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 និទានគាថា 
   

ទេវបញ្ហា  
អន្តត ជដា  ពហិជដា    ជដាយ  ជដតិា  បជា 

          តំ ត ំន្ោតម បុច្ឆា ម ិ  ន្ោ ឥមំ វជិដន្យ ជដំ ។ 
គរគឿងចាក់ស្រែះខាងកនុងក៏មាន គរគឿងចាក់ស្រែះខាងគរៅក៏មាន 
ពួករត្វ រត្វូគរគឿងចាក់ស្រែះរបួរតឹ្គ ើយ បពិរត្រពែះគោត្ម  
គររែះគ តុ្គ ែះ ខញុុំរពែះអងគរូមទូលរួររពែះអងគថា គត្ើបុគគលណា 
អាចកាប់ឆ្កា រនូវគរគឿងចាក់ស្រែះគនែះបាន ។ 

 
វិសេុធមិគគ  
ព្រះគាថា 

សីន្ល បតដិាា យ នន្ោ  សបន្ញោ  ចិតតំ បញ្ោញ្ច  ភាវយ ំ
     អាតាប ី និបន្ោ  ភកិ្ខុ    ន្ោ  ឥមំ  វជិដន្យ  ជដំ ។ 
នរជនណា របកបគោយបញ្ញដ  មានពាយាមជាគរគឿងដុត្កគដឋ
កិគលរ មានរបាជាញ ចារ់កាល  គឃើញភ័យកនុងវដតៈ កាលតុំងគៅ
រ៊ប់កនុងរីលគ ើយអប់រ ុំចិត្តចគរមើនបញ្ញដ  នរជនគ ែះ អាចកាប់
ឆ្កា រនូវគរគឿងចាក់ស្រែះ គឺត្ណាា គនែះបាន ។ 
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បរិយាយគាថា 
សីន្ល បតដិាា យាត ិសីន្ល ឋតាា  ។ សីលំ បរបិរូយមាន្ត-
ន្យវ ន្ចតថ សីន្ល ឋិន្តាត ិ វុចចត ិ តោមា  សីលបរបិរូន្េន  
សីន្ល បតដិាហិតាា ត ិ អយន្មតថ អន្តាថ  ។ ពីរបទថា រីគល  

បតិ្ោឌ យ សរបថា តុំងគៅគ ើយកនុងរីល ។ នរជន កាលញុុំង
រីលឱ្យបរបូិណ៌គពញគលញ រពែះមានរពែះភាគរតរ់ថា អនកតុំង
គៅកនុងរីល គររែះគ តុ្គ ែះ គោកអធិបាយថា អនកតុំងគៅ
គ ើយកនុងរីល គោយកិរយិាញុុំងរីលឱ្យបរបូិណ៌ កនុងរកយថា 
រីគល បតិ្ោឌ យ គនែះ ។ នន្ោតិ សន្តាត  បទថា នគោ បានដល់ 

រត្វ ។ សបន្ញោ តិ ក្មមាជតនិ្ហតុក្បបដសិនធិបបញោ យ  
បញ្ោវា បទថា របគញ្ញដ  បានដល់ អនកមានបញ្ញដ  គោយបញ្ញដ  
តុំងពីកុំគណើ ត្របកបគោយត្រត្គ តុ្គកើត្អុំពីកមម ។                               
ចិតត ំ បញ្ោញ្ច  ភាវយនត ិ សមាធិន្ញ្ច វ វបិសសនញ្ច  ភាវយ- 
មាន្ត របគយាគថា ចិត្តុំ បញ្ដញ្ច  ភាវយុំ បានដល់ នរជន  

កាលចគរមើននូវរមាធិ និងវបិរស  ។ អាតាបតី ិ វរីយិវា. បទ
ថា  អាតបី  បានដល់  អនកមានគរចកតីពាយាម  ។  នបិន្ោត ិ
ន្នបក្កំ  វុចចតិ បញោ , តាយ សមតន គន្តាតិ អន្តាថ .  
បញ្ញដ ចារ់កាល  រពែះមានរពែះភាគរតរ់ថា និបគកា អធិបាយថា  
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អនករបកបរពមគោយគនបកាបញ្ញដ គ ែះ ។ ភិក្ខូ តិ សំោន្រ ភយ ំ
ឥក្ខតីតិ ភិក្ខុ . រកយថា ភិកខុ មានវគិរោែះថា ( នរជន )  
អនកគឃើញភ័យកនុងរុំសារវដឋ ។ 

អធិប្បាយពាក្យថា វិសទុ្ធិមគ្គ 
តតថ វសុិទធីតិ សពាមលវរិហិត ំ អចចនតបរសុិទធំ នពិ្វា ន ំ 
ន្វទិតពា.ំ កនុងរកយថា វរុិទធិមគគគ ែះ រកយថា វរុិទធិ អនករិកា
គបបរីជាបថាជាគ ម្ ែះត្នរពែះនិរវ ន សដលរបារចាកមនទិលទុំង- 
ពួង សដលបររុិទធគោយចុំសណកមួយ ។ តសា វសុិទធិយា  
មន្ោគ តិ វសុិទធមិន្ោគ . ផលូវត្នវរុិទធិគ ែះ គ ម្ ែះថា វរុិទធិមគគ ។  

មន្ោគ ត ិ អធគិមុបាន្យា វុចចតិ. ឧបាយជាគ តុ្ឱ្យរគរមច  

(នូវរពែះនិរវ ន)  គោកគៅថា  មគគ ។ 

សន្ពា  សង្ខខ ោ  អនចិ្ឆច តិ   យទា  បញោ យ  បសសត ិ
      អថ   និពាិនទតិ   ទុន្ក្ខ        ឯស   មន្ោគ    វសុិទធិយា  ។ 
កនុងកាលណា បុគគលគឃើញគោយបញ្ញដ ថា រង្ខខ រទុំងពួង 

មិនគទៀង កនុងកាលគ ែះ គគរសមងគនឿយណាយកនុងទុកខ គនែះជាផលូវ
ត្នគរចកតីបររុិទធ ។ 

      នតថិ  ឈានំ  អបញ្ោសស    នតថិ  បញោ   អឈាយិន្ត 
      យមហិ ឈានញ្ច  បញោ  ច   សន្វ នពិ្វា នសនតិន្ក្ ។ 
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្ន រសមងមិនមានដល់បុគគលអនកឥត្បញ្ញដ   បញ្ញដ  រសមងមិនមាន
ដល់បុគគលអនកឥត្្ន  ្ន និងបញ្ញដ  មានកនុងបុគគលណា 
បុគគលគ ែះឯង គោកគៅថាអនកឋិត្គៅជិត្រពែះនិរវ ន ។ 

           ក្មមាំ  វជិាា   ច  ធន្មាមា   ច   សីលំ  ជីវតិមុតតមំ 
       ឯន្តន  មច្ឆច   សុជឈនតិ    ន  ន្ោន្តតន  ធន្នន  វា ។ 
កមម វជិាជ  ធម៌ រីល និងជីវតិ្ដ៏ឧត្តម រត្វទុំងឡាយ រសមងបររុិទធ
គោយធម៌ទុំងន៎ុែះ មិនសមនគោយគោរត្ ឬគោយរទពយគទ ។ 

        សពាទា  សីលសមបន្តន    បញ្ោវា  សុសមាហិន្តា 
        អារទធវរីនិ្យា  បហិតន្តាត    ឱឃ ំ តរត ិ ទុតតរនតិ ។ 
ភិកខុអនកមានបញ្ញដ   ដល់រពមគោយរីល  មានចិត្តតុំងមាុំលអ  
គ ើយរបារពធគរចកឋីពាយាម មានខលួនបញ្ជូ នគៅគ ើយរពវកាល 
រសមងឆលងនូវអនលង់សដលគគឆលងបានគោយករម ។ 

*កនុងរកយថា បុគគលគ ែះអាចកាប់ឆ្កា រនូវគរគឿងចាក់ស្រែះគនែះបាន 
បានដល់ អនករបកបរពមគោយធម៌ ៦ របការ គឺ ៖ 

១)  រីល                   ( រីគល  បតិ្ោឌ យ  ) 
២)  រមាធិ                ( ចិត្តុំ ) 
៣)  រជាតិ្បបញ្ញដ        ( របគញ្ញដ  ) 
៤)  វបិរស បញ្ញដ       ( បញ្ដញ្ច  ) 
៥)  បារហិារកិបបញ្ញដ    ( និបគកា ) 
៦)  វរីយិៈ                   ( អាតបី ) 
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* ឯតាត វតា ហិ. គរចកតីប ុគណណែះ រពែះមានរពែះភាគរបការគុណ  
៩ យា ង គឺ ៖ 

១. តិន្សា  សិោខ   រិកាខ  ៣ 

២. តិវធិក្លាេំ  ោសនំ  សារ មានលមអ ៣  

៣. ន្តវជិាតាទីនំ ឧបនសិសន្យា ឧបនិរស័យត្នវជិាជ  ៣ ជាគដើម 

៤. អនតទាយវជានមជឈមិបបដិបតតិន្សវតនិ ការគវៀរចាកផលូវអម
ពីរយា ង និងគរពនូវមជឈមិាបដិបទ 

៥. អបាយាទសិមតកិ្កមនុបាន្យា ឧបាយជាគរគឿងកនលង 
នូវគតិ្មានអបាយគតិ្ជាគដើម 

៦. តហីាោន្រហិ កិ្ន្លសបបហានំ កិរយិាលែះបង់កិគលរ 
គោយអាការ ៣ យា ង 

៧. វតីិក្កមាទនីំ បដិបន្ោខ  ធម៌ជាបដិបកខចុំគរែះកិគលរ 
មានវតិី្កាមកិគលរជាគដើម 

៨. សង កិ ន្លសតតយវនិ្ោធន ំ កិរយិាជរមែះរងាិគលរ ៣ យា ង 
(មានទុចចរតិ្រងាិគលរជាគដើម) 
៩. ន្ោតាបតន ទភិាវសស ច ោរេំ គ តុ្ត្នភាពជា 

រពែះអរយិបុគគល មានគសាតបននបុគគលជាគដើម ។ 
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សលីនិទេទស 

ោថារសមតងអានិរងសរបរ់រីល 

ោសន្ន  កុ្លបុតាត នំ   បតដិាា   នតថិ  យ ំ វតិ 
       អានិសំសបរនិ្ចាទំ       តសស  សីលសស  ន្ោ  វន្ទ ។ 
ទីពឹងត្នកុលបុរត្ទុំងឡាយកនុងសារ គនែះ គវៀរចាករីលគ ើយ 
នឹងមានមកពីណា គត្ើបុគគលណា អាចកុំណត់្នូវអានិរងសរបរ់
រីលគ ែះបាន ។ 

 
បុច្ឆា វារៈ ៧ យ៉ង 

១. កឹ្  សីលំ  អវីជាតួ្រីល ? 

២. ន្ក្នន្ដាន  សីលំ  រីលគោយអត្ថថាដូចគមតច ? 

៣. ោនសស  លក្ខេរសបបចចុបដាា នបទដាា តនិ  
គត្ើលកខណៈ កិចច អាការរបាកដ និងគ តុ្ជិត្របរ់រីលដូចគមតច ? 

៤. កិ្មានិសំសំ  សីលំ  គត្ើរីលមានអានិរងសប ុ ម ន ? 

៥. ក្តិវធិន្ញ្ចតំ  សីលំ  គត្ើរីលមានរបការប ុ ម ន ? 

៦. ន្ោ ចសស សង កិ ន្លន្ោ  អវីជាគរគឿងគៅ មងរបរ់រីល ?  

៧. កឹ្  ន្វាទានំ  អវីជាគរគឿងផូរផង់របរ់រីល ? 
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វិសជជនាវារៈ 
១) កឹ្ សីលនតិ បាណាតបិាតាទហិី វា វរិមនតសស   
វតតបបដបិតត ឹ វា បនូ្រនតសស ន្ចតតទន្យា ធមាមា  ។  
ធម៌ទុំងឡាយមានគចត្ ជាគដើមរបរ់បុគគលកាលគវៀរចាកគទរ 
មានបាណាតិ្បាត្ជាគដើមកតី របរ់បុគគលអនកបុំគពញវត្តរបតិ្បត្តិកតី 
គ ម្ ែះថា តួ្រីល ។ 
វុតតន្ញ្ហតំ បដិសមភទិាយ ំ កឹ្ សីលនតិ ន្ចតត សីលំ  
ន្ចតសិកំ្ សីលំ សំវន្ោ សីលំ អវតីិក្កន្មា សីលនតិ ។  
កនុងបដិរមភិទមគគ គឆលើយរុំនួរ កឹ រីលុំ ថា គចត្  ជាតួ្រីល   
គចត្រិក ជាតួ្រីល, រុំវរៈ ជាតួ្រីល, អវតិី្កាមៈ ជាតួ្រីល ។            
តតថ ន្ចតតសីលំ តម បាណាតបិាតាទហិី វា   
វរិមនតសស វតតបបដិបតតឹ វា បនូ្រនតសស ន្ចតត ។  

ជុំនុុំតួ្រីលទុំងឡាយគ ែះ គចត្  របរ់បុគគលកាលគវៀរចាក
គទរ មានបាណាតិ្បាត្ជាគដើមកតី របរ់បុគគលអនកបុំគពញវត្ត
របតិ្បត្តិកតី គ ម្ ែះថា គចត្ រីល ។ 

ន្ចតសិក្សីលំ តម បាណាតិបាតាទហិី វរិមនតសស  
វរិតិ ។ វរិតិ្របរ់បុគគលកាលគវៀរចាកគទរទុំងឡាយ មាន
បាណាតិ្បាត្ជាគដើម គ ម្ ែះថា គចត្រិករីល ។      
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អបិច ន្ចតតសីលំ តម បាណាតបិាតាទនី ិ បជ- 
ហនតសស សតតក្មមាបថន្ចតត ។ ន័យមា ងគទៀត្ គចត្  

កនុងកុរលកមមបថ ៧ របរ់បុគគលកាលលែះបង់នូវអកុរលកមម
ទុំងឡាយ មានបាណាតិ្បាត្ជាគដើម គ ម្ ែះថា គចត្ រីល ។ 

ន្ចតសិក្សីលំ តម អភជិឈ ំ បហាយ វគិតាភិន្ជឈន   
ន្ចតោ វហិរតីតិ អាទតិ នន្យន វុតាត  អនភជិា-
អពាបាទសមាមា ទដិាិធមាមា  ។ អនភិជា អពាបាទ និង 

រមាម ទិដឌិទុំងឡាយ សដលរពែះសាសាត រតរ់ទុកគ ើយ គោយ 

ន័យជាគដើមថា ភិកខុលែះបង់អភិជា មានចិត្តរបារចាកអភិជា  
គ ើយរគរមចររមានតគៅដូគចនែះ គ ម្ ែះថា គចត្រិករីល ។  
សំវន្ោ សីលនតិ ឯតថ បញ្ច វនិ្ធន សំវន្ោ ន្វទិតន្ព្វា   
បាតនិ្មាក្ខសំវន្ោ សតិសំវន្ោ ញាេសំវន្ោ ខនតិសំវន្ោ 
វរីយិសំវន្ោត ិ ។ កនុងរកយថា រុំវរៈជារីលគ ែះ គបបរីជាប  

រុំវរៈ គោយរបការ ៥ គឺ បាតិ្គមាកខរុំវរៈ ១ រតិ្រុំវរៈ ១  
ញណរុំវរៈ ១ ខនតិរុំវរៈ ១ វរីយិរុំវរៈ ១ ។ 

តតថ ឥមិត បាតិន្មាក្ខសំវន្រន ឧន្បន្តា ន្ហាតិ  
សមុន្បន្តាតិ អយ ំ បាតនិ្មាក្ខសំវន្ោ ។ បណាត រុំវរៈ 
ទុំង ៥ គ ែះ រុំវរៈសដលរពែះមានរពែះភាគរតរ់ថា ភិកខុជាអនក 
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ចូលដល់គ ើយ ជាអនករបកបរពមគ ើយ គោយការររងមួ 

កនុងបាតិ្គមាកខគនែះដូគចនែះ គនែះគ ម្ ែះថា បាតិ្គមាកខរុំវរៈ ។ 

រក្ខត ិ ចក្ខុ ន្ទនទយិ ំ ចក្ខុ ន្ទនទិន្យ សំវរ ំ អាបជាតីតិ អយ ំ 
សតិសំវន្ោ ។ រុំវរៈសដលរពែះមានរពែះភាគរតរ់ថា ភិកខុគ ែះ 
រសមងរកានូវចកខុន្ទនទិយ៍ ដល់នូវការររងមួកនុងចកខុន្ទនទិយ៍ដូគចនែះ គនែះ
គ ម្ ែះថា រតិ្រុំវរៈ ។ 

យានិ  ន្ោតានិ  ន្ោក្សមាឹ  ( អជិតាតិ  ភគវា ) 
        សតិ   ន្តសំ   និវារេំ   ន្ោតានំ   សំវរ ំ  ព្ពូម ិ

បញោ ន្យន្ត  បថិយិយន្រតិ  អយ ំ ញាេសំវន្ោ ។ 

រុំវរៈសដលរពែះមានរពែះភាគរតរ់ថា មាន លអជិត្ៈ រកសរ ( ត្ន
ត្ណាា  ) ទុំងឡាយណាកនុងគោក រតិ្ជាគរគឿងោោុំងនូវរកសរ
ទុំងឡាយគ ែះ ត្ថាគត្ គរលនូវការបិទរកសរទុំងឡាយ  
ឯរកសរទុំងឡាយគ ែះ បុគគលបិទបានគោយបញ្ញដ  គនែះគ ម្ ែះ 

ថា ញណរុំវរៈ ។ បចចយបបដិន្សវនមប ិ ឯន្តថវ សន្មាធាន ំ 
គចាត ិ។ រូមបកីារគរពបចច័យ ( គោយឧបាយត្នរបាជាញ  ) រសមង
ដល់នូវការរបជុុំចុែះកនុងញណរុំវរៈគ ែះសដរ ។ 
ន្យា បតយ ំ ខន្មា ន្ហាតិ សីតសស ឧេហ សាត ិ 
អាទតិ នន្យន អាគន្តា អយ ំ ខនតិសំវន្ោ តម ។   
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រុំវរៈសដលមកគ ើយគោយន័យជាអាទិ៍ថា ភិកខុ ជាអនកអត់្រទុំ
ចុំគរែះរត្ជាក់និងគៅត ដូគចនែះ គនែះគ ម្ ែះថា ខនតិរុំវរៈ ។ 

ន្យា ច្ឆយ ំ ឧបបននំ ោមវតិក្កំ  តធវិាន្សតីត ិ អាទតិ   
នន្យន អាគន្តា អយ ំ វរីយិសំវន្ោ តម ។  
រុំវរៈសដលមកគ ើយគោយន័យជាអាទិ៍ថា ភិកខុមិនរពមទទួលនូវ
កាមវតិ្កាៈសដលគកើត្គ ើងគ ើយដូគចនែះ គនែះគ ម្ ែះថា វរីយិរុំវរៈ ។ 
អាជីវបារសុិទធិបិ ឯន្តថវ សន្មាធានំ គចាតិ ។ រូមបអីាជីវ- 
បាររុិទធិរីល ក៏ដល់នូវការរបជុុំចុែះ កនុងវរីយិរុំវរៈគ ែះសដរ ។  
ឥតិ អយ ំ បញ្ច វនិ្ធាបិ សំវន្ោ យា ច បាបភីរុោន ំ
កុ្លបុតាត នំ សមបតតវតថុ ន្តា វរិតិ សពាន្មបត ំ សំវរសីលនតិ  
ន្វទិតពាំ ។ រុំវរៈទុំង ៥ គនែះកតី ការគវៀរចាកវត្ថុសដលខលួនជួប 

របទែះត្នកុលបុរត្ទុំងឡាយអនកខាល ចបាបឯណាកតី គុណជាត្គ ែះ  
រូមបទីុំងអរ់ គបបីរជាបថាជារុំវររីល ។ 
អវតីិក្កន្មា សីលនត ិ សមាទនិនសីលសស ោយិក្វាច- 
សិន្ោ អនតិក្កន្មា ។ ការមិនរបរពឹត្តកនលងតមផលូវកាយ និង
ផលូវវាចា របរ់បុគគលសដលបានរមាទនរីលគ ើយ គ ម្ ែះថា 
អវតិី្កាមរីល ។  
២) ន្ក្នន្ដាន សីលនតិ សីលនន្ដាន សីលំ ។ គឆលើយរុំនួរ 
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គកនគដឌន រីលុំ ថា រីល គោយអត្ថថា របរកតី្ ។  
ក្) សមាធាន ំ វា ោយក្មាមា ទនីំ សុសីលយវន្សន  
អវបិបកិ្េណតាតិ អន្តាថ  ។ រីល ( មានរបរកតី្ ) របួរមួទុក 
នូវកាយកមមវចីកមម អធិបាយថា របួរមួទុកមិនឱ្យោត់្ោយ គោយ
អុំណាចត្នរីលជារីលលអ ។ 

