវនា ៣  
ប្ដល ងឃ នឈធឝើឈហើយតមធម៌ តមវនិយ័ និងតម តទុសា ន៍ ។ លតង់

ឈនោះ  ូមឈ លវនិិចឆ័យអពីំកមយឈោយ ឈងខប ដូចតឈៅ ៖ 
 បណាឋ កមយទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនាោះ កមយប្ដលលតូវកណំត់វតទុ ឈនាោះៗ តមអនុមតិ
រប ់ ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប  ឈហើយឈធឝើឈោយ ូធរអ ់វារៈ ៣ ដងថ្វ “ោបច់ិតថ
ដល់ ងឃ (រចុចតិ សង្ឃស្ស)” ឈ យ្ ោះថ្វ អបឈោកនកមយ ។ ចបំ្ណកឯកមយប្ដល
លតូវឈធឝើឈោយញតថិមួយ តមអនុមតិរប ់ ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប  ឈ យ្ ោះថ្វ 
ញតថកិមយ ។ ឯកមយប្ដលលតវូឈធឝើឈោយញតថិ១ និងអនុ ាវនា ១ ឈ យ្ ោះថ្វ ញតថ-ិ
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ទុតយិកមយ ។ ចបំ្ណកឯកមយប្ដលលតូវឈធឝើឈោយញតថិ ១ ឈោយអនុ ាវនា ៣ 
ឈ យ្ ោះថ្វ ញតថចិតុតទកមយ ។  
 បណាឋ កមយទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនាោះ អបឈោកនកមយ១ដល់នូវឋាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ឱសារណា = ការឈៅចូលមកវញិ 
២- និសា្រណា = ការឲរ ឹក 
៣- ភណឌកមម = ការល ប់បពឝជាជ ឈបកខៈ នូវការឈការ ក ់
៤- រពហមទណឌ = ការោក់ទណឍ កមយដល៏បឈ ើរ រឺមនិនិយាយរកនិងមនិលបឈៅ 
៥- កមមលកខណៈ = ការឈធឝើកតកិាលបកបឈោយធម ៌
 ការវនិា  ដូចការវនិា រប ់សាមឈណរឈ យ្ ោះកណឋ កៈ ឈ យ្ ោះថ្វ 

និ សរណា ។ ការប្ដលឈឃើញឈ ចកឋលីបតិបតថដិ៏លបថ្ពបុរគលទាងំឡាយ ប្បបឈនាោះ 
ឈហើយឲរចូលមកវញិ របផលីជាបថ្វ ឱសារណា ។ ការល បនូ់វការកាត់ឈការ ក ់
ដល់បពឝជាជ ឈបកខៈ ឈៅថ្វ ភណឍុ កមយ២ ។ កាលឈបើភកិខុមាត់រងឹ លបមាថភិកខុទាងំឡាយ
ឈោយ មឋអីាលកក់ ភិកខុទាងំឡាយលតូវឈធឝើកមយចឈំ ោះភកិខុ ឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ភិកខុ
ឈ យ្ ោះឈនោះមាត់រងឹ លបមាថមាក់ង្គយភកិខុទាងំឡាយឈោយ ករអាលកក់ ភកិខុ ឈនាោះ
ចង់និយាយ ករណា របផនិីយាយចុោះ ភកិខុទាងំឡាយមនិលតូវនិយាយរកភិកខុ
ឈ យ្ ោះឈនោះ មិនលតូវទូនាយ នភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណា
 ូម ួរ ងឃថ្វ ការឲរលពហយទណឍ ចឈំ ោះភកិខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ ោប់ចតិថដល់ ងឃឬឈទ ? 
ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ពីរដងផង ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់បដីង 
ផង បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន ការឲរលពហយទណឍ ចឈំ ោះភកិខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ ោបច់ិតថ
ដល់ ងឃឬឈទ” ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ លពហយទណឍ ៣ ។ 

                                                           
១
 វ.ិបរវិារ. ១៣/២២៧ ។  មនថ. ៣ ប័ពឝ ៤៩៥-៦ ។ 
២

 វ.ិមហាវ. ៦/២៥៤ ។ 
៣ វ.ិចុលវ. ១១/៣៧៣ ។ 
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 ចបំ្ណកឯអវនធនីយកមយណាប្ដលលពោះមានលពោះភារអនុញ្ញដ ត ឈល ោះឈដើម
ឈហតុទាងំឡាយ មានឈដើមឈហតុឈបើកឈៅវ បង្គា ញដល់ភកិខុ នីជាឈដើម យា៉ា ងឈនោះថ្វ 
“អវនទិបយា បសា ភិកខបវ ភិកខុ ភិកខនុីសបង្ឃន កាតបព្វា = មាប លភិកខុទាងំឡាយ 
ភិកខុ នី ងឃលតូវឈធឝើភកិខុ ឈនាោះឲរជាអវនធនីយបុរគល”១ ។  កមយណាប្ដលភកិខុ នីទាងំឡាយ
របផឈីធឝើ ជាមួយនឹងភកិខុ នីទាឡំាយប្ដលអងគុយកបុងលឈំៅ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលត
នាងមាច  ់ ឈោកមាច  ់ឈ យ្ ោះនុោ៎ះ បង្គា ញនូវអឈំពើមិនរួរជាទីលជោះថ្វវ  ដល់ភកិខុ នី
ទាងំឡាយ ការឈធឝើឈោកមាច  ់អងគឈនាោះឲរជាអវនធនីយបុរគល ោបច់ិតថដល់ភកិខុ នី
 ងឃ” ។ ឈោយឈហតុប្តកមយឈនោះឯងជាលកខណៈរប ់អបឈោកនកមយឈនាោះ មិន
ប្មនជាឱសារណាជាឈដើម ដូឈចាប ោះឈហើយ នជាកមយមាន ភាពដូឈចាប ោះ ឈៅថ្វ 
កមយលកខណៈ ។ មា៉ាងឈទៀត ប្ដលឈៅថ្វកមយលកខណៈឈនោះ រឺជាបញ្ដតថិប្ដលមាន
ភិកខុ នីជាមូល (ភិកខនុីមលូកប្បញ្ញតត)ិ លបលពឹតថឈៅដល់ភិកខុទាងំឡាយ នផង 
(ភិកខនូំប ិ លពភតិ) ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ូមផភីិកខុទាងំឡាយ ឲរនូវចីវរជាឈដើម 
ដល់ភិកខុទាងំឡាយប្ដលមានចីវរលតូវឈចារដឈណឋើ មយកឈៅជាឈដើមកឋ ី ឈលបើល  ់កឋ ី
នាឈំចញកឋី នូវវតទុទាងំឡាយប្ដលរួរឈលបើល  ់ែវោះ រួរនាឈំចញែវោះ កាលឈធឝើកតិកា
លបកបឈោយធម៌មាន ភាពដូឈចាប ោះកឋី របផ ូីធរអ ់វារៈ ៣ ដងឈហើយឈធឝើ
អបឈោកនកមយចុោះ ។ កមយទាងំអ ់ឈនោះ ក៏រាបចូ់លកបុងកមយលកខណៈប្ដរ ។  រុប
ឈ ចកឋមីក អបឈោកនកមយ ប្តងដល់នូវឋាន ៥ យា៉ា ងឈនោះឯង ។  
 ចបំ្ណកឯញតថិកមយ ប្តងដល់នូវឋាន ៩ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ឱសារណា 

                                                           
១ វ.ិចុលវ. ១១/២៨៧ ។ 
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២- និសា្រណា 
៣- ឧបបាសថ 
៤- បវារណា 
៥- សមមត ិ
៦- ទាន 
៧- បដ្ិគ្គហៈ 
៨- បចចកុក្្ឍនៈ 
៩- កមមលកខណៈ  

 បណាឋ ឋានទាងំ ៩ យា៉ា ងថ្នញតថិកមយឈនាោះ ការឈៅឧប មផទាឈបកខៈចូល 
យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំ បុរគលឈ យ្ ោះឈនោះ ជា
ឧប មផទាឈបកខៈរប ់ឈោកអបកមានអាយុឈ យ្ ោះឈនោះ ឧប មផទាឈបកខៈឈនាោះែញុ ំ
 នឈលបៀនលបឈៅឈហើយ ឈបើ ងឃមានកាលដ ៏មរួរឈហើយ ែញុ លំតូវឈៅបុរគលឈ យ្ ោះ
ឈនោះថ្វ „អបកចូរមក‟ របផចូីលមកចុោះ”១ ឈនោះឈៅថ្វ ឱសារណា ។  

ការបឈណឋ ញឈចញភកិខុធមយកថកិ កបុងឧ ឝ ហិកវនិិចឆ័យ២ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលត
ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ូមឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយសាឋ ប់ែញុ  ំ ភិកខុ
ឈ យ្ ោះឈនោះជាធមយកថិក  ុតថៈរប ់ភកិខុធមយកថកិឈនោះ មិនសាធ ត់ឈទ (ឥមសស្ បនវ 
សុតតំ អាគ្ចឆត)ិ ការវភិារ ុតថៈ ក៏មនិសាធ ត់ ឈោកមិនចាអំតទ បិទ ងំអតទឈោយ
ល ឈមាលពរញ្ជនៈ ឈបើឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយមានកាលដ៏ មរួរឈហើយ 
ឈយើង ូមឲរភិកខុធមយកថិកឈ យ្ ោះឈនោះឈលកាកឈចញ ឈហើយរងំ្គប់នូវអធិករណ៍ឈនោះ”  

                                                           
១
 វ.ិមហាវ. ៦/៣១០ ។ 
២ វ.ិចុលវ. ១០/៩១ ។ ឧ ឝ ហិកវនិិចឆយ័  នដល់ ការវនិិចឆយ័អធកិរណ៍ ឈោយ ូធរលបកា ឲរសាង ត់មាត់ រមឺនិ
ឲរនិយាយោប  កបុងឈពលជនំុំជលមោះអធកិរណ៍ ឈៅថ្វ ឧ ឝ ហិកវនិិចឆយ័ ។ 
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ឈនោះឈៅថ្វ និ ារណា ។  
 ញតថិប្ដលតងំឈ ើងឈោយទាកទ់ងនឹងឧឈ  ថ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលត
លពោះ ងឃដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំ ថ្ថងឈនោះជាថ្ថងឧឈ  ថ ។ ល ។  ងឃរបផ ី
ឈធឝើឧឈ  ថ” ឈនោះឈៅថ្វ ឧឈ  ថ ។  
 ញតថិប្ដលតងំឈ ើងទាកទ់ងនឹងបវារណាកមយ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ បពិលតលពោះ
 ងឃដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំថ្ថងឈនោះ ជាថ្ថងបវារណាទី ១៥ ឈបើ ងឃមានកាល
ដ៏ មរួរឈហើយ  ងឃរបផបីវារណា”១ ឈនោះឈៅថ្វ បវារណា ។  
 ញតថិប្ដលតងំឈ ើងឈដើមផ ីនយតែវួនឯងឬភិកខុដថ្ទ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលត
លពោះ ងឃដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំបុរគលឈ យ្ ោះឈនោះ ជាឧប មផទាឈបកខៈរប ់
ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ ឈបើ ងឃមានកាលដ៏ មរួរឈហើយ ែញុ លំពោះករុណាលតូវឈលបៀនលបឈៅ
ឧប មផទាឈបកខៈឈ យ្ ោះឈនោះ” ។ “ឈបើ ងឃមានកាលដ ៏មរួរឈហើយ ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ
របផឈីលបៀនលបឈៅឧប មផទាឈបកខៈឈ យ្ ោះឈនោះ”២ ឈនោះឈៅថ្វ  មយត ិ។  
 ការឲរនូវចីវរប្ដលលោះឈចញឬ លតប្ដលលោះឈចញជាឈដើម យា៉ា ងឈនោះថ្វ 
“បពិលតលពោះ ងឃដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំ ចីវរឈនោះ រប ់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ ជា
និ សរគយិ ឈោក នលោះឈចញដល់ ងឃឈហើយ ឈបើ ងឃមានកាលដ៏ មរួរឈហើយ 
 ងឃរបផលីបរល់ចីវរឈនោះដល់ភិកខុ ឈ យ្ ោះឈនោះវញិ”៣ ឈនោះឈៅថ្វ ទាន ។  
 ការទទួលនូវអាបតថិ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលតលពោះ ងឃដ៏ចឈលមើន  ូម ងឃ
សាឋ ប់ែញុ  ំ ភកិខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ រលឹក ឈបើក ទង រ  ប្មឋងនូវអាបតថិ ឈបើ ងឃមានកាលដ៏

                                                           
១ វ.ិមហាវ. ៧/៧៤ ។ 
២ វ.ិមហាវ. ៦/៣១០ ។ 
៣ វ.ិមហាវ.ិ ៣/៥ ។ 
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 មរួរឈហើយ ែញុរំបផទីទួលនូវអាបតថិរប ់ភកិខុ ឈ យ្ ោះឈនោះ” ដូឈចបោះឈហើយ ឈោក
លតូវ ួរថ្វ “ឈោកឈឃើញឬ ?” ភិកខុអបកលតូវអាបតថិឈឆវើយថ្វ “លពោះករុណា ែញុ ឈំឃើញ”១ 
ភិកខុអបកទទួលលតូវថ្វ “អបករបផ ីលងួមតឈៅ”២ ឈនោះឈៅថ្វ បដោិគ ហៈ ។  
 ការទាញបវារណាប្ដល នឈធឝើឈហើយ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ ូមអាវា ិកភកិខុ
អបកមានអាយុទាងំឡាយ សាឋ ប់ែញុ  ំ ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ មានកាលដ ៏ម 
រួរឈហើយ ឥ ូវឈនោះ ឈយើងរបផឈីធឝើឧឈ  ថ របផ ីប្មឋង តិឈមាកខ របផបីវារណា 
កបុងកាលខាងមុែ”៣ ឈនោះឈៅថ្វ បចចុកកឌណនា ។  
 ញតថិទាងំ ៣ កបុងតិណវតទ រក មថៈ៤រឺ  ពឝ ង្គគ ហិកញតថិ (ញតថិ ឈស្ត្ង្គគ ោះ
ទូឈៅ) និងញតថិមួយៗ កបុងបកខមួយ ឈៅថ្វ កមយលកខណៈ ។  រុបឈ ចកឋីមក 
ញតថកិមយប្តងដល់នូវឋាន ៩ យា៉ា ងឈនោះឯង ។  
 ញតថទុិតយិកមយ ប្តងដល់នូវឋាន ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ឱសារណា 
២- និសា្រណា 
៣- សមមត ិ
៤- ទាន 
៥- ឧទាារៈ 
៦- បទសន្ន 
៧- កមមលកខណៈ 

                                                           
១ អបក ួរថ្វ បស្សសិ ? អបកឈឆវើយថ្វ អាម បស្ាមិ ។ អបក ួរល ប់ថ្វ អាយតឹ សំវបរយ្ោសិ ។ 
២

 វ.ិចុលវ. ១០/១១៥ ។ 
៣

 វ.ិមហាវ. ៧/១៤២ ។ 
៤
 វ.ិចុលវ. ១០/៥២ ។ 
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 បណាឋ ឋានទាងំ ៧ ថ្នញតថទុិតយិកមយឈនាោះ ការបឈណឋ ញឈោយទាក់ទង
នឹងការទក ប់ លត ឈដើមផឈីធឝើឧ  កអបកលបកបឈោយអងគ ៨ មានការែឝល់ខាឝ យមិន
ឲរភិកខុទាងំឡាយ ននូវោភជាឈដើម១ ឲរប្លងមានការបរឈិភាររួមជាមួយនឹង ងឃ 
ឈៅថ្វ និ ារណា ។  
 ការឈៅចូលឈោយទាកទ់ងនឹងការទង រ លត ចឈំ ោះឧ  កឈនាោះឯង 
ឈៅឈពលប្ដលោតម់ានឈ ចកឋីលបតបិតថិលបថ្ព របផលីជាបថ្វ ឱសារណា ។ និ ា-
រណានិងឱសារណាឈនាោះ មានប្ចងទុកកបុងែុទធកកខននកៈ លតងឈ់រឿងវឌណលិចឆវ២ី ។  
 ចបំ្ណកឯ មយតិ អបក ិការបផលីជាបតម មយតទិាងំ ១៥ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- សីោសមមត ិ   = ការ នយត ីមា 
២- តីចីវបរន អវបិ្បវាសសមមតិ = ការ នយតមិនជាអាបតថិឈល ោះឈៅល  
ចាកថ្លតចីវរ 

៣- សនថតសមមត ិ   = ការ នយត នទ័ត 
៤- ភតតុបទទសកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបក ប្មឋងភតថ 
៥- បសន្នសនគាាហាបកសមមតិ = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលបរល់ឈ នា នៈ 
៦- ភណាឌគារិកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលរប់លរងោវ ងំ 
៧- ចីវរប្បដ្ិគាាហកសមមត ិ = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកទទួលចីវរ 
៨- យាគ្ភុាជកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកប្ចកបបរ 
៩- ផលភាជកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកប្ចកប្ផវឈឈើ 

                                                           
១ មាប លភកិខុទាងំឡាយ  ងឃលតូវទក ប់ លតដល់ឧ  ក លបកបឈោយអងគ ៨ លបការ រឧឺ  កពាយាមឈដើមផនឹីងមនិ
ឲរភកិខុទាងំឡាយ នោភ ១, ពាយាមឈដើមផមីនិឲរភកិខុទាងំឡាយ នលបឈយាជន៍ ១, ពាយាមឈដើមផមីនិឲរភកិខុ
ទាងំឡាយ នទីលឈំៅ ១, ឈជរលបឈទចពួកភកិខុ ១, បបំ្បកពួកភកិខុឲរប្បកចាកពួកភកិខុ ១, ឈ លតោិះឈដៀលលពោះពុទន ១, 
ឈ លតោិះឈដៀលលពោះធម៌ ១, ឈ លតោិះឈដៀលលពោះ ងឃ ១, មាប លភកិខុទាងំឡាយ តថ្វរតអនុញ្ញដ តឲរទក ប់ លត ដល់
ឧ  កប្ដលលបកបឈោយអងគ ៨ លបការឈនោះឯង ។ 
២ វ.ិចុលវ. ១០/១៨៩ ។ 
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១០- មជជភាជកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកប្ចកបប្ងអម 
១១- អប្បមតតវិស្សជជកសមមត ិ = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលោះរប ់តចិ 
១២- សាដ្យិគាាហាបកសមមត ិ= ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលបរល់សាដក 
១៣- បតតគាាហាបកសមមត ិ = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលបរល់ លត 
១៤- អារាមិកបប្បសកសមមតិ     = ការ នយតភកិខុឲរជាអបកឈលបើអារាមិកជន 
១៥- សាមបណរបប្បសកសមមតិ = ការ នយតភកិខុឲរជាអបកឈលបើសាមឈណរ 

 ទាន របផលីជាបទាកទ់ងនឹងកឋនិចីវរទាន (ការលបឈរនចីវរ លមាប់លកាល
កឋិន) និងមតកចីវរទាន (ការលបឈរនចីវរឧទធិ ឲរបុរគលអបកសាវ ប់) ។  
 ឧទាន រៈ (ការដក) របផលីជាបទាកទ់ងនឹងកឋិនុទាន រៈ (ការដកកឋនិ នឹងឈៅ
ថ្វ ការឈោោះកឋិនក ៏ន) ។  
 ឈទ នា (ការ ប្មឋង) របផលីជាបទាកទ់ងនឹងកុដិវតទុ ឈទ នា (ការ ប្មឋងទី
 លមាប់ឈធឝើកុដ)ិ និងវហិារវតទុ ឈទ នា (ការ ប្មឋងទី លមាប់ឈធឝើវហិារ) ។ 
 ចបំ្ណកឯញតថិទុតិយកមយវាចា ប្ដលមានប្ចងកបុងតិណវតទ រក មថៈ 
មាន ២ យា៉ា ងរឺ ញតថទុិតយិកមយវាចា ១ មានកបុងបកខមួយ ញតថទុិតយិកមយវាចា ១ 
មានកបុងបកខមួយ ។ ចបំ្ណកឯកមយវាចា១ មានប្ចងកបុងឈមាហាឈរាបនកមយជាឈដើម ។ 
របផលីជាបកមយលកខណៈ ទាក់ទងនឹងកមយវាចាទាងំឈនាោះ ។  រុបឈ ចកឋីមក ញតថិ
ទុតយិកមយប្តងដល់នូវឋានទាងំ ៧ យា៉ា ងឈនោះឯង ។  
  ូមផញីតថិចតុតទកមយ កដ៏ល់នូវឋានទាងំ ៧ យា៉ា ងប្ដររឺ ៖ 
១- ឱសារណា 
២- និសា្រណា 
៣- សមមត ិ
៤- ទាន 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៣១៨ ។ 



541 
 



៥- និគ្គហៈ 
៦- សមនភុាសន 
៧- កមមលកខណៈ 

 បណាឋ ឋានទាងំ ៧ យា៉ា ងថ្នញតថចិតុតទកមយឈនាោះ និ ារណារបផលីជាប
ទាក់ទងនឹងកមយ ៧ យា៉ា ង មានតជជនីយកមយជាឈដើម១ ។  
 ឱសារាណា របផលីជាបទាក់ទងនឹងការរងំ្គប ់ (បដ្ិប្បសមភន) នូវកមយ
ទាងំ ៧ យា៉ា ងឈនាោះ ។ 
 សមមតិ (ការ នយត) របផលីជាប់ទាក់ទងនឹងភិកខុ ឈនាវាទក មយតិ (ការ នយត
ភិកខុឲរជាអបកផឋល់ឱវាទចឈំ ោះភកិខុ នី)២ ។ 
 ទាន (ការឲរ) របផលីជាបទាកទ់ងនឹងបរវិា ទាន (ការឲរបរវិា ) និង
មានតថទាន (ការឲរមានតថ)៣ ។  
 និគ្គហៈ (ការទច លទច ញ់) របផលីជាបទាក់ទងនឹងមូោយបដិក សនៈ 
(ការទាញយកមកោកក់បុងអាបតថិឈដើម)៤ ។  
 សមនភុាសន្ន របផលីជាបទាកទ់ងនឹង មនុភា នកមយទាងំ ១១ យា៉ា ង
រឺ ឧកខតិថ នុវតថក ិកាខ បទ ( ិកាខ បទនិយាយពីភកិខុ នីលបលពឹតថតមភកិខុ ប្ដល ងឃ
 នឈលើកវតថ), យាវតតយិក ិកាខ បទ ៨ (រឺ ងាទិឈ  ខាងភកិខុ  ៤ និងខាង
ភិកខុ នី ៤ ប្ដល ងឃ ូធរលបកា រលមប ់៣ ដង), អរដិឌ ិកាខ បទ៥ និងចណឍ កា ី-
 ិកាខ បទ៦ (១ + ៨ + ១ + ១ = ១១) ។  

                                                           
១ វ.ិចុលវ. ៩/១ ។ 
២ វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៤ ។ 
៣ វ.ិចុលវ. ៩/២៥៧-៦១ ។ 
៤ វ.ិចុលវ. ៩/២៧០ ។ 
៥ វ.ិមហាវ.ិ ៤/២៧៥ ។ 
៦ វ.ិភកិខុ នីវ.ិ ៥/៦៨ ។ 
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 កមយលកខណៈរបផលីជាបទាក់ទងនឹងឧប មផទាកមយនិងអ ម នកមយ ។  រុប
ឈ ចកឋមីក ញតថចិតុតទកមយ ប្តងដល់នូវឋានទាងំ ៧ យា៉ា ងឈនោះឯង ។ 
 ក៏ប៉ាុប្នថបណាឋ កមយទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនាោះ អបឈោកនកមយ លតូវអបឈោកឈធឝើប្ត
មា៉ាង មិនលតូវឈធឝើទាកទ់ងនឹងញតថិកមយជាឈដើមឈ ើយ ។ ឯញតថកិមយ លតូវតងំញតថិ
មួយឈធឝើ មិនលតូវឈធឝើទាកទ់ងនឹងអបឈោកនកមយឈ ើយ ។ ចបំ្ណកឯញតថទុិតយិកមយ 
មានកមយែវោះលតូវអបឈោកឈធឝើ ក៏មាន, មានកមយែវោះមិនចា ំច់អបឈោកឈធឝើ កម៏ាន ។  
 កបុងឈនាោះ មានររុកមយ ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សីោសមមត ិ  = កា នយត ីមា 
២- សោីសមហូនន ំ = ការដក ីមា១ 
៣- កឋិនទាន ំ  = ការឲរ ពំតក់ឋនិ 
៤- ចីវរទាន ំ  = ការឲរចីវរ 
៥- កឋិនទុាាបរា  = ការដកកឋិន 
៦- កុដ្ិវតថុបទសន្ន = ការ ប្មឋងទី លមាបស់ាងកុដ ិ
៧- វិហារវតថុបទសន្ន = ការ ប្មឋងទី លមាបស់ាងវហិារ 

 ររុកមយទាងំ ៧ យា៉ា ងឈនោះ មិនរួរអបឈោកឈធឝើឈទ ចា ំចល់តូវប្ត ូធរញតថិ
ទុតយិកមយវាចា ឈធឝើប្តមា៉ាង ។ ចបំ្ណកឯលហុកមយឈផសងៗ ឈនាោះរឺ  មយត ិ ១៣ 
យា៉ា ង, ឈ នា នោគ ហាបក មយតិ និងមតកចីវរទាន មយតិ រួរនឹងអបឈោកឈធឝើក៏
 ន ប៉ាុប្នថមិនលតូវឈធឝើទាកទ់ងនឹងញ្ដតថកិមយជាោច់ខាត ។  
 ចបំ្ណកឯញតថិចតុតទកមយ លតូវប្តឈធឝើតមលកខណៈរប ់ែវួនប្តមា៉ាង មិនលតូវ
ឈធឝើទាកទ់ងនឹងកមយឈផសង  ៗឈ ើយ ។ កមយទាងំឡាយឈនោះ កាលឈបើ នឈធឝើតមលកខណៈ

                                                           
១ វ.ិមហាវ. ៦/៣៦១ ។ 
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ពិតឈរៀងៗ ែវួន និងតមវតទុ មផតថិ, ញតថិ មផតថិ, អនុ ាវន មផតថិ,  ីមា មផតថិ, 
និងបរ ិ មផតថិ យា៉ា ងឈនោះឈហើយ ឈ យ្ ោះថ្វជាកមយលបកបឈោយធម៌ ដផតិថ្វ មាន
ធម៌កបុងកមយទាងំឈនាោះ ឈល ោះ នឈធឝើតមលពោះធម៌ លពោះវនិយ័ និងតម ករឈលបៀន
លបឈៅរប ់លពោះសាសាឋ  ( តទុសា ន)៍ ។  រុបឈ ចកឋីមក កាលឈបើភិកខុ ឈនាោះឲរឆនធៈ
ឈដើមផកីមយទាងំឡាយប្ដលលបកបឈោយធម៌ទាងំឈនាោះឈហើយ ក៏ដល់នូវធម៌រឺកិរយិា
តិោះឈដៀលជាខាងឈលកាយវញិ ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ លរប់ៗ  មា៉ា ត់ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុដល់នូវធម៌រឺកិរយិាតិោះឈដៀល ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថិ, អនាណ-
តថិកៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័កបុងធមយកមយ, ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វធមយកមយ 
កបុងអធមយកមយ និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អធមមកមមសញ្ញិស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាអធមយកមយ 
២- អធបមមន វា កមម ំកបរានតីត ិញតាា មីយនតស្ស = ភិកខុតិោះឈដៀលឈល ោះដឹង
ថ្វ ភិកខុទាងំឡាយឈធឝើកមយ ឈោយអធម ៌

៣- វបគ្គន វា កមម ំកបរានតីត ិញតាា មយីនតស្ស = ភិកខុតោិះឈដៀល ឈល ោះដងឹ
ថ្វភិកខុទាងំឡាយឈធឝើកមយ ឈោយពួក 

៤- ន កោារហសស្ វា កមមំ កបរានតីត ិញតាា មីយនតស្ស = ភិកខុតោិះឈដៀល 
ឈល ោះដឹងថ្វ ភកិខុទាងំឡាយឈធឝើកមយដល់ភកិខុ ប្ដលមនិរួរដល់កមយ  

៥- ឧមមតតកស្ស  = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស  = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
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៧- បវទនដ្ដអស្ស  = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ធមមកមមតា  = កមយលតមឹលតូវតមធម ៌
២- ធមមកមមនត ិសញ្ជា = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ “កមយលតឹមលតូវតមធម៌” 
៣- ឆនទំ ទតាា មយីន ំ = ឲរឆនធៈឈហើយតិោះឈដៀល 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ

ប្ដរ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 
ពណ៌នាកមយបផដិ ហន ិកាខ បទទី ៩ ថ្ន ហធមយកិវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
១០- ឆនធំអទតាវ គមនសកិាា បទ 

១០-  បយា បន ភិកខ,ុ សបង្ឃ វិនចិឆយកថាយ វតតោន្នយ, ឆនទ ំអទតាា, 
ឧដ្ដាយាសន្ន បកកបមយ្យ, បាចតិតយិំ ។ 

១០- ភិកខុណាមួយ, កាលប្ដល ករវនិិចឆ័យកពុំងលបលពឹតថឈៅកបុង ងឃ, មិនឲរ
ឆនធៈ, ឈហើយឈលកាកចាកអា នៈឈចញឈៅ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

១០- ពណ៌នាឆនធំអទតាវ គមនសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឆនធអំទតឝ រមន ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ ករវនិិចឆ័យ (វនិិចឆយកថាយ)”  នឈ ចកឋថី្វ ដរាបណាការ 

វនិិចឆ័យឈដើមឈហតុប្ដលឈរល ប់ មិនទាន ់នរួចរាល់កឋី ដរាបណាកមយវាចាប្ដល
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តងំញតថឈិហើយ មនិទាន ់នបញ្ចប់កឋី ដរាបឈនាោះ  ករវនិិចឆយ័ឈ យ្ ោះថ្វកពុំង
លបលពឹតថឈៅ ។ ចបំ្ណកឯភិកខុណា លោះហតទ  អពីំបរ ័ិទ កបុងរវាងឈនាោះ ឈោយ
មានបណំងនឹងឈធឝើកមយឲរកឈលមើក ។ ភកិខុ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ កបុងែណៈលោះ
ហតទ   ។ កបុងែណៈលោះឈហើយ ឈោកលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភិកខុ មួយរូប 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិឲរឆនធៈឈហើយឈចៀ ឈចញឈៅ ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនា-
ណតថិកៈ, តិក ចតិថិយៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុងធមយកមយ, ភកិខុមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វជាធមយកមយ កបុងអធមយកមយ, និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អធមមកមមសញ្ញិស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាអធមយកមយ 
២- បយា ច សង្ឃស្ស ភណឌន្នទនីិ វា ភវសិ្សនតីត ិញតាា គ្ចឆតិ = ភិកខុ ឈចញ 
ឈៅឈល ោះដងឹថ្វ “ការលបកួតលបកានជ់ាឈដើម នឹងឈកើតមានដល់ ងឃ” 

៣- អធបមមន វា កមម ំករិស្សនតីតិ១ ញតាា គ្ចឆតិ = ភិកខុ ឈចញឈៅ ឈល ោះដឹង
ថ្វ “ភិកខុទាងំឡាយនឹងឈធឝើកមយ ឈោយអធម៌” 

៤- វបគ្គន វា កមមំ ករិស្សនតីតិ ញតាា គ្ចឆតិ = ភិកខុ ឈចញឈៅ ឈល ោះដងឹថ្វ 
“ភិកខុទាងំឡាយនឹងឈធឝើកមយ ឈោយពួក” 

៥- ន កោារហស្ស វា កមម ំ ករិសស្នតីត ិ ញតាា គ្ចឆតិ = ភិកខុ ឈចញឈៅ 
ឈល ោះដឹងថ្វ “ភកិខុទាងំឡាយនឹងឈធឝើកមយ ដល់ភកិខុ ប្ដលមនិរួរដល់កមយ” 

៦- គ្ិលាបន្ន វា ហុតាា គ្ចឆតិ = ភិកខុ ឈកើតជងំឺ ឈចញឈៅ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៣៤៣ ។ 
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៧- គ្ិលានស្ស វា ករណីបយន គ្ចឆតិ = ភិកខុ ឈចញឈៅ ឈោយការចា ំច់
ចឈំ ោះភិកខុឈ ឺ

៨- ឧចាោរាទហីិ វា បីឡបិតា គ្ចឆតិ = ភិកខុឈឺបឈនាធ បង់ឧចាច រៈជាឈដើម ឈចញឈៅ 
៩- ន ច កមម ំបកាបបតកុាបោ = ភិកខុឥតមានបណំងនឹងឈធឝើកមយឲរកឈលមើក 
១០- បនុ បចាោគ្មសិ្ាមីត ិ គ្ចឆតិ = ភកិខុ ឈចញឈៅឈោយបណំងថ្វ “អញ
នឹងលត បម់កវញិ 

១១- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១២- មិតតចិតតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១៣- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១៤- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៦ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វិនិចឆយកថាយ វតតោនតា =  ករវនិិចឆយ័កពុំងលបលពឹតថឈៅ 
២- ធមមកមមតា  = កមយលតមឹលតូវតមធម ៌
៣- ធមមកមមសញ្ញតិា = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វកមយលតឹមលតូវតមធម ៌
៤- សោនសោីយ ឋតិតា = ឋិតកបុង មាន ីមា 
៥- សោនសវំាសកតា = មាន វំា ឈ យើោប  
៦- បកាបបតកុាមតាយ ហតថបាសវិជហនំ = ោច់ហតទ  ឈោយមាន
បណំងនឹងឈធឝើកមយឲរកឈលមើក 

  ិកាខ បទឈនោះជា មនុ ភាន មុោឌ ន, ជាកិរយិាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ និងទុកខឈវទនា ។  
ពណ៌នាឆនធំអទតឝ រមន ិកាខ បទទី ១០ ថ្ន ហធមយិកវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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១១- ទុពវលសកិាា បទ 
១១-  បយា បន ភិកខ ុ សមបគ្គន សបង្ឃន ចីវរ ំ ទតាា, បចាា មយីនធមម ំ

អាបបជជយ្យ : យថាសនថុតំ ភិកខូ សង្ឃិក ំ លាភំ បរណិាបមនតីត,ិ      
បាចតិតយិំ ។  

១១- ភិកខុណាមួយ ឲរចីវរ (ដល់ភិកខុជាមួយ) នឹង ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប ឈហើយ, 
ក៏ដល់នូវធមរ៌ឺកិរយិាតោិះឈដៀលជាខាងឈលកាយវញិថ្វ : “ភិកខុទាងំឡាយបឈង្គអ ន
ោភរប ់ ងឃ ឈៅតមឈ ចកឋោីបច់ិតថ”; ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

១១- ពណ៌នាទពុវលសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុពឝល ិកាខ បទទី ១១ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “នឹង ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប  (សមបគ្គន សបង្ឃន)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ ឲរចីវរជាមួយនឹង ងឃប្ដលមាន វំា ឈ យើោប  ឋតិកបុង ីមាឈ យើោប  ។ 
 ករថ្វ “ឈៅតមឈ ចកឋោីបច់ិតថ (យាថាសនថតុំ) រឺបឈង្គអ នឈៅចឈំ ោះប្តភកិខុៗ 
ណាប្ដលធាវ បស់ាគ ល់ធាវ បឈ់ឃើញ ទាកទ់ងនឹង នធិដឌមិតថ (មិតថប្ដលឈឃើញោប ) និង
 មមតថមតិថ (មិតថប្ដលរាបអ់ានោប ) ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ”  នឈ ចកឋី
ថ្វ កាលឈបើភកិខុ ឈនាោះឲរចវីរឈោយែវួនឯង ចឈំ ោះភកិខុ ប្ដល ន មយត ិ ទាកទ់ង
នឹងការលកាលឈ នា នៈជាឈដើម ជាមួយនឹង ងឃយា៉ា ងឈនោះឈហើយ ឈលកាយមក 
តិោះឈដៀល ឈោកលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈលរប់ៗ  មា៉ា ត ់។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនឆពឝរគយិភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរចីវរឈហើយ តោិះឈដៀលជាខាងឈលកាយវញិ ។ ជាសាធារណបផ-
ញ្ដតថិ, អនាណតថិកៈ, តិក ចិតថិយៈ កបុ ងធមយកមយ ។ កាលឈបើភិកខុ ឲរបរកិាខ រដថ្ទ  
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ប្ដលរួរលោះរួរប្ចក ឈវៀរប្លងប្តចីវរឈចញ ឈហើយតោិះឈដៀល លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ បរកិាខ រឈផសងៗ ឈវៀរប្លងប្តររុភណឍ ទាងំ ៥ ឈចញ 

ឈ យ្ ោះថ្វ បរកិាខ ររួរលោះរួរប្ចក (វិស្សជជយិបវភងគយិា ន្នម) ។ ឈបើឈ លតមពួក 
ររុភណឍ មាន ៥ ពួក ។ បណាឋ ររុភណឍ  ៥ ពួកឈនាោះរឺ ៖ 
១) ររុភណឍ ពួកទី ១ មាន ២ រឺ ៖ 

 ១- អារាបោ  = អារាម 
 ២- អារាមវតថ ុ  = ទី ង់អារាម 
២) ររុភណឍ ពួកទី ២ មាន ២ រឺ ៖ 
 ១- វិហាបរា  = វហិារ 
 ២- វិហារវតថ ុ  = ទី ង់វហិារ 
៣) ររុភណឍ ពួកទី ៣ មាន ៤ រ ឺ៖ 
 ១- មបញ្ជោ  = ប្លរ 
 ២- បីឋ ំ  = តងំឬឈៅអី 
 ៣- ភិស ិ  = ពូក 
 ៤- ពិបោាហន ំ = ឈែបើយ 
៤) ររុភណឍ ពួកទី ៤ មាន ៩ រឺ ៖ 
 ១- បលាហកុមភ ី  = ឆ្ប ងំឈោហៈ 

 ២- បលាហភាណកំ  = ែធោះឈោហៈ 
 ៣- បលាហវារកំ  = កអមឈោហៈ 
 ៤- បលាហកដ្ដហ ំ  = ឈផើងឈោហៈ 
 ៥- វាស ិ   = កាបំិត 
 ៦- ផរសុ   = ប៉ាូវឈព 
 ៧- កុឋារ ី   = ដឹង 
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 ៨- កទុាោបលា   = ចប 
 ៩- នោិទន ំ   = ពនាវ ក 
៥) ររុភណឍ ពួកទី ៥ មាន ៨ រឺ ៖ 

 ១- វលលិ    = វលវិ 
 ២- បវឡ ុ   = ឫ ស ី
 ៣- មុញ្ជ ំ   = ឈមយ ដឈំណកទនាយ 
 ៤- បពវជ ំ   = ឈមយ យាបវង 
 ៥- តិណ ំ   = ឈមយ  
 ៦- មតតកិា   = ដី អិត 
 ៧- ទារុភណឌ ំ   = ឈលរឿងឈឈើ 
 ៨- មតតកិាភណឌ ំ  = ឈលរឿងដី អិត 

(ឈបើតមការរាប់មកឈនោះ ឈឃើញ នថ្វ ររុភណឍ  ឈបើប្ចកជាពួកមាន ៥ 
ពួក, ឈបើប្ចកជាវតទុ មួយៗ មាន ២៥ វតទុ ) ។ ពិតណា ់ ររុភណឍ ទាងំ ៥ ពួកឈនាោះ 
ជារប ់ ងឃ ការប្ដលលោះឬប្ចកដល់ ងឃ, ដល់រណៈ ឬដល់បុរគល មនិរួរជា
ោច់ខាត ។ ឈបើទុកណាជា នលោះឬ នប្ចក ក៏ឈៅប្តជារប ់ ងឃដប្ដល ។ ក៏
ប៉ាុប្នថការប្ដលកណំតនូ់វឧបការៈរប ់ ងឃឈហើយ បឋូ រតមការបឋូជាកបផយិៈ នូវ
ថ្វវរវតទុ ឈោយថ្វវរវតទុ  ឬនូវថ្វវរវតទុ ឈលៅឈនោះ ឈោយអកបផយិវតទុ  ឬឈោយកបផយិវតទុ
ដ៏មានតថ្មវឈលចើនឈលៅឈនោះ រួរ ។ ការប្ដលលោះឈចញនូវឈ នា នៈដ៏ោមក (មិន
 ខំាន់) ឈចញ ឈដើមផរីកាទុកឈ នា នៈលអជាឈដើម ឲរ នរង់វងស ឬលោះឈចញ
ឈហើយបរឈិភារ រួរ ។  

 មា៉ាងឈទៀត បណាឋ ររុភណឍ  ៣ ពួកខាងឈដើមឈនាោះ ពំុមានវតទុណាមួយ 
ឈ យ្ ោះថ្វ មនិប្មនររុភណឍ ឈ ើយ ( ុទនប្តចាត់ជាររុណភណឍ ទាងំអ ់) ។ កបុង 
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ររុភណឍ ពួកទី ៤ វតទុ  ៣ ឈនោះរ ឺឆ្ប ងំឈោហៈប្ដលមាន ណាឌ នដូចឈ ៉ា ត ១, ែធោះ
ឈោហៈ ១, ឈផើងឈោហៈ ១ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តោក់ចណុំោះទឹក នលតឹម
មួយទូកថ្ដ ចាត់ថ្វជាររុភណឍ  ។ ចបំ្ណកឯកអមឈោហៈ ប្ដលឈធឝើឈោយឈោហៈ
ណាមួយ បណាឋ ឈោហៈឈលយ , ឈោហៈលកហម, ឈោហៈ រំទិនិ, ឬឈោហៈសាភ ន ់
ប្ដលអាចោកច់ណុំោះទឹក នមួយ ទ កបុងឈកាោះ ីហ ៈ រួរប្ចក ន ។ តម
ធមយត មួយ ទកបុងឈកាោះ ីហ ៈឈនាោះ មានលបមាណឈ យើនឹង ៥ នា ិ ថ្ននា ិ
កបុងប្ដនមរធៈ ។ កាលឈបើមានចណុំោះទឹកឈលើ ជាងឈនាោះ ចាត់ថ្វជាររុភណឍ  ។ 
លតឹមប៉ាុឈណតោះឈនោះ រជឺាឈោហភាជន៍ប្ដលមានមកកបុងលពោះ លី ។   

ក៏ប៉ាុប្នថឈៅមានវតទុ តូចៗ ែវោះឈទៀតប្ដលមិនមានមកកបុងលពោះ លី រ ឺកឈំ ៀវ 
(ភងិ្ខារ), កឈនាទ  (បដ្ិគ្គហ), ឈ យ (ឧលុងក), ប្វក (ទពវ)ី, សាវ បល  (កដ្ចឆុ), 
ថ្វ  (បាត)ិ, ចាន (តដ្ដអក), ផឋលិ (សរក), ហិប (សមុគ្គ), អបំ្បងរឈងើកឈភវើង 
(អង្ខារកបលលក), បពំង់ប្ផសង (ធូមកដ្ចឆ)ុ ជាឈដើម កច៏ាតជ់ាររុភណឍ ប្ដរ ។ 
ប៉ាុប្នថវតទុទាងំឈនោះរឺ  លតប្ដក, (អបយាបតត) ថ្វ ប្ដក (អបយាថាលក) និង
ថ្វ ទង់ប្ដង (តមពបលាហថាលក) រួរប្ចក ន ។  

 ផលិតផលភាជន៍ ប្ដលឈធឝើឈោយ រំទិនិឬឈោយសាភ ន់ រួរឈលបើល  ់តមការ
ឈលបើល  ់ជារប ់ ងឃ ឬឈលបើល  ់ឲរប្បវកអពីំលរហ ទ (គ្ហិិវិកត) ។ មនិរួរ
ឈលបើល  ់តមការឈលបើល  ់ជារប ់បុរគលឈទ ។ ប៉ាុប្នថបណាឋ ឈោហភណឍ ប្ដល
ជាកបផយិៈដថ្ទ ឈលើកប្លងប្តផលិតផលភាជន៍ឈនាោះឈចញ តួយា៉ា ងដូច កាវ កថ់្វប ំ
ប្ភបក (អញ្ជន)ី, ជក់ោបថ្វប បំ្ភបក (អញ្ជនិសលាកា), កវងថ្វប លំចមុោះ (នតថទុាន)ំ, 
កង្គឝ រខាឝ រអាចម៍លតឈចៀក (កណណមូលហរណី), មជុល (សូច)ិ, កូនកថ្ស្ត្នថ (មទុទ
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បកា បបិផលិបកា), កូនប្ដកថ្ែ (មុទទកំ អារកណដុកំ), ឈសា (កញុ្ចិកា), រោងំ 
(តាឡំ), ឈឈើលចត់ (កតតរយដ្ឋិ), ឈមៀន (បវធបកា), ចផូក (ភិនទិវាឡបកា), ឈោហៈ
ប្ដលឈរឈធឝើជាដុតំមប្តឈរឈធឝើ និងឈោហភណឍ ប្ដលឈរឈធឝើមនិទានឈ់ល ច ទាងំ
អ ់ឈនាោះ រួរប្ចក ន ។ ចបំ្ណកខាងឈែសៀ (ធូមបនតតថាលក), ដងឈោម (ទី
បរុកខ), អបំ្បងឈោម (ទបីកបលកិា) ឈលរឿងពរួរឈោម (ឱលមពកទីប), រូប
ភាពស្ត្ ថី (ឥតថីរូបក), រូបភាពបុរ  (បុរិសរបូក), រូបភាពតរិចាឆ ន (តិរចាានរបូក) 
ឬវតទុដថ្ទឈទៀតប្ដលឈរពរួរលតងជ់ញ្ញជ ងំ, ដបូំល, ឬ នវឹកទាឝ រ ។ ឈលរឿងឈោហៈ
ទាងំអ ់ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តពរួរនឹងប្ដកឈោល (បលាហមីលក) ចាត់ថ្វ
ជាររុភណឍ  ។ ឈទាោះបីែវួន នមកកឈ៏ោយ ក៏មិនរួររកាទុកឈលបើល  ់តមការឈលបើ
ល  ់ជារប ់បុរគលឈ ើយ ។ ប្តរួរឈលបើល  ់ តមការឈលបើល  ់ជារប ់ ងឃ ឬ
ឈលបើល  ់ឲរប្បវកអពីំលរហ ទ (គ្ហិវិកតៈ) ។  ូមផឈីលរឿង ណំ កម៏ាននយ័
យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ រឯីចាន(តដ្ដអក) និងផឋលិ (សរក) ជាឈដើម ប្ដលឈរឈធឝើអពីំថយ
ប្កវ (មីរបាសាណ) ចាតថ់្វជាររុភណឍ ប្តមា៉ាង ។ ប៉ាុប្នថ ង ឬភាជនឈ៍លបង 
ប្ដលធជំាងចណុំោះទឹកមួយ ទ ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។  

ចបំ្ណកឯភាជន៍ប្ដលឈធឝើពីមា  (សុវណណ), ល ក ់ (រជត), ទងហ់ាឝ៊ា  
(អារកូដ្), ប្កវឈផវក (ផលិក) ឈទាោះបីឈលបើល  ់ប្បវកអពីំលរហ ទក៏ឈោយ ក៏មិន
រួរ ។ ក៏ប៉ាុប្នថកបុងការឈលបើល  ់ជាទីឈ នា នៈ រាល់វតទុទាងំអ ់ ឈទាោះជាអាមា 
វតទុ  (វតទុ រួរប៉ាោះ ន) ក៏ឈោយ, អនាមា វតទុ  (វតទុមិនរួរប៉ាោះ ន) ក៏ឈោយ រប្មងរួរ ។ 
បណាឋ កាបំតិជាឈដើម កាបំតិណាមនិអាចឈធឝើការង្គរធ ំ ឈលៅប្តពីកាត់ឈឈើ ធននិ់ង
 កអឈំៅកបុំកិកបំ៉ាុក កាបំិតជាឈដើមឈនោះ ចាតថ់្វរួរប្ចក ន ។ កាបំិតជាឈដើម
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ឈលៅពីឈនាោះ ប្ដលឈរឈធឝើឈោយអាការណាមួយ ចាត់ថ្វជាររុភណឍ  ។ ឯប៉ាូវឈព 
ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តកូនប៉ាូវឈពឈចាោះ រថ្ រប ់ពួកឈពទរ កច៏ាតជ់ាររុភណឍ
ប្ដរ ។ រឯីដឹងវញិ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ ប៉ាុប្នថដងឹឯណាប្ដលឈរឈធឝើមុែ
ឈរៀវល ួចឈៅដូចអាវុធ ឈនោះចាត់ថ្វជាអនាមា  (វតទុមិនរួរប៉ាោះ) ។ ចបំ្ណកខាង
ចបកាប់ (កទុាោល) ឬពនាវ កជាប់ដង (ទណឌពនធនិោទន) ឈ យ្ ោះថ្វ មិនប្មន
ររុណភណឍ  រឺោយ ន ( ុទនប្តជាររុភណឍ ) ។ ឯចបជកី (សមមញុ្ជនីទណឌមនក) 
ណា ប្ដលឥតដង មានលតមឹប្តប្ផវ អាចនឹងោកក់បុងកូនលក  (សបិាដ្កិា) រកា
ទុក ន ចបជីកឈនាោះ រួរប្ចក ន ។  ូមផបី្តប្ដកល ួចមានកាល លមាបដ់ ំ
(សិមរ) ក៏រាបប់ញ្ចូ លកបុងពនាវ កប្ដរ ។ កាលឈបើមនុ សទាងំឡាយ  នលបឈរន
កាបំតិជាឈដើម កបុងវហិារ ។ លប ិនឈបើផធោះរប ់ពួកោត់លតវូឈភវើងឈឆោះ ឬលតវូឈរបងាិន
បទំវ ញ ោត់មកនិយាយថ្វ “បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើនដ៏ចឈលមើន  ូមឲរឧបករណ៍
មកែញុ លំពោះករុណា ិនមក ចាែំញុ លំពោះករុណាយកមកលបឈរនវញិ” ។ លតូវប្តឲរ ។ 
លប ិន ឈបើពួកោត់យកឈៅ មិនលតូវហាមោត់ឈទ ។ ទាងំមនិលតូវឈតឿនទារ ឈទាោះបី
ពួកោតម់ិនយកមកវញិកឈ៏ោយ ។  

 ឧបករណ៍ប្ដលឈធឝើអពីំឈោហៈទាងំអ ់ មានញញួរ (អធិករណមីុដ្ឋិ), 
ដង្គក ប់ (សណាឌស), និងជញ្ជី ង (តុល) ជាឈដើម រប ់ជាងប្ដក (កោារ), ជាង
រឈទោះ (រថការ), ជាងលក ឹង (ចុនទការ), ជាងតមាញ (នឡការ), ជាងប្កវ
មណី (មណកិារ) និងជាង លត (បតតពនធនការ) ចាត់ថ្វជាររុភណឍ  រាបច់ាប់
តងំពីកាលប្ដលឈរលបឈរនចឈំ ោះ ងឃឈរៀងមក ។  ូមផឧីបករណ៍រប ់ជាង
 ណំ (តបិុបកាដ្ដអន), ជាងមា  (សុវណណការ) និងជាងប្ ផក (ចមមការ) ក៏
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មានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ ប្ដលប្បវកោប ឈនាោះឈៅលតង់ថ្វ ឧបករណ៍ជាង ណំ 
រឺ ស្ត្សាថ  លមាប់កាត់ ណំ, ឧបករណ៍ជាងមា  រឺ ស្ត្សាថ  លមាបក់ាតម់ា , 
ឧបករណ៍ជាងប្ ផក រកូឺន ស្ត្សាថ  លមាបក់ាត់ប្ ផកប្ដល នឈធឝើបរកិមយឈហើយ 
ដូឈចបោះ រប ់ទាងំឈនោះ រួរប្ចក ន ។ ឯឧបករណ៍ជាងឈធឝើ ក់ (នហាបតិ) និង
ជាងឈសា (តនុនការ) ទាងំអ ់ ចាតថ់្វរួរ ឈលើកប្លងប្តកថ្ស្ត្នថធ,ំ ដង្គក ប់ធ ំ និង
កាបំតិធឈំចញ (មហាបបិផលិក) ។ ឈលៅអពីំឈនោះ ចាត់ថ្វជាររុភណឍ  ។  

បណាឋ វលវិជាឈដើម វលវិណាក៏ឈោយ មានវលវិឈដឋ  (បវតតវលលិ) ជាឈដើម ប្ដល
មានលបមាណលបប្វងកនវោះពាម ឈទាោះឈរលបឈរនចឈំ ោះ ងឃកឋី វាឈកើតកបុងទីឈនាោះកឋ ី
ឲរប្ត ងឃរកាលរបល់រង ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។ កាលប្ដលឈលបើល  ់វលវិឈនាោះ 
កបុងការង្គរ ងឃ និងកបុងការង្គរឈចតយិឈហើយ ថ្វឈបើឈៅ ល់ឈលចើន នឹងបឈង្គអ ន
ឈៅកបុងការង្គរជារប ់បុរគល រួរ ។ ចបំ្ណកខាងប្ែសឬពួរ ប្ដលឈធឝើអពីំអឈំ ោះ  
(សុតត), លកឈៅ (មកច)ិ,  បំកថ្ធយ (វាក), ជកដូ់ង (ន្នឡបិករ), ឬប្ ផក (ចមម) 
ឈទាោះឈវញ បំកថ្ធយនិងជកដូ់ងឈធឝើ នប្តមួយធវុងកឋី ពីរធវុងកឋី ឲរប្តជារប ់ ងឃ 
ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។  

 ចបំ្ណកឯអឈំ ោះប្ដលមិន នឈវញ, លកឈៅ,  បំកថ្ធយ និងជកដូ់ង រួរ
ប្ចក ន ។ កប៏៉ាុប្នថកាលឈបើមនុ សទាងំឡាយណា  នលបឈរនប្ែសជាឈដើមទាងំ
ឈនាោះឈហើយ លសាប់ប្តពួកឈរមកយកឈៅឈោយការចា ំច់រប ់ែវួន មិនរបផ ី
ហាមោត់ ។ ចបំ្ណកឯឫ សណីាមួយ ឈទាោះឈរលបឈរនចឈំ ោះ ងឃកឋ ីវាឈកើតកបុង
ទីឈនាោះកឋី  ូមផមីានលបមាណប៉ាុនដងមជុលលបប្វង ៨ ធាប ប់ ឲរប្ត ងឃរកាលរបល់រង 
ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។ កាលឈបើឈលបើការឫ សឈីនាោះ កបុងការង្គរ ងឃ និងកបុងការង្គរ
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ឈចតយិឈហើយ ឈៅ ល់ឈលចើន នឹងឲរឈៅកបុងការង្គរជារប ់បុរគល រួរ ។ ចបំ្ណក
ឯនា ិឈលបងប្ដលមានចណុំោះទឹកមួយ ទ, ឈឈើលចត់, ប្ ផកឈជើង, ដបំង, ដង
ឆលត, និង នវឹកឆលត លតង់ឈនោះ ូមវនិិចឆយ័ថ្វជា ភាជនីយភណឍ  (រប ់រួរប្ចក
 ន) ។ មនុ សទាងំឡាយ ប្ដលមានផធោះលតូវឈភវើងឈឆោះ មកយកឈៅឈលបើ មិនរបផ ី
ហាមោត់ឈ ើយ ។   

ចបំ្ណកខាងឈមយ យាបវង, ឈមយ ដឈំណកទនាយ, និងឈមយ លបក់ឈផសងៗ  ូមផ ី
មានលបមាណមួយកាឋ ប ់ និង វឹកឈតប តជាឈដើមណាមួយ ូមផបី្តមួយ នវឹក ប្ដល
ឈៅយា៉ា ងែវីថ្វជាឈមយ លបក ់ឈទាោះបីឈរលបឈរនចឈំ ោះ ងឃកឋី វាឈកើតកបុងទីឈនាោះកឋី ឬ
ក៏វាឈកើតកបុងកប្នវងឈមយ ជារប ់ ងឃខាងឈលៅអារាមកឋី ឲរប្ត ងឃរកាលរប់លរង 
ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។  

  កាលឈបើឈលបើការឈមយ លបក់ឈនាោះ កបុងការង្គរ ងឃ និងកបុងការង្គរឈចតិយរួច 
ឈហើយ ឈៅ ល់ នឹងឲរឈៅកបុងការង្គរជារប ់បុរគល រួរ ។ មនុ សទាងំឡាយ 
ប្ដលមានផធោះលតូវឈភវើងឈឆោះ មកយកឈៅឈលបើ មនិរបផហីាមោត់ឈទ ។  វឹករតឹ (រិតត-
បបាតថបកា)  ូមផមីានលបមាណ ៨ ធាប ប ់កច៏ាតជ់ាររុភណឍ ប្ដរ ។  

ចបំ្ណកដី អិតវញិ ឈទាោះជាដី អិតលបលកតីកឋី ជាដ ី ៥ ពណ៌កឋ ីជាដី ុទនកឋ ី
ឬជ័រកញំ៉ា ននិងជ័រចុងជាឈដើម ណាមួយ ប្ដលឈរនាពីំទីកប្នវងពិ ករក ន មក
លបឈរន ឬវាឈកើតកបុងទីឈនាោះ ឲរប្ត ងឃរកាលរប់លរង  ូមផបី៉ាុនប្ផវឈតប តទុ ំ (តា-
លបកក) ក៏ឈោយ ករ៏ាបថ់្វជាររុភណឍ ប្ដរ ។ កាលឈបើឈលបើការដីឬជ័រជាឈដើមឈនាោះ 
កបុងការង្គរ ងឃ និងកបុងការង្គរឈចតយិឈហើយ ឈៅ ល់ នឹងឲរឈៅកបុងការង្គរជា
រប ់បុរគល រួរ ។ ចបំ្ណកឯឈដើមហិងគុ , ឈដើមហិងគុល, ថយហរតិល, ថយមឈនា ិោ  
ឬវលវិអញ្ជ័នជាឈដើម ជារប ់រួរប្ចក ន ។  
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បណាឋ ឈលរឿងឈឈើ (ទារភុណឌ) នឹងជាឈលរឿងឈឈើអឝីណាមួយក៏ឈោយ 
មានលបមាណដូចឈ លឈហើយកបុងឫ ស ី ប្ដលឈរលបឈរនចឈំ ោះ ងឃ ឬវាឈកើត
កបុងទីឈនាោះ ឲរប្ត ងឃរកាលរប់លរង ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។ មា៉ាងឈទៀត ផលិតផល 
(វិកត)ិ ទាងំអ ់ប្ដលឈធឝើអពីំឈឈើ, ឫ ស,ី ប្ ផក, ឬថយជាឈដើម ក៏ ឈស្ត្ង្គគ ោះចូលកបុង
ឈលរឿងឈឈើប្ដរ ។ កបុងឈនាោះ អា នៈទាងំឡាយទាងំពួងមានឈជើងមា៉ា  (អាសនទកិា) 
ជាឈដើម ប្ដលមនិរាបប់ញ្ចូ លកបុងប្លរនិងតងំ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តតងំប្ដល
ឈរឈធឝើឈោយ ពំត់កឋ,ី ឈោយចឈំបើងកឋី,ឈោយ វឹកឈឈើកឋ ី មួយឈទៀត កាឋ រឈកាង,  
កាឋ រប្វង, កាឋ រជាទីឈ ករក់ចីវរ កាឋ រ លមាប់ឈ ករក់, លពនង់ លមាប់រក់, លជញុ 
(ទនតកដ្ឋបចឆទនគ្ណឌកិា) ដបំង, ទូក, កផូន (អមពណ),  បូកលជលក,់ កឈនាទ រ 
(ឧទកប្បដ្ិចឆក), ហិប (សមគុ្គ), ទូ (មញ្ជសុារ) ប្ដលឈធឝើពីឈឈើកឋ,ី ពីភវុកកឋ,ី ពី
ឫ សកីឋ,ី មានឈជើងកឋ ីឥតឈជើងកឋ,ី ដប (ករណឌ), ទ-ទឹក (ឧទក-បទាណ)ិ, ថូទឹក 
(ឧទកកដ្ដហ), ឈ យ (ឧឡុងក), សាវ បល  (កដ្ចឆុ), ឈពង (បានីយសរាវ), 
 ័ងខផឹកទឹក កាលឈបើឈរលបឈរនបណាឋ វតទុទាងំឡាយឈនោះ ណាមួយ ចាតថ់្វជា
ររុភណឍ  ។ ប៉ាុប្នថ ័ងខនិងថ្វ  (ថាលក) រួរប្ចក ន ។  ូមផតុីមភទឹក កម៏ាន
ន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 

រឈងឝលជូតឈជើង (បាទកឋលិកមណឌល) ប្ដលឈធឝើអពីំឈឈើកឋី, សារឈពើ
វតទុ ប្ដលឈធឝើពី វឹកឈតប តជាឈដើមកឋ ី ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។ ឈជើងឈរាង លត (អាធារ
ក), រលមប លត (បតតបធិាន), ផវតឹ វឹកឈតប ត (តាលបណណវីជនី), ដនាវ ប់ (ច-
បង្ខាដ្ក), កឈញ្ជើ  (បចឆ)ិ, ឈថ្វប ល (យដ្ឋិ) ដងអឈំ   (សមមញុ្ជនីមដុ្ឋិ) អឈំ   
(សមមុញ្ជនី), បណាឋ វតទុទាងំឈនោះ វតទុណាមួយ ឈទាោះជាតូចកឋី ធកំឋី ប្ដលឈធឝើឈោយ 
ឈឈើ, ឫ ស,ី  វឹកឈឈើ ឬប្ ផកជាឈដើម ណាមួយ កច៏ាតថ់្វជាររុភណឍ ប្ដរ ។  
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 បណាឋ ឈលរឿងបងគផំធោះ ដូច  រ, ធបឹម, ជឈណឋើ រ, កាឋ រ ណាមួយ ឈធឝើអពីំឈឈើ
កឋី អពីំថយកឋី, ឈលរឿងប្ដលរួរជា មាម រៈផធោះ ដូច កឈនធលណាមួយ, កលមាលថ្ផធណា
មួយ, ប្ ផកអកបផយិៈណាមួយ ឈលរឿងទាងំអ ់ឈនាោះ ប្ដលជារប ់ ងឃឈហើយ 
ចាត់ថ្វជាររុណភណឍ  នឹងឈលបើការជាកលមាលថ្ផធ រួរ ។ រឯីប្ ផកពប្ព មានរតិដូច
ជាកលមាល ។  ូមផបី្ ផកពប្ពឈនាោះ កច៏ាតជ់ាររុភណឍ ប្ដរ ។ ប្ ផកជាកបផយិៈ
ទាងំឡាយ រួរប្ចក ន ។ ក៏ប៉ាុប្នថកបុងរមភីរកុរុនធី ប្ចងទុកថ្វ “ប្ ផកទាងំអ ់ ឲរ
ប្តមានលបមាណប៉ាុនប្លរ ចាតថ់្វជាររុភណឍ ” ។  

 ចបំ្ណកតាល់ (ឧទុកខល), អប្លង (មុសល), ចឈងអ (សុប្ប), ថយ ឈំលៀង 
(និសទា), កូនថយ ឈំលៀង  បូកថយ, ថូថយ, ឈលរឿងតមាញទាងំអ ់ មានលតល់ (តុរ)ិ, 
ឈធយញឈឈើ (បវម), ថង់ (ភសដអ) ជាឈដើម, ឈលរឿងក ិកមយទាងំអ ់, យានឈលបើឈលរឿង
ចលកទាងំអ ់  ុទនប្តចាតជ់ាររុភណឍ  ។ ឈជើងប្លរនិងឈជើងតងំ, ឈមប្លរនិងឈមតងំ, 
ដងកាបំិតដងប៉ាូវឈពជាឈដើម ។ បណាឋ វតទុទាងំឈនោះ ណាមួយ កាលឈបើឈធឝើមិនទាន់
រួចឈល ចឈទ ចាត់ថ្វរួរប្ចក ន ។ ប៉ាុប្នថឈបើឈរចាងំឲររលីងឈហើយ ចាតជ់ាររុភណឍ  ។ 
ដងកាបំិតតមប្ដលលទង់អនុញ្ញដ ត, ឆលត,  វឹកឈឈើមួយកាឋ ប ់(មដុ្ឋិបណណ), ឈឈើលចត់, 
ប្ ផក ឈជើង, ឈឈើ ងកួតឈភវើង, ធមយលកក, កឈំ ៀវទឹករាងប្ផវកនធួតថ្លព, កាទឹករាងប្ផវ
កនធួត ថ្លព, កឈំ ៀវទឹករាងប្ផវឈោវ ក, កាទឹករាងប្ផវឈោវ ក, កាទឹកឈធឝើពីប្ ផក, និង
កឈំ ៀវទឹកឈធឝើអពីំប្ បង ប្ដលមានចណុំោះមិនឈលើ ពីមួយ ត ទាងំអ ់ឈនាោះ រួរ
ប្ចក ន ។ ឈបើឈលើ ជាងឈនាោះ ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។ ភវុកដរំកីឋ ី ប្ បងណាមួយកឋ ី
ប្ដលឈរមិនទាន់ នឈូ ចាងំ ឈៅដូចឈដើមឈៅឈ ើយ រួរប្ចក ន ។ ឈជើងប្លរ 
ជាឈដើម ប្ដលឈរឈធឝើអពីំរប ់ទាងំឈនាោះ របផលីជាបវនិិចឆ័យដូចមុនៗ ផងចុោះ ។ កស្ត្នថ
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កឈធឝើអពីំឈដើមហិងគុ  (ហងិគកុរណឌ), កស្ត្នថកឈធឝើអពីំវលវិអញ្ជ័ន (អញ្ជនករណឌ), កឍុ  ំ   
(គ្ណឌកិា), លកវលិកឍុ  ំ (វីឋៈ) បពំងថ់្វប ោំបប្ភបក (អញ្ជនី), ជក់ោបថ្វប បំ្ភបក    
(អញ្ជនីសលាកា) និង ពំត់ជូតទឹក (ឧទកបញុ្ឆន)ី ទាងំអ ់ឈនោះ  ុទនប្ត
ប្ចក ន ។  

បណាឋ ឈលរឿងដី ឈលរឿងឧបឈភារបរឈិភារទាងំអ ់រប ់មនុ ស តួយា៉ា ងដូច 
កុោលភាជន៍ ឆ្ប ងំ, រលមបជាឈដើម, ែធោះដុត លត, ែធោះរឈងើកឈភវើង, បពំង់ប្ផសង, ដង
លបទីប, ចនវុោះលបទីប, ឥដឌ លមាប់ ងផ់ធោះ (ចយនដិ្ឋកា), ឥដឌលបកដ់បូំល (ឆទន-ិ
ដ្ឋកា) និងឈកផឿង (ថូបកិា) ឈលរឿងដទីាងំអ ់ឈនោះ ចាតថ់្វជាររុភណឍ  ។ ប៉ាុប្នថ
បណាឋ ររុភណឍ ប្ដលមានន័យដូចល បម់កឈហើយទាងំអមាលឈនាោះ ភិកខុកាលនឹង
យកឫ សជីាឈដើមណាមួយ ឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួន លតូវឈធឝើទតកិមយ (ការចឈលមើន)១ 
ឈ យើកឋី ឈលើ កឋី ឈហើយកានយ់កចុោះ ។ ប៉ាុប្នថឆ្ប ងំតូច,  លត, ចាន (ថាលក), កឈនាទ រ 
(កញ្ចនបកា) កឈំ ៀវ ប្ដលមានលបមាណមិនឈលើ ពីចណុំោះទឹកមួយ ទ លតង់

ឈនោះ ូមវនិិចឆ័យថ្វ រួរប្ចក ន (ឥទបមតថ ភាជនយីំ) ។  ូមផឈីលរឿងឈោហៈ ក៏
មានន័យដូចឈលរឿងដីប្ដរ ។ ទីឈកាទឹក លតូវប្ចកតមចបំ្ណកប្ដលរួរប្ចកប្តមា៉ាង ។ 
 រុបឈ ចកឋីមក កាលឈបើភិកខុឲរនូវវតទុណាប្ដលរួរប្ចកនិងរួរលោះ ឬបរកិាខ រដថ្ទ
ឈ លរឺជាវតទុ ប្ដលរួរលោះរួរប្ចក យា៉ា ងឈនោះឈហើយ តិោះឈដៀលវញិ ឈោកលតូវ
អាបតថទុិកកដ ។ ប៉ាុប្នថការប្ដលឲរវតទុ ឈលៅពីវតទុ រួរប្ចករួរលោះឈនាោះ មិនរួរឈ ើយ ។ 
ភិកខុឲរឈោយអាងឥ សរភាព លតូវអាបតថិថុលវចច័យ ។  

 ភិកខុ ប្ដលកាន់យកឈោយឈថយរចិតថ វន័ិយធរលតូវវាយតថ្មវភណឍ ៈ ឈហើយ  

                                                           
១ ទតកិមយ = ការចឈលមើន មានការចងឈឈើអឈំ   លមាប់ឈ   មាអ តជាឈដើម ។ 
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កាតអ់ាបតថិចុោះ ។ ភិកខុឲរបរកិាខ រដថ្ទឈហើយតោិះឈដៀលវញិ រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ 
យា៉ា ងណាមញិ ភិកខុឲរចីវរឬបរកិាខ រដថ្ទដល់ភកិខុ ប្ដល ងឃមិន ន នយត ឈហើយ
តិោះឈដៀលវញិ ក៏លតូវអាបតថទុិកកដដូចោប យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ តកិទុកកដ កបុងអនុប មផនប 
កបុងទីទាងំពួង ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បកតយិា បន ឆន្នោទិវបសន កបរានត ំ ទសិាា បកា អបតាា តស្ស 

ទិបននន លទាានិប ិវិនបិាបតស្សត ិន សោា ឧបបនស្សតីត ិមយីនតស្ស 
= ភិកខុ ឈឃើញ ងឃឈធឝើឈោយឆនាធ រតជិាឈដើម១ ជាលបលកតី ឈហើយតោិះឈដៀល
ថ្វ “ការឲរដល់ភិកខុ ឈនាោះ មានលបឈយាជន៍អឝ ី ឈោក នឈហើយរង់ប្តឈធឝើឲរ
វនិា ដប្ដល នឹងមិនឈលបើល  ់ឈោយលបថ្ពឈទ”  

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា  = ឧប មផនប 
២- ធបមមន លទធសមមតតិា = ភិកខុ ន មយតិឈោយធម៌ 
៣- សបង្ឃន សទធ ឹវិកបប្នូបគ្ចីវរទានំ = ឲរចីវររួរវកិបផជាមួយនឹង ងឃ 
៤- បចាា មយីតុកាមតាយ មយីន្ន = តិោះឈដៀលជាខាងឈលកាយ ឈល ោះមាន 
បណំងនឹងតោិះឈដៀល 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៣/៣៤៨ ។ 
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  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទប្ដរ (រឺ
ជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាទុកខ-
ឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាទុពឝល ិកាខ បទទី ១១ ថ្ន ហធមយកិវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១២- បរណិាមនសកិាា បទ 
១២- បយា បន ភិកខ ុជានំ សងឃ្ិកំ លាភំ បរណិតំ បុគ្គលសស្ បរណិា-

បមយ្យ បាចិតតយិំ ។  

១២- ភិកខុណាមួយ កាលដឹង ឈហើយបឈង្គអ នោភប្ដលឈរលបុងនឹងបឈង្គអ នឈៅ
ឈដើមផ ីងឃ ឲរលត ប់មកឈដើមផបុីរគលវញិ, ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

១២- ពណ៌នាបរណិាមនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរណិាមន ិកាខ បទទី ១២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករទាងំអ ់  ុទនប្តមានន័យដូចឈ លកបុងបរណិាមន ិកាខ បទ ថ្ន
និ សរគយិកណឍ  ៣០ ។ ឯឈ ចកឋីប្ដលប្បវកោប  រឺឈៅលតង ិ់កាខ បទឈនាោះ ភិកខុ លតូវ
អាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈ ឈល ោះបឈង្គអ នោភមកឈដើមផែីវួនឯង ឯកបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ ភិកខុ លតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ុទន ឈល ោះបឈង្គអ នោភឈៅឈដើមផបុីរគល ។  

ពណ៌នាបរណិាមន ិកាខ បទទី ១២ ថ្ន ហធមយកិវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។  
 ហធមយិកវរគទី ៨ ចប់ ។ 
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៩- រតនវគគ 
១- អអនថបុរសកិាា បទ 

១- បយា បន ភិកខ ុ របញ្ជា មតតយិស្ស មទុាាភសិតតស្ស អនកិខនតរាជបក   
អនិគ្គតរតនបក បុបពវ អប្បដ្ិសំវិទិបតា, ឥនទមីលំ អតកិាាបមយ្យ,    
បាចតិតយិំ ។ 

១- ភិកខុណាមួយ, កាលប្ដលលពោះរាជាជាកសលតយ៍ិ នមុទាន ភិឈ កឈហើយលទង់ពំុ
ទាន់លជាបជាមុន, ្នកនវងធរណីចូលឈៅកបុងលកឡាលពោះបនធំ ប្ដលលពោះរាជា
មិនទានឈ់ ឋចឈចញ ទាងំស្ត្ ថីប្កវរឺលពោះមឈហ ីកម៏ិនទានឈ់ ឋចឈចញប្ដរ, 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

១- ពណ៌នាអអនថបុរសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអឈនថបុរ ិកាខ បទទី ១ ថ្នរតនវរគ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “កសលតយ៍ិ (មតតយិស្ស)” រឺលពោះរាជាមានជាតជិាកសលតិយ៍ ។  ករ
ថ្វ “ នមុទាន ភិឈ ក (មទុាាភិសតិតស្ស)” រឺ លពោះរាជាប្ដលលតូវ នឈលសាចលតង់

លពោះ ិរស ៍ឈោយឈលរឿងអភិឈ ក ឈដើមផ ីនឈ ើងជាកសលតិយ៍លទង់រាជរឈពញទី ។ លពោះ
រាជាមិនទាន់ឈចញអពីំលកឡាលពោះបនធំឈនោះ ឈហតុឈនាោះ លកឡាលពោះបនធំឈនោះ ឈ យ្ ោះ
ថ្វ លកឡាលពោះបនធំប្ដលលពោះរាជាមិនទាន់ឈ ឋចឈចញ (អនិកខនតរាជកំ) ។  ន
ឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ ចូលឈៅកបុងលកឡាលពោះបនធំប្ដលលពោះរាជាមិនទាន់ឈ ឋចឈចញឈនាោះ ។ 
លពោះមឈហ ី ឈៅថ្វ ស្ត្ ថីប្កវ ។ មិនទាន ់ននាយំាងឈចញ (អនីភតំ) ឈ យ្ ោះថ្វ 
មិនទានឈ់ចញ (អនិកខនត)ំ ។ លពោះមឈហ ី (រតនៈ) មិនទាន ់ននាយំាងឈចញ 
អពីំលកឡាលពោះបនធឈំនោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ លកឡាលពោះបនធំឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ មានលពោះ
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មឈហ ីមិនទាន់ឈ ឋចឈចញ ។  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ ចូលឈៅកបុងលកឡាលពោះបនធំ
ប្ដលស្ត្ ថីប្កវរឺលពោះមឈហ ីមិនទាន់ឈ ឋចឈចញ ។ លតង ់ករថ្វ “្នកនវង
ធរណី (ឥនទមីល ំ អតកិាាបមយ្យ)” មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុមនិ នឲរ
លពោះរាជាលទងល់ជាបថ្វែវួនមកឈហើយ ្នកនវងធរណីទាឝ រថ្នលកឡាលពោះបនធំ មួយ
ជហំាន លតូវអាបតថទុិកកដ ។ កបុងជហំានទី ២ ឈោកលតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនលពោះអាននធ
អបកមានអាយុ ឈល ោះឈដើមឈហតុចូលឈៅខាងកបុងបុរ ី ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ   
អនាណតថិកៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វលទង់មិន នលជាប កបុង
លពោះរាជប្ដលលទងល់ជាបឈហើយ និងភិកខុមានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បដ្ិសំវិទតិសញ្ញិស្ស បវិសនតស្ស = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វលពោះរាជា
លទងល់ជាបឈហើយចូលឈៅ 

២- ន មតតយិស្ស វា សយនឃីរំ បវិសនតសស្ = ភិកខុ ចូលឈៅកាន់លកឡាលពោះ
បនធំរប ់លពោះរាជាមនិប្មនជាកសលតិយ៍ 

៣- ន មតតយិាភិបសបកន អភិសិតតស្ស វា សយនីឃរ ំបវិសនតស្ស = ភកិខុ
ចូលឈៅកាន់លកឡាលពោះបនធំរប ់លពោះរាជា ប្ដលមនិ នអភិឈ ក ឈោយ
ែតថិយាភិឈ ក (ឈោយឈលរឿងអភឈិ កឲរឈ ើងជាកសលតិយ៍លទង់រាជរឈពញទី) 

៤- ឧបភាសុបិ បវិសនតស្ស = ភកិខុ ចូលឈៅកានល់កឡាលពោះនធំរប ់លពោះរាជាមនិ
ប្មនជាកសលតិយ៍ និងមិន នអភិឈ កឈោយែតថយិាភិឈ ក ។  

៥- ឧភិននំ វា អញ្ញតរសមឹ និកខបនត វា សយនឃីរំ បវិសនតស្ស = ភិកខុ ចូលឈៅ
កានល់កឡាលពោះបនធំ ឈៅឈពលប្ដលលពោះរាជាឬលពោះមឈហ ី អងគណាមួយ
ឈចញឈហើយ  
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៦- អសយនឃីបរ បវិសនតស្ស = ភិកខុ ចូលឈៅកបុងទីមិនប្មនជាលកឡាលពោះបនធ ំ
៧- ឧមមតតកស្ស  = ភិកខុឆកួត 
៨- មិតតចិតតសស្  = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដអស្ស  = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១០- អាទិកមមកិស្ស = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- មតតយិតា  = កសលតិយ៍ 
២- អភិសតិតតា  = កសលតិយ៍ នអភិឈ កជាកសលតិយ៍លទង់រាជរ 
៣- ឧភិននំបិ សយនឃីរបតា អនិកខនតតា = លពោះរាជានិងលពោះមឈហ ីទាងំ
ពីរអងគមិនទាន់យាងឈចញអពីំលកឡាលពោះបនធ ំ

៤- អប្បដ្ិសំវិទិតតា  = មិនឲរកសលតយ៍ិលទង់រាជរលជាបជាមុន 
៥- ឥនទមលីាតកិកបោ = ្នកនវងហួ ធរណីទាឝ រ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងបឋមកឋនិ ិកាខ បទ 

(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាអឈនថបុរ ិកាខ បទទី ១ ថ្នរតនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- រតនសកិាា បទ 
២- បយា បន ភិកខ ុរតនំ វា រតនសមមតំ វា អញ្ញរត អជោ្រាោ វា អជោ្វ-

សថា វា ឧគ្គបណហយ្យ វា, ឧគ្គណាហបបយ្យ វា, បាចតិតិយ ំ ។ រតន ំ វា 
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បន ភិកខនុ្ន រតនសមមតំ វា អជោ្រាបម វា អជោ្វសបថ វា ឧគ្គបហតាា 
វា ឧគ្គហាបបតាា វា នកិខបិិតពវំ : យស្ស ភវិស្សតិ, បសា ហរិស្សតីតិ ។ 
អយ ំតតថ សាមចីិ ។  

២- ភកិខុណាមួយ ឈរ ើ ែវួនឯងកឋ ី ឲរឈរឈរ ើ កឋី នូវរតនៈកឋី នូវវតទុ ប្ដលឈរ នយត
ជារតនៈកឋ,ី ឈវៀរប្លងប្តខាងកបុងអារាម ឬខាងកបុងទីសាប ក,់ ភិកខុ ឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ ប្តថ្វភិកខុ លតូវឈរ ើ ែវួនឯង ឬឲរឈរឈរ ើ  នូវរតនៈកឋី នូវ
វតទុ ប្ដលឈរ នយតជារតនៈកឋី ខាងកបុងអារាម ឬខាងកបុងទីសាប ក់ ឈហើយទុក 
ោក់ឈោយរិតថ្វ : “រតនៈរប ់អបកណា អបកឈនាោះនឹងនាយំកឈៅ” ។ ឈនោះ
ជាសាមីចិកមយ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។  

២- ពណ៌នារតនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរតន ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 

 ករថ្វ “រតនៈ (រតនំ)”  នដល់ រតនៈទាងំ ១០ លបការមានប្កវមុកាឋ ជាឈដើម១ ។ 
 ករថ្វ “វតទុ ប្ដលឈរ នយតជារតនៈ (រតនសមមតំ)”  នដល់ វតទុណាមួយ ប្ដល
ជាឈលរឿងឧបឈភារបរឈិភាររប ់មនុ សទាងំឡាយ ។  ករថ្វ “កបុងអារាម (អ-
ជ្ោរាបម)” រ ឺខាងកបុងថ្នរបងថ្នវហិារប្ដល នឈធឝើរបង ឬខាងកបុងថ្នឈលឌឍុ ត
ពីរ ថ្នវហិារប្ដលមិន នឈធឝើរបង ។  ករថ្វ “ឬខាងកបុងទីសាប ក់ (អជោ្វសបថ 
វា)” រឺ ខាងកបុងថ្នរបងថ្នទីសាប ក់ប្ដល នឈធឝើរបង ឬខាងកបុងទីធាវ ក់ចុោះថ្នអប្លង 
ថ្នទីសាប កប់្ដលមិន នឈធឝើរបង ។  
                                                           
១ រតនៈ ១០ លបការឈនាោះរ ឺ៖ ១) មតុាា = ប្កវមុកាឋ , ២) មណ ិ= ប្កវមណី, ៣) បវឡុរយិ = ប្កវថ្ពទូររ, ៤) សងខ 
=  ័ងខ, ៥) សិលា = ប្កវ ិោ, ៦) សវាឡ = ប្កវលប ល, ៧) រជត = ល ក់, ៨) បហម = មា  ៩) 
បលាហិតងគ = តផូងទទឹម ១០) មសារគ្លល = ឈពលជប្ភបកឆ្យ  ។  
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នឹងមានឈ ចកឋីវនិិចឆ័យកបុង ិកាខ បទឈនោះ ដូចតឈៅ ៖ កាលឈបើភកិខុ ឈរ ើ ែវួន
ឯងកឋ ីឈលបើឈរឲរឈរ ើ កឋី នូវមា ល ក់ (ជាតរូបរជត) ឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួន ឈោក
លតូវអាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈ, ប្តឈបើឈដើមផលីបឈយាជន៍ដល់ ងឃ, រណៈ, បុរគល, 
ឈចតយិ ឬការង្គរ ង ់ណំង់ (នវកមម) ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ ។ ប្តឈបើកបុង   
រតនៈមានប្កវមុកាឋ ជាឈដើម ឈលៅប្តពីមា ល ក់ឈនាោះ ឈដើមផលីបឈយាជន៍ដល់ ងឃជា
ឈដើមទាងំអ ់ឈនាោះ កល៏តូវអាបតថទុិកកដប្ដរ ។ កាលឈបើភិកខុសាទុកនូវកបផយិវតទុ  ឬ
អកបផយិវតទុ  ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តជារប ់ឈញមល ី កបុងនាមែវួនជាភណាឍ ោរកិ 
(អបករកាោវ ងំ) ឈោកលតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ ក៏ប៉ាុប្នថការប្ដលឈធឝើវតទុ ប្បបឈនាោះឲរ
ជារប ់ែវួន ិន  ឹមសាទុក រួរ ។ ប៉ាុប្នថឈៅឈពលប្ដលពួកឈរឈ លថ្វ “ ូម
ឈោកមាច  ់សាទុកវតទុ ឈនោះផង” លតូវប្តបដិឈ ធថ្វ “មិនរួរឈទ” ។ លប ិន ឈបើពួក
ឈរែឹង ទមាវ ក់ឈចាលឈហើយឈដើរឈៅ ។ ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វមានបលិឈ ធ (កងឝល់), 
ឈោកលតូវប្តសាទុក ។ ពពួកជនអបកឈធឝើការង្គរកបុងវហិារ ឈទាោះជាជាងឈឈើជាឈដើម
កឋី អបកជនិំតលពោះរាជា (រាជវលលភ) កឋី និយាយថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់សាឧបករណ៍
ឬឈលរឿងឈដក (សយនភណឌ) ណាមួយទុកឲរផង” ។ ភិកខុមិនលតូវឈធឝើជាោចខ់ាត 
ឈទាោះឈោយឈ ចកឋីឈពញចតិថកឋី ឈោយឈ ចកឋភី័យខាវ ចកឋី ។ កប៏៉ាុប្នថការប្ដល
បង្គា ញនូវកប្នវងរកាទុក (គ្ុតតដ្ដាន) រួរ ។  

ឈទាោះបីខាងកបុងអារាម ឬខាងកបុងទីសាប ក់ឈៅក៏ឈោយ កបុងកប្នវងប្បបណា 
ប្ដលភកិខុ ឈកើតការពិភាល់កបុងចិតថថ្វ “រងប់្តភកិខុទាងំឡាយ ឬសាមឈណរទាងំឡាយ
ឈរ ើ ទុកឈទដឹង” ។ កបុងកប្នវងប្បបឈនាោះ ឈោកលតូវប្តឈរ ើ ែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរឈរ ើ  
ឈធឝើ ញ្ញដ ណ (ឈលរឿងកណំត់ មាគ ល់) រួចទុកោកចុ់ោះ ។   
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ភិកខុ លតូវល បថ់្វ “ជនណាមានភណឍ ៈ ត់ ចូរមកចុោះ” ។ ថ្វឈបើមាននរណា
មក ភកិខុ លតូវ ួរជនឈនាោះថ្វ “ភណឍ ៈរប ់អបក ប្ដល ត់ឈៅ មានលកខណៈដូច
ឈមឋច ?” ។ លប ិនឈបើជនឈនាោះល បភ់ណឍ ៈឈនាោះលតឹមលតូវតម ញ្ញដ ណ (ឈលរឿង
កណំត់ មាគ ល់) រប ់ឈោក ឈោកលតូវឲរឈរវញិចុោះ ។ ប្តឈបើមនិលតឹមលតូវតម
 ញ្ញដ ណប្ដលឈោកកតច់ណំាឈំទ ឈោកលតូវនិយាយថ្វ “ចូររកឈមើលឈៅ” ។ 
កាលឈបើភិកខុ ឈនាោះនឹងឈចញចាកអាវា ឈនាោះ លតូវទុកោក់កបុងថ្ដរប ់ភកិខុអបក ម
រួរ កាលឈបើពំុមានភកិខុអបក មរួរឈទ លតូវទុកោក់កបុងថ្ដរប ់រហបតី ឈហើយ ឹម
ឈចៀ ឈចញឈៅចុោះ ។ កប៏៉ាុប្នថភកិខុណាមិនឈចញឈៅឈទ ទាងំមិនឈឃើញមាច  ់ឈទៀត 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវប្តឲរឈរឈធឝើថ្វវរវតទុ  ឈទាោះជាទីឈ នា នៈកឋី ឈចតយិកឋី ល ោះឈ កខរណី
កឋី ។ លប ិនឈបើកនវងមកយូរឈហើយ លសាប់ប្តមាច  ់ឈរមក ។ ភកិខុ ឈនាោះលតូវបង្គា ញ
ថ្វវរវតទុ ឈនាោះ ឈហើយល ប់ថ្វ “ ូមអបកអនុឈមាទនា ( ូមអបកឈលតកអរតមចុោះ)” ។ 
លប ិនឈបើឈរមិនអនុឈមាទនាឈទ ឈតឿនទារថ្វ “ចូរឲរលទពរមកែញុ វំញិ” ។ ភិកខុ លតូវប្ត
បបួលោប ឲរឈរវញិចុោះ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនភិកខុ មួយអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈរ ើ រតនៈ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានអនុបផញ្ដតថិ ២ ែរឺ ៖ 
១- អញ្ញរត អជោ្រាោ វា = ឈវៀរប្លងប្តខាងកបុងអារាម 
២- អជោ្វសថា វា  = ឈវៀរប្លងប្តខាងកបុងទីសាប ក ់

  ិកាខ បទឈនោះ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថកិៈ ។ កាលឈបើភិកខុ ឈរ ើ 
ឈោយឈ ចកឋីមិនឈអើឈពើ កបុងទីកប្នវងអនុញ្ញដ ត ឈហើយមិនទុកោក់ ឈោកលតូវ
អាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- អនញុ្ជាតដ្ដាបន គ្បហតាា និកខបិនតសស្ = ភិកខុ ឈរ ើ កបុងកប្នវងអនុញ្ញដ ត 
ឈហើយទុកោក ់

២- យំ បហាតិ អាោសំ រតនសមមតំ តំ វសិ្ាសំ វា តាវកាលិកំ វា ឧគ្គ-
ណហនតស្ស = ភិកខុ ឈរ ើ អាមា វតទុ ប្ដលឈរ នយតជារតនៈ ថ្វជារប ់
 បិទនសាប ល ឬជារប ់ែចី 

៣- បំសុកូលសញ្ជាយ គ្ណហបតា = ភកិខុ ឈរ ើ ឈោយឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជា
រប ់បងសុកូល 

៤- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៥- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៧- អាទកិមមិកសស្  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ រឺ ៖ 
១- អននញុ្ជាតការណំ = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
២- បរសនតកតា  = លទពរជារប ់អបកដថ្ទ 
៣- វិស្សសគាាហបំសកុូលសញ្ជាន ំ អភាបវា = មិនមានឈ ចកឋី មាគ ល់
ថ្វកាន់យកជារប ់ បិទនសាប ល ឬ មាគ ល់ថ្វជារប ់ប ុំកូល 

៤- ឧគ្គហន ំវា ឧគ្គហាបនំ វា = ឈរ ើ ែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរឈរ ើ  
  មុោឌ នជាឈដើមថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ 

(រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ,  
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នារតន ិកាខ បទទី ២ ថ្នរតនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៣- វិកាលគាមបផអវសនសកិាា បទ 
៣- បយា បន ភិកខ ុ សនតំ ភកិខុំ អន្នបចុាា វកិាបល គាមំ បវបិសយ្យ, 

អញ្ញរត តថារបូា អចាោយកិា ករណីយា, បាចិតតយិំ ។  

៣- ភិកខុណាមួយ ពំុ នោភិកខុ ប្ដលមានឈៅ ឈហើយចូលឈៅកានល់ ុកកបុង
ឈវោវកិាល, ឈវៀរប្លងប្តមានកិចចលបញប់មាន ភាពដូឈចាប ោះ, ភកិខុ ឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៣- ពណ៌នាវិកាលគាមបផអវសនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងវកិាលោមបផឈវ ន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ពំុ នោភកិខុ ប្ដលមានឈៅ (សនតកំ ភកិខុំ អន្នបុចាា)” ឈនោះ 
រឺមាននយ័ដូចឈ លឈហើយកបុងចារតិថ ិកាខ បទឈនាោះប្ដរ ។  ករថ្វ “កបុងឈវោ
វកិាល (វកិាបល)” រ ឺរាបច់ាបត់ងំពីថ្ថងលតង់ឈលជឈៅ ខាងកបុងអរុណ ចឈនាវ ោះកាល
ឈនោះ ជាឈវោវកិាល ។ កាលឈបើភិកខុមនិោថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា ូមោចូលឈៅកាន់
ល ុក” ឬថ្វ “ែញុ លំពោះករុណានឹងឈៅកាន់ល ុក” ឈហើយ្នហួ របងល ុកប្ដល
 នឈធឝើរបង ្នចុោះកាន់ឧបចារៈល ុកប្ដល នឈធឝើរបង ឈៅឈពលប្ដលពំុមាន
កិចចលបញបម់ាន ភាពដូឈចាប ោះ ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងជហំានទី ១ ។ ឈោក
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ កបុងជហំានទី ២ ។ លប ិនណាឈបើភិកខុ ឈលចើនអងគ ចូលឈៅកាន់
ល ុក ឈោយការង្គរណាមួយ ។ ភកិខុទាងំអ ់ លតូវប្តោោប ឈៅវញិឈៅមក ។ 
កាលឈបើភិកខុទាងំឈនាោះនឹងឈៅកាន់ល ុកដថ្ទឈទៀត ឈល ោះប្តការង្គរឈនាោះកបុងល ុក
ឈនាោះមិន ឈលមច ដូឈចបោះ មនិចា ំចោ់ោប ឈទៀតឈទ ។  
 ក៏ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើភិកខុទាងំឈនាោះរងំ្គប់ឈ ចកឋីែយីោយ តឈនាោះឈហើយ ឈធឝើដឈំណើ រ 
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ឈៅកាន់វហិារវញិ កបុងរវាងឈនាោះ លសាប់ប្តមានបណំងចងចូ់លឈៅកានល់ ុកដថ្ទ 
ភិកខុទាងំឈនាោះលតូវប្តោោប ឈទៀត ។ កាលឈបើភិកខុ ឈធឝើភតថកិចច កបុងផធោះថ្នលតកូល ឬកបុង
អា នសាោ លសាប់ប្តមានបណំងចង់លតច់ឈៅ ឈដើមផរីកចង្គា ន់ឈលបង (បត
លភិកាា) ឬចង្គា នទឹ់កឈោោះរាវ (សប្បភិិកាា), លប ិនណាជាមានភិកខុជតិខាង 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវប្តោ ។ កាលមនិមានភិកខុជិតខាងឈទ របផឈីៅចុោះ ឈល ោះឈហតុប្ត
ោយ នភិកខុ លមាប់ោ ។  ូមផភីិកខុ ឈដើរចុោះកាន់វថីឈិហើយ ឈឃើញនូវភិកខុផងោប  កម៏ិន
ចា ំច់ោប្ដរ ។ ក៏ប៉ាុប្នថផវូ វប្ដលមានកាតត់មកណាឋ លល ុក លប ិនឈបើភកិខុ ឈដើរ
តមផវូ វឈនាោះ មានចិតថឈកើតឈ ើងថ្វ “អញនឹងលតចឈ់ៅរកឈលបងជាឈដើម” ។ ថ្វឈបើ
ឈឃើញភិកខុផងោប ឈៅជិតខាង ឈោកលតូវប្តោ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើឈោកមនិចុោះអពីំ
ផវូ វឈទ ឈៅប្តឈដើរឈលើផវូ វឈៅឈ ើយ មនិចា ំច់ោឈទ ។ កាលឈបើ្នចុោះ ឈោក
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ តមន័យដូចឈ លឈហើយនុោ៎ះឯង ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុចូលឈៅកានល់ ុក កបុងឈវោវកិាល ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន  
អនុបផញ្ដតថិ ៣ រឺ ៖ 
១- សនតំ ភកិខុ ំ = ភិកខុ ប្ដលមានឈៅ 
២- អន្នបចុាា = មិន នោ 
៣- អញ្ញរត តថារបូា អចាោយិកា = ឈវៀរប្លងប្តមានកិចចលបញប ់

  ិកាខ បទឈនោះជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ ភិកខុ
មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វឈវោជាវកិាល កបុងឈវោជាកាល និងភកិខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- កាលសញ្ញិបន្ន = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វកាល 
២- បយា អចាោយិបក ករណីបយ = ភិកខុមានកិចចលបញប ់
៣- សនតំ វា ភកិខុំ អាបចុឆតិាា = ភិកខុោភិកខុផងោប ប្ដលមានឈៅ 
៤- អសនតំ វា អន្នបុចឆតិាា បវិសតិ = ភិកខុ ប្ដលោយ នភិកខុ លតូវោ ឈហើយចូលឈៅ 
៥- អនតរារាមភកិខុនូបស្សយតិតថយិបសយ្យបដ្ិកកមបនសុ វា អញ្ញតរ ំ   

គ្ចឆត ិ = ភិកខុ ឈៅកាន់ទីណាមួយ បណាឋ ទីចឈនាវ ោះអារាម, លឈំៅភកិខុ នី, 
កប្នវងឈៅពួកតិរ ទយិ និងកប្នវងលត ប ់ 

៦- តស្ស គាបមន មបគាា បហាត ិ បតន គ្ចឆបតា = ភិកខុ ឈដើរឈៅតមផវូ វប្ដល
មានឈៅតមល ុក 

៧- អាបទាសុ    = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សនតំ ភកិខុំ អន្នបុចឆន្ន  = មិនល ប់ោភិកខុ ប្ដលមានឈៅ 
២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា  = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៣- វិកាបល គាមប្បបវសន ំ = ចូលឈៅកានល់ ុកកបុងឈវោវកិាល 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងបឋមកឋិន ិកាខ បទ 

(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នាវកិាលោមបផឈវ ន ិកាខ បទទី ៣ ថ្នរតនវរគចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៤- សចូិឃរសកិាា បទ 
៤- បយា បន ភិកខ ុ អដ្ឋមិយ ំ វា ទនតមយ ំ វា វសិាណមយ ំ វា សចូឃិរំ 

ការាបបយ្យ, បភទនក ំបាចតិតយិំ ។  

៤- ភិកខុណាមួយ ឲរឈរឈធឝើបពំង់មជុលជាវកិារៈថ្នឆអងឹកឋី ជាវកិារៈថ្នភវុកកឋី ជា     
វកិារៈថ្នប្ បងកឋ,ី ភកិខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិឈភទនក ចតិថយិៈ ។ 

៤- ពណ៌នាសចូិឃរសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុង ូចឃិរ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
 ឈភទនៈ (ការបបំ្បក) ឈនោះ ឈលបើឈៅជា ឈភទនកៈ មានវឈិលោោះថ្វ អាបតថិឈនាោះ 
មានការបបំ្បកឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អាបតថិឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឈភទនកៈ ។ ឈល ោះ
ដូឈចាប ោះ  នជាភិកខុ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ កបុងែណៈឈធឝើែវួនឯងឬឈលបើឈរឲរឈធឝើនូវ
បពំង់មជុលមាន ភាពប្បបឈនាោះ ។ ប៉ាុប្នថកបុងែណៈ នមក លុោះប្តបបំ្បកបពំង់មជុល
ឈនាោះឲរឈហើយ ិន ឈទើប ប្មឋងអាបតថិ ចតិថិយៈឈចញ ន ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងប្ដន កកៈ ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើន
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុបំពំង់មជុល ។ ជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ សាណតថិកៈ ។ កាលឈបើ
ភិកខុ ឈធឝើឲរ ឈលមចឈោយែវួនឯងឬឈោយអបកដថ្ទ នូវបពំង់មជុលប្ដលែវួនឯងឈធឝើមិន
ទាន់ឈល ច ឬនូវបពំង់ប្ដលែវួនឯងកឋ ី អបកដថ្ទកឋ ី ឈធឝើមនិទានឈ់ល ច  នមក
ឈហើយ ឈោកលតូវអាបតថចិតុកក ចិតថយិៈ ។ កបុងការឈធឝើែវួនឯង ឬកបុងការឈលបើអបក
ដថ្ទឲរឈធឝើ ឈដើមផលីបឈយាជន៍អបកដថ្ទ និងកបុងការប្ដល នមកនូវបពំង់មជុលប្ដល
អបកដថ្ទឈធឝើឲរ ឈហើយឈលបើល  ់ ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- គ្ណឌិបក អរណិបក វីបឋ  អញ្ជនិយា អញ្ជនសិលាកាយ វាសជបដ្ 
ឧទកបញុ្ឆនិយាតិ ឯបតសុ យងកញិ្ច ិអដ្ឋអិាទហី ិកាបរនតស្ស = ភិកខុ
ឲរឈរឈធឝើឈោយឆអងឹជាឈដើម នូវបណាឋ វតទុទាងំឈនោះណាមួយរឺ កឍុ ,ំ ឈឈើកួត
ឈភវើង, លកវលិកឍុ ,ំ ថ្វប បំនថកប់្ភបក, កាវ ក់ថ្វប បំនថក់ប្ភបក, ឈមៀនកាបំិត, លកណាត់
ជូតឈជើង 

២- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៣- មតិតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៥- អាទកិមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថិ   
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សូចិឃរតា  = បពំង់មជុល 
២- អដ្ឋិមយាទតិា  = ឈធឝើអពីំឆអឹងជាឈដើម 
៣- អតតបន្ន អតាាយ ករណំ វា ការាបបតាា វា បដ្ិលាបភា = ឈធឝើែវួនឯង ឬ
ឈលបើឈរឲរឈធឝើឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួនឯង ឈហើយ នមក  

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ 
(រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ,  
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នា ូចិឃរ ិកាខ បទទី ៤ ថ្នរតនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- មញ្ចបីឋសកិាា បទ 
៥- នវំ បន ភិកខនុ្ន មញ្ច ំ វា បឋីំ វា ការយោបនន,  អដ្ឋងគលុបាទកំ 

កាបរតពវំ សគុ្តងគបុលន អញ្ញរត បហដ្ឋិោយ អដ្នយិា, តំ អតកិាា-
មយបតា, បឆទនក ំបាចិតតយិំ ។ 
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៥- ឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើប្លរថយីកឋី តងំថយីកឋី លតូវឲរឈធឝើឲរមានឈជើង ៨ ធាប ប់ ឈោយធាប ប់
លពោះ ុរត វា ់ពីលតឹមឈមប្លរខាងឈលកាមចុោះឈៅ, ឈបើឈធឝើឲរកនវងហួ ពីឈនាោះ
ឈៅ, លតូវឈឆទនក ចតិថិយៈ ។  

៥- ពណ៌នាមញ្ចបីឋសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងមញ្ចបីឋ ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្លរ (មញ្ចំ)”  នដល់ ប្លរណាមួយ បណាឋ ប្លរមានដណំាប់ឈជើង
ជាឈដើម ។ រឯីតងំ ក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ ក៏ប៉ាុប្នថឈបើតងំឈនាោះ ប្វងឈពក 
ហាក់បីដូចជាប្លរ និងមានរាង ៤ លជុងឈ យើ ហាក់បីដូចជាឈជើងមា៉ា  មិនយកជាការ
ឈកើតឈទ ។ ឈឆទនកៈ (ការកាត់ឈចញ) ក៏មានន័យដូចោប នឹងឈភទនកៈប្ដរ ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនលពោះឧបននធ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈដកឈលើប្លរែភ ់ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បោណិកំ កាបរនតស្ស = ភិកខុឲរឈរឈធឝើឲរលតឹមលតូវតមលបមាណ 
២- បោណាតិកកនត ំ លភិតាា ឆនិទតិាា យថា បោណបមវ ឧបរ ិ ទិសស្តិ 

ឯវំ នកិខណិតាា វា បរភិុញ្ជនតស្ស = ភិកខុ នប្លរប្ដលហួ លបមាណ
ឈហើយ កាត់ឈចញ ឬកប់លយមប្តឈមើលឈៅឈឃើញប្ផបកខាងឈលើ លតឹមលតូវតម
លបមាណ ឈហើយឈលបើល  ់ 

៣- បោណាតិកកនតំ លភិតាា ឧតាានំ វា កតាា បរិភញុ្ជនតស្ស = ភកិខុ ន
ប្លរប្ដលហួ លបមាណ ឈធឝើឲររាបឈ យើឈហើយ ឈលបើល  ់ 

៤- បោណាតកិកនត ំលភិតាា អដ្ដអក ំវា ពនធតិាា បរិភញុ្ជនតស្ស = ភិកខុ ន
ប្លរប្ដលហួ លបមាណ ឈធឝើជាឈធបើរឈហើយ ឈលបើល  ់ 
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៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ិកាខ បទឈនោះ មានអងគ ២ រឺ ៖ 
១- បោណាតិកកនតមញ្ចបឋីតា = ប្លរឬតងំប្ដលហួ លបមាណ 
២- អតតបន្ន អតាាយ ករណំ វា ការាបបតាា វា បដ្ិលាបភា = ឈធឝើែវួនឯងឬ
ឈលបើឈរឲរឈធឝើឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួនឯង ឈហើយ នមក 

  ករដ៏ឈ  ទាងំអ ់ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង ូចិឃរ ិកាខ បទ ។ 
( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ 

រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ,  កាយ
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ពណ៌នាមញ្ចបីឋ ិកាខ បទទី ៥ ថ្នរតនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- តូអលនទនសកិាា បទ 
៦- បយា បន ភិកខុ មញ្ចំ វា បីឋ ំវា តូបលានទធំ ការាបបយ្យ, ឧទាោឡនក ំ

បាចតិតយិំ ។  

៦- ភិកខុណាមួយ ឲរឈរឈធឝើប្លរកឋ ីតងំកឋ ីញតឈ់ោយ  ីំ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថិ
ឧទាធ  នក ចិតថយិៈ ។ 

៦- ពណ៌នាតូអលនទនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងតូឈោនទន ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
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   ីំ (តូល) ប្ដលឈរញត់កបុងប្លរឬតងំឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ប្លរឬតងំ
ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ញត់ឈោយ  ីំ (តូបលានទធំ) ។ អធិបាយថ្វ ឈរលកាល ពំត់
លទនាប់ (ចិលិមកិា) ឈហើយ ឈរោក់  ីំចូល ឈហើយឈរលរបឈោយ ពំត់លទនាប់
ពីខាងឈលើ ។ ឧទាធ លនកៈ (ការប្ហកឈចញ) ក៏មានន័យដូចោប នឹងឈភទនកៈប្ដរ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ   
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឈរឈធឝើប្លរតងំញត់ឈោយ  ីំ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាបយាបគ្  = ភិកខុ ឈធឝើ ពំត់រុ ំ(ដឈំៅ) 
២- កាយពនធបន  = ភិកខុ ឈធឝើវតទពននចឈងកោះ 
៣- អំសវទធបក  = ភិកខុ ឈធឝើប្ែសសាភ យ 
៤- បតតតថវកិាយ  = ភិកខុ ឈធឝើឈសាវ ក លត 
៥- បរិស្ាវបន   = ភិកខុ ឈធឝើតលមងទឹក 
៦- ពិបោាហបន  = ភិកខុ ឈធឝើឈែបើយ 
៧- អបញ្ញន កត ំ តូបលានទធ ំ បដ្ិលភតិាា ឧទាោបលតាា បរិភញុ្ជនតស្ស = 
ភិកខុ នមកនូវប្លរតងំញត់  ីំប្ដលអបកដថ្ទឈធឝើ ប្ហកឈរ ើកកាយឈចញ
ឈហើយ ឈលបើល  ់ ។ 

៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
កបុងឈនាោះ ឈែបើយមានលបមាណប៉ាុនកាលប៉ាុឈណាត ោះ ឈទើបរួរ ។ ប្ដលឈៅថ្វ  
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លបមាណប៉ាុនកាល រឺ ឈែបើយប្ដលមានទទឹងលជុងទាងំ ៣ រវាងលជុង ២ មានលបប្វង 
១ ចអំាម ៤ ធាប ប់ (វិទតថិចតុរងគុលំ) ។ បឈណាឋ យកណាឋ ល លបប្វង ១ ហតទកាឋ ប់ ឬ ១ 
ហតទកនវោះ ឬ ២ ហតទ ។  

អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ រឺ ៖ 
១- តូបលានទធមញ្ចបីឋតា = ប្លរឬតងំញត់ឈោយ  ីំ 
២- អតតបន្ន អតាាយ ករណំ វា ការាបបតាា វា បដ្ិលាបភា = ឈធឝើែវួនឯងឬ
ឲរឈរឈធឝើឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួនឯង ឈហើយ នមក ។ 

  ករដ៏ឈ   អបក ិការបផលីជាបឈៅតមន័យប្ដល នឈ លរួចឈហើយ
(កបុង ិកាខ បទខាងមុែ) ផងចុោះ ។  

ពណ៌នាតូឈោនទន ិកាខ បទទី ៦ ថ្នរតនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- និសទីនសកិាា បទ 
៧- និសទីន ំបន ភកិខនុ្ន ការយោបនន បោណិកំ កាបរតពវំ, តរតិទ ំ

បោណំ :  ទឃីបសា បទវ វិទតថិបយា សុគ្តវិទតថិយា តិរយិំ ទិយ្្ឍ ំ
ទសា វិទតថ ិ។ តំ អតកិាាមយបតា, បឆទនក ំបាចិតតយិំ ។ 

៧- ឈបើភិកខុឲរឈរឈធឝើ ពំតនិ់ ីទនៈ លតូវឲរឈរឈធឝើឲរលតូវនឹងលបមាណ, ឯលបមាណ
កបុង ពំតនិ់ ីទនៈឈនាោះយា៉ា ងឈនោះរឺ :  បឈណាឋ យពីរចអំាម, ទទឹងមួយ
ចអំាមកនវោះ និងជាយមួយចអំាម ឈោយចអំាមលពោះ ុរត ។ ឈបើឈធឝើឲរកនវង
ហួ ពីឈនាោះឈៅ, លតូវអាបតថិឈឆទនក ចិតថិយៈ ។  

៧- ពណ៌នានសិទីនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងនិ ីទន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “និ ីទនៈ (និសីទនំ)” ជាឈ យ្ ោះថ្នបរកិាខ រប្ដលមានជាយ ៣ 
ប្ដលឈរឈលចៀកលតង់កប្នវងទាងំ ងខាង ឈលបើការលកាលដូចជា នទ័តប្ដលមានចុង
មាខ ងលបមាណប្ត ១ ចអំាមលពោះ ុរត ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់នី ីទនៈទាងំឡាយ ឥតលតឹមលតូវតមលបមាណ ។  ករ
ថ្វ “ជាយ ១ ចអំាម (ទសាវិទតថិ)” ឈនោះ រឺជាអនុបផញ្ដតថិ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ ជា
អសាធារណបផញ្ដតថិ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បោណិកំ វា កបរានតស្ស = ភកិខុ ឈធឝើលតឹមលតូវតមលបមាណ 
២- ឩនកំ វា កបរានតសស្ = ភិកខុ ឈធឝើតិចជាងលបមាណ 
៣- អបញ្ញន កត ំ បោណាតិកកនត ំ បដ្ិលភតិាា ឆនិទតិាា បរិភញុ្ជនតស្ស = 
ភិកខុ ននូវនី ិទនៈហួ លបមាណ ប្ដលអបកដថ្ទឈធឝើ កាត់ឈចញឈហើយ ឈលបើ
ល  ់ 

៤- វិតាន្នទីសុ យងកញិ្ចិ កបរានតសស្ = ភកិខុ ឈធឝើជាពិតនជាឈដើម ណាមួយ 
៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៦- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៨- អាទិកមមកិស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- និសីទនស្ស បោណាតិកកនតតា =  ពំតនិ់ ីទនៈហួ លបមាណ 
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២- អតតបន្ន អតាាយ ករណំ វា ការាបបតាា វា បដ្ិលាបភា = ឈធឝើែវួនឯងឬ
ឲរឈរឈធឝើឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួន ឈហើយ នមក  

  ករដ៏ឈ   អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ដូចឈ លឈហើយ ។  
ពណ៌នានិ ីទន ិកាខ បទទី ៧ ថ្នរតនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៨- កណឍុ បផដិចាឆ ទសិកិាា បទ 

៨- កណឌុប្បដ្ចិាាទ ឹបន ភិកខនុ្ន ការយោបនន បោណកិា កាបរត-
ព្វា, តរតទិ ំបោណ ំ: ទីឃបសា ចតបសា្ វិទតថិបយា សុគ្តវិទតថិយា 
តិរិយ ំបទវ វិទតថិបយា ត ំអតិកាាមយបតា, បឆទនកំ បាចិតតយិ ំ។  

៨- ឈបើភកិខុឲរឈរឈធឝើ ពំត ់លមាប់លរបកម លតូវឲរឈរឈធឝើឲរលតូវនឹងលបមាណ, ឯ
លបមាណកបុង ពំត់ លមាប់លរបកមឈនាោះយា៉ា ងឈនោះរ ឺ : បឈណាឋ យបួនចអំាម, 
ទទឹងពីរចអំាម ឈោយចអំាមលពោះ ុរត ។ ឈបើឈធឝើឲរកនវងហួ ពីឈនាោះឈៅ 
លតូវអាបតថិឈឆទនក ចតិថយិៈ ។  

៨- ពណ៌នាកណឍុ បផដិចាឆ ទិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងកណឍុ បផដិចាឆ ទិ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ ពំត់លរបកម (បដ្ចិាាទឹ)  នដល់  ពំត់ចីវរប្ដលអនុញ្ញដ ត 
ឈដើមផលីរបបិទ ងំនូវអា ធកម (កណឌុ), បូ តូច (បិឡក), ទឹករថ្ង (អស្ាវ), 
និងបូ ធ ំ(ថុលលកចឆ) ខាងឈលកាមផចិតចុោះឈលកាម, ខាងឈលើមណឍ លជងគង់ឈ ើងឈៅ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភកិខុ   
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់ពពួក ពំត់លរបកម ឥត នលតមឹលតូវតមលបមាណ ។ ជា  
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សាធារណបផញ្ដតថ ិ ។  ករដ៏ឈ   អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដលឈ ល
ឈហើយ កបុងនិ ីទន ិកាខ បទផងចុោះ ។  

ពណ៌នាកណឍុ បផដចិាឆ ទិ ិកាខ បទទី ៨ ថ្នរតនវរគ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- វសសកិសដកិសកិាា បទ 
៩- វស្សិកសាដ្ិកំ បន ភិកខនុ្ន ការយោបនន បោណកិា កាបរត-

ព្វា, តរតិទំ បោណំ : ទីឃបសា ឆ វិទតថិបយា សុគ្តវិទតថិយា តិរយិ ំ
អ្្ឍបតយ្ោ ។ តំ អតកិាាមយបតា, បឆទនកំ បាចតិតយិំ ។  

៩- ឈបើភកិខុឲរឈរឈធឝើ ពំត់វ សកិសាដកិា១ លតូវឲរឈរឈធឝើឲរលតូវនឹងលបមាណ, ឯ
លបមាណកបុង ពំត់វ សកិសាដកិាឈនាោះយា៉ា ងឈនោះរ ឺ : បឈណាឋ យល មួំយ
ចអំាម, ទទឹងពីរចអំាមកនវោះ ឈោយចអំាមលពោះ ុរត ។ ឈបើឈធឝើឲរកនវងហួ 
ពីឈនាោះឈៅ, លតូវអាបតថឈិឆទនក ចិតថយិៈ ។  

៩- ពណ៌នាវសសកិសដកិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងវ សកិសាដិក ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់ពពួក ពំត់វ សកិសាដិកា ឥតលតឹមលតូវតមលបមាណ ។ 
ជាអសាធារណបផញ្ដតថិ ។  ករដឈ៏  ណាប្ដលលតវូឈ លកបុង ិកាខ បទឈនោះ  ករ 
ទាងំអ ់ឈនាោះ ក៏ ុទនប្តមានន័យដឈ លឈហើយ កបុងនិ ីទន ិកាខ បទ ។  

ពណ៌នាវ សកិសាដិក ិកាខ បទទី ៩ ថ្នរតនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

                                                           
១
 រ ឺពំត់ប្ដលភកិខុ ឈធឝើ លមាប់ងូតទឹកឈភវៀងអ ់ ៤ ប្ែថ្នវ ានរដូវ ។ 
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១០- ននធសកិាា បទ 
១០- បយា បន ភិកខ ុសគុ្តចីវរប្បោណ ំចីវរំ ការាបបយ្យ អតិបរកំ វា, 

បឆទនកំ បាចតិតិយ ំ ។ តរតទិំ សុគ្តស្ស សុគ្តចីវរប្បោណំ :   
ទីឃបសា នវ វទិតថិបយា សគុ្តវិទតថិយា តិរិយ ំ ឆ វទិតថិបយា ។ ឥទ ំ
សុគ្តស្ស សុគ្តចីវរប្បោណ ំ។  

១០- ភកិខុណាមួយ ឲរឈរឈធឝើចីវរ ប៉ាុនចីវរលពោះ ុរត ឬធជំាង, ភកិខុ ឈនាោះលតូវ
អាបតថឈិឆទនក ចតិថិយៈ ។ លបមាណថ្ន ុរតចីវរ រប ់លពោះ ុរតឈនាោះ
យា៉ា ងឈនោះរ ឺ : បឈណាឋ យល បួំនចអំាម, ទទឹងល មួំយចអំាម ឈោយចអំាម
លពោះ ុរត ។ ឈនោះជាលបមាណថ្ន ុរតចីវរ រប ់លពោះ ុរត ។  

១០- ពណ៌នាននធសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងននធ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនលពោះននធអបក
មានអាយុ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់ចីវរមានលបមាណប៉ាុន ុរតចីវរ ។ ជា
សាធារណបផញ្ដតថិ ។  ករដ៏ឈ  កបុង ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមាននយ័តម
ប្ដលឈ លឈហើយ កបុងនិ ីទន ិកាខ បទ ។  

ពណ៌នាននធ ិកាខ បទទី ១០ ថ្នរតនវរគ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
រតនវរគទី ៩ ចប់ ។  

ឧទទដិ្ដា បោ អាយសមបន្នា បទវនវុត ិ បាចិតតយិា ធោា ។ តតាាយសមបនត 
បុចាាមិ, កចចតិថ បរិសុទាា ? ទុតយិមប្ិ បចុាាមិ, កចចិតថ បរិសុទាា ? តតយិម្ប ិ
បុចាាមិ, កចឆតិថ បរិសុទាា ? បរិសុបទធតាាយសមបន្នា, តសាា តុណហី ។ ឯវបមត ំ
ធារយាមិ ។  

បាចតិតិយា នដិ្ឋិតា ។ 
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បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, អាបតថ ិចិតថិយៈទាងំឈៅ ិបពីរ 
រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ ។ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុ
ទាងំឡាយ កបុងអាបតថទិាងំឈនាោះ, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះ
ករុណា ូម ួរជារលមបពី់រដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? 
ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមបប់ីដងឈទៀត ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយ
ឬ ? ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបកបរ ុិទនកបុងអាបតថទិាងំនុ៎ោះឈហើយ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈហើយ នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ 
ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។  

ចប់អាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

ពណ៌នាអាបតថិ ចិតថិយៈ ថ្នឈ តិឈមាកខវណតនា ឈ យ្ ោះកង្គខ វតិរណី ចប់ ។ 
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បាដិអទសនីយកណឍ  
អាបតថិបាដិអទសនីយៈ ៤ សកិាា បទ 

ឥបម បោ បន្នយសមបន្នា, ចតាាបរា បាដ្បិទសនីយា ធោា ឧបទទស ំ   
អាគ្ចឆនត ិ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, អាបតថ ិដិឈទ នីយៈទាងំឡាយ 
៤ឈនោះឯង មកកាន់ឧឈទធ  ។ 

១- បឋមបាដិអទសនីយសកិាា បទ 
១- បយា បន ភិកខ ុ អញ្ជាតកិាយ ភិកខុនយិា អនតរឃរំ បវដិ្ដាយ       

ហតថបតា ោទនយី ំវា បភាជនយី ំវា សហតាា បដ្ិគ្គបហតាា ោបទយ្យ 
វា ភបុញ្ជយយ្ វា បដ្ិបទបសតពវ ំ បតន ភិកខនុ្ន : គារយហំ អាវុបសា ធមម ំ
អាបជជឹ អសបា្យំ បាដ្បិទសនយី,ំ តំ បដ្ិបទបសមីត ិ។  

១- ភិកខុណាមួយ ទទួលយកខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ ឈោយថ្ដរប ់
ែវួន អពីំថ្ដភិកខុ នី មិនប្មនជាញតិ ប្ដលចូលឈៅកាន់ចឈនាវ ោះផធោះឈហើយ 
ទ ំ ីុកឋី បរឈិភារកឋី, ភកិខុ ឈនាោះលតូវ ប្មឋងអាបតថ ិដឈិទ នីយៈថ្វ : “មាប ល
អាវុឈសា, ែញុ លំតូវឈហើយនូវអាបតថ ិដិឈទ នីយៈ ប្ដលលពោះមានលពោះភារ
លទងត់ិោះឈដៀល មិនជាទី បាយ, ែញុ ូំម ប្មឋងនូវអាបតថឈិនាោះឈចញ” ។ 

១- ពណ៌នាបឋមបាដិអទសនីយសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុង ដិឈទ នីយ ិកាខ បទទី ១ បណាឋ  ដិឈទ នីយៈ
ទាងំឡាយ ដូចតឈៅ ៖ 
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 កាលឈបើភិកខុឈរកបុងបណាឋ ផវូ វរថ (រថិយា, នឹងប្លបថ្វ លចក, លាក, ថបល់ ក៏
 ន), ផវូ វទាល់ (ពយ្ហូ), ផវូ វប្បក (សង្ោដ្ក) ឬកបុងផធោះ ណាមួយ ទទួលឈោយ
ែវួនឯង អពីំថ្ដរប ់ភិកខុ នីប្ដលកពុំងប្តឈរលបឈរន កបុងទីចឈនាវ ោះអារាមជាឈដើម 
ឈោកមិនមានឈទា ឈទ ឈល ោះ អំាងលពោះពុទនតលមា ់ថ្វ “ចូលឈៅកាន់ចឈនាវ ោះផធោះ
ឈហើយ (អនតរឃរំ បវិដ្ដាយ)” ។ ក៏ប៉ាុប្នថកាលឈបើភកិខុឈរកបុងផវូ វរថជាឈដើមកឋី កបុង
ចឈនាវ ោះអារាមកឋី ទទួលឈដើមផឆី្ននូ់វអាមិ ណាមួយ រប ់ភិកខុ នីប្ដលកពុំងប្តឈរ
លបឈរនកបុងផវូ វរថជាឈដើម ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈទទួល ។ ឈោកលតូវអាបតថិ
 ដិឈទ នីយៈ លរប់ៗ ែណៈឈលប ។ រឈបៀប ប្មឋងអាបតថិឈនាោះឈចញ មានបង្គា ញ
កបុង ិកាខ បទលសាបឈ់ហើយ ឈោយន័យជាឈដើមថ្វ “មាប លអាវុឈសា, ែញុ លំតូវឈហើយនូវ
អាបតថ ិដិឈទ នីយៈប្ដលលពោះមានលពោះភារលទង់តោិះឈដៀល (គារយហ ំអាវុបសា...)” ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនភិកខុ មួយអងគ 
ឈល ោះឈដើមឈហតុទទួលអាម ិ អពីំថ្ដរប ់ភិកខុ នីមិនប្មនជាញតិ ប្ដលចូលឈៅកាន់
ចឈនាវ ោះផធោះ ។ ជាអសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។  ូមផអីាបតថ ិដឈិទ នីយៈ ៣ 
ឈផសងឈទៀត កម៏ាននយ័យា៉ា ងឈនោះប្ដរ ។ កបុងយាមកាលិកជាឈដើម ភិកខុ លតូវអាបតថិ
ទុកកដ ទាងំកបុងែណៈទទួល ទាងំកបុងែណៈឈលប ។ កបុងភកិខុ នីប្ដល នឧប មផទ័
អពីំ ងឃប្តមាខ ង និងកបុងយាវកាលិក ភិកខុក៏លតូវអាបតថិទុកកដដូចោប ប្ដរ ។ ភិកខុមាន
ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនជាញត ិ កបុងភិកខុ នីជាញតិ និងពួកភកិខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ កម៏ាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ញាតិកសញ្ញបិន្ន = ភិកខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាញត ិ
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២- ញាតកិាយ វា ទាបបនតិយា វា = ភកិខុទទួលអពីំថ្ដភិកខុ នីជាញតិប្ដលឲរ
ឈរលបឈរន 

៣- ឧបនិកខិបតិាា វា ទទោន្នយ = ភកិខុ ប្ដលភកិខុ នីោក់ចុោះប្កផរលបឈរន 
៤- យា អនតរារាមភកិខុនឧីបស្សយតិតថយិបសយយ្ប្បដ្ិកកមបនសុ ឋតាា = 
ភិកខុ ប្ដលភកិខុ នីឈរកបុងចឈនាវ ោះអារាម, លឈំៅភិកខុ នី, កប្នវងឈៅតិរ ទយិ, និង
កបុងទីលត បឈ់ៅ លបឈរន 

៥- គាមបតា វា ពហិ នហីរតិាា = ភិកខុ ប្ដលភិកខុ នីនាពីំកបុងល ុកលបឈរនឈៅខាង
ឈលៅល ុក 

៦- យាមកាលកិាទនី ិ វា សតិ បចចបយ បរភិញុ្ជាតិ បទតិ = ភិកខុ ប្ដល
ភិកខុ នីលបឈរននូវយាមកាលិកជាឈដើម ល ប់ថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ឆ្ន ់ ឈៅ
ឈពលប្ដលមានឈហតុ” 

៧- តស្ស សិកខោនសាមបណរីនញ្ច ហតថបតា គ្បហតាា បរិភញុ្ជនតស្ស = 
ភិកខុទទួលអពីំថ្ដរប ់ ិកាខ មានា ឬសាមឈណរ ី

៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ រឺ ៖ 
១- បរិបុណណុបសម្បននតា = ភិកខុ នី នឧប មផទ័ឈពញទី  
២- អញ្ជាតិកតា = មិនប្មនជាញតិ 
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៣- អនតរឃបរ ឋតិាយ ហតថបតា សហតាាយ បដ្ិគ្គហណំ = ទទួលឈោយ
ទធ ល់ថ្ដ អពីំថ្ដរប ់ភិកខុ នី កបុងចឈនាវ ោះផធោះ 

៤- យាវកាលិកតា = វតទុជាយាវកាលិក 
៥- អបជ្ោហរណ ំ=  នឈលបឲរកនវងបពំង់កចូលឈៅ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១ ថ្ន ដិឈទ នីយៈ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- ទុតិយបាដិអទសនីយសកិាា បទ 
២- ភិកខ ុ បបនវ កបុលសុ និមនតតិា ភញុ្ជនតិ ។ តរត បច ភិកខនុី បវាសា

