
 
 

 

 
 

ភាវនាមយៈ 
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ភាគទី ៣ 
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ខញុ ុំរពះករុណាអាត្មម ភាព ភិក្ខុសីលបបញ្ញោ ឆៃ សុផលលី  

វត្តនិញរោធវ័ន គល់ទទឹង 
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 រ ម្ ះរ ៀវរៅ ភាវនាមយៈ 
 ររៀបររៀងរោយ ភិកខុ  ីលបបរញដ  ឆឆ  ុផលលី 
 រចញផាយ រលើកទី ១ 
 កាលបររិចឆទ ព. . ២៥៥៧ 
 ទីកន្លលងរ វើ  វត្តលិររោ វល័  គល់ទទឹង ភូមិរកាះរកបី 

 ង្កា ត្់ន្រពកថ្មី ខណ័្ឌ មាលជ័យ រាជធាលីភនុំរពញ 
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 អារមភក្ថា 

រពះអងគរទង់រត្ម ់អុំពី រ ចកតពីាយាម ៤ យ៉ាងគឺ៖ 
១- ុំវរបធាល ពាយាមរបយ័ត្ន មិលឱយបាបរកើត្រ ើងកនុង 

 នាត ល គឺពាយាមអប់រ ុំទូនាម លចិត្តកុុំឱយអកុ លរកើត្រ ើង ។ 
២-បហាលបធាល ពាយាមលះបាបន្ដលរកើត្រ ើងរ ើយ 

គឺអុំរពើមិលលអ ន្ដលមាលកនុង នាត លចិត្ត រត្ូវពាយាមលះបង់រោល ។ 
៣-ភាវនាបធាល ពាយាមញុុំងកុ លឱយរកើត្រ ើងកនុង 

 នាត ល គឺការខិត្ខុំកសាងលូវរ ចកតីលអ អុំរពើលអជាលិចច ។ 
៤-អលុរកខនាបធាល ពាយាមរកាកុ លន្ដលរកើត្រ ើង

រ ើយ មិលឱយសាប ូលយរៅវញិ គឺពាយាមរលឹកររឿយៗលូវ
កុ ល ម៌ន្ដលមាលរ ើយ ។ 

បុណ្យបាលមករោយការទូនាម លអប់រ ុំ អត់្ មត់្   ងាត់្ចិត្តឱយ
 ងប់ បាលដល់ការចររមើល តិ្បបោា ល  មា ិ វបិ សនា រដើមបរី វើ
ឱយចិត្តឋិត្រៅលឹង ឹង  ងប់រមាង ប់ បរ ុិទធសាអ ត្ោកបាបអកុ ល 
រាល់ទរងវើអារកក់រផសងៗ ន្ដលនា ុំឱយចិត្តកករលអក់ រៅ មង ឯទរងវើ
អារកក់ន្ដលរ វើឱយចិត្ត មិល ងប់រនាះមាល ៣ យ៉ាងគឺ៖ 

១-អភិជា គិត្ ុំ ឹងរ ុំឆព លួច ឆក់ បលល់ ចង់បាលរទពយ
 មបត្តិអនកដឆទ ។ 

២-ពាបាទ ការខឹងររកា  រចន្ណ្ល ន្ លី  គុំលុុំគុ ុំគួល 
ចងអាឃាត្ ពាបាទអនកដឆទ ។ 

៣-មិោឆ ទិដា ិការយល់ខុ ោកពីរ តុ្ផលពិត្ ជាក់ន្ តង 



ដូចយល់រឃើញថា ឪពុកមាត យមិលមាលគុណ្ ោម លបុណ្យ ោម លបាប  
ោម លជាតិ្មុល ោម លជាតិ្ររកាយជារដើម ។ 

ការអប់រ ុំទូនាម លរគប ងាត់្ចិត្តរលះ គឺ ុំខាល់ខាល ុំងណា ់ 
ន្ដលអាចរ វើអវីរផសងៗ ឬរោល តីលិយាយអវីបាលក៏រោយសាចិត្ត 
ជាអនកបង្កគ ប់បញជ មក រទើបរ វើ ឬលិយាយ តីរៅរកើត្ របើចិត្តគិត្
ររឿងអារកក់រ ើយ រ ះរ វើទរងវើអវីក៏រោយ រោលលិយាយ តីអវីក៏
រោយ ក៏ ុទធន្ត្អារកក់រៅត្មមចិត្តរនាះ ុំងអ ់អីុចឹងន្ដរ ន្ត្
របើចិត្តគិត្ររឿងលអ ររឿងបុណ្យកុ ល រ ះរ វើអវីកតី លិយាយ តីអវីកតី 
ក៏ ុទធន្ត្លអ ជាបុណ្យកុ ល ុំងអ ់ន្ដរ ដូរចនះរតូ្វខុំរបឹងន្របង
ពាយាមទូនាម លអប់រ ុំរគប ងាត់្ចិត្ត គឺរ វើឱយចិត្តគិត្ន្ត្ររឿងលអៗ  ន្ត្
មាង៉បុ៉រណាណ ះ មួយវញិរទៀត្ ការអប់រ ុំទូនាម ល រគប ងាត់្ចិត្តរលះ
រទៀត្រសាត្ ក៏ជាចុំណុ្ច ុំខាល់បុំផុត្ រៅកនុងរពះពុទធសា នាផង
ន្ដរ ន្ដលអាចជួយឱយបាលរៅដល់រោលរៅចុងររកាយ រនាះគឺ
ជារពះលិោវ ល ។ 

 រ ៀវរៅ ភាវនាមយៈរលះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា លឹងបាលជាផលូ វ ចងអុល 
បង្កា ញអុំពីអាលិ ងសខលះៗ ឆលការរ វើបុណ្យរប ់ពុទធបរ ័ិទ ុំង 
ឡាយ ន្ដលរកើត្អុំពីការចររមើលភាវនា អប់រ ុំ ទូនាម លចិត្ត ។ 

សូមអនុេោទនា !!! 
ឆថ្ង ៨ររាច ន្ខអ សុជ ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. .២៥៥៧ 

ភិក្ខុសីលបបេ្ញោ ៃឆ សុផលលី 



  

បញ្ជីោតិកា 
 បុណ្យរកើត្អុំពីការចររមើលភាវនា . ..... ..... .... ..... ...... ១ 
 ភិកខុពាយាមចុំររ ើលភាវនារន្មងផុត្ោកអា វៈ ម៌ ......  ៣ 

 បុញ្ដវបិាក ូរត្ ... ... ...  ... ... . ... ... ... ..... ... ...  ... ... ...   ៧ 

 លិពវិ  ូរត្ ... ... ...  ... ... . ... ... ... ..... ... ...  ... ... ... ..   ១៣ 

 អា វកខយ ូរត្ ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...    ១៤ 

  មា ិ ូរត្ ... ... . ... ... ... ... . ... ...... ... ...  ... ... ... ...    ១៥ 

 បធាល ូរត្ ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...  ... ... ... ...    ១៩ 

 ទិដាិ ូរត្ ... ... ... ... ... ... ... ..  ... .... ... ... ...  ... ... ... ...    ២០ 

 លិ ទ ត្លទិ ូរត្ ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...    ២១ 

 ភាវនា ូរត្ ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ...  ... ... ... ... ... ...    ២២ 

 ចងាម ូរត្ ... ... ... .... ... ... ... ...  ... ... .. ...  ... ... ... ...    ២៦ 

 អងគ ូរត្ ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... .. ...  ... ... ... ...    ២៧ 

 ររឿងបរលិិោវ លរប ់រពះរោ ិករត្ថរ ... .. ...  ... ... ... ...    ២៨ 

 ឧោា ល ូរត្ ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... .. ...  ... ... ...  ៣៣ 

  ុំវរ ូរត្ ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... .. ...  ... ... ... ..   ៣៤ 

 បធាល ូរត្ ... ... ... ... ... ... ... .. ... .... ... ...  ... ... ... ..    ៣៩ 

 ោរ ូរត្ ... ... ... ...  . ... ... ... ..... ... ... ... ...  ... ... ... ...    ៤២ 

  ីល ូរត្ ... ... ... ..... ....   ... ..... .. ... ... ...  ... ... ... ...    ៤៧ 

 បឋម មមវហិារក ូរត្ ... ...... ... .... ... ... ...  ... ... ... ...    ៥២ 



 បឋមអនាគត្ ូរត្ ... ... .. ... ... ... .... ... ...  ... ... ... ...    ៥៥ 

 ររឿងរពះមហាមិត្តរត្ថរ .. ... ... ... ...  ... ... ...  ... ... ... ...    ៦០ 

 វតិ្មថ រ ូរត្ ... ... ... ... .... ... ... ... ... . ... ... ...  ... ... .. ...    ៦៣ 

 បឋមរ កខ ូរត្ ... ... ... ... ... ... .... ... ... ...  ... ... ... ...    ៦៨ 

 លកខណ្ៈជារដើមរប ់ភាវនាកុ ល  ... ...  ... ... ... ...    ៧០ 

 បដិរកខប ម៌ជារដើមរប ់ភាវនាកុ ល .. ...... ... ... ...   ៧១ 

 អប់រ ុំចិត្ត ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... .. ...  ... ... ... ....    ៧១ 

  មា ិជួយឱយ ងប់  ... ... ... .... ... .. ... ... ... ...  ... ...... ..៧៣ 

 គមពីរជាឧបករណ៍្កនុងការររៀបររៀងរ ៀរៅរលះ  ... ...    ៧៤ 
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 ចិត្តវរិវក ចិត្ត ងប់ ចិត្តសាអ ត្ ចិត្តបរ ុិទធ 
 ចិត្ត ូលយរបកាល់   ូលយកងវល់ 
 ចិត្ត ូលយលិមិត្ត   ូលយជុំោក់ 
 ចិត្ត ូលយកិរល     ូលយរៅ មងគឺរ ់រៅរសាលៗ 

ោម លទមងល់ រ ់រៅ ូរៗោម លចុំណ្ងរួបរតឹ្ 
 មាល ីលបរ ុិទធ  ជាទីពឹង 
 មាលវបិ សនាបញដ    ជាទីរលឹក 
 មាលទិដាិវមុិត្តិ      ជាទីបន្ងអក ។ 



 
ភាវនា 

កូលជាទីរ ឡាញ់ !!! 
កូលរត្ូវ ិកាលូវចុំណុ្ចឆលភាវនា ុំង ៨ រលះគ៖ឺ 
១- បាបរកើត្ពីអារមមណ៍្ណា គបបរី វើចិត្តឱយឃាល ត្ោកពីអារមមណ៍្រនាះ ។ 
២- ចូរររត្កអរកនុងការមិលរ វ របន្   រត្ូវត្មមរកាចិត្តរប ់ខលួល ។ 
៣- ពលលឺភលឺសាវ ងរ មើរោយបញដ មិលមាលរ ើយ ។ 
៤- បញដ នា ុំឱយបាលដឹងលូវគុណ្ត្ឆមលឆលអបបមាទ ម៌ ។ 
៥- រឈើខលឹមរគប់រដើមមិលន្មលបាល ុំកនុងរពលរតឹ្មន្ត្១ឆ្ន ុំរនាះរទ ។ 
៦- ពាយាមលិងអុំណ្ត់្ ជារគូបង្កា ត្់ដ៏ ុំកនុងរោក ។ 
៧- ជីវតិ្គឺការរដើរផលូ វឆ្ង យ រូបរាងកាយជាសាោ ុំណាក់ ។ 
៨- រពលរវោទុំោ ីុអ ់ ពវ ត្វរពម ុំងខលួលរប ់វា ។ 