ខ) ឧបធារេំ វា កុ្សោនំ ធមាមា នំ បតិដាា នវន្សន 
អាធារភាន្វាតិ អន្តាថ  ។ រីល ( មានរបរកតី្ ) រទរទង់ទុក 

នូវធម៌ទុំងឡាយជាកុរល អធិបាយថា រទរទង់ទុកយា ងមាុំ  
គោយអុំណាចរីលតុំងគៅរ៊ប់ ។ 

៣) ឥទាន ិោនសស លក្ខេរសបបចចុបដាា នបទដាា ត-
នីតិ ឯតថ ។ គឆលើយរុំនួរ កានរស លកខណររបបចចុបោឌ ន- 

បទោឌ  និ ថាៈ 
១.  សីលនលក្ខេំ  រីលមានរបរកតី្ជាលកខណៈ , 

២. ទុសសលីយវទិធំសនរសំ មានកិរយិាកមាច ត់្នូវភាពរទ្រតរីល 
ជាកិចច , 
៣. ន្ោន្ចយយបបចចុបដាា ន ំ មានគរចកតីសាអ ត្កាយវាចាចិត្ត  
ជាអាការរបាកដ ,  
៤.  ហិរឱិតតបបបទដាា នំ  មាន ិរនិិងឱ្ត្តបបៈ ជាគ តុ្ជិត្ ។ 
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៤) កិ្មានិសំសំ សីលនត ិ អវបិបដោិោទអិន្នក្- 
គុេបបដោិភានិសំសំ ។ គឆលើយរុំនួរ កិមានិរុំរុំ រីលុំ  
ថា រីលមានអានិរងសជាអគនក មានគរចកតីមិនគៅត រកហាយចិត្ត 
ជាខាងគដើម មានអនុបាទបរនិិរវ នជាខាងចុង ។ 

៥) ក្តិវធិន្ញ្ចតំ សីលនតិ តព្តិទ ំ វសិជានំ ។  
ចគមលើយកនុងរុំនួរ កតិ្វធិគញ្ច ត្ុំ រីលុំ ថា រីលមាន ៥ របការ ។ 

 

ព្បការ ១ ឯកសលី  
សពាន្មវ តាវ ឥទំ សីលំ អតតន្ត សីលនលក្ខ ន្េន  
ឯក្វធិំ ។ រីលទុំងអរ់ គោយលកខណៈរបរ់ខលួន មានសត្មួយ  
គឺមានរបរកតី្ជាលកខណៈ ។ 

ព្បការ ២ េុកសលី ៧ គូ 
១.  ច្ឆរតិតវារតិតវន្សន  គោយចារតិ្តរីល និង វារតិ្តរីល ។ 

២. អភិសមាច្ឆរកិ្អាទិព្ពហមាចរយិក្វន្សន គោយអភិ- 

រមាចារកិរីល និង អាទិរព មចរយិករីល ។ 
៣.  វរិតិអវរិតិវន្សន  គោយវរិតិ្រីល និង អវរិតិ្រីល ។ 

៤. និសសតិានិសសតិវន្សន គោយនិរសតិ្រីល និងអនិរសតិ្-

រីល ។ 
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៥. ោលបរយិនតអាបាេន្ោដិក្វន្សន គោយកាល- 

បរយិនតរីល និង អាបាណគកាដិករីល ។ 

៦. សបរយិតត បរយិនតវន្សន គោយរបរយិនតរីល និង  
អបរយិនតរីល ។ 

៧. ន្ោកិ្យន្ោកុ្តតរវន្សន គោយគោកិយរីល និង
គោកុត្តររីល ។ 

ព្បការ ៣ តិកសលី ៥ តិកៈ 
១. ហីនមជឈមិបបេីតវន្សន គោយ ីនរីល មជឈិមរីល 
និងបណីត្រីល ។ 

២.អតាត ធបិន្តយយន្ោោធិបន្តយយធមាមា ធិបន្តយយវន្សន  
គោយអតត ធិបគត្យយរីល គោកាធិបគត្យយរីល និង ធមាម ធិប-

គត្យយរីល ។ 
៣. បោមដាា បោមដាបបដិបបសសទធិវន្សន គោយបោមដឌរីល 
អបោមដឌរីល និង បដិបបរសទធិរីល ។  

៤. វសុិទាធ វសុិទធន្វមតកិ្វន្សន គោយវរុិទធរីល អវរុិទធ-
រីល និង គវមតិ្ករីល ។ 
៥. ន្សខាន្សខន្នវន្សខាតន្សខវន្សន គោយគរកខរីល  
អគរកខរីល និង គនវគរកាខ  គរកខរីល ។ 
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ព្បការ ៤ ចតុកកសលី ៤ ចតុកកៈ                           
១. ហានភាគិយឋិតភិាគយិវនិ្សសភាគយិនិន្ពាធភាគយិ-
វន្សន គោយហានភាគិយរីល ឋិតិ្ភាគិយរីល វគិររ- 

ភាគិយរីល និង និគពវធភាគិយរីល ។ 

២. ភិក្ខុ ភកិ្ខុ នីអនុបសមបននគហដាសីលវន្សន គោយ 
ភិកខុរីល ភិកខុនីរីល អនុបរមបននរីល និង គ ដឌរីល ។  
៣. បក្តអិាច្ឆរធមមាតាបុពាន្ហតុក្សីលវន្សន គោយ
បកតិ្រីល អាចាររីល ធមមតរីល និង បុពវគ តុ្ករីល ។  
៤. បាតិន្មាក្ខសំវរឥន្ទនទយិសំវរអាជីវបារសុិទធិបបចចយ- 
សននិសសតិសីលវន្សន គោយបាតិ្គមាកខរុំវររីល ឥន្ទនទិយ- 
រុំវររីល អាជីវបាររុិទធិរីល និង បចចយរននិរសិត្រីល ។  
                     ព្បការ ៥ បញ្ចកសលី ២ បញ្ចកៈ 
១.  បរយិនតបារសុិទធអិបរយិនតបារសុិទធិបរបុិេណបារសុិទធ-ិ
អបោមដាបារសុិទធិបដបិបសសទធបិារសុិទធសីិលវន្សន  គោយ
បរយិនតបាររុិទធិរីល អបរយិនតបាររុិទធិរីល បរបុិណណបាររុិទធិ-
រីល អបោមដឌបាររុិទធិរីល និង បដិបបរសទធិបាររុិទធិរីល ។ 

២.បហានន្វរមេីន្ចតតសំវោវតីិក្កមវន្សន គោយបហាន
រីល គវរមណីរីល គចត្ រីល រុំវររីល និងអវតិី្កាមរីល ។ 
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* អធិបាយចតុបារសិេុធិសលី * 
* យ ំ ភគវតា ឥធ ភិក្ខុ  បាតិន្មាក្ខសំវរសំវុន្តា  
វហិរត ិ អាច្ឆរន្ោចរសមបន្តន  អេុមន្តតសុ វន្ជាសុ  
ភយទសាវ ី សមាទាយ សិក្ខត ិ សិោខ បន្ទសតូ ិ 
ឯវ ំ វុតតំ សីលមិទ ំ បាតិន្មាក្ខសំវរសីលំ តម ។  
រីលណាសដលរពែះមានរពែះភាគរតរ់ថា ភិកខុកនុងសារ គនែះ 
ជាអនករបរពឹត្តររងមួ គោយការររងមួកនុងបាតិ្គមាកខ បរបូិណ៌
គោយអាចារៈ និងគោចរៈ មានរបរកតី្គឃើញគទរមានរបមាណ
តិ្ចតួ្ចថាជាភ័យធុំ រមាទនរិកា កនុងរិកាខ បទទុំងឡាយ 
រីលគនែះគ ម្ ែះថា បាតិ្គមាកខរុំវររីល ។ 

*យ ំ បន ន្ោ ចក្ខុ ត របូ ំ ទិោា  ន និមតិតោគ ហី ន្ហាតិ  
តនុពយញ្ានោគ ហី យតាា ធិក្រេន្មនំ ចក្ខុ ន្ទនទយិ ំ អសំ- 
វុតំ វហិរនត ំ អភជិាន្ទាមនសា បាបោ អកុ្សោ  
ធមាមា  អតា សសន្វយយុ ំ ំ តសស សំវោយ បដបិជាតិ រក្ខតិ  
ចក្ខុ ន្ទនទយិ ំ ចក្ខុ ន្ទនទិន្យ សំវរ ំ អាបជាត ិ ន្ោន្តន សទទ ំ 
សុតាា  ។ន្ប។ ឃាន្នន គនធ ំឃាយិតាា  ។ន្ប។ ជីវាហយ រសំ  
ោយិតាា  ។ន្ប។ ោន្យន ន្ោដាពាំ ផុសិតាា  ។ប។ មនោ  
ធមមាំ វញិោ យ ន នមិតិតោគ ហី ន្ហាតិ ។ន្ប។ មនិន្ទនទិន្យ  
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សំវរ ំ អាបជាតីត ិ វុតត ំ ឥទំ ឥន្ទនទិយសំវរសីលំ តម ។  
រីលណាសដលរពែះមានរពែះភាគរតរ់ថា ភិកខុគ ែះ គឃើញរបូ
គោយចកខុ មិនកាន់យកនូវនិមិត្ត មិនកាន់យកនូវអនុពយញ្ជ នៈ 
ឯអកុរលធម៌ទុំងឡាយដ៏ោមក គឺ អភិជា និងគទមនរស  
សត្ងរគប់រងាត់្នូវបុគគលន៎ុែះ សដលមិនបានររងមួនូវចកខុន្ទនទិយ៍ 
គររែះគ តុ្មិនររងមួ នូវចកខុន្ទនទិយ៍ណា ក៏របតិ្បត្តិគដើមបីររងួម 

នូវចកខុន្ទនទិយ៍គ ែះ រសមងរកានូវចកខុន្ទនទិយ៍ ដល់នូវការររងមួកនុង 
ចកខុន្ទនទិយ៍ ។ល។ ឮរគមលងគោយរត្គចៀក ។ល។ ធុុំកលិនគោយ
រចមុែះ ។ល។ ដឹងររគោយអណាត ត្ ។ល។ រល់រត្ូវគោដឌពវៈ 
គោយកាយ ។ល។ ដឹងធមាម រមមណ៍គោយចិត្ត មិនកាន់យកនូវ
និមិត្ត ។ល។ ដល់នូវការររងមួកនុងចិត្ត រីលគនែះគ ម្ ែះថា 
ឥន្ទនទិយរុំវររីល ។  
* យា បន អាជីវន្ហតុ អាជីវោរណា បញ្ោតាត នំ ឆនន ំ
សិោខ បទាន ំ វតីិក្កមសស កុ្ហត លបត ន្នមតិតិក្តា  
និន្បបសិក្តា ោន្ភន ោភំ និជិគឹសនតាតិ ឯវមា- 
ទីនញ្ច  បាបធមាមា នំ វន្សន បវតាត  មចិ្ឆា ជីវា វរិតិ ឥទំ  
អាជីវបាសុទធិសីលំ ។ ការគវៀរចាកមិចាឆ ជីវៈ សដលរបរពឹត្តគៅ
គោយអុំណាច ត្នការរបរពឹត្តកនលងរិកាខ បទទុំងឡាយ ៦  
សដលរពែះមានរពែះភាគបញ្ដត្តគ ើយ គររែះមានអាជីវៈជាគ តុ្ 
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មានអាជីវៈ ជាដុំគណើ រ និងសដលរបរពឹត្តគៅគោយអុំណាចត្ន
បាបធម៌ទុំងឡាយយា ងគនែះ គឺ កុ   លប  គនមិត្តិកត  

និគបបរិកត ោគភន ោភុំ និជិគឹរនត ជាគដើម រីលគនែះ 

គ ម្ ែះថា អាជីវបាររុិទធិរីល ។ 
* បដិសង្ខខ  ន្យាននិ្ោ ចីវរ ំបដនិ្សវតិ យាវន្ទវ សីតសស 
បដិឃាតាយាត ិ អាទតិ នន្យន វុន្តាត  បដិសង្ខខ នបរ-ិ
សុន្ទាធ  ចតុបបចចយបរនិ្ភាន្ោ ឥទ ំ បចចយសននិសសតិសីលំ 
តម ។ ការបរគិភាគបចច័យ ៤ បររុិទធបានគោយការពិចារណា
តមន័យសដលរពែះសាសាត រតរ់ថា បដិរង្ខខ  គយានិគសា ចីវរ ុំ   
បដិគរវតិ្ យាវគទវ រីត្រស បដិឃាតយ ដូគចនែះជាគដើម  

រីលគនែះគ ម្ ែះថា បចចយរននិរសិត្រីល ។  
 

សកិាា បេ ៦ ទាក់េងនឹងអាជីវៈ 
១. អាជីវន្ហតុ អាជីវោរណា បាបនិ្ច្ឆា  ឥច្ឆា បក្ន្តា  
អសនតំ អភតូំ ឧតតរមិនុសសធមមាំ ឧលលបតិ អាបតត ិ 
បាោជិក្សស ។ គររែះអាជីពជាគ តុ្ គររែះអាជីពជាដុំគណើ រ  
ភិកខុមានគរចកតីរបាថាន អារកក់ រត្ូវគរចកតីរបាថាន រគបរងាត់្គ ើយ 

គរលអួត្ឧត្តរមិនុរសធម៌សដលមិនមានពិត្ រត្ូវអាបត្តិបាោជិក ។ 
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២. អាជីវន្ហតុ អាជីវោរណា សញ្ច រតិត ំ សមាបជាត ិ
អាបតតិ សងាទិន្សសសស ។ គររែះអាជីពជាគ តុ្ គររែះ 

អាជីពជាដុំគណើ រ ភិកខុរបរពឹត្តដឹក ុំដុំណឹងបុររស្ររតីដល់ោន នឹងោន  
រត្ូវអាបត្តិរងាទិគររ ។ 

៣. អាជីវន្ហតុ អាជីវោរណា ន្យា ន្ត វហិាន្រ វសត ិ 
ន្ោ ភិក្ខុ  អរហាត ិ ភេត ិ បដជិាននតសស អាបតតិ   
ថុលលចចយសស ។ គររែះអាជីពជាគ តុ្ គររែះអាជីពជាដុំគណើ រ  
ភិកខុគរលថា ភិកខុរបូណាគៅកនុងវហិាររបរ់អនក ភិកខុរបូគ ែះ  
ជារពែះអរ នត កាលគគដឹងចារ់ រត្វូអាបត្តិថុលលចច័យ ។ 

៤. អាជីវន្ហតុ អាជីវោរណា ភិក្ខុ  បេីតន្ភាជតន ិ   
អគិោន្ត អតតន្ត អតាថ យ វញិោ ន្បតាា  ភុញ្ាត ិ អាបតត ិ
 បាចតិតយិសស ។ គររែះអាជីពជាគ តុ្ គររែះអាជីពជាដុំគណើ រ 
ភិកខុមិនមានជុំងឺ រូមបណីត្គភាជន គដើមបរីបគយាជន៍ដល់ខលួន
គ ើយឆ្កន់ រត្ូវអាបត្តិបាចិត្តិយៈ ។ 

៥. អាជីវន្ហតុ អាជីវោរណា ភិក្ខុ ន ី បេីតន្ភាជតន ិ
អគិោត អតតន្ត អតាថ យ វញិោ ន្បតាា  ភុញ្ាត ិ អាបតត ិ
បាដនិ្ទសនីយសស ។ គររែះអាជីពជាគ តុ្ គររែះអាជីព 



19 

 

ជាដុំគណើ រ ភិកខុនីមិនមានជុំងឺ រូមបណីត្គភាជន គដើមបីរបគយាជន៍
ដល់ខលួនគ ើយឆ្កន់ រត្ូវអាបត្តិបាដិគទរនីយៈ ។  
៦. អាជីវន្ហតុ អាជីវោរណា សបូំ វា ឱទន ំ វា  
អគិោន្ត អតតន្ត អតាថ យ វញិោ ន្បតាា  ភុញ្ាត ិ អាបតត ិ 
ទុក្កដសស ។ គររែះអាជីពជាគ តុ្ គររែះអាជីពជាដុំគណើ រ ភិកខុ
មិនមានជុំងឺ រូមរមលកតី បាយកតី គដើមបីរបគយាជន៍ដល់ខលួនគ ើយ
ឆ្កន់រត្វូអាបត្តិទុកាដ ។ 

 
និទ្ទ្េសននបាបធម ៌៥ 

    តតថ ក្តមា កុ្ហត ។ បណាត បាបធម៌ ៥ គ ែះ កុ    
គត្ើដូចគមតច ? 

ោភសោក រសិន្ោក្សននិសសតិសស បាបចិាសស ឥច្ឆា -
បក្តសស យា បចចយបបដិន្សវនសង្ខខ ន្តន វា ោមនត- 
ជបបនិ្តន វា ឥរយិាបថសស វា អដាបត ឋបត  
សេា បត ភាកុ្ដិោ ភាកុ្ដយិ ំ កុ្ហត  
កុ្ហាយត កុ្ហិតតត ំ អយ ំ វុចចតិ កុ្ហត ។  
ការរបង្គរបៀបខាងគដើម អាការរបង្គរបៀប ការគរៀបចុំឥរយិាបថ 
ការគធើវមុខ្រគរន ការមានមុខ្រគរន ការកុ ក ការរបរពឹត្ត
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គៅត្នការកុ ក ភាពជាអនកឆគបាក គោយការគរពនូវបចច័យកតី 
គោយការខសបឹគខសៀវកតី របរ់ភិកខុអនកអា្រ័យោភរកាា រៈ និង 
ការររគរើរ មានគរចកតីរបាថាន ោមក រត្ូវគរចកតីរបាថាន  
រគបរងាត់្គ ើយ គនែះគៅថា កុ   ។ 
    តតថ ក្តមា លបត ។ បណាត បាបធម៌ ៥ គ ែះ លប   
គត្ើដូចគមតច ? 

   ោភសោក រសិន្ោក្សននិសសតិសស បាបចិាសស ឥច្ឆា -
បក្តសស យា បន្រសំ អាលបត លបត សលលបត 
ឧលលបត សមុលលបត ឧននហត សមុននហត ឧោក បត  
សមុោក បត អនុបបយិភាេិតា ច្ឆដុក្មយតា  
មុគគសបូតា បារភិដយតា អយ ំ វុចចត ិ លបត ។  
ការោក់ទក់រក ការនិយាយោក់ទក់ ចុំគរែះពួកជនដត្ទ ការ
និយាយលបួង ការនិយាយគលើកត្គមាើង ការនិយាយបគញ្ញជ រ  
ការនិយាយចងចិត្តរត្កូល ការបគញ្ច ើច ការបគញ្ច ើចបគញ្ញជ ររត្កូល 
ការបគញ្ច ើចបគញ្ញជ រគរឿយៗ ការនិយាយចាក់បគណាត យ ការរបរពឹត្ត
បនទន់កាយ ភាពជាអនកមានវាចាដូចរមលរសណត កបាយ ការបី
ពទរកត្នរត្កូលណា របរ់ភិកខុអនកអា្រ័យោភរកាា រៈ និង 
ការររគរើរ មានគរចកតីរបាថាន ោមក រត្វូគរចកតីរបាថាន រគប
រងាត់្គ ើយ គនែះគៅថា លប  ។      
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    តតថ ក្តមា ន្នមតិតិក្តា ។ បណាត បាបធម៌ ៥ គ ែះ  
គនមិត្តិកត  គត្ើដូចគមតច ? 