សោនរបូា ឋតិា បហាតិ :  ឥធ សបូំ បទថ, ឥធ ឱទនំ បទថាត ិ ។  
បតហិ ភិកខហូិ សា ភកិខុនី អបសាបទតព្វា : អបសកក តាវ ភគ្និិ, 
យាវ ភិកខ ូភញុ្ជនតីត ិ។ ឯកស្សប ិបច ភកិខុបន្ន នប្បដ្ភិាបសយ្យ ត ំ
ភិកខុនឹ អបសាបទតុំ : អបសកក តាវ ភគ្និិ, យាវ ភិកខ ូ ភញុ្ជនតតីិ,    
បដ្ិបទបសតពវំ បតហិ ភិកខូហ ិ : គារយហំ អាវុបសា ធមម ំ អាបជជោិហ       
អសបា្យំ បាដ្បិទសនីយ,ំ តំ បដ្ិបទបសោត ិ។  

២- ភកិខុទាងំឡាយប្ដលជន ននិមនថឈហើយ កពុំងឆ្ន់ កបុងលតកូលទាងំឡាយ ។ 
ឈបើមានភកិខុ នីមកឈរបង្គគ ប់ឈរ ជតិទីឈនាោះថ្វ : “អបកទាងំឡាយចូរមក
លបឈរន មវ កបុងទីឈនោះ, ចូរមកលបឈរន យ កបុងទីឈនោះ” ។ ភិកខុទាងំឈនាោះ
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លតូវបឈណឋ ញភិកខុ នីឈនាោះឈចញ ឈោយ ករថ្វ : “ប្ននាង, នាងចូរថយឈចញ
ឈៅ ិន ទលមាបំ្តពួកភកិខុឆ្ន់រួច” ។  ូមផភីិកខុ មួយរូប ឈបើមិន នបឈណឋ ញ 
ភិកខុ នីឈនាោះ ឈោយ ករថ្វ : “ប្ននាង, នាងចូរថយឈចញឈៅ ិន ទលមាបំ្ត
ពួកភិកខុឆ្ន់រួច” ដូឈចបោះឈទ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវ ប្មឋងអាបតថិ ដិឈទ នីយៈថ្វ : 
“មាប លអាវុឈសា, ឈយើងលតវូឈហើយនូវអាបតថឈិ យ្ ោះ ដិឈទ នីយៈ ប្ដល
លពោះមានលពោះភារលទង់តោិះឈដៀល មនិជាទី បាយ, ឈយើង ូម ប្មឋងនូវ
អាបតថឈិនាោះឈចញ” ។  

២- ពណ៌នាទុតយិបាដិអទសនីយសកិាា បទ 

 អបក ិការបផលីជាបវនិិចឆយ័ កបុង ដិឈទ នីយ ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ចូរមកលបឈរន មវ កបុងទីឈនោះ (ឥធ សូប)ំ” ជាឈដើម ជា ករ
បង្គា ញនូវអាការបង្គគ ប់ ។  ករថ្វ “ប្ននាង ! នាងចូរថយឈចញឈៅ ិន (អបសកក 
តាវ ភគ្ិនិ)” ជា ករបង្គា ញនូវអាការបឈណឋ ញឈចញ ។ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ មាន
វនិិចឆ័យដូឈចបោះ កាលប្ដលភិកខុទាងំឡាយ ឈបើភកិខុ មួយអងគមិនបឈណឋ ញឈចញយា៉ា ង
ឈនោះឈទ ឈហើយទទួលអាម ិឈដើមផឆី្ន់ ពួកឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈទទួល ។ 
លតូវអាបតថិ ដឈិទ នីយៈ លរប់ៗ ែណៈឈលប ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងរាជលរឹោះ ល រពនឆពឝរគិយភិកខុ  
ឈល ោះឈដើមឈហតុមិនហាមោត់ភិកខុ នីប្ដលកពុំងបង្គគ ប់ ។ តិកបាដិឈទ នីយៈ ។ 
កាលឈបើភិកខុ នីអបក នឧប មផទ័អពីំ ងឃប្តមាខ ង កពុំងប្តបង្គគ ប់ ភិកខុមិនហាម
ោត់ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាឧប មផនប កបុងអនុប មផនប 
និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ ក៏លតូវអាបតថិទុកកដ យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  



586 
 



 អានាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនុបសម្បននសញ្ញិបន្ន ច = ភកិខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វជាអនុប មផនប 
២- បយា ច អតតបន្ន វា ភតតំ ទាបបនតិយា = ភិកខុ ប្ដលភិកខុ នីបង្គគ បឈ់រឲរលបឈរន
ភតថរប ់ែវួន 

៣- អបញ្ញស ំវា ភតត ំបទនតិយា = ភកិខុ ប្ដលភិកខុ នីលបឈរនភតថរប ់ពួកជនដថ្ទ 
៤- យំ វា ន ទិនន ំ ត ំ ទាបបនតិយា = ភកិខុ ប្ដលភិកខុ នីបង្គគ ប់ឲរឈរលបឈរនភតថ
ប្ដលឈរមិន នលបឈរន 

៥- យតថ វា ន ទិនន ំតតថ = ភកិខុ ប្ដលភកិខុ នីបង្គគ ប់ឈរឲរលបឈរនលតង់កប្នវងណា 
ប្ដលឈរមិន នលបឈរន 

៦- សិកខោន្នយ វា បវាសាសនតិយា បដ្ិគ្គបហតាា ភញុ្ជតិ = ភិកខុ ប្ដល
 ិកខមានាបង្គគ ប់ឲរឈរលបឈរន ឈោកទទួលឈហើយឆ្ន់ 

៧- សាមបណរិយា វា បវាសាសនតិយា បដ្ិគ្គបហតាា ភញុ្ជតិ = ភិកខុ ប្ដល 
សាមឈណរបីង្គគ ប់ឲរឈរលបឈរន ឈោកទទួលឈហើយឆ្ន់ 

៨- តស្ស បញ្ច បភាជន្ននិ ឋបបតាា សពវតថ = ភិកខុទទួលឆ្ន់ឈភាជនទាងំពួង 
ឈលើកប្លងប្តឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ងឈចញ 

៩- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១០- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១១- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១២- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ រឺ ៖  
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១- បរិបុណណុបសម្បននតា = ភិកខុ នីអបក នឧប មផទ័បរបូិណ៌ 
២- បញ្ចបភាជនតា = ឈភាជនទាងំ ៥ យា៉ា ង 
៣- អនតរឃបរ អនុញ្ជាតប្បការបតា អញ្ញថា បវាសាសន្ន = បង្គគ ប់ឈោយ
លបការដថ្ទឈលៅប្តពីលបការអនុញ្ញដ ត កបុងចឈនាវ ោះផធោះ 

៤- អនិវារណា = ភកិខុមិនហាមោត់ 
៥- អបជ្ោហាបរា = ឈលបឲរកនវងបពំង់កចូលឈៅ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងកឋិន ិកាខ បទ (រឺ
ជាកឋនិ មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថវិជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ២ ថ្ន ដិឈទ នីយៈ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- តតិយបាដិអទសនីយសកិាា បទ 
៣- យាន ិ បោ បន តាន ិ បសកខសមមតាន ិ កុលាន,ិ បយា បន ភកិខ ុ      

តថារូបបស ុបសកខសមមបតស ុកុបលស ុបុបពវ អនមិនតិបតា អគ្លិាបន្ន 
ោទនយីំ វា បភាជនយីំ វា សហតាា បដ្ិគ្គបហតាា ោបទយ្យ វា        
ភុបញ្ជយយ្ វា, បដ្ិបទបសតពវំ បតន ភកិខុន្ន :  គារយហំ អាវុបសា ធមម ំ
អាបជជឹ អសបា្យំ បាដ្បិទសនយី,ំ តំ បដ្ិបទបសមីត ិ។  

៣- លតកូលទាងំឡាយណា ប្ដល ងឃ ន នយតថ្វជាឈ កខលតកូលឈហើយ, 
ឈបើភិកខុណាមួយឥតមានឈរនិមនថមុនឈហើយ ឥតទាងំមានជងំឺ  នទទួល
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យកខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ ឈោយថ្ដរប ់ែវួនអពីំពួកលតកូល
ប្ដល ងឃ ន នយតថ្វជាឈ កខលតកូលប្បបឈនាោះឈហើយ យកមកទ ំ ីុ 
ឬបរឈិភារ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវ ប្មឋងអាបតថ ិដិឈទ នីយៈថ្វ : “មាប លអាវុឈសា, 
ែញុ លំតូវឈហើយនូវអាបតថ ិដឈិទ នីយៈ ប្ដលលពោះមានលពោះភារលទង់តោិះឈដៀល 
មិនជាទី បាយ ែញុ ូំម ប្មឋងនូវអាបតថិឈនាោះឈចញ” ។ 

៣- ពណ៌នាតតិយបាដិអទសនីយសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ដឈិទ នីយ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “លតកូលទាងំឡាយ ប្ដល ងឃ ន នយតថ្វជាឈ កខលតកូល 
ឈហើយ (បសកខសមមតាន)ិ”  នដល់ លតកូលទាងំឡាយ ប្ដល នឈ កខ មយត ិ
អពីំ ងឃ ។  ករថ្វ “ឥតមានឈរនិមនថមុន (បុបពវ អនិមនតិបតា)”  នឈ ចកឋីថ្វ 
ភិកខុ ប្ដលកពុំង្នចុោះកាន់ឧបចារៈ មុនការ្នចុោះកាន់ឧបចារៈផធោះ ឈ យ្ ោះថ្វ 
ឥតមានឈរនិមនថ ។ ភិកខុណា អាចឈដើរបិណឍ  ត ន ឈ យ្ ោះថ្វ ឥតមានជងំ ឺ។  ករ
ថ្វ “អាបតថ ិដឈិទ នីយៈ”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ្នចុោះកាន់ឧបចារៈផធោះ 
(ឃរបូចារៈ) ឈហើយទទួលអាមិ  ឈោកលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈទទួល ិន ។ 
លុោះទទួលឈហើយ ឆ្នក់បុងទីណាមួយ ឈទើបឈោកលតូវអាបតថ ិដិឈទ នីយៈ លរប់ៗ 
ែណៈឈលប ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើន
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុទទួលមនិដឹងលបមាណ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានអនុបផញ្ដតថ ិ
២ រឺ ៖ 
១- បុបពវ អនិមនតិបតា = ភិកខុឥតមានឈរនិមនថមុន 
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២- អគ្ិលាបន្ន  = ភិកខុឥតមានជងំ ឺ
  ិកាខ បទឈនោះជា តិកបាដឈិទ នីយៈ ។ កបុងយាមកាលិកជាឈដើម ភិកខុ លតូវ
អាបតថទុិកកដ ទាងំកបុងែណៈទទួល ទាងំកបុងែណៈឈលប ។ ភិកខុមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វជាឈ កខ មយតលតកូល កបុងអឈ កខ មយតលតកូល និងភកិខុមានឈ ចកឋី
 ងសយ័ ក៏លតូវអាបតថទុិកកដយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបសកខសមមតសញ្ញិបន្ន = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអឈ កខ មយត
លតកូល 

២- បយា ច បុបពវ និមនតបិតា វា = ភិកខុមានឈរនិមនថទុកជាមុន 
៣- គ្ិលាបន្ន វា = ភកិខុឈ ឺ
៤- អញ្ញសស្ វា បតសំ ឃបរ បញ្ញតត ំភិកខំ គ្ណាហតិ = ភកិខុទទួលភកិាខ ប្ដល
ពួកឈ កខ មយតលតកូលឈនាោះចាត់ប្ចងកបុងផធោះរប ់អបកដថ្ទ 

៥- យស្ស ច ឃរបតា នហីរិតាា = ភិកខុឆ្នភ់កិាខ ប្ដលឈរនាឈំចញអពីំផធោះ
លបឈរន 

៦- អាសនសាលាទីស ុវា ភិកខុំ អទសិាា បឋមបំយវ នហីរតិាា = ភកិខុមនិ
ឈឃើញភិកខុផងោប  កបុងអា នសាោជាឈដើម ឈហើយឆ្ន់ភកិាខ មុន 

៧- ទាារមូបល វា ឋបិត ំ បទនត ិតសស្ ត ំបរភិុញ្ជនតស្ស = ភកិខុឆ្ន់ភកិាខ ឈនាោះ
ប្ដលពួកឈរតមកល់ប្កផរទាឝ រឈហើយលបឈរន 

៨- និចចភតតបក   = ភិកខុឆ្ន់និចចភតថ 
៩- សលាកភបតត  = ភិកខុឆ្ន់ ោកភតថ 
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១០- បកខិបក   = ភិកខុឆ្ន់បកខិកភតថ 
១១- ឧបបាសថបិក  = ភិកខុឆ្ន់ឧឈ  ថិកភតថ 
១២- បាដ្បិទិបក   = ភិកខុឆ្ន់ ដិបទិកភតថ១ 
១៣- យាមកាលិកាទសីុ យងកញិ្ចិ សតិ បចចបយ បរិភញុ្ជតិ = ភិកខុឆ្ននូ់វ
បណាឋ យាមកាលិកជាឈដើម ណាមួយ ឈៅឈពលមានឈហតុ 

១៤- អបញ្ញន ទនិនំ បរិភញុ្ជនតសស្ = ភកិខុឆ្នភ់កិាខ ប្ដលអបកដថ្ទលបឈរន 
១៥- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
១៦- មិតតចិតតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១៧- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១៨- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បសកខសមមតតា = ឈ កខ មយតលតកូល 

                                                           
១ ភតថមាន ១៤ យា៉ា ងរ ឺ១) សង្ឃភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនចឈំ ោះ ងឃ, ២) ឧបទទសភតត = ភតថប្ដលឈរឧទធិ 
យកភកិខុ មួយរូប ពីររូប ...អពីំ ងឃ, ៣) និមនតនភតត = ភកិខុ ប្ដលឈរនិមនថភកិខុយកឈៅលបឈរន, ៤) សលាក-
ភតត = ភតថប្ដលឈរ រឈ រឈ យ្ ោះជាប់សាវ កោក់រួមោប ឈហើយឲរភកិខុចាប់យកតមចបំ្ណក, ៥) បកខិកភតត = 
ភតថប្ដលឈរលបឈរនកបុងថ្ថងបកស រកឺនវោះប្ែខាងរឈនាចឬឈែបើត ថ្ថងណាមួយឈលៅពីថ្ថងឧឈ  ថជាឈដើម, ៦) 
ឧបបាសថិកភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនកបុងថ្ថងឧឈ  ថ, ៧) បាដ្បិទិកភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនកបុងថ្ថង 
 ដបិទ រថឺ្ថង ១ ឈកើត ឬ ១ ឈរាច, ៨) អាគ្នតកុភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនដល់ភកិខុមកដល់ថយ,ី ៩) គ្មិកភតត = 
ភតថប្ដលឈរលបឈរនដល់ភកិខុអបកឈធឝើដឈំណើ រឈៅ, ១០) គ្ិលានភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនដល់ភកិខុមានជងំ,ឺ ១១) 
គ្ិលានុបដ្ដាកភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនដល់ភកិខុអបកបឈលមើភកិខុ ប្ដលមានជងំ,ឺ ១២) ធុវភតត = ភតថប្ដលឈរ
លបឈរនជានិចច (និចចភតថ), ១៣) កុដ្ិកភតត = ភតថប្ដលទាយកសាងកុដថិ្វឝ យ ងឃឈហើយ ថ្វឝ យជានិចចយា៉ា ង
ឈនោះថ្វ ឈោកមាច  ់ទាងំឡាយឈៅកបុងឈ នា នៈរប ់ពួកែញុលំពោះករុណា  ូមទទួលភតថរប ់ពួកែញុ លំពោះករុណា
ប៉ាុឈណាត ោះ, ១៤) វារកភតត = ភតថប្ដលទាយកថ្វឝ យថ្វ ពួកែញុលំពោះករុណាទវ  ់បឋូ រឈវនោប ទនុំកបលមុងភកិខុ
ទាងំឡាយ កបុង ម័យប្ដលរកចង្គា ន់ល ំក ។ 
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២- បុបពវ អនមិនតតិតា = ភិកខុឥតមានឈរនិមនថទុកជាមុន 
៣- អគ្ិលានតា  = ភិកខុឥតមានជងំ ឺ
៤- ឃរូបបចាបរាកកមន ំ = ភិកខុ្នចុោះកាន់ឧបចារៈផធោះ 
៥- ឋបបតាា នចិចភតាាទនីិ អញ្ញំ អាមិស ំ គ្បហតាា បរភិញុ្ជនំ = ភិកខុទទួល
ឆ្ន់នូវអាមិ ដថ្ទ ឈវៀរប្លងប្តនិចចភតថជាឈដើម 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ៣ ថ្ន ដិឈទ នីយៈ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- ចតុតទបាដិអទសនីយសកិាា បទ 
៤- យាន ិបោ បន តាន ិអារញ្ញកាន ិបសន្នសន្នន ិសាសងកសមមតាន ិ

សប្បដ្ភិយាន,ិ បយា បន ភិកខ ុ តថារូបបសុ បសន្នសបនស ុ           
វិហរបន្នា បុបពវ អប្បដ្សិវំិទិតំ ោទនយី ំវា បភាជនីយ ំវា អជ្ោរាបម 
សហតាា បដ្ិគ្គបហតាា អគ្ិលាបន្ន ោបទយយ្ វា ភុបញ្ជយ្យ វា,          
បដ្ិបទបសតពវំ បតន ភិកខនុ្ន : គារយហ ំអាវុបសា ធមម ំអាបជជ ឹអសបា្យ ំ
បាដ្បិទសនីយ,ំ តំ បដ្ិបទបសមតីិ ។  

៤- ទីឈ នា នៈទាងំឡាយ ប្ដលមានឈៅកបុងថ្លព ប្ដលឈរ នយតថ្វជាទី
លបកបឈោយឈ ចកឋីរឈងកៀ  លបកបឈោយភយ័ចឈំ ោះមុែ, ភិកខុណាមួយ 
ឈៅកបុងទីឈ នា នៈទាងំឡាយប្បបឈនាោះ មនិមានជងំឺ  នទទួលយក
ខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ ប្ដលឈរមនិ នឲរដណឹំងជាមុន ឈោយ
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ថ្ដរប ់ែវួន កបុងអារាម យកមកទ ំ ីុ ឬបរឈិភារ, ភិកខុ ឈនាោះលតូវ ប្មឋង 
អាបតថ ិដិឈទ នីយៈថ្វ : “មាប លអាវុឈសា, ែញុ លំតូវឈហើយនូវអាបតថ ិដិ
ឈទ នីយៈ ប្ដលលពោះមានលពោះភារលទង់តោិះឈដៀល មិនជាទី បាយ, ែញុ ំ
 ូម ប្មឋងនូវអាបតថិឈនាោះឈចញ” ។ 

៤- ពណ៌នាចតតុទបាដិអទសនីយសកិាា បទ 

 អបក ិការបផលីជាបវនិិចឆយ័ កបុង ដិឈទ នីយ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ទីឈ នា នៈទាងំឡាយ ប្ដលមានឈៅកបុងថ្លព (យាន ិ បោ 
បន តានិ អារញ្ញកានិ)” ជាឈដើម របផលីជាបតមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយកបុងចីវរ
វបិផវា  ិកាខ បទ ។ លតង់ ករថ្វ “ប្ដលឈរមនិ នឲរដណឹំងជាមុន (បុបពវ 
អប្បដ្សិំវិទិត)ំ” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ចង្គា នណ់ាប្ដលលរហ ទជាស្ត្ ថីឬបុរ កឋ ី
បពឝជតិកឋ ី ចូលឈៅកានអ់ារាមឬអារាមូបចារៈ ល ប់ថ្វ “បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន 
លតកូល ឈ យ្ ោះឈនោះនឹងនាមំកនូវខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ”១ ។ ឈលកាយមក 
ចង្គា នឈ់នាោះឈរនាមំកតមការល ប ់ ឬឈរនាមំកវតទុដថ្ទឈធឝើជាបរវិារថ្នចង្គា ន់ឈនាោះ 
 ូមផឈីលចើនជាមួយនឹងចង្គា ន់ឈនាោះកឋី មួយឈទៀត លតកូលទាងំឡាយដថ្ទឮដណឹំង
ថ្វ “លតកូលឈ យ្ ោះឈនោះ នឲរដណឹំងឈហើយ កពុំងប្តយកខាទនីយាហារ ឬ
ឈភាជនីយាហារឈៅ” ពួកឈរក៏នាយំកឈៅជាមួយនឹងលតកូលឈនាោះប្ដរ ។ ទាងំអ ់
ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឈរ នឲរដណឹំង ។ ចបំ្ណកខាងចង្គា ន់ណាប្ដលឈរមិន ន
ល ប់យា៉ា ងឈនោះ និងមិន ននាមំកយា៉ា ងឈនោះ ចង្គា ន់ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឈរមនិ ន
ឲរដណឹំង ។ ភកិខុណាប្ដលមនិអាចឈៅបណិឍ  ត ន ឈ យ្ ោះថ្វ ភកិខុឈ ឺ។  ករ

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤២៩ ។ 
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ថ្វ “អាបតថ ិដិឈទ នីយៈ (បាដ្ិបទសនយី)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភកិខុទទួល
ចង្គា នម់ាន ភាពដូឈចាប ោះ កបុងអារាមកឋី កបុងអារាមូបចារៈកឋី ឈោយឈហាចឈៅ ូមផ ី
ប្តចង្គា ន់ប្ដលលបឈរនឈោយពួកអបកឈធឝើដឈំណើ រ (អទធិក) ប្ដលឈដើរកាតត់ម
កណាឋ លអារាម ឈោកលតវូអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈទទួល ។ ឈោកលតូវអាបតថ ិដិ
ឈទ នីយៈ លរប់ៗ  ែណៈឈលប ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងប្ដន កកៈ ល រពនពួកភិកខុ ឈលចើន
អងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិល ប ់ នាកាលឈចារឈៅកបុងអារាម ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ 
មានអនុបផញ្ដតថបិ្តមួយ រ ឺអគ្លិាបន្ន = ភកិខុឈ ឺ។ កបុងយាមកាលិកជាឈដើម ភិកខុ
លតូវអាបតថទុិកកដប្តមា៉ាង ទាងំកបុងែណៈទទួលឈដើមផជីាអាហារ ទាងំកបុងែណៈ
ឈលប ។ ភិកខុមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វឈរមនិ នឲរដណឹំង កបុងការប្ដលឈរ ន
ឲរដណឹំង និងភិកខុមានឈ ចកឋី ងសយ័ ក៏លតូវអាបតថិទុកកដយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បដ្សិំវិទតិសញ្ញិបន្ន = ភកិខុមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈរ នឲរដណឹំងឈហើយ 
២- គ្លិានស្ស = ភកិខុឈ ឺ
៣- បយា ច បដ្ិសំវទិតិំ កតាា អាហត ំ វា = ភិកខុឆ្ន់ចង្គា នប់្ដលឈរឲរ
ដណឹំងឈហើយនាមំក 

៤- គ្ិលាន្នវបសសកំ វា = ភិកខុឆ្នច់ង្គា ន់ដ៏ឈ   ល់រប ់ភកិខុឈ ឺ
៥- ពហអិារាបម វា បដ្គិ្គហតិំ = ភិកខុឆ្នច់ង្គា ន់ប្ដលទទួលខាងឈលៅអារាម 
៦- តតថ ជាតកបមវ មលូផលាទឹ = ភកិខុឆ្ន់ឈមើមឈឈើប្ផវឈឈើជាឈដើម ប្ដល
ពិតជាឈកើតកបុងអារាមឈនាោះ 
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៧- យាមកាលកិាទសីុ វា យងកញិ្ច ិសត ិបចចបយ បរភិុញ្ជាត ិលទធ ំបរ-ិ
ភុញ្ជត ិ= ភកិខុឆ្ន់នូវបណាឋ យាមកាលិកជាឈដើម ណាមួយ ប្ដល នមក 
ឈោយឈរល ប់ថ្វ “ ូមឈោកឆ្ន់ ឈៅឈពលប្ដលមានឈហតុ”  

៨- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៩- មិតតចិតតសស្   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
១១- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៧ ឈនោះរ ឺ៖ 
១- យថាវុតតអារញ្ញកបសន្នសនតា = ទីឈ នា នៈប្ដលមានឈៅកបុងថ្លព
តមប្ដលឈ លឈហើយ 

២- យាវកាលិកស្ស អតតថជាតកតា = យាវកាលិកមិនឈកើតកបុងទីឈនាោះ  
៣- អគ្ិលានតា = ឥតមានជងំ ឺ
៤- អគ្លិាន្នវបសសកតា = ជាចង្គា ន់ដ៏ឈ   ល់រប ់ភិកខុឥតមានជងំ ឺ
៥- អប្បដ្ិសំវិទតិា = ការប្ដលឈរមនិ នឲរដណឹំង 
៦- អជោ្រាបម បដ្ិគ្គហណំ = ទទួលខាងកបុងអារាម 
៧- អបជោ្ហរណំ = ឈលបឲរកនវងបពំង់កចូលឈៅ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងកឋនិ ិកាខ បទប្ដរ 

(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយ-កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ៤ ថ្ន ដិឈទ នីយៈ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 ដិឈទ នីយវណតនា ចប ់។  
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ឧទទដិ្ដា បោ អាយសមបន្នា ចតាាបរា បាដ្ិបទសនីយា ធោា ។ តតាាយ
សមបនត បចុាាមិ, កចចតិថ បរិសុទាា ? ទតុិយម្បិ បចុាាម,ិ កចចិតថ បរិសុទាា ? តតិ
យមប្ិ បចុាាម,ិ កចឆិតថ បរិសុទាា ? បរិសុបទធតាាយសមបន្នា, តសាា តុណហី ។ ឯវ
បមត ំធារយាម ិ។  

បាដ្បិទសនីយា និដ្ឋតិា ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, អាបតថ ិដិឈទ នីយៈទាងំបួន រឺ
ែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ ។ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុ
ទាងំឡាយ កបុងអាបតថទិាងំឈនាោះ, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះ
ករុណា ូម ួរជារលមបពី់រដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? 
ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមបប់ីដងឈទៀត ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយ
ឬ ? ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបកបរ ុិទនកបុងអាបតថិទាងំនុ៎ោះ
ឈហើយ ឈល ោះឈហតុឈនាោះឈហើយ នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវ
ឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។  

ចប់អាបតថ ិដិឈទ នីយៈ ។ 
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អសខិយកណឍ  
អសខិយវតថ ៧៥ សកិាា បទ 

ឥបម បោ បន្នយសមបន្នា [បញ្ចសតតត]ិ បសមិយា ធោា ឧបទទស ំ            
អាគ្ចឆនត ិ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, វតថប្ដលរបផ ិីកាទាងំឡាយ (ចិត 
 ិបល )ំ ឈនោះឯង មកកានឧ់ឈទធ  ។ 

សរបុផៈ ២៦ សកិាា បទ 

១- បរមិណឍ លវគគ 
១- បរមិណឍ លសកិាា បទ 

១- បរមិណឌលំ នវិាសសិ្ាមតីិ សកិាា ករណីយា ។   

១- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឈ វៀក ផង់ឲរជាបរមិណឍ ល” ។  

១- ពណ៌នាបរមិណឍ លសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរមិណឍ ល ិកាខ បទទី ១ កបុងសារុបផៈ ២៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឲរជាបរមិណឍ ល (បរិមណឌលំ)” រឺ ឲរជារងឝង់មូលឈោយជុវំញិ ។ 
 ករថ្វ “របផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកា (សកិាា ករណយីា)” រឺ លតូវឈធឝើឈ ចកឋ ិីកា
កបុងទីទាងំពួង ទាងំកបុងអារាម ទាងំកបុងចឈនាវ ោះផធោះថ្វ “អាតយ អញនឹងឈ វៀកយា៉ា ង
ឈនោះ” ។ កបុងឈនាោះ ឈោយឈហតុប្តឈ ចកឋលីបតបិតថិប្ដលឈ លកបុងវតថកខននកៈ ចាត់
ជាឈ ែិយវតថផង ឈល ោះជាវតថលបតបិតថិប្ដលរបផ ិីកាប្ដរ ដូឈចាប ោះឈហើយ នជា
ឈោកមនិឈធឝើប្ដនកណំត់ ដូចកបុង រាជិក ិកាខ បទជាឈដើម ។ ឈដើមផបីង្គា ញលនំា ំ
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ថ្នកិរយិាលបលពឹតថ (ចារិតតនយ) ឈទើបមានលពោះ លីឈលើកឈ ើងលរប ិ់កាខ បទទាងំ
អ ់ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “សកិាា ករណយីា = របផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកា” ពំុ នប្ចង
ឈ យ្ ោះរប ់អាបតថិយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ភិកខុណាមួយ ឈ វៀកឲរល ុងចុោះ លតូវអាបតថិ
ទុកកដ” ដូឈចបោះឈ ើយ ។ ក៏ប៉ាុប្នថឈោយសារប្តមាន ករប្ចងទុកកបុងបទភាជនីយថ្វ 
“លតូវអាបតថទុិកកដ (អាបតតិ ទុកកដ្ស្ស)”១ ដូឈចបោះឈហើយ ឈទើបលតូវលជាបអាបតថទុិកកដ 
ឈល ោះមិនឈធឝើឈ ចកឋីឈអើឈពើ លរប់ ិកាខ បទឈ កខយិវតថទាងំអ ់ ។  

ឥ ូឈនោះ លតង់ ករថ្វ “ឲរជាបរមិណឍ ល (បរមិណឌល)ំ” ឈនោះ មានវនិិចឆយ័ 
ដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុ ឈ វៀកបិទ ងំមណឍ លផចិត ខាងឈលកាមមណឍ លជងគង់ លតូវឲរ
 ពំត់ឈ វៀកល ុងចុោះលតឹម ៨ ធាប ប់ រាប់ចាបត់ងំពីឆអឹងកាលជងគង់ចុោះឈៅ ឈនោះ
ឈៅថ្វ ឈ វៀកឲរជាបរមិណឍ ល ។ កាលឈបើភិកខុមនិឈ វៀកយា៉ា ងឈនោះឈទ ឈ វៀក
ឈោយឥតយកចតិថទុកោក់ ឲរ ពំត់ឈ វៀកល ុងខាងមុែ ឬខាងឈលកាយ ឈោក
លតូវអាបតថទុិកកដ ។ នឹងថ្វការឈ វៀកយា៉ា ងឈនាោះលតវូឈទា ប្តមា៉ាង ក៏ពំុ នប្ដរ 
ដផតិថ្វឈៅមានការឈ វៀកដថ្ទជាឈលចើនឈទៀត ប្ដលចាតថ់្វជាឈទា ថ្នការឈ វៀក 
មានប្ចងទុកកបុងែននកៈ២ថ្វ “កបុង ម័យឈនាោះឯង ពួកឆពឝរគិយភិកខុទាងំឡាយ 
ឈ វៀក ពំត់ប្បបដូចលរហ ទ រឺ ៖ 
១- ហតថិបសាណឌកំ = ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងលបឈមាយដរំ ី  
២- មចឆវាលកំ  = ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងកនធុយលត ី
៣- ចតុកកណណក ំ  = ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងមុម ៤ លជងុ  
៤- តាលបណណកំ   = ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹង វឹកឈតប ត  

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤៣៥ ។ 
២

 វ.ិចុលវ. ១០/២២៤ ។ 
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៥- សតវលលិកំ   = ឈ វៀកប្បបអង្គក ញ់ឈលចើនផបត់  
៦- សំបវលលិយ ំ  = ឈ វៀកប្បបចងកផនិ 
កាលឈបើភិកខុ ឈ វៀកយា៉ា ងឈនាោះ កល៏តូវអាបតថិទុកកដដូចោប  ។  
បណាឋ ប្បបឈ វៀកទាងំឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងលបឈមាយដរំ ី

(ហតថិបសាណឌកៈ) រឺឈ វៀក យុំងចាបត់ងំពីរងឝងផ់ចិត  វុយចុោះមក មាន ណាឌ ន
ល ឈដៀងនឹងលបឈមាយដរំ ីហាក់បីដូចជាការឈ វៀករប ់ពួកស្ត្ ថីកបុងឈចា រដឌ ។ 
 ប្ដលឈៅថ្វ ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងកនធុយលតី (មចឆវាលកំ ន្នម) រឺ
ឈ វៀក យុំងចុងមាខ ងជាជាយ (ឯកបតា ទសនតំ) ចុងមាខ ងឈទៀតជាអនាធ ក ់
(ឯកបតា បាសនត)ំ ។  
 ប្ដលឈៅថ្វ ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងមុម ៤ លជុង (ចតុកកណណកំ ន្នម) 
រឺឈ វៀកឲរឈចញមុមទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនោះរឺ លតងខ់ាងឈលើ ២ មុម, លតងខ់ាងឈលកាម ២ 
មុម ។  
 ប្ដលឈៅថ្វ ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹង វឹកឈតប ត (តាលបណណកំ ន្នម) 
រឺឈ វៀកឲរសាដក យុំងចុោះ ឈោយអាការថ្ន វឹកឈតប ត ។  
 ប្ដលឈៅថ្វ ឈ វៀកប្បបអង្គក ញ់ឈលចើនផបត់ (សតវលលិកំ ន្នម) រឺឈ វៀក
 ពំត់សាដកប្វង បត់អង្គក ញ់ចុោះឈ ើងឈលចើនដង ។ មួយឈទៀត ឈ វៀកបឈញ្ចញផបត់
ឲរឈឃើញជាបោ់ប  ទាងំខាងឈឆឝង ទាងំខាងសាឋ  ំ។ ប៉ាុប្នថឈបើបត់ឈៅឈឃើញផបតល់តមឹ ១ 
ឬ ២ ចាប់តងំពីជងគង់ឈៅ រួរ ។  
 ប្ដលឈៅថ្វ “ឈ វៀកប្បបចងកផនិ (សំបវលលយិំ)” រ ឺឈ វៀកចងកផនិ ហាក់
បីដូចអបកឈលងឈ កច ំប់ (មលល) ឬអបកឈធឝើការ (កមមការ) ជាឈដើម ។ ការប្ដល
ឈ វៀកតមប្បបលរហ ទទាងំអមាលឈនោះ ឈទាោះបភីកិខុឈកឺ៏ឈោយ ភិកខុ ឈដើរផវូ វក៏
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ឈោយ មិនរួរ ។ ន័យមួយឈទៀតថ្វ កាលឈបើភិកខុ ឈដើរផវូ វ ឈោកឈលើកមុមមាខ ង ឬ
ទាងំពីរខាង ញតចូ់ល ផង់ប្ផបកខាងឈលើ (ឧបរ ិ លបគ្គត)ិ ឬឈ វៀកខាងកបុងមួយ
ទធ ងំ តមរឈបៀបឈនាោះ ឈហើយឈ វៀកពីខាងឈលៅមួយទធ ងំឈទៀត  ុទនប្តមិនរួរទាងំ
អ ់ ។ ប៉ាុប្នថចឈំ ោះភិកខុមានជងំ ឺឈោកអាចឈ វៀកពីឈលើមួយទធ ងំឈទៀត ន ឲរប្ត
ឈឃើញផបត់ (ឱវដ្ដអកិ) ថ្ន ពំត់កា វៈខាងកបុង ។ ឯភិកខុ ប្ដលឥតមានជងំឺ កាល
ឈបើនឹងឈ វៀកពីរទធ ងំ របផលីតួតោប ជាមួយទធ ងំ ឈហើយឈ វៀកចុោះ ។  រុបឈ ចកឋី
មក ភិកខុ លតូវឈវៀរចាកការឈ វៀកតមប្បបលរហ ទទាងំអ ់ ប្ដល នហាមឈហើយ
កបុងែននកៈ និងការឈ វៀកឲរ វុយឈនោះឈចញ ឈហើយលតូវឈ វៀកឲរជាបរមិណឍ ល
ឈពញលកខណៈដូចឈ ល កុឲំរែុ ប្បប (នពិវកិារ)ំ ។ កាលឈបើភិកខុមនិឈ វៀក
យា៉ា ងដូឈចាប ោះឈទ ឈហើយឈ វៀកឈធឝើឲរែុ ប្បប (វកិារ) ណាមួយ ឈោកលតូវអាបតថិ
ទុកកដ ។ របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុងនិទាន, បុរគល, ឈដើមឈហតុ (វតថ)ុ ដូចតឈៅ ៖ 
  ុរុ ុរុការក ិកាខ បទ ( ិកាខ បទបញ្ដតថការឆ្ន់ឲរឮ ូរលរូកៗ) រឺលពោះ
 មាយ  មភុទនបញ្ដតថ កបុងលកងុឈកា មភី ។  ិកាខ បទ ២ រឺ សាមឈិ ន ហឈតទន  នីយ
ថ្វលក ិកាខ បទ ( ិកាខ បទបញ្ដតថការប្ដលមានថ្ដលបឡាកអ់ាមិ ឈហើយកាន់
ភាជន៍ទឹក លមាបផ់ឹក និង  ិតទក ំបតថឈធាវន ិកាខ បទ ( ិកាខ បទបញ្ដតថការចាក់
ទឹកោង លតទាងំលោប ់យ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថល រពនពួកភកិខុ ឈលចើនអងគ 
កបុងប្ដនភរគៈ ។ ឯ ិកាខ បទឈ ែិយវតថទាងំអ ់ ឈលៅអពីំ ិកាខ -បទខាងឈលើឈនាោះ 
រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ  ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ វៀក
 ពំត់ឲរ វុយជាឈដើម ។ ចបំ្ណកឯកបុង ូឈ ទនវញិ្ដតថ ិិកាខ បទ និងធមយឈទ នា-
 ិកាខ បទជាឈដើម  ប្តងប្តមានអនុ-បផញ្ដតថិ ១ ឈោយទាកទ់ងនឹងភកិខុមានជងំឺ ។ 
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រាល់ឈ ែិយ ិកាខ បទទាងំអ ់  ុទនប្តជាសាធារណបផញ្ដតថ,ិ អនាណតថិកៈ ។ 
កបុងឈ ែិយ ិកាខ បទទាងំអ ់ មានប្តអាបតថទុិកកដមួយប៉ាុឈណាត ោះ ។ ពំុមានលបឈភទ
អាបតថឈិផសង ឈលៅប្តពីទុកកដឈនាោះឈទ ។ ឯការពិចារណាថ្វជាវបិតថអិឝី រ ឺនល ប់
រួចឈល ចមកឈហើយ ។ ចបំ្ណកខាង មុោឌ នជាឈដើម ឈយើងនឹងឈ ល កបុងទី
បញ្ចប់ថ្នឈ ែិយ ិកាខ បទទាងំអ ់ឈនាោះ ។ ចបំ្ណកឯអនាបតថិ និងអងគ រចឺា ំច់
លតូវប្តឈ លកបុងឈ ែិយ- ិកាខ បទទាងំអ ់ ។ កបុង ិកាខ បទជាបឋមឈនោះ  ូម
ឈ លប្តលតឹមឈនោះចុោះ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អសញ្ចចិច   = ភិកខុមិនប្កវង 
២- អស្សតិយា   = ភិកខុមិនមានសាយ រត ី
៣- អជាននតសស្   = ភិកខុមិនដឹង 
៤- គ្ិលានស្ស   = ភិកខុឈ ឺ
៥- អាបទាស ុ   = ភិកខុមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៦- ឧមមតតកស្ស   = ភិកខុឆកួត 
៧- មិតតចតិតស្ស   = ភិកខុមានចិតថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដអស្ស   = ភិកខុមានឈវទនាលរប ងកត់ 
៩- អាទិកមមិកស្ស  = ភិកខុ ឈដើមបញ្ដតថ ិ

 បណាឋ អនាបតថិទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “មនិប្កវង (អសញ្ចិចច)” រឺ ភកិខុមិនប្កវង
យា៉ា ងឈនោះថ្វ “អញនឹងឈ វៀកមនិឲរជាបរមិណឍ ល” ។ តមពិត ឈោករតិថ្វ 
“អាតយ អញនឹងឈ វៀកឲរជាបរមិណឍ ល” ដូឈចបោះឈហើយ កាលឈ វៀកឈៅកភ៏ាវ តែុ់  
មិនឈៅជាបរមិណឍ ល ឈនោះចាតថ់្វជាអនាបតថ ិ។ 
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  ករថ្វ “មិនមានសាយ រត ី (អស្សតយិា)” រឺ កាលឈបើភិកខុកពុំងប្តឈ វៀក
យា៉ា ងឈនាោះ ចិតថឈោកអាល័យប្តរិត វុងឈៅកបុងឈរឿងឈផសង ឈនោះចាត់ថ្វជាអនាបតថ ិ។  
  ករថ្វ “មិនដឹង (អជាននតស្ស)” រ ឺ ភកិខុមិនដឹងនូវរឈបៀបឈ វៀកឲរជា
បរមិណឍ ល ឈនោះចាត់ថ្វជាអនាបតថិ ។ ក៏ប៉ាុប្នថភកិខុ លតូវប្តឈរៀនឈ ចកឋីលបតបិតថិថ្ន
ការឈ វៀក ។ ចបំ្ណកឯភកិខុណា ជាអបកមាន យងប្វងកឋី មានសាច់កភួំនឈជើងធកំឋ ី
ភិកខុ ឈនាោះរួរឈ វៀកឲរល ុងចុោះឈលើ ពី ៨ ធាប បក់ ៏ន ឈល ោះឈដើមផឈី ចកឋី មរមរ ។  

 ករថ្វ “ភិកខុឈឺ (គ្ិលានស្ស)”  ឈំៅដល់ ភិកខុណាប្ដលមានដឈំៅលតង់

 យង (ជង្ឃ) ឬលតង់ ទឈជើង (បាទ) ឈោករួរឈ វៀកឲរឈែើចឬឲរល ុងចុោះ ន ។  
  ករថ្វ “ឈ ចកឋីអនថរាយ (អាបទាស)ុ”  នដល់  តឝកាចទាងំឡាយ 
ឬឈចារទាងំឡាយ កពុំងប្តឈដញតម, កបុងឈ ចកឋអីនថរាយមាន ភាពប្បបឈនោះ 
ចាតថ់្វជាអនាបតថ ិ។  
 រឯីភិកខុឆកួតជាឈដើម រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចឈ លលសាប់ឈហើយ ។  
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ រឺ ៖ 
១- អន្នទរយិ ំ  = មិនមានឈ ចកឋីឈអើឈពើ ឬមិនយកចិតថទុកោក ់
២- អន្នបតតិការណាភាបវា = មិនមានឈហតុថ្នអនាបតថ ិ
៣- អបរិមណឌលនវិាសនំ = ឈ វៀកមិនឲរជាបរមិណឍ ល 

 ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ រាល់ឈ ែិយ ិកខបទទាងំអ ់ ប្តងមានអងគ ៣ រ ឺ
អងគ ២ ខាងឈដើមឈនាោះផង ឈហតុផធុយប្ដលឈ លកបុងឈ ែិយ ិកាខ បទឈនាោះៗ ផង 
ដូចោប កបុង ិកាខ បឈនោះប្ដរ ។  ឈល ោះឈហតុឈនាោះ តឈរៀងឈៅ ែញុ បំ្លងឈ លអងគទាងំ
ឈនាោះឈទៀតឈហើយ លោន់ប្តឈ លអនាបតថបិ៉ាុឈណាត ោះ ។  

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១ កបុងឈ ែិយៈ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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២- ទុតិយបរមិណឍ លសកិាា បទ 
២- បរមិណឌលំ បារុបិសា្មតីិ សកិាា ករណយីា ។  

២- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងដណឋ ប់ (រលឺរង) ចីពរឲរជា
បរមិណឍ ល” ។ 

២- ពណ៌នាទុតយិបរមិណឍ លសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរមិណឍ ល ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ការមនិដណឋ ប់ ដូចការដណឋ ប់រប ់ពួកលរហ ទ តមលពោះពុទនបផញ្ដតថិ
យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ន ភកិខបវ គ្ិហបិ្ារតុ ំបារុបិតពវំ = មាប លភកិខុទាងំឡាយ ភិកខុមិន
លតូវដណឋ ប់ ល ឈដៀងនឹងការដណឋ ប់រប ់ពួកលរហ ទឈទ”១ ឈហើយលតូវដណឋ បឈ់ធឝើ
ឲរឈ យើលតង់មុមទាងំ ងខាង ឈទើបឈ យ្ ោះថ្វ ការដណឋ ប់ឲរបរមិណឍ ល ។ បណាឋ
ការដណឋ ប់ទាងំឈនាោះ ការដណឋ ប់ប្ដលឈផសងពីលកខណៈបរមិណឍ ល រកឺារដណឋ ប់
 ពំត់ពណ៌ , ការដណឋ ប់ល ឈដៀងនឹងបរ ិឝ ជក, ការដណឋ ប់ល ឈដៀងនឹងជន
ឯកសាដក, ការដណឋ ប់ល ឈដៀងនឹងអបកឈលង ុរា, ការដណឋ បល់ ឈដៀងនឹងពួក
ស្ត្ ថីកបុងបុរ,ី ការដណឋ បល់ ឈដៀងនឹងមហាឈជដឌកជន, ការដណឋ ប់ល ឈដៀងនឹងកុដិ
បផឈវ កជន, ការដណឋ បល់ ឈដៀងនឹងពួកល ហយណ៍ និងការដណឋ ប់ល ឈដៀងនឹង
 លិការកជន យា៉ា ងឈនោះជាឈដើម ទាងំអ ់ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ការដណឋ បល់ ឈដៀងនឹង
ពួកលរហ ទ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ “ភិកខុ កុដំណឋ បត់មប្បបពួកអឌណ លកនិលរនទ 
ប្ដលពួកឈរប្តងដណឋ បទ់ធ ងំ ពំត់ពណ៌ , ភិកខុ កុដំណឋ បត់មប្បបពួកបរ ិឝ ជក
ពួកែវោះ ប្ដលពួកឈរប្តងោក់ ពំតដ់ណឋ ប់ឈលើចងកួយសាយ ទាងំពីរចហំលទងូ, ភកិខុ កុ ំ
ដណឋ បត់មប្បបពួកមនុ សឯកសាដក ប្ដលពួកឈរយកចុងមាខ ងថ្នសាដកឈ វៀក 
ដណឋ ប់ែបង ោក់មុមទាងំពីរឈលើចងកួយសាយ ទាងំពួង, ភិកខុ កុដំណឋ ប់តមប្បបពួក

                                                           
១
 វ.ិចុលវ. ១០/២២៤ ។ 
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អបកឈលង ុរា  ប្ដលពួកឈរយកសាដករុកំ ឬ យុំងចុងទាងំ ងខាងលតងល់ទងូ ឬ
ឈ ោះឈៅឈលើែបង, ភកិខុ កុដំណឋ ប់តមប្បបពួកស្ត្ ថីកបុងបុរ ី ប្ដលពួកនាងដណឋ បឃ់វុ ំ
មុែ បង្គា ញលតឹមប្តលោប់ប្ភបក, ភិកខុ កុដំណឋ បត់មប្បបពួកមហាឈជដឌកជន ប្ដល
ពួកឈរឈ វៀក ពំតស់ាដកប្វង យកចុងមាខ ងថ្នសាដកប្វងឈនាោះ ដណឋ បក់ាល
ទាងំមូល, ភិកខុ កុដំណឋ បត់មប្បបពួកក ិករ ប្ដលពួកឈរចូលឈៅែធមប្ល  ប្តងរុ ំ
សាដកញតល់តង់ឈកវៀក  ឈហើយដណឋ ប់កាលឈោយចុងមាខ ងថ្នសាដកឈនាោះឯង, 
ភិកខុ កុដំណឋ បត់មប្បបពួកល ហយណ៍ ប្ដលពួកឈរប្តងញតស់ាដកតមចឈនាវ ោះ
ឈកវៀកទាងំ ងខាង ឈហើយោក់ឈលើចងកួយសាយ , ភកិខុ កុដំណឋ បត់មប្បបភកិខុអបកឈធឝើ
 លី (បាលិការក) ប្ដលឈោកដណឋ ប់សាយ មាខ ង ចហំឈដើមថ្ដខាងឈឆឝង ឈហើយ
ឈលើកចីវរោក់ឈលើចងកួយសាយ ”, ភិកខុ លតូវឈវៀរចាកឈទា ថ្នការដណឋ ប់ឈផសងៗ ទាងំ
អ ់ឈនាោះ ប្ដលមាន ភាពប្បបឈនោះ ឈហើយលតូវដណឋ ប់ឲរជាបរមិណឍ មនិឲរែុ 
ប្បប ។ កាលឈបើភិកខុមិនដណឋ ប់ឲរជាបរមិណឍ លយា៉ា ងឈនោះឈទ ឈហើយដណឋ ប់ែុ 
ប្បបយា៉ា ងណាមួយ ឈទាោះកបុងអារាមកឋី កបុងចឈនាវ ោះផធោះកឋី ឈោយឈ ចកឋមីិនឈអើឈពើ 
ភិកខុ ឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដ ។ អនាបតថ ិរឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទមុន ។ 
ន័យកបុង ិកាខ បទឈនោះ យា៉ា ងណា ន័យកបុងឈ ែិយ ិកាខ បទទាងំអ ់ ក៏យា៉ា ងឈនោះ
ប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថលតងណ់ាមានឈ ចកឋីប្បវកោប  ឈយើងនឹងឈ លលតង់ឈនាោះ ។  

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ២ កបុងឈ ែិយវតថ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- សបុផដចិឆនបសកិាា បទ 
៣- សុប្បដ្ិចឆបន្នា អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

៣- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងបទិ ងំកាយ (រឺឃវុ )ំ ឲរលអ 
ឈដើរឈៅកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 
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៣- ពណ៌នាសបុផដិចឆនបសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ុបផដិចឆនប ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “បិទ ងំកាយឲរលអ (សុប្បដ្ិចឆបន្នា)” របឺទិ ងំឈោយលបថ្ព ។ 
 នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អញនឹង ក់កឍុ  ំបទិ ងំកឈោយចុង
អនុវាត១ ឈធឝើមុមទាងំពីរឲរឈ យើ មូរបទិ ងំរហូតដល់កថ្ដ (មណពិនធ) ឈហើយនឹង
ឈៅកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ កាលឈបើភិកខុមនិឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះឈទ ឈដើរឈៅចហំជងគង់ឬលទូង 
ឈោកលតូវអាបតថទុិកកដ ។ 

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ៣ កបុងឈ ែិយវតថ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- សបុផដិចឆនបសកិាា បទ 
៤- សបុ្បដ្ចិឆបន្នា អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

៤- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងបទិ ងំកាយ (រឺឃវុ )ំ ឲរលអ 
អងគុយកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

៤- ពណ៌នាសបុផដិចឆនបសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ុបផដិចឆនប ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
ភិកខុអងគុយបទិ ងំអវយវៈដ៏ឈ   ឲរឈឃើញប្តកាលចាបត់ងំពីកញ្ជឹ ងក 

(គ្លវាតក), ឲរឈឃើញថ្ដចាប់តងំពីកថ្ដ, ឲរឈឃើញឈជើងចាបត់ងំពីកភួំនឈជើង 

                                                           
១
  ពំត់លបក់ រចឺឈលមៀក ពំត់ប្វងៗ ប្ដលប៉ាោះតលមួតោប ឈដរភាជ ប់លតង់ទីបផុំតជុវំញិថ្នថ្លតចវីរ  ឈដើមផឲីរមា,ំ ឲរធន់ 

: អនុវាត ងាដ,ី អនុវាត ផង់, អនុវាតចពីរ ឈលបៀបឈធៀបនឹងទនំប់ជាភវជុឺវំញិថ្វប ល ណំាបឬប្ល ថ្នក ិករ
ឈៅមរធរដឌ... ។ 
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ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ បទិ ងំលអ ។ ប៉ាុប្នថកបុង ិកាខ បទឈនោះ អនាបតថមិានចឈំ ោះប្តភិកខុ ឈៅ
កបុងលឈំៅ (វាសបុគ្តសស្) ។  

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ៤ កបុងឈ ែិយវតថ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥-៦- សសុវំុតសកិាា បទ 
៥- សុសំវុបតា អនតរឃបរ គ្មិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

៥- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹង លងួមឲរលអ ឈដើរឈៅកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

៦- សុសំវបុតា អនតរឃបរ និសីទិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

៦- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹង លងួមឲរលអ អងគុយកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

៥-៦- ពណ៌នាសសុវំតុសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៥,៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “នឹង លងួមឲរលអ (សុសំវុបតា)”  នឈ ចកឋថី្វ មិនឈលងថ្ដ មិន 
ឈលងឈជើង មានវនិយ័យា៉ា ងលអ ។  

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ៥ កបុងឈ ែិយវតថ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 កបុង ិកាខ បទទី ៦ កម៏ាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 

 
៧-៨- ឱកាិតថចកាសុកិាា បទ 

៧- ឱកខតិតចកខ ុអនតរឃបរ គ្មិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។  

៧- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមានប្ភបក មវឹងចុោះ ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 
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៨- ឱកខិតតចកខុ អនតរឃបរ និសីទសិ្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។  

៨- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមានប្ភបក មវឹងចុោះ អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

៧- ពណ៌នាឱកាតិថចកាសុកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មានប្ភបក មវងឹចុោះ (ឱកខតិតចកខ)ុ” រឺ មានប្ភបកោកចុ់ោះឈលកាម 
 មវឹងឈៅភូមភិារខាងមុែ នលតឹមប្តមួយជួរនឹម ។ ប៉ាុប្នថការប្ដលឈរកបុងទី
មួយកប្នវង រន់ឈមើលការមិនមានឈ ចកឋីអនថរាយពីដរំឬីឈ ោះជាឈដើម រួរ ។  

ពណ៌នា ិកាខ បទទី ៧ កបុងឈ ែិយវតថ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
៨- ពណ៌នាឱកាតិថចកាសុកិាា បទ 

  ូមផកីបុង ិកាខ បទទី ៨ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  
៩- ឧកាិតថកសកិាា បទ 

៩- ន ឧកខតិតកាយ អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

៩- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឈ ើយចីវរ ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

៩- ពណ៌នាឧកាតិថកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧកខតិថក ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈ ើយ (ឧកខតិតកាយ)” រឺ ឈលើកឈ ើង ។  ករតតិយាវភិតថិ
ឈនាោះ ឈលបើកបុងលកខណៈឥតទមមូតៈ (ប្លបថ្វ មាន) ។  នឈ ចកឋីថ្វ “ភកិខុជាអបកមាន
ចីវរឈ ើយឈ ើង ឈទាោះប្តមាខ ងកឋី ទាងំពីរខាងកឋី ។ ភិកខុមនិរួរឈដើរឈៅឈោយរឈបៀប
ឈនោះ ចាប់តងំពីខាងកបុង  រឈែឿន (អបន្នាឥនទមលី) ឈរៀងឈៅ ។  

ពណ៌នាឧកខិតថក ិកាខ បទទី ៩ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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១០- ឧកាិតថកសកិាា បទ 
១០- ន ឧកខតិតកាយ អនតរឃបរ នសិីទិសា្មតីិ សិកាា ករណីយា ។  

១០- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈ ើយចីវរ អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១០- ពណ៌នាឧកាិតថកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 កាលឈបើភិកខុដកធមយលកកឈចញ កបុងឈពលអងគុយ មិនលតូវឈ ើយចីវរទាញ
ឈចញឈទ ។ អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភិកខុអបកឈៅកបុងលឈំៅ (វាស-ុ
បគ្តសស្) ។  

ពណ៌នាឧកខិតថក ិកាខ បទទី ១០ កបុងឈ ែិយវតថ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
បរមិណឍ លវរគទី ១ ចប់ ។ 

 

២- ឧជឈគឃកិវគគ 
១១-១២- ឧជឈគឃកិសកិាា បទ 

១១- ន ឧជជគ្្ឃកិាយ អនតរឃបរ គ្មិសា្មីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

១១- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈ ើចខាវ ងំ ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១២- ន ឧជជគ្្ឃកិាយ អនតរឃបរ នសិីទិសា្មតីិ សិកាា ករណីយា ។ 

១២- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈ ើចខាវ ងំ អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 
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១១-១២- ពណ៌នាឧជឈគឃកិសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១១ ដូចតឈៅ ៖  

  ករថ្វ “ឈ ើចខាវ ងំ (ឧជ្ឈគ្្ឃិកាយ)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈ ើចឮយា៉ា ងខាវ ងំ ។ 
 ូមផតីតយិាវភិតថ ិកបុងទីឈនោះ ក៏ឈលបើល បល់កខណៈឥតទមមូតៈប្ដរ ។  

ចប់ពណ៌នាឧជឈរឃកិ ិកាខ បទទី ១១ កបុងឈ ែិយវតថ ។ 
 ូមផកីបុង ិកាខ បទទី ១២ ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ កបុង ិកាខ បទទី  

១១, ១២ ឈនោះ អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភិកខុ ប្ដលឈធឝើការឈ ើចតិច
តួច (ហសតិមតតំ) ឈបើកបុងឈរឿងឈនាោះពិតជារួរឲរអ ់ ឈំណើ ចប្មន ។  

 
១៣-១៤- ឧចចសទធសកិាា បទ 

១៣- អបប្សបទាោ អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

១៣- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងនិយាយ ឈំ ងតចិ ឈដើរឈៅ 

កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៤- អប្បសបទាោ អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

១៤- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងនិយាយ ឈំ ងតិច អងគុយ
កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៣-១៤- ពណ៌នាឧចចសទធសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៣ ដូចតឈៅ ៖ 

  ករថ្វ “និយាយ ឈំ ងតិច (អប្បសបទាោ)”  នឈ ចកឋីថ្វ មនិជាអបក
មាន ឈំ ងែភ ់ ឈំ ងខាវ ងំ ។  
 កបុង ិកាខ បទទី ១៤ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ 
លប ិនឈបើកបុងផធោះមួយ មានលបប្វង ១២ ហតទ លពោះ ងឃឈតទរអងគុយខាងឈដើម, លពោះ
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ឈថរៈទី ២ អងគុយកណាឋ ល, លពោះឈថរៈទី ៣ អងគុយខាងចុង ។ កាលឈបើលពោះឈថរៈ
ទាងំ ៣ អងគអងគុយឈោយរឈបៀបឈនោះដូឈចបោះឈហើយ លពោះ ងឃឈតទរលបឹកានូវអឝី ជាមួយ
នឹងលពោះឈថរៈទី ២ ឯលពោះឈថរៈទី ២ ក៏ឮ ឈំ ងរប ់លពោះ ងឃឈតទរឈនាោះ ន និង
កណំត់ មឋី ន ចបំ្ណកឯលពោះឈថរៈទី ៣ លោន់ប្តឮ ឈំ ង ប្តពំុកណំត់ មឋី
 ន លតឹមប៉ាុឈណតោះ ឈទើបឈ យ្ ោះថ្វនិយាយ ឈមវងតចិ (អប្បសទទ) ។ ក៏ប៉ាុប្នថឈបើ
លពោះឈថរៈទី ៣ កណំត់ មឋី ន ឈនោះចាតថ់្វ និយាយ ឈំ ងខាវ ងំ ។  

ចប់ឧចច ទធ ិកាខ បទទី ១៤ កបុងឈ ែិយវតថ ។ 
 

១៥-២០- កាយបផចាលកាទិសកិាា បទ 
១៥- ន កាយប្បចាលកំ អនតរឃបរ គ្មិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

១៥- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនលរប្លងកាយ ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៦- ន កាយប្បចាលកំ អនតរឃបរ និសីទិសា្មតីិ សកិាា        
ករណីយា ។ 

១៦- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនលរប្លងកាយ អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៧- ន ព្វហបុ្បចាលកំ អនតរឃបរ គ្មិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

១៧- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនបង់ឈ យ ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៨- ន ព្វហុបប្ចាលក ំអនតរឃបរ និសទីិសា្មតីិ សកិាា ករណយីា ។  
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១៨- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឆ្ក រថ្ដ អងគុយកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៩- ន សីសប្បចាលកំ អនតរឃបរ គ្មិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

១៩- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអលងួនកាល ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

២០- ន សីសប្បចាលកំ អនតរឃបរ និសីទិស្ាមតីិ សិកាា ករណីយា ។  

២០- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអលងួនកាល អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៥-២០ ពណ៌នាកាយបផចាលកសកិាា បទជាអដើម 

 កបុង ិកាខ បទ ៦ ឈលៅអពីំឈនោះ  ករថ្វ “លរប្លងកាយ (កាយប្បចាលក”ំ  
រឺ ញុងំកាយឲរកឈលកើក ៗ ។ កបុងទីទាងំពួង កម៏ាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ ភិកខុ លតូវផគងកាយជាឈដើម តងំឲរលតង់មនិកឈលមើក ទាងំឈដើរឈៅ ទាងំ
អងគុយឈៅ ។ ប៉ាុប្នថកបុង ិកាខ បទ ៣ ប្ដល ក់ព័នននឹងការអងគុយ ភកិខុអបកឈៅកបុង
លឈំៅ មិនលតូវអាបតថិឈទ (វាសុបគ្តស្ស អន្នបតតិ) ។  

ពណ៌នាកាយបផចាលកាទិ ិកាខ បទ ចប់ ។ 
ឧជជរឃកិវរគទី ២ ចប់ ។ 

 

៣- ខមាកតវគគ 
២១-២២- ខមាកតសកិាា បទ 

២១- ន មមភកបតា អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 
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២១- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនយកថ្ដ ធឹមចឈងកោះ ឈដើរ
ឈៅកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

២២- ន មមភកបតា អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

២២- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនយកថ្ដ ធឹមចឈងកោះ អងគុយ
កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

២១-២២- ពណ៌នាខមាកតសកិាបទ 
កបុង ិកាខ បទទី ២១, ២២  ករថ្វ “យកថ្ដ ធឹមចឈងកោះ (មមភកបតា)” រ ឺ

ោក់ថ្ដលតង់ចឈងកោះ ឈធឝើការលចត់ចឈងកោះ ។  
ពណ៌នាែមមកត ិកាខ បទ ចប ់។ 

 
២៣-២៤- ឱគុណឌិ តសកិាា បទ 

២៣- ន ឱគ្ណុាិបតា អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

២៣- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនទទូរកាល ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

២៤- ន ឱគ្ុណាិបតា អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។  

២៤- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនទទូរកាល អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ”  

២៣-២៤- ពណ៌នាឱគណុឌិ តសកិាា បទ 
 កបុង ិកាខ បទទី ២៣, ២៤  ករថ្វ “ទទូរកាល (ឱគ្ុណាិបតា)” រដឺណឋ ប់
ទាងំកាល ។ 

ពណ៌នាឱរុណឌិ ត ិកាខ បទ ចប់ ។ 
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២៥- ឧកកដុិកសកិាា បទ 
២៥- ន ឧកកដុ្ិកាយ អនតរឃបរ គ្មិសា្មីត ិសកិាា ករណីយា ។  

២៥- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនចឈំអើតឈជើង ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ”  

២៥- ពណ៌នាឧកកដុិកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២៥ ដូឈចបោះ ប្ដលឈៅថ្វ ចឈំអើតឈជើង 
 នដល់ ការឈដើរបឈងាើបប្កងឈជើង យកចុងឈជើងប៉ាោះដ ី ឬការឈដើរបឈងាើបចុងឈជើង 
យកប្កងឈជើងប៉ាោះដ ី ។ ចបំ្ណកឯ ករតតិយាវភិតថិ មានលកខណៈល ប់លសាប់
ឈហើយ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ២៥ កបុងឈ ែិយវតថ ។ 
២៦- បលលតទកិសកិាា បទ 

២៦- ន បលលតថិកាយ អនតរឃបរ នសិីទិស្ាមតីិ សិកាា ករណីយា ។ 

២៦- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអងគុយលតឈ មកាល
ជងគង់ កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

២៦- ពណ៌នាបលលតទិកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “មនិអងគុយលតឈ មកាលជងគង់ (ន បលលតថិកាយ)” រឺ មិនលតូវ
អងគុយលតឈ មកាលជងគងឈ់ោយថ្ដ ឬលតឈ មកាលជងគង់ឈោយ ពំត់ឈទ ។ កាល 
ឈបើភិកខុអងគុយ ឈោយមនិមានឈ ចកឋីឈអើឈពើ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ ទាងំកបុង ិកាខ បទឈនោះ 
ទាងំកបុង ិកាខ បទទី ២២, ២៤ អនាបតថចិឈំ ោះប្តភិកខុអបកឈៅកបុងលឈំៅប៉ាុឈណាត ោះ ។  

សារុបផ ិកាខ បទ ២៦ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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អោជនបផដិសយំតុថ ៣០ សកិាា បទ 

៤- សកកចចវគគ 
១- សកកចចបដិគគហណសកិាា បទ 

១- សកកចចំ បិណឌបាត ំបដ្ិគ្គបហស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

១- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងទទួលអាហារបិណឍ  តឈោយ
ឈោរព”  

១- ពណ៌នាសកកចចបដិគគហណសកិាា បទ 

បណាឋ  ិកាខ បទប្ដល ក់ព័នននឹងឈភាជន (ឈភាជនបផដិ ំយុតថ ិកាខ បទ)  
របផលីជាបកបុង ិកាខ បទទី ១ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឈោយឈោរព (សកកចច)ំ” រឺ

តងំសាយ រតមីា ំ។  
 

២- បតថសញ្ដបីដគិគហនសកិាា បទ 
២- បតតសញ្ញី បិណឌបាត ំបដ្គិ្គបហសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

២- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹង មាគ ល់ប្តកបុង លត ទទួល
បិណឍ  ត” 

២- ពណ៌នាបតថសញ្ដបីដិគគហនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២ ដូឈចបោះ ឈ ចកឋ ីមាគ ល់កបុង លត ឈៅថ្វ      
បតថ ញ្ញដ  ភិកខុ ឈនាោះមានបតថ ញ្ញដ ឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ      
បតថ ញ្ដី  (អបកមានឈ ចកឋី មាគ ល់កបុង លត)  នឈ ចកឋថី្វ ឈោកមាន ញ្ញដ
ជាបជ់ានិចច កបុងឈភាជនរប ់ែវួន ។  
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៣- សមសបូកបដគិគហនសកិាា បទ 
៣- សមសូបកំ បិណឌបាត ំបដ្ិគ្គបហសា្មតីិ សិកាា ករណីយា ។  

៣- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងទទួលបិណឍ  តឲរលយមោប នឹង
 មវ”  

៣- ពណ៌នាសមសបូកបដិគគហនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៣ ដូឈចបោះ ប្ដលឈៅថ្វ លយមោប នឹង មវ 
(សមសូបបកា ន្នម)  នដល់  មវប្ដលរួរកាន់ឈោយថ្ដ ន មានលបមាណ
ឈ យើនឹងភារទី ៤ ថ្នភតថ ឈទាោះ មវឈនាោះឈរឈធឝើអពីំ ប្ណឋ ក យឬ ប្ណឋ ករាជ
មា កឋី ឈធឝើអពីំប្ផវព យ (កុលតថ) ជាឈដើមកឋី ។ កាលឈបើភកិខុទទួលឈលើ ពី
កណំត់ឈនាោះឈៅ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ ឈលើកប្លងប្ត មវឈចញ មាូបឈផសងៗ  ូមផ ី
ទាងំអ ់ ជាមាូបរួរដល់ មវ (សូបបយ្យ) កឋ ីជាមាូបឈលកៀមកឋ ី ឈ យ្ ោះថ្វ មាូបមាន
រ ថ្លកប្លង (រសរស) ។ កបុងមាូបមានរ ថ្លកប្លងឈនាោះ អនាបតថិកបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភកិខុអបក ុអំពីំញតកជន, ភិកខុ ុអំពីំបវារតិជន, ភកិខុ ុឈំដើមផ ី
អបកដថ្ទ, ភិកខុ នមកឈោយលទពររប ់ែវួន ។  

 
៤-៦- សមតតិថិកសកិាា បទ 

៤- សមតិតតកិំ បណិឌបាតំ បដ្ិគ្គបហសា្មីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

 ៤- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងទទួលបិណឍ  ត ឲរឈ យើលតមឹ
កណាឋ បម់ាត់ លត” 

៥- សកកចចំ បិណឌបាត ំភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។  

៥- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឆ្ន់បណិឍ  តឈោយឈោរព” ។ 
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៦- បតតសញ្ញី បិណឌបាត ំភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

៦- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹង មាគ ល់ប្តកបុង លត ឆ្ន់
បិណឍ  ត” ។ 

៤-៦ ពណ៌នាសមតតិថិកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៤ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឲរឈ យើលតឹមកណាឋ ប់
មាត ់លត (សមតតិតិកំ)” រឺឲរបរបូិណ៌ឈ យើ ឲរឈពញឈ យើ ចាតប់្ចងមិនឲរហួ 
សាប មកណាឋ ប់មាត់ខាងកបុង លតប្ដលរួរអធោិឌ ន ។  ករថ្វ “បណិឍ  ត   
(បិណឌបាតំ)”  នដល់ យាវកាលិកណាមួយ ។ ក៏ប៉ាុប្នថកបុង លតប្ដលមនិរួរ
អធិោឌ ន ឈទាោះនឹងោកយ់ាវកាលិក និងយាមកាលិកជាឈដើម ឲរកពុំងលតងទី់ណា
មួយ ករួ៏រ ។ ប៉ាុប្នថភកិខុទទួលវតទុណាកបុង លតពីរ ឈោកចាកោ់ក់កបុង លតមួយ
ឈពញឈហើយ ឈៅវហិារចុោះ ។ ន័យមួយឈទៀតវតទុណាប្ដលឈរោក ់ រប្មងលិចចុោះ
ឈៅខាងឈលកាមន ំប្ផន ករអឈំៅ និងប្ផវឈឈើតូចធជំាឈដើម ។ មួយឈទៀត ចឈង្គក មប្ផវ
លកវាញ (តបកាាលវដ្ំសក) ជាឈដើម ប្ដលឈរលបឈរនោក់ឈៅខាងឈលើ ឬវតទុឯ
ណាប្ដលឈរោកចុ់ោះកបុង វឹកឈឈើឬភាជន៍ ឈហើយោក់ពីឈលើកពូំល លត វតទុ ឈនាោះ
មិនឈ យ្ ោះថ្វកពុំង ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ វតទុ ឈនាោះទាងំអ ់ រួរ ។ ប៉ាុប្នថកបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ មនិមានអនាបតថិចឈំ ោះភកិខុអបកឈឺឈទ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ូមផបី្តភិកខុឈឺក៏
លតូវទទួលឲរឈ យើលតឹមកណាឋ បម់ាត ់លតប្ដរ ។ ភកិខុមិនរួរនឹងទទួលប្បបឈនាោះ កបុង
ទីទាងំពួង ។ ប៉ាុប្នថវតទុ ប្ដលទទួលឈហើយ ចាត់ថ្វទទួលលអឈហើយ រួរឆ្ន់ ។  ិកាខ -
បទទី ៥ និង ិកាខ បទទី ៦ ក៏មានឈ ចកឋីពនរល់ដូចឈ លលសាប់ឈហើយឈនោះឯង ។  

 
៧-៨- សបទានសកិាា បទ 

៧- សបទាន ំបណិឌបាតំ ភញុ្ជិសា្មីតិ សិកាា ករណីយា ។  
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៧- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឆ្នប់ិណឍ  ត វាចឲរឈ យើ” ។ 

៨- សមសូបក ំបណិឌបាត ំភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

៨- ភកិខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឆ្ន់បិណឍ  ត ឲរលយមោប នឹង
 មវ” ។ 

៧-៨- ពណ៌នាសបទានសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុង ិកាខ បទទី ៧ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “វាចឲរឈ យើ (សប-
ទាន)ំ” រ ឺ តមលោំបល់ឈំោយ ឈោយមិនឲរែូងលតង់ឈនោះលតង់ឈនាោះ ។ ក៏ប៉ាុប្នថ 
កាលឈបើភិកខុឲរដល់ពួកភកិខុដថ្ទ ឬោក់កបុងភាជនដ៍ថ្ទ ប្តងប្តប៉ាោះលតង់ឈនោះលតង់
ឈនាោះ ដូឈចបោះ អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះមានចឈំ ោះភិកខុអងគឈនាោះផង និងភកិខុអបក
ចាបយ់ក មវឧតថរភិងគៈ មនិតមលោំបផ់ង (ឧប្បដ្បិាដ្យិា) ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ៧ ។ 
  ិកាខ បទទី ៨ កម៏ានន័យដូចឈ លឈនោះប្ដរ ។  

 
៩- ថូបកតសកិាា បទ 

៩- ន ថបូបតា ឱមទទតិាា បិណឌបាត ំភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

៩- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនលចមលតង់កពូំល យ
ឈហើយឆ្ន់បណិឍ  ត” ។ 

៩- ពណ៌នាថូបកតសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៩ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “លតង់កពូំល យ   
(ថូបបតា)”  នឈ ចកឋថី្វ លតង់ចុងកពូំល លតង់ចណុំចកណាឋ ល ។ អនាបតថិកបុង
 ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភិកខុណាប្ដលឈកៀរលបមូល យដ៏ឈ   ល់តិចតួច  
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ផឋុ កំបុងកប្នវងមួយ ឈហើយលចមឆ្ន់ ។  
ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ៩ ។ 

 
១០- ឱទនបផដិចាឆ ទនសកិាា បទ 

១០- ន សូប ំ វា ព្យញ្ជនំ វា ឱទបនន បដ្ិចាាបទស្ាម ិ ភិបយោ្ កមយ្តំ 
ឧបាទាយាត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១០- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនកកាយ យលុប មវ ឬ 
មាូប ឈល ោះអាល ័យឈ ចកឋីឈោយ ភឈលចើន” ។ 

១០- ពណ៌នាឱទនបផដចិាឆ ទនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១០ ដូឈចបោះ មាច  ់ភតថទាងំឡាយ (ភតត
ស្ាមិក) ប្តងលបឈរនបិទ ងំមាូប កបុងមាោដ ម័យ ( មយ័ហាម មាវ ប)់ 
ជាឈដើម ភកិខុណាមិនបិទ ងំមាូប ឈល ោះឈ ចកឋីឈោយ ភឈលចើន អនាបតថិ មានចឈំ ោះ
ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះ ។ ប៉ាុប្នថភិកខុឈឺកល៏តូវអាបតថបិ្ដរ ឈល ោះពំុ នឈលើកប្លង ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១០ ។ 
 

១១- សអូបាទនវញិ្ដតថិសកិាា បទ 
១១- ន សបូំ វា ឱទនំ វា អគ្លិាបន្ន អតតបន្ន អតាាយ វិញ្ជាបបតាា ភុញ្ជិ

ស្ាមតីិ សកិាា ករណីយា ។  

១១- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញឥតមានជងំឺ នឹងមនិ ុ ំមវ ឬ 
 យ ឈដើមផលីបឈយាជនែ៍វួនឯង ឈហើយឆ្ន់” ។ 



618 
 



១១- ពណ៌នាសអូបាទនវិញ្ដតថសិកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១១ ដូឈចបោះ ភិកខុ ុចំឈំ ោះញតកជនកឋ ី
ចឈំ ោះបវារតិជនកឋ ី  ុឈំដើមផលីបឈយាជន៍អបកដថ្ទកឋ ីកានយ់កឈោយលទពររប ់ែវួន
កឋី ឈនោះជាករណីប្ថមកបុងអនាបតថិ ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១១ ។ 
 

១២- ឧជានសញ្ដសីកិាា បទ 
១២- ន ឧជ្ោនសញ្ញី បបរសំ បតតំ ឱបលាបកស្ាមតីិ សកិាា       

ករណីយា ។ 

១២- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនលបុងឈលើកឈទា ឈហើយ 
 មវឹងឈមើល លតពួកភិកខុដថ្ទ” ។ 

១២- ពណ៌នាឧជានសញ្ដសីកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១២ ដូឈចបោះ ការ មាគ ល់កបុងការឈលើក
ឈទា  ឈ យ្ ោះថ្វ ឧជាន ញ្ញដ  (ការ មាគ ល់កបុងការរថំ្ពឈទា ) ។ ភកិខុ ឈនាោះ មាន
 ញ្ញដ កបុងការរថំ្ពឈទា ឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុ ឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឧជាន ញ្ដី  
(ភិកខុអបកមានឈ ចកឋី មាគ ល់កបុងការរថំ្ពឈទា ) ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ  ូមផភីកិខុឈឺ
ក៏មិនរួចែវួនប្ដរ ។ ចបំ្ណកឯអនាបតថិ មានចឈំ ោះភកិខុអបក មវងឹឈោយបណំងថ្វ 
“អញនឹងលបឈរន” ឬថ្វ “អញនឹងឈលបើឈរឲរលបឈរន”, និងចឈំ ោះភិកខុអបកមិនលបងុ
ឈលើកឈទា  ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១២ ។ 
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១៣- កពឡសកិាា បទ 
១៣- ន្នតិមហនតំ កពឡំ ករិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។  

១៣- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈធឝើពំនូត យឲរធឈំពក” ។ 

១៣- ពណ៌នាកពឡសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៣ ដូឈចបោះ   ករថ្វ “មិនឈធឝើពំនូត យ 
ឲរធឈំពក (ន្នតិមហនត)ំ”  នឈ ចកឋីថ្វ ប៉ាុនពងឈកាង ក ឈ យ្ ោះថ្វ ធឈំពក (អត-ិ
មហនត) ប៉ាុនពងមាន ់ ឈ យ្ ោះថ្វ តូចឈពក (អតមិទុទក) រឲឺរប៉ាុនកណាឋ លថ្នពង
ឈកាង កនិងពងមាន ។ អនាបតថិ មានចឈ ោះភិកខុអបកឆ្ន់រប ់រួរទ ំឈផសងៗ មាន
ឈមើមជាឈដើម, ភិកខុឆ្ន់បប្ងអម, និងភកិខុឆ្ន់ប្ផវឈឈើតូចធ ំ។ 

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១៣ ។ 
 

១៤- អាអលបសកិាា បទ 
១៤- បរមិណឌលំ អាបលាប ំករិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

១៤- ភកិខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឈធឝើពំនូត យ ឲរជា
បរមិណឍ លរឲឺរមូល” ។ 

១៤- ពណ៌នាអាអលបសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៤ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឲរមូល (បរិម-
ណឌលំ) រឺ មនិឲរប្វង ។ អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភិកខុអបកឆ្ន់
 មវឧតថរភិងគៈ ជាមួយនឹងបប្ងអមនិងប្ផវឈឈើតូចធទំាងំអ ់ ។ 

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១៤ ។ 
 កកចចវរគទី ៤ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៥-កពឡវគគ 
១៥-១៦- អនាហដសកិាា បទ 

១៥- ន អន្នហបដ្ កពបឡ មុមទាារ ំវិវរិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១៥- ភកិខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញកាលពំនូត យមិនទាន់មកដល់ 
នឹងមនិឈបើកទាឝ រមាតច់ា”ំ ។  

១៦- ន ភញុ្ជោបន្ន សពវំ ហតថ ំមុបម បកខិបិសា្មតីិ សកិាា ករណយីា ។ 

១៦- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញកាលឆ្ន់ នឹងមនិញតល់មាមថ្ដ
ទាងំអ ់ចូលឈៅកបុងមាត់” ។ 

១៥-១៦- ពណ៌នាអនាហដសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៥ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “មិនទានមកដល់ 
(អន្នហបត)” រឺ មកមិនទាន់ដល់  នឈ ចកឋថី្វ មិនទានដ់ល់ទាឝ រមាត់ ។ 

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១៥ ។ 
 របផលីជាបកបុង ិកាខ បទទី ១៦ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “លមាមថ្ដទាងំអ ់ (សពវ ំ
ហតថ)ំ” រឺ ថ្ដទាងំមូល ។  

 
១៧- សកពឡសកិាា បទ 

១៧- ន សកពបឡន មបុមន ពោ្ហរិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១៧- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិននិយាយទាងំពំនូត យ
ឈៅកបុងមាត”់ ។ 
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១៧- ពណ៌នាសកពឡសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៧ ដូឈចបោះ លតង់ ករថ្វ “ទាងំពំនូត
 យឈៅកបុងមាត់ (សកពបឡន)” មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ ពំនូត យប៉ាុណាត ជាឈហតុ
ឲរការនិយាយមិនឈពញឈលញ កាលឈបើភិកខុកពុំងនិយាយ ឈៅឈពលប្ដលមាន
ពំនូតប៉ាុឈណាត ោះកបុងមាត់ ឈោកលតូវអាបតថ ិ ។ ឯភិកខុណា កាល ប្មឋងធម ៌ ោក់
កនធួតថ្លពជាឈដើមកបុងមាត់ ឈហើយនិយាយឈៅ កនធួតថ្លពប៉ាុណាត  ជាឈហតុមនិឲរមាន
ការនិយាយមនិឈពញឈលញ កាលឈបើមានកនធួតថ្លពប៉ាុឈណាត ោះឈៅកបុងមាត់ រួរ ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១៧ ។ 
 

១៨- បិណឍុ អកាបកសកិាា បទ 
១៨- ន បណិឌុបកខបកំ ភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។  

១៨- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឆ្ន់ ឈ ោះដុ ំយឈៅកបុង
មាត”់ ។ 

១៨- ពណ៌នាបណិឍុ អកាបកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៨ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឈ ោះដុ ំយឈៅ
កបុងមាត់ (បិណឌបុកខបក)ំ” រឺ ឈលើកឈ ោះៗ នូវដុ ំយ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ 
អនាបតថមិានចឈំ ោះប្តភិកខុអបកឆ្ន់បប្ងអមឬប្ផវឈឈើតូចធ ំ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១៨ ។ 
 

១៩- កពឡាវអចឆទកសកិាា បទ 
១៩- ន កពឡាវបចឆទកំ ភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  
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១៩- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ កាត់ពំនូត យ” ។ 

១៩- ពណ៌នាកពឡាវអចឆទកសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៩ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “កាត់ពំនូត យ 
(កវឡាវបចឆទក)ំ” រឺ កាត់ពំនូត យជាកណំាត់ៗ  ។  ូមផអីនាបតថកិបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ កម៏ានចឈំ ោះប្តភកិខុឆ្ន់ មវឧតថរភិងគៈ ជាមួយនឹងបប្ងអមនិងប្ផវឈឈើ តូចធ ំ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ១៩ ។ 
 

២០- អវគណឍ ការកសកិាា បទ 
២០- ន អវគ្ណឌការកំ ភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

២០- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឆ្ន់ ឈបៀមពំនូត យកបុង
ថ្វភ ល់” ។ 

២០- ពណ៌នាអវគណឍ ការកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២០ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឈបៀបពំនូត យ
កបុងថ្វភ ល់ (អវគ្ណឌការកំ)” រឺ ឈបៀមពំនូត យមួយដុំៗ  ហាក់បដូីចជាសាឝ  ។ 
អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភិកខុអបកឆ្នប់្ផវឈឈើតូចធបំ៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ២០ ។ 
 

២១- ហតទនទិនូនកសកិាា បទ 
២១- ន ហតថនិទធូនកំ ភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

២១- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់រោ ់ថ្ដ” ។  
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២១- ពណ៌នាហតទនិទននូកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២១ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “រោ ់ថ្ដ (ហតថ
និទធូនក)ំ” រឺ រោ ់ថ្ដមឋងឈហើយមឋងឈទៀត ។ ប៉ាុប្នថអនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ 
មានឈ ចកឋីពិឈ  លតងថ់្វ ភិកខុ រោ ់ថ្ដឈចាល រំាម១ ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ២១ ។ 
 

២២- សតិាទ វការកសកិាា បទ 
២២- ន សតិាាវការកំ ភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។  

២២- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឆ្ន់ ឈធឝើលោប ់យឲរ
លជុោះឈរាយរាយ” ។ 

២២- ពណ៌នាសតិាទ វការកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២២ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឈធឝើលោប ់យឲរ
លជុោះឈរាយរាយ (សតិាាវការកំ)” រ ឺ ឈធឝើលោប ់យឲរលជោុះញឹកញប ់ ។ អនាបតថិ
កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានឈ ចកឋីពិឈ  លតង់ថ្វ ភកិខុ ឈចាល រំាមឈៅក៏ឈោយទាងំ
លោប់ យឈៅជាមួយ ។  

ចប់ពណ៌នា ិកាខ បទទី ២២ ។ 
 

២៣- ជិវា និចាឆ រកសកិាា បទ 
២៣- ន ជិវាហនចិាារកំ ភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

២៣- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ ឈលៀនអណាឋ ត” ។ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤៦៧ ។ 
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២៣- ពណ៌នាជិវា និចាឆ រកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២៣ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឈលៀនអណាឋ ត 
(នចិាារកំ) រឺ ឆ្ន់ឈលៀនអណាឋ តញឹកញប់ ។  
 

២៤- ចបចុបុការកសកិាា បទ 
២៤- ន ចបុចបុការក ំភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។  

២៤- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ ឈធឝើ ូរឲរឮផចប់ៗ ” ។ 

២៤- ពណ៌នាចបចុបកុារកសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២៤ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឈធឝើ ូរឲរឮផចប់ៗ  
(ចបចុបកុារកំ) រឺ ឈធឝើ ូរផចប់ៗ  យា៉ា ងឈនោះ ឮញឹកញប់ ។  

កព វរគទី ៥ ចប់ ។ 

៦- សរុសុរុវុគគ 
២៥- សរុសុរុកុារកសកិាា បទ 

២៥- ន សុរុសុរុការកំ ភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

២៥- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ ឈធឝើ ូរឲរឮលរកូៗ” ។ 

 ូមផកីបុង ិកាខ បទទី ២៥ ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 
 

២៦-២៨- ហតទនិអលលហកាទិសកិាា បទ 
២៦- ន ហតថនិបលលហក ំភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

២៦- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ លិឍថ្ដ” ។ 
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២៧- ន បតតនិបលលហក ំភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។  

២៧- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ លិឍ លត” ។ 

២៨- ន ឱដ្ឋនិបលលហក ំភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

២៨- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ លិឍបបូរមាត”់ ។ 

២៦-២៨- ពណ៌នាហតទនិអលលហកាទសិកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២៦ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “លិឍថ្ដ (ហតថន-ិ
បលលហក)ំ” រឺ លិឍនូវថ្ដ ។ តមពិត ការប្ដលភកិខុឆ្ន់លិឍ ូមផលីតមឹប្តលមាម
ថ្ដ មនិរួរ ។ កប៏៉ាុប្នថការប្ដលចាប់ឈោយលមាមថ្ដទាងំឡាយ នូវបបរខាប,់  ករ
អឈំៅ, និង យ យា ជាឈដើម ឈហើយញត់លមាមថ្ដទាងំឡាយចូលឈៅកបុង
មាតឆ់្ន់ រួរ ។  ូមផកីបុង ិកាខ បទទី ២៧, ២៨ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុមិនលតូវលិឍ លត  ូមផបី្តឈោយលមាមថ្ដមួយ ។ មួយឈទៀត 
មិនលតូវយកអណាឋ តលិឍបបូរមាតម់ាខ ងឈទ ។ ប៉ាុប្នថការប្ដលភិកខុចាប់ឈោយសាច់
បបូរទាងំ ងខាង ញតប់ញ្ចូ លឈៅខាងកបុង រួរ ។  

 
២៩- សមិសសកិាា បទ 

២៩- ន សាមិបសន ហបតថន បានយីថាលកំ បដ្ិគ្គបហសា្មតីិ សកិាា 
ករណីយា ។ 

២៩- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញមានថ្ដលបឡាក់ឈោយអាមិ  
នឹងមនិទទួលភាជនទឹ៍ក លមាប់ឆ្ន់” ។ 
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២៩- ពណ៌នាសមិសសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២៩ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “មានថ្ដលបឡាក់
ឈោយអាម ិ នឹងមនិទទួលភាជនទឹ៍ក លមាបឆ់្ន់ (ន សាមបិសន)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ អាការឈនាោះ ហាមោត់ឈោយសារប្តទាក់ទងនឹងភាពឈសាយ រឈលោក ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុមិនលតូវចាប់ ័ងខ, ផថលិ និងភាជន៍ ឈទាោះជារប ់ ងឃកឋី, 
រប ់បុរគលកឋី, រប ់លរហ ទកឋី, រប ់ែវួនឯងកឋី ។ កាលឈបើភកិខុចាប់ ឈោកលតូវ
អាបតថទុិកកដ ។ ក៏ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើប្ផបកមួយថ្នថ្ដ មនិលបឡាកឈ់ោយអាមិ ឈទ ។ 
ការប្ដលចាបឈ់ោយកប្នវងឈនាោះ រួរ ។ អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានឈ ចកឋី
ពិឈ  ឈៅលតងថ់្វ ភកិខុចាប់ឈោយបណំងថ្វ “អញនឹងោង” ឬថ្វ “អញនឹងឈលបើ
ឈរឲរោង”១ ។  

៣០- សសតិទកសកិាា បទ 
៣០- ន សសិតថក ំ បតតបធាវន ំ អនតរឃបរ ឆប្ឌសា្មតីិ សកិាា     

ករណីយា ។ 

៣០- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនចាកទឹ់កោង លតទាងំ
លោប់ យកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

៣០- ពណ៌នាសសតិទកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៣០ ដូឈចបោះ អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ 
មានឈ ចកឋីពិឈ  ឈៅលតង់ថ្វ ភកិខុ ល ង់យក (ឧទធរតិាា), លច ច់ (ភិនទតិាា), ជាត ់
(បដ្ិគ្គបហតាា) ឬនាឈំចញឈហើយ (នហីរតិាា) ឈទើបចាកឈ់ចាល ។ 
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤៧៤ ។ 
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 កបុងឈនាោះ  ករថ្វ “ល ងយ់ក” រឺ ភិកខុ ល ងយ់កលោប់ យទាងំឡាយអពីំ
ទឹក ោក់ររលតង់កប្នវងមួយ ឈហើយចាក់ទឹកឈចាល ។ 
  ករថ្វ “លច ច់” រឺ ភកិខុ លច ច់ឈៅជាទឹក ឈហើយចាក់ឈចាល ។ 
  ករថ្វ “ជាត់” រឺ ភកិខុជាត់ ឈលមងទទួលលោប់ យ ឈហើយឈចាល ។ 
  ករថ្វ “នាឈំចញ” រ ឺភិកខុនាឈំចញមកខាងឈលៅ ឈហើយចាក់ឈចាល។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភិកខុអបកចាក់ឈចាលឈោយរឈបៀប
យា៉ា ងឈនោះ ។ 

ឈភាជនបផដិ យុំតថ ិកាខ បទ ៣០ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
ធមមអទសនបផដិសយំតុថ 

 មាន ១៦ សកិាា បទ 
១- ឆតថបាណិសកិាបទ 

១- ន ឆតតបាណិស្ស អគ្ិលានស្ស ធមម ំបទសសិ្ាមតីិ សកិាា ករណី-
យា ។ 

១- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម ៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ មានឆលតកបុងថ្ដ” ។ 

១- ពណ៌នាឆតថបាណិសកិាបទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១ កបុងធមយឈទ នបផដ ិយុំតថ ដូឈចបោះ 
ឆលតណាមួយ មានកបុងថ្ដរប ់បុរគលឈនាោះ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ បុរគលឈនាោះឈ យ្ ោះ
ថ្វ ឆតតបាណ ិ(អបកមានឆលតកបុងថ្ដ) ។ ឈទាោះបបុីរគលឈនាោះ ទុកឆលតឈនាោះលតង ់រ ី
រាវយវៈណាមួយ កឈ៏ោយ ដរាបណា ឆលតមិនផុតអពីំថ្ដ ភកិខុមនិរួរ ប្មឋងធម៌
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ដល់ឈរ ដរាបឈនាោះ ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើឆលតឈរ ងំឲរបុរគលឈនាោះ ឬឈរទុកកបុងទី
មាខ ង កាលឈបើឆលតល  ពីថ្ដ បុរគលឈនាោះមិនឈ យ្ ោះថ្វ ឆតតបាណិ (អបកមាន
ឆលតកបុងថ្ដ) ឈទ, ការប្ដល ប្មឋងដល់បុរគលឈនាោះ រួរ ។ ធមយបរឈិចឆទកបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ របផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយ កបុងបទឈសាធមយ ិកាខ បទផងចុោះ ។  

 
២-៣- ទណឍ បាណិ-សតទបាណិសកិាា បទ 

២- ន ទណឌបាណសិ្ស អគ្លិានស្ស ធមមំ បទសសិ្ាមីតិ សកិាា 
ករណីយា ។  

២- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ មានដបំងកបុងថ្ដ” ។ 

៣- ន សតថបាណិស្ស អគ្លិានស្ស ធមម ំ បទសិស្ាមីត ិ សិកាា  
ករណីយា ។  

៣- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម ៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ មានឈលរឿង ស្ត្សាថ កបុងថ្ដ” ។ 

២-៣- ពណ៌នាទណឍ បាណិសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ២ ដូឈចបោះ ប្ដលឈៅថ្វ ដបំង (ទណឍ ) រឺ
ដបំងប្ដលមានលបប្វង ៤ ហតទរប ់មជឈមិបុរ  ។ ឯភាពថ្នបុរគលអបកមានដបំង
កបុងថ្ដឈនាោះ របផលីជាបតមន័យដូចឈ លកបុងបុរគលអបកមានឆលតកបុងថ្ដផងចុោះ  ។  
  ូមផកីបុង ិកាខ បទទី ៣ ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ តមពិត ឈទាោះបី
បុរគលកពុំងប្តទាងំមានោវឈ ៀតទុកក៏ឈោយ ក៏មិនរាប់បញ្ចូ លកបុងបុរគលអបក
មាន ស្ត្សាថ កបុងថ្ដ (សតថបាណ)ិ ។  
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៤- អាវុធបាណិសកិាា បទ 
៤- ន អាវុធបាណសិស្ អគ្លិានស្ស ធមម ំ បទសិស្ាមីត ិ សិកាា 

ករណីយា ។  

៤- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម ៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ មានអាវុធកបុងថ្ដ” ។ 

៤- ពណ៌នាអាវធុបាណិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៤ ដូឈចបោះ រាល់ធបូ ប្ដលឈរផលិត (ឈរឈធឝើ) 
រួមទាងំកូន រប្ដលឈរផលិត របផលីជាបថ្វជា “អាវុធ” ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ បុរគល
កានធ់បូមានកូន រកឋី កានធ់បូ ុទនកឋី ធបូ រួរ ញ់កឋី (សជជិយធន)ុ ធបូមិនរួរ ញ់កឋ ី
(និជជយិធន)ុ ឈទាោះឈរកាន់កឋី អងគុយកាន់កឋី ភកិខុមិនរួ ប្មឋងធមដ៌ល់ឈទ ។ ប៉ាុប្នថ
លប ិនឈបើបុរគលឈនាោះ កធ់បូ ទុកលតង់ក រួរ ប្មឋងធម៌ ន ដរាបណាបុរគលឈនាោះ
មិនចាប់ធបូ ឈនាោះឈទ ។  

 
៧- បាទកុវគគ 
៥- បាទុកសកិាា បទ 

៥- ន បាទកុារឡូហសស្ អគ្លិានសស្ ធមម ំ បទសិស្ាមីត ិ សិកាា  
ករណីយា ។  

៥- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម ៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ  ក់លទនាបឈ់ជើង” ។ 



630 
 



 
៦- ឧបាហនសកិាា បទ 

៦- ន ឧបាហន្នរឡូហស្ស អគ្លិានស្ស ធមមំ បទសិស្ាមតី ិ សកិាា 
ករណីយា ។  

៦- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម ៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ  ក់ប្ ផកឈជើង” ។ 

៥-៦- ពណ៌នាបាទកុ-ឧបាហនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៥ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ ក់លទនាបឈ់ជើង” រ ឺ
ឈទាោះជាន់ប្តមា៉ាងឈោយមនិ ៊ាកលមាមឈជើង ចូលកបុងដងលទនាប់ឈជើងប្ដលមាន
ដងល ឈដៀងនឹងដងឆលតកឋី  ៊ាក កឈ់រឈៅកឋ ី។  

 ូមផ ិីកាខ បទទី ៦ ក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ ក៏ប៉ាុប្នថកបុង ិកាខ បទឈនោះ 
បុរគលណាឈ យ្ ោះថ្វ អបកលសាយឈចញ (ឱមុកក) រឺទាក់ទងនឹងការប្ដលឈរលសាយ 
ប្ែសប្កងឈជើងឈចញឈហើយឈរ, ការ ប្មឋងធមដ៌ល់បុរគលឈនាោះ កម៏ិនរួរប្ដរ ។ 

 
៧- យនសកិាា បទ 

៧- ន យានគ្តស្ស អគ្លិានស្ស ធមម ំ បទសិស្ាមតីិ សកិាា      
ករណីយា ។ 

៧- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម ៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ ឈៅឈលើយាន” ។ 

៧- ពណ៌នាយនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៧ ដូឈចបោះ  បុរគលប្ដលលតូវជនពីរនាក់
លោហ៍ឈៅឈោយលតពក់ថ្ដោប កឋ ី បុរគលប្ដលលតូវឈរោក់កបុង ពំតស់ាដក ប្ ង
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ឈៅឈោយសាយ កឋ ី បុរគលប្ដលអងគុយឈលើយានមានវជាឈដើម ឥត នទឹមកឋ ី បុរគល
ប្ដលអងគុយឈលើយានប្ដលឈរឈោោះទុក ល់លតឹមប្តកងក់ឋី ក ៏ឈស្ត្ង្គគ ោះចូលកបុងអបក
ឈៅឈលើយានប្ដរ (យានគ្ត) ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើជនទាងំពីរនាក់ អងគុយឈលើយាន
ប្តមួយ រួរ ។ កាលឈបើអងគុយឈលើយានឈោយប្ កពីោប  ការប្ដលភិកខុអងគុយឈលើ
យានែភ ់  ប្មឋងដល់ជនអបកអងគុយឈលើយានទាប រួរ ។  ូមផកីបុងយានប្ដល
មានលបមាណឈ យើោប  ក៏រួរប្ដរ ។ ការប្ដលភកិខុអងគុយឈលើយានខាងមុែ  ប្មឋង
ធម៌ដល់អបកអងគុយឈលើយានខាងឈលកាយ រួរដូចោប  ។ ក៏ប៉ាុប្នថការប្ដលភកិខុអងគុយ
ឈលើយានខាងឈលកាយ  ប្មឋងធម៌ មិនរួរឈទ ឈទាោះបែីភ ់ជាងក៏ឈោយ ។  

 
៨- សយនសកិាា បទ 

៨- ន សយនគ្តសស្ អគ្ិលានស្ស ធមម ំ បទសិស្ាមីត ិ សិកាា    
ករណីយា ។ 

៨- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ ឈៅឈលើដឈំណក” ។ 

៨- ពណ៌នាសយនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៨ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ឈៅឈលើដឈំណក 
(សយនគ្តស្ស)”  នឈ ចកឋថី្វ ការប្ដលភកិខុឈរឬអងគុយឈលើប្លរឬតងំកឋ ីឈលើ
ទីដីកឋ ី ប្មឋងធម៌ដល់បុរគលអបកឈដក ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តឈរឈដកឈលើកឈនធល
ប្ផងកឋ ី ឈលើដីលបលកតីកឋ ី មនិរួរ ។ ក៏ប៉ាុប្នថការប្ដលភកិខុ ឈៅឈលើដឈំណក ប្មឋងធម៌
ដល់បុរគលអបកឈៅឈលើដឈំណក ឬការប្ដលភកិខុអងគុយឈលើទីែភ ់ជាងកឋី ឈ យើោប កឋ ី
 ប្មឋងធម៌ រួរ ។ នយ័មួយឈទៀតថ្វ ភិកខុ ឈដក  ប្មឋងធម៌ដល់អបកឈរកឋី អងគុយកឋ ី
ឈដកកឋី មា៉ាងឈទៀត ភកិខុអងគុយ ប្មឋងធម៌ដល់អបកឈរកឋី អងគុយកឋី មួយវញិឈទៀត 
ភិកខុឈរ ប្មឋងធម៌ដល់អបកឈរប្តមា៉ាង រួរ ។  
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៩- បលលតទិកសកិាា បទ 
៩- ន បលលតថកិាយ នសិិននស្ស អគ្លិានសស្ ធមមំ បទសិស្ាមតីិ សកិាា 

ករណីយា ។  

៩- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិ ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ អងគុយលតឈ មកាលជងគង់” ។ 

៩- ពណ៌នាបលលតទិកសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ៩ ដូឈចបោះ ភកិខុមិនរួរ ប្មឋងធមដ៌ល់
មនុ សប្ដលអងគុយ ឈោយបណាឋ អាការលតឈ មកាលជងគងឈ់ោយថ្ដជាឈដើម 
ណាមួយ ។  

១០- អវឋិតសកិាា បទ 
១០- ន បវដ្ឋិតសីសស្ស អគ្លិានស្ស ធមមំ បទសសិ្ាមីតិ សកិាា 

ករណីយា ។ 

១០- ភកិខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ ជួតកាល” ។ 

១០- ពណ៌នាអវឋតិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១០ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ជួតកាល” រឺ ជួត
កាលឈោយ ពំត់រុកំាល ឬជួតឈោយឈបួតជាឈដើម លយមប្តមិនឈឃើញចុង ក ់។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈទើបអនាបតថិថ្ន ិកាខ បទឈនោះ ប្ចងទុកថ្វ “ភកិខុ ល បឈ់រឲរឈបើក
បង្គា ញចុង ក់ ឈទើប ប្មឋងធម ៌ន”១ ។  
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤៨៥ ។ 
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១១- ឱគុណឌិ តសកិាា បទ 
១១- ន ឱគ្ុណាតិសីសស្ស អគ្ិលានស្ស ធមមំ បទសិស្ាមីតិ        

សិកាា ករណីយា ។ 
១១- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ ទទូរកាល” ។ 

១១- ពណ៌នាឱគុណឌិ តសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១១ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ទទូរកាល” រ ឺ
ដណឋ ប់ទាងំកាល ។ ប៉ាុប្នថអនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានឈ ចកឋីពិឈ  ឈៅលតង់
ថ្វ “ភិកខុ ល ប់ឲរឈរឈបើកបង្គា ញកាល ិន  ឹម ប្មឋង”២ ។  

១២- ឆមាសកិាា បទ 
១២- ន ឆោយំ និសទីិតាា អាសបន និសនិនស្ស អគ្លិានស្ស ធមម ំ       

បទសិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

១២- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអងគុយទធ ល់ឈលើប្ផនដ ី
ឈហើយ ប្មឋងធម៌ដល់មនុ សោយ នជងំឺ អងគុយឈលើអា នៈ” ។ 

១២- ពណ៌នាឆមាសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១២ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “អងគុយទធ ល់ឈលើប្ផន 

ដី (ឆោយ ំនិសីទតិាា)” រឺ អងគុយឈលើដី ។  ករថ្វ “ឈលើអា នៈ (អាសបន)” រ ឺ
ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តបុរគលលកាល ពំត់ក៏ឈោយ ឈមយ កឈ៏ោយ ឈហើយអងគុយ ។  

 
១៣- នីចាសនសកិាា បទ 

១៣- ន នបីច អាសបន នសិីទតិាា ឧបចច អាសបន និសនិនស្ស                    
អគ្ិលានស្ស ធមមំ បទសសិ្ាមតីិ សកិាា ករណីយា ។  

                                                           
២ វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤៨៦ ។ 
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១៣- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអងគុយឈលើអា នៈទាប 
ឈហើយ ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ សោយ នជងំឺ អងគុយឈលើអា នៈែភ ់”។ 

១៣- ពណ៌នានីចាសនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៣ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “អា នៈែភ ់ 
(ឧបចច អាសបន)” រឺ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តអងគុយឈលើទីដីែភ ់ជាង ។ 

 
១៤- ឋិតសកិាា បទ 

១៤- ន ឋបិតា និសិននស្ស អគ្លិានស្ស ធមម ំ បទសិស្ាមីត ិ សកិាា 
ករណីយា ។ 

១៤- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈរ ប្មឋងធម៌ ដល់
មនុ សោយ នជងំឺ ប្ដលអងគុយ” ។ 

១៤- ពណ៌នាឋតិសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៤ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “មិនឈរ ប្មឋងធម៌
ដល់មនុ សោយ នជងំឺប្ដលអងគុយ (ន ឋិបតា និសិននស្ស)”  នឈ ចកឋីថ្វ 
លប ិនឈបើភកិខុកឈំោោះឈៅកាន់ឈថរុបោឌ ន (ទីបឈលមើលពោះឈថរៈ) ឈហើយឈរឈៅ ក៏លតូវ
លពោះមហាឈថរអបកអងគុយឈលើអា នៈ  ួរបញ្ញា  ភិកខុកឈំោោះឈនាោះ មិនរួរឈឆវើយឈទ ។ 
ប៉ាុប្នថឈោយឈហតុប្តមានឈ ចកឋីឈោរព ភិកខុកឈំោោះមិនអាចនិយាយនឹងលពោះឈថរៈ
ថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ឈលកាកឈ ើង ួរមកចុោះ”  នឈទ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ការ
ប្ដលភិកខុកឈំោោះឈឆវើយបញ្ញា ឈោយតងំចិតថថ្វ “អញនឹងឈ លដល់ភកិខុកឈំោោះ
ផងោប ប្ដលឈរឈៅមាខ ង” រួរ ។  
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១៥- បចឆអតាគមនសកិាា បទ 
១៥- ន បចឆបតា គ្ចឆបន្នា បុរបតា គ្ចឆនតស្ស អគ្ិលានស្ស ធមម ំ               

បទសិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 
១៥- ភកិខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈដើរខាងឈលកាយ ប្មឋង
ធម៌ ដល់មនុ សោយ នជងំឺ ឈដើរខាងមុែ” ។ 

១៥- ពណ៌នាបចឆអតាគមនសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៥ ដូឈចបោះ លប ិនឈបើភិកខុ មួយអងគឈដើរ
ខាងមុែ ួរបញ្ញា  ភិកខុមនិលតូវឈ លធម៌ចឈំ ោះភិកខុអបកឈដើរមុែឈនាោះឈទ លតូវឈ ល
ធម៌ឈោយតងំចិតថថ្វ “អញឈ លធម៌ចឈំ ោះភិកខុអបកឈដើរឈលកាយ” ។ កប៏៉ាុប្នថការ
សាឝ ធាយនូវធម៌ប្ដលឈរៀនជាមួយោប  ឬការឈ លធម៌ចឈំ ោះភិកខុអបកឈៅឈោយធុរៈ
ឈ យើោប  រួរ ។  

១៦- ឧបផអថនគមនសកិាា បទ 
១៦- ន ឧប្បបថន គ្ចឆបន្នា បបថន គ្ចឆនតស្ស អគ្ិលានស្ស ធមមំ បទ

សិស្ាមតីិ សកិាា ករណីយា ។  

១៦- ភកិខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈដើរឈលៅផវូ វ ប្មឋងធម ៌
ដល់មនុ សោយ នជងំឺ ឈដើរតមផវូ វ” ។ 

១៦- ពណ៌នាឧបផអថនគមនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៦ ដូឈចបោះ លតង់ ករថ្វ “មនិឈដើរឈលៅ
ផវូ វ ប្មឋងធម៌ (ន ឧប្បបថន)” មានឈ ចកឋីពនរល់ថ្វ លប ិនឈបើជនពីរនាក់ឈដើរ
ឈៅកាន់ធុរៈឈ យើោប  កបុងផវូ វរឈទោះ តមផវូ វកងម់ាប ក់មួយៗ កឋី តមផវូ វែុ រនវងកឋី ភិកខុ
រួរ ប្មឋង ។  

ធមយឈទ នាបដិ យុំតថ ១៦  ិកាខ បទ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បកិណត ក 
៣ សកិាា បទ 

១៧- ឋិអតាឧចាច រសកិាា បទ 
១៧- ន ឋិបតា អគ្លិាបន្ន ឧចាោរំ វា បសា្វំ វា ករិសា្មតីិ សកិាា 

ករណីយា ។ 

១៧- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញោយ នជងំឺ នឹងមិនឈរបឈនាធ បង់

ឧចាច រៈ ឬប ាវៈ” ។ 

១៧- ពណ៌នាឋិអតាឧចាច រសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៧ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “មិនប្កវង” ជា
ឈ ចកឋីពិឈ  កបុងអនាបតថិ ។ លប ិនឈបើភកិខុ ឈៅកាន់ទីបទិ ងំ លសាប់ប្តឧចាច រៈឬ
ប ាវៈឈចញមកឈលឿនឈពក ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ មិនប្កវងឈធឝើ ។  

 
១៨- ហរអិតឧចាឆ រសកិាា បទ 

១៨- ន ហរិបត អគ្លិាបន្ន ឧចាោរ ំ វា បសា្វំ វា បមឡំ វា ករិសា្មតីិ 
សិកាា ករណីយា ។ 

១៨- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញោយ នជងំឺ នឹងមនិបឈនាធ បង់ឧចាច រៈ 
ឬប ាវៈ ឬកឈ៏សាឋ ោះទឹកមាត់ ឈលើឈមយ ល  ់ ឬឈឈើល  ់” ។ 

១៨- ពណ៌នាហរអិតឧចាច រសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកាខ បទទី ១៨ ដូឈចបោះ ឫ ថ្នរុកខជាតិរ ់ប្ដលដុោះ
ល កដឈៅឈលើដី ឬប្មកឈឈើប្ដលឈៅជាប់នឹងដី ទាងំអ ់ឈនោះ  ឈស្ត្ង្គគ ោះចូលកបុង
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ឈមយ ល  ់ឬឈឈើល  ់ ។ ប៉ាុប្នថការប្ដលភកិខុអងគុយឈលើដងគត់ឈឈើ (មនធ) បឈនាធ បង់
ឲរធាវ ក់ចុោះឈលើទីល  ចាកវតទុ ល  ់ រួរ ។ លប ិនឈបើភិកខុកពុំងប្តរន់ឈមើលរក
កប្នវងល  ចាកវតទុ ល  ់ លសាប់ប្តឧចាច រៈឬប ាវៈ ឬកទឹ៏កមាតឈ់ចញមក
ឈលឿនឈពក ភិកខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វឋិតកបុងឋានៈជាអបកឈ ឺ ។ អនាបតថិកបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ មានឈ ចកឋីពិឈ  ឈៅលតងថ់្វ ភកិខុបឈនាធ បងក់បុងកប្នវងល  ចាកវតទុ ល  ់ 
លសាប់ប្តវាខាធ តខាច យឬហូរឈៅកាន់វតទុ ល  ់១ ។ កបុងអនាបតថិឈនាោះ លប ិនឈបើភកិខុ
រកទីល  ចាកវតទុ ល  ់មនិ នឈទ នឹងោកក់ឈមធចឈមយ  (តណិណឌូបក) ឬ
កឈមធចចឈំបើង (បលាលណឌូបក) ឈហើយបឈនាធ បង់ ឈហើយឈលកាយមក ឈទាោះវាហូរ
ឈៅកាន់វតទុ ល  ់កឋី ក៏ឈៅប្តរួរ ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ  ូមផបី្តទឹក ឈមារក៏ ឈស្ត្ង្គគ ោះ
ចូលកបុងទឹកមាត់ប្ដរ ។  

 
១៩- ឧទអកឧចាច រសកិាា បទ 

១៩- ន ឧទបក អគ្ិលាបន្ន ឧចាោរ ំវា បសា្វ ំវា បមឡំ វា ករសិ្ាមតីិ 
សិកាា ករណីយា ។  

១៩- ភិកខុរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញោយ នជងំឺ នឹងមនិបឈនាធ បង់ឧចាច រៈ 
ឬប ាវៈ ឬកឈ៏សាឋ ោះទឹកមាត់ ឈលើទឹក” ។ 

១៩- ពណ៌នាឧទអកឧចាច រសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆ័យកបុង ិកាខ បទទី ១៩ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “មិនបឈនាធ បង់ឧចាច រៈ 
ឬប ាវៈ ឬកឈ៏សាឋ ោះទឹកមាត់ឈលើទឹកឈនាោះ (ន ឧទបក)” ឈនាោះ រឈឺ ល ឈំៅយក
ប្តទឹកឈលបើល  ់ប៉ាុឈណាត ោះ ។ អនាបតថិ មានចឈំ ោះភិកខុអបកបឈនាធ បង់កបុងទឹកប្ដល
មិន នឈលបើល  ់ មានទឹកកបុងវចចកុដិ និងទឹក មុលទជាឈដើម ។ កាលឈបើឈភវៀង
                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤៩៤ ។ 
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ធាវ កម់ក ជនំន់ទឹកឈកើតកបុងទីជុវំញិអ ់ឈហើយ ការប្ដលភិកខុ រកកប្នវងោយ នទឹកពំុ
 ន បឈនាធ បង់កបុងទឹក រួរ ។ អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ ក៏មានឈ ចកឋីពិឈ  ឈៅ
លតងថ់្វ ភិកខុបឈនាធ បង់ឈលើឈោក លសាប់ប្តវាហូរឈៅកបុងទឹក១ ។  ករដ៏ឈ   
 ុទនប្តង្គយយល់កបុងទីទាងំពួងលសាប់ឈហើយ ។  

ចប់ បកិណឍ ៈ ៣ 

 ទុកាវរគទី ៧ ចប់ ។ 
 

សមុដ្ឋឌ នជាអដើមកបងុអសខយិវតថ 
 មានបកិណតកៈឈដើមផបីភំវ ឺមុោឌ នជាឈដើម កបុងឈ ែិយវតថដូចតឈៅ ៖ 
  ិកាខ បទ ១០ ទាងំឈនោះរឺ ៖  

- ឧជជរឃកិ ិកាខ បទ    ២ 
- ឧចាច  ទធ ិកាខ បទ    ២ 
-  កវឈ ន មុឈែន ពាហរណ ិកាខ បទ  ១ 
- ឆមា ិកាខ បទ    ១ 
- នីចា ន ិកាខ បទ    ១ 
- និ ិនបដឌិត ិកាខ បទ   ១ 
- បចឆឈតរមន ិកាខ បទ   ១ 
- ឧបផថរមន ិកាខ បទ   ១  
                                                      រួមជា ១០  ិកាខ បទ 
ទាងំ ១០  ិកាខ បទឈនោះ ជា មនុភា ន មុោឌ ន ។ កបុងឈនាោះ  ិកាខ បទ 

                                                           
១
 វ.ិមហាវ.ិ ៤/៤៩៧ ។ 
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នីមួយៗ ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថិកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, 
អកុ លចិតថ និងទុកខឈវទនា ។  

-  ូឈ ទនវញិ្ដតថ ិិកាខ បទ ជាឈថយរ តទ មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,     
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ និងទុកខឈវទនា ។  

- ឆតថ ណិ ិកាខ បទ   ១ 
- ទណឍ  ណិ ិកាខ បទ   ១ 
-  តទ ណិ ិកាខ បទ   ១ 
- អាវុធ ណិ ិកាខ បទ   ១ 
-  ទុក ិកាខ បទ    ១ 
- ឧ ហន ិកាខ បទ   ១ 
- យាន ិកាខ បទ    ១  
-  យន ិកាខ បទ    ១ 
- បលវតទកិ ិកាខ បទ    ១ 
- ឈវដឌិត ិកាខ បទ    ១ 
- ឱរុណឌិ ត ិកាខ បទ   ១  

  រួមជា ១១  ិកាខ បទ 
 ិកាខ បទទាងំ ១១ ឈនោះ ជាធមយឈទ នា មុោឌ ន, កិរយិាកិរយិា,  ញ្ញដ -
វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងទុកខឈវទនា ។  

-  ិកាខ បទប្ដលឈៅ ល់ ៥៣  ិកាខ បទ ជាលបឈភទថ្នបឋម រាជិក-
 មុោឌ នជាឈដើម ។  

ពណ៌នា ិកាខ បទឈ ែិយវតថ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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អធកិរណសមថ 
ឥបម បោ បន្នយសមបន្នា សតត អធិករណសមថា ធោា ឧបទទស ំ   

អាគ្ចឆនតិ។ ឧប្បននបុ្បន្នានំ អធិករណានំ សមថាយ វូបសោយ សមមោុ- 
វិនបយា ទាតបព្វា, សតិវនិបយា ទាតបព្វា, អមូឡហវិនបយា ទាតបព្វា, បដ្ញិ្ជា
យ កាបរតពវ,ំ បយភយុ្យសិកា, តសស្ បាបយិសិកា, តណិវតាារបកាតិ ។  

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, ធម៌ លមាប់រងំ្គប់នូវអធិករណ៍
ទាងំឡាយល ពីំរយា៉ា ងឈនោះឯង មកកាន់ឧឈទធ  ។ ឈដើមផរីងំ្គប់ ឈដើមផផីសោះផា នូវ
អធិករណ៍ទាងំឡាយប្ដលឈកើតឈ ើងឈហើយ  

-  ងឃលតូវឲរ មយុខាវនិយ័ ១  

-  ងឃលតូវឲរ តិវនិ័យ ១  

-  ងឃលតូវឲរអមូ ាវនិ័យ ១ 

-  ងឃលតូវវនិិចឆយ័តម ករឈបឋជាញ រប ់ភិកខុអបកឈឆវើយ ១ 

-  ងឃលតូវវនិិចឆយ័ តម ករខាងឈលចើនជាលបមាណ ១ 

-  ងឃលតូវឈធឝើឈទា តមកមយរប ់ភកិខុ ប្ដលលបលពឹតថោមក ១ 

-  ងឃលតូវវនិិចឆយ័ឲរពួកភិកខុ ប្ដលវវិាទទា ់ប្ទងោប  លុបោងប ំត ់ ឈហើយ
អត់ឱនោប ឈៅវញិឈៅមក ដូចជាលរបមូលតោមក ឈោយឈមយ  ១ 

ឧទទដិ្ដា បោ អាយសមបន្នា សតត អធិករណសមថា ធោា ។                
តតាាយសមបនត បចុាាម,ិ កចចតិថ បរិសុទាា ? ទុតយិម្ប ិ បចុាាមិ, កចចិតថ           
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បរិសុទាា ? តតយិម្ប ិ បុចាាមិ, កចឆិតថ បរិសុទាា ? បរសិុបទធតាាយសមបន្នា, 
តសាា តុណហ ី។ ឯវបមតំ ធារយាមិ ។  

អធិករណសមថា ធោា និដ្ឋតិា ។ 

បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, ធម ៌លមាប់រងំ្គបនូ់វអធកិរណ៍ទាងំ
ល ពីំរយា៉ា ង រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ ។ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោក
អបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុងធម៌ទាងំឈនាោះ, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទន
ឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ពីរដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយជាអបក
បរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមបប់ីដងឈទៀត, ឈោកទាងំឡាយ
ជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបកបរ ុិទន 
កបុងធម៌ទាងំនុ៎ោះឈហើយ, ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាំ
ទុកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។  

ចប់ធម៌ លមាបរ់ងំ្គបនូ់វអធិករណ៍ ។ 

ឧទទិដ្ឋ ំ បោ អាយសមបន្នា នទិាន ំ , ឧទទដិ្ដា ចតាាបរា បារាជិកា ធោា, 
ឧទទដិ្ដា បតរស សង្ោទបិសសា ធោា, ឧទទដិ្ដា បទវ អនិយតា ធោា, ឧទទដិ្ដា  
តឹស និសស្គ្គិយា បាចិតតិយា ធោា, ឧទទិដ្ដា បទវនវតុិ បាចតិតិយា ធោា;      
ឧទទដិ្ដា ចតាាបរា បាដ្ិបទសនីយា ធោា, ឧទទដិ្ដា [បញ្ចសតតត]ិ បសមិយា      
ធោា, ឧទទដិ្ដា សតត អធិករណសមថា ធោា ។ ឯតតក ំ តស្ស ភគ្វបតា     
សុតាាគ្ត ំសុតតបរិយាបននំ អនវ្ឍ្ោសំ ឧបទទសំ អាគ្ចឆនត ិ។ តតថ សបពវបហវ 
សមបគ្គហ ិសបោាទោបនហ ិអវិវទោបនហ ិសកិខិតពវនត ិ។  
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បពិលតឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ, និទានរែឺញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋង
រួចឈហើយ, អាបតថ ិរាជកិទាងំ ៤ រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, អាបតថិ
 ងាទិឈ  ទាងំ ១៣ រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, ធម៌ឈ យ្ ោះអនិយ័ត 
ទាងំ ២ រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, អាបតថិនិ សរគិយ ចិតថយិៈទាងំ 
៣០ រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, អាបតថ ិចតិថិយៈទាងំ ៩២ រឺែញុ លំពោះ
ករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, អាបតថិ ដិឈទ នីយៈទាងំ ៤ រឺែញុ លំពោះករុណា ន
 ប្មឋងរួចឈហើយ, ឈ ែិយវតថទាងំ (៧៥) រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, 
ធម៌ លមាប់រងំ្គប់នូវអធិករណ៍ទាងំ ៧ យា៉ា ងរឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ, 
 ិកាខ បទមានលបមាណប៉ាុឈណតោះ រប ់លពោះមានលពោះភារអងគឈនាោះ មកឈហើយកបុង 
 ុតថៈ (មាតកិា) រាប់បញ្ចូ លឈហើយកបុង ុតថៈ មកកាន់ឧឈទធ  (រកឺារ ប្មឋង តិឈមាកខ) 
រាល់កនវោះប្ែ ។ ឈោកអបកមានអាយុលរប់អងគ របផលីពមឈលពៀងោប  របផរីកីរាយរក
ោប  កុវំវិាទទា ់ប្ទងោប  របផ ិីកាកបុង ិកាខ បទទាងំឡាយឈនាោះ ។  

ពណ៌នាអធកិរណសមថៈ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអធកិរណ មថៈ ដូឈចបោះ  ករថ្វ “ល ពីំរ (សតត)” 
រឺ ករកណំតរ់ាប់ចនួំនថ្នអធកិរណ មថៈទាងំឡាយឈនាោះ ។  ករថ្វ “មកកាន់
ឧឈទធ  (ឧបទទស ំអាគ្ចឆនត)ិ” រឺ មកកានក់ារប្ដលលតវូ ប្មឋងឈ ើង ឈដើមផ ួីរឈ ចកឋី
បរ ុិទនិ កបុងអាបតថទិាងំឡាយ ឈ លរឺអាបតថ ធកិរណ៍ និងបចចយ័ថ្នអធកិរណ៍ 
៣ ឈផសងឈទៀត ។  ករថ្វ “ប្ដលឈកើតឈ ើងឈហើយ (ឧបប្ននុបប្ន្នាន)ំ” រ ឺ ប្ដល
ឈកើតឈ ើងឈហើយ ឈកើតឈ ើងឈហើយ ។  ករថ្វ “អធិករណ៍ (អធកិរណានំ)” 
 នដល់ អធិករណ៍ទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
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១- វិវាទាធិករណ ៍  = កឋកីាឋ ពីំការទា ់ប្ទងោប  
២- អនវុាទាធិករណ ៍  = កឋកីាឋ ពីំការតោិះឈដៀលោប  
៣- កិចាោធិរកណ៍  = កឋកីាឋ ពីំការឈធឝើកចិចការ 
៤- អាបតាាធិករណ ៍  = កឋកីាឋ ពីំអាបតថិ  

  ករថ្វ “ឈដើមផរីងំ្គប់ ឈដើមផផីសោះផា (សមថាយ វបូសោយ)” រឺ ឈដើមផ ី
រងំ្គបផ់ង ឈដើមផផីសោះផាផង ។  មថៈប្ដល ងឃលតវូឲរ មាន ៧ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- សមមុោវនិបយា ទាតបព្វា =  ងឃលតូវឲរ មយុខាវនិយ័ 
២- សតិវិនបយា ទាតបព្វា  =  ងឃលតូវឲរ តិវនិ័យ 
៣- អមឡូហវិនបយា ទាតបព្វា =  ងឃលតូវឲរអមូ ាវនិ័យ 
៤- បដ្ញិ្ជាយ កាបរតពវ ំ=  ងឃលតូវវនិិចឆយ័តម ករឈបឋជាញ រប ់ភិកខុអបកឈឆវើយ 
៥- បយភុយយ្សិកា =  ងឃលតូវវនិិចឆយ័តម ករខាងឈលចើនជាលបមាណ 
៦- តស្ស បាបយិសិកា =  ងឃលតូវឈធឝើឈទា តមកមយរប ់ភិកខុ ប្ដលលបលពឹតថ
ោមក 

៧- តិណវតាារបកា =  ងឃលតូវវនិិចឆ័យឲរពួកភិកខុ ប្ដលវវិាទទា ់ប្ទងោប  
លុបោងប ំត ់ ឈហើយអត់ឱនោប ឈៅវញិឈៅមក ដូចជាលរបមូលតោមក 
ឈោយឈមយ  

 ឈ ចកឋីវនិិចឆយ័កបុង មថៈទាងំ ៧ ឈនាោះ មានដូចតឈៅ ៖ 
 ប្ដលឈៅថ្វ វវិាទាធកិរណ៍ ឈនោះ  នដល់ ការទា ់ប្ទងោប រប ់ភិកខុ
ទាងំឡាយអបកទា ់ប្ទងោប  ឈោយឈភទករវតទុ  (ឈរឿងឈធឝើឲរប្បកោប ) ១៨ យា៉ា ង១ 
                                                           

១
 វន័ិយបដិក ឈលែ ១២ លតង់ប័ពឝ ៨៥៧ ប្ចងថ្វ ឈភទករវតទុ ១៨ ប្ដលមកកបុងមាតកិាទាងំឈនាោះ ដូចឈមថចែវោះ ។ 