 
 

3 
 

 



1 

  

 
 

នញោ ត្សស ភគវញោ អរហញោ សោមោសមពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 

3 
ភាវនាមយៈ  

បុណ្យរកើត្អុំពីការចររមើលភាវនា 
កនុងអដាកថាបរមត្ថទីបលីថា រចត្នារប ់អនកពិោរណា

រឃើញចា ់លូវចកខុ  រសាត្ៈ ឃាលៈ ជិវាា  កាយ មលៈ រោយ(ជា
រប ់)មិលរទៀង ជាទុកខ ជាអលត្មត  រោយវបិ សនាមគគន្ដលរោល
រ ើយកនុងបដិ មភិ  ១ រចត្នារប ់អនកពិោរណារឃើញចា ់  
លូវរូប ុំងឡាយ ។ល។  ម៌ ុំងឡាយចកខុ វញិដ ណ្ ៘ មរនា- 
វញិដ ណ្ ។ ចកខុ មផ ស ៘ មរនា មផ ស  ចកខុ មផ ស ជា      
រវទនា ៘ មរនា មផ សជារវទនា ។ រូប ញដ  ៘             
 មម ញដ  ។ (លិង)ជរាមរណ្ៈ រោយជារប ់មិលរទៀង ជាទុកខ ជា
អលត្មត  ១ ្ល រចត្នាន្ដលរបរពឹត្តរៅរ ើយកនុងអារមមណ៍្ ៣៨ 
របការ មាលបថ្វកី ិណ្ជារដើម ១ រចត្នាន្ដលរបរពឹត្តរៅ 
រ ើយរោយអុំណាចឆលការ លស ុំ(បរចិចយ) លិងមល ិការជារដើម 
ន្ដលមិលមាលរ   ១ យ៉ាងណា អនកញុ ុំងរចត្នា ុំងអ ់រនាះ
ឱយចររមើល រោយបុញ្ដកិរយិាវត្ថុ រលះ ររោះដូរោន ះ រទើបរ ម្ ះថា
បុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  ន្ដល ររមចរោយភាវនាត្មមល័យន្ដលរោល
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រ ើយ ដូរចនះឯង ។ 

(មាង៉រទៀត្) ការឱយ( ល) រោយរផតើមត្ម ុំងការពិោរណា 
(នាមរូប) រោយការអ ់រៅ រោយការ ូលយរៅរោយកមម-        
បុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  ជាភាវនាមយៈ ។ 

កនុងបរមត្ថរជាតិ្កថា  ភាវនា  ន្មតងវចលត្ថៈថាៈ 
កុសលធម្មេ ភាម្វតិ ឧបាម្ទតិ វម្ឌឍតីតិ = ភាវនា 

 មមជាតិ្ណា រ វើឲយកុ លន្ដលរបរ ើរឲយរកើត្រ ើងជារោដុំបូង 
រ ើយរ វើឲយចររមើលរ ើងដូរចនះ  មមជាតិ្រនាះ រ ម្ ះថា ភាវនា          
បាលដល់ មហាកុ លចិត្តុបាទ ន្ដលជាប់ ក់ទងលឹងការចររមើល
 មថ្ភាវនា លិងវបិ សនាភាវនា ន្ដលរៅជាបរកិមមភាវនា លិង
ឧបោរភាវនា ។ 

កនុងវចលត្ថៈរលះន្ចកជា ២ ន្ផនកគឺ៖ 
កុសលធម្មេ ភាម្វតិ ឧបបម្ទតិ រន្មងរ វើកុ លន្ដល

របរ ើររកើត្រ ើងរោដុំបូង ១ ន្ផនក,  
កុសលធម្មេ ភាម្វតិ វម្ឌឍតិ រន្មងរ វើកុ លន្ដល   

របរ ើរ រកើត្រ ើងររចើលរទវឆរកន្លងរ ើងៗ១ ន្ផនក ។ 
វចលត្ថៈ ុំង ២ ន្ផនករលះ ន្ផនកទី ១  ុំរៅដល់កុ ល     

ចិត្តុបាទ ន្ដលរកើត្រ ើងរោដុំបូងឆលការបដិបត្តិ, ន្ផនកទី ២  ុំរៅ
ដល់កុ លចិត្តុបាទ ន្ដលរកើត្រ ើងជាប់ត្ោន កនុងរោររកាយឆល
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ការបដិបត្តិន្ដលរៅមិល ល់ចូលដល់អបបនា ។ 
មួយរទៀត្ ោកយថា ភាវនាកនុងបុញ្ដកិរយិាវត្ថុរនាះ រោក 

 ន្មតងដល់ររឿងមហាកុ ល ដូរោន ះ អងគ ម៌រទើបបាលដល់ មហា-
កុ លន្ត្មាង៉ ចុំន្ណ្កោកយថា ភាវនា កនុងកមមោា ល ងគ ៈ 
បររិចឆទទី ៩ រនាះ រោក ន្មតងដល់ររឿង មថ្ លិងវបិ សនា 
ដូរោន ះ អងគ ម៌រទើបបាលដល់ រោកិយៈ លិងរោកុត្តរៈកុ ល
 ុំងអ ់ត្មម មគួរដូរោន ះ ដីកាោរយរទើបរោលទុកថា ការ
 ិការរៀល ូរត្រពះ ម៌វល័ិយ ការអប់រ ុំ ការលឹកគិត្ ពិោរណា 
គិត្ ញ្ជឹ ងកនុងរោល ម៌រផសងៗកតី ការររៀល ការអប់រ ុំវជិាជ រផសងៗ 
ន្ដលមិលមាលរ   ុំងរលះកតី  ុទធ ឹងន្ត្ជាភាវនាន្ដលជា
ចុំន្ណ្កបុញ្ដកិរយិាវត្ថុ ុំងអ ់ ។ 
ភិក្ខុពាយាមចំេរើនភាវនារែមងផុតចាក្អាសវៈធម៌ 