   ោភសោក រសិន្ោក្សននិសសតិសស បាបចិាសស ឥច្ឆា -
បក្តសស យ ំ បន្រសំ និមិតត ំ និមិតតក្មមា ំ ឱភាន្ោ ឱភា-
សក្មមាំ ោមនតជបា បរកិ្ថា អយ ំ វុចចតិ ន្នមិតតិក្តា ។ 
និមិត្ត ការគធវើនូវនិមិត្ត ការនិយាយបុំភលឺ ការគធវើនូវការបុំភលឺ  
ការគរលបញ្ឆ ិត្បគញ្ឆ ៀង ការនិយាយគការររូណា ចុំគរែះពួក
ជនដត្ទ របរ់ភិកខុអនកអា្រ័យោភរកាា រៈ និងការររគរើរ  
មានគរចកតីរបាថាន ោមក រត្ូវគរចកតីរបាថាន រគបរងាត់្គ ើយ  
គនែះគៅថា  គនមិត្តិកត ។ 

    តតថ ក្តមា និន្បបសិក្តា ។ បណាត បាបធម៌ ៥ គ ែះ  
និគបបរិកត  គត្ើដូចគមតច ?      

ោភសោក រសិន្ោក្សននិសិសតសស បាបិចាសស ឥច្ឆា ប-
ក្តសស យា បន្រសំ អន្ោក សត វមភត គរហត ឧន្ក្ខ -
បត សមុន្ក្ខបត ខិបត សងខិ បត បាបត សមាបត  
អវេណហារោិ បរបិដាមិំសិក្តា អយ ំ វុចចតិ និន្បបសិក្-
តា ។ ការគជររបគទច ការបនតុែះបង្ខអ ប់ ការតិ្ែះគដៀល ការនិយាយ
ឃាត់្ ការនិយាយឃាត់្គរឿយៗ ការនិយាយចុំអក ការនិយាយ
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ចុំអកគរឿយៗ ចុំគរែះជនដត្ទ ការញុុំងទយកឱ្យដល់នូវគទរ 
ការញុុំងទយកឱ្យដល់នូវគទរគរឿយៗ ការគដើរនិយាយគទរ
អនកដត្ទ ភាពជាអនកមានវាចាលអសត្កនុងទីចុំគរែះមុខ របរ់ភិកខុអនក
អា្រ័យោភរកាា រៈ និង ការររគរើរ មានគរចកតីរបាថាន ោមក  
រត្ូវគរចកតីរបាថាន រគបរងាត់្គ ើយ គនែះគៅថា និគបបរិកត ។  
    តតថ ក្តមា ោន្ភន ោភំ នជិិគឹសនតា ។ បណាត
បាបធម៌ ៥ គ ែះ ោគភន ោភុំ និជិគឹរនត គត្ើដូចគមតច ?           
ោភសោក រសិន្ោក្សននិសសនិ្តា បាបិន្ច្ឆា  ឥច្ឆា បក្-
ន្តា ឥន្តា លទធ ំ អាមសំិ អមុព្ត ហរត ិ អមុព្ត វា លទធ ំ  
អាមិសំ ឥធាហរតិ យា ឯវរបូា អាមិន្សន អាមិសសស  
ឯដាិ គន្វដា ិ បរនិ្យដា ិ ឯសត គន្វសត បរនិ្យសត  
អយ ំ វុចចតិ ោន្ភន ោភំ និជិគសឹនតា ។  
ភិកខុអនកអា្រ័យោភរកាា រៈ និងការររគរើរ មានគរចកតីរបាថាន
ោមក រត្ូវគរចកតីរបាថាន រគបរងាត់្គ ើយ  ុំយកអាមិរសដល
ខលួនបានគ ើយ អុំពីផទែះឯគណែះ គៅឱ្យផទែះឯគណាែះ ឬ ុំយកអាមិរ
សដលខលួនបានគ ើយ អុំពីផទែះឯគណាែះ មកឱ្យផទែះឯគណែះ ការរបាថាន   
ការសរវងរក ការសរវងរកគរឿយៗ ការគន់រក ការរ ុំត្ពរក ការសរវងរក
ញឹកញប់នូវអាមិរគោយអាមិរ មានរភាពដូគចនែះ គនែះគៅថា 
ោគភន ោភុំ និជិគឹរនត ។ 
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សាធនៈ ៤ និង សេុធិ ៤ យ៉ង     
១. បាតិ្គមាកខរុំវររីល    ជារទធ សាធនៈ និងជាគទរ រុទធិ 

២. ឥន្ទនទិយរុំវររីល        ជារតិ្សាធនៈ   និងជារុំវររុទធិ 

៣. អាជីវបាររុិទធិរីល    ជាវរីយិសាធនៈ   និងជាបរគិយដឌិរុទធិ 

៤. បចចយរននិរសតិ្រីល ជាបញ្ញដ សាធនៈនិងជាបចចគវកខណរុទធិ   
ការបរទិោគមាន ៤ យ៉ង 

១. ន្ថយយបរនិ្ភាន្ោ ការបរគិភាគដូចជាអនកលមួច បានដល់  
ការបរគិភាគរបរ់ភិកខុរទ្រតរីលទុំងឡាយ ។ 
២. ឥេបរនិ្ភាន្ោ ការបរគិភាគដូចជាអនកជាប់បុំណុល  
បានដល់ ការបរគិភាគរបរ់ភិកខុមានរីលសត្មិនបានពិចារណា ។  
៣. ទាយជាបរនិ្ភាន្ោ ការបរគិភាគដូចជាអនកទទួលមរត្ក  

បានដល់ ការបរគិភាគរបរ់រពែះគរកខបុគគលទុំងឡាយ ។ 

៤. ោមបិរនិ្ភាន្ោ ការបរគិភាគដូចជនជាមាច រ់រទពយ បានដល់ 
ការបរគិភាគរបរ់រពែះខីណា្រពទុំងឡាយ ។ 

 
* បចចយសននិសសតិសលី * 

   រូមបបីចចយរននិរសតិ្រីល រសមងរគរមចបាន គោយការពិចារ-
ណា គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុគួរពិចារណាគ ើយរឹមបរគិភាគនូវ 
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បចច័យទុំងឡាយ ។ ក៏ការពិចារណាគ ែះមាន ២ ដុំណាក់កាល គឺ 

១. បដិោភកាល ( កាលបានបចច័យ ) 
២. បរគិភាគកាល  ( កាលបរគិភាគ )  
    បណាត កាលទុំង ២ គ ែះ កនុងកាលទទួល ភិកខុគួរពិចារណា 

ឱ្យគឃើញថាជាធាតុ្ ឬឱ្យគឃើញថាជារបរ់បដិកូលគួរគខពើម ( ធាតុ្-

បបចចគវកខណៈ ឬបដិកូលបចចគវកខណៈ ) ។ ចុំសណកកនុងកាលបរគិភាគ  
គួរពិចារណាតមន័យសដលរពែះសាសាឋ រតរ់ថា បដិរង្ខខ  គយា- 

និគសា  ចីវរ ុំ  បដិគរវតិ្  ដូគចនែះជាគដើម ។ 

 
ចីវរបបចច័យ 

    កនុងចីវរបចច័យកុំណត់្សដនរបរ់របគយាជន៍មាន ៤ គឺ ៖ 

១. សីតសស  បដិឃាតាយ  គដើមបីការររនូវរត្ជាក់, 

២. ឧេហ សស  បដិឃាតាយ  គដើមបីការររនូវកគដឋ , 

៣. ឌំសមក្សវាតាតបសិរសឹបសមផសាន ំបដិឃាតាយ 
គដើមបីការររនូវរមផរសត្នរត្វរគបាម រត្វមូរ ខយល់ កគដឋ ត្ថង 
និងពរ់តូ្ចធុំទុំងឡាយ,  
៤. ហិរនិ្ោបនិបបដចិ្ឆា ទនតថំ គដើមបបិីទបាុំងនូវអវយវៈសដលគធវើ
គរចកឋីខាម រឱ្យកគរមើក ។  
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បិណ្ឌ បាតបបចច័យ 
    កនុងបិណឍ បាត្បចច័យចាត់្ជាអងគសដលរត្ូវហាមឃាត់្មាន ៤ និង
សដនរបរ់របគយាជន៍មាន ៨ រមួជា ១២ គឺ ៖ 

១. ន្នវ  ទវាយ  មិនសមនគដើមបីគលងដូចគកមងអនក្រក្, 

២. ន មទាយ មិនសមនឱ្យគកើត្បុររិមានែះ្រវងឹដូចអនករបោល់, 

៣. ន មេឌ តយ មិនសមនគដើមបរីបោប់តក់សត្ងោងកាយដូច
ស្ររតីកនុងបុរ,ី 
៤. ន វភិសូតយ មិនសមនគដើមបីរអិត្សាអ ងោងកាយគធវើឱ្យផូរផង់
ពណ៌រមបុរដូចអនកគលងរបាុំ ( ទុំង ៤ គនែះជាអងគរត្ូវហាមឃាត់្ )   
១. ឥមសស ោយសស ឋិតិយា គដើមបីការតុំងគៅត្នកាយគនែះ, 

២. យាបតយ  គដើមបញុីុំងជីវតិិ្ន្ទនទិយ៍ឱ្យរបរពឹត្តគៅ, 

៣.  វហឹិសុបរតយិា  គដើមបបីុំបាត់្បង់នូវគរចកឋីលុំបាក, 

៤. ព្ពហមាចរយិានុគគហាយ  គដើមបអីនុគរោែះដល់រព មចរយិធម៌, 

៥. ឥតិ បុោេញ្ច  ន្វទនំ បដហិង្ខខ ម ិ អាតម អញ នឹងកមាច ត់្
បង់នូវគវទ ចារ់ គឺគរចកឋីឃាល នសដលមានគ ើយផង, 
៦. នវញ្ច  ន្វទនំ ន ឧបាន្ទសាមិ អញនឹងមិនញុុំងគវទ ថមី  
គឺសឆអត្ ួររបមាណឱ្យគកើត្គ ើងបានផង, 
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៧. យាព្តា ច ន្ម ភវសិសត ិ កិរយិារបរពឹត្តគៅត្នឥរយិាបថទុំង 
៤ នឹងមានដល់អាតម អញផង, 
៨. អនវជាតា ច គរចកឋីមិនមានគទរ មានមិនរចអូរកាយនិង
ចិត្តជាគដើមនឹងមានដល់អាតម អញ ( គររែះការបរគិភាគគនែះ ) ផង។  
* ចុំសណក ោសុវហិាន្ោ ច ( ការគៅរបាយផង ) ចាត់្ជា
អានិរងសដូគចនែះឯង ។ 

 
ទសនាសនបបចច័យ 

    កនុងគរ រនបចច័យ កុំណត់្សដនរបរ់របគយាជន៍មាន ៥ គឺ ៖ 

១. សីតសស  បដិឃាតាយ  គដើមបីការររនូវរត្ជាក់, 

២. ឧេហ សស  បដិឃាតាយ  គដើមបីការររនូវកគដត , 

៣. ឌំសមក្សវាតាតបសិរសឹបសមផសាន ំបដិឃាតាយ  
គដើមបីការររនូវរមផរសត្នរត្វរគបាម រត្វមូរ ខយល់ កគដឋ ត្ថង 
និងពរ់តូ្ចធុំទុំងឡាយ, 
៤. ឧតុបរសិសយវនិ្តទនំ  គដើមបបីគ ទ បង់នូវរកវល់រកវាយសដល
គកើត្អុំពីរដូវ, 
៥. បដសិោល តោមតថ ំ គដើមបីអភិរមយរមងុំគៅកនុងកមមោឌ ន ។ 
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គិលានបបចច័យ 
    ចុំសណកកនុងគិោនបចច័យសដនរបរ់របគយាជន៍មាន ១ ប ុគណាណ ែះ
គឺ ឧបបតន នំ ន្វយាព្វធោិនំ ន្វទតនំ បដិឃាតាយ  
អពាបជឈបរមតាយ គដើមបីការររនូវគវទ ទុំងឡាយសដល
គបៀត្គបៀនគផសងៗ សដលគកើត្គ ើងគ ើយគដើមបីរបារចាកទុកខខាល ុំង
ជាធមមត ។ 

* ភិកខុអនកមានរបាជាញ  គួររិកាឱ្យសាគ ល់គខត្តសដនត្នរបគយាជន៍ 

កនុងការគរបើរបារ់បចច័យមានរបការដូគចនែះឯង ។ 

 
ទឆលើយសនំួរេី ៦ , ៧ ថា 

៦. ខណាឌ ទភិាន្វា សីលសស សង កិ ន្លន្ោ ។ ភាវៈត្នគទរ
មានការោច់ជាគដើមជាគរចកតីគៅ មងរបរ់រីល ។ 
៧. អខណាឌ ទភិាន្វា ន្វាទានំ ។ ការមិនោច់ជាគដើម ជា 

គរចកតីផូរផង់របរ់រីល ។  
ន្ោ បន ខណាឌ ទិភាន្វា ោភយោទិន្ហតុន្ក្ន   
ន្ភន្ទន ច សតតវធិន្មថុនសំន្យាន្គន ច សងគហិន្តា ។  

ក៏ភាវៈត្នគរចកតីគៅ មងមានការោច់ជាគដើមគ ែះគោករគន្ទង្ខគ ែះ
យកគ ើយគោយការសបកធាល យ គររែះោភ យរ ជាគដើមជាគ តុ្
ផង គោយគមថុនរុំគយាគ ៧ របការផង ។ 
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ធតុង្គនិទ្ទ្េស 
ភគវតា ហិ បរចិចតតន្ោោមិោនំ ោន្យ ច ជីវនិ្ត ច  
អនន្បោខ នំ អនុន្ោមបបដបិទនំ្យវ អាោន្ធតុោមាន ំ 
កុ្លបុតាត នំ ន្តរស ធុតង្ខគ ន ិ អនុញោ តានិ ។  
ធុត្ងគទុំង ១៣ រពែះមានរពែះភាគអនុញ្ញដ ត្គ ើយ ដល់កុលបុរត្
ទុំងឡាយ អនកមានគោកាមិរៈលែះបង់គ ើយ មិនអាល័យ 
កនុងកាយ និងជីវតិ្ មានរបាថាន គដើមបីញុុំងអនុគោមបបដិបទ  

ឱ្យរគរមចសត្មា ង ។ 

 
មាតិកាធុតងគទាងំ ១៣ 

១. បំសុក្លិូក្ងគំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិារទរទង់រុំពត់្
បុំរុកូលជារបរកតី្ ។ 

២. ន្តចីវរកិ្ងគំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិារទរទង់ចីវរ ៣  
គរលគឺរងាដិ ឧត្តោរងគៈ និង អនតរវារកៈ ជារបរកតី្ ។  

៣. បិេឌ បាតិក្ងគ ំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិារតច់គៅ 
បិណឍ បាត្ជាវត្ត ។ 
៤. សបទានច្ឆរកិ្ងគ ំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិារតច់គៅ
បិណឍ បាត្តមលុំោប់ផទែះជារបរកតី្ ។ 
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៥. ឯោសនិក្ងគ ំអងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិាឆ្កន់គលើអារនៈ
សត្មួយជារបរកតី្ ។  
៦. បតតបិេឌិ ក្ងគំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិាឆ្កន់កនុងបារត្ 
សត្មួយជារបរកតី្ ។ 

៧. ខលុបច្ឆា ភតតិក្ងគ ំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិាហាមភត្ត
គ ើយមិនទទួលឆ្កន់អតិ្រតិ្តគភាជនខាងគរកាយគទៀត្ ជារបរកតី្ ។  
៨. អារញ្ោិ ក្ងគំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិាគៅកនុងត្រព ជា
របរកតី្ ។   
៩. រុក្ខមលិូក្ងគ ំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិាគៅគទៀបគល់គឈើ
ជារបរកតី្ ។  
១០. អន្ព្វភ ោសិក្ងគ ំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិាគៅកនុងទី
វាលជារបរកតី្ ។  
១១. ន្ោោនិក្ងគ ំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិាគៅកនុងទី 
រមសានជារបរកតី្ ។ 

១២. យថាសនថតិក្ងគ ំ អងគរបរ់ភិកខុអនកមានកិរយិាគៅកនុងទី
គរ រនៈតមសដលគគចាត់្ឱ្យជារបរកតី្ ។ 

១៣. ន្នសជាិក្ងគ ំ អងគរបរ់ភិកខុអនកហាមការគដកគ ើយគៅ
គោយការអងគុយ ជារបរកតី្ ។ 
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លកាណ្ៈទរៀនធុតងគ 
តតថ   អតថន្តា  លក្ខណាទហិី   សមាទានវធិានន្តា 
       បន្ភទន្តា  ន្ភទន្តា  ច   តសស  តសានសំិសន្តា 
       កុ្សលតតិក្ន្តា  ន្ចវ   ធុតាទីន ំ វភិាគន្តា 
       សមាសពាសន្តា  ច្ឆប ិ  វញិោ តន្ព្វា   វនិិចាន្យា ។ 
រពែះគយាោវចរទុំងឡាយ គបបីរិកាឱ្យសាគ ល់លកខណៈវនិិចឆ័យ 
ធុត្ងគទុំង ១៣ គ ែះ គោយអត្ថ ១ គោយលកខណាទិចតុ្កាៈ ១ 
គោយវធីិរមាទន និងវធីិរបតិ្បត្តិ ១ គោយរបគភទ ១ គោយ 

ការសបកធាល យ ១ គោយអានិរងសត្នធុត្ងគគ ែះៗ ១ គោយ 
កុរលត្តិកៈ ១ គោយការសចករ័ពទមានធុត្រ័ពទជាគដើម ១ គោយ
រគងខប និងពិសាត រ ១ ។ 

វិនិចា័យទោយអតថ 
១. បំសុ វយិ កុ្ចាិតភាវ ំឧលតីតិ បសុំក្លំូ ។ កុ្ចាតិភាវ ំ
គចាតតី ិ វុតតំ ន្ហាត ិ ។ រុំពត់្សដលបានគ ម្ ែះថា បុំរុកូល  
គររែះអត្ថថា គៅកាន់ភាពជារបរ់គួរគខពើមដូចធូលី អធិបាយថា 
ដល់នូវភាពគួរគខពើម ។ បំសុក្លូសស ធារេំ បំសុក្លំូ ។  

ការរទរទង់នូវរុំពត់្សដលដល់នូវភាពគួរគខពើមដូចធូលី គ ម្ ែះថា 
បុំរុកូល ។ បំសុក្លំូ សីលមសាត ិ បំសុក្លិូន្ោ ។  

ការរទរទង់នូវរុំពត់្បុំរុកូលជារបរកតី្របរ់ភិកខុគ ែះ គររែះគ តុ្
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គ ែះ គោកគទើបគ ម្ ែះថា បុំរុកូលិកភិកខុ ។ បំសុក្លិូក្សស 
អងគំ បំសុក្លិូក្ងគំ ។ អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិារទរទង់នូវ

រុំពត់្បុំរុកូលជារបរកតី្ គ ម្ ែះថា បុំរុកូលិកងគៈ ។ អងគនត ិ 
ោរេំ វុចចត ិ ។ តោមា  ន្យន សមាទាន្នន ន្ោ  
បំសុក្លិូន្ោ ន្ហាត ិ តន្សសតំ អធិវចននត ិ ន្វទិតពាំ ។  
គ តុ្ គោកគៅថា អងគ គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុគ ែះ ជាអនកបាន
គ ម្ ែះថា បុំរុកូលិកភិកខុ គោយការរមាទនណា រកយថា  
អងគ គនែះ គបបីរជាបថា ជាគ ម្ ែះត្នការរមាទនគ ែះឯង ។  

២. សងាដិឧតតោសងគអនតរវាសក្សង្ខខ ត ំ តិចីវរ ំ សីល- 
មសាតិ ន្តចីវរនិ្ោ ។ ន្តចីវរកិ្សស អងគ ំ ន្តចីវរកិ្ងគំ ។  
ភិកខុអនកមានកិរយិារទរទង់ត្រត្ចីវរ ជារបរកតី្ ។ អងគត្នភិកខុ 
អនកមានកិរយិារទរទង់ត្រត្ចីវរជារបរកតី្ គ ម្ ែះថា គត្ចីវរកិងគៈ ។  
៣. បណិាឌ យ បតតុិ ំ វតតន្មតសាត ិ បេិឌ បាតី ។  
បិេឌ បាតី ឯវ បិេឌ បាតនិ្ោ ។ បិេឌ បាតិក្សស អងគំ 
បិេឌ បាតិក្ងគំ ។ ភិកខុអនកមានកិរយិារតច់គៅបិណឍ បាត្ជាវត្ត 
។ អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិារតច់គៅបិណឍ បាត្ជាវត្ត គ ម្ ែះថា 

