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 អារមភក្ថា 

សីលមយៈ ន្របថា បុណ្យរកើត្អុំពីការរកា ីលរលះ គជឺា 
បុណ្យមួយន្ដលមិលបាចច់ុំណាយលុយ កាក់ មា  របាក់អវីទ ុំងអ ់ 

រោលន់្ត្ពុទធបរ ័ិទ  រងមួកាយ វាចា មាលរមត្មត  ករុណាចុំរ ះ ពវ ត្វ
ទុំងឡាយន្ដលរបាថាន ចងរ់ ់ ។ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់
ថា បុគគលណារបាថាន រ ចកតី ុខរដើមបខីលួល រ ើយមិលរបៀត្របៀល ត្វ
ទ ុំងឡាយ ន្ដលជាអនករបាថាន ង ុខន្ដររ ះ បុគគលរ ះលុះន្បកធាល យ 
រាងកាយស្លល ប់រៅ រន្មងរៅរកើត្ស្លថ ល ួគ៌ ដូចរគ ុំយករៅោក ់ ។ 
ម៉ាងរទៀត្ រពះអងគរទងរ់ត្ម ់ថា បុគគលរ ់រៅអ ់រយឆ្ន ុំ ន្ដលអត្ ់
 ីល ( ីល ៥  ីល ៨ ជារដើម) មិលរ មើរលឹងជីវតិ្រប ់បុគគលន្ដលរ ់
ន្ត្មួយឆថ្ងន្ដលមាល ីលរ ើយ ។  
 រ ៀវរៅ  ីលមយៈរលះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា លឹងបាលជាផលូ វចងអុល
បង្កា ញអុំពីអាលិ ងសខលះៗ ឆលការរ្វើបុណ្យរប ់ពុទធបរ ័ិទទ ុំងឡាយ
ន្ដលជាអនករបាថាន លូវបុណ្យ  របាថាន លូវរ ចកតី ុខរ ះ ។ 

បុគគលន្ដលមាល ីល រពះអងគរទង់រត្ម ់ថា អ ់កុំរណ្ើ ត្
លរក ររបត្ តិ្រចាឆ ល អ ុរកាយរ ើយ លិងអាចពាករណ៍្ខលួលឯងបាល
ថា ជាអនកបាលលូវរស្លត្មរទៀត្ផង ។ 

សូមអនុេោទនា !!! 
ឆថ្ង ៩ ររាច ន្ខអ សុជ ឆ្ន ុំមាញ់ បចសច  ័ក ព. . ២៥៥៧ 

ភិក្ខុសីលបបេ្ញោ ៃៃ សុផលលី 
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បញ្ជីមាតិ្កា 
 បុណ្យរកើត្អុំពីការរកា ីល ........................................ ១ 
 រទវត្មរត្ួត្រមើលមលុ សរោក ...................................... ៥ 
 កលិលដ៏រកអូបរប ់អនកមាល ីល .................................... ៦ 

  ការទវរាជថាវ យបងគុំអនកមាល ីល ............................ ១០ 
 ររឿងឧបា ក ៥  ក់ ............................................  ១៣  
 ររឿងបញា រប រព់អាះលលទរត្ថរៈ ................................. ១៧  
 វ ី្ ីរកា ីលរ ូត្អ ់មួយជីវតិ្...............................  ២២  
  ីលជាររគឿងវា ់ភាវៈជាមលុ ស .............................  ២៤ 

 បទពិចារណា ......................................................... ២៥ 
  ីលជាអាវុ្វាយលុក ............................................ ២៥ 
 ផ្កា  ីលៈ ............................................................... ២៦  
 រ ចកតីទុកខរប ់បោចារា .......................................  ២៧ 

  ីលវរត្ថរោថា  .................................................... ៣០ 
  រុបអាលិ ងស ីលកនុ ងោថារលះ ............................ ៤៣ 
 គុណ្របរោជល៍រប ់ ីល ៣០ របការ ..................... ៤៤ 
 បុគគលរកា ីលរកើត្ជាតិ្ៗណាមាលអាយុខលី ...............  ៤៨ 
 បុគគលមិលរកា ីលរកើត្ជាត្ិណាៗមាលអាយុខលី ........... ៤៨ 
 ផលឆលការរកា ីល ៥ ..........................................  ៤៩  
 ការរ្វើរ ចកតីលអរត្ូវរ្វើឲយឆរកន្លងរ ើង ..................... ៥៧ 



  

 ផលរប ់អកុ លោ៉ងរស្លល ................................  ៦៦ 
 ស្ល្ុ ីលជាត្ក. ... ... ... ... ... ......  ... ... ... ...    ៧០ 
 អាលិ ងសរកា ីល ៥ ............................................  ៧៤  
 ឧត្តមារថ្រ  ី............................................................. ៧៧  
 ឧរបា  ីលកនុ ងអដឋកថារលះ..................................  ៨៣  
  ីលររបៀបរោយវត្ថុ  ១០ ោ៉ង ... ... ... ... ... ... ...    ៨៤      ររឿង ងលត្ម .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...    ៨៥ 
 ោថារ លអុំពីអាលិ ងស ីល ... ... ...  ... ... ... ...    ៨៨ 
 បុគគលមាល្ម៌ ១០ រ ើងស្លថ ល ួគ៌ដូចរគ ុំយករៅ ... ៩៣  
 អនករបាថាន រ ចកតី ុខ ៣ របការគបបរីកា ីល ............ ៩៦  អាលិ ងសរប  ់ីល ............................................  ១០០   ីលជាររគឿងពឹង .... . ... ... .. ... ... . ... ... ... ...    ១០២      របរោជល៍រប ់ ីល . ... ... ..... ... .. ... ... ... ...    ១០៣ 

ត្ឆមល្ុំឆរកន្លងឆលឧរបា ថ្ ីល .. .. ...   ... ... ...   ១០៣  អាលិ ងស ីល ៨ ................................................. ១០៤ 
  ុខជាផលរប ់អនកមាល ីល .... ... ...  ... ... ... ...  ១០៥ 
 គុណ្ ីល ..... .... ...... ..... ..... ... ...  ... ... ... ...   ១០៦  ឫ គល់រប ់ ីលរបា ុំរបការ ... ... ...  ... ... ... ...   ១០៦  អាលិ ងសអងគ ីល  . ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...   ១០៧  គមពីរជាឧបករណ៍្កនុ ងការររៀបររៀងរ ៀវរៅរលះ   ...   ១០៩ 

 



 

 
 

សីល 
កូនជាទីស្រឡាញ់ 

កូលរត្ូវ ិកាលូវចុំណុ្ចឆល ីលទ ុំង ៩ រលះគឺ៖ 
១- ីល្ម៌មិលវ ិ រទ មលុ សរទរត្ើន្ដលលិរា ពី ីល្ម៌ ។ 
២-កុំ ុ ចាត្់ជារគូក៏ពិត្ ន្ត្ ូមកុុំឱយខុ ដន្ដលៗ។ 
៣-រ ចកតីលអមាលត្ឆមលជាងបរញិដ បរត្ ។ 
៤-គុណ្្ម៌មិលរៅលឹងអណាត ត្រទ គឺឋិត្រៅន្ត្កនុងចិត្ត ។ 
៥-កុុំខជិលស្លងគុណ្្ម៌ ររ ះោម លអនកណាលជុំលួ ោន រទ ។ 
៦-គុណ្្ម៌មាលរបយ័ត្នជាមាត្ម មាលការអត្់្ល់ជាបិត្ម ។ 
៧-មលុ សលអមិលន្ វងរក ុខ រលើទុកខឆលអនកដឆទរ ើយ ។ 
៨-គុំលុុំគុ ុំកួលជាដុំរៅឆលចិត្ត លិងជាររោះកាចកនុងជីវតិ្ ។ 
៩-ររកា្ខឹងគឺជារភលើងដុត្ចិត្ត រមត្មត ជាទឹកដ៏រត្ជាក់ ។ 
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នញមា ត្សស ភគវញោ អរហញោ សមាមោសមពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 

3 
សីលមយៈ 

បុណ្យ រកើ ត្អុំ ពីការ រកា ីល  
 កនុងអដឋកថាបរមត្ថទីបលីថា  កយថា  ីលមយៈ បាលដល់      
រចត្ ន្ដលរបរពឹត្តរៅរ ើយដល់បុគគលអនក មាទល ីល ៥  ីល 
៨ ឬ ីល ១០ រោយអុំណាចឆលការកុំណ្ត់្ឱយជាលិចច ីល  លិង
ឧរបា ថ្ ីលជារដើម ឬអនកគិត្ថា រយើងលឹងបួ រដើមបបីុំរពញ
 ីលឱយបរបូិរណ៌្ រ ើយរៅកាល់វហិារបួ  លិងញុ ុំងមរ រថ្ឱយ
ដល់ទីបុំផុត្រលឹកថា រយើងបួ រ ើយជាការលអ រ ើយអប់រ ុំ
បុំរពញបាតិ្រមាកខ ុំវរ ីលឱយបរបូិរណ៌្រោយ ទធ  ពិចារណា
បចច័យ ៤ មាលចីវរជារដើម រោយបញដ  រងួមចកខុទវ រជារដើម កនុង
រូបជារដើមន្ដលមកកាល់កលលងរោយ តិ្ លិងជរមះអាជីវបារ ុិទធិ-
 ីលរោយរ ចកតីពាោម រន្មងត្ម ុំងមាុំ ររ ះដូរចាន ះ រចត្  
រ ះ រទើបរ ម្ ះថា បុចសដកិរោិវត្ថុ ររមចរោយ ីល ។ 

មាង៉រទៀត្     កាលឱយទលរោយត្មុំងរៅកនុងវត្តបដិបត្តិ
បុចសដកិរោិវត្ថុ  ជា ីលមយៈ ។ 

កនុងបរមត្ថរជាតិ្កថាៈ  ីល  ន្មតងវចលត្ថៈថា៖ 



2              ីលមយៈ   
សីលយតិ កាយវចីកមមនា សម្មម  ទហតីតិ=សីលំ                   

្មមជាតិ្ណារន្មងរ្វើឱយកាយកមម លិងវចីកមមត្ម ុំងទុករោយលអ 
ដូរចាន ះ ្មមជាតិ្រ ះរ ម្ ះថា  ីល, បាលដល់ កិរោិរួបរួមទុកលូវ
កមមទ ុំងឡាយ មាលកាយកមមជារដើម មិលរាត់្រាយរោយអុំណាច
ភាវៈឆលបុគគលអនកមាល ីល ឬកិរោិចូលរៅរទរទង់ទូរៅរោយ
អុំណាចឆលកិរោិរបតិ្ស្លថ លឆល្ម៌ទ ុំងឡាយ ជាកុ លមាង៉ 
រដើមបឱីយកុ លរកើត្, ទលរចត្  គឺរចត្ ន្ដលទក់ទងលឹងការ
បរចិាច គទល  ីលរចត្ គឺរចត្ ន្ដលទក់ទងលឹងការរកា ីល
ទ ុំងរលះ រកើត្រ ើងដល់រពះអរ លតទ ុំងឡាយក៏មាល ន្ត្រចត្ 
ទ ុំងរលះរៅកនុងមហាកិរោិចិត្តុបាទទ ុំងអ ់ ។ 

 រ ចកតីរលះអ្ិបាយថា  កយថា  ីលរ ះ ជាតួ្រចត្ 
ន្ដលមាលការជុំរុញលូវកាយ វាចា ឱយត្ម ុំងរៅកនុងកិរោិមារោទ
ន្ដលលអទ ុំងបិទចរ ល ះមិលឱយអកុ លរផសងៗ រោយអុំណាច
កាយទុចចរតិ្ វចីទុចចរតិ្របាកដរ ើងបាល រ ចកតីរលះ ន្មតងឱយដឹង
បាលថា  ីលរ ះមាល ទីរកាកាយ វាចាមិលឱយរបរពឹត្តរៅកនុង
ទុចចរតិ្ន្ដលរកើត្មកអុំពីអកុ លរផសងៗបុ៉រណាណ ះ, ចុំន្ណ្កការ
រកាផលូវចិត្ត រដើមបមិីលឱយមរ ទុចចរតិ្រផសងៗរកើត្រ ើងរ ះ ជា ទី
រប ់ភាវ រោយចុំរ ះ ។ 

វចលត្ថៈមួយរទៀត្ថា សីលយតិ កុសលធម្មម           
ឧបធាម្រតីតិ=សីលំ ្មមជាតិ្ណារន្មងរទរទង់ទុកលូវកុ ល្ម៌ 
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មាល មា្ិ បញដ លិងវមុិត្តិជារដើម ដូរចាន ះ ្មមជាតិ្រ ះ រ ម្ ះ
ថា  ីល ។ 

អ្ិបាយថា  ីលរចត្  គឺការរកា ិកាខ បទរផសងៗ មាល
បាណាតិ្បាត្ វរិតិ្ជារដើមទ ុំងរលះ អាចឱយ មា្ិបញដ  លិងមគគ
ផលរកើត្រ ើងបាល ឧបមាដូចជាឆផទន្ផលដី ន្ដលជាទីអារ ័យ
រប ់វត្ថុ រផសងៗ ទ ុំងមាលជីវតិ្ លិងមិលមាលជីវតិ្ របើខវះន្ផលដី
ន្ដលជាទីអារ ័យរ ើយវត្ថុ រផសងៗទ ុំងមាលជីវតិ្ លិងមិលមាល
ជីវតិ្ទ ុំងឡាយរ ះ ក៏រន្មងរកើត្រ ើង លិងចររមើលរ ើងមិលបាល 
រ ចកតីឧបមារលះោ៉ងណា  មា្ិ បញដ  មគគផលទ ុំងរលះ
រន្មងអារ ័យរកើត្រ ើង របើរវៀរចាក ីលកុ លរចញ រ ើយវត្ថុ
(្ម៌)ទុំងរលះ រន្មងរកើត្រ ើងមិលបាល ។ 

ដូរចនះ រពះមាលរពះភាគជាមាច  ់ រទើបវ ិជជ រ ចកតី
 មាគ ល់រប ់ ីល កនុងការបដិបត្តិរដើមបផុីត្ចាកទុកខ ន្ដលមាល
រ ចកតីវលិវល់ រោយលុំបាក ទ ុំងខាងកនុងទ ុំងខាងររៅរ ើយ
ចូលកាល់រពះលិ វ លរ ះថា៖ 

សីម្ល បតិដ្ឋា យ នម្ោ សបម្ញោ  ចិតតំ បញ្ោញ្ច  ភាវយ ំ
អាតាបី និបម្កា ភិកខុ  ម្ោ ឥមំ វជិដម្យ ជដំ ។ 
លរជលមាលរបាជាញ  បាលត្មុំងមាុំកនុង ីលរ ើយ ចររមើលលូវ

 មា្ិ ចិត្តលិងវបិ ស  ជាអនកមាលពាោមដុត្កុំរៅកិរល 
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របកបរោយបារហិារយិបបញដ  ជាអនករឃើញភយ័កនុង ងារ បុគគល
រ ះ រទើបកាប់ឆ្ា លូវត្ណាា ជាររគឿងចាក់ន្រ ះរលះបាល ។  

កនុងោថារលះ ន្មតងអុំពី្ម៌ ៦ ោ៉ង គឺ ីល ១  មា្ិ ១ 
បញដ  ៣ អាត្បៈ គឺរ ចកតីពាោម ១ ។ 

 -បញដ  ៣ គឺ ជាតិ្បបញដ  បញដ ជាប់មកជាមួយលឹង
បដិ លធិជាឆរត្រ តុ្ រកើត្អុំពីកមមចា ់ន្ដលបាលកស្លងទុកមក 
កនុងអតី្ត្ជាតិ្ ១  

 -វបិ ស បញដ  បញដ  ររមចមកអុំពីការពិចារណា 
រឃើញត្មមការណ៍្ពិត្ កនុងបចចុបបលន ១, 

 -រលបកបបញដ  បញដ ន្ដលរកាខលួលទុក ចាក្ម៌ន្ដលជា  
 រត្ូវ ឬបារហិារកិបបញដ  បញដ ន្ដលអាចកុំណ្ត់្លូវកិចចទ ុំងពួង 
មាលកិរោិ្លចូល លិង្លថ្យជារដើម រ ើយ ុំរៅកាល់ន្ត្
អុំរពើន្ដលមាលរបរោជល៍ ន្ត្ងរបកបមិលោច់កនុងកិរោិរកាទុក
លូវកមមោឋ ល ១  ។ 

កនុងោថារ ះ លរជលរលះន្ដលរពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់      
 ន្មតងថា របកបរោយបញដ ដូរចនះ រោយបញដ ញណ្ កិចចន្ដល
លរជលរ ះ គបបរី្វើមិលមាលកនុងបញដ រ ះ ។ ររ ះថា បញដ រ ះ
 ររមចរ ើយដល់បុគគលរ ះ រោយអាលុភាពឆលកមមន្ដលមាល
មកកនុងកាលមុលន្ត្ម៉ាង ។ ក៏លរជលរ ះន្ដលជាអនករ្វើររឿយៗ  
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លិងជាអនករ្វើលូវការដឹងខលួលរោយអុំណាចឆលវរីយិៈ រោយអុំណាច
ឆលបញដ ន្ដលរពះអងគរទង់ ន្មតងរត្ង់បទរលះថា អនកមាលអាត្បៈ 
គឺរ ចកតីពាោម, អនកមាលរលបកៈ គឺបញដ ចា ់កាល , ដូរចនះគបប ី
របតិ្ស្លថ លកនុង ីល រ ើយចររមើលលូវ មថ្ៈ ដូរចនះគបបរីបតិ្បត្តិ
វបិ ស  ន្ដលរពះអងគរទង់ ន្មតងរោយអុំណាចឆលចិត្ត លិង
បញដ  ។ 

េទវតាត្រូរេមើលមនុសសេោក្ 
រៅកនុងគមពីរមរ រថ្បូរណី្ អដឋកថា បឋមរាជ ូរត្ 

រោកបាល ន្មតងអុំពី រទវត្មរាល់ឆថ្ងឧរបា ថ្ ចុះមកកត់្រ ម្ ះ
បុគគលន្ដលបាលរ្វើលអ ចូលរៅកនុងបចសជី រកា ុំងមា  រ ើយយក
រៅរបកា ឱយរទវត្មដឹង កាលរបើរទវត្មដឹងរ ើយ រទវត្ម
 បាយចិត្ត ររ ះគិត្ថា រៅឋាលរទវរោ លិងបរបូិណ៌្រៅ
រោយរទវត្ម ន្ត្របើមលុ សទ ុំងឡាយ ចូលចិត្តរ្វើអារកក់ រទវត្ម
ទ ុំងឡាយ មិល បាយចិត្តរ ើយ ។ 

បទថា អមច្ចច  បារសិជ្ជជ  បាលដល់ បារចិារកិរទវត្ម      
(រទវត្មទទួលររបើ)។ 

បទថា ឥមំ ម្ោកំ អនុវចិរនតិ រ ចកតីថា បាលឮថា កនុង
ឆថ្ង ៨ រ តច ការទវរាជ រទង់បញដ រ តចមហារាជទ ុំង ៤ ថា 
រោកទ ុំងឡាយ ឆថ្ងរលះ ជាឆថ្ង ៨ រោកទ ុំងឡាយចូររត្មច់រៅ
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កាល់មលុ សរោក រ ើយកត់្យករ ម្ ះ លិងរោរត្រប ់មលុ ស
ន្ដលរ្វើបុណ្យមក ។ រ តចមហារាជទ ុំង ៤ រ ះ ក៏រត្ ប់រៅ 
បញជ បរវិាររប ់ខលួលថា រៅចុះរោកទ ុំងឡាយ រោកចូររត្មច់
រៅកាល់មលុ សរោក  ររ ររ ម្ ះ លិងរោរត្ លិងរប ់
មលុ សន្ដលរ្វើបុណ្យចុះកនុងន្ផលមា រ ើយ ុំមកចុះ ។ បរវិារ
ទ ុំងរ ះរ្វើត្មម កយបញជ រ ះ រោយរ តុ្រ ះ រទើបរពះមាល
រពះភាគរត្ម ់ថា ឥមំ ម្ោកំ អនុវចិរនតិ ដូរចនះ ។ 

បទថា កិចចិ ពហ ូ ជារដើម រពះមាលរពះភាគរត្ម ់ទុក
រដើមប ីន្មតងអាការរតួ្ត្រត្មរមើលរប ់រទវត្មទ ុំងរ ះ ។ ពិត្ន្មល 
រទវត្មទ ុំងឡាយរត្មច់រៅរតួ្ត្រត្មរមើល រោយអាការដូចរ ល
មករលះ ។  

 រត្ើអនកចង់ឲយរទវត្មកត់្រ ម្ ះអនកចូលបចសជី រកា ុំងមា  ឬ
ចង់ឲយរ តចយមរាជកត់្រ ម្ ះអនកចូលបចសជី រមម  ? 

 

ក្លិនដ៏ត្ក្អូបរបស់អនក្ោនសីល 
រៅកនុងអារចសដក ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ២៦៥ 

រពះមាលរពះភាគជាមាច  ់  រទង់រត្ម ់អុំពីកលិលដ៏ន្ លរកអូបរប ់
អនកមាល ីល ន្ដលអាចរកអូបទ ុំងបរណាត យខយល់ លិងបញ្ច្ញច  
ខយល់បាលថា៖  
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 ស្លវត្ថីលិទល ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ររឿងធាល ប់មាលមកថា
ពួកឥ ីររចើលរូបជាអនកមាល ីល មាលគុណ្្ម៌លអរៅអារ ័យ
កនុងកុដិន្ដលរបក់រោយ លឹករឈើកនុងឆរព ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រោរ ះឯង  ការទវាលមិលទ លិង
រវបចិត្តអ ុរលិទ ចូលរៅរកពួកឥ ីអនកមាល ីល មាលគុណ្្ម៌
លអទ ុំងរ ះ ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រោរ ះឯង រវបចិត្តអ ុរលិទ ក់
ន្ បករជើងដ៏រកា ់1រ ៀត្លូវរពះខល័ បា ុំងឆរត្រដើរចូលរៅកាល់
អារ ័យត្មមទវ រដ៏របរ ើរ រដើរន្កបរពួកឥ ីអនកមាល ីល មាល
គុណ្្ម៌ដ៏លអទ ុំងរ ះ ចមាង យរបមាណ្មួយពាម ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចុំន្ណ្កខាង ការទវាលមិលទ រោះ
ន្ បករជើងដ៏រកា ់ របទលរពះខល័ដល់ពួករទវត្មឯរទៀត្ ន្ត្មិល
ត្រមាល ះឆរត្ រ តចចូលរៅកាល់អារ ័យត្មមទវ រខាងបាលឈររ្វើ
អចសជលិលមស្លា រពួកឥ ីអនកមាល ីល មាលគុណ្្ម៌ដ៏លអទ ុំង
រ ះពីខាងររកាមខយល់ ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រោរ ះឯង ពួកឥ ីអនកមាល ីល
មាលគុណ្្ម៌ដ៏លអទ ុំងរ ះ បាលរ លលឹង ការទវាលមិលទរោយ
ោថាថា៖ 
 

 

                                                           

1-ន្ បករជើងដ៏រកា ់ត្ម ុំងពី ៤ ជាល់រ ើងរៅ ។ 
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 គម្នាធ  ឥសីនំ ចិរទកខិ តានំ 
 កាយា ចុម្តា គចឆតិ ម្មលុម្តន 
 ឥម្តា បដិកកម សហសសម្នតត 
 គម្នាធ  ឥសីនំ អសុចិ ម្ទវោជ្ជតិ ។ 
 កលិលរប ់ពួកឥ ី អនករបរពឹត្តលូវវត្តដ៏យូរ រន្មង ល្ ត្
រចញអុំពីកាយផាយរៅត្មមខយល់ បពិរត្   សរលរត្  ូម
រពះអងគរចៀ រចញពីទីរលះរៅ បពិរត្រទវរាជ ររ ះកលិលរប ់
ពួកឥ ីមិលស្លអ ត្រទ ។ 

 ការទវរាជរ លថាៈ 
គម្នាធ  ឥសីនំ ចិរទកខិ តានំ 

 កាយា ចុម្តា គចឆតិ ម្មលុម្តន 
 សុចិរតបុបផំ សិរសឹវ ម្មលំ 
 គនធំ ឯតំ បដិកង្ខខ ម ភម្នត 
 ន ម្ហតថ ម្ទវា បដិកកូលសញ្ោិ ម្នាតិ ។ 
 កលិលរប ់ឥ ីអនករបរពឹត្តវត្តអ ់កាលដ៏យូរ រន្មង្ុុំរចញ 
អុំពីកាយផាយរៅត្មមខយល់(ក៏ពិត្ន្មល) បពិរត្រោកដ៏ចុំររ ើល 
ន្ត្ថា រយើងខញុ ុំរបាថាន ន្ត្កលិលល៎ុះ ដូចជាបុគគលរតូ្វការករមផ្កា  ជាផ្កា
ដ៏វចិិរត្ោក់រលើកាល ពួករទវត្មមិល ុំោល់កនុងការរខពើមររអើម
កនុងកលិលរលះរទ ។        
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អដឋក្ថា 
បទថា បណ្ណកុដី ុ  មមលតិ រ ចកតីថា ឥ ីទ ុំងឡាយ 

អារ ័យរៅកនុងបណ្ណស្លោ  មបូរណ៍្រោយទី រមាករពល 
យប់ ទី រមាករពលឆថ្ង លិងទីចញ្ច្ងាមជារដើម កនុងដងឆរព ន្ដល 
គួររកីរាយ កនុង ិមវលតរបរទ  ។ រទវទ ុំងពីរពួករលះ  គឺ កាៈ-    
វាលមិលទ លិងរ តចរវបចិត្តិ ជាកូលរបស្លរ លិងឪពុករកមក រោខលះក៏ 
រ ល្ ះោន  រោខលះក៏រត្មច់រៅជាមួយោន  ន្ត្កនុងរោរលះ រត្មច់រៅ 
ជាមួយោន  ។  

បទថា អដលិរោ បាលដល់ ន្ បករជើងរកា ់ររចើលជាល់។  
បទថា ខគគុំ ឱល រគគត្មវ  បាលដល់ស្លព យោវ ។  
បទថា ឆរត្តល បាលដល់ បា ុំងរ វត្ឆរត្ទិពវទុកខាងរលើ ។  
បទថា អបពាមរត្ម ករតិ្មវ  គឺឆ្ង យមិលដល់មួយពាម ។  
បទថា ចិរទកខតិ្មលុំ គឺរបរពឹត្តវត្តមកយូរ ។ ឥ ីទ ុំងឡាយ 

រ លថា រោកចូរថ្យរចញរៅអុំពីទីរលះ   ចូររវៀររចញអុំពីទី 
រលះ កុុំឈររលើខយល់ ។  

បទថា ល រ ត្ថ រមវា រ ចកតីថា ពួករទវត្មមិលមាលរ ចកតី
 មាគ ល់កនុងកលិលរប ់អនកមាល ីលរលះថា   មិលបដិកូលរទ  ។ 
រោក ន្មតងទុកថា ក៏ពួករទវត្មមាលរ ចកតី មាគ ល់កនុងកលិល
រប ់អនកមាល ីលថា គួររបាថាន  គួរររត្កអរ គួររពញចិត្ត ទ ុំង
អ ់រលះឯង ។ 
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សក្កេទវរាជថាវោយបង្គំអនក្ោនសីល 

រៅកនុងបឋម កាលម សល ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៣០ 
ទុំព័រ ២៨៧ រពះមាលរពះភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី ការទវរាជ 
ន្ដលជារ តចឆលរទវត្មជាល់ត្មវតឹ្ងស រចញមកអុំពីជយលតរបាស្លទ
ថាវ យបងគុំទិ ទ ុំងបួល ន្ដលមាលរ ចកតីថា ៖ 
 ស្លវត្ថីលិទល ។ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  កាលពីររពង យ 
 ការទវាលមិលទ បាលរៅមាត្លី ង្កគ  កៈមករបាប់ថា មាន ល
មាត្លី ុំឡាញ់ អនកចូរទឹមរថ្អាជារលយយន្ដលទឹមរ ះមួយ ល ់  
រយើងលឹងរៅកាល់ឧយាលភូមិ រដើមបរីមើលលូវភូមិដ៏ បាយ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មាត្លី ង្កគ  ករទវបុរត្ទទួលស្លត ប់
 កយ ការទវាលមិលទថា  ូមរទង់រពះរមត្មត ររបា  រ ើយទឹមរថ្
អាជារលយយន្ដលទឹមរ ះមួយ ល់ រកាបទូលដល់ ការទវាលមិលទថា 
បពិរត្រពះអងគអនកលិរទុកខ រថ្អាជារលយយន្ដលទឹមរ ះមួយ ល់ 
ខញុ ុំរពះអងគបាលទឹមបរមុងរពះអងគរ ើយ  ូមរទង់ ុំោល់លូវកាល
គួរលឹងរ តចរៅកនុងកាលឥ ូវរលះចុះ ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ លុំោប់រ ះឯង  ការទវាលមិលទ      
រ តចចុះចាករវជយលតរបាស្លទរ្វើអចសជលីលមស្លា ររគប់ទិ  ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រោរ ះឯងមាត្លី ង្កគ  ករទវ- 
បុរត្ បាលរកាបទូល ួរ ការទវាលមិលទរោយោថាថា ៖ 
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តំ នមសសនតិ ម្តវជិ្ជជ  សម្ពវ កុម្មម  ច ខតតិយា 
ចតាត ម្ោ ច មហាោជ្ជ តិនោ ច យសសសមិ្នា 
អថ ម្កា នាម ម្ោ តម្កាខ  យ ំតវំ សកក នមសសសីតិ។ 
ពួកអនកមាលវជិាជ បីផង ពួកកសរតិ្យ៍ទ ុំងអ ់ន្ដលគង់រៅ

រលើន្ផលដីផង ពួកមហារាជទ ុំងបួលផង ពួករទវត្មមាលយ កនុង
ឋាលត្មវត្តិងសផង ន្ត្ងថាវ យបងគុំរពះអងគ បពិរត្ ការទវរាជ កាល
របើោ៉ងរលះ រពះអងគលឹងថាវ យបងគុំអនកណា អនករ ះជាបុគគលគួរ
រគបូជា រត្ើជាអនកណា? 

