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នបនស តិស្ូរត 

ឯវេមម សតំុ សូ្រតេនះេឈម ះ នបនស តិសូ្រត គឺខ ញុេំឈម ះ នន ទ 
បន ្ត បម់កេហើយយ៉ងេនះថ  

ឯកំ សមយ ំ ភគ  វតថិយ ំ វហិរតិ បពុ្វ េម 
មិគរមតុប េទ សមពហុេលហិ អភិញញ េតហិ អភិញញ េតហិ 
េថេរហិ វេកហិ សទធិ ំ  សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េន 
កនុង្រប ទមិគរម  កនុ ងបុព្វ ម ជិត្រកុង វតថ ី ្រពមេ យ វក័ 
ទងំទបយ ជេថរៈេ្រចើនរូប ែដលមនេករ ្តិ៍េឈម ះលបលីបញជងេគ។ 

យសម  ច របិេុត្តន យសម  ច ម េមគគ ្ល េនន 
យសម  ច ម កស េបន យសម  ច ម កចច យេនន 
យសម  ច ម េកដ្ឋេិកន យសម  ច ម កបបេិនន 
យសម  ច ម ចុេន ទន យសម  ច អនរុុេទធន យសម  ច 

េរវេតន យសម  ច នេន ទន អេញញហិ ច អភញិញ េតហិ 
អភិញញ េតហិ េថេរហិ វេកហិ សទធិ ំ គឺ្រពះ របុី្រតមន យុ ១ 
្រពះម េមគគ ្ល នមន យុ ១ ្រពះម កស បៈមន យុ ១ ្រពះ 
ម កចច យនៈមន យុ ១ ្រពះម េកដ ្ឋតិៈមន យុ ១ ្រពះម - 
កបបនិមន យុ ១ ្រពះម ចុន ទមន យុ ១ ្រពះអនរុុទធមន យុ ១ 
្រពះេរវតៈមន យុ ១ ្រពះ នន ទមន យុ ១ ្រពមេ យ វក័ទងំ
ទបយជេថរៈដៃទ ៗ េទៀត ែដលមនេឈម ះលបលីបញ ។ 
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េតន េខ បន សមេយន េថ  ភិកខូ  នេវ ភិកខូ  ឱវទន្ត ិអនុ សន្ត ិ
ក៏សម័យេនះភិកខុទងំទបយជេថរៈ ែតងទនូម នេ្រប ន្របេ  (ពួកភិកខុថមី ៗ។ 

 អេបបកេចច េថ  ភិកខូ  ទសប ិ ភិកខូ  ឱវទន្ត ិ អនុ សន្ត ិ ភិកខុជ 
េថរៈពួកខ្លះ ទនូម នេ្រប ន្របេ ភិកខុ  ១០ រូប ក៏មន 

 អេបបកេចច េថ  ភិកខូ  វសីមប ិ ភិកខូ  ឱវទន្ត ិ អនុ សន្ត ិ ភិកខុជ 
េថរៈពួកខ្លះ ទនូម នេ្រប ន្របេ ភិកខុ  ២០ រូបក៏មន 

អេបបកេចច េថ  ភិកខូ  តិសំមប ិ ភិកខូ  ឱវទន្ត ិ អនុ សន្ត ិ ភិកខុជ 
េថរៈពួកខ្លះ ទនូម នេ្រប ន្របេ  ភិកខុ  ៣០ រូបក៏មន 

 អេបបកេចច េថ  ភិកខូ  ច ្ត ឡសីមប ិភិកខូ  ឱវទន្ត ិអនុ សន្ត ិភិកខុ  
ជេថរៈពួកខ្លះ ទូនម នេ្រប ន្របេ ភិកខុ  ៤០ រូបក៏មន ។  

េត ច ន  ភកិខូ  េថេរហិ ភិកខូ ហិ ឱវទិយមន អនុ សយិមន 
ឧ រ ំបេុព្វនបរ ំ វេិសស ំជនន្ត ិចែំណកខងភិកខុថមីអមបលេនះ កល
ភិកខុទងំទបយជេថរៈ   កំពុងទូនម នេ្រប ន្របេ  ក៏ដងឹគុណវេិសសជ 
ឱទបរកិជងេដ ើម ។ 

េតន េខ បន សមេយន ភគ  តទហុេបសេថ បណ្ណរេស 
ប រ យ បុ ្ណ យ បណុ្ណមយ រត្តិយ ភិកខុ សងឃបរវុិេ  
អេពភ កេស នសិេិនន  េ តិ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ មន 
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ភិកខុសងឃេចមេ ម ្រទង់គង់កនុ ងទី ល្រសទបះ នៃថងបណ្ណរសឧេបសថ 
េនះ គឺជៃថងប រ ដប៏របូិណ៍ កនុង ្រតី្រពះចន ទេពញវង់ ។  

អថ េខ ភគ  តុណ្ហី ភតំូ តុណ្ហី ភតំូ ភិកខុ សងឃ ំអនវុេិ េក ្វ  
ភិកខូ  មេន ្តស ិ លំ បេ់នះ ្រពះមន្រពះភគ្រទងទ់តភិកខុសងឃ ែដល 
អងគុយេសង ម េហើយ្រ ស់នងឹភិកខុទងំទបយថ 

រេទធ ស ម ិ ភកិខ េវ ឥមយ បដិបទយ; រទធចិេ ្ត ស ម ិ ភិកខ េវ 
ឥមយ បដិបទយ មន លភិកខុទងំទបយ តថគតេ្រតកអរចេំពះ 
បដបិទេនះ មន លភិកខុទងំទបយ តថគតមនចិត្តេ្រតកអរចេំពះបដបិទ 
េនះ ។  

ត ម តិហ ភិកខ េវ ភិេយយេ ម ្ត យ វរីយិ ំ រភថ អបបត្តស  
បត្តិយ អនធគិតស  អធិគមយ អសចឆកិតស  សចឆិកិរយិយ 
ឥេធ ហំ វតថិយ ំ េកមុទិ ំ ចតុមសនិិ ំ គេមស មីតិ មន ល 
ភិកខុទងំទបយ េ្រពះេហតុេនះ អនកទងំទបយ ចូរ្របរពធេសចក្តីពយយម 
ឲេលើសជង្របមណចុះ េដ ើមបឲីដល់ធម៌ ែដលខ្លួនមិនទនដ់ល់ េដ ើមប ី
សេ្រមចធម៌ែដលខ្លួនមិនទនប់នសេ្រមច េដ ើមបេីធ្វើឲជក់ចបស់នវូធម៌ 
ែដលខ្លួនមិនទនេ់ធ្វើឲជក់ចបស់ តថគតនងឹរង់ចអំនកទងំទបយកនុង្រកុង

វតថីេនះឯង អស់ទីបផុំតៃនែខបួន ែដលជកលមនផក កុមុទរកី គឺ ែខ 
កត្តិក ។ 
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 អេស សុ ំ េខ ជនបទ ភិកខូ  ភគ  កិរ តេតថវ វតថិយ ំ
េកមុទិ ំចតុមសនិិ ំ គេមស តីតិ ភិកខុទងំទបយអនកេនកនុងជនបទ 
បនឮដណឹំងថ ្រពះមន្រពះភគនងឹរង់ចកំនុ ង្រកុង វតថេីនះឯង អស់ទី 
បផុំតបួនែខ ែដលជកលមនផក កុមុទរកី ។  

េត ជនបទ ភិកខូ  វតថិ ំឱសរន្ត ិភគវន្ត ំទស នយ េទើបភិកខុអនក 
េនកនុ ងជនបទទងំេនះ ្របជំុគន កនុ ង្រកុង វតថ ី េដ ើមបជួីបនងឹ្រពះមន 
្រពះភគ ។  

េត ច េខ េថ  ភិកខូ  ភិេយយេ ម ្ត យ នេវ ភិកខូ  ឱវទន្ត ិ
អនុ សន្ត ិ ចែំណកភកិខុទងំទបយជេថរៈេនះ ក៏ទូនម នេ្រប ន្របេ ពួក 
ភិកខុថមីឲេលើសជង្របមណ ។   

អេបបកេចច េថ  ភិកខូ  ទសប ិ ភកិខូ  ឱវទន្ត ិ អនុ សន្ត ិ ភិកខុជ 
េថរៈពួកខ្លះ ទនូម ន េ្រប ន្របេ ភិកខុ  ១០ រូបក៏មន 

អេបបកេចច េថ  ភិកខូ  វសីមប ិ ភិកខូ  ឱវទន្ត ិ អនុ សន្ត ិ ភិកខុជ 
េថរៈពួកខ្លះ ទនូម នេ្រប ន្របេ ភិកខុ  ២០ រូបក៏មន 

អេបបកេចច េថ  ភិកខូ  តិសំមប ិ ភិកខូ  ឱវទន្ត ិ អនុ សន្ត ិ
ភិកខុជេថរៈពួកខ្លះ ទូនម ន េ្រប ន្របេ ភិកខុ  ៣០ រូបក៏មន 
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អេបបកេចច េថ  ភិកខូ  ច ្ត ឡសីមប ិ ភិកខូ  ឱវទន្ត ិ អនុ សន្ត ិ
ភិកខុជេថរៈពួកខ្លះ ទូនម នេ្រប ន្របេ ភកិខុ  ៤០ រូបក៏មន ។  