(ឈភទករវតទុ ១៨ ឈនាោះរ)ឺ ភកិខុកបុងសា នាឈនោះ  ប្មថងនូវ ភាវៈមនិប្មនធម៌ ថ្វជាធម៌ ១,  ប្មថងនូវធម៌ ថ្វមនិ
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មាន ករថ្វ “ឈនោះធម៌” ឬថ្វ “ឈនោះមនិប្មនធម៌” ជាឈដើម ។ ប្ដលឈៅថ្វ អនុវាទា-
ធកិរណ៍ ឈនោះ  នដល់ ការតិោះឈដៀល, ការនិនាធ  និងការឈចាទ រប ់ភិកខុ
ទាងំឡាយអបកតោិះឈដៀលនិនាធ ោប  ឈោយ ីលវបិតថិ, អាចារវបិតថិ ឬទិដឌិវបិតថិ ។ ប្ដល
ឈៅថ្វ អាបតថ ធកិរណ៍  នដល់ អាបតថិទាងំ ៧ កងរអឺាបតថ ិ៥ កងមានមកកបុង
មាតកិា, ២ កងមានមកកបុងវភិងគ ។ ប្ដលឈៅថ្វ កចិាច ធកិរណ៍ ឈនោះ  នដល់ ការ
ឈធឝើ (ករណ) នូវកមយ ៤ យា៉ា ង មានអបឈោកនកមយជាឈដើម រប ់ ងឃ ។  

វិវទាធិករណ៍ 
 កបុងឈនាោះ វវិាទាធរិកណ៍១ រប្មងរងំ្គប់ឈោយ មថៈ ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុោវនិយ័ =  ងឃលតូវឲរ មយុខាវនិយ័ 
២- បយភយុ្យសកិា=  ងឃលតូវវនិិចឆយ័តម ករខាងឈលចើនជាលបមាណ 
វវិាទាធិករណ៍ប្ដលរងំ្គប់ឈោយ មយុខាវនិយ័នុោ៎ះឯង រឺវវិាទាធិករណ៍

ប្ដលឈកើតឈ ើងកបុងវហិារណា រប្មងរងំ្គប់កបុងវហិារឈនាោះ, ឬវវិាទាធកិរណ៍ឈកើត
ឈ ើងកបុងវហិារដថ្ទ រងំ្គបក់បុងរវាងផវូ វរប ់ភិកខុទាងំឡាយ អបកឈធឝើដឈំណើ រឈៅឈដើមផ ី

                                                                                                                                                      

ប្មនធម៌ ១,  ប្មថងនូវ ភាវៈមនិប្មនវន័ិយ ថ្វជាវន័ិយ ១,  ប្មថងនូវវន័ិយ ថ្វមនិប្មនវន័ិយ ១,  ប្មថងនូវធមយ-   
វន័ិយ ប្ដលតថ្វរតមនិ ន ប្មថង មនិ នឈ ល ថ្វតថ្វរត ន ប្មថង  នឈ ល ១,  ប្មថងនូវធមយវន័ិយ 
ប្ដលតថ្វរត ន ប្មថង  នឈ ល ថ្វតថ្វរតមិន ន ប្មថង មនិ នឈ ល ១,  ប្មថងនូវវតថប្ដលតថ្វរត 
មនិ ន នសមំកឈហើយ ថ្វជាវតថប្ដលតថ្វរត ន នសមំក ១,  ប្មថងនូវវតថប្ដលតថ្វរត ន នសមំកឈហើយ 
ថ្វជាវតថប្ដលតថ្វរត មនិ ន នសទុំកមក ១,  ប្មថងនូវ ិកាខ បទ ប្ដលតថ្វរតមនិ នបញ្ដតថ ថ្វតថ្វរត
 នបញ្ដតថ ១,  ប្មថងនូវ ិកាខ បទ ប្ដលតថ្វរត នបញ្ដតថ ថ្វតថ្វរតមនិ នបញ្ដតថ ១,   ប្មថងនូវអាបតថ ិ
ថ្វជាអនាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវអនាបតថ ិថ្វជាអាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវលហុកាបតថ ិ  ថ្វជាររុកាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវររុ
កាបតថ ិថ្វជាលហុកាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវសាវឈ សាបតថ ិថ្វជាអនវឈ សាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវអនវឈ សាបតថ ិថ្វ
ជាសាវឈ សាបតថ ិ១,  ប្មថងនូវទុដឌុោវ បតថ ិថ្វជាអទុដឌុោវ បតថ ិ១,  ប្មថងនូវអទុដឌុោវ បតថ ិថ្វជាទុដឌុោវ បតថ ិ១ ។ 
ឈនោះជា ឈភទករវតទុ ១៨ ។ 
១ វ.ិចុលវ. ១០/៨០ ។ 
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រងំ្គប,់ ឬក៏វវិាទាធកិរណ៍ណាប្ដលភិកខុទាងំឡាយឈៅលបរល់ដល់ ងឃ រប្មង
រងំ្គប់ឈៅឈោយ ងឃ កបុងទីឈនាោះ, មួយឈទៀត វវិាទាធកិរណ៍ប្ដល ងឃមនិអាចឲរ
រងំ្គប ់ន កល៏តូវពួកបុរគលប្ដល ន មយតិឈោយឧ ឝ ហិកកមយ១ កបុងទីឈនាោះឯង 
វនិិចឆ័យ ឈហើយក៏រងំ្គបឈ់ៅ ។ កាលឈបើវវិាទាធិករណ៍ឈនាោះ ងប់រងំ្គប់យា៉ា ងឈនោះ នឹង
ឈឃើញ នថ្វ ការចឈំ ោះមុែ មាន ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សង្ឃសមមមុតា  = ការចឈំ ោះមុែ ងឃ 
២- ធមមសមមុមតា  = ការចឈំ ោះមុែធម ៌
៣- វិនយសមមុមតា = ការចឈំ ោះមុែវនិ័យ 
៤- បុគ្គលសមមុមតា = ការចឈំ ោះមុែបុរគល 

 ការចឈំ ោះមុែទាងំ ៤ ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  មយុខាវនិយ័ ។  
 បណាឋ  មយុែតទាងំ ៤ ឈនាោះ  

ប្ដលឈៅថ្វ  ងឃ មយុែត  នដល់ ការក ងឃឋតិឈៅចឈំ ោះមុែ 
ឈោយទាកទ់ងនឹង ងឃសាមរគី ។  
 ប្ដលឈៅថ្វ ធមយ មយុែត  នដល់ វតទុធម៌ (ឈរឿងរា៉ា វ) ប្ដលរួររងំ្គប ់ឈៅ
ឈពលប្ដលឈកើតឈ ើងឈហើយ ។ 
 ប្ដលឈៅថ្វ វនិយ មយុែត  នដល់ វតទុធម៌ឈនាោះឋតិឈៅចឈំ ោះមុែ 
លយមប្តលតូវរងំ្គប ់ឈោយវនិ័យ ។   
 ប្ដលឈៅថ្វ បុរគល មយុែត  នដល់ បុរគលពីររូបឈនាោះ ជា  លតូវនឹង
ោប ឈរៀងែវួន រឺបុរគលប្ដលឈ វ្ ោះ និងបុរគលប្ដលលតូវឈ វ្ ោះជាមួយ ។  

ប៉ាុប្នថការរងំ្គបឈ់ោយឧ ឝ ហិកកមយ  ងឃ មយុែតកបុងអធិករណ៍ឈនាោះ រប្មង 

                                                           
១
 កបុងអដឌកថ្វលពោះ ូលតថ្វ ការឈលជើ យកភកិខុអពីំរណៈ ងឃឈដើមផរីងំ្គប់អធកិរណ៍ប្ដលឈកើតមានឈ ើង ឈៅថ្វ 
ឧ ឝ ហិកា ។ 
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 ត់ឈៅឯង ។ កាលឈបើដូឈចបោះ វវិាទាធិករណ៍ ងប់រងំ្គប់ ឈោយ មយុខាវនិ័យ កបុង
ដណំាកក់ាលដបូំង ។ ប៉ាុប្នថឈបើវវិាទាធិករណ៍មិន ងប់រងំ្គបឈ់ោយវធិដីបូំង យា៉ា ង
ឈនោះឈទ ។ លោឈនាោះ ពួកភកិខុ ប្ដល ន មយតិឈោយឧ ឝ ហិកកមយ លបរល់នូវវវិាទា-
ធិករណ៍ឈនាោះ ដល់ ងឃប្តមា៉ាង ល ប់ថ្វ “ឈយើងមនិអាចរងំ្គប ់នឈទ”, បនាធ ប់
មក  ងឃលតូវ នយតភិកខុ មួយរូបប្ដលលបកបឈោយអងគ ៥ ឲរជាអបកប្ចកសាវ ក 
(សលាកគាាហាបក), ភិកខុអបកប្ចកសាវ កឈនាោះ លតូវប្ចកសាវ កឈោយវធិចីាប់
សាវ កណាមួយ បណាឋ វធិចីាបស់ាវ កទាងំ ៣ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- គ្ុឡហក   = ការចាប់សាវ កបទិមុែ 
២- វិវដ្ក   = ការចាប់សាវ កឈបើកមុែ 
៣- សកណណជប្បក = ការចាប់សាវ កែសបឹលតឈចៀក 

 កបុងបរ ័ិទប្ដលលបជុោំប  ធមយវាទីមានចនួំនភារឈលចើន ធមយវាទីទាងំឈនាោះ
ប្តងឈ លយា៉ា ងណា អធិករណ៍ប្ដល ងប់រងំ្គបយ់ា៉ា ងឈនាោះ ចាតថ់្វ នរងំ្គប់
ឈោយ មយុខាវនិ័យ និងឈយភុយរ ិកា ។ កបុងឈនាោះ  មយុខាវនិយ័មានន័យដូច
ឈ លលសាប់ឈហើយ ។ ចបំ្ណកឯការប្ដលឈធឝើឈយភុយរ ិកាកមយឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ 
ឈយភុយរ ិកា ។ តមលបការប្ដលឈ លមកឈនោះ នឹងឈឃើញ នថ្វ វវិាទាធកិរណ៍
រប្មង ងប់រងំ្គប់ឈោយ មថៈ ២ យា៉ា ង ។  

អនុវទាធកិរណ៍ 
 ចបំ្ណកឯអនុវាទាធកិរណ៍១ រប្មង ងប់រងំ្គប់ឈោយ មថៈ ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុោវនិយ័ 
២- សតិវិនយ័ 

                                                           
១
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៣- អមឡូហវិនយ័ 
៤- តស្ស បាបយិសិកា 

 អនុវាទាធកិរណ៍ កាលនឹង ងប់រងំ្គប់ឈោយ មយុខាវនិ័យនុោ៎ះ រឺវនិ័យធរ
សាឋ ប់ កររប ់ភិកខុអបកតោិះឈដៀល និងភិកខុអបកលតូវឈរតិោះឈដៀល លប ិនឈបើមាន
អាបតថណិាមួយ លតូវឲរភកិខុទាងំពីររូបឈនាោះ ុែំមាឈទា ចឈំ ោះោប  លប ិនឈបើមាន 
លតូវវនិិចឆ័យថ្វ “កបុងអនុវាទាធិករណ៍ឈនោះ មានអាបតថិឈ យ្ ោះឈនោះ” អធកិរណ៍រប្មង
 ងប់រងំ្គប់យា៉ា ងឈនោះ ។ បណាឋ  មថៈ ៤ យា៉ា ងឈនាោះ លកខណៈថ្ន មយុខាវនិ័យ មាន
ន័យដូចឈ លលសាបឈ់ហើយ ។ ក៏ប៉ាុប្នថឈៅឈពលណា ភិកខុជាលពោះែីណាល ព លតូវ
ឈរឈចាទកមាច ត់ឈោយ ីលវបិតថិឥតមានមូល កាលឈបើឈោក ុ ំតិវនិយ័  ងឃក៏
ឲរឈោយញតថិចតុតទកមយ ។ ឈពលឈនាោះ អនុវាទាធកិរណ៍ឈ យ្ ោះថ្វ ន ងប់រងំ្គប់ 
ឈោយ មយុខាវនិ័យផង ឈោយ តិវនិយ័ផង ។ កាលឈបើ តិវនិយ័លតូវ ន ងឃ
ឲរឈហើយ ពំុមានការតោិះឈដៀលរប ់បុរគលណាមួយ ឈកើតឈ ើងកបុងបុរគលឈនាោះ
ឈទៀតឈទ ។ មា៉ាងឈទៀត ឈពលណាភិកខុឆកួតលបលពឹតថអជាចារមិន មជា មណៈ 
ឈោយសារប្តឆកួត លតូវភកិខុទាងំឡាយឈចាទថ្វ “ឈតើឈោកអបកមានអាយុ រលឹក
ឈឃើញនូវអាបតថិប្បបឈនោះឈទ ?” ឈោកឈឆវើយថ្វ “មាប លអាវុឈសា ែញុ លំពោះករុណាឆកួត 
ែញុ រំលឹកមិនឈឃើញនូវទឈងឝើប្ដល នឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះឈសាោះ” ឈទាោះយា៉ា ងឈនោះកឈ៏ោយ 
ភិកខុទាងំឡាយឈៅប្តឈចាទឈទៀត ឈោក ុអំមូ ាវនិយ័ ឈដើមផមីិនឲរមានការឈចាទ
ឈទៀត   ងឃក៏ឲរអមូ ាវនិយ័ដល់ភិកខុឆកួតឈនាោះ ឈោយញតថិចតុតទកមយ ។ ឈពលឈនាោះ 
អនុវាទាធកិរណ៍ ឈ យ្ ោះថ្វ ន ងប់រងំ្គបឈ់ោយ មយុខាវនិយ័ផង ឈោយអមូ ាវ-ិ
ន័យផង ។ កាលឈបើអមូ ាវនិ័យលតូវ ន ងឃឲរឈហើយ ការតោិះឈដៀលឈល ោះការ 
ឈនាោះជាបចចយ័ រប ់បុរគលណាមួយ រប្មងមិនឈកើតឈ ើងកបុងបុរគលឈនាោះឈទៀតឈទ ។  
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 ក៏ប៉ាុប្នថឈៅឈពលណា ភិកខុ លតូវឈរឈចាទឈោយអាបតថ ិរាជកិឬឈោយអាបតថិ
ជុវំញិ រាជិក បិទ ងំ ករដថ្ទឈោយ ករដថ្ទ ជាបុរគល ប ឈល ោះឈ រឈពញ
ឈោយ ប កាលឈបើ ងឃ មាគ ល់ថ្វ “លប ិនឈបើបុរគលឈនោះមនិោច់មូល (មនិលតូវ
អាបតថ ិរាជកិ) បដបិតថលិបថ្ព នឹង នការឈៅចូលមកវញិ លប ិនឈបើបុរគលឈនោះ
ោចមូ់ល (លតូវអាបតថ ិរាជិក) បុរគលឈនោះនឹងមានការវនិា ប្បបឈនោះពំុខានឈ ើយ” 
ដូឈចបោះឈហើយ  ងឃឈធឝើនូវត ស បយិ ិកាកមយ ឈោយញតថិចតុតទកមយ ។ កបុងឈពល
ឈនាោះ អនុវាទាធកិរណ៍ឈ យ្ ោះថ្វ ន ងប់រងំ្គប់ ឈោយ មយុខាវនិយ័ផង ត ស -
បិយ ិកាផង ។ អនុវាទាធិករណ៍ រប្មង ងប់រងំ្គប់ឈោយ មថៈ ៤ យា៉ា ងឈនោះ ។  

អាបតាថ ធកិរណ៍ 
 ចបំ្ណកឯអាបតថ ធកិរណ៍១ រប្មង ងប់រងំ្គប់ឈោយ មថៈ ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុវិនយ័ 
២- បដ្ញិ្ជាតករណៈ 
៣- តិណវតាារកៈ 
អាបតថ ធកិរណ៍ឈនាោះ ពំុមានការ ងប់រងំ្គប់ឈោយ មយុខាវនិយ័ប្តមា៉ាងឈទ ។ 

កបុងឈពលណា ភកិខុ ប្មឋងលហុកាបតថចិឈំ ោះភិកខុ មួយរូប កបុងកណាឋ លជនុំំ ងឃឬ
រណៈ តមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយកបុងនិ សរគយិវណតនា កបុងឈពលឈនាោះ អាបតថ - 
ធិករណ៍ ឈ យ្ ោះថ្វ ងប់រងំ្គប់ ឈោយ មយុខាវនិយ័ផង ឈោយបដិញ្ញដ តករណៈផង ។  
 បណាឋ  មថៈទាងំ ៣ យា៉ា ងរប ់អាបតថ ធិករណ៍ឈនាោះ ជាបឋម របផលីជាប
កបុង មយុខាវនិ័យ ដូឈចបោះ ភកិខុណា ប្មឋងអាបតថិ និង ប្មឋងចឈំ ោះភិកខុ រូបណា ភាព
ឋិតឈៅកបុងទីចឈំ ោះមុែរប ់ភិកខុទាងំពីរឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ បុរគល មយុែត (ការ
                                                           
១
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ចឈំ ោះមុែបុរគល) ។  ករដ៏ឈ   មានន័យដូចឈ លឈហើយ ។ កបុងកាល ប្មឋង
អាបតថិចឈំ ោះបុរគលនិងរណៈ  ងឃ មយុែត រប្មង ត់ឈៅឯង (បរិហាយតិ) ។ 
 ការឈបឋជាញ កបុងការ ប្មឋងអាបតថឈិនាោះ ប្ដលថ្វ “បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ែញុ ំ
លពោះករុណាលតូវអាបតថិឈ យ្ ោះឈនោះ” និងថ្វ “លពោះករុណា ែញុ ឈំឃើញ”, ការឈធឝើតមការ
ឈបឋជាញ ឈនាោះថ្វ “ឈោករបផ ីលងួមតឈៅ” ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ បដញិ្ញដ តករណៈ ។  
 ការ ុបំរវិា ថ្នអាបតថិ ងាទិឈ  ជាឈដើម និងការឲរបរវិា ជាឈដើម 
តមការឈបឋជាញ  ឈ យ្ ោះថ្វ បដញិ្ញដ តករណៈ ។ ចបំ្ណកឯភកិខុអបកឈធឝើជឈមាវ ោះ ២ ពួក 
លបលពឹតថអជាចារឈលចើន ពំុ មជា មណៈ កាលឈបើលជជធីម៌ឈកើតឈ ើង ពួកឈោក
ក៏ឈឃើញនូវឈទា  កបុងការញុងំោប នឹងោប ឲរ ប្មឋងអាបតថថិ្វ “លប ិនឈបើឈយើងឲរ
ោប នឹងោប  ប្មឋងអាបតថិទាងំឈនោះ អធកិរណ៍ឈនាោះល កដជាមាន លបលពឹតថឈៅឈដើមផ ី
ភាពរងឹរូ  ឈដើមផភីាពលងង់ឈលវ ” ។ កបុងកាលណា ភកិខុទាងំឈនាោះឈធឝើតណិវតទ រកកមយ 
កបុងកាលឈនាោះ អាបតថ ធិករណ៍ ឈ យ្ ោះថ្វ  ងប់រងំ្គប់ឈោយ មយុខាវនិ័យផង ឈោយ 
តិណវតទ រកៈផង ។ លតង់ឈនាោះឯង ភកិខុចនួំនប៉ាុណាត រង់កបុងហតទ   មិនឈធឝើទិោឌ វកិមយ 
(ការឈធឝើឲរជាកច់ា ់នូវទិដឌិ) យា៉ា ងឈនោះថ្វ “កមយឈនាោះមិន មរួរដល់អញ (ន បម 
តំ មមត)ិ” ភិកខុទាងំឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ កពុំងប្តឈដកលក់ឈហើយ (និទទបំ ិ ឱកកមន្នា 
បហានត)ិ ។ ឯអាបតថិទាងំអ ់រប ់ភកិខុទាងំអ ់ ឈ យ្ ោះថ្វឈលកាកឈ ើង (វដុ្ឋហនត)ិ 
ឈលើកប្លងប្តអាបតថិប្ដលមានឈទា ឈថ្វវ   និងអាបតថ ិក់ព័នននឹងលរហ ទ ។ 
អាបតថ ធកិរណ៍ រប្មង ងប់រងំ្គបឈ់ោយ មថៈទាងំ ៣ យា៉ា ងឈនោះឯង ។  

កិចាច ធិករណ៍ 
 ចបំ្ណកឯកចិាច ធកិរណ៍១ រប្មង ងប់រងំ្គប់ឈោយ មថៈប្តមួយ រឺ មយុខា- 
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វនិ័យប្តមា៉ាង ។  
  រុបឈ ចកឋីមក អធិករណ៍ ៤ យា៉ា ងឈនោះ រប្មង ងប់រងំ្គប់ឈោយ មថៈ
ទាងំ ៧ យា៉ា ងឈនោះ តម មរួរ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈទើបមានលពោះពុទនតលមា ់ថ្វ 
“ឧប្បននបុ្បន្នាន ំអធិករណាន ំសមថាយ វបូសោយ សមមោុវនិបយា ទា-
តបព្វា ។ ឈប ។ តិណវតាារបកា = ឈដើមផរីងំ្គប ់ ឈដើមផផីសោះផា នូវអធិករណ៍
ទាងំឡាយប្ដលឈកើតឈ ើងឈហើយ  ងឃលតូវឲរ មយុខាវនិ័យ ១ ។ល។  ងឃលតូវ
វនិិចឆ័យឲរពួកភកិខុ ប្ដលវវិាទទា ់ប្ទងោប  លុបោងប ំត់ ឈហើយអត់ឱនោប ឈៅ
វញិឈៅមក ដូចជាលរបមូលតោមកឈោយឈមយ  ១” ។  ូមវនិិចឆ័យកបុងអធិករណ-
 មថៈលតឹមប៉ាុឈណតោះចុោះ ។ ចបំ្ណកឯឈ ចកឋីពិសាឋ រ មានប្ចងទុកកបុង មថកខននកៈ
លសាប់ឈហើយ ។ ទាងំឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ថ្នអធិករណ មថៈឈនាោះ ក ៏នប្ចងទុកកបុង
រមភីរ មនថបាសាទិកាប្ដរ ។  
  ករថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរឈោកអបកមានអាយុទាងំឡាយ កបុងធម៌
ឈនាោះ, ឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? (តតាាយសមបនត បចុាាម,ិ កចចិតថ 
បរិសុទាា ?)”  នឈ ចកឋថី្វ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរកបុងអធកិរណ មថៈទាងំ ៧ 
ឈនាោះថ្វ “ឈតើឈោកទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ឈោកទាងំឡាយមិនមាន
អធិករណ៍ណាមួយប្ដលលតូវរងំ្គបឈ់ោយ មថៈឈទឬ ?” ។ ឈោយ ករឈនោះ ចាត់
ថ្វ ន ួរឈ ចកឋបីរ ុិទនិចាកអាបតថិទាងំអ ់ ។  ករជាឈដើមថ្វ “បពិលតឈោក
អបកមានអាយុទាងំឡាយ, និទានរឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ (ឧទទិដ្ឋ ំ
បោ អាយសមបន្នា និទានំ)” រជឺានិរមវចនៈ ( ករល ប់ឈ ចកឋ ីរុប) ។ បណាឋ
 ករទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “មានលបមាណប៉ាុឈណតោះ (ឯតតក)ំ”  នដល់  ិកាខ បទមាន
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លបមាណប៉ាុឈណតោះ ។  ករថ្វ “មកឈហើយកបុង ុតថៈ (សុតាាគ្តំ)” រឺ មកឈហើយកបុង
 តិឈមាកខ ប្ដលឈ យ្ ោះថ្វ  ុតថៈ ។  ករថ្វ “រាប់បញ្ចូ លឈហើយកបុង ុតថៈ (សតុត-
បរិយាបននំ)” រ ឺរាប់បញ្ចូ លឈៅខាងកបុង តិឈមាកខឈនាោះឯង ។  ករថ្វ “មកកាន់
ឧឈទធ រាល់កនវោះប្ែ (អនវ្ ្ឍោសំ ឧបទទស ំអាគ្ចឆតិ)” រឺ ឈរៀងរាល់កនវោះប្ែ ប្តង
មកកានក់ារ ប្មឋងឈ ើងកបុងថ្ថងឧឈ  ថ ។  ករថ្វ “កបុង ិកាខ បទទាងំឡាយ
ឈនាោះ (តតថ)” រ ឺកបុង តិឈមាកខឈនាោះ ។  ករថ្វ “លពមឈលពៀងោប  (សមបគ្គហិ)” រ ឺ
លពមឈលពៀងោប ទាកទ់ងនឹងកាយសាមរគី ។  ករថ្វ “រកីរាយរកោប  (សបោាទោ-
បនហិ)” រឺ រកីរាយរកោប ឈោយលអ ឈោយភាពជាអបកមានអធាល ័យប្តមួយ 
ទាក់ទងនឹងចិតថសាមរគី ។  ករថ្វ “កុវំវិាទទា ់ប្ទងោប  (អវិវទោបនហិ)” រ ឺ កុំ
វវិាទទា ់ប្ទងោប  ឈោយទាក់ទងនឹងវវិាទវតទុណាមួយ បណាឋ វវិាទវតទុ  ១៨ យា៉ា ង ។ 
 ករថ្វ “របផ ិីកា (សកិខិតពវ)ំ” រឺលតូវញុងំអធ ីិល ិកាខ ឲរដល់លពម ឈោយ
មិនលបលពឹតថកនវង ិកាខ បទឈនាោះៗ ។ ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ  ករណាប្ដលមនិ ន
ឈ លកបុងចឈនាវ ោះៗ  ករទាងំអ ់ឈនាោះ ឹង នឈ លឈហើយកបុង ិកាខ បទមុនៗ 
ទាងំមានឈ ចកឋងី្គយយល់ឈទៀតផង ។  

ចប់ វតិទ រុឈទធ  ។ 
ពណ៌នាភិកខុបាតិឈមាកខ ឈ យ្ ោះកង្គខ វតិរណី ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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ភិកានុីបាតិអមាកាវណត នា 
និទាន 

 សុណាត ុ បម អបយ្យ សបង្ោ, អជជបុបាសបថា បណណរបសា១ ។        
យទ ិ សង្ឃស្ស បតតកលលំ, សបង្ោ ឧបបាសថំ កបរយ្យ, បាតិបោកខ ំ         
ឧទទិបសយ្យ ។ កឹ សង្ឃស្ស បុពវកចិច ំ ? បារិសុទធឹ អយ្ោបយា អាបរាបចថ, 
បាតបិោកខំ ឧទទិសិសា្មិ; 

 បពិលតភកិខុ នី ងឃដច៏ឈលមើន,  ូមភកិខុ នី ងឃសាឋ បែ់ញុ លំពោះករុណា, ថ្ថងឈនោះ
ជាថ្ថងឧឈ  ថទី ១៥, ឈបើឧឈ  ថកមយឈនោះមានកាលដ៏ មរួរដល់ភកិខុ នី ងឃ
ឈហើយ, ភកិខុ នី ងឃលតូវឈធឝើឧឈ  ថ, លតូវ ប្មឋង តិឈមាកខ ។ បុពឝកចិចរប ់ភកិខុ នី
 ងឃ, (ភកិខុ នី ងឃ នឈធឝើឈហើយ) ឬ ? បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ,  ូមនាង
មាច  ់ទាងំឡាយល ប់នូវឈ ចកឋីបរ ុិទនិ, ែញុ លំពោះករុណានឹង ប្មឋង តិឈមាកខ; 

 តំ សព្វាវ សន្នា សាធុកំ សុបណាម មនសិកបរាម, យសា្       
សិយា អាបតត,ិ សា អាវិកបរយ្យ, អសនតយិា អាបតតិយា តណុហ ី ភវតិពវ;ំ    
តុណហភីាបវន បោ បនយោ្បយា បរិសុទាាតិ    បវទិស្ាម;ិ  

ឈយើងទាងំឡាយប្ដលមានឈៅ (ទីឈនោះ) ទាងំអ ់ោប  លតូវតងំចិតថសាឋ ប់
 តិឈមាកខឈនាោះ ឲរ ន ឈលមចលបឈយាជន,៍ នាងមាច  ់អងគណាមានអាបតថិ នាង
មាច  ់អងគឈនាោះលតូវ ប្មឋងឈចញ, ឈបើពំុមានអាបតថិឈទ លតូវឈៅឈ ងៀម; ែញុ លំពោះករុណា 
                                                           
១ លតង់បទឈនោះ ឈបើថ្ថង ១៤ ឈរាច លតូវថ្វ “ចាតុទធឈសា”, ឈបើថ្ថងសាមរគ ីលតូវថ្វ “សាមរគ”ី ។  
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នឹងដងឹថ្វ នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទន ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមនុោ៎ះឯង; 

យថា បោ បន បបចចកបុដ្ឋស្ស បវយោ្ករណំ បហាតិ, ឯវបមវ ំ        
ឯវរូបាយ បរិសាយ យាវតតយិំ អនុសា្វតិំ បហាតិ, យា បន ភិកខនុ ី    
យាវតតយិ ំ អនុស្ាវយិោបន សរោន្ន សនតឹ អាបតត ឹ ន្នវិកបរយ្យ, 
សម្បជានមុសាវាទសា្ បហាត ិសម្បជានមសុាវាបទា បោ បនយោ្បយា 
អនតរាយិបកា ធបោា វុបតាា ភគ្វតា, តសាា សរោន្នយ ភកិខុនយិា        
អាបន្នាយ វិសុទាាបបកាាយ សនត ី អាបតត ិ អាវិកាតព្វា, អាវកិតា ហិសា្ 
ផាស ុបហាតិ ។ 

 ដូចជាបុរគលប្ដលលតូវឈរ ួរបញ្ញា ចឈំ ោះរូបមាប ក់ៗ  ប្តងឈោោះលសាយ យា៉ា ង
ណាមញិ,  ករប្ដលែញុលំពោះករុណាលបកា ឲរដងឹអ ់កណំត ់៣ ដងយា៉ា ងឈនោះ 
កបុងបរ ័ិទមាន ភាពយា៉ា ងឈនោះ ក៏ដូឈចាប ោះប្ដរ; កាលឈបើែញុ លំពោះករុណា ូធរលបកា 
លរប់ ៣ ដងឈហើយ, ភកិខុ នីណាមួយ កាលរលឹកឈឃើញថ្វមានអាបតថិឈហើយ មនិលពម
 ប្មឋងឈចញឈទ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិឈ យ្ ោះ មផជានមុសាវាទទុកកដ; បពិលត
នាងមាច  ់ទាងំឡាយ, ឯ មផជានមុសាវាទហបឹង លពោះមានលពោះភារលទងល់ត ់ថ្វ
ជាអនថរាយិកធម៌, ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ឈបើភិកខុ នីលតូវអាបតថិឈហើយ រលឹកឈឃើញ ន, 
មានបណំងចង់ឲរែវួនបរ ុិទនវញិ, លតូវប្ត ប្មឋងអាបតថបិ្ដលមាន ឈនាោះឈចញ, 
ដផតិភកិខុ នីឈនាោះរប្មងមានឈ ចកឋី បាយ ឈល ោះការ ប្មឋងអាបតថិឈចញឈនាោះ ។ 

ឧទទិដ្ឋំ  បោ  អយ្ោបយា  និទានំ ។ តតថយោ្បយា បុចាាមិ, កចចិតថ        

បរិសុទាា ? ទុតិយមប្ិ បុចាាមិ, កចចិតថ បរិសុទាា ? តតិយម្បិ បុចាាមិ កចចិតថ  
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បរិសុទាា ? បរិសុបទធតថយោ្បយា,  តសាា តុណហ ី។ ឯវបមត ំធារយាមិ ។ 

និទានុបទទបសា នដិ្ឋិបតា ។ 

បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ, និទាន ែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ ។ 
ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរនាងមាច  ់ទាងំឡាយ កបុងនិទានឈនាោះ, នាងមាច  ់ទាងំឡាយ
ជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ពីរដងឈទៀត, នាងមាច  ់
ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់បដីងឈទៀត, 
នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? នាងមាច  ់ទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបក
បរ ុិទន កបុងនិទាននុោ៎ះឈហើយ, ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា
 ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។ 

ចប់និទានុឈទធ  ។ 

ពណ៌នានិទាន 
 ភិកខុនីន ំហិតតាាយ  បាតបិោកខំ បកាសយ ិ
 យំ ន្នបថា កស្សទិាបនបសា សម្បបតាា វណណន្នកកបោ ។ 
 ឥ ូវឈនោះ ដល់លោំប់ប្ដលែញុ លំពោះករុណាពណ៌នាភិកខុ នី តឈិមាកខ ប្ដល
លពោះ មាយ  មភុទនលទង់លបកា ឈ ើង ឈដើមផជីាលបឈយាជន៍ដល់ភិកខុ នីទាងំឡាយ ។  
 កបុងនិទានឈនាោះ ឈ ចកឋថី្ន ករថ្វ “ ូមភិកខុ នី ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំ (សណុាត ុ
បម)” អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយ កបុងភកិខុបាតិឈមាកខ-
វណតនាផងចុោះ ។ កបុងនិទានឈនាោះ និងកបុងនិទានឈនោះ មានឈ ចកឋីប្បវកោប ប្តមា៉ាង 
រឺឈៅលតង់ ករឈៅ (អភលិាប) និងលិងគឈភទប៉ាុឈណាត ោះ ឈោយទាកទ់ងនឹង ករ
ថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ដ៏ចឈលមើន (ភបនត អបយ្យ)” ។  
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បារជកិកណឍ  
សធារណបារជិក ៤ សកិាា បទ 

១- យា បន ភិកខនុី ឆនទបសា បមថុនំ ធមមំ បដ្ិបសបវយ្យ អនតមបសា 
តិរចាានគ្បតនបិ បារាជកិា បហាត ិអសវំាសា ។  

១- ភិកខុ នីណាមួយ ឈ ពឈមថុនធមយឈោយឆនធៈ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផឈី ព
ឈមថុនធមយ ជាមួយនឹង តឝតិរចិាឆ នឈ យ្ ល ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិរាជកិ 
ជាស្ត្ ថីឥត ង្គឝ   

២- យា បន ភិកខុនី គាោ វា អរញ្ជា វា អទិននំ បថយ្យសង្ខាតំ អាទិបយយ្យ 
យថារបូប អទនិ្នាទាបន រាជាបន្ន បចារ ំគ្បហតាា ហបនយ្យុ ំវា ពបនធយ្យុ ំ
វា បព្វាបជយ្យុ ំ វា បចារាសិ ព្វលាស ិ មហូោ សិ បថន្នសីត ិ តថារូប ំ
ភិកខុនឹ អទនិនំ អាទិយោន្ន អយម្បិ បារាជិកា បហាតិ អសំវាសា ។ 

២- ភិកខុ នីណាមួយ កានយ់កលទពរប្ដលឈរមិន នឲរ ឈោយចបំ្ណកថ្នចតិថ
លួច អពីំល ុកកឋី អពីំថ្លពកឋី លពោះរាជាទាងំឡាយចាប់ឈចារ នឈហើយ របផ ី
 មាវ បក់ឋី ឃុោំងំកឋ ី និរឈទ កឋ ី ឈោយលពោះរាជឱង្គក រថ្វ “ហងឯងជាឈចារ 
ជាមនុ ស លវឈងឝង ជាមនុ សលយួច” ឈល ោះអទិនាប ទានមាន ភាពយា៉ា ង
ណា ភិកខុ នីកាលកាន់យកលទពរប្ដលឈរមិន នឲរ មាន ភាពយា៉ា ងឈនាោះ  
ភិកខុ នីឈនោះលតូវអាបតថិ រាជកិ ជាស្ត្ ថីឥត ង្គឝ   ។   

៣- យា បន ភិកខុន ីសញ្ចិចច មនុស្សវគិ្គហំ ជីវតិា បវាបរាបបយ្យ សតថហារកំ 
វាស្ស បរិបយបសយយ្ មរណវណណ ំ វា សំវបណណយ្យ មរណាយ វា   
សោទបបយ្យ អបោោ បរុិស កឹ តយុហមិិន្ន បាបបកន ទជុជីវិបតន ?  
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មតបនត ជីវតិា បសបយោ្តិ ឥត ិ ចតិតមន្ន ចតិតសងកបា្ អបនកបរ-ិ
យាបយន មរណវណណ ំវា សំវបណណយ្យ មរណាយ វា សោទបបយ្យ 
អយម្បិ បារាជកិា បហាតិ អសំវាសា ។  

៣- ភិកខុ នីណាមួយ ប្កវងទឋ ច់បង់រាងកាយរប ់មនុ សឲរោវ តចាកជីវតិកឋី ប្ ឝង
រកឈលរឿង ស្ត្សាថ វុធ ឲរឈរ មាវ បរ់ាងកាយមនុ សឈនាោះកឋី ពណ៌នារុណ
ថ្នឈ ចកឋសីាវ ប់កឋ ី ឬក៏និយាយប្ណនា ំ ឈដើមផឈី ចកឋីសាវ ប់ថ្វ “ប្នបុរ ដ៏
ចឈលមើន ជីវតិអាលកកឈ់នោះ មានលបឈយាជនអឝីដល់អបក ? អបកសាវ ប់ឈៅវញិ 
លបឈ ើរជាងរ ់ឈៅ” ភិកខុ នីមានចិតថរិត មានឈ ចកឋីលតោិះរោិះកបុងចិតថដូឈចបោះ 
របផពីណ៌នារុណថ្នឈ ចកឋសីាវ ប ់ ឬរបផបី្ណនាឈំដើមផឈី ចកឋសីាវ ប ់
ឈោយអឈនកបរយិាយ ភកិខុ នីឈនោះ លតូវអាបតថ ិរាជកិ ជាស្ត្ ថីឥត ង្គឝ   ។  

៤- យា បន ភិកខនុី អនភិជានំ ឧតតរិមនុស្សធមមំ អតតូបន្នយិក ំអលមរិ-
យញ្ជាណទស្សនំ សមុទាចបរយ្យ ឥត ិ ជាន្នម ិ ឥតិ បសា្មីត ិ
តបតា អបបរន សមបយន សមនគុាាហយិោន្ន វា អសមនគុាាហិ-
យោន្ន វា អាបន្នា វសិុទាាបបកាា ឯវំ វបទយយ្ អជានបមវ ំ អបយ្យ     
អវចំ ជាន្នមិ អបស្សំ បស្ាមិ តចុឆំ មុសា វិលបនិតិ អញ្ញរត អធិោន្ន  
អយម្បិ បារាជកិា បហាតិ អសំវាសា ។  

៤- ភិកខុ នីណាមួយ មិនដឹងជាក់ ឈហើយឈ លអួតឧតថរមិនុ សធមរ៌ឺញណ
និងទ សនៈដល៏បឈ ើរ ជាធម៌អាចកមាច តប់ង់នូវកិឈល  បឈង្គអ នមកកាន់
ែវួនថ្វ ែញុដំងឹដូឈចបោះ ែញុ ឈំឃើញដូឈចបោះ លុោះដល់ ម័យដថ្ទពីឈនាោះមក ឈទាោះ
មានឈរសាក ួរកឋី ឥតមានឈរសាក ួរកឋី កឈ៏ៅថ្វលតូវអាបតថ ិរាជកិ
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ឈហើយ ឈទាោះបមីានល ថ្វប ចង់ឲរបរ ុិទន (រឺឲររួចឈទា ) ឈហើយលត បជ់ា
និយាយប្ក នួំនយា៉ា ងឈនោះវញិថ្វ “ប្នឈោកមាច  ់ ែញុមំិនដងឹយា៉ា ងឈនោះឈទ 
ប៉ាុប្នថ នឈ លថ្វដងឹ ែញុមំិនឈឃើញយា៉ា ងឈនោះឈទ ប៉ាុប្នថ នឈ លថ្វឈឃើញ 
ែញុ ឈំ លកុហកឈសាោះឈទ” ឈវៀរប្លងប្ត មាគ ល់ថ្វែវួន នលត ់ដឹងពិត 
ភិកខុ នីឈនោះលតូវអាបតថិ រាជកិ ជាស្ត្ ថីឥត ង្គឝ   ។  

១-៤ ពណ៌នាអមថនុធមមសកិាា បទជាអដើម 

 ឈោយឈហតុប្តភិកខុ នីមិនមានកិចចោ ិកាខ  ដូឈចាប ោះ នជាលពោះមានលពោះភារ 
មិនលទងល់ត ់ថ្វ “ភកិខនុីនំ សកិាាសាជីវសោបន្នា សិកខំ អប្បចចកាាយ 
ទុពវល្យំ អន្នវិកតាា = ភិកខុ នីដល់លពមឈោយ ិកាខ  និងសាជីវៈរប ់ភកិខុ នី
ទាងំឡាយ មិនោ ិកាខ  មិនឈធឝើឲរជាកច់ា ់ នូវភាពថ្នែវួនជាអបកមានកមាវ ងំ
ឈែាយ” ដូឈចបោះឈ ើយ លទង់លត ់ថ្វ ”យា បន ភកិខុនី ឆនទបសា បមថនុំ ធមមំ ប
ដ្ិបសបវយ្យភកិខុ នីណាមួយ ឈ ពឈមថុនធមយ ឈោយឈ ចកឋឆីនធៈ” ។  
 បណាឋ  ករទាងំឈនាោះ  ករថ្វ “ឈោយឈ ចកឋីឆនធៈ (ឆនទបសា)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ ឈោយឈ ចកឋីឈពញចតិថផង ឈោយឈ ចកឋីោប់ចិតថផង ប្ដល កព័់នន
នឹងតឈលមកកបុងឈមថុន កប៏៉ាុប្នថឈៅឈពលប្ដលមិនមានឈ ចកឋីឈពញចិតថ កាលឈបើ
ភិកខុ នីលតូវឈររឈំោភឈោយការឈលបើកមាវ ងំ ចាត់ថ្វជាអនាបតថិ (នាងមិនលតូវអាបតថិ
ឈទ) ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ នីប្ដល នឧប មផទ័បរបូិណ៌ បញ្ចូ លឈៅឈោយ
ឈ ចកឋីឈពញចិតថ នូវអងគជាតរប ់នរណាមួយ រប ់មនុ ស, រប ់ឧភឈតពរញ្ជនៈ, 
ឬរប ់មនុ សឈែធើយ ប្ដលពួកឈរឋិតឈៅកបុងជាតជិាមនុ ស, អមនុ ស ឬតរិចាឆ ន, 
មានជីវតិកឋ,ី ោយ នជីវតិកឋ,ី  ក់ឈលសាមកឋី, មនិ កឈ់លសាមកឋ,ី  តឝមិនទាន ីុ់កឋី, 
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មិនទាន ីុ់ឈោយឈលចើនកឋី, ឲរឈៅកាន់កប្នវង ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តប៉ាុនប្ផវលង 
កបុងទីឈ ើមប្ដលែរល់លបលកតីមនិប៉ាោះ ទីណាមួយ បណាឋ មរគទាងំ ៣ រប ់ែវួន រឺ 
វចចមរគ, ប ាវមរគ និងមុែមរគ ឈទាោះមានឈលសាមកឋី មិនមានឈលសាមកឋី ។ ន័យមួយ
ឈទៀត ទីឈ ើមឈនាោះលតូវអបកដថ្ទបញ្ចូ លឈៅ ភកិខុ នីឈលតកអរនូវអាការណាមួយ 
បណាឋ ការចូល, ការចូល ៊ាប់, ការឋិតឈៅ និងការដកឈចញ ភិកខុ នីឈនោះលតូវអាបតថិ
 រាជកិ ។  ករដ៏ឈ  ឈលៅអពីំឈនោះ អបក ិការបផលីជាបតមលោំបន់័យប្ដល
 នឈ លឈហើយ កបុងសាធារណ ិកាខ បទទាងំឡាយផងចុោះ ។  

 
អសធារណបារជកិ ៤ សកិាា បទ 

១- យា បន ភិកខនុ ី អវស្សុតា អវស្សុតស្ស បុរសិបុគ្គលស្ស អធកខក ំ
ឧពភជានមុណឌលំ អាមសនំ វា បរាមសន ំវា គ្ហណ ំវា ឆបុន ំវា 
បដ្ិបឡីនំ វា សាទិបយយ្យ អយម្ប ិ បារាជកិា បហាត ិ អសវំាសា 
ឧពភជានមុណឌលិកា ។  

១- ភិកខុ នីណាមួយ មានតឈលមកឈហើយឈលតកអរនឹងការសាធ បកឋី អប្ងអលកឋី កាន់
កឋី  ល់កឋី ឱបរតឹកឋី ខាងឈលកាមតងំពីដងកាបំតិចុោះមក ខាងឈលើតងំពី
មណឍ លជងគង់ឈ ើងឈៅ ថ្នបុរ បុរគលប្ដលមានតឈលមក ភិកខុ នីឈនោះ លតូវ
អាបតថ ិរាជកិឈ យ្ ោះឧពមជានុមណឍ លិកា (ឈល ោះឲរបុរ សាធ ប ររីលបឈទ  
ខាងឈលើតងំពីមណឍ លជងគង់ឈ ើងឈៅ) ជាស្ត្ ថីឥត ង្គឝ   ។  

១- ពណ៌នាឧពាជាណុមណឍ លកិាសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបឋម រាជិកជាមុន បណាឋ  រាជកិទាងំ ៤ កបុងពួក
អសាធារណ ិកាខ បទ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “ឈលតកអរ (អវស្សុតា)” មានន័យថ្វ ឈ ើមឈជាកឈោយតឈលមក
កបុងកាយ  ំរគៈ ។  ូមផកីបុងបទទី ២ កម៏ាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  ករថ្វ 
“បុរ បុរគល (បុរិសបគុ្គលស្ស)”  ឈំៅដល់ បុរគលឈ លរឺបុរ  ជាមនុ ស
ជាត ិដងឹការដល់លពមនូវកាយ  ំរគៈ ។  ករថ្វ “ខាងឈលកាមតងំពីឆអឹងដងកាបំតិ
ចុោះមក (អធកខកំ)” រ ឺខាងឈលកាមឆអឹងដកកាបំតិរប ់ែវួន ។  ករថ្វ “ខាងឈលើ
តងំពីមណឍ លជងគង់ឈ ើងឈៅ (ឧពភជានុមណឌលំ)” រឺ ខាងឈលើថ្នមណឍ លជងគង់ ។ 
លតង់ឈនោះ  ូមផបី្តខាងឈលើប្កងថ្ដ(ឧពភកបប្រ) ឈ ើងឈៅ ក៏ ឈស្ត្ង្គគ ោះចូលកបុងខាង
ឈលើមណឍ លជងគង់ប្ដរ ។  ករថ្វ “សាធ ប (អាមសនំ)” រឺ ការប៉ាោះទូឈៅ ការបឈ   
កបុងទីឈនាោះឯង ឈទាោះមិនកនវងឱកា ប៉ាោះក៏ឈោយ ។  ករថ្វ “អប្ងអល (បរាមសនំ)” 
រឺការ ញ្ច រខាងឈនោះផងខាងឈនាោះផង ។  ករថ្វ “កាន់ (គ្ហណ)ំ” រឺលតមឹប្ត
ចាបក់ាន ់។  ករថ្វ “ ល់ (ឆបុន)ំ” រ ឺលតឹមប្តប៉ាោះ មិន នបឈ  ឈទ ។  ករ
ថ្វ “ឱបរតឹ (បដ្ិបឡីន)ំ” រឺ ឱបចាប់រតឹនូវអងគល ណ ។ លតង់ ករថ្វ “ឈលតកអរ 
(សាទិបយយ្យ)” ឈនោះ  នឈ ចកឋីយា៉ា ង ឈងខបថ្វ ភិកខុ នីណាឈលតកអរនឹងការ
សាធ បជាឈដើមឈនាោះ រប ់បុរ  កបុងកាយតមប្ដលកណំត់រប ់ែវួន មួយឈទៀត 
ឈលតកអរ ល់នូវប្ផបកកាយណាមួយរប ់បុរ  ឈោយកាយឈនាោះឈោយែវួនឯង 
ភិកខុ នីឈនោះលតូវអាបតថិ រាជកិ ឈ យ្ ោះថ្វ ឧពមជានុមណឍ លិកា ។  
 និទាន, បុរគល, ឈដើមឈហតុ (វតថ)ុ ដូឈចបោះជាឈដើម រជឺាឈ ចកឋីវនិិចឆ័យ យា៉ា ង
ពិសាឋ រ ក៏ប៉ាុប្នថឈោយឈហតុ ិកាខ បទទាងំអ ់ឈនោះឯង ជាអសាធារណបផញ្ដតថិ ដូឈចាប ោះ 
ឈហើយ នជាចាប់តងំពីឈពលឈនោះតឈរៀងឈៅ ឈយើង ូមឈ លអនុបផញ្ដតថបិ្ដល
មានប្តប៉ាុឈណាត ោះ ប្លងឈ លថ្វសាធារណបផញ្ដតថិ ឬថ្វអសាធារណបផញ្ដតថិឈទៀត
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ឈហើយ ។ កបុងអាណតថកិៈវញិ កបុង ិកាខ បទណា ោយ នអាណតថិ ឈយើងមិនឈ លអឝី
កបុង ិកាខ បទឈនាោះឈទ លតងណ់ា មាន ឈយើងនឹងឈ លលតង់ឈនាោះឯង ។ ចបំ្ណក
ឯការពិចារណាវបិតថិ រ ឺនល ប់រួចមកឈហើយ ។ ប៉ាុប្នថ ករឈផសងៗ ចា ំច់លតូវ
ប្តឈ លកបុងទីទាងំពួង ។ ដូឈចបោះ  ូមឈ ល ិកាខ បទឈនោះជាមុន ដូចតឈៅ ៖ 
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពន ុនធរនីនាធ -
ភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុដល់លពមនូវកាយ  ំរគៈ ។ កបុងការឈលតកអរជាឯកឈតក៏
ឈោយ កបុងការឈលតកអរជាឧភឈតក៏ឈោយ នូវកាយរប ់បុរ  ឈោយកាយតម
កណំត់ កាលឈបើភិកខុ នីសាធ បវតទុជាប់កាយឈោយកាយ ឬសាធ បកាយរប ់បុរ ឈនាោះ 
ឈោយវតទុជាបក់ាយតមកណំត់កឋ ីឈោយកាយឈផសងៗ កឋ ីនាងលតវូអាបតថិថុលវចចយ័ ។ 
កបុងការឈលតកអរជាឧភឈត ជាមួយនឹងយកស, ឈលបត, ឈែធើយ, ឬ តឝតិរចាឆ នប្ដល
មានរាងកាយដូចមនុ ស កាលឈបើភកិខុសាធ បកាយឈោយកាយតមកណំត់ នាង
លតូវអាបតថថុិលវចច័យ ។ កប៏៉ាុប្នថលប ិនឈបើបុរ ោយ នតឈលមកកបុងកាយ  ំរគៈ នាង
ឈៅប្តលតូវអាបតថថុិលវចច័យដប្ដល កបុងប្ដនថ្នអាបតថ ិរាជកិ ។ ប្តកាលឈបើភកិខុ នី
ឈលតកអរកបុងវតទុដ៏ឈ   មានវតទុជាបក់ាយ ឈោយវតទុជាបក់ាយជាឈដើម និងកបុង
ឈ ចកឋលី ឡាញ់អាល ័យផធោះរឈឺមថុនរារៈ នាងលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងទីទាងំពួង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អសញ្ចចិច  = ភិកខុ នីមនិប្កវង 
២- អស្សតិយា  = ភិកខុ នីមនិមានសាយ រត ី
៣- អជាននតយិា  = ភិកខុ នីមនិដឹង 
៤- អសាទិយនតិយា = ភិកខុ នីមនិឈលតកអរ 
៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
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៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

 ចបំ្ណកខាងអងគនិង មុោឌ នជាឈដើម អបក ិការបផលីជាបតមយ័ប្ដល
ឈ លឈហើយ កបុងកាយ  ំរគ ិកាខ បទ កបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនា ។ 

ពណ៌នាឧពមជាណុមណឍ លិកា ិកាខ បទទី ១ ចប់ ។ 
 

២- វជជបផដិចាឆ ទកិាសកិាា បទ 
២- យា បន ភិកខុន ី ជានំ បារាជិក ំ ធមម ំ អជោ្បនន ំ ភិកខនុ ឹ បនវ អតតន្ន   

បដ្ិបចាបទយយ្ ន គ្ណស្ស អាបរាបចយ្យ យទា ច សា ឋតិា វា 
អស្ស ចតុា វា ន្នសតិា វា អវសដ្ដ វា សា បចាា ឯវ ំវបទយ្យ បុបពវវា-
ហំ អបយ្យ អញ្ជាសឹ ឯតំ ភិកខនុឹ ឯវរូបា ច ឯវរូបា ច សា ភគ្ិនតី ិ
បន្ន ច បោ អតតន្ន បដ្បិចាបទស្ស ំន គ្ណស្ស អាបរាបចស្សនត ិអយ-
ម្បិ បារាជកិា បហាត ិអសំវាសា វជជប្បដ្ចិាាទកិា ។  

២- ភិកខុ នីណាមួយ ដឹងថ្វភកិខុ នីផងោប  លតូវអាបតថ ិរាជិកឈហើយ មិនឈចាទ
ឈោយែវួនឯង និងមនិល ប់ដល់ពួករណៈ កាលណាឈបើភិកខុ នីឈនាោះ  ទិត
ឈៅកឋី ចរុតឈហើយកឋី វនិា ឈហើយកឋី ឈចៀ ឈៅកាន់លទនិដថ្ទឈហើយកឋី ឈទាោះ
ភិកខុ នីប្ដលដឹងឈរឿងឈនាោះនិយាយយា៉ា ងឈនោះ កបុងកាលជាខាងឈលកាយថ្វ 
បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ែញុ ំនដឹងឈរឿងភកិខុ នីឈនាោះថ្វ នាងឈនាោះមាន ភាព
យា៉ា ងឈនោះមួយ យា៉ា ងឈនោះមួយ កបុងកាលមុនប្ដរ ប៉ាុប្នថែញុមំិន នឈចាទ
ចឈំ ោះែវួនឯង និងមិន នល ប់ដល់ពួករណៈឈទ ដូឈចបោះ ភកិខុ នីឈនោះ លតូវ
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អាបតថ ិរាជិកឈ យ្ ោះវជជបផដចិាឆ ទិកា (ឈល ោះជួយបិទ ងំឈទា ឈរ) ជាស្ត្ ថី
ឥត ង្គឝ   ។ 

២- ពណ៌នាវជជបផដិចាឆ ទិកាសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងវជជបផដិចាឆ ទិកា ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ដល់ពួករណៈ (គ្ណស្ស)” រឺ ដល់ពួកភិកខុ នីដថ្ទ ។  ករថ្វ 
“ ទិតឈៅ (ឋតិា)” រឺ  ទិតឈៅកបុងឈភទរប ់ែវួន ។  ករថ្វ “ចរុតឈហើយ (ចតុា)” រ ឺ
ឈធឝើកាលកិរយិាឈហើយ ។  ករថ្វ “វនិា ឈហើយ (ន្នសតិា)” រឺ វនិា ែវួនឯង 
ឈោយលិងគនា នៈកឋ ីវនិា ឈោយពួកអបកដថ្ទកឋី ។  ករថ្វ “ឈចៀ ឈៅកានល់ទនិ
ដថ្ទ (អវសដ្ដ)” រឺ ឈៅរួមនឹងលទនិរប ់ពួកតិរ ទយិ ។  ករថ្វ “ែញុ ំនដងឹឈរឿង
ភិកខុ នីឈនាោះកបុងកាលមុនប្ដរ (បុបពវ វាហ ំអបយ្យ អញ្ជាសឹ)” ឈនោះ ជា ករបង្គា ញ
នូវកាលល ប់រប ់ភិកខុ នីឈនាោះ, កាលឈបើភិកខុ នីឈនាោះឋិតកបុងឈភទរប ់ែវួន ដងឹនូវ
ភាព រាជិកឈហើយ កបុងែណៈលតឹមប្តោក់ធុរៈចុោះថ្វ “ឥ ូវឈនោះ អញនឹងមិន
ល ប់ភិកខុ នីឈនាោះដល់នរណាមាប ក់ឈទ” ដូឈចបោះភាវ ម ភិកខុ នីឈនោះលតូវអាបតថិ រាជិក  
ឈ យ្ ោះថ្វ វជជបផដចិាឆ ទិកា ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនថុលវននាធ
ភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុែវួនឯងមនិឈចាទនិងមនិល បដ់ល់រណៈ ។  ករដ៏ឈ  
កបុង ិកាខ បទឈនោះ របផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដលឈ លកបុងទុដឌុោវ បតថិបផដចិាឆ ទន
 ិកាខ បទ កបុង បាណកវរគផងចុោះ ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ថ្វកបុង ិកាខ បទឈនាោះ ភិកខុ
លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ភកិខុ នីលតូវអាបតថ ិរាជកិ ។ ចបំ្ណកឯ ករ 
ដ៏ឈ   រឺ ុទនប្តមាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ 

ពណ៌នាវជជបផដចិាឆ ទិកា ិកាខ បទទី ២ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៣- ឧកាិតាថ នុវតថិកសកិាា បទ 
៣- យា បន ភិកខុនី សមបគ្គន សបង្ឃន ឧកខិតតំ ភិកខុំ ធបមមន វិនបយន  

សតថសុាសបនន អន្នទរ ំ អប្បដ្កិារំ អកតសហាយំ តមនវុបតតយយ្ 
សា ភិកខនុី ភកិខុនហីិ ឯវមស្ស វចនយីា ឯបសា បោ អបយ្យ ភកិខ ុ
សមបគ្គន សបង្ឃន ឧកខិបតាា ធបមមន វិនបយន សតថសុាសបនន        
អន្នទបរា អប្បដ្កិាបរា អកតសហាបយា ោបយ្យ ឯត ំ ភិកខុ ំ     
អនុវតតតី ិឯវញ្ច សា ភកិខុន ីភិកខនុីហ ិវចុចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយ្យ 
សា ភិកខុន ី ភិកខុនហី ិ យាវតតយិ ំ សមនុភាសតិព្វា តស្ស             
បដ្ិនិសស្គាាយ យាវតតិយបញ្ច សមនភុាសយិោន្ន ត ំបដ្ិនិស្ស-
បជជយ្យ ឥបចចត ំកុសល ំបន្ន បច បដ្ិនិស្សបជជយ្យ អយម្ប ិបារាជិកា 
បហាត ិអសវំាសា ឧកខតិាានុវតតិកា ។  

៣- ភិកខុ នីណាមួយ លបលពឹតថតមភិកខុ ប្ដល ងឃលពមឈលពៀងោប ឈលើកវតថ តមធម ៌
តមវនិ័យ តម ករឈលបៀនលបឈៅរប ់លពោះសាសាឋ  ជាភិកខុមិនឈអើឈពើ ជា
ភិកខុ ប្ដល ងឃជួយឈលជាមប្លជងមិន ន ជាភិកខុមនិមានការរួបរួមជាមួយ
នឹង ងឃ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវភកិខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ ប្ននាងមាច  ់ 
ភិកខុ ឈនោះឯង ប្ដល ងឃលពមឈលពៀងោប ឈលើកវតថតមធម៌ តមវនិ័យ តម
 ករឈលបៀនលបឈៅរប ់លពោះសាសាឋ  ជាភកិខុមិនឈអើឈពើ ជាភិកខុ ប្ដល ងឃជួយ
ឈលជាមប្លជងមិន ន ជាភកិខុមិនមានការរួបរួមជាមួយនឹង ងឃ ប្ននាងមាច  ់ 
នាងមាច  ់កុលំបលពឹតថតមភកិខុ ឈនោះឈ ើយ ភិកខុ នីឈនាោះ កាលភិកខុ នីទាងំឡាយ
និយាយយា៉ា ងឈនោះ ឈៅប្តលបកាន់យា៉ា ងឈនាោះដប្ដល ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវភិកខុ នី
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ទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយជារលមបប់ីដង ឈដើមផឲីរលោះបង់វតទុ
ឈនាោះ ឈបើភកិខុ នីឈនាោះ កាលលតូវភកិខុ នីទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយជា
រលមប់បីដង លោះបង់វតទុ ឈនាោះ ន ការលោះបង ់នឈនាោះ ជាការលអ ឈបើមនិ
លោះបង់ឈទ ភិកខុ នីឈនោះ កល៏តូវអាបតថ ិរាជិកឈ យ្ ោះ ឧកខតិថ នុវតថកិា (ឈល ោះ
លបលពឹតថតមភិកខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថ) ជាស្ត្ ថីឥត ង្គឝ   ។ 

៣- ពណ៌នាឧកាតិាថ នុវតថកិាសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧកខតិថ នុវតថិកា ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្ដល ងឃឈលើកវតថ (ឧកខិតត)ំ” រឺ ភិកខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថ ឈល ោះ
ការមនិឈឃើញអាបតថជិាឈដើម ។  ករថ្វ “តមធម ៌ (ធបមមន)” រ ឺ តមឈដើមឈហតុ
ប្ដលឈកើតឈហើយ ។  ករថ្វ “តមវនិយ័ (វិនបយន)” រឺ ឈចាទឲររលឹក ។  ករថ្វ 
“តម ករឈលបៀនលបឈៅរប ់លពោះសាសាឋ  (សតថសុាសបនន)” រឺ កបុងទីឈនោះ ការ
ឈចាទរលឹំកហបឹងឯង ឈ យ្ ោះថ្វ  តទុសា ន៍ ។  ករថ្វ “មិនឈអើឈពើ (អន្នទរ)ំ” 
 នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ ប្ដល ងឃណាឈធឝើឧឈកខបនីយកមយឈហើយ មិនមានឈ ចកឋីឈអើឈពើ 
រឺមិនបដិបតថិឈោយឈ ចកឋីលបតិបតថដិ៏លបថ្ព កបុង ងឃឈនាោះកឋី កបុងរណៈប្ដលរាប់
បញ្ចូ លកបុង ងឃឈនាោះកឋី កបុងបុរគលប្តមាប ក់កឋ ី កបុងកមយឈនាោះកឋី ។  ករថ្វ “ប្ដល
 ងឃជួយឈលជាមប្លជងមិន ន (អប្បដ្ិការ)ំ” រ ឺ ភិកខុ ប្ដលល  ចាកការជួយ
ឈលជាមប្លជង ប្ដល ងឃមិនឈៅចូលមកវញិ ។  ករថ្វ “មនិមានការរួបរួម
ជាមួយនឹង ងឃ (អកតសហាយំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុទាងំឡាយអបកមាន
 វំា ឈ យើោប  ឈោយការលបលពឹតថឈៅរួមោប  (សហ អយនភាបវន) កបុង វំា 
ប្ដលមានកមយប្តមួយដូចោប ជាឈដើម ឈ យ្ ោះថ្វ អបករួបរួមោប ជាមួយនឹង ងឃ 
(សហាយា ន្នម) ។ ភិកខុណាមិនមាន វំា ឈនាោះជាមួយនឹងភិកខុទាងំឡាយ
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ឈនាោះ ភកិខុ ឈនាោះចាតថ់្វមិន នឈធឝើការរួបរួមជាមួយនឹងភិកខុទាងំឡាយឈនាោះ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ ភកិខុ ឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ អកតសហាយ (មិនមានការរួបរួមជាមួយនឹង
 ងឃ) ។ ភិកខុ ប្ដលមិនមានការរួបរួមជាមួយនឹង ងឃឈនាោះ រឺភិកខុមិន នចូលឈៅ
កានភ់ាពជាអបកមាន វំា ឈ យើោប  ។  ករថ្វ “លបលពឹតថតម (តមនុវបតតយ្យ)” 
 នឈ ចកឋថី្វ ភកិខុ នីណាមួយ លបលពឹតថតមភិកខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថ ប្ដលឈោក
ឋិតកបុងភាពជាអបកប្ដល ងឃឈលើកវតថឈនាោះឯង ឈោយនាងលបកានត់មទិដឌរិប ់
ភិកខុ ប្ដលមានទិដឌិយា៉ា ងណាឈនាោះ កាលឈបើភកិខុ នីទាងំឡាយលបឈៅឈោយប្ កៗ ពី
ោប និងកណាឋ លជនុំំ ងឃ តមនយ័ប្ដលឈ លកបុង ងឃឈភទ ិកាខ បទជាឈដើម 
ភិកខុ នីឈនាោះឈៅប្តមិនលោះបង់វតទុ ឈនាោះ  នាងលតូវអាបតថិ រាជិកឈ យ្ ោះថ្វ ឧកខតិាា-
នុវតតិកា កបុងកាលចប់ មនុភា នកមយ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនថុលវននាធ
ភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុលបលពឹតថតមភិកខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថ ។ លតូវអាបតថទុិកកដ កបុង
ែណៈចបញ់តថិ ។ លតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ២ កបុងែណៈចប់កមយវាចា ២ ។ លតូវអាបតថិ
 រាជកិ កបុងែណៈកមយវាចាទី ៣ ដល់យ-អកសរ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “យសា្ នកខមត ិ
សា ភាបសយ្យ = មិនោបច់ិតថដល់នាងមាច  ់អងគណា នាងមាច  ់អងគឈនាោះរបផ ី
ឈ លឈ ើង” ។ តិកទុកកដ កបុងអធមយកមយ ។  ករដ៏ឈ   របផលីជាបឈៅតមនយ័
ប្ដលឈ លឈហើយ កបុង ងឃឈភទ ិកាខ បទជាឈដើមផងចុោះ ។  

ពណ៌នាឧកខតិថ នុវតថកិា ិកាខ បទទី ៣ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៤- អដឌវតទុកាសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខនុី អវស្សុតា អវស្សតុស្ស បុរសិបុគ្គលស្ស ហតថគ្គហ-

ណំ វា សាទិបយយ្យ សង្ោដ្ិកណណគ្គហណំ វា សាទិបយយ្យ 
សនតិបដ្ឋយ្យ វា សលលបបយយ្ វា សបងកត ំ វា គ្បចឆយ្យ បុរិសស្ស វា  
អព្វោគ្មនំ សាទិបយយយ្ ឆននំ វា អនុបវិបសយ្យ កាយំ វា តទតាាយ 
ឧបសហំបរយ្យ ឯតសស្ អសទធមមស្ស បដ្ិបសវនតាាយ អយម្ប ិ    
បារាជិកា បហាតិ អសវំាសា អដ្ឋវតថុកា ។  

៤- ភិកខុ នីណាមួយ មានតឈលមកឈហើយ ឈលតកអរនឹងការចាប់ថ្ដកឋី ឈលតកអរនឹង
ការចាបជ់ាយ ងាដីកឋី រប ់បុរ បុរគលប្ដលមានតឈលមក ឈរជាមួយ
កឋី ចរចាជាមួយកឋី ឈៅកានទី់ ឈងកតកឋី ឈលតកអរនឹងលប ុឈដើរចូលមកជិតកឋ ី
ចូលឈៅកាន់ទីក ំងំកឋ ី ពិចារណាកាយឈដើមផអី ទនមយឈនាោះកឋី ឈដើមផនឹីង
ឈ ពឈមថុនធមយនុ៎ោះកឋី ភិកខុ នីឈនោះលតូវអាបតថិ រាជិកឈ យ្ ោះ អដឌវតទុកា 
(ឈល ោះលបកបឈោយវតទុ  ៨) ជាស្ត្ ថីឥត ង្គឝ   ។ 

៤- ពណ៌នាអដឌវតទកុាសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអដឌវតទុកា ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “មានតឈលមក (អវស្សុតា)” រឺ ឈ ើមឈជាកឈោយតឈលមកកបុងកាយ-

  ំរគៈ ទាកទ់ងនឹងឈ ចកឋីឈលតកអរកបុងឈោកឬមិតថ នទវៈ ។ តមពិត ឈ ចកឋឈីនោះ
មានប្ចងកបុង ីហ មាតកិដឌកថ្វ ។ ឯការពិចារណា ឈ ចកឋីឈនាោះ  នប្ចងទុក
ឈហើយកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកា១ ។  ូមផបីទទី ២ ក៏មានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  

                                                           
១
  មនថ. ២/៨៦៦ ។ 
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 ឯ ករថ្វ “ការចាប់ថ្ដរប ់បុរ បុរគល (បុរិសបគុ្គលស្ស ហតថគ្គហ-
ណំ វា)” ជាឈដើម មានអធបិាយថ្វ បុរ បុរគលឈធឝើការចាប់លតង់ថ្ដ ការចាប់ឈនាោះ 
ឈៅថ្វ ការចាបថ់្ដរប ់បុរ បុរគល ។  ូមផកីារចាបជ់ាយ ងាដ ិ កម៏ានន័យ
យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ លតង ់ករថ្វ “ការចាប់ថ្ដ (ហតថគ្គហណ)ំ” មានវនិិចឆ័យ 
ដូឈចបោះ ការចាប់អវយវៈណាមួយ ប្ដលជាប្ដនថ្នអាបតថិពំុប្មន រាជិក (អបារា-
ជិកបកខតត) ឈ យ្ ោះថ្វ ការចាប់ថ្ដ ។ ការចាប់ ពំត់ឈ វៀក ឬ ពំត់ដណឋ បណ់ា
មួយ ឈ យ្ ោះថ្វ ការចាបជ់ាយ ងាដិ ។ 
  ករថ្វ “ឈរជាមួយ (សនតិបដ្ឋយ្យ)” របផលីជាបឈ ចកឋីយា៉ា ងឈនោះថ្វ 
ឈដើមផឈី ពអ ទនមយ ឈ លរកឺាយ  ំរគៈ ភិកខុ នីឈនាោះឈរជាមួយកបុងហតទ  
បុរ កឋី ឈរចរចាកបុងទីឈនាោះកឋី ជាអបកលតូវបុរ ល បថ់្វ “នាងចូរមកទីឈ យ្ ោះ
ឈនោះ” ឈហើយឈៅទីណាត់ឈនាោះកឋី ឈលតកអរនឹងការមករប ់បុរ ឈនាោះកឋី ចូលឈៅ
កានទី់ប្ដលបិទ ងំឈោយវតទុណាមួយ ឈរកបុងហតទ  បុរ  ពិចារណាកាយ
កឋី (កាយ ំឧបសំហបរយ្យ) ។  ករថ្វ “ភកិខុ នីឈនោះលតូវអាបតថ ិរាជិក (អយមប្ ិ
បារាជិកា)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ នីមុនៗ យា៉ា ងណា ភិកខុ នីឈនោះក៏យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ 
ឈដើមផឈី ពអ ទនមយឈ លរឺកាយ  ំរគៈ នាង នបឈំពញវតទុ  ៨ យា៉ា ងទាងំឈនាោះ 
ឈទាោះតមលោំប់កឋី ែុ លោំប់កឋី នាងលតូវអាបតថិ រាជិក ឈ យ្ ោះថ្វ អដ្ឋវតថុកា ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនឆពឝរគិយាភិកខុ នី  
ឈល ោះឈដើមឈហតុបឈំពញវតទុ  ៨ យា៉ា ង ។ ភិកខុ នីលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងដឈំណើ រឈៅកាន់
ទីណាត់ លរប់ៗ ជហំាន ។ កបុងែណៈលតឹមចុោះកាន់ហតទ  បុរ  នាងលតូវអាបតថិ
ថុលវចច័យ ។ នាងលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈឈលតកអរនឹងការចូលមករប ់បុរ  ។ 
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នាងលតូវអាបតថិថុលវចចយ័ កបុងែណៈចុោះកាន់ហតទ   ។ បណាឋ វតទុ ឈផសងៗ កបុងវតទុ
មួយ ៗ នាងក៏លតូវអាបតថិថុលវចចយ័ប្ដរ ។ កាលឈបើវតទុ ទី ៨ ឈពញឈហើយ (អដ្ឋបម ប
រិបុបណណ) នាងលតូវអាបតថ ិរាជកិ, ប៉ាុប្នថកាលឈបើនាងលបលពឹតថកនវងអ ់វារៈ ៧ ដង 
កបុងវតទុ មួយៗ  នាង ប្មឋងអាបតថទិាងំឡាយឈនាោះឈចញ រប្មងរួចែវួន ។ មា៉ាងឈទៀត 
របផលីជាបអាបតថិប្ដលរួរដល់ការរាប ់ ។ តមពិត អាបតថបិ្ដលរួរដល់ការរាប់ រឺ
ភិកខុ នី ប្មឋងឈោយឈធឝើការោក់ធុរៈថ្វ “ឥ ូវឈនោះ អាតយ អញនឹងមនិលតូវ” រប្មង
ដល់នូវការរាប់រប ់អបក ប្មឋង ឈនោះមនិចាត់ថ្វជាអងគថ្នអាបតថ ិរាជិក ។ ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ ភិកខុ នីណាលតូវអាបតថមួិយឈហើយ ឈធឝើការោក់ធុរៈឈហើយ  ប្មឋងឈចញ 
រួចក៏លតូវអាបតថិឈទៀតឈោយទាកទ់ងនឹងកឈិល  នាងក៏ ប្មឋងឈចញមឋងឈទៀត ។ 
កាលឈបើយា៉ា ងឈនោះ កាលឈបើភិកខុ នីញុងំវតទុ ទី ៨ ឲរឈពញ កច៏ាត់ថ្វមនិទាន់លតូវ
អាបតថ ិរាជិក ។ ចបំ្ណកឯភិកខុ នីណា លតូវអាបតថិឈហើយ  ប្មឋងឈចញឈោយមាន
ឈ ចកឋីឧ ាហ៍ដប្ដលថ្វ “អញនឹងលតូវវតទុដថ្ទមឋងឈទៀត” ។ អាបតថិឈនាោះ រប ់
ភិកខុ នីឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ មនិរួរដល់ការរាប់ (អគ្ណនូបកិា) ។ ឈទាោះប ីប្មឋង
ឈចញឈហើយ ក៏ឈៅប្តឈ យ្ ោះថ្វមិន ន ប្មឋង ។ ចាត់ថ្វជាអងគថ្ន រាជិក ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អសញ្ចចិច  = ភិកខុ នីមនិប្កវង 
២- អស្សតិយា  = ភិកខុ នីមនិមានសាយ រត ី
៣- អជាននតយិា  = ភិកខុ នីមនិដឹង 
៤- អសាទិយនតិយា = ភិកខុ នីមនិឈលតកអរ 
៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
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៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- កាយសំសគ្គរាបគា  = តឈលមកកបុងកាយ  ំរគៈ 
២- សឧស្ាហតា   = មានឈ ចកឋីឧ ាហ៍ 
៣- អដ្ឋមសស្ វតថុស្ស បូរណំ  = ការបរបូិណ៌វតទុ ទី ៨ 

  ិកាខ បទឈនោះ ជា មនុភា ន មុោឌ ន, កិរយិាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,   
 ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ២ ។  

ចប់ពណ៌នាអដឌវតទុកា ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 ឧទទដិ្ដា បោ អយោ្បយា អដ្ឋ បារាជិកា ធោា ។ បយស ំ ភិកខនុ ី      
អញ្ញតរំ វា អញ្ញតរំ វា អាបជជតិាា ន លភតិ ភកិខុនីហ ិសទធ ឹសំវាសំ យថា 
បុបរ តថា បចាា បារាជកិា បហាត ិ អសវំាសា ។ តតថយ្ោបយា បចុាាម ិ     
កចចិតថ បរិសុទាា ? ទុតយិមប្ិ បចុាាម ិកចចិតថ បរិសុទាា ? តតយិម្ប ិបចុាាម ិ
កចចិតថ បរិសុទាា ? បរិសុបទធតថយ្ោបយា តសាា តណុហី ។ ឯវបមតំ ធារយាមិ ។ 
 បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថិឈ យ្ ោះ រាជិកទាងំ ៨ ែញុ លំពោះករុណា ន
 ប្មឋងរួចឈហើយ ។ បណាឋ អាបតថិទាងំ ៨ នុ៎ោះ ភិកខុ នីណាលតូវអាបតថ ិរាជិកណា
មួយឈហើយ ភិកខុ នីឈនាោះ មិន ននូវការឈៅរួមជាមួយនឹងភិកខុ នីទាងំឡាយឈ ើយ 
(ឈល ោះ) ែវួនលតូវអាបតថ ិរាជិករក ង្គឝ  ោយ ន កាលពីមុនយា៉ា ងណាមញិ លុោះ
ខាងឈលកាយមក ភកិខុ នីឈនាោះ ក៏ជា រាជកិ រក វំា ោយ នយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ ែញុ លំពោះ
ករុណា ូម ួរនាងមាច  ់ទាងំឡាយ កបុងអាបតថ ិរាជិកទាងំ ៨ ឈនាោះ នាងមាច  ់
ទាងំឡាយ ជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប ់២ ដងឈទៀត 
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នាងមាច  ់ទាងំឡាយ ជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ ៣ 
ដងឈទៀត នាងមាច  ់ទាងំឡាយ ជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? នាងមាច  ់ទាងំឡាយ 
 ុទនប្តជាអបកបរ ុិទន កបុង រាជកិទាងំ ៨ នុោ៎ះឈហើយ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  នជាឈៅ
ឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។ 

លតង់ ករថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថ ិរាជកិ ៨ រឺែញុ លំពោះ
ករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ (ឧទទដិ្ដា បោ អយ្ោបយា អដ្ឋ បារាជិកា ធោា)” 
ឈនោះ របផលីជាបឈ ចកឋីយា៉ា ងឈនោះរឺ អាបតថ ិរាជិក ៨  ន ប្មឋងរួចឈហើយ ឈៅ
តមមាោ៌ តិឈមាកខុឈទធ យា៉ា ងឈនោះ រសឺាធារណ រាជកិ ៤ បញ្ដតថល រពនពួក
ភិកខុ  និងអសាធារណ រាជិក ៤ ទាងំឈនោះ ។  ករឈផសងៗ រ ុឺទនប្តមាននយ័ដូច
ឈ លឈហើយ កបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនា ។  

ចប់ពណ៌នា រាជិកកណឍ កបុងភកិខុ នី តិឈមាកខប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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សងាទិអសសកណឍ  
សងាទិអសស ១៧ សកិាា បទ 

 ឥបម បោ បនយោ្បយា សតតរស សងោ្ទបិសសា ធោា ឧបទទស ំ  
អាគ្ចឆនត ិ។  
 បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថ ិងាទិឈ  ទាងំ ១៧ ឈនោះ មកកាន់
ឧឈទធ  ។ 

១- ឧសយុយវទិកាសកិាា បទ 
១- យា បន ភិកខុន ីឧសុយ្យវាទកិា វហិបរយយ្ គ្ហបតិន្ន វា គ្ហបតិ-

បុបតតន វា ទាបសន វា កមមកបរន វា អនតមបសា សមណបរពិ្វាជ-
បកន្នបិ អយ ំ ភកិខុនី បឋោបតតកិំ ធមមំ អាបន្នា និសា្រណីយ ំ
សង្ោទិបសសំ ។  

១- ភិកខុ នីណាមួយ ជាអបកបឋឹងបឋល់ពីរហបតីកឋី កូនរហបតីកឋី ែញុ ឈំរកឋី អបកឈធឝើ
ការង្គរកឋី ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត មណបរ ិឝ ជក ភិកខុ នីឈនាោះ កល៏តូវ
អាបតថ ិងាទិឈ   ជាបឋមាបតថិក រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។  

១- ពណ៌នាឧសយុយវទកិាសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧ ុយរវាទិកា ិកាខ បទទី ១ កបុង ងាទិឈ  
ទាងំឡាយ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អបកបឋឹងបឋល់ (ឧសុយ្យវាទកិា)” រឺ អបកមានវវិាទទា ់ប្ទងោប  
កបុង មាប ក់រប ់មហាមាតរអបកវនិិចឆយ័ ឈដើមផឈីធឝើកឋកីាឋ  ំ ឈោយទាកទ់ងនឹងបណឋឹ ង
ប្ដលឈកើតឈ ើងអពីំមានោះ ឬអពីំឈ ចកឋីឈលកាធ ។ លរហ ទឬបពឝជិតឈផសងៗ ឈវៀរ



672 
 



ប្លងប្ត ហធមយិកទាងំ ៥ ឈចញ ក៏ ឈស្ត្ង្គគ ោះចូលកបុង ករ “រហបតី” ជាឈដើមប្ដរ ។ 
 ករថ្វ “ភិកខុ នីឈនោះកល៏តូវអាបតថ ិងាទិឈ  ឈ យ្ ោះបឋមាបតថិកៈ (អយ ំភកិខុន ី
បឋោបតតក)ំ” ជាឈដើម  នឈ ចកឋថី្វ អាបតថិដបូំងថ្ន ងាទិឈ  ឈនាោះ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ អាបតថឈិនាោះឈ យ្ ោះថ្វ បឋមាបតថកិៈ ប្ដលភិកខុ នីលតូវ កបុងែណៈ
លបលពឹតថកនវងឈនាោះឯង ។ លតូវនូវបឋមាបតថិកៈឈនាោះ ។  ករថ្វ “លតូវ (អាបន្នា)” រ ឺ
លតូវកបុងកាលចប់កឋកីាឋ  ំ ។ អាបតថិ ងាទិឈ  ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ និ ារណីយៈ 
ឈល ោះមាននយ័ថ្វ ឈដញភិកខុ នីឲរឈចញចាក ងឃ ។ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ  
ប្ដលឈ យ្ ោះថ្វនិ ារណីយៈឈនាោះ ។  ករថ្វ “ ងាទិឈ   ( ងាទិឈ  )ំ” 
រឺ អាបតថិប្ដលមានឈ យ្ ោះយា៉ា ងឈនាោះ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុជាអបកបឋងឹបឋល់ ។ ជាសាណតថិកៈ ។ កាលឈបើភិកខុ នីរិតថ្វ “អញ
នឹងឈធឝើកឋកីាឋ  ំ(អដ្ដអ)” ឈហើយប្ ឝងរកជនណាមួយ ឲរ នជាោប ពីរនាក ់(ទុតយិកិ) 
ជាសាកសឬីជា មាវ ញ់ នាងលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈប្ ឝងរក ។ ភិកខុ នីឈរកបុង
ទីណា ឈកើតចតិថថ្វ “អញនឹងឈៅឈធឝើកឋកីាឋ ”ំ ឈដើរតងំពីទីឈនាោះឈៅ នាងលតវូអាបតថិ
ទុកកដ លរប់ៗ  ជហំាន ។ កាលឈបើភិកខុ នីឈឃើញឈៅលកុម (បវាហារិក) កបុងទីណា
មួយ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តឈរមកកានល់ឈំៅរប ់ភិកខុ នី ឈហើយល បនូ់វកឋី
ប្ដលែវួនឈធឝើ នាងលតូវអាបតថិទុកកដ ។ កាលឈបើជនឈលៅឈនោះល ប់ មឋីរប ់ែវួន នាង
លតូវអាបតថថុិលវចច័យ ។  ូមផជីនឈលៅឈនោះល ប់មុនកឋ ី ភិកខុ នីល ប់ឈលកាយកឋី កម៏ាន
ន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ កប៏៉ាុប្នថលប ិនឈបើភកិខុ នីល បជ់នឈនាោះថ្វ “អបកឯងចូរល ប់
កឋីប្ដលែញុនិំងអបក នឈធឝើ” ឈទាោះជនឈនាោះល ប់ មឋីរប ់ែវួនមុនកឋី ល ប់ មឋីរប ់
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ភិកខុ នីឈនាោះមុនកឋី កបុងែណៈល បមុ់ន ភកិខុ នីលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងែណៈល ប់ឈលើក
ទី ២ ភិកខុ នីលតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ។ កាលឈបើជនឈនាោះល ប់ភិកខុ នីឲរនិយាយយា៉ា ង
ឈនាោះ កបុងែណៈល ប់ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ លប ិនឈបើភកិខុ នីឲរជនដថ្ទ
ឈ ល  ូមផកីបុងការឈ លឈនាោះ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ កាលឈបើជនដថ្ទ
ល ប់តមប្តភិកខុ នីល ប់ កបុងែណៈល បដ់បូំង ភកិខុ នីលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងការ
ល ប់ឈលើកទី ២ នាងលតូវអាបតថថុិលវចច័យ ។ កាលឈបើឈៅលកម (បវាហារិក) សាឋ ប់
 មឋីរប ់ជនទាងំពីរឈហើយ ឈធឝើការវនិិចឆ័យ ឈនោះចាតថ់្វជាកាលចប់កឋកីាឋ  ំ ។ កបុង
កាលចបក់ឋី ភកិខុ នីឈបោះក៏ឈោយ ចាញ់កឈ៏ោយ រប្មងលតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- យា បន បចចតថិកមនុបស្សហិ ទតូំ វា បហណិិតាា សយ ំវា អាគ្នតវា  

ឯហ ិ អបយ្យតិ អាក្្ឍយិោន្ន គ្ចឆត ិ = ភិកខុ នីលតូវមនុ សជា លតូវ
បញ្ជូ នទូតឈៅ ឬមកឈោយែវួនឯងទាញឈៅថ្វ “មកឈណោះ នាងមាច  ់” 

២- យា វា ឧបស្សបយ អបញ្ញហ ិ កត ំ អន្នចារ ំ អបន្នទទសិ្ស អាចកិខនត ី    
រកខំ យាចត ិ = ភិកខុ នីល បម់ិន ឈំៅអនាចារប្ដលពួកជនដថ្ទឈធឝើកបុង
លឈំៅ  ុកំាររកា 

៣- យាយ ច កញិ្ច ិ អវុតាា បវាហារិកា អញ្ញបតា សតុាា សយបមវ អដ្ដអំ   
បរិបយាសាបបនតិ = ភិកខុ នីមិន នល ប់អឝីឈទ ឈៅលកមឮពីជនដថ្ទ ឈហើយ
ក៏ញុងំកឋឲីរចប់ឈោយែវួនឯង 

៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
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៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អបញ្ញហ ិអន្នក្្ឍតិាយ អដ្ដអករណំ = ឈធឝើកឋ ី ោយ នអបកដថ្ទដឹកនា ំ
២- អដ្ដអបរិបយាសានំ = កាលចបក់ឋ ី
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងបឋមកឋិន ិកាខ បទ 

(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ ិកាខ បទឈនោះ ជា
កិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។  

ចប់ពណ៌នាឧ ុយរវាទិកា ិកាខ បទទី ១ ។ 
 

២- អចារវីុដ្ឋឌ បិកាសកិាា បទ 
២- យា បន ភកិខុន ី ជាន ំ បចារ ឹ វជ្ឈវិទតិ ំ អនបបលាបកតាា រាជាន ំ វា    

សង្ឃំ វា គ្ណ ំ វា បូគ្ ំ វា បសណឹ វា អញ្ញរត កប្ា វដុ្ដាបបយ្យ      
អយម្ប ិ ភិកខនុី បឋោបតតិកំ ធមម ំ អាបន្នា និសា្រណីយ ំ     
សង្ោទិបសសំ ។ 

២- ភិកខុ នីណាមួយ ដងឹថ្វល ីជាឈចារប្ដលឈរដឹងចា ់ថ្វលតូវ មាវ ប់ឈហើយ 
មិនជលមាបឈ ឋចកឋី (អបករាជការកឋី)  ងឃកឋី រណៈកឋ ី លបជុជំនកឋី ឈ នាកឋ ី
ឈហើយបបួំ ល ីឈនាោះ ឈវៀរប្លងប្តកបផៈ (រឺមាន បុំលតចាប់) ភិកខុ នីឈនោះ 
ក៏លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ជាបឋមាបតថិក រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 
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២- ពណ៌នាអចារវីដុ្ឋឌ បកិាសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈចារវុីោឌ បកិា ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ស្ត្ ថីណាលួចលទពរជារប ់អបកដថ្ទ ណាមួយ ចាបត់ងំពីតថ្មវ ៥ មា កៈ
ឈ ើងឈៅ ស្ត្ ថីឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ឈចារ ។ ភិកខុ នីដងឹថ្វល ីឈនាោះជាឈចារ ។  ករថ្វ 
“ប្ដលឈរដងឹចា ់ថ្វលតូវ មាវ ប ់ (វជឈ្ំ វិទតិំ)” រឺ ប្ដលឈរដឹងចា ់យា៉ា ងឈនោះថ្វ 
“ស្ត្ ថីឈនោះរួរដល់ការ មាវ ប់ ឈល ោះកមយឈនាោះ” ។  ករថ្វ “មនិជលមាប (អនបបលា-
បកតាា)” រឺមិនល ប់ឲរដងឹ ។  ករថ្វ “រណៈ (គ្ណ)ំ”  នដល់ មលវរណៈ  
និងភដឋបុិតថរណៈជាឈដើម ។  ករថ្វ “លបជុជំន (បគូ្ំ)”  នដល់ ធមយរណៈ ។ 
 ករថ្វ “ឈ នា (បសណឹ)”  នដល់ អបកឈធឝើឈលរឿងលកអូប (រននិកឈ សណិ) និង
អបកឈធឝើ ពំត់ (ទុសស្ិកបស្សណិ) ជាឈដើម ។ លពោះរាជាទាងំឡាយ ប្តងលបរល់
ល ុកនិងនិរម ដល់រណៈជាឈដើម កបុងតបំនណ់ាមួយថ្វ “អបកទាងំឡាយចូរផឋល់
អនុសា ន៍កបុងតបំន់ឈនាោះ”, រណៈជាឈដើមឈនាោះឯង កបុងតបំន់ឈនាោះៗ ចាតថ់្វជា
ឥ សរជន ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ករ (បសន្ន) ឈនោះ  ឈំៅយកឥ សរជនទាងំ
ឈនាោះ ។ លតង់ឈនោះ ភិកខុ នីលតូវជលមាបឈ ឋចឬរណៈជាឈដើម ឈហើយលតូវជលមាបភិកខុ នី
 ងឃផង ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្តកបផៈ (អញ្ញរត កបា្)”  នឈ ចកឋីថ្វ ស្ត្ ថីប្ដល
ធាវ បបួ់ កបុងពួកតិរ ិ ទយ ឬពួកភិកខុ នីដថ្ទ ឈ យ្ ោះថ្វ កបផៈ, កាលឈបើភកិខុ នីឲរ
ឧប មផទ័ដល់ស្ត្ ថីដថ្ទ ឈវៀរប្លងប្តកបផស្ត្ ថីឈនាោះឈចញ កបុងែណៈប្ ឝងរក       
រណាចាររ,  លត និងចីវរ, កបុងែណៈ នយត ីមា និងកបុងែណៈញតថិ នាងលតូវ
អាបតថទុិកកដ ។ កបុងែណៈចប់កមយវាចា ២ នាងលតូវអាបតថិថុលវចចយ័ ។ កបុងកាលចប់
កមយវាចា នាងលតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី  
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ឈល ោះឈដើមឈហតុបបួំ ល ីឈចារ (បចារីវុដ្ដាបន) ។ ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុង
ស្ត្ ថីឈចារ, ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វស្ត្ ថីឈចារ កបុងស្ត្ ថីមនិប្មនឈចារ និងភកិខុ នី
មានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបចារសីញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនឈចារល ី 
២- អជាននតិយា  = ភិកខុ នីមនិដឹង 
៣- អបបលាបកតាា វដុ្ដាបបនតិយា = ភកិខុ នីជលមាបឲរដឹងឈហើយបបួំ  
៤- កប្បំ វដុ្ដាបបនតយិា  = ភិកខុ នីបបួំ កបផស្ត្ ថី 
៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បចារតិា   = ស្ត្ ថីឈចារ 
២- បចារីសញ្ញិតា  = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាល ីឈចារ 
៣- អញ្ញរត អនុញ្ជាតការណា វដុ្ដាបនំ = បបួំ  ឈវៀរប្លងប្តមានឈហតុ
អនុញ្ញដ ត ។  
 ិកាខ បទឈនោះ ជាឈចារវុីោឌ បន មុោឌ ន, កិរយិាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 

បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 
ចប់ពណ៌នាឈចារវីោឌ បកិា ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៣- ឯកគាមនថរគមនសកិាា បទ 
៣- យា បន ភិកខុន ី ឯកា វា គាមនតរំ គ្បចឆយយ្ ឯកា វា នទបីារំ           

គ្បចឆយ្យ ឯកា វា រតត ឹ វបិ្បវបសយ្យ ឯកា វា គ្ណោហ ឱហបីយយយ្ 
អយម្ប ិ ភិកខនុី បឋោបតតិកំ ធមមំ អាបន្នា និសា្រណីយ ំ     
សង្ោទិបសសំ ។  

៣- ភិកខុ នីណាមួយ ឈៅកានច់ឈនាវ ោះល ុកប្តមាប កឯ់ងកឋី ឈៅកាន់ឈលតើយ ធឹងខាង
នាយប្តមាប ក់ឯងកឋី ឈៅល  ចាកោប កបុងឈវោរាលតីប្តមាប កឯ់ងកឋី ឈប់
ោវ តអពីំពួកប្តមាប កឯ់ងកឋ ី ភិកខុ នីឈនោះឯង កល៏តូវអាបតថិ ងាទិឈ   ជា 
បឋមាបតថកិ រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។  

៣- ពណ៌នាឯកគាមនថរគមនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឯកោមនថររមន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 លតង់ ករថ្វ “ចឈនាវ ោះល ុក (គាមនតរំ)” ជាឈដើម មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ ជា
ដបូំង កាលឈបើភកិខុ នីឈចញអពីំល ុករប ់ែវួន មិនលតវូអាបតថិអឝឈីទ ។ ប្តលុោះឈចញ
ឈហើយ ឈៅកានល់ ុកដថ្ទ នាងលតូវអាបតថិទុកកដ លរប់ៗ  ជហំាន ។ កបុងែណៈកនវង
ហួ កប្នវងហ៊ាុមព័ទនឬឧបចារៈ ថ្នល ុកឈលៅឈនោះ  នប្តមួយជហំាន នាងលតូវ
អាបតថថុិលវចច័យ ។ កបុងែណៈលតឹមប្តកនវងហួ  ន ២ ជហំាន នាងលតូវអាបតថិ
 ងាទិឈ   ។  ូមផភីកិខុ នីឈចញអពីំទីឈនាោះឈហើយ ចូលឈៅកានល់ ុករប ់ែវួន
វញិ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ កប៏៉ាុប្នថលប ិនឈបើភិកខុ នីអាចចូលឈៅកានទី់ដី
វហិារ តម ង្គក តក់បំ្ពងឬតមលបឈហាងរបង កាលឈបើចូលឈៅយា៉ា ងឈនោះ ឈ យ្ ោះ
ថ្វចូលឈៅទីដកីបផយិៈ (កប្បយិភមូិ) ឈល ោះឈហតុឈនាោះ រួរ ។  រុបឈ ចកឋីមក 
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លតង់ឈនោះ មានឈ ចកឋ ីឈងខបថ្វ កាលឈបើភកិខុ នីឈរខាងឈលៅល ុក ចូលឈៅឈោយ
ឈថយើរឈជើង កាន់អកបផយិភូមិ (ទីដីអកបផយិៈ) ណាមួយ ឈទាោះជាល ុករប ់ែវួនកឋ ី
ល ុកដថ្ទកឋី រប្មងលតូវអាបតថិ ។ កបុងការឈៅកានឈ់លតើយ ធឹងខាងនាយ កាលឈបើ
ភិកខុ នីឈៅកាន់ឈលតើយដថ្ទថ្ន ធឹងមានលកខណៈដូចឈ ល ឈោយពំុមានោប ជា
រលមប់ពីរនាក,់ មួយឈទៀត កាលឈបើភិកខុ នីឈៅឈោយមានោប ជារលមប់ពីរនាក់ឈហើយ 
កបុងរវាង ធឹងឈនាោះ លសាប់ប្តឈ វ្ ោះោប  រួចកឆ៏វងថយលត បម់កកានឈ់លតើយខាង
អាយវញិ កបុងែណៈឈលើកឈជើងទី ១ ោកល់តងល់ចាងំ នាងលតូវអាបតថថុិលវចចយ័ ។ 
កបុងែណៈឈលើកឈជើងទី ២ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ។ ប៉ាុប្នថការប្ដលឆវងឈៅកាន់
ឈលតើយដថ្ទ ឈោយសាភ ន, យាន ឬនាវា ប្ដលឈកើតអពីំឫទនិ និងការប្ដលភកិខុ នីឆវង
ឈោយឈហតុមានការងូតទឹកជាឈដើម រួចឆវងថយឈោយឈជើង កាន់ឈលតើយខាងអាយ
វញិ រួរ ។ កបុងការឈៅល  ចាកោប កបុងឈវោរាលតី កាលឈបើភិកខុ នីពំុមានអាឈភារ-
ចិតថថ្វ “អាតយ អញនឹង្នចុោះកាន់ហតទ  រប ់ភិកខុ នីផងោប ជារលមបពី់រ ឲរ
 នមុនអរុណរោះ” ឈហើយឋិតឈៅកបុងទីកនវងហួ ហតទ  រប ់ភិកខុ នីជារលមប់
ពីរ  ូមផបី្តកបុងបនធប់ប្តមួយក៏ឈោយ កាលឈបើញុងំអរុណឲររោះ នាងលតូវអាបតថិ ។ 
លតង់ ករថ្វ “អពីំពួកប្តមាប កឯ់ង (ឯកា វា គ្ណោហ)” មានវនិិចឆ័យថ្វ  ូមផបី្ត
ភិកខុ នីមួយរូប កច៏ាតថ់្វជាពួក នប្ដរ ។  ករថ្វ “ឈបោ់វ ត (ឱហីបយយយ្)” 
 នឈ ចកឋថី្វ ឈបឈ់ៅឈលកាយឈលៅលកុម ផុតពីទ សនូបចារៈ ឬ វនូបចារៈ ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលឈបើភិកខុ នីផុតអពីំទ សនូបចារៈរប ់ភិកខុ នីជារលមប់ពីរ កបុង
ទីខាងឈលៅល ុកចាបត់ងំពីទីហួ   រឈែឿន ឈោយមានឈដើមឈឈើ,   រ, 
វាងំនន, ឬកបំ្ពងជាឈដើម តងំឈៅកបុងចឈនាវ ោះ ភកិខុ នីឈនាោះក៏លតូវអាបតថិប្ដរ ឈបើទុក
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ណាជាមាន វនូបចារៈកឈ៏ោយ ។ ចបំ្ណកឯកបុងទីវាល ឈទាោះបឆី្ង យក៏ឈោយ ក៏
រងម់ានទ សនូបចារៈ កបុងទីឈនាោះ កាលឈបើភកិខុ នីឈៅថ្វ “នាងមាច  ់” ហាកដូ់ចជា
 ឈំ ងរប ់មនុ សវឈងឝងផវូ វ និងហាក់ដូច ឈំ ងល បក់ារសាឋ បធ់ម៌ កបុងែណៈ
កនវងហួ ការឮ ឈំ ងឈៅឈនាោះ ភិកខុ នីក៏លតូវអាបតថិប្ដរ ។ កប៏៉ាុប្នថលប ិនឈបើ
ភិកខុ នីកពុំងប្តឈដើរតមផវូ វ ោវ តឈចញពីលកមុឈហើយ រិតថ្វ “អញនឹងឈៅទាន់
ឥ ូវឈនោះ” មានឈ ចកឋីឧ ាហ៍ឈដើរតម ចាតថ់្វរួរ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឈដើរកបុងចឈនាវ ោះល ុក ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ មានអនុបផញ្ដតថិ ៣ 
រឺ ឈៅកាន់ឈលតើយ ធឹងខាងនាយប្តមាប ក់ឯង (ឯកា វា នទបីារំ) ដូឈចបោះជាឈដើម ។ 
កាលឈបើភិកខុ នីឈចញអពីំល ុករប ់ែវួន មុនអរុណរោះ ្នចុោះកានឈ់លតើយ ធឹង
ខាងនាយប្ដលរាបប់ញ្ចូ លកបុងចឈនាវ ោះល ុក កបុងកាលអរុណរោះឈ ើង ភិកខុ នីឈនាោះ
លតូវអាបតថិ ៤ កបុងែណៈប្តមួយឈនាោះឯង ។  មដូច ករប្ដលមានប្ចងទុកថ្វ ៖ 
  សិកាាបទា ពុទធវបរន វណណិតា 
  សង្ោទិបសសា ចតុបរា ភបវយយ្ុ ំ
  អាបបជជយ្យ ឯកបបយាបគ្ន សបពវ 
  បញ្ជហបមសា កុសបលហិ ចិនតតិា ។ 
  ិកាខ បទប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនពណ៌នាថ្វ ងាទិឈ  មាន ៤ ប្ដលភិកខុនី 
លតូវឈោយលបឈយារប្តមួយ បញ្ញា ទាងំអ ់ឈនាោះ អបកល ជញ នរិតោប រួចឈហើយ១ ។  
 ឈបើតមឧ យឈនាោះ របផលីជាបចនួំនអាបតថិ ៣ និងអាបតថិ ២ ប្ដលមាន
កបុងទីប្តមួយ ។  
 អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
                                                           
១
 វ.ិបរ.ិ ១៣/៤០៤ ។ 
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១- ទុតិយកិាយ បន បកកន្នាយ វា គាមនតរគ្មន្នទនីិ កបរានតិយា = 
ភិកខុ នីប្ដលមានភិកខុ នីផងោប ជារលមប់ពីរឈចៀ ឈចញឈៅ ក៏ឈធឝើការឈៅកាន់
ចឈនាវ ោះល ុកជាឈដើម 

២- ទុតយិកិាយ វិពភន្នាយ វា គាមនតរគ្មន្នទីន ិកបរានតយិា = ភិកខុ នីប្ដល
មានភិកខុ នីផងោប ជារលមបពី់រ ឹកឈៅ ក៏ឈធឝើការឈៅកាន់ចឈនាវ ោះល ុកជាឈដើម 

៣- ទុតិយកិាយ កាលកតាយ វា គាមនតរគ្មន្នទនីិ កបរានតិយា = 
ភិកខុ នីប្ដលមានភិកខុ នីផងោប ជារលមប់ពីរឈធឝើកាលកិរយិា ក៏ឈធឝើការឈៅកាន់
ចឈនាវ ោះល ុកជាឈដើម 

៤- ទុតយិិកាយ បកខសងកន្នាយ វា គាមនតរគ្មន្នទនីិ កបរានតិយា = 
ភិកខុ នីប្ដលមានភិកខុ នីផងោប ជារលមប់ពីរោច់ឈចញពីពួក (ឈៅចូលរួមនឹង
ពួកតិរ ិ ទយ) ក៏ឈធឝើការឈៅកាន់ចឈនាវ ោះល ុកជាឈដើម 

៥- អាបទាសុ វា គាមនតរគ្មន្នទីនិ កបរានតិយា = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី
អនថរាយ ក៏ឈធឝើការឈៅកានច់ឈនាវ ោះល ុកជាឈដើម 

៦- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៧- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៩- អាទិកមមិកាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អននតរាបយន ឯកបតា ភាបវា = មិនមានអនថរាយកបុងទីប្តមួយ 
២- គាមនតរគ្មន្នទីស ុ អញ្ញតរតាបជជនំ = ដល់នូវការឈៅកាន់ល ុកជាឈដើម 
ណាមួយ 
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៣- អាបទាយ អភាបវា = មិនមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងបឋម រាជកិ
 ិកាខ បទ (រឺជាបឋម រាជិក មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ,       
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣, មានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាបណតតថិវជជៈ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ចប់ពណ៌នាោមនថររមន ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- ឧកាិតថកឱសរណសកិាា បទ 
៤- យា បន ភកិខុនី សមបគ្គន សបងឃ្ន ឧកខិតត ំភិកខុនឹ ធបមមន វិនបយន 

សតថុសាសបនន អនបបលាបកតាា ការកសងឃ្ំ អនញ្ជាយ គ្ណ
ស្ស ឆនទំ ឱសាបរយ្យ អយម្បិ ភិកខុន ី បឋោបតតិកំ ធមម ំ អាបន្នា 
និស្ារណយីំ សង្ោទបិសសំ ។  

៤- ភិកខុ នីណាមួយ មិន នល ប់ការក ងឃ មិនដឹងឈ ចកឋីល ថ្វប រប ់រណៈ 
ឈហើយ ូធរបញ្ចូ លភិកខុ នីប្ដល ងឃលពមឈលពៀងោប  ឈលើកវតថតមធម ៌តម
វនិ័យ តម ករឈលបៀនលបឈៅរប ់លពោះសាសាឋ  ភិកខុ នីឈនោះកឋី ក៏លតូវអាបតថិ
 ងាទិឈ   ជាបឋមាបតថិក រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 

៤- ពណ៌នាឧកាតិថកឱសរណសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧកខតិថកឱសារណ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្ដលឈលើកវតថ (ឧកខិតតំ)” រឺ ប្ដលឈលើកវតថឈល ោះការមិនឈឃើញ
អាបតថជិាឈដើម ។  ករថ្វ “មិនដងឹឈ ចកឋីល ថ្វប រប ់រណៈ (អនញ្ជាយ  
គ្ណស្ស ឆនទំ)” រឺ មិនដឹងនូវឆនធៈរប ់ការក ងឃឈនាោះឯង ។  ករថ្វ “ ូធរ
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បញ្ចូ ល (ឱសាបរយ្យ)” រ ឺឈធឝើឱសារណកមយ ។ កាលឈបើភិកខុ នីឈនាោះមិនឈធឝើយា៉ា ងឈនោះឈទ 
កបុងការប្ ឝងរករណៈ, កបុងការ នយត ីមា និងកបុងញតថ ិនាងលតូវអាបតថទុិកកដ ។ 
កបុងកមយវាចា ២ នាងលតូវអាបតថថុិលវចច័យ ។ កបុងកាលចប់កមយវាចា នាងលតូវអាបតថិ
 ងាទិឈ   ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនថុលវននាធ
ភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុ ូធរបញ្ចូ លយា៉ា ងឈនាោះ ។ តកិ ងាទិឈ   ។ តកិទុកកដ 
កបុងអធមយកមយ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ការកសង្ឃ ំ វា អាបចុឆតិាា ឱសាបរនតយិា = ភិកខុ នីល បក់ារក ងឃ
ឈហើយ  ូធរបញ្ចូ ល 

២- គ្ណស្ស វា ឆនទំ ជានិតាា ឱសាបរនតិយា = ភកិខុ នីដងឹឈ ចកឋីល ថ្វប រប ់
រណៈឈហើយ ូធរបញ្ចូ ល 

៣- វបតត វា វតតនតិយា ឱសាបរនតយិា = ភិកខុ នី ូធរបញ្ចូ លឈៅឈពលលបលពឹតថវតថ  
៤- អសបនត វា ការកសបង្ឃ ឱសាបរនតិយា = ភិកខុ នី ូធរបញ្ចូ លឈៅឈពល
មិនមានការក ងឃ 

៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- ធមមកបមមន ឧកខតិតតា = ភិកខុ នីប្ដល ងឃឈលើកវតថឈោយធមយកមយ 
២- អញ្ញរត អនញុ្ជាតការណា ឱសារណំ =  ូធរបញ្ចូ លឈវៀរប្លងឈហតុ
អនុញ្ញដ ត 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចឈ លឈហើយ កបុង ងឃ-
ឈភទ ិកាខ បទ (រជឺា មនុភា ន មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  
ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់

ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។  
ចប់ពណ៌នាឧកខិតថកឱសារណ ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៥- អោជនបផដិគគហណបឋមសកិាា បទ 

៥- យា បន ភិកខុន ី អវស្សុតា អវស្សតុស្ស បុរសិបុគ្គលស្ស ហតថបតា 
ោទនយីំ វា បភាជនយីំ វា សហតាា បដ្ិគ្គបហតាា ោបទយ្យ វា        
ភុបញ្ជយ្យ វា អយម្ប ិភកិខុនី បឋោបតតិកំ ធមមំ អាបន្នា និស្ារណយីំ 
សង្ោទិបសសំ ។  

៥- ភិកខុ នីណាមួយ មានតឈលមកទទួលខាទនីយៈកឋ ី ឈភាជនីយៈកឋ ី អពីំថ្ដបុរ 
បុរគលប្ដលមានតឈលមកប្ដរ ឈោយថ្ដថ្នែវួន ឈហើយទ ំ ីុកឋី បរឈិភារកឋ ី
ភិកខុ នីឈនោះកឋី ក៏លតូវអាបតថ ិងាទិឈ   ជាបឋមាបតថិក រួរបឈណឋ ញឈចញ
ចាក ងឃ ។ 

៥- ពណ៌នាអោជនបផដគិគហណបឋមសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈភាជនបផដិរគហណបឋម ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “មានតឈលមក (អវស្សុតា)” រឺ ឈ ើមឈោយឆនធរារៈ ។  ករថ្វ 
“បុរ បុរគលប្ដលមានតឈលមក (អវស្សុតស្ស) រឺ បុរ បុរគលប្ដលមាន ភាព
ប្បបឈនាោះឯង ។ លតង់ ករថ្វ “ទ ំ ីុកឋី បរឈិភារកឋី (ោបទយយ្ វា ភុបញ្ជយ្យ វា)” 
ឈនោះ មានវនិិចឆ័យថ្វ កបុងែណៈទទួល ភិកខុ នីលតូវអាបតថិថុលវចច័យ ។ លរប់ៗ ែណៈ
ឈលប នាងលតូវអាបតថ ិងាទិឈ   ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពន ុនធរនីនាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមានតឈលមកទទួលអាម ិ អពីំថ្ដរប ់បុរ ប្ដលមានតឈលមក ។ 
កាលឈបើមានតឈលមកប្តមាខ ង ភកិខុ នីលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈទទួល ។ លតូវអាបតថិ
ថុលវចច័យ លរប់ៗ  ែណៈឈលប ។ កាលឈបើមានតឈលមកទាងំ ងខាង ទទួលយក
អពីំថ្ដរប ់យកស, ឈលបត, ឈែធើយ ឬតិរចាឆ នប្ដលមានកាយដូចមនុ ស កម៏ាននយ័
យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។ កបុងឈនាោះ កាលឈបើមានតឈលមកប្តមាខ ង ភិកខុ នីក៏លតូវអាបតថិ
ទុកកដ កបុងទីទាងំពួង ឈទាោះកបុងែណៈទទួលទឹកឬឈឈើ ធន់ក៏ឈោយ កបុងែណៈ
បរឈិភារក៏ឈោយ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧបភាសុ អនវស្សុបតស ុ= ជនទាងំពីរមិនមានតឈលមក 
២- អនវសស្ុបតាតិ វា ញតាា គ្ណហនតិយា = ភកិខុ នីដងឹថ្វបុរ ោយ នតឈលមក 
ឈហើយទទួល 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
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៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧទកទនតបបាណបតា អញ្ញ ំអបជ្ោហរណយីំ = វតទុ រួរឈលបដថ្ទពីទឹក
និងឈឈើ ធន ់

២- ឧភបតា អវស្សុតតា  = ជនទាងំពីរមានតឈលមក 
៣- សហតាា គ្ហណំ  = ទទួលឈោយទធ ល់ថ្ដ 
៤- អបជោ្ហរណំ   = ឈលបឲរកនវងបពំងក់ចូលឈៅ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងបឋម រាជកិ
 ិកាខ បទ (រជឺាបឋម រាជកិ មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, អកុ លចិតថ, មានឈវទនា ២)។  

ចប់ពណ៌នាឈភាជនបផដិរគហណបឋម ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អោជនបផដិគគហណទុតយិសកិាា បទ 
៦- យា បន ភិកខុន ី ឯវំ វបទយយ្ កិបនត អបយ្យ ឯបសា បុរសិបុគ្គបលា     

ករិស្សតិ អវស្សុបតា វា អនវស្សុបតា វា យបតា តវំ អនវស្សតុា    
ឥង្ឃបយ្យ យបនត ឯបសា បុរិសបុគ្គបលា បទត ិោទនយី ំវា បភាជនយី ំ
វា តំ តវំ សហតាា បដ្គិ្គបហតាា ោទ វា ភញុ្ជ វាតិ អយម្ប ិ ភិកខនុ ី    
បឋោបតតកិំ ធមមំ អាបន្នា និសា្រណីយំ សងោ្ទិបសសំ ។  

៦- ភិកខនីណាមួយ ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ ប្ននាងមាច  ់ បុរគលលបុ ឈនោះទុកជា
មានតឈលមកកឋី មិនមានតឈលមកកឋី នឹងឈធឝើអឝីដល់នាងមាច  ់ ន ប្ននាងមាច  ់ 
ឈណាើ យចុោះ កាលណាឈបើនាងមាច  ់មិនមានតឈលមកឈទ ឈបើបុរគលលបុ ឈនាោះ
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ឲរវតទុណា ជាខាទនីយៈកឋី ជាឈភាជនីយៈកឋដីល់នាងមាច  ់ នាងមាច  ់ចូរ
ទទួលយកវតទុ ឈនាោះឈោយថ្ដែវួន ឈហើយទំ  ីុ ឬបរឈិភារចុោះ ភិកខុ នីឈនោះ  
ក៏លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ជាបឋមាបតថិក រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 

៦- ពណ៌នាអោជនបផដគិគហណទុតយិសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈភាជនបផដិរគហណទុតយិ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “កាលណាឈបើនាងមាច  ់ (យបតា តវ)ំ” រឺឈោយឈហតុប្តនាង
មាច  ់ ។  ករថ្វ “ឈណាើ យចុោះ (ឥង្ឃ)” ជានិ ត ( ប្ ប់) ឈលបើល ប់ឈ ចកឋជីរុំញ ។ 
 ករថ្វ “ភិកខុ នីឈនោះកឋ”ី  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ នីណាប្ដលជរុំញភិកខុ នីផងោប យា៉ា ង
ឈនោះ ភិកខុ នីឈនាោះ រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដជាឈលចើន ឈោយសារប្តការជរុំញយា៉ា ងឈនាោះ
ផង, ឈោយសារប្តការល ប់ឈនាោះផង, ឈោយសារប្តការទទួលរប ់ភកិខុ នីឈលៅ
ឈនោះផង និងលតូវអាបតថិថុលវចចយ័ជាឈលចើន ឈោយរាប់តមចនួំនថ្នការឈលបផង 
កបុងកាលឆ្ន់ឈភាជនឈហើយឈល ច នាងលតូវអាបតថ ិងាទិឈ   ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុជរុំញភកិខុ នីផងោប យា៉ា ងឈនាោះ ។ ជាសាណតថកិៈប្តមា៉ាង ។ 
ទាងំកបុងការជរុំញឲរទទួលយកនូវទឹកឬឈឈើ ធន់អពីំថ្ដរប ់បុរ កឋី យកសជា
ឈដើមកឋី និងកបុងការបរឈិភារវតទុទាងំឈនាោះ ភិកខុ នីលតូវអាបតថទុិកកដ ។ កបុងការជរុំញឲរ
ទទួលយកវតទុដ៏ឈ  អពីំថ្ដយកសជាឈដើម, និងកបុងែណៈទទួលវតទុទាងំឈនាោះ និង
កបុងែណៈឈលប កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ក៏ប៉ាុប្នថកបុងកាលឆ្ន់រួចឈល ច 
ភិកខុ នីលតូវអាបតថថុិលវចច័យ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនវស្សុបតាតិ ញតាា វា ឧបយោ្បជនតិយា = ភិកខុ នីជរុំញឈោយដឹងថ្វ 
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បុរ មិនមានតឈលមក 
២- កុបតិា ន បដ្គិ្គណាហតតីិ វា ឧបយោ្បជនតិយា = ភកិខុ នីជរុំញឈោយដឹង
ថ្វភិកខុ នីឈនោះឈលកាធឈហើយនឹងមនិទទួល 

៣- កុលានទុទយតាយ ន បដ្គិ្គណាហតតីិ វា ឧបយ្ោបជនតយិា = ភិកខុ នី
ជរុំញឈោយដឹងថ្វភកិខុ នីឈនោះនឹងមនិទទួលឈល ោះអនុឈលោោះលតកូល 

៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- មនុស្សបុរិសតា = បុរ ជាមនុ សជាត ិ
២- អញ្ញរត អនុញ្ជាតការណា ោទនយី ំបភាជនយី ំគ្បហតាា ភញុ្ជាត ិ

ឧបយ្ោជន្ន = ជរុំញឲរទទួលឆ្ននូ់វខាទនីយាហារនិងឈភាជនីយាហារ 
ឈវៀរប្លងឈហតុអនុញ្ញដ ត 

៣- បតន វចបនន គ្បហតាា ឥតរិសា្ បភាជនបរិបយាសានំ = ភិកខុ នីឈលៅ
ឈនោះទទួលតមការល ប់ឈនាោះឈហើយឆ្ន់រួចឈល ច 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ
កមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចបព់ណ៌នាឈភាជនបផដិរគហណទុតយិ ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៧-៨-៩-សញ្ចរតិថសកិាា បទជាអដើម 
៧- យា បន ភិកខុន ី សញ្ចរិតត ំ សោបបជជយយ្ ឥតថិយា វា បុរិសមត ឹ      

បុរិសស្ស វា ឥតថិមតឹ ជាយតតបន វា ជារតតបន វា អនតមបសា តំមណិ-
កាយប ិអយម្ប ិភិកខនុី បឋោបតតិក ំធមម ំអាបន្នា និសា្រណីយ ំ
សង្ោទិបសសំ ។  

៧- ភិកខុ នីណាមួយ លបលពឹតថនិយាយដឹកនា ំល ប់ឈ ចកឋលី ថ្វប រប ់បុរ ដល់
ស្ត្ ថីកឋី ល បឈ់ ចកឋីល ថ្វប រប ់ស្ត្ ថីដល់បុរ កឋី ឲរ នោប ជាបឋីលបពនន ឬ
ជា ហាយ យន់ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផលី បដ់ល់ល ីឈព ា ភិកខុ នីឈនោះ ក៏
លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ជាបឋមាបតថិក រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។  

៨- យា បន ភិកខនុី ភិកខុន ឹ ទដុ្ដា បទាសា អប្បតតីា អមូលបកន           
បារាជបិកន ធបមមន អនទុធំបសយយ្ អបបប្វ ន្នម ន ំឥមោហ រពហមចរយិា 
ចាបវយ្យនតិ តបតា អបបរន សមបយន សមនុគាាហយិោន្ន វា        
អសមនគុាាហយិោន្ន វា អមូលកបញ្ចវ ត ំ អធិករណំ បហាត ិ
ភិកខុនី ច បទាសំ បតដិ្ដាតិ អយម្ប ិ ភិកខុន ី បឋោបតតកិំ ធមម ំ   
អាបន្នា និសា្រណីយ ំសង្ោទិបសសំ ។  

៨- ភិកខុ នីណាមួយ ឈលកាធែឹង លបទូ ឋ អាក់អន់ចតិថ ឈចាទកមាច តភ់ិកខុផងោប  
ឈោយអាបតថិ រាជិក មិនមានមូលឈហតុ ឈោយបណំងថ្វ ឈធឝើដូចឈមឋចហប៎ ! 
អញនឹងញុងំភិកខុ នីឈនោះឲរោវ តចាកលពហយចរយិធមឈ៌នោះ ន លុោះដល់
 ម័យដថ្ទពីឈនាោះមក ឈទាោះមានឈរសាក ួរកឋី ឥតមានឈរសាក ួរកឋី ឈបើ
អធិករណ៍ឈនាោះល កដជាពំុមានមូលឈហតុប្មន ទាងំភិកខុ នីក៏ឈបឋជាញ ឈទា 
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ែវួនឯង ភកិខុ នីឈនោះ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ជាបឋមាបតថិក រួរបឈណឋ ញ
ឈចញចាក ងឃ ។ 

៩- យា បន ភិកខនុី ភកិខុនឹ ទដុ្ដា បទាសា អប្បតតីា អញ្ញភាគ្យិសស្ 
អធិករណស្ស កញ្ចិ បទសំ បលសមតត ំ ឧបាទាយ បារាជិបកន   
ធបមមន អនុទធំបសយ្យ អបប្បវ ន្នម នំ ឥមោហ រពហមចរយិា ចាបវយ្យនត ិ
តបតា អបបរន សមបយន សមនគុាាហិយោន្ន វា អសមនគុាាហិ
យោន្ន វា អញ្ញភាគ្យិបញ្ចវ តំ អធិករណ ំបហាតិ បកាចិ បទបសា 
បលសមបតាា ឧបាទិបន្នា ភិកខុនី ច បទាសំ បតដិ្ដាតិ អយម្បិ ភិកខុន ី
បឋោបតតកិំ ធមមំ អាបន្នា និសា្រណីយំ សងោ្ទិបសសំ ។  

៩- ភិកខុ នីណាមួយ ឈលកាធែឹង លបទូ ថ អាក់អនច់ិតថ លបកាន់ឈហតុបនថិចបនថួចថ្ន
អធិករណ៍ ប្ដលជាឈរឿងដថ្ទមកជាឈលរឿងអាង ឈហើយឈចាទភកិខុ នីផងោប
ឈោយអាបតថិ រាជិក ឈោយបណំងថ្វ ឈធឝើដូចឈមឋចហប៎ ! អញនឹងញុងំ
ភិកខុ នីឈនាោះឲរោវ តចាកលពហយចរយិធម៌ឈនោះ ន លុោះដល់ មយ័ដថ្ទពី
ឈនាោះមក ឈទាោះមានឈរសាក ួរកឋី ឥតមានឈរសាក ួរកឋី ឈបើអធិករណ៍
ឈនាោះ ជាឈរឿងដថ្ទឈទ ភកិខុ នីយកឈហតុលតឹមប្តបនថិចបនថួច មកជាឈលរឿង
អាង ទាងំភិកខុ នីក៏ឈបឋជាញ ឈទា ែវួនឯង ភិកខុ នីឈនោះ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   
ជាបឋមាបតថិ រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 

៧-៨-៩- ពណ៌នាសញ្ចរតិថសកិាា បទជាអដើម 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័ថ្ន ិកាខ បទទី ៧-៨-៩ ឈៅតមន័យប្ដល នឈ ល 
កបុង ិកាខ បទ ៣ មាន ញ្ច រតិថ ិកាខ បទជាឈដើម ។ 

ចប់ពណ៌នា ញ្ច រតិថ ទិ ិកាខ បទទី ៧-៨-៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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១០- សកិាំបចាច ចកិាណសកិាា បទ 
១០- យា បន ភិកខុន ីកុបិតា អនតតមន្ន ឯវ ំវបទយយ្ ពុទធ ំបចាោចកិាាម ិ

ធមមំ បចាោចកិាាម ិសងឃ្ ំបចាោចកិាាម ិសិកខ ំបចាោចកិាាម ិកនិនុោ វ 
សមណិបយា យា សមណិបយា សក្យធីតបរា សនតញ្ជាប ិ       
សមណិបយា លជជិនបិយា កុកកចុចកិា សកិខកាោ តាសាហ ំ 
សនតិបក រពហមចរយិំ ចរសិ្ាមតីិ ។ សា ភិកខនុី ភិកខុនហីិ ឯវមស្ស         
វចនីយា ន្នបយ្យ កបុតិា អនតតមន្ន ឯវំ អវច ពទុធំ បចាោចិកាាម ិ    
ធមម ំបចាោចកិាាម ិសង្ឃំ បចាោចិកាាមិ សិកខំ បចាោចកិាាម ិកនិនោុ វា 
សមណិបយា យា សមណិបយា សក្យធីតបរា សនតញ្ជាប ិ       
សមណិបយា លជជិនបិយា កុកកចុចកិា សកិខកាោ តាសាហ ំ 
សនតិបក រពហមចរិយ ំ ចរិស្ាមតីិ ។ អភិរមបយ្យ សាាកាាបតា ធបោា 
ចរ រពហមចរយិ ំ សោា ទុកខស្ស អនតកិរិយាយាត ិ ។ ឯវញ្ច សា 
ភិកខុន ី ភិកខនីហ ិ វុចចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយយ្ សា ភិកខុន ី ភិកខនុី
ហ ិយាវតតយិ ំសមនភុាសិតព្វា តស្ស បដ្ិនសិ្សគាាយ ។ យាវត-
តិយបញ្ច សមនភុាសយិោន្ន ត ំបដ្និិស្សបជជយយ្ ឥបចចតំ កុសល ំ
បន្ន បច បដ្ិនិសស្បជជយ្យ អយមប្ិ ភិកខុន ី យាវតតយិក ំ ធមម ំ     
អាបន្នា និសា្រណីយ ំសង្ោទិបសសំ ។  

១០- ភិកខុ នីណាមួយ ែឹងអាក់អនច់ិតថ ឈហើយឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ ែញុោំលពោះពុទន 
ែញុោំលពោះធម៌ ែញុោំលពោះ ងឃ ែញុោំ ិកាខ  ភិកខុ នីទាងំឡាយណាជា មណី 
ជាធតីលពោះពុទន ជា ករៈ ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនោះ នឹងឈៅថ្វ  មណីដូច
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ឈមឋច ន  ូមផ ីមណីទាងំឡាយដថ្ទប្ដលមានឈ ចកឋីឈអៀនខាយ   មាន
ឈ ចកឋីរឈងកៀ  ល ថ្វប ការ ិការង់មានែវោះប្ដរ អញនឹងលបលពឹតថលពហយចាររ 
កបុង មាប ក់ មណីទាងំឡាយឈនាោះ ។ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវភកិខុ នីទាងំឡាយ 
និយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ ប្ននាងមាច  ់ នាងមាច  ់កុែឹំងអាក់អន់ចតិថ ឈហើយ
និយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ ែញុោំលពោះពុទន ែញុោំលពោះធម ៌ ែញុោំលពោះ ងឃ ែញុោំ
 ិកាខ  ភិកខុ នីទាងំឡាយណាជា មណី ជា ករធីត ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនោះ 
នឹងឈៅថ្វ  មណីដូចឈមឋច ន  ូមផ ីមណីទាងំឡាយដថ្ទប្ដលមាន
ឈ ចកឋីឈអៀនខាយ   មានឈ ចកឋីរឈងកៀ  ល ថ្វប ការ ិការងម់ានែវោះប្ដរ 
អញនឹងលបលពឹតថលពហយចាររ កបុង មាប ក់ មណីទាងំឡាយឈនាោះដូឈចបោះ
ឈ ើយ ។ ប្ននាងមាច  ់ ចូរនាងមាច  ់ឈលតកអរ (ឈល ោះ) ធម៌លពោះមានលពោះ
ភារ ប្មឋងលអឈហើយ ចូរនាងមាច  ់លបលពឹតថលពហយចាររ ឈដើមផឈីធឝើនូវទីបផុំត
ទុកខ ឈោយលបថ្ពចុោះ ឯភកិខុ នីឈនាោះ កាលឈបើលតូវភកិខុ នីទាងំឡាយ ឈ ល
យា៉ា ងឈនោះ ឈៅលបកាន់យា៉ា ងឈនាោះដប្ដល លតូវភិកខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុ
ភា នកមយ ចឈំ ោះភិកខុ នីឈនាោះ អ ់វារៈជារលមប់បីដង ឈដើមផឲីរលោះបង់វតទុ
ឈនាោះឈចញ ។ ឈបើភិកខុ នីឈនាោះ កាលលតូវភកិខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុភា ន-
កមយរលមបប់ីដងឈហើយ លោះបង់វតទុ ឈនាោះ ន ការលោះបង ់នឈនាោះ ជាការ
លអ ឈបើលោះបង់មនិ នឈទ ភកិខុ នីឈនោះ កល៏តូវអាបតថិ ងាទិឈ   ជា     
យាវតតិយកៈ រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 