បិណឍ បាតិ្កងគៈ ។ 
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៤. សបទានំ ចរតុិ ំ ឥទមសស សីលនត ិ សបទានច្ឆរ ី ។  
តសស អងគ ំ សបទានច្ឆរកិ្ងគំ ។ ភិកខុអនកមានកិរយិា 
រតច់គៅបិណឍ បាត្តមលុំោប់ផទែះជារបរកតី្ ។ អងគត្នភិកខុ 
អនកមានកិរយិារតច់គៅបិណឍ បាត្តមលុំោប់ផទែះ ជារបរកតី្គ ែះ 

គ ម្ ែះថា របទនចារកិងគៈ ។ 

៥. ឯោសន្ន ន្ភាជនំ ឯោសន,ំ តំ សីលមសាត ិ 
ឯោសនិន្ោ ។ តសស អងគំ ឯោសនិក្ងគំ ។  
ការឆ្កន់គលើអារនៈសត្មួយៗ គ ែះជារបរកតី្ របរ់ភិកខុគ ែះ  
គ តុ្គ ែះ គោកគទើបគ ម្ ែះថា ឯការនិកភិកខុ ។ អងគត្ន 
ឯការនិកភិកខុគ ែះ គ ម្ ែះថា ឯការនិកងគៈ ។               

៦. បតតបេិឌ សញ្ោំ  ក្តាា  បតតបិន្ណាឌ  សីលមសាត ិ 

បតតបិេឌិ ន្ោ ។ តសស អងគ ំ បតតបេិឌិ ក្ងគំ ។  
ភិកខុអនកមានដុុំបាយកនុងបារត្សត្មួយជារបរកតី្ (ឆ្កន់កនុងបារត្មួយ
ជារបរកតី្) ។ អងគត្នភិកខុអនកមានដុុំបាយកនុងបារត្សត្មួយ ជា
របរកតី្គ ែះ គ ម្ ែះថា បត្តបិណឍិ កងគៈ ។  
៧. បច្ឆា ភតត ំសីលមសាតិ បច្ឆា ភតតិន្ោ, ន បច្ឆា ភតតនិ្ោ  
ខលុបច្ឆា ភតតិន្ោ ។ តសស អងគ ំ ខលុបច្ឆា ភតតិក្ងគ ំ ។  
ភិកខុអនកមានកិរយិាមិនឆ្កន់ភត្តខាងគរកាយគទៀត្ ជារបរកតី្ ។  
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អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិាមិនឆ្កន់ភត្តខាងគរកាយគទៀត្ ជារបរកតី្
គ ែះ គ ម្ ែះថា ខលុបចាឆ ភត្តិកងគៈ ។ 

៨. អរន្ញ្ោ និវាន្ោ អរញ្ោំ , តំ សីលមសាត ិអារញ្ោិ ន្ោ ។  
តសស អងគ ំ អារញ្ោិ ក្ងគំ ។ ការគៅកនុងត្រពៗ គ ែះជារបរកតី្ 

របរ់ភិកខុគ ែះ គ តុ្គ ែះ គោកគទើបគ ម្ ែះថា អារញ្ដិកភិកខុ ។  
អងគត្នអារញ្ដិកភិកខុគ ែះ គ ម្ ែះថា អារញ្ដិកងគៈ ។ 
៩. រុក្ខមនូ្ល និវាន្ោ រុក្ខមលំូ, តំ សីលមសាត ិ 
រុក្ខមលិូន្ោ ។ តសស អងគំ រុក្ខមលិូក្ងគំ ។  

ការគៅគរកាមគដើមគឈើៗ គ ែះជារបរកតី្របរ់ភិកខុគ ែះ គ តុ្គ ែះ 
គោកគទើបគ ម្ ែះថា រកុខមូលិកភិកខុ ។ អងគត្នរកុខមូលិកភិកខុគ ែះ 
គ ម្ ែះថា រកុខមូលិកងគៈ ។ 

១០. អន្ព្វភ ោន្ស និវាន្ោ អន្ព្វភ ោន្ោ, អន្ព្វភ ោន្ោ  
សីលមសាតិ អន្ព្វភ ោសិន្ោ ។ តសស អងគ ំ អន្ព្វភ ោ- 
សិក្ងគំ ។ ការគៅកនុងទីវាលៗ គ ែះជារបរកតី្របរ់ភិកខុគ ែះ 
គ តុ្គ ែះ គោកគទើបគ ម្ ែះថា អគរភ ការិកភិកខុ ។ អងគត្ន
អគរភ ការិកភិកខុគ ែះ គ ម្ ែះថា អគរភ ការិកងគៈ ។ 

១១. ន្ោោន្ន នវិាន្ោ ន្ោោន,ំ តំ សីលមសាត ិ   
ន្ោោនិន្ោ ។ តសស អងគំ ន្ោោនិក្ងគំ ។  



34 

 

ការគៅកនុងទីរមសានៗ គ ែះជារបរកតី្របរ់ភិកខុគ ែះ គ តុ្គ ែះ 

គោកគទើបគ ម្ ែះថាគសាសានិកភិកខុ ។ អងគត្នគសាសានិកភិកខុគ ែះ 
គ ម្ ែះថា គសាសានិកងគៈ ។  

១២. តសមា ឹ យថាសនថន្ត វហិរតុិ ំ សីលមសាត ិ 
យថាសនថតិន្ោ ។ តសស អងគ ំ យថាសនថតិក្ងគំ ។   
ភិកខុអនកមានកិរយិាគៅ កនុងទីគរ រនៈ តមសដលគគចាត់្ឱ្យ  
ជារបរកតី្ ។ អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិាគៅកនុងទីគរ រនៈ  
តមសដលគគចាត់្ឱ្យជារបរកតី្គ ែះ គ ម្ ែះថា យថារនថតិ្កងគៈ ។  
១៣. សយនំ បដិក្ខិ បតិាា  និសជាា យ វហិរតុិ ំ 
សីលមសាតិ ន្នសជាិន្ោ ។ តសស អងគ ំ ន្នសជាិក្ងគ ំ ។  
ភិកខុអនកហាមការគដក គ ើយគៅគោយការអងគុយជារបរកតី្ ។  
អងគត្នភិកខុអនកហាមការគដក គ ើយគៅគោយការអងគុយជារបរកតី្
គ ែះ គ ម្ ែះថា គនរជជិកងគៈ ។   

 
វិនិចា័យទោយលកាណាេិចតុកកៈ 

១. សមាទានន្ចតតលក្ខណានិ ធុត្ងគទុំងអរ់គ ែះ មាន
រមាទនគចត្ ជាលកខណៈ , 
២. ន្ោលុបបវទិធំសនរោនិ មានកិរយិាកមាច ត់្នូវគរចកតីគោម ភ
ជាកិចច , 
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៣. និន្ោល លុបបភាវបចចុបដាា តនិ មិនមានគរចកតីគោម ភជា
អាការរបាកដ , 
៤. អបបចិាតាទិអរយិធមមាបទដាា តនិ មានអរយិធម៌ គឺ  

គរចកតីរបាថាន តិ្ចជាគដើម ជាគ តុ្ជិត្ ។ 

 
វិនិចា័យទោយការសមាទាន 

១. ជាដុំបូង គបបីរមាទនកនុងរមាន ក់រពែះរមាម រមពុទធ 
២. រពែះអរីតិ្មហាសាវក័ 

៣. រពែះអរយិបុគគលទុំងឡាយ មានរពែះខីណា្រពជាគដើម   
៤. ភិកខុអនករទរទង់រពែះត្រត្បិដក, ភិកខុរទរទង់និកាយមួយជាគដើម  
៥. អដឌកថាចារយ, អនករទរទង់ធុត្ងគ ។  
៦. គបើមិនមានបុគគលរបាកដដូគចាន ែះ គបបគីបាររុំអាត្ទីោន 
ត្នរពែះគចតិ្យ៍ គ ើយអងគុយរចគហាងផគងអញ្ជ លីគរលរមាទន
ហាក់ដូចជាគរលកនុងរមាន ក់ត្នរពែះរមាម រមពុទធដូគចាន ែះ ។ 

អបិច សយមប ិ សមាទាតុំ វដតតិ ឯវ ។ មា ងគទៀត្  
រូមបីរមាទនខលួនឯង  ក៏គួរដូចោន  ។ 

 
១. វធិសីមាទានបសំកុលូកិធុតងគ 

១. គហបតទិានចីវរ ំ បដិក្ខិ បាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាមចីវរ
សដលគ បតី្របគគន ។ 
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២. បំសុក្លិូក្ងគំ សមាទយិាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមរមាទន
អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិារទរទង់រុំពត់្បុំរុកូល ជារបរកតី្ ។ 

 
២. វធិីសមាទានទតចីវរកិធុតងគ 

១.  ចតុតថចីវរ ំ បដិក្ខិបាមិ  ខញុុំរពែះករណុា  រូមហាមនូវចីវរទី ៤  

២. ន្តចីវរកិ្ងគំ សមាទិយាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូមរមាទន 
អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិារទរទង់ចីវរ ៣ ជារបរកតី្ ។ 

 

៣. វធិីសមាទានបណិ្ឌ បាតិកធុតងគ 
១. អតិន្រក្ោភ ំ បដិក្ខិ បាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាម 
អតិ្គរកោភ ។  
២. បិេឌ បាតកិ្ងគំ សមាទយិាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូម 
រមាទនអងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិារតច់គៅបិណឍ បាត្ជាវត្ត ។ 

 

៤. វធិសីមាទានសបទានច្ឆរកិធតុងគ 
១. ន្ោលុបបច្ឆរ ំ បដិក្ខិ បាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាម 
ការរតច់គៅបិណឍ បាត្គោយគរចកតីគោភ ។  
២. សបទានច្ឆរកិ្ងគ ំ សមាទយិាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូម
រមាទនអងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិារតច់គៅបិណឍ បាត្តមលុំោប់
ផទែះជារបរកតី្ ។ 
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៥. វធិសីមាទានឯកាសនិកធតុងគ 
១. តតសនន្ភាជន ំ បដិក្ខិបាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាម 

ការឆ្កន់គលើអារនៈគផសងៗ ។  
២. ឯោសនកិ្ងគ ំ សមាទយិាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូម 
រមាទនអងគ ត្នភិកខុអនកមានកិរយិាឆ្កន់គលើអារនៈមួយ ជា
របរកតី្ ។ 

៦. វធិសីមាទានបតតបណិ្ឌិ កធុតងគ 
១. ទុតយិភាជន ំ បដកិ្ខិ បាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាមភាជន៍ 

ជាគរមប់ពីរ  ។ 

២. បតតបេិឌិ ក្ងគ ំសមាទយិាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូមរមាទន
អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិាឆ្កន់កនុងបារត្មួយជារបរកតី្ ។ 

 
៧. វធិីសមាទានខលបុច្ឆា ភតតកិធតុងគ 

១. អតិរតិតន្ភាជន ំ បដិក្ខិ បាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាមនូវ 
អតិ្រតិ្តគភាជន ។  
២. ខលុបច្ឆា ភតតិក្ងគ ំ សមាទយិាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូម
រមាទនអងគត្នភិកខុអនកហាមភត្តគ ើយ មិនឆ្កន់អតិ្រតិ្តគភាជន
ខាងគរកាយគទៀត្ ជារបរកតី្ ។ 
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៨. វធិសីមាទានអារញ្ញកិធុតងគ 
១. ោមនតន្សតសនំ បដិក្ខិបាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាម
គរ រនៈកនុង្រ្ក ។ 

២. អារញ្ោិ ក្ងគ ំ សមាទិយាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូមរមាទន 

អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិាគៅកនុងត្រពជារបរកតី្ ។ 

 
៩. វធិសីមាទានរកុាមលូកិធុតងគ 

១.  ឆននំ  បដិក្ខិបាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាមនូវទីរបក់ ។ 

២. រុក្ខមលិូក្ងគ ំសមាទិយាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូមរមាទន
អងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិាគៅគទៀបគល់គឈើជារបរកតី្ ។ 

 
១០. វិធសីមាទានអទភោ កាសកិធុតងគ 

១. ឆននញ្ច  រុក្ខមលូញ្ច  បដិក្ខិបាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាម 

ទីរបក់ និងរកុខមូល ។  
២. អន្ព្វភ ោសិក្ងគ ំ សមាទយិាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូម
រមាទនអងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិាគៅកនុងទីវាលជារបរកតី្ ។ 

១១. វិធសីមាទានទសាសានិកធុតងគ 
១. ន សុោន ំ បដិក្ខិ បាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមហាម 
ទីសដលមិនសមនជាទីរមសាន ។  
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២. ន្ោោនិក្ងគ ំ សមាទយិាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូម 
រមាទនអងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិាគៅកនុងទីរមសាន ជារបរកតី្ ។ 

  
១២. វធិសីមាទានយថាសនថតិកធុតងគ 

១. ន្សតសនន្ោលុបប ំ បដិក្ខិបាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូម 

ហាមគរចកតីគោភកនុងគរ រនៈ ។ 

២. យថាសនថតកិ្ងគ ំ សមាទិយាម ិ ខញុុំរពែះករណុា រូម
រមាទនអងគត្នភិកខុអនកមានកិរយិាគៅ កនុងទីគរ រនៈ តម
សដលគគចាត់្ឱ្យជារបរកតី្ ។ 

 
១៣. វិធសីមាទានទនសជជិកធតុងគ 

១. ន្សយយ ំបដិក្ខិបាម ិខញុុំរពែះករណុា រូមហាមឥរយិាបថគដក  

២. ន្នសជាិក្ងគំ សមាទយិាមិ ខញុុំរពែះករណុា រូមរមាទនអងគ
ត្នភិកខុអនកហាមការគដក គ ើយគៅគោយការអងគុយ ជារបរកតី្ ។  
 

* ឥន្មសុ ទាីសុ វចន្នសុ អញ្ោតន្រន សមាទនិនំ ន្ហាត ិ ។  
បណាត រកយរមាទនទុំងពីរយា ងគនែះ រពែះគយាោវចររមាទន 
គោយរកយណាមួយក៏បាន ។ 
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វិនិចា័យទោយព្បទភេ 
ធុត្ងគទុំងអរ់គ ែះ គរលគោយរបគភទមាន ៣ របគភទដូចោន  គឺ  
១. ឧក្កន្ដាា   របគភទឧរកិដឌ, (របរពឹត្តិតឹ្ងសត្ង) 
២. មជឈនិ្មា  របគភទមជឈមិ, (របរពឹត្តិជាកណាឋ ល) 

៣. មុទុ  របគភទមុទុ, (របរពឹត្តិធូរថយ) ។ 

វិនិចា័យទោយការបបកធ្លល យ 
១. ន្តសុ យសស ក្សសច ិ អតតន្ត រុចិយា ខនតិយា  
គិហីហិ ទិននកំ្ ោទិតក្ខ ន្េ ធុតងគំ ភិជាត ិ ។  
បណាឋ បុំរុកូលិកភិកខុទុំង ៣ របគភទគ ែះ ធុត្ងគរបរ់ភិកខុ 
របូណាមួយ រសមងសបកធាល យ កនុងខណៈសដលគរត្កអរនឹងចីវរ 
សដលរគ រថទុំងឡាយ របគគនតមគរចកតីគពញចិត្តរបរ់ខលួន ។                     

២. ឥន្មសំ បន តេិណមប ិចតុតថក្ចីវរ ំោទតិក្ខ ន្េន្យវ  
ធុតងគំ ំភិជាត ិ ។ ចុំសណកធុត្ងគរបរ់គត្ចីវរកិភិកខុទុំង ៣ របគភទ
គនែះ រសមងសបកធាល យកនុងខណៈសដលគរត្កអរនឹងចីវរជាគរមប់ ៤ ។               
៣. ឥន្មសំ បន តេិណមប ិ សងឃភតាត ទអិតិន្រក្ោភំ  
ោទិតក្ខ ន្េន្យវ ធុតងគំ ភជិាត ិ ។ ធុត្ងគរបរ់ 

បិណឍ បាតិ្កភិកខុទុំង ៣ របគភទគនែះ រសមងសបកធាល យកនុងខណៈ
សដលគរត្កអរនឹងអតិ្គរកោភ មានរងឃភត្តជាគដើម ។ 
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៤. ឥន្មសំ បន តិេណមប ិ ន្ោលុបបច្ឆន្រ ឧបបននមន្តត  
ធុតងគ ំ ភិជាត ិ ។ ធុត្ងគរបរ់របទនចារកិភិកខុទុំង ៣ របគភទ 

គនែះ រសមងសបកធាល យ កនុងកាលគោករតច់គៅបិណឍ បាត្ គោយ
គរចកតីគោភ ។ 

៥. ឥន្មសំ បន តេិណមប ិ តតសនន្ភាជន ំ ភុតតក្ខ ន្េ  
ធុតងគ ំ ភិជាតិ ។ ធុត្ងគរបរ់ឯការនិកភិកខុទុំង ៣ របគភទគនែះ 
រសមងសបកធាល យ កនុងកាលគោកអងគុយឆ្កន់គលើអារនៈគផសងៗ ។ 

៦. ឥន្មសំ បន តេិណមប ិ ទុតយិភាជនំ ោទិតក្ខ ន្េ  
ធុតងគំ ភិជាតិ ។ ឯធុត្ងគរបរ់បត្តបិណឍិ កភិកខុទុំង ៣ របគភទ 

គនែះ រសមងសបកធាល យ កនុងខណៈសដលគរត្កអរនឹងភាជន៍ ជា 
គរមប់ពីរ ។    
៧. ឥន្មសំ បន តេិណមប ិ បវារតិានំ ក្បបយិ ំ ោន្រតាា   
ភុតតក្ខ ន្េ ធុតងគំ ភជិាតិ ។ ធុត្ងគរបរ់ខលុបចាឆ ភត្តិកភិកខុ 
ទុំង ៣ របគភទគនែះ រសមងសបកធាល យកនុងកាលសដលខលួនហាមភត្ត
គ ើយ គរបើគគឱ្យគធវើវនិយកមមគ ើយឆ្កន់ ។  
៨. ឥន្មសំ បន តិេណមប ិអតតន្ត វា រុចិយា ោមនតន្សត-
សន្ន អរុេំ ឧដាា ន្បតត ន ំធុតងគ ំភិជាត ិ។ ធុត្ងគរបរ់អារញ្ដិក
ភិកខុទុំង ៣ របគភទគនែះ រសមងសបកធាល យ កនុងកាលគោកឋិត្គៅ 
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កនុង្រ្កតមគរចកតីគពញចិត្តរបរ់ខលួនដោបដល់អរណុរែះគ ើង ។ 

៩. ឥន្មសំ បន តិេណមប ិឆន្នន វាសំ ក្បបតិក្ខ ន្េ ធុតងគ ំ
ភិជាត ិ ។ ធុត្ងគរបរ់រកុខមូលិកភិកខុទុំង ៣ របគភទគនែះ រសមងសបក
ធាល យ កនុងខណៈសដលគោករគរមចការគៅកនុងទីសដលគគរបក់ ។ 

១០. ឥន្មសំ បន តេិណមប ិវាសតាថ យ ឆននញ្ច  រុក្ខមលូញ្ច   
បវដិាក្ខ ន្េ ធុតងគ ំភជិាតិ ។ ចុំសណកធុត្ងគរបរ់អគរភ ការិក-

ភិកខុទុំង ៣ របគភទគនែះ រសមងសបកធាល យកនុងខណៈសដលគោក
ចូលគៅកាន់ទីរបក់កតី រកុខមូលកតី គដើមបរីបគយាជន៍ដល់ការគៅ ។  
១១. ឥន្មសំ បន តេិណមប ិ ន សុោនមហ ិ វាសក្បបន្នន 
ធុតងគំ ភិជាតិ ។ ឯធុត្ងគរបរ់គសាសានិកភិកខុទុំង ៣ របគភទគនែះ 
រសមងសបកធាល យគររែះរគរមចការគៅកនុងទីមិនសមនជាទីរមសាន ។  
១២. ឥន្មសំ បន តិេណមប ិ ន្សតសនន្ោលុន្បប  
ឧបបននមន្តត ធុតងគំ ភជិាតិ ។ ឯធុត្ងគរបរ់យថារនថតិ្កភិកខុ 
ទុំង ៣ របគភទគនែះ រសមងសបកធាល យកនុងខណៈរតឹ្មសត្ 