 ការទវរាជរត្ម ់ថាៈ 
តំ នមសសនតិ ម្តវជិ្ជជ  សម្ពវ កុម្មម  ច ខតតិយា 
ចតាត ម្ោ ច មហាោជ្ជ តិនោ ច យសសសមិ្នា 
អហញ្ច  សីលសមបម្នន ចិររតតសម្មហិម្ត 
សម្មម  បពវជិម្ត វម្នទ រពហមចរយិបោយម្ន 
ម្យ គហដ្ឋា  បុញ្ោកោ សីលវម្នា ឧបាសកា 
ធម្មមន ទារ ំម្បាម្សនតិ ម្ត នមសសមិ ម្មតលីតិ ។ 

 ពួកអនកមាលវជិាជ បីផង ពួកកសរតិ្យ៍ទ ុំងអ ់ន្ដលគង់រៅ
រលើន្ផលដីផង ពួកមហារាជទ ុំងបួលផង ពួករទវត្មមាលយ កនុង
ឋាលត្មវត្តិងសផង ន្ត្ងថាវ យបងគុំខញុ ុំ ពិត្ន្មល ឯខញុ ុំថាវ យបងគុំរោយ
របឆពចុំរ ះពួកបពវជិត្ន្ដលបរបូិណ៌្រោយ ីល មាលចិត្តត្ុំកល់
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មាុំអ ់រារតី្ដ៏យូរអន្ងវង  មាលរព មចារយជាទីរបរពឹត្តរៅកនុងខាង
មុខ ពួករគ  ថណាជាអនករ្វើបុណ្យ ជាឧបា កមាល ីល 
ចិចសចឹ មកូលរបពលធរោយ្ម៌ មាន លមាត្លី ខញុ ុំក៏ថាវ យបងគុំចុំរ ះ
ពួករគ  ថរ ះន្ដរ ។ 
 មាត្លីទូលថាៈ 

ម្សដ្ឋា  ហិ កិរ ម្ោកសមឹ ម្យ តវំ សកក នមសសសិ  
អហមប ីម្ត នមសាមិ ម្យ នមសសសិ វាសវាតិ ។ 

 បពិរត្ ការទវរាជ រពះអងគថាវ យបងគុំពួកបុគគលណា ពួក
បុគគលរ ះរបរ ើរបុំផុត្កនុងរោករោយពិត្ បពិរត្វា វៈ រពះ
អងគថាវ យបងគុំពួកបុគគលណា ខញុ ុំរពះអងគក៏ថាវ យបងគុំពួកបុគគលរ ះ
ន្ដរ ។ 
 លុះមឃរទវរាជ រពះ ម ុជមបតិ្ជារបធាលរប ់រទវត្ម 
បាលរ ល កយរលះរ ើយ ក៏ថាវ យបងគុំរគប់ទិ រួចរ ើងគង់រលើ
រថ្រៅ ។ 

អដឋក្ថា 
បទថា បុថុ្ទទិស្ល បាលដល់ ទិ ្ុំ ៤ លិងទិ តូ្ច ៤ ។      
បទថា ភុមាម  បាលដល់ អនករៅរលើន្ផលដី ។  
បទថា ចិររត្ត មា ិរត្ បាលដល់ អនកមាលចិត្តត្ម ុំងមាុំ 

រ ើយរោយឧបចារៈ  លិងអបប អ ់រារតី្យូរ ។  
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បទថា វរលទ បាលដល់ ខញុ ុំ ូម ុំពះ ។  
បទថា រព មចរយិបរាយរល អ្ិបាយថា រៅរបរពឹត្ត

រព មចរយិន្ដលជាការរបរពឹត្តរបរ ើរបុំផុត្ជារដើមថា រដកមួយ
រពលឆ្ល់មួយ រពលកនុងទីបុំផុត្ជីវតិ្រ ូត្អ ់ ១០ ឆ្ន ុំខលះ ២០ 
ឆ្ន ុំខលះ ៘ ៦០ ឆ្ន ុំខលះ ។  

បទថា បុចសដករា បាលដល់ អនករ្វើបុណ្យមាលជារដើមោ៉ង
រលះថា ថាវ យបចច័យ ៤ បូជារោយផ្កា មលិះ រកពុុំអុជរបទីបមួយ ល់ ។  

បទថា  ីលវរ ត  រ ចកតីថា ត្ម ុំងរៅកនុងភាពជា ឧបា ក 
របកបរោយ ីល ៥ ខលះ  ីល ១០ ខលះ ។  

បទថា ្រមមល ទរ ុំ របារ លតិ បាលដល់ មិលរ្វើរចារកមម 
មាលការទមាល យឧមមងគជារដើម រ ើយចិចសចឹ មរកាបុរត្ ភរោិរោយ 
ក ិកមម រោរកខកមម លិង ណិ្ជជកមមជារដើម ។  

បទថា បមុរខា រថ្មារុ ិ បាលដល់ ជារបមុខ  គឺជាអនក
របរ ើររប ់រទវទ ុំងឡាយ រ តចរ ើងរថ្ ។ 

 

េរឿង្ឧបាសក្ ៥ នាក្់ 
រពះស្លស្លត  កាលគង់រៅកនុងវត្តរជត្ពល រទង់របារឰ

ចុំរ ះឧបា ក ៥  ក់ រត្ម ់រពះ្មមរទ  រលះថា ម្យា        
បាណមតិ ម្មម្បតិ ជារដើម ។ 
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ឧបា ករបន្កកោន កនុងររឿង ីល 

រ ចកតីពិស្លត រថា បណាត ឧបា កទ ុំងរលះ មាលឧបា ក
មាន ក់ោត់្រកា ិកាខ បទ គឺរចត្ រវៀរចាកញុុំងជីវតិ្ឱយធាល ក់ចុះន្ត្
មាង៉ ។ ចុំន្ណ្កឧបា កទ ុំងឡាយររៅរលះ ។ ឆថ្ងមួយឧបា ក 
ទ ុំងរ ះរកើត្កតីរបន្កកោន ថា រយើងរន្មងរ្វើកមមន្ដល(រគ)រ្វើបាល
រោយលុំបាក ។ រយើងរន្មងរកាវត្ថុ ន្ដល(រគ)រកាបាលរោយ
លុំបាក រៅកាល់ ុំណាក់រប ់រពះស្លស្លត ថាវ យបងគុំរ ើយរកាប
ទូលរ ចកតីរ ះ ។ 

រពះស្លស្លត រទង់កាត់្កត ី
រពះស្លស្លត  រទង់ ណាត ប់លូវ កយរប ់ឧបា កទ ុំងរ ះ

រ ើយ រទង់មិលបាលរ្វើ ីល ូមបចីុំណុ្ចណាមួយឱយទបរទ 
រ ើយរត្ម ់ ីលទ ុំងអ ់ ជារប ់រកាទុករោយលុំបាកទ ុំង
រ ះដូចរលះរ ើយ រទងប់ាលរត្ម ់ភា ិត្ជារពះោថាទុំងរលះថា 

ម្យា បាណមតិម្បតិ មុោវាទញ្ច  ភាសិត 
ម្ោម្ក អទិននំ អាទិយតិ បរទារញ្ច  គចផតិ។ 
សុោម្មរយបានញ្ច  ម្យា នម្ោ អនុយុញ្ជ តិ 
ឥម្ធវម្មម្ោ ម្ោកសមឹ មលំូ ខោតិ អតតម្នា។ 
ឯវ ំម្ភា បុរសិ ជ្ជនាហិ បាបធម្មម  អសញ្ោតា 
ម្ម នំ ម្ោម្កា អធម្ម្មម  ច ចិរ ំទុកាខ យ រនធយុ ំ។ 
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 ជលណា មាល ប់ ត្វផង លិោយ កយកុ កផង កាល់
យកវត្ថុ ន្ដលរគមិលបាលឱយកនុងរោកផង រ ពរបពលធរប ់អនក
ដឆទផង ជលណាផឹកទឹក ុរាលិងរមរយ័ផង ជលរ ះឯងរ ម្ ះ
ថា ោ ់រ ុំរលើងឫ គល់រប ់ខលួល កនុងរោករលះរោយពិត្ ។ 
 មាន លបុរ ដ៏ចររមើល អនកចូរដឹងោ៉ងរលះថា ជលទ ុំង
ឡាយមាល្ម៌ដ៏ោមក រន្មងមិលជាអនក រងួមដូរចនះ រោភៈ
លឹង ភាពមិលន្មល្ម៌គឺ រទ ៈ ចូរកុុំរបៀត្របៀលអនកឱយបាល  
រ ចកតីទុកខអ ់កាលយូររ ើយ  

អធិបាយគាថា 
 បណាត បទទ ុំងរ ះ បាទោថាថា ម្យា បាណមតិម្ម 
ម្បតិ រ ចកតថីា បណាត របរោគទ ុំង ៦ មាលស្ល ត្ថិករបរោគ
ជារដើម លរៈណារន្មងចូលរៅកាត់្ឥញ្ច្លទិយ គឺជីវតិ្រប ់អនកដឆទ
 ូមបរីោយរបរោគមួយ ។ 
 បទថា មុោវាទ រ ចកតីថា រន្មងរ លមុស្លវាទ ន្ដល
កាច់បុំបាក់រចញលូវរបរោជល៍រប ់ពួកដឆទផង ។  
 បទោថាថា ម្ោម្ក អទិននំ អាទិយតិ រ ចកតីថា រន្មង
កាល់យករទពយ ន្ដលបុគគលដឆទ ួងន្ ងរ ើយរោយបណាត -
អវហារ (ការ ុំយករៅ)ទុំងឡាយ មាលរថ្យាវហារជារដើម 
(ការ ុំយករៅរោយការលួច)ជារដើម    អវហារ ូមបមួីយកនុង
 ត្វរោករលះ ។ 
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 បទថាថា បរទារញ្ច  គចផតិ រ ចកតីថា លរៈកាលរបរពឹត្ត 
ខុ កនុងភណ្ឌ ទ ុំងឡាយ ន្ដលបុគគលដឆទរកាលិងឃុុំរគងរ ើយ
រ ម្ ះថា រន្មងរបរពឹត្តកលលង ។ 
 បទថា សុោម្មរយបានំ បាលដល់ ការផឹក ុរាលិងរមរយ័
ោ៉ងណាមួយរ ះពិត្ ។ 

បទថា អនុយុញ្ជ តិ គឺរន្មងរ ព បាលដល់ រន្មងរ្វើ
ឱយររចើល ។ ពីរបទថា មលំូ ខណតិ រ ចកតីថា បររោកចូររលើក
ទុក ។ ក៏កនុងរោករលះឯង លរៈបញច ុំឬលក់ផ្កត ច់ ូមបលូីវរទពយ 
ន្ដលជារដើមទុល មាលន្រ លិងចុំការជារដើម ជាររគឿងន្ដលលឹង
គបបតី្រមង់(ខលួល)រៅបាល កាលផឹក ុរា រ ម្ ះថា រន្មងជីកឫ 
គល់រប ់ខលួល គឺជាអនកមាលទីពឹងជាអនកកុំរ រត្មច់រៅ ។ 

រពះស្លស្លត  រន្មងរត្ម ់រៅបុគគលន្ដលរ្វើកមម គឺរទុ ត- 
 ីល ៥ រោយ កយថា ឯវ ំ ម្ភា។ បទថា បាបធម្មម  បាលដល់ 
អនកមាល្ម៌ោមក ។ 

បទថា អសញ្ោតា បាលដល់ អនករវៀរចាកការ រងួម មាល
ការ រងួមត្មមផលូវកាយជារដើម ។ រពះបាលីថា អម្ចតោ 
ដូរចនះខលះ ។ រ ចកតីថា អនកមិលមាលចិត្ត ។ 

ពីរបទថា ម្ោម្ភា អធម្ម្មម  ច បាលដល់ រោភៈលិង     
រទ ៈ។ ពិត្ន្មល កិរល ជាតិ្ ូមបទី ុំងពីររលះ ជាអកុ ល
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រោយពិត្។ បាទោថាថា ចិរ ំ ទុកាខ យ រនធយុ ំ រ ចកតីថា ្ម៌
ទ ុំងរលះ ចូរកុុំ មាល ប់ ត្វ កុុំញុំញី(ដល់អនក)មាលទុកខទ ុំងឡាយ 
មាលទុកខកនុងលរកជារដើម រ ូត្អ ់កាលយូរ ។ 

 

េរឿង្ប្ហោរបស់ត្ពះអាននទេរេរៈ 
រពះស្លស្លត  កាលគង់រៅកនុងរកុងស្លវត្ថី កាលរទង់រឆលើយ

បញា រប ់រពះអាលលទ រត្ម ់បឋមរទ  រលះថា ន បុបផគម្នាធ  
បដិវាតម្មតិ  ជារដើម ។ 

រពះអាលលទរត្ថរទូល ួរបញា  
ដូចបាលស្លត ប់មកថា រពះរថ្រៈរចញអុំពីទីពួល មងុំរ ើយ

កនុងរវោររ ៀលគិត្ថា រពះមាលរពះភាគរត្ម ់កលិលខពង់ខព ់បុំផុត្
ទុក ៣ ោ៉ងគឺ កលិលរកើត្អុំពីឫ , កលិលរកើត្អុំពីខលឹម, កលិលរកើត្អុំពី
ផ្កា , កលិលឆលគលធជាតិ្ទ ុំងរ ះ ផាយរៅបាលត្មមខយល់បុ៉រណាណ ះ 
រៅរចា ់ខយល់មិលបាល, កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅបាល ូមប ី
រចា ់ខយល់ គលធជាតិ្រ ះមាលន្ដរឬរទ ន៎? រោរ ះ រោកមាល
ការគិត្ដូរចនះថា របរោជល៍អវីរោយចុំរ ះរយើងរោយបញា
ន្ដលវលិិចផ័យរោយខលួលឯង រយើងលឹងទូល ួររពះស្លស្លត រ ះឯង 
(លអជាង) រោកចូលរៅោល់រពះស្លស្លត  រ ើយទូល ួរ ររ ះ
រ តុ្រ ះរពះ្មម ង្កគ  កាចារយ រទើបរ លទុកថា រោរ ះឯង 
រពះអាលលទរចញអុំពីទីពួល មងុំកនុងរពលររ ៀល ចូលរៅោល់
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រពះមាលរពះភាគដល់ទីរបថាប់ លុះចូលរៅោល់រ ើយបាល
រកាបទូល កយរលះលឹងរពះមាលរពះភាគថា បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើល កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅត្មមខយល់ន្ត្មាង៉ ផាយ
រៅរចា ់ខយល់មិលបាល កលិលគលធជាតិ្ទ ុំងរលះមាល ៣ោ៉ង រត្ើអវី
ខលះ? បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅត្មម
ខយល់ន្ត្មាង៉ ផាយរៅរចា ់ខយល់មិលបាល, គលធជាតិ្ ៣ ោ៉ង
រលះគឺកលិលរកើត្អុំពីឫ , កលិលរកើត្អុំពីខលឹម, កលិលរកើត្អុំពីផ្កា  ។  

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅត្មម
ខយល់ក៏បាល, កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅរចា ់ខយល់ក៏បាល, 
កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅត្មមខយល់ លិងរចា ់ខយល់ក៏បាល, 
គលធជាតិ្រ ះមាលន្ដរឬរទ រពះអងគ ។ 

រពះស្លស្លត រទង់រឆលើយបញា  
 រោរ ះ រពះមាលរពះភាគកាលលឹងរទង់រឆលើយបញា ដល់
រពះអាលលទ រទើបរត្ម ់ថា មាន លអាលលទ កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយ
រៅត្មមបរណាត យខយល់ក៏បាល កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅ
រចា ់ខយល់ក៏បាល កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅត្មមខយល់ លិង
រចា ់ខយល់ក៏បាល កលិលឆលគលធជាតិ្រ ះមាល ។ 
 រពះអាលលទ. បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ក៏កលិលឆលគលធជាតិ្ណា
ផាយរៅត្មមខយល់ក៏បាល,   កលិលឆលគលធជាតិ្ណាផាយរៅត្មម 
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ខយល់ លិងរចា ់ខយល់ក៏បាល កលិលឆលគលធជាតិ្រ ះ រត្ើដូចរមតច ? 
រពះស្លស្លត រទង់រត្ម ់ថា មាន លអាលលទ ញ្ច្ តីក៏រោយ បុរ 

ក៏រោយ កនុងរ ុកឬកនុងលិគមណាកនុងរោករលះ ជាអនកដល់លូវ
រពះពុទធជាទីពឹង ជាអនកដល់លូវរពះ្ម៌ជាទីពឹង ជាអនកដល់លូវ
រពះ ងឃជាទីពឹង រ ើយជាអនករវៀរចាកការ មាល ប់ ជាអនករវៀរ-
ចាកការកាល់យករទពយន្ដលរគមិលបាលឱយ ជាអនករវៀរចាកការ
របរពឹត្តខុ កនុងកាម ជាអនករវៀរចាកការរ ល កយកុ ក ជាអនក
រវៀរចាកឋាលៈន្ដលជាទីត្ម ុំងឆលរ ចកតីរបមាទ គឺផឹកទឹករ វងឹ 
បាលដល់  ុរាលិងរមរយ័ ជាអនកមាល ីល មាលកលាណ្្ម ៌មាល
រ ចកតីកុំណាញ់ជាមលទិលរៅរបា រ ើយ មាលររគឿងបរចិាច គ
ន្ដលលះបង់រ ើយ មាលបាត្ឆដោងរ ើយ ររត្កអររ ើយកនុង
ការលះបង់ គួរដល់ការររត្កអរកនុងការន្ចកទល រន្មងរៅរគប់
រគងផទះ  មណ្ៈលិងរ  មណ៍្កនុងទិ ទ ុំងឡាយ រន្មងរ ល
( ររ ើរ)កិត្តិគុណ្រប ់បុរ ឬញ្ច្ តីរ ះថា (បុរ  ឬញ្ច្ តីរៅកនុង
លិគមឯរណាះ ជាអនកដល់លូវរពះពុទធជាទីពឹង ៘ ររត្កអរកនុង
ការន្ចកទល  ូមបរីទវត្មទ ុំងឡាយ រន្មងរ ល( ររ ើរកិត្តិ-
គុណ្រប ់បុរ  ឬញ្ច្ តីរ ះថា បុរ  ឬញ្ច្ តីរៅកនុងរ ុក ឬលិគម
ឯរណាះ ជាអនកដល់លូវរពះពុទធជាទីពឹង ៘ ររត្កអរកនុងការ
ន្ចកទល មាន លអាលលទ រលះឯងជាគលធជាតិ្មាលកលិលផាយរៅត្មម
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ខយល់ក៏បាល មាលកលិលផាយរៅរចា ់ខយល់ក៏បាល ដូរចនះរ ើយ 
បាលរទង់ភា ិត្រពះោថាទុំងរលះថា៖ 

ន បុបផគម្នាធ  បដិវាតម្មតិ ន ចនទនំ តគរមលលិកា 
វា សតញ្ច  គម្នាធ  បដិវាតម្មតិ ស វ្  ទិោវ  សបបុរ ិ  
ម្ោ បវាយតិ។ 

 ចនទនំ តគរ ំវាបិ ឧបបលំ អថ វសសកីិ 
 ឯម្តសំ គនធជ្ជតានំ សីលគម្នាធ  អនុតតម្ោ។ 
 កលិលផ្កា រឈើទ ុំងឡាយរៅរចា ់ខយល់មិលបាល កលិលខលឹម
ចលទល៍កតី ខលឹមកលិលរកឹស្លន កតី កលិលផ្កា មលិះរួត្កតី ក៏ផាយរៅរចា ់ខយល់
មិលបាល ចុំន្ណ្កកលិលរប ់ បបុរ ទ ុំងឡាយ រន្មងផាយរចា ់
ខយល់បាល ររ ះ បបុរ រន្មងរៅរគប់ទិ  ។ កលិលឆល ីលជា
គុណ្ជាតិ្របរ ើរបុំផុត្ជាងគលធជាតិ្ទ ុំងរលះ គឺខលឹមចលទល៍រកឹស្លន  
ផ្កា ឧបបល ផ្កា មលិះោ ។ 

អធិបាយគាថា 
 បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា ន បុបផគម្នាធ  រ ចកតីថា រដើម
បារឆ័ិរត្កនុងត្មវត្តិងសពិភព រោយមាលបរណាត យ លិងទទឹងមាល
របមាណ្ ១០០ រោជល៍, រ មីឆលរដើមបារឆ័ិរត្រ ះផាយរចញ
រៅបាលរ ូត្ ៥០ រោជល៍, កលិលផាយរៅបាល ១០០ រោជល៍ 
 ូមបកីលិលរ ះ ក៏ផាយរៅបាលត្មមខយល់បុ៉រណ្ណះ ន្ត្មិលអាច
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ផាយរៅរចា ់ខយល់បាល  ូមបរីតឹ្មន្ត្កលលះអងគុលី ។ កលិលផ្កា រឈើ
 ូមបនី្បបរលះ ផាយរៅរចា ់ខយល់មិលបាល ។ បទថា ចនទនំ 
បាលដល់ កលិលខលឹមចលទល៍ ។ រោយបទថា តគរមលលិកា វា រលះ 
រទង់របាថាន យកកលិលឆលគលធជាតិ្  ូមបទី ុំងរលះដូចោន  ។ ពិត្ណា ់ 
កលិលឆលខលឹម ចលទល៍រក មកតី ឆលរកឹស្លន កតី លិងកាល ុំ ក់កតី ន្ដលជា
កុំពូលឆលកលិលន្ដលរកើត្អុំពីខលឹមទ ុំងឡាយ រន្មងផាយរៅបាល
ត្មមខយល់បុ៉រណាណ ះ ផាយរៅរចា ់ខយល់មិលបាល ។ 
 ពីរបទថា សតញ្ច  គម្នាធ  រ ចកតីថា ចុំន្ណ្កកលិល ីល
រប ់ បបុរ គឺរប ់រពះពុទធជាមាច  ់ លិងរពះស្លវក័ទ ុំងឡាយ 
រន្មងផាយរៅរចា ខយល់បាល ។ 
  ួរថា ររ ះរ តុ្អវី? 
 រឆលើយថា ររ ះ បបុរ រន្មងផាយរៅរគប់ទិ  ។ 
អ្ិបាយថា ររ ះ បបុរ រន្មងផាយរៅរគបដណ្ត ប់រគប់ទិ  
រោយកលិល ីល, ដូរចាន ះ  បបុរ ន្ដលបណ្ឌិ ត្គួររ លបាលថា 
កលិលរប ់រោកផាយរៅរចា ់បាល ររ ះរ តុ្រ ះរពះមាល
រពះភាគរទើបរត្ម ់ថា បដិវាតម្មតិ បទថា វសសកីិ បាលដល់ 
ផ្កា មលិះ ។ បទថា ឯម្តសំ ជារដើម រ ចកតីថា កលិល ីលរប ់
 បបុរ អនកមាល ីលរ ះឯង ជាកលិលដ៏របរ ើរបុំផុត្ជាងកលិលឆល
គលធជាតិ្ មាលកលិលចលទល៍រក មជារដើមទ ុំងរលះ គឺរកកលិលន្ដលដូច 
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មិលមាល បាលដល់ មិលមាលចុំន្ណ្កររបៀបបាល ។ 
 កនុងកាលចប់្ម៌រទ ៌  ជលជាររចើលបាល ររមចអរយិ-
ផលទ ុំងឡាយ មាលរស្លត្មបត្តិផលជារដើម, រទ  មាល
របរោជល៍ដល់មហាជលររចើល ដូរចនះឯង ។ 

 

វិធីរក្ាសីលរហូរអស់មួយជីវិរ 
   រដើមបរីការ ចកតីជាមលុ សរប ់ខលួលទុកឱយលអ ពុទធបរ ័ិទចា ុំ 
បាច់រតូ្វរកា ីលឱយឆរកន្លងជាងជីវតិ្  ការរកា ីលឱយបាលលអ
រ ះ រត្ូវអារ ័យបញដ ចូលជួយរទើបអាចរកា ីលទុកបាល 
រោយលអ រ ើយរតូ្វពិចារណាថា៖ 

សីល ន្របថា របរកតី្ ។ 
 មលុ សខុ  ីល គឺមលុ សខុ របរកតី្ ។ 

ន្ត្បចចុបបលនរលះ មលុ សខុ  ីលជារបរកតី្ លិ សយ័មាល
ចុំលួលររចើលរ ើង កាលរឃើញវបិត្តិ ដូរចនះរបរទ ជាតិ្ មាលការ
កាប់ មាល ប់ោន  ររបើឧបាយរបាកោន រៅវញិរៅមក ខុ កូលរបពលធ
រគ រ ូត្ដល់រ្វើឱយរបជាជលរដកមិលលក់ រ្វើឱយញញីត្រកាត្   
ឆរកងោន ទ ុំងរកុង  រត្ើរយើងលឹងឱយអនកណាមករ ុំលត់្លូវរ ចកតីទុកខ
រ ចកតីវបិត្តិរលះបាល ។ 

រយើងរគប់ោន រលះឯងជាអនករ ុំលត់្ រយើងលឹងរ ុំលត់្លូវរ ចកតី
ទុកខ រោយការកាល់ ីល របើបុគគលដឆទមិលកាល់រទ រយើងមាន ក់ឯង
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កាល់រៅ របើររបៀបរ្ៀបរៅ លិងរបរទ ជិត្ខាង ហាក់ដូចជាឆ្ន ុំង
ទឹក្ុំ ជាឆ្ន ុំងទឹក ន្ដលកុំពុងពុះករញជ ល រៅត   ករញជ ល ររ ះ
ឧ ជាង ៦០ បាច់ គឺមលុ សរបមាណ្ ៦០ ន្ដលប៉ះទងគិចោន  
ររ ះការអត់្ ីល របើខលួលរយើងមាល ីលកាលណា ក៏ដូចជាការ
ទញខលួលឯងឱយរចញពីកងឧ រៅ ១ បាច់  ូមបទឹីកកនុងឆ្ន ុំងរៅ 
ពុះករញជ លោ៉ងណាក៏រោយ ន្ត្មិលន្មលររ ះរយើង កាល
រយើងមាន ក់ៗរចញខលួលឯងរចញពីកងទុកខរោយមិលចា ុំរមើលោន  ឬ
ការរបកាល់ោន  រ តុ្រលះ នឹងមិលយូររទ រភលើងទុកខក៏រន្មងរលត់្រៅ
ឯង រ ើយរបរទ ជាតិ្ ក៏លឹងមាល ភាពរបរកតី្ ុខបាល ។ 

រដើមបជីាការបញជ ក់ រ ចកតីគិត្កនុងការកាល់ ីលឱយមាុំ
រ ូត្មួយជីវតិ្ ចា ុំបាច់រតូ្វរកវ ិ្ ីការឱយ មរមយ ន្ត្រៅមាលវ ិ្ ី
មួយរទៀត្គឺ វ ិ្ ីររកាករ ើងលមស្លា ររពះរាល់ៗរពឹកមុលរចញពីផទះ 
ឱយយករពះពយួរ-ក ោក់កនុងឆដ ឬរកាបថាវ យបងគុំរៅទីកន្លលងបូជា 
រ ើយត្មុំងចិត្តរ ល កយ មាទល ីល ៥ ដូរចនះថា ៖ 

 បាណាតិ្បាត្ម រវរមណី្ ខញុ ុំលឹងមិល មាល ប់ ត្វ 
 អទិ ន ទ  រវរមណី្ ខញុ ុំលឹងមិលលួចរទពយរគ 
 ការម ុមិចាឆ ចារា រវរមណី្ ខញុ ុំលឹងមិលរបរពឹត្តខុ កនុងកាម 
 មុស្លវាទ រវរមណី្ ខញុ ុំលឹងមិលលិោយកុ ក 

   ុរារមរយមជជបមាទោឋ   រវរមណី្ ខញុ ុំលឹងមិលរ ពររគឿង
រ វងឹ ។ 
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សីលជាេត្រឿង្វាស់ភាវៈជាមនុសស 

  ឆថ្ងណា រយើងមាល ីលរគប់ ៥ ឆថ្ងរ ះរយើងមាល
កុំរណ្ើ ត្ជាមលុ ស រគប់បរបូិណ៌្ ១០០  ។ 

 ឆថ្ងណារយើងមាល ីលន្ត្ ៤ ឆថ្ងរ ះរយើងមាលកុំរណ្ើ ត្
ជាមលុ ស ល់ន្ត្ ៨០ កុំរណ្ើ ត្ ត្វចូល ២០ ។ 

 ឆថ្ងណារយើងមាល ីលន្ត្ ៣ ឆថ្ងរ ះរយើងមាលកុំរណ្ើ ត្
ជាមលុ សរតឹ្មន្ត្ ៦០ កុំរណ្ើ ត្ ត្វ ៤០  ។ 

 ឆថ្ងណារយើងមាល ីលន្ត្ ២ ឆថ្ងរ ះរយើងមាលកុំរណ្ើ ត្
ជាមលុ ស ល់ន្ត្ ៤០ កុំរណ្ើ ត្ ត្វចូល ៦០  ។ 

 ឆថ្ងណារយើងមាល ីលន្ត្ ១ ឆថ្ងរ ះរយើងមាលកុំរណ្ើ ត្
ជាមលុ ស ល់ន្ត្ ២០ កុំរណ្ើ ត្ ត្វចូល ៨០  ។ 

 របើឆថ្ងណា  ីលទ ុំង ៥ ោច់អ ់ ឆថ្ងរ ះកុំរណ្ើ ត្ជា
មលុ សក៏អ ់ន្ដរ ។ អ ់រ ចកតី ងប់ អ ់រ ចកតី ុខ រទះបី
មាលជីវតិ្រ ់រៅក៏ដូចជាមលុ សស្លល ប់បាត់្រៅរ ើយ រ ចកតីលអ
ណាៗ មិលអាចលឹងរកើត្រ ើងបាលរទ មាលជីវតិ្រ ់រៅរតឹ្មរដើមប ី
រ្វើរ ចកតីរៅត រកហាយឱយដល់ខលួលឯង លិងអនកដឆទន្ត្បុ៉រណាណ ះ 
មលុ សរបរភទរលះ គឺមលុ សរបមាទពិត្ៗ ។ 
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បទពិចារណា(សីលជាអាវុធការពារ) 
  ីលជារលណ្ោឋ ល ទីពួលទី មងុំ 
  ីលជាររគឿងររកាះ កាប់មិលមុត្ បាញ់មិល្លុះ 
  ីលជាទឹកមលត លិងជាថាន ុំដ៏ កតិ ិទធិ 
  ីលរកអូបដល់ស្លថ ល ួគ៌ (រទវត្មរោរពអនកមាល ីល) 
  ីលជាទឹករត្ជាក់បុំផុត្  រមាប់ពលលត្់រភលើងកនុង លិងរភលើងររៅ 
  ីលជាទឹកឆលរ ចកតី ុខ រ ចកតី ងប់ទ ុំងឡាយៈ  ងប់

កនុង មថ្ៈ កនុងវបិ ស  លិងកនុងវមុិត្តិ(រួចផុត្ចាកកងវល់) 
  ីលជាជរណ្តើ រ ជាោល ជាវ ិ្ ី្លរៅដល់រពះលិ វ ល។ 

 