១០- ពណ៌នាសកិាំបចាច ចកិាណសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកខបំចាច ចិកខណ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “នឹងឈៅថ្វ មណី ដូចឈមឋច ន ? (កិននោុវ សមណិបយា)” 
រឺ នឹងជា មណីដូចឈមឋច នឈៅ ? ។  ករថ្វ “តាសាហំ” < តាសំ + អហ ំ
(អញនឹងលបលពឹតថលពហយចាររកបុង មាប កភ់ិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ) ។ ឈ ចកឋីថ្នយាវត-
តិយកបទ របផលីជាបតមន័យប្ដល នឈ លកបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនា រឯី
ឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ដ៏ឈ   របផលីជាបតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយកបុង ងឃឈភទ-
 ិកាខ បទវណតនា កបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនាឈនាោះឯង ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនចណឍ កា ី
ភិកខុ នី១ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ ល ករថ្វ “ែញុ ូំមោលពោះពុទន (ពទុធំ បចាោចកិាាមិ)” 
ដូឈចបោះជាឈដើម ។ ឈ ចកឋីប្បវកោប  រឺ ការឈ លយា៉ា ងឈនាោះចាតថ់្វជាអងគទី ១ កបុង
ចឈំណាមអងគទាងំ ៤ កបុង ិកាខ បទឈនោះ ។  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមាននយ័យា៉ា ង
ឈនាោះដូចោប  ។  

ចប់ពណ៌នា ិកខបំចាច ចកិខណ ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១១- អធិករណកបុតិសកិាា បទ 
១១- យា បន ភិកខនុ ី កិសមិញ្ចិបទវ អធិករបណ បចាា កតា កុបតិា  

អនតតមន្ន ឯវំ វបទយយ្ ឆនទគាមនិិបយា ច ភិកខនុិបយា បទាសគាមិ-
និបយា ច ភិកខនុិបយា បោហគាមនិិបយា ច ភកិខុនិបយា ភយគាមិ-
និបយា ច ភិកខុនបិយាត ិ។ សា ភិកខុន ីភិកខុនហី ិឯវមស្ស វចនីយា 
ោបយ្យ កិសមញិ្ចិបទវ អធិករបណ បចាា កតា កុបិតា អនតតមន្ន 
ឯវំ អវច ឆនទគាមិនិបយា ច ភកិខុនិបយា បទាសគាមនិិបយា ច    

                                                           
១
 វ.ិ ភកិខុ នីវភិងគ  ៥/៦៨ ។ 
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ភិកខុនិបយា បោហគាមនិិបយា ច ភកិខុនិបយា ភយគាមិនិបយា ច 
ភិកខុនិបយាតិ អយ្ោ បោ ឆន្នោប ិ គ្បចឆយ្យ បទាសាបិ គ្បចឆយយ្     
បោហាបិ គ្បចឆយ្យ ភយាបិ គ្បចឆយោ្តិ ។ ឯវញ្ច សា ភិកខនុ ី        
ភិកខនហី ិវុចចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយ្យ សា ភកិខុនី ភកិខុនហីិ យាវ-
តតយិំ សមនភុាសិតព្វា តស្ស បដ្ិនិស្សគាាយ ។ យាវតតិយបញ្ច              
សមនុភាសិយោន្ន ត ំ បដ្ិនិស្សបជជយ្យ ឥបចចតំ កសុលំ បន្ន បច  
បដ្ិនិសស្បជជយ្យ អយម្បិ ភិកខនុី យាវតតយិកំ ធមមំ អាបន្នា 
និស្ារណយីំ សង្ោទបិសសំ ។  

១១- ភិកខុ នីណាមួយ ប្ដលភកិខុ នី ងឃឈធឝើឲរចាញ់ ឈល ោះអធិករណ៍នីមួយៗ 
ឈហើយែឹងអាក់អនច់ិតថ ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ ភិកខុ នីទាងំឡាយលុោះឈោយ
ឈ ចកឋលី ឡាញ់ផង ភកិខុ នីទាងំឡាយលុោះឈោយឈ ចកឋី អប់ផង ភកិខុ នី
ទាងំឡាយលុោះឈោយឈ ចកឋលីងង់ផង ភិកខុ នីទាងំឡាយលុោះឈោយឈ ចកឋី
ខាវ ចផង ។ ភិកខុ នីឈនាោះលតវូភិកខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ ប្ននាង
មាច  ់ នាងមាច  ់ប្ដលភិកខុ នី ងឃឲរចាញ់ ឈល ោះអធកិរណ៍នីមួយៗ ឈហើយ
ែឹងអាក់អន់ចតិថ កុនិំយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ ភកិខុ នីទាងំឡាយលុោះឈោយ
ឈ ចកឋលី ឡាញ់ផង ភកិខុ នីទាងំឡាយលុោះឈោយឈ ចកឋី អប់ផង ភកិខុ នី
ទាងំឡាយលុោះឈោយឈ ចកឋលីងង់ផង ភិកខុ នីទាងំឡាយលុោះឈោយឈ ចកឋី
ខាវ ចផង ដូឈចបោះថ្វ នាងមាច  ់ហបឹងឯងលុោះឈោយឈ ចកឋីល ឡាញ់ែវោះ លុោះ
ឈោយឈ ចកឋី អប់ែវោះ លុោះឈោយឈ ចកឋលីងង់ែវោះ លុោះឈោយឈ ចកឋីខាវ ច
ែវោះ ។ ភិកខុ នីឈនាោះ កាលឈបើលតូវភិកខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ 



694 
 



ដរាបដល់រលមប់បីដង លោះបងក់មយឈនាោះ ន ការលោះបង ់នដូឈចបោះឈនោះ 
ជាការលអ ឈបើមិនលោះបងឈ់ទ ភិកខុ នីឈនោះកឋី កល៏តូវអាបតថិ ងាទិឈ   ជា 
យាវតតិយកៈ រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 

១១- ពណ៌នាអធិករណកបុិតសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអធកិរណកុបតិ ិកាខ បទទី ១១ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈល ោះអធិករណ៍ណាមួយ (កិសមញិ្ចិបទវ អធិករបណ)” រ ឺ
បណាឋ អធកិរណ៍ ៤ យា៉ា ង អធិករណ៍ណាមួយ ។  ករថ្វ “ឈធឝើឲរចាញ់ (បចាា 
កតា)” រឺ ឲរបរាជ័យ ។  
  ូមផ ិីកាខ បទឈនោះ ក៏លពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនចណឍ
កា ីភកិខុ នីប្ដរ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈ លថ្វ “ភកិខុ នីទាងំឡាយ លុោះឈោយឈ ចកឋី
ល ឡាញ់” ដូឈចបោះជាឈដើម ។  ករដ៏ឈ   របផលីជាបតមន័យប្ដល នឈ ល
កបុង ិកាខ បទទី ១០ ។  

ចបព់ណ៌នាអធិករណកុបតិ ិកាខ បទទី ១១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។  
 

១២- បាបសមាចារបឋមសកិាា បទ 
១២- ភិកខុនិបយា បបនវ សំសដ្ដា វិហរនត ិ បាបាចារា បាបសទាោ        

បាបសបិលាកា ភិកខនុីសង្ឃសស្ វិបហសកិា អញ្ញមញ្ញិសា្           
វជជប្បដ្ចិាាទិកា ។ តា ភិកខនុិបយា ភិកខនុីហ ិ ឯវមសស្ុ វចនីយា     
ភគ្ិនិបយា បោ សំសដ្ដា វិហរនតិ បាបាចារា បាបសទាោ បាបសិបលា
កា ភិកខនុីសងឃ្ស្ស វិបហសកិា អញ្ញមញ្ញសិា្ វជជប្បដ្ចិាាទិកា  
វិវិចចថបយ្យ វបិវកបញ្ញវ ភគ្ិននីំ សបងោ្ វបណណតីតិ ។ ឯវញ្ច តា    
ភិកខុនិបយា ភកិខុនហីិ វចុចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយ្យ តា ភិកខនុិបយា 
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ភិកខុនហីិ យាវតតយិំ សមនភុាសិតព្វា តស្ស បដ្ិនសិ្សគាាយ ។ 
យាវតតយិបញ្ច សមនភុាសយិោន្ន ត ំ បដ្និិស្សបជជយ្យុ ំ ឥបចចត ំ
កុសល ំបន្ន បច បដ្ិនសិ្សបជជយ្យុ ំឥោប ិភិកខុនិបយា យាវតតយិក ំ
ធមមំ អាបន្នា និស្ារណីយ ំសងោ្ទិបសសំ ។ 

១២- ចបំ្ណឯភកិខុ នីទាងំឡាយ ឈៅលច ឈំោយលរហ ទ មានមារយាទអាលកក ់
មានកិតថិ ពធអាលកក់ មានការចញិ្ចឹ មជីវតិអាលកក់ ជាអបកឈបៀតឈបៀនភិកខុ នី
 ងឃ បទិ ងំឈទា ភកិខុ នីផងោប  ។ ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ រួរភកិខុ នី
ទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ភិកខុ នីជាបងបអូនទាងំឡាយ ឈៅលច ំ
ឈោយលរហ ទ មានមារយាទអាលកក់ មានកិតថ ិពធអាលកក់ មានការ
ចិញ្ចឹ មជីវតិអាលកក់ ជាអបកឈបៀតឈបៀនភកិខុ នី ងឃ បិទ ងំឈទា ភកិខុ នី
 ងឃផងោប  បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ នាងមាច  ់ទាងំឡាយ ចូរសាង ត ់
(ចាកពួក)  ងឃប្តង រឈ ើរឈ ចកឋសីាង ត់ (ចាកពួក) រប ់បងបអូនល ី
ទាងំឡាយ ។  ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ កាលភកិខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ង
ឈនោះឈហើយ ក៏ឈៅប្តលបកាន់យា៉ា ងឈនាោះដប្ដល ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ រួរ
ភិកខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ ជារលមប់បដីង ឈដើមផឲីរលោះបង់

នូវវតទុ ឈនាោះ ។ ឈបើភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ កាលភកិខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុ-
ភា នកមយរលមប់បដីង  លោះបង់វតទុ ឈនាោះ ន ការលោះបង ់នដូឈចបោះឈនោះ ជា 
ការលអ ឈបើមនិលោះបង់ឈទ ភកិខុ នីទាងំឡាយឈនោះកឋ ីក៏លតូវអាបតថ ិងាទិឈ   
ជាយាវតតយិកៈ រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 

១២- ពណ៌នាបាបសមាចារបឋមសកិាា បទ 
 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ប មាចារបឋម ិកាខ បទទី ១២ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “ឈៅលច ឈំោយលរហ ទ (សំសដ្ដា)” រឺឈៅលច ូកលច ឈំោយ
កាយកមយនិងវចកីមយ ប្ដលមិន កឋ ិមដល់ពួកបពឝជិត មានការឈ ករក់, ចមអិន 
និងនាដំណឹំងជាឈដើម ជាមួយនឹងពួកលរហ ទ ។ ប្ដលឈៅថ្វ (បាបាចារ) មាន
មារយាទអាលកក ់ ឈល ោះភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះមានអាចារៈផវូ វកាយនិងផវូ វវាចា
អាលកក់ ។ ប្ដលឈៅថ្វ មានកិតថិ ពធអាលកក់ (បាបសទទ) ឈល ោះកិតថ ិពធរប ់
ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ អាលកក់ ។ ប្ដលឈៅថ្វ មានការចញិ្ចឹ មជីវតិអាលកក ់  
(បាបសិបលាក) ឈល ោះឈករ ថិ៍ឈ យ្ ោះឈ លរអឺាជីព រប ់ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ 
អាលកក់ ។  ករថ្វ “ឈបៀតឈបៀនភិកខុ នី ងឃ (ភិកខនុីសង្ឃសស្ វិបហសកិា)” រ ឺ
ឈបៀតឈបៀនឈោយការរារាងំកមយប្ដលភិកខុ នីផងោប ឈធឝើ ។  ករថ្វ “បទិ ងំឈទា   
(វជជបប្ដ្ចិាាទកិា)” រឺ ជាអបកបិទ ងំឈទា តូចឈទា ធ ំ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈៅោយ នឹំងពួកលរហ ទ ។  ករដ៏ឈ   កបុង 
 ិកាខ បទឈនោះ របផលីជាបតមន័យប្ដល នឈ លកបុង ិកាខ បទទី ១០ ផងចុោះ ។ 
ប៉ាុប្នថកបុងកាល មនុភា នកមយ ភិកខុ នី ២ ឬ ៣ រូប លតូវ ូធរ មនុភា នកមយរួម
ោប  ។  

ចប់ពណ៌នា ប មាចារបឋម ិកាខ បទទី ១២ ។  
 

១៣- បាបសមាចារទុតយិសកិាា បទ 
១៣- យា បន ភិកខុន ីឯវ ំវបទយ្យ សសំដ្ដា វ អបយ្យ តុបមហ វហិរថ ោ តុបមហ 

ន្នន្ន វហិរតិថ សនតិ សបង្ឃ អញ្ជាប ិ ភកិខុនិបយា ឯវាចារា ឯវំសទាោ 
ឯវំសិបលាកា ភិកខនុសីង្ឃស្ស វិបហសកិា អញ្ញមញ្ញិសា្ វជជប្បដ្ិ-
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ចាាទកិា តា សបងោ្ ន កិញ្ច ិ អាហ តុបមហបយវ សបងោ្ ឧញ្ជាយ    
បរិភបវន អកខនតិយា បវភស្ា ទពុវល្ោ ឯវោហ ភគ្និិបយា បោ   
សំសដ្ដា វហិរនតិ បាបាចារា បាបសទាោ បាបសិបលាកា ភិកខនុី-
សង្ឃស្ស វិបហសកិា អញ្ញមញ្ញិស្ា វជជប្បដ្ចិាាទកិា វិវិចចថបយ្យ 
វិបវកបញ្ញវ ភគ្និីន ំសបង្ោ វបណណតតីិ ។ សា ភកិខុនី ភិកខនុហីិ ឯវ-
មស្ស វចនយីា ោបយ្យ ឯវ ំ អវច សំសដ្ដា អបយ្យ តបុមហ វហិរថ ោ  
តុបមហ ន្នន្ន វហិរតិថ សនតិ សបង្ឃ អញ្ជាប ិ ភិកខនុិបយា ឯវាចារា ឯវំ
សទាា ឯវំសិបលាកា ភិកខុនីសង្ឃស្ស វិបហសិកា អញ្ញមញ្ញិស្ា   
វជជប្បដ្ចិាាទិកា តា សបង្ោ ន កញិ្ចិ អាហ តបុមហបយវ សបងោ្ 
ឧញ្ជាយ បរិភបវន អកខនតិយា បវភសា្ ទពុវលោ្ ឯវោហ ភគ្ិនិបយា 
បោ សំសដ្ដា វហិរនតិ បាបាចារា បាបសទាោ បាបសកិបលាកា 
ភិកខុនីសង្ឃស្ស វិបហសកិា អញ្ញមញ្ញិស្ា វជជបប្ដ្ចិាាទកិា វិវិចចថ-
បយ្យ វិបវកបញ្ញវ ភគ្ិននីំ សបង្ោ វបណណតតីិ ។ ឯវញ្ច សា ភិកខនុ ី
ភិកខុនហី ិវុចចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយ្យ សា ភកិខុនី ភិកខុនហី ិយាវ
តតយិំ សមនភុាសិតព្វា តស្ស បដ្ិនសិ្សគាាយ ។ យាវតតយិបញ្ច 
សមនភុាសយិោន្ន ត ំ បិដ្និិស្សបជជយយ្ ឥបចចតំ កុសលំ បន្ន បច 
បដ្ិនិសស្បជជយ្យ អយម្បិ ភិកខនី យាវតតយិកំ ធមមំ អាបន្នា 
និស្ារណយីំ សង្ោទបិសសំ ។  

១៣- ភិកខុ នីណាមួយ ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ ចូរឈៅ
លច ូកលច ឈំោយលរហ ទចុោះ នាងមាច  ់ទាងំឡាយកុឈំៅប្បកប្ែញកោប ឈ ើយ 
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 ូមផភីិកខុ នីទាងំឡាយរូបដថ្ទ ប្ដលមានមារយាទដូចោប  មានកតិថិ ពធដូច
ោប  មានការចញិ្ចឹ មជីវតិដូចោប  ជាអបកឈបៀតឈបៀនភកិខុ នី ងឃ អបកបទិ ងំ
ឈទា រប ់ភិកខុ នីពួកផងោប  មានឈៅកបុង ងឃប្ដរ  ងឃមនិឈ ល ករអឝី
នឹងភកិខុ នីទាងំឡាយឈនាោះឈទ  ងឃឈ ល ករយា៉ា ងឈនោះ ប្តនឹងនាងមាច  ់
ទាងំឡាយ ឈោយឈ ចកឋីឈមើលង្គយ ឈោយឈពបលជាយ ឈោយោយ នអណំត ់
ឈោយឈ ចកឋីបស្ត្ងគប ឈោយនាងមាច  ់ទាងំឡាយមានកមាវ ងំថយថ្វ ភិកខុ នី
ជាបងបអូនល ីទាងំឡាយហបឹងឯង ជាអបកឈៅលច ូកលច ឈំោយលរហ ទ 
មានមារយាទអាលកក់ មានកិតថិ ពធអាលកក់ មានការចញិ្ចឹ មជីវតិអាលកក ់
ជាអបកឈបៀតឈបៀនភិកខុ នី ងឃ ជាអបកបទិ ងំឈទា រប ់ភិកខុ នីពួកផងោប  
បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ នាងមាច  ់ទាងំឡាយចូរសាង ត់ចាកពួក  ងឃ
 រឈ ើរប្តឈ ចកឋសីាង ត់រប ់ភិកខុ នី ជាបងបអូនល ីទាងំឡាយ ។ ភិកខុ នី
ឈនាោះ របផភីកិខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ចូរនាង
មាច  ់កុនិំយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ ចូរឈៅលច ូក
លច  ំឈោយលរហ ទចុោះ នាងមាច  ់ទាងំឡាយ កុឈំៅប្បកប្ែញកោប ឈ ើយ  ូ
មផភីិកខុ នីទាងំឡាយរូបដថ្ទ ប្ដលមានមារយាទដូចោប  មានកិតថិ ពធដូច
ោប  មានការចញិ្ចឹ មជីវតិដូចោប  ជាអបកឈបៀតឈបៀនភកិខុ នី ងឃ អបកបទិ ងំ
ឈទា រប ់ភិកខុ នីពួកផងោប  មានឈៅកបុង ងឃប្ដរ  ងឃមនិឈ ល ករអឝី
នឹងភកិខុ នីទាងំឡាយឈនាោះឈទ  ងឃឈ ល ករយា៉ា ងឈនោះ ប្តនឹងនាងមាច  ់
ទាងំឡាយ ឈោយឈ ចកឋីឈមើលង្គយ ឈោយឈពបលជាយ ឈោយោយ ន
អណំត់ ឈោយឈ ចកឋបីស្ត្ងគប ឈោយនាងមាច  ់ទាងំឡាយមានកមាវ ងំថយ
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ថ្វ ភកិខុ នីជាបងបអូនល ីទាងំឡាយហបឹងឯង ជាអបកឈៅលច ូកលច ឈំោយ
លរហ ទ មានមារយាទអាលកក ់មានកតិថិ ពធអាលកក ់មានការចញិ្ចឹ មជីវតិ
អាលកក់ ជាអបកឈបៀតឈបៀនភិកខុ នី ងឃ ជាអបកបិទ ងំឈទា រប ់ភិកខុ នីពួក
ផងោប  បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ នាងមាច  ់ទាងំឡាយចូរសាង តច់ាកពួក 
 ងឃ រឈ ើរប្តឈ ចកឋសីាង ត់រប ់ភកិខុ នី ជាបងបអូនល ីទាងំឡាយ ។ ភកិខុ នី 
ឈនាោះ កាលប្ដលភិកខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះ ក៏ឈៅប្តលបកាន់យា៉ា ង
ឈនាោះដប្ដល ភិកខុ នីឈនាោះ របផភីិកខុ នីទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយ 
ឈដើមផឲីរលោះបង់នូវវតទុ ឈនាោះ ដរាបដល់រលមប់បដីង ។ ឈបើភិកខុ នីឈនាោះ កាល
ប្ដលភិកខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ ដរាបដល់រលមប់បីដង លោះ 
បង់វតទុ ឈនាោះ ន ការលោះបង ់នដូឈចបោះឈនោះ ជាការលអ ឈបើមនិលោះបង់ឈទ 
ភិកខុ នីឈនោះកឋី កល៏តូវអាបតថ ិងាទិឈ   ជាយាវតតិយកៈ រួរបឈណឋ ញ
ឈចញចាក ងឃ ។ 

១៣- ពណ៌នាបាបសមាចារទុតយិសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ប មាចារទុតិយ ិកាខ បទទី ១៣ ដូចតឈៅ ៖  
  ករថ្វ “ឈ លយា៉ា ងឈនោះ (ឯវំ វបទយ្យ)” រឺ ឈ លយា៉ា ងឈនោះនឹងពួក
ភិកខុ នីទាងំឈនាោះប្ដល ងឃ ូធរ មនុភា នកមយឈហើយ ។  ករថ្វ “ប្ដលមាន
មារយាទដូចោប  (ឯវាចារា)” រ ឺ ប្ដលមានមារយាទយា៉ា ងឈនាោះ មាននយ័ថ្វ 
មារយាទរប ់ឈោកទាងំឡាយ ជាប្បបណា ភកិខុ នីទាងំឡាយកម៏ានមារយាទជា
ប្បបឈនាោះប្ដរ ។ កបុង ករទាងំពួង ក៏មាននយ័យា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  ករថ្វ 
“ឈោយឈ ចកឋីឈមើលង្គយ (ឧញ្ជាយ)” រឺឈោយឈ ចកឋីឈមើលលសាល ឈមើលឈថ្វក ។ 
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 ករថ្វ “ឈោយឈពបលជាយ (បរភិបវន)” រឺ ឈោយឈពបលជាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ពួក
ភិកខុ នីឈនោះនឹងឈធឝើអឝី” ។  ករថ្វ “ឈោយោយ នអណំត ់ (អកខនតិយា)” រឺ ឈោយការ
មិនអតល់ទា ំ មានន័យថ្វ ឈោយឈ ចកឋីឈលកាធ ។  ករថ្វ “ឈោយឈ ចកឋីបស្ត្ងគប 
(បវភស្ស)” រឺ ឈោយការឈ ល នាន ប់យា៉ា ងខាវ ងំ ។ មានន័យថ្វ ឈោយការបនាវ ច
តមការលបកា កមាវ ងំរប ់ែវួន ។  ករថ្វ “មានកមាវ ងំថយ (ទុពវលោ្)” រនឺាង
មាច  ់ទាងំឡាយជាអបកមានកមាវ ងំឈែាយ ។ របផលីជាបឈ ចកឋីថ្នការរួបរួមយា៉ា ង
ដូឈចបោះថ្វ “ឈោយឈ ចកឋីឈមើលង្គយផង ឈោយឈពបលជាយផង” កបុងទីទាងំពួង ។ 
 ករថ្វ “ចូរសាង ត់ (វិវិចចថ)” រឺ ចូរឈៅឈផសងៗ ោប  ។ មានន័យថ្វ ចូរលោះបងក់ារ
លចបូកលចបល់ឈោយកាយឬឈោយវាចា ប្ដលមនិ មល បឈចញ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុជរុំញថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ នាងមាច  ់ទាងំឡាយចូរ
ឈៅលច ូកលច ឈំោយលរហ ទចុោះ ចូរឈោកទាងំឡាយកុបំ្បកប្ែញកោប ឈ ើយ” ។ 
 ករដ៏ឈ  កបុង ិកាខ បទឈនោះ ក៏របផលីជាបតមនយ័ប្ដលឈ លកបុង ិកាខ បទទី 
១០ ។ 

ចបព់ណ៌នា ប មាចារទុតយិ ិកាខ បទទី ១៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១៤-១៥-១៦-១៧- សងឃអភទកសកិាា បទជាអដើម 
១៤- យា បន ភិកខនុ ី សមគ្គសស្ សងឃ្ស្ស បភទាយ បរកកបមយ្យ     

បភទនសំវតតនកិំ វា អធិករណំ សោទាយ បគ្គយហ តិបដ្ឋយ្យ សា 
ភិកខុន ី ភកិខុនហី ិ ឯវមស្ស វចនីយា ោបយយ្ សមគ្គស្ស បភទាយ 
បរកកមិ បភទនសំវតតនកិំ វា អធិករណំ សោទាយ បគ្គយហ         



701 
 



អដ្ដាស ិសបមតាយ្យ សបង្ឃន សមបគាា ហ ិសបង្ោ សបោាទោបន្ន 
អវិវទោបន្ន ឯកបុទទបសា ផាសុ វហិរតតីិ ។ ឯវញ្ច សា ភិកខុន ី
ភិកខុនហីិ វចុចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយ្យ សា ភកិខុនី ភិកខនុហីិ យាវ-
តតយិំ សមនភុាសិតព្វា តស្ស បដ្ិនសិ្សគាាយ ។ យាវតតយិបញ្ច 
សមនភុាសយិោន្ន ត ំ បដ្និិស្សបជជយយ្ ឥបចចតំ កុសលំ បន្ន បច 
បដ្ិនិសស្បជជយ្យ អយម្បិ ភិកខនុី យាវតតយិកំ ធមមំ អាបន្នា 
និស្ារណយីំ សង្ោទបិសសំ ។  

១៤- ភិកខុ នីណាមួយ ពាយាមបបំ្បក ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប  ឬលបកាន់ផគង
ឈ ើងនូវអធិករណ៍ ប្ដលនា ំងឃឲរប្បក កោ់ប ឈហើយតងំឈៅ ភិកខុ នី
ទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹងភិកខុ នីឈនាោះ យា៉ា ងឈនោះថ្វ នាងមាច  ់កុពំាយាម
បបំ្បក ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប ឈ ើយ ទាងំកុលំបកានផ់គងឈ ើងនូវអធកិរណ៍ 
ប្ដលនា ំងឃឲរប្បក កោ់ប ឈហើយតងំឈៅឈ ើយ នាងមាច  ់ចូរលពមឈលពៀង 
ជាមួយនឹង ងឃវញិឈៅ ឈល ោះថ្វ ងឃលពមឈលពៀងោប  រកីរាយរកោប  មនិ
វវិាទោប  មានឧឈទធ ជាមួយោប  ប្តងប្តឈៅជា ុែ បាយ ។ កាលប្ដល
ភិកខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះ ភិកខុ នីឈនាោះឈៅប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះដប្ដល 
លតូវភកិខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ ហាមល មភកិខុ នីឈនាោះអ ់
កណំត់បដីង ឈដើមផឲីរលោះបង ់ងឃឈភទកមយឈនាោះឈចញ ។ កាលឈបើភកិខុ នី
ទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយហាមល មលរប់បដីងឈហើយ ភិកខុ នីឈនាោះ
លោះបង់ ងឃឈភទកមយឈនាោះឈចញ ការលោះបង ់នដូឈចបោះឈនោះ ជាការលបថ្ព 
ឈបើពំុលោះបង់ឈទ ភិកខុ នីឈនោះ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ឈ យ្ ោះយាវតតិយកៈ  
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រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 
១៥- តស្ាបយវ បោ បន ភិកខុនយិា ភិកខុនបិយា បហានតិ អនុវតតកិា   

វគ្គវាទកិា ឯកា វា បទវ វា តិបសា្ វា តា ឯវំ វបទយយ្ុំ ោយោ្បយា  
ឯត ំ ភិកខនុ ឹ កញិ្ច ិ អវចុតថ ធមមវាទិន ី បចសា ភិកខុន ី វិនយវាទនិ ី    
បចសា ភិកខនុី អោហកបញ្ចសា ភិកខុន ី ឆនទញ្ច រុចញិ្ច អាទាយ       
បវាហរត ិ ជាន្នត ិ បន្ន ភាសត ិ អោហកបម្បតំ មមតតី ិ ។ តា        
ភិកខុនិបយា ភិកខនុហីិ ឯវមស្សុ វចនីយា ោយោ្បយា ឯវំ អវចតុថ   
ន បចសា ភកិខុនី ធមមវាទិនី ន បចសា ភិកខុនី វនិយវាទនិី ោយ្ោន-
ម្បិ សង្ឃបភបទា រុចចិតថ សបមតាយ្ោនំ សបង្ឃន សមបគាា ហ ិសបងោ្ 
សបោាទោបន្ន អវិវទោបន្ន ឯកបុទទបសា ផាសុ វហិរតតីិ ។ ឯវញ្ច 
តា ភិកខុនិបយា ភិកខនុីហ ិ វុចចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយ្យុំ តា        
ភិកខុនិបយា ភិកខុនហី ិ យាវតតយិំ សមនភុាសិតព្វា តស្ស            
បដ្ិនិសស្គាាយ ។ យាវតតយិបញ្ច សមនុភាសយិោន្ន ត ំ           
បដ្ិនិសស្បជជយ្យុ ំ ឥបចចត ំ កុសលំ បន្ន បច បដ្និិស្សបជជយ្យុ ំ ឥោប ិ
ភិកខុនិបយា យាវតតយិក ំ ធមមំ អាបន្នា និសា្រណីយ ំ         
សង្ោទិបសសំ ។ 

១៥- ភិកខុ នីទាងំឡាយ ជាអបកលបលពឹតថតមភិកខុ នី ប្ដលបបំ្បក ងឃឈនាោះឯង 
ឈហើយជាអបកឈ លលបកាន់ពួក ឈទាោះមួយរូបកឋី ពីររូបកឋី បីរូបកឋ ីភិកខុ នីទាងំ
ឈនាោះឈ លហាមភកិខុ នីទាងំឡាយប្ដលជាអបកបរ ុិទន យា៉ា ងឈនោះថ្វ  ូម
នាងមាច  ់ទាងំឡាយកុឈំ ល ករអឝីៗ នឹងភិកខុ នីឈនោះឈ ើយ ឈល ោះភកិខុ នី
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ឈនោះ ជាអបកឈ លលតូវតមធមផ៌ង ភិកខុ នីឈនោះ ជាអបកឈ លលតូវតមវនិ័យ
ផង មា៉ាងឈទៀត ភិកខុ នីឈនោះកាន់យកឈ ចកឋីឈពញចតិថនិងឈ ចកឋោីប់ចតិថ 
រប ់ពួកឈយើងឈទើបឈ ល នាងមាច  ់ដឹងឈ ចកឋីឈពញចតិថជាឈដើម រប ់
ពួកឈយើងឈទើបឈ ល អឈំពើឈនោះក៏ោប់ចិតថដល់ឈយើងទាងំឡាយ ។ ភកិខុ នី
ទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹងពួកភកិខុ នីទាងំឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ នាងមាច  ់
ទាងំឡាយ កុឈំ លយា៉ា ងហបឹងឈ ើយ ឈល ោះភកិខុ នីឈនោះ មិនប្មនជាអបក
ឈ លលតូវតមធម៌ឈទ ភកិខុ នីឈនោះ មិនប្មនជាអបកឈ លលតូវតមវនិយ័ឈទ 
នាងមាច  ់ទាងំឡាយ កុោំបច់ិតថនឹង ងឃឈភទឈ ើយ ចិតថរប ់នាងមាច  ់
ទាងំឡាយ ចូរលពមឈលពៀងជាមួយនឹង ងឃវញិ ឈល ោះថ្វ  ងឃលពមឈលពៀង
ោប  រកីរាយរកោប  មិនវវិាទោប  មានឧឈទធ ជាមួយោប  ប្តងប្តឈៅជា ុែ
 បាយ ។ កាលប្ដលភកិខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ងឈនោះ ភិកខុ នីទាងំឈនាោះ
ឈៅប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះដប្ដល លតូវភិកខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ 
ហាមល មភិកខុ នីទាងំឈនាោះ អ ់កណំត់បដីង ឈដើមផឲីរលោះបង់អឈំពើឈនាោះ
ឈចញ ។ កាលឈបើភកិខុ នីទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយហាមល មលរប់
បីដងឈហើយ ភិកខុ នីទាងំឈនាោះ លោះបងអ់ឈំពើឈនាោះឈចញ ការលោះបង់ ន
ដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាការលអ ឈបើលោះបង់ពំុ នឈទ ភិកខុ នីទាងំឈនោះ ក៏លតូវអាបតថិ
 ងាទិឈ   ឈ យ្ ោះយាវតតយិកៈ រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 

១៦- ភិកខុន ីបបនវ ទុពវចជាតកិា បហាត ិឧបទទសបរិយាបបននសុ សិកាា- 
បបទសុ ភិកខុនហី ិសហធមមិកំ វចុចោន្ន អតាាន ំអវចនយីំ កបរាត ិ
ោ ម ំអយោ្បយា កញិ្ច ិអវចតុថ កលោ្ណ ំវា បាបក ំវា វរិមថយោ្-
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បយា មម វចន្នយាត ិ ។ សា ភិកខុន ី ភិកខនុហីិ ឯវមសស្ វចនីយា 
ោយ្ោ អតាានំ អវចនយីំ អកាសិ វចនយីបមវ អយ្ោ អតាាន ំ     
កបរាត ុ អយោ្ប ិ ភិកខនុិបយា វបទតុ សហធបមមន ភិកខនុិបយាប ិ     
អយយ្ំ វកខនតិ សហធបមមន ឯវំ សំវ្ោ្ ហិ តស្ស ភគ្វបតា បរិសា   
យទទិំ អញ្ញមញ្ញវចបនន អញ្ញមញ្ញវុដ្ដាបបនន្នត ិ ។ ឯវញ្ច សា 
ភិកខុន ីភិកខុនហី ិវចុចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយ្យ សា ភិកខុន ីភិកខនុីហ ិ
យាវតតយិ ំសមនភុាសិតព្វា តស្ស បដ្ិនិស្សគាាយ ។ យាវតតយិ-
បញ្ច សមនភុាសិយោន្ន តំ បដ្ិនសិ្សបជជយ្យ ឥបចចត ំកុសល ំបន្ន 
បច បដ្និិស្សបជជយយ្ អយមប្ិ ភិកខុន ី យាវតតយិក ំ ធមមំ អាបន្នា 
និស្ារណយីំ សង្ោទបិសសំ ។ 

១៦- ឈបើភិកខុ នីមានភាពជាអបកប្ដលឈរពិ ក ឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ នីទាងំឡាយ
ឈ លលបឈៅតមធម៌ កបុង ិកាខ បទទាងំឡាយ ប្ដលរាបចូ់លកបុងឧឈទធ  
( តិឈមាកខ) ក៏ឈធឝើែវួនឲរឈរលបឈៅផងពំុ ន ឈោយ ករថ្វ  ូមនាង
មាច  ់ទាងំឡាយ កុនិំយាយ ករអឝីៗ  ឈទាោះលអកឋី អាលកក់កឋី នឹងែញុ ឈំ ើយ 
ចបំ្ណកខាងែញុកំម៏ិនឈ ល ករអឝីៗ ឈទាោះលអកឋី អាលកក់កឋី នឹងនាងមាច  ់
ទាងំឡាយប្ដរ  ូមនាងមាច  ់ទាងំឡាយ ឈប់និយាយលបឈៅែញុឈំៅ ។ 
ភិកខុ នីទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹងភិកខុ នីឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ នាងមាច  ់កុឈំធឝើ
ែវួនឲរឈរលបឈៅពំុ នដូឈចបោះឈ ើយ នាងមាច  ់ ចូរឈធឝើែវួនឲរឈរ ឋីលបឈៅ
 នផង ចបំ្ណកឯនាងមាច  ់ ចូរនិយាយ ឋីឈៅរកភិកខុ នីទាងំឡាយតម
 ហធម៌ រឺពុទនបផញ្ដតថិ ទាងំពួកភកិខុ នីក៏នឹងនិយាយ ឋីមករកនាងមាច  ់ 
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តម ហធម៌ប្ដរ ឈល ោះថ្វបរ ័ិទរប ់លពោះមានលពោះភារឈនាោះ ប្តង
ចឈលមើនឈ ើងឈោយអាការយា៉ា ងឈនោះ រឺឈោយ ករជាលបឈយាជនដ៍ល់ោប
នឹងោប  និងឈោយការញុងំោប នឹងោប ឲរឈចញចាកអាបតថិ ។ កាលប្ដល
ភិកខុ នីទាងំឡាយ និយាយយា៉ា ងឈនោះ ភកិខុ នីឈនាោះឈៅប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះ
ដប្ដល លតូវភកិខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ ហាមល មភិកខុ នីឈនាោះ 
អ ់កណំតប់ីដង ឈដើមផឲីរលោះបង់អឈំពើឈនាោះឈចញ ។ កាលឈបើភកិខុ នី
ទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយហាមល មលរប់បដីងឈហើយ ភិកខុ នីឈនាោះ 
លោះបង់អឈំពើឈនាោះឈចញ ការលោះបង ់នដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាការលអលបថ្ព ឈបើលោះ 
បង់ពំុ នឈទ ភិកខុ នីឈនោះ លតូវអាបតថិ ងាទិឈ   ឈ យ្ ោះយាវតតយិកៈ 
រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 

១៧- ភិកខនុី បបនវ អញ្ញតរ ំ គាម ំ វា និគ្មំ វា ឧបនសិ្ាយ វហិរត ិ      
កុលទូសិកា បាបសោចារា ។ តស្ា បោ បាបកា សោចារា 
ទិស្សនត ិ បចវ សយុ្យនត ិ ច កលុានិ ច តាយ ទុដ្ដាន ិ ទស្សនត ិ បចវ     
សុយ្យនតិ ច ។ សា ភិកខនុី ភកិខុនហីិ ឯវមសស្ វចនីយា អយោ្ បោ 
កុលទូសិកា បាបសោចារា អយ្ោយ បោ បាបកា សោចារា 
ទិស្សនតិ បចវ សុយយ្នតិ ច កុលានិ ចយ្ោយ ទុដ្ដានិ ទសិ្សនត ិ បចវ   
សុយ្យនតិ ច បកកមតយោ្ ឥមោហ អាវាសា អលបនត ឥធ វាបសន្នតិ ។ 
ឯវញ្ច សា ភិកខនុី ភិកខនុីហ ិ វុចចោន្ន តា ភិកខនុិបយា ឯវំ វបទយយ្ 
ឆនទគាមនិិបយា ច ភកិខុនិបយា បទាសគាមិនបិយា ច ភិកខនុិបយា 
បោហគាមិនិបយា ច ភកិខុនិបយា ភយគាមនិិបយា ច តាទិសកិាយ 
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អាបតតិយា ឯកចចំ បព្វាបជនត ិ ឯកចចំ ន បព្វាបជនតីតិ ។ សា ភិកខនុ ី
ភិកខុនហីិ ឯវមស្ស វចនីយា ោបយ្យ ឯវំ អវច ន ច ភិកខនុិបយា  
ឆនទគាមនិិបយា ន ច ភិកខុនបិយា បទាសគាមនិិបយា ន ច          
ភិកខុនិបយា បោហគាមនិិបយា ន ច ភិកខុនិបយា ភយគាមិនិបយា 
អយោ្ បោ កលុទូសិកា បាបសោចារា អយោ្យ បោ បាបកា 
សោចារា ទិស្សនត ិ បចវ សយុ្យនត ិច បកកមតយោ្ ឥមោហ អាវាសា 
អលបនត ឥធ វាបសន្នត ិ ។ ឯវញ្ច សា ភិកខុន ី ភិកខុនហី ិ វុចចោន្ន    
តបថវ បគ្គបណហយយ្ សា ភិកខុនី ភិកខុនហីិ យាវតតយិំ សមនភុា- 
សិតព្វា តស្ស បដ្ិនិស្សគាាយ ។ យាវតតយិបញ្ច សមនុភាសិយោន្ន 
តំ បដ្និិស្សបជជយយ្ ឥបចចតំ កសុល ំបន្ន បច បដ្និិស្សបជជយ្យ អយមប្ិ 
ភិកខុនី យាវតតិយកំ ធមមំ អាបន្នា និស្ារណយីំ សង្ោទិបសសំ ។ 

១៧- ភិកខុ នីចូលឈៅអាល ័យនឹងល ុកណា ឬនិរមណាមួយ ជាអបកលទុ ថលតកូល 
មានការលបលពឹតថអាលកក ់។ ការលបលពឹតថអាលកក់រប ់ភិកខុ នីឈនាោះឯង ល កដ
ជាឈរឈឃើញផង ឈរឮផង ទាងំលតកូលទាងំឡាយ ប្ដលភិកខុ នីលទ ុឋឈហើយ
ក៏ល កដជាឈរឈឃើញផង ឈរឮផង ។ ភិកខុ នីទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹង
ភិកខុ នីឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ នាងមាច  ់ នាងមាច  ់ជាអបកលទ ុថលតកូល ជាអបក
មានការលបលពឹតថអាលកក់ពិត ការលបលពឹតថរប ់នាងមាច  ់ ល កដជាឈរឈឃើញ
ផង ឈរឮផង ទាងំលតកូលទាងំឡាយប្ដលនាងមាច  ់លទុ ថឈហើយ ក៏ល កដ 
ជាឈរឈឃើញផងឈរឮផង នាងមាច  ់ចូរឈចញចាកអាវា ឈនោះឈៅ នាង
មាច  ់ពំុរួរនឹងឈៅទីឈនោះឈទ ។ កាលប្ដលភកិខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ង
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ឈនោះ ភិកខុ នីឈនាោះ លត បជ់ាថ្វឲរភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ យា៉ា ងឈនោះវញិថ្វ 
ភិកខុ នីទាងំឡាយ ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋីល ឡាញ់ផង ភិកខុ នីទាងំឡាយ 
 ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋី អប់ផង ភកិខុ នីទាងំឡាយ ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋី
លងង់ឈលវ ផង ភកិខុ នីទាងំឡាយ ុទនប្តលុោះកបុងឈ ចកឋីខាវ ចផង ឈល ោះភិកខុ នី
ទាងំឡាយបឈណឋ ញភិកខុ នីពួកែវោះ មិនបឈណឋ ញភិកខុ នីពួកែវោះ ឈោយអាបតថិ
ដូចប្តោប  ។ ភកិខុ នីទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹងភកិខុ នីឈនាោះ យា៉ា ងឈនោះថ្វ 
នាងមាច  ់កុនិំយាយយា៉ា ងឈនោះឈ ើយ ភិកខុ នីទាងំឡាយ មនិប្មនលុោះកបុង
ឈ ចកឋលី ឡាញ់ឈទ ភកិខុ នីទាងំឡាយ មិនប្មនលុោះកបុងឈ ចកឋ ីអប់ឈទ 
ភិកខុ នីទាងំឡាយ មិនប្មនលុោះកបុងឈ ចកឋលីងង់ឈលវ ឈទ ភិកខុ នីទាងំឡាយ មនិ
ប្មនលុោះកបុងឈ ចកឋខីាវ ចឈទ នាងមាច  ់ជាអបកលទ ុថលតកូល ជាអបកមានការ
លបលពឹតថអាលកក់ពិត ការលបលពឹតថអាលកក់រប ់នាងមាច  ់ ល កដជាឈរឈឃើញ
ផង ឈរឮផង ទាងំលតកូលទាងំឡាយប្ដលនាងមាច  ់លទុ ថឈហើយ កល៏ កដជា
ឈរឈឃើញផង ឈរឮផង នាងមាច  ់ចូរឈចញចាកអាវា ឈនោះឈៅ នាងមាច  ់
ពំុរួរនឹងឈៅកបុងទីឈនោះឈទ ។  កាលប្ដលភិកខុ នីទាងំឡាយ ឈ លយា៉ា ងឈនោះ 
ភិកខុ នីឈនាោះឈៅប្តលបកានដូ់ឈចាប ោះដប្ដល លតូវភិកខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុ
ភា នកមយ ហាមល មភកិខុ នីឈនាោះ អ ់កណំតប់ីដង ឈដើមផឲីរលោះបង់អឈំពើ
ឈនាោះឈចញ ។ ភិកខុ នីឈនាោះ កាលឈបើភកិខុ នីទាងំឡាយ ូធរ      មនុភា នកមយ
ហាមល ម ដរាបអ ់កណំត់បីដងឈហើយ លោះបងអ់ឈំពើឈនាោះឈចញ ន ការ
លោះបង ់នដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាការលបថ្ព ប្តឈបើលោះបង់ពំុ នឈទ ភកិខុ នីឈនោះ លតូវ
អាបតថិ ងាទិឈ   ឈ យ្ ោះយាវតតិយកៈ រួរបឈណឋ ញឈចញចាក ងឃ ។ 
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១៤-១៥-១៦-១៧- ពណ៌នាសងឃអភទសកិាា បទជាអដើម 

 អបក ិការបផលីជាបវនិិចឆយ័ តមនយ័ប្ដល នឈ លរួចមកឈហើយ កបុង
 ិកាខ បទទាងំ ៤ មាន ងឃឈភទ ិកាខ បទជាឈដើម ។ ភិកខុ នីប្តមា៉ាងមនិអាចបបំ្បក
 ងឃ នឈទ ប៉ាុប្នថអាចពាយាមបបំ្បកនិងលបលពឹតថតម ។  
 ឧទទដិ្ដា បោ អយោ្បយា សតតរស សង្ោទិបសសា ធោា នវ បឋោ
បតតិកា អដ្ឋ យាវតតយិកា បយស ំភិកខនុី អញ្ញតរ ំវា អញ្ញតរំ វា អាបជជត ិ
តាយ ភកិខុនិយា ឧភបតាសបង្ឃ បកខោនតត ំ ចរិតពវ ំ ចិណណោនតាាយ  
ភិកខុនិយា យតថ សយិា វីសតិគ្បណា ភកិខុនីសបងោ្ តតថ សា ភិកខុន ី     
អបពភតព្វា ឯកាយបិ បច ឩបន្ន វីសតគិ្បណា ភិកខុនីសបងោ្ តំ ភកិខុន ឹ    
អបពភយ្យ សា ច ភិកខនុ ី អនពភតិា តា ច ភិកខុនបិយា គារយាហ ។ អយ ំតតថ 
សាមីច ិ។ 
 បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថិឈ យ្ ោះ ងាទិឈ  ទាងំ ១៧ ែញុ លំពោះ
ករុណា ប្មឋងឈ ើងឈហើយ អាបតថិ ៩ ឈ យ្ ោះបឋមាបតថកិា អាបតថិ ៨ ឈ យ្ ោះយាវ-
តតយិកា បណាឋ អាបតថទិាងំ ១៧ ឈនោះ ភិកខុ នីអងគណា លតូវអាបតថិណា ភិកខុ នីអងគ
ឈនាោះលតូវលបលពឹតថបកខមានតថ កបុងឧភឈត ងឃ ភិកខុ នីលបលពឹតថចណិតមានតថឈហើយ ឈបើ
ភិកខុ នី ងឃពួក ២០ រូប មានកបុងទីណា ភិកខុ នី ងឃលតូវឲរអ ម នកមយ ចឈំ ោះភិកខុ នី
ឈនាោះ កបុងទីឈនាោះ ឈបើភកិខុ នី ងឃមនិលរប់ ២០ រូបឈទ ែឝោះ ូមផបី្ត ១ រូប ឲរអ ម ន
កមយចឈំ ោះភិកខុ នីឈនាោះ ភកិខុ នីឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ភកិខុ នី ងឃមិនឲរអ ម នកមយផង ភកិខុ នី
ទាងំឡាយឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វលតូវលពោះមានលពោះភារតិោះឈដៀលផង ។ ឈនោះជាសាមកីមយ 
កបុងឈរឿងឈនាោះ ។  
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តតថយ្ោបយា បុចាាមិ កចចិតថ បរិសុទាា ? ទតយិមប្ិ បចុាាម ិ កចចតិថ  
បរិសុទាា ? តតយិម្ប ិ បចុាាម ិ កចចិតថ បរិសុទាា ? បរិសុបទធតថយ្ោបយា 
តសាា តុណហ ី។ ឯវបមតំ ធារយាមិ ។ 

សង្ោទិបសសុបទទបសា និដ្ឋិបតា ។ 
ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរនាងមាច  ់ទាងំឡាយ កបុងអាបតថិទាងំឈនាោះ នាងមាច  ់

ទាងំឡាយ ជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប ់២ ដងឈទៀត 
នាងមាច  ់ទាងំឡាយ ជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ ៣ 
ដងឈទៀត នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? នាងមាច  ់ទាងំឡាយ ជា
អបកបរ ុិទនឈហើយកបុងអាបតថិទាងំឈនោះ ឈហតុឈនាោះឈទើប នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះ
ករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។  
 ចប់ ងាទិឈ  ុឈទធ  ។  
  ករថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ អាបតថិ ងាទិឈ   ១៧ ែញុ ំនឈលើកឈ ើង
ឈហើយ (ឧទទិដ្ដា បោ អយោ្បយា សតតរស សង្ោទិបសសា ធោា)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ អាបតថ ិងាទិឈ   មាន ១៧ យា៉ា ងឈនោះរឺ សាធារណ ងាទិឈ   
ប្ដលបញ្ដតថល រពនពួកភិកខុ  មាន ៧ យា៉ា ង, អសាធារណ ងាទិឈ   មាន ១០ 
យា៉ា ង ។  ករថ្វ “លតូវលបលពឹតថបកខមានតថកបុងឧភឈត ងឃ (ឧភបតាសបង្ឃ បកខ
ោនតតំ ចរិតពវំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ជាធមយតភកិខុ នីមនិមានបរវិា ឈទ ឈបើទុកណាជា
បិទ ងំអាបតថិក៏ឈោយ ក៏ប៉ាុប្នថនាងលតូវអាបតថទុិកកដ ឈល ោះការបទិ ងំឈនាោះជា
បចច័យ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ នីឈទាោះបទិ ងំកឋី មនិបិទ ងំកឋី ោច់ខាតលតូវប្ត
លបលពឹតថបកខមានតថ ។ កាលឈបើភិកខុ នីទាងំឡាយមិនអាច មាអ ត កបុងវហិារ ីមា ឬ
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ែណឍ  ីមាឈទ លតូវ មាអ ត ីមារប ់ែវួន និមនថរណចតុវរគ ឈោយកណំតយ់ា៉ា ង
តិច ឲរលបជុោំប  ឈហើយរបផឲីរបកខមានតថឈនាោះចុោះ ។ លប ិនឈបើអាបតថមិានប្តមួយ 
លតូវឈធឝើការលបកប (បយាជន្ន កាតព្វា) ទាក់ទងនឹងអាបតថមួិយ, លប ិនឈបើ
អាបតថមិាន ២ ឬ ៣ ឬក៏ឈលចើន មានឈដើមឈហតុប្តមួយ ឬមានឈដើមឈហតុឈផសងៗ ោប  
លតូវឈធឝើការលបកបទាកទ់ងនឹងអាបតថិនិងឈដើមឈហតុឈនាោះៗ ឈោយលបកានយ់ក
លបឈភទណាប្ដលលតូវការ បណាឋ វតទុ , ឈោតថ, នាម, និងអាបតថ ិ ប្ដល នឈ ល
ឈហើយ កបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនា ។  
 កបុងអាបតថិ ងាទិឈ  ឈនាោះ មាននិទ សនប៍ង្គា ញប្បបយា៉ា ងទាកទ់ង
នឹងបឋមាបតថិ (អាបតថទីិ ១) ដូចតឈៅ ៖ 
 ភិកខុ នីប្ដលលតូវអាបតថិឈនាោះឈហើយ លតូវចូលឈៅរកភិកខុ នី ងឃ ឈធឝើឧតថរា ងគៈ
ឈឆៀងសាយ មាខ ង ថ្វឝ យបងគលំពោះ ទារប ់ភិកខុ នីចា ់ទាងំឡាយ ឈហើយអងគុយលចឈហាង 
ផគងអញ្ជលី ឈ លចឈំ ោះភិកខុ នី ងឃយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
 “អហ ំ អបយយ្ ឯកំ អាបតតឹ អាបជជ ឹ ឧសយុ្យវាទំ, សាហ ំ អបយ្យ      
សង្ឃំ ឯកិស្ា អាបតតយិា ឧសយុ្យវាទាយ បកខោនតតំ យាចាមិ =បពិលត
នាងមាច  ់ ែញុ លំពោះករុណាលតូវអាបតថិមួយ ឈ យ្ ោះឧ ុយរវាទ, ែញុ ុំបំកខមានតថ ឈដើមផ ី
ឧ ុយរវាទាបតថិមួយ ចឈំ ោះ ងឃ” ។  

ភិកខុ នីអបក វ្  លបតិពលលតូវឲរភកិខុ នីរូបឈនាោះ ុយំា៉ា ងឈនាោះអ ់វារៈ ៣ ដង  
ឈហើយលតូវឈផថៀង ងឃថ្វ ៖ 
 “សុណាត ុបម អបយ្យ សបង្ោ អយ ំឥតថន្នាោ ភិកខនុី ឯកំ អាបតតឹ 
អាបជជ ិ ឧសយិ្យវាទ ំ សា សង្ឃ ំ ឯកិស្ា អាបតតិយា ឧសយុ្យវាទាយ 
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បកខោនតតំ យាចតិ យទទិំ សងឃ្ស្ស បតតកលលំ សបងោ្ ឥតថន្នាោយ 
ភិកខុនិយា ឯកិស្ា អាបតតិយា ឧសុយយ្វាទាយ បកខោនតត ំ ទបទយ្យ = 
បពិលតនាងមាច  ់ដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំភកិខុ នីឈ យ្ ោះឈនោះលតូវឧ ុយរវាទាបតថិ
មួយ នាងមាច  ់ ុបំកខមានតថ ឈដើមផឧី ុយរវាទាបតថិមួយ ចឈំ ោះ ងឃ, ឈបើ ងឃ
មានកាលដ៏ មរួរឈហើយ  ងឃរបផឲីរបកខមានតថ ឈដើមផឧី ុយរវាទាបតថមួិយ 
ដល់ភិកខុ នីឈ យ្ ោះឈនោះ” ។ ឈនោះជាញតថិ ។  
 “សុណាត ុ បម អបយយ្ សបង្ោ អយ ំ ឥតថន្នោ ភិកខុន ី ។ បប ។ 
ទុតយិម្ប ិ ។ បប ។ តតិយម្ប ិ ឯតមតថ ំ វទាម ិ ។ សណុាតុ បម អបយ្យ          
សបង្ោ ។ បប ។ សា ភាបសយ្យ ។ ទិននំ សបង្ឃន ឥតថន្នាោយ ភិកខនុិយា ឯ
កិស្ា អាបតតយិា ឧសុយ្យវាទាយ បកខោនតតំ មមតិ សង្ឃស្ស ។ តសាា 
តុណហ ី ។ ឯវបមត ំ ធារយាមិ = បពិលតនាងមាច  ់ដ៏ចឈលមើន  ូម ងឃសាឋ បែ់ញុ  ំ
ភិកខុ នីឈ យ្ ោះឈនោះ ។ ល ។ ជារលមប់ពីរដងផង ។ ល ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមឈ លនូវ
ឈ ចកឋីឈនោះ ជារលមប់បដីងផង ។ បពិលតនាងមាច  ់ដច៏ឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំ។ ល ។ 
នាងមាច  ់អងគឈនាោះ របផនិីយាយឈ ើង ។ បកខមានតថឈដើមផឧី ុយរវាទាបតថមួិយ 
ប្ដល ងឃឲរដល់ភកិខុ នីឈ យ្ ោះឈនោះ ោបច់ិតថដល់ ងឃ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជា
 ងឃឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀម
យា៉ា ងឈនោះ” ។  
 កបុងកាលចប់កមយវាចា ភកិខុ នីរូបឈនាោះលតូវ មាទានថ្វ “វតតំ សោទិយាម ិ
ោនតតំ សោទិយាមិ = ែញុ ំមាទាននូវតថ, ែញុ ំមាទាននូវមានតថ” រួចឈហើយលតូវ
ល ប់ដល់ ងឃ កាលឈបើភិកខុ នីឈនាោះចង់ឈៅឈោយោក់វតថឈចញ របផោីក់ចុោះកបុង
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កណាឋ លជនុំ ំងឃកបុងវហិារឈនាោះឯង កាលឈបើពួកភិកខុ នីឈចៀ ឈចញឈៅ របផោីក់
ចុោះ កបុង មាប កភ់ិកខុ នីប្តមួយរូប ឬភិកខុ នីជាោប  ឈោយឈ លថ្វ “វតតំ និកខបិាម,ិ 
ោនតត ំ និកខបិាមិ = ែញុ ូំមោក់វតថ, ែញុ ូំមោកម់ានតថ” ។ ប៉ាុប្នថការប្ដលល ប់
ឈហើយោក់ចុោះ កបុង មាប ក់ភិកខុ នីអារនថុកៈ ក ៏ន ។ ចាបត់ងំពីកាលប្ដលោក់
ចុោះវតថឈហើយ ភិកខុ នីរូបឈនាោះរប្មងឋិតកបុងឋានៈជាបកតតថវញិ ។ បនាធ ប់មក កបុង
កាលមុនអរុណរោះ ភិកខុ នី ៤ អងគ លតូវនាយំកភិកខុ នីរូបឈនាោះកនវងហួ ឈលឌឍុ ត ២ 
អពីំោមូបចារៈ និងវហិារូបចារៈរប ់ពួកភកិខុ នី ចុោះអពីំផវូ វធឈំៅអងគុយកបុងទីបិទ
 ងំ ឈោយរុឈមាភ តថ្លពឬរបងជាឈដើម ។  ូមផភីិកខុ  ៤ អងគក៏លតូវឈៅកបុងទីឈនាោះប្ដរ ។ 
លុោះឈៅឈហើយ លតូវអងគុយោច់ឈោយប្ ក (វសិុំ នសិីទិតពវ)ំ កបុងទីមនិឆ្ង យអពីំ
ពួកភិកខុ នី លោឈនាោះ ភិកខុ នីរូបឈនាោះ លតូវ មាទានវតថតមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយ 
ឈនាោះឯង រួចរបផលី បដ់ល់ភកិខុ នី ងឃជាមុន យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ដ៏
ចឈលមើន ែញុ ំនលតូវនូវអាបតថិមួយ ឈ យ្ ោះឧ ុយរវាទ ែញុ ំន ុបំកខមានតថឈដើមផ ី
ឧ ុយរវាទាបតថិមួយ នឹង ងឃរួចឈហើយ ។ ទាងំ ងឃក ៏នឲរបកខមានតថឈដើមផ ី
ឧ ុយរវាទាបតថិ ដល់ែញុ ឈំហើយប្ដរ ។ ែញុកំពុំងលបលពឹតថមានតថ ។ បពិលតនាងមាច  ់ដ៏
ចឈលមើន ែញុ ូំមល ប់  ូម ងឃចាទុំកនូវែញុថំ្វ “ភិកខុ នីរូបឈនោះល ប”់ ។ បនាធ បម់ក 
ភិកខុ នីរូបឈនាោះលតូវឈៅកាន ់មាប ក់រប ់ភកិខុ ងឃ ឈហើយល ប់យា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលត
ឈោកដច៏ឈលមើនដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណា នលតូវនូវអាបតថមួិយ ។ ល ។ បពិលត
ឈោកដច៏ឈលមើនដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណា ូមល ប ់ ូម ងឃចាទុំកនូវែញុថំ្វ “ភិកខុ នី
រូបឈនោះល ប់” ។ លុោះល ប់ដូឈចបោះឈហើយ លតូវឈៅអងគុយកបុង មាប ក់រប ់ភិកខុ នី ងឃ
វញិ ។ ចាបត់ងំពីកាលឈនាោះមក ភិកខុឬភកិខុ នីលតូវទុកភិកខុ នីជារលមប់ពីរឲរ នជា
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ោប  ឈហើយ ឹមឈចៀ ឈចញ ឈនោះចាត់ថ្វ នលបលពឹតថមានតថពិត កបុងឧភឈត ងឃ ។ 
ដរាបណាអរុណមនិទាន់រោះឈ ើងឈៅឈ ើយ ដរាបឈនាោះ ភិកខុ នីរូបឈនាោះលតូវប្តល ប់
ដល់ភិកខុឬភិកខុ នី ប្ដលែវួន នឈឃើញ ។ កាលឈបើអរុណរោះឈ ើង ភកិខុ នីរូបឈនាោះលតូវ
ោក់ចុោះនូវតថ ឈហើយឈៅកានល់ឈំៅវញិ ។ ភិកខុ នីរូបឈនាោះរបផកីាន់យកអរុណ ៥-
១០ តមរឈបៀបយា៉ា ងឈនោះ ។ ប៉ាុប្នថភិកខុ នីប្ដលោក់វតថចុោះឈហើយ កាលឈបើមិនមាន
អារនថុកៈឈទ លតូវល ប់ភកិខុ និងភកិខុ នីឲរ ន ៤ រូបជាឈរៀងរាល់ថ្ថង កាលឈបើមានអា
រនថុកៈ លតូវល បអ់ារនថុកៈទាងំអ ់ លតវូលបតបិតថឲិរលបថ្ព ៥-១០ ថ្ថង តមនយ័ប្ដល
 នឈ លឈហើយ កបុង រវិា ិកកខននកៈ១ ។  ូមឈ ល ឈងខបកបុងការលបតិបតថឈិនោះ
ប្តលតមឹឈនោះចុោះ ។ ចបំ្ណកឯឈ ចកឋីពិសាឋ រ មានប្ចងកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកា ។  

 ករថ្វ “ភកិខុ នីប្ដលលបលពឹតថមានតថឈហើយ (ចណិណោនតាាយ ភិកខនុិយា)” 
 នឈ ចកឋថី្វ កបុងកាលណា ភិកខុ នី នលបលពឹតថមានតថយា៉ា ងឈនោះ កបុងកាលឈនាោះ 
ភិកខុ នីរូបឈនាោះលតវូឈធឝើអ ម នកមយ តមន័យប្ដលឈ លឈហើយថ្វ “យតថ សយិា      
វីសតិគ្បណា ភកិខុនសីបង្ោ = ភកិខុ នី ងឃមានពួក ២០ រូប មានកបុងទីណា” 
ដូឈចបោះជាឈដើម ។  ករដ៏ឈ    ុទន ឹងប្តមានឈ ចកឋងី្គយយល់លសាប់ឈហើយ ។  

ពណ៌នា ងាទិឈ  កបុងភិកខុ នី តឈិមាកខ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

                                                           
១
 វ.ិ ចុលវ. ៩/២០០ ។ 
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និសសគគយិកណឍ  
និសសគគិយបាចិតថយិៈ ៣០ សកិាា បទ 

ឥបម បោ បនយោ្បយា តឹស និស្សគ្គយិា បាចតិតិយា ធោា ឧបទទស ំ
អាគ្ចឆនត ិ។  

បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈទាងំឡាយ ៣០ 
ឈនោះឯង មកកាន់ឧឈទធ  ។  

១- បតថវគគ 
១- បតថសនបចិយសកិាា បទ 

១- យា បន ភិកខុន ីបតតសននិចយំ កបរយ្យ និសស្គ្គយិំ បាចតិតយិំ ។ 
១- ភិកខុ នីណាមួយ ឈធឝើឈ ចកឋី នស ំលត ភិកខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគិយ ចិតថយិៈ ។ 

១- ពណ៌នាបតថសនបចិយសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបតថ នបិចយ ិកាខ បទទី ១ ថ្នអាទិវរគ កបុងពួក  
និ សរគយិ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈធឝើឈ ចកឋី នស ំលត (បតតសននិចយំ កបរយ្យ)” រឺឈធឝើការ នស ំ
 លត ។ មាននយ័ថ្វ អធោិឌ ន នមួយថ្ថងកឋី មិន នវកិបផកឋី ឈហើយទុកោក ់លត
ប្ដលរួរអធោិឌ ន ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនឆពឝរគិ
យភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុ នស ំលតទុក ។ កថ្វមរគ (លោំបថ់្នការឈ ល) ដ៏
ឈ   របផលីជាបឈៅតមន័យប្ដល នឈ ល កបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនា ។ ចូរ
កណំតច់ណំាថំ្វ កបុង តិឈមាកខវណតនា ភកិខុ លតូវអាបតថ ិ ឈល ោះទុកឲរកនវងហួ 
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លតឹម ១០ ថ្ថង កបុងទីឈនោះ ភិកខុ នីលតូវអាបតថ ិ ឈល ោះទុកឲរកនវងហួ លតឹម ១ ថ្ថង ។ 
 ិកាខ បទឈនាោះនិង ិកាខ បទឈនោះ ឈផសងោប  លតឹមប្តប៉ាុឈណតោះឯង ។  ករដ៏ឈ   រឺ
 ុទនប្តមាននយ័ដូចៗ ោប  ។ 

ចប់ពណ៌នាបតថ នបិចយ ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- អកាលចីវរសកិាា បទ 
២- យា បន ភិកខុនី អកាលចីវរំ កាលចីវរនត ិអធដិ្ឋហតិាា ភាជាបបយ្យ 

និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 
២- ភិកខុ នីណាមួយ អធោិឌ នអកាលចីវរ ឲរជាកាលចីវរ ឈហើយឈលបើោប ឲរប្ចក 
ភិកខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគយិ ចតិថិយៈ ។   

២- ពណ៌នាអកាលចីវរសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអកាលចីវរ ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អកាលចីវរ (អកាលចីវរំ)”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុ នី ន
លកាលកឋិន ចីវរឈកើតឈ ើងកបុងប្ែកឋនិ (កឋិនោស) កាលឈបើមនិ នលកាល
កឋិនឈទ ចីវរឈកើតឈ ើងកបុងកាលដថ្ទពីប្ែចីវរ (ចីវរោស) មួយឈទៀត ចីវរណា
ប្ដលទាយកលបឈរនកបុងកាល ។ ប្ដលឈៅថ្វ ចីវរប្ដលទាយកលបឈរន  នដល់ 
ចីវរប្ដលទាយកមានបណំងនឹងលបឈរន ឈហើយតមកល់ទុកឈទៀប ទមូលលបឈរន 
ឈោយល បថ់្វ “ ូមភិកខុ នីជួបជុោំប ឈហើយ ប្ចកោប ចុោះ” ឬថ្វ “ែញុ លំបឈរនចីវរឈនោះ
ដល់រណៈ ចីវរឈនោះចឈំ ោះឈោកមាច  ់” ។  រុបឈ ចកឋីមក កាលឈបើភកិខុ នី
អធិោឌ នអកាលចីវរឈនាោះឲរជាកាលចីវរ ឈហើយប្ចកោប  នាងលតូវអាបតថិទុកកដ កបុង
លបឈយារឈនាោះ ។ ចីវរណាប្ដលែវួន នមក ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ ។ ឈទាោះបលីោះ
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ឈចញឈហើយ  នមកវញិក៏ឈោយ កឈ៏ៅប្តលតូវបឈង្គអ នឈៅកបុងការឲរដូចឈដើម  
(យថាទាន) ។  ូមផកីបុង ិកាខ បទដថ្ទ ឲរប្តមាន ភាពប្បបឈនោះ រឺ ុទនប្តមាន
ន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុអធោិឌ នអកាលចីវរឲរជាកាលចីវរឈហើយប្ចកោប  ។ ភិកខុ នីមាន
ឈ ចកឋី ងសយ័កបុងអកាលចីវរ, ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វជាអកាលចីវរ កបុង
កាលចីវរ និងភកិខុ នីមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។ 
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧបភាសុ កាលចីវរសញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វកាលចីវរ 
កបុងកាលទាងំពីរ  

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ រឺ ៖ 
១- អកាលចីវរតា  = អកាលចីវរ 
២- តថាសញ្ញតិា  = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអកាលចីវរឈនាោះប្មន 
៣- កាលចីវរនតិ អធដិ្ដាយ បលបសន ភាជាបនំ = ឈលបើឈល អធោិឌ នជា
កាលចីវរឈហើយប្ចកោប  

៤- បដ្លិាបភា =  នមក 
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 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 
(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ
កមយ, វចកីមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាអកាលចីវរ ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- ចីវរបរវិតថនសកិាា បទ 
៣- យា បន ភិកខនុី ភិកខុនិយា សទធឹ ចីវរំ បរិវបដ្ដអតាា សា បចាា ឯវ ំ          

វបទយយ្ ហនទបយ្យ តយុហ ំចីវរំ អាហរ បម ត ំចីវរ ំយ ំតយុហ ំតយុហបមបវតំ 
យំ មយហំ មយហបមបវតំ អាហរ បម ត ំសកំ បចាោហរាតិ អចឆិបនទយ្យ វា 
អចឆនិ្នោបបយ្យ វា នសិ្សគ្គយិំ បាចិតតយិ ំ។ 

៣- ភិកខុ នីណាមួយ បឋូ រចីវរនឹងភិកខុ នីផងោប  ឈហើយភិកខុ នីឈនាោះលត ប់ឈ លយា៉ា ង
ឈនោះ កបុងកាលជាខាងឈលកាយថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ឈណាើ យចុោះ នាងមាច  ់
ចូរយកចីវររប ់នាងមាច  ់ឈៅវញិចុោះ នាងមាច  ់ចូរឲរចីវរឈនាោះមកែញុ វំញិ 
ចីវរណារប ់នាងមាច  ់ ចីវរឈនាោះជារប ់នាងមាច  ់ដប្ដល ចីវរណាជា
រប ់ែញុ  ំចីវរឈនាោះជារប ់ែញុដំប្ដលវញិ នាងមាច  ់ចូរឲរចីវរឈនាោះមកែញុ  ំនាង 
មាច  ់ចូរនាយំកចីវររប ់នាងមាច  ់ឈៅវញិចុោះ ឈហើយដឈណឋើ មយកឈោយ
ែវួនឯងកឋី ឈលបើឈរឲរដឈណឋើ មយកកឋី ភកិខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគិយ ចតិថិយៈ ។ 

៣- ពណ៌នាចីវរបរវិតថនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចីវរបរវិតថន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈណាើ យចុោះ (ហនទ)” រឺ ចូរយកចុោះ ។  ករថ្វ “ដឈណឋើ មយក   
(អចឆបិនទយ្យ)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ នីដឈណឋើ មយកឈោយែវួនឯង នាងលតូវ
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អាបតថបិ្តមួយ ឈបើទុកណាជាចីវរឈលចើនចងទុកជាមួយោប ក៏ឈោយ កបុងចីវរឈលៅអពីំ
ឈនោះ នាងលតវូអាបតថិឈលចើន ឈោយរាបត់មចនួំនវតទុ  ឯកបុងការឈលបើអបកដថ្ទឲរដឈណឋើ ម
យកមក កាលឈបើភិកខុ នីបង្គគ ប់ប្តមួយដង នាងក៏លតវូអាបតថបិ្តមួយប្ដរ ឈទាោះបីឈរ
ដឈណឋើ មឈលចើនដងក៏ឈោយ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុបឋូ រចីវឈហើយដឈណឋើ មយកមកវញិ ។ សាណតថិកៈ, តិក ចិតថិយៈ ។ 
តិកទុកកដ កបុងបរកិាខ រដថ្ទ ។  ូមផកីបុងចីវររប ់អនុប មផនាប  ក៏ជាតកិទុកកដប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- យា បន តាយ វា ទយិ្យោន ំគ្ណាហតិ = ភិកខុ នីប្ដលកាន់យកចីវរប្ដល
ភិកខុ នីរូបឈនាោះលបឈរនវញិ 

២- តសា្ វា វិស្ាសំ គ្ណាហតិ = ភកិខុ នីប្ដលកានយ់កឈោយឈ ចកឋី
 បិទនសាប ល ចឈំ ោះភកិខុ នីរូបឈនាោះ 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា  = ឧប មផនាប  
២- បរិវតតតិចីវរស្ស វិកប្បនូបគ្តា = ចីវរប្ដលបឋូររួរដល់ការវកិបផ ន 
៣- សកសញ្ជាយ អចឆនិទនំ វា អចឆនិ្នោបនំ វា = ដឈណឋើ មយកែវួនឯង ឬឈលបើ 



719 
 



ឈរឲរដឈណឋើ មយកមក ឈោយ មាគ ល់ថ្វជារប ់ថ្នែវួន 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ
កមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
ទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាចីវរបរវិតថន ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- អញ្ដវិញ្ញដ បនសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខុន ី អញ្ញ ំ វិញ្ជាបបតាា អញ្ញ ំ វិញ្ជាបបយ្យ និស្សគ្គយិ ំ       

បាចតិតយិំ ។ 
៤- ភិកខុ នីណាមួយ  ុរំប ់ដថ្ទ ឈហើយ ុរំប ់ឯឈទៀតវញិ ភកិខុ នីឈនាោះលតវូ
និ សរគយិ ចិតថយិៈ ។ 

៤- ពណ៌នាអញ្ដវិញ្ញដ បនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអញ្ដវញិ្ញដ បន ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ ុ ំ(វិញ្ជាបបតាា)” រឺ ុឈំោយឲរឈរដឹងថ្វ “អបកនាវំតទុ ឈ យ្ ោះឈនោះ
មក” ។  ករថ្វ “ ុរំប ់ឯឈទៀតវញិ (អញ្ញ ំ វញិ្ជាបបយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ ឈៅ
ឈពលប្ដលទាយក ួរថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ នាងមាច  ់មិន បាយឬ ? ឈតើឲរែញុ ំ
លពោះករុណានាអំឝមីក ?” ភិកខុ នីបដិឈ ធនូវវតទុ ប្ដល ុពីំមុន មានបណំងនឹងយក
វតទុ ឈនាោះផង វតទុឯឈទៀតផង ឈទើប នជា ុវំតទុដថ្ទឈទៀតអពីំវតទុ ឈនាោះ នាងលតូវ
អាបតថទុិកកដ កបុងែណៈ ុ ំ។ វតទុ ឈនាោះជានិ សរគយិ កបុងែណៈប្ដល នមក ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី  
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ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុវំតទុដថ្ទ ឈហើយ ុរំប ់ឯឈទៀត ។ តិក ចិតថយិៈ ។ កបុងវតទុមិន
ប្មនដថ្ទ (អនបញ្ញ) ជាទឝិកទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនបញ្ញ អញ្ញសញ្ជាយ បន = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វវតទុឯឈទៀត 
កបុងវតទុមិនប្មនជារប ់ឯឈទៀត 

២- តសម ឹ អប្បបហាបនត បុន តបញ្ញវ = ភិកខុ នី ុវំតទុដថ្ទឈនាោះឈទៀត ឈៅឈពល
ប្ដលវតទុ ឈនាោះមនិលយមលោន់ 

៣- អបញ្ញនបិ អបតថ សតិ បតន សទធឹ អញ្ញញ្ច យំ វញិ្ញតតំ = ភិកខុ នីកាលឈបើ
មានឈ ចកឋលីតូវការឈោយវតទុដថ្ទ ក៏ ុវំតទុដថ្ទជាមួយនឹងវតទុ ឈនាោះ 

៤- តបតា បច អញ្ញ ំ សមគ្្ឃតរ ំ បហាតិ ឥមំ អានិសំសំ ទបស្សតាា សទុធ ំ   
អញ្ញបមវ វិញ្ជាបបនតយិា = ភិកខុ នី ឈបើមានវតទុដថ្ទឈ យើឬថ្ថវជាងវតទុ ឈនាោះ 
 ប្មឋងអានិ ងសឈនោះឈហើយ  ុបំ្តវតទុដថ្ទ ុទន 

៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បលបសន គ្បហតកុាមតា  = បណំងចងក់ាន់យកឈោយឈល  
២- អញ្ញស្ស វិញ្ជាបនំ   =  ុវំតទុឯឈទៀត 
៣- បដ្ិលាបភា    =  នមក 
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  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ 
(រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ចប់ពណ៌នាអញ្ដវញិ្ញដ បន ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥-អញ្ដអចតាបនសកិាា បទ 
៥- យា បន ភកិខុន ី អញ្ញ ំ បចតាបបតាា អញ្ញ ំ បចតាបបយ្យ និសស្គ្គយិ ំ    

បាចតិតយិំ ។ 
៥- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរទិញរប ់ដថ្ទ ឈហើយលត បឲ់រឈរទិញរប ់ឯឈទៀត
វញិ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគយិ ចិតថយិៈ ។ 

៥- ពណ៌នាអញ្ដអចតាបនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអញ្ដឈចតបន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឲរឈរទិញវតទុដថ្ទ (អញ្ញ ំ បចតាបបតាា)” រឺ ឲរបឋូ រនូវវតទុដថ្ទ 
ឈោយកបផយិភណឍ រប ់ែវួនថ្វ “អបកចូរនាវំតទុ ឈ យ្ ោះឈនោះមក” ។  ករថ្វ “លត ប់
ឲរឈរទិញរប ់ឯឈទៀត (អញ្ញ ំ បចតាបបយ្យ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុ នី មាគ ល់ថ្វ 
“ឈរឲរវតទុ ឈនោះដល់អញយា៉ា ងឈនោះឈហើយ មុែប្តនឹងនាមំកនូវវតទុឯឈទៀត ឈហើយក៏
និយាយថ្វ “អាតយ មិនលតូវការវតទុ ឈនោះឈទ អបកចូរនាវំតទុ ឈ យ្ ោះឈនោះមកឲរអាតយ ” រួច
ទិញវតទុដថ្ទអពីំវតទុ ឈនាោះ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈទិញ ។ កបុងែណៈ
 នមក វតទុ ប្ដលនាមំកឈោយតថ្មវឈនាោះឬតថ្មវឈផសងពីឈនាោះ ចាត់ថ្វជានិ សរគិយ ។ 
 ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៤ ។  

ចប់ពណ៌នាអញ្ដឈចតបន ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៦- បឋមសងឃកិអចតាបនសកិាា បទ 
៦- យា បន ភិកខុន ី អញ្ញទតថិបកន បរកិាាបរន អញ្ញុទទសិិបកន             

សង្ឃិបកន អញ្ញ ំបចតាបបយយ្ នសិ្សគ្គយិ ំបាចិតតយិំ ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរទិញរប ់ដថ្ទឈោយបរកិាខ រប្ដលទាយកលបឈរនឈដើមផ ី
លបឈយាជន៍វតទុដថ្ទ ឈរឧទធិ ឈដើមផវីតទុដថ្ទជារប ់ ងឃ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ
និ សរគយិ ចិតថយិៈ ។ 

៦- ពណ៌នាបឋមសងឃកិអចតាបនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ងឃកិឈចតបន ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ប្ដលទាយកលបឈរនឈដើមផលីបឈយាជន៍វតទុដថ្ទ (អញ្ញទតថិបកន)” 
រឺ ប្ដលឈរលបឈរនឈដើមផលីបឈយាជនដ៍ល់វតទុដថ្ទ ។  ករថ្វ “ឈរឧទធិ ឈដើមផវីតទុ
ដថ្ទ (អញ្ញទុទិសិបកន)” រឺ ប្ដលឈរលបឈរនឧទធិ ចឈំ ោះវតទុដថ្ទ ។  ករថ្វ 
“រប ់ ងឃ (សង្ឃិបកន)” រឺ ប្ដលឈរបរចិាច រចឈំ ោះ ងឃ ។  ករថ្វ “ឈោយ
បរកិាខ រ (បរិកាាបរន)” រឺ ឈោយកបផយិភណឍ  ។  ករថ្វ “ឲរឈរទិញរប ់ដថ្ទ  
(អញ្ញំ បចតាបបយ្យ)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុ នីឲរឈរបឋូរវតទុដថ្ទ ឈោយបរកិាខ រប្ដល
ទាយកលបឈរនកណំត់ឧទធិ ថ្វ “ ូមនាងមាច  ់ទាងំឡាយឈលបើល  ់វតទុ ឈ យ្ ោះ
ឈនោះ”, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងលបឈយារ ។ កបុងែណៈ នមក វតទុ ឈនាោះជា
និ សរគយិ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនរូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឈរទិញរប ់ដថ្ទ ឈោយបរកិាខ រដូឈចាប ោះ ។ តិក ចិតថ-ិ
យៈ ។ ទឝិកទុកកដ ឈល ោះវតទុ ប្ដលទាយកលបឈរនមិនប្មនឈដើមផលីបឈយាជន៍វតទុដថ្ទ ។  
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 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តសម ឹ បន អនញ្ញទតថិកសញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វវតទុ
ប្ដលទាយកលបឈរនមិនប្មនឈដើមផលីបឈយាជន៍វតទុដថ្ទ កបុងវតទុ ឈនាោះ 

២- បសសក ំឧបបននតយិា = ភិកខុ នីបឈង្គអ នឈៅវតទុដ៏ឈ   ល់ 
៣- តុបមហហ ិឯតទតាាយ ទិបន្នា អោហកញ្ច ឥមនិ្ន ន្នម អបតាាតិ សាមិបក 

អបបលាបកតាា ឧបបននតយិា = ភិកខុ នីបឈង្គអ នឈៅឈោយល បម់ាច  ់ឈរថ្វ 
“ពួកអាតយ លតូវការវតទុ ប្ដលអបកទាងំឡាយ នលបឈរន ឈដើមផលីបឈយាជន៍ 
វតទុ ឈនោះ” ។  

៤- យទា ភកិខុនិបយា វហិារម្ប ិ ឆប្ឌតាា បកកមនតិ ឯវរបូាសុ អាបទាស ុ
ឧបបននតីន ំ= ពួកភកិខុ នីប្ដលបឈង្គអ នឈៅកបុងអនថរាយមាន ភាពប្បបឈនោះ 
ឈៅឈពលប្ដលមានពួកភកិខុ នីឈ ោះបង់វហិារឈហើយឈចៀ ឈចញឈៅ 

៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៤ ។  
ចប់ពណ៌នាបឋម ងឃកិឈចតបន ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

  
៧- ទុតិយសងឃកិអចតាបនសកិាា បទ 

៧- យា បន ភកិខុនី អញ្ញទតថិបកន បរកិាាបរន អញ្ញទុទិសិបកន សង្ឃិបក
ន សញ្ជាចិបកន អញ្ញំ បចតាបបយ្យ និស្សគ្គយិំ បាចតិតយិំ ។ 
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៧- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរទិញវតទុដថ្ទ ឈោយបរកិាខ រប្ដលទាយកឲរឈដើមផ ី
លបឈយាជន៍វតទុដថ្ទ ឲរចឈំ ោះវតទុដថ្ទជារប ់ ងឃ ឈោយវតទុ ប្ដល ុំ
ឈោយែវួនឯង ភិកខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគយិ ចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាទុតយិសងឃកិអចតាបនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិ ងឃកិឈចតបន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈោយវតទុ ប្ដល ុឈំោយែវួនឯង (សញ្ជាចិបកន)” រ ឺឈោយវតទុ
ប្ដល ុឈំោយែវួនឯងផង ។ ឈ ចកឋីប្បវកោប កបុង ិកាខ បទឈនោះ ប្តឈៅលតង់ឈនោះឯង ។ 
ឯ ករដឈ៏   រឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៦ ។ 

ចបព់ណ៌នាទុតយិ ងឃកិឈចតបន ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
  

៨- បឋមគណិកអចតាបនសកិាា បទ 
៨- យា បន ភកិខុនី អញ្ញទតថិបកន បរកិាាបរន អញ្ញុទទិសិបកន មហាជ-

និបកន អញ្ញ ំបចតាបបយ្យ និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ 
៨- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរទិញវតទុដថ្ទ ឈោយបរកិាខ រប្ដលឈរឲរឈដើមផ ី
លបឈយាជនវ៍តទុដថ្ទ ឲរចឈំ ោះវតទុដថ្ទជារប ់រណៈ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវ   
និ សរគយិ ចិតថយិៈ ។ 

៨- ពណ៌នាបឋមគណិកអចតាបនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរណិកឈចតបន ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “រប ់រណៈ (មហាជនិបកន)” រឺ ប្ដលឈរបរចិាច រដល់រណៈ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ ប្បវកអពីំ ិកាខ បទទី ៦ ប្តឈៅលតងឈ់នោះឯង ។  
ចប់ពណ៌នារណិកឈចតបន ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៩- ទុតយិគណិកអចតាបនសកិាា បទ 
៩- យា បន ភកិខុនី អញ្ញទតថិបកន បរកិាាបរន អញ្ញុទទិសិបកន មហាជ-

និបកន សញ្ជាចិបកន អញ្ញ ំបចតាបបយ្យ និស្សគ្គិយ ំបាចតិតយិំ ។ 
៩- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរទិញវតទុដថ្ទ ឈោយបរកិាខ រប្ដលឈរឲរឈដើមផលីបឈយាជន ៍
វតទុដថ្ទ ឈរឲរចឈំ ោះវតទុដថ្ទជារប ់រណៈ និងឈោយវតទុ ប្ដល ុឈំោយ
ែវួនឯង ភិកខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគិយ ចតិថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាទុតយិគណិកអចតាបនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរណិកឈចតបន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈោយវតទុ ប្ដល ុឈំោយែវួនឯង (សញ្ជាចិបកន)” ឈនោះ រឺជា
 ករប្ដលឈៅ ល់អពីំ ិកាខ បទទី ៨ ។  

ចប់ពណ៌នារណិកឈចតបន ិកាខ បទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
  

១០- បុគគលកិអចតាបនសកិាា បទ 
១០- យា បន ភកិខនុី អញ្ញទតថិបកន បរកិាាបរន អញ្ញទុទិសិបកន         

បុគ្គលិបកន សញ្ជាចិបកន អញ្ញ ំបចតាបបយ្យ និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 
១០-  ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរទិញវតទុដថ្ទ ឈោយបរកិាខ រប្ដលឈរឲរ ឈដើមផលីបឈយាជន ៍
វតទុដថ្ទ ឈរឲរចឈំ ោះវតទុដថ្ទ ជារប ់បុរគល និងឈោយវតទុ ប្ដល ុឈំោយ
ែវួនឯង ភិកខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគិយ ចតិថិយៈ ។ 

១០- ពណ៌នាបគុគលកិអចតាបនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបុរគលិកឈចតបន ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ជារប ់បុរគល (បុគ្គលិបកន)” រឺ ជារប ់ប្ដលឈរបរចិាច រចឈំ ោះ 
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ភិកខុ នីមួយរូប ។  ករថ្វ “ឈោយវតទុ ប្ដល ុឈំោយែវួនឯង (សញ្ជាចិបកន)” រឺ 
ឈោយវតទុ ប្ដល ុឈំោយែវួនឯង ។  ករថ្វ “ឲរឈរទិញវតទុដថ្ទ (អញ្ញំ បចតាបបយ្យ)” 
 នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភកិខុ នីឲរឈរទិញវតទុដថ្ទ ឈោយវតទុ ប្ដលឈរលបឈរនចឈំ ោះ 
នាងលតូវអាបតថិទុកកដ កបុងលបឈយារ ។ កបុងែណៈ នមក វតទុ ឈនាោះជានិ សរគយិ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឈរទិញវតទុដថ្ទ ឈោយបរកិាខ រប្បបឈនាោះ ។ ឯ ករដឈ៏   រឺ
 ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៦ ។  

ចបព់ណ៌នាបុរគលិកឈចតបន ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
បតថវរគទី ១ ចប់ ។  

 
២- ចីវរវគគ 

១- គរបុាវុរណសកិាា បទ 

១- គ្របុាវរុណំ បន ភិកខនុិយា បចតាបបនតិយា ចតុកកំសបរមំ បចតាបបតពវ ំ
តបតា បច ឧតតរ ឹបចតាបបយ្យ និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ 

១- ភិកខុ នីកាលចាតប់្ចង ពំត់ដណឋ បប់្ដលមានសាច់លកា ់ លតូវចាត់ប្ចង ន
ប្ត ពំត់ប្ដលមានតថ្មវបួនកហាបនៈបួនដង យា៉ា ងឈលចើន ឈបើចាត់ប្ចង
 ពំត់ប្ដលមានតថ្មវហួ ពីឈនាោះឈៅ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគយិ ចិតថយិៈ ។ 

១- ពណ៌នាគរបុាវុរណសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងររុ វុរណ ិកាខ បទទី ១ ថ្នវរគទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ ពំត់ដណឋ ប់មានសាច់លកា ់ (គ្រុប្ាវុរណ)ំ”  នដល់  ពំត់  
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ដណឋ ប់ កបុងកាលលតជាក ់(សីតកាល) ។  ករថ្វ “មានតថ្មវ ៤ កហាបណៈ ៤ 
ដងយា៉ា ងឈលចើន (ចតុកកសំបរមំ)” រ ឺ ១ ក ំៈ ជា ៤ កហាបណៈ ឈល ោះឈហតុ
ឈនាោះ តថ្មវ ១៦ កហាបណៈ ។  ករថ្វ “ចាត់ប្ចង (បចតាបបតពវំ)”  នឈ ចកឋី
ថ្វ មានអបកដថ្ទ ឈវៀរប្លងប្ត ហធមយិក, ញតកជន និងបវារតិជនឈចញ មាន
ឈ ចកឋីឈលតកអរកបុងរុណណាមួយ ក៏ឈ លថ្វ “លតូវល បត់មប្ដលលតូវការចុោះ” 
ដូឈចបោះឈហើយ ភិកខុ នីកច៏ាតប់្ចង ។  ករថ្វ “ឈបើចាត់ប្ចង ពំត់ប្ដលមានតថ្មវ
ហួ ពីឈនាោះឈៅ (តបតា បច ឧតតរឹ)”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុ នី ុឈំលើ ពីឈនាោះ 
នាងលតូវអាបតថទុិកកដ ។ វតទុ ប្ដល នមក ជានិ សរគយិ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុនូំវ ពំត់កមភលរប ់លពោះរាជា ។ តិក ចិតថយិៈ ។ ទឝិកទុកកដ 
កបុងវតទុ ប្ដលមានតថ្មវតិចជាង ៤ កហាបណៈ ៤ ដង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១-  តសមឹ បន ឩនកសញ្ជាយ = ភកិខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វែឝោះ កបុងតថ្មវឈនាោះ 
២- ចតុកកំសបរម ំ បចតាបបនតិយា = ភិកខុ នី ុ ំពំត់មានតថ្មវយា៉ា ងឈលចើន
បផុំតលតឹម ៤ កហាបណៈ ៤ ដង 

៣- ញាតកបប្វារិបត វា = ភិកខុ នី ុចំឈំ ោះញតកជនឬបវារតិជន 
៤- អញ្ញស្ស វា អតាាយ = ភិកខុ នី ុឈំដើមផលីបឈយាជន៍អបកដថ្ទ 
៥- អតតបន្ន វា ធបនន = ភិកខុ នីកានយ់កឈោយលទពររប ់ែវួន 
៦- មហគ្្ឃ ំបចតាបបនត ំសមគ្្ឃ ំបចតាបបនតិយា = ភកិខុ ុ ំពំតត់ថ្មវឈ យើ ឈៅ
ឈពលប្ដលទាយកឲរ ុ ំពំត់តថ្មវឈលចើន 
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៧- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៨- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
១០- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- គ្រុប្ាវុរណតា   =  ពំតដ់ណឋ បស់ាចល់កា ់ 
២- អតិបរកចតុកកំសតា   = មានតថ្មវឈលើ ពី ៤ កហាបណៈ ៤ ដង 
៣- អននញុ្ជាតដ្ដាបន វញិ្ញតតិ  =  ុកំបុងកប្នវងមនិអនុញ្ញដ ត 
៤- បដ្លិាបភា    =  នមក 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ 

(រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ចប់ពណ៌នាររុ វុរណ ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
  

២- លហុបាវុរណសកិាា បទ 
២- លហបុាវុរណំ បន ភិកខុនិយា បចតាបបនតយិា អ្្ឍបតយ្យកំសបរម ំ

បចតាបបតពវ ំតបតា បច ឧតតរឹ បចតាបបយយ្ និស្សគ្គិយ ំបាចតិតយិំ ។ 
២- ភិកខុ នីកាលចាតប់្ចង ពំត់ដណឋ ប់ប្ដលមានសាច់ឈ ឋើង លតូវចាត់ប្ចង ន
ប្ត ពំត់ប្ដលមានតថ្មវលតមឹប្តបួនកហាបណៈបីដង ឈោយកនវោះ ឈបើចាត ់
ប្ចងឲរហួ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវនិ សរគិយ ចតិថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាលហុបាវុរណសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងលហុ វុរណ ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “ ពំត់ដណឋ បស់ាច់ឈ ឋើង (លហុបា្វុរណ)ំ”  នដល់  ពំត់
ដណឋ ប ់ កបុងកាលឈៅឋ  (ឧណហកាល) ។  ករថ្វ “ប្ដលមានតថ្មវលតមឹប្ត ៤ ក
ហាបណៈ ៣ ដងឈោយកនវោះ រឺ មានតថ្មវ ១០ កហាបណៈ ។ រឯី ករដឈ៏   
រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ១ ។  

ចប់ពណ៌នាលហុ វុរណ ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣-១០- សកិាា បទ 
៣- និដ្ឋិតចីវរសមឹ ភិកខុនយិា ឧពភតសមឹ កឋិបន ទសាហបរមំ អតបិរកចីវរំ 

ធាបរតពវំ តំ អតកិាាបមនតយិា និសស្គ្គយិ ំបាចិតតយិំ ។ 
៣- កាលឈបើចវីរ ឈលមចឈហើយ កឋិនឈោោះឈហើយ ភិកខុ នីលតូវទុកោកអ់តិឈរកចីវរ
យា៉ា ងយូរបផុំត នលតមឹ ១០ ថ្ថង ឈបើទុកឲរកនវងហួ ពីឈនាោះឈៅ ចីវរឈនាោះ
ជានិ សរគិយ ភិកខុ នីលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៤- និដ្ឋតិចីវរសម ឹភិកខុនយិា ឧពភតសម ឹកឋិបន ឯករតតម្ប ិបច ភិកខនុី តិចី-
វបរន វិបប្វបសយ្យ អញ្ញរត ភកិខុនីសមមតិយា នសិ្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ 

៤- កាលឈបើចីវរ ឈលមចឈហើយ កឋនិឈោោះឈហើយ ឈបើភិកខុ នីឈៅល  ចាកថ្លត
ចីវរ  ូមផបី្តមួយយប់ ឈវៀរប្លងប្តភិកខុ នីប្ដល នអវបិផវា  មយតិអពីំ
 ងឃ ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ ភិកខុ នីលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

៥- និដ្ឋិតចីវរសមឹ ភិកខនុិយា ឧពភតសមឹ កឋិបន ភិកខុនយិា បបនវ  
អកាលចីវរំ ឧបប្បជជយយ្ អាកងខោន្នយ ភិកខនុិយា បដ្ិគ្គបហតពវ ំ
បដ្ិគ្គបហតាា មិប្បបមវ កាបរតពវ ំបន្ន ចស្ស បារិបូរិ ោសបរម ំតាយ 
ភិកខុនិយា ត ំ ចីវរ ំ និកខិបិតពវំ ឩនស្ស បារិបូរយិា សតិយា             
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បចាោសាយ តបតា បច ឧតតរឹ និកខិបបយយ្ សតិយាប ិ បចាោសាយ 
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

៥- កាលឈបើចីវរ ឈលមចឈហើយ កឋិនឈោោះឈហើយ ឈបើអកាលចីវរឈកើតឈ ើង
ដល់ភិកខុ នី កាលឈបើភកិខុ នីមានឈ ចកឋលីតូវការ ក៏របផទីទួលចុោះ លុោះទទួល
រួចឈហើយ លតូវរឈវៀ រថ្វឈធឝើឲរឆ្ប់ ឈបើ ពំត់ឈនាោះែឝោះឈធឝើមិនលរបល់ោន់ឈទ 
ភិកខុ នីឈនាោះលតូវទុក ពំត់ឈនាោះយា៉ា ងយូរបផុំត  នលតឹមមួយប្ែ ឈបើមាន
បណំងថ្វនឹងរក ពំតម់កបឈំពញចីវរែឝោះឈនាោះ ឈបើទុកឲរឈលើ ពីមួយប្ែ
ឈនាោះឈៅ ឈបើទុកជាមានបណំងឈៅឈទៀតក៏ឈោយ ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ 
ភិកខុ នីលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៦- យា បន ភិកខុនី អញ្ជាតកំ គ្ហបតឹ វា គ្ហបតានឹ វា ចីវរំ វិញ្ជាបបយ្យ 
អញ្ញរត សមយា នសិ្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ តតាាយំ សមបយា           
អចឆិននចីវរា វា បហាតិ ភកិខុនី នដ្ឋចីវរា វា អយំ តតថ សមបយា ។ 

៦- ភិកខុ នីណាមួយ  ុចំីវរអពីំរហបតីកឋី អពីំរហបតនីកឋី មិនប្មនជាញតិ ឈវៀរ
ប្លងប្តមាន ម័យ ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភកិខុ នីលតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 
ឈនោះជា មយ័កបុង ិកាខ បទឈនាោះរ ឺ ភិកខុ នីមានចីវរប្ដលឈចារដឈណឋើ មយក
ឈៅ ឬមានចីវរែូច ឈនោះជា ម័យកបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។  

៧- តបញ្ច អញ្ជាតបកា គ្ហបតិ វា គ្ហបតានី វា ពហហូិ ចីវបរហ ិ    
អភហិដ្ឋុ ំ បវាបរយ្យ សនតរុតតរបរមំ តាយ ភកិខនុិយា តបតា ចីវរ ំ   
សាទិតពវំ តបតា បច ឧតតរឹ សាទិបយយ្យ និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិ ំ។ 

៧- ឈបើរហបតីកឋី រហបតនីកឋី មិនប្មនជាញត ិ ឈរបវារណាភិកខុ នីឈនាោះ 
ឈដើមផនីាយំកចីវរជាឈលចើនមកលបឈរន ភកិខុ នីឈនាោះលតូវឈលតកអរប្តនឹងចីវរ
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ប្ដលមានកណំត់យា៉ា ងឈលចើនបផុំត  នលតមឹអនថរវា កៈនិងឧតថរា ងគៈ
ប៉ាុឈណាត ោះ អពីំចីវរប្ដលឈរនាមំកឈនាោះ ឈបើឈលតកអរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ 
ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៨- ភកិខុន ឹបបនវ ឧទទិសស្ អញ្ជាតកស្ស គ្ហបតិស្ស វា គ្ហបតនិយា 
វា ចីវរបចតាបន ំ ឧបកខដ្ំ បហាតិ ឥមនិ្ន ចីវរបចតាបបនន ចីវរ ំ      
បចតាបបតាា ឥតថន្នាមំ ភិកខុនឹ ចីវបរន អចាាបទស្ាមតីិ ។ តរត បច 
សា ភិកខុន ីបុបពវ អប្បវារិតា ឧបសងកមតិាា ចីវបរ វិកប្បំ អាបបជជយ្យ 
សាធុ វត មំ អាយសាា ឥមនិ្ន ចីវរបចតាបបនន ឯវរូបំ វា ឯវរូបំ វា   
ចីវរំ បចតាបបតាា អចាាបទហតីិ កល្ោណកម្យតំ ឧបាទាយ   
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

៨- ឈបើមានរហបតីកឋី រហបតនីកឋី មនិប្មនជាញតិ ឈរបលមុងតថ្មវ លមាប់
ទិញចីវរ ចឈំ ោះភិកខុ នីថ្វ ែញុ នឹំងទិញចីវរឈោយតថ្មវចីវរឈនោះ ឈហើយឲរ
ភិកខុ នីឈ យ្ ោះឈនោះឈ វៀកដណឋ ប់ចីវរ ។ ឈបើភកិខុ នីប្ដលឈរមិន នបវារណា
ជាមុនឈនាោះ ចូលឈៅកបុងទីឈនាោះឈហើយកណំតច់ីវរ ឈោយ ករថ្វ លអ
ឈហើយឈោកមាច  ់ អបកចូរទិញចីវរមានប្បបយា៉ា ងឈនោះៗ ឈោយតថ្មវចីវរ
ឈនោះឈហើយ ចូរឲរមកអាតយ ឈ វៀកដណឋ ប់ចុោះ ឈល ោះអាល ័យឈ ចកឋីចង់

 ននូវចីវរលអ ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 
៩- ភិកខុនឹ បបនវ ឧទទិសស្ ឧភនិនំ អញ្ជាតកានំ គ្ហបតនីំ វា គ្ហបតា-

នីន ំ វា បបចចកចីវរបចតាបន្ននិ ឧបកខដ្ដនិ បហានត ិ ឥបមហិ មយ ំ  
បបចចកចីវរបចតាបបនហ ិ បបចចកចីវរាន ិ បចតាបបតាា ឥតថន្នាម ំ  
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ភិកខុនឹ ចីវបរហិ អចាាបទស្ាោតិ ។ តរត បច សា ភិកខនុី បបុពវ    
អប្បវារតិា ឧបសងកមតិាា ចីវបរ វិកប្បំ អាបបជជយយ្ សាធុ វត ម ំ
អាយសមបន្នា ឥបមហិ បបចចកចីវរបចតាបបនហិ ឯវរបូំ វា ឯវរូបំ វា   
ចីវរំ បចតាបបតាា អចាាបទថ ឧបភាវ សបន្នា ឯបកន្នត ិ កល្ោណ-
កម្យត ំឧបាទាយ និសស្គ្គយិំ បាចតិតយិំ ។ 

៩- ឈបើមានតថ្មវចីវរឈផសងោប  ប្ដលរហបតកីឋី រហបតនីកឋី ពីរនាកម់ិនប្មន
ជាញតិ ឈរឧទធិ ចឈំ ោះភិកខុ នីមួយរូបឈហើយ តមកល់ទុកថ្វ ឈយើងនឹងទិញ
ចីវរឈផសងោប  ឈោយតថ្មវចីវរឈផសងោប ទាងំឈនោះឈហើយ នឹងឲរភិកខុ នីឈ យ្ ោះ
ឈនោះ ឈ វៀកដណឋ ប់ចីវរទាងំឡាយ ។ ឈបើភិកខុ នីប្ដលឈរមិន នបវារណា
ជាមុនឈនាោះ ចូលឈៅកបុងទីឈនាោះឈហើយ កណំតច់ីវរឈោយ ករថ្វ លអឈហើយ
អបកដម៏ានអាយុទាងំឡាយ អបកទាងំពីរចូររួបរួមោប ទិញចីវរប្បបយា៉ា ងឈនោះៗ 
ឈោយតថ្មវចីវរឈផសងោប ទាងំឈនោះឈហើយ ចូរឲរមកអាតយ ឈ វៀកដណឋ ប់ចុោះ 
ឈល ោះអាល ័យឈ ចកឋចីង ់ននូវចីវរលអ ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភកិខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១០- ភិកខនុ ឹ បបនវ ឧទទិស្ស រាជា វា រាជបភាបគាា វា រព្វហមបណា វា         
គ្ហបតិបកា វា ទូបតន ចីវរបចតាបន ំបហិបណយ្យ ឥមនិ្ន ចីវរបច-
តាបបនន ចីវរំ បចតាបបតាា ឥតថន្នាម ំ ភិកខនុ ឹ ចីវបរន អចាាបទហតី ិ ។ 
បសា បច ទូបតា ត ំភិកខនុឹ ឧបសងកមតិាា ឯវ ំវបទយ្យ ឥទ ំបោ អបយ្យ 
អយយ្ំ ឧទទិសស្ ចីវរបចតាបន ំ អាភត ំ បដ្ិគ្គណាហត ុ អយោ្             
ចីវរបចតាបននត ិ។ តាយ ភិកខនុិយា បសា ទូបតា ឯវមស្ស វចនីបយា 
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ន បោ មយ ំអាវុបសា ចវីរបចតាបន ំបដ្ិគ្គណាហម ចីវរបញ្ច បោ មយ ំ
បដ្ិគ្គណាហម កាបលន កប្បយិនត ិ។ បសា បច ទូបតា តំ ភិកខុន ឹឯវ ំ  
វបទយយ្ អតថ ិ បនយោ្យ បកាចិ បវយោ្វចចកបរាត ិ ។ ចីវរតថិកាយ 
ភិកខបវ ភិកខុនយិា បវយោ្វចចកបរា និទទិសតិបព្វា អារាមិបកា វា  
ឧបាសបកា វា ឯបសា បោ អាវុបសា ភិកខនុីន ំ បវយោ្វចចកបរាត ិ ។ 
បសា បច ទូបតា តំ បវយោ្វចចករំ សញ្ញបបតាា ត ំភកិខុនឹ ឧបសងកមតិាា 
ឯវំ វបទយ្យ យ ំ បោ អបយ្យ អយោ្ បវយោ្វចចករំ និទទិស ិ សញ្ញបតាា 
បសា មយា ឧបសងកមតយោ្ កាបលន ចីវបរន ត ំអចាាបទស្សតតី ិ។ 
ចីវរតថិកាយ ភកិខបវ ភិកខុនិយា បវយោ្វចចកបរា ឧបសងកមតិាា        
ទវិតតិកខតតុ ំ បចាបទតបព្វា សាបរតបព្វា អបតាា បម អាវុបសា ចីវបរន្នតិ ។  
ទវិតតិកខតតុ ំ បចាទយោន្ន សារយោន្ន ត ំ ចីវរំ អភិនបិាាបទយ្យ    
ឥបចចត ំ កុសល ំ បន្ន បច អភិនបិាាបទយយ្ ចតុកខតតុ ំ បញ្ចកខតតុ ំ          
ឆកខតត-ុបរមំ តណុហីភតូា ឧទទិស្ស តិដ្ឋោន្ន ត ំ ចីវរំ អភិនបិាាបទយ្យ 
ឥបចចត ំកុសល ំបន្ន បច អភនិបិាាបទយយ្ តបតា បច ឧតតរ ឹវាយមោន្ន 
តំ ចីវរ ំអភនិបិាាបទយ្យ នសិ្សគ្គយិំ បាចតិតយិំ ។ បន្ន បច អភនិិបាាបទយ្យ 
យតសា្ ចីវរបចតាបនំ អាភត ំ តតថ សាម ំ វា គ្នតពវ ំ ទូបតា វា         
បាបហតបព្វា យ ំ បោ តបមហ អាយសមបន្នា ភិកខនុឹ ឧទទិស្ស                     
ចីវរបចតាបនំ  បហណិិតថ ន តំ តសា្ ភិកខុនិយា កញ្ច ិ អតថ ំ      
អនុបភាត ិយញុ្ជន្នាយសមបន្នា សកំ ោ បវា សកំ វនិស្ាត ិ។ អយ ំ
តតថ សាមចីិ ។  
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ចីវរវបគាា ទតុិបយា ។ 
១០-  លពោះរាជាកឋី រាជអាមាតរកឋី ល ហយណ៍កឋី រហបតីកឋ ី នឧទធិ ចឈំ ោះភិកខុ នី
មួយរូប ឈហើយបញ្ជូ នតថ្មវចីវរឈៅលបឈរន តមអបកបឈលមើថ្វ អបកឯងចូរទិញ
ចីវរ ឈោយតថ្មវចីវរឈនោះ ឈហើយលបឈរនភិកខុ នីឈ យ្ ោះឈនោះ ឲរឈ វៀកដណឋ ប់
ចីវរ ។ ឈបើបឈលមើឈនាោះចូលឈៅរកភិកខុ នីឈនាោះ ឈហើយនិយាយយា៉ា ងឈនោះថ្វ 
បពិលតនាងមាច  ់ តថ្មវចីវរឈនោះ ែញុ លំពោះករុណានាមំកចឈំ ោះនាងមាច  ់  ូម
នាងមាច  ់ទទួលយកតថ្មវចីវរចុោះ ។ ទូតឈនាោះ រឺភិកខុ នីឈនាោះរបផឈី លឈៅ
កាន់ យា៉ា ងឈនោះថ្វ មាប លឈោកមាច  ់ ឈយើងទទួលយកតថ្មវចីវរពំុ នឈទ 
ឈយើងទទួលយកប្តចីវរដ ៏មរួរ តមកាល ។ ឈបើបឈលមើឈនាោះនិយាយនឹង
ភិកខុ នីឈនាោះ យា៉ា ងឈនោះថ្វ នាងមាច  ់មានឈវយាវចចករណាមួយប្ដរ ។ មាប ល
ភិកខុទាងំឡាយ ភិកខុ នីអបកលតូវការចីវរ របផបីង្គា ញល ប់ឈវយាវចចករ រឺ
ឈញមវតថឬឧ  កថ្វ មាប លអាវុឈសា អបកឈនោះឯងឈហើយ ជាឈវយាវចចករ
រប ់ភិកខុ នីទាងំឡាយ ។ ឈបើបឈលមើឈនាោះ  ននិយាយពនរល់ឈវយរវចចករ
ឈនាោះ ឲរចូលចិតថឈហើយ ក៏ចូលឈៅរកភិកខុ នី ឈ លយា៉ា ងឈនោះ បពិលតនាង
មាច  ់ដច៏ឈលមើន នាងមាច  ់បង្គា ញល ប់នូវឈវយាវចចករណា ឈវយាវចចករ
ឈនាោះរឺែញុ លំពោះករុណា  នពនរល់ឲរចូលចិតថិឈហើយ  ូមនាងមាច  ់ចូល
ឈៅរកចុោះ ឈរនឹងឲរនាងមាច  ់ឈ វៀកដណឋ បច់ីវរតមកាល ។ មាប លភិកខុ
ទាងំឡាយ ភកិខុ នីអបកលតូវការចីវរ របផចូីលឈៅឈតឿនទាររឭំកឈវយាវចចករ
ពីរបីឈលើក ក៏ញុងំចីវរឈនាោះឲរ ឈលមច ន ការ ន ឈលមចដូឈចបោះនុ៎ោះ ជា
ការលបថ្ព ឈបើពំុ ន ឈលមចឈទ ភិកខុ នីរបផឈីៅឈរឈ ងៀមចឈំ ោះមុែ បួន
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ឈលើក ល ឈំលើក ល មួំយឈលើកយា៉ា ងឈលចើន កាលឈបើភកិខុ នីឈរឈ ងៀមចឈំ ោះ
មុែបួនឈលើក ល ឈំលើក ល មួំយឈលើក រឺយា៉ា ងឈលចើនបផុំតឈហើយ ក៏ញងំ
ចីវរឈនាោះឲរ ឈលមច ន ការ ឈលមច ន ដូចឈហតុឈនោះនុោ៎ះ ជាការលបថ្ព 
ឈបើពំុ ន ឈលមចឈទ កាលឈបើភិកខុ នីឈនាោះឈចោះប្តពាយាមឲរឈលើ ពីកណំត់
ឈនាោះ ទាល់ប្ត ន ឈលមចចីវរឈនាោះមក ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ នីឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ឈបើពំុ ន ឈលមចឈទ បឈលមើឈនាោះនាតំថ្មវចីវរមក 
ឈដើមផភីកិខុ នីឈនាោះអពីំ មាប ក់អបកណា ភកិខុ នីរបផឈីៅែវួនឯង ឬឈលបើបឈលមើឲរ
ឈៅកបុង មាប ក់អបកឈនាោះថ្វ មាប លឈោកមាច  ់ទាងំឡាយ អបកទាងំឡាយ
បញ្ជូ នតថ្មវចីវរឈៅចឈំ ោះភិកខុ នីរូបណា តថ្មវចវីរឈនាោះពំុ ឈលមចលបឈយាជន៍
បនថិចបនថួច ដល់ភិកខុ នីរូបឈនាោះឈទ អបកមានអាយុទាងំឡាយ ចូរទារយក
រប ់អបកវញិចុោះ លទពររប ់អបកទាងំឡាយចូរកុវំនិា ែូចឈ ើយ ។ ឈនោះ
ជាសាមីចិកមយ រឈឺ ចកឋីលបលពឹតថដ៏ មរួរ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។  

ចប់ចីវរវរគទី ២ ។ 

 
៣- ជាតរបូវគគ 

១- យា បន ភិកខុន ី ជាតរបូរជតំ ឧគ្គបណហយ្យ វា ឧគ្គណាហបបយ្យ វា 
ឧបនិកខតិតំ វា សាទបិយយ្យ និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ 

១- ភិកខុ នីណាមួយ ទទួលែវួនឯងកឋី ឈលបើឈរឲរទទួលកឋី នូវមា ល ក់ ឬមួយឈលតក
អរចឈំ ោះមា ល ក់ ប្ដលឈរទុកោកឲ់រ មា ល ក់ឈនាោះជានិ សរគយិ 
ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
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២- យា បន ភិកខនុី ន្ននប្បការកំ របូយិសំបវាហារ ំ សោបបជជយ្យ 
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

២- ភិកខុ នីណាមួយ លបលពឹតថទិញដូរឈោយរូបយិ មានលបការឈផសងៗ វតទុ ប្ដល
ទិញដូរយកមកឈនាោះ ជានិ សរគិយ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៣- យា បន ភិកខុន ី ន្ននប្បការកំ កយវិកកយំ សោបបជជយ្យ    
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

៣- ភិកខុ នីណាមួយ លបលពឹតថទិញដូររប ់មានលបការឈផសងៗ រប ់ឈនាោះជា
និ សរគយិ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៤- យា បន ភិកខុន ីឩនបញ្ចពនធបនន បបតតន អញ្ញំ នវំ បតត ំបចតាបបយ្យ 
និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ តាយ ភកិខុនិយា បសា បបតាា ភិកខនុីបរិសាយ 
និស្សជជតិបព្វា ។ បយា ច តស្ា ភិកខនុីបរសិាយ បតតបរយិបន្នា បសា 
តស្ា ភិកខុនយិា បបតាា បទាតបព្វា អយបនត ភិកខនុិ បបតាា         
យាវបភទន្នយ ធាបរតបព្វាត ិ។ អយំ តតថ សាមចីិ ។  

៤- ភិកខុ នីណាមួយ មាន លតមានចណំងរសឺាប មឈលបោះមិនទានល់រប់ល អំឈនវើ 
ឲរឈររក លតថយឈីទៀត  លតឈនាោះជានិ សរគយិ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិ     
 ចតិថិយៈ ។ ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវលោះបង់ លតឈនាោះកបុងភិកខុ នីបរ ័ិទ ។  លត
ណាជាទីបផុំតរប ់ភិកខុ នីបរ ័ិទឈនាោះ ភិកខុ នីប្ដល ងឃ ន នយត លតូវ
លបរល់ លតឈនាោះឲរដល់ភិកខុ នីឈនាោះ ឈោយ ករថ្វ មាប លភិកខុ នី ឈនោះជា
 លតរប ់នាងមាច  ់ឈហើយ នាងមាច  ់លតូវឈលបើល  ់លតប្តប្បកចុោះ ។ ឈនោះ
ជាសាមីចិកមយ កបុងការលោះបង ់លតឈនាោះ ។ 
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៥- យានិ បោ បន តានិ គ្ិលាន្ននំ ភកិខនុីនំ បដ្ិសាយនីយានិ          
បភសជាាន ិ បសយ្យថីទ ំ សប្បិ នវនតីំ បតល ំ មធុ ផាណតិំ ។ តាន ិ  
បដ្ិគ្គបហតាា សតាាហបរមំ សននធិិការកំ បរិភញុ្ជិតព្វាន ិ ត ំ      
អតិកាាបមនតិយា និស្សគ្គិយ ំបាចតិតយិំ ។  

៥- ឈភ ជជៈណាមួយ ប្ដលពួកភិកខុ នីមានជងំឆឺ្ន់ ន ឈភ ជជៈទាងំឈនាោះរ ឺ
ទឹកឈោោះរាវ ទឹកឈោោះខាប ់ឈលបង ទឹកឃយុ  ំ ករអឈំៅ ។ ភិកខុ នីទទួលឈភ ជជៈ
ទាងំឈនាោះឈហើយ រួរទុកឆ្ន់យា៉ា ងយូរបផុំត  នលតមឹប្តល ពីំរថ្ថង ឈបើទុក
ឲរកនវងហួ ពីឈនាោះឈៅ ឈភ ជជៈទាងំឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៦- យា បន ភិកខនុី ភកិខុនិយា សាមំ ចីវរំ ទតាា កុបតិា អនតតមន្ន      
អចឆិបនទយយ្ វា អចឆនិ្នោបបយ្យ វា និស្សគ្គយិំ បាចតិតិយ ំ។ 

៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរចីវរដល់ភកិខុ នីផងោប  ឈោយែវួនឯង ឈហើយែឹងអន់ចតិថ 
ដឈណឋើ មយកមកវញិែវួនឯងកឋី ឈលបើឈរឲរដឈណឋើ មយកមកវញិកឋី ចីវរឈនាោះ
ជានិ សរគិយ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៧- យា បន ភិកខនុ ី សាមំ សតុតំ វញិ្ជាបបតាា តនតវាបយហ ិ ចីវរំ                 
វាយាបបយយ្ នសិ្សគ្គយិ ំបាចតិតយិំ ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ  ូមអឈំ ោះមកឈោយែវួនឯង ឈហើយឲរពួកជាងតមាញ
តាញចីវរឲរ ចីវរឈនាោះជានិ សរគយិ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៨- ភកិខុន ឹបបនវ ឧទទិសស្ អញ្ជាតបកា គ្ហបត ិវា គ្ហបតាន ីវា តនតវា-
បយហ ិ ចីវរ ំ វាយាបបយយ្ ។ តរត បច សា ភិកខនុី បបុពវ អប្បវារតិា    
តនតវាបយ ឧបសងកមតិាា ចីវបរ វិកប្ប ំអាបបជជយយ្ ឥទំ បោ អាវុបសា 
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ចីវរំ មំ ឧទទិស្ស វយីតិ អាយតញ្ច កបរាថ វតិថតញ្ច អប្បិតញ្ច សុវីតញ្ច 
សុប្បវាយតិញ្ច សុវិបលមិតញ្ច សុវិតចឆិតញ្ច កបរាថ អបប្បវ ន្នម   
មយម្បិ អាយសមន្នានំ កិញ្ចិមតតំ អនុប្បទបជជយោ្ោតិ ។ ឯវញ្ច សា 
ភិកខុន ី វតាា កញិ្ចមិតតំ អនបុ្បទបជជយយ្ អនតមបសា បិណឌបាតមតតម្ប ិ
និស្សគ្គយិ ំបាចិតតយិ ំ។ 

៨ រហបតីកឋី រហបតនីកឋី មិនប្មនជាញតិ ឈរឲរពួកជាងតមាញតាញ
ចីវរចឈំ ោះភកិខុ នី ។ ឈបើភកិខុ នីឈនាោះ ប្ដលអបកមាច  ់ចីវរឈរពំុ នបវារណា
មកពីមុនកបុងឈរឿងចវីរឈនាោះឈទ អាចហា៊ា នចូលឈៅរកពួកជាងតមាញឈហើយ 
ដល់នូវកិរយិាកណំត់កបុងចីវរថ្វ មាប លឈោកមាច  ់ទាងំឡាយ ចីវរឈនោះឈរ
ឲរតាញចឈំ ោះអាតយ  អបកទាងំឡាយចូរឈធឝើឲរប្វងផង ឲរទូោយផង ឲរ
មានសាចញឹ់កផង ឲរឈ យើលអផង រតឹឲរតងឹលអផង ចូរលតឈោោះកួតឲរលអផង 
ចូរ ិតឲរលអផង  ឹមអាតយ ប្ថមរង្គឝ ន់បនថិចបនថួចដល់អបកទាងំឡាយ ។ 
ភិកខុ នីឈនាោះ លុោះនិយាយយា៉ា ងឈនោះឈហើយ ក៏ប្ថមរង្គឝ ន់បនថិចបនថួចឲរឈរ 
ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តអាហារបិណឍ  ត ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភិកខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៩- ទសាហាន្នគ្ត ំ កតតិកបតោសិបណុណមំ ភកិខុនិយា បបនវ     
អបចចកចីវរ ំ ឧបប្បជជយ្យ អបចចក ំ មញ្ញោន្នយ ភិកខនុិយា              
បដ្ិគ្គបហតពវំ បដ្គិ្គបហតាា យាវ ចីវរកាលសមយំ និកខបិិតពវ ំ
តបតា បច ឧតតរ ឹនិកខិបបយ្យ និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ 

៩- ឈៅែឝោះដប់ថ្ថងឈទៀត នឹងដល់ថ្ថងឈពញបូណ៌មបី្ែកតថកិប្ដលជាប្ែទី ៣ ថ្ន
វ ានរដូវ ឈបើអឈចចកចីវរឈកើតដល់ភកិខុ នី ភិកខុ នី មាគ ល់ថ្វជាអឈចចកចីវរ 
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របផទីទួលទុក ន លុោះទទួលឈហើយ របផទុីកោក់ដរាបអ ់ ម័យ
ចីវរកាល ឈបើទុកឲរយូរហួ កណំត់ឈនាោះឈៅ ចីវរឈនាោះជានិ សរគិយ ភកិខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១០- យា បន ភិកខនុី ជានំ សងឃ្ិកំ លាភ ំបរណិតំ អតតបន្ន បរណិាបម
យ្យ និស្សគ្គយិំ បាចិតតយិំ ។ 

១០- ភិកខុ នីណាមួយ ដងឹឈហើយបឈង្គអ ននូវោភប្ដលឈរលបុងនឹងបឈង្គអ នឈៅ
ឈដើមផ ីងឃ មកឈដើមផែីវួនវញិ ោភឈនាោះជានិ សរគយិ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

ជាតរូបវរគទី ៣ ចប់ ។ 
ពណ៌នាសកិាា បទទី ៣ ជាអដើម 

 ឈលៅអពីំពណ៌នា ិកាខ បទទី ២ កបុងចីវរវរគទី ២ ឈនាោះ ឈៅមាន ិកាខ បទ ៨ 
ឈផសងឈទៀត កបុងចីវរវរគទី ២ ឈនាោះប្ដរ, និង ិកាខ បទ ១០ កបុងជាតរូបវរគទី ៣ ឈនោះ 
 រុបមកជា ១៨  ិកាខ បទ អបក ិការបផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ ល
ឈហើយ កបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនាផងចុោះ ។ 
 ឧទទដិ្ដា បោ អយោ្បយា តឹស និស្សគ្គិយា បាចតិតិយា ធោា ។ តតថ-
យោ្បយា បចុាាមិ កចចតិថ បរិសុទាា ? ទុតយិម្ប ិបចុាាមិ កចចិតថ បរិសុទាា ? 
តតយិម្ប ិ បចុាាមិ កចចតិថ បរិសុទាា ? បរិសុបទធតថយោ្បយា តសាា តណុហី ។  
ឯវបមត ំធារយាមិ ។  

និស្សគ្គយិា បាចតិតិយា និដ្ឋតិា ។ 
 បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថឈិ យ្ ោះនិ សរគយិ ចិតថយិៈទាងំ ៣០ 
ែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរនាងមាច  ់ទាងំឡាយ 
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កបុងអាបតថិទាងំឈនាោះ នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ លំពោះករុណា
 ូម ួរជារលមប់ ២ ដងឈទៀត នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ ំ
លពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ ៣ ដងឈទៀត នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទន
ឈហើយឬ ? នាងមាច  ់ទាងំឡាយ  ុទនប្តជាអបកបរ ុិទន កបុងអាបតថទិាងំឈនាោះឈហើយ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះកុរណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ ឈោយ
កិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។  

អាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 ករថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថិឈ យ្ ោះនិ សរគយិ ចិតថយិៈ 

៣០ រឺែញុ លំពោះករុណា ន ប្មឋងរួចឈហើយ (ឧទទដិ្ដា បោ អយោ្បយា តឹស 
និស្សគ្គយិា បាចិតតយិា ធោា)”  នឈ ចកឋីថ្វ ប្ដលមានចនួំន ៣០ ឈនាោះ មាន
វធិីរាប់ដូឈចបោះ រឺ និ សរគយិ ចិតថយិៈសាធារណៈ មាន ១៨  ិកាខ បទ បញ្ដតថ
ល រពនភិកខុ  ឯនិ សរគយិ ចិតថិយៈអសាធារណៈ មាន ១២  ិកាខ បទ ។  ករដ៏
ឈ   រឺ ុទនប្តមានឈ ចកឋីង្គយយល់ កបុងទីទាងំពួងលសាប់ឈហើយ ។  

និ សរគយិវណតនា ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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បាចិតថយិកណឍ  
បាចិតថយិៈ ១៦៦ សកិាា បទ 

 ឥបម បោ បនយ្ោបយា ឆសដ្ឋិសតា បាចិតតិយា ធោា ឧបទទស ំ    
អាគ្ចឆនត ិ។  
 បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថិទាងំឡាយឈ យ្ ោះ ចតិថិយៈឈនោះឯង 
មានចនួំន ១៦៦ មកកានឧ់ឈទធ  ។  

លសណុវគគ 
១- លសណុសកិាា បទ 

១- យា បន ភិកខុន ីលសុណំ ោបទយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 
១- ភិកខុ នីណាមួយ ទ ំ ីុែធឹម ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នាលសណុសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងល ុណ ិកាខ បទទី ១ ថ្នល ុណវរគ កបុងពួក    
 ចតិថិយៈ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ែធឹម (លសុណ)ំ”  នដល់ ែធឹមឈមើមប្តមា៉ាង ឈៅឈៅ ប្ដល
ឈកើតកបុងមរធរដឌ ឥតមាន រថ្  ១, ២, ៣ ។ កាលឈបើភិកខុ នីទទួលឈោយបណំង
ថ្វ “អញនឹងទ ំ ីុែធឹមឈនាោះឯង” នាងលតូវអាបតថិទុកកដ ។ រាល់ែណៈឈលបចូល 
នាងលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឈរនាែំធឹមមក ។ តិក ចិតថិយៈ ។ ទឝិកទុកកដ កបុងវតទុមិនប្មនែធឹម ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- តសមឹ បន អលសុណសញ្ជាយ ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមនិប្មន
ែធឹម កបុងវតទុ ឈនាោះ 