គរចកតីគោភកនុងគរ រនៈ គកើត្គ ើង ។ 

១៣. ឥន្មសំ បន តិេណមប ិ ន្សយយ ំ ក្បបតិមន្តត ធុតងគ ំ 
ភិជាត ិ ។ ធុត្ងគរបរ់គនរជជិកភិកខុទុំង ៣ របគភទគនែះ រសមងសបក
ធាល យ កនុងខណៈរតឹ្មសត្គោករគរមចការគដកប ុគណាណ ែះ ។ 
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វិនិចា័យទោយអានិសងស 
    ភិកខុអនករទរទង់ធុត្ងគ រសមងបាននូវគុណដ៏របគរើរ ៩ យា ង 

ជាគដើមគឺ ៖ 

១. អបបចិាតា            ការរបាថាន តិ្ច 

២. សនតុដាិតា            គរចកឋីរគ ត រ 

៣. សន្លលខតា        ការរបរពឹត្តដុរខាត់្កិគលរ 

៤. បវនិ្វក្តា           គរចកតីរងប់សាង ត់្ 

៥. អបចយតា         ការមិនរនសុំកិគលរ 

៦. វរីយិារមភតា         ការរបារពធគរចកតីពាយាម 

៧. សុភរតា             ភាពជាអនកសដលគគចិញ្ច ឹមង្ខយ 

៨. អបបកិ្ចចតា        ភាពជាអនកមានការង្ខរតិ្ច 

៩. សលលហុក្តា ភាពជាអនកមានកាយនិងចិត្ត្សាលជាគដើម ។ 

 
វិនិចា័យទោយកសុលតតិកៈ 

សព្វា ន្នវ ហិ ធុតង្ខគ និ ន្សខបុថុជានក្ខីណាសវាន ំ 
វន្សន សិយា កុ្សោន,ិ សិយា អពាក្តាន,ិ នតថិ 
ធុតងគំ អកុ្សលនតិ ។ ក៏ធុត្ងគទុំងអរ់ ជាកុរលក៏មាន  
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ជាអពារកឹត្ក៏មាន គោយអុំណាចត្នគរកខបុគគល បុថុជជននិង 

រពែះខីណា្រពទុំងឡាយ  ឯធុត្ងគជាអកុរល  មិនមានគ ើយ ។  
 

ការបចកសរទមានធុតសរទជាទ ើម 
គបបីរជាប ធុត្ៈ ធុត្វាទ ធុត្ធម៌ ធុត្ងគៈ និងការគរពធុត្ងគ 
ជារបាយដល់បុគគលណា ។  

    តតថ ធុន្តាតិ ធុតក្កិ ន្លន្ោ វា បុគគន្ោ, កិ្ន្លស- 
ធុនន្ត វា ធន្មាមា  ។ បណាត រកយទុំងគ ែះ រកយថា ធុត្ៈ  
បានដល់ បុគគលអនកមានកិគលរកមាច ត់្បង់គ ើយ ឬធម៌ជាគរគឿង
កមាច ត់្បង់នូវកិគលរ ។ 
ធុតវាន្ទាតិ ឯតថ បន អតថ ិ ធុន្តា ន ធុតវាន្ទា, អតថ ិ 
ន ធុន្តា ធុតវាន្ទា, អតថ ិ ន្នវ ធុន្តា ន ធុតវាន្ទា,  
អតថិ ធុន្តា ន្ចវ ធុតវាន្ទា ច ។ កនុងរកយថា ធុត្វាទគ ែះ  
បុគគលជាធុត្ៈ សត្មិនសមនជាធុត្វាទក៏មាន, បុគគលមិនសមនជាធុត្ៈ 
សត្ជាធុត្វាទក៏មាន, បុគគលមិនសមនជាធុត្ៈផង មិនសមនជាធុត្វាទ
ផងក៏មាន, បុគគលជាធុត្ៈផង ជាធុត្វាទផងក៏មាន ។                                                    
ធុតធមាមា  ន្វទតិព្វា ត ិ អបបចិាតា សនតុដាតិា សន្លលខតា  
បវនិ្វក្តា ឥទមតថតិាតិ ឥន្ម ធុតងគន្ចតតយ បរវិារោ  
បញ្ច  ធមាមា  អបបចិាំន្យវ និសាយាត ិ អាទិវចនន្តា  
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ធុតធមាមា  តម ។ ធម៌ទុំងឡាយ ៥ គនែះជាបរវិារត្នធុត្ងគគចត្   
គឺ អបបចិឆត រនតុដឌិត រគលលខត បវគិវកត ឥទមត្ថិត  
គ ម្ ែះថាធុត្ធម៌ គររែះរពែះបាលីថា ភិកខុជាអនកគៅត្រព គររែះ
អា្រ័យគរចកតីរបាថាន តិ្ច  ដូគចនែះជាគដើម ។ 
ធុតង្ខគ ន ិ ន្វទតិព្វា នីត ិ ន្តរស ធុតង្ខគ ន ិ ន្វទតិព្វា ន ិ 
បំសុក្លិូក្ងគ ំ ។ន្ប។ ន្នសជាិក្ងគនត ិ ។ រត្ង់រកយថា  
គបបីរជាប ធុត្ងគទុំងឡាយ គរចកតីថា គបបីរជាបធុត្ងគទុំង  
១៣ គឺ បុំរុកូលិកងគធុត្ងគ ១ ។គប។ គនរជជិកងគធុត្ងគ ១ ។ 

ក្សស ធុតងគន្សវត សបាយាត ិ ោគចរតិសស ន្ចវ  
ន្មាហចរតិសស ច, ក្ោមា , ធុតងគន្សវត ហិ ទុោខ -
បដិបទា ន្ចវ សន្លលខវហិាន្ោ ច ។ រត្ង់រកយថា ការគរព
ធុត្ងគជារបាយដល់បុគគលណា គឆលើយថា ជារបាយដល់បុគគល
ជាោគចរតិ្ និងគមា ចរតិ្ ។ គបើមានអនករួរថា គររែះគ តុ្អវី ? 
គបបីគឆលើយថា គររែះការគរពធុត្ងគជាទុកាខ បដិបទផង ជារគលលខ-

វហិារធម៌ផង ។ 
 

វិនិចា័យទោយសទងាបនិងទោយរិសាត រ 
សមាសពាសន្តាត ិ ឥមានិ បន ធុតង្ខគ ន ិ សមាសន្តា        
តីេិ សីសង្ខគ ន ិ បញ្ច  អសមភនិនង្ខគ នីត ិ អន្ដាវ ន្ហានតិ ។  
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ក៏ធុត្ងគទុំងឡាយគនែះ គោយបុំរបួញមាន ៨ ប ុគណាណ ែះ គឺ អងគ 
សដលជារបធានមាន  ៣  អងគសដលមិនោយោន មាន ៥ ។   
បុន ន្ទា ចីវរបបដិសំយុតាត ន,ិ បញ្ច  បិេឌ បាតបបដសំិ- 
យុតាត ន,ិ បញ្ច  ន្សតសនបបដិសំយុតាត ន,ិ ឯកំ្ វរីយិបបដ-ិ
សំយុតតនត ិឯវ ំចតាត ន្ោ វ ន្ហានតិ ។ គោយរគងខបមួយយា ងគទៀត្ 
ធុត្ងគទុំងអរ់មាន ៤ ប ុគណាណ ែះ គឺទក់ទងនឹងចីវរមាន ២, ទក់ទង
នឹងបិណឍ បាត្មាន ៥, ទក់ទងនឹងគរ រនៈមាន ៥, ទក់ទង
នឹងវរីយិៈមាន ១ ។ បុន សព្វា ន្នវ និសសយវន្សន ន្ទា ន្ហានត ិ 
បចចយនិសសតិាន ិ ទាា ទស, វរីយិនសិសតិ ំ ឯក្នតិ ។  
ន្សវតិព្វា ន្សវតិពាវន្សតបិ ន្ទាន្យវ ន្ហានត ិ ។ មួយគទៀត្ 
ធុត្ងគទុំងអរ់គោយរគងខបមាន ២ យា ង គោយអុំណាយត្នទី
អា្រ័យ គឺធុត្ងគសដលអា្រ័យបចច័យមាន ១២ សដលអា្រ័យ 

វរីយិៈមាន ១ ។ និងមាន ២ យា ង គោយអុំណាចធុត្ងគគួរគរព 

និងមិនគួរគរព ។  
សព្វា ន្នវ ន្ចតតវន្សន ឯក្វធិាន ិ ន្ហានត ិ ឯោន្យវ  
ហិ ធុតងគសមាទានន្ចតតតិ អដាក្ថាសុបិ វុតតំ ។   
(ន័យមា ងគទៀត្) ធុត្ងគទុំងអរ់ មានសត្មួយយា ង គោយអុំណាច
ត្នគចត្ , រមដូចរកយសដលគោកគរលទុក កនុងអដឌកថា
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ទុំងឡាយថា ឯកាគយវ  ិ ធុត្ងគរមាទនគចត្ , ក៏ធុត្ងគទុំង 
១៣  មានសត្មា ងប ុគណាណ ែះ  គឺគចត្ កនុងការរមាទននូវធុត្ងគ ។  
ពាសន្តា បន ភិក្ខូ នំ ន្តរស, ភិក្ខុ នីន ំ អដា,   
ោមន្េោនំ ទាា ទស, សិក្ខមាតោមន្េរនីំ សតត,
ឧបាសក្ឧបាសិោន ំ ន្ទាត ិ ន្ទាចតាត ឡសី ធុតង្ខគ ន ិ 
ន្ហានតិ ។ ក៏ឯធុត្ងគទុំងឡាយ (គ ែះ) គោយពិសាត រមាន ៤២ គឺ
ធុត្ងគ ១៣ គួរដល់ភិកខុ, ធុត្ងគ ៨ គួរដល់ភិកខុនី, ធុត្ងគ ១២ គួរដល់
សាមគណរ, ធុត្ងគ ៧ គួរដល់រិកខមា និងសាមគណរ,ី ធុត្ងគ ២ 
គួរដល់ឧបារក និងឧបារិកាទុំងឡាយ ។ 

 

ចប់ មាតិកាធុតងគ ។ 
 

១. អានិសងសននបំសកុលូកិងគធុតងគ 
១. បំសុក្លូចីវរ ំនិសាយ បពាជាា ត ិ វចនន្តា និសសយា- 
នុរបូបបដិបតតិសមភន្វា រគរមចការបដិបត្តិដ៏រមគួរដល់និរស័យ
តមរពែះបាលីថា បពវជិត្រត្ូវអា្រ័យបុំរុកូលចីវរ ដូគចនែះ ។ 

២.  បឋន្ម  អរយិវនំ្ស  បតដិាា នំ  តុំងគៅកនុងអរយិវងសទី ១ ។  

៣.  អារក្ខ ទុោខ ភាន្វា  មិនលុំបាកគររែះការរកា ។ 
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៤. អបោយតតវុតតតិា មានការរបរពឹត្តមិនជាប់ទក់ទង នឹង 
បុគគលដត្ទ ។ 

៥. ន្ច្ឆរភន្យន  អភយតា  មិនមានភ័យគររែះគចារភ័យ ។ 

៦. បរនិ្ភាគតណាហ យ អភាន្វា មិនមានត្ណាា កនុងការគរបើ 
របារ់ ។ 

៧. សមេោរុបបបរោិខ រតា មានបរកិាខ រសដលរមគួរដល់
រមណគភទ ។ 

៨. អបាន ិ ន្ចវ សុលភាន ិ ច តានិ ច អនវជាា នតី ិ 
ភគវតា សំវេណិ តបបចចយតា មានបចច័យសដលរពែះមាន 
រពែះភាគរទង់ររគរើរគ ើយថា  បុំរុកូលចីវរ  ជារបរ់តិ្ចផង   
រកបានង្ខយផង ទុំងរុំពត់្ទុំងឡាយគ ែះ ជារបរ់មិនមាន
គទរផង ។ 

៩.  បាោទិក្តា  ជាបុគគលគួរឱ្យរជែះថាល  ។ 

១០. អបបចិាតាទីនំ ផលនិបផតិ រគរមចនូវផលត្នគុណ
ទុំងឡាយ មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 

១១. សមាមា បដិបតតិយា អនុព្ពហូន ំ បគងាើននូវរមាម បដិបត្តិ 
គរឿយៗ ។ 
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១២. បចាមិាយ ជនតាយ ទដិាា នុគតអិាបាទនំ បានជា
ទិោឌ នុគតិ្ដល់របជុុំជនខាងគរកាយៗ ។ 

 
គាថាសបមែងអានិសសននបំសកុលូកិងគធុតងគ 
មារន្សនំ  វឃិាតាយ   បំសុក្លូធន្ោ  យត ិ

           សននទធក្វន្ច្ឆ  យុន្ទធ   ខតតិន្យា  វយិ  ន្ោភត ិ
           បហាយ  ោសិោទីន ិ  វរវតាថ និ  ធារតិ ំ
           យ ំ ន្ោក្គរុត  ន្ោ  តំ   បំសុក្លំូ  ន  ធារន្យ 
           តោមា   ហិ  អតតន្ត  ភិក្ខុ    បដញិ្ោំ   សមនុសសរ ំ
ន្យាោវចោនុក្លូមហិ   បំសុក្នូ្ល  រន្តា  សិយាត ិ  ។           
ភិកខុអនករទរទង់រុំពត់្បុំរុកូល រសមងលអកនុងកិរយិាកមាច ត់្នូវគរ 
ត្នមារ ដូចខត្តិយោជមានគរគឿងគរកាែះចងរចួគ ើយ កាលលអកនុងទី
ចុំបាុំង នរណាមិនគបបីរទរទង់រុំពត់្បុំរុកូលសដលរពែះគោក ថ
រទង់លែះគចាលនូវរុំពត់្ដ៏របគរើរ មានរុំពត់្គកើត្កនុងសដនការី 
ជាគដើមគ ើយរទរទង់គ ែះ គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុកាលរលឹកគឃើញ
នូវរកយគបឋជាញ របរ់ខលួន គបបីជាអនកគរត្កអរកនុងរុំពត់្បុំរុកូល 

សដលជាឧបការៈដល់ការរបរពឹត្តពាយាមចុែះ ។ 
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២. អានិសងសននទតចវីរកិងគធតុងគ 
១. ន្តចីវរនិ្ោ ភិក្ខុ  សនដុ ន្ដាា  ន្ហាតិ ោយបរហិារនិ្ក្ន  
ចីវន្រន ភិកខុអនករទរទង់ចីវរសត្ ៣ គ ម្ ែះថាជាអនករគ ឋ រ 
គោយចីវរជាគរគឿងរកានូវកាយ ។ 

២. ន្តនសស បក្ខិ ន្ត វយិ សមាទាន្យវ គមន ំការរមាទន
គ ើយរតច់គៅគោយចីវរ ៣ របរ់ភិកខុគ ែះ ដូចោន នឹងការគ ើរគៅ
របរ់រត្វបកសី ។ 

៣.  អបបសមារមភតា  មានការរបារពធតិ្ច ។ 

៤. វតថសននិធិបរវិជានំ គវៀរការរនសុំរុំពត់្ទុក ។ 

៥. សលលហុក្វុតតតិា ភាពជាអនកមានការរបរពឹត្ត្សាល ។ 

៦. អតិន្រក្ន្ោលុបបហានំ លែះបង់គរចកឋីគោភលន់ ួរ
របមាណ ។ 

៧. ក្បបនិ្យ មតតោរតិា គធវើគរចកឋីដឹងរបមាណកនុងរបរ់គួរ,  

៨. សន្លលខវុតតតិា  ជាអនកមានការរបរពឹត្តដុរខាត់្កិគលរ ។ 

៩. អបបចិាតាទីន ំ ផលនិបផត ិ រគរមចផលត្នគុណទុំងឡាយ 
មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។  
* គុណទុំងឡាយមានយា ងគនែះជាគដើម រសមងរគរមច 
ដល់គោក ។ 
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គាថាសបមែងអានិសងសននទតចីវរកិធុតងគ 
អតិន្រក្វតថតេហំ   បហាយ  សននធិិវវិជាិ ន្តា  ធីន្ោ 

       សន្តដ សសុខរសញ្ោូ    តិចីវរធន្ោ  ភវតិ  ន្យាគ ី
តោមា   សបតតចរន្ណា  បក្ខី វ   សចីវន្ោ  វ  ន្យាគិវន្ោ 

       សុខមនុវចិរតុិោន្មា  ចីវរនយិន្ម  រតឹ  ក្យិោ  ។ 
ភិកខុអនកមានរបាជាញ  គវៀរចាកការរនសុំ ( នូវចីវរ ) លែះបង់ 
គរចកឋីជាប់ចុំរក់ កនុងចីវរគរចើនគ ើយ រសមងដឹងនូវររ 
ត្នគរចកឋីរុខសដលគកើត្ពីការរគ ឋ រ ភិកខុអនកមានពាយាម  
គួរជាអនករទរទង់ចីវរ ៣ គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុអនកមានពាយាម 
ដ៏របគរើរ កាលរបាថាន គដើមបរីតច់គៅជារុខ ជាអនកមានសត្ចីវរ
ប ុគណាណ ែះ ( រតច់គៅ ) ដូចរត្វបកសីមានសត្សាល បគ ើរគៅ, គបបីគធវើ
គរចកឋីរកីោយ កនុងការកុំណត់្កនុងចីវរចុែះ ។  

 
៣. អានិសងសននបណិ្ឌ បាតិកងគធុតងគ 

១. បិេឌិ យាន្ោបន្ភាជនំ និសាយ បពាជាា តិ វចនន្តា 
និសសយានុរបូបបដិបតតសិព្វភ ន្វា គកើត្ការបដិបត្តិដ៏រមគួរដល់
និរស័យ តមរពែះបាលីថា បពវជិត្រត្ូវអា្រ័យនូវគភាជនដុុំពុំនូត្ 
ដូគចនែះ ។  
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២. ទុតិន្យ អរយិវនំ្ស បតដិាា នំ តុំងគៅកនុងអរយិវងសទី ២ ។ 

៣. អបោយតតវុតតតិា មានការរបរពឹត្តមិនជាប់ទក់ទងគោយ
បុគគលដត្ទ ។ 

៤. អបានិ ន្ចវ សុលភាន ិ ច តានិ ច អនវជាា នតី ិ 
ភគវតា សំវេណិ តបបចចយតា មានបចច័យសដលរពែះមានរពែះ-

ភាគរទង់ររគរើរគ ើយថា ជារបរ់តិ្ចផង រកបានង្ខយផង  
ទុំងវត្ថុទុំងគ ែះ មិនមានគទរផង ។ 

៥. ន្ោសជានមិមាថនតា ញុុំញីនូវគរចកឋីខជិលរចអូរបាន ។ 

៦. បរសុិទាធ ជីវតិា មានជីវតិ្ដ៏បររុិទធ ។ 

៦. ន្សខិយបបដបិតតបិរូេំ ញុុំងគរខិយបដិបត្តិឱ្យបរបូិណ៌ ។  

៧.  អបរន្បាសិតា  មិនរបរពឹត្តចិញ្ច ឹមនូវបុគគលដត្ទ ។ 

៨. បោនុគគហកិ្រយិា  គធវើគរចកឋីរគន្ទង្ខគ ែះដល់បុគគលដត្ទ ។  

៩. មានបបហានំ លែះបង់មានែះគចញបាន ។ 

១០. រសតណាហ នវិារេំ ហាមឃាត់្នូវចុំណង់កនុងររ  ។ 

១១. គេន្ភាជនបរមបរន្ភាជនច្ឆរតិតសិោខ បន្ទហិ អ- 
តបតត ិ មិនរត្ូវអាបត្តិគររែះគណគភាជនរិកាខ បទ បរមបរគភាជន
រិកាខ បទ និងចារតិ្តរិកាខ បទ ។ 
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១២. អបបចិាតាទនីំ អនុន្ោមវុតតតិា មានការរបរពឹត្តសដល
អនុគោមដល់គុណទុំងឡាយ មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 