រៅកនុងភាវនា ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៧ ទុំព័រ ២២៦ 
រពះមាលរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីការចុំររ ើលភាវនាអប់រ ុំ 
ចិត្តរប ់ភិកខុកនុងជីវតិ្របរកតី្រាល់ឆថ្ង អាចរ វើឱយអ ់លូវអា វៈ 
កិរល បាល ដូចមាលរពះ ូរត្ ន្មតងខាងររកាមរលះ៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្ដលមិលរបកបររឿយៗលូវភាវនា 
របើទុកជាមាលរ ចកតីរបាថាន យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  ចិត្តរប ់
អាត្មម អញគបបផុីត្រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ ររោះមិលរបកាល់
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មាុំ ដូរចនះករ៏ោយ ក៏គងច់ិត្តរប ់ភិកខុ រនាះមិលរួចរ  ះោកអា វៈ
 ុំងឡាយ ររោះន្ត្មិលរបកាល់មាុំន្ដរ ។ ដុំរណ្ើ ររនាះ ររោះរ តុ្
អវី ។ រតូ្វលិយាយថា ររោះន្ត្ភិកខុ មិលបាលចររមើល ។ ររោះមិលបាល
ចររមើលអវី ។ ររោះន្ត្មិលបាលចររមើល តិ្បបោា ល ៤  មមបបោា ល 
៤ ឥទធិបាទ ៤ ឥន្ទលទិយ ៥ ពលៈ ៥ រោជឈងគ ៧ អរយិមគគរបកប 
រោយអងគ ៨ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ដូចពងមាល់ ុំងឡាយ ៨ កតី 
១០ កតី ១២ កតី ពងមាល់ ុំងឡាយរនាះ ន្ដលរមមាល់មិលរកាប
រោយរបឆព មិលបាលរ វើឱយកក់រដត រោយរបឆព មិលបាលឱយជាប់
កលិលវាជារមរោយរបឆព របើទុកជារមមាល់រនាះ មាលរ ចកតីរបាថាន  
យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  កូល ុំងឡាយរប ់អញ គបបទីមាល យ
 ុំបកពងរោយចុងរកចករជើង ឬរោយចុងចុំពុះ រ ើយញ ់
រចញមករោយរ ួល ដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ន្ត្កូលមាល់ ុំងរនាះ 
មិលអាចលឹងទមាល យ ុំបកពង រោយចុងរកចករជើង ឬរោយចុង
ចុំពុះ រ ើយញ ់រចញមករោយរ ួលបាលន្ដរ ។ ដុំរណ្ើ ររនាះ 
ររោះរ តុ្អវ ី។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ររោះពង ុំងរនាះ ន្ដល
រមមាល់មិលរកាបរោយរបឆព មិលបាលរ វើឱយកក់រដត រោយរបឆព 
មិលបាលឱយជាប់កលិលវាជារមរោយរបឆព យ៉ាងណាមិញ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ ភិកខុ ន្ដលមិលរបកបររឿយៗលូវភាវនា របើទុកជាមាល 
រ ចកតីរបាថាន យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  ចិត្តរប ់អាត្មម អញគបប ី
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ផុត្រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ ររោះមិលរបកាល់មាុំ ដូរចនះក៏
រោយ ក៏គង់ចិត្តរប ់ភិកខុ រនាះ មិលរួចរ  ះោកអា វៈ ុំង 
ឡាយ ររោះន្ត្មិលរបកាល់មាុំន្ដរ ។  ដុំរណ្ើ ររនាះ ររោះរ តុ្អវី ។ 
រតូ្វលិយាយថា ររោះន្ត្មិលបាលចររមើល ។ ររោះមិលបាលចររមើល
អវី ។ ររោះមិលបាលចររមើល តិ្បបោា ល ៤  មមបបោា ល ៤ ឥទធិបាទ 
៤ ឥន្ទលទិយ ៥ ពលៈ ៥ រោជឈងគ ៧ អរយិមគគរបកបរោយអងគ ៨ 
យ៉ាងរនាះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្ដលបាលរបកបររឿយៗលូវភាវនា 
របើទុកជាមិលមាលរ ចកតីរបាថាន យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  ចិត្ត
រប ់អាត្មម អញគបបផុីត្រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ ររោះមិល
របកាល់មាុំ ដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ចិត្តរប ់ភិកខុ រនាះរួចរ  ះោក
អា វៈ ុំងឡាយ ររោះន្ត្មិលរបកាល់មាុំន្ដរ ។ ដុំរណ្ើ ររនាះ 
ររោះរ តុ្អវ ី។ រតូ្វលិយាយថា ររោះន្ត្ភិកខុបាលចររមើល ។ ររោះ
បាលចររមើលអវី ។ ររោះបាលចររមើល តិ្បបោា ល ៤  មមបបោា ល ៤ 
ឥទធិបាទ ៤ ឥន្ទលទិយ ៥ ពលៈ ៥ រោជឈងគ ៧ អរយិមគគរបកបរោយ
អងគ៨ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ដូចពងមាល់ ុំងឡាយ ៨ កតី ១០ កតី 
១២ កតី ពងមាល់ ុំងឡាយរនាះ ន្ដលរមមាល់រកាបរោយរបឆព
រ ើយ រ វើឱយកក់រដត រោយរបឆពរ ើយ រ វើឱយជាប់កលិលវាជារម
រោយរបឆពរ ើយ រមមាល់រនាះរបើទុកជាមិលមាលរ ចកតីរបាថាន
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យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  កូល ុំងឡាយរប ់អញគបបទីមាល យ
 ុំបកពងរោយចុងរកចករជើង ឬរោយចុងចុំពុះ រ ើយញ ់
រចញមករោយរ ួលដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ន្ត្កូលមាល់ ុំងរនាះ 
អាចទមាល យ ុំបកពង រោយចុងរកចករជើង ឬរោយចុងចុំពុះ 
រ ើយញ ់រចញមករោយរ ួលបាល ។ ដុំរណ្ើ ររនាះររោះ
រ តុ្អវី ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ររោះពង ុំងរនាះ ន្ដលរមមាល់
រកាបរោយរបឆពរ ើយ រ វើឱយកក់រដត រោយរបឆពរ ើយ ឱយជាប់
កលិលវាជារមរោយរបឆពរ ើយ យ៉ាងណាមិញ មាន លភិកខុ ុំង 
ឡាយ ភិកខុ ន្ដលបាលរបកបររឿយៗលូវភាវនា របើទុកជាមិលមាល  
រ ចកតីរបាថាន យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  ចិត្តរប ់អាត្មម អញ 
គបបផុីត្រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ ររោះមិលរបកាល់មាុំ 
ដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ន្ត្ចិត្តរប ់ភិកខុ រនាះ ផុត្រ  ះោកអា វៈ
 ុំងឡាយ  ររោះមិលរបកាល់មាុំបាលន្ដរ ។  ដុំរណ្ើ ររនាះ ររោះ
រ តុ្អវី  ។ រត្ូវលិយាយថា ររោះន្ត្ភិកខុបាលចររមើល ។ ររោះបាល
ចររមើលអវី ។ ររោះបាលចររមើល តិ្បបោា ល ៤  មមបបោា ល ៤ 
ឥទធិបាទ ៤ ឥន្ទលទិយ ៥ ពលៈ ៥ រោជឈងគ ៧ អរយិមគគរបកបរោយ
អងគ ៨ ក៏ យ៉ាងរនាះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ដូចជាងរឈើ ឬកូល ិ សរប ់ជាង 
រឈើ យករមាមឆដ លិងរមឆដរៅោប់កាល់រត្ង់រមៀលកា ុំបិត្ បុ៉ន្លត
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ជាងរឈើ ឬកូល ិ សរប ់ជាងរឈើរនាះ មិលដឹងយ៉ាងរលះថា 
រមៀលកា ុំបិត្រប ់អញរនាះ ឆថ្ងរលះ ឹកអ ់បុ៉រណ្ណះ ឬឆថ្ងមសលិ 
 ឹកអ ់បុ៉រណ្ណះ  ឬឆថ្ងមសលិឆម៉ង  ឹកអ ់បុ៉រណ្ណះ ដូរចនះរទ លុះ
ដល់រមៀលកា ុំបិត្រនាះ ឹកអ ់រ ើយ រទើបបាលដឹងថា អ ់រ ើយ 
យ៉ាងណាមិញ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្ដលបាលរបកបររឿយៗ
លូវភាវនា របើទុកជាមិលបាលដឹងយ៉ាងរលះថា ឆថ្ងរលះអា វៈ ុំង 
ឡាយរប ់អញអ ់រៅបុ៉រណ្ណះ ឬឆថ្ងមសលិ អ ់រៅបុ៉រណ្ណះ ឬ
ឆថ្ងមសលិឆមង អ ់រៅបុ៉រណ្ណះ ដូរចនះរទ លុះអា វៈរនាះអ ់រៅ 
រទើបដឹងថាអ ់រ ើយ ក៏យ៉ាងរនាះន្ដរ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ដូច ុំរៅ មុរទន្ដលរគចងលឹងរតត  
រត្ម ុំរៅកនុងទឹកអ ់ ៦ ន្ខ ដល់រ មលតរដូវ រគរលើករ ើងោក់រលើ
រោក ចុំណ្ង ុំងឡាយ រតូ្វខយល់លិងកុំរៅឆថ្ង ចុំណ្ង ុំងរនាះ 
រតូ្វរភលៀងបងអុ រររសាច ក៏ខូចពុកផុយបាលរោយង្កយ យ៉ាងណា 
មិញ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ កាលរបើភិកខុបាលរបកបររឿយៗលូវភាវនា 
 ុំរយាជលៈ ុំងឡាយក៏ ងប់រមាង ប់ បាលរោយង្កយ ក៏យ៉ាងរនាះ
ន្ដរ ។ 

បុញ្ញវិបាក្សូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៧ ទុំព័រ ១៦៤ រពះអងគរទង់

រត្ម ់ ន្មតងអាលិ ងសរប ់ការចររមើលរមត្មត ភាវនា ជាមួយលឹង
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ភិកខុ ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ អនក ុំងឡាយ កុុំខាល ចបុណ្យរ ើយ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ោកយថាបុណ្យរលះ ជារ ម្ ះឆលរ ចកតី ុខ ។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ត្ថាគត្ដឹងចា ់ ត្ថាគត្បាលចុំររ ើលរមត្មត
ចិត្ត ន្ដលជាទីរបាថាន  ជាទីររត្កអរ ជាទីោប់ចិត្ត ជាផលន្ដល
បុគគលទទួលររឿយៗអ ់ឆ្ន ុំ ៧ ជាយូរអន្ងវង លុះត្ថាគត្ចុំររ ើលលូវ
រមត្មត ចិត្តអ ់  ៧ ឆ្ន ុំរ ើយ ក៏មិលបាលមកកាល់រោករលះរទៀត្ អ ់
 ុំវដតកបបលិងវវិដតកបប ៧ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ កាលន្ដលរោក
វនិា រៅ ត្ថាគត្បាលរៅរកើត្កនុងអាភ សរារព ម កាលន្ដល
រោកចុំររ ើលរ ើង ត្ថាគត្បាលរៅកាល់រព មវមិាលន្ដល ូលយ ។  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ កនុងរព មវមិាលរនាះ ត្ថាគត្ជារព ម 
ជាមហារព ម រគប ងាត់្រព មឯរទៀត្ រព មឯរទៀត្មិលអាចរគប
 ងាត់្ត្ថាគត្បាលរទ ត្ថាគត្ជាអនករឃើញរ តុ្ ពវរគប់ ជា
អនករ វើរព ម ុំងពួង ឱយលុះកនុងអុំណាចខលួល ។  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ត្ថាគត្បាលរកើត្ជា ការទវរាជ  ៣៦ 
ដង ។ ត្ថាគត្បាលជារ តចចរកពត្តិ របកបរោយ ម៌ ជា មមរាជ  
ជាឥ សរៈកនុងន្ផលដី មាលរពុំរបទល់កនុងទីបុំផុត្ឆល មុរទ ុំង ៤ 
មាលជ័យជុំលះដល់លូវភាវៈមាុំមួលកនុងជលបទ បរបូិណ៌្រោយរត្លៈ
 ុំង ៧ របការ ជាររចើលរយដង ។  
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មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រត្លៈ ៧ របការរលះរកើត្ដល់ត្ថាគត្
រនាះ គឺចការត្លៈ ១  ត្ថិរត្លៈ ១ អ សរត្លៈ ១ មណិ្រត្លៈ ១ 
ឥត្ថីរត្លៈ ១ គ បតិ្រត្លៈ ១ បរនិាយករត្លៈ ១ ជាគរមប់ ៧ ។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ត្ថាគត្មាលកូលររចើលោល់ ជាអនករកលៀវកាល  
មាល ភាពជាអនកមាលរ ចកតីពាយាម  អាចញុំញីលូវរ នាឆល
រ តចដឆទបាល ។ ត្ថាគត្បាលឈនះរ ើយ រៅរគប់រគងន្ផលដី
រលះ ន្ដលមាលសាគរជាទីបុំផុត្ រោយ ម៌មិលបាច់ររបើអាជាញ  មិល
បាច់ររបើររគឿង ន្ទសាត រទ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ត្ថាគត្បាលរឃើញលូវផលឆលបុណ្យ 
ជាកុ ល រ ើយក៏បាលរបាប់ពួក ត្វន្ដលជាអនកន្ វងរករ ចកតី
 ុខ រ ើយចុំររ ើលលូវរមត្មត ចិត្តអ ់ ៧ ឆ្ន ុំ មិលបាលមកកាល់រោក
រលះរទៀត្ អ ់ ុំវដតកបប លិងវវិដតកបប ៧ ដង កាលន្ដលរោក
វនិា  ត្ថាគត្រៅរកើត្អាភ សររព ម កាលន្ដលរោកចុំររ ើល 
ត្ថាគត្ចូលរៅកាល់រព មរោកន្ដល ូលយ កនុងកាលរនាះ
ត្ថាគត្បាលជាមហារព ម ជាអនករ វើរព មឯរទៀត្ឱយលុះកនុង
អុំណាចឆលខលួលអ ់ ៧ ដង បាលជារ តចឆលរទវត្ម ជាកុំពូលឆល
រទវត្មអ ់ ៣៦ ដង បាលជារ តចចរកពត្តិ ជា ុំកនុងជមពូទវីប ។ 
បាលជាកសរត្ន្ដលបាលមុ ធ ភិរ ក ជាអ ិបតី្រប ់មលុ ស បាល
ឈនះលូវន្ផលដីរលះរោយ ម៌ មិលបាច់ររបើអាជាញ  មិលបាច់ររបើ
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ររគឿង ន្ទសាត  មិលបាច់កុំន្ ងកុំ ល់រទ បាលររបៀលរបរៅរោយ
 ម៌ដ៏រ មើ រ ើយបាលរសាយរាជ មបត្តិរនាះរលើមណ្ឌ លឆលន្ផលដី
រលះរោយ ម៌ ន្ត្ងបាលរកើត្កនុងរត្កូល តុក តមភ មាលរទពយររចើល 
មាលរភាគៈររចើល បរបូិណ៌្រោយកាម ុំងពួងផង រោយរត្លៈ
 ុំង ៧ ផង រពះពុទធ ុំងឡាយជាអនក រន្ទង្កគ ះពួក ត្វរោក រពះ
ពុទធ ុំងរនាះរទង់ ន្មតងរោយរបឆពលូវរ តុ្ល៎ុះ រលះជារ តុ្
រៅថា ជាមាច  ់ឆលន្ផលដីរប ់ជលដ៏ររចើល ត្ថាគត្ជារ តចមាល
រទពយ មបត្តិររចើល ជាអនកអង់អាច ជាអនកមាលឫទធិ មាលយ  ជា
ឥ សរៈកនុងជមពូទវីប ។ បុគគលណាសាត ប់រ ើយមិលរជះថាល  ោត់្ជា 
កណាា ជាតិ្ ររោះរ តុ្រនាះ បុគគលមាលរបាថាន លូវរបរយាជល៍ 
របាថាន លូវភាវៈជា ុំ រលឹកលូវរពះពុទធសា នា គបបរី វើលូវរ ចកតី
រោរពលូវរពះ ទធមមចុះ ។  