េត ច ន  ភកិខូ  េថេរហិ ភិកខូ ហិ ឱវទិយមន អនុ សយិមន 
ឧ រ ំ បេុព្វនបរ ំ វេិសស ំ ជនន្ត ិ ចែំណកភកិខុថមីអមបលេនះ កល 
ពួកភិកខុជេថរៈ កពុំងទនូម នេ្រប ន្របេ  ក៏ដងឹគុណវេិសសជឱទបរកិ 
ជងេដើមតេទេទៀត ។ 

េតន េខ បន សមេយន ភគ  តទហុេបសេថ បណ្ណរេស 
េកមុទិយ ចតុមសនិយិ បុ ្ណ យ បណុ្ណមយ រត្តិយ 
ភិកខុ សងឃបរវុិេ  អេពភ កេស នសិេិនន  េ តិ ក៏សម័យេនះឯង 
្រពះមន្រពះភគ មនភិកខុសងឃេចមេ ម ្រទង់គងេ់នកនុងទី ល កនុង 
្រតីមន្រពះចន ទេពញវង់ ជ ្រតីមនរដវូេភ្ល ង្រគប្់រគនេ់ហើយ ជទីបផុំត 

ៃនែខបួន ជកលមនផក កុមុទរកី ជៃថងឧេបសថទី ១៥ គឺេពញបូណ៌មី 
ែខកត្តិក ។  

អថ េខ ភគ  តុណ្ហី ភតំូ តុណ្ហី ភតំូ ភិកខុ សងឃ ំអនវុេិ េក ្វ  
ភិកខូ  មេន ្តស ិ លំ បេ់នះ ្រពះមន្រពះភគ្រទងទ់តភិកខុសងឃ ែដល 
អងគុយេសង មេហើយ្រ ស់នងឹភិកខុទងំទបយថ 

អប បយ ំ ភិកខ េវ បរ ិ  មន លភិកខុទងំទបយ បរស័ិទេនះ 
ង ត់េហើយ 
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នបិប បយ ំភកិខ េវ បរ ិ  សទុធ  េរ បតិដ្ឋិ  មន លភិកខុទងំ
ទបយ បរស័ិទេនះ ង ត់ចកករចរច េហើយសថិ តេនកនុងធម៌ែដលជខ្លមឹ

រដប៏រសុិទធ ។  

តថរេូប អយ ំភកិខ េវ ភិកខុ សេងឃ; តថរបូ អយ ំភិកខ េវ បរ ិ  
យថរបូ បរ ិ  ហុេនយយ បហុេនយយ ទកខិ េណយយ 
អញជលកិរណីយ អនតុ្តរ ំ បញុញេកខត្ត ំ េ កស  បរស័ិទមនសភព 
យ៉ង ែដលគួរដល់ករបូជ គួរដល់ គន ្តកុទន គួរដល់ទកខិ ទន 
គួរដល់អញជលិកមម ជបុញញេកខត្តដ្៏របេសើ ររបស់សត្វេ ក។  

តថរេូប អយ ំភកិខ េវ ភិកខុ សេងឃ; តថរបូ អយ ំភិកខ េវ បរ ិ  
យថរបូយ បរ ិ យ អបប ំ ទិន ន ំ ពហុ េ តិ ពហុ ទិន ន ំ ពហុតរ ំ
មន លភិកខុទងំទបយ ភិកខុសងឃេនះមនសភពយ៉ងេនះ មន លភិកខុទងំ 
ទបយ បរស័ិទេនះមនសភពយ៉ងេនះ ។ ទនតិចតួចែដលបុគគលឲ 
េហើយេទជទនមនផលេ្រចើន ឬទនេ្រចើនែដលបុគគលឲេហើយ ក៏រងឹរតឹ 
ែតមនផលេ្រចើនកនុ ងបរស័ិទមនសភពយ៉ង ។ 

 តថរេូប អយ ំភិកខ េវ ភិកខុ សេងឃ; តថរបូ អយ ំភិកខ េវ បរ ិ  
យថរបូ បរ ិ  ទុល ្លភ ទស នយ េ កស  មន លភិកខុទងំទបយ 
ភិកខុសងឃេនះ ក៏មនសភពយ៉ងេនះ មន លភិកខុទងំទបយ បរស័ិទេនះ 
ក៏មនសភពយ៉ងេនះែដរ បរស័ិទមនសភពយ៉ង  ែដលសត្វ 
េ ក បនេឃើញេ យក្រម ។  
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តថរេូប អយ ំភកិខ េវ ភិកខុ សេងឃ; តថរបូ អយ ំភិកខ េវ បរ ិ  
យថរបូ ំបរសិ ំអល ំេយជនគណនន ិទស នយ គន្តុ  ំបេុ េសនប ិ
មន លភិកខុទងំទបយ ភិកខុសងឃេនះក៏មនសភពយ៉ងេនះ មន លភិកខុទងំ
ទបយ បរស័ិទេនះ ក៏មនសភពយ៉ងេនះែដរ ។ បរស័ិទមនសភពយ៉ង

 ែដលបុគគលគួរ ព យេសប ង េដ ើរ មរកេមើលអស់ទី បេ់ យ 
េយជន ៍គឺភិកខុសងឃ នងិបរស័ិទែដលមនសភពយ៉ងេនះឯង ។ 

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ អរហេន្ត  ខី ស  
វុសតិវេន្ត  កតករណីយ ឱហិតភ  អនបុបត្តសទ ថ  
បរកិខីណភវសេំយជន សមមទញញ វមុិ ្ត   ឯវរបូប ិភិកខ េវ សន្ត ិភិកខូ  
ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុងភិកខុសងឃេនះ ែតងមនពួក 
ភិកខុជអរហន ្តខី ្រសព មន្រពហមចរយិធម៌េនរួចេហើយ បនេធ្វើ កិចច 
ែដលគួរេ្រសចេហើយ មនភរៈ ក់ចុះេហើយ មន្របេយជនច៍េំពះខ្លួន
សេ្រមចេហើយ មនសំេយជនៈកនុ ងភពអស់េហើយ មនចិត្តផុតវេិសស 
េហើយ េ្រពះដងឹេ យ្របៃព មន លភកិខុទងំទបយ ពួកភកិខុមនសភព
យ៉ងេនះ ែតងមនេនកនុងភិកខុសងឃេនះ។ 

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ បញចន ន ំ ឱរមភ គិយន ំ
សេំយជនន ំបរកិខយ ឱបបតកិ តតថ បរនិពិ្វ យិេន អនវត្តិធមម  
ត ម  េ ក  ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ មន ល 
ភិកខុទងំទបយ កនុ ងភិកខុសងឃេនះ ែតងមនពួកភិកខុជជឱបបតកិៈកេំណើ ត 
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េហើយបរនិពិ្វ នកនុ ងេ កេនះ មិនវលិ្រតទបបច់កេ កេនះមកវញិ 
េទើបយ គឺ ថ នសុទធ ស  េ្រពះអស់សំេយជនៈជចែំណកខងេ្រកម ៥ 
មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភិកខុមនសភពយ៉ងេនះ ែតងមនេនកនុង 
ភិកខុសងឃេនះ។  

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ តិណ្ណំ  សេំយជនន ំ
បរកិខយ គេទសេម ន ំតនុ ្ត  សកទគមិេន សកិេទវ ឥមំ 
េ កំ គន្ត្វ  ទុកខស ន្ត ំ ករសិ ន្ត ិ  ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភិកខូ  
ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុងភិកខុសងឃេនះ មនភិកខុជ 
សកទគមី នងឹមកកនេ់ កេនះម្តងេទៀត េហើយេធ្វើ នវូទីបផុំតៃនទុកខបន 
េ្រពះអស់សំេយជនៈ ៣ េ្រពះមន គៈ េទសៈនងិេមហៈ្រ លេស្តើ ង 
មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភិកខុមនសភពយ៉ងេនះែតងមនេនកនុងភិកខុសងឃ 
េនះ ។  

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ តិណ្ណំ  សេំយជនន ំ
បរកិខយ េ បនន  អវនិបិតធមម  នយិ  សេមព ធិប យន 
ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ 
កនុងភិកខុសងឃេនះ មនពួកភកិខុជេ បន នៈ មនសភពមិនធ្ល ក់ចុះកនុ ង
អបយ ជបុគគលេទៀង មនសេមព ធិញញណ្រប្រពតឹ្តេទខងមុខ េ្រពះអស់ 
សំេយជនៈ ៣ មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភិកខុមនសភពយ៉ងេនះែតងមន 
េនកនុ ងភកិខុសងឃេនះ ។ 
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សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ ចតុនន ំ សតិបប ្ឋ នន ំ
ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ  ឯវរបូប ិភកិខ េវ សន្ត ិភិកខូ  ឥមសមិ ំ
ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុងភកិខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុជអនក 
្របកបេរឿយ ៗ នវូេសចក្តីពយយម ជេ្រគ ងចេ្រមើននវូសតិបប ្ឋ នទងំ ៤ 
ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថទងំ ៤ មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភកិខុមន 
សភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុ ងភិកខុសងឃេនះ ។  

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ ចតុនន ំ សមមបបធនន ំ
ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ 
ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុងភកិខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុជអនក 
្របកបេរឿយ ៗ នវូេសចក្តីពយយម ជេ្រគ ងចេ្រមើននវូសមមបបធន ៤ 
ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថទងំ ៤ មន លភកិខុទងំទបយ ពួកភកិខុមន 
សភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុ ងភិកខុសងឃេនះ ។ 