២- បលណឌបក   = ភិកខុ នីឆ្នែ់ធឹមឈលឿង 
៣- ភញ្ជនបក  = ភិកខុ នីឆ្ន់ែធឹមលកហម 
៤- ហរិតបក  = ភិកខុ នីឆ្ន់ែធឹមឈែៀវ 
៥- ចាបលសុបណ = ភិកខុ នីឆ្នែ់ធឹមឥតឈមើម 
៦- សូបសមា្បក  = ភិកខុ នីឆ្ន់ែធឹមប្ដលចមអនិោយនឹង មវ 
៧- មំសសមា្បក = ភិកខុ នីឆ្ន់ែធឹមប្ដលចមអនិោយនឹងសាច ់
៨- បតលសមា្បក = ភិកខុ នីឆ្ន់ែធឹមប្ដលចមអនិោយនឹងឈលបង 
៩- សាឡបវ  = ភិកខុ នីឆ្ន់ែធឹមប្ដលចមអនិោយនឹងបបរឈលរឿង 
១០- ឧតតរភិបងគ  = ភិកខុ នីឆ្ន់ែធឹមប្ដលចមអនិោយនឹង មវការ ី
១១- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
១២- មិតតចតិាាយ = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
១៣- បវទនដ្ដាយ = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
១៤- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អាមកលសុណបញ្ចវ  = ែធឹមឈៅ 
២- អបជ្ោហរណញ្ច  = ឈលបឲរកនវងបពំងចូ់លឈៅ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចបព់ណ៌នាល ុណ ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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២- សមាព ធអលមសកិាា បទ 
២- យា បន ភិកខនុី សោាបធ បលាម ំសហំរាបបយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
២- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរដកឈរាមកបុងទីចឈងអៀត ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

២- ពណ៌នាសមាព ធអលមសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង មាភ ធឈោម ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “កបុងទីចឈងអៀត (សោាបធ)” រឺ កបុងទីប្ដលបិទ ងំ ។ មានន័យថ្វ 

លតង់កប្នវងឈកវៀក និងលតងក់ប្នវងឈនាម ។ លតង ់ករថ្វ “ឲរឈរដក (សហំរាបបយ្យ)” 
មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុ នីឲរឈរដកឈោយឈលរឿងអឝីមួយ បណាឋ កាបំិតឈកា, 
 ណាឍ   (ចនាធ  ) ឬកថ្ស្ត្នថ ជាឈដើម, នាងលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ឈោយរាប់តម
ចនួំនលបឈយារ ពំុប្មនរាបត់មចនួំនឈរាមឈ ើយ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរដកឈរាមកបុងទីចឈងអៀត ។ សាណតថិកៈ ឈល ោះភិកខុ នីបង្គគ ប់អបក
ដថ្ទឈដើមផលីបឈយាជន៍ថ្នែវួន ។ ពំុមានលបឈភទអាបតថិឈទ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាព្វធប្បចចយា = ភិកខុ នីឲរឈរដកឈល ោះមានអា ធជាបចច័យ 
២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
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១- អាព្វធាភាបវា   = មិនមានអា ធ 
២- សោាបធ បលាមសហំរណំ = ដកឈរាមកបុងទីចឈងអៀត 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទនិយាយពី

ភិកខុបបួលភិកខុ នីឈដើរផវូ វឆ្ង យមួយជាមួយោប  ។ 
ចប់ពណ៌នា មាភ ធឈោម ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៣- តលឃាតកសកិាា បទ 

៣- តលឃាតបក បាចតិតិយ ំ។ 
៣- អាបតថ ិចិតថិយៈ មានដល់ភកិខនី ឈល ោះកិរយិាទោះនូវថ្ផធអងគជាត ។ 

៣- ពណ៌នាតលឃាតកសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងតលោតក ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ទោះនូវថ្ផធអងគជាត (តលឃាតបក)” រ ឺទោះកប្នវងឈនាម ឈោយ

ឈហាចឈៅ ូមផបី្តទោះឈោយឈក របទុមជាតិ ភិកខុ នីលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈល ោះប្ត
ទោះកប្នវងឈនាម ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនភកិខុ នី ២ រូប 
ឈល ោះឈដើមឈហតុទោះនូវថ្ផធអងគជាត ។ សាណតថិកៈ តមន័យមុនឈនាោះឯង ។ ពំុមាន
លបឈភទអាបតថឈិទ ។ តឈរៀងឈៅ កបុង ិកាខ បទណា ពំុមានលបឈភទអាបតថ ិ ែញុ នឹំងមិន
ឈ លកបុង ិកាខ បទឈនាោះឈទ នឹងពណ៌នាឈៅប្តមុែ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាព្វធប្បចចយា គ្ណឌំ វា វណំ វា បហរនតិយា ភិកខុវាយបូ ឬដឈំៅ 
ឈល ោះមានអា ធជាបចចយ័ 
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២- ឧមមតតិកាយ   = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ   = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ   = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ  = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- អាព្វធាភាបវា   = មិនមានអា ធ 
២- មុតតករបណ បហារទាន ំ = វាយលតងក់ប្នវងឈនាម 
៣- ផស្សសាទយិន ំ  = ឈលតកអរនឹងផ សៈ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបឋម រាជកិ-

 ិកាខ បទ (រឺជាបឋម រាជិក មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោក- 
វជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចិតថ, មានឈវទនា ២) ។  

ចប់ពណ៌នាតលោតក ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- ជតុមដឌកសកិាា បទ 
៤- ជតុមដ្ឋបក បាចិតតយិំ ។ 
៤- អាបតថ ិចិតថិយៈ មានដល់ភកិខុ នី ឈល ោះដងបងាួ រមាន ណាឌ នរលីង ប្ដល
ឈរឈធឝើពីអាចមល័៍កឋ ។ 

៤- ពណ៌នាជតមុដឌកសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងជតុមដឌក ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖  

  ករថ្វ “មាន ណាឌ នរលីងប្ដលឈរឈធឝើពីអាចមល័៍កឋ” រ ឺ ដងដ៏រឈោង
ប្ដលឈធឝើឈោយជ័រ ។  ករប្ដលឈ លឈនោះ រឺទាក់ទងនឹងឈដើមឈហតុ ។ ប្តកាល
ឈបើភិកខុ នីញត់បញ្ចូ ល ូមផបី្តឈក របទុមជាត ិឈោយកាមរារៈ ក៏លតវូអាបតថិប្ដរ ។  
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  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលតកអរនឹងដងបងាួ រប្ដលមាន ណាឌ នរលីង ឈធឝើអពីំជ័រ ។ ឯ
 ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៣ ។  

ចប់ពណ៌នាជតុមដឌក ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- ឧទកសទុនិកសកិាា បទ 
៥- ឧទកសទុធិក ំ បន ភិកខនុិយា អាទយិោន្នយ ទវងគុលបពវបរមំ    

អាទាតពវំ តំ អតកិាាបមនតិយា បាចិតតយិ ំ។ 
៥- កាលភិកខុ នីឈធឝើការជលមោះឈោយទឹក លតូវឈធឝើការជលមោះ ន លតឹមពីរថ្វប ងំ
លមាមថ្ដជាកណំត់ កាលឲរកនវងហួ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៥- ពណ៌នាឧទកសទុនិកសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧទក ុទនិក ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖  
  ករថ្វ “ការជលមោះឈោយទឹក (ឧទកសុទធិក)ំ” រឺ ការោងលតង់កប្នវង
ឈនាម ។  ករថ្វ “ឈធឝើការជលមោះ (អាទិយមានាយ)” រឺឈធឝើការោង ។  ករថ្វ “លតូវ
ឈធឝើការជលមោះ ន លតឹមពីរថ្វប ងំលមាមថ្ដជាកណំត់ (ទវងគុលបពវបរម ំ អាទាតពវំ)” 
រឺ ភិកខុ នីលតូវឈធឝើការជលមោះឈោយឈលបើលមាមថ្ដពីរ លមាមថ្ដមួយៗ យា៉ា ងឈលចើនបផុំត
 នលតឹម ២ ថ្វប ងំថ្នលមាមថ្ដ ។  ករថ្វ “កាលឲរកនវងហួ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ 
(ត ំ អតិកាាបមនតយិា)”  នឈ ចកឋថី្វ លប ិនឈបើកបុងកាលោង ភិកខុ នីលុោះកបុង
អណំាចរារៈ ឈលបើថ្វប ងំចុងលមាមថ្ដទី ៣ ឲរលិចចូលឈៅលតង់ប្ផបកទទឹង ឬឈលបើ
លមាមថ្ដមួយឲរលិចឈលៅដល់ថ្វប ងំទី ៣ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
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  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងប្ដន កកៈ ល រពនភកិខុ នីមួយរូប 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើការជលមោះឈោយទឹកឈលៅឈពក ។ តិក ចិតថយិៈ ។ ទឝិកទុកកដ 
ឈល ោះមិនទាន់ដល់ពីរថ្វប ងំថ្នលមាមថ្ដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តសម ឹ បន ឩនកសញ្ជាយ = ភកិខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វឈៅែឝោះ កបុង
កណំតថ់្វប ងំលមាមថ្ដឈនាោះ 

២- ទវងគុលបពវបរម ំអាទិយនតិយា = ភិកខុ នីឈធឝើការជលមោះយា៉ា ងឈលៅបផុំតលតមឹ 
២ ថ្វប ងំថ្នលមាមថ្ដ 

៣- អាព្វធប្បចចយា អតិបរបកបិ = ភកិខុ នីឈធឝើការជលមោះឈលៅជាងឈនាោះ ឈល ោះ
មានអា ធជាបចច័យ 

៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មតិតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៣ ។ 
ចប់ពណ៌នាឧទក ុទនិក ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៦- ឧបតដិឌនសកិាា បទ 

៦- យា បន ភិកខុនី ភកិខុស្ស ភញុ្ជនតស្ស បានីបយន វា វិធបូបនន វា    
ឧបតិបដ្ឋយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

៦- ភិកខុ នីណាមួយ កាលភិកខុកពុំងឆ្ន់ ឈៅបឈលមើឈោយទឹកកឋី ឈោយផវិតកឋ ី
ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 
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៦- ពណ៌នាឧបតិដឌនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧបតិដឌន ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖  
 ករថ្វ “កពុំងឆ្ន់ (ភញុ្ជនតសស្)” រកឺពុំងឆ្នឈ់ភាជនទាងំ ៥ ណាមួយ ។ 

 ករថ្វ “ឈោយទឹក (បានីបយន)” រឺ ឈោយទឹក ុទន ឬឈោយទឹកឈោោះជូរជាឈដើម 
ណាមួយ ។  ករថ្វ “ឈោយផវិត (វិធបូបនន)” រ ឺឈោយផវតិណាមួយកឈ៏ោយ ។ 
 ករថ្វ “ឈៅបឈលមើ (ឧបតិបដ្ឋយយ្)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ នីណាមួយ យកទឹក
ឬផវិត ណាមួយ ឈៅឈរកបុងហតទ   ភកិខុ នីឈនាោះលតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឈរបឈលមើយា៉ា ងឈនាោះ ។ តិក ចតិថិយៈ ។ កាលឈបើភិកខុ នីឈៅ
បឈលមើភិកខុ ប្ដលកពុំងឆ្នខ់ាទនីយាហារ ឈោយលោះហតទ   (=មិនជាបហ់តទ-
  ) លតូវអាបតថិទុកកដ ។ តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនប ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឥមំ បិវថ ឥមិន្ន វិជថាត ិ ឯវ ំ បទនតិយា វា ទាបបនតិយា វា = ភកិខុ នីឲរ
លបឈរនែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរលបឈរន យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ ូមឈោកមាច  ់ឆ្នទឹ់ក
ឈនោះ  ូមបក់ឈោយផវតិឈនោះ” 

២- អនបុសម្បននំ វា ឧបតដិ្ដាបនតថ ំ អាណាបបនតិយា = ភកិខុ នីបង្គគ ប់
អនុប មផនបឲរឈៅបឈលមើ 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ភុញ្ជនតស្ស ភិកខបុន្ន ហតថបាបស ឋានំ = ឈរកបុងហតទ  រប ់ភកិខុ
កពុំងឆ្ន ់

២- បានយីស្ស វា វិធូបនស្ស វា គ្ហណំ = កាន់ទឹកផឹកឬផវិត 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,   បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាឧបតិដឌន ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- អាមកធញ្ដសកិាា បទ 
៧- យា បន ភិកខនុី អាមកធញ្ញំ វញិ្ជាបបតាា វា វិញ្ជាបាបបតាា វា ភជជតិាា 

វា ភជាាបបតាា វា បកាបដ្ដអតាា វា បកាដ្ដាបបតាា វា បចតិាា វា បចាបបតាា 
វា ភបុញ្ជយយ្ បាចតិតយិំ ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ  ុឯំងកឋី ឲរឈរ ុកំឋី កិនឯងកឋី ឲរឈរកិនកឋី បុកឯងកឋី ឲរឈរ
បុកកឋ ីចមអនិឯងកឋី ឲរឈរចមអិនកឋ ី នូវល ូវល  ់ ឈហើយបរឈិភារ ភកិខុ នីឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាអាមកធញ្ដសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអាមកធញ្ដ ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ ុ ំ(វញិ្ញបបតាា)” រឺ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្ត ុនឹំងឈញមល ី ។ 

 ករថ្វ “បរឈិភារ (ភុបញ្ជយ្យ)” រឺ ឈលបឲរកនវងបពំង់កចូលឈៅ ។ កបុង ិកាខ បទ
ឈនោះ មានការ ុ ំ (វញិ្ញតត)ិ និងការបរឈិភារ (បភាជន) ជាលបមាណ ។ ឈល ោះឈហតុ
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ឈនាោះ ភកិខុ នី ុឈំោយែវួនឯង ឈហើយឈលបើអបកដថ្ទឲរឈធឝើការកនិជាឈដើមកឋ ី ឈលបើអបកដថ្ទ
ឲរ ុ ំ ឈហើយែវួនឯងឈធឝើការកិនជាឈដើមកឋី រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ លរប់ៗ  លបឈយារ 
ចាបត់ងំពីការទទួលរហូតដល់ទ ំឈោយឈធយញ ។ ភិកខុ នីរូបឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ   
 ចតិថិយៈ លរប់ៗ  ែណៈឈលប ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុធំញ្ដជាតលិ  ់ ។ ភិកខុ នីឈធឝើការកនិជាឈដើមឈោយែវួន
ឯងកឋ ី ឬភកិខុ នីឈលបើអបកដថ្ទឲរឈធឝើការកិនជាឈដើមកឋ ី នូវធញ្ដជាតិប្ដល នមក
ឈោយការមិន ុ ំ ឈហើយបរឈិភារ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  ូមផភីិកខុ នីឈធឝើែវួនឯងកឋី ឈលបើ
ឈរឲរឈធឝើកឋី នូវការកនិជាឈដើម នូវធញ្ដជាតិប្ដលភកិខុ នីដថ្ទ នមកឈោយការ ុ ំ
ក៏លតូវអាបតថិទុកកដប្ដរ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាព្វបធ សត ិបសទកោាទនិ ំអតាាយ វិញ្ជាបបនតិយា = ភកិខុ នី ុឈំដើមផ ី
លបឈយាជន៍ឈ ទកមយជាឈដើម ឈៅឈពលប្ដលមានអា ធ 

២- អវញិ្ញតតយិា លពភោនំ នវកមមតាាយ សមប្ដ្ិចឆនតយិា = ភកិខុ នីទទួល
ធញ្ដជាតិប្ដល នមកឈោយការមនិ ុ ំឈដើមផលីបឈយាជន៍នវកមយជាឈដើម 

៣- ញាតកប្បវារិតដ្ដាបន មុគ្គោសាទអិបរណណ ំ វិញ្ជាបបនតិយា = ភកិខុ នី
 ុអំបរណតជាតមិាន ប្ណឋ ក យនិង ប្ណឋ ករាជមា ជាឈដើម កបុង
កប្នវងញតកជននិងបវារតិជន 

៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
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៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សតតនន ំធញ្ជាន ំអញ្ញតរស្ស វិញ្ជាបន ំវា វិញ្ជាបាបន ំវា =  ុែំវួនឯងឬ
ឈលបើឈរឲរ ុ ំនូវបណាឋ ធញ្ដជាតិ ៧ យា៉ា ង ណាមួយ  

២- បដ្លិាបភា =  នមក 
៣- ភជជន្នទនីិ កតាា វា កាបរតាា វា អបជ្ោហរណំ = ឈធឝើែវួនឯងឬឈលបើឈរ
ឲរឈធឝើ នូវការកិនជាឈដើម ឈហើយឆ្ន ់

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទាន ន ិកាខ បទ 
(រឺជាអទាន ន មុោឌ ន ជាករិយិា, ឈនា ញ្ដវឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាអាមកធញ្ដ ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- បឋមឧចាច រឆឌឍនសកិាា បទ 
៨- យា បន ភិកខនុី ឧចាោរំ វា បសា្វំ វា សង្ខារំ វា វិឃាសំ វា តិបរាកុប្ឌ 

វា តបិរាបាកាបរ វា ឆប្ឌយ្យ វា ឆឌ្ឌឌបបយយ្ វា បាចតិតយិំ ។  
៨- ភិកខុ នីណាមួយ ឈចាលែវួនឯងកឋី ឲរឈរឈចាលកឋី នូវឧចាច រៈកឋី ប ាវៈកឋ ី
 រំាមកឋី កាក ណំល់កឋ ី ឈៅខាងឈលៅជញ្ញជ ងំកឋី ខាងឈលៅរបងកឋ ី លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាបឋមឧចាច រឆឌឍនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបឋមឧចាច រឆឌឍន ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ រំាម (សង្ខារ)ំ” រឺ រប ់ប្ដលឈរឈ  ឈចាល ។  ករថ្វ 
“កាក ណំល់ (វឃិាសំ)” រ ឺ វតទុ ណំល់ពីការបរឈិភារឈហើយណាមួយ ឈទាោះជា
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ទឹក ល់ពីការឈលបើល  ់ឈហើយក៏ឈោយ ឈឈើ ធនក់៏ឈោយ ។ ចុោះទលមាបំ្តលោបប់្ផវ
ឈឈើប្ដលទ ំខាជ ក់ឈចាល មិន ច់និយាយឈទ ។  ករថ្វ “ខាងឈលៅជញ្ញជ ងំកឋ ី
ខាងឈលៅរបងកឋី (តិបរាកបុ្ឌ វា តិបរាបាកាបរ) រ ឺ កប្នវងទីថ្ទពីជញ្ញជ ងំឬរបង
ណាមួយ ។  ករថ្វ “ឈចាលែវួនឯងកឋ ីឲរឈរឈចាលកឋ ី (ឆប្ឌយ្យ វា ឆឌ្ឌឌបបយយ្ 
វា)”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុ នីឈចាលផឋុ រំប ់ទាងំអ ់ឈនាោះប្តមួយកប្នវង នាង
លតូវអាបតថមួិយ កបុងលបឈយារប្តមួយ ។ កាលឈបើភិកខុ នីបង្គគ ប់ប្តមឋង ឈរឈចាល
ឈលចើនដង ក៏លតូវអាបតថិប្តមួយប្ដរ ។ 
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឈចាលឧចាច រៈខាងឈលៅជញ្ញជ ងំ ។ សាណតថកិៈ ។ ចបំ្ណកឯ
ភិកខុ វញិ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឱបលាបកតាា វា ឆប្ឌនតិយា = ភិកខុ នីលកឈ កឈមើលឈហើយ ឈចាល 
២- អវលបញ្ជ វា ឆប្ឌនតយិា = ភិកខុ នីឈចាលកបុងទីប្ដលឈរមិនឈលបើល  ់ 
៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧចាោរាទភិាបវា  = ឧចាច រៈជាឈដើម 
២- អបន្នបលាកន ំ = មិនលកឈ កឈមើល 
៣- វលញ្ជនដ្ដាន ំ  = កប្នវងឈរឈលបើល  ់ 
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៤- តិបរាកុ្ ឌបា្ការតា = ខាងឈលៅជញ្ញជ ងំឬរបង 
៥- ឆ្ឌន ំវា ឆឌ្ឌឌបន ំវា = ឈចាលែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរឈចាល 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ (រជឺា  

 ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថវិជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាបឋមឧចាច រឆឌឍន ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- ទុតយិឧចាច រឆឌឍនសកិាា បទ 
៩- យា បន ភិកខុនី ឧចាោរំ វា បសា្វំ វា សង្ខារំ វា វឃិាសំ វា ហរិបត      

ឆប្ឌយ្យ វា ឆឌ្ឌឌបបយយ្ វា បាចតិតយិំ ។ 
៩- ភិកខុ នីណាមួយ ឈចាលែវួនឯងកឋ ីឲរឈរឈចាលកឋ ីនូវឧចាច រៈកឋ ីប ាវៈកឋ ី រំាម
កឋី កាក ណំល់កឋ ីកបុងទីមានវតទុមានពណ៌ឈែៀវ លតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាទុតយិឧចាច រឆឌឍនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិឧចាច រឆឌឍន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “កបុងទីមានវតទុមានពណ៌ឈែៀវ (ហរិបត)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើ

ភិកខុ នីឈចាលែវួនឯងកឋី ឈលបើឈរឲរឈចាលកឋី នូវវតទុទាងំឈនាោះ កបុងកប្នវងវតទុមានពណ៌
ឈែៀវប្ដលឈរោចុំោះកបុងទីណាមួយ ឈទាោះកបុងប្ល កឋ ី កបុងចមាក រដូងជាឈដើមកឋី នាង
លតូវអាបតថ ិតមនយ័មុនឈនាោះឯង ។ កាលឈបើភកិខុ នីអងគុយឈចាល ឈោយឈហាចឈៅ
 ូមផបី្តប្ផវដូងប្ដលកាតខ់ាងកាលផឹកទឹកឈហើយ ឈៅកបុងទីល កដដូឈចាប ោះ កល៏តូវ
អាបតថបិ្ដរ ។  
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 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈចាលឧចាច រៈជាឈដើម កបុងទីមានវតទុមានពណ៌ឈែៀវ ។ 
សាណតថកិៈ, តិក ចិតថយិៈ ។ ចបំ្ណកខាងភិកខុ វញិ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  ូមផ ី
ភិកខុ នីឈចាលកបុងប្ល ប្ដលឈរឈល ោះពូជឈហើយ ដរាបណាពនវកមិនទាន់ដុោះឈ ើង 
លតូវអាបតថទុិកកដ ដរាបឈនាោះ ។ ទឝិកទុកកដ កបុងវតទុមិនមានពណ៌ឈែៀវ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តសម ឹ បន អហរិបតសញ្ជាយ = ភកិខុ នី មាគ ល់ថ្វមិនប្មនវតទុពណ៌ឈែៀវ 
កបុងទីឈនាោះ 

២- ឆ្ឌតិបកខបតត វា ឆប្ឌនតិយា = ភិកខុ នីឈចាលកបុងប្ល  លមាប់ឈចាល 
៣- សាមិបក អបបលាបកតាា វា ឆប្ឌនតិយា = ភិកខុ នីល បម់ាច  ់ឈររួចឈចាល 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៨ ។ 
ចបព់ណ៌នាទុតយិឧចាច រឆឌឍន ិកាខ បទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
១០- នចចគតីសកិាា បទ 

១០- យា បន ភិកខនុ ី នចច ំ វា គ្តី ំ វា វាទិត ំ វា ទស្ាន្នយ គ្បចឆយយ្     
បាចតិតយិំ ។ 

១០- ភកិខុ នីណាមួយ ឈៅឈដើមផឈីមើលរ កំឋ ី ចឈលមៀងកឋី លបរកំឋ ី លតូវអាបតថ ិច-ិ  
តថិយៈ ។ 
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១០- ពណ៌នានចចគតីសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនចចរីត ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “រ  ំ (នចច)ំ” រឺ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តការរារំប ់ តឝឈកាង ក ។ 

 ករថ្វ “ចឈលមៀង (គ្ីត)ំ” រឺ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តចឈលមៀងឈ លពីធម ៌ ។ 
 ករថ្វ “លបរ ំ (វាទិត)ំ” រឺ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តការលបរឈំោយ គរទឹក 
(ឧទកបភរវិាទិតម្បិ) ជាឈដើម ។  ករថ្វ “ឈដើមផឈីមើល (ទសស្ន្នយ)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុ នីឈៅឈដើមផឈីមើលនូវបណាឋ ការរាជំាឈដើមឈនាោះ ណាមួយ លតូវ
អាបតថទុិកកដ លរប់ៗ  ជហំាន ។ ភិកខុ នីឈរកបុងទីណា ឈមើលឬសាឋ ប់ លតូវអាបតថិប្តមួយ 
កបុងលបឈយារប្តមួយ ។ កាល ឈបើភិកខុ នីលកឈ កឈមើលកបុងទិ ឈនោះផងឈនាោះផង លតូវ
អាបតថិ លរប់ៗ លបឈយារ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងរាជលរឹោះ ល រពនឆពឝរគិយភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈៅឈដើមផឈីមើលនូវរ ជំាឈដើម ។ ភកិខុ នីឈធឝើវតទុទាងំឈនាោះឈោយែវួន
ឯងកឋី ឲរអបកដថ្ទបង្គគ បក់ឋី ឈ លឈោយបរយិាយប្បបឈនោះថ្វ “ពួកឈោកចូរឲរ
តង្គឝ យឈភវង (ឧបហារ) ដល់លពោះឈចតយិ” ដូឈចបោះកឋី កាលឈបើពួកឈរឈ លថ្វ 
“ឈយើងែញុ នឹំងឈលងឈភវងថ្វឝ យ”, ភិកខុ នីទទួលថ្វ “លបថ្ពណា ់”,  ុទនប្តលតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ, ឈ ចកឋីប្ដលឈលើកមកឈនោះមានប្ចងកបុងអដឌកថ្វទាងំពួង១ ។ ចបំ្ណក
ឯភិកខុ វញិ លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងទីទាងំពួង ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តោុហក ំ បចតយិស្ស ឧបដ្ដាន ំ កបរាោត ិ វុបតត បន ឧបដ្ដានករណ ំ

ន្នម សនុទរនត ិឦទិស ំបរិយាយ ំភណនតយិា = ភិកខុ នី កាលឈបើពួកជន
                                                           
១
  មនថ. ២/៩១២ ។ 
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ល ប់ថ្វ “ឈយើងែញុ ឈំធឝើការបឈលមើដល់លពោះឈចតយិរប ់ពួកនាងមាច  ់” នាងក៏
ឈ លឈោយបរយិាយប្បបឈនោះថ្វ “ធមយត ការបឈលមើ លអ”  

២- អារាបម ឋតាា បស្សនតិយា វា សណុនតយិា វា = ភិកខុ នីឋិតឈៅកបុងអារាម 
 នឈឃើញឬឮ 

៣- តថា អតតបន្ន ឋិបតាកាស ំ អាគ្នតវា = ភកិខុ នីមកកាន់ទីឈររប ់ែវួន
លសាប់ប្ត នឈឃើញឬឮយា៉ា ងឈនាោះ 

៤- បបយាជតិំ បដ្ិបថ ំគ្ចឆនតយិា សមមមុីភតូំ = ភិកខុ នីឈៅលចា ផវូ វប្ដលឈរ
លបកបឈៅកបុងទីចឈំ ោះមុែ  

៥- សលាកភតាាទិបក សតិ ករណីបយ គ្នតវា = ភិកខុ នីឈៅកបុងការចា ំច ់
ឈៅឈពលប្ដលមាន ោកភតថជាឈដើម 

៦- អាបទាស ុវា = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៧- សមមជជដ្ដាន ំ បវិសិតាាប ិ បស្សនតយិា វា សណុនតិយា វា = ភិកខុ នីចូល
ឈៅកាន់ទីឈ   លសាប់ប្ត នឈឃើញឬឮ 

៨- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៩- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
១០- បវទនដ្ដាយ = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
១១- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- នចាោទីន ំអញ្ញតរតា = បណាឋ រ ជំាឈដើម ណាមួយ 
២- អញ្ញរត អនុញ្ជាតការណា គ្មនំ = ឈៅពំុមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៣- ទស្សន ំវា សវន ំវា = ឈមើលឬសាឋ ប ់

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម
 ិកាខ បទ (រជឺាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, 
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ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវោប លតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាឈោកវជជៈ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣ ។ 

ចប់ពណ៌នានចចរតី ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ល ុណវរគទី ១ ចប់ ។ 

 
អននការវគគ 

១- រតថននការសកិាា បទ 
១- យា បន ភិកខនុី រតតនធកាបរ អបប្ទីបប បុរបិសន សទធ ឹ ឯបកបនកា 

សនតិបដ្ឋយ្យ វា សលលបបយ្យ វា បាចិតតយិ ំ។  
១- ភិកខុ នីណាមួយ  ទិតឈៅកឋី និយាយកឋី ប្តមាប ក់និងមាប ក់មួយអឈនវើឈោយ
បុរ  កបុងឈពលយបង់ងឹតឥតមានលបទីប លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នារតថននការសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរតថននការ ិកាខ បទទី ១ ថ្នអននការវរគ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “យបង់ងឹត (រតតនធកាបរ)” រឺ កបុងឈពលយប់ងងឹត ។  ករថ្វ 

“ឥតមានលបទីប (អប្បទីបប)” រឺ ឥតរប ់អឝមួីយបភំវឺឈសាោះ បណាឋ លពោះចនធ, លពោះ
អាទិតរ, និងឈភវើង ប្ដលជាឈលរឿងបភំវឺ ។  ករថ្វ “ឈោយបុរ  (បុរបិសន)” រឺ 
ជាមួយនឹងមនុ សលបុ ដងឹកឋី ទាងំអាច ទិតឈៅ ទាងំអាចនិយាយ ។  ករថ្វ 
“ ទិតឈៅកឋ ី (សនតិបដ្ឋយ្យ វា)” រ ឺ កបុងែណៈលតមឹប្ត ទិតឈៅកបុងហតទ   ភកិខុ នី
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  ករថ្វ “និយាយ (សលលបបយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ កាល
ឈបើភិកខុ នី ទិតឈៅកបុងទីឈនាោះឈ លកថ្វទាកទ់ងនឹងផធោះ ក៏លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈប្ដរ ។  
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 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពននឹងភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុ ទិតឈៅយា៉ា ងឈនាោះ ។ ភិកខុ នី ទិតឈៅឬនិយាយ ឈោយលោះ
ហតទ  បុរ កឋី ភិកខុ នី ទិតឈៅឬនិយាយ ឈោយមិនលោះហតទ  រប ់យកស 
ជាឈដើមកឋី លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- យងកញិ្ចិ វញិ្ញុំ ទុតយិំ គ្បហតាា ឯវំ កបរានតយិា = ភិកខុ នីយកនរណាមាប ក់
ឲរ នជាោប ពីរនាក់ ឈហើយឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះ 

២- អរបហាបបកាាយ = ភិកខុ នី មវឹងរកទីមិនសាង ត ់
៣- អញ្ញវហិតិាយ = ភិកខុ នីរវល់ចាតប់្ចងការង្គរឈផសង 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- រតតនធការតា  = ឈពលយបង់ងតឹ 
២- បុរិសស្ស ហតថបាបស ឋានំ វា សលលបន ំ វា = ឈរឬនិយាយកបុង
ហតទ  រប ់បុរ  

៣- សហាយាភាបវា = មិនមាននរណាជាោប  
៤- របហាបបកខតា =  មវងឹរកទីសាង ត ់

  ិកាខ បទឈនោះ ជាឈថយរ តទ មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣ ។  

ចប់ពណ៌នារតថននការ ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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២- បដិចឆអនាប កាសសកិាា បទ 
២- យា បន ភកិខុន ី បដ្ិចឆបនន ឱកាបស បុរិបសន សទធ ឹ ឯបកបនកា  

សនតិបដ្ឋយ្យ វា សលលបបយ្យ វា បាចិតតយិ ំ។ 
២- ភិកខុ នីណាមួយ  ទិតឈៅកឋី និយាយកឋី ប្តមាប ក់និងមាប ក់មួយអឈនវើឈោយ
បុរ  កបុងទីក ំងំ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

២- ពណ៌នាបដិចឆអនាប កាសសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបដចិឆឈនាប កា  ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “កបុងទីបទិ ងំ (បដ្ិចឆបនន ឱកាបស)” រ ឺ កបុងទីបទិ ងំឈោយ
រប ់អឝីមួយ បណាឋ ជញ្ញជ ងំជាឈដើម ។  ិកាខ បទឈនោះ ឈឃើញថ្វមានឈ ចកឋីប្បវកោប  
ប្តលតង់ ករឈនោះឯង ។  

ចប់ពណ៌នាបដិចឆឈនាប កា  ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- អអជាកាសសលលបនសកិាា បទ 
៣- យា បន ភកិខុន ី អបជោ្កាបស បុរិបសន សទធឹ ឯបកបនកា         

សនតបិដ្ឋយ្យ វា សលលបបយ្យ វា បាចិតតយិ ំ។ 
៣- ភិកខុ នីណាមួយ  ទិតឈៅកឋី និយាយកឋី ប្តមាប ក់និងមាប ក់មួយអឈនវើឈោយ
បុរ  កបុងទីវាល លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៣- ពណ៌នាអអជាកាសសលលបនសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអឈជាកា  លវបន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
ឈ ចកឋីប្បវកោប  រឺឈៅលតង ់ករថ្វ “កបុងទីវាល (អបជោ្កាបស)” ឈនោះឯង ។ 

ឯ ករដឈ៏    ូមផកីបុង ិកាខ បទទាងំពីរ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ១ ។  
ចប់ពណ៌នាអឈជាកា  លវបន ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៤- ទុតយិកិឧអយាជនសកិាា បទ 
៤- យា បន ភកិខុនី រថយិាយ វា ព្យបូហ វា សងិ្ោដ្បក វា បុរិបសន សទធ ឹ

ឯបកបនកា សនដអិបដ្ឋយយ្ វា សលលបបយ្យ វា នកិណណិកំ វា ជបប្បយ្យ 
ទុតយិិកំ វា ភិកខុន ឹឧបយោ្បជយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 

៤- ភិកខុ នីណាមួយ  ទិតឈៅកឋ ី និយាយកឋី ែសបឹជិតលតឈចៀកកឋី ប្តមាប ក់និងមាប ក់
មួយអឈនវើឈោយបុរ  កបុងលចករហូតកឋី លចកទាល់កឋី កបុងទីលបជុផំវូ វមានលជុង 
៤ ឬលជុង ៣ កឋី បឈណឋ ញភិកខុ នីជារូកនឈចញកឋី លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាទុតយិកិឧអយាជនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិិកឧឈយាជន ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “កបុងលចករហូត (រថិយាយ)”  នដល់ ផវូ វប្ដលធាវ យឈៅរហូត ។ 

 ករថ្វ “កបុងលចកទាល់ (ព្យូបហ)” រឺ ផវូ វប្ដលធាវ យឈៅមិនរហូត ។  ករថ្វ “កបុង
ទីលបជុផំវូ វមានលជងុ ៤ ឬលជុង ៣ (សិងោ្ដ្បក)” រ ឺផវូ វប្បកជា ៤ ឬប្បកជា ៣ ។ 
 ករថ្វ “ែសបឹជិតលតឈចៀក (និកណណិកំ វា ជបប្បយ្យ)” រឺ ែស ឹករអឝីមួយ ប្កផរ
រល់លតឈចៀក ។  ករថ្វ “បឈណឋ ញឈចញ (ឧបយោ្បជយ្យ)” រឺ ភិកខុ នី មាន
បណំងនឹងលបលពឹតថអនាចារ បញ្ជូ នភិកខុ នីជាោប ថ្វ “ឈៅចុោះ នាងមាច  ់” ។  ករថ្វ 
“លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ (បាចិតតយិំ)” រឺ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ៣ ឈល ោះប្តការ ទិត
ឈៅជាឈដើម តមនយ័ខាងឈដើមឈនាោះឯង ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើភិកខុ នីបញ្ជូ នឈៅ នាងលតូវ
អាបតថទុិកកដ កបុងែណៈបញ្ជូ នឈៅផង កបុងែណៈលោះហតទ  ផង ។ កបុងែណៈ
ប្ដលលោះហតទ  ឈហើយ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ទិតឈៅយា៉ា ងឈនាោះ ។  ករដ៏ឈ   រមឺានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទ
ទាងំ ៣ ខាងឈដើម ។ ចបំ្ណកឯអនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានឈ ចកឋីពិឈ  ឈៅ
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លតងថ់្វ “ភិកខុ នីោយ នបណំងនឹងលបលពឹតថអនាចារ បញ្ជូ នភិកខុ នីជាោប ឲរលត បឈ់ៅ
វញិ ឈៅឈពលមានការចា ំច់”១ ប៉ាុឈណតោះឯង ។  

ចប់ពណ៌នាទុតយិិកឧឈយាជន ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- អនាបុចាឆ បកកមនសកិាា បទ 
៥- យា បន ភិកខនុ ីបុបរភតត ំកលុាន ិឧបសងកមិតាា អាសបន នសិីទតិាា 

សាមិបក អន្នបចុាា បកកបមយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៥- ភិកខុ នីណាមួយ ចូលឈៅរកលតកូលទាងំឡាយកបុងឈពលមុន យឈហើយ
អងគុយឈលើអា នៈ រួចមនិ នោពួកជនជាមាច  ់ផធោះ ឈចៀ ឈចញឈៅ 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៥- ពណ៌នាអនាបុចាឆ បកកមនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនាបុចាឆ បកកមន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “កបុងឈពលមុន យ (បុបរភតត)ំ” រឺ កបុងឈពលចាបត់ងំពីអរុណរោះ

ឈ ើង ដរាបមកទល់ោប នឹងថ្ថងលតង ់ ។  ករថ្វ “ឈលើអា នៈ (អាសបន)” រឺ ឈលើ
ប្ទន លមាប់អងគុយប្ពន ។  ករថ្វ “មិនោពួកជនជាមាច  ់ (សាមិបក អន្ន
បុចាា)” រឺ មិនោមនុ សដឹងកឋណីាមួយនាក ់ កបុងលតកូលឈនាោះ ។ លតង់ ករថ្វ 
“ឈចៀ ឈចញឈៅ (បកកបមយយ្)” មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ ភកិខុ នីអងគុយខាងកបុងទីលបក ់
ឈហើយ្នកនវងហួ ឧបចារៈកបុងទីវាល ប្ដលមិនមានឈភវៀងធាវ កល់តូវ លតូវ
អាបតថទុិកកដ កបុងជហំានដបូំង ។ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ កបុងជហំានទី ២ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភិកខុ នីមួយរូប  

                                                           
១
 វ.ិ ភកិខុ នីវភិងគ. ៥/១៨៩ ។ 
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ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិោឈហើយឈចៀ ឈចញឈៅ ។ តិក ចិតថយិៈ ។ មនិប្មនទីថ្ន
ប្ទន លមាប់អងគុយប្ពន លតូវទុកកដ ។ ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមិន នោ 
កបុងការប្ដលោឈហើយ និងភកិខុ នីមានឈ ចកឋ ីងសយ័ កល៏តូវអាបតថទុិកកដយា៉ា ង
ឈនាោះដូចោប  ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាបចុឆិតសញ្ជាយ បន = ភិកខុ នី មាគ ល់ថ្វ នោឈហើយ 
២- អសំហារបិម   = ភិកខុ នីអងគុយឈលើអា នៈប្ដលកឈលកើកពំុ ន 
៣- គ្ិលាន្នយ   = ភិកខុ នីឈ ឺ
៤- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បុបរភតតតា  = ឈពលមុន យ 
២- អនតរឃបរ និសជាា = អងគុយកបុងចឈនាវ ោះផធោះ 
៣- អាសនស្ស បលលបង្ខាកាសតា = អា នៈជាទី លមាប់ប្ពន 
៤- អញ្ញរត អនញុ្ជាតការណា អន្នបុចឆនំ = មិនោឈោយពំុមានឈហតុ
អនុញ្ញដ ត 

៥- វុតតបរិបចឆទាតិកកបោ = ្នកនវងហួ ប្ដនកណំត់ប្ដល នល ប ់
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងកឋិន ិកាខ បទ  
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(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាអនាបុចាឆ បកកមន ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អនាបុចាឆ អភិនសិទីនសកិាា បទ 
៦- យា បន ភកិខុន ី បចាាភតតំ កលុានិ ឧបសងកមតិាា សាមិបក             

អន្នបចុាា អាសបន អភនិិសីបទយ្យ វា អភិនិបបជជយយ្ វា បាចតិតយិំ ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ ចូលឈៅរកលតកូលទាងំឡាយ កបុងឈពលឈលកាយ យ មនិ
ល ប់ពួកជនជាមាច  ់ផធោះ ឈហើយអងគុយកឋី ឈដកកឋ ី ឈលើអា នៈ លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៦- ពណ៌នាអនាបុចាឆ អភិនសិទីនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនាបុចាឆ អភិនិ ីទន ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “កបុងឈពលឈលកាយ យ (បចាាភតត)ំ” រឺ កបុងឈពលចាបត់ងំពីថ្ថង

ឈលជឈៅ ដរាបទល់ោប នឹងឈពល ុរយិាអ ឋងគត ។  ករថ្វ “អងគុយ (អភិនសិីបទ
យ្យ វា)”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុ នីអងគុយកបុងខាងឈដើម ឈហើយឈៅ លតូវអាបតថិ
ប្តមួយ ។ កាលឈបើភិកខុ នីមិនអងគុយឈទ លោន់ប្តឈដក ឈហើយឈៅ ក៏លតូវអាបតថិប្ត
មួយប្ដរ ។ កាលឈបើភកិខុ នីអងគុយឈហើយឈដក លតូវអាបតថិពីរ ។  

 ិកខបទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុអងគុយឈលើអា នៈ ។  ករដ៏ឈ   រឺមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទ
ទី ៥ ។ ចបំ្ណកឯអនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្តភិកខុ នីអងគុយឬឈដកឈលើ
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អា នៈប្ដលឈរលកាលជាលបចា ំ ដូចជាឈលើអា នៈប្ដលកឈលកើកមនិ ន កបុង
 ិកាខ បទទី ៥ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។ 

ចបព់ណ៌នាអនាបុចាឆ អភនិិ ីទន ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- អនាបុចាឆ សនទរណសកិាា បទ 
៧- យា បន ភិកខុន ី វកិាបល កលុាន ិ ឧបសងកមតិាា សាមិបក អន្ន

បុចាា បសយយ្ំ សនថរតិាា វា សនថរាបបតាា វា អភនិិសីបទយ្យ វា អភិនិ-
បបជជយ្យ វា បាចិតតយិ ំ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ ចូលឈៅរកលតកូលទាងំឡាយកបុងឈវោវកិាល ឈហើយមនិ
ទាន ់នល ប់ពួកជនជាមាច  ់ ិន កល៏កាលែវួនឯងកឋី ឲរឈរលកាលកឋី នូវ
កលមាល លមាប់ឈដក ឈហើយអងគុយកឋី ឈដកកឋ ីលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៧- ពណ៌នាអនាបុចាឆ សនទរណសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនាបុចាឆ  នទរណ ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “កបុងឈវោវកិាល (វកិាបល)” រ ឺកបុងឈពលប្ដល ុរយិាអ ឋងគត ។ 

 ករថ្វ “កលមាល លមាប់ឈដក (បសយ្យំ)” រ ឺ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តកលមាល
 វឹកឈឈើ ។  ករដ៏ឈ   រឺមាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៦ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុចូលឈៅរកលតកូលទាងំឡាយកបុងឈវោវកិាល មិន ន
ល ប់ពួកជនជាមាច  ់ លកាលកលមាល លមាប់ឈដក ឈហើយអងគុយ ។ អនាបតថកិបុង
 ិកាខ បទឈនោះ មិនមានអា នៈប្ដលលកាលជាលបចាឈំទ ។ 

ចបព់ណ៌នាអនាបុចាឆ  នទរណ ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៨- បរឧជាបនកសកិាា បទ 
៨- យា បន ភិកខុនី ទគុ្គហិបតន ទូបធារិបតន បរំ ឧជ្ោបបយ្យ បាចតិតិយំ ។ 
៨- ភិកខុ នីណាមួយ ឈមើលង្គយឈរ ឈោយការលបកានយ់កអាលកក់ ឈោយ
ពិចារណាែុ  លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាបរឧជាបនកសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរឧជាបនក ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈោយការលបកាន់យកអាលកក ់ ឈោយការពិចារណាែុ  (ទគុ្គ-

ហិបតន ទូបធារិបតន)” រ ឺឈោយការលបកាន់និងឈោយការោក់ចិតថែុ អពីំឈនាោះ ។ 
 ករថ្វ “ឈរ (បរ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភកិខុ នីឈមើលង្គយឧប មផនប ឈោយ
ន័យជាឈដើមថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ ឮថ្វ ែញុ លំពោះករុណាមិនបឈលមើនាងមាច  ់ឈោយ
ឈោរព”១ ដូឈចបោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឈមើលង្គយអបកដថ្ទយា៉ា ងឈនាោះ ។ តិក ចតិថិយៈ ។ តិកទុកកដ 
កបុងអនុប មផនាប  ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖  
១- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
២- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៣- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៤- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

                                                           
១
 វ.ិ ភកិខុ នីវភិងគ. ៥/២០០ ។ 
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ទុគ្គហិតតា  = ឈ ចកឋីលបកាន់អាលកក ់
២- ឧជោ្បន ំ  = ការឈមើលង្គយ 
៣- យំ ឧជ្ោបបតិ តសា្ ឧបសម្បននតា =  មណីប្ដលឈមើលង្គយឈនាោះ
ជាឧប មផនាប  
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាបរឧជាបនក ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- បរអភិសបនសកិាា បទ 
៩- យា បន ភិកខុន ី អតាាន ំ វា បរំ វា និរបយន វា រពហមចរិបយន វា       

អភិសបបយ្យ បាចិតតយិំ ។  
៩- ភិកខុ នីណាមួយ ទឋ សាែវួនឯងកឋ ីអបកឯឈទៀតកឋ ី ឈោយនរកកឋី ឈោយលពហយ-
ចរយិធម៌កឋី លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាបរអភសិបនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរអភិ បន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ទឋ សា (អភិសបបយ្យ)” រឺ ឈធឝើនូវ មផថ ។ កបុងការឈធឝើ មផថ

ឈនាោះ ភិកខុ នីឈ លនូវ ករជាឈដើមថ្វ “ែញុ ឈំកើតកបុងនរក ចូរឲរឈរឈកើតកបុងនរកប្ដរ
ចុោះ” ឈនោះឈៅថ្វ ទឋ សាឈោយនរក មាននយ័ថ្វ ឈជរ ។ ភិកខុ នីឈ លនូវ ករជា
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ឈដើមថ្វ “ែញុជំាលរហ ទ ចូរឲរឈរជាលរហ ទប្ដរចុោះ” ឈនោះឈៅថ្វ ទឋ សាឈោយលពហយ
ចរយិៈ ។ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ លរប់ៗ មា៉ា ត់ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនចណឍ កា ីភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុទឋ សាយា៉ា ងឈនាោះ ។ តិក ចិតថយិៈ ។ តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនាប  ។ 
កបុងការទឋ សាឈោយកឈំណើ តតិរចាឆ ន, កឈំណើ តឈលបត ឬឈោយមនុ សកបុងលតកូល
ឈថ្វកទាប ភកិខុ នីលតូវអាបតថិទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អតថធោានុសាសនបីុបរកាារានំ = ពួកភិកខុ នីតងំចិតថកបុង ករឈលបៀន
លបឈៅកបុងអតទនិងធម ៌

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- និរយរពហមចរិបយហ ិអភសិបន ំ= ទឋ សាឈោយនរកឬលពហយចរយិៈ 
២- ឧបសម្បននតា = ជនជាឧប មផនាប  
៣- អតថធមមបុបរកាារាទនីំ អភាបវា = មិនមានការតងំចិតថកបុងអតទនិងធម ៌

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទ
ទី ៨ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ 

ចប់ពណ៌នាបរអភិ បន ិកាខ បទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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១០- អរទនសកិាា បទ 
១០- យា បន ភិកខនុី អតាាន ំវធតិាា វធតិាា បរាបទយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
១០- ភិកខុ នីណាមួយ វាយតប់ទោះែវួនឯង ឈហើយយ ំលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

១០- ពណ៌នាអរទនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈរាទន ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “វាយតបទ់ោះ (វធិតាា)” រឺ វាយតបទ់ោះឈោយថ្ដជាឈដើម ។ កាល
ឈបើភិកខុ នីឈធឝើទាងំពីរយា៉ា ងឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនចណឍ កា ី
ភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុវាយតបទ់ោះែវួនឯងឈហើយយ ំ ។ កាលឈបើភិកខុ នីវាយតបទ់ោះ
ប្តមា៉ាង ឬយបំ្តមា៉ាង លតូវប្តអាបតថទុិកកដប៉ាុឈណាត ោះ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ញាតិបរាគ្បភាគ្ព្យសបនហ ិ ផដុ្ដាយ បកវលំ បរាទនតយិា ឯវ ន           

វធនតិយា = ពួកភកិខុ នីមានឈ ចកឋីវនិា ញត,ិ ឈ ចកឋីវនិា ឈល ោះជងំឺ ឬ
ឈ ចកឋីវនិា ភារ មផតថបិ៉ាោះែធប ់យបំ្តមា៉ាងរត់ មនិវាយតប់ទោះ 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អតាានំ វធនបញ្ចវ  = ភិកខុ នីវាយតបទ់ោះែវួនឯង 
២- បរាទនញ្ច  = ភិកខុ នីយ ំ
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 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹង មនុភា ន ិកាខ បទ 
(រឺជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
កិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាឈរាទន ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
អននការវរគទី ២ ចប់ ។ 

 
នគគវគគ 

១- នគគសកិាា បទ 
១- យា បន ភិកខុន ីនគាា នហាបយយយ្ បាចតិតយិ ំ។ 
១- ភិកខុ នីណាមួយ អាលកាតកាយងូតទឹក លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នានគគសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនរគ ិកាខ បទទី ១ ថ្ននរគវរគដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អាលកាតកាយ (នគាា)” រ ឺ មនិ នឈ វៀក ឬមិន នដណឋ ប់ ។ 
ភិកខុ នីងូតទឹកយា៉ា ងឈនោះឯង លតូវអាបតថទុិកកដ លរប់ៗ  លបឈយារ ។ កបុងកាលងូតរួច
ឈល ច លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនរូប ឈល ោះឈដើមឈហតុងូតទឹកយា៉ា ងឈនាោះ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧទកសាដ្ិកចីវបរ អចឆិបនន វា នហាយនតយិា = ភិកខុ នីងូត ឈៅឈពល
ប្ដលឧទកសាដិកចីវរលតូវឈចារដឈណឋើ មយកឈៅ 
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២- ឧទកសាដ្ិកចីវបរ នបដ្ឋ វា នហាយនតយិា = ភកិខុ នីងូត ឈៅឈពល
ប្ដលឧទកសាដិកចីវរ ត់ 

៣- មហគ្្ឃំ ឥទំ ទិសាា បចារាប ិ ហបរយ្យុនត ិ ឯវរូបាសុ អាបទាសុ វា ន
ហាយនតិយា = ភកិខុ នីងូត កបុងអនថរាយប្បបឈនោះឈោយរិតថ្វ “ពួកឈចារ
ឈឃើញឧទកសាដិកចីវរមានតថ្មវឈលចើនឈនោះឈហើយ មុែប្តយកឈៅ”  

៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- នគ្គតា    = អាលកាតកាយ 
២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា  = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៣- នហានបរិបយាសានំ   = ងូតឈហើយឈល ច 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នានរគ ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- ឧទកសដិកសកិាា បទ 
២- ឧទកសាដ្ិកំ បន ភិកខនុិយា ការយោន្នយ បោណិកា     

កាបរតព្វា ។ តរតទិ ំ បោណំ ទឃីបសា ចតបស្ា វទិតថិបយា 
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សុគ្តវិទតថិយា តិរយិ ំបទវ វិទតថិបយា ។ តំ អតកិាាបមនតិយា បឆទនក ំ
បាចិតតយិំ ។ 

២- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរឈធឝើ ពំត់ងូតទឹក របផឲីរឈធឝើឲរលយមលបមាណ ។ ឯ
លយមលបមាណកបុង ពំតងូ់តទឹកឈនាោះ របឺឈណាឋ យ ៤ ចអំាម ទទឹង ២ 
ចអំាម ឈោយចអំាមលពោះ ុរត ។ កាលភិកខុ នីឈធឝើឲរកនវងលបមាណឈនាោះ
ឈៅ លតូវអាបតថិឈឆទនក ចិតថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាឧទកសដកិសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឧទកសាដិក ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនឆពឝរគិ

យភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់ឧទកសាដិកចីវរ មិនមានលបមាណ ។  ករដ៏
ឈ  ទាងំអ ់កបុង ិកាខ បទឈនោះ របផលីជាបឈៅតមន័យប្ដល នឈ ល កបុង
និ ីទន ិកាខ បទ កបុងរតនវរគ ។  

ចប់ពណ៌នាឧទកសាដកិ ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- ចីវរសពិវនសកិាា បទ 
៣- យា បន ភិកខុនី ភកិខុនិយា ចីវរំ វិសិបពវតាា វា វិសិព្វាបបតាា វា សា   

បចាា អននតរាយិកិន ី បនវ សិបពវយ្យ ន សពិ្វាបន្នយ ឧស្សកុកំ       
កបរយ្យ អញ្ញរត ចតហូបញ្ជោហា បាចិតតយិ ំ។ 

៣- ភិកខុ នីណាមួយ រុោះឯងកឋី ឲរឈររុោះកឋី នូវចីវរភកិខុ នីផងោប  ភិកខុ នីឈនាោះ មិន
មានឈ ចកឋីអនថរាយជាខាងឈលកាយឈទ ឈហើយមិនឈដរែវួនឯង មនិឈធឝើការ
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ែឝល់ខាឝ យឲរឈរឈដរ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ឈវៀរប្លងប្តតមកល់ទុកលតមឹបួន
ឈៅល ថំ្ថង ។ 

៣- ពណ៌នាចីវរសពិវនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចីវរ ិពឝន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “រុោះឯង (វសិិពវតាា)” រឺ រុោះចីវរប្ដលឈដរែុ  ឈដើមផឈីដរសាថយីឈ ើង

វញិ ។  ករថ្វ “មិនមានឈ ចកឋីអនថរាយ (អននតរាយិកិន)ី” រឺ មិនមានឈ ចកឋី
អនថរាយ ូមផបី្តមួយ កបុងចឈំណាមអនថរាយទាងំ ១០ យា៉ា ង ។  ករថ្វ “ឈវៀរប្លង
ប្តតមកល់ទុក ៤-៥ ថ្ថង (អញ្ញរត ចតហូបញ្ជោហា)”  នឈ ចកឋថី្វ រាបច់ាបត់ងំពី
ថ្ថងប្ដលរុោះមក កនវងហួ  ៥ ថ្ថងឈហើយ លតឹមប្តភិកខុ នីោក់ធុរៈថ្វ “អញនឹងមិនឈដរ, 
អញនឹងមិនឈធឝើឈ ចកឋីែឝល់ខាឝ យឈដើមផឲីរឈរឈដរ” ដូឈចបោះ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុរុោះចីវរឈហើយមិនឈដរវញិ ។ តិក ចិតថិយៈ ។ តកិទុកកដ កបុង
អនុប មផនាប  ។ កបុងបរកិាខ រដថ្ទ ូមផរីប ់ជនទាងំពីរ ក៏ជាតកិទុកកដដូចោប  ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- យា បន អនតរាយកិនិី វា បហាតិ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
២- បរិបយសតិាា វា កញិ្ចិ ន លភត ិ= ភិកខុ នីប្ ឝងរកឈហើយប្តមនិ នអឝីឈទ 
៣- កបរានត ី វា បញ្ជោហ ំ អតកិាាបមតិ = ភកិខុ នីកពុំងប្តឈធឝើឈៅឈ ើយ 
លសាប់ប្តកនវងហួ ឈៅ ៥ ថ្ថង 

៤- តស្ា ច គ្លិាន្នយ = ភិកខុ នីឈនាោះមានជងំ ឺ
៥- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៦- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
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៧- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៩- អាទិកមមិកាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៥ ឈនោះរឺ ៖ 
១- និវាសនប្ារបុនបូគ្ចីវរតា = ចីវរលយមនឹងឈ វៀកដណឋ ប ់ន 
២- ឧបសម្បន្នាយ សនតកតា = ចីវរជារប ់ឧប មផនាប  
៣- សិពវនតាាយ វិសិពវន ំវា វិសិព្វាបន ំវា = រុោះឯងឬឲរឈររុោះឈដើមផឈីដរវញិ 
៤- អញ្ញរត អនុញ្ជាតការណា បញ្ជោហាតកិកបោ = កនវងហួ  ៥ ថ្ថង 
ឈវៀរប្លងប្តមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 

៥- ធុរនិបកខបបា   = ោក់ធុរៈ 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង មនុភា ន-
 ិកាខ បទ (រឺជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ 

ចប់ពណ៌នាចីវរ ិពឝន ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- សងាដិវរសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខុន ីបញ្ជោហិក ំសង្ោដ្ិវារ ំអតិកាាបមយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
៤- ភិកខុ នីណាមួយ ញុងំវារៈថ្ន ងាដឲីរកនវងហួ  ៥ ថ្ថងឈៅ លតូវអាបតថ-ិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាសងាដិវរសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ងាដិវារ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
ថ្ថង ៥ ឈៅថ្វ បញ្ជោហៈ, បញ្ជោហៈនុ៎ោះឯងឈលបើឈៅជា បញ្ជោហកិៈ (៥  
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ថ្ថង) ។ ការឈលបើល  ់ ងាដីទាងំឡាយ ឈៅថ្វ  ងាដធិារៈ ។  នឈ ចកឋថី្វ 
ការទវ  ់បឋូ រទាក់ទងនឹងការឈលបើល  ់ឬការ ដំលិហាល នូវចីវរទាងំ ៥ ឈនោះរ ឺ
ថ្លតចីវរប្ដល នឈ យ្ ោះថ្វ “ ងាដី” ឈល ោះមានន័យថ្វជារប ់ឈលបើរួមចូលោប , 
ឧទកសាដកិចីវរ, និង ងកចចិកចីវរ ។  ករថ្វ “ឲរកនវងហួ  ៥ ថ្ថងឈៅ លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ (អតកិាាបមយ្យ បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋីថ្វ កបុងអរុណរោះទី ៦ កាល
ឈបើភិកខុ នីមិនទវ  ់បឋូ រចីវរមួយ តមន័យប្ដល នឈ លឈហើយឈទ លតូវអាបតថ ិ ១, 
៥ លតូវអាបតថិ ៥ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុទុកោក់ចីវរឈហើយ លតចច់ារកិឈៅកាន់ជនបទ មានប្ត
 ផង់និងចីពរ ។ តិក ចតិថិយៈ ។ កាលឈបើមិនកនវងហួ  ៥ ថ្ថងឈទ ជាទឝិកទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តសមឹ បន អនតកិកនតសញ្ជាយ = ភិកខុ នី មាគ ល់ថ្វមិនកនវងហួ កបុងថ្ថងឈនាោះ 
២- បញ្ចមំ ទិវសំ បញ្ច ចីវរានិ នវិាបសនតិយា វា បារបុនតិយា វា ឱតាបបនតិយា 

វា = ភិកខុ នីឈ វៀក, ដណឋ ប់ ឬ ដំលិហាល នូវចីវរ ៥ កបុងថ្ថងទី ៥ 
៣- គ្ិលាន្នយ ភកិខុ នីមានជងំ ឺ
៤- ឥទំ បម ចីវរំ មហគ្្ឃំ ឦទិបស បចារភបយ ន សកាា ធាបរតនុតិ ឯវរូបាសុ 

អាបទាស ុ = ភកិខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយប្បបឈនោះរ ឺ “អាតយ អញមនិអាច
ឈលបើល  ់ចីវរមានតថ្មវឈលចើនឈនោះ នឈទ ឈល ោះខាវ ចឈចារល កដដូឈចបោះ” 

៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
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៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បញ្ចននំ ចីវរាន ំអញ្ញតរតា  = ចីវរ ៥ ណាមួយ 
២- បញ្ជោហាតិកកបោ   = កនវងហួ  ៥ ថ្ថង 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា  = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៤- អបរិវតតនំ    = មិនទវ  ់បឋូ រ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងកឋិន ិកាខ បទ 
(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាអកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នា ងាដិវារ ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- ចីវរសងកមនយីសកិាា បទ 
៥- យា បន ភិកខុន ីចីវរសងកមនយី ំធាបរយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
ភិកខុ នីណាមួយ លទលទង់ (ឈ វៀកដណឋ ប់) នូវ ងកមនីយចីវរ រឺចីវរប្ដលែវួន
លបយកឈៅឈលបើល  ់មួយ ឈំណើ  លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 

៥- ពណ៌នាចីវរសងកមនយីសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចីវរ ងកមនីយ ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ចីវរប្ដលែវួនលបយកឈៅល  ់ល  ់មួយ ឈំណើ  (ចីវរសងកម

នីយ)ំ”  នដល់ ចីវរប្ដលរួរទវ  ់បឋូ រ (សងកបមតពវចីវរ) ប្ដលជារប ់ថ្នភកិខុ នី
ដថ្ទ មាននយ័ថ្វ ជាចីវរណាមួយ បណាឋ ចីវរទាងំ ៥ ប្ដលកានយ់កឈោយមិន
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 នល ប់ លតូវឲរលត ប់ឈៅវញិ ។  ករថ្វ “លទលទង់ (ធាបរយយ្)”  នឈ ចកឋថី្វ 
លប ិនឈបើភកិខុ នីឈ វៀកឬដណឋ ប់ចីវរឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុយកចីវរដណឋ បឈ់ោយមនិ នល ប់ ។ តកិ ចិតថយិៈ ។      
តិកទុកកដ កបុងអនុប មផនាប  ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- យា បន តាយ វា ទនិនំ = ភិកខុ នីលទលទង់ចីវរប្ដលភកិខុ នីឈនាោះឲរ 
២- តំ វា អាបចុាា = ភិកខុ នីល ប់ឈហើយ លទលទង់ចីវរឈនាោះ 
៣- អចឆិនននដ្ឋចីវរិកា វា ហតុាា = ភិកខុ នីមានចីវរលតូវឈចារដឈណឋើ មយកឈៅ ឬ
មានចីវរ ត ់

៤- ឥទំ បម ចីវរំ មហគ្្ឃំ ឦទិបស បចារភបយ ន សកាា ធាបរតនុតិ ឯវរូបាសុ 
អាបទាសុ វា ធាបរតិ តស្ស ច = ភិកខុ នីលទង់លទង់កបុងអនថរាយមាន
 ភាពប្បបឈនោះថ្វ “អញមនិអាចលទលទង់ចីវរដម៏ានតថ្មវឈលចើឈនោះ នឈទ 
ឈល ោះខាវ ចឈចារល កដដូឈចបោះ”  

៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ចីវរសងកមនយីតា = ចីវរប្ដលែវួនលបយកឈៅឈលបើល  ់មួយ ឈំណើ  
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២- ឧបសម្បន្នាយ សនតកតា  = ជារប ់ថ្នឧប មបផនាប  
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា  = មនិមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៤- ធារណំ    = លទលទង ់
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងបឋមកឋនិ ិកាខ បទ 

(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចបព់ណ៌នាចីវរ ងកមនីយ ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- គណចីវរសកិាា បទ 
៦- យា បន ភិកខុន ីគ្ណស្ស ចីវរលាភំ អនតរាយ ំកបរយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឈធឝើចីវរោភរប ់រណៈ ឲរអនថរាយឈៅ លតូវអាបតថ ិ-
ចិតថិយៈ ។ 

៦- ពណ៌នាគណចីវរសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរណចីវរ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “រប ់រណៈ (គ្ណស្ស)” រឺ រប ់ភិកខុ នី ងឃ ។  ករថ្វ “ចីវរ

ោភ (ចីវរលាភ)ំ” រ ឺចីវរប្ដលរួរ ន យា៉ា ងតូចលយមនឹងវកិបផ ន ។  ករថ្វ 
“ឈធឝើឲរអនថរាយ (អនតរាយ ំ កបរយ្យ)” រឺ លបងឹប្លបងឈធឝើយា៉ា ងណាឲរប្តពួកឈរប្ដល
មានបណំងនឹងលបឈរន ប្បរជាមនិលបឈរនវញិ ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ 
(បាចតិតយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ លប ិនឈបើពួកឈរមិនលបឈរនឈោយសារប្ត កររប ់  
ភិកខុ នីឈនាោះ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
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 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើឲរអនថរាយចីវរោភរប ់រណៈ ។ កបុងបរកិាខ រដថ្ទ លតូវទុកកដ ។ 
 ូមផកីបុងចវីរោភរប ់ភកិខុ នីឈលចើនរូប ឬរប ់ភិកខុ នីប្តមួយរូប ក៏លតវូទុកកដដូចោប  ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សមគ្្ឃកាបល ទស្សថាតិ ឯវ ំ អានិសំសំ ទបស្សតាា និវាបរនតិយា = 
ភិកខុ នីោតឈ់ោយ ប្មឋងអានិ ងសយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបកទាងំឡាយចាំ
លបឈរនកបុងឈពលមានតថ្មវឈ យើ” 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វិកប្បនបូគ្បចឆិមចីវរតា = ចីវរយា៉ា ងតូចលយមនឹងវកិបផ ន 
២- សង្ឃស្ស បរិណតភាបវា = ឈរបឈង្គអ នឈៅឈដើមផ ីងឃ 
៣- វិន្ន អានិសំសទសស្បនន អនតរាយករណំ = ឈធឝើឲរអនថរាយ ឈោយពំុ
មានការ ប្មឋងអានិ ងស 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ
បទ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នារណចីវរ ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៧- បដិព្ភហនសកិាា បទ 
៧- យា បន ភិកខុន ីធមមកិំ ចីវរវិភងគំ បដ្ពិ្វបហយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៧- ភិកខុ នីណាមួយ ហាមោត់ការប្ចកចីវរ ប្ដលលបកបឈោយធម៌ លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាបដពិ្ភហនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបដ ិហន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ការប្ចកចីវរប្ដលលបកបឈោយធម៌ (ធមមកិំ ចីវរវិភងគំ)”  ន

ដល់ ការប្ដល ងឃលពមឈលពៀងោប  លបជុោំប ឈធឝើការប្ចកចីវរ ។  ករថ្វ “ហាមោត ់
(បដ្ពិ្វបហយ្យ)” រឺ បដឈិ ធ ។ កាលឈបើភិកខុ នីបដិឈ ធយា៉ា ងឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ
 ចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនថុលវននាធ
ភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុហាមោតក់ារប្ចកចីវរ ប្ដលលបកបឈោយធម៌ ។ ភិកខុ នី
មានឈ ចកឋ ីងសយ័កបុងការប្ចកចីវរប្ដលលបកបឈោយធម៌ និងភកិខុ នីមានឈ ចកឋី
 មាគ ល់ថ្វការប្ចកលបកបឈោយធម៌ កបុងការប្ចកប្ដលមិនលបកបឈោយធម ៌ និង
ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧភយតថ អធមមិកសញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វការប្ចកមិន
លបកបឈោយធម៌ កបុងការប្ចកទាងំពីរឈនាោះ 

២- អានិសសំំ ទបស្សតាា បដ្ពិ្វហនតិយា = ភកិខុ នីហាមោត់ឈោយ ប្មឋង
អានិ ងស 
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៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ចីវរវិភងគស្ស ធមមិកតា  = ការប្ចកចីវរលបកបឈោយធម ៌
២- ធមមិកសញ្ញិតា   = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វលបកបឈោយធម ៌
៣- វិន្ន អានិសំបសន បដ្ពិ្វហន ំ = ហាមោត់ឈោយពំុមាន ប្មឋង
អានិ ងស 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន-

 ិកាខ បទ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោក- 
វជជៈ, កាយកមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាបដិ ហន ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- ចីវរទានសកិាា បទ 
៨- យា បន ភិកខុន ីអាគារិកស្ស វា បរពិ្វាជកស្ស វា បរពិ្វាជិកាយ វា 

សមណចីវរ ំទបទយ្យ បាចតិតយិំ ។ 
៨- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរ មណចីវរដល់លរហ ទកឋី ដល់បរ ិឝ ជកកឋី ដល់បរ ិឝ
ជិកាកឋី លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៨- ពណ៌នាចីវរទានសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចីវរទាន ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “ មណចីវរ (សមណចីវរ)ំ”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ នី 
បរចិាច រ មណចីវរ មាន ភាពប្ដលរួរនឹងឈ វៀកឬដណឋ ប ់នប្បបឈនោះ ដល់
លរហ ទកឋ ី បពឝជតិកឋ ី ណាមួយ ឈវៀរប្លងប្ត ហធមយិកទាងំ ៥ និងឈញមល ី
ឈញមលបុ ឈចញ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរ មណចីវរដល់អបកលរបល់រងផធោះ ។ ចបំ្ណកឯភិកខុ វញិ លតូវ
អាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ោតាបតិូន ំបរិចចជតិាាបិ = ភកិខុ នីបរចិាច រដល់ឈញមល ីឈញមលបុ  
២- អបញ្ញសំ តាវកាលិកបមវ បទនតយិា = ភិកខុ នីឲរដល់ពួកជនដថ្ទជា
រប ់ែចីប្តប៉ាុឈណាត ោះ 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សមណចីវរតា   =  មណចីវរ 
២- ឋបបតាា សហធមមបិក ច ោតាបិតបរា ច អបញ្ញស ំទានំ = ឲរដល់ពួក
ជនដថ្ទ ឈវៀរប្លងប្ត ហធមយិក និងឈញមល ីឈញមលបុ  

៣- អតាវកាលិកតា = មិនឲរជារប ់ែច ី
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  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ 
(រឺជា ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាចីវរទាន ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- កាលតិកកមនសកិាា បទ 
៩- យា បន ភិកខនុី ទុពវលចីវរប្បចាោសាយ ចីវរកាលសមយ ំ          

អតិកាាបមយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
៩- ភិកខុ នីណាមួយ ញុងំ មយ័ថ្នចីវរកាលឲរកនវងហួ ឈៅ ឈោយឈ ចកឋី
ល ថ្វប ចីវរដ៏ទុពឝល លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៩- ពណ៌នាកាលតិកកមនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកាោតិកកមន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ឈោយឈ ចកឋលី ថ្វប ចីវរដទុ៏ពឝល (ទុពវលចីវរប្បចាោសាយ)” រ ឺ
ឈោយឈ ចកឋីល ថ្វប ចីវរ ប្ដលមានកមាវ ងំឈែាយ ។ មាននយ័ថ្វ ឈោយឈ ចកឋី
ល ថ្វប ប្ដលបឈងកើតឈ ើង ឮលតមឹប្ត ករប៉ាុឈណតោះថ្វ “លប ិនឈបើឈយើងអាច ឈយើងនឹង
លបឈរន” ។  ករថ្វ “ញុងំ ម័យថ្នចីវរកាលឲរកនវហួ ឈៅ (ចីវរកាលសមយ ំ
អតិកាាបមយ្យ)”  នឈ ចកឋថី្វ ពួកភកិខុ នីប្ដលឈៅចាវំ ាឈហើយ កាលឈបើឈរ
ប្ចកកាលចវីរ ក៏ឈ លថ្វ “បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន  ូមរងច់ា ិំន  ងឃមានឈ ចកឋី
ល ថ្វប ចីវរ” ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ ញុងំចីវរកាលរកឺារប្ចកចវីរឈនាោះឲរកនវងហួ ឈៅ ភកិខុ នី
ប្ដលមនិ នលកាលកឋិន ញុងំប្ែមួយខាងចុងថ្នវ ានរដូវឲរកនវងហួ  ភកិខុ នី
ប្ដល នលកាលកឋនិ ញុងំថ្ថងឈោោះកឋនិឲរកនវងហួ  លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 
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 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុញុងំ មយ័ថ្នចីវរកាលឲរកនវងហួ ឈៅ ឈោយឈ ចកឋីល ថ្វប
ចីវរដ៏ទុពឝល ។ ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុងទុពឝលចវីរ, ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់
ថ្វទុពឝលចីវរ កបុងអទុពឝលចីវរ និងភិកខុ នីមានឈ ចកឋ ីងសយ័ លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧភយតថ អទុពវលចីវរសញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វអទុពឝល
ចីវរ កបុងចីវរទាងំពីរ 

២- កិញ្ជោប ិ ន សបកាាោត ិ វទនត ិ ឥទាន ិ បន បតស ំ កបា្បសា វា   
ឧប្បជជសិ្សត ិ សបទាា វា បុរិបសា អាគ្មិស្សតិ តសមឹ អាគ្បត អទាា     
ទស្សនតតីិ ឯវំ អានិសសំ ទបស្សតាា និវាបរនតយិា = ភិកខុ នីហាមោត់
ឈោយ ប្មឋងអានិ ងសយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ពិតប្មនប្តពួកជនឈ លថ្វ „ពួក
ឈយើងមិនអាច‟ ប៉ាុប្នថឥ ូវឈនោះ កបា នឹងឈកើតឈ ើងដល់ពួកឈរ ឬថ្វបុរ 
មាន ទាន នឹងមក កាលឈបើឈរមកឈហើយ ពួកឈរនឹងលបឈរនឈោយពិត” ។ 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ទុពវលចីវរតា  = ចីវរដទុ៏ពឝល  
២- ទុពវលសញ្ញិតា = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វទុពឝល 
៣- វិន្ន អានិសបំសន នវិារណ ំ = ហាមោត់ឈោយពំុមានការ ប្មឋង
អានិ ងស  
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 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 
(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចីកមយ, អកុ លចិតថ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាកាោតិកកមន ិកាខ បទទី ៩ ប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- កឋិនុទាន រសកិាា បទ 
១០- យា បន ភិកខនុី ធមមិកំ កឋិនទុាារំ បដ្ពិ្វបហយ្យ បាចិតតយិ ំ។  
១០- ភិកខុ នីណាមួយ ហាមោត់នូវការដកកឋនិលបកបឈោយធម៌ លតូវអាបតថ-ិ
 ចតិថិយៈ ។ 

១០- ពណ៌នាកឋិនទុាន រសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកឋនុិទាន រ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ការដកកឋនិលបកបឈោយធម៌ (ធមមិក ំ កឋិនទុាារំ)”  ន

ឈ ចកឋថី្វ ឧ  កចង់លបឈរនអកាលចីវរដល់ភិកខុ នីទាងំពួង អានិ ងសោភ
ប្ដលមានការលកាលកឋិនជាមូល មានចនួំនប៉ាុណាត  ោត់កល៏បឈរនឈលចើនជាង
ចនួំនឈនាោះ ឬឈ យើនឹងចនួំនឈនាោះ រួចឈហើយោត់កឈ៏ បើ ុឲំរភកិខុ នី ងឃប្ដលលពម
ឈលពៀងោប  ដកកឋនិណាកបុងចឈនាវ ោះ ឈោយញតថទុិតយិកមយ ការដកកឋនិតម ឈមបើ
ឧ  កឈនាោះ ឈៅថ្វ “លបកបឈោយធម៌ (ធមមកិ)” មាននយ័ថ្វ ការដកកឋិន
មាន ភាពប្បបឈនោះ ។  ករថ្វ “ហាមោត់ (បដ្ិព្វបហយយ្) រឺ រារាងំ ។ កាល
ឈបើភិកខុ នីឈនាោះ រារាងំការដកកឋនិ មាន ភាពប្បបឈនោះ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី  
ឈល ោះឈដើមឈហតុហាមោត់ការដកកឋិន ។  ករដ៏ឈ   របផលីជាបឈៅតមនយ័  
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ប្ដលឈ លឈហើយកបុង ិកាខ បទទី ៧ ផងចុោះ ។  
ចប់ពណ៌នាកឋិនុទាន រ ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

នរគវរគទី ៣ ចប់ ។ 

 
៤- តវុដឋវគគ 

១- ឯកមញ្ចតុវដឋនសកិាា បទ 
១- យា បន ភិកខុនិបយា បទវ ឯកមបញ្ច តុវបដ្ដអយ្យុ ំបាចិតតយិ ំ។ 
១- ភិកខុ នីទាងំឡាយណាពីររូប ឈដកឈលើប្លរមួយ (ជាមួយោប ) ភិកខុទាងំឡាយ
ឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

១- ពណ៌នាឯកមញ្ចតុវដឋនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឯកមញ្ច តុវដឋន ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “តុវបដ្ដអយ្យុ)ំ” ប្លបថ្វ ឈដក (នបិបជជយ្យុ)ំ ។ បណាឋ ភិកខុ នីទាងំពីរ

ឈនាោះ ភកិខុ នីមួយឈដកឈហើយ ភិកខុ នីឯឈទៀតឈដកឈលកាយកឋ ី ឈដកលពមោប ទាងំពីរអងគ
ប្តមឋងកឋី ភកិខុ នីទាងំពីររូបឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុភិកខុ នីពីររូបឈដកឈលើប្លរប្តមួយ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សបច បន ឯកាយ នបិន្នាយ ឯកា និសទីតិ = ឈបើភិកខុ នីមួយឈដក 
ភិកខុ នីមួយឈទៀតអងគុយ 

២- ឧបភា វា និសីទនតិ  = ភិកខុ នីទាងំពីររូបអងគុយ 
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៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឯកមញ្ចតា  = ប្លរប្តមួយ 
២- ទវិនន ំតុវដ្ដអន ំ  = ឈដកទាងំពីររូប 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាឯកមញ្ច តុវដឋន ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- ឯកតទរណតុវដឋនសកិាា បទ 
២- យា បន ភិកខុនបិយា បទវ ឯកតថរណបាបុរណា តុវបដ្ដអយយ្ុំ បាចិតតយិ ំ។ 
២- ភិកខុ នីទាងំឡាយណាពីររូប មាន ពំត់ លមាប់លកាល  លមាប់ដណឋ ប់ប្ត
មួយ ឈដកជាមួយោប  លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាឯកតទរណតវុដឋនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឯកតទរណតុវដឋន ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
ភិកខុ នីទាងំឈនាោះ មាន ពំត់ លមាបល់កាល និង លមាប់ដណឋ ប់ប្តមួយ 

ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ នីទាងំឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ មាន ពំត់ លមាបល់កាលនិង លមាប់
ដណឋ ប់ប្តមួយ (ឯកតថរណបា្វុរណា) ។ ឈនោះជាឈ យ្ ោះថ្នភិកខុ នីទាងំឡាយ
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លកាលចុងមាខ ងឈហើយ ឈដកដណឋ បចុ់ងមាខ ង ថ្ន ពំត់ដណឋ ប់ (បាវរ),  ពំត់
 លមាប់លកាល (អតថរណ) ឬកឈនធល (កដ្សារ) ជាឈដើម ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ (បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភកិខុ នីទាងំឈនាោះ លកាល ពំត់នុ៎ោះ
ឯង ឈហើយឈដកដណឋ ប់ ពំត់ឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈដកយា៉ា ងឈនាោះ ។ តិក ចិតថិយៈ ។ កបុង ពំត ់លមាប់
លកាលប្តមួយ ឬ ពំត ់លមាប់ដណឋ ប់ប្តមួយ លតូវអាបតថិទុកកដ ។ កបុង ពំត់
លកាលនិង ពំតដ់ណឋ បឈ់ផសងៗ ោប  ជាទឝិកទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តសមឹ បន ន្ននតថរណបា្វុរណសញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់
ថ្វ ពំត់ លមាប់លកាលនិង លមាបដ់ណឋ ប់ឈផសងៗ ោប  កបុង ពំត់ឈនាោះ 

២- វវតាានំ ទបស្សតាា និបជជនតិយា = ភកិខុ នីបង្គា ញការកណំត់ឈហើយឈដក 
៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ១ ។ 
ចប់ពណ៌នាឯកតទរណតុវដឋន ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៣- អផាសកុរណសកិាា បទ 

៣- យា បន ភិកខុន ីភកីខុនិយា សញ្ចិចច អផាសុំ កបរយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
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៣- ភិកខុ នីណាមួយ ប្កវងឈធឝើឈ ចកឋីមនិ បាយ ដល់ភិកខុ នីផងោប  លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៣- ពណ៌នាអផាសកុរណសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអទ ុករណ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈ ចកឋីមិន បាយ (អផាសុ)ំ”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ នីមិន ន

ល ប់ ឈោយរិតថ្វ “ភកិខុ នីរូបឈនោះមុែប្តមានឈ ចកឋីមនិ បាយ ឈោយឈហតុ
ឈនោះ” រួចឈហើយក៏ឈធឝើនូវការចស្ត្ងកម, ការឈរ ឬការអងគុយជាឈដើម ឈៅខាងមុែ ឬឈធឝើ
ការ ប្មឋង, ការឲរឈរ ប្មឋង, ការសាក ួរ ឬការសាឝ ធាយ ឈៅខាងមុែ ។ កបុង
ការចស្ត្ងកម លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ឈោយរាប់តមចនួំនលត ប់, កបុងការឈរជាឈដើម 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំនលបឈយារ, កបុងការ ប្មឋងជាឈដើម លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ឈោយរាប់តមចនួំនបទ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុប្កវងឈធឝើឈ ចកឋីមនិ បាយ ។ តកិ ចិតថយិៈ ។ តិកទុកកដ កបុង
អនុប មផនាប  ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ន អផាសកុាមតាយ = ភិកខុ នីោយ នបណំងនឹងឈធឝើឈ ចកឋមីិន បាយ 
២- អាបចុាា បុរបតា ចងកមន្នទីន ិកបរានតិយា = ភិកខុ នី នល ប់ឈហើយ ឈទើប
ឈធឝើការចស្ត្ងកមជាឈដើម ឈៅខាងមុែ 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
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៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា  = ជនជាឧប មបផនាប  
២- អផាសកុាមតា = មានបណំងនឹងឈធឝើឈ ចកឋីមិន បាយ 
៣- អផាសកុរណ ំ = ឈធឝើឈ ចកឋមីិន បាយ 
៤- អន្នបុចឆន ំ  = មិន នល ប ់
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិា និងជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាអទ ុករណ ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- នឧបដ្ឋឌ នសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខនុី ទកុខិតំ សហជីវនិឹ បនវ ឧបបដ្ឋយ្យ ន ឧបដ្ដាបន្នយ 

ឧស្សុកកំ កបរយ្យ បាចតិតិយ ំ។  
៤- ភិកខុ នីណាមួយ មិនបឈលមើែវួនឯង មិនឈធឝើការែឝល់ខាឝ យឈដើមផឲីរឈរបឈលមើ
ភិកខុ នីជាកូន ិ ស ប្ដលដល់នូវឈ ចកឋទុីកខ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៤- ពណ៌នានឧបដ្ឋឌ នសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនឧបោឌ ន ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ប្ដលដល់នូវឈ ចកឋីទុកខ (ទុកខតិំ)” រឺ ប្ដលមានជងំឺ ។  ករថ្វ 

“ជាកូន ិ ស (សហជីវិន)ឹ” រឺ ជា ទនិវហិារនីិ ។  ករថ្វ មនិបឈលមើែវួនឯង (បនវ 
ឧបដ្ឋបហយ្យ)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ នីមនិឈធឝើការបឈលមើដល់ភិកខុ នីជា ិ ស
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ប្ដលឈឺឈនាោះ ឈោយែវួនឯង ឬមិនឈលបើឈរឲរឈធឝើ កបុងែណៈលតឹមប្តោក់ធុរៈចុោះ 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិបឈលមើ ហជីវនីិប្ដលដល់នូវឈ ចកឋីទុកខ ។ កបុងអឈនថវា ិនី
ឬអនុប មផនាប  លតូវអាបតថទុិកកដ ។ 

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ទសសុ អញ្ញតរនតរាបយ សត ិ បរិបយសតិាា អលភនតយិា ភកិខុ នីប្ ឝង
រកឈហើយមនិ ន ឈៅឈពលប្ដលមានអនថរាយ ១០ យា៉ា ង ណាមួយ 

២- គ្លិាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៣- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទ មាន ៤ ឈនោះរ ឺ៖ 
១- គ្ិលានតា   = ជងំ ឺ
២- សិទធិវិហារិតា   = ជា ទនិវហិារនីិ 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា  = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៤- ឧបដ្ដាបន ធុរនិបកខបបា  = ោក់ធុរៈចុោះកបុងការបឈលមើ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹង មនុភា ន- 
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 ិកាខ បទ (រជឺា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ 

ចប់ពណ៌នានឧបោឌ ន ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- និកឌណនសកិាា បទ 
៥- យា បន ភិកខនុី ភកិខុនិយា ឧបស្សយ ំ ទតាា កបុតិា អនតតមន្ន 

និកកប្្ឍយ្យ វា នកិក្ោ្បបយ្យ វា បាចិតតយិំ ។ 
៥- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរលឈំៅដល់ភិកខុ នីផងោប  ឈហើយែឹងអាក់អន់ចតិថ កទ៏ង ់
ទាញែវួនឯងកឋី ឲរឈរទងទ់ាញកឋី លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៥- ពណ៌នានិកឌណនសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនិកឌណន ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឲរលឈំៅ (ឧបស្សយ ំទតាា)”  នដល់ ឲរកុដជិាប់ឈោយ នវឹក

ទាឝ រកឋ ីឲរវហិារជារប ់បុរគលថ្នែវួនកឋ ី។  ករថ្វ “ទង់ទាញែវួនឯង (នកិកប្ឍ្យ្យ)” 
 នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភកិខុ នីទង់ទាញឈោយលបឈយារប្តមួយ រលំងទាឝ រជាឈលចើន 
លតូវអាបតថិប្តមួយ ។ កាលឈបើភិកខុ នីទងទ់ាញឈោយលបឈយារឈផសងៗ ោប  លតូវអាបតថិ
ឈលចើន ឈោយរាបត់មចនួំនលបឈយារ ។  ូមផកីបុងការបង្គគ ប់ កម៏ាននយ័យា៉ា ងឈនាោះ
ដូចោប  ។ កប៏៉ាុប្នថឈបើភិកខុ នីបង្គគ បថ់្វ “នាងចូរទាញឲរកនវងហួ ទាឝ រឈនោះផង ឈនាោះ
ផង”, ែណៈបង្គគ ប់ប្តមឋង លតូវអាបតថិឈលចើន ឈោយរាប់តមចនួំនទាឝ រ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុប្បបឈនាោះ ។ តកិ ចិតថយិៈ ។ កបុងកុដិប្ដលឥតជាប់ឈោយ នធោះ
ទាឝ រ ជាទុកកដ ។ កបុងអនុប មផនាប  ជាតិកទុកកដ ។ កបុងការទង់ទាញបរកិាខ រ ូមផ ី
រប ់ជនទាងំពីរ ឈទាោះកបុងកុដិជាប់ឈោយ នធោះទាឝ រកឋ ីកបុងកុដិប្ដលមិនជាប់ឈោយ
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 នធោះទាឝ រកឋី ជាទុកកដប្តមា៉ាង ។  ករដ៏ឈ   រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចឈ ល
ឈហើយ កបុង ងឃកិវហិារនិកកឌណន ិកាខ បទ ។  

ចបព់ណ៌នានិកឌណន ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- សសំដឌសកិាា បទ 
៦- យា បន ភិកខុន ីសសំដ្ដា វហិបរយ្យ គ្ហបតនិ្ន វា គ្ហបតិបបុតតន វា ។ 

សា ភកិខុនី ភិកខុនហី ិ ឯវមស្ស វចនយីា ោបយ្យ សំសដ្ដា វហិរ ិ    
គ្ហបតនិ្នបិ គ្ហបតបិុបតតនបិ វិវិចាោហបយ្យ វបិវកបញ្ញវ ភគ្និិយា  
សបង្ោ វបណណតតី ិ ។ ឯវញ្ច សា ភិកខុន ី ភិកខុនហី ិ វុចចោន្ន តបថវ   
បគ្គបណហយយ្ សា ភិកខនុី ភិកខនុហីិ យាវតតយិំ សមនភុាសតិព្វា 
តស្ស បដ្ិនិស្សគាាយ ។ យាវតតិយបញ្ច សមនុភាសិយោន្ន ត ំ    
បដ្ិនិស្សបជជយ្យ ឥបចចត ំកុសលំ បន្ន បច បដ្និសិ្សបជជយ្យ បាចតិតយិំ ។ 

៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឈៅលច ូកលច ឈំោយរហបតកីឋី ឈោយកូនរហបតកីឋី ។ 
ភិកខុ នីឈនាោះ លតវូភកិខុ នីទាងំឡាយឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ ប្ននាងមាច  ់ នាងមាច  ់
កុឈំៅលច ូកលច ឈំោយរហបត ី ឬឈោយកូនរហបតីឈ ើយ ប្ននាងមាច  ់ 
នាងមាច  ់ចូរសាង តចុ់ោះ  ងឃរប្មង រឈ ើរឈ ចកឋសីាង ត់ ថ្នបងបអូនល ី ។ 
ភិកខុ នីឈនាោះ កាលភិកខុ នីទាងំឡាយឈ លយា៉ា ងឈនោះឈហើយ ក៏ឈៅលបកួតលបកាន់
យា៉ា ងឈនាោះដប្ដល ភិកខុ នីឈនាោះលតូវភកិខុ នីទាងំឡាយ  ូធរ មនុភា នកមយ 
លបកា ហាមដរាបរលមបប់ីដង ឈដើមផឲីរលោះបង់វតទុ ឈនាោះឈចញ ។ ភិកខុ នី
ឈនាោះ ឈបើភិកខុ នីទាងំឡាយ ូធរ មនុភា នកមយ លបកា ហាមដរាប
រលមប់បីដងឈហើយ លោះបង់វតទុ ឈនាោះ ន ការលោះបង ់នដូឈចបោះនុោ៎ះ ជាការ 
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លបថ្ព ឈបើមិនលោះបង់ឈទ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  
៦- ពណ៌នាសសំដឌសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង  ំដឌ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
 ិកាខ បទទី ៦  ុទនប្តមានបទមានអតទង្គយយល់លសាប់ឈហើយ ។  ិកាខ បទ

ឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថល រពនចណឍ កា ីភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុកិរយិាឈៅ
លច ូកលច  ំ។  ករដឈ៏  កបុង ិកាខ បទឈនោះ  ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងឈ ចកឋី
វនិិចឆ័យប្ដល នឈ លឈហើយ កបុងអរដិឌ ិកាខ បទទី ១ ។  

ចប់ពណ៌នា  ំដឌ ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- អអនាថ រដឌសកិាា បទ 
៧- យា បន ភកិខុនី អបន្នារបដ្ឋ សាសងកសមមបត សប្បដ្ភិបយ អសតថកិា 

ចារិកំ ចបរយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
៧- ភិកខុ នីណាមួយ ោយ នពួកឈយួញឈៅជាមួយ ឈហើយលតច់ឈៅកានច់ារកិខាង
កបុងប្ដន ប្ដលឈរ នយតថ្វជាទីលបកបឈោយឈ ចកឋីរឈងកៀ  លបកបឈោយ
ភ័យចឈំ ោះមុែ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាអអនាថ រដឌសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអឈនាថ រដឌ ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 

  ករថ្វ “ខាងកបុងប្ដន (អបន្នារបដ្ឋ)” រឺ កបុងប្ដនរប ់ឈ ឋចប្ដលភកិខុ នី
ឈនាោះឈៅ ។  ករថ្វ “ោយ នពួកឈយួញឈៅជាមួយ (អសតថកិា ចារិកំ)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុ នីឈៅ ឈោយោយ នពួកឈយួញ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ឈោយ
រាប់តមចនួំនចឈនាវ ោះល ុក, កបុងថ្លពមិនប្មនជាល ុក លតូវអាបតថិ ចិតថិយៈ ឈោយ 
រាប់តមចនួំនកនវោះឈយាជន៍ ។  
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  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈចញលតចឈ់ៅកានច់ារកិកបុងលបឈទ   តមន័យប្ដល
ឈ លឈហើយឈនាោះឯង ។ 
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សបតថន សហ គ្ចឆនតយិា = ភិកខុ នីឈៅមួយអឈនវើឈោយពួកឈយួញ 
២- បមបម អប្បដ្ិភបយ = ភិកខុ នីឈៅកបុងទីឈកសមកានថឥតមានភយ័ចឈំ ោះមុែ 
៣- អាបទាស ុ   = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ   = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ   = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ   = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ  = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អបន្នា រដ្ឋតា   = ខាងកបុងប្ដន 
២- អបកខមតា   = ទីឥតមានឈ ចកឋឈីកសមកានថ 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា  = ឥតមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៤- ចារិកំ បកកមន ំ  = ឈចៀ ឈចញឈៅកានច់ារកិ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ  

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាអឈនាថ រដឌ ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៨- តិអររដឌសកិាា បទ 
៨- យា បន ភិកខុនី តិបរារបដ្ឋ សាសងកសមមបត សប្បដ្ភិបយ អសតថកិា 

ចារិកំ ចបរយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
៨- ភិកខុ នីណាមួយ ោយ នពួកឈយួញឈៅជាមួយ ឈហើយលតច់ឈៅកានច់ារកិខាង
ឈលៅប្ដន ប្ដលឈរ នយតថ្វជាទីលបកបឈោយឈ ចកឋីរឈងកៀ  លបកបឈោយ
ភ័យចឈំ ោះមុែ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាតិអររដឌសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងតិឈរារដឌ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ខាងឈលៅប្ដន (តិបរារបដ្ឋ)” រឺ កបុងប្ដនរប ់ឈ ឋចដថ្ទ ឈវៀរប្លង

ប្ដនប្ដលភិកខុ នីឈនាោះឈៅ ។  ករដ៏ឈ   របផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល ន
ឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទទី ៧ ផងចុោះ ។ ប៉ាុប្នថនររ កបុង ិកាខ បទឈនោះ  ឈំៅយក
លកុងរាជលរឹោះ ។  

ចប់ពណ៌នាតិឈរារដឌ ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- អអនាថ វសសសកិាា បទ 
៩- យា បន ភិកខនុី អបន្នាវស្ស ំចារិកំ ចបរយ្យ បាចតិតយិំ ។ 
៩- ភិកខុ នីណាមួយ លតចឈ់ៅកានច់ារកិខាងកបុងវ ា លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៩- ពណ៌នាអអនាថ វសសសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអឈនាថ វ ស ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ខាងកបុងវ ា (អបន្នាវស្សំ)”  នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ នីមនិ នឈៅ

ខាងកបុងវ ាឈនាោះឯង ឲរអ ់ថ្លតមា ខាងឈដើម ឬឲរអ ់ថ្លតមា ខាងចុង ។  
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អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សតាាហករណបីយន វា គ្ចឆនតយិា = ភិកខុ នីឈៅឈោយ តថ ហករណីយ 
២- បកនចិ ឧព្វាហោ យ វា គ្ចឆនតយិា = ភិកខុ នីឈៅឈោយឈហតុអឝីមួយរខំាន 
៣- អាបទាស ុវា គ្ចឆនតយិា   = ភិកខុ នីឈៅឈល ោះមានអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ    = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ    = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ    = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ   = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៨ ។  
ចប់ពណ៌នាអឈនាថ វ ស ិកាខ បទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
១០- ចារកិនបកកមនសកិាា បទ 

១០- យា បន ភិកខុន ី វស្សំ វតុាា ចារិកំ ន បកកបមយយ្ អនតមបសា           
ឆប្បញ្ចបយាជន្ននបិិ បាចតិតយិំ ។ 

១០ ភិកខុ នីណាមួយ ឈៅចាវំ ារួឈហើយ មនិឈចៀ ឈចញឈៅកានច់ារកិ ឈោយ
ឈហាចឈៅ  ូមផបី្ត ៥-៦ ឈយាជន៍ លតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

១០- ពណ៌នាចារកិនបកកមនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងចារកិនបកកមន ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈៅចាវំ ារួចឈហើយ (វស្សំ វតុាា)” រ ឺឈៅចាវំ ាអ ់ថ្លតមា 

ខាងឈដើម ឬឈៅចាវំ ាអ ់ថ្លតមា ខាងចុង ។ លតង់ ករថ្វ “៥-៦ ឈយាជន ៍  
(ឆបប្ញ្ចបយាជន្ននិ)”  នឈ ចកឋថី្វ ការប្ដលភិកខុ នីបវារណារួចឈហើយ  ូមផ ី
ឈធឝើដឈំណើ រឈៅអ ់ ៥ ឈយាជន៍ រួរ ។ មនិចា ំច់និយាយកបុង ៦ ឈយាជន៍ឈទ ។ 
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ប៉ាុប្នថឈបើភិកខុ នីឈៅអ ់ ៣ ឈយាជន៍ឈហើយ ឈដើរលត ប់មកវញិតមផវូ វដប្ដលឈនាោះ 
មិនរួរ ។ ការប្ដលឈដើរតមផវូ វដថ្ទ រួរ ។ កបុងែណៈោក់ធុរៈចុោះថ្វ “អញនឹងមិន
ឈៅកាន់ផវូ វឆ្ង យ មានលបមាណដូចឈ លឈហើយ” លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុរាជលរឹោះ ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈៅចាវំ ារួចឈហើយ មិនឈចៀ ឈចញឈៅកានច់ារកិ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនតរាបយ សត ិបរិបយសតិាា ទុតយិិក ំភកិខុនឹ អលភនតយិា = ភកិខុ នី
ប្ ឝងរកឈៅឈពលមានអនថរាយ ប្តមិន នភិកខុ នីជាោប រលមប់ពីររូប 

២- គ្លិាន្នយ    = ភិកខុ នីឈ ឺ
៣- អាបទាស ុ    = ភកិខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ   = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ   = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ   = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ  = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វស្សំ វុតថតា   = ឈៅចាវំ ារួចឈហើយ 
២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា  = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៣- បញ្ចបយាជន្ននតកិកបោ  = មិនកនវងហួ  ៥ ឈយាជន៍  
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងបឋម រាជិក ិកាខ បទ 

(រឺជាបឋម រាជិក មុោឌ ន, អកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
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កាយកមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
អកិរយិា និងជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាចារកិនបកកមន ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
តុវដឋវរគទី ៤ ចប់ ។ 

 
៥- ចិតាថ គារវគគ 
១- រជាគារសកិាា បទ 

១- យា បន ភិកខនុី រាជាគារំ វា ចតិាាគារំ វា អារាម ំ វា ឧយោ្នំ វា   
បបាកខរណឹ វា ទស្សន្នយ គ្បចឆយយ្ បាចតិតយិំ ។ 

១- ភិកខុ នីណាមួយ ឈៅឈដើមផឈីមើលដណំាក់ លមាប់លកសាលរប ់ឈ ឋចកឋី
ឈរាងដ៏វចិលិតកឋី  ួនកឋី ឧទានកឋី ល ោះឈ កខរណីកឋី លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

១- ពណ៌នារជាគារសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរាជាោរ ិកាខ បទទី ១ ថ្នចតិថ ោរវរគដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ដណំាក់ លមាប់លកសាលរប ់ឈ ឋច (រាជាគារ)ំ”  នដល់ 

ដណំាកជ់ាទីលប្មារប ់ឈ ឋច ។  ករថ្វ “ឈរាងដវ៏ចិិលត (ចតិាាគារំ)”  នដល់ 
សាលដ៏វចិលិត លមាបល់ប្មា ។  ករថ្វ “ ួន (អារាមំ)”  នដល់ ថ្លពតូច
 លមាបល់ប្មា ។  ករថ្វ “ឧទាន (ឧយោ្ន)ំ”  នដល់ ឧទាន លមាបល់ប្មា ។ 
 ករថ្វ “ល ោះឈ កខរណី (បបាកខរណ)ឹ”  ដល់ ល ោះឈ កខរណី លមាបងូ់ត
កមានថ ។  ករថ្វ “ឈដើមផឈីមើល (ទស្សន្នយ)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ នីឈៅ
ឈោយបណំងថ្វ “អញនឹងឈមើលទីណាមួយ បណាឋ ទីទាងំឈនាោះ” លតូវអាបតថទុិកកដ 
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លរប់ៗ  ជហំាន ។ ប៉ាុប្នថភកិខុ នីឈរកបុងទីណាឈមើល ពំុដកឈជើងកបុងទីឈនាោះឈទ  ូមផ ី
ឈមើលដល់ទាងំ ៥ ទី រប្មងលតូវអាបតថិប្តមួយប៉ាុឈណាត ោះ ។ ប៉ាុប្នថឈបើលកឈ កឈមើលទី
ឈនោះផងទីឈនាោះផង លតូវអាបតថិឈលចើន ឈោយរាប់តមចនួំនថ្នលបឈយារង្គកក មិន
ប្មនលតូវអាបតថិឈលចើនឈោយរាបត់មចនួំនថ្នប៉ាលបចិប្ភបកឈទ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈៅឈដើមផឈីមើលឈរាងដ៏វចិិលត ។ ឯភកិខុ វញិ លតូវអាបតថិទុកកដ កបុងទី
ទាងំពួង ។ ឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ដ៏ឈ   របផលីជាបឈៅតមន័យប្ដល នឈ ល កបុងន
ចចទ សន ិកាខ បទផងចុោះ ។  

ចប់ពណ៌នារាជាោរ ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- អាសនធិបរភិុញ្ជនសកិាា បទ 
២- យា បន ភិកខនុី អាសនទឹ វា បលលងក ំវា បរិភបុញ្ជយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
២- ភិកខុ នីណាមួយ ឈលបើល  ់អា នធិកឋី បលវ័ងកកឋី ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិ-  
ចិតថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាអាសនធិបរភិញុ្ជនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរាជាោរ ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
ប្ដលឈៅថ្វ អាសនទិ (ឈជើងមា៉ា )  ឈំៅយក ឈជើងមា៉ា ប្ដលហួ លបមាណ ។ 

ប្ដលឈៅថ្វ បលវ័ងក  ឈំៅយក បលវ័ងកប្ដលឈធឝើឈោយរូប តឝកាច (វាឡ) 
កឈលកើកមនិ ន (អសហំារិម) ។ លតង់ ករថ្វ “ឈលបើល  ់ (បរិភបុញ្ជយយ្)” របផ ី
លជាបអាបតថ ិចិតថយិៈ ឈោយរាប់តមចនួំនលបឈយារអងគុយនិងលបឈយារឈដក ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី 
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ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់ឈជើងមា៉ា និងបលវ័ងក ។  
អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 

១- អាសនទយិា បាបទ ឆិនទតិាា បរិភញុ្ជនតយិា = ភិកខុ នីកាតឈ់ជើងថ្នឈជើងមា៉ា
ឈហើយឈលបើល  ់ 

២- បលលងកសស្ វាបឡ ភនិទិតាា បរភិុញ្ជនតិយា = ភកិខុ នីទមាវ យរូប តឝកាចថ្ន 
បលវ័ងក ឈហើយឈលបើល  ់ 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អាសនទបិលលងកតា = ឈជើងមា៉ា និងបលវ័ងក 
២- និសីទនំ និបជជន ំវា = អងគុយឬឈដក 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាអា នធិបរភុិញ្ជន ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- សតុថកនថនសកិាា បទ 
៣- យា បន ភិកខុន ីសតុតំ កបនតយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៣- ភិកខុ នីណាមួយ ការអឈំ ោះ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 
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៣- ពណ៌នាសតុថកនថនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ុតថកនថន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អឈំ ោះ (សុតត)ំ”  នដល់ អឈំ ោះលបឈភទណាមួយ បណាឋ អឈំ ោះ
ទាងំ ៦ លបឈភទ ។ លតង់ ករថ្វ “ការ (កបនតយ្យ” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ អឈំ ោះចនួំន
ប៉ាុណាត  ប្ដលការ (អញ្ឆតិ) ឈោយថ្ដ កាលឈបើ ណំុំ (តកក) ឈនាោះរុឈំហើយ លតូវ
អាបតថមួិយ ។ កបុងបទភាជនីយ១ ប្ចងថ្វ “ការរត់ឈ ើងមួយជុ ំ ៗ (ឧជជវុជជវ) រឺ
 ឈំៅយក ករឈនោះឯង ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុការអឈំ ោះ ។ ភិកខុ នីលតវូអាបតថិទុកកដ លរប់ៗ  លបឈយារ ឈោយរាប់
តមចនួំនវារៈថ្នថ្ដ ប្ដលឈលជើ កបា ជាឈដើម មុនការមូរ រថ្  ូលត ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- កនតិតសតុតំ កនតនតយិា  = ភិកខុ នីការអឈំ ោះប្ដការឈហើយ 
២- ឧមមតតិកាយ   = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ   = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ   = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ  = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អកនតិតតា   = អឈំ ោះប្ដលមិន នការ 
២- កនតន ំ    = ការ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ  

                                                           
១
 វ.ិ ភកិខុ នីវភិងគ. ៥/២៦៨ ។ 
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(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នា ុតថកនថន ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- គិហអិវយាវចចសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខុន ីគ្ហិបិវយោ្វចច ំកបរយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 
៤- ភិកខុ នីណាមួយ ឈធឝើការបឈលមើលរហ ទ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៤- ពណ៌នាគិហអិវយាវចចសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរិហិឈវយាវចច ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ការបឈលមើលរហ ទ (គ្ហិិបវយោ្វចច)ំ”  នដល់ ការែឝល់ខាឝ យ
ឈដើមផពួីកលរហ ទ ។ លប ិនឈបើភិកខុ នីទាងំឡាយឈធឝើការចមអិនបបរជាឈដើម ឈដើមផ ី
ឈញមល ីឈញមលបុ  ប្ដលពួកោត់មិន នឈលបើឲរឈធឝើកមយណាមួយដល់ែវួនពួក
ោត់ឈទ កបុងបុពឝបផឈយារ នាងលតូវអាបតថិទុកកដជាឈលចើន ឈោយរាបត់មចនួំន
លបឈយារ, កបុងបបរជាឈដើម លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាប់តមចនួំនភាជន,៍ កបុង
ខាទនីយាហារជាឈដើម លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ឈោយរាប់តមចនួំននំ ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឈធឝើការបឈលមើដល់ពួកលរហ ទ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- មនុបស្សហ ិ សង្ឃស្ស យាគ្ុបាបន វា ភបតត វា បចតយិបជូាយ វា      

ករយិោន្នយ បតស ំសហាយភាបវន យាគ្ុបចន្នទនីិ កបរានតយិា 
= ភិកខុ នីឈធឝើការចមអិនបបរជាឈដើម ឈោយភាពជា មាវ ញ់រប ់មនុ ស
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ទាងំឡាយឈនាោះ ឈៅឈពលប្ដលពួកឈរកពុំងឈធឝើបបរ, ទឹក ន ឬភតថ 
ឈដើមផលីពោះ ងឃកឋី ឈដើមផកីារបូជាលពោះឈចតិយកឋី  

២- អតតបន្ន បវយោ្វចចករស្ស ច តានិបយវ កបរានតយិា = ភិកខុ នីឈធឝើការ
ចមអិនបបរជាឈដើមឈនាោះឯង ឈដើមផឈីវយាវចចកររប ់ែវួន 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ  = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- គ្ិហិបវយោ្វចចករណំ  = ឈធឝើការបឈលមើលរហ ទ 
២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម- 

 ិកាខ បទ (រជឺាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,     
បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នារិហិឈវយាវចច ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- អធិករណសកិាា បទ 
៥- យា បន ភិកខុនី ភកិខុនិយា ឯហបយ្យ ឥមំ អធិករណំ វូបសបមហតីិ 

វុចចោន្ន សាធតូ ិ បដ្សិ្សុណិតាា សា បចាា អននតរាយិកិន ី បនវ    
វូបសបមយ្យ ន វូបសោយ ឧស្សុកក ំកបរយ្យ បាចតិតយិំ ។ 

៥- ភិកខុ នីណាមួយ កាលប្ដលភិកខុ នីនិយាយថ្វ ប្ននាងមាច  ់ នាងមាច  ់ចូរមក  
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ចូររងំ្គបអ់ធិករណ៍ឈនោះដូឈចបោះ  នទទួល ករថ្វ សាធុឈហើយ ភិកខុ នីឈនាោះ 
កបុងកាលជាខាងឈលកាយ ឥតមានឈ ចកឋីអនថរាយ ឈហើយមិនរងំ្គប ់មិនឈធឝើ
ឈ ចកឋីែឝល់ខាឝ យ ឈដើមផរីងំ្គប់ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៥- ពណ៌នាអធកិរណសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអធកិរណ ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អធកិរណ៍ (អធកិរណ)ំ”  នដល់ អធិករណ៍ណាមួយ បណាឋ
អធិករណ៍ទាងំ ៤ ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ (បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ 
កបុង ិកាខ បទឈនោះ ភកិខុ នីលោន់ប្តោក់ោក់ធុរៈចុោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ដូចកបុង
ចីវរ ិពឝន ិកាខ បទប្ដរ ។ ឯការបរហិារ ូមផបី្តមួយថ្ថង មិនមានឈទ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិរងំ្គបនូ់វអធិករណ៍ ។  ករដឈ៏   កបុង ិកាខ បទឈនោះ របផ ី
លជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ ល កបុងចីវរ ិពឝន ិកាខ បទផងចុោះ ។  

ចបព់ណ៌នាអធិករណ ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អោជនទានសកិាា បទ 
៦- យា បន ភិកខុន ីអាគារិកស្ស វា បរពិ្វាជកស្ស វា បរពិ្វាជិកាយ វា 

សហតាា ោទនយី ំវា បភាជនយីំ វា ទបទយ្យ បាចតិតយិំ ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរខាទីនីយៈ ឬឈភាជនីយៈ ដល់លរហ ទកឋី បរ ិឝ ជកកឋ ី  
បរ ិឝ ជកិាកឋី ឈោយថ្ដែវួនឯង ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៦- ពណ៌នាអោជនទានសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈភាជនទាន ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
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  ករថ្វ “ឈោយថ្ដទធ ល់ (សហតាា)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ នីឲរ
ឈលរឿងឆ្ន់ណាមួយ ឈវៀរប្លងប្តទឹកនិងឈឈើ ធន់ឈចញ ដល់ពួកជនឈផសងៗ ឈវៀរ
ប្លងប្ត ហធមយិកទាងំ ៥ ឈចញ ឈទាោះឈោយកាយកឋី ឈោយវតទុជាបក់ាយកឋ ី
ឈោយការឈ ោះ (និស្សគ្គយិ) កឋី លតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរនូវខាទនីយាហារនិងឈភាជនីយាហារ ដល់លរហ ទ ។ កបុងទឹក
និងឈឈើ ធន ់លតូវអាបតថិទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- យា បន ទាបបត ិន បទតិ = ភិកខុ នីឈលបើឈរឲរឲរ មិនឲរែវួនឯងទធ ល់ឈទ 
២- ឧបនិកខិបតិាា បទតិ  = ភិកខុ នីឲរោកទុ់កប្កផរៗ 
៣- ព្វហិរបលបំ បទត ិតស្ា = ភិកខុ នីឲរឈលរឿងោបខាងឈលៅ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អញ្ញរត ឧទកនតបបាណា អបជោ្ហរណីយំ = ឈលរឿងឆ្ន់ ឈវៀរប្លងប្ត
ទឹកនិងឈឈើ ធន ់

២- ឋបបតាា បញ្ច សហធមមិបក អញ្ញស្ស សហតាា ទានំ = ឲរឈោយថ្ដែវួន
ឯងដល់ជនដថ្ទ ឈវៀរប្លងប្ត ហធមយិកទាងំ ៥  
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 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 
(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាឈភាជនទាន ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- អាវសថចីវរសកិាា បទ 
៧- យា បន ភិកខុន ីអាវសថចីវរំ អនិសស្ជជតិាា បរិភុបញ្ជយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
៧- ភិកខុ នីណាមួយ មនិលបរល់អាវ ថចីវរ ឈហើយឈលបើល  ់ ភិកខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាអាវសថចីវរសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអាវ ថចីវរ ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “អាវ ថចីវរ (អាវសថចីវរ)ំ”  នដល់ ចីវរប្ដលឈរលបឈរន 
ឈោយល បថ់្វ “ ូមភិកខុ នីប្ដលមានរដូវ ឈលបើល  ់ចុោះ” ។  ករថ្វ “មិនលបរល់ 
(អនសិ្សជជតិាា)”  នឈ ចកឋីថ្វ ភកិខុ នីោងកបុងថ្ថងទី ៤ ឈហើយ ពំុ នឲរដល់
ភិកខុ នីដថ្ទប្ដលមានរដូវ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តដល់សាមឈណរ ី ។  ករថ្វ 
“លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ (បាចតិតយិំ)” រ ឺ កាលឈបើភិកខុ នីមិនលបរល់យា៉ា ងឈនោះឈទ 
ឈហើយឈលបើល  ់ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិលបរល់អាវ ថចីវរឈហើយឈលបើល  ់ ។ តិក ចតិថិយៈ ។ កបុង
ចីវរប្ដលលបរល់ ជាទឝិកទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- តសម ឹ បន និស្សជជិបត និស្សជជតិសញ្ជាយ = ភកិខុ នីមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់
ថ្វ នលបរល់ កបុងអាវ ថចីវរប្ដល នលបរល់ឈនាោះ 

២- បុន បរយិាបយន វា បរិភុញ្ជនតិយា = ភិកខុ នីឈលបើល  ់ឈទៀតតមលោំបឈ់វន 
៣- អញ្ជាសំ ឧតនូីន ំ អភាបវន វា បរិភញុ្ជនតិយា = ភិកខុ នីឈលបើល  ់ 
ឈោយសារប្តមិនមានពួកភិកខុ នីដថ្ទប្ដលមានរដូវ 

៤- តតថ អចឆិនននដ្ឋចីវរកិាយ វា បរិភញុ្ជនតិយា = ភិកខុ នីឈលបើល  ់ឈោយសារ
ប្តចីវរលតូវឈចារដឈណឋើ មយកឈៅឬ ត ់កបុងទីឈនាោះ 

៥- អាបទាស ុវា បរភិញុ្ជនតយិា = ភិកខុ នីឈលបើល  ់ឈល ោះមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៦- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៧- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៩- អាទិកមមិកាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អាវសថចីវរតា  = អាវ ថចីវរ 
២- ចតតុថទិវសតា  = កបុងថ្ថងទី ៤ 
៣- បធាវតិាា អនិសស្ជជន ំ = ោងឈហើយមនិលបរល់ឲរ 
៤- អនុញ្ជាតការណាភាបវា មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងកឋនិ ិកាខ បទ (រជឺា

កឋិន មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាអាវ ថចីវរ ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៨- អាវសថវិហារសកិាា បទ 
៨- យា បន ភិកខនុី អាវសថ ំអនិសស្ជជតិាា ចារកិំ បកកបមយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៨- ភិកខុ នីណាមួយ មនិលបរល់លឈំៅ ឈហើយឈចៀ ឈចញឈៅកាន់ចារកិ ភកិខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាអាវសថវហិារសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអាវ ថវហិារ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “លឈំៅ (អាវសថ)ំ”  នដល់ វហិារជាប់ឈោយ នធោះទាឝ រ ។ 

 ករថ្វ “មិនលបរល់ (អនិស្សជជតិាា)” រឺ មនិឲរឈដើមផកីាររកា មាននយ័ថ្វ មិន
ជលមាបយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបករបផបី្ថទាលំឈំៅឈនោះ” ។ លតង់ ករថ្វ “ឈចៀ ឈចញឈៅ
កានច់ារកិ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ (ចារិកំ បកកបមយ្យ បាចិតតយិ)ំ” មានវនិិចឆ័យ 
ដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុ នីឈចៀ អពីំល ុករប ់ែវួនឈចញឈៅកាន់ល ុកដថ្ទ ឈដើមផឈីៅ
 ូមផបី្តមួយរាលតី កបុងែណៈលតឹមប្តកនវងហួ របងថ្នលឈំៅប្ដលមានរបង ឬ
កនវងហួ នូវឧបចារៈថ្នលឈំៅប្ដលមិនមានរបង លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងជហំានទី 
១ ។ កបុងជហំានទី ២ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិលបរល់លឈំៅ ឈហើយលសាបប់្តឈចៀ ឈចញឈៅកាន់ចារកិ ។  
តិក ចិតថយិៈ ។ កបុងលឈំៅប្ដលមិនជាបឈ់ោយ នធោះទាឝ រ ជាទុកកដ ។ កបុងលឈំៅ
ប្ដលលបរល់ឲរ ជាទឝិកទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តសម ឹ បន និស្សជជិបត និស្សជជតិសញ្ជាយ = ភកិខុ នីមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់
ថ្វ នលបរល់ឲរ កបុងលឈំៅប្ដល នលបរល់ឲរឈនាោះ 
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២- សតិ អនតរាបយ បដ្ជិគ្គិកំ បរិបយសតិាា ន លភនតិយា = ភិកខុ នីប្ ឝងរក
អបកប្ថទា ំឈៅឈពលប្ដលមានអនថរាយ មិន ន  

៣- គ្ិលាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៤- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- កវាដ្ពទធតា  = លឈំៅជាប់ឈោយ នធោះទាឝ រ 
២- វុតតនបយន បកកមន ំ = ឈចៀ ឈចញឈៅ តមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយ 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងកឋិន ិកាខ បទ 
(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាអាវ ថវហិារ ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- តិរចាឆ នវិជាជ បរយិបណុនសកិាា បទ 
៩- យា បន ភិកខនុី តិរចាានវជិជំ បរិយាបបុណយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៩- ភិកខុ នីណាមួយ ឈរៀនតិរចាឆ នវជិាជ  ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 
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៩- ពណ៌នាតិរចាឆ នវិជាជ បរយិបណុនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងតិរចាឆ នវជិាជ បរយិាបុណន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “តិរចាឆ នវជិាជ  (តិរចាានវិជជ)ំ”  នដល់ វជិាជ ខាងឈលៅណាមួយ

ប្ដលមិនលបកបឈោយលបឈយាជន៍ មាន ិលផៈដរំ,ី ឈ ោះ, រឈទោះ, ធបូ  និងដងោវ   
(ថរុ) និងឈបៀតឈបៀនអបកដថ្ទ ដូចមនថអថ័ន (អថពវន), មនថអឈណាឋ ត (មលីន), 
មនថឈធឝើឲរកាវ ហាន (វសកីរណ), មនថឈធឝើឲរ គមរងីថ្រ (បសាសាបន) និងការផស ំ
ថ្វប  ំ (អគ្ទប្បបយាគ្) ជាឈដើម ។ លតង់ ករថ្វ “ឈរៀន (បរយិាបុបណយយ្)”  ន
ឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុ នីឈរៀនឈោយទាកទ់ងនឹងបទជាឈដើម នូវតិរចាឆ នវជិាជ ឈនាោះ 
កបុង មាប ក់រប ់នរណាមាប ក ់ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ឈោយរាបត់មចនួំនបទផង 
ឈោយរាបត់មចនួំនអកសរផង ។  

ចប់ពណ៌នាតិរចាឆ នវជិាជ បរយិាបុណន ិកាខ បទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១០- តិរចាឆ នវិជាជ វចនសកិាា បទ 
១០- យា បន ភិកខនុី តិរចាានវជិជំ វាបចយ្យ បាចតិតយិំ ។ 
១០- ភិកខុ នីណាមួយ បឈលងៀនតិរចាឆ នវជិាជ  ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

១០- ពណ៌នាតិរចាឆ នវជិាជ វចនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងតិរចាឆ នវជិាជ វាចន ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “បឈលងៀន (វាបចយ្យ)” រឺ ជា ករប្បវក (ពី ិកាខ បទទី ៩) ។  
  ិកាខ បទទី ៩ និងទី ១០ ទាងំពីរឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថល រពន     
ឆពឝរគិយភិកខុ នីផង ពួកភកិខុ នីឈលចើនអងគផង កបុងលកងុសាវតទី ឈល ោះឈដើមឈហតុឈរៀន
និងបឈលងៀន នូវតិរចាឆ នវជិាជ  ។  
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 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទទាងំពីរឈនាោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បលបម ធារណាយ ច = ភិកខុ នីឈរៀននិងបឈលងៀនឈដើមផឈីលបើល  ់ការ រឈ រ 
រូ វា  

២- គ្ុតតតាាយ ច យកខបរិតតន្នគ្មមណឌលាទបិក សពវបរិបតត = ភិកខុ នី
ឈរៀននិងបឈលងៀនបរតិថទាងំអ ់ ប្ដលជាឈលរឿង លមាបក់ារ រ, ការមនិ
មក, និងរារាងំយកខជាឈដើម  

៣- ឧមមតតកិាយ   = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ   = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ   = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ  = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- តិរចាានវិជជតា   = តិរចាឆ នវជិាជ  
២- បរិយាបុណនវាចន្ន  = ឈរៀនឬបឈលងៀន 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបទឈសាធមយ-
 ិកាខ បទ (រឺជាបទឈសាធមយ មុោឌ ន ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,          
បណតតថិវជជៈ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាតិរចាឆ នវជិាជ វាចន ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ចិតថ ោរវរគទី ៥ ចប ់។ 
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៦- អារមវគគ 
១- អារមបវិសនសកិាា បទ 

១- យា បន ភិកខុន ី ជាន ំ សភិកខុកំ អារាមំ អន្នបចុាា បវិបសយយ្        
បាចតិតយិំ ។ 

១- ភិកខុ នីណាមួយ កាលដឹងឈហើយ មនិ នល ប់ភិកខុ ប្ដលមានឈៅ ឈហើយ
ចូលឈៅកាន់អារាម ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នាអារមបវិសនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអារាមបវ ិន ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “អារាមប្ដលមានភិកខុ ឈៅ (សភិកខុក ំ អារាមំ)” រឺ ភិកខុ នីចូល

ឈៅកាន់កប្នវងជាទីឈៅរប ់ពួកភិកខុ   ូមផបី្តប្កផររល់ឈឈើក៏ឈោយ ។ លតង់ ករ
ថ្វ “មនិ នល ប ់ (អន្នបចុាា)” មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុ នីមនិល ប់
នរណាមាប ក់ បណាឋ ភកិខុ , សាមឈណរ ឬអារាមកិជន ឈហើយ្នហួ របងថ្ន
អារាមប្ដលមានរបង ឬ្នហួ ឧបចារៈថ្នអារាមប្ដលោយ នរបង លតូវអាបតថិ
ទុកកដ កបុងជហំានដបូំង ។ កបុងជហំានទី ២ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនរូប ឈល ោះឈដើមឈហតុមិន នល ប់ឈហើយចូលឈៅកាន់អារាម ។ អនុបផញ្ដតថិ
កបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរ ឺ៖ 
១- សនតំ ភកិខុំ អន្នបចុាា  = មនិ នល បភ់ិកខុ ប្ដលមានឈៅ 
២- ជានំ សភិកខុ ំ  = កាលដឹងថ្វអារាមមានភិកខុ ឈៅ 

 ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី ងសយ័កបុងអារាមប្ដលមានភិកខុ ឈៅ, ភកិខុ នីមានឈ ចកឋ ី
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 មាគ ល់ថ្វមានភិកខុ ឈៅ កបុងអារាមប្ដលោយ នភិកខុ ឈៅ និងភិកខុ នីមានឈ ចកឋី ងសយ័ 
លតូវអាបតថទុិកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តសម ឹ បន ទុវិបធប ិ អភិកខុកសញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ
ោយ នភិកខុ ឈៅ កបុងអារាមទាងំពីរឈនាោះ 

២- សនត ំ ភិកខុ ំ អាបចុាា បវិសនតិយា = ភកិខុ នីល ប់ភិកខុ ប្ដលមានឈៅឈហើយ
ចូលឈៅ 

៣- បឋមប្បវិដ្ដានំ វា ភិកខុនីនំ សីសានបុលាកកិាយ គ្ចឆនតិយា = ភិកខុ នី
ឈៅតមការឈមើលឈឃើញកាល រប ់ភិកខុ នីទាងំឡាយអបកចូលឈៅមុន 

៤- យតថ វា ភិកខុនិបយា សននិបតតិា តតថ តាស ំសនតិក ំគ្ចាាមតី ិសញ្ជាយ 
គ្ចឆនតយិា = ភិកខុ នីឈៅឈោយការ មាគ ល់ថ្វ “ភកិខុ នីទាងំឡាយលបជុោំប កបុង
ទីណា អញឈៅកាន់ មាប ក់ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ កបុងទីឈនាោះ 

៥- អារាបមន វា មបគាា បហាតិ បតន គ្ចឆនតយិា = ភិកខុ នីឈៅតមផវូ វអារាម 
៦- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីឈទាោះឈល ោះមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៧- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៨- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
១០- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សភិកខុការាមតា = អារាមមានភកិខុ ឈៅ 
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២- សភិកខុសញ្ញតិា = ឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមានភិកខុ ឈៅ 
៣- វុតតបរិបចឆទាតិកកបោ = កនវងហួ ប្ដនកណំត់ប្ដល នល ប់ឈហើយ 
៤- អនុញ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 

  ិកាខ បទឈនោះ ជា មនុភា ន មុោឌ ន, កិរយិាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,   
 ចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។  

ចប់ពណ៌នាអារាមបវ ិន ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២- ភិកាអុអកាក សនសកិាា បទ 