១៣. សមាមា បដិបតតិព្ពហូនំ  រមាម បដិបត្តិចគរមើនគ ើង ។ 

១៤. បចាិមាជនតានុក្មបនំ អនុគរោែះដល់បចាឆ ជន 

ទុំងឡាយ ។ 
គាថាសបមែងអានិសងសននបណិ្ឌ បាតកិធតុងគ 

         បិេឌិ យាន្ោបសនតុ ន្ដាា    អបោយតតជីវន្ោ 
         បហីតហារន្ោលុន្បា   ន្ហាត ិ ច្ឆតុទទនិ្ោ  យត ិ
         វនិ្តទយត ិ ន្ោសជាំ    អាជីវសស   វសុិជឈតិ  
        តោមា   ហិ  តតិមន្ញ្ោយយ   ភិោខ ច្ឆរ ំ សុន្មធន្ោ ។ 
ភិកខុអនកមានពាយាម ជាអនករគ ឋ រគោយដុុំបាយជាពុុំនូត្ មាន
ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្មិនជាប់គោយបុគគលដត្ទ ជាអនកមានគរចកឋីគោភ
កនុងអាហារលែះបង់គ ើយ មានទិរទុំង ៤ ជាទីគោចរ បគ ទ បង់
គរចកឋីខជិលគចញ មានជីវតិ្ដ៏បររុិទធ គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុអនកមាន
របាជាញ លអ មិនគបបីគមើលង្ខយការរតច់គៅគដើមបភិីកាខ គ ើយ ។ 

 
៤. អានិសងសននសបទានច្ឆរកិធតុងគ 

១. កុ្ន្លសុ និចចនវក្តា ជាបុគគលថមីជានិចចកនុងរត្កូល
ទុំងឡាយ ។ 
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២. ចនទូបមតា ជាបុគគលគរបៀបដូចនឹងរពែះចនទ ។ 

៣. កុ្លមន្ចារបបហានំ លែះគរចកឋីកុំណាញ់កនុងរត្កូលគចញ
បាន ។ 

៤. សមានុក្មបតិា ជាអនកមានការអនុគរោែះគរមើ ។ 

៥. កុ្លុបោទនីវាភាន្វា មិនមានគទរ គររែះការចូលគៅ
កាន់រត្កូល ។ 

៦. អវាហតនភិននទត មិនមានគរចកឋីគរត្កអរនឹងការគៅរក ។ 

៧. អភហិាន្រន អនតថកិ្តា មិនមានគរចកឋីរត្ូវការគោយភិកាខ
សដលគគ ុំមកចុំគរែះខលួន ។ 

៨. អបបចិាតាទីនំ អនុន្ោមវុតតតិា មានការរបរពឹត្តសដល
អនុគោមដល់គុណទុំងឡាយ មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 

គាថាសបមែងអានិសងសននសបទានច្ឆរកិធតុុងគ 
ចនទូបន្មា និចចនន្វា កុ្ន្លសុ  អមចារ ីសពាសមានុក្ន្មា
កុ្លបូោទីនវវបិបមុន្តាត     ន្ហាតធី   ភិក្ខុ    សបទាច្ឆរ ី
ន្ោលុបបច្ឆរ ំបជហាយ តោមា  ឱក្ខិ តតចក្ខុ  យុគមតតទសស ី
អាក្ងខមាន្ត ភុវ ិន្សរចិ្ឆរ ំ ចន្រយយ ធនី្ោ សបទានច្ឆរនតិ ។ 
របទនចារកិភិកខុ កនុងសារ គនែះ លែះបង់នូវការចូលគៅ
បិណឍ បាត្ទុំងគរចកឋីគោភជាអនកមានចន្ទ ទ ជាគរគឿងគរបៀបគធៀប 
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ថមីជានិចចកនុងរត្កូលទុំងឡាយ មិនមានគរចកឋីកុំណាញ់ មាន
គរចកឋីអនុគរោែះគរមើដល់ជនទុំងពួង ជាអនកផុត្្រ ែះពីគទរ
កនុងការចូលគៅកាន់រត្កូល គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុអនកមានរបាជាញ
ជាអនកមានចកខុោក់ចុែះគ ើយ រមលឹងគមើលរតឹ្មមួយជួរនឹម កាល
របាថាន យា ងត្រកសលងនូវការរតច់គៅគោយគររ ី        គបបីរបរពឹត្ត 
នូវរបទចារកិធុត្ងគចុែះ ។ 
 

៥. អានិសងសននឯកាសនិកធតុងគ 
១.  អបាព្វធតា  មានអារធតិ្ច ។ 

២.  អបាតង កតា  មិនមានគរចកឋីលុំបាក ។ 

៣. លហុដាា នំ  ការគរកាកគ ើងរ ័ររ ួន ។ 

៤. ពលំ  មានកមាល ុំងកាយ ។ 

៥. ោសុវហិាន្ោ  កិរយិាគៅជារុខ ។ 

៦.  អនតិរតតបបចចយា  អតបតត ិ  មិនរត្វូអាបត្តិ  គររែះឆ្កន់ 

អនតិ្រតិ្តគភាជនជាបចច័យ ។ 

៧. រសតណាហ វនិ្តទន ំ បគ ទ បង់ររត្ណាា បាន ។ 

៨. អបបចិាតាទីនំ អនុន្ោមវុតតតិា មានការរបរពឹត្តសដល
អនុគោមដល់គុណទុំងឡាយ មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 

 



56 

 

គាថាសបមែងអានិសងសននឯកាសនកិធតុងគ 
  ឯោសនន្ភាជន្ន  រត ំ ន   យតឹ   ន្ភាជនបបចចយា  រុជា 
  វសិហនតិ រន្ស អន្ោលុន្បា  បរហិាន្បតិ ន ក្មមាមតតន្ត 
  ឥត ិ  ោសុវហិារោរន្េ    សុចិសន្លលខរតបូន្សវនិ្ត 
ជនន្យថ  វសុិទធមានន្ោ  រតិន្មោសនន្ភាជន្ន  យត ិ។ 
គោគទុំងឡាយ សដលមានគភាជនជាបចច័យ រសមងមិនគបៀត្គបៀន
ភិកខុអនកគរត្កអរកនុងការបរគិភាគគលើអារនៈសត្មួយ ភិកខុអនកមិន
មានគរចកឋីគោម ភកនុងររ រសមងមិនញុុំងការង្ខររបរ់ខលួនឱ្យ 
សាបរូនយគ ើយ គររែះគ តុ្គ ែះ រពែះគយាគីអនកមានចិត្តបររុិទធ  
គបបីញុុំងគរចកឋីគរត្កអរឱ្យគកើត្គ ើងកនុងការបរគិភាគគលើអារនៈ
សត្មួយ ជាគ តុ្ត្នការគៅជារុខ សដលភិកខុអនកគរត្កអរកនុង 

រគលលខធម៌ដ៏សាអ ត្ចូលគៅគរពគប់គ ើយ ។ 

 
៦. អានិសងសននបតតបណិ្ឌិ កងគ 

១. តតរសតណាហ វនិ្តទនំ បគ ទ បង់នូវគរចកឋីជាប់ចិត្តកនុង
ររគផសងៗ ។ 

២. អព្តិចាតាយ  បហានំ  លែះបង់គរចកឋីគោភលន់ ។ 

៣. អាហាន្រ បន្យាជនមតតទសសតិា ជាអនកគឃើញរតឹ្មសត្
របគយាជន៍កនុងអាហារ ។ 
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៤. ថាលិោទបិរហិរេន្ខទាភាន្វា មិនមានគរចកឋីលុំបាក
កនុងការរកានូវថារជាគដើម ។ 

៥. អវកិ្ខិ តតន្ភាជិតា ជាអនកមានចិត្តមិនោយមាយគ ើយបរគិភាគ  

៦. អបបចិាតាទីនំ អនុន្ោមវុតតតិា មានការរបរពឹត្តសដល
អនុគោមដល់គុណទុំងឡាយ មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 

គាថាសបមែងអានិសងសននបតតបិណ្ឌិ កធតុងគ 
           តតភាជនវនិ្ក្ខបំ   ហិតាា   ឱក្ខិ តតន្ោចន្ត 
           ខេន្តត   វយិ  មោូន ិ  រសតណាហ យ  សុពាន្តា 
           សរបូំ  វយិ  សនតុដាឹ   ធារយន្តត   សុមានន្ោ 
 បរភុិន្ញ្ាយយ  អាហារ ំ   ន្ោ  អន្ញោ   បតតបេិឌិ ន្ោតិ ។ 
ភិកខុអនកមានវត្តលអ ជាអនកមានភាពរកគ មរកគ ើមោក់ចុែះគ ើយ 
លែះបង់នូវការោយមាយកនុងភាជន៍គផសងៗ ហាក់ដូចជាដកនូវឫរ
គល់ត្នររត្ណាា  ជាអនកមានចិត្តលអ កាលរទរទង់នូវគរចកឋី
រគ ឋ រ ដូចជារទរទង់របូរបរ់ខលួន បត្តបិណឍិ កភិកខុដត្ទណា  
គបបីបរគិភាគនូវអាហារ ( របាកដដូគចាន ែះ ) បាន ។ 

 
៧. អានិសងសននខលបុច្ឆា ភតតកិធតុងគ 

១. អនតិរតិតន្ភាជតបតតិយា ទុរភីាន្វា ជាអនកឆ្កង យអុំពីអាបត្តិ
សដលមានការបរគិភាគអនតិ្រតិ្តគភាជន ( ជាគ តុ្ ) ។ 
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២. ឱទរកិ្តាត ភាន្វា ជាអនកមិនមានគរែះតឹ្ងសណន ។ 

៣. និោមសិសននធិតិា មិនមានការរនសុំនូវអាមិរៈទុក ។ 

៤. បុន បរនិ្យសតយ អភាន្វា មិនមានការសរវងរកគទៀត្ ។ 

៥. អបបចិាតាទីនំ អនុន្ោមវុតតតិា មានការរបរពឹត្តសដល
អនុគោមដល់គុណទុំងឡាយ មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 

 
គាថាសបមែងអានិសងសននខលបុច្ឆា ភតតកិធតុងគ 

បរនិ្យសតយ  ន្ខទ ំ ន  យាតិ   ន  ក្ន្ោត ិ សននិធឹ  ធីន្ោ 
        ឱទរកិ្តតំ  បជហតិ   ខលុបច្ឆា ភតតិន្ោ  ន្យាគ ី
តោមា   សុគតបបសតថំ   សន្តត សគុណាទិវុឌឍសិញ្ានន ំ

ន្ទាន្ស  វធុិនិតុោន្មា   ភន្ជយយ  ន្យាគី  ធុតងគមទិនតិ ។  
ខលុបចាឆ ភត្តិកភិកខុមានរបាជាញ  រសមងមិនដល់នូវការលុំបាក គររែះ
ការសរវងរក មិនគធវើនូវការរនសុំ សត្ងលែះបង់នូវភាពជាអនកមាន
គរែះតឹ្ងបាន គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុអនករបកបពាយាម មានរបាថាន
គដើមបីកមាច ត់្នូវគទរទុំងឡាយ គបបីគរពនូវធុត្ងគគនែះ សដល 
រពែះរុគត្ររគរើរគ ើយ សដលញុុំងគុណមានគរចកឋីរគ ឋ រ 
ជាគដើមឱ្យគកើត្គ ើង ។ 
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៨. អានិសងសននអារញ្ញកិងគធុតងគ 
១. អារញ្ោិ ន្ោ ភិក្ខុ  អរញ្ោសញ្ោំ  មនសិក្ន្ោន្តត  ភន្ព្វា   
អលទធ ំ វា សមាធ ឹ បដិលទធុ  ំ លទធ ំ វា រក្ខិ តុ ំ អារញ្ដិកភិកខុ 
កាលគធវើគរចកឋីរមាគ ល់ថា ត្រព ត្រព ដូគចនែះទុកកនុងចិត្ត គួរគដើមបី
បាននូវរមាធិសដលខលួនមិនទន់បាន ឬគួរគដើមបីរកានូវរមាធិ
សដលខលួនបានគ ើយ ។ 
២. សតាថ បិសស អតតមន្ត ន្ហាតិ ។ យថាហ ន្តតហំ  
តគតិ តសស ភិក្ខុ ន្ត អតតមន្ត ន្ហាតិ អរញ្ោវហិាន្រតតិ 
រូមបីរពែះសាសាឋ  ក៏រទង់មាន ឫទ័យរកីោយចុំគរែះភិកខុគ ែះ ។ 
រមដូចរពែះត្រមារ់សដលរទង់រតរ់ទុកថា មាន ល គិត្ៈ ត្ថាគត្ 
មានចិត្តគរត្កអរនឹងភិកខុគ ែះ គររែះការគៅត្រព ។ 

៣. បនតន្សតសនវាសិន្ត ចសស អសបាយរបូាទន្យា 
ចិតតំ ន វកិ្ខិ បនតិ អារមមណ៍ទុំងឡាយមានរបូមិនជាទីរបាយជា
គដើម រសមងមិនរ ុំខានចិត្តរបរ់ភិកខុសដលជាអនកគៅ កនុងគរ រនៈ
សាង ត់្គ ែះ ។ 

៤. វគិតសតត ន្ោ ន្ហាត ិ ជាអនកមានគរចកឋីត្ក់រលុត្ 
គៅរបារគ ើយ ។ 

៥. ជីវតិនកិ្កនតឹ បជហតិ លែះបង់គរចកឋីគពញចិត្តកនុងជីវតិ្ 
គចញបាន ។ 
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៦. បវនិ្វក្សុខរសំ អសាន្ទត ិ រសមងរកីោយនឹងររត្ន 
គរចកឋីរុខសដលគកើត្ពីវគិវក ។ 

៧. បំសុក្លិូោទភិាន្វាប ិ ចសស បដិរនូ្បា ន្ហាតិ 
រូមបីភាពជាបុំរុកូលិកៈ  ( អនករទរទង់រុំពត់្បុំរុកូល )  ជាគដើម
ជាគុណដ៏រមគួរដល់ភិកខុគ ែះ ។ 

 
គាថាសបមែងអានិសងសននអារញ្ញកិធុតងគ 

បវវិនិ្តាត   អសំសន្ដាា     បនតន្សតសន្ន  រន្តា 
           អាោធយន្តត   តថសស    វនវាន្សន  មានសំ 
           ឯន្ោ  អរន្ញ្ោ  និវាសំ    យ ំ សុខំ  លភន្ត  យត ិ
           រសំ  តសស  ន  វនិទនតិ    អប ិ ន្ទវា  សឥនទោ ។ 
           បំសុក្លូញ្ច   ឯន្ោ  វ    ក្វចំ  វយិ  ធារយ ំ
           អរញ្ោសង្ខគ មគន្តា    អវន្សសធុតាយុន្ធា 
           សមន្តាថ   ន ចិរន្សសវ    ន្ជតុ ំ មារ ំ សវាហន ំ
           តោមា   អរញ្ោវាសមហ ិ   រតឹ  ក្យិោថ  បេឌិ ន្តាតិ ។ 
ភិកខុអនករងប់សាង ត់្ មិនគៅរច ូករច ុំ (គោយពួកគណៈ) ជាអនក
គរត្កអរកនុងគរ រនៈដ៏សាង ត់្ រសមងញុុំង ឫទ័យរបរ់រពែះ-

គោក ថឱ្យគរត្កអរបាន គោកសត្មាន ក់ឯង កាលគៅកនុងត្រព 
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រសមងបាននូវគរចកឋីរុខណា ឯគទវតទុំងឡាយ រពមទុំង 
រពែះឥន្ទនទមិនបាននូវររត្នគរចកឋីរុខគ ែះគទ ។ ភិកខុគនែះឯង 
កាលរទរទង់នូវរុំពត់្បុំរុកូលដូចជាគរគឿងការររ គៅកាន់
រន្ទង្ខគ មគឺត្រព មានធុត្ងគដ៏គររជាគរគឿងចាុំង មិនយូរគ ើយ 
អាចឈនែះនូវមាររពមទុំងវា នៈបានពុុំខាន គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុ
ជាបណឍិ ត្ គបបីគធវើនូវគរចកឋីគរត្កអរកនុងអរញ្ដវារីចុែះ ។ 

 
៩. អានិសងសននរកុាមូលកិងគធតុងគ 

១. រុក្ខមលូន្សតសនំ និសាយ បពាជាា តិ វចនន្តា 
និសសយានុរបូបបដិបតតសិញ្ភ ន្វា គកើត្ការរបតិ្បត្តិសដលរមគួរ
ដល់និរស័យ តមរពែះពុទធដីកាថា បពវជិត្រត្ូវអា្រ័យរកុខមូលជា
គរ រនៈដូគចនែះ ។ 

២. អបានិ ន្ចវ សុលភាន ិ ច តាន ិ ច អនវជាតានីត ិ 
ភគវតា សំវេណិ តបបចចយតា ភាពជាអនកមានបចច័យសដល 
រពែះមានរពែះភាគររគរើរគ ើយថា ជារបរ់តិ្ចផង រកបានង្ខយ
ផង ទុំងរបរ់អរ់គ ែះមិនមានគទរផង ។ 

៣. អភិេហំ  តរុបេណវោិរទសសន្នន អនិចចសញោ - 
សមុដាា បនតា ញុុំងអនិចចរញ្ញដ ឱ្យគកើត្គ ើង គោយការគឃើញ
នូវការសរបរបួលត្នរលឹកគឈើោរ់ថមីគរឿយៗ ។ 
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៤. ន្សតសនមន្ចារក្មាមា ោមតំ អភាន្វា មិនមានគរចកឋី
កុំណាញ់កនុងគរ រនៈនិងភាពរកីោយកនុងការង្ខរ ។ 

៥. ន្ទវតាហិ សហវាសិតា បានគៅរមួជាមួយនឹងពួកគទវត។ 

៦. អបបចិាតាទីនំ អនុន្ោមវុតតតិា មានការរបរពឹត្តសដល 
រមគួរដល់គុណទុំងឡាយ មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 

 
គាថាសបមែងអានិសងសននរកុាមលូកិធុតងគ 

វេណិ ន្តា  ពុទធន្សន្ដាន   និសសន្យាត ិ ច  ភាសិន្តា 
       និវាន្ោ  បវវិតិតសស   រុក្ខមលូសន្មា  កុ្ន្តា 
       អាវាសមន្ចារហន្រ   ន្ទវតាបរបិាលិន្ត 
       បវវិនិ្តត  វសន្តត   ហិ   រុក្ខមលូមហ ិ សុពាន្តា 
       អភិរតាត ន ិ នីោនិ   បេឌូ ន ិ បតិតាន ិ ច 
       បសសន្តត   តរុបណាណ ន ិ  នចិចសញ្ោំ   បនទូត ិ
       តោមា   ហិ  ពុទធទាយជាំ   ភាវតភិរតាលយ ំ
       វវិតិតំ  តតិមន្ញ្ោយយ    រុក្ខមលំូ  វចិក្ខ ន្ណាតិ ។ 
របគទរជាទីគៅរបរ់ភិកខុអនករងប់សាង ត់្ សដលរពែះពុទធដ៏របគរើរ
រទង់ររគរើរនិងរសមឋងគ ើយថាជាទីអា្រ័យ (ត្នបពវជិត្) ដូគចនែះ 
គរមើគោយរកុខមូល នឹងមានមកពីណា ភិកខុអនកមានវត្តលអកាលគៅ
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គរកាមគដើមគឈើ សដលជាទីសាង ត់្ អាច ុំគរចកឋីកុំណាញ់កនុង
អាវារគៅបាន និងជាទីសដលពួកគទវតរកាគ ើយ កាលគឃើញ
នូវរលឹកគឈើទុុំផង គខៀវផង គលឿងផង សដលធាល ក់ចុែះគ ើយនិងរលឹក
ោរ់ថមី រសមងបគ ទ បង់នូវគរចកឋីរមាគ ល់ថា គទៀង គចញបាន 
គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុអនកមានរបាជាញ ជាគរគឿងពិចារណា មិនរត្វូ
គមើលង្ខយរកុខមូលជាទីសាង ត់្ សដលជាមរត្កត្នរពែះពុទធ និងជាទី
អា្រ័យគោកអនកគរត្កអរកនុងភាវ គ ើយ ។ 

 
១០. អានសិងសននអទភោ កាសកិងគធតុងគ 

១. អាវាសបលិន្ព្វធុបន្ចាន្ទា កាត់្គរចកឋីកងវល់កនុងអាវារ
បាន ។ 
២. ថនីមទិធបបនទូនំ បគ ទ បង់គរចកឋីងងុយគង្ខកងក់គចញបាន 