(សីលជាអាវុធវាយលុប) 
  ីលជារពួញ បាញ់បាលឆ្ង យ រត្ង់ ចុំ ជាប់ មុត្ កាល 

កិរល  ។ 
  ីលជាចបូកន្ផល ៣  រតូ្វន្ត្ងខាល ច  កិរល ថាន ក់ររោត្ 

រោត្ន្ត្ងជាប់ ។ 
  ីលជា នរមាលរងៀង ចាក់ជាប់  កិរល ថាន ក់កណាត ល 

ន្ត្ងជាប់ ។ 
  ីលជាលុំន្ពងឆ្ម រ តូ្ច រ ួច មុត្ កិរល ថាន ក់លអិត្ 

ន្ត្ងជាប់ ។ 
  ីលជាោវរ តើង មុត្ថាល   វះផ្កត ច់ រឆ ទ ុំងឡាយ

រប ់កិរល  ។ 
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ផ្កោសីល 

ផ្កា  ីល រកអូបបាលទ ុំងបរណាត យខយល់ លិងបញ្ច្ញច  
ខយល់ លអវរិ  ជាងកលិលផ្កា ទ ុំងឡាយ មាលផ្កា មលិះោ មលិះរួត្ជា
រដើម ដូរចនះរតូ្វខិត្ខុំន្ វងរកផ្កា  ីលរលះមករបោប់ ត្មក់ន្ត្ង
រាងកាយរៅ ររ ះផ្កា រលះមាលកនុង  ត លចិត្តឆលបុគគលណា
រ ើយ រ្វើឱយបុគគលរ ះជួបរប ពវន្ត្រ ចកតី ុខរ ូត្  មដូច
ោថាថា សុខំ យាវ ជោ សីលំ  ីល ុំរ ចកតី ុខមកឱយដរាប
ដល់ចា ់ជរា ។ 

. ីោលង្កា រ ទិរស្ល អលង្កា ររា លត្ថ ិ។ 
អលង្កា ររបាកដដូចជាររគឿងអលង្កា រ គឺ ីលមិលមាល។ 
. ីលបុបផ ទិ ុំ បុបផុំ លត្ថ ិ។ 
ផ្កា រឈើរបាកដដូចជាផ្កា  គឺ ីលមិលមាល ។ 
. ីលគលធ ទិរស្ល គរ ធ  លត្ថ ិ
កលិលរបាកដដូចជាកលិល គឺ ីលមិលមាល ។ 
.រហាតិ្  ីលវត្ុំ អរត្មថ  
រ ចកតីចររមើលន្ត្ងមាលដល់ពួកជលអនកមាល ីល ។ 
. ីលុំ  មាធាលលតិ 
 ីលរន្មងបិទបា ុំងលូវរ ចកតីរបមាទ ។ 
. ីលុំ ឧបធាររលតិ 
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 ីលចូលរៅរទរទងទុ់កលូវកុ ល្ម៌ទ ុំងពួងឲយរៅបាល ។ 
. ីលុំ  ីត្លតិ 
 ីលជារប ់រត្ជាក់ ងប់រមាង ប់លូវរពៀរ ។ 
. ីលុំ វឌឍលតិ 
 ីលជាទីញុ ុំងកុ លទ ុំងពួងឲយចររមើល ។ 
. ីលុំ អបាយ   ឆ លុំ 
 ីលជាររគឿងបិទបា ុំងលូវអបាយភូមិ ។ 
ចលទលុំ ត្គរ ុំ វាបិ ឧបបលុំ អថ្ វ សកីិ 
ឯរត្ ុំ គលធជាត្មលុំ  ីលគរ ធ  អលុត្តររា ។ 
កលិលឆល ីលជាគុណ្ជាតិ្របរ ើរបុំផុត្ ជាងគលធជាត្ទ ុំង

រលះ គឺខលឹមចលទល៌ ខលឹមរកស្លន  ផ្កា ឧបបល ផ្កា មិលះោ ។ 
រត្ ុំ  មបលន ីោលុំ អបបមាទវហិារលិុំ 
 មមទញដ  វមុិត្មត លុំ មាររា មគគុំ ល វលិទតិ្ ។ 
មារា្ិរាជ (ទុកជាន្ វងរក) ក៏មិលជួបលូវផលូ វរប ់រោក

អនកមាល ីលបរបូិណ៌្ អនករៅរោយរ ចកតីមិលរបមាទ អនករួច
រ  ះ(ចាក្ម៌ជាររគឿរមម  មង) ររ ះដឹងចា ់ត្មមរ តុ្ ។ 

 

េសចក្តីទុក្ខរបស់បដាចារា 
បោចារាមាលរ ចកតីទុកខខាល ុំងណា ់ ររ ះរតូ្វបាត់្បង់

លូវបិយជល គឺជលជាទីរ ឡាញ់ មាលបតី រតូ្វព ់ចឹក, កូលពីរ ក់ 
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កូលមួយរតូ្វន្ខលងឆ្បយករៅ កូលមាន ក់រទៀត្រតូ្វទឹកកួចយករៅ, 
ឪពុកមាត យ លិងបងរបុ  រតូ្វផទះរលុំ ងាត់្រលើស្លល ប់ ដុត្រៅ នឹង
រជើងថ្ាល់ន្ត្មួយរទៀត្ រ តុ្ទ ុំងល៎ុះរ ើយ រ្វើឱយ ងកាល យរៅជា
មលុ សបាត់្បង់លូវ តិ្ស្លម រតី្ ឆាួត្វរងវង រ ូត្ដល់ថាន ក់រដើរអត់្
មាល រមលៀកបុំ ក់ជាប់ខលួល    មលុ សទ ុំងឡាយរឃើញរ ើយ ក៏
យកដុុំដីរគន្វង ង រដញ ងដូចជារោ រកបី ន្ត្រោយស្លរ 
 ងបាលរ្វើបុណ្យទុកមក រួមផស ុំរោយ ងមាលឧបលិ សយ័រតូ្វ
បាល ររមច្ម៌ រ្វើឱយ ង្លរជើងរដើរចូលរៅកនុងវត្តរជត្ពល 
រោរ ះរពះមាលរពះភាគ រទង់កុំពុង ន្មតង្ម៌ឱយពុទធបរ ័ិទ
ស្លត ប់ រ ើយរពះអងគក៏បាលរត្ម ់លឹង ងថា ចូរ ងមាល តិ្
ស្លម រតី្រ ើងវញិ រតឹ្មន្ត្ពុទធដីកាបុ៉រណ្ណះ រ្វើឱយបោចារាមាល
ស្លម រតី្រ ើងវញិ ពុទធបរ ័ិទន្ដលអងគុយស្លត ប់រពះអងគរ ះ ក៏បាល
របាះ មពត់្ឱយ ងរ លៀករៅ ។ កាលរបើ ងមាល តិ្ស្លម រតី្    
រ ើងវញិរ ើយ  ងក៏បាលររៀបរាប់អុំពីរ ចកតីទុកខ ន្ដលមាល
ការរ ត់្របា លូវបុគគលន្ដលជាទីរ ឡាញ់ ឱយរពះអងគរជាប    
ខណ្ៈរ ះរពះអងគក៏បាលរត្ម ់ត្រៅ ងវញិថា មាន លបោចារា 
ទឹកន្ភនកន្ដលយុំរស្លក ស្លត យរ រណាះ អារឡាះអាល័យលូវ
បុគគលជាទីរ ឡាញ់រលះ ររចើលជាងទឹករៅកនុងមហា មុរទរៅ
រទៀត្ រួចក៏រពះអងគរត្ម ់ោថារលះថា៖ 
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ន សនតិ បុតាត  តាណាយ ន បិតា នបិ ពនធវា 
 អនតម្កនាធិបននសស នតថិ ញាតីសុ តាណតា 
 ឯតមតថវសំ ញតាវ  បណឌិ ម្តា សីលសំវុម្តា 
 និ វ្ នគមនំ មគគំ ខិបបម្មវ វមិ្ោធម្យ ។ 
 បុគគលន្ដលមរណ្ ញ្ច្ង្កគ ម គឺរ ចកតីស្លល ប់រគប ងាត់្
រ ើយ កូលទ ុំងឡាយលឹងមកជួយខាខាុំងរា ុំងរាពុុំបាល មាត្មលិង
បិត្មទ ុំងឡាយលឹងមកជួយខាខាុំងរា ុំងរាពុុំបាល រៅពងសទ ុំង
ឡាយលឹងមកជួយខាខាុំងរា ុំងរាពុុំបាល ររគឿងខាខា ុំងរា ុំងរាកនុង
ញតិ្ទ ុំងឡាយ មិលមាលរស្លះរ ើយ (ររ ះរ តុ្រ ះ) បណ្ឌិ ត្
ន្ដលមាលរបាជាញ  កាលរបើបាលដឹងលូវអុំណាចឆលរបរោជល៍ គឺ
 ីលល៎ុះរ ើយ ក៏គួរន្ត្ រងួមរបយ័ត្នកនុង ីល ខុំជរមះលូវផលូ វ 
 រមាប់រដើររៅកាល់រពះលិ វ លឱយឆ្ប់រួ រាល់ កុុំបន្ងអង់រ ើយ ។ 

រោចុងររកាយឆលជីវតិ្រប ់រពះ ងបោចារា ក៏បាលបួ 
ជាភិកខុ លី រ ើយក៏បាល ររមចជារពះអរ លតី អ ់លូវអា វៈ
កិរល  ផុត្ចាកអុំពីរ ចកតីទុកខ លិងបាលជាកុំពូលរលើភិកខុ លី
ទ ុំងឡាយខាងន្ផនករទរទង់រពះវល័ិយ រៅកនុងស្ល  រពះ
 មណ្រោត្មបរមរគូឆលរយើង ។ 

 រត្ើរយើង លិងរពះ ងបោចារា មួយណាមាលរ ចកតីទុកខ 
ររចើលជាង? 



30              ីលមយៈ   
សីលវេរេរគាថា 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ   ៥៧ ទុំព័រ ២៨ រពះ ីលវរត្ថរ
បាល ន្មតងអុំពី គុណ្ មបត្តិរប ់ ីលដូចខាងររកាម៖ 

 

សីលគាថាទី ១ 
សីលម្មវធិ សិម្កខ ថ អសមឹ ម្ោម្ក សុសិកខិ តំ 
សីលំ ហិ សពវសមបតតឹ ឧបនាម្មតិ ម្សវតិំ ។ 

 បុគគលគបប ិីកាលូវ ីល ឱយជា ីលន្ដលខលួល ិកាលអ
រ ើយកនុងរោករលះ ររ ះថា  ីលន្ដលបុគគលរ ពរ ើយ 
រន្មងបរង្កអ លមកលូវ មបត្តិទ ុំងពួង ។ 

អដឋក្ថា 
 បទថា ឥ្ កនុងបទថា  ីលរមវ ិ្   ិរកខថ្ អ មឹ រោរក 
រលះ កនុងោថារ ះមាលរតឹ្មន្ត្លិបាត្ កុលបុរត្អនករបាថាន ចុំរ ះ
របរោជលក៍នុងរោករលះ គបបរីកា ីលកនុងខាងរដើមត្ម ុំងរោយ
ចរតិ្ ីល លិងវារតិ្ ីលជារដើម លិងកាល ិកាលូវ ីលរ ះឱយ
ជាការ ិការ ើយរោយលអ គបប ិីកាឱយបរ ុិទធបរបូិណ៌្រោយ
លអ ឱយដល់ភាវៈជា ីលមិលោច់ ជារដើម ។ 
 បទថា អ មឹ រោរក រ ចកតីថា កនុងខាងរដើម គបប ិីកា
 ីល កនុង្ម៌ន្ដលគួរ ិកាកនុង ង្កខ ររោករលះ ។ 
 រោករ លថា  ីលុំ  ិ ជារដើម ររ ះ ីលជាទីត្ម ុំងមាុំ 
 ូមបឆីលទិដឋិ មបត្តិ ។ 
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  ័ពទថា  ិ កនុងោថារ ះជាត្តិ្ោវភិត្តិ ររ ះ ីល
ន្ដលបុគគលរ ពរ ើយ អប់រ ុំរ ើយ រការ ើយ រន្មងបរង្កអ ល 
មកលូវ មបត្តិទ ុំងពួង គឺមលុ ស មបត្តិ ទិពវ មបត្តិ លិ វ ល មបត្តិ 
ដល់ ត្វអនកដល់រពមរោយ ីលរ ះ ។ 

 

សីលគាថាទី ២ 
សីលំ រម្កខ យយ ម្មធាវ ីបតថយាម្នា តម្យា សុម្ខ  
បសំសំ វតិតិោភញ្ច    ម្បចច សម្គគ បម្ម្មទនំ។ 

 ជលអនកមាលរបាជាញ  កាលចង់បាលលូវរ ចកតី ុខ ៣ ោ៉ង 
គឺរ ចកតី ររ ើរ ១ ការបាលលូវរ ចកតីររត្កអរ ១ ការលះរោក
រលះរៅរ ើយ រកីរាយកនុងឋាល ួគ៌ ១ គបបរីកាលូវ ីល ។ 

អដឋក្ថា 
 បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា ររកខយយ ន្របថា គបបរីកា ពិត្
ន្មល បុគគលកាលរវៀរចាកបាណាតិ្បាត្ជារដើម លិងបុំរពញវត្ត
បដិបត្តិឱយបរបូិណ៌្ រ ម្ ះថា រន្មងរកា ីលរ ះ រោយរគប
 ងាត់្្ម៌ ន្ដលជា ឹក រតូ្វទ ុំងអ ់បាល ។ បទថា រមធាវ ីន្រប
ថា អនកមាលរបាជញ បទរលះ ជាបទ ន្មតងឧបាយររគឿងរកា ីល
រ ះ ពិត្ន្មល កាល មាទល ីលរ ះ លិងកាលន្ដល ីល
រ ះមិលកររមើក រន្មងបាលរោយកមាល ុំងឆលបញដ  ។ 
 បទថា បត្ថោរ  បាលដល់ កាលរបាថាន  ។ 



32              ីលមយៈ   
 បទថា ត្រោ ុរខ បាលដល់  ុខ ៣ ោ៉ង មាង៉រទៀត្ 
រ តុ្ឆលរ ចកតី ុខ រោករបាថាន ថា រ ចកតី ុខ ។ 
 បទថា ប ុំ ុំ ន្របថា បាលរ ចកតីររត្កអរ ន្ត្ថា           
អាចារយពួកខលះរ លថា វតិ្តោិភុំ បាលរ ចកតោីប់ចិត្ត អ្ិបាយ
ថា បាលរទពយ ។ ពិត្ន្មល អនកមាល ីល រន្មងជួបរប ពវគុំលរ   
រភាគៈ្ុំ ររ ះជាអនកមិលរបមាទ ។ 
 បទថា បរចច បាលដល់ រ្វើកាលកិរោិរ ើយ ។ 
 បទថា  រគគ បរមាទលុំ ភាជ ប់រ ចកតីថា របាថាន ការររត្កអរ-
រកី រាយរោយកាមគុណ្ដ៏រពញចិត្តកនុងរទវរោក ។ មាលវាចា
របកបរោយរ ចកតីថា កាលរបាថាន រ ចកត ីររ ើរ គឺបាលរ ចកតី
ោប់ចិត្តកនុងរោករលះ លិងរ ចកតីរកីរាយរោយទិពវ មបត្តិ
រោកខាងមុខ គបបរីកា ីល ។ 

 

សីលគាថាទី ៣ 
សីលវា ហិ ពហ ូមិម្តត សម្ញោ មនាធិគចឆតិ 
ទុសសមី្ោបន មិម្តតហិ  ធំសម្ត បាបម្មចរ។ំ 

 ពិត្ណា ់ បុគគលអនកមាល ីល រន្មងបាលលូវមិត្តទ ុំង 
ឡាយររចើល រោយការ រងួម ចុំន្ណ្កបុគគលរទុ ត ីល កាល
របរពឹត្តអារកក់ រន្មង ល្ ត្ចាកមិត្តទ ុំងឡាយ ។ 
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អដឋក្ថា  
 បទថា  រញដ មល បាលដល់ ការ រងួមកាយជារដើម ។ 
ពិត្ណា ់ ការ រងួមមិលរបៀត្របៀលលរណាៗ រោយកាយ-
ទុចចរតិ្ ឱយអភ័យទល រ ម្ ះថា រន្មងចងមិត្តទុកបាល ររ ះជាទី
រ ឡាញ់ ជាទីរពញចិត្ត ។ 
 បទថា ្ុំ  រត្ត ន្របថា រន្មងកុំចាត់្ ។ 

បទថា បាបមាចរ ុំ បាលដល់ រ្វើបាបកមមមាលបាណាតិ្បាត្
ជារដើម ។ ពិត្ណា ់  ត្វទ ុំងឡាយអនករបាថាន ចុំរ ះរបរោជល ៍
រន្មងមិលគប់រកបុគគលអនករទុ ត ីលជាោច់ខាត្ ។ 

 

សីលគាថាទី ៤ 
អវណណញ្ច  អកិតតិញ្ច  ទុសសមី្ោ លភម្ត នម្ោ 
វណណំ កិតតឹ បសំសញ្ច  សទា លភតិ សីលវា។ 
ជលអនករទុ ត ីល រន្មងបាលលូវរទ ផង លូវដុំរណ្ះ       

ដុំរលៀលផង ឯជលអនកមាល ីល រន្មងបាលលូវគុណ្ផង លូវរ ចកតី
 ររ ើរផង ពវៗកាល ។ 

អដឋក្ថា 
 បទថា អវណ្ណុំ  ន្របថា លូវរទ មិលន្មលគុណ្ ឬការរះិគល់ 
ចុំរ ះមុខ ។ 
 បទថា អកិត្ត ឹ បាលដល់ រទ មិលន្មលយ  គឺមិលមាល
រ ម្ ះ រមលង ។ 
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 បទថា វណ្ណុំ  បាលដល់ គុណ្ ។ 
 បទថា កិត្ត ឹបាលដល់ រ ម្ ះ  រមលងរ ចកតីជាអនករបាថាន  
យ  ។ 
 បទថា ប ុំ ុំ បាលដល់ រ ចកតី ររ ើរចុំរ ះមុខ ។ 

 

សីលគាថាទី ៥ 
អាទិ សីលំ បតិដ្ឋា  ច កលាណានញ្ច  ម្មតុរ ំ
បមុខំសពវធម្មម នំ តោម  សីលំ វមិ្ោធម្យ ។ 

  ីលជាខាងរដើម ជាទីត្ម ុំង ជារមឆលកលាណ្្ម៌ លិងជា
របធាលឆល្ម៌ទ ុំងពួង ររ ះរ តុ្រ ះ បុគគលគបបជីរមះ ីល។ 

អដឋក្ថា 
 បទថា បតិ្ោឋ  ន្របថា ជាមូល ។ ពិត្ន្មល  ីលជាខាង
រដើមឆលកុ ល្ម៌ ។ ដូចជារោករ លថា ររ ះរ តុ្រ ះឯង 
ភិកខុ រោកចូរជរមះ ីលន្ដលជាខាងរដើមបុ៉រណាណ ះ ឱយ្លចុះ
កនុងកុ ល្ម៌ ។ ក៏អវីជាខាងរដើមឆលកុ ល្ម៌ ក៏ ីលន្ដល
បរ ុិទធិលអរ ះឯងជាខាងរដើមឆលកុ ល្ម៌ ។ បទថា បតិ្ោឋ  
បាលដល់ ត្ម ុំងមាុំ ។ ពិត្ន្មល  ីលជាទីត្ម ុំងឆលឧត្តរមិលុ ស្ម៌
ទ ុំងអ ់ ។ ររ ះរ តុ្រ ះ រោករទើបរ លថា ត្ម ុំងរៅកនុង
 ីលជារដើម ។ 
 បទថា កលាណ្ចសច មាតុ្កុំ រ ចកតីថា ជារមបរងាើត្គឺ ឱយ 
កុំរណ្ើ ត្ឆលកលាណ្្ម៌ មាល មថ្ លិងវបិ ស ជារដើម ។ 
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 បទថា បមុខុំ  ពវ្មាម លុំ បាលដល់ ជារបមុខ គឺជារបធាល 
អ្ិបាយថា ជាផលូ វឆលការរបរពឹត្តរៅឆល្ម៌ន្ដលរករទ មិល
បាលទ ុំងអ ់ មាលបារមាជជៈជារដើម ។ 
 បទថា ត្ស្លម  ន្របថា រោយភាវៈជារដើម ។ 
 បទថា វរិស្ល្រយ បាលដល់ គបបឱីយ ររមចលូវ ីល 
ន្ដលមិលោច់ជារដើម ។ 

 

សីលគាថាទី ៦ 
ម្វោ ច សំវរ ំសីលំ   ចិតតសស អភិហាសនំ  
តិតថញ្ច  សពវពុទាធ នំ តោម  សីលំ វមិ្ោធម្យ។ 
 ីលជារចា ុំង ជាទុំលប់ ជាររគឿងញុ ុំងចិត្តឱយរកីរាយ ទ ុំង

ជាកុំពង់រប ់រពះពុទធរគប់រពះអងគ ររ ះរ តុ្រ ះបុគគលគបប ី
ជរមះលូវ ីល ។ 

អដឋក្ថា  
 បទថា រវោ បាលដល់ ជាន្ដល អ្ិបាយថា ជារខត្ត 
ររ ះអត្ថថា មិល្លកលលងចាកទុចចរតិ្ ។ ឬថា រ ម្ ះថា រវោ 
ររ ះជាអនករទុ ត ីលឱយកលលងផុត្រៅ គឺកុំចាត់្ភាវៈជាអនករទុ ត-
 ីល,  ីលរ ម្ ះថា  ុំវរ ររ ះបិទទវ រឆលការរកើត្រ ើងរប ់
កាយទុចចរតិ្ជារដើម ។ 
 បទថា អភិហា លុំ រ ចកតីថា រ ម្ ះថា ររត្កអរ ររ ះ
រ ចកតីឆលចិត្តរោយរ ចកតីជារ តុ្មិលរតូ្វរដូវរៅត  ។ 
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 បទថា តិ្ត្ថចសច   ពវ្មាម ពុទធ លុំ រ ចកតីថា ររបៀបដូចជា
កុំពង់ ររ ះអាចបលាត់្រចាលលូវមលទិល គឺកិរល  លិងកនុងការ
្លចុះកាល់មហា មុរទ គឺរពះលិ វ លឆលរពះពុទធទ ុំងឡាយគឺ
រពះស្លវក័ពុទធ រពះបរចចកពុទធ រពះ មាម  មពុទធ ។ 

 

សីលគាថាទី ៧ 
សីលំ ពលំ អបបដិមំ សីលំ អាវុធមុតតមំ  
សីលំ អាភរណំ ម្សដាំ សីលំ កវចមពភុ តំ។ 

  ីលជាកមាល ុំងរកអវីររបៀបផទឹមមិលបាល       ីលជាអាវុ្ដ៏
ឧត្តម  ីលជាររគឿងអាភរណ្ៈដ៏របរ ើរ  ីលជាររគឿងររកាះ
ោ៉ងអស្លច រយ ។ 

អដឋក្ថា 
 បទថា  ីលុំ ពលុំ អបបដិមុំ បាលដល់ ជាកមាល ុំង លិងជា
ថាមពលរប ់កុំពូលរមទព័ ន្ដលមិលមាលអនករ មើរបាលកនុងការ
ញុំញីពួកមារ លិងរ  ឆលមារ ។ 
 បទថា អាវុ្មុត្តមុំ បាលដល់ ជាររគឿងរបហារដ៏របរ ើរ
បុំផុត្កនុងការកាត់្លូវ ងាិរល ្ម៌ ។ រ ម្ ះថា អាភរណ្ៈ ររ ះ
រ្វើឱយ ររីៈរាងកាយស្លអ ត្ ។ 
 បទថា រ ដឋុំ រ ចកតថីា ជា មបត្តិដ៏របរ ើរបុំផុត្រ ូត្
ដល់អ ់ជីវតិ្ ។ ហាក់បីដូចជាររគឿងររកាះ ររ ះអាចការ រ
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 ត្វមាលជីវតិ្, អាចារយពួកខលះរ លថា មិលន្បកខាច ត់្ខាច យ 
អ្ិបាយថា មិលទមាល យ ។ រ ម្ ះថា ជាស្លព ល ររ ះអត្ថថា មិល
លិចចុះកនុងកិរល  ររ ះ្លកលលងរត្ ុំងទឹកដ៏្ុំ គឺ ងារ ។ 

 

សីលគាថាទី ៨ 
សីលំ ម្សតុ មម្ហសម្កាខ  សីលំ គម្នាធ  អនុតតម្ោ 
សីលំ វមិ្លបនំ ម្សដាំ ម្យន វាតិ ទិម្ោទិសំ។ 

  ីលជាស្លព លមាល ័កតិ្ុំ  ីលជាររគឿងរកអូបដ៏របរ ើរ 
 ីលជាររគឿងោបដ៏របរ ើរ ន្ត្ងបក់រៅ ពវៗទិ  ។ 

អដឋក្ថា 
 បទថា មរ  រកាខ  ន្របថា អនកមាលកមាល ុំងររចើល ។ 
 បទថា គរ ធ  អលុត្តររា រ ចកតីថា កលិលដ៏រកអូបលអ ោច់រគ 
ររ ះផាយរៅបញ្ច្ញច  ខយល់កនុងទិ ទ ុំងពួង ។ រោយរ តុ្
រ ះ រោករទើបរ លថា រយល វាតិ្ ទិរស្ល ទិ ុំ រ ចកតីថា 
បុគគលអនកដល់រពមរោយកលិល គឺ ីលរ ះ រន្មងផាយរៅកាល់
ទិ តូ្ចទិ ្ុំ គឺរៅកាល់ទិ ទ ុំងពួង បាលីថា ទិរស្ល ដូរចនះ ក៏
មាលអ្ិបាយថា រៅកាល់ទិ ទ ុំង ១០។ 

 

សីលគាថាទី ៩ 
សីលំ សមពលម្មវគគំ  សីលំ បាម្ថយយមុតតមំ 
សីលំ ម្សម្ដ្ឋា  អតិវាម្ហា ម្យន វាតិ ទិម្ោទិសំ ។ 
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  ីលជាកចសច ប់បាយដ៏របរ ើរ  ីលជារ បៀងដ៏ឧត្តម
 ីលជាវា លៈដ៏របរ ើរ  រមាប់រៅកាល់ទិ ទ ុំងពួង ។ 

អដឋក្ថា 
 បទថា  មពលរមវគគុំ បាលដល់ កចសច ប់បាយ រ ម្ ះថា 
រ បៀង ។ បុរ កាល់យកកចសច ប់បាយ រដើរផលូ វរៅមិលលុំបាករោយ
រ ចកតីទុកខ ររ ះរ ចកតីររ ក ល្ លរៅកនុងចរ ល ះផលូ វោ៉ងណា 
 ូមបអីនកបរបូិណ៌្រោយ ីលក៏ោ៉ងរ ះ កាល់យករ បៀង គឺ
 ីលន្ដលបរ ុិទធរ្វើដុំរណ្ើ ររៅកាល់ផលូ វក ត រ គឺ ងាររន្មងមិល
លុំបាកកនុងទីៗរៅរ ើយៗ ររ ះរ តុ្រ ះ  ីលរទើបរ ម្ ះថា 
ជារ បៀងដ៏របរ ើរ មាង៉រទៀត្  ីលរ ម្ ះថា ជារ បៀង រមាប់
រ្វើដុំរណ្ើ រដ៏របរ ើរ ររ ះមិលទូរៅដល់ពួករចារជារដើម លិង
ររ ះឱយ ររមច មបត្តិន្ដលរបាថាន កនុងទីរ ះៗ កាល្ល
កលលងរៅរ ម្ ះថា  ុំរៅឱយដល់ទីរ ះៗ ត្មមន្ដលរបាថាន  ។ 
 បទថា អតិ្វា លៈ   ុំរៅោ៉ងឆរកន្លង បាលដល់ ោល 
  លៈ ។  ីលជា្មមជាត្ន្ដលលរណាៗរបទុ តរ៉ាយមិលបាល
ជាគុណ្ជាត្ដ៏របរ ើរ ជា  លៈដ៏របរ ើរបុំផុត្ ររ ះឱយ   
 ររមចលូវទីឋាលន្ដលខលួលចង់បាល ។ 
 បទថា រយល     បាលដល់   លៈដ៏របរ ើរឆរកន្លងណា ់ ។ 
 បទថា ោតិ្ ទិរស្ល ទិ ុំ រ ចកតីថា រន្មង ុំទ ុំងអនកមក
ទ ុំងអនករៅកាល់ទិ រ ះៗ រោយង្កយរ ួលន្ត្មតង ។ 
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សីលគាថាទី ១០ 
ឥម្ធវ និចចំ លភតិ   ម្បចចបាម្យ ច ទុមមម្នា 
សពវតថ ទុមមម្នា ម្្ោ សីម្លសុ អសម្មហិម្តា។ 

 បុគគល លមាលចិត្តអារកក់កនុងទីទ ុំងពួង មិលត្ម ុំងមាុំកនុង
 ីលទ ុំងឡាយ រន្មងបាលលូវការលិ ទ កនុងរោករលះផង លុះលះ
រោករលះរៅរ ើយ រន្មងមាលចិត្តជាទុកខងនុអបាយផង ។ 

អដឋក្ថា 
 បទថា ឥរ្វ លិចចុំ លភតិ្ រ ចកតីថា បុគគលអនកមាលបញដ
ទល់រខាយ  ូមបរីៅកនុងរោករលះ ជាអនកមាលចិត្តន្ដលរបកប
រោយកិរល  មាលរាគៈជារដើមរបទុ តរ ើយ រន្មងបាលទទួល
លូវការលិ ទ ថា អនករលះជាបុគគលរទុ  តីល ជាបុគគលមាល្ម៌ដ៏
ោមក ។ លិង ូមបលីះរោករលះរៅរ ើយ កាល់បររោករន្មង
ទទួលបាលលូវការលិ ទ អុំពីយមបុរ  (រ តចយមរាជ)ជារដើម កនុង
អបាយរោយល័យជារដើមថា ជាជាតិ្មលុ សកា កិណ្ណី  ជា
មលុ សអារកក់) ជាអាវជាត្ ដូរចនះ ។ រន្មងទទួលបាលន្ត្ការលិ ទ  
ន្ត្មាង៉បុ៉រណាណ ះក៏រទន្ដរ រោយពិត្រគរ ម្ ះថា ជាមលុ ស ល
អារកក់កនុងទីទ ុំងពួង គឺជាអនកអារកក់កនុងរោករលះ របទុ តរ៉ាយ
រ ើយ ររ ះឱយរកើត្ទុកខរោយអុំណាចឆលកមមជារដើម ររ ះ 
រ តុ្រ ះ រគរទើបរ ម្ ះថា ជាបុគគល លមាលចិត្តអារកក់កនុងទី
ទ ុំងពួង ។ 