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ ចតុន ន ំ ឥទធិបទន ំ
ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ 
ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុងភកិខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុជអនក 
្របកបេរឿយ ៗ នវូេសចក្តីពយយម ជេ្រគ ងចេ្រមើននវូឥទធិបទ ៤ 
ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថទងំ ៤ មន លភកិខុទងំទបយ ពួកភកិខុមន 
សភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុ ងភិកខុសងឃេនះ ។ 
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សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ បញចន ន ំ ឥ្រន ទយិន ំ
ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ 
ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភកិខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុជអនក 
្របកបេរឿយ ៗ នវូេសចក្តីពយយម ជេ្រគ ងចេ្រមើននវូឥ្រន ទយិ ៥ 
ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថទងំ ៤ មន លភកិខុទងំទបយ ពួកភកិខុមន 
សភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុ ងភិកខុសងឃេនះ ។ 

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ បញចន ន ំ ព ន ំ
ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ 
ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភកិខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុជអនក 
្របកបេរឿយ ៗ នវូេសចក្តីពយយម ជេ្រគ ងចេ្រមើននវូពលៈ ៥ ស្រមន ្ត 
េនេ យឥរយិបថទងំ ៤ មន លភកិខុទងំទបយ ពួកភកិខុមនសភព 
យ៉ងេនះ ែតងមនកនុងភិកខុសងឃេនះ ។ 

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ សត្តន ន ំ េពជឈងគ ន ំ
ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ 
ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភកិខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុជអនក 
្របកបេរឿយ ៗ នវូេសចក្តីពយយម ជេ្រគ ងចេ្រមើននវូេពជឈងគៈ ៧ 
ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថទងំ ៤ មន លភកិខុទងំទបយ ពួកភកិខុមន 
សភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុ ងភិកខុសងឃេនះ ។ 
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សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ អរយិស  អដ្ឋងគិ កស  
មគគស  ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិភកិខូ  
ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភិកខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុ  
ជអនក្របកបេរឿយ ៗ នវូេសចក្តីពយយម ជេ្រគ ងចេ្រមើននវូមគគ ្របកប 
េ យអងគ ៨ ដ្៏របេសើ រ ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថទងំ ៤ មន លភិកខុទងំ
ទបយ ពួកភកិខុមនសភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុងភកិខុសងឃេនះ ។  

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ េម ្ត ភវននេុយគ-
មនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ ភកិខុ សេងឃ 
មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភិកខុសងឃេនះមនពួកភិកខុជអនក្របកបេរឿយ ៗ នវូ 
េសចក្តីពយយមជេ្រគ ងចេ្រមើននវូេម ្ត  ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថ 
ទងំ ៤ មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភកិខុមនសភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុង 
ភិកខុសងឃេនះ ។  

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ ករុ ភវននេុយគ-
មនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភកិខុ សេងឃ 
មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភិកខុសងឃេនះមនពួកភិកខុជអនក្របកបេរឿយ ៗ នវូ 
េសចក្តីពយយមជេ្រគ ងចេ្រមើននវូករុ  ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថ 
ទងំ ៤ មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភកិខុមនសភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុង 
ភិកខុសងឃេនះ ។  
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 សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ មុទិ ភវននេុយគ-
មនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ ភកិខុ សេងឃ 
មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភិកខុសងឃេនះមនពួកភិកខុជអនក្របកបេរឿយ ៗ នវូ 
េសចក្តីពយយមជេ្រគ ងចេ្រមើននវូមុទិ  ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថ 
ទងំ ៤ មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភិកខុមនសភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុង 
ភិកខុសងឃេនះ ។  

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ ឧេបកខ ភវននេុយគ-
មនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ  ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ 
មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភិកខុសងឃេនះមនពួកភិកខុជអនក្របកបេរឿយ ៗ នវូ 
េសចក្តីពយយមជេ្រគ ងចេ្រមើននវូឧេបកខ  ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថ 
ទងំ ៤ មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភិកខុមនសភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុង 
ភិកខុសងឃេនះ ។  

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ អសភុភវននេុយគ-
មនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ឯវរបូប ិ ភិកខ េវ សន្ត ិ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ ភកិខុ សេងឃ 
មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភិកខុសងឃេនះមនពួកភិកខុជអនក្របកបេរឿយ ៗ នវូ 
េសចក្តីពយយមជេ្រគ ងចេ្រមើននវូអសុភ ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថ 
ទងំ ៤ មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភិកខុមនសភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុង 
ភិកខុសងឃេនះ ។   
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សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំភិកខុ សេងឃ អនចិចសញញ ភវននេុយគ-
មនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ  ឯវរបូប ិ ភកិខ េវ សន្ត ិ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ 
មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងភិកខុសងឃេនះមនពួកភិកខុជអនក្របកបេរឿយ ៗ នវូ 
េសចក្តីពយយមជេ្រគ ងចេ្រមើននវូអនចិចសញញ  ស្រមន្តេនេ យឥរយិបថ 
ទងំ ៤ មន លភិកខុទងំទបយ ពួកភកិខុមនសភពយ៉ងេនះ ែតងមនកនុង 
ភិកខុសងឃេនះ ។ ។  

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភិកខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ នបនស តិ-
ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត ិ ។ នបនស តិ ភិកខ េវ ភវ ិ  
ពហុលកី  មហបផ  េ តិ ម នសិំ  មន លភិកខុទងំទបយ 
កនុងភិកខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុជអនក្របកបេរឿយ ៗ នវូេសចក្តីពយយម ជ 
េ្រគ ងចេ្រមើននវូ នបនស តិ ស្រមន ្តេនេ យឥរយិបថទងំ ៤ ។ 
មន លភិកខុទងំទបយ នបនស តិ ែដលបុគគលចេ្រមើនេរឿយ ៗ េហើយ 
រែមងមនផលេ្រចើន មន នសិង េ្រចើន ។  

នបនស តិ ភិកខ េវ ភវ ិ  ពហុលកី  ច ្ត េ  
សតបិប ្ឋ េន បរបិេូរតិ មន លភិកខុទងំទបយ នបនស តិែដលបុគគល
បនចេ្រមើន  បនេធ្វើឲេរឿយ ៗ េហើយ រែមងញុងំសតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ឲ 
េពញបរបូិណ៌បន ។  
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ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ ន ភវ ិ  ពហុលកី  សត្ត េពជឈេងគ 
បរបិេូរន ្ត ិ សតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ែដលបុគគលបនចេ្រមើន បនេធ្វើឲេរឿយ ៗ 
េហើយ រែមងញុងំេពជឈងគៈទងំ ៧ ឲេពញបរបូិណ៌បន ។  

សត្ត េពជឈងគ  ភវ ិ  ពហុលកី  វជិជ វមុិត្តិ ំ បរបិេូរន ្ត ិ
េពជឈងគៈទងំ ៧ ែដលបុគគលបនចេ្រមើន បនេធ្វើឲេរឿយ ៗ េហើយ រែមង 
ញុងំវជិជ នងិវមុិត្តិ ឲេពញបរបូិណ៌បន ។ 

កថំ ភវ ិ  ច ភិកខ េវ នបនស តិ កថំ ពហុលកី  
មហបផ  េ តិ ម នសិំ  មន លភិកខុទងំទបយ នបនស តិ 
ែដលបុគគលបនចេ្រមើនដចូេម្តច បនេធ្វើឲេរឿយ ៗ ដចូេម្តច េទើបមនផល 
េ្រចើន មន នសិង េ្រចើន ?  

ឥធ ភិកខ េវ ភិកខុ  អរញញគេ   រុកខមលូគេ   សញុញ គរគេ  
 នសិទីតិ បល្លង កំ ភុជិ ្វ  ឧជុ ំ កយ ំ បណិធយ បរមុិខំ សតិ ំ

ឧបដ្ឋេប ្វ  មន លភិកខុទងំទបយ ភិកខុកនុ ង សនេនះ េទកនៃ់្រពក្តី 
េទកនម់្លបេ់ឈើក្តី េទកនផ់ទះ ទ ត់ក្តី អងគុយែពនែភនន ងំកយឲ្រតង់ 
តមកល់សតិមនមុខេឆព ះេទរកកមម ្ឋ ន ។ 

េ  សេ វ អស សតិ សេ វ បស សតិ ភិកខុ េនះ មនសតិដក 
ដេង្ហើមចូល មនសតិដកដេង្ហើមេចញ ។ 
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ទីឃ ំ  អស សេន្ត  ទីឃ ំ អស មីតិ បជនតិ ទីឃ ំ  
បស សេន្ត  ទីឃ ំ បស មីតិ បជនតិ កលដកដេង្ហើមចូលែវង 
ក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមចូលែវង, កលដកដេង្ហើមេចញែវង 
ក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមេចញែវង ។  

រស  ំ  អស សេន្ត  រស  ំ អស មីតិ បជនតិ រស  ំ  
បស សេន្ត  រស  ំបស មីតិ បជនតិ កលដកដេង្ហើមចូលខ្ល ី ក៏ដងឹ 
ចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមចូលខ្ល,ី កលដកដេង្ហើមេចញខ្ល ីក៏ដងឹចបស់ 
ថ ម អញ ដកដេង្ហើមេចញខ្ល ី។ 

សព្វកយបបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ សព្វកយបប-
ដិសេំវទី បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញដងឹចបស់នវូ 
កងខយល់ទងំពួង គឺខយល់ខងេដ ើម ក ្ត ល នងិខងចុង កនុងខណៈកពុំង 
ដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញដងឹចបស់នវូកងខយល់ទងំពួង 
គឺខយល់ខងេដ ើម ក ្ត ល នងិខងចុង កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