អដ្ឋក្ថា 
ោកយថា មា ភិកខរវ បុញដ លុំ ភាយិត្ថ រ ចកតថីា ពួករោក

កាល លឹងរ វើបុណ្យ កុុំបាលខាល ចចុំរោះបុណ្យ ុំងរនាះរ ើយ ។  
រោយោកយថា រមត្តចិត្តុំ  ភារវ ី  រពះដ៏មាលរពះភាគរទង់       

 ន្មតងថា រយើងអប់រ ុំចិត្តរ វើឱយរបណិ្ត្របកបរមត្មត  របកបរោយ
្ល ពួក ៣ លិងពួក ៤ ោកយថា  ុំវដតមារល  ុ  ុំ កាត់្បទ
ជា   ុំវដតមារល  ុទុំ អ ុំ ។ 
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បទថា  ុំវដតមារល រ ចកតីថា កាលរោករតូ្វរភលើងរឆះ      
គឺន្ដលរភលើងរ វើឱយវនិា  ។  

បទថា  មមរិកា បាលដល់ របកបរោយកុ ល ម៌ ១០ 
របការ ។ 

បទថា  មមរាជារលះ ជារវវចលៈរប ់បទថា  មមរាជា    
រនាះ ។ មួយរទៀត្ រ ម្ ះថា ជា មមរាជា ររោះរទង់បាល          
រាជ មបត្តិរោយ ម៌ ។  

បទថា ោតុ្ររនាត  បាលដល់ មាលភាពជា ុំរលើន្ផលដីន្ដល
រ ម្ ះថា ោតុ្រលត៍ រោយអុំណាចមាលមហា មុរទ ុំង ៤ មាល
កនុងទិ បូោ៌ជារដើម បទថា វជិិត្មវ ី ន្របថា អនកឈនះ ន្ទង្កគ ម ។ 
ជលបទកនុងរពះបាទចរកពត្តិរនាះ ដល់រ ចកតីរងឹមា ុំជាថាវរ 
ររោះរ តុ្រនាះ រទើបរ ម្ ះថា អនករទង់មាលជលបទដល់រ ចកតី
រងឹមា ុំជា ថាវរ ។ 

បទថា បររា   ស ុំ ន្របថា មាលរពះឱរ ររចើលរលើ  
១,០០០ រពះអងគ ។  

បទថា  ូរា បាលដល់ អនកមិលរកាល កនុងបទថា វរីងគរូបា 
មាលរូបបទវរិរោះដូចត្រៅរលះ៖ 

 អងគរប ់អនករកលៀវកាល  រ ម្ ះថា វរីងគៈ ។ វរីងគៈអងគអនក    
ខាល ុំងកាល មិលជារូបរប ់ឱរ  ុំងរនាះ រ តុ្រនាះឱរ  ុំងរនាះ
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រ ម្ ះថា វរិងគរូបា អនកមាលអងគឆលអនកខាល ុំងកាល មិលជារូប ។ រោក
អ ិបាយទុកថា ឱរ  ុំងរនាះ មិលខជិលរចអូ  ដូចអនកមាល 
រ ចកតីពាយាមជារបរកតី្ មាលរ ចកតីពាយាមជា ភាវៈ លិង
មាលរ ចកតពីាយាខាល ុំង ។ រោកអ ិបាយថា  ូមប ី ុំងឆថ្ងក៏
មិលរលឿយ ត់្ ។  

បទថា សាគរបរយិលតុំ រ ចកតីថា មាលមហា មុរទលិងភនុំ
ខព ់ ចរកវា ជារពុំន្ដលរោមព័ទធជុុំវញិ ។  

បទថា អទរណ្ឌ ល បាលដល់ រវៀរោកអាជាញ  គឺការពិល័យ
ត្ឆមលរទពយរោយរទពយខលះ ចុះអាជាញ ផលូ វបទលិតិ្បញ្ដត្តិ រោយ
បង្កគ ប់ឲយកាត់្ឆដរជើង លិងរបហារជីវតិ្ខលះ បទថា អ រត្ថល  បាល
ដល់  រវៀរោកររបើ ន្ទសាត  របៀត្របៀលអនកដឆទ រោយ ន្ទសាត មាល
មុត្ខាងន្ត្មាខ ងជារដើម បទថា  រមមល អភិវជ័ិយ រ ចកតីថា រទង់ 
ឈនះលូវន្ផលដី មាលរបការដូចរោលរ ើយ រោយ ម៌ន្ត្មាង៉ 
រោយល័យមាលជារដើមថា មិលគបប ីមាល ប់បាណ្ៈ ត្វន្ដលរពះ
រាជាអនកជា រត្ូវ ទទួលរ តចយ៉ាងរលះថា  បពិរត្មហារាជ  ូម
រពះអងគរមត្មត រ តចមកចុះ ។ 

បទថា  ុរខ ិលុំ រ ចកតីថា រន្មងរៅ ត្វ ុំងឡាយអនក
ន្ វងរករ ចកតី ុខ ។  

បទថា  ុញ្ដរព មូបរោ រ ចកតីថា អនកចូលដល់វមិាល
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រប ់រពះរព មន្ដលទរទ ។  
បទថា បឋវ ី ឥមុំ រ ចកតីថា លូវន្ផលដី ុំ ន្ដលមាលសាគរ

ជាទីបុំផុត្ ។  
បទថា អសា រ ល របើរោលអុំពីកមម ន្ដលមិលបាលគិត្ ។  
បទថា  រមល  ុរទ ិត្ុំ រ ចកតថីា ទូនាម លរោយកមមដ៏រ មើ ។  
បទថា រត្ ិ ឯត្ុំ  ុរទ ិត្ុំ រ ចកតីថា ឋាលៈរលះ គឺ     

មាលរបមាណ្បុ៉រណ្ណះ ន្ដលរពះពុទធ ុំងឡាយ ន្មតងលអរ ើយ 
រត្ម ់លអរ ើយ ។  

បទថា បរពា ន្របថា មាច  ់ន្ផលដី ។  
និពវិទាសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ១៦៩ រពះមាលរពះ
ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី  ម៌ន្ដលអុំរណាយផលឱយ ររមច
លូវរពះលិោវ ល រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ម៌ ៥ យ៉ាងរលះ ន្ដលភិកខុបាលចររមើល 
បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ រន្មងរបរពឹត្តរៅរដើមបរី ចកតីរលឿយ
ណាយ រដើមបរីបា ោកត្ររមក រដើមបរី ចកតីរលត់្រោយមិល
 ល់ រដើមបរីមាង ប់ រដើមបដឹីងចា ់ រដើមបរីពះលិោវ ល ។  ម៌ ៥ 
យ៉ាង រត្ើដូចរមតច ។ 

 មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ភិកខុកនុងសា នារលះ ជាអនករឃើញ
ររឿយៗថា មិលសាអ ត្កនុងកាយ ១ 
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 - មាគ ល់ថា គួររខពើមកនុងអាហារ ១ 
 - មាគ ល់ថា មិលគួរររត្ករត្អាលកនុងរោក ុំងពួង ១ 
 -រឃើញររឿយៗថា មិលរទៀងកនុង ង្កខ រ ុំងពួង ១ 
 - ុំងមរណ្ ញដ   ក៏របាដករ ើងខាងកនុងចិត្តរប ់ភិកខុ

រនាះ រោយរបឆព ១។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ម៌ ៥ យ៉ាងរលះឯង ន្ដលបុគគល

បាលចុំររ ើល បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ រន្មងរបរពឹត្តរៅរដើមបរី ចកតី
រលឿយណាយរោយចុំន្ណ្កមួយ រដើមបរីបា ោកត្ររមក រដើមប ី
រលត់្មិល ល់ រដើមបរីមាង ប់ រដើមបដឹីងចា ់ រដើមបរីពះលិោវ ល ។ 

អាសវក្ខយសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ១៧០ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី  ម៌ន្ដលអុំរណាយផលឱយអ ់អា វៈ   
រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ម៌ ៥ យ៉ាងរលះ ន្ដលភិកខុបាល
ចររមើល បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ រន្មងរបរពឹត្តរៅរដើមបអី ់រៅ 
លូវអា វ ុំងឡាយ ។  ម៌ ៥ យ៉ាង រត្ើដូចរមតច ។ 

 មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ ជាអនករឃើញ
ររឿយៗថា មិលសាអ ត្កនុងកាយ ១ 

 - មាគ ល់ថា គួររខពើមកនុងអាហារ ១ 
 - មាគ ល់ថា មិលគួរររត្ករត្អាលកនុងរោក ុំងពួង ១ 
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 -រឃើញររឿយៗថា មិលរទៀងកនុង ង្កខ រ ុំងពួង ១ 
- ុំងមរណ្ ញដ  ក៏របាដករ ើងខាងកនុងចិត្តរប ់ភិកខុ

រនាះរោយរបឆព ១។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ម៌ ៥ យ៉ាងរលះឯង ន្ដលបុគគល

បាលចុំររ ើល បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ រន្មងរបរពឹត្តរៅរដើមបអី ់ 
រៅឆលអា វៈ ុំងឡាយ ។ 
 

សោធិសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ១០៨ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី មា ិភាវនា ៤ យ៉ាង មាលរ ចកតីថា 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  មា ិភាវនារលះមាល ៤ យ៉ាង ។ 

 មា ិភាវនា ៤ យ៉ាង រត្ើដូចរមតចខលះ ។  
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាលចុំររ ើល 

បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបរីៅជា ុខកនុងបចចុបបលន ១។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាលចុំររ ើល   

បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបបីាលលូវញណ្ទ សលៈ ១។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាលចុំររ ើល 

បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមប ីតិ្លិង មបជញ្ដៈ ១។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាលចុំររ ើល 

បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបអី ់រៅឆលអា វៈ ុំង 
ឡាយ១ ។ 
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េសចក្តីអធិបាយសោធិភាវនាទំាង ៤ យា ោង 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចុះ មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាល      