២- យា បន ភិកខនុី ភិកខុ ំអបកាាបសយ្យ វា បរភិាបសយ្យ វា បាចតិតយិំ ។ 
២- ភិកខុ នីណាមួយ ឈជរកឋី ររំាមកឋី នូវភិកខុ  ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាភិកាអុអកាក សនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងភិកខុអឈកាក  ន ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈជរ (អបកាាបសយ្យ)”  នដល់ ឈជរឈទាោះកបុងទីចឈំ ោះមុែកឋ ី

កបុងទីក ំងំមុែកឋ ីឈោយអឈកាក  វតទុណាមួយ បណាឋ អឈកាក  វតទុ  ១០ យា៉ា ង ។  ករ 
ថ្វ “ររំាម (បរិភាបសយ្យ)” រឺ បង្គា ញឈ ចកឋភី័យខាវ ចដល់ភកិខុ ឈនាោះ ។  ករថ្វ 
“លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ” រឺ កាលឈបើភិកខុ នីឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនឆពឝរគិយភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈជរលពោះឧ លិអបកមានអាយុ ។ តិក ចិតថយិៈ ។ កបុងអនុប មផនប 
ជាតិកទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- អតថធោានុសាសនបីុបរកាារាយ = ភិកខុ នីតងំចិតថកបុង ករឈលបៀនលបឈៅ 
តមអតទនិងធម ៌

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧបសមប្ននតា  = ឧប មផនប 
២- អបកាាសនបរភិាសនំ = ឈជរឬររំាម 
៣- អតថបុបរកាារតាទនីំ អភាបវា = មិនមានការតងំចិតថកបុងអតទជាឈដើម 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ -
បទ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតងប់្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាភិកខុអឈកាក  ន ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- គណបរោិសនសកិាា បទ 
៣- យា បន ភិកខុន ីចណឌីកតា គ្ណំ បរភិាបសយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 
៣- ភិកខុ នីណាមួយ ទឋ សារណៈភិកខុ នី ឈោយឈ ចកឋកីណំាច ភិកខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 
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៣- ពណ៌នាគណបរោិសនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរណបរភិា ន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈ ចកឋកីណំាច (ចណឌកីតា)” រឺ កហឹំង ។  ករថ្វ “រណៈ

ភិកខុ នី (គ្ណ)ំ”  នដល់ ភិកខុ នី ងឃ ។ លតង់ ករថ្វ “ទឋ សា (បរភិាបសយយ្)” 
មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុ នីទឋ សាកបុងទីណាមួយ យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ភិកខុ នីទាងំ
នុ៎ោះលងង់ ភិកខុ នីទាងំនុ៎ោះមិន វ្   ភកិខុ នីទាងំនុោ៎ះ មនិដឹងកមយ, ឈទា ថ្នកមយ, កមយ
 មផតថិ ឬកមយវបិតថិ” ដូឈចបោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុទឋ សារណៈភិកខុ នី ។ កាលឈបើភកិខុ នីទឋ សាភកិខុ នីឈលចើនរូប ឬមួយ
រូប ឬក៏អនុប មផនាប  លតូវអាបតថទុិកកដ ។  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមាននយ័ដូចោប
នឹង ិកាខ បទទី ២ ។  

ចប់ពណ៌នារណបរភិា ន ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- បវរតិសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខុន ី នមិនតតិា វា បវារតិា វា ោទនយីំ វា បភាជនយី ំ វា 

ោបទយយ្ វា ភុបញ្ជយ្យ វា បាចតិតយិំ ។ 
៤- ភិកខុ នីណាមួយ ប្ដលឈរនិមនថឈហើយកឋី ហាមភតថឈហើយកឋី ទ ំ ីុកឋី 
បរឈិភារកឋី នូវខាទនីយៈឬឈភាជនីយៈ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាបវរតិសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបវារតិ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
របផលីជាបភិកខុ នីប្ដលឈរនិមនថឈហើយ ឈៅតមន័យប្ដល នឈ លឈហើយ  
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កបុងរណឈភាជន ិកាខ បទ  និងរបផលីជាបភិកខុ នីប្ដលហាមភតថឈហើយ ឈៅតម
ន័យប្ដល នឈ លឈហើយ កបុងបវារណា ិកាខ បទ ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចិតថិ
យៈ (បាចតិតយិំ)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ នីឈនាោះ ទទួលឈដើមផឆី្ន់ នូវអាម ិ
ដថ្ទណាមួយ កបុងបុឈរភតថ ឈវៀរប្លងប្តបបរ និងកាលិកទាងំ ៣ ដ៏ឈ  ឈចញ 
លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងែណៈទទួល ។ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ លរប់ៗ      ែណៈឈលប 
។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនរូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឆ្នក់បុងទីឈផសងៗ (អញ្ញរត) ។ កាលឈបើភកិខុ នីទទួល
កាលិកទាងំ ៣ ឈដើមផជីាអាហារក៏ឈោយ ឆ្ន់ក៏ឈោយ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- យា បន និមនតតិា អប្បវារតិា យាគ្ុ ំបិវត ិ= ភិកខុ នីប្ដលឈរនិមនថឈហើយ 
ប្តមិន នហាមភតថ ហុតនូវបបរ 

២- សាមិបក អបបលាបកតាា ភញុ្ជតិ = ភិកខុ នីល ប់ពួកជនជាមាច  ់ឈហើយ
ឆ្ន ់

៣- តីណិ កាលកិានិ សតិ បចចបយ បរិភញុ្ជត ិតសា្ = ភិកខុ នីបរឈិភារ
កាលិកទាងំ ៣ ឈៅឈពលប្ដលមានឈហតុ 

៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
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១- និមនតតិា វា បវារតិា វា តំ ឧភយ ំវា = ភិកខុ នីប្ដលឈរនិមនថឈហើយ ឬហាម
ភតថឈហើយ ឬទាងំពីរឈនាោះ (ទាងំឈរនិមនថ ទាងំហាមភតថ) 

២- បបុរភតត ំ វតុតលកខណស្ស អាមិសស្ស អបជ្ោហាបរា = ឆ្ន់នូវអាមិ 
ប្ដលមានលកខណៈដូចឈ ល កបុងបុឈរភតថកាល 

៣- សាមកិាន ំអន្នបចុឆនំ = មិន នល ប់ពួកជនជាមាច  ់ 
 ិកាខ បទឈនោះ ជាអទាន ន មុោឌ ន ។ ជាកិរយិាកិរយិា ឈល ោះអាបតថិឈកើតឈ ើង 

ឈៅឈពលប្ដលភិកខុ នីលតូវឈរនិមនថឈហើយ មិន នល ប់ ឈហើយឆ្ន ់ ។ ជាករិយិា 
ឈល ោះអាបតថិឈកើតឈ ើង ឈៅឈពលប្ដលភិកខុ នីហាមភតថឈហើយឆ្ន ់ ឈទាោះ នឈធឝើ    
កបផយិៈកឋី មនិ នឈធឝើកបផយិៈកឋី ។ ជាឈនា ញ្ដវឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។  

ចបព់ណ៌នាបវារតិ ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- កលុមចឆរនិីសកិាា បទ 
៥- យា បន ភិកខុន ីកលុមចឆរិន ីអសស្ បាចិតតយិំ ។ 
៥- ភិកខុ នីណាមួយ មានឈ ចកឋីកណំាញ់លតកូល លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៥- ពណ៌នាកលុមចឆរនិសីកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងកុលមចឆរនីិ ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
ឈ ចកឋកីណំាញ់ កបុងលតកូល ឈៅថ្វ កុលមបចឆរៈ ។ ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី

កណំាញ់លតកូល ឬភិកខុ នីកណំាញ់លតកូល ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភិកខុ នីឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ 
កុលមចឆរណិី (អបកកណំាញ់លតកូល) ។  ករថ្វ “ឈនាោះ (អស្ស)  ឈំៅយក 
ភិកខុ នីណាប្ដលមាន ភាពដូឈចាប ោះ ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ (បាចិតតយិំ)” 
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 នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភិកខុ នីរូបឈនាោះ ឈ លឈទា រប ់លតកូលប្ដលមានបណំងនឹង
ថ្វឝ យបចច័យដល់ពួកភកិខុ នី កបុង មាប កភ់ិកខុ នីទាងំឡាយថ្វ “ថីក៏ភកិខុ នីទាងំឡាយ
មិនឈៅកបុងទីឈនាោះ” ន័យមួយឈទៀត កាលឈបើភិកខុ នីឈនាោះឈ លឈទា រប ់ភកិខុ នី
ទាងំឡាយ កបុង មាប ក់លតកូលថ្វ “ថីកល៏តកូលទាងំឡាយឈនោះមនិឲរអឝណីាមួយ 
ដល់ភិកខុ នីទាងំឡាយឈនាោះ” ដូឈចបោះ លតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុកណំាញ់លតកូល ។ 

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អមចឆរាយតិាា សនតំបយវ អាទនីវំ អាចិកខនតយិា = ភិកខុ នីឥតមានឈ ចកឋី
កណំាញ់ ល ប់ឈទា ប្ដលមានប្មន 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ភិកខុនីនំ អលាភកាមតា = មានបណំងឈធឝើឲរភកិខុ នីទាងំឡាយមិន ន
ោភ 

២- កុលស្ស វា សនតិបក ភកិខុនីន,ំ ភិកខនុីន ំ វា សនតិបក កុលស្ស        
អវណណភណនំ = ឈ លឈទា រប ់ពួកភិកខុ នីកបុង មាប ក់លតកូល ឬ
ឈ លឈទា រប ់លតកូលកបុង មាប ក់ពួកភិកខុ នី 
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 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនបទាន ិកាខ បទ 
(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ
កមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។  

ចប់ពណ៌នាកុលមចឆរនីិ ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- អភិកាកុាវសសកិាា បទ 
៦- យា បន ភិកខុន ីអភកិខុបក អាវាបស វស្ស ំវបសយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឈៅចាវំ ាកបុងអាវា ឥតភិកខុ  លតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៦- ពណ៌នាអភកិាកុាវសសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអភកិខុកាវា  ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
លប ិនឈបើពួកភិកខុអបកលបទានឱវាទ មិនឈៅខាងកបុងកនវោះឈយាជន ៍ អពីំ មាប ក់

ភិកខុ នី ឬផវូ វឥតមានឈ ចកឋឈីកសមកានថ មនិអាចនឹងឈៅឈោយមនិមានអនថរាយ ន 
អាវា ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឥតភិកខុ  (អភិកខកុាវាស) ។ កាលឈបើភកិខុ នីរតិថ្វ “អញ
នឹងចាវំ ាកបុងទីឈនាោះ” ឈធឝើការលកាលឈ នា នៈនិងតមកល់ទឹកឆ្នជ់ាឈដើម លតូវ
អាបតថិទុកកដ ។ ដណំាលោប នឹងអរុណរោះ លតវូអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  ូមឈ ល ឈងខប
កបុងទីឈនោះ ប្តលតឹមឈនោះចុោះ ។ ឯឈ ចកឋីពិសាឋ រ មានប្ចងកបុងរមភីរ មនថបាសាទិកា
ឯឈណាោះឈហើយ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនរូប ឈល ោះឈដើមឈហតុចាវំ ាកបុងអាវា ឥតភិកខុ  ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- យតថ បន វស្សបូគ្តា ភិកខូ បកកន្នា វា បហានតិ តតថ វសនតិយា = ភិកខុ នី
ឈៅកបុងទីប្ដលមានភិកខុទាងំឡាយឈៅចាវំ ាឈហើយឈចៀ ឈចញឈៅ 

២- យតថ បន វស្សបូគ្តា ភិកខូ វពិភន្នា វា បហានតិ តតថ វសនតយិា = ភិកខុ នី
ឈៅកបុងទីប្ដលមានភិកខុទាងំឡាយឈៅចាវំ ាឈហើយោ ិកាខ ឈៅ 

៣- យតថ បន វស្សបូគ្តា ភកិខូ កាលកតា វា បហានតិ តតថ វសនតយិា = 
ភិកខុ នីឈៅកបុងទីប្ដលមានភិកខុទាងំឡាយឈៅចាវំ ាឈហើយឈធឝើមរណកាល 

៤- យតថ បន វស្សូបគ្តា ភិកខូ បកខសងកន្នា វា បហានតិ តតថ វសនតយិា = 
ភិកខុ នីឈៅកបុងទីប្ដលមានភិកខុទាងំឡាយឈៅចាវំ ាឈហើយចូលពួកតិរ ទយិ 

៥- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៦- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៧- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៨- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៩- អាទិកមមិកាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អភិកខកុាវាសតា  = អាវា ឥតភិកខុ 
២- វស្សូបគ្មន ំ   = ចូលចាវំ ា 
៣- អរុណុគ្គមន ំ   = អរុណរោះឈ ើង 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងឯ ឈោម

 ិកាខ បទ (រជឺា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។  

ចប់ពណ៌នាអភិកខុកាវា  ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៧- អបវរណាសកិាា បទ 
៧- យា បន ភិកខនុី វស្សំ វុតាា ឧភបតាសបងឃ្ តហីិ ឋាបនហ ិនប្បវាបរយយ្ 

ទិបដ្ឋន វា សុបតន វា បរសិង្ខាយ វា បាចិតតយិ ំ។ 
៧- ភិកខុ នីណាមួយ ឈៅចាវំ ា ឈហើយមិនបវារណា នឹងឧភឈត ងឃឈោយ
សាទ នបីយា៉ា ង រឈឺោយឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋី ឈោយរឈងកៀ កឋី លតូវអាបតថ ិ  
 ចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាអបវរណាសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអបវារណា ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈៅចាវំ ាឈហើយ (វស្ស ំវតុាា)” រឺ ឈៅឈហើយអ ់ថ្លតមា ខាង

ឈដើម ឬឈៅឈហើយអ ់ថ្លតមា ខាងចុង ។  ករថ្វ “នឹងឧភឈត ងឃ (ឧភបតា
សបង្ឃ)” រឺ នឹងភកិខុ នី ងឃផង ភកិខុ ងឃផង ។ កបុងទីឈនោះ នឹងមានវនិិចឆយកថ្វ 
ដូចតឈៅ ៖ 

ភិកខុ នីទាងំឡាយ ោច់ខាតលតូវលបជុោំប កបុងថ្ថងទី ១៤ លតូវតងំ ពឝ ង្គគ ហិ-
កញតថិយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 

“សុណាតុ បម អបយ្យ សបង្ោ អជជ បវារណា ចាតទុទសី យទិ សង្ឃ-
ស្ស បតតកលលំ សបង្ោ បវាបរយ្យ =បពិលតនាងមាច  ់ដ៏ចឈលមើន  ូម ងឃសាឋ ប់ែញុ  ំ
ថ្ថងឈនោះជាថ្ថងបវារណាទី ១៤ ឈបើ ងឃមានកាលដ៏ មរួរឈហើយ  ូម ងឃ
បវារណា” ។  

ឬតងំឈតវាចិកញតថិយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
“បតវាចកិំ បវាបរយ្យ = ូម ងឃបវារណា ជាឈតវាចិកបវារណា)” ។ 
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កាលឈបើមានឈ ចកឋីអនថរាយ លតូវតងំញតថមិានឈទឝវាចិកញតថជិាឈដើម យា៉ា ង
ឈនោះថ្វ ៖ 

-បទវវាចិក ំបវាបរយ្យ =  ូម ងឃបវារណា ជាឈទឝវាចិកបវារណា 
-ឯកវាចិក ំបវាបរយ្យ =  ូម ងឃបវារណា ជាឯកវាចិកបវារណា 
សោនវស្សិកំ បវាបរយ្យ =  ូម ងឃបវារណា ជា មានវ សកិបវារណា 

 លប ិនឈបើ នតងំ ពឝ ង្គគ ហិកញតថិរួចឈហើយ លតូវឈ លបវារណាអ ់
វារៈមួយដង១ថ្វ ៖ 
 “សង្ឃំ អបយ្យ បវាបរម ិទិបដ្ឋន វា សុបតន វា បរសិង្ខាយ វា វទនតុ ម ំ
អយោ្បយា អនុកម្ប ំឧបាទាយ បស្សនត ីបដ្កិរិស្ាម ិ= បពិលតនាងមាច  ់ 
ែញុ ូំមបវារណានឹង ងឃ ឈោយឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋី ឈោយរឈងកៀ កឋី  ូមនាង
មាច  ់អាល ័យឈ ចកឋីអនុឈលោោះឈ លោ ់ឈតឿនែញុ  ំ កាលឈបើែញុ ឈំឃើញ ែញុ នឹំង
 ប្មឋងឈចញ” ។  
 ឬលតូវឈ លបវារណាអ ់វារៈ ២ ដងនិង ៣ ដង យា៉ា ងឈនោះថ្វ  

- ទុតិយម្ប ិអបយ្យ សងឃ្ ំ។ បប ។  
- តតិយម្ប ិអបយ្យ សងឃ្ ំ។ បប ។  

 ភិកខុ នីលតូវឈ លបវារណា តមលោំបល់ឈំោយឈៅ ។ កបុងឈតវាចកិញតថ ិ
មិនលតូវឲរ តប់ង់ ករឈទ ។ កបុងឈទឝវាចកិញតថិជាឈដើម រួរប្តចឈលមើន ករ មនិរួរ
ឲរ ត់បង ់ករឈទ ។ លុោះ នបវារណានឹងភិកខុ នី ងឃយា៉ា ងឈនោះរួចរាល់ឈហើយ 
ភិកខុ នី ងឃរបផ ីនយតភិកខុ នីមួយរូប កបុងទីឈនាោះឯង ឈោយញតថទុិតយិកមយប្ដល ន

                                                           
១
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ឈ លកបុងភកិខុ នីែននកៈ១ ឈដើមផឈីៅបវារណានឹងភិកខុ ងឃ ឈដើមផជីាលបឈយាជនដ៍ល់
ភិកខុ នី ងឃ ។ ចបំ្ណកឯភិកខុ នីប្ដល ន មយតិអពីំភិកខុ នី ងឃឈនាោះ លតូវនាយំក
ភិកខុ នី ងឃ កបុងថ្ថងទី ១៥ ចូលឈៅរកភិកខុ ងឃ ឈធឝើឧតថរា ងគៈឈឆៀងសាយ មាខ ង ផគង  
អញ្ជលី ឈហើយលតវូឈ លនឹងភិកខុ ងឃឈនាោះយា៉ា ងឈនោះ រឺលតវូបវារណាយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
 “ភិកខុនីសបង្ោ អយោ្ ភិកខុសង្ឃ ំ បវាបរតិ ទិបដ្ឋន វា សុបតន វា      
បរិសង្ខាយ វា វទតុ អយោ្ ភិកខុសបង្ោ ភិកខនុីសង្ឃ ំអនុកម្ប ំឧបាទាយ 
បស្សបន្នា បដ្កិរិស្សតិ ។ ទតុយិមប្ិ អយោ្ ។ បប ។ តតយិម្ប ិអយោ្ ។ បប ។ 
បស្សបន្នា បដ្ិករិស្សត ិ = បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ភិកខុ នី ងឃ ូមបវារណានឹង
ភិកខុ ងឃ ឈោយឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋ ីឈោយរឈងកៀ កឋ,ី បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន  ូម
ភិកខុ ងឃអាល ័យឈ ចកឋអីនុឈលោោះ ឈ លោ ់ឈតឿនភិកខុ នី ងឃ កាលឈបើភកិខុ នី
 ងឃឈឃើញ ភកិខុ នី ងឃនឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជា
រលមប់ពីរដងផង ។ បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ។ ល ។ ជារលមបប់ីដងផង ។ កាលឈបើ
ភិកខុ នី ងឃឈឃើញ ភិកខុ នី ងឃនឹង ប្មឋងឈចញ ។  
 លប ិនឈបើភកិខុ នី ងឃមនិលរប់បញ្ច វរគឈទ ភកិខុ នីប្ដលមានចនួំន ៤ រូប ឬ 
៣ រូប លតូវតងំរណញតថឲិរឈហើយ ិន  ឹមបវារណា, ឈបើមានភកិខុ នីប្តពីររូបវញិ 
លតូវបវារណាចឈំ ោះោប នឹងោប  ឈោយពំុចា ំចម់ានញតថិឈទ ។ ភិកខុ នីប្តមួយរូប 
លតូវអធោិឌ នថ្វ “អជជ បម បវារណា (= ថ្ថងឈនោះជាថ្ថងបវារណារប ់អាតយ អញ)” ។  
 លុោះឈៅកាន់វហិារឈហើយ លតូវឈ លអ ់វារៈ ៣ ដងយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
 “ភិកខុនីសបង្ោ អយោ្ ភិកខុសង្ឃំ បវាបរនតិ ទិបដ្ឋន វា សុបតន វា       
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បរិសង្ខាយ វា វទតុ អយោ្ ភិកខុសបង្ោ ភិកខនុីសង្ឃ ំអនុកម្ប ំឧបាទាយ 
បស្សនតិបយា បដ្ិករិសស្នត ិ។ ទុតយិម្ប ិអយោ្ ។ បប ។ តតយិម្ប ិអយោ្ ។ 
បប ។ បស្សនតិបយា បដ្កិរិស្សនតិ = បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ភិកខុ នីទាងំឡាយ ូម
បវារណានឹងភកិខុ ងឃ ឈោយឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋី ឈោយរឈងកៀ កឋី, បពិលតឈោក
ដ៏ចឈលមើន  ូមភកិខុ ងឃអាល ័យឈ ចកឋីអនុឈលោោះ ឈ លោ ់ឈតឿនភិកខុ នីទាងំឡាយ 
កាលឈបើភកិខុ នីទាងំឡាយឈឃើញ ភិកខុ នីទាងំឡាយនឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលតឈោក
ដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់ពីរដងផង ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់
បីដងផង ។ កាលឈបើភិកខុ នី ងឃឈឃើញ ភិកខុ នី ងឃនឹង ប្មឋងឈចញ ។ 
 ចឈំ ោះែវួនឯងវញិ ក៏លតូវឈ ល ៣ ដងយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
 “អហ ំអយោ្ ភកិខុសង្ឃ ំបវាបរមិ ទិបដ្ឋន វា សុបតន វា បរិសង្ខាយ វា 
វទតុ មំ អយ្ោ ភិកខុសបង្ោ អនុកម្ប ំ ឧបាទាយ បស្សនតី បដ្ិករិស្ាមិ ។ 
ទុតយិម្ប ិអយោ្ ។ បប ។ តតិយម្ប ិអយោ្ ។ បប ។ បសស្នត ីបដ្ិករិសា្ម ិ
= បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណា ូមបវារណានឹងភិកខុ ងឃ ឈោយឈឃើញកឋ ី
ឈោយឮកឋី ឈោយរឈងកៀ កឋី, បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន  ូមភិកខុ ងឃអាល ័យឈ ចកឋី
អនុឈលោោះ ឈ លោ ់ឈតឿនែញុ លំពោះករុណា កាលឈបើែញុ លំពោះករុណាឈឃើញ ែញុ លំពោះ
ករុណានឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់ពីរដងផង ។ 
បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ។ ល ។ ជារលមបប់ីដងផង ។ កាលឈបើែញុ លំពោះករុណាឈឃើញ 
ែញុ លំពោះករុណានឹង ប្មឋងឈចញ ។ 

លប ិនឈបើភកិខុ ងឃមិនលរប់ចនួំន លតូវឈ លអ ់វារៈ ៣ ដងយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
 “ភិកខុនីសបង្ោ អយ្ោ អបយយ្ បវាបរត ិ ទបិដ្ឋន វា សុបតន វា            
បរិសង្ខាយ វា វទនត ុ អយោ្ ភកិខុនីសង្ឃំ អនកុម្បំ ឧបាទាយ បស្សបន្នា  
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បដ្ិករិស្សតិ ។ ទតុយិម្បិ អយោ្ ។ បប ។ តតិយម្បិ អយោ្ ។ បប ។           
បស្សបន្នា បដ្ិករិស្សតិ = បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ភិកខុ នី ងឃ  ូមបវារណានឹង
ឈោកមាច  ់ទាងំឡាយ ឈោយឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋ ីឈោយរឈងកៀ កឋី, បពិលតឈោក
ដ៏ចឈលមើន  ូមឈោកមាច  ់ទាងំឡាយអាល ័យឈ ចកឋីអនុឈលោោះ ឈ លោ ់ 
ឈតឿនភិកខុ នី ងឃ កាលឈបើភិកខុ នី ងឃឈឃើញ ភិកខុ នី ងឃនឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលត
ឈោកដច៏ឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់ពីរដងផង ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជា
រលមប់បីដងផង ។ កាលឈបើភិកខុ នី ងឃឈឃើញ ភកិខុ នី ងឃនឹង ប្មឋងឈចញ ។ 
 ចឈំ ោះភិកខុ មួយអងគវញិ ក៏លតូវឈ លអ ់វារៈ ៣ ដងយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
 “ភិកខុនីសបង្ោ អយោ្ អយ្យ ំ បវាបរតិ ទិបដ្ឋន វា សុបតន វា              
បរិសង្ខាយ វា វទតាបយោ្ ភិកខុនីសង្ឃ ំ អនកុម្បំ ឧបាទាយ បសស្បន្នា   
បដ្ិករិស្សតិ ។ ទតុយិម្បិ អយោ្ ។ បប ។ តតិយម្បិ អយោ្ ។ បប ។           
បស្សបន្នា បដ្ិករិស្សតិ = បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ភិកខុ នី ងឃ  ូមបវារណានឹង
ឈោកមាច  ់ ឈោយឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋី ឈោយរឈងកៀ កឋី, បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន 
 ូមឈោកមាច  ់អាល ័យឈ ចកឋីអនុឈលោោះ ឈ លោ ់ឈតឿនភិកខុ នី ងឃ កាលឈបើ
ភិកខុ នី ងឃឈឃើញ ភិកខុ នី ងឃនឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ។ ល ។ 
ជារលមប់ពីរដងផង ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់បដីងផង ។ កាល
ឈបើភិកខុ នី ងឃឈឃើញ ភកិខុ នី ងឃនឹង ប្មឋងឈចញ ។ 
 កាលឈបើមិនលរប់ទាងំ ងខាង លតូវឈ លអ ់វារៈ ៣ ដង យា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
 “ភិកខុនិបយា អយោ្ អបយ្យ បវាបរនតិ ទិបដ្ឋន វា សុបតន វា                 
បរិសង្ខាយ វា វទនតុ អយោ្ ភិកខុននីំ អនុកមប្ំ ឧបាទាយ បស្សនតិបយា    
បដ្ិករិស្សនតិ ។ ទតុយិម្បិ អយោ្ ។ បប ។ តតិយម្បិ អយោ្ ។ បប ។           
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បស្សនតិបយា បដ្ិករិស្សនតិ = បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ភកិខុ នីទាងំឡាយ ូម
បវារណានឹងឈោកមាច  ់ទាងំឡាយ ឈោយឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋី ឈោយរឈងកៀ កឋី, 
បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន  ូមឈោកមាច  ់ទាងំឡាយ អាល ័យឈ ចកឋីអនុឈលោោះ 
ឈ លោ ់ ឈតឿនភិកខុ នីទាងំឡាយ កាលឈបើភកិខុ នីទាងំឡាយឈឃើញ ភកិខុ នី
ទាងំឡាយនឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់ពីរដងផង ។ 
បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់បដីងផង ។ កាលឈបើភិកខុ នីទាងំឡាយ
ឈឃើញ ភិកខុ នីទាងំឡាយនឹង ប្មឋងឈចញ ។ 
 ចឈំ ោះភិកខុ មួយអងគវញិ លតវូថ្វ ៣ ដងយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 

“ភិកខុនិបយា អយ្ោ អយ្យ ំបវាបរនត ិទិបដ្ឋន វា សុបតន វា បរិសង្ខាយ 
វា វទតាបយោ្ ភិកខនុីនំ អនុកមប្ំ ឧបាទាយ បស្សនតិបយា បដ្ិករិស្សនតិ ។ 
ទុតយិម្ប ិ អយ្ោ ។ បប ។ តតយិមប្ិ អយោ្ ។ បប ។ បស្សនតិបយា                
បដ្ិករិស្សនតិ = បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ភិកខុ នីទាងំឡាយ ូមបវារណានឹងឈោក
មាច  ់ ឈោយឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋី ឈោយរឈងកៀ កឋ,ី បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន  ូម
ឈោមាច  ់អាល ័យឈ ចកឋអីនុឈលោោះ ឈ លោ ់ឈតឿនភិកខុ នីទាងំឡាយ កាលឈបើ
ភិកខុ នីទាងំឡាយឈឃើញ ភិកខុ នីទាងំឡាយនឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលតឈោកដ៏
ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមបពី់រដងផង ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់
បីដងផង ។ កាលឈបើភិកខុ នីទាងំឡាយឈឃើញ ភិកខុ នីទាងំឡាយនឹង ប្មឋងឈចញ ។ 

ចឈំ ោះែវួនឯងនិងភិកខុ ឈលចើនអងគវញិ លតូវថ្វ ៣ ដងយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
“អហ ំ អយោ្ អបយ្យ បវាបរម ិ ទិបដ្ឋន វា សុបតន វា បរិសង្ខាយ វា     

វទនត ុ ម ំ អយោ្ អនុកម្បំ ឧបាទាយ បស្សនត ី បដ្ិករិស្ាម ិ ។ ទតុយិមប្ិ 
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អយោ្ ។ បប ។ តតយិម្បិ អយ្ោ ។ បប ។ បស្សនតី បដ្ិករសិ្ាមិ = បពិលត
ឈោកដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណា ូមបវារណានឹងឈោកមាច  ់ទាងំឡាយ ឈោយ
ឈឃើញកឋី ឈោយឮកឋី ឈោយរឈងកៀ កឋ,ី បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន  ូមឈោកមាច  ់
ទាងំឡាយអាល ័យឈ ចកឋីអនុឈលោោះ ឈ លោ ់ឈតឿនែញុ លំពោះករុណា កាលឈបើែញុ ំ
លពោះករុណាឈឃើញ ែញុ លំពោះករុណានឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ 
ជារលមប់ពីរដងផង ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់បដីងផង ។ កាល
ឈបើែញុ លំពោះករុណាឈឃើញ ែញុ លំពោះករុណានឹង ប្មឋងឈចញ ។ 

ចឈំ ោះែវួនឯងនិងចឈំ ោះភិកខុ មួយអងគ លតូវថ្វ ៣ ដងយា៉ា ងឈនោះថ្វ ៖ 
“អហ ំ អយោ្ អយយ្ំ បវាបរម ិ ទបិដ្ឋន វា សុបតន វា បរិសង្ខាយ វា       

វទតុ មំ អបយោ្ អនុកម្បំ ឧបាទាយ បស្សនតី បដ្ិករិស្ាម ិ។ ទតុិយមប្ ិ
អយោ្ ។ បប ។ តតយិម្បិ អយ្ោ ។ បប ។ បស្សនតី បដ្ិករសិ្ាមិ = បពិលត
ឈោកដច៏ឈលមើន ែញុ លំពោះករុណា ូមបវារណានឹងឈោកមាច  ់ ឈោយឈឃើញកឋ ី
ឈោយឮកឋ ី ឈោយរឈងកៀ កឋី, បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន  ូមឈោកមាច  ់អាល ័យ
ឈ ចកឋីអនុឈលោោះ ឈ លោ ់ឈតឿនែញុ លំពោះករុណា កាលឈបើែញុ លំពោះករុណាឈឃើញ ែញុ ំ
លពោះករុណានឹង ប្មឋងឈចញ ។ បពិលតឈោកដច៏ឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់ពីរដង
ផង ។ បពិលតឈោកដ៏ចឈលមើន ។ ល ។ ជារលមប់បដីងផង ។ កាលឈបើែញុ លំពោះករុណា
ឈឃើញ ែញុ លំពោះករុណានឹង ប្មឋងឈចញ ។ 

ពិតណា ់ ភកិខុ នីទាងំអ ់ ចាត់ថ្វ នបវារណាឈហើយ នឹងឧភឈត ងឃ តម
ន័យឈនោះ ។ ចបំ្ណកឯភកិខុ នីណាឈៅចាវំ ាឈហើយ ោក់ធុរៈចុោះថ្វ “អាតយ អញ
នឹងមនិបវារណាយា៉ា ងឈនោះ នឹងឧភឈត ងឃឈទ” ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ 
ដណំាលោប នឹងការោក់ធុរៈចុោះ ។  
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 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុចាវំ ាឈហើយ មិនបវារណា ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនតរាបយ បន សត ិបរិបយសតិាា ភិកខូ អលភនតិយា = ភកិខុ នីប្ ឝងរក
ឈៅឈពលប្ដលមានអនថរាយ មិន នភិកខុទាងំឡាយឈទ 

២- គ្លិាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៣- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វស្សំ វុតថតា   = ឈៅចាវំ ាឈហើយ 
២- ន ឧភបតាសបង្ឃ បវារណតា = មនិបវារណានឹងឧភឈត ងឃ 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា   = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង មនុភា ន-
 ិកាខ បទ (រជឺា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ 

ចប់ពណ៌នាអបវារណា ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៨- ឱវទសកិាា បទ 
៨- យា បន ភិកខនុី ឱវាទាយ វា សវំាសាយ វា ន គ្បចឆយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៨- ភិកខុ នីណាមួយ មិនឈៅឈដើមផឱីវាទកឋី ឈដើមផឈីៅរួបរួមោប កឋី ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាឱវទសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឱវាទ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈដើមផឱីវាទ (ឱវាទាយ)” រឺ ឈដើមផសីាឋ បនូ់វររុធម៌ ។  ករថ្វ 

“ឈដើមផឈីៅរួបរួមោប  (សំវាសាយ)” រ ឺ ឈដើមផលីបឈយាជន៍ ួរឧឈ  ថផង ឈដើមផ ី
លបឈយាជន៍បវារណាផង ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ (បាចិតតយិ)ំ”  ន
ឈ ចកឋថី្វ កបុងែណៈលតមឹប្តភកិខុ នីោក់ធុរៈចុោះថ្វ “អញមនិឈៅឈដើមផលីបឈយាជន ៍
ឱវាទនិងឈៅរួបរួមោប ឈទ” លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិឈៅឈដើមផឱីវាទ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អនតរាបយ បន សត ិ បរិបយសតិាា ទុតយិកិំ អលភនតិយា = ភិកខុ នី
ប្ ឝងរកឈៅឈពលមានអនថរាយ ឈហើយមិន នភិកខុ នីជាោប រលមប់ពីរ 

២- គ្លិាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៣- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
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៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឱវាទសំវាសាន ំ អតាាយ អគ្មនំ = មិនឈៅឈដើមផលីបឈយាជនដ៍ល់ឱវាទ 
និងការឈៅរួបរួមោប  

២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូចោប នឹងបឋម រាជកិ-
 ិកាខ បទ (រឺជាបឋម រាជិក មុោឌ ន, កិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ, ឈោក- 
វជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចិតថ, ទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
អកិរយិា និងជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាឱវាទ ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- ឱវទូបសងកមនសកិាា បទ 
៩- អនវ្ ្ឍោសំ បន ភកិខុនិយា ភិកខុសងឃ្បតា បទវ ធោា បចាោសឹសិតព្វា 

ឧបបាសថបុចឆកញ្ច ឱវាទបុសងកមនញ្ច ត ំ អតិកាាបមនតយិា        
បាចតិតយិំ ។ 

៩- ភិកខុ នីលតូវល ថ្វប ធម៌ពីរយា៉ា ងអពីំភិកខុ ងឃ រឺរ ួរឧឈ  ថ ១ ចូលឈៅ
ទទួលឱវាទ ១ រាល់ៗ កនវោះប្ែ កាលភិកខុ នីឲរកនវងកនវោះប្ែឈនាោះឈៅ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាឱវទូបសងកមនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឱវាទូប ងកមន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖  
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 ករថ្វ “រាល់ៗ កនវោះប្ែ (អនវ្្ឍោស)ំ” រឺ ជាឈរៀងរាល់កនវោះប្ែ ។  ករ
ថ្វ “ ួរឧឈ  ថ (ឧបបាសថបុចឆក)ំ” រ ឺការ ួរឧឈ  ថ ។  ករថ្វ “ចូល
ឈៅទទួលឱវាទ (ឱវាទូបសងកមន)ំ” រឺ ការចូលឈៅឈដើមផលីបឈយាជន៍ដល់ឱវាទ ។ 
លតង់ ករថ្វ “កាលភកិខុ នីឲរកនវងកនវោះប្ែឈនាោះឈៅ (តំ អតកិាាបមនតិយា)” មាន
វនិិចឆ័យដូឈចបោះ ភិកខុ នីទាងំឡាយរបផឈីៅកានអ់ារាមកបុងថ្ថងទី ១៣ ឬកបុងថ្ថងទី ១៤ 
 ួរថ្វ “ឈតើឧឈ  ថឈនោះ ទី ១៤ ឬទី ១៥ ?” ។ លុោះដល់ថ្ថងឧឈ  ថ ភកិខុ នី
ទាងំឡាយរបផ ុីកំារចូលឈៅទទួលឱវាទ តមន័យប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង
និទានវណតនា ។ ភិកខុ នីណា មនិឈធឝើកិចចទាងំ ២ យា៉ា ងឈនាោះ កបុងកាលមានលបការ
ដូច នល ប់ ភិកខុ នីឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឲរកនវងកនវោះប្ែឈនាោះឈៅ, កបុងែណៈលតមឹប្ត
ភិកខុ នីឈនាោះោកធុ់រៈចុោះថ្វ “អញនឹងមិន ួរឧឈ  ថផង អញនឹងមិន ុឱំវាទ
ផង” ដូឈចបោះ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុមិន ួរឧឈ  ថមិន ុឱំវាទ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៨ ។  
អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 

១- ឧបបាសបថាវាទាន ំអបុចឆនអយាចន្នយ ធរុនិបកខបបា = ការោកធុ់រៈ
ចុោះកបុងការមិន ួរឧឈ  ថនិងមិន ុឱំវាទ 

២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹង មនុភា ន- 
 ិកាខ បទ (រឺជា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ,  
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ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ 
ចប់ពណ៌នាឱវាទូប ងកមន ិកាខ បទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
១០- បសអខជាតសកិាា បទ 

១០- យា បន ភិកខនុី បសាបម ជាត ំគ្ណឌ ំវា រហុិត ំវា អនបបលាបកតាា 
សង្ឃ ំ វា គ្ណំ វា បុរបិសន សទធ ឹ ឯបកបនកា បភទាបបយយ្ វា  
ផលាបបយ្យ វា បធាវាបបយយ្ វា អាលមិ្ាបបយ្យ វា ពន្នាបបយយ្ វា 
បោចាបបយ្យ វា បាចិតតយិំ ។ 

១០- ភិកខុ នីណាមួយ មនិ នល ប់ ងឃកឋី រណៈកឋី ឈហើយប្តមាប ក់និងមាប ក ់
ជាមួយនឹងបុរ  ឲរទមាវ យកឋី វោះកឋី ោងកឋី ោបកឋី ចងកឋី លសាយកឋី នូវ
ពកកឋី របួ កឋី ប្ដលឈកើតលតង់កាយខាងឈលកាម ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ   
 ចតិថិយៈ ។  

១០- ពណ៌នាបសអខជាតសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបសាឈែជាត ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖  
 ករថ្វ “លតងក់ាយខាងឈលកាម (បសាបម)”  នដល់  ររីបផឈទ  

(កប្នវងរាងកាយ) ខាងឈលកាម រាបច់ាបត់ងំពីផចិតចុោះមក, ខាងឈលើ រាបច់ាបត់ងំពី
មណឍ លជងគង់ឈ ើងឈៅ ។ តមពិត ឈោយឈហតុប្តឈៅវ ប្បកសាខាឈៅពីរ ហាក់
ដូចជាប្មកឈឈើ ដូឈចាប ោះ នជាឈោកឈៅឈៅវ ឈនាោះថ្វ “បសាមៈ (កាយខាង
ឈលកាម)” ។ លតង់កាយខាងឈលកាមឈនាោះឯង ។  ករថ្វ “ពក (គ្ណឌ)ំ”  នដល់ 
បូ លបឈភទណាមួយ ។  ករថ្វ “របួ  (រហុតិ)”  នដល់ ដឈំៅ ។ កបុង ករថ្វ 
“ទមាវ យ (បភទាបបយ្យ)” ជាឈដើម មានវនិិចឆយ័ដូឈចបោះ លប ិនឈបើភិកខុ នីបង្គគ បថ់្វ 
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“អបកចូរទមាវ យ, អបកចូរវោះ” ឯបុរ ឈនាោះក៏ឈធឝើតមយា៉ា ងឈនាោះប្មន ភិកខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថទុិកកដ ៦ និងអាបតថិ ចិតថយិៈ ៦ ។ លប ិនឈបើភកិខុ នីបង្គគ ប់យា៉ា ងឈនោះថ្វ 
“អបកចូរឈធឝើកិចចប្ដលលតូវឈធឝើណាមួយឲរ ពឝលរប់ លតង់ឈនាោះ” ឯបុរ ក៏ឈធឝើកិចចមាន
ការទមាវ យជាឈដើម ូមផទីាងំអ ់ ឈល ោះប្តវាចាមួយមា៉ា ត់ ភិកខុ នីលតូវអាបតថិទុកកដ ៦ 
និងអាបតថ ិចតិថិយៈ ៦ ។ លប ិនឈបើកបុងការទមាវ យជាឈដើម ភកិខុ នីបង្គគ ប់ប្តមួយ
រត់ថ្វ “អបកចូរឈធឝើកិចចឈ យ្ ោះឈនោះ” ចបំ្ណកឯបុរ ក៏ឈធឝើកិចច ពឝលរប់ ភិកខុ នីលតូវ
អាបតថិ ចិតថយិៈ កបុងែណៈប្ដលបុរ ឈនាោះឈធឝើចកំចិចប្ដលែវួនបង្គគ ប់ប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើបុរ ឲរទមាវ យបូ ប្ដលឈកើតលតង់កាយខាងឈលកាម ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបបលាបកតាា វា ឯវំ កបរានតិយា = ភិកខុ នី នល ប់ ងឃឬរណៈ
ឈហើយ ឈទើបឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះ 

២- វិញ្ញុំ វា យងកញិ្ចិ ទុតយិិកំ គ្បហតាា ឯវំ កបរានតិយា = ភិកខុ នីយកជន
ណាមាប ក់ជាជនដងឹកឋី មកជាោប រលមប់ពីរនាក់ ឈហើយឈធឝើយា៉ា ងឈនាោះ 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បសាបម ជាតតា = បូ ឬដឈំៅមានលតងក់ាយខាងឈលកាម 
២- អនបបលាកន ំ = មិន នល ប់ ងឃឬរណៈ 
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៣- ទុតយិិកាភាបវា = មិនយកនរណាមាប កជ់ាោប ពីរនាក ់
៤- បុរិបសន បភទាទីន ំការាបនំ = ឲរបុរ ឈធឝើការទមាវ យជាឈដើម 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងកឋិន ិកាខ បទ 
(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាបសាឈែជាត ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
អារាមវរគទី ៦ ចប់ ។ 

 
៧- គពានិីវគគ 
១- គពាិនីសកិាា បទ 

១- យា បន ភិកខុន ីគ្ពភនិឹ វដ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
១- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ល ីមានរភ ៌ ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ    
 ចតិថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នាគពានិីសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរពមនី ិកាខ បទទី ១ ថ្នរពមិនីវរគដូចតឈៅ ៖  
 ករថ្វ “ល ីមានរភ ៌(គ្ពភិន)ី”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភិកខុ នីជាឧបជាយិនី

ដឹងឈហើយ ឈៅប្តឲរឧប មផទ័ រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដ កបុងការប្ ឝងរករណៈជាឈដើម
ផង កបុងញតថិកមយវាចា ២ ដងផង ។ កបុងែណៈចប់កមយវាចា លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី 
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ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឧប មផទ័ដល់ល ីមានរភ៌ ។ ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី
 ងសយ័កបុងល ីមានរភ៌, ភិកខុ នីមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វល ីមានរភ៌ កបុងល ីមិន
មានរភ៌ និងភកិខុ នីមានឈ ចកឋី ងសយ័ លតូវអាបតថទុិកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឧបភាសុ អគ្ពភិនីសញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វល ីមនិមាន
រភ៌ កបុងល ីទាងំពីរ 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- គ្ពភិនតិា  = ល ីមានរភ ៌
២- គ្ពភនិីត ិជានន ំ = ឈ ចកឋីដងឹថ្វល ីមានរភ៌ 
៣- វុដ្ដាបន ំ  = ឲរឧប មផទ័ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមានន័យដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ,  
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាបណតតថិវជជៈ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នារពមិនី ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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២- បាយនថីសកិាា បទ 
២- យា បន ភិកខនុី បាយនត ីវដុ្ដាបបយ្យ បាចតិតយិំ ។ 
២- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ល ីឈមឈោោះ ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថិ     
 ចតិថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាបាយនថីសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង យនថី ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖  
 ករថ្វ “ល ីឈមឈោោះ (បាយនត)ី”  នដល់ ល ីអបកឲរឈៅទឹកឈោោះ ។ ល ី

ឲរទារកណាឈៅទឹកឈោោះ ល ីឈនាោះឈ យ្ ោះជាមាឋ យឬឈមឈោោះ រប ់ជនឈនាោះ ។ ឈ ចកឋី
ប្បវកកបុង ិកាខ បទឈនោះ រឺឈៅលតងប់្តវតទុ ឈនោះឯង ។  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមាន
ន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ១ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ, 
 ចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នា យនថី ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣- បឋមសកិាមានសកិាា បទ 
៣- យា បន ភិកខនុ ីបទវ វស្ាន ិឆស ុធបមមស ុអសិកខិតសិកខ ំសិកខោ-

នំ វដុ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
៣- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ ិកខមានា ប្ដលមិន ន ិកា ិកាខ
កបុងធម៌ទាងំឡាយ ៦ អ ់ ២ វ ា ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៣- ពណ៌នាបឋមសកិាមានសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបឋម ិកខមាន ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
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 ករថ្វ “អ ់ ២ ឆ្ប ”ំ រឺ អ ់ឆ្ប  ំ២ ទាក់ទងនឹងបវារណា ។  ករថ្វ “កបុង
ធម៌ទាងំឡាយ ៦ (ឆសុ ធបមមស)ុ” រឺ កបុង ិកាខ បទទាងំឡាយ ៦ មានបាណាតិ
បាតា បវរមណី (ឈចតនាឈវៀរចាកការ មាវ ប់ តឝ) ជាខាងឈដើម និងវកិាល
បភាជន្ន បវរមណ ី (ឈចតនាឈវៀរចាកការឆ្នក់បុងឈវោវកិាល) ជាខាងចុង ។ 
 ករថ្វ “ប្ដលមិន ន ិកា ិកាខ  (អសិកខតិសិកខំ)”  នដល់  ិកខមានា
ប្ដលភិកខុ នីមិន នឲរ ិកាខ  ឬ ិកខមានាមាន ិកាខ កឈលមើក តមនយ័ប្ដលឈ ល
ឈហើយកបុងបទភាជនីយឈនាោះឯង១ ។  ករថ្វ “ឲរឧប មផទាដល់ ិកខមានា 
(សិកខោន ំ វដុ្ដាបបយ្យ)” រឺ ឲរឧប មផទ័ដល់អនុប មផនាប  ប្ដល នឈ យ្ ោះ
យា៉ា ងឈនាោះ ឈល ោះការ ិកាកបុងធម៌ទាងំ ៦ ឈនាោះ ឬឈល ោះការរាបអ់ាននូវធម៌
ឈ លរឺ ិកាខ ទាងំឈនាោះ ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ (បាចតិតយិំ)” រឺ ភកិខុ នី
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ កបុងែណៈចប់កមយវាចា តមន័យប្ដលឈ លឈហើយ កបុង
 ិកាខ បទទី ១ ឈនាោះឯង ។ 

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឧប មផទ័ដល់ ិកខមានាមាន ភាពប្បបឈនាោះ ។  
តិក ចិតថយិៈ កបុងធមយកមយ ។ តិកទុកកដ កបុងអធមយកមយ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បទវ វសា្ន ិឆស ុធបមមសុ សកិខិតសិកខសិកខោន ំវដុ្ដាបបនតិយា = ភិកខុ នី
ឲរឧប មផទ័ដល់ ិកខមានាប្ដល ន ិកា ិកាខ  កបុងធម៌ទាងំ ៦ អ ់ ២ ឆ្ប  ំ

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 

                                                           
១
 វ.ិភកិខុ នីវ.ិ ៥/៣២១ ។ 
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៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វុតតនបយន អសិកខតិសិកខតា =  ិកាខ មានាមិន ន ិកា ិកាខ តម
ន័យប្ដលឈ លឈហើយ 

២- ធមមកមមតា    = កមយលបកបឈោយធម ៌
៣- កមមវាចាបរិបយាសានំ  = ចបក់មយវាចា 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចឈ លកបុង ិកាខ បទ

ទី ១ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាបឋម ិកខមាន ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- ទុតយិសកិាមានសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខនុី បទវ វស្ាន ិឆសុ ធបមមសុ សិកខិតសិកខំ សកិខោនំ 

សបង្ឃន អសមមត ំវដុ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
៤- ភិកខុ នីណាមួយ ញុងំ ិកខមានាប្ដល ិកា ិកាខ  កបុងធម ៌៦ យា៉ា ងអ ់ពីរ
វ ា ប្ដលមិន ន នយតឲរ នឧប មផទា ភកិខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ    
 ចតិថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាទុតយិសកិាមានសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិ ិកខមាន ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
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 ករថ្វ “ប្ដល ងឃមិន ន នយត (សបង្ឃន អសមមត)ំ”  នដល់ 
 ិកខមានាណាប្ដល ងឃមិន នឲរឧប មផទា មយតិ ប្ដលមានប្ចងទុកកបុង
បទភាជនីយ១ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផបី្តកបុងឈរាងឧប មផទា ។  ិកខមានាទាងំពីរ
ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ មហា ិកខមានា ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សបង្ឃន សមមតំ វដុ្ដាបបនតិយា = ភិកខុ នីឲរឧប មផទ័ដល់ ិកខមានាប្ដល
 ងឃ ន នយត 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 ករដ៏ឈ   រឺ ុទនប្តមានន័យតមប្ដល នឈ លឈហើយកបុង ិកាខ បទ

ទី ៣ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, បណត
តថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតងប់្ត
 ិកាខ បទឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាទុតយិ ិកខមាន ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- បឋមគិហគិតសកិាា បទ 
៥- យា បន ភិកខុន ីឩនទាាទសវស្សំ គ្ហិិគ្ត ំវដុ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
៥- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ល ីរិហិរត មានវ ាែឝោះពី ១២ ឆ្ប  ំ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

                                                           

១
 វ.ិភិកខុ នីវ.ិ ៥/៣២៥ ។ 
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៥- ពណ៌នាបឋមគហិគិតសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរិហិរត ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ល ីរិហិរត (គ្ហិិគ្តំ)”  នដល់ ល ីប្ដលឈៅកានបុ់រ ដថ្ទ      

(បុរិសនតរគ្តា) ។ ឈ ចកឋបី្បវកកបុង ិកាខ បទឈនោះ រឺឈៅលតង់វតទុ ឈនោះឯង ។ កាលឈបើ
ភិកខុ នីឲរឧប មផទ័ដល់ល ីរិហិរត ប្ដលមានអាយុមិនទាន់ដល់ ១២ ឆ្ប  ំឈោយ
 មាគ ល់ថ្វឈពញ ១២ ឆ្ប  ំពិតប្មនប្តជាអនាបតថ ិកប៏៉ាុប្នថល ីរិហិរតឈនាោះ ឈៅប្ត
ជាអនុប មផនាប ដប្ដល ។  ករដ៏ឈ   រឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី 
១ (រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, បណតតថវិជជៈ, 
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាបឋមរិហិរត ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦-៧- ទុតិយតតយិគិហគិតសកិាា បទ 
៦- យា បន ភិកខុន ី បរិបុណណទាាទសវសស្ំ គ្ហិិគ្តំ បទវ វស្ានិ ឆសុ     

ធបមមស ុអសិកខតិសិកខ ំវុដ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ល ីរិហិរត មានវ ាលរប់ ១២ ឆ្ប ំ
ឈហើយ ប្ដលមិន ន ិកា ិកាខ កបុងធម ៌ ៦ យា៉ា ង អ ់ពីរវ ា ភកិខុ នី
ឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៧- យា បន ភិកខុន ី បរិបុណណទាាទសវសស្ំ គ្ហិិគ្តំ បទវ វស្ានិ ឆសុ    
ធបមមស ុសិកខិតសិកខំ សបង្ឃន អសមមត ំវដុ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ល ីរិហិរត មានវ ាលរប់ ១២ ឆ្ប ំ
ឈហើយ  ន ិកា ិកាខ កបុធម៌ ៦ យា៉ា ង អ ់ពីរវ ាឈហើយ ប្ត ងឃមិន
 នយត ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
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៦-៧- ពណ៌នាទុតយិតតយិគិហគិតសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិតតយិរិហិរត ិកាខ បទទី ៦, ទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករទាងំអ ់ កបុង ិកាខ បទទី ៦ របផលីជាបឈៅតមន័យប្ដលឈ ល

ឈហើយកបុង ិកាខ បទទី ៣ , ឯ ករទាងំអ ់កបុង ិកាខ បទទី ៧ របផលីជាបឈៅតម
ន័យប្ដលឈ លឈហើយកបុង ិកាខ បទទី ៤ ។  

ចប់ពណ៌នាទុតយិតតិយរិហិរត ិកាខ បទទី ៦-៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- បឋមសហជវីនិីសកិាា បទ 
៨- យា បន ភកិខុនី សហជីវនិឹ វដុ្ដាបបតាា បទវ វស្ាន ិបនវ អនុគ្គបណហយ្យ 

ន អនុគ្គណាហបបយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
៨- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ ិកខមានា ជា ហជីវនីិ ឈហើយមិន
បឈលងៀនឈោយែវួនឯង មនិឲរឈរបឈលងៀនអ ់ពីរវ ា ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៨- ពណ៌នាបឋមសហជវីិនសីកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបឋម ហជីវនីិ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ ហជីវនីិ (សហជីវនិឹ)” រឺ  ទនវហិារនីិ ។  ករថ្វ “មនិ

បឈលងៀនឈោយែវួនឯង (បនវ អនគុ្គបណហយយ្)” រឺ ភិកខុ នីមិនបឈលងៀនឈោយឧឈទធ 
ជាឈដើម ឈោយែវួនឯង ។  ករថ្វ “មិនឲរឈរបឈលងៀន (ន អនុគ្គណាហបបយយ្)” រ ឺ
មិនឲរភិកខុ នីដថ្ទបឈលងៀនយា៉ា ងឈនោះថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ ចូរនាងឲរឧឈទធ ជាឈដើម 
ដល់ ទនិវហិារនីិឈនោះ” ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ” រ ឺ កបុងែណៈលតឹមប្ត
ោក់ធុរៈចុោះ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
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 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមាន ភាពប្បបឈនាោះ ។  ករដឈ៏  កបុង ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទន 
ប្តមានន័យតមប្ដល នឈ លឈហើយ កបុងទុកខិត ហជីវនីិ ិកាខ បទ កបុងតុវដឋវរគ ។  

ចប់ពណ៌នាបឋម ហជីវនីិ ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៩- នានុពនននសកិាា បទ 
៩- យា បន ភិកខុនី វដុ្ដាបិតំ បវតតិនឹ បទវ វស្ានិ ន្ននុពបនធយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
៩- ភិកខុ នីណាមួយ មិនតមបឈលមើភិកខុ នីជាបវតថិនីប្ដលបបួំ ែវួនអ ់ពីរវ ា 
ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នានានពុនននសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងនានុពននន ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ភកិខុ នីជាបវតថនីិប្ដលបបួំ ែវួន”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ នីណាជា

ឧបជាយនីិ ប្ដល នឲរឧប មផទ័ ភកិខុ នីឈនាោះឈ យ្ ោះថ្វ ភកិខុ នីជាបវតថនីិប្ដល
បបួំ ែវួន ។  ករថ្វ “មិនតមបឈលមើ (ន្ននពុបនធយយ្)” រឺ មនិបឈលមើឈោយ
ករណីយកិចចឈនោះផងឈនាោះផង យា៉ា ងឈនោះរឺ ឈោយលមអតិ, ឈោយដ ីអិត, ឈោយ
ទឹកនិងឈឈើ ធន ់ និងឈោយទឹកលុបលពោះភស្ត្កថ ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ 
(បាចិតតយិ)ំ” រ ឺ កបុងែណៈលតឹមប្តភកិខុ នីឈនាោះោក់ធុរៈចុោះថ្វ “អញនឹងមនិតម
បឈលមើ” លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុមិនតមបឈលមើ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- ព្វលំ បន អលជជិនឹ វា អននុពនធនតិយា = ភិកខុ នីមិនតមបឈលមើឧបជាយនីិ
ប្ដលលងង ់ឬឥតមានឈ ចកឋីខាយ   

២- គ្លិាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៣- អាបទាស ុ   = ភកិខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វុដ្ដាបតិប្បវតតិនតិា = ភិកខុ នីជាបវតថិនីប្ដលបបួំ ែវួន 
២- បទវ វស្ាន ិ អននុពនធបន ធុរនិបកខបបា = ោក់ធុរៈចុោះកបុងការមិនតម
បឈលមើអ ់ ២ ឆ្ប  ំ

៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា   = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងបឋម រាជិក-

 ិកាខ បទ (រជឺាបឋម រាជិក មុោឌ ន, អកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ,  
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, អកុ លចិតថ, ទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាអកិរយិា និងទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នានានុពននន ិកាខ បទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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១០- ទុតិយសហជវីិនីសកិាា បទ 
១០- យា បន ភិកខុន ី សហជីវិន ឹ វុដ្ដាបបតាា បនវ វបូកាបសយ្យ ន         

វូបកាសាបបយ្យ អនតមបសា ឆប្បញ្ចបយាជន្ននិបិ បាចិតតយិ ំ។ 
១០- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ ិកខមានាជា ហជីវនីិ ឈហើយមិននា ំ
យកឈៅ មនិឲរនាយំកឈៅ ឈោយឈហាចឈៅ ូមផអី ់ ៥-៦ ឈយាជន ៍លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១០- ពណ៌នាទតុិយសហជីវនិីសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងទុតយិ ហជីវនីិ ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “មិននាយំកឈៅ (បនវ វបូកាបសយយ្)” រឺ មិនយកឈៅជាមួយ ។ 

 ករថ្វ “មិនឲរនាយំកឈៅ (ន វបូកាសាបបយយ្)” រ ឺ មិនបង្គគ ប់ភកិខុ នីដថ្ទថ្វ 
“បពិលតនាងមាច  ់ ចូរនាងមាច  ់នាយំក ហជីវនីិឈនោះឈៅជាមួយផង” ។  ករថ្វ 
“លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ (បាចិតតយិំ)” រឺ កបុងែណៈលតមឹប្តោក់ធុរៈចុោះ ភកិខុ នីឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុមនិនាយំក ហជីវនីិឈៅជាមួយ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- សត ិ បន អនតរាបយ បរិបយសតិាា ទុតយិកិំ អលភនតិយា = ភិកខុ នី
ប្ ឝងរកឈៅឈពលមានអនថរាយ ឈហើយមិន ន ហជីវនីិជារលមប់ពីរ 

២- គ្លិាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៣- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 



846 
 



៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- សហជីវនិតិា  =  ហជីវនីិ 
២- វូបកាសបន ធុរនិបកខបបា = ោក់ធុរៈចុោះកបុងការនាយំកឈៅជាមួយ 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង មនុភា ន-
 ិកាខ បទ (រជឺា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ 

ចបព់ណ៌នាទុតយិ ហជវីនីិ ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
រពមិនីវរគទី ៧ ចប់ ។ 

 
៨- កមុារភីូតវគគ 

១-២-៣- បឋមកមុារភីូតសកិាា បទជាអដើម 
១- យា បន ភិកខុន ីឩនវីសតិវស្សំ កុោរភីូត ំវដុ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
១- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់កុមារភូីត មានឆ្ប ែំឝោះពី ២០ ឆ្ប  ំភកិខុ នី
ឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

២- យា បន ភិកខុន ី បរិបុណណវីសតិវសស្ំ កោុរីភូតំ បទវ វស្ាន ិ ឆស ុ    
ធបមមស ុអសិកខតិសិកខ ំវុដ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
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២- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់កុមារភូីត មានឆ្ប ឈំពញ ២០ ឈហើយ 
មិន ន ិកា ិកាខ  កបុងធម៌ ៦ យា៉ា ង អ ់ពីរវ ា ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៣- យា បន ភិកខនុ ី បរិបុណណវីសតិវសស្ំ កោុរីភូត ំ បទវ វស្ាន ិ ឆស ុ   
ធបមមស ុសិកខិតសិកខំ សបង្ឃន អសមមត ំវដុ្ដាបបយយ្ បាចតិតយិំ ។ 

៣- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់កុមារភូីត មានឆ្ប ឈំពញ ២០ ឈហើយ 
 ន ិកា ិកាខ កបុងធម៌ ៦ យា៉ា ង អ ់ពីរឆ្ប ឈំហើយ ប្ដល ងឃមនិ ន
 នយតឲរ ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១-២-៣- ពណ៌នាបឋមកមុារភីូតសកិាា បទជាអដើម 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបឋមកុមារភូីតទិ ិកាខ បទទី ១, ២, ៣  ដូចតឈៅ ៖ 
 ិកាខ បទទី ១, ទី ២, ទី ៣ ថ្នកុមារភូីតវរគ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង 

រិហិរត ិកាខ បទទាងំ ៣ ។ មហា ិកខមានា ២ ដបូំងបងអ ់ឈនាោះ របផលីជាបថ្វ
ជា ិកខមានា មានអាយុឈលើ ពី ២០ ឆ្ប  ំ ។ តមពិត  ិកខមានាទាងំឡាយឈនាោះ 
ឈទាោះជារិហិរតក៏ឈោយ មិនប្មនរិហិរតកឈ៏ោយ ឈៅ នលតមឹប្ត 
“សិកខោន្ន” ប៉ាុឈណាត ោះ កបុងកមយទាងំឡាយមាន មយតិកមយជាឈដើម ។ មនិលតូវឈៅ
ថ្វ “គ្ហិគិ្តា” ឬថ្វ “កុោរីភតូា” ដូឈចបោះឈ ើយ ។ កបុងរិហិរត  ងឃលតូវឲរ
 ិកាខ  មយតិ កបុងកាលអាយុ ១០ ឆ្ប ,ំ លតូវឲរឧប មផទ័ កបុងកាលអាយុ ១២ ឆ្ប  ំ។ 
លតូវឲរ ិកាខ  មយតិ កបុងកាលអាយុ ១១ ឆ្ប ,ំ លតូវឲរឧប មផទ័ កបុងកាលអាយុ ១៣ 
ឆ្ប  ំ។ លតូវឲរ ិកាខ  មយតិ កបុងកាលអាយុ ១២ ឆ្ប ,ំ ១៣ ឆ្ប ,ំ ១៤ ឆ្ប ,ំ ១៥ ឆ្ប ,ំ ១៦ 
ឆ្ប ,ំ ១៧ ឆ្ប ,ំ ១៨ ឆ្ប ,ំ លតូវឲរឧប មផទ័ កបុងកាលអាយុ ២០ ឆ្ប  ំ ។ ចាបត់ងំពី
កាលថ្នអាយុ ១៨ ឆ្ប ឈំ ើងឈៅ រួរនឹងឈៅ ិកខមានាឈនោះថ្វ “គ្ហិគិ្តា” ក ៏ន, 
ថ្វ “កុោរភីូតា” ក ៏ន ។ ចបំ្ណកខាងសាមឈណរណីាប្ដលឈៅថ្វ “កុមារភូី
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ត” ឈនោះ នឹងឈៅនាងថ្វ “គ្ហិិគ្តា” ដូឈចបោះ ពំុ នឈ ើយ ។ ឈៅ នលតឹមប្ត 
“កុោរីភតូា” ប៉ាុឈណាត ោះ ។ ប៉ាុប្នថឈបើនិយាយទាក់ទងនឹងការឲរ ិកាខ  មយត ិ
 ិកខមានា ូមផទីាងំអ ់ រួរឈៅថ្វ “ ិកខមានា” ។ 

ចប់ពណ៌នាបឋមកុមារភូីតទិ ិកាខ បទទី ១, ២, ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤- ឩនទាវ ទសវសសសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខុន ីឩនទាាទសវស្ា វដុ្ដាបបយយ្ បាចិតតយិ ំ។ 
៤- ភិកខុ នីណាមួយ មានវ ាមនិលរប់ ១២ ឈហើយឲរឧប មផទា ភិកខុ នីឈនាោះ 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាឩនទាវ ទសវសសសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឩនទាឝ ទ វ ស ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “មានវ ាមនិលរប់ ១២ (ឩនទាាទសវស្ា)” រមឺានអាយុមិន

ទាន់លរប់ ១២ ឆ្ប  ំ ឈោយទាក់ទងនឹងឧប មផទា ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចតិថិ
យៈ (បាចតិតិយ)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភកិខុ នីជាឧបជាយិនីឲរឧប មផទ័ 
រប្មងលតូវអាបតថទុិកកដឈលចើន តមន័យប្ដលឈ លឈហើយឈនាោះឯង បនាធ ប់ពីឈនាោះ
មក (អននតរា) លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ កបុងកាលចប់កមយវាចា ។  

ចប់ពណ៌នាឩនទាឝ ទ វ ស ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៥- បរបិុណត ទាវ ទសវសសសកិាា បទ 
៥- យា បន ភិកខុនី បរិបុណណទាាទសវស្ា សបង្ឃន អសមមតា វុដ្ដាបបយ្យ 

បាចតិតយិំ ។ 
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៥- ភិកខុ នីណាមួយ មានវ ា ១២ បរបូិណ៌ឈហើយ  ងឃមនិ ន នយតឈហើយ 
ឲរឧប មផទា ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៥- ពណ៌នាបរបិណុត ទាវ ទសវសសសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបរបុិណតទាឝ ទ វ ស ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ ងឃមិន ន នយត (សបង្ឃន អសមមតា)”  ឈំៅយក ភកិខុ នី

រូបណាប្ដល ងឃមនិ នឲរវុោឌ បន មយតិ (ការ នយតភកិខុ នីឲរជាអបកលបទាន
ឧប មផទ័) ប្ដលមានប្ចងទុកកបុងបទភាជនីយ១ ។  ករដ៏ឈ    ូមផកីបុង 
 ិកាខ បទទាងំ ២ (រទីឺ ៤ និងទី ៥ ឈនោះ) រឺ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងមហា
 ិកខមានា ិកាខ បទទាងំ ២ ។  

ចប់ពណ៌នាបរបុិណតទាឝ ទ វ ស ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៦- ខីយនធមមសកិាា បទ 
៦- យា បន ភិកខនុី អលន្នាវ បត អបយ្យ វដ្ដាបបិតន្នតិ វុចចោន្ន សាធតូ ិ

បដ្ិស្សណុតិាា បចាា មយីនធមម ំអាបបជជយ្យ បាចិតតយិំ ។  
៦- ភិកខុ នីណាមួយ កាលប្ដល ងឃនិយាយថ្វ ប្ននាងមាច  ់ មិនរួរនាងមាច  ់
ឲរឧប មផទាឈៅឈ ើយឈទដូឈចបោះ កទ៏ទួល ករថ្វសាធុឈហើយ លោឈលកាយ 
លត បជ់ាតោិះឈដៀលវញិ ភកិខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

៦- ពណ៌នាខយីនធមមសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងែីយនធមយ ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ភិកខុ នីណាមួយ កាលប្ដល ងឃនិយាយថ្វ „ប្ននាងមាច  ់ មិន 

                                                           
១
 វ.ិភកិខុ នីវ.ិ ៥/៣៦៤ ។ 
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រួរនាងមាច  ់ឲរឧប មផទាឈៅឈ ើយឈទ‟ (អល ំ តាវ បត អបយយ្ វដុ្ដាបិបតន្នត ិ 
វុចចោន្ន)”  នឈ ចកឋថី្វ  ងឃ នពិនិតរឈមើល ឈៅឈពលប្ដលភិកខុ នីឈនាោះ ុនូំវ    
វុោឌ បន មយត ិ ឈោយឈហតុប្តភកិខុ នីឈនាោះលងងម់ិន វ្  ថ្វ ទាងំមនិឈចោះខាយ   
(អលជជិនី) ដូឈចាប ោះឈហើយ នជា ងឃហាមោតយ់ា៉ា ងឈនោះថ្វ “ប្ននាងមាច  ់ មិន
រួរនាងមាច  ់ឲរឧប មផទាឈៅឈ ើយឈទ” ។  ករថ្វ “លោឈលកាយ លត ប់ជា
តិោះឈដៀលវញិ (បចាា មយីនធមម)ំ”  នឈ ចកឋថី្វ កាលឈបើភកិខុ នីឈនាោះឈ ល “ែញុ ំ
លពោះករុណាពិតជាលងង់ប្មន” ដូឈចបោះជាឈដើម ឈលកាយមកលសាប់ប្តឈឃើញ ងឃឲរ   
វុោឌ បន មយតិ ដល់ពួកភិកខុ នីដថ្ទប្ដលជាអបក វ្   ជាលជជនីិ (មានឈ ចកឋី
ខាយ  ) ក៏តោិះឈដៀលកបុងទីណាមួយ ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ (បាចិតតយិំ)” 
រឺ កាលឈបើភិកខុ នីតោិះយា៉ា ងឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនចណឍ កា ីភកិខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុតោិះឈដៀលយា៉ា ងឈនាោះ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- បកតិយា ឆន្នោទីន ំ វបសន កបរានតនីំ មយីនតិយា = ភកិខុ នីតោិះឈដៀល
ភិកខុ នីទាងំឡាយប្ដលឈធឝើឈោយទាកទ់ងនឹងឆនាធ រតិ (លឈមអៀងឈល ោះឈ ចកឋ ី
ល ឡាញ់) ជាឈដើម ជាលបលកត ី

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ



851 
 



 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វុដ្ដាបនសមមតិយា យាចន ំ=  ុវុំោឌ បន មយត ិ
២- ឧបបរិកខតិាា ន ឆន្នោទិវបសន បដ្ិកខតិាាយ សាធូត ិ បដ្សិ្សបវា = 
ភិកខុ នីលតូវ ងឃពិនិតរឈមើលឈហើយហាមោត់ មិនប្មនឈោយឆនាធ រតិជាឈដើម 
យល់លពមថ្វ “លបថ្ពឈហើយ”  

៣- បចាា មយីន ំ = លត បជ់ាតោិះឈដៀលខាងឈលកាយវញិ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទិនាប ទាន ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, ឈោកវជជៈ, កាយ-
កមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ និងជាទុកខឈវទនា) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទឈនោះ 
ជាទុកខឈវទនាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាែីយនធមយ ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៧- សកិាមាននវុដ្ឋឌ បនបឋមសកិាា បទ 
៧- យា បន ភិកខុនី សិកខោនំ សបច បម តវំ អបយ្យ ចីវរំ ទស្សស ិ          

ឯវាហនត ំ វដុ្ដាបបសា្មតីិ វតាា សា បចាា អននតរាយិកនិី បនវ            
វុដ្ដាបបយយ្ ន វដ្ដាបន្នយ ឧស្សុកក ំកបរយ្យ បាចតិតយិំ ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ និយាយនឹង ិកខមានាដូឈចបោះថ្វ ប្ននាង ឈបើនាងនឹងឲរចីវរ
ដល់ឈយើង ឈយើងនឹងឲរនាង នឧប មផទា ឈោយអាការយា៉ា ងឈនោះ ដល់
លោឈលកាយ ភកិខុ នីឈនាោះ មនិមានឈ ចកឋីអនថរាយ ឈហើយមិនឲរ ិកខមានា
ឈនាោះ នឧប មផទា មនិឈធឝើឈ ចកឋីែឝល់ខាឝ យ ឈដើមផឲីរ នឧប មផទា 
ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 
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៧- ពណ៌នាសកិាមាននវដុ្ឋឌ បនបឋមសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកខមាននវុោឌ បនបឋម ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “លោឈលកាយ ភកិខុ នីឈនាោះ... (សា បចាា)”  នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើ

ភិកខុ នីឈនាោះលតូវ ិកខមានា ុនូំវឧប មផទ័ ក៏និយាយយា៉ា ងឈនាោះ កាលឈបើ នចីវរ
ឈហើយ ឈលកាយមក ឈទាោះមិនមានអនថរាយកឋ ី ភិកខុ នីឈនាោះោក់ធុរៈចុោះថ្វ “អញនឹង
មិនឲរឧប មផទ័ អញនឹងមិនឈធឝើឈ ចកឋីែឝល់ខាឝ យ ឈដើមផឲីរ នឧប មផទ័” នាង
មាច  ់ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ដណំាលោប នឹងការោក់ធុរៈចុោះ ។  

ចប់ពណ៌នា ិកខមាននវុោឌ បនបឋម ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨- សកិាមាននវុដ្ឋឌ បនទតុយិសកិាា បទ 
៨- យា បន ភិកខនុី សិកខោនំ សបច មំ តវំ អបយ្យ បទវ វស្ាន ិ            

អនុពនធិស្សសិ ឯវាហនត ំ វុដ្ដាបបសា្មីត ិវតាា សា បចាា អននតរាយិ-
កិនី បនវ វដុ្ដាបបយ្យ ន វដុ្ដាបន្នយ ឧស្សកុកំ កបរយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

៨- ភកិខុ នីណាមួយ និយាយនឹង ិកខមានាថ្វ ប្ននាង ឈបើនាងតមបឈលមើឈយើង
អ ់ពីរឆ្ប  ំ ឈយើងនឹងឲរនាង នឧប មផទាឈោយអាការយា៉ា ងឈនោះ លោ
ឈលកាយ ភិកខុ នីឈនាោះមនិមានឈ ចកឋីអនថរាយ ឈហើយមិនឲរឧប មផទា មិន
ឈធឝើឈ ចកឋីែឝល់ខាឝ យ ឈដើមផឲីរឧប មផទា ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៨- ពណ៌នាសកិាមាននវដុ្ឋឌ បនទុតយិសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកខមាននវុោឌ បនទុតិយ ិកាខ បទទី ៨ ដូចតឈៅ ៖ 
 ូមផកីបុង ិកាខ បទទី ៨ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះដូចោប  ។  
 ិកាខ បទទី ៧ និងទី ៨ ទាងំពីរឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុង 
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សាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី ឈល ោះឈដើមឈហតុទាងំឈនាោះ ។  
អនាបតថិកបុង ិកាខ បទទាងំពីរឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 

១- សតិ អនតរាបយ បរិបយសតិាា អលភនតិយា = ភិកខុ នីប្ ឝងរកឈៅឈពល
មានអនថរាយឈហើយ មិន ន 

២- គ្លិាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៣- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទទាងំពីរឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឯវាហ ំ តំ វដុ្ដាបបស្ាមតី ិ បដ្ញិ្ជា = ឈបឋជាញ ថ្វ “ែញុ លំពោះករុណានឹងឲរ
ឧប មផទ័ដល់នាងឈោយពិត” 

២- អាកងខិតនិបផតត ិ   =  ន ឈលមចតមឈ ចកឋីល ថ្វប  
៣- បចាា ធុរនិបកខបបា   = ឈលកាយមក ោកធុ់រៈចុោះ 
៤- អនុញ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹង មនុភា ន-
 ិកាខ បទ (រជឺា មនុភា ន មុោឌ ន ជាអកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, អកុ លចតិថ, ទុកខឈវទនា) ។ 

ចប់ពណ៌នា ិកខមាននវុោឌ បនទុតយិ ិកាខ បទទី ៨ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៩- អសកាវសសកិាា បទ 
៩- យា បន ភិកខុន ីបុរសិសំសដ្ឋ ំកោុរកសសំដ្ឋ ំចណឌ ឹបសាកាវស្សំ 

សិកខោនំ វដុ្ដាបបយ្យ បាចតិតយិំ ។ 
៩- ភិកខុ នីណាមួយ ញុងំ ិកខមានា ប្ដលលច ូកលច ឈំោយបុរ  ប្ដលលច ូក
លច ឈំោយកុមារ ជាល ីកាច ជាល ីបណាឋ លឈ ចកឋីឈសាក ឲរ នឧប មផ
ទា ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៩- ពណ៌នាអសកាវសសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឈសាកាវា  ិកាខ បទទី ៩ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ល ីបណាឋ លឈ ចកឋីឈសាក (បសាកាវាស)ំ” រ ឺ  ិកខមានាណា

ឈធឝើការមតោ់ប ឈហើយ មកញុងំឈ ចកឋីឈសាកឲរចូលឈៅខាងកបុងពួកបុរ  ឈល ោះ
ឈហតុឈនាោះ  ិកខមានាឈនាោះ ឈ យ្ ោះថ្វ ឈសាកាវាសា (ល ីបណាឋ លឈ ចកឋីឈសាក) ។ 
នូវ ិកាខ មានាជាល ីបណាឋ លឈ ចកឋីឈសាកឈនាោះ ។ មា៉ាងឈទៀត  ិកាខ មានាឈនោះ 
កាលឈបើមិន ន មារមនឹងបុរ  រប្មងចូលឈៅកាន់ឈ ចកឋឈីសាក ហាក់ដូចជា
មាច  ់ផធោះ កាលឈបើមិន នផធោះ រប្មងចូលឈៅកានឈ់ ចកឋីឈសាក ។  រុបឈ ចកឋី
មក ប្ដលឈៅថ្វ ល ីបណាឋ លឈ ចកឋីឈសាក ឈល ោះល ីឈនាោះចូលឈៅកាន់ឈ ចកឋី
ឈសាក ឬមានឈ ចកឋីឈសាកឈនាោះ ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ  ករឈនោះឈោក នឈ ល
ទុកកបុងបទភាជនីយ១ថ្វមានអតទ ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- បសាកាវាសា ន្នម បបរសំ ទុកខំ ឧបា្បទតិ = ល ីញុងំទុកខឲរឈកើត
ឈ ើងដល់ពពួកជនដថ្ទ ឈ យ្ ោះថ្វ ឈសាកាវាសា ។ 

                                                           
១
 វ.ិភកិខុ នីវ.ិ ៥/៣៧៤ ។ 
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២- បសាកំ អវិសតិ = ល ីចូលឈៅកាន់ឈ ចកឋីឈសាកឈោយែវួនឯង ឈ យ្ ោះថ្វ 
បសាកាវាសា 

  ករថ្វ “លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ (បាចិតតយិ)ំ”  នឈ ចកឋីថ្វ ភិកខុ នីជា
ឧបជាយនីិ កាលឈបើឲរឧប មផទ័ ដល់ ិកខមានមាន ភាពប្បបឈនោះ លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ កបុងកាលចប់កមយវាចា តមនយ័ប្ដលឈ លឈហើយ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឧប មផទ័ដល់ ិកាខ មានាមាន ភាពប្បបឈនាោះ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អជាននតយិា  = ភិកខុ នីមនិដឹង 
២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បសាកាវាសតា =  ិកខមានាជាល ីបណាឋ លឈ ចកឋីឈសាក 
២- ជានន ំ   = ឈ ចកឋីដងឹ 
៣- វុដ្ដាបន ំ  = ឲរឧប មផទ័ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រ ុឺទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹងរពមិនីវុោឌ -
បន ិកាខ បទ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ,      
បណតតថិវជជៈ,  កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាឈសាកាវា  ិកាខ បទទី ៩ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 



856 
 



១០- អននញុ្ញដ តសកិាា បទ 
១០- យា បន ភិកខុន ី ោតាបិតហូិ វា សាមិបកន វា អននុញ្ជាត ំ    

សិកខោនំ វដុ្ដាបបយ្យ បាចតិតយិំ ។ 
១០- ភកិខុ នីណាមួយ ញុងំ ិកខមានា ប្ដលមាតបតិកឋ ី សាឝ មីកឋ ី មិនទាន់
អនុញ្ញដ ត ឲរឧប មផទា ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 

១០- ពណ៌នាអននុញ្ញដ តសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអននុញ្ញដ ត ិកាខ បទទី ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “មាតបតិ (ោតាបិតហូ)ិ”  នដល់ មាឋ យបឈងកើត, ឪពុកបឈងកើត ។ 

 ករថ្វ “សាឝ មី (សាមិបកន)”  នដល់ បុរ ប្ដលហួងប្ហងស្ត្ ថី ។  ករថ្វ 
“មិនទានអ់នុញ្ញដ ត (អននញុ្ជាត)ំ” រ ឺមនិទាន់អនុញ្ញដ តឈដើមផឲីរទទួលឧប មផទ័ ។ 
ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ ភិកខុ នីទាងំឡាយលតូវ ួរអ ់វារៈ ២ ដង ។ ចបំ្ណកភិកខុ
ទាងំឡាយវញិ រួរ ួរអ ់វារៈ ១ ដង ទាងំកបុងកាលបពឝជាជ  ទាងំកបុងកាល
ឧប មផទា ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ភកិខុ នីណាមិន ន ួរកបុងកាលឧប មផទា 
ឈហើយឲរឧប មផទ័ ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ តមនយ័ដូចឈ លឈហើយ
ឈនាោះឯង ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឧប មផទ័ដល់ ិកខមានា ប្ដលមិនទានម់ានការអនុញ្ញដ ត ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អបបលាបកតាា វដុ្ដាបបនតិយា = ភកិខុ នី ួរឲរដងឹឈហើយឈទើបឲរឧប មផទ័ 
២- បតស ំអតថភិាវំ អជាននតិយា = ភកិខុ នីមិនដងឹអតទិភាពរប ់ជនទាងំឈនាោះ 
៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
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៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អនបបលាកន ំ = មិន ន ួរឲរដឹង 
២- អតថភិាវជានន ំ  = ដឹងនូវអតទភិាព  
៣- វុដ្ដាបន ំ  = ឲរឧប មផទ័ 

  ិកាខ បទឈនោះ ជាអននុញ្ញដ ត មុោឌ ន, កិរយិាករិយិា, ឈនា ញ្ដវឈិមាកខ,   
អចិតថិកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣ ។  

ចប់ពណ៌នាអននុញ្ញដ ត ិកាខ បទទី ១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១១- បារវិសកិសកិាា បទ 
១១- យា បន ភិកខុន ី បារិវាសិកចឆនទទាបនន សិកខោនំ វដុ្ដាបបយ្យ    

បាចតិតយិំ ។ 
១១- ភិកខុ នីណាមួយ ញុងំ ិកខមានាឲរឧប មផទា ឈោយការឲរឆនធៈ ឈ យ្ ោះ
 រវិា ិកៈ ភិកខុ នីឈនាោះ លតវូអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១១- ពណ៌នាបារវិសកិសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង រវិា ិក ិកាខ បទទី ១១ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈោយការឲរឆនធៈឈ យ្ ោះ រវិា ិកៈ (បារិវាសិកចឆនទទាបនន)” 

រឺ ឈោយការឲរឆនធៈ ឈ យ្ ោះ រវិា ិយៈ ។ កបុងឈនាោះ  រវិា ិយៈមាន ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- បរិសបារវិាសយិៈ 
២- រតតបិារិវាសិយៈ 
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៣- ឆនទបារិវាសិយៈ 
៤- អជោ្សយបារិវាសិយៈ 
បណាឋ  រវិា ិយៈទាងំ ៤ យា៉ា ងឈនាោះ ប្ដលឈៅថ្វ បរ ិ រវិា ិយៈ 

 ឈំៅដល់ ភិកខុទាងំឡាយលបជុោំប ឈោយករណីយកិចចណាមួយ ។ លោឈនាោះ 
លសាប់ប្តឈមឃបងអុ រឈភវៀង ឬ ងឃឈធឝើឱសារណាកមយ ឬមនុ សទាងំឡាយមករខំាន 
(អបជ្ោតថរនត) ។ ភិកខុទាងំឡាយឥតមានឱកា  (អបន្នកាសា) មិនលោះបង់ឆនធៈ
ថ្វ “ឈយើងឈៅកបុងកប្នវងឈផសង” នាោំប ឈលកាកឈ ើង ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ បរ ិ រវិា ិយៈ ។ 
ជាបរ ិ រវិា ិយៈក៏ពិតប្មន ប៉ាុប្នថឈោយសារប្តភិកខុទាងំឡាយពំុ នលោះបង ់
ឆនធៈឈចាល ដូឈចាប ោះភិកខុទាងំឡាយរួរឈធឝើកមយ ។  

ភិកខុទាងំឡាយលបជុោំប កបុងឈពលរាលតីឈទៀត ឈោយបណំងថ្វ “ឈយើងនឹងឈធឝើ
ឧឈ  ថជាឈដើម” អារធនាភិកខុ មួយអងគថ្វ “ឈយើងនឹងសាឋ ប់ធម៌ រហូតដល់ភិកខុ
ទាងំឡាយជួបជុោំប អ ់”, កាលឈបើភិកខុធមយកថិកឈនាោះកពុំងប្តឈ លនូវធមយកថ្វ
ឈៅឈ ើយ លសាប់ប្តអរុណរោះឈ ើង ។ លប ិនឈបើភិកខុទាងំឡាយលបជុោំប ថ្វ “ឈយើង
នឹងឈធឝើឧឈ  ថកបុងថ្ថងទី ១៤”, ការប្ដលឈធឝើឈោយ មាគ ល់ថ្វ “ថ្ថងទី ១៥” រួរ ។ 
លប ិនឈបើភកិខុទាងំឡាយលបជុោំប ឈធឝើឧឈ  ថកបុងថ្ថងទី ១៥, ការប្ដលឈធឝើឧឈ  ថ
កបុងថ្ថង ១៤ ឈរាច (បាដ្បិទ) ប្ដលមិនប្មនជាថ្ថងឧឈ  ថ មិនរួរ ។ ប៉ាុប្នថការ
ប្ដលឈធឝើ ងឃកិចចឈផសង រួរ ។ ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វ រតថ ិរវិា ិយៈ ។  

ភិកខុទាងំឡាយលបជុោំប ឈទៀតថ្វ “ឈយើងនឹងឈធឝើ ងឃកមយមានអ ម នកមយជា
ឈដើម ណាមួយ” ។ កបុងឈនាោះ ភិកខុ មួយរូបជាអបកឈ លនកខតថឫកស (នកខតតបាឋក) 
ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ “ថ្ថងឈនោះជានកខតថឫកសកាច ឈោកទាងំឡាយកុឈំធឝើកមយឈនោះ
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ឈ ើយ” ។ ឈោយសារប្ត កររប ់ភិកខុ ឈនាោះ ឈទើបភិកខុទាងំឡាយឈនាោះលោះបង់ឆនធៈ
ឈចញ អងគុយធយងឹកបុងទីឈនាោះឯង ។ លោឈនាោះ លសាប់ប្តមានភិកខុ មួយអងគឈផសង មក
ឈ លថ្វ “លបឈយាជន៍ប្តងកនវងហួ បុរគលលងងឈ់លវ  អបករាប់អាននកខតថឫកស     
(នកខតត ំបដ្ោិបននតំ, អបតាា ព្វល ំឧបចចគា)១, ឈោកទាងំឡាយឈធឝើតមនកខតថឫកស
ដូចឈមឋចឈៅ ?”, ឈនោះឈ យ្ ោះថ្វឆនធ រវិា ិយៈផង អជា យ រវិា ិយៈផង ។ 
កបុង រវិា ិយៈឈនាោះ ការប្ដលភិកខុមនិនាមំកនូវឆនធៈនិង រ ុិទនិ ឈហើយឈធឝើកមយ
ឈទៀត មិនរួរឈទ ។  ករថ្វ “ឈោយឲរឆនធៈឈ យ្ ោះ រវិា ិកៈ” រឺឈ ល ឈំៅ រ ិ
វា ិយៈឈនោះឯង ។  ករថ្វ “លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ (បាចតិតយិំ)” រឺ កាលឈបើភកិខុ នី
ឲរឧប មផទ័យា៉ា ងឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ កបុងកាលចបក់មយវាចា តមនយ័
ប្ដលឈ លឈហើយឈនាោះឯង ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងរាជលរឹោះ ល រពនថុលវននាធ ភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឧប មផទ័យា៉ា ងឈនាោះ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឆនទំ អវិស្សបជជតាា វ អវុដ្ឋតិាយ បរសិាយ វុដ្ដាបបនតិយា ភិកខុ នីមិន
ឈ ោះបងឆ់នធៈឈហើយឲរឧប មផទ័ ឈៅឈពលប្ដលបរ ័ិទមនិឈលកាក 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

                                                           
១
 ែុ.ជា. ៥៨/២២ ។ 
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 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- បារិវាសិយចឆនទទានតា = ការឲរឆនធៈឈ យ្ ោះ រវិា ិយៈ 
២- វុដ្ដាបនំ = ការឲរឧប មផទ័ 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ោប នឹងរពមិនី ិកាខ បទ 

(រឺជាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាកិរយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ,  
កាយកមយ, វចកីមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។  

ចប់ពណ៌នា រវិា ិក ិកាខ បទទី ១១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១២- អនវុសសសកិាា បទ 
១២- យា បន ភកិខុន ីអនុវស្សំ វដុ្ដាបបយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 
១២- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទារាល់ឆ្ប  ំភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១២- ពណ៌នាអនវុសសសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនុវ ស ិកាខ បទទី ១២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “រាល់ឆ្ប  ំ (អនុវស្ស)ំ” រឺ ជាឈរៀងរាល់ឆ្ប  ំ ។ កាលឈបើភកិខុ នីឲរ

ឧប មផទ័យា៉ា ងឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ តមនយ័ឈ លឈហើយឈនាោះឯង ។  
  ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរឧប មផទ័ឈរៀងរាល់ឆ្ប  ំ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- ឯកនតរយិំ វដុ្ដាបបនតយិា = ភិកខុ នីឲរឧប មផទ័ឈោយឆ្វ  ់ឆ្ប  ំ 
២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
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៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អនុវស្សតា  = ឈរៀងរាល់ឆ្ប  ំ
២- វុដ្ដាបន ំ  = ឲរឧប មផទ័ 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូច នឈ លឈហើយ 
កបុង ិកាខ បទទី ១១ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ
, បណតតថវិជជៈ,  កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាអនុវ ស ិកាខ បទទី ១២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១៣- ឯកវសសសកិាា បទ 
១៣- យា បន ភិកខនុី ឯកំ វស្សំ បទវ វុដ្ដាបបយ្យ បាចតិតយិំ ។ 
១៣- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឧប មផទាដល់ល ីពីររូប កបុង ១ ឆ្ប  ំភកិខុ នីឈនាោះ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១៣- ពណ៌នាឯកវសសសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឯកវ ស ិកាខ បទទី ១៣ ដូចតឈៅ ៖ 
អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 

១- ឯកនតរយិ ំ ឯក ំ វដុ្ដាបបនតិយា = ភិកខុ នីឲរឧប មផទ័ដល់ល ី ១ នាក ់
ឈោយឆ្វ  ់ឆ្ប  ំ 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
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៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ១២ ។  

( មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូច នឈ លឈហើយ 
កបុង ិកាខ បទទី ១១ (រជឺាអទិនាប ទាន មុោឌ ន, ជាករិយិា,  ញ្ញដ វឈិមាកខ,  ចតិថកៈ
, បណតតថិវជជៈ,  កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។) 

ចប់ពណ៌នាឯកវ ស ិកាខ បទទី ១៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
កុមារភូីតវរគទី ៨ ចប់ ។ 

 
៩- ឆតថវគគ 

១- ឆតថុបាហនសកិាា បទ 
១- យា បន ភិកខុន ីអគ្លិាន្ន ឆតតបុាហន ំធាបរយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
១- ភិកខុ នីណាមួយ មនិឈ ឺលទលទងឆ់លត និងប្ ផកឈជើង ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

១- ពណ៌នាឆតថបុាហនសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឆតថុ ហន ិកាខ បទទី ១ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឆលតនិងប្ ផកឈជើង (ឆតតបុាហន)ំ”  នដល់ ឆលតផង ប្ ផកឈជើង

ផង មានលកខណៈដូចឈ លកបុងបទភាជនីយ១ ។  ករថ្វ “លទលទង់ (ធាបរយ្យ)” 
 នឈ ចកឋីថ្វ កាលឈបើភកិខុ នីលទលទង់ទាកទ់ងនឹងការឈលបើល  ់ ឈពញមួយថ្ថង ឈោយ
លបឈយារប្តមួយ កបុងការឈដើរផវូ វ លតូវអាបតថិប្តមួយប៉ាុឈណាត ោះ ។ ប៉ាុប្នថលប ិនឈបើ
ភិកខុ នីដល់កប្នវងល កដដូឈចាប ោះឈហើយ តឈមាវ ោះឆលតឈហើយឈបើកវញិញយៗ ឈោោះ
                                                           
១
 វ.ិភកិខុ នីវ.ិ ៥/៣៨៥ ។ 
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ប្ ផកឈជើងឈហើយ ក់វញិញយៗ រប្មងលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាបត់ម
ចនួំនលបឈយារ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទ ី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុលទលទងឆ់លត និង ក់ប្ ផកឈជើង ។  ករថ្វ “ភិកខុ នីមនិមានជងំ ឺ  
(អគ្លិាន្ន)” ឈនោះ រជឺាអនុបផញ្ដតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ កបុងការលទលទង់ឆលតប្ត
មា៉ាង ឬការលទលទង់ប្ ផកឈជើងប្តមា៉ាង ជាទុកកដ ។ កបុងភកិខុ នីឥតមានជងំឺ ជាតិក
 ចតិថិយៈ ។ កបុងភកិខុ នីមានជងំឺ ជាទឝិកទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- គ្ិលានសញ្ជាយ បន = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វមានជងំ ឺ
២- អារាបម អារាមូបចាបរ ធាបរនតិយា = ភិកខុ នីលទលទងក់បុងអារាម កបុងអារាមូបចារៈ  
៣- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ឧភិនន ំធារណំ លទលទងឆ់លតនិងប្ ផកឈជើងទាងំពីរ 
២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,   បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាឆតថុ ហន ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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២- យនសកិាា បទ 
២- យា បន ភិកខនុី អគ្លិាន្ន យាបនន យាបយយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
២- ភិកខុ នីណាមួយ មនិឈឺ ឈហើយឈៅឈោយយាន ភកិខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ   
 ចតិថិយៈ ។ 

២- ពណ៌នាយនសកិាា បទ 
របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងយាន ិកាខ បទទី ២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈោយយាន (យាបនន)” រ ឺឈោយប្លរប្ បង (វ) ជាឈដើម ។ កបុង

យានឈនាោះ កាលឈបើភិកខុ នីចុោះឈហើយឈ ើងជោិះវញិ មឋងឈហើយមឋងឈទៀត លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំនលបឈយារ ។ ពំុមានអនាបតថិឈ ើយ ឈទាោះកបុងអារាម
ក៏ឈោយ កបុងអារាមូបចារៈក៏ឈោយ ។  ករដឈ៏   របផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល
ឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទទី ១ ។  

ចប់ពណ៌នាយាន ិកាខ បទទី ២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៣-សងាណិសកិាា បទ 
៣- យា បន ភិកខុន ីសង្ោណឹ ធាបរយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 
៣- ភិកខុ នីណាមួយ  កប់្ែសលកវាត់ភកិខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៣- ពណ៌នាសងាណិសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ងាណិ ិកាខ បទទី ៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ប្ែសលកវាត់ (សងោ្ណ)ឹ”  នដល់ ប្ែសលកវាត់ចឈងកោះ (កដ្ូបកិ) 

ណាមួយ ។  ករថ្វ “ ក់ (ធាបរយ្យ)” រឺ លកវាត់ចឈងកោះ ។ កបុងប្ែសលកវាតឈ់នាោះ 
កាលឈបើភិកខុ នីឈោោះ ក់ៗ  លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈោយរាបត់មចនួំនលបឈយារ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកុងសាវតទី ល រពនភិកខុ នីមួយ 
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រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុ ក់ប្ែសលកវាត ់។  
អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 

១- អាព្វធប្បចចយា កដ្ិសុតតំ ធាបរនតិយា = ភិកខុ នី កប់្ែសលកវាត់ចឈងកោះ 
ឈល ោះអា ធជាបចចយ័ 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

  ករដ៏ឈ   របផលីជាបឈៅតមន័យប្ដលឈ លឈហើយឈនាោះឯង ។ ប្បវក
ោប ឈៅលតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជាអកុ លចតិថ ។  

ចប់ពណ៌នា ងាណិ ិកាខ បទទី ៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៤-ឥតាទ លង្ខក រសកិាា បទ 
៤- យា បន ភិកខុន ីឥតាាលង្ខារ ំធាបរយយ្ បាចិតតយិំ ។ 
៤- ភិកខុ នីណាមួយ ឈលបើល  ់ឈលរឿងអលង្គក ររប ់ស្ត្ ថី ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៤- ពណ៌នាឥតាទ លង្ខក រសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងឥតទ លង្គក រ ិកាខ បទទី ៤ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈលរឿងអលង្គក ររប ់ស្ត្ ថី (ឥតាាលង្ខារ)”  នដល់ ឈលរឿង

លបោប់យា៉ា ងណានីមួយ បណាឋ ឈលរឿងលបោបក់ាលជាឈដើម ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ 
របផលីជាបអាបតថិ ឈោយរាប់តមចនួំនវតទុ  ទាកទ់ងនឹងឈលរឿងលបោប់ឈនាោះៗ ។  
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 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនឆពឝរគយិភិកខុ នី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុឈលបើល  ់ឈលរឿងអលង្គក ររប ់ស្ត្ ថី ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- អាព្វធប្បចចយា កញិ្ចិបទវ ធាបរនតិយា = ភិកខុ នីឈលបើល  ់ឈលរឿងអលង្គក រ
ស្ត្ ថីណាមួយ ឈល ោះមានអា ធជាបចចយ័ 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យតមប្ដល នល ប់ឈហើយ ។ 
ចប់ពណ៌នាឥតទ លង្គក រ ិកាខ បទទី ៤ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៥- គននវណត កសកិាា បទ 

៥- យា បន ភិកខុន ីគ្នធវណណបកន នហាបយយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៥- ភិកខុ នីណាមួយ ងូតទឹកឈោយឈលរឿងលកអូប និងឈលរឿងោប ភិកខុ នីឈនាោះ 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៥- ពណ៌នាគននវណត កសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងរននវណតក ិកាខ បទទី ៥ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈោយឈលរឿងលកអូបនិងឈលរឿងោប (គ្នធវណណបកន)” រឺ ឈោយ

ឈលរឿងលកអូបណាមួយផង ឈោយឈលរឿងោបណាមួយផង ។ កបុង ិកាខ បទឈនោះ 
លតូវអាបតថិទុកកដ កបុងបុពឝបផឈយារ រាប់ចាប់តងំពីផសឈំលរឿងលកអូបជាឈដើម ។ កបុង 
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កាលងូតឈល ចឈហើយ លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។  
អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 

១- អាព្វធបប្ចចយា = ភិកខុ នីងូតទឹកឈោយឈលរឿងលកអូបនិងឈលរឿងោប 
ឈោយមានអា ធជាបចចយ័ 

២- ឧមមតតិកាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៣- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៤- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៥- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ

  ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៤ ។ 
ចប់ពណ៌នារននវណតក ិកាខ បទទី ៥ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

 
៦-វសតិកសកិាា បទ 

៦- យា បន ភិកខុន ីវាសតិបកន បញិ្ជាបកន នហាបយយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ ងូតទឹកឈោយឈលរឿងអប់ ឈលរឿងលមអតិ ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៦- ពណ៌នាវសតិកសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងវា ិតក ិកាខ បទទី ៦ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឈោយឈលរឿងអប់ (វាសតិបកន)” រឺ ឈោយឈលរឿងអប់ដ៏លកអូប ។ 

 ករថ្វ “ឈោយឈលរឿងលមអិត (បិញ្ជាបកន)” រឺ ឈោយឈមៅលង ។  ករដ៏ឈ   
រឺ ុទនប្តមាននយ័ដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៥ ។  

ចប់ពណ៌នាវា ិតក ិកាខ បទទី ៦ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៧-ភិកានុឧីមមទាធ បនសកិាា បទ 
៧- យា បន ភិកខនុី ភិកខុនិយា ឧមមទាោបបយ្យ វា បរមិទាោបបយ្យ វា       

បាចតិតយិំ ។ 
៧- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរភិកខុ នីផងោប រក់រតឹកឋី លច ចក់ឋី ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ        
 ចតិថិយៈ ។ 

៧- ពណ៌នាភិកានុីឧមមទាធ បនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងភិកខុ នីឧមយទាធ បន ិកាខ បទទី ៧ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ឲរភកិខុ នីរក់រតឹ (ឧមមទាោបបយ្យ)” រឺ ឲររកទ់ាញ (ឧពវដ្ដា

បបយ្យ) ។  ករថ្វ “លច ច ់ (បរមិទាោបបយ្យ)” រ ឺ នួតលច ច់ ។ កបុងការរក់រតឹ
និងការនួតលច ចឈ់នាោះ កបុងែណៈប្ដលភិកខុ នីឈនាោះរក់រតឹមិនដកថ្ដឈចញ លតូវ
អាបតថបិ្តមួយប៉ាុឈណាត ោះ ។ កបុងែណៈប្ដលភិកខុ នីឈនាោះរក់រតឹដកថ្ដឈចញឈហើយ
រក់រតឹឈទៀត ដកឈហើយរក់រតឹឈទៀត លតូវអាបតថឈិលចើន ឈោយរាប់តមចនួំន
លបឈយារ ។  ូមផកីបុងការនួតលច ច់ កម៏ានន័យយា៉ា ងឈនាោះប្ដរ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនរូប ឈល ោះឈដើមឈហតុឲរភិកខុ នីរក់រតឹនិងលច ច ់។  

អនាបតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- គ្ិលាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
២- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់



869 
 



៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
  ូមផកីារហត់ឈនឿយកបុងការឈដើរផវូ វ កច៏ាតថ់្វមានជងំឺ កបុង ិកាខ បទឈនោះ
ប្ដរ ។  ូមផកីារញ័រ ររីៈឈោយឈចារភយ័ជាឈដើម ក៏ចាត់ថ្វមានឈ ចកឋអីនថរាយ
ប្ដរ ។  ករដ៏ឈ   របផលីជាបឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ លឈហើយ កបុង ិកាខ បទ
ទី ៤ ឈនាោះឯង ។ 

ចប់ពណ៌នាភិកខុ នីឧមយទាធ បន ិកាខ បទទី ៧ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

៨-៩-១០- សកិាមានឧមមទាធ បនាទិសកិាា បទ 
៨- យា បន ភិកខុន ី សកិខោន្នយ ឧមមទាោបបយ្យ វា បរិមទាោបបយ្យ វា 

បាចតិតយិំ ។ 
៨- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរ ិកខមានារក់រតឹកឋី លច ច់កឋី ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ
ចិតថិយៈ ។ 

៩- យា បន ភិកខនុ ីសាមបណរិយា ឧមមទាោបបយយ្ វា បរិមទាោបបយ្យ វា 
បាចតិតយិំ ។ 

៩- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរសាមឈណររីក់រតឹកឋី លច ច់កឋ ីភកិខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថ ិ
ចិតថិយៈ ។ 

១០- យា បន ភិកខនុី គ្ហិិនយិា ឧមមទាោបបយ្យ វា បរិមទាោបបយយ្ វា បា
ចិតតយិំ ។ 

១០- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរល ីលរហ ទរក់រតឹកឋី លច ច់កឋី ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវអាបតថិ
 ចតិថិយៈ ។ 

៨-៩-១០- ពណ៌នាសកិាមានឧមមទាធ បនាទសិកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង ិកខមានឧមយទាធ បន ិកាខ បទទី ៨, ៩, ១០ ដូចតឈៅ ៖ 
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កបុង ិកាខ បទទី ៨, ទី ៩ និងទី ១០ មានឈ ចកឋីប្បវកោប ឈៅលតង់ ករថ្វ 
“ ិកខមានា, សាមឈណរ ីនិងល ីលរហ ទ” ប្តប៉ាុឈណាត ោះ ។ ឯ ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្ត
មានន័យដូចោប នឹង ិកាខ បទទី ៧ ។  

ចប់ពណ៌នា ិកខមានឧមយទាធ បនាទិ ិកាខ បទទី ៨,៩,១០ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១១- អនាបុចាឆ សកិាា បទ 
១១- យា បន ភិកខនុី ភិកខុស្ស បុរបតា អន្នបចុាា អាសបន នសិីបទយយ្ 

បាចតិតយិំ ។ 
១១- ភិកខុ នីណាមួយ មនិល ប់ឈហើយអងគុយឈលើអា នៈខាងមុែភកិខុ  ភកិខុ នី
ឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

១១- ពណ៌នាអនាបុចាឆ សកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអនាបុចាឆ  ិកាខ បទទី ១១ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ខាងមុែភិកខុ  (ភកិខុស្ស បុរបតា)” មាននយ័ថ្វ មិនប្មនឈៅចទីំ

ចឈំ ោះមុែប្តមា៉ាងឈទ ។ ប៉ាុប្នថ ករឈនោះរបផលីជាបថ្វ ឈ ល ឈំៅយកឧបចារៈ ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលឈបើភិកខុ នីអងគុយកបុងឧបចារៈរប ់ភិកខុ  ឈោយឈហាចឈៅ ូមផ ី
ប្តឈលើដី ឈោយមិន នល បថ់្វ “នាងែញុកំរុណា  ូមអងគុយ ឈោកមាច  ់” ដូឈចបោះ 
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនអងគ ឈល ោះឈដើមឈហតុមិន នល ប់ឈហើយអងគុយ ។ តិក ចិតថយិៈ ។ កបុងភិកខុ
ប្ដលែវួន នល ប់ ជាទឝិកទុកកដ ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- តសមឹ អាបុចឆតិសញ្ជាយ = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋី មាគ ល់ថ្វ នល ប់ កបុង
ភិកខុ ឈនាោះ 

២- គ្លិាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៣- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៤- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៥- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៦- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៧- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ភិកខុស្ស អន្នបចុាា = មិន នល បភ់ិកខុ  
២- ឧបចាបរ និសជាា = អងគុយកបុងឧបចារៈ 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 

  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងកឋិន ិកាខ បទ 
(រឺជាកឋនិ មុោឌ ន ជាករិយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចិតថកៈ, បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប ឈៅលតង់ប្ត ិកាខ បទ
ឈនោះ ជាកិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាអនាបុចាឆ  ិកាខ បទទី ១១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១២- បញ្ញា បុចឆនសកិាា បទ 
១២- យា បន ភកិខុន ីអបន្នកាសកត ំភិកខុ ំបញ្ហំ បុបចឆយយ្ បាចតិតយិំ ។ 
១២- ភិកខុ នីណាមួយ  ួរបញ្ញា នឹងភិកខុ  ប្ដលែវួនមិន ន ូមឱកា  ភិកខុ នី
ឈនាោះ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
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១២- ពណ៌នាបញ្ញា បុចឆនសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងបញ្ញា បុចឆន ិកាខ បទទី ១២ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ប្ដលែវួនមនិ ន ុឱំកា  (អបន្នកាសកតំ)” រឺ ប្ដលែវួន

មិន ន ុឱំកា យា៉ា ងឈនោះថ្វ “ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរលតងក់ប្នវងឈ យ្ ោះឈនោះ” ។ 
ឈល ោះឈហតុឈនាោះ កាលឈបើភិកខុ នីឲរភកិខុផឋល់ឱកា ឲរកបុងលពោះ ុតថនថ ក៏ ួរលពោះវនិ័យ
ឬលពោះអភិធមយ លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  ូមផកីបុង ករដ៏ឈ   កម៏ានន័យយា៉ា ង
ឈនាោះប្ដរ ។ ប៉ាុប្នថកបុងការប្ដលមិន នឲរភិកខុផឋល់ឱកា ទាងំល ុង ពំុមាន ករ
ប្ដលលតូវនិយាយទាល់ប្តឈសាោះ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រឺលពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនពួកភិកខុ នី
ឈលចើនរូប ឈល ោះឈដើមឈហតុ ួរបញ្ញា នឹងភិកខុ ប្ដលែវួនមិន ន ុឱំកា  ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- តតថ តតថ ឱកាសំ ការាបបតាា បចុឆនតិយា = ភិកខុ នី នឲរភកិខុផឋល់ឱកា 
ឲរកបុងបញ្ញា ឈនាោះៗ រួចឈហើយឈទើប ួរ 

២- អបន្នទទិស្ស ឱកាស ំការាបបតាា យតថ កតថចិ បុចឆនតិយា = ភិកខុ នី ន
ឲរភកិខុផឋល់ឱកា ឲរ ឈោយមនិចឈំ ោះ ឈហើយឈទើប ួរលតងប់ញ្ញា ណាមួយ 

៣- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៤- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៥- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៦- អាទកិមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ២ ឈនោះរឺ ៖ 
១- ភិកខុស្ស អបន្នកាសការាបនំ = មនិ ុឲំរភិកខុផឋល់ឱកា ឲរ 
២- បញ្ហំ បុចឆនំ    =  ួរបញ្ញា   
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 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺានន័យដូចោប នឹងបទឈសាធមយ ិកាខ បទ 
(រឺជាបទឈសាធមយ មុោឌ ន ជាកិរយិាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថ-ិ
វជជៈ, វចីកមយ, មានចិតថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ ប្បវកោប លតងប់្ត ិកាខ បទឈនោះ ជា
កិរយិាកិរយិាប៉ាុឈណាត ោះ ។ 

ចប់ពណ៌នាបញ្ញា បុចឆន ិកាខ បទទី ១២ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

១៣- អសងកចឆកិសកិាា បទ 
១៣- យា បន ភិកខនុី អសងកចឆកិា គាម ំបវបិសយ្យ បាចិតតិយ ំ។ 
១៣- ភិកខុ នីណាមួយ ោយ ន ពំត់ឈចាមពុង ចូលឈៅកាន់ល ុក ភិកខុ នីឈនាោះ លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១៣- ពណ៌នាអសងកចឆិកសកិាា បទ 

របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុងអ ងកចឆិក ិកាខ បទទី ១៣ ដូចតឈៅ ៖ 
 ករថ្វ “ោយ ន ពំត់ឈចាមពុង (អសងកចឆកិា)” រឺ ល  ចាក ពំត់

ឈចាមពុង តមឈ ចកឋអីនុញ្ញដ តឈដើមផបីទិ ងំ ររីៈ ឈ លរខឺាងឈលកាមឆអឹង
ដងកាបំិតចុោះមក និងខាងឈលើមណឍ លជងគង់ឈ ើងឈៅ ។ លតង់ ករថ្វ “ចូលឈៅ
កានល់ ុក (គាម ំបវិបសយ្យ)” ឈនោះ មានវនិិចឆ័យដូឈចបោះ កាលឈបើភិកខុ នី្នកនវង
ហួ  ឬ្នចុោះរបងថ្នល ុកប្ដលមានរបង ឬឧបចារៈថ្នល ុកប្ដលោយ នរបង  
លតូវអាបតថទុិកកដ កបុងជហំានទី ១ ។ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ កបុងជហំានទី ២ ។  

 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថកបុងលកងុសាវតទី ល រពនភកិខុ នីមួយ
រូប ឈល ោះឈដើមឈហតុចូលឈៅកាន់ល ុក ឈោយពំុមាន ពំត់ឈចាមពុង ។  

អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
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១- យសា្ បន សងកចឆកិចីវរំ អចឆិនន ំ វា តសា្ = ភកិខុ នីប្ដលមាន ពំត់
ចីវរឈចាមពុងលតូវឈចារដឈណឋើ មយកឈៅ 

២- យស្ា សងកិចឆិកចីវរំ នដ្ដា វា តសា្ = ភិកខុ នីប្ដលមាន ពំត់ចីវរ
ឈចាមពុង ត ់

៣- គ្ិលាន្នយ   = ភិកខុ នីមានជងំ ឺ
៤- អាបទាស ុ  = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីអនថរាយ 
៥- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៦- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៧- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
៨- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៣ ឈនោះរឺ ៖ 
១- អសងកចឆកិតា = មិនមាន ពំត់ឈចាមពុង 
២- វុតតបរិបចឆទាតិកកបោ = ្នកនវងហួ ប្ដនកណំត់ប្ដលឈ លឈហើយ 
៣- អនុញ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
 មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រឺមាននយ័ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ 

(រឺជាឯ កឈោម មុោឌ ន, ជាកិរយិា, ឈនា ញ្ញដ វឈិមាកខ, អចតិថកៈ,   បណតតថិវជជៈ, 
កាយកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ពណ៌នាអ ងកចឆកិ ិកាខ បទទី ១៣ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
ឆតថវរគទី ៩ ចប់ ។ 
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មុសវទវគគជាអដើម 
 ពណ៌នាមុសវទសកិាា បទជាអដើម 

 តងំពី ( ិកាខ បទ ៩៧ ដល់ ១៦៦) ឈនោះតឈរៀងឈៅ កបុងវរគទាងំ ៧ មាន
មុសាវាទវរគជាឈដើម របផលីជាបវនិិចឆ័យ ឈៅតមឈ ចកឋីពនរល់ប្ដល នពណ៌នា
ឈហើយ កបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនាផងចុោះ ។  

១០- មុសវទវគគ 
១- សម្បជានមសុាវាបទ បាចិតតយិ ំ។ 
១- ភិកខុ នីឈ ល ករកុហកឈោយដឹងែវួន លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 
២- ឱមសវាបទ បាចតិតយិំ ។ 
២- ភិកខុ នីឈ ល ករចាកឈ់ោត លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
៣- ភិកខុនីបបសុបញ្ញ បាចិតតយិំ ។ 
៣- ភិកខុ នីឈ ល ករញុោះញងភ់ិកខុ នីផងោប  លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 
៤- យា បន ភិកខុន ីអនបុសម្បននំ បទបសា ធមម ំវាបចយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៤- ភិកខុ នីណាមួយ បឈលងៀនធម៌ជាបទចឈំ ោះអនុប មផនាប , ភិកខុ នីឈនាោះលតវូ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៥- យា បន ភិកខនុី អនុបសម្បន្នាយ ឧតតរទិវិរតតតិរតតំ សហ បសយ្យ ំ    
កបប្បយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

៥- ភិកខុ នីណាមួយ  ឈលមចការឈដកជាមួយនឹងអនុប មផនាប  ឈលើ ពីពីរយប់
ឬបីយប់ឈ ើងឈៅ, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៦- យា បន ភិកខុន ីបុរិបសន សហ បសយ្យ ំកបប្បយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ  ឈលមចការឈដកជាមួយនឹងបុរ , ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិ 
 ចតិថិយៈ ។ 
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៧- យា បន ភិកខុន ី បុរិសស្ស ឧតតរិឆប្បញ្ចវាចាហិ ធមមំ បទបសយយ្ 
អញ្ញរត វញិ្ញនុ្ន ឥតថីវិគ្គបហន បាចតិតយិំ ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ  ប្មឋងធមដ៌ល់បុរ  ឈលើ ពីល ឬំល មួំយមា៉ា ត់ឈ ើងឈៅ, 
ឈវៀរប្លងប្តមានល ីលរហ ទប្ដលដឹងកឋី (ឈៅជាមួយផង) ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៨- យា បន ភិកខនុី អនុបសម្បន្នាយ ឧតតរមិនុស្សធមមំ អាបរាបចយយ្  
ភូតសម ឹបាចិតតយិ ំ។ 

៨- ភិកខុ នីណាមួយ ល ប់ឧតថរមិនុ សធមយដល់អនុប មផនាប , ភិកខុ នីឈនាោះលតវូ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ឈល ោះមានពិតប្មន ។  

៩- យា បន ភិកខុនី ភកិខុនិយា ទដុ្ឋុលលំ អាបតតឹ អនុបសម្បន្នាយ       អា
បរាបចយ្យ អញ្ញរត ភិកខនុីសមមតយិា បាចិតតយិ ំ។ 

៩- ភិកខុ នីណាមួយ ល បទុ់ដឌុោវ បតថិរប ់ភិកខុ នីផងោប ដល់អនុប មផនាប , ឈវៀរ
ប្លងប្តភិកខុ នីប្ដល ងឃ នយតឲរល ប់, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។  

១០- យា បន ភិកខនុី បឋវឹ មបណយ្យ វា មណាបបយយ្ វា បាចតិតយិំ ។ 
១០- ភិកខុ នីណាមួយ ជីកែវួនឯង ឬឈលបើអបកដថ្ទឲរជកីនូវប្ផនដ,ី ភិកខុ នីឈនាោះលតវូ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

មុសាវាទវរគទី ១០ ចប់ ។ 

 
១១- ភូតគាមវគគ 

១- ភូតគាមបាតព្យតាយ បាចិតតយិ ំ។ 
១- ភិកខុ នីឈធឝើភូតោមឲរវនិា  លតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 
២- អញ្ញវាទបក វិបហសបក បាចតិតយិំ ។ 
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២- ភិកខុ នីឈ លនូវ ករដថ្ទ ឬឈធឝើឲរ ងឃ នឈ ចកឋលី ំក លតូវអាបតថ ិ    
 ចតិថិយៈ ។ 

៣- ឧជោ្បនបក មយីនបក បាចិតតយិំ ។ 
៣- ភិកខុ នីបង្គគ ប់ភកិខុ នីដថ្ទឲរឈ លឈទា ភកិខុ នីផងោប  ឬតោិះឈដៀលភកិខុ នីផង
ោប ែវួនឯង លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៤- យា បន ភកិខុនី សង្ឃិកំ មញ្ចំ វា បីឋ ំ វា ភិសឹ វា បកាចឆំ វា               
អបជោ្កាបស សនថរិតាា វា សនថរាបបតាា វា តំ បកកមនតី បនវ           
ឧទធបរយ្យ ន ឧទធរាបបយយ្ អន្នបចុឆំ វា គ្បចឆយយ្ បាចតិតយិំ ។ 

៤- ភិកខុ នីណាមួយ ោត ននឹងែវួនឯង ឬឲរឈរោត ននឹង នូវប្លរកឋី តងំកឋ ី
ពូកកឋី ឈៅអីកឋី ប្ដលជារប ់ ងឃ កបុងទីវាលឈហើយ, កាលនឹងឈដើរឈចញ
ឈៅ មនិ នឈរ ើមកទុកោក់ មិន នឈលបើឈរឲរឈរ ើមកទុកោក់នូវឈលរឿង
ឈ នា នៈឈនាោះ ឬឥត នល ប់អបកដថ្ទ លសាប់ប្តឈដើរឈចញឈៅ, ភិកខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៥- យា បន ភកិខុនី សង្ឃិបក វិហាបរ បសយ្យំ សនថរិតាា វា សនថរាបបតាា 
វា តំ បកកមនត ី បនវ ឧទធបរយ្យ ន ឧទធរាបបយ្យ អន្នបុចឆំ វា គ្បចឆយ្យ 
បាចតិតយិំ ។ 

៥- ភិកខុ នីណាមួយ លកាល ឬឈលបើឈរឲរលកាល នូវកលមាល លមាប់ឈដក កបុង
វហិារជារប ់ ងឃឈហើយ, កាលនឹងឈដើរឈចញឈៅ មនិ នឈរ ើមកទុកោក ់
មិន នឈលបើឈរឲរឈរ ើមកទុកោកនូ់វឈលរឿងឈ នា នៈឈនាោះ ឬឥត ន
ល ប់អបកដថ្ទ លសាប់ប្តឈដើរឈចញឈៅ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៦- យា បន ភិកខនុី សង្ឃិបក វហិាបរ ជាន ំបពុវបូគ្ត ំភិកខនុឹ អនុប្បមជជ 
បសយ្យ ំ កបប្បយ្យ យស្ា សោាបធា ភវិស្សតិ សា បកកមិស្សតតី ិ
ឯតបទវ បចចយំ ករិតាា អនញ្ញំ បាចិតតយិំ ។ 
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៦- ភិកខុ នីណាមួយ កាលដឹង ឈហើយចូលឈៅឈលជៀតឈបៀតភិកខុ នីប្ដលចូលឈៅ
ឈៅមុនឈហើយ  ឈលមចនូវទីឈដកកបុងវហិាររប ់ ងឃ ឈោយរិតថ្វ “ភកិខុ នី
ណាមានឈ ចកឋីចឈងអៀតចងអល់, ភិកខុ នីឈនាោះនឹងឈចញឈៅចុោះ”; ឈធឝើនូវ
ឈ ចកឋីឈលជៀតឈបៀតឈនាោះឯងឲរជាបចចយ័ ពំុប្មនឈហតុដថ្ទឈ ើយ, ភកិខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៧- យា បន ភិកខនុី ភិកខុន ឹ កុបតិា អនតតមន្ន សងឃ្ិកា វិហារា      
និកកប្្ឍយ្យ វា នកិក្ោ្បបយ្យ វា បាចិតតយិំ ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ មានចតិថឈលកាធែឹងនឹងភិកខុ នីផងោប ឈហើយ ទងទ់ាញែវួនឯង 
ឬឈលបើឈរឲរទងទ់ាញឈចញចាកវហិាររប ់ ងឃ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិ 
 ចតិថិយៈ ។ 

៨- យា បន ភីកខុនី សង្ឃិបក វិហាបរ ឧបរិបវហាសកុដ្ិយា អាហចច
បាទក ំ មញ្ច ំ វា បីឋ ំ វា អភនិិសីបទយយ្ វា អភនិិបបជជយ្យ វា          
បាចតិតយិំ ។ 

៨- ភិកខុ នីណាមួយ អងគុយ ងកត់ ឬឈដក ងកត់ឈោយរហ័  នូវប្លរកឋី តងំកឋ ី
ប្ដលមានឈជើងលោន់ប្ត ៊ាកទុកជាបឈណាឋ ោះអា នប ឈលើថ្វប កក់បុងវហិារ
រប ់ ងឃ, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៩- មហលលកំ បន ភិកខនុិយា វហិារ ំការយោន្នយ យាវ ទាារបកាសា 
អគ្គឡដ្ឋបន្នយ អាបលាកសនធិបរិកោាយ ទវិតតចិឆទនស្ស បរិយាយ ំ
អបហរិបត ឋតិាយ អធដិ្ដាតពវំ តបតា បច ឧតតរ ឹ អបហរិបតបិ ឋតិា   
អធិដ្ឋបហយ្យ បាចតិតយិំ ។ 

៩- កាលឈបើភិកខុ នីឲរឈរឈធឝើវហិារធ ំ (រកុឺដិធបំ្ដលមានមាច  ់), របផ ី (ោបបូក
ញយៗ  ន) កណំតទី់មានឱកា លតឹមប្ត នវឹកទាឝ រ និង នវឹកបងអួច 
ឈដើមផទុីកឈលបើល  ់នូវទាឝ រ និងឈដើមផបីរកិមយនូវ នវឹកបងអួច ឯដបូំល ភិកខុ នី
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លតូវ ទិតឈៅកបុងទីប្ដលោយ នដណំា ំ ឈទើបលបក ់នលតមឹពីរបីជាន់, ឈបើភិកខុ នី
លបកឲ់រឈលចើនឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ ទុកជា ទិតឈៅកបុងទីប្ដលោយ ន
ដណំា,ំ ក៏រង់លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១០- យា បន ភិកខនុី ជាន ំ សបា្ណកំ ឧទកំ តណិំ វា មតតិក ំ វា    
សិបញ្ចយ្យ វា សិញ្ជោបបយ្យ វា បាចិតតយិ ំ។ 

១០- ភកិខុ នីណាមួយ កាលដងឹថ្វទឹកមាន តឝឈហើយ ឈលសាចែវួនឯង ឬឈលបើឈរ
ឲរឈលសាច នូវឈមយ ឬដី, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

ភូតោមវរគទី ១១ ចប់ ។ 

 
១២- អោជនវគគ 

១- អគ្លិាន្នយ ភិកខនុិយា ឯបកា អាវសថបិបណាឌ ភញុ្ជិតបព្វា តបតា 
បច ឧតតរឹ ភុបញ្ជយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 

១- ភិកខុ នីមិនមានជងំឺ លតវូឆ្នច់ង្គា ន់បិណឍ  តកបុងឈរាងទាន នប្តមឋង, ឈបើ
ឆ្នឲ់រឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ, លតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។  

២- គ្ណបភាជបន អញ្ញរត សមយា បាចិតតយិំ ។ តតាាយ ំ សមបយា 
គ្ិលានសមបយា ចីវរទានសមបយា ចីវរកាលសមបយា អទាាន-
គ្មនសមបយា ន្នវាភរិូហនសមបយា មហាសមបយា សមណ-
ភតតសមបយា ។ អយ ំតតថ សមបយា ។  

២- ភិកខុ នីលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ឈល ោះទទួលរណឈភាជនលពមោប  ឈវៀរប្លងប្ត
មាន ម័យ ។ ឈនោះជា ម័យកបុង ិកាខ បទឈនាោះរ ឺ :  ម័យប្ដលមានជងំ ឺ
១,  មយ័ប្ដលឈរឲរចីវរ ១,  មយ័ប្ដលឈធឝើចីវរ ១,  ម័យប្ដលឈដើរផវូ វ
ឆ្ង យ ១,  ម័យប្ដលឈ ើងជិោះទូក ១,  ម័យប្ដលមានភិកខុ នីឈលចើនអងគ ១,  
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 ម័យថ្ន មណភតថ ១, ឈនោះជា ម័យ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។   
៣- ភិកខនុ ឹបបនវ កលុ ំឧបគ្ត ំបូបវហ ិវា មបនថហ ិវា អភហិដ្ឋុ ំបវាបរយ្យ ។ 

អាកងខោន្នយ ភកិខុនយិា ទវិតតបិតតបរូា បដ្ិគ្គបហតព្វា ។ តបតា បច 
ឧតតរឹ បដ្គិ្គបណហយ្យ បាចតិតយិំ ។ ទវតិតិបតតបូបរ បដ្គិ្គបហតាា តបតា   
នីហរតិាា ភិកខនុហីិ សទធ ឹសំវិភជតិពវ ំ។ អយំ តតថ សាមីច ិ។ 