40              ីលមយៈ   
ររ ះរ តុ្អវី? ររ ះរគជាមលុ សមាលចិត្តមិលត្ម ុំងមាុំ កនុង

 ីលទ ុំងឡាយ គឺមាលចិត្តមិលត្ម ុំងរៅ មិលរបតិ្ស្លឋ លកនុង ីល
ទ ុំងឡាយ រោយរតឹ្មរតូ្វ ។ 

 

សីលគាថាទី ១១ 
ឥម្ធវ កិតតឹ លភតិ ម្បចច សម្គគ ច សុមម្នា 
សពវតថ សុមម្នា ធីម្ោ សីម្លសុ សុសម្មហិម្តា។ 

 អនករបាជញមាលចិត្តលអកនុងទីទ ុំងពួង ត្ម ុំងមាុំកនុង ីលទ ុំង
ឡាយ រន្មងបាលលូវកិត្តិ ័ពទកនុ រោករលះផង លុះលះរោករៅ 
រន្មងមាលចិត្តរកីរាយកនុងឋាល ួគ៌ផង ។ 

អដឋក្ថា 
 បទថា ឥរ្វ កិត្ត ឹលភតិ្ រ ចកតីថា ចុំន្ណ្កអនកមាលចិត្ត
លអកនុងរោករលះ ក៏រន្មងទទួលបាលលូវកិត្តិ ័ពទថា ជា បបុរ  
មាលកលាណ្្ម៌ រគលះរោករលះរៅកាល់បររោក(ឋាល ួគ៌) 
រន្មងបាលទទួលកិត្តិយ ថា អនករលះជា បបុរ  មាលកលាណ្-
្ម៌ពិត្ោ៉ងរ ះ រគរន្មងចូលដល់លូវភាពជាមិត្ត មាល ញ់ឆល 
រទវត្មទ ុំងឡាយ មិលន្មលបាលទទួលលូវកិត្តយិ ន្ត្មាង៉ប៉ុរណាណ ះ
ក៏រទន្ដរ រោយពិត្រ ះរគបាលរ ម្ ះថា ជាអនករបាជញដល់រពម
រោយបញដ មាលចិត្តត្ម ុំងមាុំរោយលអ របតិ្ស្លឋ លរោយលអកនុង
 ីលទ ុំងឡាយរ ម្ ះថា ជាអនកមាលចិត្តលអ គឺដល់រពមរោយ
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រស្លមល ស ររ ះការរបរពឹត្ត ុចរតិ្កនុងរោករលះ លិងកនុងទី
ទ ុំងពួង ររ ះបាលទទួលលូវ មបត្តិកនុងរោកខាងមុខ ។ 

 

សីលគាថាទី ១២ 
សីលម្មវ ឥធ អគគំ បញ្ោវា បន ឧតតម្ម 
មនុម្សសសុ ច ម្ទម្វសុ សីលបញោ ណម្តា ជយនតិ។ 

  ីលជាកុំពូលកនុងរោករលះ ចុំន្ណ្កបុគគលមាលរបាជញ     
ដ៏ឧត្តមន្ដរ ជ័យជុំលះកនុងរោកលិងរទវរោក ររ ះ ីល លិង       
បញដ  ។ 

អដឋក្ថា  
  ីលកនុងបទថា  ីលរមវ ឥ្ អគគុំ រលះ មាល ២ ោ៉ង គឺ 
រោកិយ ីល ១ រោកុត្តរ ីល ១ ។ កនុងបណាត  ីល ២ ោ៉ង
រ ះ រោកិយ ីលន្ដលជាលុំោប់ដុំបូង រន្មង ុំគុណ្វរិ   
ន្ដលឱយរកើត្កនុងភាពជាវណ្ណៈកសរត្មហាស្លលជារដើម កនុងកាម
រោក លិងជារ តុ្ឆលភាវៈជាបុគគលបាលការឧបបត្តិជាវរិ  កនុង
រទវរោក លិងរព មរោកជារដើម ។ ចុំន្ណ្ករោកុត្តរ ីល 
រន្មងរ្វើឱយ្លកលលងលូវវដតទុកខ ូមបទី ុំងអ ់បាល ររ ះរ តុ្
ដូរចាន ះ  ីលរ ះរទើបរ ម្ ះថា កុំពូលរោយពិត្ ។  មដូច
 កយន្ដលរោករ លទុកថា៖       

បុគគលរន្មងចូលដល់ភាពជាកសរត្ រោយរព មចារយោ៉ង  
ទប រន្មងចូលដល់ភាពជារទព រោយរព មចារយោ៉ងកណាត ល 



42              ីលមយៈ   
លិងរន្មង(លអ) ឥត្រខាច ះរោយរព មចារយោ៉ងខព ់ ដូរចនះ ។ លឹង
ថាភិកខុទ ុំងឡាយ រប ិលរបើភិកខុគបប ីងឃមឹថា អាញគបបបីាល 
ចីវរ បិណ្ឌ បាត្ រ   លៈ គិោលរភ ជជៈរ ះ ភិកខុគបបរី្វើឱយ    
បរបូិណ៍្កនុង ីលទ ុំងឡាយចុះ ។ ឬថា មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ    
រ ចកតីត្ម ុំងចិត្តមា ុំរប ់អនកមាល ីល រន្មង ររមច ររ ះជាអនក
បរ ុិទធិដូរចនះ ។  
 ន្ត្កនុងភាវៈន្ដលរលមើ  រោកុត្តរ ីលលះ្ម៌ន្ដលជា 
 រត្ូវរចញបាលរោយរបការទ ុំងពួង កលលងលូវ ងារទុកខបាល
ត្ម ុំងអុំពីភពទី ៧ រទើបមិលចា ុំបាច់រ លដល់រ ើយ ។ 
 រោយបទថា បចសដវា បល ឧត្តរមា រលះ រោករ ល ុំរៅ
ដល់បញដ រ ះឯងរបរ ើរបុំផុត្ រោយបុគគោ្ិោឋ លថា ក៏បុគគល
អនកមាលបញដ  រន្មងជាអនកខពង់ខព ់ គឺរបរ ើរបុំផុត្ ។ 
 ឥ ូវរលះ កាលលឹង ន្មតងភាវៈឆល ីល លិងបញដ របរ ើរ
បុំផុត្ រោយកិចចរោករ លថា ជ័យជុំលះកនុងមលុ សរោក លិង
រទវរោក រន្មងបាលររ ះ ីល លិងបញដ  ។ 
 រ ម្ ះថា បញដ លុំ ររ ះអត្ថថា ដឹងទូរៅកនុងោថារ ះ   
គឺរ ម្ ះថា ឈនះ្ម៌ន្ដលជា រតូ្វ ររ ះ ីល លិងបញដ  ។ 
 ពិត្ណា ់ បញដ រវៀរ ីលរចញរ ើយរកើត្រ ើងមិលបាល 
ឬ ីល រវៀរបញដ រចញរ ើយ រន្មងរ្វើ ទីខលួលឯងមិលបាល ក៏្ម៌
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ទុំងពីររ ះទុំលុកបរមុងដល់ោន លិងោន  ។  មពិត្ដូច កយន្ដល
រោករ លទុកថា បញដ  គឺ ីលជរមះរ ើយ ឯ ីលគឺបញដ
ជរមះរ ើយ ។ 
 បទថា មលុរ ស ុ ច រទរវ ុ រលះ ជាបទ ន្មតងដល់     
រ ចកតីវរិ  ឆលឋាលរប ់ ីល លិងបញដ រ ះរ ចកតពិីត្ កនុង   
ខណ្ៈរ ះ  មា្ិរន្មងរឃើញរោយ ីល ររ ះជាឋាលរប ់
បញដ  ឬរន្មងរឃើញរោយបញដ ររ ះរ្វើឱយរកើត្ លិងជាឋាល
រប ់ ីលជារដើម ។ (រពះឆរត្បិដកភាគ ៥៧ ទុំព័រ ២៨) 

 

សរុបអានិសង្សសីលក្នុង្គាថាេនះ 
១- ីលវា  ិ ព ូ មិរត្ត អនកមាល ីលរន្មងបាលមិត្តររចើល 
២-វណ្ណុំ  កិត្ត ឹ ប ុំ ចសច  ជលអនកមាល ីលរន្មងបាលលូវ

គុណ្ផង លូវកិត្តិ ័ពទផង លូវរ ចកតី ររ ើរផង  ពវៗកាល 
៣-អាទិ  ីលុំ បតិ្ោឋ  ច   ីលជាខាងរដើម ជាទីត្ម ុំង ជា  

អណ្តូ ងរកើត្ឆលរ ចកតីលអ  
៤-បមុខុំ  ពវ្មាម លុំ  ីលជារបធាលឆល្ម៌ទ ុំងពួង  
៥-រវោ ច  ុំវរ ុំ  ីលុំ  ុំវរៈ ីលជាររគឿងរារា ុំងលូវទុចចរតិ្

រ្វើឱយចិត្តរកីរាយ  ទ ុំងជាកុំពង់្លចុះកាល់មហា មុរទគឺរពះ
លិ វ ល ។ 



44              ីលមយៈ   
៦- ីលុំ  ពលុំ អបបដិមុំ  ីលជាកមាល ុំងរកអវីររបៀបផទឹមមិល

បាល ។ 
៧- ីលុំ អាវុ្មុត្តមុំ  ីលជាអាវុ្ដ៏ឧត្តម។ 
៨- ីលុំ  អាភរណ្ុំ   រ ដឋុំ  ីលជាររគឿងអាភរណ្ៈដ៏

របរ ើរ ។ 
៩- ីលុំ កវចមពភុត្ុំ  ីលជាររគឿងររកាះោ៉ងអស្លច រយ ។ 
១០- ីលុំ រ តុ្ មរ  រកាខ   ីលជាស្លព លមាល ័កតិ្ុំ 
១១- ីលុំ គរ ធ  អលុត្តររា  ីលជាររគឿងរកអូបដ៏របរ ើរ 
១២- ីលុំ វរិលបលុំ រ ដឋុំ  ីលជាររគឿងោបដ៏របរ ើរ 

 ១៣- ីលុំ  មពលរមវគគុំ  ីលជាកចសច ប់បាយដ៏របរ ើរ 
 ១៤- ីលុំ បារថ្យយមុត្តមុំ  ីលជារ បៀងដ៏ឧត្តម 
 ១៥- ីលុំ រ រោឋ  អតិ្វារហា  ីលជាវា លៈដ៏របរ ើរ ។ 

 

គុណរបញោជន៍របស់សីល ៣០ របការ គឺ៖ 
ចូរស្ល្ុ បបុរ ទ ុំងឡាយ  ិកាអុំពីគុណ្របរោជល៍

រប ់ ីល រត្ើ ីលមាលគុណ្ មបត្តិដូចរមតចន្ដរ ។ កាលរបើ
រយើង ិកាដឹងរ ើយ រត្ើរយើងរតូ្វរ្វើខលួលរយើងឱយជាអនកមាល
 ីល ឬោ៉ងណា ? 

១- ីល ជាទឹកទិពវអាចោងជរមះលូវមលទិល មាលរទ ៈ
ជារដើម ន្ដលមិលអាចោងជរមះ រោយទឹកទរលលគង្កគ ជារដើមបាល ។ 
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២- ីល ន្ត្ងកមាច ត់្បង់លូវអលតរាយខាងកនុងមាលរាគៈជា
រដើម រោយមិលអាចកមាច ត់្បង់បាលរោយចលទល៍រលឿងជារដើម ។ 

៣- ីល ជាររគឿងរបោប់ដ៏របរ ើរឆរកន្លងជាងន្ខសឆដ 
ន្ខស-កមា ជារដើម ។ 

៤- ីល មាលកលិលរកអូបផាយរៅរគប់ទិ  លិង មគួរ
រគប់កាល រកអូបជាងផ្កា មលិះ ។ 

៥- ីល មាលគុណ្អុំណាចដ៏ឆរកន្លង  ូមបកីសរតិ្យ៍
មហាស្លលជារដើម ក៏ មគួរ ុំពះថាវ យបងគុំរោកអនកមាល ីល
ន្ដរ ។ 

៦- ីល ជាជរណ្តើ ររ ើងរៅកាល់ឋាល ួគ៌ មាលឋាល-        
ចាតុ្មមរាជិកាជារដើម ។ 

៧- ីល ជាឧបាយ ុំឲយ ររមច្ល លិងអភិញដ  ។ 
៨- ីល ជាផលូវរៅកាល់មហាលគរ គឺរពះលិ វ ល ។ 
៩- ីល ជាភូមិរបតិ្ស្លឋ លលូវស្លវក័រ ្ិញណ្ បរចចក 

រ ្ិញណ្ លិង មាម  រមាព ្ិញណ្ ។ 
១០- ីល ររបៀបដូចជារដើមកបបរពឹកស ឬជាន្កវទិពវ ររ ះ 

អាចឲយ ររមចបាលត្មមរ ចកតីរបាថាន  ។ 
១១- ីល ជាទីរ ឡាញ់រពញចិត្តរោរពរលើត្រមាើងឆល       

 រព មចារ ី(អនករបរពឹត្ត្ ម៌រ មើោន ) ។ 
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១២- ីល ន្ត្ង ុំមកលូវបីតិ្រស្លមល ស ។ 
១៣-អនកមាល ីល រន្មងមិលតិ្ះរដៀលខលួលឯង ។ 
១៤-អនកមាល ីល មិលខាល ចអាជាញ ភ័យ លិងទុគគតិ្ភ័យ ។ 
១៥-អនកមាល ីល វចិសដូ ជលមិលតិ្ះរដៀល ។ 
១៦-អនកមាល ីល វចិសដូ ជល ររ ើរ ។ 
១៧-អនកមាល ីល   រន្មងមិលមាលរ ចកតីរៅត រកហាយ

ររកាយ ។ 
១៨- ីល ជា ិរ ួី តី លិងជាមងគលដ៏ឧត្តម ។ 
១៩- ីល ជាកុល មបត្តិដ៏ខពង់ខព ់ឆរកន្លង ររ ះអនក

មាល ីល ូមបរីកើត្កនុងរត្កូលទប ក៏ជាបូជលីយបុគគលរប ់
កសរត្មហាស្លលជារដើមន្ដរ ។ 

២០- ីល ជាឥ សរៈ មិលជាទ ៈឆលកិរល  មាលកិរល  
ឲយ មាល ប់ ត្វជារដើម ។ 

២១- ីល  ុំឲយមាលជីវតិ្ដ៏របរ ើរជាងជីវតិ្ (រ ់មួយឆថ្ល
របរ ើរជាងរ ់អត់្ ីលមួយរយឆ្ន ុំ) ។ 

២២- ីល                    ជារទពយរបរ ើរមិលជាស្លធារណ្ៈដល់ទឹក រភលើង 
ខយល់ជារដើម លិងអលុររោះដល់រទវរោក ។ 

២៣- ីល ឆរកន្លងជាងរូប មបត្តិ ររ ះមិលឋិត្រៅកនុង   
អុំណាចររាោពា្ិ លិងជាទីររត្កអរឆលជលដឆទ  ូមបជីលរ ះជា
រចារ ក៏រោយ ។ 
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២៤- ីល របរ ើរជាងវមិាលរបាស្លទ  ររ ះ ុំមកលូវការ 
រត្ជាក់ចិត្ត រ លគឺ ីលជាវមិាលរបាស្លទរប ់ចិត្ត ។ 

២៥- ីល របរ ើរជាងរកុមញតិ្មិត្ត ររ ះឲយ ររមចលូវ 
 មបត្តិខពង់ខព ់ ន្ដលពួកញតិ្មិលអាចឲយ ររមចរៅបាល ។ 

២៦- ីល ឆរកន្លងជាងចតុ្រងគរ  រប ់រពះរាជា ។ 
២៧- ីល របរ ើរជាងទព័ មលតអាគម  លិងថាន ុំវរិ  ណាៗ  

ទុំងអ ់ កនុងការរកាខលួលឲយឋិត្រៅកនុងភាពជាមលុ សពិត្ៗ     មិល
ឲយភាពជាមលុ សកនុងចិត្តវ ិ រ ើយ ។ 

២៨- ីល ជាររគឿងរកាខលួលន្ដលរគបាលរោយករម ។ 
២៩- ីល រ្វើឲយអនកមាល ីលបាលទីពឹងឆលខលួល លិង ុំឲយ  

មាលខលួលជាទីពឹងឆលខលួលឯង ។ 
៣០- ីល រន្មងរកាអនកមាល ីលឆរកន្លងជាងមាត្ម

រកាបុរត្ លិងឆរកន្លងជាងរទវត្មរកាមលុ សរោករៅរទៀត្ ។ 
រពះសមាមោសមពុទធរទង់រោស់សតែមតងថាៈ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ របើអនកទ ុំងឡាយរបាថាន ថា អាត្មម

អញគបបជីាទីរ ឡាញ់ ជាទីរពញចិត្ត ជាទីរោរព ជាទីរលើក
ត្រមាើងឆល រព មចារទី ុំងឡាយ អនកទ ុំងឡាយ គបបរី្វើឲយ
បរបូិរណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយចុះ មាន លអាលលទ កុ ល ីលមាល
ការមិលរៅត រកហាយជាផល ។ 
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បុរគលរក្ាសីលេក្ើរជារិៗមាោនអាយុែវង្ 
រៅកនុងចូ កមមវភិងគ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ  ២៨ ទុំព័រ 

៥៧ រពះអងគរទង់រត្ម ់ ន្មតងអុំពីបុគគលន្ដលរកើត្មករ ើយ
មាលអាយុន្វង ជាមួយលឹង ុភមាណ្ពថា៖ 

មាន លមាណ្ព ញ្ច្ តី ឬបុរ ពួកខលះកនុងរោករលះ ជា
មលុ សអារកក់ មាលឆដរបឡាក់្ម ត្ម ុំងរៅកនុងការរបៀត្របៀល
លិងការ មាល ប់ មិលដល់លូវរ ចកតីអាណិ្ត្កនុងពួក ត្វ ។ ររ ះ
អុំរពើរ ះន្ដលខលួលបាលបុំរពញោ៉ងរលះ បាល មាទលោ៉ងរលះ 
បុគគលរ ះលុះរ ុំោងកាយប ទ ប់អុំពីរ ចកតីស្លល ប់រៅ រន្មងរៅ
រកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល ររបត្វ ័ិយ អ ុរកាយ លរក រប ិលរបើ
រ ុំោងកាយប ទ ប់អុំពីរ ចកតីស្លល ប់រៅ មិលរៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ 
តិ្រចាឆ ល ររបត្វ ័ិយ អ ុរកាយ លរករទ របើបាលរត្ ប់មកកាល់
អត្តភាពជាមលុ សកនុងទីណាៗ រន្មងជាអនកមាលអាយុខលី ។ មាន ល
មាណ្ព បុគគល មាល ប់ ត្វ ជាអនករបរពឹត្តអារកក់ មាលឆដ
របឡាក់្ម ត្ម ុំងរៅកនុងការរបៀត្របៀល លិងការ មាល ប់ មិល
ដល់លូវរ ចកតីអាណិ្ត្កនុងពួក ត្វ     រលះរ ម្ ះថា    បដិបទ
របរពឹត្តរៅរដើមបឱីយមាលអាយុខលី ។ 

បុរគលមិនរក្ាសលីេក្ើរជារិៗមាោនអាយុខ្លី 
រៅកនុងចូ កមមវភិងគ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ  ២៨ ទុំព័រ 

៥៦       រពះអងគរទង់រត្ម ់ ន្មតងអុំពីបុគគលន្ដលរកើត្មករ ើយ 
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មាលអាយុខលី ជាមួយលឹង ុភមាណ្ពថាៈ 
មាន លមាណ្ព មួយរទៀត្ ញ្ច្ តី ឬបុរ ពួកខលះកនុងរោក

រលះ លះបង់បាណាតិ្បាត្ មាលដុំបងោក់ចុះរ ើយ មាល ញ្ច្ស្លត
ោក់ចុះរ ើយ ជាអនកមាលរ ចកតីរអៀលខាម   មាលរ ចកតីអាណិ្ត្
អា ូរ អលុររោះរោយរបរោជល៍កនុងពួក ត្វទ ុំងអ ់ ។ ររ ះ
អុំរពើរ ះន្ដលខលួលបាលបុំរពញោ៉ងរលះ បាលកាល់ខាជ ប់ោ៉ងរលះ 
បុគគលរ ះលុះរ ុំោងកាយប ទ ប់អុំពីរ ចកតីស្លល ប់រៅ រន្មងរៅ
រកើត្កនុង ុគតិ្  ួគ៌ រទវរោក រប ិលរបើបុគគលរ ះរ ុំោងកាយ 
ប ទ ប់អុំពីរ ចកតីស្លល ប់រៅ មិលរៅរកើត្ ុគតិ្  ួគ៌ រទវរោករទ 
របើបាលរត្ ប់មកកាល់អត្តភាពជាមលុ សរកើត្កនុងទីណាៗ រន្មង
មាលអាយុន្វង ។ មាន លមាណ្ព បុគគលន្ដលលះបង់បាណាតិ្បាត្ 
មាលដុំបងោក់ចុះរ ើយ មាល ញ្ច្ស្លត ោក់ចុះរ ើយ ជាអនកមាល
រ ចកតីរអៀលខាម   មាលរ ចកតីអាណិ្ត្អា ូរ អលុររោះរោយ
របរោជល៍ កនុងពួក ត្វទ ុំងអ ់ ។ រលះរ ម្ ះថា បដិបទ
របរពឹត្តរៅរដើមបឱីយមាលអាយុន្វង ។ 

 

ផលៃនការរក្ាសីល 
រៅកនុងគិ ិ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៥ ទុំព័រ ១៦៦ 

រពះមាលរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីផលឆលការរកា ីលថា 
 ស្លវត្ថីលិទល ។ រោរ ះ អ ថ្បិណ្ឌិ កគ បតី្ មាល
ឧបា ករបមាណ្ ៥០០ ជាបរវិារ ចូលរៅោល់រពះដ៏មាលរពះ
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ភាគ រួចអងគុយកនុងទី មគួរ ។ លុំោប់រ ះ រពះដ៏មាលរពះភាគ 
បាលរត្ម ់លឹងរពះស្លរបុីរត្ដ៏មាលអាយុថា មាន លស្លរបុីរត្ ពួក
រោកគួរដឹងលូវរគ  ថណាលីមួយន្ដលរ លៀក-  មាលការង្ករ
 រងួមកនុង ិកាខ បទទ ុំង ៥ របការផង បាលត្មមរបាថាន  បាលមិល
លុំបាក់ បាលមិលរកលូវការ ររមច រមាលតជា ុខកនុងបចចុបបលន 
អារ ័យលូវរចត្ ិកដ៏ខពង់ខព ់ទ ុំង ៥ ផង កាលរបើរគ  ថរ ះ
របាថាន ពាករខលួលឯង រោយខលួលឯងថា អាត្មម អញអ ់លរករ ើយ 
អ ់កុំរណ្ើ ត្តិ្រចាផ លរ ើយ អ ់បិត្តិវ ័ិយរ ើយ អ ់អបាយ
ទុគគតិ្វលិិបាត្រ ើយ អាត្មម អាញជារស្លត្មបលនបុគគល មិលមាលការ
ធាល ក់ចុះជា្មមត្ម ជាបុគគលរទៀង មាលរ ចកតីរត្ម ់ដឹងរៅខាង
មុខ ។ រគ  ថន្ដលមាលការង្ករ រងួមកនុង ិកាខ បទទ ុំង ៥ 
របការ រត្ើដូចរមតច ។ 
 មាន លស្លរបុីរត្ អរយិស្លវក័កនុងស្ល  រលះ ជាអនករវៀរ
ចាកបាណាតិ្បាត្ ១ រវៀរចាកអទិ ន ទល ១ រវៀរចាកការម ុ- 
មិចាផ ចារ ១ រវៀរចាកមុស្ល ១ រវៀរចាក ុរារមរយមជជបបមាទោឋ ល 
១ ។ រគ  ថជាអនកមាលការង្ករ រងួមកនុង ិកាខ បទទ ុំង ៥ រលះ ។  
 រគ  ថជាអនកបាលត្មមរបាថាន  បាលមិលលុំបាក បាលមិល
រកលូវការ ររមច រមាលត ជា ុខកនុងបចចុបបលន អារ ័យលូវ
រចត្ ិកដ៏ខពង់ខព ់ទ ុំង ៤ រត្ើដូចរមតច ។ 
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 មាន លស្លរបុីរត្ អរយិស្លវក័កនុងស្ល  រលះ របកបរោយ 
រ ចកតីរជះថាល  មិលញប់ញ័រកនុងរពះពុទធថា រពះដ៏មាលរពះភាគ 
អងគរ ះរទង់ឆ្ង យពីកិរល  រទង់រត្ម ់ដឹងរោយរបឆព បរបូិណ៌្
រោយវជិាជ លិងចរណ្ៈ ជារពះ ុគត្រជាបចា ់លូវឆរត្រោក
របរ ើរបុំផុត្ រទង់ទូ ម លលូវបុរ ន្ដលគួរទូ ម លបាល ជារគូឆលរទវត្ម 
លិងមលុ សទ ុំងឡាយ រត្ម ់ដឹងលូវអរយិ ចច្ ម៌ ន្លងវលិមក
កាល់ភពថ្មីរទៀត្ដូរចនះ ។ រលះជាការ ររមច រមាលតជា ុខកនុង
បចចុបបលន អារ ័យលូវរចត្ ិកដ៏ខពង់ខព ់ទី ១ ន្ដលអរយិស្លវក័ 
រ ះ បាលជួបរបទះរ ើយ ុំឱយចិត្តន្ដលមិលទល់បរ ុិទធឱយ 
បរ ុិទធ លិង ុំឱយចិត្តន្ដលមិលទល់ផូរផង់ឱយផូរផូង់ ។ 
 មាន លស្លរបុីរត្ មួយរទៀត្ អរយិស្លវក័កនុងស្ល  រលះ 
របកបរោយរ ចកតីរជះថាល  មិលញប់ញ័រកនុងរពះ្ម៌ថា ្ម៌
ន្ដលរពះដ៏មាលរពះភាគ រទង់រត្ម ់ ន្មតងរ ើយរោយរបឆព 
ជា្ម៌ន្ដលរពះអរយិបុគគល គបបរីឃើញចា ់រោយខលួលឯង ជា
្ម៌ឱយផលមិលរង់ចា ុំកាល ជា្ម៌គួររៅបុគគលដឆទឱយចូលមក
រមើលបាល ជា្ម៌គបបបីរង្កអ លចូលមកទុកកនុងខលួល ជា្ម៌ន្ដល
វចិសដូ ជលគបបដឹីងរោយខលួលឯង ។ រលះជាការ ររមច រមាលត ជា
 ុខកនុងបចចុបបលន អារ ័យលូវរចត្ ិកដ៏ខពង់ខព ់ទី ២ ន្ដលអរយិ-
ស្លវក័រ ះ  បាលជួបរបទះរ ើយ   ុំឱយចិត្តន្ដលមិលទល់បរ ុិទធិ 
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ឱយបរ ុិទធ លិង ុំឱយចិត្តន្ដលមិលទល់ផូរផង់ឱយផូរផូង់ ។ 
 មាន លស្លរបុីរត្ មួយរទៀត្ អរយិស្លវក័កនុងស្ល  រលះ 
របកបរោយរ ចកតីរជះថាល  មិលញប់ញ័រកនុងរពះ ងឃថា ពួក
ស្លវក័រប ់រពះដ៏មាលរពះភាគ រោករបតិ្បត្តិរោយរបឆព ពួក
ស្លវក័រប ់រពះដ៏មាលរពះភាគ របតិ្បត្តិរោយរត្ង់ ពួកស្លវក័
រប ់រពះដ៏មាលរពះភាគ របតិ្បត្តិរដើមបរីពះលិ វ ល ពួកស្លវក័
រប ់រពះដ៏មាលរពះភាគ របតិ្បត្តិដ៏ មគួរ ពួកស្លវក័រ ះ របើ
រាប់ជាគូឆលបុរ មាល ៤ របើរាប់ររៀងជាបុរ បុគគលមាល ៨ ពួក 
ស្លវក័រប ់រពះដ៏មាលរពះភាគល៎ុះ រោកគួរទទួលលូវចតុ្បបចច័យ 
ន្ដលរគ ុំមកបូជា រោកគួរទទួលលូវអាគលតុកទល រោកគួរ
ទទួលលូវទកខិណាទល ជាបុគគលន្ដល ត្វរោក គបបរី្វើអចសជលិ- 
កមម ជាបុចសដរកខត្តដ៏របរ ើររប ់ ត្វរោកដូរចនះ ។ រលះជាការ
 ររមច រមាលតជា ុខកនុងបចចុបបលន អារ ័យលូវរចត្ ិកដ៏ខពង់
ខព ់ទី ៣ ន្ដលអរយិស្លវក័រ ះ បាលជួបរបទះរ ើយ  ុំឱយចិត្ត
ន្ដលមិលទល់បរ ុិទធិឱយបរ ុិទធ លិង ុំឱយចិត្តន្ដលមិលទល់ផូរផង់
ឱយផូរផូង់ ។ 
 មាន លស្លរបុីរត្  មួយរទៀត្  អរយិស្លវក័របកបរោយ ីល
ទ ុំងឡាយ ជាទីោប់ចិត្តរប ់រពះអរយិៈ ជា ីលមិលោច់ មិល្លុះ 
មិលព ល មិលពរពុ  ជា ីលរប ់មលុ សអនកជា ជា ីល
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ន្ដលអនករបាជញ ររ ើរ ជា ីលមិលប៉ះ ល់រោយត្ណាា  លិង
ទិដឋិជា ីល ញុុំង មា្ិឱយរបរពឹត្តរៅបាល ។ រលះជាការ ររមច
 រមាលត ជា ុខកនុងបចចុបបលនដ៏របកបរោយរចត្ ិកដ៏ខពង់ខព ់ទី 
៤ ន្ដលអរយិស្លវក័រ ះ បាលជួបរបទះរ ើយ  ុំឱយចិត្តន្ដល
មិលទល់បរ ុិទធិឱយបរ ុិទធ លិង ុំឱយចិត្តន្ដលមិលទល់ផូរផង់ឱយ 
ផូរផង់ ។ រគ  ថជាអនកបាលត្មមរបាថាន  បាលមិលលុំបាក បាលមិល
រកលូវការ ររមច រមាលត ជា ុខកនុងបចចុបបលន អារ ័យលូវ
រចត្ ិកដ៏ខពង់ខព ់ ៤ ោ៉ងរលះឯង ។ 
 មាន លស្លរបុីរត្ ពួករោកគួរដឹងលូវរគ  ថណាមួយ ន្ដល
ជាអនករ លៀក-  មាលការង្ករ រងួមកនុង ិកាខ បទទ ុំង ៥ របការ
ផង បាលត្មមរបាថាន  បាលមិលលុំបាក បាលមិលរកលូវការ ររមច
 រមាលតជា ុខកនុងបចចុបបលន អារ ័យលូវរចត្ ិកដ៏ខពង់ខព ់ទ ុំង 
៥ ផង កាលរបើរគ  ថរ ះ របាថាន ពយករខលួលឯង រោយខលួលឯង
ថា អាត្មម អញអ ់លរករ ើយ អ ់កុំរណ្ើ ត្តិ្រចាផ លរ ើយអ ់ 
បិត្តិវ ័ិយរ ើយ អ ់អបាយ ទុគគតិ្វលិិបាត្រ ើយ អាត្មម អញជា
រស្លត្មបលនបុគគល មិលមាលការធាល ក់ចុះជា្មមត្ម ជាបុគគលរទៀង 
មាលរ ចកតីរត្ម ់ដឹងរៅខាងមុខ ដូរចនះ ។ 
 កាលរពះមាលរពះភាគរត្ម ់ ូរត្រលះចប់រ ើយ     បាល
 ន្មតងោថារលះថា៖ 
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 របើអនករឃើញភ័យកនុងលរករ ើយ រតូ្វរវៀរបាបទ ុំងឡាយ 
 មាទលលូវអរយិ្ម៌( ីល៥) ។ កាលរបើមាលរ ចកតីពាោម 
មិលរតូ្វរបៀត្របៀល ត្វទ ុំងឡាយផង កាលដឹងមិលរតូ្វលិោយ
កុ កផង មិលរតូ្វកាល់យករទពយន្ដលរគមិលបាលឱយផង រត្ូវ     
 រ ត  ន្ត្លឹងភរោិខលួល មិលរតូ្វររត្ករត្អាល លឹងភរោិរប ់
ជលដឆទផង មិលរតូ្វផឹករមរយ័ លិង ុរាន្ដល ុំចិត្តឱយវរងវងផង។  
បុគគលគួររលឹកលូវរពះពុទធផង រតិ្ះរះិលូវរពះ្ម៌ឱយររឿយៗផង     
ចុំររ ើលចិត្តន្ដលជារបរោជល៍ មិលមាលពាបាទ រដើមបរីបរោជល៍
ដល់រទវរោកផង ។ កាលរបើមាលរទយយ្ម៌រគប់រោល់ បុគគល 
អនករតូ្វការបុណ្យ អនកន្ វងរកបុណ្យបាលឱយទលចុំរ ះពួក
 បបុរ ជាមុលរ ើយ ទលរ ះ ជាទលមាលផលបរបូិណ៌្ ។ 
 មាន លស្លរបុីរត្ ត្ថាគត្លឹង ន្មតងលូវពួក បបុរ  អនក
ចូរស្លត ប់ត្ថាគត្ចុះ រោរ ម្ លរកើត្កនុងរមរោណាមួយ រទះ
 មបុររមម កតី  កតី រក មកតី រលឿងកតី ពរពុ កតី មាលរូបរបន្ ល
លឹងកូលរប ់ខលួលកតី របរផះកតី ន្ដលរគបងវឹកបាលបទរ ើយ  ជា
 ត្វអាច ុំរៅលូវ្ុរៈបាល បរបូិណ៌្រោយកមាល ុំង មាលរលបឿលដ៏
ពូន្ក ពួកជលទឹមរោរ ះកនុងភារៈរគមិលររ ើ រអើង មបុរឆលរោ
រ ះរ ើយ មាលឧបមាោ៉ងណាមិញ បុគគលមាលមារោទលអ 
រកើត្កនុងញ្ច្ តីណាមួយ រទះបីជាកសរតិ្យ ឬរ  មណ៍្ រវ សៈ  ុទទៈ     
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ចណាឌ ល បុគគលន្ត្បាលទូ ម លលអ របរៅង្កយ ត្ម ុំងរៅកនុង្ម៌    
បរបូិណ៌្រោយ ីល រ ល កយ ចចៈ មាលចិត្តរបកបរោយ ិរ ិ
លះបង់លូវការរកើត្លិងស្លល ប់ មាលរព មចរយិៈ រពញរលញ 
ទមាល ក់រចាលលូវភារៈ របា ចាកររគឿងរម មង រ្វើលូវកិចចររ ច 
មិលមាលអា វៈ រចះចប់្ម៌ទ ុំងពួង រលត់្ទុកខ ររ ះមិលរបកាល់
ទល(ន្ដលទយកឱយ) ចុំរ ះបុគគលន្ដលជាបុចសដរកខត្ របា ចាក
លូវ្ូលីរ ះ ជាទលមាលផលរពញបរបូិណ៌្ ក៏មាលឧបមាោ៉ង
រ ះន្ដរ ។ 