ចររមើល បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបរីៅជា ុខកនុង
បចចុបបលន ១ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នា
រលះ សាង ត់្ោកកាម ុំងឡាយ សាង ត់្ោក ម៌ជាអកុ ល ុំង 
ឡាយ រ ើយបាលដល់លូវបឋមជាល របកបរោយវតិ្កាៈ របកប 
រោយវោិរ មាលបីតិ្ លិង ុខន្ដលរកើត្អុំពីរ ចកតី ងប់សាង ត់្ ជា
អារមមណ៍្  ររមច រមាលតរៅ ររោះរមាង ប់លូវវតិ្កាៈ លិងវោិរៈ ក៏
ចូលរៅកាល់ទុតិ្យជាល ជា មមជាត្រកើត្មាលកនុង នាត លឆលខលួល 
របកបរោយរ ចកតីរជះថាល  គឺ  ធ  មាល ភាពជាចិត្តខព ់ឯង 
មិលមាលវតិ្កាៈ មិលមាលវោិរៈ មាលន្ត្បីតិ្លិង ុខរកើត្អុំពី មា ិ 
គឺបឋមជាល  ររមច រមាលតរៅ ររោះរបា ោកបីតិ្ផង ជា
បុគគលរពរងើករលតើយផង មាល តិ្លិង មបជញ្ដៈផង ទទួលយក
លូវ ុខរោយនាមកាយផង រពះអរយិ ុំងឡាយ ន្ត្ង ររ ើរលូវ
រពះអរយិបុគគលន្ដលបាលលូវត្តិ្យជាលរនាះថា របកបរោយ
ឧរបកាខ  មាលសាម រតី្ មាល ម៌ ជាររគឿងរៅ ុខដូរចនះ ររោះ          
ត្តិ្យជាលណា ក៏បាលលូវត្តិ្យជាលរនាះ  ររមច រមាលត      
រៅ ររោះលះបង់លូវ ុខផង លះបង់លូវរ ចកតីទុកខផង មាល
រសាមល ស លិងរ មល សអ ់រៅកនុងកាលមុលផង ក៏បាលដល់
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លូវចតុ្ត្ថជាល ជា មមត្ម មាលអារមមណ៍្ មិលន្មលជាទុកខ មិលន្មល 
ជា ុខ គឺជាឧរបកាខ  មាល តិ្ដ៏បរ ុិទធរោយឧរបកាខ   ររមច
 រមាលតរៅ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រលះជា មា ិភាវនាន្ដលបុគគល
បាលចុំររ ើល  បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ  របរពឹត្តរៅរដើមបរីៅជា ុខ
កនុងបចចុបបលន ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចុះ មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាល     
ចុំររ ើល បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបបីាលលូវញណ្   
ទ សលៈ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ 
រ វើទុកកនុងចិត្តលូវអារោ ញដ  (រ ចកតី មាគ ល់កនុងពលលឺ) អ ិោា ល
លូវទិវា ញដ  (រ ចកតី មាគ ល់កនុងរវោឆថ្ង) គឺថាកនុងរវោឆថ្ង
យ៉ាងណា រវោយប់ក៏យ៉ាងរនាះ កនុងរវោយប់យ៉ាងណា រវោ
ឆថ្ងក៏យ៉ាងរនាះន្ដរ ។ ភិកខុមាលចិត្ត ងប់សាង ត់្ មិលមាលកិរល ជា
ររគឿងរួបរតឹ្ ន្ត្ងចុំររ ើលចិត្តន្ដលរបកបរោយពលលឺរោយរបការ
ដូរចនះ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រលះរៅថា  មា ិភាវនាន្ដល 
បុគគលបាលចររមើល បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបបីាល
លូវញណ្ទ សលៈ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចុះ មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាល       
ចររមើល បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមប ីត្ិលិង មបជញ្ដៈ 
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រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រវទនារប ់ភិកខុ ុំងឡាយកនុង
សា នារលះ ន្ត្ងរកើត្រ ើងរបាកដ ន្ត្ងឋិត្រៅរបាកដ ន្ត្ងដល់
លូវរ ចកតីអ ់រៅវញិរបាកដ  ញដ ( ុំងឡាយន្ត្ងរកើត្រ ើង
របាកដ ន្ត្ងឋិត្រៅរបាកដ ន្ត្ងដល់លូវរ ចកតីអ ់រៅវញិ
របាកដ) វតិ្កាៈ ុំងឡាយ ន្ត្ងរកើត្រ ើងរបាកដ ន្ត្ងឋិត្រៅ
របាកដ ន្ត្ងដល់លូវរ ចកតីអ ់រៅវញិរបាកដ ។ មាន លភិកខុ ុំង 
ឡាយ រលះជា មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាលចុំររ ើល បាលរ វើឱយ     
ររឿយៗ រ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមប ីតិ្លិង មបជញ្ដៈ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចុះ មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាល      
ចុំររ ើល បាលរ វើឱយររឿយៗរ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបអី ់រៅឆលអា វៈ
 ុំងឡាយ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នា
រលះ ពិោរណារឃើញររឿយៗលូវទីរកើត្ លិងទីរលត់្កនុងឧបា ល-
កខលធ ុំង ៥ ថា រូបដូរចនះ ការរកើត្រ ើងឆលរូបដូរចនះ រ ចកតីអ ់
រៅឆលរូបដូរចនះ រទវទនាដូរចនះ ការរកើត្រ ើងឆលរវទនាដូរចនះ      
រ ចកតីអ ់រៅឆលរវទនាដូរចនះ  ញដ ដូរចនះ ការរកើត្រ ើងឆល
 ញដ ដូរចនះ រ ចកតីអ ់រៅឆល ញដ ដូរចនះ  ង្កខ រ ុំងឡាយ
ដូរចនះ ការរកើត្រ ើងឆល ង្កខ រ ុំងឡាយដូរចនះ រ ចកតីអ ់រៅឆល
 ង្កខ រ ុំងឡាយដូរចនះ វញិដ ណ្ដូរចនះ ការរកើត្រ ើងឆលវញិដ ណ្
ដូរចនះ រ ចកតីអ ់រៅឆលវញិដ ណ្ដូរចនះ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ 
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រលះជា មា ិភាវនាន្ដលបុគគលបាលចុំររ ើល បាលរ វើឱយររឿយៗ
រ ើយ របរពឹត្តរៅរដើមបអី ់រៅឆលអា វៈ ុំងឡាយ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  មា ិភាវនាមាល ៤ យ៉ាងរលះឯង ។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រ ចកតីរលះ ត្ថាគត្បាលរោលរ ើយកនុង
បុណ្ណបបញា  រត្ង់បរាយលវគគ ររោះ ុំរៅយក មា ិភាវនាល៎ុះ។  

សង្ខា យ ម្ោកសេឹ បម្ោបោនិ  
យសសញិ្ជិ តំ នតថិ កុហិញ្ចិ  ម្ោម្ក 
សម្នាោ  វធិមូ្ោ អនិម្ោ និោម្ោ  
អតារ ិម្ោ ជាតិជរនោិ ព្ពូមីតិ ។ 
បុគគលបាលពិោរណាលូវ ភាព ម៌ដ៏រថាក ប លិងឧត្តម

កនុងរោក រ ចកតីរ ុំរភើបចិត្តបលតិចបលតួចរប ់បុគគលណាមិលមាល
កនុងរោក ត្ថាគត្រោលថា បុគគលរនាះជាអនករមាង ប់(លូវ ឹក
 រតូ្វគឺកិរល )មិលមាល ន្ផសងគឺរ ចកតីររកា មិលមាល ទុកខមិល
មាល រ ចកតីរបាថាន  រ ម្ ះថា ឆលងលូវជាតិ្ លិងជរាបាល ។  

 

បធានសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ១៨៩ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី  ម៌ជារ តុ្អ ់អា វៈ ៤ របការ̈ 
មាលរ ចកតីថា ៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ របកបរោយ ម៌ ៤ របការរ ម្ ះ
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ថា ជាអនករបតិ្បត្តិចុំរោះអបណ្ណកបដិប  គឺរបតិ្បត្តិមិលខុ 
ផង ភិកខុ រនាះរ ម្ ះថា ជាអនករបារឰរ តុ្ រដើមបអី ់រៅឆលអា វៈ
 ុំងឡាយផង ។  ម៌ ៤ របការដូចរមតចខលះ ។ 

 -ឥ  ភិកខរវ ភិកខុ   ីលវា រហាតិ្ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ
កនុងសា នារលះ ជាអនកមាល ីល ១ 

 -ព ុ សុរត្ម រហាតិ្ ជាអនករចះដឹងររចើល ១ 
 -អារទធវរិយិា រហាតិ្ ជាអនកមាលពាយាមរបារឰ ១ 
 -បញ្ដវា រហាតិ្ ជាអនកមាលរបាជាញ  ១។             

 

ទិដ្ឋិសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ១៨៩ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី ម៌ជារ តុ្អ ់អា វៈ ៤ របការ
មាលរ ចកតីថា៖  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ របកបរោយ ម៌ ៤ របការ រ ម្ ះ
ថា ជាអនករបតិ្បត្តិលូវអបណ្ណកបបដិប  ភិកខុ រនាះរ ម្ ះថា ជា
អនករបារឰរ តុ្ រដើមបអី ់រៅឆលអា វៈ ុំងឡាយផង ។  ម៌ ៤ 
របការដូចរមតចខលះ ។ 

 -រលកខមមវតិ្រកាល  គឺរ ចកតីរតិ្ះរះិកនុងការរចញោកកាម ១ 
 -អពាបាទវតិ្រកាល  រ ចកតីរតិ្ះរះិកនុងការមិលពាបាទ ១ 
 -អវ ឹិសាវតិ្រកាល   រ ចកតីរតិ្ះរះិកនុងការមិលរបៀត្របៀល ១ 
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 - មាម ទិដាយិា រ ចកតយីល់រឃើញរតូ្វ ១។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ របកបរោយ ម៌ ៤ របការរលះ 

រ ម្ ះថា ជាអនករបត្ិបត្តលូិវអបណ្ណកបបបដិប ផង ភិកខុ រនាះរ ម្ ះ
ថា ជាអនករបារឰរ តុ្រដើមបអី ់រៅឆលអា វៈ ុំងឡាយផង ។ 

 

និទាទោតនទិសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ១៦ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពីមគគរបាកដលិងមិលរបាកដ រោយ    
រទវត្មទូល ួរថា៖ 

ឋិម្ត មជឈនោិ កាម្ល សននិសិម្ននសុ បកាិ សុ 
បោម្តវ មហារញ្ញំ  តំ ភយ ំបដិភាតិ មនោិ ។ 
កនុងកាលកុំពុងឆថ្ងរត្ង់  វូង ត្វបកសទីុំ រមាក ឆរព ុំហាក់