៣- ជនបវារណានូវភកិខុ នីប្ដលចូលឈៅកាន់លតកូល ឈោយនំទាងំឡាយកឋី ឈោយ
 ដូវទាងំឡាយកឋ ី ឈដើមផនីាឈំៅ នតមល ថ្វប  ។ ភិកខុ នីមានឈ ចកឋីលតូវ
ការ លតូវទទួលលតមឹឈពញពីរបី លត ន ។ ឈបើទទួលឲរឈលើ ពីកណំត់
ឈនាោះឈៅ, លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ ភិកខុ នីប្ដល នទទួលនំឬ ដូវ កណំត់
លតឹមពីរប ីលតឈហើយ លតូវនាយំកអពីំទីឈនាោះ មកប្ចកជាមួយនឹងភិកខុ នី
ទាងំឡាយ, ការប្ចកនំឬ ដូវឈនោះ ជាសាមីចិកមយកបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ 

៤- យា បន ភិកខុន ី វកិាបល ោទនយី ំ វា បភាជនយីំ វា ោបទយយ្ វា    
ភុបញ្ជយយ្ វា បាចតិតយិំ ។ 

៤- ភិកខុ នីណាមួយ ទ ំ ីុកឋី បរឈិភារកឋី នូវខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ 
កបុងឈពលវកិាល, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៥- យា បន ភិកខនុី សននិធិការកំ ោទនយីំ វា បភាជនយីំ វា ោបទយ្យ 
វា ភបុញ្ជយយ្ វា បាចតិតយិំ ។ 

៥- ភិកខុ នីណាមួយ ទ ំ ីុកឋី បរឈិភារកឋី នូវខាទនីយាហារ ឬឈភាជនីយាហារ 
ប្ដលែវួនទុកោក់ឲរកនវងរាលតី, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៦- យា បន ភិកខនុ ីអទនិនំ មុមទាារ ំអាហារំ អាហបរយ្យ អញ្ញរត ឧទក-
ទនតបបាណា បាចិតតយិ ំ។ 

៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឈលបនូវអទិនាប ហារតមទាឝ រមាត់ ឈវៀរប្លងប្តទឹកនិងឈឈើ 
 ធន់, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 
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៧- យា បន ភិកខុនី ភកិខុនឹ ឯវំ វបទយ្យ ឯហបយ្យ គាមំ វា និគ្មំ វា 
បិណាឌយ បវសិិស្ាោត ិ តស្ា ទាបបតាា វា អទាបបតាា វា  
ឧបយ្ោបជយ្យ គ្បចឆយ្យ ន បម តយា សទធ ឹ កថា វា និសជាា វា 
ផាស ុបហាតិ ឯកកាយ បម កថា វា និសជាា វា ផាសុ បហាតតីិ ឯ
តបទវ បចចយ ំករិតាា អនញ្ញ ំបាចតិតយិំ ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ និយាយនឹងភិកខុ នីផងោប យា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ប្ននាងមាច  ់, នាង
មាច  ់ចូរមក, ឈយើងទាងំឡាយនឹងចូលឈៅកាន់ល ុក ឬនិរម ឈដើមផ ី
បិណឍ  ត”, ឈហើយឲរឈរឲរ ឬមនិឲរឈរឲរអឝីៗ  ដល់ភិកខុ នីឈនាោះឈហើយ 
បញ្ជូ នឲរលត ប់ឈៅវញិ ឈោយ ករថ្វ : “ប្ននាងមាច  ់, នាងមាច  ់ចូរឈៅ
វញិចុោះ, ែញុនិំយាយ ឬអងគុយជាមួយនឹងនាងមាច  ់ មិន បាយឈទ, ែញុ ំ
និយាយ ឬអងគុយប្តមាប កឯ់ង ល ួលជាង”, ឈធឝើនូវឈហតុនុ៎ោះឯងឲរជាបចច័យ 
ពំុប្មនឈហតុដថ្ទឈ ើយ, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

៨- យា បន ភិកខនុី សបភាជបន កុបល អនបុ្បមជជ និសជជំ កបប្បយ្យ  
បាចតិតយិំ ។ 

៨- ភិកខុ នីណាមួយ ចូលរុករានឈៅ  ឈលមចការអងគុយឈៅកបុងលតកូល ប្ដល
មានប្តជនពីរនាក់របឺឋីនិងលបពនន, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 

៩- យា បន ភិកខនុី បរុិបសន សទធ ឹ របហា បដ្ិចឆបនន អាសបន និសជជំ      
កបប្បយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

៩- ភិកខុ នីណាមួយ  ឈលមចការអងគុយឈលើអា នៈ ជាទីសាង តក់ ំងំ ជាមួយ
នឹងបុរ , ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

១០- យា បន ភិកខុន ី បុរិបសន សទធ ឹ ឯបកបនកា របហា និសជជ ំ           
កបប្បយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

១០- ភិកខុ នីណាមួយ  ឈលមចការអងគុយកបុងទីសាង តជ់ាមួយនឹងបុរ  ប្តមាប ក ់
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និងមាប ក់, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 
ឈភាជនវរគទី ១២ ចប់ ។ 

 
១៣- ចារតិថវគគ 

១- យា បន ភិកខនុី នមិនតតិា សភតាា សោន្ន សនតឹ ភិកខុន ឹអន្នបចុាា 
បុបរភតត ំ វា បចាាភតតំ វា កបុលសុ ចារិតត ំ អាបបជជយ្យ អញ្ញរត       
សមយា បាចិតតយិ ំ ។ តតាាយំ សមបយា ចីវរទានសមបយា        
ចីវរការសមបយា ។ អយំ តតថ សមបយា ។ 

១- ភិកខុ នីណាមួយ  នទទួលនិមនថឈរឈហើយ ជាអបកមានភតថឈហើយ, មនិ ន
ោឬល បភ់ិកខុ នីផងោប  ប្ដលមានឈៅ, ឈហើយដល់នូវការលតច់ឈៅកបុង
លតកូលទាងំឡាយ កបុងឈពលមុនភតថកឋី ឈលកាយភតថកឋី, ឈវៀរប្លងប្តមាន
 ម័យ, ឈនោះជា មយ័កបុង ិកាខ បទឈនាោះរឺ :  ម័យប្ដលឈរឲរចីវរ ១, 
 ម័យប្ដលឈធឝើចីវរ ១; ឈនោះជា ម័យកបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ 

២- អគ្ិលាន្នយ ភកិខនុិយា ចាតោុាសប្បចចយបប្វារណា សាទិតព្វា 
អញ្ញរត បុនប្បវារណាយ អញ្ញរត នចិចប្បវារណាយ តបតា បច ឧតតរ ឹ
សាទិបយយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 

២- ភិកខុ នីមិនមានជងំឺ លតូវឈលតកអរនឹងការបវារណាឈោយបចចយ័កណំតល់តមឹបួន
ប្ែ, ឈវៀរប្លងប្តឈរ នបវារណាប្ថមឈទៀត, ឈវៀរប្លងប្តឈរ នបវារណា
ជានិចច, ឈបើឈលតកអរឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះឈៅ, លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៣- យា បន ភកិខុន ី ឧយយ្ុតត ំ បសន ំ ទសា្ន្នយ គ្បចឆយ្យ អញ្ញរត         
តថារបូប្បចចយា បាចិតតយិំ ។ 

៣- ភិកខុ នីណាមួយ ឈៅឈដើមផឈីមើលកងទព័ប្ដលឈរឈលើកឈចញឈៅ, ឈវៀរប្លង 
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ប្តមានឈហតុមាន ភាពដូឈចាប ោះ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
៤- សិយា ច តសា្ ភកិខុនិយា បកាចិបទវ បចចបយា បសន ំ គ្មន្នយ   

ទវិរតតតិរតតំ តាយ ភិកខុនយិា បសន្នយ វសិតពវ ំ ។ តបតា បច ឧតតរ ឹ     
វបសយ្យ បាចតិតយិំ ។ 

៤- ឈបើភិកខុ នីឈនាោះមានឈហតុអឝីមួយ រួរនឹងឈៅកានក់ងទព័, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវឈៅ
កបុងកងទព័ ន លតឹមពីររាលតីឬបីរាលតី ។ ឈបើឈៅឲរឈលើ ពីកណំត់ឈនាោះ
ឈៅ, លតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៥- ទវិរតតតិរតតបញ្ច ភិកខុន ី បសន្នយ វសោន្ន ឧបយោ្ធិក ំវា ពលគ្គ ំវា 
បសន្នព្យហូំ វា អនីកទស្សំ វា គ្បចឆយ្យ បាចិតតយិំ ។ 

៥- កាលឈបើភកិខុ នីឈៅកបុងកងទព័ កណំត់ពីររាលតីបរីាលតីឈហើយ ឈៅកានទី់ប្ដល
ឈរចាំងោប កឋ ីទីប្ដលឈរលតតួពលកឋ ីទីតងំឈៅថ្នកងទព័កឋី ទី លមាប់ចាត់
កផួនទព័កឋី, លតូវអាបតថិ ចតិថិយៈ ។ 

៦- សុរាបមរយបាបន បាចិតតយិំ ។ 
៦- ភិកខុ នីផឹក ុរានិងឈមរយ័ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
៧- អងគុលបិ្បបតាទបក បាចតិតយិំ ។ 
៧- ភិកខុ នីចាក់លកឈ កលបប្លងោប ឈោយជនវួញរលឺមាមថ្ដ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
៨- ឧទបក ហសស្ធបមម បាចតិតយិំ ។ 
៨- ភិកខុ នីឈលងទឹក លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ 
៩- អន្នទរបិយ បាចតិតយិំ ។ 
៩- ភិកខុ នីមនិឈអើឈពើ លតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។   
១០- យា បន ភិកខនុី ភកិខុនឹ ភឹសាបបយ្យ បាចតិតិយ ំ។ 
១០- ភិកខុ នីណាមួយ បនាវ ចភិកខុ នីផងោប , ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

ចារតិថវរគទី ១៣ ចប់ ។ 
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១៤- អជាតវិគគ 
១- យា បន ភិកខុន ីអគ្លិាន្ន វិសីវន្នបបកាា បជាត ឹសោទបហយ្យ វា 

សោទហាបបយយ្ វា អញ្ញរត តថារបូប្បចចយា បាចតិតយិំ ។ 
១- ភិកខុ នីណាមួយ មនិមានជងំ ឺមានបណំងនឹងអាងំឈភវើងឈហើយ បង្គក ត់ឈភវើងែវួន
ឯងកឋី ឈលបើឈរឲរបង្គក ត់កឋី ឈវៀរប្លងប្តមានឈហតុមាន ភាពដូឈចាប ោះ ភិកខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

២- យា បន ភិកខនុ ី ឱបរន្ឍ្ោស ំ នហាបយយ្យ អញ្ញរត សមយា      
បាចតិតយិំ ។ តតាាយ ំសមបយា ទយិប្្ោោបសា បសបសា គ្ោិហននត ិ
វស្ានសស្ បឋបោ ោបសា ឥបចចបត អ្្ឍបតយយ្ោសា ឧណហ- 
សមបយា បរឡិាហសមបយា គ្លិានសមបយា កមមសមបយា 
អទាានគ្មនសមបយា វាតវុដ្ឋិសមបយា ។ អយ ំតតថ សមបយា ។  

២- ភកិខុ នីណាមួយ មនិទាន់ដល់កណំត់កនវោះប្ែ ឈហើយងូតទឹក, ឈវៀរប្លងប្ត
មាន មយ័, ភកិខុ នីឈនាោះលតវូអាបតថ ិចិតថយិៈ ។ ឈនោះជា មយ័ កបុង ិកាខ បទ
ឈនាោះរឺ : មួយប្ែកនវោះដឈ៏  ខាងចុងថ្នរិមារដូវ, មួយប្ែខាងឈដើមថ្ន
វ ានរដូវ, រួមប្ែទាងំឈនោះលតូវជាពីរប្ែកនវោះ, ឈៅថ្វ  មយ័ឈៅឋ ,  ម័យ
 អុោះសាអ ប;់  ម័យប្ដលមានជងំឺ,  ម័យប្ដលឈធឝើការង្គរ,  មយ័ប្ដល
ឈដើរផវូ វឆ្ង យ,  ម័យប្ដលមានែរល់និងឈភវៀង; ឈនោះជា មយ័ កបុង ិកាខ
បទឈនាោះ ។ 

៣- នវំ បន ភកិខនុិយា ចីវរលាភាយ តណិណំ ទពុវណណករណានំ អញ្ញតរំ 
ទុពវណណករណំ អាទាតពវំ នីលំ វា កទទមំ វា កាឡសាមំ វា ។      
អន្នទា បច ភិកខនុី តណិណំ ទពុវណណករណាន ំអញ្ញតរ ំទពុវណណករ-
ណំ នវ ំចីវរ ំបរភិុបញ្ជយយ្ បាចិតតយិ ំ។ 
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៣- ភិកខុ នី នចីវរថយីមកឈហើយ របផកីានយ់កនូវវតទុ លមាប់ឈធឝើឲរែូចពណ៌បី
យា៉ា ង វតទុ លមាប់ឈធឝើឲរែូចពណ៌ណាមួយ រឺពណ៌ឈែៀវកឋី ពណ៌ភកក់ឋ ី
ពណ៌ឈលយ ជាកំឋី ។ ឈបើភកិខុ នីមនិកាន់យកនូវវតទុ លមាប់ឈធឝើឲរែូចពណ៌បី
យា៉ា ង វតទុ លមាប់ឈធឝើឲរែូចពណ៌ណាមួយឈទ, ឈហើយឈលបើល  ់ចីវរថយី, លតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ 

៤- យា បន ភិកខុន ី ភិកខុស្ស វា ភិកខុនយិា វា សិកខោន្នយ វា 
សាមបណរស្ស វា សាមបណរិយា វា សាម ំ ចីវរ ំ វិកបបប្តាា       
អប្បចចទុាារកំ បរភិុបញ្ជយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

៤- ភិកខុ នីណាមួយ  នវកិបផចីវរឈោយែវួនឯង ចឈំ ោះភកិខុកឋី ភិកខុ នីផងោប កឋ ី
 ិកខមានាកឋី សាមឈណរកឋី សាមឈណរកីឋី ឈហើយឈលបើល  ់ចីវរប្ដលមនិ
ទាន់ឲរឈរដកវកិបផឈចញ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៥- យា បន ភិកខុនី ភកិខនុិយា បតតវំា ចីវរំ វា និសីទន ំ វា សចូឃិរំ វា 
កាយពនធនំ វា អបនបិធយ្យ វា អបនធិាបបយ្យ វា អនតមបសា       
ហសា្បបកាាប ិបាចតិតយិំ ។ 

៥- ភិកខុ នីណាមួយ ោកទុ់កែវួនឯង ឬឈលបើឈរឲរោក់ទុក នូវ លតកឋី ចីវរកឋី 
និ ីទនៈកឋ ីបពំង់មជុលកឋី វតទពននចឈងកោះកឋី រប ់ភិកខុ នីផងោប  ឈោយឈហាចឈៅ 
 ូមផលីោនប់្តមានបណំងនឹងឈ ើចឈលង, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

៦- យា បន ភិកខុន ីសញ្ចិចច បាណ ំជីវតិា បវាបរាបបយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 
៦- ភិកខុ នីណាមួយ ប្កវងទឋ ច់បង់ តឝចាកជីវតិ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 
៧- យា បន ភិកខុនី ជាន ំសប្ាណកំ ឧទកំ បរិភុបញ្ជយ្យ បាចិតតយិំ ។ 
៧- ភិកខុ នីណា កាលដឹងឈហើយ ឈលបើល  ់ទឹកប្ដលមាន តឝមានជីវតិ, ភកិខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 
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៨- យា បន ភិកខុន ី ជាន ំ យថាធមមំ នហីតាធិករណ ំ បុនកោាយ 
ឧបកាាបដ្យ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

៨- ភិកខុ នីណាមួយ កាលដងឹថ្វអធិករណ៍ប្ដល ងឃរងំ្គប ់មរួរតមធម៌
ឈហើយ ឈ ើឈរ ើឈដើមផឈីធឝើជាថយីឈទៀត, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៩- យា បន ភិកខុន ី ជានំ បថយ្យសបតថន សទធ ឹ សំវិធាយ ឯកទាានមគ្គ ំ 
បដ្ិបបជជយ្យ អនតមបសា គាមនតរម្ប ិបាចតិតយិំ ។ 

៩- ភិកខុ នីណាមួយ កាលដឹង ឈហើយបបួលពួកឈយួញជាឈចារ (ឈយួញលយួច) ឈដើរ
ឈៅកាន់ផវូ វឆ្ង យជាមួយោប , ឈោយឈហាចឈៅ  ូមផចីឈនាវ ោះល ុកមួយ, 
ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

១០- យា បន ភិកខុន ី ឯវ ំ វបទយ្យ តថាហ ំ ភគ្វតា ធមម ំ បទសតិ ំ           
អាជាន្នម ិ យថា បយបម អនតរាយិកា ធោា វតុាា ភគ្វតា បត           
បដ្ិបសវបតា ន្នល ំ អនតរាយាយាតិ ។ សា ភិកខុនី ភិកខុនហី ិ          
ឯវមស្ស វចនីយា ោបយ្យ ឯវ ំ អវច ោ ភគ្វនតំ អព្វោចិកខ ិ ន ហិ 
សាធុ ភគ្វបតា អពភកាានំ ន ហិ ភគ្វា ឯវំ វបទយ្យ អបនកបរិយា
បយន អបយ្យ អនតរាយកិា ធោា វតុាា ភគ្វតា អលញ្ច បន បត         
បដ្ិបសវបតា អនតរាយាយាត ិ ។ ឯវញ្ច សា ភិកខនុ ី ភិកខនុីហ ិ           
វុចចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយយ្ សា ភិកខនុី ភិកខុនហីិ យាវតតយិ ំ   
សមនភុាសិតព្វា តស្ស បដ្និិស្សគាាយ ។ យាវតតយិបញ្ច             
សមនភុាសយិោន្ន ត ំបដ្ិនិសស្បជជយ្យ ។ ឥបចចតំ កុសល ំបន្ន បច 
បដ្ិនិសស្បជជយ្យ បាចតិតយិំ ។ 

១០- ភិកខុ នីណាមួយ ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ែញុដំឹងចា ់នូវធម៌ ប្ដលលពោះមាន
លពោះភារលទង់ ប្មឋងឈហើយ ឈោយបការៈថ្វ : “អនថរាយិកធមទ៌ាងំឡាយ 
ណាប្ដលលពោះមានលពោះភារលទង់លត ់ ប្មឋងឈហើយ, អនថរាយិកធម៌
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២- សមណុបទទសាបិ បច ឯវំ វបទយ្យ តថាហ ំ ភគ្វតា ធមម ំ បទសតិ ំ      
អាជាន្នម ិ យថា បយបម អនតរាយិកា ធោា វតុាា ភគ្វតា បត           
បដ្ិបសវបតា ន្នលំ អនតរាយាយាត ិ ។ សា សមណុបទទសា       
ភិកខុនហី ិ ឯវមស្ស វចនីយា ោបយ្យ សមណបុទទបស ឯវ ំ អវច ោ  
ភគ្វនត ំអព្វោចិកខ ិន ហ ិសាធ ុភគ្វបតា អពភកាាន ំន ហ ិភគ្វា ឯវ ំ  
វបទយយ្ អបនកបរិយាបយន អយ្យ សមណុបទទបស អនតរាយិកា   
ធោា វតុាា ភគ្វតា អលញ្ច បន បត បដ្ិបសវបតា អនតរាយាយាត ិ។ 
ឯញ្ច សា សមណបុទទសា ភិកខនុហីិ វុចចោន្ន តបថវ បគ្គបណហយ្យ 
សា សមណុបទទសា ភិកខុនហីិ ឯវមស្ស វចនីយា អជជតបគ្គ បត       
អបយ្យ សមណុបទទបស ន បចវ បសា ភគ្វា សតាា អបទិសិតបព្វា     
យមប្ិ ចញ្ជា សមណុបទទសា លភនតិ ភិកខុនហីិ សទធ ឹ ទវិរតតតិរតត ំ
សហបសយ្យ ំសាបិ បត នតថិ ចរ  បិបរ វនិស្ាត ិ។ យា បន ភិកខុន ី
ជានំ តថាន្នសិតំ សមណុបទទសំ ឧបលាបបយយ្ វា ឧបដ្ដាបបយ្យ វា 
សមភុបញ្ជយ្យ វា សហ វា បសយ្យំ កបប្បយយ្ បាចិតតយិំ ។ 

២- ឈបើ មណុឈទធសាឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ :  “ែញុដំងឹនូវធមប៌្ដលលពោះមានលពោះភារ
លទង ់ប្មឋងឈហើយ ឈោយបការៈថ្វ : អនថរាយិកធមទ៌ាងំឡាយណា ប្ដល
លពោះមានលពោះភារលទងល់ត ់ ប្មឋងឈហើយ, អនថរាយិកធមទ៌ាងំឡាយឈនាោះ 
មិនប្មនអាចនឹងឈធឝើនូវឈ ចកឋីអនថរាយ ដល់បុរគលអបកឈ ពឈទ” ។ ភកិខុ នី
ទាងំឡាយ លតូវនិយាយនឹង មណុឈទធសាឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ :  “ប្ននាង
 មណុឈទធសា, នាងកុនិំយាយយា៉ា ងឈនោះឈ ើយ, កុឈំ លបង្គក ច់លពោះមាន
លពោះភារឈ ើយ, ការឈ លបង្គក ច់លពោះមានលពោះភារ មិនលអឈទ, លពោះមាន
លពោះភារពំុប្មនឈ លយា៉ា ងឈនោះឈទ, ប្ននាង មណុឈទធសា, លពោះមានលពោះ
ភារលទង់លត ់ ប្មឋងឈហើយ នូវអនថរាយិកធមទ៌ាងំឡាយ ឈោយអឈនក
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បរយិាយ, អនថរាយកិធម៌ទាងំឈនាោះឈសាត ក៏អាចឈធឝើនូវឈ ចកឋីអនថរាយ 
ដល់អបកឈ ព នប្មនពិត” ។ កាលប្ដលភិកខុ នីទាងំឡាយនិយាយយា៉ា ង
ឈនោះ,  មណុឈទធសាឈនាោះឈៅប្តលបកាន់ដូឈចាប ោះដប្ដល, ភកិខុ នីទាងំឡាយលតូវ
និយាយនឹង មណុឈទធសាឈនាោះយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ប្ននាង មណុឈទធ , ចាប់
តងំពីថ្ថងឈនោះឈៅ នាងមិនលតូវអាងលពោះមានលពោះភារអងគឈនាោះ ថ្វជាសាសាឋ
រប ់នាងឈទៀតឈ ើយ, ឯ មណុឈទធសាទាងំឡាយដថ្ទ ប្តង ននូវការ
ឈដករួមឯណាអ ់ពីររាលតឬីបីរាលតី ជាមួយនឹងភកិខុ នីទាងំឡាយ, ការឈដក
រួមឈនាោះ មិនមានដល់នាងឈទ, ប្ននាងឥតឈររាប់ ! នាងឯងចូរឈចញឈៅ, 
ចូរវនិា ឈៅ” ។ ភកិខុ នីណាមួយកាលដងឹ ឈហើយបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល មណុឈទធ
សាប្ដល ងឃ នឲរវនិា យា៉ា ងឈនាោះឈហើយកឋី ឲរបឈលមើកឋី បរឈិភាររួមកឋ ី
 ឈលមចឥរយិាបថឈដករួមកឋី, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៣- យា បន ភិកខុនី ភកិខុនីហ ិ សហធមមិកំ វចុចោន្ន ឯវំ វបទយយ្ ន    
តាវាហ ំអបយ្យ ឯតសម ឹសិកាាបបទ សិកខិសា្មិ យាវ នញ្ញ ំភិកខុន ឹ
ព្យតត ំ វិនយធរ ំ បរបិចុាាមតីិ បាចិតតិយ ំ សកិខោន្នយ ភិកខបវ       
ភិកខនុិយា អញ្ជាតពវំ បរិបុចឆិតពវំ បរិបញ្ហិតពវំ ។ អយ ំតតថ សាមចីិ ។  

៣- ភិកខុ នីណាមួយ កាលប្ដលភកិខុ នីទាងំឡាយឈ ល ករលបកបឈោយធម៌ 
ឈហើយឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ប្ននាងមាច  ់ទាងំឡាយ, ែញុមំនិទានស់ាក ួរ
ភិកខុ នីដថ្ទប្ដល វ្   ប្ដលលទលទង់វនិយ័ដរាបណា, ែញុនឹំងមនិ ិកា
 ិកាខ បទឈនោះដរាបឈនាោះ”, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថិយៈ ។ មាប លភិកខុ នី
ទាងំឡាយ, ភិកខុ នីអបក ិការួរប្តដងឹចា ់, រួរប្តសាក ួរ, រួរប្ត
ពិចារណា ។ ឈនោះជាសាមចីិកមយ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។ 

៤- យា បន ភិកខុន ីបាតបិោបកខ ឧទទិស្សោបន ឯវំ វបទយ្យ កឹ បនិបមហិ  
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មុទាោនុមទុទបកហ ិ សកិាាបបទហិ ឧទទិបដ្ឋហិ យាវបទវ កុកកចុាោយ     
វិបហសាយ វិបលោយ សំវតតនតីតិ សកិាាបទវិវណណនបក បាចិតតយិំ ។ 

៤- ភិកខុ នីណាមួយ, កាលភិកខុ នីកពុំង ប្មឋងនូវ តឈិមាកខ, ឈ លយា៉ា ងឈនោះថ្វ : 
“លបឈយាជន៍អឝី ឈោយ ិកាខ បទតូចតច ប្ដល ប្មឋងឈហើយទាងំឈនោះ, 
 ិកាខ បទទាងំឈនោះ លបលពឹតថឈៅលោន់ប្តឈដើមផឈី ចកឋីឈៅឋ លកហាយចិតថ, 
ឈ ចកឋលី ំកចិតថ និងឈ ចកឋីរឈ មរសាមចតិថប៉ាុឈណាត ោះឯង”, ភិកខុ នីឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ឈល ោះឈ លបង្គអ ប ិ់កាខ បទ ។  

៥- យា បន ភិកខនុី អនវ្ ្ឍោសំ បាតិបោបកខ ឧទទិស្សោបន ឯវ ំវបទយយ្ 
ឥទាបនវ បោ អហំ ជាន្នម ិ អយមប្ិ កិរ ធបោា សតុាាគ្បតា           
សុតតបរិយាបបន្នា អនវ្ឍ្ោស ំឧបទទស ំអាគ្ចឆតីត ិ។ តបញ្ច ភកិខុន ឹ
អញ្ជា ភិកខនុិបយា ជាបនយយ្ុ ំ និសនិនបុពវ ំ ឥោយ ភកិខុនិយា           
ទវិតតិកខតតុ ំ បបាតិបោបកខ ឧទទិស្សោបន បកា បន វាបទា ភិបយ្ោត ិ ន 
ច តសា្ ភិកខុនយិា អញ្ជាណបកន មតុតិ អតថ ិ យញ្ច តតថ អាបតត ឹ
អាបបន្នា តញ្ច យថាធបោា កាបរតបព្វា ឧតតរិញ្ចសា្ បោបហា       
អាបរាបបតបព្វា តសា្ បត អបយ្យ អលាភា តស្ា បត ទុលលទធំ យំ តវ ំ
បាតិបោបកខ ឧទទិស្សោបន ន សាធុកំ អដ្ឋិកតាា មនសិកបរាសីតិ ។ 
ឥទំ តសមឹ បោហនបក បាចតិតយិំ ។  

៥- ភិកខុ នីណាមួយ, កាលភិកខុ នីកពុំង ប្មឋងនូវ តឈិមាកខ រាល់កនវោះប្ែ, ឈ ល
យា៉ា ងឈនោះថ្វ : “ែញុ ឈំទើបប្តនឹងដងឹ កបុងកាលអមាញ់មិញឈនោះឯងថ្វ : ឮថ្វ
 ិកាខ បទឈនោះ មកឈហើយកបុង ុតថៈ រាប់ចូលកបុង ុតថៈ មកកាន់ឧឈទធ  រាល់
កនវោះប្ែ” ។ ឈបើភកិខុ នីទាងំឡាយដថ្ទដឹងនូវភិកខុ នីឈនាោះថ្វ : “ភិកខុ នីឈនោះធាវ ប់
អងគុយសាឋ ប ់តឈិមាកខប្ដល ប្មឋង អ ់វារៈពីរបដីងឈហើយ, នឹង ច់
និយាយថឝី ដល់ការសាឋ ប់ឈលចើនដង”, ភិកខុ នីឈនាោះមិនមានការរួចចាកអាបតថិ
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ឈោយអាការប្ដលមិនដឹងឈទ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថណិា កបុងអនាចារឈនាោះ, 
 ងឃលតូវឲរភកិខុ នីឈនាោះ ឈធឝើអាបតថឈិនាោះ ឈោយ មរួរតមធម៌, មា៉ាងឈទៀត 
លតូវឈលើកឈមាហាឈរាបនកមយ ចឈំ ោះភកិខុ នីឈនាោះប្ថមឈទៀតថ្វ : “ប្ននាង, ការ
ឈនោះមិនជាោភរប ់នាងឯងឈទ, នាងឯងឈនោះ  ននូវរប ់អាលកក់ឈហើយ, 
ឈោយឈហតុថ្វ កាលភិកខុ នីកពុំង ប្មឋងនូវ តិឈមាកខ, នាងឯងមនិ ន
ឈធឝើទុកកបុងចិតថឲរ ឈលមចលបឈយាជន៍ដ៏លអឈ ើយ ។ ឈនោះជាអាបតថិ ចិតថយិៈ 
ឈល ោះប្កវងឈធឝើវឈងឝង (ឈពើ) ឈនាោះ ។ 

៦- យា បន ភិកខនុ ី ភកិខុនិយា កុបតិា អនតតមន្ន បហារំ ទបទយយ្    
បាចតិតយិំ ។ 

៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឈលកាធែឹង ឈហើយឲរនូវការលបហារដល់ភិកខុ នីផងោប , ភកិខុ នី
ឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៧- យា បន ភិកខុន ី ភិកខនុិយា កុបតិា អនតតមន្ន តលសតតកិំ        
ឧគ្គិបរយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ ឈលកាធែឹង ឈហើយង្គឈ ើងនូវលបំ្ពងរឺ តថ្ដ  ឈំៅភកិខុ នី
ផងោប , ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចិតថយិៈ ។  

៨- យា បន ភិកខុន ីភកិខុនឹ អមូលបកន សងោ្ទបិសបសន អនុទធំបសយ្យ 
បាចតិតយិំ ។ 

៨- ភិកខុ នីណាមួយ ឈចាទភិកខុ នីផងោប  ឈោយអាបតថ ិងាទិឈ  ឥតមានមូល, 
ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 

៩- យា បន ភិកខុន ីភកិខុនិយា សញ្ចិចច កុកកចុចំ ឧបទបហយយ្ ឥតិសា្ 
មុហតុតម្ប ិ អផាសុ ភវសិ្សតីត ិ ឯតបទវ បចចយ ំ ករិតាា អនញ្ញ ំ        
បាចតិតយិំ ។ 

៩- ភិកខុ នីណាមួយ ប្កវងបងកឈហតុឲរមានឈ ចកឋីរឈងកៀ  ងសយ័ ដល់ភិកខុ នីផង 
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ោប  ឈោយរិតថ្វ : “ភិកខុ នីឈនាោះ នឹងមានឈ ចកឋមីិន បាយចតិថមួយរឈំពច 
ឈោយឈហតុឈនោះពំុខានឈ ើយ”, ឈធឝើនូវឈ ចកឋី ងសយ័ឈនាោះឯងឲរជាបចច័យ 
ពំុប្មនឈហតុដថ្ទឈ ើយ, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថយិៈ ។ 

១០- យា បន ភិកខនុី ភកិខុនីន ំភណឌនជាតាន ំកលហជាតាន ំវិវាទាប
ន្នាន ំ ឧបស្សតុឹ តិបដ្ឋយយ្ យំ ឥោ ភណិស្សនតិ តំ បសាសា្មីត ិ ឯ
តបទវ បចចយ ំករិតាា អនញ្ញ ំបាចតិតយិំ ។ 

១០- ភិកខុ នីណាមួយ កាលប្ដលភិកខុ នីទាងំឡាយបងកឈហតុលបកួតលបកាន់ ឈ វ្ ោះ
ទា ់ប្ទងោប , ឈៅឈរប្អបចាសំាឋ បឈ់ោយរិតថ្វ : “ភិកខុ នីទាងំឈនោះនឹង
ឈ លនូវ ករណា, អញនឹងសាឋ ប់នូវ ករឈនាោះ”; ឈធឝើនូវកិរយិាឈរប្អប
ចាសំាឋ ប់ឈនាោះឯងឲរជាបចចយ័ ពំុប្មនឈហតុដថ្ទឈ ើយ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។  

ទិដឌិវរគទី ១៥ ចប់ ។ 

 
១៦- ធមមកិវគគ 

១- យា បន ភិកខនុ ី ធមមិកាន ំ កោាន ំ ឆនទ ំ ទតាា បចាា មយីនធមមំ     
អាបបជជយ្យ បាចិតតយិ ំ។  

១- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឆនធៈឈដើមផកីមយទាងំឡាយប្ដលលបកបឈោយធមឈ៌ហើយ  
ក៏ដល់នូវធម៌រឺកិរយិាតោិះឈដៀលជាខាងឈលកាយវញិ,  ភកិខុ នីឈនាោះលតវូអាបតថិ
 ចិតថិយៈ ។  

២- យា បន ភិកខនុី សបង្ឃ វិនចិឆយកថាយ វតតោន្នយ ឆនទំ អទតាា 
ឧដ្ដាយាសន្ន បកកបមយ្យ បាចិតតយិ ំ។ 

២- ភិកខុ នីណាមួយ, កាលប្ដល ករវនិិចឆ័យកពុំងលបលពឹតថឈៅកបុង ងឃ, មិនឲរ 
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ឆនធៈ, ឈហើយឈលកាកចាកអា នៈឈចញឈៅ, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។ 
៣- យា បន ភិកខនុី សមបគ្គន សបងឃ្ន ចីវរ ំ ទតាា បចាា មយីនធមម ំ  

អាបបជជយ្យ យថាសនថតុ ំភិកខុនិបយា សង្ឃិកំ លាភំ បរិណាបមនតតី ិ
បាចតិតយិំ ។ 

៣- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរចីវរ (ដល់ភិកខុ នីជាមួយ) នឹង ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប
ឈហើយ, ក៏ដល់នូវធម៌រកឺរិយិាតិោះឈដៀលជាខាងឈលកាយវញិថ្វ : “ភិកខុ នី
ទាងំឡាយបឈង្គអ នោភរប ់ ងឃ ឈៅតមឈ ចកឋីោប់ចិតថ”; ភិកខុ នីឈនាោះ
លតូវអាបតថ ិចតិថិយៈ ។  

៤- យា បន ភិកខនុី ជានំ សងឃ្ិកំ លាភំ បរណិតំ បុគ្គលសស្ បរណិា
បមយ្យ បាចិតតយិំ ។ 

៤- ភិកខុ នីណាមួយ កាលដឹង ឈហើយបឈង្គអ នោភប្ដលឈរលបុងនឹងបឈង្គអ នឈៅ
ឈដើមផ ីងឃ ឲរលត ប់មកឈដើមផបុីរគលវញិ, ភិកខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិ ចិតថយិៈ ។ 

៥- យា បន ភិកខុនី រតនំ វា រតនសមមត ំ វា អញ្ញរត អជោ្រាោ វា           
អជោ្វសថា វា ឧគ្គបណហយយ្ វា ឧគ្គណាហបបយ្យ វា បាចិតតយិ ំ ។     
រតនំ វា បន ភកិខុនិយា រតនសមមតំ វា អជ្ោរាបម វា អជោ្វសបថ វា 
ឧគ្គបហតាា វា ឧគ្គហាបបតាា វា និកខិបតិពវ ំ យស្ស ភវិស្សត ិ បសា  
ហរិស្សតីត ិ។ អយ ំតតថ សាមីច ិ។  

៥- ភិកខុ នីណាមួយ ឈរ ើ ែវួនឯងកឋី ឲរឈរឈរ ើ កឋី នូវរតនៈកឋី នូវវតទុ ប្ដលឈរ នយត
ជារតនៈកឋ,ី ឈវៀរប្លងប្តខាងកបុងអារាម ឬខាងកបុងទីសាប ក់, ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ
អាបតថ ិចិតថិយៈ ។ ប្តថ្វភិកខុ នីលតូវឈរ ើ ែវួនឯង ឬឲរឈរឈរ ើ  នូវរតនៈកឋ ី
នូវវតទុ ប្ដលឈរ នយតជារតនៈកឋី ខាងកបុងអារាម ឬខាងកបុងទីសាប ក់ ឈហើយ
ទុកោក់ឈោយរិតថ្វ : “រតនៈរប ់អបកណា អបកឈនាោះនឹងនាយំកឈៅ” ។ 
ឈនោះជាសាមីចកិមយ កបុង ិកាខ បទឈនាោះ ។  
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៦- យា បន ភិកខនុ ីអដ្ឋិមយ ំវា ទនតមយ ំវា វសិាណមយ ំវា សូចឃិរំ 
ការាបបយ្យ បភទនកំ បាចតិតយិំ ។ 

៦- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរឈធឝើបពំងម់ជុលជាវកិារៈថ្នឆអងឹកឋី ជាវកិារៈថ្នភវុកកឋី ជា
វកិារៈថ្នប្ បងកឋ,ី ភកិខុ នីឈនាោះលតូវអាបតថិឈភទនក ចិតថយិៈ ។ 

៧- នវំ បន ភិកខនុិយា មញ្ច ំវា បីឋំ វា ការយោន្នយ អដ្ឋងគុលបាទកំ 
កាបរតពវំ សុគ្តងគុបលន អញ្ញរត បហដ្ឋោិយ អដ្នយិា ត ំ         
អតិកាាបមនតិយា បឆទនកំ បាចិតតយិ ំ។ 

៧- ឈបើភិកខុ នីឲរឈរឈធឝើប្លរថយីកឋី តងំថយីកឋី លតូវឲរឈធឝើឲរមានឈជើង ៨ ធាប ប់ ឈោយ
ធាប បល់ពោះ ុរត វា ់ពីលតមឹឈមប្លរខាងឈលកាមចុោះឈៅ, ឈបើឈធឝើឲរកនវងហួ 
ពីឈនាោះឈៅ, លតូវឈឆទនក ចតិថិយៈ ។ 

៨- យា បន ភិកខនុី មញ្ចំ វា បីឋំ វា តូបលានទធំ ការាបបយ្យ ឧទាោឡនកំ 
បាចតិតយិំ ។ 

៨- ភកិខុ នីណាមួយ ឲរឈរឈធឝើប្លរកឋី តងំកឋី ញត់ឈោយ  ីំ, ភិកខុ នីឈនាោះលតវូ
អាបតថិឧទាធ  នក ចិតថយិៈ ។  

៩- កណឌុប្បដ្ចិាាទ ឹ បន ភិកខនុិយា ការយោន្នយ បោណកិា   
កាបរតព្វា ។ តរតទិ ំ បោណំ ទឃីបសា ចតបស្ា វទិតថិបយា 
សុគ្តវិទតថិយា តិរយិំ បទវ វិទតថិបយា ត ំ អតកិាាបមនតិយា បឆទនក ំ
បាចតិតយិំ ។ 

៩- ឈបើភកិខុ នីឲរឈរឈធឝើ ពំត់ លមាបល់របកម លតូវឲរឈរឈធឝើឲរលតូវនឹងលបមាណ, 
ឯលបមាណកបុង ពំត់ លមាបល់របកមឈនាោះយា៉ា ងឈនោះរឺ : បឈណាឋ យបួន
ចអំាម, ទទឹងពីរចអំាម ឈោយចអំាមលពោះ ុរត ។ ឈបើឈធឝើឲរកនវងហួ ពី
ឈនាោះឈៅ លតូវអាបតថិឈឆទនក ចិតថយិៈ ។  



895 
 



១០- យា បន ភិកខនុី សុគ្តចីវរប្បោណ ំចីវរំ ការាបបយ្យ អតបិរកំ វា 
បឆទនកំ បាចតិតិយ ំ ។ តរតិទ ំ សុគ្តស្ស សុគ្តចីវរប្បោណ ំ 
ទីឃបសា នវ វទិតថិបយា សុគ្តវទិតថយិា តិរយិ ំឆ វិទតថិបយា ។ ឥទំ 
សុគ្តស្ស សុគ្តចីវរប្បោណ ំ។  

១០- ភិកខុ នីណាមួយ ឲរឈរឈធឝើចីវរ ប៉ាុនចីវរលពោះ ុរត ឬធជំាង, ភកិខុ នីឈនាោះលតវូ
អាបតថឈិឆទនក ចតិថិយៈ ។ លបមាណថ្ន ុរតចីវរ រប ់លពោះ ុរតឈនាោះ
យា៉ា ងឈនោះរឺ : បឈណាឋ យល បួំនចអំាម, ទទឹងល មួំយចអំាម ឈោយចអំាម
លពោះ ុរត ។ ឈនោះជាលបមាណថ្ន ុរតចីវរ រប ់លពោះ ុរត ។ 

ធមយិកវរគទី ១៦ ចប់ ។ 
ឧទទិដ្ដា បោ អយោ្បយា ឆសដ្ឋិសតា បាចិតតិយា ធោា ។ តតថយ្ោបយា 

បុចាាម ិកចចតិថ បរិសុទាា ? ទតុយិម្ប ិបចុាាម ិកចចិតថ បរិសុទាា ? តតយិម្ប ិ
បុចាាមិ កចចិតថ បរិសុទាា ? បរសិុបទធតថយ្ោបយា តសាា តុណហ ី ។ ឯវបមត ំ 
ធារយាមិ ។  
 ឆសដ្ឋិសតា បាចិតតយិា និដ្ឋតិា ។ 
 បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថ ិចតិថិយៈទាងំឡាយ ១៦៦ ែញុ លំពោះ
ករុណា ន ប្មឋងឈ ើងឈហើយ ។ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរនាងមាច  ់ទាងំឡាយ 
កបុងអាបតថ ិចតិថិយៈទាងំឈនាោះ នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? ែញុ ំ
លពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ ២ ដងឈទៀត នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទន
ឈហើយឬ ែញុ លំពោះករុណា ូម ួរជារលមប់ ៣ ដង ឈទៀត នាងមាច  ់ទាងំឡាយជា
អបកបរ ុិទនឈហើយឬ ? នាងមាច  ់ទាងំឡាយជាអបកបរ ុិទន កបុងអាបតថិទាងំឈនោះ
ឈហើយ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ នជាឈៅឈ ងៀម ។ ែញុ លំពោះករុណា ូមចាទុំកនូវឈហតុឈនោះ  
ឈោយកិរយិាឈៅឈ ងៀមយា៉ា ងឈនោះ ។ 
  ករថ្វ “បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ អាបតថិ ចិតថយិៈទាងំឡាយ ១៦៦  
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ែញុ ំន ប្មឋងឈ ើងឈហើយ (ឧទទដិ្ដា បោ អយោ្បយា ឆស្សដ្ឋិសតា បាចិតតយិា 
ធោា)”  នឈ ចកឋថី្វ  ិកាខ បទប្ដលជាសាធារណបផញ្ដតថិ ល រពនពួកភិកខុ  មាន ៧០ 
 ិកាខ បទ, ឯ ិកាខ បទប្ដលជាអសាធារណបផញ្ដតថ ិមាន ៩៦  ិកាខ បទ  រុបមក 
ជាអាបតថ ិចិតថយិៈ ១៦៦  ិកាខ បទ ឈោយលបការយា៉ា ងឈនោះ ។ ឯ ករដ៏ឈ   រឺ
 ុទនប្តមានឈ ចកឋងី្គយយល់លសាប់ឈហើយ ។  

ពណ៌នាអាបតថ ិចិតថយិៈ កបុងភកិខុ នី តិឈមាកខ ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
កបុងអសាធារណ ិកាខ បទទាងំឈនាោះ នឹងមាន មុោឌ នវនិិចឆ័យ ឈោយ

 ឈងខប ដូចតឈៅ ៖ 
 រិររគ មជាជ  ិកាខ បទ ១, ចិតថ ោរ ិកាខ បទ ១,  ងាណិ ិកាខ បទ ១, 
ឥតទ លង្គក រ ិកាខ បទ ១, រនធវណតក ិកាខ បទ ១, វា ិតបិញ្ញដ ក ិកាខ បទ ១, និង
ភិកខុ នីអាទិហិ ឧមយទធនបរមិទធន ិកាខ បទ ៤ រួមជា ១០  ិកាខ បទឈនោះ ចាត់ជាអចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈ, អកុ លចិតថ ។ កបុងឈនាោះមានអធិបាយថ្វ ប្ដលចាត់ជាអចិតថកៈ 
ឈល ោះលតូវអាបតថិ ឈបើទុកណាជាពំុមានចិតថកឈ៏ោយ ។ ប៉ាុប្នថកាលឈបើមានចិតថវញិ 
ចាតជ់ាឈោកវជជៈផង ជាអកុ លចិតថផង ឈល ោះលតូវអាបតថិ ឈោយអកុ លចិតថ
ប្តមា៉ាង ។ ឯ ិកាខ បទដ៏ឈ   ចាត់ជា ចិតថកៈ និងជាបណតតថិវជជៈប្តមា៉ាង ។  

ឈចារវុីោឌ បន ិកាខ បទ ១, ោមនថរ ិកាខ បទ ១, អារាម ិកាខ បទ ១,  ិកាខ បទ 
៧ កបុងរពមិនីវរគ រាបច់ាបត់ងំពីខាងឈដើមមក,  ិកាខ បទ ៥ កបុងកុមារភូីតវរគ រាប់
ចាបត់ងំពីខាងឈដើមមក, បុរសិាទ  ំដឌ ិកាខ បទ ១,  រវិា ិយចឆនធទាន ិកាខ
បទ ១, អនុវ សវុោឌ បន ិកាខ បទ ១ ឯកនថរកិវុោឌ បន ិកាខ បទ ១, រួមជា ១៩  ិកាខ
បទឈនោះ ចាតជ់ា ចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ ។ ឯ ិកាខ បទដ៏ឈ   ចាត់ជា ចិតថកៈ, 
ឈោកវជជៈប្តមា៉ាង ។  
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បាដិអទសនយីកណឍ  
បាដិអទសនយីៈ ៨ សកិាា បទ 

១- សបផវិិញ្ញដ បនសកិាា បទ 
១- យា បន ភិកខនុី អគ្ិលាន្ន សបប្ ឹ វិញ្ជាបបតាា ភុបញ្ជយយ្                     

បដ្ិបទបសតពវតំាយ ភិកខុនិយា គារយហំ អបយ្យ ធមមំ អាបជជ ឹ            
អសបា្យំ បាដ្បិទសនីយ ំត ំបដ្ិបទបសមីត ិ។ 

១- ភកិខុ នីណាមួយ មនិមានជងំ ឺ ុទឹំកឈោោះរាវឆ្ន ់ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ ប្មឋងចឈំ ោះ
អាបតថឈិនាោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ែញុ លំតូវអាបតថិប្ដលលពោះមានលពោះភារតិោះ 
ឈដៀលឈហើយ មិនជាទី បាយ ឈ យ្ ោះ ដិឈទ នីយៈ ែញុ ូំម ប្មឋង
ចឈំ ោះនូវអាបតថិឈនាោះ ។ 

១- ពណ៌នាសបផវិិញ្ញដ បនសកិាា បទ 

 របផលីជាបវនិិចឆយ័កបុង បផវិញិ្ញដ បន ិកាខ បទទី ១ កបុង ដិឈទ នីយៈ ដូច
តឈៅ ៖ 
  ករថ្វ “ទឹកឈោោះរាវ (សប្ប)ឹ”  នដល់ ទឹកឈោោះរាវប្តមា៉ាងរប ់ តឝ
ឈោជាឈដើម ប្ដលមានប្ចងកបុងលពោះ លី១ និងមានឈ ចកឋីវនិិចឆយ័ដូចឈ ល
ឈហើយកបុងខាងឈដើម ។ លតង់ ករថ្វ “ ុឈំហើយឆ្ន់ (វិញ្ជាបបតាា ភបុញ្ជយយ្)” ឈនោះ 
 នឈ ចកឋថី្វ ភិកខុ នីរិតថ្វ “អញនឹងឆ្ន់នូវទឹកឈោោះរាវប្ដល នមកឈោយការ
 ុ”ំ ដូឈចបោះ កបុងែណៈទទួល លតូវអាបតថទុិកកដ ។ រាល់ែណៈឈលបទឹកឈោោះរាវប្ដល
កានយ់កឈហើយឈនាោះ លតូវអាបតថ ិដិឈទ នីយៈ ។  
                                                           

១
 វ.ិភិកខុ នីវ.ិ ៥/៤០៩ ។ 
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 ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ មាយ  មភុទនបញ្ដតថល រពនឆពឝរគយិភិកខុ នី កបុងលកុងសាវតទី 
ឈល ោះឈដើមឈហតុ ុទឹំកឈោោះរាវឈហើយឆ្ន ់ ។  ករថ្វ “មនិមានជងំឺ (អគ្លិាន្ន)” 
ឈនោះ រឺជាអនុបផញ្ដតថកិបុង ិកាខ បទឈនោះ ។ តិក ដឈិទ នីយៈ ។ កបុងភិកខុ នីឈ ឺជា
ទឝិកទុកកដ ។  
 អនាបតថិកបុង ិកាខ បទឈនោះ មានចឈំ ោះប្ត ៖ 
១- យា បន គ្ិលានសញ្ជា = ភិកខុ នីមានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមានជងំ ឺ
២- គ្ិលានកាបល វា វញិ្ជាបបតាា បចាា អគ្លិាន្ន ហតុាា ភញុ្ជតិ = ភិកខុ នី
 ុកំបុងកាលែវួនមានជងំឺ ឈលកាយមក ប្លងឈ ឺកឆ៏្ន ់

៣- គ្ិលាន្នយ វា បសសកំ វញិ្ញតតិ = ភកិខុ នី ុនូំវទឹកឈោោះរាវប្ដលជារប ់
 ល់រប ់ភិកខុ នីផងោប ប្ដលមានជងំ ឺ

៤- ញាតកប្បវារិតដ្ដានបតា វា វញិ្ញតតិ = ភិកខុ នី ុកំបុងកប្នវងរប ់ញតកជន 
ឬបវារតិជន 

៥- អញ្ញស្ស វា អតាាយ = ភិកខុ នី ុឈំដើមផលីបឈយាជន៍អបកដថ្ទ 
៦- អតតបន្ន វា ធបនន គ្ហិត ំភញុ្ជត ិតសា្ = ភិកខុ នីឆ្នទឹ់កឈោោះរាវប្ដល
កានយ់កឈោយលទពររប ់ែវួន 

៧- ឧមមតតកិាយ  = ភិកខុ នីឆកួត 
៨- មិតតចតិាាយ  = ភិកខុ នីមានចតិថរឈវ ើរវាយ 
៩- បវទនដ្ដាយ  = ភិកខុ នីមានឈវទនាលរប ងកត ់
១០- អាទិកមមកិាយ = ភិកខុ នីឈដើមបញ្ដតថ ិ
 អងគកបុង ិកាខ បទឈនោះ មាន ៤ ឈនោះរឺ ៖ 
១- វុតតលកខណសប្បតិា = ទឹកឈោោះរាវមានលកខណៈដូចឈ លឈហើយ 
២- អនញុ្ជាតការណាភាបវា = មិនមានឈហតុអនុញ្ញដ ត 
៣- វិញ្ញតតិ    =  ុ ំ
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៤- អបជោ្ហាបរា   = ឈលបឲរកនវងបពំងក់ចូលឈៅ 
  មុោឌ នជាឈដើម ថ្ន ិកាខ បទឈនោះ រមឺាននយ័ដូចោប នឹងអទាន ន ិកាខ បទ 
(រឺជាអទាន ន មុោឌ ន ជាករិយិា, ឈនា ញ្ដវឈិមាកខ, អចតិថកៈ, បណតតថិវជជៈ, កាយកមយ, 
វចីកមយ, មានចតិថ ៣ និងមានឈវទនា ៣) ។ 

ចប់ បផវិញិ្ញដ បន ិកាខ បទទី ១ ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

២-៨- អតលវិញ្ញដ បនសកិាា បទទី ២ ជាអដើម 
(២, ៣, ៤, ៥, ៦, ៧, ៨) 

២- យា បន ភិកខនុី អគ្លិាន្ន បតល ំ វិញ្ជាបបតាា ភុបញ្ជយយ្                    
បដ្ិបទបសតពវំ តាយ ភិកខុនិយា គារយហំ អបយ្យ ធមមំ អាបជជ ឹ           
អសបា្យំ បាដ្បិទសនីយ ំត ំបដ្ិបទបសមីត ិ។ 

២- ភិកខុ នីណាមួយ មិនមានជងំឺ  ុឈំលបងឆ្ន់ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ ប្មឋងចឈំ ោះ
អាបតថឈិនាោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ែញុ លំតូវអាបតថិប្ដលលពោះមានលពោះភារតិោះ 
ឈដៀលឈហើយ មិនជាទី បាយ ឈ យ្ ោះ ដិឈទ នីយៈ ែញុ ូំម ប្មឋង
ចឈំ ោះនូវអាបតថិឈនាោះ ។ 

៣- យា បន ភិកខុន ីអគ្លិាន្ន មធុ ំវិញ្ជាបបតាា ភុបញ្ជយយ្ បដ្ិបទបសតពវ ំ
តាយ ភកិខុនិយា គារយហំ អបយ្យ ធមមំ អាបជជ ឹ អសបា្យំ បាដ្ិ-
បទសនយី ំត ំបដ្បិទបសមីតិ ។ 

៣- ភិកខុ នីណាមួយ មិនមានជងំឺ  ុទឹំកឃយុ ឆំ្ន់ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ ប្មឋងចឈំ ោះ
អាបតថឈិនាោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ែញុ លំតូវអាបតថិប្ដលលពោះមានលពោះភារតិោះ 
ឈដៀលឈហើយ មិនជាទី បាយ ឈ យ្ ោះ ដិឈទ នីយៈ ែញុ ូំម ប្មឋង
ចឈំ ោះនូវអាបតថិឈនាោះ ។ 
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៤- យា បន ភិកខុន ី អគ្ិលាន្ន ផាណិត ំ វញិ្ជាបបតាា ភុបញ្ជយ្យ បដ្ិបទ-
បសតពវំ តាយ ភិកខុនយិា គារយហំ អបយ្យ ធមមំ អាបជជឹ អសបា្យ ំ
បាដ្បិទសនីយ ំត ំបដ្ិបទបសមតីិ ។ 

៤- ភិកខុ នីណាមួយ មិនមានជងំ ឺ ុទឹំកអឈំៅឆ្ន់ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ ប្មឋងចឈំ ោះ
អាបតថឈិនាោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ែញុ លំតូវអាបតថិប្ដលលពោះមានលពោះភារតិោះ 
ឈដៀលឈហើយ មិនជាទី បាយ ឈ យ្ ោះ ដិឈទ នីយៈ ែញុ ូំម ប្មឋង
ចឈំ ោះនូវអាបតថិឈនាោះ ។ 

៥- យា បន ភិកខុន ីអគ្លិាន្ន មចឆំ វិញ្ជាបបតាា ភុបញ្ជយយ្ បដ្ិបទបសតពវ ំ
តាយ ភកិខនុិយា គារយហំ អបយ្យ ធមមំ អាបជជ ឹ អសបា្យំ បាដ្ិ-
បទសនយី ំត ំបដ្បិទបសមីតិ ។ 

៥- ភិកខុ នីណាមួយ មិនមានជងំឺ  ុលំតឆី្ន់ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ ប្មឋងចឈំ ោះអាបតថិ
ឈនាោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ែញុ លំតូវអាបតថិប្ដលលពោះមានលពោះភារតិោះឈដៀល
ឈហើយ មនិជាទី បាយ ឈ យ្ ោះ ដឈិទ នីយៈ ែញុ ូំម ប្មឋងចឈំ ោះនូវ
អាបតថឈិនាោះ ។ 

៦- យា បន ភិកខនុី អគ្ិលាន្ន មំស ំ វញិ្ជាបបតាា ភុបញ្ជយ្យ បដ្ិបទបស-  
តពវ ំ តាយ ភិកខុនយិា គារយហំ អបយ្យ ធមមំ អាបជជ ឹ អសប្ាយ ំ      
បាដ្បិទសនីយ ំត ំបដ្ិបទបសមតីិ ។ 

៦- ភិកខុ នីណាមួយ មិនមានជងំឺ  ុសំាចឆ់្ន់ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ ប្មឋងចឈំ ោះ
អាបតថឈិនាោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ែញុ លំតូវអាបតថិប្ដលលពោះមានលពោះភារតិោះ 
ឈដៀលឈហើយ មិនជាទី បាយ ឈ យ្ ោះ ដិឈទ នីយៈ ែញុ ូំម ប្មឋង
ចឈំ ោះនូវអាបតថិឈនាោះ ។ 
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៧- យា បន ភិកខនុី អគ្ិលាន្ន មីរ ំវិញ្ជាបបតាា ភបុញ្ជយយ្ បដ្ិបទបសតពវំ 
តាយ ភកិខុនិយា គារយហំ អបយ្យ ធមមំ អាបជជ ឹ អសបា្យំ បាដ្-ិ
បទសនយី ំត ំបដ្បិទបសមីតិ ។ 

៧- ភិកខុ នីណាមួយ មិនមានជងំឺ  ុទឹំកឈោោះល  ់ឆ្ន ់ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ ប្មឋង
ចឈំ ោះអាបតថិឈនាោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ែញុ លំតូវអាបតថិប្ដលលពោះមានលពោះភារ
តិោះឈដៀលឈហើយ មិនជាទី បាយ ឈ យ្ ោះ ដិឈទ នីយៈ ែញុ ូំម ប្មឋង
ចឈំ ោះនូវអាបតថិឈនាោះ ។ 

៨- យា បន ភិកខនុី អគ្លិាន្ន ទធឹ វញិ្ជាបបតាា ភុបញ្ជយយ្ បដ្ិបទបសតពវ ំ
តាយ ភកិខុនិយា គារយហំ អបយ្យ ធមមំ អាបជជ ឹ អសបា្យំ បាដ្ិ-
បទសនយី ំត ំបដ្បិទបសមីតិ ។ 

៨- ភកិខុ នីណាមួយ មិនមានជងំ ឺ  ុទឹំកឈោោះជូរឆ្ន ់ ភកិខុ នីឈនាោះលតូវ ប្មឋង
ចឈំ ោះអាបតថិឈនាោះថ្វ បពិលតនាងមាច  ់ ែញុ លំតូវអាបតថិប្ដលលពោះមានលពោះ
ភារតិោះឈដៀលឈហើយ មនិជាទី បាយ ឈ យ្ ោះ ដិឈទ នីយៈ ែញុ ូំម
 ប្មឋងចឈំ ោះនូវអាបតថឈិនាោះ ។ 

ពណ៌នាអតលវិញ្ញដ បនសកិាា បទទ ី២ ជាអដើម 

  ូមផកីបុង ិកាខ បទទី ២ ជាឈដើម  ករថ្វឈលបងជាឈដើម រ ុឺទនប្តមានមក
កបុងលពោះ លី១ ទាងំមានឈ ចកឋីវនិិចឆ័យដូចឈ លឈហើយឈៅខាងឈដើមលសាប់ ។ ក៏
ប៉ាុប្នថ ូមផកីបុង ិកាខ បទទាងំ ៨ ឈនាោះ អឝណីាប្ដលមនិមានមកកបុងលពោះ លីឈទ រឺ
ជាទុកកដប្តមា៉ាង ។ ឯ ករដ៏ឈ   រ ុឺទនប្តមានន័យតមប្ដល នឈ ល
ឈហើយ កបុង ិកាខ បទទី ១ ។  

 ដិឈទ វណតនា កបុងភិកខុ នី តិឈមាកខ ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 

                                                           

១
 វ.ិភិកខុ នីវ.ិ ៥/៤១៣ ។ 
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អសខិយកណឍ  
១- ពណ៌នាបរមិណឍ លទសិកិាា បទ 

តពីឈនោះឈរៀងឈៅ អបក ិការបផលីជាបឈោយ ពឝលរប់ នូវឈ កខយិ ិកាខ បទ
ទាងំឡាយផង នូវអធិករណ មថទាងំឡាយផង ឈៅតមនយ័ប្ដល នឈ ល
ឈហើយ កបុងភិកខុបាតិឈមាកខវណតនាផងចុោះ ។  
 (កបុងទីឈនោះ ឈយើង ូមរាយ ិកាខ បទថ្ន ិែិយវតថរប ់ភិកខុ នីទាងំអ ់ ដូច
ខាងឈលកាមឈនោះ ៖ )  

ឥបម បោ បន្នយសមបន្នា [បញ្ចសតតត ិ ] បសមិយា ធោា ឧបទទស ំ            
អាគ្ចឆនត ិ។ 

បពិលតនាងមាច  ់ទាងំឡាយ, វតថប្ដលរបផ ិីកាទាងំឡាយ (ចិត ិបល )ំ 
ឈនោះឯង មកកាន់ឧឈទធ  ។ 

សរបុផៈ ២៦ សកិាា បទ 

១- បរមិណឌលំ នវិាសសិ្ាមតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

១- ភកិខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឈ វៀក ផង់ឲរជាបរមិណឍ ល” ។  

២- បរមិណឌលំ បារុបិស្ាមតីិ សកិាា ករណយីា ។ 

២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងដណឋ ប់ (រឺលរង) ចីពរឲរជា
បរមិណឍ ល” ។ 

៣- សុប្បដ្ិចឆន្នា អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងបទិ ងំកាយ (រឃឺវុ )ំ ឲរលអ  
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ឈដើរឈៅកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

៤- សបុ្បដ្ចិឆន្នា អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

៤- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងបិទ ងំកាយ (រឃឺវុ )ំ ឲរលអ 
អងគុយកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

៥- សុសំវតុា អនតរឃបរ គ្មិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

៥- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹង លងួមឲរលអ ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

៦- សុសំវតុា អនតរឃបរ និសីទិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

៦- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹង លងមួឲរលអ អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

៧- ឱកខតិតចកខនុី អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

៧- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមានប្ភបក មវឹងចុោះ ឈដើរឈៅ
កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

៨- ឱកខិតតចកខនុី អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

៨- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមានប្ភបក មវឹងចុោះ អងគុយ
កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

៩- ន ឧកខតិតកាយ អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

៩- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឈ ើយចីវរ ឈដើរឈៅកបុង 
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ចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

១០- ន ឧកខតិតកាយ អនតរឃបរ នសិីទិស្ាមតីិ សិកាា ករណីយា ។ 

១០- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈ ើយចីវរ អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

បរមិណឍ លវរគទី ១ ចប់ ។ 

១១- ន ឧជជគ្្ឃកិាយ អនតរឃបរ គ្មិសា្មីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

១១- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈ ើចខាវ ងំ ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១២- ន ឧជជគ្្ឃកិាយ អនតរឃបរ នសិីទិស្ាមតីិ សិកាា ករណីយា ។ 

១២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈ ើចខាវ ងំ អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៣- អបប្សទាោ អនតរឃបរ គ្មិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងនិយាយ ឈំ ងតិច ឈដើរ
ឈៅកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៤- អប្បសទាោ អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

១៤- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងនិយាយ ឈំ ងតិច អងគុយ
កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៥- ន កាយប្បចាលកំ អនតរឃបរ គ្មិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 
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១៥- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនលរប្លងកាយ ឈដើរឈៅ
កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៦- ន កាយប្បចាលកំ អនតរឃបរ នសិីទិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១៦- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនលរប្លងកាយ អងគុយ
កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៧- ន ព្វហបុ្បចាលកំ អនតរឃបរ គ្មិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

១៧- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនបង់ឈ យ ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៨- ន ព្វហបុ្បចាលកំ អនតរឃបរ និសីទិស្ាមតីិ សិកាា ករណីយា ។ 

១៨- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ក រថ្ដ អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

១៩- ន សីសប្បចាលកំ អនតរឃបរ គ្មិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

១៩- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអលងួនកាល ឈដើរឈៅ
កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” 

២០- ន សីសប្បចាលក ំអនតរឃបរ និសទីិសា្មតីិ សកិាា ករណយីា ។ 

២០- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិអលងនួកាល អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

ឧជជរឃកិវរគទី ២ ចប ់។ 
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២១- ន មមភកតា អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

២១- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនយកថ្ដ ធឹមចឈងកោះ ឈដើរ
ឈៅកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

២២- ន មមភកតា អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

២២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនយកថ្ដ ធឹមចឈងកោះ 
អងគុយកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

២៣- ន ឱគ្ណុាតិា អនតរឃបរ គ្មសិ្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

២៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនទទូកាល ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ” 

២៤- ន ឱគ្ុណាតិា អនតរឃបរ និសទីិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

២៤- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនទទូរកាល អងគុយកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ”  

២៥- ន ឧកកដុ្ិកាយ អនតរឃបរ គ្មិសា្មីត ិសកិាា ករណីយា ។  

២៥- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនចឈំអើតឈជើង ឈដើរឈៅកបុង
ចឈនាវ ោះផធោះ”  

២៦- ន បលលតថិកាយ អនតរឃបរ នសិីទិសា្មតីិ សិកាា ករណីយា ។ 

២៦- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអងគុយលតឈ មកាល
ជងគង់ កបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

ចបស់ារុបផៈថ្មមល មួំយ ។ 
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អោជនបផដិសយំតុថ ៣០ សកិាា បទ 

១- សកកចចំ បិណឌបាត ំបដ្ិគ្គបហស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។  

១- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងទទួលអាហារបិណឍ  ត
ឈោយឈោរព”  

២- បតតសញ្ញនី ីបណិឌបាតំ បដ្ិគ្គបហសា្មីត ិសកិាា ករណីយា ។  

២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹង មាគ ល់ប្តកបុង លត ទទួល
បិណឍ  ត” 

៣- សមសូបកំ បិណឌបាត ំបដ្ិគ្គបហសា្មតីិ សិកាា ករណីយា ។ 

៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងទទួលបណិឍ  តឲរលយមោប
នឹង មវ”  

៤- សមតិតតកិំ បណិឌបាតំ បដ្ិគ្គបហសា្មីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

 ៤- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងទទួលបណិឍ  ត ឲរឈ យើលតឹម
កណាឋ បម់ាត់ លត” 

ែមមកវរគទី ៣ ចប ់។ 

៥- សកកចចំ បិណឌបាត ំភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។  

៥- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឆ្នប់ិណឍ  ត ឈោយឈោរព” ។ 

៦- បតតសញ្ញនី ីបណិឌបាតំ ភញុ្ជិសា្មីតិ សិកាា ករណីយា ។ 

៦- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹង មាគ ល់ប្តកបុង លត ឆ្ន់ 
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បិណឍ  ត” ។ 

៧- សបទាន ំបណិឌបាតំ ភញុ្ជិសា្មីតិ សិកាា ករណីយា ។  

៧- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឆ្នប់ិណឍ  ត វាចឲរឈ យើ” ។ 

៨- សមសូបក ំបណិឌបាត ំភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

៨- ភកិខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឆ្ន់បិណឍ  ត ឲរលយមោប នឹង
 មវ” ។ 

៩- ន ថបូបតា ឱមទទតិាា បិណឌបាត ំភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

៩- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនលចមលតង់កពូំល យ
ឈហើយឆ្ន់បណិឍ  ត” ។ 

១០- ន សូប ំ វា ព្យញ្ជនំ វា ឱទបនន បដ្ិចាាបទស្ាម ិ ភិបយោ្ កមយ្តំ 
ឧបាទាយាត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១០- ភកិខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនកកាយ យលុប មវ 
ឬមាូប ឈល ោះអាល ័យឈ ចកឋីឈោយ ភឈលចើន” ។ 

១១- ន សបូំ វា ឱទន ំវា អគ្លិាន្ន អតតបន្ន អតាាយ វញិ្ជាបបតាា ភញុ្ជ-ិ
ស្ាមតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

១១- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញឥតមានជងំឺ នឹងមិន ូម មវ 
ឬ យ ឈដើមផលីបឈយាជន៍ែវួនឯង ឈហើយឆ្ន់” ។ 

១២- ន ឧជោ្នសញ្ញនី ី បបរសំ បតតំ ឱបលាបកស្ាមតីិ សកិាា ករ-  
ណីយា ។ 



909 
 



១២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនលបុងឈលើកឈទា ឈហើយ 
 មវឹងឈមើល លតពួកភិកខុ នីដថ្ទ” ។ 

១៣- ន្នតិមហនតំ កពឡំ ករិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈធឝើពំនូត យ ឲរធំ
ឈពក” ។ 

១៤- បរមិណឌលំ អាបលាប ំករិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

១៤- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងឈធឝើពំនូត យ ឲរជា
បរមិណឍ លរឲឺរមូល” ។ 

 កកចចវរគទី ៤ ចប ់។ 

១៥- ន អន្នហបដ្ កពបឡ មុមទាារ ំវិវរិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១៥- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញកាលពំនូត យមិនទានម់ក
ដល់ នឹងមនិឈបើកទាឝ រមាតច់ា”ំ ។  

១៦- ន ភញុ្ជោន្ន សពវ ំហតថ ំមុបម បកខិបិស្ាមតីិ សកិាា ករណយីា ។ 

១៦- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញកាលឆ្ន់ នឹងមិនញតល់មាម
ថ្ដទាងំអ ់ចូលឈៅកបុងមាត់” ។ 

១៧- ន សកពបឡន មបុមន ពោ្ហរិស្ាមីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១៧- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិនិយាយទាងំពំនូត
 យឈៅកបុងមាត់” ។ 
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១៨- ន បណិឌុបកខបកំ ភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

១៨- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឆ្ន់ ឈ ោះដុ ំយឈៅ
កបុងមាត”់ ។ 

១៩- ន កពឡាវបចឆទក ំភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

១៩- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ កាត់ពំនូត យ” ។ 

២០- ន អវគ្ណឌការកំ ភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

២០- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឆ្ន់ ឈបៀមពំនូត យ
កបុងថ្វភ ល់” ។ 

២១- ន ហតថនិទធូនកំ ភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

២១- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ រោ ់ថ្ដ” ។  

២២- ន សតិាាវការកំ ភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

២២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឆ្ន់ ឈធឝើលោប ់យឲរ
លជុោះឈរាយរាយ” ។ 

២៣- ន ជិវាហនចិាារកំ ភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

២៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ ឈលៀនអណាឋ ត” ។ 

២៤- ន ចបុចបុការក ំភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។  

២៤- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ ឈធឝើ ូរឲរឮផចប់ៗ” ។ 

កព វរគទី ៥ ចប់ ។ 



911 
 



២៥- ន សុរុសុរុការកំ ភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

២៥- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ ឈធឝើ ូរឲរឮលរូកៗ” ។ 

២៦- ន ហតថនិបលលហក ំភញុ្ជិសា្មតីិ សកិាា ករណីយា ។  

២៦- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ លិឍថ្ដ” ។ 

២៧- ន បតតនិបលលហក ំភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

២៧- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ លិឍ លត” ។ 

២៨- ន ឱដ្ឋនិបលលហក ំភុញ្ជិសា្មីត ិសិកាា ករណីយា ។ 

២៨- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិឆ្ន់ លិឍបបូរមាត់” ។ 

២៩- ន សាមិបសន ហបតថន បានយីថាលកំ បដ្ិគ្គបហសា្មតីិ សកិាា 
ករណីយា ។ 

២៩- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញមានថ្ដលបឡាក់ឈោយអាមិ  
នឹងមនិទទួលភាជនទឹ៍ក លមាប់ឆ្ន់” ។ 

៣០- ន សសិតថកំ បតតបធាវន ំអនតរឃបរ ឆប្ឌស្ាមតីិ សកិាា ករណី-
យា ។ 

៣០- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមនិចាក់ទឹកោង លត
ទាងំលោប ់យកបុងចឈនាវ ោះផធោះ” ។ 

ចប់ឈភាជនបផដ ិយុំតថ ៣០ ។ 
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ធមមអទសនាបដសិយំតុថ ១៦ សកិាា បទ 

១- ន ឆតតបាណិស្ស អគ្លិានស្ស ធមម ំ បទសិស្ាមីត ិ សកិាា     
ករណីយា ។ 

១- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ មានឆលតកបុងថ្ដ” ។ 

២- ន ទណឌបាណសិ្ស អគ្លិានស្ស ធមមំ បទសសិ្ាមីតិ សកិាា 
ករណីយា ។ 

២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ មានដបំងកបុងថ្ដ” ។ 

៣- ន សតថបាណិស្ស អគ្ិលានស្ស ធមមំ បទសិស្ាមតីិ សិកាា ករ-
ណីយា ។ 

៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ មានឈលរឿង ស្ត្សាថ កបុងថ្ដ” ។ 

៤- ន អាវុធបាណសិស្ អគ្លិានស្ស ធមមំ បទសិស្ាមីត ិ សិកាា 
ករណីយា ។ 

៤- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ មានអាវុធកបុងថ្ដ” ។ 

 ុរុ ុរវរគទី ៦ ចប់ ។ 
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៥- ន បាទកុារឡូហសស្ អគ្លិានសស្ ធមមំ បទសិស្ាមីត ិ សិកាា  
ករណីយា ។ 

៥- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ  ក់លទនាបឈ់ជើង” ។ 

៦- ន ឧបាហន្នរឡូហស្ស អគ្លិានស្ស ធមមំ បទសិស្ាមតី ិ សកិាា 
ករណីយា ។ 

៦- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ  ក់ប្ ផកឈជើង” ។ 

៧- ន យានគ្តស្ស អគ្ិលានស្ស ធមម ំ បទសិស្ាមតីិ សកិាា ករ-    
ណីយា ។ 

៧- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ ឈៅឈលើយាន” ។ 

៨- ន សយនគ្តស្ស អគ្ិលានស្ស ធមមំ បទសិស្ាមតីិ សកិាា ករ- 
ណីយា ។ 

៨- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ ឈៅឈលើដឈំណក” ។ 

៩- ន បលលតថកិាយ នសិិននស្ស អគ្លិានសស្ ធមមំ បទសិស្ាមតីិ សកិាា 
ករណីយា ។ 

៩- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ អងគុយលតឈ មកាលជងគង់” ។ 
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១០- ន បវដ្ឋិតសីសស្ស អគ្លិានស្ស ធមមំ បទសសិ្ាមីតិ សកិាា 
ករណីយា ។ 

១០- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ ជួតកាល” ។ 

១១- ន ឱគ្ណុាិតសីសស្ស អគ្ិលានស្ស ធមមំ បទសិស្ាមតីិ សកិាា 
ករណីយា ។ 

១១- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិន ប្មឋងធម៌ ដល់មនុ ស
ោយ នជងំឺ ទទូរកាល” ។ 

១២- ន ឆោយំ និសទីិតាា អាសបន និសនិនស្ស អគ្លិានស្ស ធមមំ        
បទសិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

១២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអងគុយទធ ល់ឈលើប្ផនដ ី
ឈហើយ ប្មឋងធម៌ដល់មនុ សោយ នជងំឺ អងគុយឈលើអា នៈ” ។ 

១៣- ន នបីច អាសបន នសិីទតិាា ឧបចច អាសបន និសនិនស្ស                    
អគ្ិលានស្ស ធមមំ បទសសិ្ាមតីិ សកិាា ករណីយា ។ 

១៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនអងគុយឈលើអា នៈទាប 
ឈហើយ ប្មឋងធម ៌ដល់មនុ សោយ នជងំឺ អងគុយឈលើអា នៈែភ ់” ។ 

១៤- ន ឋតិា និសនិនស្ស អគ្ិលានស្ស ធមម ំ បទសសិ្ាមីត ិ សិកាា 
ករណីយា ។ 

១៤- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋី ិកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈរ ប្មឋងធម៌ ដល់
មនុ សោយ នជងំឺ ប្ដលអងគុយ” ។ 
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 ១៥- ន បចឆបតា គ្ចឆនត ីបុរបតា គ្ចឆនតស្ស អគ្លិានស្ស ធមម ំបទសិស្ាមី
តិ សកិាា ករណីយា ។ 

១៥- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈដើរខាងឈលកាយ ប្មឋង
ធម៌ ដល់មនុ សោយ នជងំឺ ឈដើរខាងមុែ” ។ 

១៦- ន ឧបប្បថន គ្ចឆនត ី បបថន គ្ចឆនតស្ស អគ្លិានស្ស ធមមំ                
បទសិស្ាមីត ិសកិាា ករណីយា ។ 

១៦- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញនឹងមិនឈដើរឈលៅផវូ វ ប្មឋងធម ៌
ដល់មនុ សោយ នជងំឺ ឈដើរតមផវូ វ” ។ 

ចប់ធមយឈទ នាបដិ យុំតថ ១៦ ។ 

១- ន ឋតិា អគ្ិលាន្ន ឧចាោរ ំ វា បសា្វ ំ វា ករិស្ាមតីិ សកិាា ករ- 
ណីយា ។ 

១- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញោយ នជងំឺ នឹងមិនឈរបឈនាធ បង់
ឧចាច រៈ ឬប ាវៈ” ។ 

២- ន ហរិបត អគ្លិាន្ន ឧចាោរំ វា បសា្វំ វា បមឡ ំ វា ករិសា្មតី ិ
សិកាា ករណីយា ។ 

២- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញោយ នជងំឺ នឹងមនិបឈនាធ បង់ឧចាច រៈ 
ឬប ាវៈ ឬកឈ៏សាឋ ោះទឹកមាត់ ឈលើឈមយ ល  ់ ឬឈឈើល  ់” ។ 

៣- ន ឧទបក អគ្ិលាន្ន ឧចាោរ ំ វា បសា្វ ំ វា បមឡំ វា ករិស្ាមតីិ 
សិកាា ករណីយា ។ 
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៣- ភិកខុ នីរបផឈីធឝើឈ ចកឋ ិីកាថ្វ “អាតយ អញោយ នជងំឺ នឹងមនិបឈនាធ បង់ឧចាច រៈ 
ឬប ាវៈ ឬកឈ៏សាឋ ោះទឹកមាត់ ឈលើទឹក” ។ 

ចប់ បកិណឍ ៈ ៣ ។ 

 ទុកាវរគទី ៧ ចប់ ។  

ចប់ឈ ែិយវតថ ។ 

ភិកខុ នី តឈិមាកខវណតនា ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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សមុដ្ឋឌ នសសីសអងាប 
អតរសសមុដ្ឋឌ ន 
( មុោឌ ន ១៣) 

 វិភបងគស ុបញ្ញតត ំ   ឧទទិសនត ិឧបបាសបថ 
 បវកាាម ិសមុដ្ដាន ំ   យថាញាយ ំសណុាថ បម ។ 
 បារាជិកំ យ ំបឋម ំ   ទុតយិញ្ច តបតា បរ ំ
 សញ្ចរតិាានភុាសនញ្ច  អតិបរកញ្ច ចីវរំ ។ 
 បលាោន ិបទបសាធបោា  ភូតំ សំវិធាបនន ច 
 បថយ្យបទសនបចារី ច   អននញុ្ជាតាយ បតរស ។ 
 បតរបសបត សមដុ្ដាន   នបយា វិញ្ញហូ ិចនិតតិា 
 ឯបកកសម ឹសមដុ្ដាបន  សទិសា ឥធ ទិស្សបរ ។ 

 មុោឌ នថ្ន ិកាខ បទប្ដលបញ្ដតថកបុងវភិងគទាងំពីរ ប្ដលប្តងឈលើកមក
កាន់ឧឈទធ  (រឺការ ប្មឋងឈ ើង) កបុងថ្ថងឧឈ  ថ ែញុនឹំងឈ លវធិលីបកបតម ម
រួរ  ូមសាឋ ប់ែញុ  ំ។ បឋម រាជកិ មុោឌ ន ១,  ទុតយិ រាជិក មុោឌ ន ១,  ញ្ច -
រតិថ មុោឌ ន ១,  មនុភា ន មុោឌ ន ១, អតិឈរកចីវរ មុោឌ ន ១, ឯ កឈោម
 មុោឌ ន ១, បទឈសាធមយ មុោឌ ន ១, ភូតឈរាចន មុោឌ ន ១,  វំធិាន មុោឌ ន 
១, ឈថយរ តទ មុោឌ ន ១, ធមយឈទ នា មុោឌ ន ១, ឈចារវុីោឌ បន មុោឌ ន ១  
អននុញ្ញដ ត មុោឌ ន ១ ។ អបកល ជញទាងំឡាយ  នរិតោប ឈៅតមលនំា ំមុោឌ ន
ទាងំ ១៣ ឈឃើញថ្វ ិកាខ បទទាងំឡាយកបុង តិឈមាកខឈនោះ មាននយ័ដូចោប នឹង
 មុោឌ ននីមួយៗ ដូចតឈៅ ៖ 

១- បឋមបារជកិសមុដ្ឋឌ ន មាន ៧៦ សកិាា បទ 
បមថុន ំសុកកសសំបគាា  អនយិតា បឋមកិា 
បុពវូបបរបិាចតិា   របហា ភកិខុនិយា សហ ។ 
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សបភាជបន របហា បទវ ច  អងគុល ិឧទបក ហស ំ
បហាបរ ឧគ្គបិរ បចវ   បតបញ្ជាសា ច បសកខយិា ។ 
អធកខគាោវស្សតុា   តលមដ្ឋញ្ច សុទធកិា 
វស្សំ វតុាា ច ឱវាទ ំ   ន្ននពុបនធ បវតតិន ឹ។ 
ឆសតតត ិឥបម សិកាា   កាយោនសកិា កតា 
សបពវ ឯកសមដុ្ដាន្ន  បឋម ំបារាជិក ំយថា ។ 

បឋមបារាជិកសមុដ្ដានំ នដិ្ឋិត ំ។ 
ឈមថុន ិកាខ បទ ១,  ុកកវ ិសដឌិ ិកាខ បទ ១, កាយ  ំរគ ិកាខ បទ ១, បឋមា-

និយត ិកាខ បទ ១, បុពឝូ បរត (អនុបផែជជ ិកាខ បទ) ១, បរ ិចិត ិកាខ បទ ១, រឈហា-
និ ជជ ិកាខ បទ ១,  ឈភាជន ិកាខ បទ ១, រឈហានិ ជជ ិកាខ បទ (កបុងអឈចលកវរគ) 
២, អងគុលិបផឈតទក ិកាខ បទ ១, ឧទឈកហ ធមយ ិកាខ បទ ១, បហារទាន ិកាខ បទ 
១, ឧរគិរណ (តល តថិក ិកាខ បទ) ១, ឈ ែិយ ិកាខ បទ ៥៣, អធកខក ិកាខ បទ ១, 
ោមនថររមន ិកាខ បទ ១ អវ សុតខាទនីយរហន ិកាខ បទ ១, តលោដក ិកាខ បទ 
១, ជតុមដឌក ិកាខ បទ ១, ឧទក ុទនិក ិកាខ បទ ១, វ សវុតទ ន ិកាខ បទ ១, ឱវាទ-
រមន ិកាខ បទ ១វុោឌ បិតបវតថននានុពនន ិកាខ បទ ១ រួមទាងំអ ់ ៧៦  ិកាខ បទ
ឈនោះ ចាត់ជាឯក មុោឌ ន ឈកើតឈ ើងពីកាយនិងចតិថ ដូចោប នឹងបឋម រាជិក ។  

ចប់បឋម រាជកិ មុោឌ ន ។ 
២- ទុតិយបារជកិសមដ្ឋឌ ន មាន ៧០ សកិាា បទ 
អទិនន ំវិគ្គហតុតរឹ  ទុដ្ឋុលាា អតតកាមិន ំ
អមូលា អញ្ញភាគ្ិយា អនយិតា ទុតយិកិា ។ 
អចឆិបនទ បរណិាមបន  មុសា ឱមសបបសុណា 
ទុដ្ឋុលាា បឋវីមបណ  ភូតំ អញ្ជាយ ឧជឈ្បប ។ 
និកក្្ឍនំ សញិ្ចនញ្ច  អាមិសបហត ុភតុាាវី  
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ឯហ ិអន្នទរិ ភឹសា  អបនិបធ ច ជីវិត ំ។ 
ជាន ំសបា្ណកំ កមមំ ឩនសំវាសន្នសន្ន 
សហធមមិកវិបលោ  បោបហា អមូលបកន ច ។ 
កុកកុចចំ ធមមិក ំទតាា  បរិណាបមយ្យ បុគ្គបល 
កិបនត អកាលអចឆបិនទ ទុគ្គហិ និរបយន ច ។ 
គ្ណំ វភិងគ ំទពុវល ំ  កឋិន្នផាសបុស្សយំ  
អបកាាសចណឌ ីមចឆរ ី គ្ពភិន ីច បាយនតិយា ។ 
បទវ វស្ា សិកាា សបងឃ្ន តបយា បចវ គ្ហិិគ្តា 
កុោរីភតូា តិបស្ា ច ឩនទាាទសសមមតា ។ 
អលន្នាវ បសាកាវស្ស ំ ឆន្នោ អនុវស្ា ច បទវ 
សិកាាបទា សតតតីបម សមុដ្ដាន្ន តកិា កតា ។ 
កាយចិបតតន ន វាចា  វាចាចតិាា ន កាយិកា 
តីហ ិទាាបរហិ ជាយនត ិ បារាជិកំ ទុតយិ ំយថា ។ 

ទុតយិបារាជិកសមដុ្ដានំ នដិ្ឋិត ំ។ 
អទិនាប ទាន ិកាខ បទ ១, មនុ សវរិគហ ិកាខ បទ ១, ឧតថរមិនុ សធមយ ិកាខ បទ 

១, ទុដឌុលវវាច ិកាខ បទ ១, អតថកាម រចិរយិ ិកាខ បទ ១, អមូល ិកាខ បទ ១,      
អញ្ដភារយិ ិកាខ បទ ១, ទុតិយានិយត ិកាខ បទ ១, ចីវរចឆិនធន ិកាខ បទ ១,        
បរណិាម ិកាខ បទ ១, មុសាវាទ ិកាខ បទ ១, ឱម វាទ ិកាខ បទ ១, ឈប ុញ្ដ ិកាខ
បទ ១, ទុដឌុោវ ឈរាចន ិកាខ បទ ១, បឋវែីណន ិកាខ បទ ១, ភូតោម ិកាខ បទ ១, 
អញ្ដវាទក ិកាខ បទ ១, ឧជាបនក ិកាខ បទ ១ ។ និកឌណន ិកាខ បទ ១,  ិញ្ចន- 
( បាណក ិកាខ បទ) ១, អាមិ ឈហតុ ិកាខ បទ ១, ភុតថ វ ិីកាខ បទ (ទុតយិ-
បវារណា) ១, ឯហិ ិកាខ បទ (ឧឈយាជន) ១, អនាទរយិ ិកាខ បទ ិកាខ បទ ១,    
ភឹសាបន ិកាខ បទ ១, អបនិធាន ិកាខ បទ ១, ជីវតិឈរាបន ិកាខ បទ ( ញ្ចិ ចច -
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ណ) ១,  បាណក ិកាខ បទ ១, កមយឧឈកាក ដន ិកាខ បទ ១, ឩនវ ីត ិិកាខ បទ ១, 
 វំា  ិកាខ បទ (ឧកខិតថ ឈមាម រ ិកាខ បទ) ១, នា ិតកសាមឈណរ ឈមាម រ ិកាខ
បទ (កណឍ ក ិកាខ បទ) ១,  ហធមយកិ ិកាខ បទ ១, វឈិលែន ិកាខ បទ ១, ឈមាហ
នក ិកាខ បទ ១, អមូលក ិកាខ បទ ១ កុកកុចចឧបទហន ិកាខ បទ ( ញ្ចិ ចច ិកាខ បទ) 
១ ធមយកិ ិកាខ បទ (កមយបផដិ ហន ិកាខ បទ) ១, ចវីរទំតឝ ែីយនធមយ ិកាខ បទ ១, 
បុរគលបរណិាមន ិកាខ បទ ១, កិឈនថ ិកាខ បទ ១, អកាលចីវរ ិកាខ បទ (ភាជាបន-
 ិកាខ បទ) ១, អចឆនិធន ិកាខ បទ ១, ទុរគហិត  ិកាខ បទ (ឧជាបនក ិកាខ បទ) ១,   
និរយ ិកាខ បទ (អភិ បន ិកាខ បទ) ១, រណចីវរោភ ិកាខ បទ ១, ចីវរវភិងគ-
 ិកាខ បទ ១, ទុពឝលចីវរ ិកាខ បទ ១, កឋិនទ ុក ិកាខ បទ ១, ឧប សយ ិកាខ បទ 
១, អឈកាក  ន ិកាខ បទ ១, ចណឍី កត ិកាខ បទ ១, កុលមចឆរ ិីកាខ បទ ១, រពមិនី-   
វុោឌ បន ិកាខ បទ ១,  យនថីវុោឌ បន ិកាខ បទ ១ ។ ឈទឝវ ស ិកាខ បទ (អ ិកខិត-
 ិកខមានា ិកាខ បទ) ១,  ិកខិត ិកាខ  ឈងឃនអ មយត ិកាខ បទ ១, រិហិរត ិកាខ -
បទ ៣, កុមារភូីត ិកាខ បទ ៣, ឩនទាឝ ទ វ សវុោឌ បន ិកាខ បទ ១, អ មយតវុោឌ -
បន ិកាខ បទ ១, អលនាថ វ ិកាខ បទ ១, ឈសាកាវ ស ិកាខ បទ ១,  រវិា ិកចឆនធ-
ទាន ិកាខ បទ ១, អនុវ ស ិកាខ បទ ១, ឯកវ សឈទឝវុោឌ បន ិកាខ បទ ១ រួមមក ន
ជា ៧០  ិកាខ បទ  ុទនប្តជាតិក មុោឌ ន ( មុោឌ ន ៣) រឺ ឈកើតឈ ើងអពីំកាយ
ចិតថ មិនប្មនវាចា, ឈកើតឈ ើងអពីំវាចាចិតថ មនិប្មនកាយ និងឈកើតឈ ើងអពីំទាឝ រ
ទាងំ ៣ (កាយវាចាចតិថ) ដូចោប នឹងទុតយិ រាជិក ។  

ចប់ទុតិយ រាជិក មុោឌ ន ។ 
៣- សញ្ចរតិថសមុដ្ឋឌ ន មាន ៥០ សកិាា បទ 

សញ្ចរិកដុ្ិវិហាបរា  បធាវនញ្ច បដ្ិគ្គបហា 
វិញ្ញតតតុតរិ អភហិដ្ឋុ ំ  ឧភិនន ំទតូបកន ច ។ 
បកាសិយា សុទធបទវភាគា ឆពវសា្ន ិនិសទីន ំ
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រិញ្ចនត ិរូបកិា បចវ  ឧបភា ន្ននប្បការកា ។ 
ឩនពនធនវស្សកិា  សុតតំ វិកប្បបនន ច 
ទាារទានសពិវិន ីច  បូវបចចយបជាតិ ច ។ 
រតនំ សចូិ មបញ្ជោ ច  តូលំ និសីទនកណឌ ុច 
វស្សិកា ច សុគ្បតន  វិញ្ញតត ិអញ្ញ ំបចតាបន្ន ។ 
បទវ សង្ឃកិា មហាជនកិា បទវ បុគ្គលា លហកុា គ្រុ 
បទវ វិឃាសា សាដ្ិកា ច សមណចីវបរន ច ។ 
សមបញ្ជាសិបម ធោា ឆហ ិឋាបនហ ិជាយបរ  
កាយបតា ន វាចាចតិាា វាចបតា ន កាយមន្ន ។ 
កាយវាចា ន ចិតតបតា កាយចតិាា ន វាចបតា 
វាចាចតិាា ន កាបយន តីហ ិទាាបរហិ ជាយបរ 
ឆសមដុ្ដានកិា បចបត សញ្ចរិបតតន សាទិសា ។ 

សញ្ចរិតតសមដុ្ដាន ំនដិ្ឋតិំ ។ 
  ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ ១, កុដិការ ិកាខ បទ ១, មហលវកវហិារ ិកាខ បទ ១, 
ចីវរឈធាវន ិកាខ បទ ១, ចីវរបផដិរគហណ ិកាខ បទ ១, អញ្ញដ តកវញិ្ដតថិ ិកាខ បទ ១, 
តទុតថរអិភិហដឌុ ិកាខ បទ ១, ឧបកខដ ិកាខ បទ ២, ទូត ិកាខ បទ (រាជ ិកាខ បទ) ១, 
ឈកា ិយ ិកាខ បទ ១,  ុទនកា ក ិកាខ បទ ១, ឈទឝភារ ិកាខ បទ ១, ឆពឝ ស ិកាខ -
បទ ១, និ ីទន នទត ិកាខ បទ ១, រញិ្ចនថិ ិកាខ បទ (ឯ កឈោមឈធាវាបន ិកាខ -
បទ) ១, រូបិយ ិកាខ បទ ១, នានបផការក ិកាខ បទ ២ (រឺរូបយិ ឈំវាហរ ិកាខ បទ 
១, កយវកិកយ ិកាខ បទ ១) ។ ឩនបញ្ចពននន ិកាខ បទ ១, វ សកិសាដិក ិកាខ បទ 
១,  ុតថវញិ្ដតថិ ិកាខ បទ ១, វកិបផន ិកាខ បទ (មហាឈប ការ ិកាខ បទ) ១,        
ទាឝ រ ិកាខ បទ (មហលវក ិកាខ បទ) ១, ចីវរទាន ិកាខ បទ ១, ចីវរ ិពឝន ិកាខ បទ ១, 
បូវ ិកាខ បទ (កាណមាត ិកាខ បទ) ១, បចចយ ិកាខ បទ (មហានាម ិកាខ បទ) ១, 
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ឈជាតិ មាទហន ិកាខ បទ ១, រនត ិកាខ បទ ១,  ូចិឃរ ិកាខ បទ ១, មញ្ច  ិកាខ
បទ ១, តូឈោនទន ិកាខ បទ ១, និ ីទន ិកាខ បទ ១, កណឍុ បផដចិាឆ ទិ ិកាខ បទ ១,  
វ សកិសាដិក ិកាខ បទ ១,  ុរតចីវរ ិកាខ បទ (ននធឈតទរ ិកាខ បទ) ១, វញិ្ដតថិ ិកាខ -
បទ ១, អញ្ដឈចតបន ិកាខ បទ ១,  ងឃកិចីវរ ិកាខ បទ ២ មហាជនិក ិកាខ បទ 
១, បុរគលបរណិាមន ិកាខ បទ ២, ររុ បុរណ ិកាខ បទ ១, លហុ បុរណ ិកាខ -
បទ ១, វោិសា ិកាខ បទ ២, ឧទកសាដិក ិកាខ បទ ១,  មណចីវរទាន ិកាខ បទ 
១ ។ រួមទាងំអ ់មក ជា ៥០  ិកាខ បទ  ុទនប្តមាន មុោឌ ន ៦ ដូចៗ ោប រឺ ឈកើត
ឈ ើងអពីំកាយ មនិប្មនអពីំវាចាចតិថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំវាចា មិនប្មនអពីំកាយចិតថ 
១, ឈកើតឈ ើងអពីំកាយវាចា មិនប្មនអពីំចតិថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំកាយចតិថ មនិប្មន
វាចា ១, ឈកើតឈ ើងអពីំវាចាចតិថ មិនប្មនអពីំកាយ ១ និងឈកើតឈ ើងអពីំទាឝ រទាងំ 
៣ (កាយវាចាចិតថ) ១, រ ុឺទនប្តដូចោប នឹង ញ្ច រតិថ ិកាខ បទ ។  

ចប់ ញ្ច រតិថ មុោឌ ន ។ 
៤- សមនុោសនសមុដ្ឋឌ ន មាន ៣៧ សកិាា បទ 

បភទានុវតតទុពវ ច    ទូសទុដ្ឋលុលទិដ្ឋ ិច  
ឆនទំ ឧជជគ្្ឃិកា បទវ ច   បទវ ច សទាោ ន ពោ្ហបរ ។ 
ឆោ នចីាសបន ឋាន ំ  បចឆបតា ឧបប្បថន ច 
វជាានុវតតិ គ្ហណា   ឱសាបរ បចាោចកិខន្ន ។ 
កិសមឹ សំសដ្ដា បទវ វធ ី  វិសិបពវ ទុកខតិាយ ច  
បុន សំសដ្ដា ន វូបសបម  អារាមញ្ច បវារណា ។ 
អនវ្្ឍោសំ សហ ជីវិន ី  បទវ ចីវរំ អនុពនធន្ន 
សតតតឹស ឥបម ធោា   កាយវាចាយ ចិតតបតា ។ 
សបពវ ឯកសមដុ្ដាន្ន  សមនភុាសន្ន យថា ។ 

សមនភុាសន្នសមុដ្ដានំ នដិ្ឋិត ំ។ 
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 ងឃឈភទ ិកាខ បទ ១, ឈភទានុវតថក ិកាខ បទ ១, ទុពឝចជាតកិ ិកាខ បទ ១, 
កុលទូ ក ិកាខ បទ ១, ទុដឌុលវបផដចិាឆ ទន ិកាខ បទ ១, ទិដឌិអបផដនិិ សជជ ិកាខ បទ 
១, ឆនធំអទតឝ រមន ិកាខ បទ ១, ឧជឈរឃកិ ិកាខ បទ ២, អបផ ទធ ិកាខ បទ ២,      
នពាហរណ ិកាខ បទ ១, ឆមាយ ិកាខ បទ ១, នីចា ន ិកាខ បទ ១, ឋាន ិកាខ -
បទ ១, បចឆឈត ិកាខ បទ ១, ឧបផឈថន ិកាខ បទ ១, វជជបផដចិាឆ ទន ិកាខ បទ ១, 
ឧកខិតថ នុវតថន ិកាខ បទ ១, ហតទរគហណ ិកាខ បទ ១, ឱសារណ ិកាខ បទ ១, បចាច -
ចិកខនា ិកាខ បទ ១, ក យិញ្ចិ អធិករណបចាច រត ិកាខ បទ ១,   ំដឌ ិកាខ បទ 
(ភិកខុ នីយា  ំដឌ ិកាខ បទ) ១, វធិ ិកាខ បទ ២, វ ិិពឝន ិកាខ បទ ១, ទុកខតិ ហជ-ី
វនីិ ិកាខ បទ ១,   ំដឌ ិកាខ បទ (រិហិ  ំដឌ ិកាខ បទ) ១, នវូប មន ិកាខ បទ 
១, អារាម ិកាខ បទ ១, ឧភឈត ងឃបវារនា ិកាខ បទ ១, អនឝឌណមា  ិកាខ បទ ១, 
 ហជីវនីិ ិកាខ បទ ២, ចីវរទាន ិកាខ បទ ១, អនុពននន ិកាខ បទ ១ ។ រួមទាងំអ ់
មក ជា ៣៧  ិកាខ បទ  ុទនប្តជាឯក មុោឌ ន ដូចៗោប  រ ឺ ឈកើតឈ ើងអពីំកាយ
វាចាចតិថ ដូចោប នឹង មនុភា ន ិកាខ បទ ។  

ចប់ មនុភា ន មុោឌ ន ។ 
៥- កឋិនសមុដ្ឋឌ ន មាន ២៩ សកិាា បទ 

ឧពភត ំកឋិនំ តីណ ិ   បឋម ំបតតបភសជជ ំ
អបចចកញ្ជោប ិសាសងក ំ  បកកមបនតន វា ទុបវ ។ 
ឧបស្សយ ំបរមប្រា   អនតិរតិតំ និមនតន្ន 
វិកប្បំ របញ្ជា វកិាបល  បវាសាសារញ្ញបកន ច ។ 
ឧសុយោ្ សននចិយញ្ច  បូបរ បចាា វកិាបល ច 
បញ្ជោហិកា សងកមន ី  បទវប ិអាវសបថន ច ។ 
បសាបម អាសបន បចវ  តឹស ឯកូនកា ឥបម 
កាយវាចា ន ច ចិតតបតា  តីហ ិទាាបរហិ ជាយបរ 
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ទវិសមដុ្ដានកិា សបពវ  កឋិបនន សហា សោ ។ 
កឋិនសមដុ្ដានំ និដ្ឋិត ំ។ 

 ឧពមតកឋិន ិកាខ បទ ៣, បឋមបតថ ិកាខ បទ ១, ឈភ ជជ ិកាខ បទ ១, 
អឈចចកចីវរ ិកាខ បទ ១, សា ងក ិកាខ បទ ១, បកកមនថ ិកាខ បទ ២, ភិកខុ នូប សយ-
 ិកាខ បទ ១, បរមផរឈភាជន ិកាខ បទ ១, អនតិរតិថ ិកាខ បទ ១, និមនថន ិកាខ បទ ១ 
វកិបផន ិកាខ បទ ១, រាជ ិកាខ បទ (អឈនថបុរ ិកាខ បទ) ១,វកិាលោមបផឈវ ន-
 ិកាខ បទ ១, ឈវាសា  ិកាខ បទ ១, អារញ្ដិ ក ិកាខ បទ ១, ឧ ុយរវាទិក ិកាខ បទ 
១, បតថ នបិចយ ិកាខ បទ ១, បុឈរភតថ ិកាខ បទ ១, បចាឆ ភតថ ិកាខ បទ ១, វកិាឈល-
ឧប ងកមន ិកាខ បទ ១, បញ្ញច ហិកធារណ ិកាខ បទ ១, ចីវរ ងកមនីយ ិកាខ បទ 
១, អាវ ថ ិកាខ បទ ២, បសាែ ិកាខ បទ ១, អា ននិ ីទន ិកាខ បទ ១ ។ រួម
ទាងំអ ់មក ជា ២៩  ិកាខ បទ  ុទនប្តមាន មុោឌ ន ២ លរប់ៗ  ិកាខ បទ រឺ ឈកើត
ឈ ើងអពីំកាយវាចា មិនប្មនអពីំចិតថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំទាឝ រទាងំ ៣ រកឺាយវាចា
ចិតថ ១, ដូចោប នឹងកឋិន ិកាខ បទ ។  

ចប់កឋិន មុោឌ ន ។ 
៦- ឯឡកអលមសមុដ្ឋឌ ន មាន ៤៤ សកិាា បទ 

ឯឡកបលាោ បទវ បសយោ្  អាហចច បណិឌបភាជន ំ
គ្ណវិកាបល សននិធ ិ  ទនតបបាបណន បចលកា ។ 
ឧយយ្ុតតំ វបស ឧបយ្ោធ ិ  សុរា ឱបរន ន្នហយន្ន 
ទុពវបណណ បទវ បទសនកិា  លសុណុតតិបដ្ឋ នចចន្ន ។ 
ន្នហន ំអតថរណ ំបសយោ្  អបន្នារដ្ឋ តថា ពហ ិ
អបន្នាវស្សំ ចតិាាគារ ំ   អាសនទ ិសតុតកនតន្ន ។ 
បវយោ្វចច ំសហតាា ច   អភិកខកុាវាបសន ច 
ឆតតំ យានញ្ច សងោ្ណឹ  អលង្ខារ ំគ្នធវាសតិំ ។ 
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ភិកខុន ីសិកខោន្ន ច  សាមបណរី គ្ិហនិិយា 
អសងកិចឆកិា អាបតត ី   ចតាារសីា ចតតុតរិ ។ 
កាបយន ន វាចាចបិតតន  កាយចិបតតន ន វាចបតា 
ទវិសមដុ្ដានកិា សបពវ  សោ ឯឡកបលាមកា ។ 

ឯឡកបលាមសមដុ្ដាន ំនិដ្ឋតិំ ។ 
 ឯ កឈោម ិកាខ បទ ១,  ហឈ យរ ិកាខ បទ ២, អាហចចន ិកាខ បទ ១, 
អាវ ថបិណឍ ឈភាជន ិកាខ បទ ១, រណឈភាជន ិកាខ បទ ១, វកិាលឈភាជន ិកាខ -
បទ ១,  នបិធកិារ ិកាខ បទ ១, ទនថឈ ណ ិកាខ បទ ១, អឈចលក ិកាខ បទ ១, 
ឧយរុតថ ិកាខ បទ ១, ឈ នាវា  ិកាខ បទ ១, ឧឈយាធិក ិកាខ បទ ១,  ុរា ន-
 ិកាខ បទ ១, ឱឈរនឌណមា នហាន ិកាខ បទ ១, ទុពឝណតករណ ិកាខ បទ ១, 
 ដិឈទ នីយ ិកាខ បទ ២, ល ុណ ិកាខ បទ ១, ឧតិដឌ ិកាខ បទ ១, នចចន ិកាខ -
បទ ១, នហាន ិកាខ បទ ១, អតទរណតុវដឋ ិកាខ បទ ១, ឯកឈ យរតុវដឋ ិកាខ បទ 
១, អឈនាថ រឈដឌសា ងក ិកាខ បទ ១, ពហិរឈដឌសា ងក ិកាខ បទ ១, អឈនាថ វ ស ិកាខ -
បទ ១, ចិតថោរ ិកាខ បទ ១, អា នធិបរភុិញ្ជន ិកាខ បទ ១,  ុតថកនថន ិកាខ បទ ១, 
រិហិឈវយាវចចករណ ិកាខ បទ ១,  ហតទ ទាន ិកាខ បទ ១, អភកិខុកាវា  ិកាខ បទ 
១, ឆតថធារណ ិកាខ បទ ១, យាន ិកាខ បទ ១,  ងាណីធារណ ិកាខ បទ ១, 
អលង្គក រធារណ ិកាខ បទ ១, រនននហាន ិកាខ បទ ១, វា ិតនហាន ិកាខ បទ ១, 
ភិកខុ នីឧមយទាធ បន ិកាខ បទ ១,  ិកខមានាឧមយទាធ បន ិកាខ បទ ១, សាមឈណរឧីមយទាធ -
បន ិកាខ បទ ១, រិហិនីឧមយទាធ បន ិកាខ បទ ១ អ ងកចឆកិាបតថ ិិកាខ បទ ១ ។ រួម
ទាងំអ ់មក ជា ៤៤  ិកាខ បទ មាន មុោឌ ន ២ លរប់ៗ  ិកាខ បទ រឺ ឈកើតឈ ើង
អពីំកាយ មនិប្មនអពីំវាចាចតិថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំកាយចិតថ មនិប្មនអពីំវាចា ១, 
ដូចោប នឹងឯ កឈោម ិកាខ បទ ។  

ចប់ឯ កឈោម មុោឌ នប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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៧- បទអសធមមសមុដ្ឋឌ ន មាន ៧ សកិាា បទ 
បទញ្ញរត អសមមតា   តថា អតថងគបតន ច 
តិរចាានវជិាា បទវ វតុាា   អបន្នកាបស ច បចុឆន្ន ។ 
សតត សកិាាបទា ឯបត  វាចា ន កាយចិតតបតា 
វាចាចិបតតន ជាយនត ិ   ន ត ុកាបយន ជាយបរ 
ទវិសមដុ្ដានកិា សបពវ  បទបសាធមមសទសិា ។ 

បទបសាធមមសមដុ្ដាន ំនិដ្ឋិត ំ។ 

 បទឈសាធមយ ិកាខ បទ ១, ធមយឈទ នា ិកាខ បទ ១, អ មយឈតភិកខុ ឈនាវាទ-
 ិកាខ បទ ១, អដឌងគត ិកាខ បទ ១, តិរចាឆ នវជិាជ  ិកាខ បទ ២, អឈនាកា បុចឆន ិកាខ -
បទ ១, រួមមកជា ៧  ិកាខ បទ  ុទនប្តមាន មុោឌ ន ២ រឺ ឈកើតឈ ើងអពីំវាចា មនិ
ប្មនអពីំកាយចិតថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំវាចាចតិថ មនិប្មនអពីំកាយ ១, លរប់ ិកាខ បទ
ទាងំអ ់ឈនាោះ  ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងបទឈសាធមយ ិកាខ បទ ។  

ចប់បទឈសាធមយ មុោឌ ន ។ 
៨- អទាន នគមនសមុដ្ឋឌ ន មាន ១៥ សកិាា បទ 

អទាានន្នវំ បណីត ំ   ោតគុាាបមន សងឃ្បរ 
ធញ្ញ ំនមិនតតិា បចវ   អដ្ឋ ច បាដ្ិបទសនី ។ 
សិកាា បណណរសា ឯបត  កាយា ន វាចា ន មន្ន 
កាយវាចាហិ ជាយនត ិ  ន បត ចិបតតន ជាយបរ ។ 
កាយចិបតតន ជាយនត ិ  ន បត ជាយនត ិវាចបតា 
កាយវាចាយ ចិបតតន  សមុដ្ដាន្ន ចតុពវធិា ។ 
បញ្ញតាា ពទុាាញាបណន  អទាាបនន សោ នយា ។ 

អទាានសមដុ្ដានំ និដ្ឋិត ំ។ 
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 អទាន នរមន ិកាខ បទ ១, នាវាភិរូហន ិកាខ បទ ១, បណីតឈភាជន ិកាខ -
បទ ១, មាតុោគ ម វំធិាន ិកាខ បទ ១, ឈោម ហំរណ ិកាខ បទ ១, ធញ្ដវញិ្ញដ -  
បន ិកាខ បទ ១, និមនថន ិកាខ បទ ១,  ដិឈទ នីយ ិកាខ បទ ៨ ។ រួមមកជា ១៥ 
 ិកាខ បទ មាន មុោឌ ន ៤ ដូចៗ ោប  រឺ ឈកើតឈ ើងអពីំកាយ មិនប្មនអពីំវាចា មិន
ប្មនអពីំចតិថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំកាយវាចា មិនប្មនអពីំចិតថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំកាយ
ចិតថ មនិប្មនអពីំវាចា ១, ឈកើតឈ ើងអពីំកាយវាចាចតិថ ១ ។  ិកាខ បទទាងំឈនោះ រឺ
មានន័យដូចោប នឹងអទាន នរមន ិកាខ បទ ប្ដលបញ្ដតថឈ ើងឈោយពុទនញណ ។  

៩- អថយយសតទសមដុ្ឋឌ ន មាន ៧ សកិាា បទ 
បថយ្យសតថ ំឧបស្សុត ំ  សូបវិញ្ជាបបនន ច 
រតតិ ឆននញ្ច ឱកាស ំ   ឯបត ព្យូបហន សតតោ ។ 
កាយចិបតតន ជាយនត ិ  ន បត ជាយនត ិវាចបតា 
តីហ ិទាាបរហិ ជាយនត ិ  ទវិសមដុ្ដានកិា ឥបម  
បថយ្យសតថសមដុ្ដាន្ន  បទសតិាទចិចពនធនុ្ន ។ 

បថយ្យសតថសមដុ្ដាន ំនដិ្ឋិតំ ។ 
 ឈថយរ តទ ិកាខ បទ ១, ឧប សុតិ ិកាខ បទ ១,  ូបវញិ្ញដ បន ិកាខ បទ ១, 
រតថននការ ិកាខ បទ ១, បដចិឆនប ិកាខ បទ ១, អឈជាកា  ិកាខ បទ ១, ពរូហ ិកាខ -
បទ ១ ។ រួមមកជា ៧  ិកាខ បទ មាន មុោឌ ន ២ ដូចៗ ោប  រ ឺ ឈកើតឈ ើងអពីំ 
កាយចិតថ មិនប្មនអពីំវាចា ១, ឈកើតឈ ើងអពីំទាឝ រទាងំ ៣ រឺកាយវាចាចិតថ ១ ។ 
 ិកាខ បទទាងំឈនោះ  ុទនប្តជាឈថយរ តទ មុោឌ ន ប្ដលលពោះអាទិចចពននុន៍ ប្មឋង
ឈហើយ ។  

ចប់ឈថយរ មុោឌ ន ។ 
១០- ធមមអទសនាសមុដ្ឋឌ ន មាន ១១ សកិាា បទ 

ឆតតបាណិស្ស សទធមម ំ  ន បទបសនត ិតថាគ្បតា 
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តបថវ ទណឌបាណិស្ស  សតថអាវធុបាណនិំ ។ 
បាទុកបុាហន្ន យាន ំ  បសយោ្ បលលតថកិាយ ច 
បវឋិបតាគ្ុណាិបតា បចវ  ឯកាទសមននូកា ។ 
វាចាចិបតតន ជាយនត ិ   ន បត ជាយនត ិកាយបតា 
សបពវ ឯកសមដុ្ដាន្ន  សមកា ធមមបទសន្ន ។ 

ធមមបទសន្នសមដុ្ដាន ំនិដ្ឋិត ំ។ 
 លពោះតថ្វរតទាងំឡាយមនិ ប្មឋងលពោះ ទនមយដល់មនុ ស (ឥតមានជងំ)ឺ 
មានឆលតកបុងថ្ដ ១, មានឈឺលចត់កបុងថ្ដ ១, មាន ស្ត្សាថ កបុងថ្ដ ១, មានអាវុធកបុង
ថ្ដ ១,  កល់ទនាប់ឈជើង ១,  ករប្ ផកឈជើង ១, ឈៅឈលើយាន ១, ឈៅឈលើដឈំណក 
១, អងគុយលតឈ មកាលជងគង់ ១, ជួតឈបួតកាល ១, ទទូកាល ១ ។ រួមមក ជា 
១១  ិកាខ បទ ជាឯក មុោឌ ន ដូចៗ ោប  រឺ ឈកើតឈ ើងអពីំវាចាចិតថ មិនប្មនអពីំ
កាយឈទ, ទាងំអ ់ឈនាោះ ុទនប្តមានន័យដូចោប នឹងធមយឈទ នា មុោឌ ន ។ 

ចប់ធមយឈទ នា មុោឌ ន ។ 
១១- ភូតាអរចនសមុដ្ឋឌ ន 

ភូតំ កាបយន ជាយត ិ  ន វាចាយ ន ចតិតបតា 
វាចបតា ច សមដុ្ដាត ិ   ន កាយា ន ច ចិតតបតា ។ 
កាយវាចាយ ជាយត ិ  ន ច ជាយត ិចតិតបតា 
ភូតាបរាចនកន្នាម   តីហ ិឋាបនហ ិជាយតិ ។ 

ភូតាបរាចនសមដុ្ដានំ នដិ្ឋិតំ ។ 
 ភូត ិកាខ បទ ឈៅថ្វ ភូតឈរាចន ិកាខ បទ ឈកើតឈ ើងអពីំ មុោឌ ន ៣ រ ឺ
ឈកើតឈ ើងអពីំកាយ មិនប្មនអពីំវាចា មនិប្មនអពីំចិតថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំវាចា មិន
ប្មនអពីំកាយ មិនប្មនអពីំចិតថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំកាយវាចា មិនប្មនអពីំចិតថ ១ ។  

ចប់ភូតឈរាចន មុោឌ ន ប្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
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១២- អចារវីុដ្ឋឌ បនសមុដ្ឋឌ ន 
បចារ ីវាចាយ ចិបតតន   ន ត ំជាយត ិកាយបតា 
ជាយត ិតហី ិទាាបរហ ិ  បចារីវុដ្ដាបនំ ឥទ ំ
អកត ំទវិសមុដ្ដាន ំ   ធមមរាបជន ឋបតិំ ។ 

បចារីវុដ្ដាបនសមដុ្ដានំ និដ្ឋិត ំ។ 
 ឈចារវុីោឌ បន ិកាខ បទ ឈកើតឈ ើងអពីំវាចាចតិថ មិនឈកើតឈ ើងអពីំកាយ ១, 
ឈកើតឈ ើងអពីំទាឝ រទាងំ ៣ រឺកាយវាចាចិតថ ១ ។ ឈចារវុីោឌ បន ិកាខ បទឈនោះ រលឺពោះ
ធមយរាជា ប្មឋងថ្វ មាន មុោឌ ន ២ និងជាអកិរយិា ។  

១៣- អននុញ្ញដ តសមុដ្ឋឌ ន 
អននញុ្ជាត ំវាចាយ   ន កាយា ន ច ចិតតបតា 
ជាយត ិកាយវាចាយ  ន ត ំជាយត ិចតិតបតា ។ 
ជាយត ិវាចាចិបតតន   ន ត ំជាយត ិកាយបតា 
ជាយត ិតហី ិទាាបរហ ិ  អកត ំចតដុ្ដានិកំ ។ 

អននញុ្ជាតសមដុ្ដាន ំនដិ្ឋិតំ ។ 

 អននុញ្ញដ ត ិកាខ បទ មាន មុោឌ ន ៤ និងជាអកិរយិា ឈកើតឈ ើងអពីំទាឝ រ 
៣ រឺ ឈកើតឈ ើងអពីំវាចា មិនប្មនអពីំកាយ មិនប្មនអពីំចិតថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំ
កាយវាចា មិនប្មនអពីំចតិថ ១, ឈកើតឈ ើងអពីំវាចាចតិថ មិនប្មនអពីំកាយ ១ ។  

ចប់អននុញ្ញដ ត មុោឌ ន ។ 
សមុដ្ដានញ្ហិ សបងខប ំ  ទស តីណិ សុបទសិត ំ
អសបោាហករណដ្ដាន ំ  បនតតិធោានុបលាមិក ំ
ធារយបន្នា ឥម ំវញិ្ញ ូ   សមុដ្ដាបន ន មយុហត ិ។ 

សមុដ្ដានសីសសបងខបបា និដ្ឋិបតា ។ 
 ចូរកណំតច់ណំាថំ្វ  មុោឌ ន បលំបញួមកមានលតឹមប្ត ១៣ ឈនោះឯង  ន 
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 ប្មឋងមកលអឈហើយ ជួយឲរមិនភានល់ច  ំ មល បឈៅតមលពោះធមយវនិយ័ កាល
ឈបើវញិ្ដុ ជនឈចោះចា ំមុោឌ នទាងំ ១៣ ឈនោះ នចា ់ោ ់ឈហើយ នឹងមនិវឈងឝង
កបុង មុោឌ នឈទ ។  

 មុោឌ ន ី  ឈងខប ចបប់្តប៉ាុឈណតោះ ។ 
 

និគមវចនៈ 
( ករ រុបឈ ចកឋ)ី 

ឯតាាវតា ច 
វណណនំ បាតិបោកខស្ស  បសាណបតថបរន យាចិបតា 
វិនបយ ជាតកង្ខាន ំ   កង្ខាវិតរណតថិបកា ។ 
អារភ ឹយមហ ំសពវ ំ   សីហឡដ្ឋកថានយ ំ
មហាវិហារវាសីន ំ   វាចន្នមគ្គនិស្សតិំ ។ 
និស្ាយ សា អយ ំនដិ្ឋតិំ  គ្តា អាទាយ សពវបសា 
សពវំ អដ្ឋកថាសារ ំ   បាឡយិតថញ្ច បកវល ំ។ 
ន បហតថ ត ំបទំ អតថ ិ   យំ វិរុបជ្ឈយ្យ បាឡិយា 
មហាវិហារវាសីន ំ   បបារាណដ្ឋកថាហ ិវា ។ 
យសាា តសាា អកតាាវ  ឯតថ កងខំ ហបិតសនិ្ន 
សិកខិតព្វាវ សកកចច ំ   កង្ខាវិតរណី អយំ ។ 
យថា ច និដ្ឋ ំសម្បតាា  កង្ខាវិតរណី អយ ំ
ទាាវីសត ិភាណវារ-   បរិោណាយ បាលិយា ។ 
ឯវំ អននតរាបយន   និដ្ឋំ កល្ោណនិស្សតិា 
អចិរំ សពវសតាាន ំ   យនត ុសបពវ មបន្នរថាតិ ។  

 ពណ៌នា តិឈមាកខ តមការអារធនារប ់លពោះឈសាណឈតទរ រឺមាន 
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លបឈយាជន៍ឲរភិកខុទាងំឡាយ អបកឈកើតឈ ចកឋី ងសយ័កបុងលពោះវនិ័យ  នឆវងផុត
ចាកឈ ចកឋ ីងសយ័ ។ ែញុ លំពោះករុណា នឈធឝើឈ ចកឋីពនរល់ឈៅតមអដឌកថ្វ ីហ ៈ 
និងលពោះឈថរដកីារប ់លពោះឈថរៈទាងំឡាយ ប្ដលរង់ឈៅកបុងវតថមហាវហិារ ។ 
ពណ៌នាប្ដល នចប់រួចរាល់ទាងំល ុងឈនោះ រឺពិតជា នល ងយ់កែវឹមសារថ្ន
អដឌកថ្វទាងំពួងនិងឈ ចកឋីថ្នលពោះ លីប្តមា៉ាង ។ ឈល ោះឈហតុឈនាោះ ពំុមាន ករ
ណាមួយប្ដលផធុយពីលពោះ លី ឬផធុយពីអដឌកថ្វបុរាណ រប ់លពោះឈថរៈទាងំ-
ឡាយប្ដលរងឈ់ៅកបុងវតថមហាវហិារឈ ើយ ។ ភិកខុអបកប្ ឝងរកនូវលបឈយាជន ៍
របផ ិីកាឈោយឈោរព នូវរមភីរកង្គខ វតិរណីឈនោះ កុបំមីានកឋ ីងសយ័យា៉ា ងឈនោះ
យា៉ា ងឈនាោះ កបុងរមភីរឈនោះឈ ើយ ។ មា៉ាងឈទៀត រមភីរកង្គខ វតិរណីឈនោះ រាបជ់ាភាណ-
វារ លី មានចនួំន ២២ ភាណវារៈ  នចប់ឈោយបរបូិណ៌ឈហើយ យា៉ា ងណាមញិ 
 ូមឲរមឈនារថរប ់ ពឝ តថទាងំឡាយ យា៉ា ងឈនាោះប្ដរចុោះ  ូមឲរ ន ឈលមច
ដល់ទីបផុំតឈោយលអ កបុងកាលខាងមុែឆ្ប់ៗ កុបំីមានអនថរាយអឝីឈ ើយឈហាង ! ។ 

បរមវិសុទធសទាាពុទធិវីរយិបប្ដ្ិមណឌិបតន សីលាចារជជវមទធវាទិ-
គ្ុណសមទុយសមទុិបតន សកសមយសមយនតរគ្ហនបជ្ោគាហណ-
សមបតថន បញ្ជាបវយ្យតតយិសមន្នាគ្បតន តិបិដ្កបរិយតតិប្បបភបទ សាដ្ឋ-
កបថ សតថសុាសបន អប្បដ្ហិតញាណប្បភាបវន មហាបវយោ្ករបណ
ន- ករណសមប្តតជិនតិសុវិនិគ្គតមធឧបរាទារវចនលាវណណយុបតតន យុតត-
មុតតវាទនិ្ន វាទីវបរន មហាកវិន្ន បភនិនបដ្ិសមភិទាបរិវាបរ ឆឡភញិ្ជាទិប្ប-
បភទគ្ណុបប្ដ្ិមណឌិបត ឧតតរិមនសុ្សធបមម សុបប្តិដ្ឋិតពុទធនី ំ បថរវំសប្បទី-
បានំ បថរានំ មហាវិហារវាសីនំ វសំាលង្ខារភូបតន វិបុលវសិុទធពទុធនិ្ន ពុទធ-
បឃាបសាតិ គ្រូហ ិគ្ហតិន្នមបធបយយ្ន បថបរន កតា អយំ កង្ខាវិតរណ ី
ន្នម បាតិបោកខវណណន្ន ។ 
 លពោះឈថរៈប្ដលពួកលរូទាងំឡាយថ្វឝ យលពោះនាមថ្វ “ពុទនឈោ ៈ” ឈនោះ  
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ឈោកលបកបឈោយ ទាន , ពុទនិនិងវរីយិៈដ៏ប្ នបរ ុិទន ឈ រឈពញឈោយរុណ
មាន ីល, អាចារៈ, ឈ ចកឋីឈសាយ ោះលតង ់ និងឈ ចកឋទីន់ភវនជ់ាឈដើម អាច្នចុោះ
ឈៅកាន់បញ្ញា ដ៏ យុរសាយ ញ ទាងំកបុងលទនិរប ់ែវួន ទាងំកបុងលទនិដថ្ទ លបកប 
ឈោយបញ្ញដ វ្  ថ្វ បកលសាយឈោយញណឥតឈទើ ទាក ់ កបុង តទុសា ន៍
លពមទាងំអដឌកថ្វ ជាលបឈភទបរយិតថរិឺលពោះថ្លតបិដក ឈោកឈចោះចាឈំវយាករណ៍
ឈលចើន ជាមហាកវ ីមានវាទៈលតមឹលតូវល  ោះលអ លបកបឈោយ ណាឋ បធ់ាប បថ់្នការ
និយាយ ឋីល ួលសាឋ ប់ ពីឈរាោះពិសានាឲំរ ឈលមចកិចចការ ឈោកមានពុទនិទូលំ
ទូោយបរ ុិទន ជាអលង្គក ររឺវងសរប ់លពោះឈថរៈទាងំឡាយប្ដលរង់ឈៅកបុងវតថ
មហាវហិារ ប្ដលពួកឈោកជាលបទីបថ្នឈថរវងស មានពុទនិតងំឈៅ ៊ាបក់បុងឧតថរមិនុ
 សធម៌ អមឈោយបដ ិមមិទាឈផសងៗ លបោប់ឈោយរុណអភិញ្ញដ  ៦ និង
បដិ មមទិាជាឈដើម ។  តឈិមាកខវណតនាឈ យ្ ោះកង្គខ វតិរណី ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ។  

តាវ តិដ្ឋតុ បលាកសម ឹ  បលាកនតិថរបណសិន ំ
ទបស្សនត ីកុលបតុាាន ំ  នយ ំសីលវិសុទធិយា ។ 
យាវ ពុបទាាតិ ន្នមម្ប ិ  សុទធចិតតស្ស តាទិបន្ន 
បលាកមហ ិបលាកបជដ្ឋស្ស  បវតតត ិមបហសបិន្នតិ ។ 

កង្ខាវិតរណី ន្នម បាតិបោកខដ្ឋកថា នដិ្ឋិតា ៕ 
 លពោះ មាយ  មភុទនលទង់មានលពោះទយ័បរ ុិទន លទង់ប្ ឝងរករុណធ ំជាចមផង
ថ្នឈោកឈនាោះ លទងម់ានលពោះនាមលបលពឹតថឈៅកបុងឈោកថ្វ “លពោះពុទន” ដរាបណា 
 ូមឲរ តិឈមាកខវណតនាជួយបង្គា ញផវូ វថ្ន ីលវ ុិទនិ ដល់កុលបុលតទាងំឡាយ 
អបកប្ ឝងរកលពោះនិ ឝ នឈចញចាកឈោក ឋតិឈៅដរាបឈនាោះ ! 