បស មភយ ំ កយសងខ រ ំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ បស មភយ ំ
កយសងខ រ ំ បស សសិ មីតិ សកិខតិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹ 
រមង បន់វូកយសងខ រគឺខយល់ដេ៏្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់ កនុងខណៈកពុំង 
ដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹរមង បន់វូកយសងខ រគឺខយល់ដ ៏
េ្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 
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បតិីបបដសិេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ បតិីបបដិសេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹ 
ចបស់ឲរហូតនវូបតីិ កនុងខណៈកំពុងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម  
អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ ឲរហូតនវូបតិី កនុងខណៈកំពុងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

សខុបបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ សខុបបដសិេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូសុខ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញ 
នងឹកណំត់ដងឹចបស់ ឲរហូតនវូសុខ កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

ចិត្តសងខ របបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ ចិត្តសងខ របប-
ដិសេំវទី បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ 
ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក  
ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ កនុងខណៈកពុំង 
ដកដេង្ហើមេចញ ។ 

បស មភយ ំ ចតិ្តសងខ រ ំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ បស មភយ ំ
ចិត្តសងខ រ ំបស សសិ មតិី សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ 
ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រសងប ់ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ  
សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រសងប ់ កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

 



17 
 

ចិត្តបបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខត ិ ចិត្តបបដសិេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូចិត្ត កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញ 
នងឹកណំត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្ត កនុងខណៈកំពុងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

អភិបបេមទយ ំ ចិត្តំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ អភិបបេមទយ ំ
ចិត្ត ំ បស សសិ មីតិ សកិខតិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲ 
រកី យៃ្រកែលង កនុងខណៈកំពុងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញ 
នងឹញុងំចិត្តឲរកី យៃ្រកែលង កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

សមទហំ ចិត្ត ំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ សមទហំ ចិត្តំ 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲ ងំ 
មេំសមើ  កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំ 
ចិត្តឲ ងំមេំសមើ  កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

វេិមចយ ំ ចតិ្តំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ វេិមចយ ំ ចិត្តំ 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរួចផុត 
ចកនវីរណៈ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹ 
ញុងំចិត្តឲរួចផុតចកនវីរណៈ  កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

អនចិច នបុស  ី អស សសិ មីត ិ សកិខ តិ អនចិច នបុស  ី
បស សសិ មីត ិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូ 
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សភពមិនេទៀង ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹ 
ជប់ មេមើលនវូសភពមិនេទៀង ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ។ 

វ ិ គនបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខតិ វ ិ គនបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូ 
វ ិ គៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ ម 
េមើលនវូវ ិ គៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ។  

នេិ ធនបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ នេិ ធនបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើល 
នវូនេិ ធៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប ់

មេមើលនវូនេិ ធៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ។ 
 បដិនសិ គគ នបុស  ីអស សសិ មីតិ សកិខ តិ បដិនសិ គគ នបុស  ី

បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើល 
នវូបដនិសិ គគៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹ 
ជប់ មេមើលនវូបដនិសិ គគៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ ។   

ឯវ ំ ភវ ិ  េខ ភិកខ េវ នបនស តិ ឯវ ំ ពហុលកី  
មហបផ  េ តិ ម នសិំ  មន លភិកខុទងំទបយ នបនស តិ 
ែដលបុគគលបនចេ្រមើនយ៉ងេនះ បនេធ្វើឲេរឿយ ៗ យ៉ងេនះ េទើបមន
ផលេ្រចើន មន នសិង េ្រចើន ។ 
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កថំ ភវ ិ  ច ភិកខ េវ នបនស តិ កថំ ពហុលកី  
ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ េន បរបិេូរតិ មន លភិកខុទងំទបយ នបនស តិ 
ែដលបុគគលបនចេ្រមើន ដចូេម្តច បនេធ្វើឲេរឿយ ៗ ដចូេម្តច េទើបញុងំ 
សតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ឲេពញបរបូិណ៌បន ?  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  ទឃី ំ  អស សេន្ត  ទីឃ ំ
អស មីតិ បជនតិ ទីឃ ំ  បស សេន្ត  ទីឃ ំ បស មីតិ 
បជនតិ មន លភិកខុទងំទបយ កនុ ងសម័យ  ភិកខុកលដកដេង្ហើមចូល 
ែវង ក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមចូលែវង, កលដកដេង្ហើមេចញ 
ែវង ក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមេចញែវង ។ 

រស  ំ  អស សេន្ត  រស  ំ អស មីតិ បជនតិ រស  ំ  
បស សេន្ត  រស  ំបស មីតិ បជនតិ កលដកដេង្ហើមចូលខ្ល ី ក៏ដងឹ 
ចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមចូលខ្ល,ី កលដកដេង្ហើមេចញខ្ល ីក៏ដងឹចបស់ 
ថ ម អញ ដកដេង្ហើមេចញខ្ល ី។ 

សព្វកយបបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ សព្វកយបប-
ដិសេំវទី បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញដងឹចបស់នវូ 
កងខយល់ទងំពួង គឺខយល់ខងេដ ើម ក ្ត ល នងិខងចុង កនុងខណៈកពុំង 
ដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញដងឹចបស់នវូកងខយល់ទងំពួង 
គឺខយល់ខងេដ ើម ក ្ត ល នងិខងចុង កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 
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បស មភយ ំ កយសងខ រ ំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ បស មភយ ំ
កយសងខ រ ំ បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹ 
រមង បន់វូកយសងខ រគឺខយល់ដេ៏្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់ កនុងខណៈកពុំង 
ដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹរមង បន់វូកយសងខ រគឺខយល់ដ ៏
េ្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

កេយ កយនបុស  ីភិកខ េវ តសមិ ំសមេយ ភិកខុ  វហិរតិ ប ី
សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភិជឈេទមនស  ំ មន លភិកខុ  
ទងំ យ កនុ ងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូកយ 
កនុងកយ មនពយយមជេ្រគ ងដតុកេំ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ  
ដងឹសព្វ មនសតិជេ្រគ ងកំណត ់ កមច ត់បង់នវូអភិជឈនងិេទមនស  
កនុងេ កេចញ។  

កេយស ុ កយញញត ហំ ភិកខ េវ ឯវ ំ វទមិ យទិទំ  
អស សបស  មន លភិកខុទងំ យ តថគតេពលថ ខយល់ចូល 
ខយល់េចញ ជកងរូបមយង៉ កនុងកងរូបទងំ យ ។   

ត ម តិហ ភិកខ េវ កេយ កយនបុស  ី តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  
វហិរតិ ប ី សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក 
អភិជឈេទមនស  ំមន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុេនះ កនុងសម័យេនះ 
ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូកយ កនុងកយ មនពយយមជ 
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េ្រគ ងដតុកេំ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ ដងឹសព្វ មនសតិជ 
េ្រគ ងកំណត់ កមច តប់ងន់វូអភិជឈនងិេទមនស កនុងេ កេចញ។ 

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  បតិីបបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ 
សកិខ តិ បតិីបបដិសេំវទី បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ 

ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូបតិី កនុងខណៈកំពុងដកដេង្ហើម 
ចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូបតី ិ កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

 សខុបបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ សខុបបដិសេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូសុខ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញ 
នងឹកណំត់ដងឹចបស់ ឲរហូតនវូសុខ កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។  

ចិត្តសងខ របបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ ចិត្តសងខ របប-
ដិសេំវទី បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ 
ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក  
ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ កនុងខណៈកពុំង 
ដកដេង្ហើមេចញ ។ 

បស មភយ ំ ចិត្តសងខ រ ំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ បស មភយ ំ
ចិត្តសងខ រ ំបស សសិ មតិី សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ 
ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រសងប ់ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ  
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សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រសងប ់ កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

េវទនស ុ េវទននបុស  ី ភិកខ េវ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  វហិរត ិ
ប ី សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភជិឈេទមនស  ំ

មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ 
នវូេវទន កនុងេវទនទងំ យ មនពយយមជេ្រគ ងដតុកេំ នវូកិេលស 
្របកបេ យបញញ ដងឹសព្វ មនសតិជេ្រគ ងកំណត់ កមច តប់ង់នវូ 
អភិជឈនងិេទមនស  កនុ ងេ កេចញ។  

េវទនស ុ េវទនញញត ហំ ភិកខ េវ ឯវ ំ វទមិ យទិទំ អស ស-
បស ន ំ ធុកំ មនសកិរ ំមន លភិកខុទងំ យ តថគតេពលថ 
កររលឹកដងឹខយល់ចូលនងិខយល់េចញដល៏្អ ជេវទនមយង៉ កនុ ងេវទនទងំ 

យ ។  

ត ម តិហ ភិកខ េវ េវទនស ុ េវទននបុស  ី តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  
វហិរតិ ប ី សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក 
អភិជឈេទមនស  ំមន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុេនះ កនុងសម័យេនះ 
ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូេវទន កនុ ងេវទនទងំ យ មន 
ពយយមជេ្រគ ងដតុកំេ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ ដងឹសព្វ មន 
សតិជេ្រគ ងកណំត់ កមច ត់បង់នវូអភិជឈ នងិេទមនស កនុងេ ក 
េចញ។ 
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យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  ចិត្តបបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ 
សកិខ តិ ចិត្តបបដិសេំវទ ី បស សសិ មីតិ សកិខត ិ មន លភិកខុទងំទបយ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ ឲរហូតនវូ 
ចិត្ត កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញ នងឹកណំត់ 
ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្ត កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។  