ពួកជល ល ន្ដលមិលដឹង ឥត្របាជាញ  ោម លការស្លត ប់ន្ត្ង
ឱយទលខាងររៅ មិលចូលរៅអងគុយជិត្ពួក បបុរ រ ើយ  ។ 
ជលពួកណាចូលរៅអងគុយជិត្ពួក បបុរ     ន្ដលរបកបរោយ
របាជាញ  ន្ដលអនករបាជាញ  លមត្រ ើយ ជលពួករ ះ រន្មងមាល ទធ
មូលរបតិ្ស្លថ លកនុងរពះ ុគត្ មិលន្ត្បុ៉រណ្ណះ ជលពួករ ះរន្មង
រៅកាល់រទវរោក ឬរកើត្កនុងរត្កូល រោករលះ រន្មងជា
បណ្ឌិ ត្ដល់លូវរពះលិ វ ល រោយលុំោប់ ។ 

អដឋក្ថា 
បទថា    ុំវុត្កមមលតុំ    គឺមាលការង្ករន្ដលការ ររ ើយ ។   

បទថា អាភិរចត្ ិកាលុំ គឺអារ ័យចិត្តខព ់ បទថា ទិដឋ្ មម ុខ
វហិារាលិ  បាលដល់ រៅជា ុខកនុង្ម៌ន្ដលរបចកស គឺកនុងបចចុបបលន
រលះឯង ។  



56              ីលមយៈ   
បទថា អរយិករលត ិ បាលដល់  ីលកនុងមគគផលន្ដលរពះ

អរយិៈទ ុំងឡាយរបាថាន រ ើយ ។ រោករ ល ីល ៥ ថា ជា
អរយិ្ម៌ កនុងបទថា អរយិ្មមុំ  មាទយ រលះ ។  

បទថា រមរយុំ វារុណឹ្ បាលដល់  រមរយ័ ៤ ោ៉ង លិង ុរា 
៥ ោ៉ង ។  

បទថា ្មមញច លុវតិ្ការយ បាលដល់ គបបរីតិ្ះរះិរោយ
រលឹកដល់រោកុត្តរ្ម៌ ៩ ោ៉ង ។  

បទថា អពាបជឈ ុំ ិត្ុំ ចិត្តុំ បាលដល់ ចិត្តរបកបរោយ
រព មវហិារមាលរមត្មត ជារដើម ន្ដលរកទុកខមិលបាល ។  

បទថា រទវរោកាយ ភាវរយ បាលដល់  គបបចីររមើលរដើមប ី
រព មរោក ។  

បទថា បុចសដត្ថ ស ជិគឹ រត្ម  បាលដល់  អនករតូ្វការបុណ្យ
ន្ វងរកបុណ្យ ។  

បទថា  រលត ុ បាលដល់ កនុងរពះពុទធ រពះបរចចកពុទធ លិង
ស្លវក័រប ់រពះត្ថាគត្ ។ 

បទថា វបុិោ រហាតិ្ ទុកខណិា បាលដល់ ទលន្ដលឱយ
រ ើយោ៉ងរលះ រន្មងមាលផលររចើល ។ 

បទថា អលុបរពវល បាលដល់ រោយលុំោប់មាលបុំរពញ
 ីលជារដើម ។ បទដ៏រ   មាលរ ចកតីដូចរ លទុករ ើយកនុង
តិ្កលិបាទល៎ុះឯង ។ 
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ការេធវើេសចក្តីលអត្រូវេធវើឲ្យៃត្ក្ែលង្េឡើង្ 
 រៅកនុងភរវ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៥ ទុំព័រ ១៧៣  
រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ជាមួយលឹងភរវ ីឧបា កថា 
  ម័យមួយ រពះដ៏មាលរពះភាគ រទង់រត្មច់រៅកាល់ចារកិ 
កនុងន្ដលរកា ល ជាមួយលឹងភិកខុ ងឃជាររចើល ។ រពះដ៏មាលរពះ
ភាគរទង់ពុទធដុំរណ្ើ ររៅកាល់ផលូ វឆ្ង យ បាលទត្រឃើញឆរពស្លល
រពឹកសដ៏្ុំ កនុងរបរទ មួយ លុះរទង់ទត្រឃើញរ ើយ ក៏ោងចុះ
អុំពីផលូ វ រ តចរៅកាល់ឆរពស្លលរពឹកសរ ះ រួចរទង់រ្វើការញញឹម
ឱយរបាកដរត្ង់របរទ មួយ ។ លុំោប់រ ះ រពះអាលលទដ៏មាល
អាយុ មាលបរវិតិ្កាោ៉ងរលះថា អវី ន៎  ន្ដលជារ តុ្ អវី ន៎  ជា
បចច័យ ុំឱយរពះដ៏មាលរពះភាគរទងរ់្វើលូវការញញឹមឱយរបាកដ ។
(ររ ះ)រពះត្ថាគត្ទ ុំងឡាយ   មិលន្ដលរ្វើលូវការញញឹម
រោយឥត្រ តុ្រ ើយ ។ លុំោប់រ ះ រពះអាលលទដ៏មាលអាយុ 
បាលរកាបទូល ួររពះដ៏មាលរពះភាគោ៉ងរលះថា បពិរត្រពះ
អងគដ៏ចររមើល អវី ន៎  ន្ដលជារ តុ្ អវី ន៎  ជាបចច័យ ុំឱយរពះដ៏មាល
រពះភាគរទង់រ្វើលូវការញញឹមឱយរបាកដ ។ (ររ ះ)រពះត្ថាគត្ 
ទ ុំងឡាយ   មិលន្ដលរ្វើលូវការញញឹមរោយឥត្រ តុ្រ ើយ ។ 
 មាន លអាលលទ រ តុ្ធាល ប់មាលមករ ើយថា រត្ង់របរទ រលះ 
មាលលគរមួយ ជាលគរ តុក តមភ មា ុំមួល មាលជលររចើល មាល
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មលុ សកុះករ ។ មាន លអាលលទ មួយរទៀត្ រពះដ៏មាលរពះភាគរពះ
 មក សបអរ លត មាម  មពុទធ រទង់ចូលរៅអារ ័យកនុងលគរ
រ ះ ។ មាន លអាលលទ រពះដ៏មាលរពះភាគរពះ មក សប អរ លត
 មាម  មពុទធ មាលឧបា កមាន ក់រ ម្ ះ ភរវ ី ជាអនកមិលរ្វើឱយ     
បរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយរទ ។ មាន លអាលលទ ទ ុំងពួកឧបា ក
ចុំលួល ៥០០ ន្ដលភរវ ីឧបា កបាល ន្មតងពលយល់ឱយ មាទល
រ ើយ ក៏ជាអនកមិលបាលរ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយន្ដរ ។ 
មាន លអាលលទ រោរ ះភរវ ីឧបា ក មាលរ ចកតីរតិ្ះរះិោ៉ង
រលះថា អាត្មម អញមាលឧបការៈររចើល ជាអនក ុំអាទិឱយពួក
ឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ មាទល ន្ត្អាត្មម អញមិលទល់ជាអនក
រ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយរទ ឯពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ 
រលះ ក៏មិលជាអនករ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយរ ើយ  ុទធន្ត្
រ មើៗោន ដូរចនះ មិលមាល ីលរលើ លុបជាងោន តិ្ចតួ្ចរ ើយ របើ
ដូរចាន ះ គួរន្ត្អាត្មម (រ្វើ)ឱយរលើ លុបជាងចុះ ។ 
 មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះ ភរវ ីឧបា កបាលចូលរៅ    
រកពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ លុះចូលរៅដល់រ ើយបាល
លិោយរៅរកពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ ោ៉ងរលះថា អុំពីឆថ្ង
រលះរៅមុខ អនកដ៏មាលអាយុទ ុំងឡាយ ចូរចា ុំទុកលូវខញុ ុំថា ជាអនក
រ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយ ។   
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មាន លអាលលទ រោរ ះឯង ពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ 
មាលរ ចកតរីតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា ភរវ ីជាមាច  ់ នឹងឯង មាល
ឧបការៈររចើល ជាអនក ុំអាទិឱយពួករយើង មាទល អមាល        
ភរវ ីជាមាច  ់ រមតចគង់ជាអនករ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយ
រៅរ ើយ  ចុះពួករយើងចា ុំអវីរទៀត្ ។  មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះ
ឯង ពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ បាលចូលរៅរកភរវ ីឧបា ក 
លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏បាលលិោយលឹងភរវ ីោ៉ងរលះអុំពី 
ឆថ្ងរលះរៅមុខ  ភរវ ីជាមាច  ់ចា ុំទុកលូវពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ 
រលះថា ជាអនករ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយន្ដរ ។ មាន ល
អាលលទ លុំោប់រ ះភរវ ីឧបា កមាលរ ចកតរីតិ្ះរះិោ៉ងរលះ
ថា អាត្មម អញ នឹងឯង មាលឧបការៈររចើល ជាអនក ុំអាទិឱយពួក
ឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ មាទល ឯអាត្មម អញជាអនករ្វើឱយ      
បរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយ ទ ុំងពួកឧបា កទ ុំង ៥០០រលះ ក៏
ជាអនករ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយន្ដរ  ុទធន្ត្រ មើៗោន  
ដូរចនះមិលមាលរលើ លុបមិលមាល រលើ លុបជាងោន តិ្ចតួ្ច
រ ើយ របើដូរចាន ះ គួរន្ត្អាត្មម (រ្វើ)ឱយរលើ លុបជាងចុះ ។ 
 មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះឯង ភរវ ីឧបា កបាលចូលរៅ
រកពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ លុះចូលរៅដល់រ ើយ បាល
លិោយរៅពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ លុះចូលរៅដល់
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រ ើយ ក៏បាលលិោយលឹងពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះោ៉ងរលះ
ថា អុំពីឆថ្ងរលះរៅមុខ ពួកអនកដ៏មាលអាយុ ចូរចា ុំទុកលូវខញុ ុំថា ជា
អនករបរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របរ ើរ ឆ្ង យរវៀរចាករមថុ្ល ជារប ់អនករ ុក ។ 
មាន លអាលលទ រោរ ះឯង ពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ មាល    
រ ចកតីរតិ្រះិោ៉ងរលះថា ភរវ ីជាមាច  ់ នឹងឯង មាលឧបការៈ
ររចើល ជាអនក ុំអាទិឱយពួករយើង មាទល អមាលភរវ ីជាមាច  ់ 
រមតចគង់ជាអនករបរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របរ ើរ ឆ្ង យរវៀរចាករមថុ្ល ជារប ់
អនករ ុករៅរ ើយ ចុះពួករយើងចា ុំអវីរទៀត្ ។ មាន លអាលលទ រោ
រ ះឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ បាលចូលរៅរកភរវ ីឧបា ក 
លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏បាលលិោយលឹងភរវ ីោ៉ងរលះថា 
អុំពីឆថ្ងរលះរៅមុខ ភរវ ីជាមាច  ់ទុកលូវពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ 
រលះថាជាអនករបរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របរ ើរ ឆ្ង យរវៀរចាករមថុ្ល ជារប ់
អនករ ុកន្ដររ ើយ ។  
 មាន លអាលលទ   លុំោប់រ ះ  ភរវ ីឧបា ក មាលរ ចកតី
រតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា អាត្មម អញ នឹងឯង មាលឧបការៈររចើល ជាអនក
 ុំអាទិឱយពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ មាទល ន្ត្ថា អាត្មម
អញជាអនករ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយ  ូមបឧីបា កទ ុំង 
៥០០ រលះ ក៏ជាអនកឱយរពញរលញកនុង ីលទ ុំងឡាយន្ដរ មួយ
រទៀត្ អាត្មម អញជាអនករបរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របរ ើរ ឆ្ង យរវៀរចាករមថុ្ល 
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ជារប ់អនករ ុក  ូមបពួីកឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ ក៏ជា អនក
របរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របរ ើរ ឆ្ង យរវៀរចាករមថុ្ល រោយ្ម៌រប ់ អនក
រ ុកន្ដរ  ុទធន្ត្រ មើៗោន ដូរចនះ មិលមាលរលើ លុបជាងោន តិ្ចតួ្ច
រ ើយ របើដូរចនះ គួរន្ត្អាត្មម របតិ្បត្តិឱយរលើ លុបជាងរៅចុះ ។ 
 មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះឯង ភរវ ីឧបា កបាលចូលរៅ
រកពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ  លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏បាល
លិោយលឹងឧបា កទ ុំង  ៥០០ រ ះ ោ៉ងរលះថា អុំពីឆថ្ងរលះ
រៅមុខ ពួកអនកដ៏មាលអាយុ ចូរចា ុំទុកលូវខញុ ុំថា  ជាអនកបររិភាគភត្ត
ន្ត្មតង រវៀរចាកការបររិភាគកនុងរារតី្  រវៀវចាកការបររិភាគកនុង
រវោវកិាល ។ 
 មាន លអាលលទ រោរ ះឯង ឧបា កទ ុំង ៥០០រ ះ មាល
រ ចកតីរតិ្ះ រះិោ៉ងរលះថា ភរវ ីជាមាច  ់ មាលឧបការៈររចើល   
ជាអនក ុំអាទិឱយពួករយើង មាទល អមាលភរវ ីជាមាច  ់    
រមតចគង់ជាអនកបររិភាគភត្តន្ត្មតង រវៀរចាកការបររិភាគកនុងរារតី្ 
រវៀវចាកការបររិភាគកនុងរវោវកិាលរៅរ ើយ ចុះពួករយើងចា ុំអវី
រទៀត្ ន៎  ។ មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះឯង ឧបា កទ ុំង ៥០០ 
រ ះ បាលចូលរៅរកភរវ ីឧបា ក លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏
បាលលិោយលឹងភរវ ីោ៉ងរលះថា អុំពីឆថ្ងរលះរៅមុខ  ភរវ ីជា
មាច  ់   ូមចា ុំទុកលូវឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ ជាអនកបររិភាគភត្ត
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ន្ត្មតង រវៀរចាកការបររិភាគកនុងរារតី្ រវៀវចាកការបររិភាគកនុង
រវោវកិាលន្ដររៅរ ើយ ។ 
 មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះឯង ភរវ ីឧបា កបាលចូលរៅ
រកពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏បាល
លិោយលឹងឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ ោ៉ងរលះថា អុំពីឆថ្ងរលះ
រៅមុខ ពួកអនកដ៏មាលអាយុ ចូរចា ុំទុកលូវខញុ ុំថា ជាអនកបររិភាគភត្ត
ន្ត្មតង រវៀរចាកការបររិភាគកនុងរារតី្ រវៀវចាកការបររិភាគកនុង
រវោវកិាលន្ដររៅរ ើយ ។ 
 មាន លអាលលទ រោរ ះឯង ពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ 
មាលរ ចកតរីតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា ភរវ ីជាមាច  ់មាលឧបការៈររចើល 
ជាអនក ុំអាទិឱយពួករយើង មាទល អមាលភរវ ីជាមាច  ់ រមតច
គង់ជាអនកបររិភាគភត្តន្ត្មតង រវៀរចាកការបររិភាគកនុងរារតី្  រវៀវ-
ចាកការបររិភាគកនុងរវោវកិាលន្ដររៅ រ ើយចុះពួករយើងចា ុំអវី
រទៀត្ ន៎  ។ មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះឯង ឧបា កទ ុំង ៥០០ 
រ ះ បាលចូលរៅរកភរវ ីឧបា ក លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏
បាលលិោយលឹងភរវ ីោ៉ងរលះថា អុំពីឆថ្ងរលះរៅមុខ ភរវ ីជា
មាច  ់   ូមចា ុំទុកលូវឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ ជាអនកបររិភាគភត្ត
ន្ត្មតង   រវៀរចាកការបររិភាគកនុងរារតី្     រវៀរចាកការបររិភាគកនុង 
រវោវកិាលន្ដររៅរ ើយ ។ 
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 មាន លអាលលទ     លុំោប់រ ះ  ភរវ ីឧបា ក មាលរ ចកតី
រតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា អាត្មម អញ នឹងឯង មាលឧបការៈររចើល ជាអនក
 ុំអាទិឱយពួកឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ មាទល ន្ត្ថាអាត្មម អញ
ជាអនករ្វើឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយ  ូមបឧីបា កទ ុំង 
៥០០ រលះ ក៏ជាអនកឱយបរបូិណ៌្កនុង ីលទ ុំងឡាយន្ដរ មួយរទៀត្ 
អាត្មម អញជាអនករបរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របរ ើរ ឆ្ង យរវៀរចាករមថុ្ល ជា
រប ់អនករ ុក  ូមបពួីកឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ ក៏ជាអនក 
របរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របរ ើរ ឆ្ង យរវៀរចាករមថុ្ល រោយ្ម៌រប ់អនក
រ ុកន្ដរ មួយរទៀត្ អាត្មម អញជាអនកបររិភាគភត្តន្ត្មតង រវៀរចាក
ការបររិភាគកនុងរារតី្ រវៀវចាកការបររិភាគកនុងរវោវកិាល  ូមប ី
ឧបា កទ ុំង ៥០០ រលះ ក៏ជាអនកបររិភាគភត្តន្ត្មតង រវៀរចាកការ
បររិភាគកនុងរារតី្  រវៀវចាកការបររិភាគកនុងរវោវកិាលន្ដរ  ុទធ
ន្ត្រ មើៗោន ដូរចនះ មិលមាលរលើ លុបជាងោន  តិ្ចតួ្ចរ ើយ របើ
ដូរចាន ះ គួរន្ត្អាត្មម (រ្វើ)ឱយរលើ លុបជាងរៅចុះ ។ 
 មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះ  ភរវ ីឧបា កបាលចូលរៅ
ោល់រពះដ៏មាលរពះភាគរពះ មក សប អរ លត មាម  មពុទធ 
លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏រកាបទូលរពះដ៏មាលរពះភាគរពះ ម 
ក សប អរ លត មាម  មពុទធោ៉ងរលះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល 
ខញុ ុំរពះអងគគួរបាលលូវបពវជាជ    គួរបាលលូវឧប មបទកនុង ុំណាក់



64              ីលមយៈ   
រពះដ៏មាលរពះភាគ ។ មាន លអាលលទ ភរវ ីឧបា ក ក៏បាលលូវ       
បពវជាជ  បាលលូវឧប មបទកនុង ុំណាក់រពះដ៏មាលរពះភាគ  រពះ 
 មក សបអរ លត មាម  មពុទធ ។ មាន លអាលលទ ភរវ ីភិកខុបាល
ឧ មបទមិលយូរបុ៉លម ក៏រចៀ រចញរៅន្ត្មាន ក់ឯង មិលរបមាទ  
ខុំរបឹងដុត្បុំផ្កល ញ់លូវកិរល  មាលចិត្តបចសជូ លរៅកាល់រពះលិ វ ល 
ពួកកុលបុរត្ន្ដលរចញចាកផទះ ចូលរៅកាល់ផនួ រោយរបឆព 
រដើមបអីលុត្តរ្ម៌គុណ្ណា មិលយូរបុ៉ ម លក៏បាលរ្វើឱយជាក់ចា ់
លូវអលុត្តរគុណ្រ ះ ន្ដលមាលរព មចរយិៈជាទីបុំផុត្ រោយ   
របាជាញ ដ៏ឧត្តមខលួលឯង កនុងកាលជាបចចុបបលន រួចបាលដឹងចា ់ថា   
ជាត្ិអ ់រ ើយ  មគគរព មចរយិៈអាត្មម អញបាលរបរពឹត្តចប់រ ើយ 
រស្ល  កិចចន្ដលរតូ្វរ្វើអាត្មម អាញបាលរ្វើររ ចរ ើយ កិចចដឆទ
ររៅអុំពីមគគភាវ  កិចចរលះ មិលមាលរទៀត្រ ើយ មាន លអាលលទ ឯ 
ភរវ ីភិកខុ  ក៏បាលជារពះអរ លតមួយកនុងពួករពះអរ លតទ ុំង 
ឡាយន្ដរ ។ មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះ ឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ 
មាលរ ចកតីរតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា ភរវ ីជាមាច  ់ នឹងឯង មាល
ឧបការៈររចើល ជាអនក ុំអាទិឱយពួករយើង មាទល អមាល        
ភរវ ីជាមាច  ់ រមតចគង់រការ ក់ លិងពុកមាត់្ ពុកចង្កា  រ ើយ
រ លៀកដណ្ត ប់លូវ មពត់្ន្ដលរជលក់រោយទឹកចត់្ រួចរចញចាក
ផទះចូលរៅកាល់ផនួ រៅរ ើយ ចុះពួករយើងចា ុំអវីរទៀត្ ។ មាន ល
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អាលលទ លុំោប់រ ះ ឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ បាលចូលរៅោល់
រពះដ៏មាលរពះភាគរពះ មក សបអរ លត មាម  មពុទធ លុះចូល
រៅដល់រ ើយ ក៏រកាបទូលរពះដ៏មាលរពះភាគ រពះ មក សប 
អរ លត មាម  មពុទធោ៉ងរលះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល ពួកខញុ ុំ
រពះអងគគួរបាលលូវបពវជាជ  គួរបាលលូវឧប មបទកនុង ុំណាក់រពះ
ដ៏មាលរពះភាគន្ដរ ។ មាន លអាលលទ ឧបា កទ ុំង ៥០០ រ ះ     
ក៏បាលលូវបពវជាជ  បាលលូវឧប មបទកនុង ុំណាក់រពះដ៏មាលរពះ
ភាគ រពះ មក សបអរ លត មាម  មពុទធ ។ មាន លអាលលទ លុំោប់
រ ះ ភរវ ីភិកខុមាលរ ចកតីរតិ្ះរះិោ៉ងរលះថា អាត្មម អញជាអនក
បាលត្មមរបាថាន  បាលរោយមិលលុំបាក បាលរោយមិលករមលូវ
វមុិត្តិ ុខដ៏របរ ើរបុំផុត្រលះ រ្វើរមតច ន៎  ភិកខុទ ុំង ៥០០ រលះគបប ី
បាលត្មមរបាថាន  បាលរោយមិលលុំបាក បាលរោយករមលូវវមុិត្តិ   
 ុខដ៏របរ ើរបុំផុត្រលះផងរអះ ។ មាន លអាលលទ លុំោប់រ ះ ភិកខុ
ទ ុំង ៥០០ រ ះ ក៏រចៀ រចញរៅន្ត្មាន ក់ឯង មិលរបមាទ ខុំរបឹង
ដុត្បុំផ្កល ញ់លូវកិរល  មាលចិត្តបចសជូ លរៅកាល់រពះលិ វ ល ពួក
កុលបុរត្ន្ដលរចញចាកផទះចូលរៅកាល់ផនួ រោយរបឆព រដើមប ី
របរោជល៍ដល់អលុត្តរគុណ្ណា មិលយូរបុ៉ ម លក៏បាលរ្វើឱយជាក់
ចា ់លូវអលុត្តរគុណ្រ ះ  ន្ដលមាលរព មចរយិៈជាទីបុំផុត្ 
រោយរបាជាញ ដ៏ឧត្តមខលួលឯង កនុងកាលជាបចចុបបលន រួចបាលដឹង
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ចា ់ថា ជាតិ្អ ់រ ើយ មគគរព មចរយិៈ អាត្មម អញបាលរបរពឹត្ត
ចប់រ ើយ រស្ល  កិចចន្ដលរតូ្វរ្វើ អាត្មម អញបាលរ្វើររ ច
រ ើយ កិចចដឆទររៅអុំពីមគគភាវ  កិចចរលះមិលមាលរទៀត្រ ើយ 
មាន លអាលលទ ភិកខុទ ុំង ៥០០ រ ះ មាលភរវ ីភិកខុជារបធាល កាល
របឹងន្របងឱយម៉ត់្ចត់្រលើ លុបរ ើងរៅក៏បាល រ្វើឱយជាក់ចា ់
លូវវមុិត្តិដ៏របរ ើរ រោយរបការដូរចនះឯង ។ 
 មាន លអាលលទ ររ ះរ តុ្រ ះកនុងស្ល  រលះ ពួកអនករតូ្វ
 ិកាោ៉ងរលះថា ពួករយើងកាលរបឹងន្របងឱយម៉ត់្ចត់្ រលើ 
លុបរ ើងរៅ គង់រ្វើឱយជាក់ចា ់លូវវមុិត្តិដ៏របរ ើរបាល ។ មាន ល
អាលលទ អនករតូ្វ ិកាោ៉ងរលះចុះ ។ 

 

ផលរបស់អក្ុសលយ ោង្ត្ាល 
 រៅកនុង ពវល ុ  ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៨ ទុំព័រ 
១៨០ រពះ មាម  មពុទធរទង់រត្ម ់ជាមួយលឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បាណាតិ្បាត្ ន្ដលបុគគលរ ពថ្នឹក
រ ើយ ចររមើលរ ើយ រ្វើឱយររចើលរ ើយ គឺៈ 

១-របរពឹត្តរៅរដើមបលីរក     
២-របរពឹត្តរៅរដើមបកីុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល 
៣-របរពឹត្តរៅដីមបបិីត្តិវ ័ិយ ។  
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ផលឆលបាណាតិ្បាត្ ន្ដលរស្លលជាងផលទុំងអ ់ រន្មង
របរពឹត្តរៅរដើមបមីាលអាយុខលី ដល់រកើត្ជាមលុ ស ។  

 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ អទិ ន ទល ន្ដលបុគគលរ ពថ្នឹក
រ ើយ ចររមើលរ ើយ រ្វើឱយររចើលរ ើយគឺៈ 

១-របរពឹត្តរៅរដើមបលីរក      
២-របរពឹត្តរៅរដើមបកីុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល 
៣-របរពឹត្តរៅរដើមបបីិត្តិវ ័ិយ។  

ផលឆលអទិ ន ទល  ន្ដលរស្លលជាងផលទុំងអ ់  រន្មងរបរពឹត្ត
រៅរដើមបវី ិ ឆលរភាគៈដល់រកើត្ជាមលុ ស ។  