៣. មិគោ វយិ អសងគច្ឆរនិ្ត អននិ្ក្តា វហិរនតិ  
ភិក្ខ ន្វាត ិ បសំោយ អនុរបូោ និសងគតា ច្ឆតុទទិសតា  
ជាអនកមិនជាប់ចិត្តនឹងទីកសនលង ជាអនកមានទិរទុំងបួនជាលុំគៅ 
រមគួរដល់ការររគរើរថា ភិកខុទុំងឡាយ មានរបរកតី្រតច់គៅ
មិនជាប់ចុំរក់ មិនមានគរចកឋីនឹកអាល័យ ដូចពួករមឹគកនុងត្រព។ 
៤. អបបចិាតាទីនំ អនុន្ោមវុតតតិា មានការរបរពឹត្តសដល
អនុគោមដល់គុណទុំងឡាយ មានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 
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គាថាសបមែងអានិសងសននអទភោ កាសកិងគធតុងគ 
              អនោរយិភាវសស    អនុរនូ្ប  អទុលលន្ភ 
              តាោមេិវតិាេមហិ   ចនទទីបបបភាសិន្ត 
              អន្ព្វភ ោន្ស  វសំ  ភិក្ខុ    មិគភនូ្តន  ន្ចតោ 
              ថីនមទិធ ំ វនិ្តន្ទតាា    ភាវតោមតំ  សិន្តា 
              បវនិ្វក្រសសាទ ំ  នចិរន្សសវ  វនិទត ិ
យោមា  តោមា  ហិ សបបន្ញោ    អន្ព្វភ ោន្ស រន្តា សិយាតិ ។ 
ភិកខុអនកមានចិត្តដូចរមឹគ កាលគៅកនុងអគរភ ការ ជាទីសដលគគរក
បានគោយមិនលុំបាក រមគួរដល់ភាពជាអនកមិនមានផទែះ មាន 

 វូងតោដូចជាសកវមណីជាពិតន មានពនលឺរពែះចនទបុំភលឺគ ើយ 
រសមងបគ ទ បង់ថីនមិទធៈគចញបាន គោកអា្រ័យនូវភាពជាអនក
គរត្កអរកនុងភាវ  មិនយូរគ ើយ នឹងបាននូវគរចកឋីគរត្កអរនឹង
ររត្នវគិវកពុុំខាន គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុអនកមានបញ្ញដ  គបបីជាអនក
គរត្កអរកនុងអគរភ ការចុែះ ។ 

 
១១. អានសិងសននទសាសានិកងគធតុងគ 

១. មរេសសតបិបដោិន្ភា  បានមរណរសតិ្ ។ 

២. អបបមាទវហិារតា  ររ់គៅមិនរបមាទ ។ 
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៣. អសុភនិមតិាត ធគិន្មា  រគរមចបានអរុភនិមិត្ត ។ 

៤. ោមោគវនិ្តទន ំ បគ ទ បង់កាមោគៈគចញបាន ។ 

៥. អភិេហំ  ោយសភាវទសសន ំ គឃើញរភាពត្នរបូកាយ 
គរឿយៗ ។ 

៦. សំន្វគពហុលតា ជាអនកគរចើនគោយគរចកឋីរគងវគ ។ 

៧. អាន្ោគយមទាទបិបហានំ លែះបង់គរចកឋី្រវងឹ មាន 
ការ្រវងឹគររែះមិនមានគោគជាគដើមគចញបាន ។ 

៨. ភយន្ភរវសហនតា រគបរងាត់្អារមមណ៍សដលគួរភ័យខាល ច
បាន ។ 

៩. អមនុសានំ គរុភាវនយីតា ជាបុគគលគួរជាទីគោរពត្ន
អមនុរសទុំងឡាយ ។ 

១០. អបបចិាតាទនី ំអនុន្ោមវុតតតិា មានការរបរពឹត្តដ៏រមគួរ
ដល់អរយិធម៌ទុំងឡាយមានការរបាថាន តិ្ចជាគដើម ។ 

គាថាសបមែងអានិសងសននទសាសានិកងគ 
ន្ោោនិក្ញ្ហិ   មរណានុសសតបិបភាវា 

              និទាទ គតមប ិ ន  ផុសនត ិ បមាទន្ទាោ 
              សមបសសន្តា  ច  កុ្េបាន ិ ពហនូ ិ តសស 
              ោមានុោគវសគមប ិ ន  ន្ហាតិ  ចិតត ំ
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              សំន្វគន្មត ិ វបុិលំ  ន  មទ ំ ឧន្បតិ  
              សមាមា   អន្ថា  ឃដតិ  និពាុតនិ្មសមាន្ត 
              ន្ោោនិក្ងគមិតិន្នក្គុណាវហតាត  
              និព្វា នននិនហទន្យន  និន្សវតិពានតិ  ។ 
ពិត្សមន គទរគឺគរចកឋីរបមាទទុំងឡាយ រសមងមិនរល់រត្ូវ
គសាសានិកភិកខុរូមបីសដលគដកលក់គ ើយ គររែះមរណានុរសតិ្ជា
សដនគកើត្ មួយគទៀត្ ចិត្តសដលលុែះកនុងអុំណាចត្នកាមោគៈគរឿយៗ 
រសមងមិនមានដល់ភិកខុកាលគឃើញនូវសាករពដ៏គរចើន (  កាល
គ តុ្យា ងគនែះ កាលមាន ) គោករសមងដល់នូវគរចកឋីរគងវគ 
ដ៏គលើរលុប មិនដល់នូវគរចកឋីរបមាទ លុំោប់គ ែះ គោកកាល
សរវងរកនូវរពែះនិរវ ន ជាទីរ ុំលត់្ទុកខ រសមងរបឹងសរបងគោយរបត្ព 
(គររែះគ តុ្គ ែះ) ភិកខុអនកមាន ឫទ័យបគង្ខអ នគៅកាន់រពែះនិរវ ន 
គបបីគរពនូវគសាសានិកងគធុត្ងគកុុំខានគ ើយ គររែះ ុំមកនូវគុណ
ជាអគនកដូចបានគរៀបោប់មកដូគចនែះឯង ។ 

 
១២. អានិសងសននយថាសនថតិកងគធុតងគ 

១. យ ំ លទធ ំ ន្តន តុដាពានត ិ វុន្តាត វាទក្រេំ បានគធវើតម 
ឱ្វាទសដលរពែះមានរពែះភាគរតរ់គ ើយថា បានវត្ថុណាគ ើយ 
គបបីគរត្កអរគោយវត្ថុគ ែះ ។ 
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២. សព្ពហមាច្ឆរហិិន្តសតា ជាអនកសរវងរករបគយាជន៍ដល់
ររព មចារទីុំងឡាយ ។ 

៣. ហីនបបេីតវកិ្បបបរចិ្ឆច ន្ោ លែះបង់គរចកឋីរតិ្ែះរែិះ 
កនុងគរ រនៈសដលអន់ និងរបណីត្ ។ 

៤. អនុន្ោធវនិ្ោធបបហានំ លែះបង់គរចកឋីគរត្កអរ និង 
គរចកតីមិនគរត្កអរគចញបាន ។ 

៥. អព្តិចាតាយ ទាា របទិហនំ បិទទវ រត្នគរចកឋីរបាថាន គរចើន ។ 

៦. អបបចិាតាទីនំ អនុន្ោមវុតតតិា របរពឹត្តរមគួរដល់ធុត្ធម៌
មានអបបចិឆតជាគដើម ។ 

គាថាសបមែងអានិសងសននយថាសនថតិកងគ 
យ ំ លទធ ំ ន្តន  សនតុ ន្ដាា    យថាសនថតិន្ោ  យត ិ

       និពាិក្ន្បា  សុខ ំ ន្សតិ   តិេសនថរន្ក្សុបិ  
       ន  ន្ោ  រជាត ិ ន្សដាមហិ   ហីន ំ លទាធ   ន  កុ្បបត ិ
       សព្ពហមាច្ឆរនិវន្ក្   ហិន្តន  អនុក្មបត ិ
       តោមា   អរយិតាចេិណំ    មុនិបុងគវវេណិ ត ំ
       អនុយុន្ញ្ាថ  ន្មធាវ ី  យថាសនថតោមតនត ិ។ 
យថារនថតិ្កភិកខុ ជាអនករគ ឋ រគោយវត្ថុសដលខលួនបានមក មិន
មានគរចកឋីរតិ្ែះរែិះ រូមបគីដកគលើករមាលគៅម ក៏ជារុខ ភិកខុគ ែះ
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រសមងមិនគរត្កអរកនុងរបរ់សដលរបគរើរ មិនគទមនរសគររែះបាន
របរ់អន់ សត្ងអនុគរោែះនូវររព មចារថីមីៗ គោយរបគយាជន៍   
គររែះគ តុ្គ ែះ ភិកខុអនកមានរបាជាញ  គបបីរបកបគរឿយៗ នូវ 
គរចកឋីគរត្កអរកនុងគរ រនៈតមសត្គគចាត់្ឱ្យ សដលរពែះអរយិៈ
ទុំងឡាយរបរពឹត្តគ ើយផង សដលរពែះរមពុទធជាគៅពងសត្នអនក
របាជញររគរើរគ ើយផង ។ 

១៣. អានសិងសននទនសជជិកងគធុតងគ 
១. ន្សយយសុខំ បសសសុខំ មិទធសុខ ំ អនុយុញ្ា ន្តត    
វហិរតតី ិ វុតតសស ន្ចតន្ោ វនិិពានធសស ឧបន្ចាទន ំ ។   
កាត់្ោឋ ច់នូវគរគឿងចងរបរ់ចិត្តតមសដលរទង់រតរ់ទុកថា ភិកខុ
កាលរបកបគរឿយៗ នូវរុខកនុងការគដក រុខកនុងការសផអក រុខ 
កនុងការលង់លក់ដូគចនែះជាគដើម ។ 

២. សពាក្មមាដាា តនុន្យាគសបាយតា ការរបកបគរឿយៗ នូវ
កមមោឌ នរគប់រពវក៏ជាទីរបាយ ។ 

៣. បាោទិក្ឥរយិាបថតា មានឥរយិាបថគួរឱ្យរជែះថាល  ។  

៤. វរីយិារមាភ នុក្លូតា មានការរបរពឹត្តជាឧបការៈដល់ 
ការរបារពធគរចកឋីពាយាម ។ 

៥. សមាមា បដបិតតយិា សមុបព្ពហូត ចគរមើនគ ើងគោយរបត្ព
ត្នរមាម បដិបត្តិ ។ 
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គាថាសបមែងអានិសងសននទនសជជិកងគធុតងគ 
         អាភុជិតាា ន  បលលងគំ   បេិធាយ  ឧជុំ  តនុំ 
         និសីទន្តដ   វកិ្ន្មបត ិ  មារសស  ហទយ ំ យត ិ
         ន្សយយសុខ ំ មិទធសុខ ំ  ហិតាា   អារទធវរីនិ្យា 
         និសជាា ភិរន្តា  ភកិ្ខុ    ន្ោភយន្តត   តន្បាវន ំ
         និោមិសំ  បីតិសុខ ំ  យោមា   សមធគិចាត ិ
         តោមា   សមនុយុន្ញ្ាយយ   ធីន្ោ  ន្នសជាិកំ្  វតនតិ ។ 
ភិកខុកាលអងគុយសពនសភននតុំងកាយឱ្យរត្ង់ រសមងញុុំង ឫទ័យ
របរ់មារឱ្យញប់ញ័រ ជាអនកមានគរចកឋីពាយាមរបារពធគ ើយ 

លែះបង់នូវគរចកឋីរុខកនុងការគដក រុខកនុងការលង់លក់ ជាអនក
គរត្កអរកនុងគនរជជិកងគធុត្ងគ កាលញុុំងត្រពគឺការពាយាមឱ្យលអ 
រសមងបាននូវបីតិ្និងរុខសដលរបារចាកអាមិរៈគររែះគ តុ្គ ែះ  
ភិកខុអនកមានរបាជាញ គបបីរបកបគរឿយៗ នូវគនរជជិកវត្តចុែះ ។ 

 

ចប់ អានិសងសធុតងគតតប ុន្េណេះ ។ 
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សរំត់បំសកុលូ ២៣ ព្បទភេ 
១. ន្ោោនកំិ្ រុំពត់្សដលគគគបាែះគចាលកនុងត្រពរមសាន ។ 

២. បាបេិកំ្ រុំពត់្សដលគគគបាែះគចាលគទៀបទវ រផារ ។ 

៣. រថយិន្ច្ឆឡំ រុំពត់្សដលជនអនករបាថាន បុណយគបាែះគចាល
តមផលូវត្នរថ ។ 

៤. សង្ខក រន្ច្ឆឡំ រុំពត់្សដលគគគបាែះគចាលរត្ង់គុំនរររមាម ។ 

៥. ន្ោតថយិ ំ រុំពត់្សដលគគជូត្មនទិលត្នគភ៌គ ើយគបាែះគចាល
គោយរបាថាន រិររួីរឋី ។ 

៦. នហានន្ច្ឆឡំ រុំពត់្សដលពួករគូគ្សាចទឹកឱ្យគ ើយគគ
គបាែះគចាល គោយគិត្ថាជារបរ់ចត្រង ។ 

៧. តតិថន្ច្ឆឡំ រុំពត់្សដលគគគបាែះបង់គចាលរត្ង់កុំពង់ទឹក ។  

៨.  គតបបច្ឆច គត ំ  រុំពត់្សដលគគគៅកាន់ត្រពរមសាន  កាល 

រត្ ប់មកវញិគ ើយគបាែះគចាល ។ 

៩.  អគគិទឌឍ ំរុំពត់្សដលគភលើងគឆែះ ។ 

១០. ន្ោខាយិត ំ រុំពត់្សដលរត្វគោទុំររីុ ។ 

១១. ឧបចិោខាយិត ំ រុំពត់្សដលរត្វកគណឋ ៀរគការ ។ 

១២. ឧនទូរខាយិតំ រុំពត់្សដលរត្វកណឋុ រកាត់្ ។ 
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១៣. អនតចានិនំ រុំពត់្សដលគរចជាយ គ ើយគគគបាែះគចាល ។ 

១៤. ទសចានិនំ រុំពត់្សដលោច់ោចគ ើយគគគបាែះគចាល ។ 

១៥. ធជាហដ ំរុំពត់្សដលគគចងគធវើជាទង់ជ័យគ ើយគគចគចញ
គៅ ។ 

១៦. ថបូចីវរ ំរុំពត់្សដលគគរុ ុំព័ទធដុំបូកគធវើពលីកមម ។ 

១៧. សមេចីវរ ំរមណចីវរគឺរុំពត់្របរ់ភិកខុផងោន  ។ 

១៨. អាភិន្សកិ្កំ្ រុំពត់្សដលគគគបាែះបង់គចាលរត្ង់ទី
អភិគរករពែះោជា ។ 

១៩. ឥទធមិយ ំ រុំពត់្សដលរគរមចគោយឫទធិ គឺចីវររបរ់ឯ ិ-

ភិកខុ ។ 

២០. បនថិកំ្ រុំពត់្សដលរជ្ែះគៅតមផលូវ ។ 

២១. វាតាហដ ំរុំពត់្សដលខយល់បក់បុំគបុើង ុំគៅ គ ើយធាល ក់ចុែះ
កនុងទីឆ្កង យ ។ 

២២. ន្ទវទតតយិ ំរុំពត់្សដលគទវតរបគគន ។ 

២៣. ោមុទទយិ ំរុំពត់្សដលរលករមុរទបនាត់្ោត់្ ុំគៅគលើ
គោក ។ 
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ភតត ១៤ យ៉ង 
១. សងឃភតតំ ភត្តសដលទយករបគគនដល់ភិកខុរងឃទុំងអរ់ ។ 

២. ឧន្ទទសភតតំ ភត្តសដលទយកគៅចុំគរែះភិកខុ ២ - ៣ របូគ ើយ
របគគន ។ 

៣. និមនតន ំភត្តសដលទយកគរលនិមនតគ ើយរបគគន ។ 

៤. សោក្ភតតំ ភត្តសដលទយករបគគនតមសាល ក ។ 

៥. បក្ខិ កំ្ ភត្តសដលទយករបគគនតមបកខ គឺបកខខាងរគ ច ឬ
បកខខាងគខនើត្ ។ 

៦. ឧន្បាសថិកំ្ ភត្តសដលទយករបគគនកនុងត្ថងឧគបារថ ។ 

៧. បាដិបទកំិ្ ភត្តសដលទយករបគគនកនុងត្ថងប ទ ប់អុំពីត្ថង
ឧគបារថ គឺត្ថង ១ គោច ឬ ១ គកើត្ ។ 

៨. អាគនតុក្ភតតំ ភត្តសដលទយករបគគនដល់ភិកខុអនកគទើបមក
ដល់ ។ 

៩. គមិក្ភតតំ ភត្តសដលទយករបគគនដល់ភិកខុអនកបុំរបង្គធវើ
ដុំគណើ រ ។ 

១០. គោិនភតតំ ភត្តសដលទយករបគគនដល់ភិកខុអារធ ។ 

១១. គិោនុបដាា ក្ភតតំ ភត្តសដលទយករបគគនដល់ភិកខុអនក
បគរមើភិកខុឈឺ ។ 
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១២. វហិារភតតំ ភត្តសដលទយករបគគនររមាប់វហិារ ។ 

១៣.  ធុរភតតំ  ភត្តសដលទយករបគគនអរ់កាលជានិចច (និចច-
ភត្ត) ។ 

១៤. វារភតតំ  ភត្តសដលទយករបគគនតមវារៈគវន ។ 

 
បចចទវកាណ្វិធ ី

    កុលបុរត្សដលបួរកនុងរពែះសារ គនែះ រត្ូវរិកាកនុងបចចគវកខ-
ណវធីិគឺឧបាយររមាប់ពិចារណានូវបចច័យ សដលខលួនរត្ូវអា្រ័យ
ឱ្យគចែះចាុំសាទ ត់្ទុំងបាលី ទុំងគរចកឋីសរបជាររមាយ ។ ឯបចច័យ
សដលបពវជិត្រត្វូអា្រ័យគ ែះ មាន ៤ គឺ ៖ 

១) ចីវរបបចច័យ បានដល់រុំពត់្សដលបពវជិត្គួរគរលៀកដណឋ ប់ 
គរបើរបារ់បាន មានត្រត្ចីវរជាគដើម ។  
២) បិណឍ បាត្បបចច័យ បានដល់គភាជ ហារសដលបពវជិត្រត្ូវ
បរគិភាគបាន តុំងអុំពីគវោអរណុរែះគ ើងដោបដល់ត្ថងរត្ង់ មាន
បាយនុំជាគដើម ។  
៣)  គរ រនបបចច័យ  បានដល់ទីគរ រនៈសដលបពវជិត្រត្វូ
អា្រ័យគរបើរបារ់បាន មានកុដិ សាោ ជាគដើម ។ 

៤) គិោនបបចច័យ បានដល់ថាន ុំររមាប់មនុរសមានជុំងឺ សដល
បពវជិត្រត្វូបរគិភាគគរបើរបារ់បាន មានរបបិជាគដើម ។ 

    កនុងបចច័យមួយៗ គ ែះ គរលគោយបចចគវកខណៈ មាន ៤ គឺ ៖   
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១ . ធាតុ្បបចចគវកខណៈ   
២ . បដិកូលបបចចគវកខណៈ     
៣. ត្ងខណិកបបចចគវកខណៈ     
៤ . អតី្ត្បបចចគវកខណៈ       
    បណាឋ បចចគវកខណៈទុំង ៤ គ ែះ ធាតុ្បបចចគវកខណៈ គឺឱ្យ
ពិចារណា កនុងកាលសដលទទួលនូវបចច័យ ៤ ឱ្យគឃើញថារតឹ្មសត្
ជាធាតុ្ ។  

ធ្លតុបបចចទវកាណ្ៈ 
   កាលសដលទទួលនូវចីវរបបចច័យ  គបបពិីចារណាដូគចនែះ 

យថាបចចយ ំ  បវតតមាន ំ ធាតុមតតន្មន្វត ំ
យទទិំ  ចីវរ ំ តទុបភុញ្ា ន្ោ  ច  បុគគន្ោ 
ធាតុមតតន្ោ និសសន្តាត  និជាី ន្វា សុន្ញោ  ។ 