ដូចឮ ូររ ុំពងខាល ុំង  ូរ លធឹករនាះឯង ជាភ័យរបាកដជាក់ន្ តង
ដល់ខញុ ុំរពះអងគ ។  

រពះអងគរទង់រត្ម ់ថាៈ 
ឋិម្ត មជឈនោិ កាម្ល សននិសិម្ននសុ បកាិ សុ 
បោម្តវ មហារញ្ញំ  ោ រតី បដិភាតិ មនោិ។ 
កនុងកាលកុំពុងឆថ្ងរត្ង់  វូង ត្វបកសទីុំ រមាក ឆរព ុំហាក់ 

ដូចឮ ូររ ុំពងខាល ុំង ការអងគុយមាន ក់ឯងរនាះ ជារ ចកតីររត្កអរ
របាកដដល់ត្ថាគត្ ។ 
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ភាវនាសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៧ ទុំព័រ ២២៦ រពះមាលរពះ
ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី ភិកខុពាយាមចុំររ ើលភាវនារន្មងរួចផុត្
ទុកខ មាលរ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្ដលមិលរបកបររឿយៗលូវភាវនា 
របើទុកជាមាលរ ចកតីរបាថាន យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  ចិត្តរប ់
អាត្មម អញគបបផុីត្រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ ររោះមិល
របកាល់មាុំដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ន្ត្ចិត្តរប ់ភិកខុ រនាះ មិលផុត្
រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ  ររោះរ តុ្មិលរបកាល់មាុំន្ដរ ។ 
ដុំរណ្ើ ររនាះ ររោះរ តុ្អវី ។ រតូ្វលិយាយថា ររោះន្ត្ភិកខុ មិល
បាលចុំររ ើល ។ ររោះមិលបាលចុំររ ើលអវី ។ ររោះន្ត្មិលបាលចុំររ ើល   
 តិ្បបោា ល ៤  មមបបធាល ៤ ឥទធិបាទ ៤ ឥន្ទលទិយ ៥ ពលៈ ៥ 
រោជឈងគ ៧ អរយិមគគរបកបរោយអងគ ៨ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ 
ដូចពងមាល់ ុំងឡាយ ៨ កតី ១០ កតី ១២ កតី ពងមាល់ ុំងឡាយ
រនាះ ន្ដលរមមាល់មិលរកាបរោយរបឆព មិលបាលរ វើឱយកក់រដត
រោយរបឆព មិលបាលឱយជាប់កលិលវាជារមរោយរបឆព របើទុកជា រម
មាល់រនាះ មាលរ ចកតីរបាថាន យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  កូល
 ុំងឡាយរប ់អញគបបទីមាល យ ុំបកពង រោយចុងរកចករជើង 
ឬរោយចុងចុំពុះ រ ើយញ ់រចញមករោយរ ួល ដូរចនះក៏
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រោយ ក៏គង់ន្ត្កូលមាល់ ុំងរនាះ មិលអាចលឹងទមាល យលូវ មបក
ពងរោយចុងរកចករជើង ឬរោយចុងចុំពុះ រ ើយញ ់រចញ
មករោយរ ួលបាលន្ដរ ។ ដុំរណ្ើ ររនាះ ររោរ តុ្អវ ី ។ មាន ល 
ភិកខុ ុំងឡាយ ររោះពង ុំងរនាះន្ដលរមមាល់ មិលបាលរកាប
រោយរបឆព មិលបាលរ វើឱយកក់រដត រោយរបឆព មិលបាលឱយជាប់
កលិលវាជារមរោយរបឆព យ៉ាងណាមិញ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ
ន្ដលមិលរបកបររឿយៗលូវភាវនា របើទុកជាមាលរ ចកតីរបាថាន  
យ៉ាងរលះ រ វើដូចរមតច ន៎  ចិត្តរប ់អាត្មម អញគបបផុីត្រ  ះោក    
អា វៈ ុំងឡាយ ររោះមិលរបកាល់មាុំដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ន្ត្
ចិត្តរប ់ភិកខុ រនាះ មិលផុត្រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ ររោះ
ន្ត្មិលបាលរបកាល់មាុំន្ដរ ។ ដុំរណ្ើ ររនាះ ររោះរ តុ្អវី ។ រត្ូវ
លិយាយថា ររោះន្ត្មិលបាលចុំររ ើល ។ ររោះមិលបាលចុំររ ើលអវី ។ 
ររោះន្ត្មិលបាលចុំររ ើល តិ្បបោា ល ៤  មមបបធាល ៤ ឥទធិបាទ ៤ 
ឥន្ទលទិយ ៥ ពលៈ ៥ រោជឈងគ ៧ អរយិមគគរបកបរោយអងគ ៨ 
យ៉ាងរនាះន្ដរ ។  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្ដលបាលរបកបររឿយៗលូវភាវនា 
របើទុកជាមិលមាលរ ចកតីរបាថាន យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  ចិត្ត
រប ់អាត្មម អញគបបផុីត្រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ ររោះមិល
របកាល់មាុំដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ន្ត្ចិត្តរប ់ភិកខុ រនាះ  ផុត្រ  ះ
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ោកអា វៈ ុំងឡាយ     ររោះមិលរបកាល់មាុំន្ដរ ។ ដុំរណ្ើ ររនាះ 
ររោះរ តុ្អវ ី ។ រតូ្វលិយាយថា ររោះន្ត្ភិកខុបាលចុំររ ើល ។ ររោះ
បាលចុំររ ើលអវ ី ។ ររោះន្ត្បាលចុំររ ើល តិ្បបោា ល ៤  មមបបធាល ៤ 
ឥទធិបាទ ៤ ឥន្ទលទិយ ៥ ពលៈ ៥ រោជឈងគ ៧ អរយិមគគរបកបរោយ
អងគ ៨ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ដូចពងមាល់ ុំងឡាយ ៨ កតី ១០ កតី 
១២ កតី ពងមាល់ ុំងឡាយរនាះ ន្ដលរមមាល់រកាបរោយរបឆព
រ ើយ បាលរ វើឱយកក់រដត រោយរបឆពរ ើយ បាលឱយជាប់កលិលវាជា
រមរោយរបឆពរ ើយ រមមាល់រនាះ របើទុកជាមិលមាលរ ចកតី
របាថាន យ៉ាងរលះថា រ វើដូចរមតច ន៎  កូល ុំងឡាយរប ់អញគបប ី
ទមាល យ ុំបកពង រោយចុងរកចករជើង ឬរោយចុងចុំពុះ រ ើយ
ញ ់រចញមករោយរ ួល ដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ន្ត្កូលមាល់
 ុំងរនាះ អាចទមាល យលូវ មបកពងរោយចុងរកចករជើង ឬ
រោយចុងចុំពុះ រ ើយញ ់រចញមករោយរ ួលបាល ។ ដុំរណ្ើ រ
រនាះ ររោះរ តុ្អវី ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ររោះពង ុំងរនាះ 
ន្ដលរមមាល់បាលរកាបរោយរបឆព បាលរ វើឱយកក់រដត រោយរបឆព
រ ើយ បាលឱយជាប់កលិលវាជារមរោយរបឆពរ ើយ យ៉ាងណាមិញ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ ន្ដលបាលរបកបររឿយៗលូវភាវនា របើ
ទុកជាមិលមាលរ ចកតីរបាថាន យ៉ាងរលះ រ វើដូចរមតច ន៎  ចិត្តរប ់
អាត្មម អញគបបផុីត្រ  ះោកអា វៈ ុំងឡាយ ររោះមិល
របកាល់មាុំដូរចនះក៏រោយ ក៏គង់ន្ត្ចិត្តរប ់ភិកខុ រនាះ ផុត្រ  ះ
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ោកអា វៈ ុំងឡាយ  ររោះន្ត្មិលបាលរបកាល់មាុំន្ដរ ។ ដុំរណ្ើ រ
រនាះ ររោះរ តុ្អវី ។ រតូ្វលិយាយថា ររោះន្ត្ភិកខុបាលចុំររ ើល ។ 
ររោះបាលចុំររ ើលអវី ។ ររោះន្ត្បាលចុំររ ើល ត្ិបបោា ល ៤  មមបបធាល 
៤ ឥទធិបាទ ៤ ឥន្ទលទិយ ៥ ពលៈ ៥ រោជឈងគ ៧ អរយិមគគរបកប 
រោយអងគ ៨ ក៏យ៉ាងរនាះន្ដរ ។  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ដូចជាងរឈើ ឬកូល ិ សរប ់ជាង
រឈើ យករមាមឆដលិងរមរជើង រៅោប់កាល់រត្ង់រមៀលកា ុំបិត្ បុ៉ន្លត
ជាងរឈើ  ឬកូល ិ សរប ់ជាងរឈើរនាះមិលដឹងយ៉ាងរលះថា 
រមៀលកា ុំបិត្រប ់អញរនាះ ឆថ្ងរលះ ឹកអ ់បុ៉រណ្ណះ ឬឆថ្ងមសលិ
 ឹកអ ់បុ៉រណ្ណះ ឬក៏មសលិឆម៉ង  ឹកអ ់បុ៉រណ្ណះ ដូរចនះរទ លុះ
ដល់រមៀលកា ុំបិត្រនាះ ឹកអ ់រ ើយ រទើបបាលដឹងថា អ ់រ ើយ 
យ៉ាងណាមិញ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ កាលរបើភិកខុ របកបររឿយៗលូវ
ភាវនា របើទុកជាមិលបាលដឹងយ៉ាងរលះថា ឆថ្ងរលះអា វៈ ុំង
ឡាយរប ់អាត្មម អញអ ់រៅប៉ុរណ្ណះ ឬក៏មសលិឆម៉ល ឹកអ ់ប៉ុរណ្ណះ 
ដូរចនះរទ លុះអា វៈរនាះអ ់រៅ រទើបបាលដឹងថា អ ់រ ើយ ក៏
យ៉ាងរនាះន្ដរ ។   

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ដូចជា ុំរៅ មុរទន្ដលរគចងលឹង
រតត  រត្ម ុំរៅកនុងទឹកអ ់ ៦ ន្ខ ដល់រ មលតរដូវ រគរលើករ ើងោក់
រលើករោក ចុំណ្ង ុំងឡាយរតូ្វខយល់លិងកុំរៅឆថ្ង ចុំណ្ង ុំង
រនាះ រតូ្វរភលៀងបងអុ រររសាច ក៏ខូចពុកផុយបាលរោយង្កយ យ៉ាង
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ណាមិញ  មាន លភិកខុ ុំងឡាយ កាលរបើភិកខុបាលរកបកររឿយៗលូវ
ភាវនា  ុំរយាជលៈ ុំងឡាយ ក៏ ងប់រមាង ប់បាលរោយង្កយ ក៏
យ៉ាងរនាះន្ដរ ។ 

 

ចងកមសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ៥៦ រពះអងគរទង់

រត្ម ់ ន្មតងអាលិ ងសឆលការចន្ទងាម ៥ របការ ជាមួយលឹងភិកខុ
 ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ អាលិ ងសកនុងការចន្ទងាមរលះ មាល ៥ 
យ៉ាង ។ អាលិ ងស ៥ យ៉ាងរត្ើអវីខលះ ។ 

១- អ ធ លកខរមា រហាតិ្ គឺជាអនកអត់្ ល់កនុងដុំរណ្ើ រផលូ វឆ្ង យ 
២- បធាលកខរមា រហាតិ្ អត់្ ល់កនុងការពាយាម 
៣- អបារោធា រហាតិ្ មិលមាលជមងឺ 
៤- អ ិត្ុំ បីត្ុំ ខាទិត្ុំ សាយិត្ុំ  មាម បរណិាមុំ គចឆតិ្ 

រភាជលន្ដលបររិភាគ ផឹក ទុំោ ីុ លិទធិភលកសរ ើយ រន្មរលួយ
រោយរ ួល 

៥- ចងាមា ិករត្ម  មា ិ ចិរដាតិិ្រកា រហាតិ្  មា ិន្ដល 
រកើត្អុំពីការចន្ទងាម រន្មងត្ម ុំងរៅអ ់កាលយូរ ១។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ អាលិ ងសកនុងការចន្ទងាមមាល ៥ យ៉ាង 
រលះឯង ។ 
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អងគសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ១៣៣ រពះមាលរពះ
ភាគជាមាច  ់រទងរ់ត្ម ់អុំពី អងគរប ់ភិកខុអនកមាលរ ចកតពីាយាម 
៥  របការ មាលរ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ អងគឆលរ ចកតីពាយាមរលះមាល ៥ 
យ៉ាង ។ អងគ ៥ រត្ើដូចរមតច ។  

-មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ភិកខុកនុងសា នារលះ  ជាអនកមាល
  ធ រជឿញណ្ររគឿងរត្ម ់ដឹងរប ់រពះត្ថាគត្ថា រពះដ៏មាល
រពះភាគអងគរនាះ ជាអរ លតជា មាម  មពុទធ បរបូិណ៌្រោយវជិាជ  
លិងចរណ្ៈ ជារពះ ុគត្រជាបចា ់លូវរោក ជាបុគគលរបរ ើរ 
ជាសារថី្ទូនាម លលូវបុរ  ជាសាសាត ឆលរទវត្មលិងមលុ ស ុំងឡាយ 
ជារពះពុទធន្លងវលិមកកាល់ភពថ្មីរទៀត្ ១។ 

-ជាអនកមិលមាលអាោ  មិលមាលទុកខ របកបរោយធាតុ្     
រភលើង រមាប់ដុត្កុំរៅយ៉ាងលមម មិលរត្ជាក់រពក មិលរដត រពក ជា
យ៉ាងកណាត ល គួរលឹងរ វើពាយាម ១។ 

-ជាអនកមិលអួត្អាង មិលមាលមាយា ជាអនករ វើខលួលឱយរបាកដ 
ត្មមពិត្កនុង ុំណាក់រគូ លិងពួក រព មោរជីាវញូិជល ១ ។ 

-ជាអនករបារឰពាយាមរដើមបលីះបង់អកុ ល ម៌ រ វើ
កុ ល ម៌ឱយ ររមច មាលកមាល ុំងរបឹង ង្កវ ត្ មិលោក់ចុះលូវ ុរៈ 
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កនុងកុ ល ម៌ ១, 

-ជាអនកមាលបញដ របកបរោយបញដ  អាចកុំណ្ត់្លូវការ
រកើត្ លិងការរលត់្ដ៏របរ ើរ ជាររគឿងទុំលុះទុំោយ(កិរល ) 
អាចកុំណ្ត់្លូវ ម៌ជាររគឿងអ ់រៅឆលទុកខរោយរបឆពបាល ១។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ អងគឆលរ ចកតពីាយាមមាល ៥ រលះឯង។ 
 

េរឿងបរិនិព្វោនរបស់រពះេោធិក្េតេរៈ 
រពះសាសាត  កាលរ តចចូលរៅអារ ័យរកុងរាជរគឹះ រទង់

គង់រៅកនុងវត្តរវ ុវល័ រទង់របារឰការបរលិិោវ លរប ់រពះរោ ិករត្ថរ 
រត្ម ់ មមរទ នារលះថា រត្ ុំ  មបលន ីោលុំ ជារដើម ។ 

រពះរថ្រៈគិត្ មាល ប់ខលួលររោះសាប ូលយោក្ល 
រ ចកតីពិសាត រថា រពះរោ ិកៈដ៏មាលអាយុរនាះ រៅកា - 

 ិោគុហាខាងភនុំ ិគិលិ ជាអនកមិលរបមាទ មាលពាយាមដុត្   
កុំរៅកិរល  មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល បាលលូវរចរត្ម- 
វមុិត្តិ របកបត្មមកាលរវោ, លុំោប់រនាះឯង រពះរោ ិកៈមាល
អាយុសាប ូលយោករចរត្មវមុិត្តិ ន្ដលរបកបត្មមកាលរវោរនាះ 
រោយអុំណាចឆលររាគមួយរបរភទ ។ រោកញុុំង្លទី ២ ខលះ 
ទី ៣ ខលះ ឱយរកើត្រ ើងដល់ ៦ ដង រ ើយក៏សាប ូលយោក្ល
រនាះរទៀត្កនុងវារៈទី ៧ ក៏ញុ ុំង្លឱយរកើត្រ ើង រ ើយបាលគិត្ 
ថា រយើងសាប ូលយោក្លដល់ ៦ ដងរ ើយ ក៏គិត្រប ់អនក
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មាល្លសាប ូលយ មិលរទៀង ត់្រទ របើដូរោន ះ រយើងលឹងនា ុំ
 ន្ទសាត មក លុះគិត្ដូរោន ះរ ើយក៏កាល់កា ុំបិត្ រមាប់រការ ក់ 
រដករលើន្រគតូ្ច បុំណ្ងលឹងកាត់្-ក ។ 

មារទូលឱយរពះសាសាត រទង់រជាប 
រោរនាះឯង មារមាលចិត្តបាប ដឹងចិត្តរប ់រពះរថ្រៈ

រ ើយគិត្ថា ភិកខុ រលះរបាថាន លឹងនា ុំ ន្ទសាត មក,ក៏ភិកខុ ុំងឡាយនាុំ
 ន្ទសាត មក រន្មងជាអនកអ ់រ ចកតីអាល័យកនុងជីវតិ្, ភិកខុ ុំង
រនាះរផតើមត្ម ុំងវបិ សនារ ើយ រន្មងបាល ររមចអរ ត្ត, របើលឹង
ហាមឃាត់្ភិកខុ រនាះ រោកលឹងមិលរ វើត្មមោកយរប ់រយើង, រយើង
លឹងទូលឱយរពះសាសាតហាមរ ើយ ដូរចនះ រទើបចូលរៅោល់រពះ
សាសាត  រោយរភទន្ដលអនកដឆទមិលសាគ ល់ រកាបទូលយ៉ាងរលះ
ថា បពិរត្រពះអងគអនកមាលពាយាម ុំ មាលរបាជាញ ររចើល រុងររឿង 
រោយឫទធិ លិងយ កលលងលូវរពៀរ លិងភ័យរគប់របការ រទង់មាល
ចកខុ  ខញុ ុំរពះអងគ ូមថាវ យបងគុំរពះបា  បពិរត្រពះអងគ អនកមាល
ពាយាម ុំ     សាវក័រប ់រពះអងគរតូ្វរ ចកតីសាល ប់រគប ងាត់្ របាថាន
គិត្ដល់រ ចកតីសាល ប់ បពិរត្រពះអងគ រទរទង់លូវអាលុភាព  ូមរពះ
អងគឃាត្់លូវសាវក័រនាះ បពិរត្រពះមាលរពះភាគអនកលបកីនុងរបជុុំជល 
សាវក័រប ់រពះអងគជារ កខបុគគល មាលបុំណ្ងមិល ល់ ររមច 
រៅររត្កអរកនុងសា នា គបបរី វើមរណ្កាល ដូចរមតចបាល ។ 
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រោរនាះឯង រពះមាលរពះភាគរទង់រជាបចា ់ថា បុគគល

រលះជាមារមាលចិត្តបាប ដូរចនះរ ើយ រទើបរោលលឹងមារមាលចិត្ត
បាបរនាះរោយោថាដូរចនះថា៖ 

ពិត្ន្មល អនករបាជញ ុំងឡាយ ន្ត្ងរ វើយ៉ាងរលះឯង រន្មង
មិលលឹកសាត យលូវជីវតិ្ រោ ិកភិកខុបាលដកត្ណាា  រពម ុំងឫ   
បរលិិោវ លរ ើយ ។ 

រោរនាះឯង រពះមាលរពះភាគ រទង់រត្ម ់រៅភិកខុ ុំង
ឡាយមកថា មាន លភិកខុ ុំងឡាយ មករយើងលឹងចូលរៅរកា - 
 ិោ ជិត្ភនុំ ិគិលិ ត្បតិ្រោ ិកកុលបុរត្យកកាុំបិត្មករ ើយ ។ 
ពួកភិកខុបាលទទួលរពះពុទធដីការប ់រពះមាលរពះភាគថា រពះ
ករុណារពះអងគ, រទើបរពះមាលរពះភាគរទង់ចូលរៅកាល់កា - 
 ិោខាងភនុំ ិគិលិ មួយអរលលើរោយពួកភិកខុ ររចើលរូប ។ រពះមាល
រពះភាគក៏បាលរឃើញរោ ិកៈ មាលអាយុកុំពុងរដកផ្ងង ររផងើយ-ក
រលើន្រគអុំពីចមាង យលឹមៗ ។  ម័យរនាះឯង ន្ផសងលិងអ័ពទក៏បក់
រៅកាល់ទិ ខាងរកើត្ខលះ បក់រៅកាល់ទិ ខាងលិចខលះ បក់រៅ
កាល់ទិ ខាងរជើងខលះ បក់រៅកាល់ទិ ខាងត្បូងខលះ បក់រៅកាល់
ទិ ខាងរលើខលះ បក់រៅកាល់ទិ ខាងររកាមខលះ បក់រៅកាល់ទិ 
ខាងខលះ ។ 

រោរនាះឯង រពះមាលរពះភាគ រត្ម ់រៅភិកខុ ុំងឡាយ
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ថា មាន លភិកខុ ុំងឡាយ អនក ុំងឡាយរឃើញលូវន្ផសង លិងអ័ពទ
រនាះ បក់រៅកាល់ទិ ខាងលិចខលះ បក់រៅកាល់ទិ ខាងរជើងខលះ 
បក់រៅកាល់ទិ ខាងត្បូងខលះ បក់រៅកាល់ទិ ខាងរលើខលះ បក់រៅ
កាល់ទិ ខាងររកាមខលះ បក់រៅកាល់ទិ ខាងតូ្ចខលះឬរទ? ពួក
ភិកខុ រកាបបងគុំទូលថា រពះករុណារពះអងគ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ 
រនាះឯងជាមារមាលចិត្តបាប កុំពុងន្ វងរកបដិ លធិវញិដ ណ្ 
រប ់រោ ិកកុលបុរត្ថា វញិដ ណ្រប ់រោ ិកកុលបុរត្ឋិត្រៅ
កនុងទីណា មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រោ ិកកុលបុរត្ មាលវញិដ ណ្
មិលបាលឋិត្រៅរទ បរលិិោវ លរ ើយ ។ 