 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការម ុមិចាឆ ចារ ន្ដលបុគគលថ្នឹក
រ ើយ ចររមើលរ ើយ រ្វើឱយររចើលរ ើយ គឺៈ 

១-របរពឹត្តរៅរដើមបលីរក     
២-របរពឹត្តរៅរដើមបកីុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល  
៣-របរពឹត្តរៅរដើមបបីិត្តិវ ័ិយ ។  

ផលឆលការម ុមិចាឆ ចារ ន្ដលរស្លលជាងផលទុំងអ ់ រន្មង
របរពឹត្តរៅរដើមប ីរតូ្វ លិងរពៀរ ដល់រកើត្ជាមលុ ស ។  

 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ មុស្លវាទ ន្ដលបុគគលថ្នឹករ ើយ
ចររមើលរ ើយ រ្វើឱយររចើលរ ើយ គឺៈ 

១-របរពឹត្តរៅរដើមបលីរក      
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២-របរពឹត្តរៅរដើមបកីុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល 
៣-របរពឹត្តរៅរដើមបបីិត្តិវ ័ិយ ។  

ផលឆលមុស្លវទ ន្ដលរស្លលជាងផលទ ុំងអ ់ រន្មងរបរពឹត្ត
រៅរដើមបរីគរ លបង្កា ច់ រោយ កយមិលពិត្ ដល់រកើត្ជា     
មលុ ស ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បិ ុណាវាចា ន្ដលបុគគលថ្នឹក
រ ើយ ចររមើលរ ើយ រ្វើឱយររចើលរ ើយ គឺៈ  

១-របរពឹត្តរៅរដើមបលីរក      
២-របរពឹត្តរៅរដើមបកីុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល 
៣-របរពឹត្តរៅរដើមបបីិត្តិវ ័ិយ ។  

ផលឆលបិ ុណាវាចា ន្ដលរស្លលជាងផលទុំងអ ់ រន្មង
របរពឹត្តរៅរដើមបនី្បកបាក់ចាកមិត្ត ដល់រកើត្ជាមលុ ស ។  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ផរុ វាចា ន្ដលបុគគលថ្នឹករ ើយ
ចររមើលរ ើយ រ្វើឱយររចើលរ ើយ គឺៈ   

១-របរពឹត្តរៅរដើមបលីរក     
២-របរពឹត្តរៅរដើមបកីុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល  
៣-របរពឹត្តរៅរដើមបបីិត្តិវ ័ិយ ។     

ផលឆលផរុ វាចា ន្ដលរស្លលជាងផលទុំងអ ់ រន្មងរបរពឹត្ត
រៅរដើមប ីរមលងមិលជាទីោប់ចិត្តដល់រកើត្ជាមលុ ស ។  
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មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ  មផបបោបៈ ន្ដលបុគគលថ្នឹក
រ ើយ ចររមើលរ ើយ រ្វើឲយររចើលរ ើយ គឺៈ  

១-របរពឹត្តរៅរដើមបលីរក 
២-របរពឹត្តរៅរដើមបកីុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល 
៣-របរពឹត្តរៅរដើមបបីិត្តិវ ័ិយ ។  

ផលឆល មផបបោបៈ ន្ដលរស្លលជាងផលទុំងអ ់ រន្មង
របរពឹត្តរៅរដើមប ីកយមិលគួរកាល់យក ដល់រកើត្ជាមលុ ស ។  

 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការផឹកលូវ ុរាលិងរមរយ័ ន្ដល
បុគគលថ្នឹករ ើយ ចររមើលរ ើយ រ្វើឱយររចើលរ ើយគឺៈ  

១-របរពឹត្តរៅរដើមបលីរក    
២-របរពឹត្តរៅរដើមបកីុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ល  
៣-របរពឹត្តរៅរដើមបបីិត្តិវ ័ិយ ។  

ផលឆលការផឹក ុរារមរយ័  ន្ដលរស្លលជាងផលទុំងអ ់ 
រន្មងរបរពឹត្តរៅរដើមបជីាឆាួត្ដល់រកើត្ជាមលុ ស ។  

្ម៌រន្មងរកាអនករបរពឹត្ត្ម៌ បុគគលណារបាថាន រ ចកតី
 ុខ របាថាន រ ចកតីជា្ុំ របាថាន រ ចកតីចររមើលរុងររឿងរតូ្វន្ត្
របរពឹត្ត្ម៌ ។ 
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ាធុសីលជារក្ 

 រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥៨ ទុំព័រ ៩៩ រពះអងគរទង់
រត្ម ់របារឰចុំរ ះរ  មណ៍្មាន ក់ ររជើ ររ ើ យកអនកមាល ីល
មាលរ ចកតីថា៖ 
 កាលរពះស្លស្លត   គង់រៅកនុងវត្តរជត្ពលរទង់បាលរបារឰ
ចុំរ ះរ  មណ៍្មាន ក់ រត្ម ់រពះ្មមរទ  រលះមាល កយរផតើម
ថា  ររីទពយ ុំ វុឌឍយយ ុំ ដូរចនះ ។ 
 បាលឮមកថា រ  មណ៍្រ ះ មាលកូលរកមុុំ ៤  ក់ ។ 
មាលបុរ  ៤  ក់ រតូ្វការកូលរកមុុំទ ុំងរ ះ ។ កនុងចុំរណាមបុរ 
ទ ុំង ៤  ក់រ ះ បុរ ទី ១ មាលរូបរាងស្លអ ត្រាងកាយរពញ      
បរបូិណ៌្, បុរ ទី ២ មាលអាយុររចើល, បុរ ទី ៣ ជាអនកបរបូិណ៌្
រោយជាតិ្ (ជាតិ្កុំរណ្ើ ត្ខពងខព ់) ឯចុំន្ណ្កបុរ ទី ៤ ជាអនក   
បរបូិណ៌្រោយ ីល ។  រ  មណ៍្គិត្ថា កាលបណ្តុ ះបណាត ល
កូលរ ី រត្ើលឹងគួរឱយដល់អនកណា ន៎ គួរន្ត្ឱយដល់បុរ ន្ដលមាល
រូបស្លអ ត្, បុរ អាយុររចើល, បុរ មាលជាតិ្ខពង់ខព ់, ឬក៏គួរឱយ
ដល់បុរ ន្ដលមាល ីល,  រត្ើបុរ មួយណាលអ ន៎  ។  ូមប ី
រ  មណ៍្ពាោមគិត្ោ៉ងណាក៏មិលោច់ររ ចន្ដរ (រ ុំរពច 
រ ះ) ោត់្គិត្ថា រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់លឹងរជាបលូវរ តុ្
ទ ុំងរលះ រយើងលឹងរៅទូល ួររពះអងគរ ើយរយើងលឹងរលើកកូល
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រ ីឱយដល់អនកន្ដល មគួរកនុងចុំរណាមបុរ ទ ុំងរ ះ រទើប
បាលកាល់យករប ់រកអូប មាលផ្កា រឈើជារដើម រដើររៅកាល់វត្ត, 
រពលរៅដល់រ ើយ ក៏បាលថាវ យបងគុំរពះមាលរពះភាគរួចអងគុយ
រៅកនុងទីដ៏ មគួរ កាលរ  មណ៍្អងគុយរៅកនុងទីដ៏ មគួរ
រ ើយ បាលរកាបទូលរ ចកតីរ ះដល់រពះមាលរពះភាគត្មុំងពី
រដើម រ ើយទូល ួរថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើល រត្ើគួរឱយដល់អនក
ណា កនុងចុំរណាមបុរ ទ ុំង ៤  ក់រលះ ។ រពះមាលរពះភាគ
រត្ម ់ថា កាលពីមុលមកបណ្ឌិ ត្ទ ុំងឡាយ ក៏បាល ួរបញា រលះ
ដល់រពះអងគន្ដរ ន្ត្ររ ះកលលងភព ជាតិ្ររចើលមករទើបមិលអាច
ចងចាុំបាល កាលរ  មណ៍្ទូលអារា្  រទើបរទង់ ុំររឿងអតី្ត្
មករត្ម ់ថា៖ 
 កនុងអតី្ត្ កាលរោរពះបាទរព មទត្ត រស្លយរាជ មបត្តិ
រៅកនុងរកុងស្លវត្ថី រពះរ ្ិ ត្វរកើត្រៅកនុងរត្កូលរ  មណ៍្ 
 ិកា ិលបស្លញ្ច្ តរៅរកុងកត្ត ិោ រ ើយបាលមកជាអាចារយ-
ទិស្លបារមាកខ កនុងរកុងកត្ត ិោ ។ កាលរ ះ រ  មណ៍្មាល
កូលរកមុុំ ៤  ក់ ។ រ ើយមាលបុរ  ៤  ក់រតូ្វ ការកូលរកមុុំទ ុំង
រ ះ ។ រ  មណ៍្រ ុំពឹងថា គួរលឹងឱយដល់អនកណា កាលោត់្គិត្
មិលោច់ររ ច រទើបគិត្ថា រយើងលឹង ួរអាចារយរ ើយលឹងឱយដល់
អនកន្ដលគួរឱយ  រទើបរៅរកអាចារយមុល 
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លឹង ួរររឿងរ ះ រទើបរ លោថាដុំបូងថា៖ 
 សររីទពយ ំវុឌ្ឍពយ ំម្ោជចចំ ោធុសីលិយ ំ
 រ្ហមណម្នតវ បុច្ចឆ ម កិននុ  ម្តសំ រនិមហម្ស ។ 
 រ  មណ៍្ ួរថា ភាពឆលបុគគលមាល ររីៈលអ ភាពឆល
បុគគលចា ់ ភាពឆលបុគគលមាលជាតិ្លអ ភាពឆលបុគគលមាល ីល
លអ រយើង ូម ួរអនកជារ  មណ៍្ថា បណាត បុគគលទ ុំង ៤  ក់ 
រ ះ រត្ើរយើងរបាថាន លូវបុគគលណា ។ 
 អាចារយបាលស្លត ប់រ  មណ៍្រ ះរ ើយ រទើបត្បថាបុគគល
ន្ដលមាល ីលវបិត្តិ  ូមបមីាលរូប មបត្តិក៏គួរតិ្ះរដៀល ររ ះ
ដូរចាន ះ រូប មបត្តិមិលជារបមាណ្រទ រយើងរពញចិត្តអនកមាល
 ីល កាលលឹងរបកា រ ចកតីរលះ រទើបរ លោថាទី ២ ថាៈ  

អម្តាថ  អតថិ សររីសមមឹ វុឌ្ឍពយសស នម្ម្ម កម្រ 
 អម្តាថ  អតថិ សុជ្ជតសមឹ សីលំ អោម ក វុចចតីតិ ។ 
 អាចារយរ ្ិ ត្វរ លថា រ ចកតីចររមើល រន្មងមាលកនុង 
 ររីៈលអ រយើង ូមរ្វើលម សការចុំរ ះបុគគលចា ់ រ ចកតី
ចររមើល  រន្មងមាលកនុងបុគគលន្ដលមាលជាតិ្លអ   ន្ត្ ីលរន្មង
រពញចិត្តដល់រយើងទ ុំងឡាយ ។ 
 លុះរ  មណ៍្ បាលស្លត ប់ កយរប ់អាចារយរ ើយក៏បាល 
រលើកកូលរ ីឱយរៅបុរ ន្ដលមាល ីលន្ត្ម៉ាង ។ 
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 រពះស្លស្លត  ុំរពះ្មមរទ  រលះមករ ើយ រទង់របកា  
 ចច្ ម៌ រទង់របជុុំជាត្ក ។ កាលចប់ ចច្ ម៌រ  មណ៍្ត្ម ុំងរៅ
កនុងរស្លត្មបត្តិផល ។ រ  មណ៍្កនុងកាលរ ះ បាលមកជា
រ  មណ៍្រលះឯង   ចុំន្ណ្កអាចារយទិស្លបារមាកខ គឺអងគត្ថាគត្
រលះឯង ។  

បទថា អរត្មថ  អត្ថ ិ ររី មឹ រោយរ ចកតីថា រ ចកតីចររមើល
កនុងកាយ មបទ ក៏វរិ  គួរឱយរបាថាន រ ើយមិលន្មលថា អត់្
របរោជល៍រ ះរទ ។ 

បទថា វុឌឍពយ ស លរមា កររ រោយរ ចកតីថា រយើងក៏រ្វើ
លូវការឱលលុំរទល ចររមើលរោយវយ័ន្ដរ ររ ះបុគគលន្ដល
ចររមើលរោយវយ័  រន្មងគួរដល់ការរកាប ុំពះរោរពរាប់អាល ។ 

បទថា អរត្មថ  អត្ថ ិ  ុជាត្ មឹ រោយរ ចកតីថា ភាពចរមុង
ចររមើល ចុំរ ះមលុ សន្ដលមាលជាតិ្ រត្កូលលអខព ់ ក៏មាលពិត្
រ ើយ ររ ះជាតិ្ មបត្តិ គួរជាទីរបាថាន លមស្លា រចុំរ ះបុគគល
ន្ដលមហាជល ។ 

រពះបរមរ ្ិ ត្វបចសច ប់រោយបទថា  ីលុំ អស្លម ក រុចចតិ្ 
បុ៉ន្លតរយើងរពញចិត្តចុំរ ះអនកមាល ីលន្ត្បុ៉រណាណ ះ ។ អនកមាល
 ីល មបូណ៌្រោយមារោទ  ូមបខីវះខាត្លូវ ររី មបត្តិក៏រៅ
ន្ត្គួរដល់ការបូជា គួរដល់ការ ររ ើរ ។ 
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អានិសង្សរក្ាសីល ៥ 

 បចសច ីល មាទលិយរត្ថរាបទល រៅកនុងរពះឆរត្បិដក
រលខ ៧២ ទុំព័រ ១៧៣ រពះបចសច ីល មាទលិយរត្ថរ  ន្មតងថា 
 រោរ ះ ខញុ ុំរកើត្ជាបុរ អនក ីុឈនួល កនុងរកុងចលទវតី្ ខញុ ុំ
រវល់ន្ត្លឹងការង្កររប ់ជលដឆទ មិលបាលលូវបពវជាជ  ។ ខញុ ុំគិត្ថា 
បុគគលទ ុំងឡាយ ន្ដលរតូ្វងងឹត្្ុំបិទបា ុំងរ ើយ រន្មងរឆះ
រោយរភលើង ៣ ោ៉ង អញគបបរីគចរចញរោយឧបាយណា ន៎ ។ 
អញជាមលុ សកុំរ  រ្វើលូវការឈនួល ទ ុំងរទយយ្ម៌រប ់អញក៏
មិលមាល របើដូរចាន ះគួរន្ត្អញរកា ីល ៥ ឱយរពញរលញ ។ 
មាលរពះរថ្រៈមួយអងគរ ម្ ះ លី ភៈ ជាស្លវក័រប ់រពះមុលី រពះ
 មអរ មទ ស ី ខញុ ុំក៏ចូលរៅរករពះរថ្រៈអងគរ ះរ ើយទទួល
លូវ ិកាខ បទទ ុំង ៥ កនុង ម័យរ ះ អាយុ(រប ់ ត្វ) មាល
របមាណ្មួយន្ លឆ្ន ុំ ខញុ ុំរកា ីល ៥ ឱយបរបូិណ៌្អ ់កាល
បុ៉រណាណ ះន្ដរ ។ លុះមរណ្កាលមកដល់រពមរ ើយ រទវត្ម
ទ ុំងឡាយលួងរោមខញុ ុំថា ន្លអនកលិទ៌ុកខ រថ្ន្ដលទឹមរោយរ ះ 
១  ល់រលះ មករបាកដដល់អនករ ើយ ។ កាលរបើចិត្តជាខាង
ររកាយកុំពុងរបរពឹត្តរៅ ខញុ ុំបាលរ ុំលឹកលូវ ីលរប ់ខញុ ុំ ខញុ ុំបាលរៅ 
កាល់ឋាលត្មវត្តិងសរោយស្លរអុំរពើន្ដលខញុ ុំរ្វើលអរ ើយរ ះ ។ ខញុ ុំ
បាលជា្ុំជាងរទវត្មរស្លយរទវរាជយ មាលពួករ ីអបសររចាមររាម
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រស្លយរ ចកតី ុខដ៏ជាទិពវអ ់ ៣០ដង ។ ខញុ ុំបាលជារ តច-
ចរកពត្តិអ ់  ៧៥ ដង បាលរស្លយរបរទ រាជយដ៏្ុំទូោយ រាប់
បាលមួយអ រងខយយជាតិ្ ។ ខញុ ុំចយុត្ចាករទវរោករតូ្វកុ លមូល
ោ ់រត្ឿល ក៏មករកើត្កនុងរត្កូលមហាស្លលដ៏ តុក តមភកនុងរកុង
ស្លវត្ថី ។ កាលស្ល  រប ់រពះជិលរ ី កុំពុងរុងររឿងមាត្ម     
លិងបិត្មរប ់ខញុ ុំបាលទទួលលូវ ិកាខ បទទ ុំង ៥ កនុងកាលជិត្ចូល        
វ ា ។ ខញុ ុំបាលទទួល ីលជាមួយ(លិងមាត្ម) រ ើយបាលរលឹក
រឃើញលូវ ីលរប ់ខញុ ុំ ខញុ ុំអងគុយរលើអា លៈ ១ រ ើយបាលដល់លូវ
អរ ត្ត ។ ខញុ ុំមាលអាយុ ៥ ឆ្ន ុំ បាលដល់លូវអរ ត្ត  រពះពុទធមាល
ចកខុ រទង់រជាបលូវគុណ្(រប ់ខញុ ុំ) រ ើយរទង់ឱយឧប មបទជាភិកខុ
ដល់ខញុ ុំ ។ ខញុ ុំរកាលូវ ិកាខ បទទ ុំង ៥ រពញរលញ ខញុ ុំមិលន្ដលរៅ
កាល់កុំរណ្ើ ត្អ ុរកាយអ ់កបប លិងរបមាណ្មិលបាលអុំពី
ភទទកបបរលះ ។ ខញុ ុំរ ះបាលទទួលលូវយ  ររ ះរ តុ្ឆល ីល
ទ ុំងរ ះ ខញុ ុំកាល ុំន្ដងលូវរកាដិឆលកបប គបប ីុំន្ដងជាឯករទ  
(មួយចុំន្ណ្កៗ) ។ ខញុ ុំរកា ីលទ ុំង ៥ រ ើយបាលលូវឆរត្រ តុ្ គឺ
ខញុ ុំជាអនកមាលអាយុន្វង ១ មាលរទពយររចើល ១ មាលរបាជាញ រមាះមុត្ 
១ ។ មួយរទៀត្ ខញុ ុំ ុំន្ដងលូវភាពឆលខលួលជាបុរ ដ៏ឆរកន្លងជាង
ជលទ ុំងពួង អរ ទ លរៅកនុងភពតូ្ច លិងភព្ុំរ ើយ ន្ត្ងបាល
លូវឋាលៈទ ុំងល៎ុះ ។ ស្លវក័ទ ុំងឡាយរប ់រពះជិលរ ី កាល
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របរពឹត្តកនុង ីលលឹងរបមាណ្មិលបាល របើរោករៅររត្កអរកនុង
ភព រត្ើលឹងបាលផលដូចរមតចរៅ ។  ីល ៥ ន្ដលខញុ ុំជាអនក ីុ
ឈនួលរគ មាលពាោមរបរពឹត្តលអរ ើយ ខញុ ុំបាលរួចចាកចុំណ្ង 
ទ ុំងពួង កនុងឆថ្ងរលះរោយស្លរ ីលរ ះ ។ កនុងកបបរបមាណ្
មិលបាល អុំពីកបបរលះ ររ ះរ តុ្ន្ដលខញុ ុំរកា ីល ៥ ខញុ ុំមិល
ន្ដលស្លគ ល់ទុគគតិ្ រលះជាផលឆល ីល ៥ ។ បដិ មភិទ ៤ វរិមាកខ 
៨ លិងអភិញដ  ៦ រលះខញុ ុំបាលរ្វើឱយជាក់ចា ់រ ើយ ទ ុំងស្ល  
រប ់រពះពុទធ ខញុ ុំក៏បាលរបតិ្បត្តិរ ើយ ។  
 បាលឮថា រពះបចសច ីល មាទលិយរត្ថរមាលអាយុ បាល
 ុំន្ដងលូវោថាទុំងរលះ រោយរបការដូរចនះ ។ 
សរុបេសចក្តីៃនការរក្ាសីលក្នុង្អបទានេនះរឺ 

 - បាលរៅរកើត្រៅឋាលត្មវត្តឹងស 
  -ជាអនកមាលរបាជាញ រមាះមុត្ 
 - -ជាអនកមាលរទពយររចើល 
  -រកើត្ជារ តចចរកពត្តិ ៧៥ ដង 
  -បាលរស្លយរាជយជារទវរាជ ្ុំជាងរទវត្មអ ់ ៣០ដង 
  -បាលរកើត្ជារ តចរស្លយរបរទ ្ុំទូោយ មួយ            
អ រងខយជាតិ្ 
 -បាលរកើត្កនុងរត្កូលមហាស្លលដ៏ តុក តមភ 
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  -បាលដល់រពះអរ លតកនុងអាយុ ៥ ឆ្ន ុំ មាលអាយុន្វង 
 -មិលរៅកាល់ទុគគតិ្ កនុងកបបរបមាណ្មិលបាល  
  -បាលលូវបដិ មភិទល ៤ វរិមាកខ ៨ លិងអភិញដ  ៦ ។ 

 

ឧរតោេេរី 
រៅកនុងអដឋកថាឧត្តមារថ្វ ីរពះមាលរពះភាគជាមាច  ់ រទង់ 

រត្ម ់អុំពី ផលឆលការរកាលូវឧរបា ថ្ ីល ¨ មាលរ ចកតីថា៖ 
  ូមបរីពះរថ្ររី ម្ ះ ឧត្តមាអងគរលះ ក៏បាលកស្លង លស ុំ
បុណ្យបារមី ទុកកនុងរពះពុទធជាមាច  ់មុលៗ លស ុំកុ លន្ដលជា
ឧបលិ សយ័ឆលរពះលិ វ លកនុងភពរ ះៗ កនុងស្ល  រប ់រពះ
មាលរពះភាគរពះ មថា វបិ ស ី រកើត្ជាឃត្ទ ី កនុងរត្កូល
រប ់កុដុមពីក៍មាន ក់រៅកនុងលគរពលធុ  មតី្ ងចររមើលវយ័រ ើយរ្វើ
ការង្ករចិចសចឹ មោយ ត្មរប ់ខលួល  ម័យរ ះ រពះបាទពលធុមរាជ 
រទង់រកាឧរបា ថ្កនុងឆថ្ងរពញបូណ៌្មី រវោមុលអាហារ រទង់
ឱយទល លុះរវោររកាយអាហាររ តចោងរៅស្លត ប់្ម៌ រោ  
រ ះ មហាជលរបរពឹត្ត មាទលអងគឧរបា ថ្ កនុងឆថ្ងរពញបូណ៍្ម ី
ដូចជារពះរាជារទង់បដិបត្តិន្ដរ ។ រោរ ះ ទ ីរ ះបាលមាល
រ ចកតីគិត្ោ៉ងរលះថា ឥ ូវរលះ ទ ុំងមហារាជលិងមហាជល
របរពឹត្ត មាទលអងគឧរបា ថ្ (ោ៉ងរលះរ ើយ) អាត្មម អញក៏
គបបរីបរពឹត្ត មាទលអងគឧរបា ថ្ កនុងឆថ្ងឧរបា ថ្ទ ុំងឡាយ 
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ទ ីរ ះ ក៏បាលរ្វើោ៉ងរ ះបាលរកាឧរបា ថ្ ីលបរ ុិទធ 
លអ (លុះរពលស្លល ប់រៅ)ក៏បាលរៅរកើត្កនុងស្លថ ល ួគ៌ ជាល់ 
ត្មវត្តិងសវលិៗរៅកនុង ុគតិ្ទ ុំងឡាយរ ះឯង (លុះមកដល់)
ពុទធុបាទកាលរលះ ក៏បាលមករកើត្រៅកនុងរត្កូលរ ដឋីរៅ 
រកុងស្លវត្ថី លុះបាលដឹងកតីរ ើងរ ើយ បាលស្លត ប់្ម៌កនុង ុំណាក់
រប ់រពះរថ្របីោចារា រផតើមចររមើលវបិ ស  មិលអាចញុុំងឱយ
វបិ ស រ ះដល់ទីបុំផុត្បាល (រោរ ះរពះបោចារារថ្រ ី រជាប
អាការៈចិត្តរប ់ ង រទើបបាលឱយឱវាទដល់ ងបាលត្មុំងរៅកនុង
ឱវាទរប ់រពះរថ្ររី ះ  ងក៏បាល ររមចរពះអរ ត្ត រពម
រោយបដិ មភិទទ ុំងឡាយ ររ ះរ តុ្រ ះ រោករទើបរ ល
ទុកកនុងអបទលថា៖ 
 រៅកនុងលគរពលធុមតី្  មាលរពះមហាកសរត្មួយរពះអងគរទង់
រពះ មពលធុម រស្លយរាជយកនុងលគរពលធុមតី្ រពះអងគរកា
ឧរបា ថ្កនុងឆថ្ងរពញបូណ៍្មី ។  ម័យរ ះ ខញុ ុំជាកុមភទ ីរៅ
កនុងទីរ ះ ខញុ ុំបាលរឃើញរ   រពមទ ុំងរពះរាជារ ើយ ក៏បាល
គិត្ោ៉ងរលះថា  ូមបរី តចក៏រទង់លះបង់រាជ មបត្តិរ ើយ រកា
ឧរបា ថ្ កមមរ ះពិត្ជារបកបរោយផល បាលជាពួកជលរកី
រាយរ ើយ ។ ខញុ ុំពិចារណាលូវទុគគតិ្ផង លូវរ ចកតីរកីរកផង រោយ
ឧបាយឆលរបាជាញ  ក៏ញុ ុំងចិត្តឱយរកីរាយ រ ើយរកាឧរបា ថ្ ។ 
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លុះខញុ ុំរកាឧរបា ថ្ កនុងស្ល  ឆលរពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់
រ ើយ (ខញុ ុំក៏បាលលូវរប ់ទ ុំងរលះគឺ)៖  

ខញុ ុំក៏បាលរៅរកើត្កនុងឋាលត្មវត្តិងស រោយកុ លកមមន្ដល
ខញុ ុំរ្វើលអរ ះឯង មាលកុំព ់រៅខាងរលើមួយរោជល៍ របោប់
រោយផទះកុំពូលដ៏របរ ើរ មាលអា លៈ្ុំ អិត្ស្លអ ងលអរ ើយ ។ 
រ ីអបសរមួយន្ ល ន្ត្ងបររមើខញុ ុំ ពវៗកាល ខញុ ុំរុងររឿងកលលង
រលើ រទវត្មទ ុំងឡាយដឆទ ពវៗកាល ។ 
 ខញុ ុំបាលជាមរ  ីឆលរទវរាជ ៦៥ ដង បាលជាមរ  ីឆល
រ តចចរកពត្តិ ៣៦ ដង ខញុ ុំមាលពណ៌្ដូចមា ន្ត្ងអរ ទ លរៅ
កនុងភពទ ុំងឡាយ ខញុ ុំជាញ្ច្ តីរបរ ើរកនុងទីទ ុំងពួង រលះជាផលឆល
ឧរបា ថ្ ។ 
 ខញុ ុំន្ត្ងបាលលូវវត្ថុទ ុំងពួងរលះគឺ ោលដុំរ ីោលរ ះ ោល
រថ្ទ ុំងអ ់ រលះជាផលឆលឧរបា ថ្ ។ 
 ខញុ ុំបាលលូវវត្ថុទ ុំងពួងជាវកិារៈឆលមា  ជាវកិារៈឆលរបាក់ ជា
វកិារៈឆលន្កវផលិត្ ជាវកិារៈឆលន្កវមាលពណ៌្រក ម (ទុំងអ ់
រលះជាផលឆលឧរបា ថ្) ។ 
 ខញុ ុំបាលលូវវត្ថុទ ុំងពួង គឺ មពត់្រការ យយពញ្ច្ តលិង មពត់្ 
កមពល់ផង  មពត្ ់ុំបករឈើផង លិង មពត្់អុំរបាះផង  មពត្់កមពល់
មាលត្ឆមលដ៏ររចើលផង (ទុំងអ ់រលះជាផលឆលឧរបា ថ្) ។ 
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 ខញុ ុំបាលលូវវត្ថុទ ុំងពួងរលះ គឺបាយ ទឹក ខាទលីយៈ  មពត់្ 
លិងរ   លៈ រលះជាផលឆលឧរបា ថ្ ។ 
 ខញុ ុំបាលលូវវត្ថុទ ុំងពួងរលះ គឺររគឿងរកអូបដ៏របរ ើរ លិង
ផ្កា ករមង លុំអិត្ រមាប់ោប រលះជាផលឆលឧរបា ថ្ ។ 
 ខញុ ុំបាលលូវវត្ថុទ ុំងពួងរលះ គឺផទះមាលកុំពូលរបាស្លទ
មណ្ឌ លរបាស្លទ មាលដុំបូលរលីង លិងគុហា រលះជាផលឆល
ឧរបា ថ្ ។ 
 ខញុ ុំមាលអាយុ ៧ ឆ្ន ុំ អុំពីកុំរណ្ើ ត្បាលចូលរៅកាល់ផនួ  មិល
ទល់បាលកលលះន្ខផង ក៏បាល ររមចរពះអរ លត ខញុ ុំមាលអា វៈ
ទ ុំងពួងអ ់រ ើយ ឥ ូវរលះ ភពថ្មីមិលមាលរទៀត្រ ើយ ។  

កនុងកបបទី ៩១ អុំពីកបបរលះ ររ ះរ តុ្ន្ដលខញុ ុំបាលរ្វើ
កុ លកនុងកាលរណាះ ខញុ ុំមិលន្ដលស្លគ ល់ទុគគតិ្ រលះជាផលឆល
ឧរបា ថ្ ។ 

កិរល ទ ុំងឡាយ ខញុ ុំបាលដុត្បុំផ្កល ញរ ើយ ភពទ ុំងពួង 
ខញុ ុំបាលដករចាលរ ើយ ខញុ ុំជាអនកមិលមាលអា វៈ ររ ះបាលកាត់្
ចុំណ្ងដូចជារមដុំរកីាត់្ផ្កត ច់លូវទលលីង ។ 