អភិបបេមទយ ំចិត្តំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ អភិបបេមទយ ំចិត្តំ 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲ 
រកី យៃ្រកែលង កនុងខណៈកំពុងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញ 
នងឹញុងំចិត្តឲរកី យៃ្រកែលង កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

សមទហំ ចិត្ត ំ អស សសិ មីតិ សកិខត ិ សមទហំ ចិត្តំ 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲ ងំ 
មេំសមើ  កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំ 
ចិត្តឲ ងំមេំសមើ  កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

វេិមចយ ំ ចតិ្តំ អស សសិ មីតិ សកិខ តិ វេិមចយ ំ ចិត្តំ 
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរួចផុត 
ចកនវីរណៈ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹ 
ញុងំចិត្តឲរួចផុតចកនវីរណៈ  កនុ ងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។  
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ចិេត្ត ចិ ្ត នបុស  ី ភិកខ េវ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  វហិរតិ ប ី
សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភិជឈេទមនស  ំ មន លភិកខុ  
ទងំ យ កនុ ងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូចិត្ត 
កនុងចិត្ត មនពយយមជេ្រគ ងដតុកេំ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ  
ដងឹសព្វ មនសតិជេ្រគ ងកំណត ់ កមច ត់បង់នវូអភិជឈនងិេទមនស  
កនុងេ កេចញ។  

នហំ ភិកខ េវ មុដ្ឋស តិស  អសមបជនស  នបនស តិ ំ
វទមិ មន លភិកខុទងំ យ តថគតមិនបនេពលនវូ នបនស តិ 
របស់ភិកខុ ែដលវេង្វងសតិ មិន្របកបេ យបញញ ដងឹសព្វេនះេទ ។  

ត ម តិហ ភិកខ េវ ចិេត្ត ចិ ្ត នបុស  ីតសមិ ំសមេយ ភិកខុ  វហិរតិ 
ប ី សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភជិឈេទមនស  ំ

មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុេនះ កនុងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថ 
ពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូចិត្ត កនុ ងចិត្ត មនពយយមជេ្រគ ងដតុកំេ  
នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ ដងឹសព្វ មនសតិជេ្រគ ងកណំត់ កមច ត់ 
បង់នវូអភិជឈ នងិេទមនស កនុងេ កេចញ។ 

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  អនចិច នបុស  ី អស សសិ មីតិ 
សកិខ តិ អនចិច នបុស  ី បស សសិ មីតិ សកិខ តិ មន លភិកខុទងំទបយ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូសភពមិន 
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េទៀង ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ ម 
េមើលនវូសភពមិនេទៀង ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ។ 

វ ិ គនបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខតិ វ ិ គនបុស  ី
បស សសិ មីត ិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូ 
វ ិ គៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ ម 
េមើលនវូវ ិ គៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ។ 

នេិ ធនបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខ តិ នេិ ធនបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើល 
នវូនេិ ធៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប ់

មេមើលនវូនេិ ធៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ។   

បដិនសិ គគ នបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខត ិ បដិនសិ គគ នបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខ តិ ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើល 
នវូបដនិសិ គគៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹ 
ជប់ មេមើលនវូបដនិសិ គគៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ ។  

ធេមមស ុធមម នបុស  ី ភិកខ េវ តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ  វហិរតិ ប ី
សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភិជឈេទមនស  ំ មន លភិកខុ  
ទងំ យ កនុ ងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូធម៌ 
កនុងធម៌ទងំ យ មនពយយមជេ្រគ ងដតុកំេ នវូកិេលស ្របកប 
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េ យបញញ ដងឹសព្វ មនសតិជេ្រគ ងកំណត់ កមច ត់បងន់វូអភិជឈនងិ 
េទមនស កនុងេ កេចញ។  

េ  យ ំ ត ំ អភិជឈេទមនស ន ំ ប ន ំ តំ បញញ យ ទិ ្វ  
ធុកំ អជឈេុបកខិ  េ តិ ភកិខុ េនះ ជអនកដងឹេឃើញចបស់ករ 

កមច ត់បង់នវូអភជិឈនងិេទមនស  េ យបញញ េហើយ ជអនក្រពេងើយ 
កេន ្តើយេ យល្អ។  

ត ម តិហ ភិកខ េវ ធេមមស ុធមម នបុស  ីតសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  វហិរតិ 
ប ី សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភជិឈេទមនស  ំ

មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះេហតុេនះ កនុងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថ 
ពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូធម៌ កនុងធម៌ទងំ យ មនពយយមជេ្រគ ង 
ដតុកេំ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ ដងឹសព្វ មនសតិជេ្រគ ងកណំត់ 
កមច ត់បង់នវូអភជិឈ នងិេទមនស កនុងេ កេចញ ។ 

ឯវ ំភវ ិ  េខ ភិកខ េវ នបនស តិ ឯវ ំពហុលកី  ច ្ត េ  
សតិបប ្ឋ េន បរបិេូរតិ មន លភិកខុទងំ យ នបនស តែិដលបុគគល 
បនចេ្រមើនយ៉ងេនះ បនេធ្វើឲេរឿយៗ យ៉ងេនះេហើយ រែមងញុងំ 
សតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ឲេពញបរបូិណ៌បន ។ 

កថំ ភវ ិ  ច ភិកខ េវ ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ ន កថំ ពហុលកី  
សត្ត េពជឈេងគ បរបិេូរន ្ត ិ មន លភិកខុទងំ យ សតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ែដល 
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បុគគលបនចេ្រមើនដចូេម្តច បនេធ្វើឲេរឿយៗ ដចូេម្តច េទើបញុងំេពជឈងគៈ 
ទងំ ៧ ឲេពញបរបូិណ៌បន ? 

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  កេយ កយនបុស  ី វហិរតិ 
ប ី សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភជិឈេទមនស  ំ

ឧបដ្ឋិ ស  តសមិ ំសមេយ សតិ េ តិ អសមមុ ្ឋ  មន លភិកខុទងំ យ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូកយ កនុងកយ 
មនពយយមជេ្រគ ងដតុកេំ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ ដងឹសព្វ 
មនសតិជេ្រគ ងកំណត់ កមច តប់ង់នវូអភជិឈនងិេទមនស កនុងេ ក 
េចញ កនុ ងសម័យេនះ សតិែដលភិកខុ េនះតមកល់ខជ បេ់ហើយ ក៏មិនបន 
វេង្វង។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន ឧបដ្ឋិ  សតិ េ តិ អសមមុ ្ឋ  
សតសិេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ។ 
សតសិេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ សតិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ សតិែដល 
ភិកខុ តមកល់ខជ បេ់ហើយមិនវេង្វងកនុងសម័យ  កនុ ងសម័យេនះ សតិ
សេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបន 
ចេ្រមើនសតិសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ សតសិេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិ 
េពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 
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េ  តថសេ  វហិរេន្ត  តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនតិ បវចិយតិ 
បរវិមំីស ំ បជជតិ ភិកខុ េនះជអនកមនសតិដេូចន ះ ក៏េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ 
ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ េ យបញញ  ។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  តថសេ  វហិរេន្ត  តំ ធមមំ បញញ យ 
បវចិិនតិ បវចិយតិ បរវិមំីស ំ បជជតិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ ។ ធមមវចិយសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំសមេយ ភិកខុ េន 
ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ  ភិកខុមនសតិ 
ដេូចន ះ េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះេ យបញញ េហើយ 
កនុងសម័យេនះ ធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុ ង 
សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើនធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យ 
េនះ ធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករ 
ចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

តស  តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនេ  បវចិយេ  បរវិមំីស ំ បជជេ  
រទធំ េ តិ វរីយិ ំអសល្លនី ំភិកខុ េនះ កពុំងេ្រជើសេរ ើស កំពុង្រតិះរះិ ដល់ 

នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ េ យបញញ េហើយ ក៏្របរពធនវូេសចក្តីពយយម 
មិនឲធូរថយេឡើយ ។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនេ  
បវចិយេ  បរវិមីសំ ំ បជជេ  រទធំ េ តិ វរីយិ ំ អសល្លនី ំ
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វរីយិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ ។ 
វរីយិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ វរីយិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ 
េ យបញញ  បន្របរពធេសចក្តីពយយមមិនឲធូរថយេហើយ កនុងសម័យ 
េនះ វរីយិសេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុ ងសម័យេនះភិកខុ  
េឈម ះថបនចេ្រមើនវរីយិសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ វរីយិសេមព ជឈងគៈ 
ក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។  

រទធវរីយិស  ឧបបជ ជតិ បតី ិនិ មិ  បតិីែដល្របសចក មិសៈ 
ក៏េកើតេឡើងដល់ភកិខុ ែដល្របរពធពយយម។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន រទធវរីយិស  ឧបបជជតិ បតី ិ
និ មិ  បតិីសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន រេទធ  េ តិ។ 
បតិីសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ បតីិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ 
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ 

 បតីែិដល្របសច មិសៈ េកើតេឡើងដល់ភិកខុអនក្របរពធពយយម 
េហើយ  កនុ ងសម័យេនះ បតីិសេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភកិខុ ្របរពធេហើយ កនុ ង 
សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើនបតិីសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ 
បតិីសេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។ 