   រុំពត់្ចីវរឯណាគនែះ រុំពត់្ចីវរគនែះ រោន់សត្ជាធាតុ្ពិត្ របរពឹត្ត
គៅតមរមគួរដល់បចច័យ ទុកជាបុគគល គឺអាតម សដលជាអនកគរបើ
របារ់រុំពត់្ចីវរគ ែះកឋី ក៏រោន់សត្ជាធាតុ្ មិនសមនរត្វ មិនសមន
ខលួនរបាណ មានរភាពគសាែះរូនយទគទ ។ 
    កាលសដលទទួលនូវបិណឍ បាត្បបចច័យ គបបពិីចារណាដូគចនែះ 

យថាបចចយ ំ បវតតមានំ  ធាតុមតតន្មន្វតំ  
យទទិំ  បេិឌ បាន្តា  តទុបភុញ្ា ន្ោ  ច  
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 បុគគន្ោ  ធាតុមតតន្ោ  និសសន្តាត   និជាី ន្វា  សុន្ញោ   ។ 
    ចង្ខា ន់បិណឍ បាត្ឯណាគនែះ ចង្ខា ន់បិណឍ បាត្គនែះ រោន់សត្ជា
ធាតុ្ពិត្ របរពឹត្តគៅតមរមគួរដល់បចច័យ ទុកជាបុគគល គឺអាតម
សដលជាអនកបរគិភាគនូវចង្ខា ន់បិណឍ បាត្គ ែះកឋី ក៏រោន់សត្ជាធាតុ្ 
មិនសមនរត្វ មិនសមនខលួនរបាណ មានរភាពគសាែះរូនយទគទ ។ 
    កាលសដលទទួលនូវគរ រនបបចច័យ គបបីពិចារណាដូគចនែះ 

យថាបចចយ ំ បវតតមានំ  ធាតុមតតន្មន្វតំ  
               យទទិ ំ ន្សតសនំ   តទុបភុញ្ា ន្ោ  ច  
បុគគន្ោ  ធាតុមតតន្ោ  និសសន្តាត   និជាី ន្វា  សុន្ញោ  ។  

    ទីគរ រនៈឯណាគនែះ ទីគរ រនៈគនែះ រោន់សត្ជាធាតុ្ពិត្ 

របរពឹត្តគៅតមរមគួរដល់បចច័យ ទុកជាបុគគល គឺអាតម សដលជា
អនកបរគិភាគគរបើរបារ់ទីគរ រនៈគ ែះកតី ក៏រោន់សត្ជាធាតុ្ មិន
សមនរត្វ  មិនសមនខលួនរបាណ  មានរភាពគសាែះរូនយទគទ ។ 

     
     កាលសដលទទួលនូវគិោនបបចច័យ គបបពិីចារណាដូគចនែះ 

យថាបចចយ ំ បវតតមានំ  ធាតុមតតន្មន្វតំ  យទទិ ំ  
គិោនបបចចយន្ភសជាបរោិខ ន្ោ តទុបភុញ្ា ន្ោ ច 
  បុគគន្ោ  ធាតុមតតន្ោ  និសសន្តាត   និជាី ន្វា  សុន្ញោ  ។ 
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គរគឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ្ គឺថាន ុំជាបចច័យដល់អនកជុំងឺឯណាគនែះ 
គរគឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ្ គឺថាន ុំជាបចច័យដល់អនកជុំងឺគនែះរោន់
សត្ជាធាតុ្ពិត្ របរពឹត្តគៅតមរមគួរដល់បចច័យ ទុកជាបុគគល  
គឺអាតម សដលជាអនកបរគិភាគនូវគរគឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ្ គឺថាន ុំ
ជាបចច័យដល់អនកជុំងឺគ ែះកតី ក៏រោន់សត្ជាធាតុ្ មិនសមនរត្វ មិន
សមនខលួនរបាណ មានរភាពគសាែះរូនយទគទ ។ 

ប ិកលូបចចទវកាណ្ៈ 
    បដិកូលបចចគវកខណៈគ ែះ គឺឱ្យពិចារណាកនុងខណៈសដលរបារពធ
នឹងបរគិភាគនូវបចច័យ ៤ ឱ្យគឃើញថាជារបរ់បដិកូលគួរគខពើម ។ 

    កាលសដលរបារពធនឹងគរបើរបារ់នូវចីវរ គបបីពិចារណាដូគចនែះ 

សព្វា ន ិ បនមិាន ិ ចីវោនិ  អជិគុចានីយាន ិ ឥម ំ
  បតូោិយ ំ បតាា   អតិវយិ  ជិគុចានីយាន ិ ជាយនតិ ។ 

រុំពត់្ចីវរទុំងឡាយទុំងពួងគនែះ ជារបរ់មិនគួរគខពើមរគអើមគ ើយ 
លុែះរល់រត្ូវដល់កាយរអុយគនែះ កនុងកាលណាគ ើយ ក៏កាល យជា
របរ់គួរគខពើមរគអើមត្រកគពក ។ 

    កាលសដលរបារពធនឹងឆ្កន់ចង្ខា ន់ គបបពិីចារណាដូគចនែះថាៈ 
សន្ព្វា   បតយ ំ បិេឌ បាន្តា  អជិគុចាននី្យា  ឥម ំ
បតូិោយ ំ បតាា   អតិវយិ  ជិគុចានីន្យា  ជាយតិ ។ 



77 

 

ចង្ខា ន់បិណឍ បាត្ទុំងឡាយទុំងពួងគនែះ ជារបរ់មិនគួរគខពើមរគអើម
គ ើយ លុែះរល់រត្វូដល់កាយរអុយគនែះ កនុងកាលណាគ ើយ ក៏
កាល យជារបរ់គួរគខពើមរគអើមត្រកគពក ។ 

    កាលសដលរបារពធនឹងបរគិភាគគរបើរបារ់ នូវគរ រនបបចច័យ 

គបបីពិចារណា ដូគចនែះថាៈ 
សព្វា ន ិ បនមិាន ិ ន្សតសតន ិ អជិគុចានយីានិ  

ឥម ំ បតូោិយ ំ បតាា   អតិវយិ  ជិគុចានីយាន ិ ជាយនតិ ។ 
ទីគរ រនៈទុំងឡាយទុំងពួងគនែះ ជារបរ់មិនគួរគខពើមរគអើម
គ ើយ លុែះរល់រត្ូវដល់កាយរអុយគនែះ កនុងកាលណាគ ើយ  
ក៏កាល យជារបរ់គួរគខពើមរគអើមត្រកគពក ។ 

សន្ព្វា  បតយ ំគោិនបបចចយន្ភសជាបរោិខ ន្ោ អជិគុចាន-ី
ន្យា ឥម ំបតូិោយ ំបតាា  អតិវយិ ជិគុចានីន្យា ជាយតិ ។                        
គរគឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ្គឺថាន ុំជាបចច័យដល់អនកជុំងឺទុំងឡាយ
ទុំងពួងគនែះ ជារបរ់មិនគួរគខពើមរគអើមគ ើយ លុែះរល់រត្ូវដល់
កាយរអុយគនែះកនុងកាលណាគ ើយ ក៏កាល យជារបរ់គួរគខពើមរគអើម
ត្រកគពក ។ 

តងាណិ្កបចចទវកាណ្ៈ 
    ត្ងខណិកបបចចគវកខណៈគ ែះ គឺឱ្យពិចារណាកនុងខណៈសដល
បរគិភាគនូវបចច័យ ៤ ។ 

    កាលសដលគរបើរបារ់នូវបចច័យ  ៤  គ ែះ  គបបពិីចារណា  ដូគចនែះ 
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បដិសង្ខខ  ន្យានិន្ោ ចីវរ ំ បដិន្សវាមិ យាវន្ទវ សីតសស   
បដិឃាតាយ ឧេហ សស បដិឃាតាយ ឌំសមក្សវាតា-
តបសិរសឹបសមផសាន ំ បដិឃាតាយ យាវន្ទវ ហិរនិ្ោ- 
បិនបបដចិ្ឆា ទនតថំ ។ បពវជិត្គបបពិីចារណា គោយឧបាយថា 
អញអា្រ័យគរព គឺគរបើរបារ់នូវរុំពត់្ចីវរកុំណត់្ទុក គដើមបនឹីង
ការររនូវរត្ជាក់ គដើមបនឹីងការររនូវកគដឋ  គដើមបីនឹងការររនូវ
រមផរសរគបាម មូរ ខយល់ កគដឋ ត្ថង និងពរ់តូ្ច ពរ់ធុំទុំងឡាយ 
កុំណត់្ទុក  គដើមបនឹីងបិទបាុំងនូវអវយវៈសដលគធវើនូវគរចកឋីខាម រ់
ឱ្យកគរមើក ។  
បដិសង្ខខ  ន្យាននិ្ោ បិេឌ បាត ំ បដិន្សវាមិ ន្នវ  
ទវាយ,  ន មទាយ, ន មេឌ តយ, ន វភិសូតយ,  
យាវន្ទវ ឥមសស ោយសស ឋិតយិា, យាបតយ,  
វហឹិសុបរតិយា, ព្ពហមាចរយិានុគគហាយ, ឥត ិ បុោេញ្ច  
ន្វទន ំ បដហិង្ខខ ម,ិ នវញ្ច  ន្វទនំ ន ឧបាន្ទសាមិ,  
យាព្តា ច ន្ម ភវសិសត,ិ អនវជាតា ច, ោសុវហិាន្ោ ច្ឆតិ ។ 
បពវជិត្គបបពិីចារណា គោយឧបាយថា អញអា្រ័យគរព គឺ
បរគិភាគចង្ខា ន់បិណឍ បាត្ គដើមបីនឹងគលងដូចគកមងអនក្រ្ក ក៏គទ 
គដើមបីនឹងឱ្យគកើត្បុររិមានែះ្រវងឹដូចអនករបោល់ក៏គទ គដើមបីនឹង
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របោប់តក់សត្ងោងកាយដូចស្ររតីកនុងបុរក៏ីគទ គដើមបនឹីងគធវើឱ្យផូរផង់
រមបុរដូចអនកគលងរបាុំក៏គទ បរគិភាគកុំណត់្ទុកគដើមបនឹីងឱ្យតុំង
គៅត្នកាយគនែះ គដើមបនឹីងញុុំងជីវតិិ្ន្ទនទិយឱ្យរបរពឹត្តគៅ គដើមបនឹីង
កមាច ត់្បង់នូវគរចកឋីលុំបាក គដើមបនឹីងអនុគរោែះដល់រព មចរយិធម៌ 
អញនឹងកមាច ត់្បង់នូវគវទ ចារ់ គឺគរចកឋីឃាល នសដលមានគ ើយ
ផង នឹងញុុំងគវទ ថមី គឺសឆអត្ ួររបមាណមិនឱ្យគកើត្គ ើងបាន
ផង កិរយិារបរពឹត្តគៅត្នឥរយិាបថទុំង ៤ កឋី គរចកឋីមិនមាន
គទរ មានមិនរចអូរកាយ មិនរចអូរចិត្តជាគដើមកឋី កិរយិាគៅ
របាយកនុងឥរយិាបថទុំង ៤ កឋី នឹងមានដល់អញ គោយបាន
បរគិភាគនូវចង្ខា ន់បិណឍ បាត្គនែះ ។ 
បដិសង្ខខ  ន្យានិន្ោ ន្សតសនំ បដិន្សវាមិ យាវន្ទវ 
សីតសស បដឃិាតាយ ឧេហ សស បដិឃាតាយ ឌំស- 
មក្សវាតាតបសិរសឹបសមផសាន ំ បដិឃាតាយ យាវ-
ន្ទវ ឧតុបរសិសយវនិ្តទនំ បដិសោល តោមតថំ ។ បពវជិត្
គបបីពិចារណា គោយឧបាយថា អញអា្រ័យគរព គឺបរគិភាគ
គរបើរបារ់នូវទីគរ រនៈ កុំណត់្ទុក គដើមបីនឹងការររនូវរត្ជាក់ 
គដើមបីនឹងការររនូវកគដឋ  គដើមបីនឹងការររនូវរមផរសរគបាម មូរ 
ខយល់ កគដឋ ត្ថង និងពរ់តូ្ច ពរ់ធុំទុំងឡាយ កុំណត់្ទុក គដើមបី
នឹងបគ ទ បង់នូវរកវល់រកវាយ សដលគកើត្អុំពីរដូវ គ ើយអភិរមយ
រមងុំគៅកនុងកមមោឌ ន ។ 
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បដិសង្ខខ  ន្យានិន្ោ គិោនបបចចយន្ភសជាបរោិខ រ ំ បដ-ិ
ន្សវាមិ យាវន្ទវ ឧបបតន នំ ន្វយាព្វធិោនំ ន្វទតន ំ 
បដិឃាតាយ អពាបជឈបរមតាយាតិ ។ បពវជិត្គបបី
ពិចារណាគោយឧបាយថា អញអា្រ័យគរពគឺបរគិភាគនូវគរគឿង
បរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ្ គឺថាន ុំជាបចច័យដល់អនកជុំងឺ កុំណត់្ទុក 
គដើមបីនឹងការររនូវគវទ ទុំងឡាយ សដលគបៀត្គបៀនគផសងៗ 
សដលគកើត្គ ើងគ ើយ គដើមបីរបារចាកទុកខខាល ុំងជាធមមត ។ 

 
អតីតបបចចទវកាណ្ៈ 

    អតី្ត្បបចចគវកខណៈគ ែះ  គឺឱ្យពិចារណានូវបចច័យ  ៤  សដលខលួន
មិនបានពិចារណា កនុងកាលសដលបរគិភាគរចួគ ើយ សដលរត្ូវ
ពិចារណាបានសត្កនុងត្ថងគ ែះ កុុំឱ្យអរណុរែះគ ើងទន់ គឺដូគចនែះថាៈ 
អជា  មយា  អបបចចន្វក្ខិ តាា   យ ំ ចីវរ ំ  បរភុិតត ំ  តំ  យាវន្ទវ 
សីតសស បដឃិាតាយ ឧេហ សស បដិឃាតាយ ឌំស- 
មក្សវាតាតបសិរសឹបសមផសាន ំ បដិឃាតាយ យាវ-
ន្ទវ ហិរនិ្ោបនិបបដចិ្ឆា ទនតថ ំ ។ រុំពត់្ចីវរឯណា សដលអញ
មិនបានពិចារណាគ ើយ គរបើរបារ់គ ើយកនុងត្ថងគនែះ រុំពត់្ចីវរ
គ ែះ អញគរបើរបារ់កុំណត់្ទុក គដើមបនឹីងការររនូវរត្ជាក់  
គដើមបីនឹងការររនូវកគដឋ  គដើមបីនឹងការររនូវរមផរសរគបាម មូរ 
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ខយល់ កគដឋ ត្ថង និងពរ់តូ្ច ពរ់ធុំទុំងឡាយ កុំណត់្ទុកគដើមបីនឹង
បិទបាុំងនូវអវយវៈសដលគធវើនូវគរចកឋីខាម រ់ឱ្យកគរមើក ។ 

អជា មយា អបបចចន្វក្ខិតាា  ន្យា បេិឌ បាន្តា បរភុិន្តាត  ន្ោ 
ន្នវ ទវាយ, ន មទាយ, ន មេឌ តយ, ន វភិសូតយ  
យាវន្ទវ ឥមសស ោយសស ឋិតយិា យាបតយ  
វហឹិសុបរតិយា ព្ពហមាចរយិានុគគហាយ ឥត ិ បុោេញ្ច   
ន្វទនំ បដហិង្ខខ មិ នវញ្ច  ន្វទនំ ន ឧបាន្ទសាមិ យាព្តា  
ច ន្ម ភវសិសត ិ អនវជាតា ច ោសុវហិាន្ោ ច្ឆត ិ ។  
     ចង្ខា ន់បិណឍ បាត្ឯណា សដលអញមិនបានពិចារណាគ ើយ 
បរគិភាគគ ើយកនុងត្ថងគនែះ ចង្ខា ន់បិណឍ បាត្គ ែះ អញបរគិភាគ
កុំណត់្ទុក គដើមបនឹីងគលងដូចគកមងអនក្រក្ក៏គទ គដើមបនឹីងឱ្យគកើត្
បុររិមានែះ្រវងឹដូចអនករបោល់ក៏គទ គដើមបនឹីងរបោប់តក់សត្ង
ោងកាយដូចស្ររតីកនុងបុរក៏ីគទ គដើមបីនឹងគធវើឱ្យផូរផង់រមបុរដូចអនក
គលងរបាុំក៏គទ បរគិភាគកុំណត់្ទុក គដើមបីនឹងឱ្យតុំងគៅត្នកាយ
គនែះ គដើមបីនឹងញុុំងជីវតិិ្ន្ទនទិយឱ្យរបរពឹត្តគៅ គដើមបនឹីងកមាច ត់្បង់នូវ
គរចកឋីលុំបាក គដើមបនឹីងអនុគរោែះដល់រព មចរយិធម៌ អញនឹង
កមាច ត់្បង់នូវគវទ ចារ់ គឺគរចកឋីឃាល នសដលមានគ ើយផង នឹង
ញុុំងគវទ ថមី គឺសឆអត្ ួររបមាណ មិនឱ្យគកើត្គ ើងបានផង 
កិរយិារបរពឹត្តគៅត្នឥរយិាបថទុំង ៤ កឋី គរចកឋីមិនមានគទរ 
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មានមិនរចអូរកាយ មិនរចអូរចិត្តជាគដើមកឋី កិរយិាគៅរបាយ
កនុងឥរយិាបថទុំង ៤ កឋី នឹងមានដល់អញ គោយបានបរគិភាគនូវ
ចង្ខា ន់បិណឍ បាត្គនែះ ។ 
អជា មយា អបបចចន្វក្ខិ តាា  យ ំ ន្សតសនំ បរភុិតត ំ ត ំ 
យាវន្ទវ សីតសស បដឃិាតាយ ឧេហ សស បដិឃាតាយ  
ឌំសមក្សវាតាតបសិរសឹបសមផសាន ំ បដិឃាតាយ  
យាវន្ទវ ឧតុបរសិសយវនិ្តទនំ បដសិោល តោមតថំ ។  
ទីគរ រនៈឯណា សដលអញមិនបានពិចារណាគ ើយ បរគិភាគ
គរបើរបារ់គ ើយកនុងត្ថងគនែះ ទីគរ រនៈគ ែះ អញបរគិភាគគរបើ
របារ់កុំណត់្ទុក គដើមបនឹីងការររនូវរត្ជាក់ គដើមបនឹីងការររនូវ
កគដឋ  គដើមបីនឹងការររនូវរមផរសរគបាម មូរ ខយល់ កគដឋ ត្ថង និង
ពរ់តូ្ច ពរ់ធុំទុំងឡាយកុំណត់្ទុក គដើមបនឹីងបគ ទ បង់នូវរកវល់
រកវាយសដលគកើត្អុំពីរដូវ គ ើយអភិរមយរមងុំគៅកនុងកមមោឌ ន ។ 
អជា មយា អបបចចន្វក្ខិតាា  ន្យា គោិនបបចចយន្ភសជាបរ-ិ
ោខ ន្ោ បរភុិន្តាត  ន្ោ យាវន្ទវ ឧបបតន នំ ន្វយាព្វធោិន ំ 
ន្វទតនំ បដិឃាតាយ អពាបជឈបរមតាយាត ិ ។  
គរគឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ្ គឺថាន ុំជាបចច័យដល់អនកជុំងឺឯណា 
សដលអញមិនបានពិចារណាគ ើយ បរគិភាគគ ើយកនុងត្ថងគនែះ 
គរគឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ្ គឺថាន ុំជាបចច័យដល់អនកជុំងឺគ ែះ  
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អញបរគិភាគកុំណត់្ទុក គដើមបីនឹងការររនូវគវទ ទុំងឡាយ 
សដលគបៀត្គបៀនគផសងៗ សដលគកើត្គ ើងគ ើយ គដើមបីរបារចាក
ទុកខខាល ុំងជាធមមត ។ 

 
ចប់ បចចទវកាណ្វិធី ។ 

 
សលីមានវិទព្គាះថាៈ 

ចិតតំ សីលតិ សមាទហតិ ឯន្តតតិ សីលំ ( គុណជាត្ ) 
ជាគ តុ្តុំងមាុំត្នចិត្ត (រីលធាតុ្ រមាធិមាិ + អ បចច័យ)  
កត្តុ. ករ.។ កុ្សលធន្មមា សីន្លនតិ ឧបធាន្រនតិ ឯន្តតតិ 
សីលំ (គុណជាត្) ជាគរគឿងរទរទង់នូវកុរលធម៌ទុំងឡាយ 

(រីលធាតុ្ ឧបធារគណ + អ បចច័យ) អភិ.ោថា ។  
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