ឱ ! ខញុ ុំមកលអរ ើយ កនុង ុំណាក់ឆលរពះពុទធដ៏របរ ើរ វជិាជ  
៣ ខញុ ុំបាល ររមចរ ើយ ស្ល  រប ់រពះពុទធ ខញុ ុំបាលរ្វើរ ើយ។ 
បដិ មភិទ ៤  វរិមាកខ ៨   លិងអភិញដ  ៦ រលះ    ខញុ ុំបាលរ្វើឱយជាក់ 
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ចា ់រ ើយទ ុំងស្ល  រប ់រពះពុទធខញុ ុំក៏បាលរបតិ្បត្តិរ ើយ ។ 
រោ ររមចរពះអរ ត្តរ ើយ ពិចារណាការបដិបត្តិរប ់

ខលួលបាលរ លោថាទុំងរលះជាឧទលថា៖ 
អាត្មម អញ មិលបាលរ ចកតី ងប់រមាង ប់ចិត្ត មិលលុះកនុង

អុំណាចភាវ ចិត្ត បាលរចញរៅខាងររៅអុំពីលុំរៅ ៤ ដង ៥    
ដង ។ អាត្មម អញរ ះបាលចូលរៅរកភិកខុ លី ន្ដលអាត្មម អញគួរ
រជឿ(បោចារារថ្រ)ីភិកខុ លីរ ះ បាល ន្មតង្ម៌ គឺខលធ អាយត្លៈ 
ធាតុ្ ដល់អាត្មម អញ ។ លុះអាត្មម អញបាលស្លត ប់្ម៌រប ់រោក 
ត្មមទុំលងន្ដលរោកបាលររបៀលរបរៅ អាត្មម អញក៏ន្ឆអត្រោយ 
បីតិ្ លិង ុខ អងគុយរលើបលល័ងាមួយអ ់ ៧ ឆថ្ង ។ កនុងឆថ្ងទី ៨ 
អាត្មម អញបាលទមាល យគុំលរងងឹត្ គឺរមា ៈរ ើយ  ណ្តូ ករជើង
ទ ុំងគូ ។ 
 បណាត បទទ ុំងរ ះ បទថា ស្ល ភិកខុលី ឧបាគចឆ ឹ ោ រម 
 ទធ យិកា អ ុ រ ចកតីថា ភិកខុ លីណាន្ដលខញុ ុំគបបរីជឿគឺមាលវាចា
គួររជឿ ខញុ ុំរ ះចូលរៅជិត្គឺចូលរៅរកភិកខុ លីរ ះ  ងរ ល
 ុំរៅយករពះបោចារារថ្របីាលីថា ស្ល ភិកខុលី ឧបគចឆ ិោ រម 
ស្ល្យិកា ដូចរលះក៏មាលខលះ រ ចកតីថា ភិកខុ លីណារ្វើរបរោជល៍ 
រប ់ខលួលឱយ ររមចដល់ខញុ ុំ ភិកខុ លីរ ះ គឺរពះបោចារារថ្របីាល 
ចូលរៅរករដើមបអីលុររោះ ។ 
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 បទថា ស្លរម ្មមរទ  ិ ខ ធ យត្លធាតុ្រោ រ ចកតីថា 
រពះបោចារារថ្ររី ះ កាល ន្មតងន្ចកខលធជារដើមថា ពួករលះ
ខលធ ៥ ពួករលះ អាយត្លៈ ១២ ពួករលះ ធាតុ្ ១៨ បាល ន្មតង
្ម៌ដល់ខញុ ុំ ។ 
 បទថា ត្ ា ្មមុំ  ុណិ្ត្មវ ល រ ចកតីថា ស្លត ប់្ម៌ ររឿង
វបិ ស ដ៏លអិត្ ុខុម ន្ដល ន្មតងឱយដល់អរយិមគគ មាលការ
ន្ចកខលធជាខាងរដើម កនុង ុំណាក់រប ់រពះរថ្រ ី ន្ដល ររមច     
បដិ មភិទ ។ 
 បទថា យថា មុំ អលុស្ល ិស្ល រ ចកតីថា ត្មមន្ដលរពះ
រថ្ររី ះររបៀលរបរៅខញុ ុំ កាលបដិបត្តិោ៉ងរ ះ ខញុ ុំបាលញុ ុំងការ
បដិបត្តិឱយដល់ទីបុំផុត្ អងគុយរោយបលល័ងាមួយរ ូត្ ៧ឆថ្ង ។ 
  ួរថា ោ៉ងណា ?   
 រឆលើយថា បទថា បីតិ្ ុខ មបបតិ្ម បាលដល់ ជាអនករពម
ររពៀងរោយបីតិ្  ុខន្ដល ររមចរោយ្ល ។ 
 បទថា អដឋមិោ បារទ បស្លររ ឹត្ រមាកខលធុំ បោលយ 
រ ចកតីថា ទមាល យកងរមា ៈមិលឱយ ល់រោយអរ ត្តមគគ
ទមាល យបលល័ងា ណ្តូ ករជើងរ ើយកនុងឆថ្ងទី ៨, ក៏ការបលលឺឧទលរលះ 
ឯងជាការពាករណ៍្រពះអរ ត្តផលរប ់រពះរថ្ររី ះ ។ 
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សរុបអានិសង្សឧេបាសសីលក្នុង្ឧរតោេេរីេនះ 
 -បាលរៅរកើត្កនុងឋាលត្មវត្តិងស 
 -វមិាលមាលកុំព ់ ១រោជល៍ មាលកុំពូលដ៏របរ ើរ មាល

អា លៈ  អិត្ស្លអ ងរ ើយ 
 -រ ីអបសរ ១ន្ លន្ត្ងបររមើ ពវៗកាល លិងរុងររឿងណា ់ 
  -បាលជាមរ  ីឆលរ តចរទវរាជ ៦៤ ដង 

 -បាលរកើត្ជាមរ  ីរ តចចរកពត្តិ ៣៦ ដង 
 -មាលពណ៌្ដូចមា  ន្ត្ងអរ ទ លរៅកនុងភពទ ុំងពួង 
 -ន្ត្ងបាលវត្ថុទ ុំងពួងរលះ គឺោលដុំរ ីោលរ ះ ោលរថ្ 
 -បាលវត្ថុទ ុំងពួងជាវកិារឆលមា  របាក់ ន្កវផលិក 
 -បាលលូវវត្ថុទ ុំងពួងគឺ រការ យយពញ្ច្ តផង  ុំពត់្កមពល់

ផង  ុំពត្ ់មបករឈើផង  ុំពត្ទិ់ពវផង លិង ុំពត្់ឆមលររចើលផង 
 -បាលវត្ថុទ ុំងពួងគឺបាយ ទឹក ខាទលីយ រ   លៈ 
 -បាលលូវវត្ថុទ ុំងពួង គឺររគឿងរកអូបដ៏របរ ើរ លិងករមង

ផ្កា  លុំអិត្ រមាប់ោប 
 -បាលលូវវត្ថុទ ុំងពួង គឺ ផទះមាលកុំពូល របាស្លទមណ្ឌ ល

របាស្លទមាលដុំបូលរលីង លិងគុហា 
-អាយុ ៧ ឆ្ន ុំ ររមចរពះអរ ត្ត, មិលរៅកាលទុ់គគត្ិ ៩១កបប  
 -បាលលូវវជិាជ  ៣ បដិ មភិទ ៤ វរិមាកខ ៨ លិងអភិញដ  ៦។ 
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សីលេត្បៀបេដាយវរេុ ១០ យ ោង្ 

១-អទគរមា  ីលររបៀបដូចជាថាន ុំរមាង ប់ពិ  ។ 
២-ឱ ថ្ រមា  ីលររបៀបដូចថាន ុំបុំបាត់្ររាគ (ថាន ុំវរិ  

ន្ដលអាចរមាង ប់លូវររាគ គឺកិរល រប ់ ត្វទ ុំងឡាយឱយអ ់រៅ)។ 
៣-ឧទករមា  ីលររបៀបដូចជាទឹកដ៏រត្ជាក់ ថាល ស្លអ ត្ 

(អាចោងជរមះលូវរជាជល រញើ ន្កអលជាររគឿងផ្កអ ប់កនុងកាយ
គឺកិរល )។ 

៤-មណី្រត្លមរ  រ រមា  ីលររបៀបដូចន្កវមណី្មាល
រ ម្ ះថា មរ  រចិិលត្ម (រន្មងលឹងឱយ ររមចលូវរ ចកតីរបាថាន
រគប់ោ៉ង)។ 

៥-  វា រមា  ីលររបៀបដូចជាទូក្ុំ(លឹងអាច ុំឆលងកាត់្
ឱយផុត្អលលុងទ ុំង ៤)។ 

៦- ត្ថវា ល រមា  ីលររបៀបដូចជាររទះរោ(ន្ដលលឹង
អាចអូ ឆលងកាត់្ឱយផុត្អុំពីត្ុំបល់ោច់រ ោល គឺ ជាតិ្ ជរា 
ពា្ិ មរណ្ៈ) ។ 

៧-វាត្ រមា  ីលររបៀបដូចជាខយល់ (ររ ះអាចកមាច ត់្
រចញលូវរភលើងទ ុំង ៣ គឺ រាគៈ រទ ៈ រមា ៈ) ។ 

៨-មហារមឃវុដឋ ិរមា  ីលររបៀបដូចជារមឃរភលៀង្ុំ 
(ររ ះអាច លិងឱយ ររមចលូវរ ចកតីរបាថាន ឆល ត្វទ ុំងពួង) ។ 
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៩-អាចរយិ រមា  ីលររបៀបដូចជាអាចារយ (ររ ះន្ត្ង
ន្ត្ទូ ម លលូវ ិ ស ឱយ ិកាលូវវត្ថុ ន្ដលជាកុ ល) ។ 

១០-រទ ិត្ រមា  ីលររបៀបដូចជាបុគគលន្ដលចងអុល
របាប់ផលូ វ (របាប់ដល់អនកវរងវងផលូ វឱយរៅជួបរបទះលូវផលូ វដ៏រកសម ។ 

(ចាក. គមពីរ ល្ ុំងបរយិត្តិភាគ ២, ) 
 

េរឿង្នាង្លតា 
គុណ្ឆលការរកាឧរបា ថ្ ីលត្មុំងពីរកមងដរាបដល់ចា ់ 
កាលរពះ មាម  មពុទធបរមរគូ  គង់រៅកនុងវត្តមហាវហិារ 

ជាអារាមរប ់អ ថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី  រកុងស្លវត្ថី ។ កាលរណាះ 
មាល្ីត្មមាន ក់រ ម្ ះ ង្ីត្ម ជាកូលរប ់ស្លវត្ថីឧបា ក ។  ង
លត្ម្ីត្មរ ះ ជាញ្ច្ តីមាលរបាជញ ល្  ឆវ រចះដឹងចា ់លូវចាប់
រពះពុទធស្ល  ជាររចើល មាត្មបិត្មររៀបឱយមាលគូស្លវ មីភរោិ កនុង 
រពលន្ដលររៀបអាវា មងគលរ ះ បាលលិមលតរពះ ងឃមាលរពះ
ពុទធជារបធាលរៅថាវ យភត្ត លុះររៀបមងគលការរួចរ ើយក៏បចសជូ ល 
ឱយរៅរៅកនុង ុំណាក់មាត្មបិត្មរកមង ។  ងលត្មជាញ្ច្ តីមាលលូវ
មារោទលអរតឹ្មរតូ្វខិត្ខុំរបតិ្បត្តិបររមើស្លវ មី លិងមាត្មបិត្មរកមក
រោយរោរព ទុំងមាលចិត្តអាណិ្ត្អា ូរដល់ទ កមមរប ់ ង 
ន្ត្ងន្ចកចាយ មពត្ស់្លវអាវឆ ប មាូបចុំណី្ដល់ទ កមមករររឿយៗ 
រវោឆថ្ងឧរបា ថ្  ងបាលរកាលូវឧរបា ថ្ ីលជាលិចចពុុំន្ដល
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ខាលរ ើយ ។ ឯមាត្មបិត្មរកមករឃើញកូលរបស្ល មាលចរោិ
មារោទលអដូរចាន ះ ក៏មាលរ ចកតីរ ឡាញ់រពញចិត្តជាទីបុំផុត្ 
ររ ះជាអនកមាល ទធ រជះថាល កនុងរពះពុទធស្ល  ដូចោន  ។ កនុង
កាលជាខាងររកាយមក ងលត្មរ ះក៏រ្វើមរណ្កាលរៅ បាល 
រៅរកើត្ជា្ីត្មរប ់រ តចរវ សវណ័្  ស្លថ លចាតុ្មមហារាជិកា
រទវរោក មាលរ ម្ ះថា លត្ម ដូចជារ ម្ ះកនុងស្លថ លមលុ ស ។ 
ឯរពះបាទរវ សវល័រ ះមាលរពះរាជ្ីត្ម ៥ រពះអងគ គឺ ងលត្ម 
១  ជាជ  ១ បវរា ១ អចឆិមុតី្ ១  ុរត្ម ១ ។ កាលរបើ ង្ីត្មទ ុំង 
៥ រលះរកើត្រ ើយ ការទវរាជ ក៏ ុំយករៅកាល់ស្លថ លត្មវត្តិងស ឱយ
រ្វើជាបាទបរចិារកិារប ់រពះអងគរ ើយ ន្ត្ងឱយ ងទ ុំង ៥ រលង
របា ុំទត្រាល់ៗឆថ្ង ។ ឆថ្ងមួយ្ីត្មទ ុំង ៥ បាលជន្ជកោន ថា រយើង
ទ ុំងអ ់ោន រលះ អនកណារាុំររចៀងពីររាះលអជាងរគ  ងមួយថា 
ខលួលរោល់របើ,  ងមួយរទៀត្ថា ខលួលរោល់របើជាង, ជន្ជកមិលោច់
ររ ច ក៏ ុំរៅថាវ យបងគុំរពះបាទរវ សវណ័្ជាបិត្ម រ ើយទូល
 ួរថា បពិរត្រពះបិត្ម  ងខញុ ុំទ ុំង ៥ រូបរលះ  ងណារាុំររចៀង 
លអពីររាះជាងរគ ?  
 រពះបាទរវ សវណ័្ បាលឮរពះរាជ្ីត្ម ួរដូរចាន ះរ ើយក៏
របាប់ថា មាន លកូល មាល ញ់ឱពុក របើ ងចង់ដឹងចូរ ុំោន រៅរា ុំ
ររចៀងកនុងទីរបជុុំឆលរទវត្មន្កបរមាត្់រ ះអរ ត្ត្ត  ឆរពរ ម លត 
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ឯរណាះ រទើបដឹងរបាកដបាល ។ រពះរាជបុរតី្ទ ុំង ៥ អងគក៏បាល
 ុំោន រៅរា ុំររចៀងន្កបរមាត់្រ ះអរ ត្ត្ត ត្មមរពះរាជបញជ រប ់
បិត្ម ។ កនុងរពលរ ះរទវត្មទ ុំងឡាយ បាលដឹងលូវដុំណឹ្ងរ ះ
រ ើយ ក៏ឈូឆររៅរបជុុំោន  រៅឆរពរ ម លតររចើល មីររដរោ 
រពញឆរពទ ុំងមូល ។ រពលរ ះរពះរាជបុរតី្ក៏រ ើងរា ុំររចៀងមតង
មាន ក់ៗ ដរាបដល់អ ់ ៤  ក់ រៅ ល់ន្ត្ ងលត្មមួយពុុំទល់
ររចៀង កាលរបើ្ីត្មទ ុំង ៤ រ ះ ររចៀងចប់រ ើយ ពួករទវត្មទ ុំង 
ឡាយក៏រៅស្លង ត់្ឈឹង ឥត្ឮ ូរ ពទស្ល្ុការរ ើយ ។ ប ទ ប់ពី
រ ះមក ងលត្មក៏ររកាករ ើងរា ុំន្រ កររចៀង មាល រមលងពីររាះ    
ឮន្ណ្លរពញឆរពរ ម លតទ ុំងមូល លុះរា ុំររចៀងចប់រ ើយពួក
រទវត្មទ ុំងឡាយ ក៏ន្រ កឱយពរ ពទស្ល្ុការ ោល់ឮកររកើក 
ញប់ញ័ររពញឆរពរ ម លត ។ លុំោប់រ ះ ង ុរត្ម ជារពះ
រាជបុរតី្រៅបងអ ់ លឹករ ងើចអស្លច រយកនុងចិត្ត រទើប ួររៅ ងលត្ម 
ជាបងថា បងបាលរ្វើបុណ្យដូចរមតចពីជាតិ្មុល បាលជាមាលរូបលអ 
មាល រមលងពីររាះ មាលរបាជាញ ររចើល ?  ងលត្មរបាប់ថា បាលជា
បងមាលរូបលអ មាល រមលងពីររាះ  មាលរបាជាញ ររចើលដូរចនះ កាលពី
ជាតិ្មុលបងបាលរកាឧរបា ថ្ ីល ត្មុំងពីរកមងរ ូត្ដល់ចា ់
ពុុំន្ដលឱយោច់្លុះធាល យមតងរ ើយ ។ 
 



88              ីលមយៈ   
គាថាេោលអំពីអានិសង្សសីល 

ោសម្ន កុលបុតាត នំ  បតិដ្ឋា  នតថិ យ ំវនិា 
អានិសំសបរមិ្ចឆទំ តសស សីលសស ម្កាវម្ទ ។ 
ទីពឹងឆលកុលបុត្តទ ុំងឡាយកនុងស្ល  មិលមាល ររ ះ

រវៀរចាកលូវ ីលណា លរណាគបបរី លលូវការកុំណ្ត់្អាលិ ងស
ឆល ីលរ ះបាល ។ 

ន គង្ខគ  យមុនាវាបិ សរភ ូវា សរសសត ី
និននគា វាចិរវតី មហី វាបិ មហានទី។ 
សកកុ ណនតិ វមិ្ោម្ធតុំ តំ មលំ ឥធ បាណិនំ 
វមិ្ោធយតិ សតាត នំ យ ំម្វសីលជលំ មលំ។ 

  ទឹងគង្កគ កតី យមុ កតី  រភូកតី  រ សតី្កតី អចិរវតី្កតី ម ីកតី 
 ុទធន្ត្ជា ទឹងោ៉ង្ុៗំ  ក៏មិលអាចរដើមបលឹីងជរមះលូវមលទិលរប ់
 ត្វទ ុំងឡាយកនុងរោករលះបាលរ ើយ មាលន្ត្ទឹករ លគឺ ីល
រលះឯងរ ើយ ។ 

ន តំ សជលទា វាតា ន ច្ចបិ ហរនិទនំ 
ម្នវ ហាោ ន មណម្យា ន ចនទកិរណង្ កោ 
សមយនតីធ សតាត នំ បរឡិាហំ សុរកខិ ត ំ
យ ំសម្មតីទំ អរយិ ំសីលំ អចចនតសីតលំ។ 

 ខយល់ទ ុំងឡាយ ន្ដលរបកបរោយទឹកកតី ខលឹមចលទល៍រក ម 
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កតី ន្កវមុកាត ហារទ ុំងឡាយកតី ន្កវមណី្ទ ុំងឡាយកតី រ មីឆលរពះ
ចលទល៍ដ៏ទល់កតី មិលអាចលឹងរមាង ប់លូវរ ចកតីរក ល់រកហាយរប ់
 ត្វទ ុំងឡាយកនុងរោករលះបាលរ ើយ មាលន្ត្ ីលដ៏របរ ើរ 
ន្ដលបុគគលរកា ីលរ ើយរោយរបឆព ជាគុណ្ជាតិ្រត្ជាក់ 
ោ៉ងឆរកន្លងរលះ រទើបអាចរដើមបរីមាង ប់បាល ។ 

សីលគនធសម្ម្ម គម្នាធ   កុម្តា នាម ភិវសិសតិ 
ម្យា សមំ អនុវាម្ត ច បដិវាម្ត ច វាយតិ។ 

 កលិលឯណាផាយរៅរ មើ កនុងទីបរណាត យខសល់ លិងរចា ់
ខសល់ កលិលរ ះរ មើរោយកលិល គឺ ីលលឹងមាលមកអុំពីណា ។ 

សគាគ ម្ោហណម្ោបាណំ អញ្ោំ  សីលំសមំ កុម្តា 
ទាវ រ ំវា បន និ វ្ ន    នគរសស បម្វសម្ន ។ 

 ្មមជាតិ្ដឆទន្ដលជាជរណ្តើ រ  រមាប់រ ើងរៅកាល់ស្លថ ល
 ួគ៌ ឬថា ទវ រ រមាប់ញុ ុំងជលឱយចូលរៅកាល់លគរ គឺលិ វ លឱយ
រ មើរោយ ីលលឹងមាលមកអុំពីណា ។ 

អតាត នុវាទាទិភយ ំ  វទិធំសយតិ សពវម្ោ 
ជម្នតិ កិតតឹ ហាសញ្ច  សីលំ សីលវតំ សទា។ 

  ីលឆលបុគគលអនកមាល ីលទ ុំងឡាយ រន្មងកមាច ត្ល់ូវ
ភ័យទ ុំងពួង មាលអត្មត លុវាទភ័យជារដើម រោយ ពវរគប់ន្ត្ង
ញុ ុំងកិត្តិ ័ពទ លិងរ ចកតីរកីរាយឱយរកើត្ ពវកាល ។ 



90              ីលមយៈ   
គុណានំ មលូភតូសស ម្ទាោនំ ពលឃាតិម្នា 
ឥតិសីលសស វមិ្ញោ យយ ំអានិសំសកថាមុខំ។ 

 របធាលឆល កយរ លលូវអាលិ ងសរប ់ ីល  ន្ដលជា
មូលរ តុ្ឆលគុណ្ទុំងឡាយ ជាររគឿង មាល ប់លូវកមាល ុំងឆលរទ 
ទុំងឡាយ បណ្ឌិ ត្គបបរីជាបត្មមលយ័ន្ដលបាលរ លមករលះចុះ។ 

តសស បាោទិកំ ម្ហាតិ បតតចីវរធារណំ 
បពវជ្ជជ  សផោ តសស យសស សីលំ សុនិមមលំ។ 

  ីលឆលភិកខុណាមាលមលទិលអ ់រ ើយ (បរ ុិទធិស្លអ ត្) ការ
រទរទង់ចីវរឆលភិកខុ រ ះ រន្មង ុំមកលូវរ ចកតីរជះថាល បពវជាជ រប ់
រោក រន្មងមាលផលររចើល ។ 

អតាត នុវាទាទិភយ ំសុទធសីលសស ភិកខុ ម្នា 
អនធការ ំវយិ រវ ិហទយ ំនាវគាហតី។ 

 ភ័យអត្មត លុវាទភ័យជារដើម ន្ត្ងមិលធាល ក់ចុះកាល់ ឫទយ័ 
ឆលភិកខុ ន្ដលមាល ីលបរ ុិទធ ដូចជារពះអាទិត្យន្ដលមិលធាល ក់ចុះ
កាល់ទីងងឹត្ ។ 

សីលសមបតតិយា ភកិខុ  ម្ោភម្មម្នា តម្បាវម្ន 
បភាសមបតតិយា ចម្នាទ  គតម្ណ វយិ ម្ោភតិ។ 

 ភិកខុលអកនុងឆរពគឺត្បៈ ( ភាពញុុំងកិរល ឱយរៅត  គឺ ីល) 
ររ ះបរបូិណ៍្រោយ ីល ដូចជារពះចលទន្ដលលអកនុងរ ទប់ឆល 
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រមឃ ររ ះដល់រពមរោយរ មី ។ 
កាយគម្នាធ បិ បាមុជជំ សីលវនតសស ភិកខុ ម្នា 
កម្ោតិ អបិ ម្ទវានំ សីលគម្នធ កថាវកា។ 

  ូមបកីលិលកាយរប ់ភិកខុមាល ីល ន្ត្ងរ្វើរ ចកតីរកីរាយ
ដល់រទវត្ម លិងមលុ សទ ុំងឡាយចាុំរ លរៅថ្វីកនុងកលិលឆល ីល ។ 

សម្ពវសំ គនធជ្ជតានំ សមបតតឹ អភិភុយយតិ 
អវឃិាតី ទសទិោ សីលគម្នាធ  បវាយតិ។ 

 កលិលរប ់ ីល ន្ត្ងរគបលូវ មបត្តិឆលគលធជាតិ្ទ ុំងឡាយ 
ទ ុំងពួងបាល ន្ត្ងផាយរៅកាល់ទិ ទ ុំង ១០ ឥត្រទើ ទល់ ។ 

អបបកាបិ កតា កោ សីលវម្នត មហបផោ 
ម្ហានតីតិសីលវា ម្ហាតិ បជូ្ជសកាក រភាជនំ។ 

  កាា រៈន្ដលទយករ្វើរ ើយកនុងអនកមាល ីល រ ម្ ះថា 
 ូមបមីាលរបមាណ្តិ្ចក៏មាលផលររចើល ររ ះអនកមាល ីលជា
ភាជលៈ  រមាប់ទទួលររគឿង កាា រៈបូជា ។ 

សីលវនតំ ន ម្្ធនតិ អាសវា ទិដាធមមិកា 
សមបោយិកទុកាខ នំ មលំូ ខណតិ សីលវា។ 

 អា វៈទ ុំងឡាយរបរពឹត្តរៅកនុងបចចុបបលន របៀត្របៀលអនក
មាល ីលមិលបាល បុគគលមាល ីលន្ត្ងជីករ ុំរលើងលូវឫ គល់ឆល
រ ចកតីទុកខទ ុំងឡាយ ន្ដលរបរពឹត្តរៅកនុងខាងមុខ ។ 
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យា មនុម្សសសុ សមបតតិ យាច ម្ទម្វសុ សមបទា 
ន ោ សមបននសីលសស ឥចឆម្តា ម្ហាតី ទុលលម្តា។ 

  មបត្តិណាកនុងមលុ សរោក លិង មបត្តិណា កនុងរទវរោក 
 មបត្តិរ ះ កាលអនកមាល ីលបរបូិណ៌្របាថាន  រ ើយមិលន្មល
ជារប ់បាលរោយរករទ ។ 

អចចនតសនាត  បន ឃា អយ ំនិ វ្ នសមបទា 
សមបននសីលសស មម្នា តម្មវ អនុធាវតី។ 

 លិ វ លរលះ នឹងឯង ន្ដលមាលរ ចកតី ងប់កនុងទីបុំផុត្ឆរក 
រពក ចិត្តរប ់បុគគលមាល ីលបរបូិណ៌្រ ើយន្ត្ង ទុះរៅកាល់
លិ វ ល មបត្តិរ ះឯង ។ 

សពវសមបតតិមលូមហិ សីលមហិ ឥតិ បណឌិ ម្តា 
អម្នកាការម្វាការ ំអានិសំសំ វភិាវម្យ។ 

 រពះរោោវចរកុលបុរត្ ជាបណ្ឌិ ត្គបបចីររមើលលូវអាលិ ងស 
ដ៏រដរោ រោយអាការៈជាអរលកកនុង ីល ន្ដលជាមូលឆល មបត្តិ
ទុំងពួងឱយវរិ  រ ើយ ត្មមល័យន្ដលបាលរ លមករ ើយ
រោយបការៈដូរចនះ ។ 
 

(ចាក.គមពីរវ ុិទធិមគគបាលីភាគ ១, ទុំព័រ ១០០) 
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បុរគលត្បក្បេដាយធម៌ ១០ ត្បការ េឡើង្ាថោនសួរ៌  
ដូចេរនាំយក្េៅរមកល់ទុក្ 

រៅកនុងយថាភត្ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៥១ ទុំព័រ ១៦៦ 
រពះមាលរពះភាគ រទង់រត្ម ់្ម៌ន្ដល ុំឱយរកើត្ឋាល ួគ៌ជាមួយ
ភិកខុទ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលរបកបរោយ្ម៌ ១០ របការ
រលះ លឹងរៅរកើត្ឯស្លថ ល ួគ៌ ដូចជារគ ុំយករៅដុំកល់ទុក ។  
្ម៌ ១០ ោ៉ងរត្ើអវីខលះ ។ 

១- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ លះបង់    
បាណាតិ្បាត្ រវៀរចាកបាណាតិ្បាត្ មាលអាជាញ ោក់ចុះរ ើយ
មាលររគឿង ញ្ច្ស្លត ោក់ចុះរ ើយ ជាអនករអៀលខាម  ដល់លូវរ ចកតី
អាណិ្ត្អា ូរ អនកមាលរ ចកតីអលុររោះរោយរបរោជល៍ដល់
 ពវ ត្វ ។ 

២- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ លះបង់ 
អទិ ន ទល រវៀរចាកអទិ ន ទល ជាអនកមិលលួចរទពយរគ ន្ដលជា
ររគឿងឧបករណ៍្ គឺ មបត្តិឆលបុគគលដឆទន្ដលជារទពយឋិត្កនុង 
រ ុកុកតី ឋិត្រៅកនុងឆរពកតី ន្ដលរគមិលឱយ រ លគឺការលួច ។ 
 ៣- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ លះបង់ 
ការម ុមិចាឆ ចារ រវៀរចាកការម ុមិចាឆ ចារ អនកមិលដល់លូវការ
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របរពឹត្តកលលងចុំរ ះញ្ច្ តីទ ុំងឡាយ ន្ដលមាលមាត្មរកា បិត្ម
រកា បងបអូលរបុ រកា បងបអូលរ ីរកា ញតិ្រកា ្ម៌រកា ជា
ញ្ច្ តីមាលបតី មាលអាជាញ (កុំណ្ត់្ទុក)រោយរហាចរៅ  ូមបនី្ត្ញ្ច្ តី
ន្ដលរគបុំ ក់ករមងផ្កា  ។ 
 ៤- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ លះបង់
លូវមុស្លវាទ រវៀរចាកមុស្លវាទ រទះបីឋិត្រៅកនុងររាងកតី ឋិត្រៅ
កនុងបរ ័ិទកតី ឋិត្រៅកនុងកណាត លឆលញតិ្កតី ឋិត្រៅកនុងកណាត ល
រ លីយ៍កតី ឋិត្រៅកនុងកណាត លឆលរាជរត្កូលកត ី ន្ដលរគ ុំមក
 ួរជាស្លកសថីា ន្ល៎បុរ រអើយ ចូរអនកចូលមកអាយ អនកដឹងលូវ
រ តុ្ណា ចូរលិោយរបាប់លូវរ តុ្រ ះ បុរ រ ះកាលមិល  
ដឹងលិោយថា ខញុ ុំមិលដឹងក៏មាលកាលដឹងលិោយថា ខញុ ុំដឹងក៏មាល 
កាលមិលរឃើញលិោយថា ខញុ ុំមិលរឃើញក៏មាល កាលរឃើញ 
លិោយថា ខញុ ុំរឃើញក៏មាល ជាអនកមិលរ លលូវ កយកុ កទ ុំង
ដឹងខលួលដូរចនះ ររ ះរ តុ្ឆលខលួលកតី ររ ះរ តុ្ឆលបុគគលដឆទកតី 
ររ ះរ តុ្ ុំណូ្ក គឺអាមិ ៈ បលតិចបលតួចកតី ។ 