30 
 

បតិីមនស  កេយប ិបស មភតិ ចិត្តមប ិបស មភតិ កយរបស់ភកិខុ  
ែដលមនចិត្ត្របកបេ យបតីិ ក៏សងប់ ង ត់ ទងំចិត្តេ តក៏សងប់ ង ត់។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បតិីមនស  កេយប ិបស មភតិ 
ចិត្តមប ិបស មភតិ បស ទធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំសមេយ ភកិខុ េន រេទធ  
េ តិ ។ បស ទធិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ បស ទធិ-
សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុ  
ទងំ យ កនុ ងសម័យ  េបើកយរបស់ភកិខុមនចិត្ត្របកបេ យបតីិ 
សងប់ ង ត់ ទងំចិត្តេ តក៏សងប់ ង ត់េហើយ កនុ ងសម័យេនះ បស ទិធ-
សេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ បស ទិធ-
សេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។ 

បស ទធកយស  សខុេិន ចិត្តំ សមធិយតិ ចិត្តរបស់ភកិខុ ែដល 
មនកយសងប់ ង ត់ ទងំមនេសចក្តីសុខ ក៏ ងំេនខជ ប ់។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បស ទធកយស  សខុេិន ចិត្តំ 
សមធិយតិ សមធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន រេទធ  
េ តិ ។ សមធសិេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ 
សមធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ 
មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ  ចិត្តរបស់ភកិខុ ែដលមនកយសងប ់

ង ត់ ទងំមនេសចក្តី ងំេនខជ បេ់ហើយ កនុ ងសម័យេនះ សមធិ-
សេមព ជឈងគៈ ក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ ភកិខុ េឈម ះថ 
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បនចេ្រមើនសមធិសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ សមធិសេមព ជឈងគៈ ក៏ 
ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

េ  តថសមហិតំ ចតិ្តំ ធុកំ អជឈេុបកខិ  េ តិ ភិកខុ េនះ 
ញុងំចិត្តែដល ងំេនខជ បដ់េូចន ះ ឲ្រពេងើយកេន ្តើយេ យ្រសួល។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  តថសមហិតំ ចិត្តំ ធុកំ 
អជឈេុបកខិ  េ តិ ឧេបកខ សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន 
រេទធ  េ តិ ។ ឧេបកខ សេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ  ភេវតិ 

ឧេបកខ សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ 
មន លភិកខុទងំ យ សម័យ  ភិកខុ ញុងំចិត្តែដល ងំេនខជ បដ់េូចន ះ ឲ 
្រពេងើយកេន ្តើយ េ យ្រសួលេហើយ កនុងសម័យេនះ ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ 
ក៏េឈម ះថភកិខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើន 
ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិ 
េពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  េវទនស ុ េវទននបុស  ី វហិរតិ 
ប ី សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភជិឈេទមនស  ំ

ឧបដ្ឋិ ស  តសមិ ំសមេយ សតិ េ តិ អសមមុ ្ឋ  មន លភិកខុទងំ យ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូេវទន កនុងេវទន 
ទងំ យ មនពយយមជេ្រគ ងដតុកំេ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ  
ដងឹសព្វ មនសតិជេ្រគ ងកំណត់ កមច ត់បង់នវូអភិជឈនងិេទមនស  
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កនុងេ កេចញ កនុ ងសម័យេនះ សតិែដលភិកខុ េនះតមកល់ខជ បេ់ហើយ 
ក៏មិនបនវេង្វង។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន ឧបដ្ឋិ  សតិ េ តិ អសមមុ ្ឋ  
សតិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ។ 
សតិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ សតិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ សតិែដល 
ភិកខុ តមកល់ខជ បេ់ហើយមិនវេង្វងកនុងសម័យ  កនុ ងសម័យេនះ សតិ
សេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបន 
ចេ្រមើនសតិសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ សតសិេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិ 
េពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

េ  តថសេ  វហិរេន្ត  តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនតិ បវចិយតិ 
បរវិមំីស ំ បជជតិ ភិកខុ េនះជអនកមនសតិដេូចន ះ ក៏េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ 
ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ េ យបញញ  ។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  តថសេ  វហិរេន្ត  តំ ធមមំ បញញ យ 
បវចិិនតិ បវចិយតិ បរវិមំីស ំ បជជតិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ ។ ធមមវចិយសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំសមេយ ភិកខុ េន 
ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ  ភិកខុមនសតិ 
ដេូចន ះ េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះេ យបញញ េហើយ 
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កនុងសម័យេនះ ធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុ ង 
សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើនធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យ 
េនះ ធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករ 
ចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

តស  តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនេ  បវចិយេ  បរវិមំីស ំ បជជេ  
រទធំ េ តិ វរីយិ ំអសល្លនី ំភិកខុ េនះ កពុំងេ្រជើសេរ ើស កំពុង្រតិះរះិ ដល់ 

នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ េ យបញញ េហើយ ក៏្របរពធនវូេសចក្តីពយយម 
មិនឲធូរថយេឡើយ ។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនេ  
បវចិយេ  បរវិមីសំ ំ បជជេ  រទធំ េ តិ វរីយិ ំ អសល្លនី ំ
វរីយិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ ។ 
វរីយិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ វរីយិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ 
េ យបញញ  បន្របរពធេសចក្តីពយយមមិនឲធូរថយេហើយ កនុងសម័យ 
េនះ វរីយិសេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុ ងសម័យេនះភិកខុ  
េឈម ះថបនចេ្រមើនវរីយិសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ វរីយិសេមព ជឈងគៈ 
ក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។  
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រទធវរីយិស  ឧបបជ ជតិ បតី ិនិ មិ  បតិីែដល្របសចក មិសៈ 
ក៏េកើតេឡើងដល់ភកិខុ ែដល្របរពធពយយម។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន រទធវរីយិស  ឧបបជជតិ បតី ិ
និ មិ  បតិីសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន រេទធ  េ តិ។ 
បតិីសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ បតីិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ 
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ 

 បតីែិដល្របសច មិសៈ េកើតេឡើងដល់ភិកខុអនក្របរពធពយយម 
េហើយ  កនុ ងសម័យេនះ បតីិសេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភកិខុ ្របរពធេហើយ កនុ ង 
សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើនបតិីសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ 
បតិីសេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។ 

បតិីមនស  កេយប ិបស មភតិ ចិត្តមប ិបស មភតិ កយរបស់ភកិខុ  
ែដលមនចិត្ត្របកបេ យបតីិ ក៏សងប់ ង ត់ ទងំចិត្តេ តក៏សងប់ ង ត់។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បតិីមនស  កេយប ិបស មភតិ 
ចិត្តមប ិបស មភតិ បស ទធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំសមេយ ភកិខុ េន រេទធ  
េ តិ ។ បស ទធិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ បស ទធិ-
សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុ  
ទងំ យ កនុ ងសម័យ  េបើកយរបស់ភកិខុមនចិត្ត្របកបេ យបតីិ 
សងប់ ង ត់ ទងំចិត្តេ តក៏សងប់ ង ត់េហើយ កនុ ងសម័យេនះ បស ទិធ-
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សេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ បស ទិធ-
សេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។ 

បស ទធកយស  សខុេិន ចិត្តំ សមធិយតិ ចិត្តរបស់ភកិខុ ែដល 
មនកយសងប់ ង ត់ ទងំមនេសចក្តីសុខ ក៏ ងំេនខជ ប ់។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បស ទធកយស  សខុេិន ចិត្តំ 
សមធិយតិ សមធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន រេទធ  
េ តិ ។ សមធសិេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ 
សមធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ 
មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ  ចិត្តរបស់ភកិខុ ែដលមនកយសងប ់

ង ត់ ទងំមនេសចក្តី ងំេនខជ បេ់ហើយ កនុ ងសម័យេនះ សមធិ-
សេមព ជឈងគៈ ក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ ភកិខុ េឈម ះថ 
បនចេ្រមើនសមធិសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ សមធិសេមព ជឈងគៈ ក៏ 
ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

េ  តថសមហិតំ ចតិ្តំ ធុកំ អជឈេុបកខិ  េ តិ ភិកខុ េនះ 
ញុងំចិត្តែដល ងំេនខជ បដ់េូចន ះ ឲ្រពេងើយកេន ្តើយេ យ្រសួល ។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  តថសមហិតំ ចិត្តំ ធុកំ 
អជឈេុបកខិ  េ តិ ឧេបកខ សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន 
រេទធ  េ តិ ។ ឧេបកខ សេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ  ភេវតិ 
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ឧេបកខ សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ 
មន លភិកខុទងំ យ សម័យ  ភកិខុ ញុងំចិត្តែដល ំងេនខជ បដ់េូចន ះ 
ឲ្រពេងើយកេន ្តើយ េ យ្រសួលេហើយ កនុងសម័យេនះ ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ 
ក៏េឈម ះថភកិខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើន 
ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិ 
េពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  ចេិត្ត ចិ ្ត នបុស  ី វហិរតិ ប ី
សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភិជឈេទមនស  ំឧបដ្ឋិ ស  
តសមិ ំ សមេយ សតិ េ តិ អសមមុ ្ឋ  មន លភិកខុទងំ យ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូចិត្ត កនុ ងចិត្ត 
មនពយយមជេ្រគ ងដតុកេំ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ ដងឹសព្វ 
មនសតិជេ្រគ ងកំណត់ កមច តប់ង់នវូអភិជឈនងិេទមនស  កនុងេ ក 
េចញ កនុ ងសម័យេនះ សតិែដលភិកខុ េនះតមកល់ខជ បេ់ហើយ ក៏មិនបន 
វេង្វង។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន ឧបដ្ឋិ  សតិ េ តិ អសមមុ ្ឋ  
សតិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ។ 
សតិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ សតិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ សតិែដល 
ភិកខុ តមកល់ខជ បេ់ហើយមិនវេង្វងកនុងសម័យ  កនុ ងសម័យេនះ សតិ
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សេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបន 
ចេ្រមើនសតិសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ សតសិេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិ 
េពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