 តឈិមាកខដឌកថ្វ ឈ យ្ ោះកង្គខ វតិរណី ចប់ប្តប៉ាុឈណតោះ ៕























 
 



របជុកំងធមក៌បងុគមពីរកង្ខា វតិរណី 
ទុកៈ រកុមធមព៌ួក ២ 

 តិឈមាកខមាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សីលប្ាតិបោកខ  =  តិឈមាកខរឺ ីល 
២- គ្នថប្ាតិបោកខ  =  តិឈមាកខរឺកផួនចាប ់(ទព័ំរ ៥) 

រនទបាតិឈមាកខ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- ភិកខុបា្តិបោកខ  =  តិឈមាកខ លមាបភ់ិកខុ   
២- ភិកខុនបីាតិបោកខ   =  តិឈមាកខ លមាប់ភកិខុ នី (ទព័ំរ ៦) 

 តិឈមាកខុ ឈទធ  ២ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- ឱវាទបាតិបោកខុបទទស = ការ ប្មឋងឱវាទ តិឈមាកខ 
២- អាណាបាតិបោកខបុទទស = ការ ប្មឋងអាណា តិឈមាកខ (ទព័ំរ ៣២) 

 ងឃ ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ទកខិបណយ្យសង្ឃ 
២- សមមតសិង្ឃ (ទព័ំរ ១០) 

 ីមាមាន ២ យា៉ា ង រឺ ៖ 
១- ពទធសោី =  ីមាប្ដល ងឃ នយតចងនិមិតថឈោយនិមតិថ លបកបឈោយ
 មផតថិ ៣ មិនលបកបឈោយវបិតថ ីិមា ១១ យា៉ា ង 

២- អពទធសោី =  ីមាប្ដល ងឃមិន នយតចងនិមិតថឈោយនិមតិថ (ទព័ំរ ១៥) 
 រ ុិទនិឧឈ  ថ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- អបញ្ញសញ្ច សនតិបក អាបរាចន ំ= ការល ប់ រ ុិទនិកបុង មាប ក់ភកិខុដថ្ទ  
២- អញ្ញមញ្ញញ្ច អាបរាចនំ = ការល ប ់រ ុិទនិចឈំ ោះោប នឹងោប  (ទព័ំរ ៣៣) 

ការល ប ់រ ុិទនិឧឈ  ថកបុង មាប កភ់ិកខុដថ្ទ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- យាាយ ំអបញ្ញស ំសនតិបក ករិយតិ បសាប ិបវារតិានញ្ច = ការឈធឝើកបុង 



 
 



 មាប កភ់ិកខុដថ្ទប្ដលបវារណាឈហើយ 
២- យាាយំ អបញ្ញស ំសនតិបក ករិយតិ បសាបិ អប្បវារតិានញ្ច = ការឈធឝើ
កបុង មាប កភ់ិកខុដថ្ទប្ដលមិន នបវារណា  (ទព័ំរ ៣៣) 

ការល ប ់រ ុិទនិឧឈ  ថ ចឈំ ោះោប នឹងោប ឈនាោះ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ញតត ឹឋបបតាា ច ករណំ  = ការតងំញតថិឈហើយឈធឝើ  
២- ញតតឹ អដ្ឋបបតាា ច ករណំ  = ការមិនតងំញតថិឈហើយឈធឝើ (ទព័ំរ ៣៤) 

ឈបៀបោ ិកាខ  ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ោ ិកាខ ទាកទ់ងនឹងការោលពោះពុទនជាឈដើម មាន ១៤ ឈែតថបទ 
២- ោ ិកាខ ទាក់ទងនឹងការល បឲ់រឈរចាែំវួនជាលរហ ទជាឈដើម មាន ៨ ឈែតថបទ  

(ទព័ំរ ៦៨ ចូរឈមើលបប្នទមតមពួកធម៌ឈនាោះៗ) 
កាលថ្នការោ ិកាខ  មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- វតតោនកាលវបសន   = ទាក់ទងនឹងវតថមានកាល (=បចចុបផនបកាល) 
២- អន្នមដ្ឋកាលវបសន  = ទាកទ់ងនឹងអនាមដឌកាល (ទព័ំរ ៧០) 

លបឈយារថ្នការោ ិកាខ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កាយកិប្បបយាគ្ = អាការ រឈ រអកសរឬងក់កាលជាឈដើម  
២- វាចសកិប្បបយាគ្ = អាការបឈញ្ចញវចីឈភទតមភាសាណាមួយ 
មានោលពោះពុទនជាឈដើម 

 កាយកិបផឈយារ មនិចាតថ់្វការោ ិកាខ ឈទ   
(ទព័ំរ ៧១ ចូរឈមើលបប្នទមរឈបៀបោ ិកាខ  ១៤ យា៉ា ង, ៨ យា៉ា ង និង ៤ 
ឈផសងឈទៀត ចូរឈមើលបប្នទមរឈបៀបោ ិកាខ មនិោច់ ៥ យា៉ា ងឈទៀត កបុងពួក
ធម៌ឈនាោះៗ) 

អាបតថទិាងំអ ់ទាកទ់ងនឹង ញ្ញដ  មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សញ្ជាវិបោកខ = ការរួចចាកអាបតថិឈល ោះឥតមាន ញ្ញដ  មាគ ល់កបុងការ 



 
 



លបលពឹតថឈលយើ  
២- បន្នសញ្ជាវិបោកខ = អាបតថបិ្ដលផធុយពី ញ្ញដ វឈិមាកខ (ទព័ំរ ៨៥) 

អាបតថទិាងំអ ់ទាកទ់ងនឹងចិតថ មាន ២ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- សចិតតកៈ = អាបតថិឈកើតឈ ើងទាកទ់ងនឹង ចតិថក មុោឌ ន 
២- អចតិតកៈ  = អាបតថិឈកើតឈ ើងទាកទ់ងនឹងអចតិថក មុោឌ ន (ទព័ំរ ៨៥) 

អាបតថទិាងំអ ់ទាកទ់ងនឹងវជជៈ (ឈទា ) មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- បលាកវជជៈ  = អាបតថិខាង ចតិថកៈ មានចិតថជាអកុ លប្តមា៉ាង 
២- បណណតតិវជជៈ = អាបតថិឈលៅអពីំឈោកវជជៈ (ទព័ំរ ៨៦) 

អាការលួចឈោយការកណំត់ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ភណឌបរិកប្ប    = ការកណំតល់ទពរ 
២- ឱកាសបរិកប្ប  = ការកណំតទី់កប្នវង (ទព័ំរ ១០២) 

លបឈយារ ណាត ិតជាសាហតទិកបផឈយារកឋ ីនិ សរគិយកឋ ីនីមួយ ៗ ប្ចកឈចញ
ជា ២ លបឈភទរឺ ៖ 
១-ឧទទិសប្បបយាគ្ = ពាយាម មាវ ប់ ឈំៅចឈំ ោះ 
២- អនទុទិសបប្បយាគ្ = ពាយាម មាវ បម់ិន ឈំៅចឈំ ោះ (ទព័ំរ ១១១) 

ឈ យ្ ោះ (នាម) ថ្នអាបតថិ ងាទិឈ   មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖  

១- សជាតសិាធារណន្នម = ឈ យ្ ោះទូឈៅតមជាតិរប ់ែវួន 
ឧទាហរណ៍ “ ងាទិឈ  ” រឺជា ជាតសិាធារណៈនាម 

២- សពវសាធារណន្នម  = ឈ យ្ ោះទូឈៅទាងំអ ់ ឧទាហរណ៍ 
“អាបតថ”ិ ជា ពឝសាធារណនាម (ទព័ំរ ១៩២) 

 ុទននថបរវិា  មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 

១- ចុលលសុទធនតបរិវាស 



 
 



២- មហាសុទធនតបរិវាស (ទព័ំរ ១៩៥) 

ភិកខុមានតថ កិរយិាលបលពឹតថឈចញចាកអាបតថ ិងាទិឈ   ៦ រាលតីបប្នទមឈទៀត 
បនាធ ប់ពីឈៅបរវិា ឈហើយ ឈដើមផឲីរភកិខុទាងំឡាយរាបអ់ាន រកីរាយភិកខុមាន
តថឈនាោះ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 

១- បដ្ចិឆននោនតត = មានតថប្ដល ងឃលតូវឲរដល់ភិកខុអបកមានអាបតថិបទិ ងំ 
កបុងកាលចប់បរវិា  

២- អប្បដ្ចិឆននោនតត = កិចចប្ដល ងឃមនិឲរបរវិា ដល់ភិកខុអបកមានអាបតថិ
មិន នបទិ ងំ ឈហើយឲរមានតថប្តមា៉ាង (ទព័ំរ ១៩៧) 

ការអធោិឌ នចីវរ មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កាបយន អធដិ្ដាត ិ  = អធោិឌ នឈោយកាយ 
២- វាចាយ អធដិ្ដាត ិ  = អធោិឌ នឈោយវាចា (ទព័ំរ ២១៣) 

ការអធោិឌ នចីវរឈោយវាចា មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- លប ិនឈបើ ងាដិឈនាោះឈៅកបុងហតទ   លតូវបឈញ្ចញវាចាឲរឮចា ់ថ្វ 
“អាតយ អធិោឌ ន ងាដឈិនោះ (ឥម ំសងោ្ដ្ ឹអធដិ្ដាមិ)”  

២- លប ិនឈបើ ងាដិឈនាោះឈៅឯខាងកបុងបនធបជ់ាឈដើម ឬឈៅទីជិតខាងវហិារ 
លតូវកណំត់ទីទុក ងាដិឈនាោះឈហើយ បឈញ្ចញវាចាឲរឮចា ់ថ្វ “អាតយ
អញអធោិឌ ន ងាដិនុោ៎ះ (ឯតំ សងោ្ដ្ ឹអធដិ្ដាមិ)” (ទព័ំរ ២១៤) 

ចីវរកាល មាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- យាាយ ំអនតថបត កឋិបន វស្ានស្ស បចឆិបោ ោបសា = ចីវរឈកើតឈ ើង 
ឈៅប្ែខាងចុងថ្នវ ានរដូវ  លមាបភ់ិកខុ ប្ដលមិន នលកាលកឋិន 

២- អតថបត កឋិបន បញ្ច ោសា = ចីវរឈកើតឈ ើងកបុងប្ែទាងំ ៥  លមាប់ភកិខុ
អបក នលកាលកឋនិ (ទព័ំរ ២៣១) 



 
 



ដី មាន ២ លបឈភទរឺ ៖  
១- ជាតបឋវ ី
២- អជាតបឋវ ី(ទព័ំរ ៣៤៥) 

ពួកដណំា ំ២ លបឈភទរឺ ៖ 
១- បុពវណណជាត ិ = លបឈភទដណំាមំានធញ្ដជាតិ ៧ លបឈភទជាឈដើម 
២- អបរណណជាត ិ = លបឈភទដណំាមំាន ប្ណឋ ក យ,  ប្ណឋ ករាជមា , 
លង,  ប្ណឋ កលជងុ, ឈោវ ក និងឈពភ ជាឈដើម (ទព័ំរ ៣៧៩) 

ការឈធឝើវកិបផមាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុោវកិប្បន្ន = ការឈធឝើវកិបផកបុងទីចឈំ ោះមុែ 
២- បរមមោុវិកប្បន្ន = ការឈធឝើវកិបផកបុងទីក ំងំមុែ (ទព័ំរ ៤៨៧) 

វវិាទាធរិកណ៍ រប្មងរងំ្គបឈ់ោយ មថៈ ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុោវនិយ័ 
២- បយភយុ្យសកិា (ទព័ំរ ៦៤៤) 

លបឈយារថ្ន មផជានមុសាវាទ (ការកុហកទាងំដងឹែវួន) មាន ២ យា៉ា ងរឺ៖ 
១- កាយកិប្បបយាគ្  = ការកុហកឈោយកាយ 
២- វចីបបយាគ្   = ការកុហកឈោយវាចា (ទព័ំរ ៣២៦) 

 ភាោបតថិមាន ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- វតថុសភាគាបតត ិ
២- អាបតតិសភាគាបតត ិ(ទព័ំរ ២៦) 

ការចាវំ ា ២ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- បុរិមវស្ា = ការចូលវ ាដបូំង រាបច់ាបត់ងំពីថ្ថង ១ ឈរាច ប្ែអាសាធ 
រហូតដល់ថ្ថង ១៥ ឈកើតប្ែអ សុជ ឈទើបឈចញ (ឈបើឆ្ប ណំាឈលើកប្ែអាសាធ
ពីរដង ចូលវ ាឈនោះឈៅថ្ថង ១ ឈរាច ប្ែទុតិយាសាធ) ។ 



 
 



២- បចឆមិវស្ា = ការចូលវ ាឈលកាយ (រឺឈលកាយថ្ថងចូលវ ាដបូំង ១ ប្ែ ) 
រាប់ចាបត់ងំពីថ្ថង ១ ឈរាចប្ែលសាពណ៍ រហូតដល់ថ្ថង ១៥ ឈកើតប្ែកតថកិ 
ឈទើបឈចញ ។ ការចូលវ ាឈលកាយឈនោះ លពោះពុទនលទងអ់នុញ្ញដ តដល់សាវក័ 
ប្លកងមានកិចចរវល់លបការណាមួយ ប្ដលពំុអាចចូលវ ាទី ១ អនុញ្ញដ ត 
ឲរចូលវ ាទី ២  ន ។ (ទព័ំរ ២០៨) 

តិកៈ រកុមធមព៌ួក ៣ 
ឧឈ  ថមាន ៣ យា៉ា ង រឺ ៖  
១- ចាតទុទសិកឧបបាសថ  = ឧឈ  ថកបុងថ្ថងទី ១៤  
២- បណណរសិកឧបបាសថ = ឧឈ  ថកបុងថ្ថងទី ១៥ 
៣- សាមគ្គឧីបបាសថ    = ឧឈ  ថកបុងថ្ថងលពមឈលពៀងោប  (ទព័ំរ ១១) 

ឧឈ  ថ ៣ យា៉ា ងឈទៀត ទាក់ទងនឹងការកៈ (អបកឈធឝើ) រឺ ៖  
១- សបង្ឃ ឧបបាសបថា = ឧឈ  ថកបុង ងឃ 
២- គ្បណ ឧបបាសបថា = ឧឈ  ថកបុងរណៈ 
៣- បុគ្គបល ឧបបាសបថា = ឧឈ  ថកបុងបុរគល  (ទព័ំរ ៣២) 

ឧឈ  ថ ៣ យា៉ា ងឈទៀត ទាក់ទងនឹងរឈបៀបឈធឝើ (កតថ ឝ ការ) រឺ ៖ 
១- សុតតុបទទសុបបាសបថា  =  ុតថុ ឈទធ ុឈ  ថ  
២- បារិសុទធិឧបបាសបថា  =  រ ុិទនិឧឈ  ថ 
៣- អធដិ្ដានឧបបាសបថា  = អធោិឌ នុឈ  ថ (ទព័ំរ ៣១) 

ឧឈ  ថមាន ៩ យា៉ា ងកពិ៏តប្មន ប្តលកខណៈឧឈ  ថ មានលតឹមប្ត ៣ រ ឺ៖ 
១- បណណរសិក    = ទាកទ់ងនឹងថ្ថង រឺឧឈ  ថថ្ថងទី ១៥  
២- ឧសងឃ្ុបបាសថ = ទាកទ់ងនឹងការកៈ (អបកឈធឝើ) រឺ ងឃ  
៣- សុតតុបទទសឧុបបាសថ  = ទាកទ់ងនឹងវធិីឈធឝើ រ ុឺតថុ ឈទធ  (ទព័ំរ ៣៦) 

ឱវាទ តិឈមាកខ មានោថ្វ ៣ ឈោយនយ័ជាឈដើមថ្វ ៖ 



 
 



១- មនតី បរម ំតបបា តតីកិាា = ែនថី រឺឈ ចកឋីអតធ់ន់ ជាតបធម៌ដ៏ថ្លកប្លង 
២- សពវបាបស្ស អករណំ = កិរយិាមនិឈធឝើនូវ បទាងំឡាយទាងំពួង 
៣- អនបូវាបទា អនូបឃាបតា = ការមិនតិោះឈដៀល ការមិនឈបៀតឈបៀនោប   

(ទព័ំរ ៣២) 
 ីមា មផតថិ ៣ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- និមិតតសម្បតត ិ  =និមតិថជា មផតថ ិ
២- បរិសាសម្បតតិ   = បរ ័ិទជា មផតថ ិ
៣- កមមវាចាសមប្តត ិ = កមយវាចាជា មផតថិ (ទព័ំរ ១៨) 

ភបមំាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សុទធបំសបុពវបតា  = ភបដំ ុីទន 
២- សុទធបាសាណបពវបតា = ភបថំយ ុទន 
៣- ឧភយមិសស្កបពវបតា = ភបោំយទាងំដីទាងំថយ (ទព័ំរ ១៩) 

ពទន ីមាមាន ៣ លបឈភទរឺ ៖ 
១- មណឌសីោ 
២- សោនសវំាសសីោ 
៣- អវិប្បវាសសីោ (ទព័ំរ ២២) 

អពទន ីមា ប្ចកឈចញជា ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- គាមសោី  = លពំប្ដនល ុក 
២- សតតពភនតរសីោ  = លពំប្ដន ៧ អពមនថរៈ 
៣- ឧទកុបកខបសោី  = លពំប្ដនសាចទឹកកបុងទឹកនឹងថកល់ (ទព័ំរ ២២) 

ឈថយរ វំា ក បុរគលអបកលួច វំា  មាន ៣ លបឈភទរឺ ៖ 
១- លិងគបតថនបកា     = បុរគលអបកលួចឈភទ 
២- សំវាសបតថនបកា = បុរគលអបកលួច វំា  



 
 



៣- ឧភយបតថនបកា = បុរគលអបកលួចទាងំឈភទលួចទាងំ វំា  (ទព័ំរ ៦០) 
អឈថយរ វំា ក បុរគលអបកមិនលួច វំា  ៣ លបឈភទរ ឺ៖ 
១- រាជទុពភិកខកន្នារបរាគ្បវរីភបយន វា = បុរគលអបកកាន់ឈភទ ឈោយរាជភយ័ 
ទុពមិកខភយ័ កនាថ រភ័យ ឈរារភ័យ និងឈវរភិ័យ 

២- ចីវរាហរណតថ ំវា លិងគ ំអាទយិតធី បយា = បុរគលអបកកាន់ឈភទ ឈដើមផ ី
នាចំីវរមក 

៣- សំវាសំ ន្នធិវាបសតិ យាវ បសា សទុធោនបសា = បុរគលអបកមនិឈលតក
អរនឹង វំា  មានចិតថបរ ុិទន 

 បុរគលទាងំឈនោះ មិនឈៅថ្វ ឈថយរ វំា កបុរគលឈទ ។ (ទព័ំរ ៦២) 
បរ ិឈទា  ឈទា ថ្នបរ ័ិទ មាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- យាវតិកា ភិកខូ កមមប្បតាា បតស ំ អន្នគ្មនំ = ការមិនមករប ់ភិកខុ
ទាងំឡាយប្ដលរួរដល់កមយតលមូវឲរមានភិកខុប៉ាុនាយ នរូប 

២- ឆន្នោរហាន ំ ឆនទសស្ អន្នហរណំ = ការមិននាមំកនូវឆនធៈរប ់ភកិខុ
ទាងំឡាយអបករួរដល់ឆនធៈ 

៣- សមមុមភីូតាន ំបដ្បិកាាសនំ = ការបដិឈ ធភិកខុទាងំឡាយប្ដលឋិតកបុង
ទីចឈំ ោះមុែ (ទព័ំរ ៦៥) 

ល ីមាន ៣ ជពូំករ ឺ៖ 
១- មនុស្សតិថ ី  = ល ីជាមនុ ស ឬមនុ សល ី  
២- អមនុស្សតិថ ី  = ល ីជាអមនុ ស ឬអមនុ សល ី 
៣- តិរចាានគ្តិតថ ី  = ល ីជាតិរចាឆ ន ឬតចិាឆ នញី 

 ល ីទាងំ ៣ ជពូំកឈនោះ មានមរគ ៣ ឈរៀងៗ ែវួនរឺ ១) វចចមគ្គ  = ទាឝ រ
បឈនាធ បង់ោមក ២) បសា្វមគ្គ = ទាឝ របឈនាធ បងទឹ់កឈនាម ៣) មមុមគ្គ = 
ទាឝ រមាត ់ (ប្ដលឈលបើការឈលបអាហារ) ដូឈចបោះ មរគ ៣ × ៣ ល ី  នជាមរគ



 
 



ល ីចនួំន ៩ ។ ឯអបកឈភទពីរ (ឧភឈតពរញ្ជនកៈ) កម៏ានមរគ ៣ ៗ ឈរៀងែវួនៗ 
 រុបមរគមាន ៩ ដូចចនួំនខាងល ីឈនាោះប្ដរ ។ (ទព័ំរ ៧៤) 

បុរ មាន ៣ ជពូំករ ឺ៖ 
១- មនុស្សបុរិបសា   = បុរ ជាមនុ ស ឬមនុ សលបុ  
២- អមនុស្សបុរិបសា  = បុរ ជាអមនុ ស ឬអមនុ សលបុ  
៣- តិរចាានគ្តបុរិបសា  = បុរ ជាតិរចាឆ ន ឬតិរចាឆ នឈ យ្ ល  
 បុរ ទាងំ ៣ ជពូំកឈនោះ មានមរគ ២ ឈរៀងៗ ែវួនរឺ ៖ ១- វចចមគ្គ = ទាឝ រ
បឈនាធ បង់ោមក ២- មុមមគ្គ = ទាឝ រមាត់ ដូឈចបោះ មរគ ២ × ៣ លបុ   ន
ជាមរគលបុ ចនួំន ៦ ។ ឯឈែធើយ (បណឌកៈ) ក៏មានមរគ ២ ឈរៀងៗ ែវួន និង
 រុបជាមរគមាន ៦ ដូចចនួំនខាងលប ុឈនាោះប្ដរ ។  

 ដូឈចបោះ កាលរួមចូលោប រឺ ៖ 
 ១- ខាងល ី ៣ ជពូំក   = មានមរគ ៩ 
 ២- ខាងអបកឈភទពីរ ៣ ជពូំក  = មានមរគ ៩ 
 ៣- ខាងលបុ  ៣ ជពូំក  = មានមរគ ៦ 
 ៤- ខាងឈែធើយ ៣ ជពូំក   = មានមរគ ៦ 
                      រុបទាងំអ ់  ៣០ មរគ ។ (ទព័ំរ ៧៤) 
អាបតថទិាងំអ ់ទាកទ់ងនឹងកមយ មាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កាយកមម = អាបតថបិ្ដលភិកខុ លតូវកបុងកាយទាឝ រ 
២- វចីកមម  = អាបតថបិ្ដលភិកខុ លតូវកបុងវចីទាឝ រ 
៣- កាយវចីកមម = អាបតថិ ប្ដលភិកខុ លតូវកបុងកាយទាឝ រនិងវចីទាឝ រ 
ពំុមានអាបតថបិ្ដលភិកខុ លតូវកបុងមឈនាទាឝ រឈ ើយ ។ (ទព័ំរ ៨៦) 

កុសលតតិកៈ ពួក ៣ មាន ៖ 
១- កុ លចិតថ  = ភិកខុមានកុ លចតិថ លតូវអាបតថកិម៏ាន 



 
 



២- អកុ លចតិថ = ភិកខុមានអកុ លចតិថ លតូវអាបតថិកម៏ាន 
៣- អពាកតចិតថ = ភិកខុមានអពាកតចតិថ លតូវអាបតថិកម៏ាន (ទព័ំរ ៨៧) 

បវទនតតកិៈ = ពួក ៣ មាន ៖ 
១- ទុកខឈវទនា = ភិកខុមានទុកខឈវទនា លតូវអាបតថកិម៏ាន 
២-  ុែឈវទនា      = ភិកខុមាន ុែឈវទនា លតូវអាបតថិកម៏ាន, 
៣- ឧឈបកាខ ឈវទនា     =ភកិខុមានឧឈបកាខ ឈវទនា លតូវអាបតថកិ៏មាន (ទព័ំរ ៨៧) 

លកខណៈទូឈៅថ្នអនុបផញ្ដតថិ មាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- អាបតតិករា ច = អនុបផញ្ដតថិអាចឈធឝើឲរឈកើតអាបតថិ ដូចកបុងអញ្ដវាទក ិកាខ
បទជាឈដើម 

២- អន្នបតតិករា ច = អនុបផញ្ដតថអិាចឈធឝើឲរឈកើតអនាបតថិ ដូចកបុង ករជា
ឈដើមថ្វ “ឈលើកប្លងប្តយល់ បឋិ” 

៣- អាបតតិឧបតថមភករា ច = អនុបផញ្ដតថិអាចឈធឝើឲរឈកើនអាបតថិ ដូចកបុងអ
ទិនាប -ទាន ិកាខ បទជាឈដើម (ទព័ំរ ៨៨) 

បរវិា  មាន ៣ យា៉ា ងរ ឺ៖ 

១- បដ្ិចឆននបរិវាស         = បរវិា ប្ដល ងឃឲរតមការបិទ ងំអាបតថ ិ

២- សុទធនតបរិវាស         = បរវិា ប្ដល ងឃឲរតមកាលបផុំតបរ ុិទន 

៣- សបោធានបរិវាស= បរវិា ប្ដល ងឃឲរតមការរួបរួមអាបតថិ (ទព័ំរ ១៨៩) 

វធិីកណំត ់មាគ ល់កបុងអាបតថិ ងាទិឈ  ប្ដលមានឈដើមឈហតុឈផសងៗ ទីថ្ទពីោប  
មាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- គ្ណវបសន  = ទាក់ទងនឹងការរាប ់

២- វតថុកិតតនវបសន  = ទាក់ទងនឹងការប្ថវងឈដើមឈហតុ 



 
 



 ៣- ន្នមមតតវបសន = ទាកទ់ងនឹងការល បឈ់ យ្ ោះ (ទព័ំរ ១៩២) 

 ឈមាធានបរវិា  មាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 

១- ឱធានសបោធានបរិវាស = បរវិា ប្ដល ងឃលតូវដក រលុឺបថ្ថងប្ដល
ឈៅបរវិា ឈចញ ឈហើយរួបរួមអាបតថិប្ដលលតូវខាងឈលកាយ ោកចូ់លោប
ឈៅកបុងកណំតថ់្ថងឈដើមថ្នអាបតថិពីមុន ឲរដល់ភិកខុអបកលតូវអនថរាបតថិឈហើយ
បិទ ងំ ។ 

២- អគ្្ឃសបោធានបរវិាស = បរវិា ប្ដល ងឃលបមូលអាបតថិទាងំឡាយ
ណា កបុងចឈំណាមអាបតថជិាឈលចើន ជាអាបតថ ិ ១ កឋី, ២ កឋី, ៣ កឋី, ឈលចើនកឋ ី
ប្ដល នបទិ ងំអ ់កាលជាយូរណា ់មកឈហើយ មកវាយតថ្មវឈលបៀប
ឈធៀបនឹងអាបតថឈិផសងៗ ប្ដល នបទិ ងំអ ់កាលតិចជាង ឈៅតមការ
កណំត់រាលតីថ្នអាបតថិទាងំឈនាោះ ឈហើយឲរដល់ភិកខុអបកបិទ ងំអនថរាបតថិ ។ 

៣- មិស្សកសបោធានបរិវាស = បរវិា ប្ដល ងឃរួបរួមនូវអាបតថមិាន
ឈដើមឈហតុឈផសងៗ ោប  មកចូលជាមួយោប  ឈហើយឲរដល់ភិកខុអបកបទិ ងំ
អនថរាបតថិ (ទព័ំរ ១៩៦) 

ជាតបឋវ ីប្ចកឈចញជា ៣ លបឈភទរឺ ៖ 
១- សុទធបឋវ ី = អាចមដ៍ី ុទន ដី អិត ុទន តមលបលកត ី
២- មិស្សកបឋវ ី = ដបី្ដលជាភារទី ៣ ថ្នថយ, លកួ , ដុលំកួ , ែាច់ ឬ
ដីែាច់ ណាមួយ ប្ដលមានកបុងអាចមដ៍ី ឬកបុងដី អិត 

៣- បញុ្ជបឋវ ី ដុថំ្នអាចម៍ដី ឬដុថំ្នដី អិត ប្ដលលតូវទឹកឈភវៀងឈលសាចឈលើ ពី 
៤ ប្ែ ។  ូមផបី្តលមអងធូលីដល៏អិត ុែុមប្ដលឋិតឈៅឈលើទធ ងំថយ កាលឈបើ
ឈភវៀងធាវ ក់ប៉ាោះឈ ើមប្តមួយដងកឋី កនវងមក ៤ ប្ែឈហើយ ឈៅប្តមាន 



 
 



 ឈំណើ មកឋ ីដីឈនោះក៏រាបថ់្វជាបុញ្ជបឋវបី្ដរ (ទព័ំរ ៣៤៥) 
នា នៈ (ការវនិា ) មាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សំវាសន្នសនៈ = ការវនិា ចាកការឈៅរួម 
២- លិងគន្នសនៈ  = ការវនិា ចាកឈភទ 
៣- ទណឌកមមន្នសនៈ = ការវនិា ឈោយទណឍ កមយ (ទព័ំរ ៥១៥) 

វធិីចាប់សាវ កទាងំ ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- គ្ុឡហក   = ការចាប់សាវ កបទិមុែ 
២- វិវដ្ក   = ការចាប់សាវ កឈបើកមុែ 
៣- សកណណជប្បក = ការចាប់សាវ កែសបឹលតឈចៀក (ទព័ំរ ៦៤៦) 

អាបតថ ធកិរណ៍ រប្មង ងបរ់ងំ្គប់ឈោយ មថៈ ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុវិនយ័ 
២- បដ្ញិ្ជាតករណៈ 
៣- តិណវតាារកៈ (ទព័ំរ ៦៤៨) 

វតទុ លមាប់ឈធឝើឲរែូចពណ៌ចីវរ មាន ៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ពណ៌ឈែៀវ 
២- ពណ៌ភក ់
៣- ពណ៌ឈលយ ជា ំ(ទព័ំរ ៤៨៥) 

ចតុកកៈ រកមុធម៌ពកួ ៤ 
កាលដ៏ មរួរ (បតថកលវ)ំ មានអងគ ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ឧបបាសបថា    = ឧឈ  ថ  
២- យាវតកិា ច ភិកខូ កមមប្បតាា  = ភិកខុចនួំនប៉ាុណាត រួរដល់កមយ 
៣- សភាគាបតតិបយា ច ន វិជជនត ិ  = មិនមាន ភាោបតថ ិ
៤- វជជនីយា ច បុគ្គលា តសមឹ ន បហានតិ = មិនមានវជជនីយបុរគល (បុរគល 



 
 



ប្ដលរួរឈវៀរ) កបុងទីឈនាោះ (ទព័ំរ ១៤) 
បុពវករណៈ រឺកចិចរប ់ឧឈ  ថមាន ៤ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 

 ក) សមមជជន ី  = ការឈ   មាអ ត 
 ែ) បទីបបា   = ការអុជលបទីប 
 រ) ឧទក ំ  = ការដងទឹកមកទុក 
 ឃ) អាសបនន  = ការលកាលអា នៈទុក (ទព័ំរ ៣៧) 

រឈបៀបោ ិកាខ  ផសនឹំង ១៤ បទ ខាងឈដើមមាន ករលពោះពុទនជាឈដើម មាន ៤ 
យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- អលំ បម ពុបទធន លពោះពុទនលយមឈហើយដល់ែញុ  ំ (= ែញុ បំ្លងលតូវការលពោះពុទន ក៏
 ន) 

២- កិនន ុបម ពុបទធន លពោះពុទនមានលបឈយាជន៍អឝដីល់ែញុ  ំ (= ែញុ បំ្លងជាអឝនឹីងលពោះ
ពុទន ក ៏ន រឺប្លង ក់ព័ននោប ជាសាវក័ជាសាសាឋ ឈទៀត) ។ 

៣- ន មមបតាា ពុបទធន ែញុមំិនលតូវការលពោះពុទនឈទ (=លពោះពុទនែញុឥំតលតូវការឈទ) 
៤- សុមុបតាាហំ ពុបទធន ែញុ រួំចល  ោះអពីំលពោះពុទន  
(ទព័ំរ ៧៣ ចូរឈមើលបប្នទមរឈបៀបោ ិកាខ  ៨ យា៉ា ង, និង ១៤ យា៉ា ងឈផសង
ឈទៀត កបុងពួកធមឈ៌នាោះៗ) (ទព័ំរ ៧០) 

បឈទ បផញ្ដតថ ិមាន ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- វិនយធរបញ្ចបមន គ្បណន ឧបសមប្ទា = ការឲរឧប មផទ័ឈោយរ
ណៈ មានវនិ័យធរជារលមប់ ៥ 

២- គ្ណងគណបុាហន្ន  = ការ ក់ប្ ផកឈជើង ៤ ជាន ់
៣- ធុវនហាន ំ    = ការងូតទឹកជានិចច  
៤- ចមមតថរណ ំ   = កលមាលឈធឝើពីប្ ផក 
ភិកខុ លតូវអាបតថិឈោយែហាម ៤ លបការឈនោះ ឈៅប្តកបុងមជឈមិលបឈទ  



 
 



ប៉ាុឈណាត ោះ (ទព័ំរ ៧៩) 
អនុឈោម រាជិក  នដល់ រាជិករប ់ភកិខុ  ៤ រូបរឺ ៖ 
១- លមព ី   = ភិកខុមានអងគជាតយា  
២- មុទបុិដ្ឋិបកា  = ភិកខុែបងទន ់
៣- បរស្ស អងគជាត ំមបុមន គ្ណាហតិ = ភកិខុយកមាត់ឈបៀបអងគជាតអបកដថ្ទ 
៤- បរស្ស អងគជាបត អភនិិសីទត ិ= ភិកខុអងគុយឈលើអងគជាតរប ់អបកដថ្ទ 

(ទព័ំរ ១២៦) 
ការឈចាទមាន ៤ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- វតថុសនទស្សន្ន   = ការឈចាទ ប្មឋងវតទុ 
២- អាបតតិសនទស្សន្ន  = ការឈចាទ ប្មឋងអាបតថ ិ
៣- សំវាសប្បដ្ិបកខបបា  = ការបដិឈ ធ វំា  
៤- សាមចីិប្បដ្ិបកខបបា  = ការបដិឈ ធសាមចីិកមយ (ទព័ំរ ១៤៩) 

និស្សគ្គយិវតថ ុមាន ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សុវណណ ំ  = មា  
២- រជដ្ ំ   = ល ក ់
៣- កហាបបណា  = កហាបណៈ 
៤- ោសបកា  = មា កៈ (ទព័ំរ ២៦៤) 

អាហារប្ដលភិកខុបរឈិភារឈលបើល  ់ នតមកាល ឈៅថ្វ កាលិក កាលិកឈនាោះ
មាន ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- យាវកាលិក វតទុ ប្ដលភកិខុទទួលអាចទុកោកឆ់្ន ់នរយៈឈពល តងំពី 
ឈពលលពឹករហូតដល់ថ្ថងលតង់ ដូចជា  យ , នលំ  ់, នំឈលកៀម, លតី, សាច់, 
ចណីំជាឈដើម ។ 

២- យាមកាលិក វតទុ ប្ដលភិកខុទទួលអាចទុកោក់ឆ្ន់ ន មានរយៈកាលលតមឹ  



 
 



១ ថ្ថង ១ យប់ដូចជាទឹកអដឌ ន ៨ យា៉ា ងមានទឹកឈធឝើអពីំប្ផវសាឝ យជាឈដើម ។ 
៣-  តថ ហកាលិក វតទុ ប្ដលភកិខុអាចទទួលទុកោកឆ់្ន ់នរយៈឈពល ៧ ថ្ថង 
 នដល់ ឈភ ជជៈ ៥ យា៉ា ងមានទឹកឈោោះរាវ, ទឹកឈោោះខាប់, ឈលបង, ទឹកឃយុ  ំ
និង ករអឈំៅ ។ 

៤- យាវជវីកិ វតទុ ប្ដលភកិខុទទួលអាចទុកោកឆ់្ន ់នលុោះលតប្តអ ់ ដូចជា
ថ្វប បំ្កឈរារជាឈដើម (ទព័ំរ ២៩៩ និង៤៤៧) 

កផួនទព័ ៤ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- កផួនទព័ដរំ ី មានទព័ ១២ នាក់ (យា៉ា ងឈហាចណា ់ មានដរំ ី៣ ) 
២- កផួនទព័ឈ ោះ  មានទព័ ៣ នាក់ (យា៉ា ងឈហាចណា ់ មានឈ ោះ ៣ ) 
៣- កផួនទព័រឈទោះ មានទព័ ៤ នាក់ (យា៉ា ងឈហាចណា ់ មានរឈទោះ ៣ ) 
៤- កផួនទព័ឈថយើរឈជើង មានទព័កាន់អាវុធកបុងថ្ដ យា៉ា ងឈហាចមាន ៤ នាក់  

(ទព័ំរ ៤៧១) 
 ងឃកមយ មាន ៤ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- អបបលាកនកមម = កមយប្ដលលតូវកណំត់វតទុ ឈនាោះៗ តមអនុមតិរប ់
 ងឃប្ដលលពមឈលពៀងោប  ឈហើយឈធឝើឈោយ ូធរអ ់វារៈ ៣ ដង 

២- ញតតកិមម = កមយប្ដលលតូវឈធឝើឈោយញតថិមួយ តមអនុមតិរប ់ ងឃប្ដល
លពមឈលពៀងោប  

៣- ញតតទិុតយិកមម = កមយប្ដលលតូវឈធឝើឈោយញតថ១ិ និងអនុ ាវនា ១ 
៤- ញតតចិតតុថកមម = កមយប្ដលលតូវឈធឝើឈោយញតថិ ១ ឈោយអនុ ាវនា ៣ 

(ទព័ំរ ៥៣៣) 
អធិករណ៍ មាន ៤ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- វិវាទាធិករណ ៍  = កឋកីាឋ ពីំការទា ់ប្ទងោប  
២- អនវុាទាធិករណ ៍  = កឋកីាឋ ពីំការតោិះឈដៀលោប  



 
 



៣- កិចាោធិរកណ៍  = កឋកីាឋ ពីំការឈធឝើកចិចការ 
៤- អាបតាាធិករណ ៍  = កឋកីាឋ ពីំអាបតថិ (ទព័ំរ ៦៤៣) 

 មយុែត ការចឈំ ោះមុែ មាន ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សង្ឃសមមមុតា  = ការចឈំ ោះមុែ ងឃ 
២- ធមមសមមុមតា  = ការចឈំ ោះមុែធម ៌
៣- វិនយសមមុមតា = ការចឈំ ោះមុែវនិ័យ 
៤- បុគ្គលសមមុមតា = ការចឈំ ោះមុែបុរគល 

 ការចឈំ ោះមុែទាងំ ៤ ឈនោះ ឈ យ្ ោះថ្វ  មយុខាវនិយ័ ។ (ទព័ំរ ៦៤៥) 
អនុវាទាធកិរណ៍ រប្មង ងប់រងំ្គបឈ់ោយ មថៈ ៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុោវនិយ័ 
២- សតិវិនយ័ 
៣- អមឡូហវិនយ័ 
៤- តស្ស បាបយិសិកា (ទព័ំរ ៦៤៦) 

ភិកខុ ប្ដលមនិលតូវបឈណឋ ញឈចញពីកប្នវង 
១- វុ្្ឍតបរា   =ភិកខុចា ់វ ាជាង 
២- ភណាឌគារិបកា  =ភិកខុអបករកាោវ ងំ  
៣- គ្ិលាបន្ន   =ភិកខុមានជងំ ឺ
៤- សង្ឃបតាលទធបសន្នសបន្ន = ភិកខុ ប្ដល នឈ នា នៈអពីំ ងឃ 
ឈល ោះឈោកជាពហុ សូតមានឧបការឈលចើនមានការបឈលងៀន លីនិង
អដឌកថ្វជាឈដើម (ទព័ំរ ៣៦៩) 

កបផយិភូម ិ៤ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- ឧស្ាវននតកិា 
២- បគានសិាទកិា 



 
 



៣- គ្ហបតកិា 
៤- សមមតកិា (ទព័ំរ ៤៣៧) 

ថ្វប មំហាវកិត័ ៤ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- មូលត 
២- រូថ 
៣- ឈផោះ 
៤- ដី (ទព័ំរ ៤៥០) 

បញ្ចកៈ រកមុធមព៌កួ ៥ 
ឧឈទធ កបុងភកិខុបាតិឈមាកខ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- និទានុបទទស   = ការ ប្មឋងល បដ់ឈំណើ រឈហតុ 
២- បារាជិកបុទទស  = ការ ប្មឋងល បអ់ាបតថ ិរាជកិ 
៣- សង្ោទិបសសុបទទស  = ការ ប្មឋងល បអ់ាបតថ ិងាទិឈ   
៤- អនយិតុបទទស   = ការ ប្មឋងល បអ់ាបតថិប្ដលមិនោច់ឈល ច 
៥- វិតាារុបទទស  = ការ ប្មឋងល ប់ឈ ចកឋពិីសាឋ រ (ទព័ំរ ៦) 

 មយតិ ងឃ មាន ៥ វរគរឺ ៖ 
១- សង្ឃចតុវគ្គ  =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ  ៤ អងគ 
២- សង្ឃបញ្ចវគ្គ   =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ  ៥ អងគ 
៣- សង្ឃទសវគ្គ   =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ  ១០ អងគ 
៤- សង្ឃវីសតិវគ្គ  =  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ  ២០ អងគ 
៥- សងឃ្អតិបរកវសីតិវគ្គ  ងឃប្ដលមានចនួំនភកិខុ ឈលើ ពី ២០ អងគឈ ើងឈៅ 
 បណាឋ  ងឃវរគទាងំ ៥ ពួកឈនាោះ (ទព័ំរ ១០) 

បុពវកិចច រឺកចិចរប ់ឧឈ  ថមាន ៥ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
 ក) ឆនទកាាន ំ   = ការល ប់ឆនធៈ 



 
 



 ែ) បារិសុទធកិាាន ំ  = ការល ប ់រ ុិទនិ 
 រ) ឧតកុាាន ំ   = ការល ប់រដូវ 
 ឃ) ភកិខុគ្ណន្ន  = ការរាប់ចនួំនភកិខុ 
 ង) ឱវាបទា   = ការផឋល់ដបូំនាយ ន (ទព័ំរ ៣៧) 

 ងឃកមយមិនកឈលមើក ឈោយទាកទ់ងនឹង មផតថិ ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- វតថុសម្បតត ិ
២- ញតតិសម្បតត ិ 
៣- អនុស្ាវនសម្បតត ិ
៤- សីោសម្បតតិ  
៥- បរិសាសម្បតតិ (ទព័ំរ ៥៨) 

បណឍ ក ឈែធើយ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- អាសិតតបណឌកៈ  = ឈែធើយឆកួតកាម  
២- ឧសយូបណឌកៈ  = ឈែធើយឈ ោះឈឡាោះ  
៣- ឱបកកមិកបណឌកៈ = ឈែធើយប្កឈភទ 
៤- បកខបណឌកៈ   = ឈែធើយលត ប់លត ិន  
៥- នបុំសកបណឌកៈ  = ឈែធើយពីកឈំណើ ត (ទព័ំរ ៥៩) 

ញតថិឈទា  ៥ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- វតថុអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់វតទុ 
២- សង្ឃអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់ ងឃ 
៣- បុគ្គលអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់បុរគល 
៤- ញតតអិបរាមសន ំ  = ការមិនល បញ់តថ ិ
៥- បចាា ញតតដិ្ឋបន ំ  = ការតងំញតថិខាងឈលកាយ (ទព័ំរ ៦៣) 

អនុ ាវនឈទា  មាន ៥ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%BD%E1%9E%93%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%B8%E1%9E%A7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%94%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%BD%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%80%E1%9F%88?__tn__=*NK*F


 
 



១- វតថុអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់វតទុ  
២- សង្ឃអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់ ងឃ 
៣- បុគ្គលអបរាមសន ំ  = ការមិនល ប់បុរគល 
៤- សាវន្នយ ហាបន ំ  = ការែូចសាវនវធិ ីឬវធិ ូីធរែូច  
៥- អកាបល សាវន ំ  = ការ ូធរែុ កាល (ទព័ំរ ៦៤) 

រឈបៀបោ ិកាខ មិនោច់ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
- បចចកាាស ឹ  = ែញុោំឈហើយ 
- បចចកខិស្ស ំ  = ែញុ នឹំងោ 
- មំ ធាបរសិ   = អបកចាឈំហើយនូវែញុ  ំ
- មំ ធាបរស្សស ិ  = អបកនឹងចានូំវែញុ  ំ
- យនននូ្នហំ បចចបកខយយ្ ំ = ឈបើដូឈចាប ោះ ែញុរំបផោី 
ឈ ល ករជាឈដើមឈនោះណាមួយ មិនចាតថ់្វការោ ិកាខ ឈទ ។ (ទព័ំរ ៧០) 

អងគជាតរួរដល់កមយ (ឈ ើងរងឹ) ឈោយឈ ចកឋីឧបតទមម ៥ យា៉ា ងរ ឺ 
១- ឈ ចកឋីឧបតទមមឈោយរារៈ 
២- ឈ ចកឋីឧបតទមមឈោយោមក 
៣- ឈ ចកឋីឧបតទមមឈោយមូលត 
៤- ឈ ចកឋីឧបតទមមឈោយែរល់ 
៥- ឈ ចកឋីឧបតទមមឈោយដងកូ វរមា ់ (ទព័ំរ ១២៩) 

អានិ ងសកឋនិ រប ់ភិកខុអបកលកាលកឋនិ រាបច់ាបត់ងំពីថ្ថងលកាលឈនាោះ រហូតមក
ទល់ថ្ថងឈោោះកឋនិ ភិកខុទាងំឡាយឈនាោះ នអានិ ងស ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- អន្នមនតចាបរា  = លតច់ឈៅណាមិន ចោ់ភិកខុផងោប  
២- អសោទានចាបរា = លតច់ឈៅណាមិន ចយ់កចីវរលរប់ឈៅតម 
៣- យាវទតថចីវរ ំ  = ទុកោក់អតឈិរកចីវរតមលតូវការ 



 
 



៤- គ្ណបភាជន ំ  = ឆ្នរ់ណឈភាជន ន 
៥- បយា ច តតថ ចីវរុបា្បទា តសមឹ អាវាបស សង្ឃស្ស ឧប្បននចីវរំ = ការ
ឈកើតឈ ើងថ្នចីវរកបុងទីឈនាោះ រឺចីវរប្ដល នឈកើតឈ ើងដល់ ងឃកបុង
អាវា ឈនាោះ (ឈោកលតូវ នចបំ្ណក) ។ (ទព័ំរ ២១០) 

ឈភ ជជៈ ប្ដលពួកភិកខុមានជងំរឺបផឆី្ន ់ន មាន ៥ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- សប្ប ិ  = ទឹកឈោោះរាវ 
២- នវនីត   = ទឹកឈោោះខាប ់
៣- បតល  = ឈលបង 
៤- មធ ុ  = ទឹកឃយុ  ំ
៥- ផាណិត =  ករអឈំៅ (ទព័ំរ ២៩៨) 

រ ថ្នទឹកឈោោះឈោមាន ៥ យា៉ា ង ឈៅថ្វ បញ្ចឈោរ  រឺ ៖ 
១- មីរ  ទឹកឈោោះល  ់ប្ដលឈទើបប្តរតឺពីឈោោះឈោ ទុកមិនឈលើ ពី ១ ថ្ថង 
២- ទធ ិ ទឹកឈោោះជូរប្ដលលតឈំចាល ទុកមនិឈលើ ពី ១   ថ ហ៍ 
៣- សប្ប ិ ទឹកឈោោះថ្វវ  ទឹកឈោោះប្ដលឈរចមអិនឈហើយយកឈលបងឈចញអពីំទឹក
ឈោោះប្ដល ល់ 
៤- បន្ននីត  ទឹកឈោោះខាប ់
៥- ឃត  ឈលបង  ណំល់ប្ដល នមកពីការឈធឝើ បផ ិ និងឈនានីត (ទុក
 លមាប់ជាឈលបងអុចលបទីប) (ទព័ំរ ៣០០) 

ពូជ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- មូលវីជ  = ពូជឈកើតពីឫ  
២- មនធវជី  = ពូជឈកើតអពីំឈដើម 
៣- ផលវុីជ  = ពូជឈកើតអពីំថ្វប ងំ  
៤- អគ្គវីជ  = ពូជឈកើតអពីំលតយួ  



 
 



៥- វីជវីជៈ  = ពូជឈកើតអពីំពូជ (ទព័ំរ ៣៥០) 
ឈភាជន ៥ យា៉ា ង រ ឺ៖ 
១- ឱទបន្ន  =  យ 
២- កោុាបសា = នំល  ់ 
៣- សតត ុ  = នំឈលកៀម ឬ ដូវ 
៤- មបចាា  = លត ី
៥- មំស ំ  = សាច់ (ទព័ំរ ៤១៨) 

អនថរាយកិធម៌ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កមមនតរាយិកធម ៌
២- កិបលសនតរាយិកធម៌ 
៣- វិបាកនតរាយិកធម ៌
៤- ឧបវាទនតរាយិកធម ៌
៥- បញ្ញតតិវីតកកមនតរាយកិធម៌ (ទព័ំរ ៥០៧) 

អបឈោកនកមយ ដល់នូវឋាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ឱសារណា 
២- និសា្រណា 
៣- ភណឌកមម  
៤- រពហមទណឌ 
៥- កមមលកខណៈ (ទព័ំរ ៥៣៤) 

ររុភណឍ  ៥ ពួករ ឺ៖ 
១) ររុភណឍ ពួកទី ១ មាន ២ រឺ ៖ 

 ១- អារាបោ  = អារាម 
 ២- អារាមវតថ ុ  = ទី ង់អារាម 



 
 



២) ររុភណឍ ពួកទី ២ មាន ២ រឺ ៖ 
 ១- វិហាបរា  = វហិារ 
 ២- វិហារវតថ ុ  = ទី ង់វហិារ 
៣) ររុភណឍ ពួកទី ៣ មាន ៤ រ ឺ៖ 
 ១- មបញ្ជោ  = ប្លរ 
 ២- បីឋ ំ  = តងំឬឈៅអី 
 ៣- ភិស ិ  = ពូក 
 ៤- ពិបោាហន ំ = ឈែបើយ 
៤) ររុភណឍ ពួកទី ៤ មាន ៩ រឺ ៖ 
 ១- បលាហកុមភ ី = ឆ្ប ឈំោហៈ 

 ២- បលាហភាណកំ = ែធោះឈោហៈ 
 ៣- បលាហវារកំ = កអមឈោហៈ 
 ៤- បលាហកដ្ដហ ំ  = ឈផើងឈោហៈ 
 ៥- វាស ិ   = កាបំិត 
 ៦- ផរសុ   = ប៉ាូវឈព 
 ៧- កុឋារ ី   = ដឹង 
 ៨- កទុាោបលា   = ចប 
 ៩- នោិទន ំ   = ពនាវ ក 
៥) ររុភណឍ ពួកទី ៥ មាន ៨ រឺ ៖ 

 ១- វលល ិ   = វលវិ 
 ២- បវឡ ុ   = ឫ ស ី
 ៣- មុញ្ជ ំ   = ឈមយ ដឈំណកទនាយ 
 ៤- បពវជ ំ   = ឈមយ យាបវង 



 
 



 ៥- តិណ ំ   = ឈមយ  
 ៦- មតតកិា   = ដី អិត 
 ៧- ទារុភណឌ ំ   = ឈលរឿងឈឈើ 
 ៨- មតតកិាភណឌ ំ  = ឈលរឿងដី អិត (ទព័ំរ ៥៤៨) 
ភិកខុអបកឈចាលនូវរូបិយៈ មានអងគ ៥ រឺ ៖ 
១- មិនដល់នូវឆនាធ រត ិ
២- មិនដល់នូវឈទាសារត ិ
៣- មិនដល់នូវឈមាហារត ិ
៤- មិនដល់នូវភយារត ិ
៥- ដឹងនូវរូបិយៈ ប្ដលែវួន នឈចាល និងមនិទានឈ់ចាល (ទព័ំរ ២៨៤) 

 មណកបផ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- អគ្គិបរចិិតំ  = ប្ផវឈឈើប្ដលឈរ ឈលមចឈោយឈភវើង 
២- សតថបរចិិតំ  = ប្ផវឈឈើប្ដលឈរ ឈលមចឈោយ ស្ត្សាថ  
៣- នមបរចិិតំ  = ប្ផវឈឈើប្ដលឈរ ឈលមចឈោយលកចក 
៤- អពីជំ   = ប្ផវឈឈើប្ដលោយ នលោប ់
៥- និពវដ្ដអពីជំ  = ប្ផវឈឈើប្ដលឈរយកលោប់ឈចញ (ទព័ំរ ៤២៤) 

កិរយិាទទួលលបឈរនលបកបឈោយអងគ ៥ យា៉ា ងរ ឺ៖  
១- វតទុ ប្ដលបុរ មានកមាវ ងំយា៉ា ងកណាថ ល លយមឈលើកឈ ើង ន 
២- អបកលបឈរន ទិតឈៅកបុងហតទ   
៣- អបកលបឈរន នបឈង្គអ នែវួនចូលមក 
៤- ឈទវតកថី មនុ សកថី  តឝតិរចាឆ នកថលីបឈរន 
៥- ភិកខុទទួលវតទុ ឈនាោះឈោយកាយកថី ឈោយវតទុជាបនឹ់ងកាយកថ ី(ទព័ំរ ៤៤៤) 

 ុរាមាន ៥ យា៉ា ងរ ឺ៖  



 
 



១-  ុរាឈធឝើឈោយឈមៅ 
២-  ុរាឈធឝើឈោយន ំ
៣-  ុរាឈធឝើឈោយ យ 
៤-  ុរាប្ដលឈរោក់ពូជ ុរា 
៥-  ុរាប្ដលឈរលបកបលពមឈោយឈលរឿងផសឈំផសងៗ (ទព័ំរ ៤៧២) 

ឈមរយ័ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- ទឹកលតបំ្ដលឈរឈធឝើឈោយទក ឈឈើ 
២- ទឹកលតបំ្ដលឈរឈធឝើឈោយប្ផវឈឈើ 
៣- ទឹកលតបំ្ដលឈរឈធឝើឈោយប្ផវចនធន៍ ឬឈរឈធឝើឈោយទឹកឃយុ  ំ
៤- ទឹកលតបំ្ដលឈរឈធឝើឈោយទឹកអឈំៅ 
៥- ទឹកលតបំ្ដលឈរលបកបលពមឈោយឈលរឿងផសឈំផសងៗ (ទព័ំរ ៤៧២) 

ឆកកៈ រកុមធមព៌ួក ៦ 
អាការប្ដលភិកខុ លតូវអាបតថ ិមាន ៦ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- អលជជតិា   = លតូវអាបតថិឈោយមនិមានឈ ចកឋីខាយ   
២- អញ្ជាណតា   = លតូវអាបតថិឈោយមនិដងឹ 
៣- កុកកុចចប្បកតតា  = លតូវអាបតថិឈោយឈ ចកឋ ីងសយ័ 
៤- អកបប្ិបយ កប្បយិសញ្ញតិា = លតូវអាបតថិឈោយ មាគ ល់ថ្វរួរកបុងវតទុ
មនិរួរ 

៥- កប្បិបយ អកប្បយិសញ្ញតិា =  លតូវអាបតថិឈោយ មាគ ល់ថ្វមិនរួរកបុង
វតទុ រួរ 

៦- សតិសបោាសា  = លតូវអាបតថិឈោយឈភវចភាវ ងំសាយ រតី (ទព័ំរ ៤៨) 
ការោ ិកាខ រប ់ភកិខុ  ទាក់ទងឈៅនឹងលបការ ៦ ែរ ឺ៖ 
១- ចតិថ 



 
 



២- ឈែតថ 
៣- កាល 
៤- លបឈយារ 
៥- បុរគល 
៦- វជិាននៈ (ទព័ំរ ៦៧) 

 មុោឌ នថ្នអាបតថ ិមាន ៦ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កាយ    
២- វាចា   
៣- កាយវាចា 
៤- កាយចិតថ   
៥- វាចាចតិថ  
៦- កាយវាចាចិតថ (ទព័ំរ ៨០) 

លបឈយារ មាវ ប់ ៦ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សាហតថិកបប្បយាគ្  = ឈ ចកឋីពាយាម មាវ បឈ់ោយថ្ដែវួនឯង 
២- និស្សគ្គយិប្បបយាគ្ = ឈ ចកឋីពាយាម មាវ បឈ់ោយការឈ ោះលរប្វង 
៣- អាណតតិកបប្បយាគ្ = ឈ ចកឋីពាយាម មាវ ប់ឈោយការបង្គគ ប់ឈរ 
៤- ថាវរប្បបយាគ្   = ឈ ចកឋីពាយាម មាវ បឈ់ោយវតទុជាប់ នយូរ 
៥- វិជាាមយប្បបយាគ្ = ឈ ចកឋីពាយាម មាវ បឈ់ោយការឈលបើវជិាជ  
៦- ឥទធិមយប្បបយាគ្ = ឈ ចកឋីពាយាម មាវ ប់ឈោយការឈលបើឫទនិ (ទព័ំរ ១១១) 

អាណតថកិបផឈយារ លបឈយារ មាវ ប់ឈោយការបញ្ញជ បង្គគ ប់ល ប់ឈលបើ មាន ៦  
យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 

១- វតថ ុ
២- កាល 



 
 



៣- ឱកាស 
៤- អាវុធ 
៥- ឥរយិាបថ 
៦- កិរិយាវិបសស (ទព័ំរ ១១២) 

លបភពថ្នអតិឈរកចីវរ មាន ៦ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- បោមចីវរ  = ចីវរឈធឝើអពីំ បំកឈឈើ 
២- កបា្សិកចីវរ = ចីវរឈធឝើអពីំកបា  
៣- បកាបសយ្យចីវរ = ចីវរឈធឝើអពីំ ូលត 
៤- កមពលចីវរ  = ចីវរឈធឝើអពីំឈរាម តឝ 
៥- សាណចីវរ  = ចីវរឈធឝើអពីំ បំកថ្ធយ 
៦- ភងគចីវរ      = ចីវរឈធឝើអពីំរប ់ចលមោុះទាងំ ៥ ខាងឈលើចូលោប  (ទព័ំរ ២១២) 

វធិានការទាក់ទងនឹងឧបចារ ីមា មាន ៦ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ភិកខុនីន ំអារាមប្បបវសន ំ = ការឲរពួកភិកខុ នីចូលកាន់អារាម 
២- ភិកខុននីំ បសន្នសន្នបចុឆន ំ = ការល បឈ់ នា នៈដល់ពួកភកិខុ នី 
៣- បរិវាសោនតាាបរាចនំ  = ការល បប់រវិា និងមានតថ 
៤- វស្សបចឆទ ំ   = ការោច់វ ា 
៥- និស្សយគាាហំ    = ការកានយ់កនិ សយ័ 
៦- បសន្នសនគាាហាទ ិ = ការកានយ់កឈ នា នៈជាឈដើម (ទព័ំរ ២៣៤) 

អឈំ ោះ ៦ លបឈភទឈនាោះរឺ  
១- អឈំ ោះប្ដលឈកើតពី មផកឈឈើ 
២- អឈំ ោះប្ដលឈកើតពីកបា  
៣- អឈំ ោះប្ដលឈកើតពី ូលត 
៤- អឈំ ោះប្ដលឈកើតពីឈរាម តឝ 



 
 



៥- អឈំ ោះប្ដលឈកើតឈ ើងពីថ្ធយ 
៦- អឈំ ោះឈកើតពីភងគ (ផសរំប ់ទាងំ ៥ ខាងឈដើមឈធឝើជាអឈំ ោះ) (ទព័ំរ ៣០៩) 

ឈ វៀក ពំត់ប្បបលរហ ទ ប្ដលបពឝជិតមិនរួរឈ វៀកតម មាន ៦ ប្បបរឺ ៖ 
១- ហតថិបសាណឌកំ = ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងលបឈមាយដរំ ី  
២- មចឆវាលកំ  = ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងកនធុយលត ី
៣- ចតុកកណណក ំ  = ឈ វៀកប្បបល ឈដៀងនឹងមុម ៤ លជងុ  
៤- តាលបណណកំ   = ល ឈដៀងនឹង វឹកឈតប ត  
៥- សតវលលិកំ   = ឈ វៀកប្បបឈ វៀកអង្គក ញ់ឈលចើនផបត់  
៦- សំបវលលិយ ំ  = ឈ វៀកប្បបនិងឈ វៀកកផនិ (ទព័ំរ ៥៩៧) 

ទឹកលជលក់ចីវរមាន ៦ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- មូលរជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពីឈមើម 
២- មនធរជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពីឈដើម 
៣- តចរជនំ = ទឹកលជលក់ឈកើតពី មផក 
៤- បតតរជនំ = ទឹកលជលកឈ់កើតពី វឹក 
៥- បុបផរជនំ = ទឹកលជលកឈ់កើតពីទក  
៦- ផលរជន ំ= ទឹកលជលក់ឈកើតពីប្ផវ (ទព័ំរ ៤៨៦) 

សតថកៈ រកមុធម៌ពកួ ៧ 
និទាន រឺទីកប្នវងបញ្ដតថ ិិកាខ បទរប ់លពោះ មភុទន មាន ៧ កប្នវងរឺ ៖ 
១- លកងុឈវសាលី 
២- លកងុរាជលរោឹះ 
៣- លកងុសាវតទ ី
៤- លកងុអា វ ី
៥- លកងុឈកា មភ ី



 
 



៦- ប្ដន កកៈ 
៧- ប្ដនភរគៈ (ទព័ំរ ៧៧) 

ពណ៌ចីវរមិនរួរឈលបើមាន ៧ យា៉ា ងរ ឺ៖  
១- សពវនីលកា   = ចីវរពណ៌ឈែៀវ ុទន 
២- សពវបតីកា   = ចីវរពណ៌ឈលឿង ុទន 
៣- សពវបលាហតិកា  = ចីវរពណ៌លកហម ុទន 
៤- សពវមបញ្ជដ្ឋកា  = ចីវរពណ៌ហងស ទ ុទន 
៥- សពវកណាហ   = ចីវរពណ៌ឈលយ  ុទន 
៦- សពវមហារងគរតាា  = ចីវរពណ៌លកហមលកឈដ ុទន 
៧- សពវមហាន្នមរតាា  = ចីវរពណ៌ឈលឿងទុ ុំទន (ទព័ំរ ៤៨៦) 

បណំងប្ដលមនិចង់ឲរភកិខុផងោប ោវ តចាកលពហយចាររ មាន ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- អបកាាសាធបិ្ាបយា  = បណំងនឹងឈជរ 
២- កោាធិបា្បយា  = បណំងនឹងឈធឝើកមយ 
៣- វុដ្ដាន្នធបិ្ាបយា  = បណំងនឹងឈចញចាកអាបតថ ិ
៤- ឧបបាសថដ្ឋបន្នធបិា្បយា = បណំងនឹងឈរៀបចឧំឈ  ថ 
៥- បវារណាឋបន្នធិបា្បយា = បណំងនឹងឈរៀបចបំវារណា 
៦- អនុវិជជន្នធិបា្បយា  = បណំងនឹងលសាវលជាវ 
៧- ធមមកថាធបិា្បយា  = បណំងនឹងឈ លធម ៌(ទព័ំរ ១៦០) 

ធញ្ដជាតិ ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សាល ិ  = ល ូវសាលី 
២- វីហ ិ  = ល ូវែាយ 
៣- យបវា  = ល ូវដឈំណើ ប 
៤- បគាធុបោ = ល ប្ង៉ា 



 
 



៥- កងគ ុ  = ឈពភ  
៦- វរបកា  = ឈ តឬ កួយ 
៧- កុរទូសបកា = ឈមយ ប្រលលក (ទព័ំរ ៤១៨) 

ញតថទុិតយិកមយ ប្តងដល់នូវឋាន ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ឱសារណា 
២- និសា្រណា 
៣- សមមត ិ
៤- ទាន 
៥- ឧទាារៈ 
៦- បទសន្ន 
៧- កមមលកខណៈ (ទព័ំរ ៥៣៨) 

ញតថចិតុតទកមយ ដល់នូវឋានទាងំ ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ឱសារណា 
២- និសា្រណា 
៣- សមមត ិ
៤- ទាន 
៥- និគ្គហៈ 
៦- សមនភុាសន 
៧- កមមលកខណៈ (ទព័ំរ ៥៤០) 

ររុកមយ ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សីោសមមត ិ  = កា នយត ីមា 
២- សោីសមហូនន ំ = ការដក ីមា 
៣- កឋិនទាន ំ  = ការឲរ ពំតក់ឋនិ 



 
 



៤- ចីវរទាន ំ  = ការឲរចីវរ 
៥- កឋិនទុាាបរា  = ការដកកឋិន 
៦- កុដ្ិវតថុបទសន្ន = ការ ប្មឋងទី លមាបស់ាងកុដ ិ
៧- វិហារវតថុបទសន្ន = ការ ប្មឋងទី លមាបស់ាងវហិារ 
ររុកមយទាងំ ៧ យា៉ា ងឈនោះ មិនរួរអបឈោកឈធឝើឈទ ចា ំចល់តូវប្ត ូធរញតថិ
ទុតយិកមយវាចា ឈធឝើប្តមា៉ាង ។ (ទព័ំរ ៥៤២) 

 មថៈប្ដល ងឃលតូវឲរឈដើមផរីងំ្គប់និងផសោះផាអធកិរណ៍ មាន ៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សមមុោវនិបយា ទាតបព្វា =  ងឃលតូវឲរ មយុខាវនិយ័ 
២- សតិវិនបយា ទាតបព្វា  =  ងឃលតូវឲរ តិវនិ័យ 
៣- អមឡូហវិនបយា ទាតបព្វា =  ងឃលតូវឲរអមូ ាវនិ័យ 
៤- បដ្ញិ្ជាយ កាបរតពវ ំ=  ងឃលតូវវនិិចឆយ័តម ករឈបឋជាញ រប ់ភិកខុអបកឈឆវើយ 
៥- បយភុយយ្សិកា =  ងឃលតូវវនិិចឆយ័តម ករខាងឈលចើនជាលបមាណ 
៦- តស្ស បាបយិសិកា =  ងឃលតូវឈធឝើឈទា តមកមយរប ់ភិកខុ ប្ដលលបលពឹតថ
ោមក 

៧- តិណវតាារបកា =  ងឃលតូវវនិិចឆ័យឲរពួកភិកខុ ប្ដលវវិាទទា ់ប្ទងោប  
លុបោងប ំត ់ ឈហើយអត់ឱនោប ឈៅវញិឈៅមក ដូចជាលរបមូលតោមក 
ឈោយឈមយ  (ទព័ំរ ៦៤៣) 

កមយ ៧ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- តជជនីយកមយ 
២- និយ សកមយ 
៣- ប ឝ ជនីយកមយ 
៤- បដសិារណីយកមយ 
៥- ឧឈកខបនីយកមយ ៣ (ទព័ំរ ១៦២) 



 
 



វនិយកមយឈោយអាការ ៧ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- រប ់ប្ដលឈរឈធឝើឲរជាវតទុ រួរ 
២- រប ់ប្ដលភិកខុ នទទួលឈហើយឈធឝើឲរជារប ់រួរ 
៣- រប ់ប្ដលភកិខុ ឈលើកឈ ើង ឬ នបឈង្គអ នឈៅជិត ឈដើមផឈីធឝើឲរជារប ់រួរ  
៤- ភិកខុ ឈៅកបុងហតទ  ឈហើយឈធឝើ 
៥- ភិកខុឆ្ន់រួចឈហើយឈទើបឈធឝើ  
៦- រប ់ប្ដលភកិខុឆ្ន់ឈហើយហាមឈភាជនឈហើយ មនិទាន់ឈលកាកចាកអា នៈ
ឈហើយឈធឝើ 

៧- រប ់ប្ដលភកិខុមនិឈ លថ្វ រប ់អ ់ទាងំឈនោះរួរឈហើយ (ទព័ំរ ៤២៤) 
អដឌកៈ រកមុធម៌ពកួ ៨ 

 ីមានិមិតថ ៨ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- បពវតនិមតិត ំ  = ភបជំានិមតិថ 
២- បាសាណនិមតិត ំ = ថយជានិមតិថ 
៣- វននិមតិត ំ  = ថ្លពជានិមតិថ 
៤- រុកខនិមិតត ំ  = ឈដើមឈឈើជានិមិតថ 
៥- មគ្គនមិិតត ំ  = ផវូ វជានិមតិថ 
៦- វមមិកនិមតិត ំ  = ដបូំកជានិមិតថ 
៧- នទិនមិិតត ំ  =  ធឹងជានិមិតថ 
៨- ឧទកនិមតិត ំ  = ទឹកជានិមិតថ (ទព័ំរ១៩) 

ឧប មផទាទាងំ ៨ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- ឯហិភិកខឧុបសម្បទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនលត ់ចឈំ ោះ
កុលបុលតយា៉ា ងឈនោះថ្វ “អបកចូរមកជាភិកខុ ចុោះ” កុលបុលតឈនាោះកដ៏ល់លពម
ឈោយភាពជាភិកខុ  ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ ឯហិភិកខុឧប មផទា ។ 



 
 



២- សរណគ្មនូបសម្បទា = ឧប មផទាឈោយលោន់ប្តទទួលលពោះថ្លត
 រណរមន៍ ៣ ដងថ្វ “ពុទធ ំ សរណ ំ គ្ចាាមិ = ែញុ លំពោះករុណា ូមដល់
នូវលពោះពុទនជាទីពឹងទីរលឹក” ជាឈដើម ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ  រណរមនូប-
 មផទា ។ 

៣- ឱវាទប្បដ្ិគ្គហណូបសមប្ទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទន
អនុញ្ញដ តដល់លពោះមហាក សបឈតទរ ឈោយឲរទទួលនូវឱវាទ ឧប មផទា
ឈនោះ ឈៅថ្វ ឱវាទបផដិរគហណូប មផទា 

៤- បញ្ជហព្ោករណបូសម្បទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទន
អនុញ្ញដ តដល់ឈសា កសាមឈណរប្ដលមានលពោះជនយ ៧ វ ា ឈោយលទង់
 ួរបញ្ញា អ ុភ ១០ ឈៅឈពលប្ដលសាមឈណរឈនោះឈដើរចស្ត្ងកមតមលពោះអងគ 
ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ បញ្ញា ពាករណូប មផទា 

៥- អដ្ឋគ្រុធមមប្បដ្ិគ្គហណូបសមប្ទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទន
លបទានដល់លពោះនាងមហាបជាបតឈិោតម ី ឈៅឈោោោរសាោ កបុងថ្លព
មហាវន័ ឈោយឲរទទួលនូវររុធម ៌៨ យា៉ា ង ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ អដឌ-
ររុធមយបផដិរគហណូប មផទា 

៦- ទូបតន ឧបសម្បទា = ឧប មផទាប្ដលលពោះ មាយ  មភុទនអនុញ្ញដ តដល់
លពោះនាងអឌណកា ីរណិកា ឈោយឈលបើនូវទូតឈៅ ឧប មផទាឈនោះ ឈៅថ្វ 
ទូឈតន ឧប មផទា 

៧- អដ្ឋវាចកិូបសម្បទា = ឧប មផទារប ់ភកិខុ នីឈោយទទួលញតថចិតុតទ-
កមយវាចាអពីំភិកខុ នី ងឃផង ញតថិចតុតទកមយវាចាអពីំភកិខុ ងឃផង ឧប មផទា 
ឈនោះ ឈៅថ្វ អដឌវាចកូិប មផទា 

៨- ញតតិចតតុថកមមបូសម្បទា = ឧប មផទាប្ដលមានកមយវាចា ៣ ដង ជា
រលមប់ ៤ ដងនឹងញតថិ ប្ដលលបលពឹតថឈៅកបុង មយ័បចចុបផនប ឧប មផទា 



 
 



ឈនោះ ឈៅថ្វ ញតថិចតុតទកមយូប មផទា (ទព័ំរ ៥៧) 
រឈបៀបោ ិកាខ  មានការល បថ់្វែវួនជាលរហ ទជាឈដើម មាន ៨ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- គ្ិហតីិ មំ ធាបរហ ិ  = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាលរហ ទចុោះ 
២- ឧបាសបកាត ិម ំធាបរហ ិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាឧ  កចុោះ 
៣- អារាមិបកាត ិមំ ធាបរហ ិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាអារាមកិចុោះ 
៤- សាមបណបរាតិ មំ ធាបរហ ិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាសាមឈណរចុោះ 
៥- តិតថិបយាតិ មំ ធាបរហ ិ  = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាតិរ ទយិចុោះ 
៦- តិតថយិសា្វបកាតិ មំ ធាបរហិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វជាសាវក័តិរ ទយិចុោះ 
៧- អស្សមបណាតិ មំ ធាបរហ ិ = អបកចូរចាែំញុថំ្វមនិប្មនជា មណៈចុោះ 
៨- អសក្យបុតតបិយាត ិម ំធាបរហ ិ= អបកចូរចាែំញុថំ្វមិនប្មនជា ករបុលតយ៍ិចុោះ 
(ទព័ំរ ៦៨ ចូរឈមើលបប្នទមរឈបៀបោ ិកាខ  ១៤ យា៉ា ង, និង ៤ យា៉ា ងឈផសង
ឈទៀត កបុងពួកធមឈ៌នាោះៗ) 

ររុធម៌ ៨ យា៉ា ង រឺ ៖ 
១- ភិកខុ នី ូមផឧីប មផទា នមួយរយវ ាឈហើយ ក៏លតូវប្តថ្វឝ យ បងគឈំលកាក
ទទួលឈធឝើអញ្ជលិកមយ សាមចិិកមយចឈំ ោះភកិខុ ប្ដលឈទើបនឹង យឧប មផ
ទាកបុង ថ្ថងឈនាោះ ធម៌ឈនោះភិកខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុំ
លបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ ជីវតិ 

២- ភិកខុ នីមិនលតូវឈៅចាវំ ាកបុងអាវា ប្ដលោយ នភិកខុ ឈ ើយ ធមឈ៌នោះភិកខុ នីលតូវ
ឈធឝើ  កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជីវតិ 

៣- ភិកខុ នីលតូវល ថ្វប ធម៌ ២ លបការ រឺ ួរឧឈ  ថ ចូលឈៅសាឋ ប់ឱវាទអពីំ 
 មាប កភ់ិកខុ ងឃរាល់កនវោះប្ែ ធម៌ឈនោះ ភិកខុ នីលតវូឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព 
រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជីវតិ  

៤- ភិកខុ នីឈៅចា ំវ ារួចឈហើយ លតូវបវារណាកបុង មាប ក ់ងឃទាងំ ២ ពួកឈោយ 



 
 



សាទ នទាងំ ៣ រឺឈឃើញ កថី ឮកឋី រឈងកៀ កឋី ធម៌ឈនោះភិកខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ 
ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាប អ ់ជីវតិ 

៥- ភិកខុ នីលតូវររុកាបតថិឈហើយ របផលីបលពឹតថបកខមានតថកបុង មាប ក់ ងឃទាងំ ២ 
ពួក ធម៌ឈនោះភិកខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវង
ដរាបអ ់ជីវតិ  

៦- ភកិខុ នីលតូវជួយប្ ឝងរកឧប មផទាកបុង មាប ក ់ងឃទាងំ ២ ពួក ដល់ ិកាខ
មានាប្ដល  ន ិកា ិកាខ កបុងធមទ៌ាងំ ៦ លបការលរប់ ២ ឆ្ប ឈំហើយ ធម៌
ឈនោះភិកខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរពរាបអ់ានបូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់
ជីវតិ 

៧- ភិកខុ នីមនិលតូវឈជរ មិនលតូវលបឈទច ភិកខុ ឈោយបរយិាយណាមួយឈ ើយ ធម៌
ឈនោះភិកខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់
ជីវតិ  

៨- តងំពីថ្ថង (ប្ដល នឧប មផទាឈនោះឈៅ) ភិកខុ នីលតូវប្ត សាឋ ប់បង្គគ បភ់ិកខុ  ឯ
ភិកខុមនិលតូវសាឋ បប់ង្គគ ប់ភកិខុ នីវញិឈទ ធម៌ឈនោះភិកខុ នីលតូវឈធឝើ កាក រៈ ឈោរព 
រាប់អាន បូជា កុលំបលពឹតថកនវងដរាបអ ់ជីវតិ (ទព័ំរ ៧៨) 

មាតកិាឈដើមផឈីោោះកឋនិ មាន ៨ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- បកកមននតិកា = កឋនិឈោោះឈល ោះការឈចៀ ឈចញឈៅជាកណំត ់
២- នដិ្ដាននតិកា = កឋិនឈោោះឈល ោះការឈធឝើចីវរ ឈលមចជាកណំត ់
៣- សននិដ្ដាននតកិា = កឋិនឈោោះឈល ោះការ នបិោឌ នជាកណំត ់
៤- ន្នសននតកិា = កឋិនឈោោះឈល ោះការវនិា ឈៅជាកណំត ់
៥- សវននតកិា = កឋិនឈោោះឈល ោះការឮដណឹំងជាកណំត ់
៦- អាសាវបចឆទិកា = កឋិនឈោោះឈល ោះអ ់ឈ ចកឋ ីងឃមឹ 
៧-សោីតិកកមននតកិា = កឋនិឈោោះឈល ោះការកនវងឈែតថកឋិនជាកណំត ់



 
 



៨- សហពុ្វោរា = កឋិនឈោោះឈល ោះ ងឃលពមោប ឈោោះ (ទព័ំរ ២១១) 
ចីវរោច់អធិោឌ ន ឈោយឈហតុការណ៍ ៨ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- អញ្ញសស្ ទាបនន  = ឈោយឲរដល់អបកដថ្ទ 
២- អចឆនិទតិាា គ្ហបណន  = ឈោយឈចារដឈណឋើ មយក 
៣- វិស្ាសគ្គហបណន  = ឈោយការយកកបុងការ បិទនសាប ល 
៤- ហនី្នយាវតតបនន  = ឈោយលត ប់ឈៅហីនឈភទ 
៥- សិកាាបចចកាាបនន  = ឈោយការឈ លោ ិកាខ  
៦- កាលកិរិយាយ  = ឈោយការឈធឝើមរណកាល 
៧- លិងគបរិវតតបនន  = ឈោយការប្លបលបលួឈភទ 
៨- បចចទុធរបណន   = ឈោយការដកអធោិឌ ន (ទព័ំរ ២១៥) 

ឈហតុប្ដលនាឲំរចីវរឈកើតឈ ើង មាន ៨ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សីោយំ បទត ិ   = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនកបុង ីមា 
២- កតកិាយ បទត ិ  = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនតមកតកិា 
៣- ភិកាាបញ្ញតតិយា បទតិ  = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនតមភិកាខ បញ្ដតថ ិ
៤- សង្ឃស្ស បទត ិ   = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ ងឃ 
៥- ឧភបតាសង្ឃស្ស បទតិ  = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ឧភឈត ងឃ 
៦- វស្សំ វុដ្ឋសង្ឃស្ស បទតិ = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់ ងឃចាវំ ា 
៧- អាទសិ្ស បទត ិ   = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនឈៅចឈំ ោះ 
៨- បុគ្គលស្ស បទត ិ = ចីវរប្ដលឈរលបឈរនដល់បុរគល (ទព័ំរ ២៣២) 

ទឹក ន ៨ យា៉ា ងឈនោះរ ឺ៖ 
១- អមពបាន ំ  = ទឹកប្ផវសាឝ យ 
២- ជមពបុាន ំ  = ទឹកប្ផវលពីង 
៣- បចាចបាន ំ  = ទឹកប្ផវឈចកមានលោប ់



 
 



៤- បោចបាន ំ  = ទឹកប្ផវឈចកឥតលោប ់
៥- មធកបាន ំ  = ទឹកប្ផវល រ ំ
៦- មុទទិកបាន ំ  = ទឹកប្ផវច័ន 
៧- សាលូកបាន ំ = ទឹកលកឳឈូក 
៨- ផារសុកបាន ំ  = ទឹកប្ផវមា៉ា កល់ ង (ទព័ំរ ៤៤៨) 

 ងឃលតូវទក ប់ លតដល់ឧ  ក លបកបឈោយអងគ ៨ លបការ រឺ ៖ 
១- ឧ  កពាយាមឈដើមផនឹីងមនិឲរភិកខុទាងំឡាយ នោភ 
២- ពាយាមឈដើមផមីិនឲរភិកខុទាងំឡាយ នលបឈយាជន ៍
៣- ពាយាមឈដើមផមីិនឲរភិកខុទាងំឡាយ នទីលឈំៅ 
៤- ឈជរលបឈទចពួកភកិខុ 
៥- បបំ្បកពួកភិកខុឲរប្បកចាកពួកភិកខុ  
៦- ឈ លតិោះឈដៀលលពោះពុទន 
៧- ឈ លតិោះឈដៀលលពោះធម៌ 
៨- ឈ លតោិះឈដៀលលពោះ ងឃ (ទព័ំរ ៥៣៩) 

នវកៈ រកមុធម៌ពកួ ៩ 
បញ្ដតថិវធិី  នដល់ បញ្ដតថិ ៩ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- បញ្ញតត ិ
២- អនបុ្បញ្ញតត ិ
៣- អនុប្បននបប្ញ្ញតត ិ
៤- សពវតថបប្ញ្ញតត ិ
៥- បបទសប្បញ្ញតត ិ
៦- សាធារណបប្ញ្ញតត ិ
៧- អសាធារណប្បញ្ញតតិ 



 
 



៨- ឯកបតាបញ្ញតត ិ
៩- ឧភបតាបញ្ញតតិ (ទព័ំរ ៧៨) 

បណីតឈភាជន ៩ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- សប្ប ិ  = ទឹកឈោោះថ្វវ  
២- នវនតីំ   = ទឹកឈោោះខាប ់
៣- បតល ំ  = ឈលបង 
៤- មធ ុ  = ទឹកឃយុ  ំ
៥- ផាណតិ ំ =  ករអឈំៅ 
៦- មបចាា  = លត ី
៧- មំស ំ  = សាច ់
៨- មីរ ំ  = ទឹកឈោោះល  ់ 
៩- ទធិ  = ទឹកឈោោះជូរ  (ទព័ំរ ៤៣៩) 

មហាផល ៩ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- តាល  = ប្ផវឈតប ត 
២- ន្នឡិបករ = ប្ផវដូង 
៣- បនស  = ប្ផវែបុរណាងំ 
៤- លពុជ  = ប្ផវែបុរ មវ 
៥- អលាព ុ = ប្ផវឈោវ ក 
៦- កុមភណឌ = ប្ផវឈពភ  
៧- បុសផល = ប្ផវលត ក ់
៨- តិបសុ  = ប្ផវឪ ឹក 
៩- ឯលាឡកុ = ប្ផវលតឡាច (ទព័ំរ ៤៤៧) 

ញតថកិមយ ប្តងដល់នូវឋាន ៩ យា៉ា ងរឺ ៖ 



 
 



១- ឱសារណា 
២- និសា្រណា 
៣- ឧបបាសថ 
៤- បវារណា 
៥- សមមត ិ
៦- ទាន 
៧- បដ្ិគ្គហៈ 
៨- បចចកុក្្ឍនៈ 
៩- កមមលកខណៈ (ទព័ំរ ៥៣៥) 

ចណំង មាន ៩ យា៉ា ងរ ឺ៖  
១- អនទុពនធនៈ   = ចណំងឈខាប ោះ 
២- សងាលិកពនធនៈ  = ចណំងលចវាក់  
៣- រជ្ជុពនធនៈ   = ចណំងប្ែស  
៤- គាមពនធនៈ   = ចណំងល ុក 
៥- និគមពនធនៈ  = ចណំងនិរម  
៦- នគរពនធនៈ   = ចណំងលកងុ  
៧- បុរសិគុត្តិពនធនៈ  = ចណំងឈវប 
៨- ជ្នបរពនធនៈ  = ចណំងជនបទ 
៩- រីបពនធនៈ   = ចណំងឈកាោះ  (ទព័ំរ ១០៦) 

ទសកៈ រកមុធម៌ពកួ ១០ 
ទឹក ុកកៈ ឬទឹកកាម (ទស សុកាានិ) មាន ១០ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- នីល ំ  = ទឹក ុកកៈពណ៌ឈែៀវ 
២- បីតក ំ  = ទឹក ុកកៈពណ៌ឈលឿង 



 
 



៣- បលាហិតក ំ = ទឹក ុកកៈពណ៌លកហម 
៤- ឱទាតំ   = ទឹក ុកកៈពណ៌   
៥- តកកវណណ ំ = ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹកឈោោះខាប ់
៦- ទកវណណ ំ = ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹក 
៧- បតលវណណ ំ = ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចឈលបង 
៨- មីរវណណ ំ = ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹកឈោោះល  ់ 
៩- ទធិវណណ ំ = ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹកឈោោះជូរ 
១០- សប្បិវណណ ំ = ទឹក ុកកៈពណ៌ដូចទឹកឈោោះថ្វវ  (ទព័ំរ ៤២៩) 

លកខណៈបិទ ងំអាបតថ ិងាទិឈ   មានមាតកិា ១០ យា៉ា ងរឺ ៖ 

១- អាបតតិ ច បហាត ិ = មានអាបតថ ិ

២- អាបតតិសញ្ញ ីច  = មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វអាបតថ ិ

៣- បកតបតាា ច បហាត ិ = មានែវួនលបលកត ី

៤- បកតតតសញ្ញី ច = មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមានែវួនជាលបលកត ី

៥- អននតរាយិបកា ច បហាត ិ = ជាអបកមនិមានអនថរាយ 

៦- អននតរាយិកសញ្ញី ច = មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វជាអបកមនិមានអនថរាយ 

៧- បហ ុច បហាត ិ = មាន មតទភាព 

៨- បហុសញ្ញី ច  = មានឈ ចកឋ ីមាគ ល់ថ្វមាន មតទភាព 

៩- ឆាបទតុកាបោ ច បហាត ិ = មានបណំងបិទ ងំ 

១០- ឆាបទត ិច    = បទិ ងំ (ទព័ំរ ១៨៦) 



 
 



អនថរាយទាងំ ១០ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- អនថរាយពីឈ ឋច 
២- អនថរាយពីឈចារ 
៣-អនថរាយពីឈភវើង 
៤- អនថរាយពីទឹក 
៥- អនថរាយពីមនុ ស 
៦- អនថរាយពីអមនុ ស 
៧- អនថរាយពី តឝសាហាវ 
៨- អនថរាយពីអា ិរ ភ ិ 
៩- អនថរាយដល់ជីវតិ 
១០- អនថរាយដល់លពហយចាររ (ទព័ំរ ១៨៨) 

កលមាល លមាបល់កាលឈដក មាន ១០ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ភិស ិ   = ពូក 
២- វិលិមកិា   = លទនាប ់
៣-ឧតតរតថរណ ំ  = កលមាលប្លរតងំ 
៤- ភុមមតថរណ ំ  = កលមាលដ ី
៥- តដ្ដអកិា   = កឈនធល 
៦- ចមមមបណាឌ  = កណំត់ប្ ផក 
៧- និសីទនំ   = កលមាលអងគុយ 
៨- បចចតថរណ ំ  = ឈលរឿងកលមាល 
៩- តិណសណាាបរា = កលមាលឈមយ  
១០- បណណសណាាបរា  = កលមាល វឹកឈឈើ (ទព័ំរ ៣៦៤) 

អកបផយិម ំៈ រសឺាច់ប្ដលបពឝជតិមនិរួរឆ្ន់ មាន ១០ យា៉ា ងរ ឺ៖  



 
 



១- មនុស្សមំស ំ  = សាច់មនុ ស 
២- ហតថិមំស ំ  = សាច់ដរំ ី
៣- អស្សមំស ំ  = សាច់ឈ ោះ 
៤- សុនមមសំ ំ  = សាច់ប្ឆក 
៥- អហមិំស ំ  = សាច់ព ់ 
៦- សីហមំស ំ  = សាច ី់ហៈ 
៧- អចឆមសំ ំ  = សាច់ខាវ ឃយុ  ំ
៨- ព្យគ្្ឃមំស ំ  = សាច់ខាវ ធ ំ
៩- ទីបមិំស ំ  = សាច់ខាវ ដបំង 
១០- តរចឆមំស ំ  = សាច់ខាវ រែិន (ទព័ំរ ៤២០) 

រតនៈ ១០ លបការឈនាោះរឺ ៖  
១- មុតាា   = ប្កវមុកាឋ  
២- មណ ិ  = ប្កវមណី  
៣- បវឡុរយិ  = ប្កវថ្ពទូររ  
៤- សងខ   =  ័ងខ 
៥- សិលា   = ប្កវ ិោ  
៦- សវាឡ  = ប្កវលប ល  
៧- រជត   = ល ក ់

៨- បហម   = មា   
៩- បលាហតិងគ  = តផូងទទឹម  
១០- មសារគ្លល   = ឈពលជប្ភបកឆ្យ  (ទព័ំរ ៥៦៣) 

អាបតថនិិ សរគយិ ចតិថិយៈ ១០០ ទាក់ទងនឹងការ ុ ំលត ១០ លបឈភទ ដផតិថ្វ 
 លត ១ លបឈភទ ប្ចកឈចញជា ១០ យា៉ា ងរ ឺ៖ 



 
 



១- អពនធនំ បចតាបបត ិ  = ភិកខុ ុ ំលតឥតចណំង 
២- ឯកពនធន ំបចតាបបតិ  = ភិកខុ ុ ំលតមានចណំង ១ 
៣- ទុពនធនំ បចតាបបត ិ  = ភិកខុ ុ ំលតមានចណំង ២ 
៤- តិពនធនំ បចតាបបត ិ  = ភិកខុ ុ ំលតមានចណំង ៣ 
៥- ចតុពវនធន ំបចតាបបត ិ  = ភិកខុ ុ ំលតមានចណំង ៤ 
៦- អពនធបន្នកាស ំបចតាបបត ិ = ភិកខុ ុ ំលតឥតទីចណំង 
៧- ឯកពវនធបន្នកាស ំបចតាបបត ិ= ភិកខុ ុ ំលតមានទីចណំង ១ 
៨- ទុពវនធបន្នកាសំ បចតាបបត ិ = ភិកខុ ុ ំលតមានទីចណំង ២ 
៩- តិពវនធបន្នកាសំ បចតាបបត ិ = ភិកខុ ុ ំលតមានទីចណំង ៣ 
១០- ចតុពវនធបន្នកាសំ បចតាបបតិ = ភិកខុ ុ ំលតមានទីចណំង ៤ (ទព័ំរ ២៩៦) 

ឯកាទសកៈ រកុមធម៌ពកួ ១១ 
វបិតថិ ីមា ១១ យា៉ា ងឈនោះរឺ ៖ 
១- អតិមទុទកា  =  ីមាតូចឈពក 
២- អតមិហត ី  =  ីមាធឈំពក 
៣- មណឌនមិតិាា  =  ីមាោច់និមតិថ 
៤- ឆាយានិមតិាា  =  ីមាមានល ឈមាលជានិមិតថ 
៥- អនិមតិាា  =  ីមាមិនមាននិមតិថ 
៦- ពហសិីបម ឋតិា សមមតា= ីមាប្ដល នយតឈោយឈរឈៅខាងឈលៅ ីមា 
៧- នទិយា សមមតា =  ីមាប្ដល នយតកបុង ធឹង 
៨- សមុបទទ សមមតា =  ីមាប្ដល នយតកបុង មុលទ 
៩- ជាតស្សបរ សមមតា =  ីមាប្ដល នយតកបុងជាតល ោះ 
១០- សោីយ សីម ំ សមភិនទបនតន សមមតា =  ីមាប្ដល នយតទមាវ យ ីមា
ឈោយ ីមា 



 
 



១១- សីោយ សីមំ អបជ្ោតថរបនតន សមមតា  ីមាប្ដល នយតលរប ីមា
ឈោយ ីមា (ទព័ំរ ១៥) 

អតរសកៈ រកុមធមព៌ួក ១៣ 
 មុោឌ នអាបតថិទាងំអ ់មានឈ យ្ ោះឈៅ ១៣ យា៉ា ងរឺ ៖  
១- បឋមបារាជិកសមដុ្ដាន 
២- អទនិ្នាទានសមដុ្ដាន 
៣- សញ្ចរិតតសមដុ្ដាន 
៤- សមនភុាសនសមដុ្ដាន 
៥- កឋិនសមដុ្ដាន 
៦- ឯឡកបលាមសមដុ្ដាន 
៧- បទបសាធមមសមដុ្ដាន 
៨- អទាានសមដុ្ដាន 
៩- បថយ្យសតថសមដុ្ដាន 
១០- ធមមបទសន្នសមដុ្ដាន 
១១- ភតូាបរាចនសមដុ្ដាន 
១២- បចារីវុដ្ដាបនសមដុ្ដាន 
១៣- អននុញ្ជាតសមដុ្ដាន (ទព័ំរ ៨២) 

ទីមានឈហតុទា ់ មាន ១៣ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- កប្នវងជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝល ឈមាចលកហម 
២- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝកឈណថ ៀរ 
៣- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝកណថុ រ 
៤- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝព ់ 
៥- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝែធួយ 



 
 



៦- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក តឝប្កអប 
៧- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកដរំ ី
៨- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកឈ ោះ 
៩- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួក ីហៈ 
១០- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកខាវ ធ ំ
១១- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកខាវ ដបំង 
១២- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកខាវ ឃយុ  ំ
១៣- ជាទីអាល ័យឈៅថ្នពួកខាវ រែិន (ទព័ំរ ១៥១) 

ចតុទធសកៈ រកមុធម៌ពួក ១៤ 
រឈបៀបោ ិកាខ  មានការោលពោះពុទនជាឈដើម មាន ១៤ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ពុទធំ បចចកាាម ិ   = ែញុ ូំមោលពោះ មាយ  មភុទន 
២- ធមម ំបចចកាាម ិ   = ែញុ ូំមោលពោះធម ៌
៣- សង្ឃំ បចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោលពោះ ងឃ 
៤- សិកខំ បចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោ ិកាខ  
៥- វិនយ ំបចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោវនិយ័ 
៦- បាតបិោកខំ បចចកាាមិ  = ែញុ ូំមោ តិឈមាកខ 
៧- ឧបទទស ំបចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោឧឈទធ  
៨- ឧបជោ្យ ំបចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោឧបជាយ៍ 
៩- អាចរយិំ បចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោអាចាររ 
១០- សទធិវិហារិកំ បចចកាាម ិ = ែញុ ូំម ទនិវហិារកិ 
១១- អបនតវាសិកំ បចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោអឈនថវា ិក 
១២- សោនបុជោ្យក ំបចចកាាម ិ = ែញុ ូំមោបពឝជតិរួមឧបជាយ៍ 
១៣- សោន្នចរយិកំ បចចកាាម ិ = ែញុ ូំមោបពឝជតិរួមអាចាររ 



 
 



១៤- សរពហមចារឹ បចចកាាម ិ  = ែញុ ូំមោ លពហយចារ ី 
(ទព័ំរ ៦៨ ចូរឈមើលបប្នទមរឈបៀបោ ិកាខ  ៨ យា៉ា ង, និង ៤ យា៉ា ងឈផសង
ឈទៀត កបុងពួកធមឈ៌នាោះៗ) 

ភតថមាន ១៤ យា៉ា ងរឺ  
១- សង្ឃភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនចឈំ ោះ ងឃ 
២- ឧបទទសភតត = ភតថប្ដលឈរឧទធិ យកភិកខុ មួយរូប ពីររូប ...អពីំ ងឃ 
៣- និមនតនភតត = ភិកខុ ប្ដលឈរនិមនថភិកខុយកឈៅលបឈរន 
៤- សលាកភតត = ភតថប្ដលឈរ រឈ រឈ យ្ ោះជាបស់ាវ កោក់រួមោប ឈហើយ
ឲរភិកខុចាបយ់កតមចបំ្ណក 

៥- បកខិកភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនកបុងថ្ថងបកស រកឺនវោះប្ែខាងរឈនាច
ឬឈែបើត ថ្ថងណាមួយឈលៅពីថ្ថងឧឈ  ថជាឈដើម,  

៦- ឧបបាសថិកភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនកបុងថ្ថងឧឈ  ថ 
៧- បាដ្ិបទិកភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនកបុងថ្ថង  ដបិទ រឺថ្ថង ១ ឈកើត ឬ ១ ឈរាច  
៨- អាគ្នតុកភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនដល់ភិកខុមកដល់ថយ ី
៩- គ្មកិភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនដល់ភិកខុអបកឈធឝើដឈំណើ រឈៅ 
១០- គ្លិានភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនដល់ភិកខុមានជងំ ឺ
១១- គ្ិលានុបដ្ដាកភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនដល់ភកិខុអបកបឈលមើភិកខុឈ ឺ
១២- ធុវភតត = ភតថប្ដលឈរលបឈរនជានិចច (និចចភតថ) 
១៣- កុដ្ិកភតត = ភតថប្ដលទាយកសាងកុដថិ្វឝ យ ងឃឈហើយ ថ្វឝ យជា
និចចយា៉ា ងឈនោះថ្វ ឈោកមាច  ់ទាងំឡាយឈៅកបុងឈ នា នៈរប ់ពួកែញុ  ំ
លពោះករុណា  ូមទទួលភតថរប ់ពួកែញុ លំពោះករុណាប៉ាុឈណាត ោះ 

១៤- វារកភតត = ភតថប្ដលទាយកថ្វឝ យថ្វ ពួកែញុ លំពោះករុណាទវ  ់បឋូ រឈវនោប
ទនុំកបលមុងពួកភិកខុ  កបុង ម័យប្ដលរកចង្គា នល់ ំក (ទព័ំរ ៥៩០) 



 
 



បណត រសកៈ រកុមធម៌ពួក ១៥ 
ទីទុកថ្លតចីវរប្ដលមានប្ចងកបុងលពោះ លី មាន ១៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- គាម  = ល ុក 
២- និបវសន = លឈំៅឋាន 
៣- ឧបទាោសិត = ោវ ងំ 
៤- អដ្ដអ  = បញ្ញច  
៥- ោឡ  = សាោ 
៦- បាសាទ = ល សាទ 
៧- ហមមយិ  = ឈរាង 
៨- ន្នវា  =  ឈំៅ 
៩- សតថ  = ទីឈយួញ 
១០- បមតត  = ប្ល  
១១- ធញ្ញករណ = ោនល ូវ 
១២- អារាម =  ួន 
១៣- វិហារ  = វហិារ 
១៤- រុកខមូល = រល់ឈឈើ 
១៥- អបជោ្កាស = ទីវាល (ទព័ំរ ២២៧) 

 ីមា ១៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- មណឌសីោ 
២- ឧបចារសីោ 
៣- សោនសំវាសសោី 
៤- អវិប្បវាសសីោ 
៥- លាភសោី 



 
 



៦- គាមសីោ 
៧- និគ្មសីោ 
៨- នគ្រសីោ 
៩- អពភនតរសីោ 
១០- ឧទកុបកខបសោី 
១១- ជនបទសោី 
១២- រដ្ឋសីោ 
១៣- រជជសីោ 
១៤- ទីបសោី 
១៥- ចកកវាឡសោី (ទព័ំរ ២៣២) 

វតទុ ទុកកដ (ឬឈៅថ្វ ទុកកដ្វតថុ) មាន ១៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- មតាា   = ប្កវមុកាឋ  
២- មណ ិ   = ប្កវមណី 
៣- បវឡុរិបយា  = ប្កវថ្ពទូររ 
៤- សបង្ខា   =  ័ងខ 
៥- សិលា   =  ិោ 
៦- បវាឡ ំ   = ប្កវលប   
៧- បលាហិតបង្ខា  = ប្កវទទឹម 
៨- មសារគ្លល  = ប្កវប្ភបកឆ្យ  ឬប្កវពលពុោះ 
៩- សតត ធញ្ជាន ិ  = ល ូវទាងំ ៧ លបឈភទ 
១០- ទាស ី   = ែញុ លំ ី 
១១- ទាបសា  = ែញុ លំបុ  
១២- បមតត ំ   = ប្ល  



 
 



១៣- វតថ ុ   = ចមាក រ 
១៤- បបុាារាបោ  =  ួនទក ឈឈើ 
១៥- ផលរាោទបយា =  ួនប្ផវឈឈើ ជាឈដើម (ទព័ំរ ២៦៤) 

 មយតិ ការប្ដល ងឃឈធឝើកចិច នយត មាន ១៥ យា៉ា ងរ ឺ៖ 
១- សីោសមមត ិ   = ការ នយត ីមា 
២- តីចីវបរន អវិប្បវាសសមមតិ = ការ នយតឲរឈៅល  ចាកថ្លតចីវរមិនជាអាបតថ ិ
៣- សនថតសមមត ិ   = ការ នយត នទ័ត 
៤- ភតតុបទទសកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបក ប្មឋងភតថ 
៥- បសន្នសនគាាហាបកសមមតិ = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលបរល់ឈ នា នៈ 
៦- ភណាឌគារិកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលរប់លរងោវ ងំ 
៧- ចីវរប្បដ្ិគាាហកសមមត ិ = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកទទួលចីវរ 
៨- យាគ្ភុាជកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកប្ចកបបរ 
៩- ផលភាជកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកប្ចកប្ផវឈឈើ 
១០- មជជភាជកសមមត ិ  = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកប្ចកបប្ងអម 
១១- អប្បមតតវិស្សជជកសមមត ិ = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលោះរប ់តចិ 
១២- សាដ្យិគាាហាបកសមមត ិ= ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលបរល់សាដក 
១៣- បតតគាាហាបកសមមត ិ = ការ នយតភិកខុឲរជាអបកលបរល់ លត 
១៤- អារាមិកបប្បសកសមមតិ     = ការ នយតភកិខុឲរជាអបកឈលបើអារាមិកជន 
១៥- សាមបណរបប្បសកសមមតិ = ការ នយតភកិខុឲរជាអបកឈលបើសាមឈណរ 

(ទព័ំរ ៥៣៩) 
អសឡសកៈ រកមុធម៌ពកួ ១៦ 

ទីមានឈ ចកឋីអនថរាយ មាន ១៦ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- ទី លមាបោ់បុំពឝណតជាតិ 



 
 



២- ទី លមាបោ់អំបរណតជាត ិ
៣- កប្នវង លមាប់ មាវ បឈ់ចារ 
៤- កប្នវង លមាបទ់ច លឈទា  
៥- កប្នវងថ្លព យសាន 
៦- កប្នវងឩទាន 
៧- កប្នវងប្ល ឈ ថច 
៨- កប្នវងឈរាងដរំ ី
៩- កប្នវងឈរាងឈ ោះ 
១០- កប្នវង លមាប់ឃុខំាងំមនុ សឈទា  
១១- កប្នវងឈរាង ុរា 
១២- កប្នវងផធោះលកស់ាច ់
១៣- កប្នវងជាលចកលាក 
១៤- កប្នវងវាល លមាបឈ់លង 
១៥- កប្នវងឈរាងលបជុនិំយាយ 
១៦- កប្នវងផវូ វជាទីឈដើរឈៅមក (ទព័ំរ ៥៥២) 

សតថទសកៈ រកុមធម៌ពួក ១៧ 
សាធារណវនិិចឆ័យ  ១៧ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- និទាន 
២- បុរគល 
៣- វតទុ 
៤- បញ្ដតថ ិ
៥- អាណតថ ិ
៦- អាបតថ ិ



 
 



៧- អនាបតថ ិ
៨- វបិតថ ិ
៩- អងគ 
១០-  មុោឌ ន 
១១- ករិយិា 
១២-  ញ្ញដ  
១៣- ចតិថ 
១៤- វជជៈ 
១៥- កមយ 
១៦- កុ លតថកិៈ 
១៧- ឈវទនតថកិៈ (ទព័ំរ ៧៦) 

អដឌទសកៈ រកមុធម៌ពួក ១៨ 
ឈភទករវតទុ  (ឈហតុប្ដលនាឲំរប្បក ក់) ឬវវិាទវតទុ  មាន ១៨ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- អធមម ំធបោាតិ ទីបបត ិ=  ប្មថងនូវ ភាវៈមនិប្មនធម ៌ថ្វជាធម ៌
២- ធមម ំអធបោាត ិទីបបតិ =  ប្មថងនូវធម ៌ថ្វមនិប្មនធម ៌
៣- អវិនយំ វិនបយាតិ ទបីបតិ =  ប្មថងនូវ ភាវៈមិនប្មនវនិ័យ ថ្វជាវនិ័យ 
៤- វិនយ ំអវនិបយាតិ ទីបបតិ =  ប្មថងនូវវនិយ័ ថ្វមិនប្មនវនិយ័  
៥- អភាសិត ំអលបិត ំតថាគ្បតន ភាសិត ំលបិត ំតថាគ្បតាត ិទីបបត ិ

=  ប្មថងនូវធមយវនិយ័ ប្ដលតថ្វរតមិន ន ប្មថង មិន នឈ ល ថ្វ
តថ្វរត ន ប្មថង  នឈ ល 

៦- ភាសតិំ លបិត ំតថាគ្បតន អភាសតិំ អលបតិំ តថាគ្បតាត ិទីបបត ិ 
=  ប្មថងនូវធមយវនិ័យ ប្ដលតថ្វរត ន ប្មថង  នឈ ល ថ្វតថ្វរត 
មិន ន ប្មថង មិន នឈ ល 



 
 



៧- អន្នចិណណ ំ តថាគ្បតន អាចិណណ ំ តថាគ្បតាត ិ ទបីបត ិ =  ប្មថងនូវ
វតថប្ដលតថ្វរត មិន ន នសមំកឈហើយ ថ្វជាវតថប្ដលតថ្វរត ន
 នសមំក 

៨- អាចិណណ ំតថាគ្បតន អន្នចណិណំ តថាគ្បតាតិ ទីបបត ិ=  ប្មថងនូវវតថ
ប្ដលតថ្វរត ន នសមំកឈហើយ ថ្វជាវតថប្ដលតថ្វរត មិន ន នស ំ
ទុកមក 

៩- អប្បញ្ញតត ំតថាគ្បតន បញ្ញតត ំតថាគ្បតាត ិទីបបត ិ=  ប្មថងនូវ ិកាខ -
បទ ប្ដលតថ្វរតមិន នបញ្ដតថ ថ្វតថ្វរត នបញ្ដតថ 

១០- បញ្ញតតំ តថាគ្បតន អបប្ញ្ញតតំ តថាគ្បតាតិ ទីបបតិ =  ប្មថងនូវ
 ិកាខ បទ ប្ដលតថ្វរត នបញ្ដតថ ថ្វតថ្វរតមិន នបញ្ដតថ 

១១-  អន្នបតតឹ អាបតតីត ិទីបបត ិ=  ប្មថងនូវអាបតថ ិថ្វជាអនាបតថ ិ
១២- អាបតតឹ អន្នបតតតីិ ទីបបត ិ=  ប្មថងនូវអនាបតថិ ថ្វជាអាបតថ ិ 
១៣- លហុក ំអាបតត ឹគ្រុកា អាបតតីត ិទីបបត ិ=  ប្មថងនូវលហុកាបតថ ិ
ថ្វជាររុកាបតថ ិ

១៤- គ្រុកំ អាបតតឹ លហកុា អាបតតីត ិទីបបត ិ =  ប្មថងនូវររុកាបតថ ិថ្វ
ជាលហុកាបតថ ិ

១៥- សាវបសសំ អាបតត ឹអនវបសសា អាបតតីត ិទីបបត ិ=  ប្មថងនូវសាវ-
ឈ សាបតថ ិថ្វជាអនវឈ សាបតថ ិ

១៦- អនវបសសំ អាបតត ឹសាវបសសា អាបតតតីិ ទីបបត ិ=  ប្មថងនូវអនវ-
ឈ សាបតថ ិថ្វជាសាវឈ សាបតថ ិ

១៧- ទុដ្ឋុលល ំ អាបតត ឹ អទុដ្ឋុលាា អាបតតីតិ ទីបបតិ =  ប្មថងនូវទុដឌុោវ បតថ ិ
ថ្វជាអទុដឌុោវ បតថ ិ

១៨- អទុដ្ឋុលល ំអាបតតឹ ទដុ្ឋុលាា អាបតតតីិ ទីបបតិ =  ប្មថងនូវអទុដឌុោវ បតថ ិ 



 
 



ថ្វជាទុដឌុោវ បតថិ (ទព័ំរ ៦៤៣) 
វីសតកិៈ រកុមធមព៌ួក ២០ 

ភរយិា មាន ២០ ពួករឺ ៖ 
១- ោតុរកខតិា   = ស្ត្ ថីប្ដលមាតរកា 
២- បិតុរកខតិា   = ស្ត្ ថីប្ដលបតិរកា 
៣- ោតាបតិុរកខតិា  = ស្ត្ ថីប្ដលមាតនិងបតិរកា  
៤- ភាតុរកខតិា   = ស្ត្ ថីប្ដលបងបអូនលបុ រកា  
៥- ភគ្ិនីរកខតិា   = ស្ត្ ថីប្ដលបងបអូនល ីរកា  
៦- ញាតិរកខតិា   = ស្ត្ ថីប្ដលញតិរកា  
៧- បគាតតរកខតិា   = ស្ត្ ថីប្ដលឈោតថវងសឈ យើោប រកា  
៨- ធមមរកខិតា   = ស្ត្ ថីប្ដលធម៌រកា  
៩- សារកាា   = ស្ត្ ថីប្ដលមានការរកា  
១០- សបរិទណាឌ  = ស្ត្ ថីប្ដលមានអាជាញ ឈោយជុវំញិ  
១១- ធនកកតីា   = ស្ត្ ថីប្ដលបុរ ឈោោះមកឈោយលទពរ  
១២- ឆនទវាសនិ ី   = ស្ត្ ថីប្ដលឈៅរួមឈោយឈ ចកឋីឈពញចតិថ 
 ១៣- បភាគ្វាសិនី  = ស្ត្ ថីប្ដលឈៅរួមឈោយឈភារៈ  
១៤- បដ្វាសិនី   = ស្ត្ ថីប្ដលឈៅឈោយកណំាត់ ពំត ់ 
១៥- ឱទបតតវាសិនី  = ស្ត្ ថីប្ដលពួកញតចិាប់ថ្ដផគុជំាមួយនឹងបុរ 
លជលក់កបុងភាជនទឹ៍ក  

១៦- ឱភដ្ចុមពដ្ដ  = ស្ត្ ថីប្ដលបុរ ោកល់ទនូលឲរ  
១៧- ទាសភីរិយា  = ស្ត្ ថីប្ដលជាទា ីផង ជាភរយិាផង  
១៨- កមមការីភរិយា  = ស្ត្ ថីប្ដលឈធឝើការឈបួលផង ជាភរយិាផង  
១៩- ធជាហដ្ដ   = ស្ត្ ថីប្ដលឈរចាប់ពីកងទព័យកមកឈធឝើជាភរយិា 



 
 



២០- មុហតុតិកា  = ស្ត្ ថីប្ដលបុរ  នឈៅរួមប្តមួយរឈំពច (ទព័ំរ ១៤៥) 
ឯកវសីតកិៈ រកុមធម៌ពកួ ២១ 

វជជនីយបុរគល បុរគលប្ដលរួរឈវៀរចាក រឺមនិលតូវឲរមានកបុងឈវោ ូធរ តឈិមាកខ 
មាន ២១ លបឈភទរឺ ៖ 
១- គ្ហបដ្ដា   = លរហ ទ 
២- ភិកខុន ី    = ភិកខុ ល ី 
៣- សិកខោន្ន   =  ិកខមានា 
៤- សាមបណបរា   = សាមឈណរ 
៥- សាមបណរី   = សាមឈណរល ី 
៦- សិកាាបចចកាាតបកា  = ភិកខុោ ិកាខ បទ 
៧- អនតិមវតថុអជ្ោបននបកា = ភិកខុ លតូវអនថិមវតទុ 
៨- អាបតតិយា អទស្សបន ឧកខតិតបកា ភកិខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថឈល ោះមិន
ឈឃើញអាបតថ ិ

៩- អាបតតិយា អប្បដ្កិបមម ឧកខតិតបកា  = ភិកខុ ប្ដល ងឃឈលើកវតថឈល ោះ
មិន ប្មឋងអាបតថ ិ

១០- បាបកិាយ ទដិ្ឋយិា អប្បដ្និិស្សបគ្គ ឧកខិតតបកា = ភិកខុ ប្ដល ងឃ
ឈលើកវតថឈល ោះមិនលោះបងទិ់ដឌិោមក 

១១- បណឌបកា   = មនុ សឈែធើយ 
១២- បថយ្យសំវាសបកា  = អបកលួច វំា  
១៣- តិតថយិបកកនតបកា  = អបកចូលលទនិតិរ ទយិ 
១៤- តិរចាានគ្បតា   =  តឝតិរចាឆ ន 
១៥- ោតុឃាតបកា  = អបក មាវ បម់ាឋ យ 
១៦- បិតឃុាតបកា  = អបក មាវ បឪ់ពុក 



 
 



១៧- អរហនតឃាតបកា  = អបក មាវ បល់ពោះអរហនថ 
១៨- ភិកខុនីទូសបកា  = អបកលបទូ ភិកខុ នី 
១៩- សង្ឃបភទបកា  = អបកបបំ្បក ងឃ 
២០- បលាហិតបុ្ាទបកា  = អបកឈធឝើឈោហិតុបាទ 
២១- ឧភបតាព្យញ្ជនបកា  = មនុ សឈភទពីរ (ទព័ំរ ២៩) 

បញ្ចវីសតិកៈ រកមុធមព៌ួក ២៥ 
អាការលួច ២៥ យា៉ា ងប្ចកឈចញជា ៥ លកុម កបុងលកមុនីមួយៗ ប្ចកជា ៥ រឺ ៖ 
លកុមទី ១- ន្នន្នភណឌបញ្ចកៈ   = អាការលួចភណឍ ៈឈផសង  ៗមាន ៥ យា៉ា ងរ ឺ៖  
១- អាទិបយយ្យ = លួចឈោយការកានយ់ក 
២- ហបរយយ្  = លួចឈោយការនាឈំៅ 
៣- អវហបរយយ្ = លួចឈោយការោក់បបំទិប ំងំ 
៤- ឥរិយាបថំ វិបកាបបយ្យ = លួចឈោយការឈធឝើឲរកឈលមើកឥរយិាបថ 
៥- ឋាន្ន ចាបវយ្យ  = លួចឈោយការឈធឝើឲរោវ តចាកទី  

លកុមទី ២- ឯកភណឌបញ្ចកៈ = អាការលួចភណឍ ៈប្តមួយ មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
 ១- អាទយិន  = អាការលួចឈោយការកាន់យក 
២- ហរណៈ  = អាការលួចឈោយការនាឈំៅ 
៣- អវហរណៈ = អាការលួចឈោយការោក់បបំទិប ំងំ 
៤- ឥរិយបថវិបកាបនៈ = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរកឈលមើកឥរយិាបថ 
៥- ឋាន្នចាវនៈ     = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរោវ តចាកទី  

លកុមទី ៣- សាហតថិកបញ្ចកៈ = អាការលួចទធ ល់ថ្ដែវួនឯង មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
 ១- សាហតថិបកា = អាការលួចឈោយថ្ដែវួនឯងទធ ល់ 
២- អាណតតិបកា = អាការលួចឈោយការបង្គគ ប់ឈរឲរលួច 
៣- និស្សគ្គិបយា = អាការលួចឈោយការឈ ោះឬលរប្វង 



 
 



៤- អតថសាធបកា = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរ ឈលមចបណំង 
៥- ធុរនិបកខបបា = អាការលួចឈោយការឈធឝើឲរមាច  ់អ ់អាល័យ 

លកុមទី ៤- បុពវប្បបយាគ្បញ្ចកៈ = អាការលតូវអាបតថមុិនលួច មាន ៥ យា៉ា ងរ ឺ៖  
 ១- បុពវប្បបយាបគា  = ការឈធឝើពាយាមមុនលួច 
២- សហប្បបយាបគា  = ការឈធឝើពាយាមដណំាលនឹងការលួច 
៣- សំវិធាវហាបរា  = អាការលួចឈោយការចាត់ប្ចង 
៤- សបងកតកមមំ   = អាការលួចឈោយការណាត ់
៥- និមិតតកមម ំ  = អាការលួចឈោយការឈធឝើនិមិតថ 

លកុមទី ៥- បថយ្ោវហារបញ្ចកៈ = អាការលួចឈោយចិតថលួច មាន ៥ យា៉ា ងរឺ ៖ 
១- បថយោ្វហាបរា = អាការលួចឈោយឈថយរចិតថ 
២- បសយាហវហាបរា = អាការលួចឈោយការររំាមកបំ្ហង 
៣- បរិកបា្វហាបរា = អាការលួចឈោយការកណំត ់
៤- បដ្ិចឆន្នាវហាបរា = អាការលួចឈោយការបទិ ងំ 
៥- កុសាវហាបរា = អាការលួចឈោយការបឋូ រសាវ ក (ទព័ំរ ៩៦) 



 
 



របវតថិរបូសអងាប 
ឯកឧតថមបណឍិ ត បប៉ន សផុល ឈកើតឈៅថ្ថងទី ៥ ប្ែ ឈមសា 
ឆ្ប  ំ១៩៧០  ង្គក ត់ឈលែ ៣  រាជធានីភបឈំពញ ជាបុលតទី ៣ 
កបុងចឈំណាមបុលតទាងំ ៤ នាក់ និងជាអបកមានជឈំនឿឈោរព
បូជាយា៉ា ងខាជ ប់ែជួននូវលពោះពុទនសា នា លពោះរតនថ្លត ។ ឈោក 
ឪពុកឈ យ្ ោះ បប៉ន អនរត និងអបកមាឋ យឈ យ្ ោះ បុិល សខុា, 
ឈោកទាងំពីរជាជនជាតិប្ែយរ និងមានជឈំនឿយា៉ា ងខាជ ប់ែជួន

នូវលពោះពុទនសា នា ។  

ឈលកាយថ្ថងរឈំោោះ ៧ មករា ១៩៧៩ ឈោកល ី បុិល សខុា  នបឈំពញតួនាទី
ជាឪពុកផងជាមាឋ យផង ឈដើមផចីិញ្ចឹ មបី ច់ប្ថរកាកូនទាងំអ ់ និងឈដើមផ ីនថវកិា
ទនុំកបលមុងឲរកុមារទាងំបួននាក់ រួមទាងំកុមារប្ប៉ាន  ុផល ផង  ន ិកាឈរៀន ូលត ឈល ោះ
ថ្វសាឝ មីឈោកល ីលតូវ នយកឈៅ មាវ ប់យា៉ា ងឈោរឈៅនិងអយុតថិធម៌ ឈោយរបប
ប្ែយរលកហម ។ កុមារ ប្ប៉ាន  ុផល  នលបឹងប្លបង ិកាឈរៀន ូលតនិងលប ងជាប់ជា
 ិ សពូប្ករណិតវទិា លបចារំាជធានីភបឈំពញ រហូតចប់ថ្វប ក់វទិាល័យឈៅឆ្ប  ំ១៩៨៩ ។ 

ឈោក នបនថ ិកាបញ្ចប់ថ្វប ក់បរញិ្ញដ បលត និងថ្វប ក់អនុបណឍិ តសាទ បតរកមយ និង   
នររូបនីយវទិាជនំាន់ទី ១ ឈៅឆ្ប  ំ ១៩៩៦ ឈៅសាកលវទិាល័យវចិិលត ិលផៈ និង ន
បញ្ចប់ការ ិកាថ្វប ក់បរញិ្ញដ បលតនីតិសាស្ត្ ថជនំាន់ទី ២ ឈៅឆ្ប  ំ១៩៩៨ ឈៅសាកលវទិា-
ល័យនីតិសាស្ត្ ថនិងវទិាសាស្ត្ ថឈ ដឌកិចច បនថថ្វប ក់អនុបណឍិ ត និងថ្វប ក់បណឍិ តនីតិសាស្ត្ ថ 
ឯកឈទ នីតិសាធារណៈជនំាន់ទី ១ ឈៅឆ្ប  ំ ២០០៧ ឈៅសាកលវទិាល័យនិងលក ួង
អប់រ ំយុវជន និងកីឡា ថ្នលពោះរាជាណាចលកកមភុជា ។ 

ឈោក នចុោះបញ្ជីជាសាទ បតរករអាសា៊ា ន ធាវ ប់ នទទួលការបណឋុ ោះបណាឋ ល
ជនំាញឯកឈទ ប្ផបកនររូបនីយកមយ និងការលរប់លរងទីលកុង ពីលបឈទ ជប៉ាុន, លបឈទ ហូ ង់, 



 
 



លបឈទ  ិងាបូរ,ី លបឈទ កូឈរ ៉ាខាងតផូង និងលពោះរាជាណាចលកថ្ថ និងជា មាជិកជាន់ែភ ់
ថ្នរណៈវជិាជ ជីវៈ ដ,ី អចលនលទពរ និង ណំង់ ថ្នចលកភពអង់ឈរវ  ។ ឈោកឈលបើភាសា
អង់ឈរវ  លមាប់កិចចការចាប់ និងធុរកិចច ។ 
 ឯកឧតថមបណឍិ ត បប៉ន សផុល បឈលមើការង្គរជូនមាតុលបឈទ រប ់ឈោកឈៅឆ្ប  ំ
១៩៩៧ ចាប់តងំពីមស្ត្នថីធមយត, ជាអនុលបធានការយិាល័យ, ជាជនួំយការឯកឧតថម
អភិ លរង រាជធានីភបឈំពញ,  ជាអនុលបធាននាយកោឌ ននីតិកមយ, ជានាយែុទធកាល័យឯក
ឧតថមឈទ រដឌមស្ត្នថី រដឌមស្ត្នថីលក ួងឈរៀបចបំ្ដនដី នររូបនីយ កមយ និង ណំង់, ជាលបធាន
នាយកោឌ ននររូបនីយកមយ, ជាអរគឈលខាធិការរងរណៈសាទ បតរករកមភុជា, ជាអរគឈលខា-
ធិការរណៈកមាយ ធិការជាតិលរប់លរងនិងអភិវឌណតបំន់ឈឆបរ មុលទកមភុជា, ជាអរគឈលខាធិការ
រណៈកមាយ ធិការឈរៀបចបំ្ដនដីនិងនររូបនីយកមយថ្វប ក់ជាតិ ។  

ចាប់តងំពីឆ្ប  ំ ២០១៣ មកទល់បចចុបផនបឈនោះ ឈោកមានឋានៈជារដឌឈលខាធិការ
លក ួងឈរៀបចបំ្ដនដី នររូបនីយកមយ និង ណំង់, ជាអរគឈលខាធិការរណៈកមាយ ធិការជាតិ
លរប់លរងនិងអភិវឌណតបំន់ឈឆបរ មុលទកមភុជា និងជាអរគឈលខាធិការរណៈកមាយ ធិការឈរៀបចំ
ប្ដនដីនិងនររូបនីយកមយថ្វប ក់ជាតិ ។  
 កបុងអ ុំងឈពលបឈលមើការង្គរជូនមាតុលបឈទ ឈោកឈនោះ ឈោក នទទួលឈលរឿង
ឥ សរយិយ ជាឈលចើន ចាប់តងំពីថ្វប ក់តូចបផុំតរហូតដល់ថ្វប ក់ែភ ់បផុំត ថ្វប ក់ជាតូបការ ។ 
 កបុងជីវតិជាឃរាវា  ឯកឧតថមបណឍិ ត បប៉ន សផុល  នឈរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 
ជាមួយនឹងឈោកជទំាវ ជា បញ្ញដ  ឈៅឆ្ប  ំ ១៩៩២ ឈហើយមានបុលតបុលតីចនួំន ៤ នាក ់
បុលតទី ១ ជាបុលតីឈ យ្ ោះ បប៉ន ផលលីកា, បុលតទី ២ ជាបុលតីឈ យ្ ោះ បប៉ន ផលលីតា,  បុលតទី 
៣ ជាបុលតឈ យ្ ោះ បប៉ន ផលបញ្ញដ បុរត និងបុលតទី ៤ ជាបុលតីឈ យ្ ោះ បប៉ន ផលលីណា ។  
 ឈលៅពីបឈំពញការង្គររាជការជូនជាតិ ឯកឧតថមបណឍិ ត បប៉ន សផុល  នចូល
រួមយា៉ា ង កមយកបុងការង្គរ ងគម ការង្គរមនុ សធម៌ និងធាវ ប់ជាសាស្ត្សាថ ចាររ ថ្នមហា-




