៥- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ លះបង់
លូវបិ ុណាវាចា រវៀរចាកបិ ុណ្វាចា ឮ កយអុំពី ុំណាក់ជល
រលះរ ើយ មិល ុំរៅរបាប់ជលឯរណាះរដើមបលឹីងបុំន្បកជលទ ុំង
រលះ ឬឮ កយអុំពី ុំណាក់ជលឯរណាះ ជាអនកផសះផាយពួកជល
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ន្ដលន្បកោន  ឬជាអនកទុំលុកបរមុងលូវពួកជលន្ដលរពមររពៀង ជា
អនកររត្កអរកនុងការរពមររពៀង ជាអនកមាលត្ររមកកនុងរ ចកតី 
រពមររពៀង ជាអនករកីរាយកនុងការរពមររពៀង រ លវាចាន្ដលរ្វើ
ឱយរកើត្រ ចកតីរពមររពៀងោន  ។ 

៦- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ លះបង់ 
ផរុ វាចា រវៀរចាកផរុ វាចា ជាអនករ លន្ត្វាចាន្ដលមិលមាល
រទ  ជាវាចារ ួលដល់រត្រចៀក គួរឱយរគរ ឡាញ់ ចូលរៅ
កាល់ ឫទយ័ ជាវាចាអនកបុរ ី ជាទីរ ឡាញ់ឆលជលររចើល ជា មតី
រពញចិត្តឆលជលររចើល ។ 

៧- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ លះបង់
លូវ មផបបោបៈ រវៀរចាក មផបបោបៈ ជាអនករ លរតូ្វត្មម
កាល រ ល កយពិត្ រ ល កយន្ដលជាអត្ថ រ ល កយ
ន្ដលជា្ម៌ រ ល កយន្ដលជាវល័ិយ រ ល កយន្ដលគួរឱយ
រគត្ម ុំងទុកជា កយរតូ្វត្មមកាល របកបរោយររគឿងអាង ជា
វាចាមាលទីបុំផុត្ របកបរពមរោយរបរោជល៍ ។ 

៨- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ ជាអនក
មិលមាលអភិជា ជាអនកមិលគយគល់លូវររគឿងឧបករណ៍្ ន្ដលជា
 មបត្តិឆលបុគគលដឆទថា ឱ ន៎  ររគឿងឧបកណ៍្ន្ដលជា មបត្តិឆល
បុគគលដឆទណា ររគឿងឧបករណ៍្រ ះគបបបីាលមកអញដូរចនះ
រ ើយ ។                                                                                                                                                                                                                               
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៩- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ ជាអនក

មាលចិត្តមិលពាបាទ មាលត្រមិះកនុងចិត្តន្ដលរទ មិលរបទុ តថា
 ត្វទ ុំងឡាយរលះ កុុំឱយចងរពៀរោន  កុុំពាបាទោន  កុុំមាលទុកខ ចូរ
រកាខលួលឱយបាលរ ចកតី ុខចុះ ។ 

១០- មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលខលះកនុងរោករលះ ជាអនក
យល់រត្ូវ រឃើញរ ចកតីមិលវបិត្តិថា ទលន្ដលបុគគលឱយរ ើយ 
មាលផល ការបូជា្ុំមាលផល ការបូជាតូ្ចមាលផល ផលវបិាកឆល
កុ លកមម ន្ដលបុគគលរ្វើលអ លិងអារកក់មាល រោករលះមាល  
រោកខាងមុខមាល មាត្មបិត្មមាលគុណ្  ត្វទ ុំងឡាយជា
ឧបបាតិ្កកុំរណ្ើ ត្មាល  មណ្រ  មណ៍្ទ ុំងឡាយកនុងរោក
រលះ ជាអនករបរពឹត្តលអ របរពឹត្តរតឹ្មរតូ្វរ្វើឱយជាក់ចា ់លូវរោក
រលះ លិងរោកខាងមុខ រោយរបាជាញ ដ៏ឧត្តមរោយខលួលឯង រ ើយ
 ន្មតងរបាប់មាល ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បុគគលរបកបរោយ្ម៌ ១០ ោ៉ង
រលះឯង លឹងរៅរកើត្ឯស្លថ ល ួគ៌ ដូចជារគ ុំយករៅដមាល់ទុក។ 

អនក្ត្បាថានោេសចក្តីសុខ្ ៣ យ ោង្ របបីរក្ាសីល 
រៅកនុង ុខ ូរត្ រពះឆរត្បិដកភាគ ៥៣ ទុំព័រ ៨៩ រពះ

អងគបាលរត្ម ់ អុំពីបុគគលរបាថាន រ ចកតី ុខ គបបរីកា ីល ថា៖ 
ខញុ ុំបាលស្លត ប់មកោ៉ងរលះ         កយល៎ុះរពះមាះលរពះភាគ  
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រទង់រត្ម ់រ ើយ រពះអរ លត ន្មតងរ ើយ ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណ្ឌិ ត្ កាលរបាថាន រ ចកតី ុខ ៣ 

ោ៉ងរលះ គួរន្ត្រកា ីល ។ រ ចកតី ុខ ៣ ោ៉ង រត្ើដូចរមតចខលះ ។ 
១- គឺបណ្ឌិ ត្ គបបរីកា ីលរោយបុំណ្ងថា  ូមឱយ     

រ ចកតី ររ ើរមកដល់អាត្មម អញ 
 ២- គឺបណ្ឌិ ត្ គបបរីកា ីលរោយបុំណ្ងថា  ូមឱយ      
រភាគៈទ ុំងឡាយ រកើត្រ ើងដល់អាត្មម អញ 
 ៣- បណ្ឌិ ត្ គបបរីកា ីលរោយបុំណ្ងថា អាត្មម អញ
លុះដល់ន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់រៅ លឹងរៅរកើត្ឯ ុគតិ្ ួគ៌
រទវរោក ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ! បណ្ឌិ ត្កាលរបាថាន រ ចកតី ុខ ៣ 
ោ៉ងរលះឯង គួរន្ត្រកា ីល ។ លុះរពះមាលរពះភាគ រទង់       
 ន្មតងរ ចកតល៎ុីះរ ើយ ។ រទង់រត្ម ់ោថាព័លធរលះកនុង ូរត្
រ ះថា ៖ 
 សីលំ រម្កខ យយ ម្មធាវ ីបតថយាម្នា តម្យា សុម្ខ 
 បសំសំ វតិតោភញ្ច   ម្បចច សម្គគ បម្ម្មទនំ ។ 
 បណ្ឌិ ត្កាលរបាថាន លូវរ ចកតី ុខ ៣ ោ៉ង គឺរ ចកតី
 ររ ើរ ១ ការបាលរទពយ ១ ការលះរោករលះរ ើយរកីរាយកនុង
ស្លថ ល ួគ៌ ១ គួរន្ត្រកា ីល ។ 
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 អកម្ោម្នាត បិ ម្ច បាបំ កម្ោនតមុបម្សវត ិ
 សង្ កិ ម្យាម្ហាតិ បាបសមឹ អវម្ណាណ  ចសស រហូតិ ។ 
 កាលរបើបុគគលមិលរ្វើបាបរទ ន្ត្រៅរ ពគប់លឹងបុគគលរ្វើ
បាប បុគគលរ ះរតូ្វអនកផងររងគៀ  ររ ះអុំរពើអារកក់ផង ត្ុំណិ្ះ
ដុំរលៀល រន្មងចររមើលរ ើងដល់បុគគលរ ះផង ។ 
 យាទិសំ កុរុម្ត មតតំ យាទិសំ ចុបម្សវត ិ
 សម្វតាទិសម្កា ម្ហាតិ សហវាម្ោ ហិតាទិម្ោ។ 
 បុគគលយកបុគគលន្បបណាជាមិត្តផង រ ពគប់លឹងបុគគល
រ្វើបាប បុគគលរ ះឯងលឹងរបាកដរ មើរោយមិត្តរ ះៗ ររ ះការ
រៅរួមលឹងកាល យ រៅជាន្បបរ ះពិត្ ។ 
 ម្សវម្មម្នា ម្សវម្មនំ  សមជុ ម្ដ្ឋា  សមជុ សំ បរ ំ
 សម្ោ ទុម្ដ្ឋា  កោបំវ អលិតតមុបលិមបតិ ។ 
 បុគគលបាប កាលរបើបុគគលស្លអ ត្ដឆទមករ ពគប់រ ើយ 
បុគគលបាបរតូ្វបុគគលស្លអ ត្(រ ះ) មកភប់រប ពវរ ើយ រន្មង
របឡាក់លូវបុគគលអនកមកភប់រប ពវរ ះ ន្ដលរគមិលបាលរបឡាក់
រោយបាប្ម៌ផង ដូចរពួញដូរចាន ះឯង ។ 
 ឧបម្លបភយា ធីម្ោ ម្នវ បាបសខា សិយា។ 
 អនករបាជញ ររ ះខាល ចការរបឡាក់(រោយបាប) រទើបមិល
យកបុគគលបាបជា មាល ញ់រ ើយ ។ 
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 បតូិមចឆំ កុសម្គគន  ម្យា នម្ោ ឧបនយហតិ 
 កុោបិ បតូិ វាយនតិ ឯវ ំ្លបូម្សវនា។ 
 លរជលខចប់រតី្ អុយរោយចុង បូវ  បូវក៏មាលកលិល អុយ
ផាយរចញរៅោ៉ងណាមិញ ការរ ពគប់លឹងបុគគល លក៏
ោ៉ងរ ះន្ដរ ។ 
 តគគរញ្ច  បោម្សន ម្យា នម្ោ ឧបនយហតិ 
 បតាត បិ សុរភិ វាយនតិ ឯវ ំធីរបូម្សវនា។ 
 លរជលណាខចប់ខលឹមរកស្លន  រោយ លឹករឈើ លឹកឈី ក៏មាល 
កលិលរកអូបផាយរៅ ោ៉ងណាមិញ ការរ ពគបល់ឹងអនករបាជាញ  
ក៏ោ៉ងរ ះន្ដរ ។ 

តោម  បតតបជូម្សសវ ញតាវ  សមាកមតតម្នា 
 អសម្នត នុបម្សម្វយយ សម្នត ម្សម្វយយ បណឌិ ម្តា។ 
 រ តុ្រ ះ បណ្ឌិ ត្ដឹងលូវការ ររមចឆលផលរប ់ខលួល ដូច
ជាកចសច ប់ឆល លឹករឈើ រ ើយមិលគបបរី ពគប់លឹង ពួកអ បបុរ 
រ ើយ គួររ ពគប់ន្ត្លឹងពួក បបុរ  ។ 
 អសម្នាត  និរយ ំម្ននតិ សម្នាត  បាម្បនតិ សុគតិនតិ។ 
 ររ ះពួកអ បបុរ  ន្ត្ង ុំរៅកាល់លរកពួក បបុរ 
ន្ត្ងញុ ុំង ត្វឱយរៅកាល់ស្លថ ល ួគ៌ ។ 
 ខញុ ុំបាលស្លត ប់មករ ើយថា រ ចកតីរលះឯង រពះមាលរពះ
ភាគរទង់រត្ម ់ទុករ ើយ ។ 
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អានិសង្សរបស់សីល 

រៅកនុងបាដលិោមិយ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៥២ ទុំព័រ 
៣៣៧ រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់អាលិ ងស ៥ របការ ឆល
បុគគលមាល ីល ឬបរបូិណ៌្រោយ ីលថា៖ 
 មាន លគ បតី្ទ ុំងឡាយ ! អាលិ ងសឆល ីល មបទ 
បុគគលមាល ីលរលះ មាល ៥ ោ៉ង ។ អាលិ ងស ៥ ោ៉ងរត្ើដូច
រមតចខលះ ។ 
 ឥធ គហបតម្យា សីលវា សីលសមបម្នាន  អបបម្ម
ទាធិរណំ មហនតំ ម្ភាគកខ នធំ អធិគចឆតិ ។ 

មាន លគ បតី្ទ ុំងឡាយ ! កនុងរោករលះបុគគលមាល ីល
ន្ត្ងបាលគុំលររទពយររចើល មាលរ ចកតីមិលរបមាទជារ តុ្ រលះជា
អាលិ ងសឆល ីល មបទ រប ់បុគគលមាល ីលទី ១។ 

បុន ច បរ ំគហបតម្យា សីលវម្តាសីលសមបននសស         
កលាម្ណា កិតតិសម្ទាធ  អពភុ គចឆតិ ។   

មាន លគ បតី្ទ ុំងឡាយ !  មួយរទៀត្ បុគគលមាល ីល     
បរបូិណ៌្រោយ ីល ន្ត្ងមាលកិត្តិ ័ពទដ៏ពិររាះ ខចរខាច យរៅ រលះ
ជាអាលិ ងសឆល ីល មបទរប ់បុគគលមាល ីលទី ២។ 

បុន ច បរ ំ គហបតម្យា សីលវម្តា សលីសមបម្នាន  
យម្ញោ ទវបរសំិ ឧបសង្ កមតិ យទិ ខតតិយបរសំិ យទិ        
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រ្ហមណបរសំិ យទិ គហបតិបរសំិ យទិ សមណបរសំិ 
វោិរម្ទា ឧបសង្ កមតិ អមង្ កភុមូ្តា។ 

មាន លគ បតី្ទ ុំងឡាយ ! មួយរទៀត្ បុគគលមាល ីល    
បរបូិណ៌្រោយ ីល ចូលរៅរកបរ ័ិទណាៗ រទះជាខត្តិយ-
បរ ័ិទកតី រ  មណ្បរ ័ិទកតី គ បតី្បរ ័ិទកតី  មណ្បរ ័ិទ
កតី រន្មងរកលៀវកាល  មិលមាលមុខឱលចុះរលះ ជាអាលិ ងសឆល ីល   
 មបទរប ់បុគគលមាល ីលទី ៣។ 

បុន ច បរ ំ គហបតម្យា សីលវម្តា សលីសមបម្នាន  
អសមមម្ឡាហ   កាលំ កម្ោតិ។  

មាន លគ បតី្ទ ុំងឡាយ ! មួយរទៀត្ បុគគលមាល ីល      
បរបូិណ៌្រោយ ីល រន្មងមិលរ្វើមរណ្កាលទុំងវរងវង រលះជា
អាលិ ងសឆល ីល មបទ រប ់បុគគលមាល ីលទី ៤ ។ 

បុន ច បរ ំ គហបតម្យា សីលវា សីលសមបម្នាន      
កាយសស ម្ភទា បរមមរណា សុគតឹ សគគំ ម្ោកំ ឧបបជជតិ។  

មាន លគ បតី្ទ ុំងឡាយ ! មួយវញិរទៀត្ បុគគលមាល ីល 
បរបូិណ៌្រោយ ីល លុះន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់រៅ រន្មង    
រៅរកើត្កនុង ុគតិ្  ួគ៌ រទវរោក រលះជាអាលិ ងស ឆល ីល-         
 មបទរប ់បុគគលមាល ីលទី ៥ ។ 
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ឥម្ម ម្ខា គហបតម្យា បញ្ច  អានិសំោ សីលវម្តា 

សីលសមបទាយាតិ។  
មាន លគ បតី្ទ ុំងឡាយ ! អាលិ ងសឆល ីល មបទ

រប ់បុគគលមាល ីលមាល ៥ ោ៉ងរលះឯង ។ 

សីលជាេត្រឿង្ពឹង្ 

 ីលចាត្់ទុកជាស្លព ល  ជាទីមាលយ  កតិ្ុំ 
ចមលងមលុ សរទពរព ម  ឆលងរៅផគុ ុំលិ វ ល យ ។ 
 ីលជាររគឿងរកអូប   ឈងុយឈងបរ់គបកលិលទ ុំងឡាយ 
រទះទីជិត្ឬឆ្ង យ     គង់ផសពវផាយដល់រគប់រពល ។ 
 ីលជាររគឿងរ ោញ់  បោបបលាបរភលើងររាលរាយ 
កិរល ជាររគឿងបណាត ល បាល្ូររស្លលរត្ជាករ់ពម។ 
 ីលន្ត្ងបក់កលលិផសពវផាយ ទិ ដបទ់ ុំងរលើររកាម 
រទ ត មលុ សឥលទរព ម  រគប់លិគមលិងទីឋាល។ 
 ីលជាកចសចប់បាយ  ន្ដលរវចស្លព យរៅត្មមរបាណ្ 
ដុំរណ្ើ របាល ុខស្លលត  ឆលងកាត្់វដត ងារ។ 
 ីលជារ បៀងពិរ    របរ ើររលើ រ បៀង   
ឧមត្ថមភរយើងរាល់ោន   កុំពុងរោមាលអា លន។ 
 ីលជាវា លៈ   របរ ើរ កតិ មអាលលទ 
ជចសជូ ល ត្វោល ល់   ោក់ររត្ើយរត្មយលិ វ លរហាង។ 
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ត្បេយជន៍របស់សលី 

ពួកជលអនកមាល ីល  រជះមលទិលស្លអ ត្ មត្់ មង 
បាលគុណ្ មបត្តិផង  ររចើលកលលង ួ គណ្  ។ 
កិត្តិយ លិងកតិ្តិ ័ពទ   ររ ើររគបទិ់លទិវា 
ពួកមលុ សឬរទ ត   ន្ត្ងឧ ា ៍ជូលពរជ័យ ។ 
 ីលជាលមអខាងរដើម  របធាលរឆនើម្ម៌ដឆទ 
 មា្ិបញដ កត ី           ររមចរោយ ីលទ ុំងអ ់ ។ 
 ីលចាត្់ទុកជា នូល  ជាកុំពូលជ័យជុំលះ 
កនុងរោកោច់រ  ះ  រលះគរឺោយអុំណាច ីល ។ 
រ តុ្រលះអនកទ ុំងឡាយ ចូរខវល់ខាវ យកុុំបីខជិល 
ដុត្ខាត្់ មាអ ត្ ីល  អ ់មលទិល ពវៗកាល ។ 

 

រៃមលធំៃត្ក្ែលង្ៃនឧេបាសេសីល  

ឧរបា ថ្ ីលផូរផង ់  របកបអងគមាលរបា ុំប ី
មលុ សរកមងចា ់របុ រ ី គួរគបបខីុំរកា  ។ 
មាលផលររចើលអរលក  ពិរ  ន្បលកររចើលរបការ 
គួរន្ត្រយើងរគប់ោន   ខុំរការាល់យបឆ់ថ្ង។ 
ទី ១  ម បផល   ន្ដលបាលផតល់ផល្ុំឆរក 
 ូរចូលទ ុំងយប់ឆថ្ង  រកើត្លិ សយ័ខព ់រត្កាល ។ 
ទី ២  មហាលិ ងស  ររចើលផូរផង់មហាស្លល 
ជាទីររត្ករត្អាល  រពះអរយិរគបរ់ពះអងគ ។ 
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ទី៣  មហាជុត្ិរកា  រុងររឿងខទរខាទ រកាល ខាល ុំង 
ជាន្កវឆលុះបញច ុំង  រឃើញ មា្ទិ ុំងបញដ  ។ 
ទី ៤  មហាវបិាផ រៈ  ផាយ ផលូ វមគគផលអស្លច រយ 
ពួកមលុ សឬរទ ត   បាលផោ្ុំទូោយ ។ 
រពះពុទធរត្ម ់បញជ ក ់  លូវភាវៈដ៏្ុំឆរក 
ឧរបា ថ្ ីលរបឆព  ជាបចច័យលិ វ លរហាង ។ 

 

អានិសង្សសីល ៨ 

 ីលមាលអងគរបា ុំប ី  ជលរបុ រ ីរកាផចង ់
 ររមចគុណ្អាលិ ងស  របា ុំរគប់អងគរាល់យប់ឆថ្ង ។ 
ទីមួយ ជួបរប ពវ  គុំលររទពយោ៉ង្ុំឆរក 
 ូរចូលទ ុំងយប់ឆថ្ង  បាលរោយកតមីិលរបមាទ ។ 
ទីពីរ រករ តរ៍ ម្ ះលអ  ន្ត្ងខាច យខចរឥត្ ងបស់្លង ត្ ់
រទះទីកុំបា ុំងបាត្ ់  គង់បកផ់្កត្់កលលិរលើ ផ្កា ។ 
ទីបី ចូលជុុំលុំ   ទីរបជុុំបរ ័ិទណា 
រន្មងន្ត្ងរកលៀវកាល   មិលោកមុ់ខ ុំយុងរ ើយ ។ 
ទីបួល ខលួលចា ់រកមង  មិលវរងវងរភលចមុខររកាយ 
រោយគុណ្ ីលរលះរ ើយ  រ្វើអុំរណាយរពលមរណ្ៈ ។ 
ទីរបា ុំ លុះន្បកធាល យ   រូបរាងកាយឆលរោកអនក 
រៅរកើត្ឋាល ួគ៌ជាក ់   រគប់ជាល់ថាន ក់របាកដរហាង ។ 
រោករលះរឆះ រ ធ  រៅធ   ត្វរោកផារៅត  ររ ះរៅកនុង

ចិត្តខវះរពះ្ម៌ ។ 
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សុខ្ជាផលរបស់អនក្រក្ាសីល 

 បបុរ អនករកា ីល  រជះមលទិលស្លអ ត្ មត្់ចត្់  
វាចាកាយបរ ុិទធ   ោម លវបិត្តិោច់្ លុះធាល យ  ។ 
រន្មងចររមើល ុខ  ចាករទ ទុកខភ័យអលតរាយ 
 ុខស្លលតបាល បាយ  ្ុំទូោយរបា ុំរបការ  ។ 
ទីមួយ បាល ុខស្លលត   រោយពុុំមាលរទ ផត ទ  
ចាកក់ាប់ មាល បោ់ន    ុំមាលរពៀរយូរអន្ងវង ។ 
ទីពីរ បាល ុខស្លលត  រោយពុុំមាលរទ កុំន្ ង 
 មបត្តិរទពយរគឯង  ឆគបុំន្បលងរោយទុចចរតិ្ ។ 
ទីបី បាល ុខស្លលត  រោយពុុំមាលរទ របរពឹត្ត 
ការមអុំរពើកបត្់    ចិត្តស្លវ មីរបពលធរគ ។ 
ទីបួល បាល ុខស្លលត  ពុុំន្ដលមាលរទ ររ ះន្ត្ 
ភូត្ភរកុ កន្ក   ុំឱយរគខូចរបរោជល៍ ។ 
ទីរបា ុំ បាល ុខស្លលត  ពុុំន្ដលមាលរទ តូ្ច 
វ ិ រទពយ ិលរហាច  ស្លម រត្ីខូចររ ះ ុរា ។ 
រលះគជឺាលទធផល  រកា ីលរាល់រវោ 
បាល ុខរគប់ៗ ោន   រទះរៅ រោករលះកតី ។ 
លុះដល់ខលួលស្លល ប់រ ើយ  រទះរៅរស្លយ ុខជាថ្ម ី
កនុងភពរោកដឆទ   ររ ះបចច័យ ីលរលះណា ់ ។ 
លឹងបាល ររមចគុណ្  អាលិ ងសមាលរបា ុំរបការ 
ខាងមុខរបាកដជា  ដូចរបាថាន ពុុំខាលរ ើយ ។ 
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រុណសីល 

ស្ល្ុជលទ ុំងឡាយ  ចូរខវល់ខាវ យ មាអ ត្ ីល 
ជរមះអ ់មលទិល   ពវ ុវលិឱយផូរផង់ ។ 
គឺ រងួមរបយ័ត្ន  ហាត្់ពត្់ចិត្តរបរពឹត្តផចង ់
វាចាកាយត្រមង ់  ឱយរដើររត្ងផ់លូ វ ុចរតិ្ ។ 
លឹងបាល ររមចផល  អាលិ ងសផតល់ពិត្របាកដ 
អនកមាល ីលបរ ុិទធ  ឆ្ប់ចុំ ុត្ទ ុំងឆថ្ងយប់ ។ 
ររ ះអនកន្ដលរៅរកើត្   កុំរណ្ើ ត្ ុគត្ិភព 
ជាស្លថ ល ររមចរគប ់   មបត្តិទិពវររចើលរបការ ។ 
គឺបាលរោយស្លរគុណ្   ីលន្ដលខលួលខុំរកា 
ពាោមស្លងវាចា   កាយរចត្ ស្លអ ត្មត៉្់ចត្់ ។ 
អនកន្ដលបាលកាក់         កប់រោយរភាគរទពយ មបូរកាត ត្ ់
 តុក តមភ ័កតិ មផុត្  ររ ះ ីល ុទធរ ះឯងឆល ។ 
អនកន្ដលដល់លិ វ ល   ុខរកសមកាលតោម លទុកខភយ័ 
រោយស្លរន្ត្បចចយ័   ីលថាល ឆថ្លរលះរបាកដ ។ 
រ តុ្រលះអនកទ ុំងឡាយ របុងររបៀបកាយវាចាចតិ្ត 
ញុ ុំង ីលឱយបរ ុិទធ  ស្លអ ត្មត៉្់ចត្់ ពវៗកាល  ។ 

ឫសរល់របស់សីលត្បំាត្បការ 

 ិរឆិថ្លពិ ិដឋ   ឧបត្ថមភចតិ្តឱយរអៀលខាម   
ទុចចរតិ្ណារបទះ  រវៀររ  ះចាករបរពឹត្ត។ 
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ឱត្តបបៈដូរចាន ះន្ដរ  រ្វើឱយរគភយ័ត្ក ់លុត្ 
អុំរពើបាបទុចចរតិ្  ខលួលរបរពឹត្ត ួ រវោ។ 
អលុទយៈការអាណិ្ត្  អា ូរចិត្ត ត្វ   
ចង់រ ់រគប់ៗោន   គួររចៀ រវៀរកុុំរបៀត្របៀល ។ 
ខលតីការអត្់្មត្ ់  ោប ងាត្់កតីររ ក ល្ ល 
 មបត្តិរទពយរយើងមាល  កុុ្ំ ល ល លអនកដឆទ ។ 
 ត្ិការរលឹក   ស្លម រត្ីលឹងដឹងមឆម 
ទល ីលជាបចចយ័  កុុំគបបរី្វើរត្មះរត្ើយ ។ 
្ម៌ទ ុំងរបា ុំរលុំមាះល  កនុង  ត លលរណារ ើយ 
រទៀត្បាលពុុំខាលរ ើយ  ជាបចច័យរកើត្ ីលបាល ។ 
 ីលពុុំទល់រកើត្កត ី  ន្ត្បចច័យជួយរុញរចាល 
របឹងន្របងរត្មរកើត្មាល   ីលជាស្លព លពិត្របាកដ។ 
 ីលណាមាលរស្លប់រ ើយ  ត្មុំងរៅរោយស្លអ ត្ មត្់ចត្់ 
មិលោចឬ់វបិត្ត ិ  បរ ុិទធរទឹធិរបរ ើររ ើយ ។ 
រ តុ្រលះអនករកា ីល  កុុំបីខជិលរលើកត្រមាើង 
្ម៌ទ ុំងរបា ុំរលះរ ើយ  រទើប ីលរយើងរុងររឿងរហាង ។ 

 

អានិសង្សអង្គសីល 
ខញុ ុំ ូមឱលកាយ  រលើក ត្ថរ ើងថាវ យ  បងគុំវ ទ  
រ ុំលឹករពះគុណ្   រមតចរពះភគវា   ូមជួយឈនះមារ 
    រត្ូវទ ុំងឡាយ ។ 
គុណ្ ីលទ ុំង ៥   ូមជួយន្ថ្ទ ុំ   បិត្បា ុំងរាងកាយ 
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គុណ្ ីល ៨    រ មីររ ងរ យ  ជួយបា ុំងអបាយ 
   ភូមិភយ័លរក ។ 
គុណ្ ីលទ ុំង១០ មូលមករប ពវ   ូមជួយរោះទុកខ 
កុុំឱយខញុ ុំយ ់  ពីឋាលលរក      ជាងជួយឱយ ុខ

បររោករោកយ៍ី ។  
កុុំឱយមាល មង     អ ់ រត្ូវផង   ខលបខាល ចបារមី  
គុណ្ ីលរទរទង់  រគបរ់គង ពវឆថ្ង   ររៀងរាល់ជាត្ ិ
       កុុ្ំ ល ត្រ ើងរហាង ។ 

   កលលិផ្កា ទ ុំងឡាយរកអូបន្មលពិត្ ន្ត្កលិល ីលបរ ុិទធ 
រកអូបជាងផ្កា ទ ុំងរ ះ ។ 

    ីល គឺជាអរយិរទពយដ៏របរ ើរបុំផុត្  រមាប់អភិរ ក
ជីវតិ្ឲយមាលគុណ្ត្ឆមល ។ 

 រោ ច វ ស ត្ុំជីរវ ទុ សរីោ អ មា ិរត្ម 
 ឯកា ុំ ជីវតិ្ុំ រ រយា  ីលវលត ស ្យិរ  ។ 
  បុគគលណារ ់រៅមួយរយឆ្ន ុំ ជាមលុ សរទុ ត ីល មាល
ចិត្តមិលបាលត្មាល់ខាជ ប់ ការរ ់រៅន្ត្មួយន្ថ្ងរប ់រោកន្ដល
មាល ីល មាលការពិលិត្យពិចារណាជារបរកតី្ របរ ើរជាង ។ 
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រមពីរជាឧបក្រណ៍ក្នុង្ការេរៀបេរៀង្េសៀវេៅ 

គមពីររពះឆរត្បិដករប ់ពុទធស្ល លបណ្ឌិ ត្ ព. . ២៥៥៧ 
អដឋកថាពលយល់រ ចកតីឆលគមពីររពះឆរត្បិដក ព. . ២៥២២ 
 គមពីរ ល្ ុំងបរយិត្តិភាគ ១ ២ ព. . ២៥៤៧ 
 គមពីរ្មាម វលី រប ់ភិកខុ  ្មមវរាចារយ 
 គមពីរបរមត្ថរជាតិ្កា បររិចឆទទី ៥ កាលទី ១ ព. .២៥៤០ 
 បុចសដកិរោិវត្ថុ  រោករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥ 
 វច លុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ ជួល ណាត្ ព. .២៥១១ 
 រពមទ ុំងឯកស្លមួយចុំលួលរទៀត្ 
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រពះពុទធោថា 

   ញោ ច វសសសត្ំជីញវ ទុសសីញោ អសមាហិញោ  
  ឯកាហំ ជីវិត្ំ ញសញយោ សីលវនតសស ាយយិញ  ។ 

បុគគលណារ ់រៅមួយរយឆ្ន ុំ ជាមលុ សរទុ ត ីល មាលចិត្ត 
មិលបាលត្មាល់ខាជ ប់ ការរ ់រៅន្ត្មួយន្ថ្ងរប ់រោកន្ដលមាល
 ីល មាលការពិលិត្យពិចារណាជារបរកតី្ របរ ើរជាង ។ 
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