េ  តថសេ  វហិរេន្ត  តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនតិ បវចិយតិ 
បរវិមីសំ ំ បជជតិ ភិកខុ េនះជអនកមនសតិដេូចន ះ ក៏េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ 
ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ េ យបញញ  ។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  តថសេ  វហិរេន្ត  តំ ធមមំ បញញ យ 
បវចិិនតិ បវចិយតិ បរវិមំីស ំ បជជតិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ ។ ធមមវចិយសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំសមេយ ភិកខុ េន 
ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ  ភិកខុមនសតិ 
ដេូចន ះ េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះេ យបញញ េហើយ 
កនុងសម័យេនះ ធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុ ង 
សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើនធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យ 
េនះ ធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករ 
ចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

តស  តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនេ  បវចិយេ  បរវិមំីស ំ បជជេ  
រទធំ េ តិ វរីយិ ំអសល្លនី ំភិកខុ េនះ កពុំងេ្រជើសេរ ើស កំពុង្រតិះរះិ ដល់ 
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នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ េ យបញញ េហើយ ក៏្របរពធនវូេសចក្តីពយយម 
មិនឲធូរថយេឡើយ ។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនេ  
បវចិយេ  បរវិមីសំ ំ បជជេ  រទធំ េ តិ វរីយិ ំ អសល្លនី ំ
វរីយិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ ។ 
វរីយិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ វរីយិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ 
េ យបញញ  បន្របរពធេសចក្តីពយយមមិនឲធូរថយេហើយ កនុងសម័យ 
េនះ វរីយិសេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុ ងសម័យេនះភិកខុ  
េឈម ះថបនចេ្រមើនវរីយិសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ វរីយិសេមព ជឈងគៈ 
ក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។  

រទធវរីយិស  ឧបបជ ជតិ បតី ិនិ មិ  បតិីែដល្របសចក មិសៈ 
ក៏េកើតេឡើងដល់ភកិខុ ែដល្របរពធពយយម។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន រទធវរីយិស  ឧបបជជតិ បតី ិ
និ មិ  បតិីសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន រេទធ  េ តិ។ 
បតិីសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ បតីិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ 
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ 

 បតីែិដល្របសច មិសៈ េកើតេឡើងដល់ភិកខុអនក្របរពធពយយម 
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េហើយ  កនុ ងសម័យេនះ បតីិសេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភកិខុ ្របរពធេហើយ កនុ ង 
សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើនបតិីសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ 
បតិីសេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។ 

បតិីមនស  កេយប ិបស មភតិ ចិត្តមប ិបស មភតិ កយរបស់ភកិខុ  
ែដលមនចិត្ត្របកបេ យបតីិ ក៏សងប់ ង ត់ ទងំចិត្តេ តក៏សងប់ ង ត់។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បតិីមនស  កេយប ិបស មភតិ 
ចិត្តមប ិបស មភតិ បស ទធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំសមេយ ភកិខុ េន រេទធ  
េ តិ ។ បស ទធិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ បស ទធិ-
សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុ  
ទងំ យ កនុ ងសម័យ  េបើកយរបស់ភកិខុមនចិត្ត្របកបេ យបតីិ 
សងប់ ង ត់ ទងំចិត្តេ តក៏សងប់ ង ត់េហើយ កនុ ងសម័យេនះ បស ទិធ-
សេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ បស ទិធ-
សេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។ 

បស ទធកយស  សខុេិន ចិត្តំ សមធិយតិ ចិត្តរបស់ភកិខុ ែដល 
មនកយសងប់ ង ត់ ទងំមនេសចក្តីសុខ ក៏ ងំេនខជ ប ់។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បស ទធកយស  សខុេិន ចិត្តំ 
សមធិយតិ សមធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន រេទធ  
េ តិ ។ សមធសិេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ 
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សមធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ 
មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ  ចិត្តរបស់ភកិខុ ែដលមនកយសងប ់

ង ត់ ទងំមនេសចក្តី ងំេនខជ បេ់ហើយ កនុ ងសម័យេនះ សមធិ-
សេមព ជឈងគៈ ក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ ភកិខុ េឈម ះថ 
បនចេ្រមើនសមធិសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ សមធិសេមព ជឈងគៈ ក៏ 
ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

េ  តថសមហិតំ ចតិ្តំ ធុកំ អជឈេុបកខិ  េ តិ ភិកខុ េនះ 
ញុងំចិត្តែដល ងំេនខជ បដ់េូចន ះ ឲ្រពេងើយកេន ្តើយេ យ្រសួល ។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  តថសមហិតំ ចិត្តំ ធុកំ 
អជឈេុបកខិ  េ តិ ឧេបកខ សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន 
រេទធ  េ តិ ។ ឧេបកខ សេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ 

ឧេបកខ សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ 
មន លភិកខុទងំ យ សម័យ  ភកិខុ ញុងំចិត្តែដល ំងេនខជ បដ់េូចន ះ 
ឲ្រពេងើយកេន ្តើយ េ យ្រសួលេហើយ កនុងសម័យេនះ ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ 
ក៏េឈម ះថភកិខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើន 
ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិ 
េពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  ធេមមស ុធមម នបុស  ី វហិរតិ ប ី
សមបជេន សតិម វេិនយយ េ េក អភិជឈេទមនស  ំឧបដ្ឋិ ស  
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តសមិ ំ សមេយ សតិ េ តិ អសមមុ ្ឋ  មន លភិកខុទងំ យ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ េឈម ះថពចិរ េឃើញេរឿយៗ នវូធម៌ កនុងធម៌ 
ទងំ យ មនពយយមជេ្រគ ងដតុកំេ នវូកិេលស ្របកបេ យបញញ  
ដងឹសព្វ មនសតិជេ្រគ ងកំណត់ កមច ត់បង់នវូអភជិឈនងិេទមនស  
កនុងេ កេចញ កនុ ងសម័យេនះ សតិែដលភិកខុ េនះតមកល់ខជ បេ់ហើយ 
ក៏មិនបនវេង្វង។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន ឧបដ្ឋិ  សតិ េ តិ អសមមុ ្ឋ  
សតសិេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ។ 
សតសិេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ សតិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ សតិែដល 
ភិកខុ តមកល់ខជ បេ់ហើយមិនវេង្វងកនុងសម័យ  កនុ ងសម័យេនះ សតិ
សេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបន 
ចេ្រមើនសតិសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ សតសិេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិ 
េពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

េ  តថសេ  វហិរេន្ត  តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនតិ បវចិយតិ 
បរវិមីសំ ំ បជជតិ ភិកខុ េនះជអនកមនសតិដេូចន ះ ក៏េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ 
ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ េ យបញញ  ។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  តថសេ  វហិរេន្ត  តំ ធមមំ បញញ យ 
បវចិិនតិ បវចិយតិ បរវិមំីស ំ បជជតិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
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សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ ។ ធមមវចិយសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ ធមមវចិយសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំសមេយ ភិកខុ េន 
ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ  ភិកខុមនសតិ 
ដេូចន ះ េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះេ យបញញ េហើយ 
កនុងសម័យេនះ ធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុ ង 
សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើនធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យ 
េនះ ធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករ 
ចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

តស  តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនេ  បវចិយេ  បរវិមំីស ំ បជជេ  
រទធំ េ តិ វរីយិ ំអសល្លនី ំភិកខុ េនះ កពុំងេ្រជើសេរ ើស កំពុង្រតិះរះិ ដល់ 

នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ េ យបញញ េហើយ ក៏្របរពធនវូេសចក្តីពយយម 
មិនឲធូរថយេឡើយ ។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន តំ ធមមំ បញញ យ បវចិិនេ  
បវចិយេ  បរវិមីសំ ំ បជជេ  រទធំ េ តិ វរីយិ ំ អសល្លនី ំ
វរីយិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន រេទធ  េ តិ ។ 
វរីយិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ វរីយិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ 
កនុងសម័យ  ភិកខុ េ្រជើសេរ ើស ្រតិះរះិ ដល់នវូកិរយិលបងនវូធម៌េនះ 
េ យបញញ  បន្របរពធេសចក្តីពយយមមិនឲធូរថយេហើយ កនុងសម័យ 
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េនះ វរីយិសេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុ ងសម័យេនះភិកខុ  
េឈម ះថបនចេ្រមើនវរីយិសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ វរីយិសេមព ជឈងគៈ 
ក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។  

រទធវរីយិស  ឧបបជ ជតិ បតី ិនិ មិ  បតិីែដល្របសចក មិសៈ 
ក៏េកើតេឡើងដល់ភកិខុ ែដល្របរពធពយយម។  

យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន រទធវរីយិស  ឧបបជជតិ បតី ិ
និ មិ  បតិីសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន រេទធ  េ តិ។ 
បតិីសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ បតីិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ 
សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ 

 បតីែិដល្របសចក មិសៈ េកើតេឡើងដល់ភិកខុអនក្របរពធពយយម 
េហើយ  កនុ ងសម័យេនះ បតីិសេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភកិខុ ្របរពធេហើយ កនុ ង 
សម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើនបតិីសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ 
បតិីសេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។ 

បតិីមនស  កេយប ិបស មភតិ ចិត្តមប ិបស មភតិ កយរបស់ភកិខុ  
ែដលមនចិត្ត្របកបេ យបតីិ ក៏សងប់ ង ត់ ទងំចិត្តេ តក៏សងប់ ង ត់។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បតិីមនស  កេយប ិបស មភតិ 
ចិត្តមប ិបស មភតិ បស ទធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំសមេយ ភកិខុ េន រេទធ  
េ តិ ។ បស ទធិសេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ បស ទធិ-
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សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ មន លភិកខុ  
ទងំ យ កនុ ងសម័យ  េបើកយរបស់ភកិខុមនចិត្ត្របកបេ យបតីិ 
សងប់ ង ត់ ទងំចិត្តេ តក៏សងប់ ង ត់េហើយ កនុ ងសម័យេនះ បស ទិធ-
សេមព ជឈងគៈក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ បស ទិធ-
សេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ ។ 

បស ទធកយស  សខុេិន ចិត្តំ សមធិយតិ ចិត្តរបស់ភកិខុ ែដល 
មនកយសងប់ ង ត់ ទងំមនេសចក្តីសុខ ក៏ ងំេនខជ ប ់។  

យសមិ ំសមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ េន បស ទធកយស  សខុេិន ចិត្តំ 
សមធិយតិ សមធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ េន រេទធ  
េ តិ ។ សមធសិេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ  ភេវតិ 
សមធិសេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ 
មន លភិកខុទងំ យ កនុ ងសម័យ  ចិត្តរបស់ភកិខុ ែដលមនកយសងប ់

ង ត់ ទងំមនេសចក្តី ងំេនខជ បេ់ហើយ កនុ ងសម័យេនះ សមធិ-
សេមព ជឈងគៈ ក៏េឈម ះថភិកខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ ភកិខុ េឈម ះថ 
បនចេ្រមើនសមធិសេមព ជឈងគៈ កនុ ងសម័យេនះ សមធិសេមព ជឈងគៈ ក៏ 
ដល់នវូកិរយិេពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

េ  តថសមហិតំ ចតិ្តំ ធុកំ អជឈេុបកខិ  េ តិ ភិកខុ េនះ 
ញុងំចិត្តែដល ងំេនខជ បដ់េូចន ះ ឲ្រពេងើយកេន ្តើយេ យ្រសួល ។  
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យសមិ ំ សមេយ ភិកខ េវ ភិកខុ  តថសមហិតំ ចិត្តំ ធុកំ 
អជឈេុបកខិ  េ តិ ឧេបកខ សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន 
រេទធ  េ តិ ។ ឧេបកខ សេមព ជឈងគំ តសមិ ំ សមេយ ភកិខុ  ភេវតិ 

ឧេបកខ សេមព ជឈេងគ  តសមិ ំ សមេយ ភិកខុ េន ភវនបរបិរូ ិ ំ គចឆតិ 
មន លភិកខុទងំ យ សម័យ  ភកិខុ ញុងំចិត្តែដល ងំេនខជ បដ់េូចន ះ 
ឲ្រពេងើយកេន ្តើយ េ យ្រសួលេហើយ កនុងសម័យេនះ ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ 
ក៏េឈម ះថភកិខុ ្របរពធេហើយ កនុងសម័យេនះ ភិកខុ េឈម ះថបនចេ្រមើន 
ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ កនុងសម័យេនះ ឧេបកខ សេមព ជឈងគៈក៏ដល់នវូកិរយិ 
េពញបរបូិណ៌ េ យករចេ្រមើនរបស់ភិកខុ  ។ 

ឯវ ំភវ ិ  េខ ភិកខ េវ ច ្ត េ  សតបិប ្ឋ ន ឯវ ំពហុលកី  
សត្ត សេមព ជឈេងគ បរបិេូរន ្ត ិមន លភិកខុទងំ យ សតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ែដល 
បុគគលបនចេ្រមើនយ៉ងេនះ បនេធ្វើឲេរឿយៗ េហើយ យ៉ងេនះ រែមងញុងំ 
េពជឈងគៈទងំ ៧ ឲេពញបរបូិណ៌បន ។ 

កថំ ភវ ិ  ច ភិកខ េវ សត្ត េពជឈងគ  កថំ ពហុលកី  
វជិជ វមុិត្តិ ំ បរបិេូរន ្ត ិ មន លភិកខុទងំ យ េពជឈងគៈទងំ ៧ ែដលបុគគល 
ចេ្រមើនេហើយ ដចូេម្តច បនេធ្វើឲេរឿយៗ េហើយដចូេម្តច េទើបញុងំវជិជ នងិ 
វមុិត្តិ ឲេពញបរបូិណ៌បន ?  

ឥធ ភិកខ េវ ភិកខុ  សតិសេមព ជឈងគំ ភេវតិ វេិវកនសិ តំិ 
វ ិ គនសិ តំិ នេិ ធនសិ តិ ំ េ ស គគបរ ិ មិ ំ មន លភិកខុទងំ យ 
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ភិកខុកនុ ង សនេនះ ចេ្រមើនសតិសេមព ជឈងគៈ ែដល ្រស័យវេិវក 
្រស័យវ ិ គៈ ្រស័យនេិ ធ បេង្អ នេទេដើមបលីះបង់នវូកិេលស។  

ធមមវចិយសេមព ជឈងគំ ភេវតិ វេិវកនសិ តំិ វ ិ គនសិ តំិ 
នេិ ធនសិ តំិ េ ស គគបរ ិ មិ ំ ចេ្រមើនធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ ែដល 

្រស័យវេិវក ្រស័យវ ិ គៈ ្រស័យនេិ ធ បេង្អ នេទេដើមបលីះបង់ 
នវូកិេលស ។ 

វរីយិសេមព ជឈងគំ ភេវតិ វេិវកនសិ តិំ វ ិ គនសិ តំិ នេិ ធនសិ តំិ 
េ ស គគបរ ិ មិ ំ ចេ្រមើនវរីយិសេមព ជឈងគៈ ែដល ្រស័យវេិវក 

្រស័យវ ិ គៈ ្រស័យនេិ ធ បេង្អ នេទេដើមបលីះបង់នវូកិេលស ។ 

 បតិីសេមព ជឈងគ ំ ភេវតិ វេិវកនសិ តំិ វ ិ គនសិ តំិ នេិ ធនសិ តំិ 
េ ស គគបរ ិ មិ ំចេ្រមើនបតីិសេមព ជឈងគៈ ែដល ្រស័យវេិវក ្រស័យ
វ ិ គៈ ្រស័យនេិ ធ បេង្អ នេទេដើមបលីះបង់នវូកិេលស ។ 

បស ទធិសេមព ជឈងគំ ភេវត ិវេិវកនសិ តំិ វ ិ គនសិ តំិ នេិ ធនសិ តំិ 
េ ស គគបរ ិ មិ ំ ចេ្រមើនបស ទធិសេមព ជឈងគៈ ែដល ្រស័យវេិវក 

្រស័យវ ិ គៈ ្រស័យនេិ ធ បេង្អ នេទេដើមបលីះបង់នវូកិេលស ។ 

 សមធសិេមព ជឈងគំ ភេវតិ វេិវកនសិ តំិ វ ិ គនសិ តំិ នេិ ធ-
នសិ តំិ េ ស គគបរ ិ មិ ំចេ្រមើនសមធិសេមព ជឈងគៈ ែដល ្រស័យវេិវក 

្រស័យវ ិ គៈ ្រស័យនេិ ធ បេង្អ នេទេដើមបលីះបង់នវូកិេលស ។ 
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 ឧេបកខ សេមព ជឈងគំ ភេវតិ វេិវកនសិ តំិ វ ិ គនសិ តំិ 
នេិ ធនសិ តំិ េ ស គគបរ ិ មិ ំ ចេ្រមើនឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ ែដល 

្រស័យវេិវក ្រស័យវ ិ គៈ ្រស័យនេិ ធ បេង្អ នេទេដើមបលីះបង់ 
នវូកិេលស ។ 

ឯវ ំភវ ិ  េខ ភិកខ េវ សត្ត េពជឈងគ  ឯវ ំពហុលកី  វជិជ វមុិត្តិ ំ
បរបិេូរន ្តតិី មន លភិកខុទងំ យ េពជឈងគៈទងំ ៧ ែដលបុគគលចេ្រមើន 
េហើយយ៉ងេនះ បនេធ្វើឲេរឿយៗ េហើយយ៉ងេនះ េទើបញុងំវជិជ នងិវមុិត្តិ 
ឲេពញបរបូិណ៌បន ។ 

ឥទមេ ច ភគ ។ អត្តមន េត ភិកខូ  ភគវេ  ភសតំិ អភិននទុន ្ត ិ
លុះ្រពះមន្រពះភគ្រទង់សែម្តងនវូ នបនស តិសូ្រតេនះចបេ់ហើយ ភិកខុ  
ទងំេនះ មនេសចក្តីេពញចិត្ត េ្រតកអរេហើយ ចេំពះភសិតរបស់ 
្រពះមន្រពះភគ។ 

នបនស តិសតុ្តំ នដិ្ឋតំិ  

នបនស តិសូ្រត ចបេ់ យ្របករៈដេូចនះឯង ។ 