រោរនាះឯង មារមាលចិត្តបាប យកពិណ្មាលពណ៌្រលឿង 
ដូចន្ផលរៅន  ចូលរៅរករពះមាលរពះភាគ លុះចូលរៅដល់ក៏
រោលលឹងរពះមាលរពះភាគរោយោថាដូរចនះថា៖ 

ខញុ ុំរពះអងគបាលន្ វងរក(វញិដ ណ្) រប ់រោ ិកកុលបុរត្
ទិ ខាងរលើផង ខាងររកាមផង ទិ ទទឹងផង ទិ  ុំ កនុងទិ តូ្ច
ផង  មិលបាលជួបរបទះរសាះរ ើយ ចុះរោ ិកៈរនាះរៅកនុងទី
ណា? រពះមាលរពះភាគរត្ម ់ថា រោ ិកៈជាអនករបាជញ បរបូិណ៌្
រោយរបាជាញ  ជាអនកមាល្ល អនកររត្កអរកនុង្ល ពវកាល 
ខុំរបឹងន្របង ុំងឆថ្ង ុំងយប់ មិលគិត្សាត យជីវតិ្ បាលឈនះរ នា
រប ់មចចុ  មិលមកកាល់ភពថ្មីរទៀត្ ដកត្ណាា  រពម ុំងឫ          
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បរលិិោវ លរ ើយ ។ កាលមាររនាះកុំពុងរតូ្វរសាករគប ងាត់្   
ពិណ្ក៏របូត្រចញអុំពីរកលៀក ត្ពីរនាះមកយកសរនាះ ក៏មាល       
រ ចកតីតូ្ចចិត្តរ ើយ ក៏បាត់្ោកទីរនាះរៅ ។ 

 ូមបរីពះសាសាត រទង់រត្ម ់ថា មារមាលចិត្តបាប អនកឯង
រតូ្វការអវរីោយសាថ លទី ន្ដលកុលបុរត្រ ម្ ះរោ ិកៈរកើត្រ ើយ, 
ររោះមលុ សដូចអនក ុំងរយ ុំងោល់ ក៏មិលអាចលឹងរឃើញទី
ន្ដលរោ ិកៈរនាះរកើត្ន្ដរ ដូរចនះរ ើយ បាលរត្ម ់រពះោថា
រលះថា៖ 

ម្តសំ សមបននសីោនំ អបបោទវហិិហារនិំ 
សមេទញ្ញញ  វមុិតាោ នំ ោម្ោ មគគំ ន វនិទតិ។ 
មារា ិរាជ ទុកជាខុំន្ វងរក ក៏មិលជួបលូវផលូ វរប ់រោក

អនកមាល ីលបរបូិណ៌្ អនករៅរោយរ ចកតីមិលរបមាទ អនករួច
រ  ះោក ម៌ជាររគឿងរៅ មង ររោះដឹងចា ់ត្មមរ តុ្ ។ 

អធិបាយោថា 
បណាត បទ ុំងរនាះ បទថា រត្ ុំ គឺឆលអនកន្ដលបរលិិោវ ល 

ដូចជាកុលបុរត្រ ម្ ះរោ ិកៈ មាលវញិដ ណ្មិលត្ម ុំងរៅ បរលិិោវ ល
រ ើយដូរោន ះ ។ 

បទថា  មបលន ីោលុំ គឺអនកមាល ីលបរបូិណ៌្រ ើយ ។ 
បទថា អបបមាទវហិារលិុំ គឺអនករៅរោយរ ចកតីមិលរបមាទ
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រោល គឺមិលរបា ោក តិ្ ។ 
បាទរពះោថាថា  មមទញដ  វមុិត្មត លុំ រ ចកតីថា អនករួចផុត្ 

ពិរ  រ ើយ រោយវមុិត្តិ ៥ យ៉ាង គឺ(ត្ទងគវមុិត្តិ វកិខមមលវមុិត្តិ 
 មុរចឆទវមុិត្តិ បដិប សទធិវមុិត្តិ លិ សរណ្វមុិត្តិ)  ររោះដឹងរោយ 
រ តុ្ គឺរោយល័យ រោយការណ៍្ ។ 

បាទរពះោថាថា មាររា មគគុំ  ល វលិទតិ្ រ ចកតីថា មារា ិរាជ 
 ូមបនី្ វងរករោយរពញកមាល ុំង ក៏រន្មងមិលជួបគឺ រន្មងមិលបាល
ចុំរោះ បាលដល់ រន្មងមិលរឃើញផលូវវរប ់រពះខីណារ ព ុំង
ឡាយ ន្បបរលះរ វើដុំរណ្ើ ររៅរ ើយ ។ 

កនុងកាលចប់រទ នា ជលជាររចើលបាល ររមចអរយិផល
 ុំងឡាយ មាលរសាត្មបត្តិផលជារដើម ។ រទ នាបាលមាលជា
របរយាជល៍ដលម់ហាជល ដូរចនះឯង ។ 

ឧដ្ឋោនសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥៤ ទុំព័រ ១០៦ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់ោ ់រត្ឿលភិកខុ ុំងឡាយកុុំឱយមាលរ ចកតី
របមាទ មាលរ ចកតីថា៖ 

អនក ុំងឡាយចូរររកាក (ចូរអងគុយចររមើលកមមោា ល)
របរយាជល៍អវី រោយការរដកលក់រប ់អនក ុំងឡាយ ររោះថា 
អនក ុំងឡាយឈឺជាលិចច រត្ូវ រគឺរាោទិការិល ោក់រោត្រ ើយ 
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កុំពុងន្ត្លុំបាក រមតចក៏រៅរដកលក់ ។ 

អនក ុំងឡាយចូរររកាកអងគុយ ចូរ ិកាឱយមាុំមួលរដើមប ី
រ ចកតី ងប់ កុុំឱយមចចុរាជបាលដឹងលូវអនក ុំងឡាយថា ជាអនក
របមាទ រ ើយរ វើឱយវរងវង លុះកនុងអុំណាចឆលខលួលរ ើយ ។ 

ពួករទវត្មលិងមលុ ស រតូ្វការលឹងអារមមណ៍្ជារដើម
អារ ័យជាប់រៅ(កនុងអារមមណ៍្) ររោះត្ណាា ណា អនក ុំងឡាយ
ចូរឆលងលូវត្ណាា ជាររគឿងផាយល៎ុះ កុុំឱយខណ្ៈកលលងផុត្លូវអនក
 ុំង ឡាយរ ើយ ររោះថា ពួកជលន្ដលខណ្ៈកលលងរ ើយ 
រន្មងរសាកន្ណ្លណាល់កនុងលរក ។ 

រ ចកីរបមាទជា ូលី  ូលីធាល ក់ចុះត្មមរ ចកតីរបមាទ  
ររោះន្ត្រ ចកតីរបមាទ កុលបុរត្ដករោលលូវ រ គឺរាោទិកាិ-  
រល រប ់ខលួលបាល រោយវជិាជ គឺអា វកខយញដ ណ្ ររោះន្ត្    
រ ចកតីមិលរបមាទ ។ 

សំវរសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ៣៨ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ អុំពីរ ចកតីពាយាម ៤ យ៉ាង គឺ៖ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ    បធាល  (រ ចកតីពាយាម)រលះ មាល 

៤ យ៉ាង ។ បធាល ុំង ៤ យ៉ាង រត្ើដូចរមតច ។ គឺ ុំវរបបធាល ១     
បហាលបបធាល ១ ភាវនាបបធាល ១ អលុរកខនាបធាល ១។ 
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មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ុំវរបបធាល រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ រឃើញរូបរោយន្ភនករ ើយ មិល
បាលកាល់យកលូវលិមិត្ត មិលបាលកាល់យកលូវអលុពយញ្ជលៈ អភិជា
លិងរ មល ស ជាអកុ ល ម៌ដ៏ោមក គបបរីគប ងាត់្លូវបុគគល
ន្ដលមិលបាល រងួមលូវចកខុ ន្ទលទិយល៎ុះ ររោះរ តុ្មិលបាល រងួម
លូវចកខុ ន្ទលទិយណា ក៏របតិ្បត្តិរដើមប ីរងួមលូវចកខុ ន្ទលទិយរនាះ រកា
លូវចកខុ ន្ទលទិយ ដល់លូវរ ចកតី រងួមកនុងចកខុ ន្ទលទិយ ឮ រមលងរោយ
រត្រចៀក...  ុុំកលិលរោយរចមុះ... ជញ្ជ ក់រ រោយអណាត ត្ ោល់
រតូ្វលូវផសពវរោយកាយ...ដឹងលូវ មាម រណ៍្រោយចិត្ត មិលបាលកាល់
យកលូវលិមិត្ត មិលបាលកាល់យកលូវអលុពយញ្ជលៈ អភិជា លិង
រ មល ស ជាអកុ ល ម៌ដ៏ោមក គបបរីគប ងាត់្លូវបុគគល
ន្ដលមិលបាល រងួមលូវមលិន្ទលទិយល៎ុះ ររោះរ តុ្មិលបាល រងួម
លូវចកខុ ន្ទលទិយណា ក៏របតិ្បត្តិរដើមប ីរងួមលូវមលិន្ទលទិយរនាះ រកា
លូវមលិន្ទលទិយដល់លូវរ ចកតី រងួមកនុងមលិន្ទលទិយ ។ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ រលះរៅថា  ុំវរបបធាល ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ បហាលបបធាល រត្ើដូចរមតច ។ មាន ល
ភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ មិលបាលត្មុំងចិត្តទទួល ខុំ
លះបង់ បរនាទ បង់ រ វើឱយអ ់រៅ ឱយដល់លូវរ ចកតីវនិា លូវកាម-
វតិ្កាៈ ន្ដលរកើត្រ ើងរ ើយ ពាបាទវតិ្កាៈ ន្ដលរកើត្រ ើង
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រ ើយ... វ ឹិ ាវតិ្កាៈន្ដលរកើត្រ ើងរ ើយ... មិលបាលត្មុំងចិត្ត
ទទួល ខុំលះបង់ បរនាទ បង់ រ វើឱយអ ់រៅ ឱយដល់លូវរ ចកតីវនិា 
លូវអកុ ល ម៌ដោ៏មក ន្ដលរកើត្រ ើងរ ើយ រកើត្រ ើងរ ើយ ។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រលះរៅថា បហាលបបធាល ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភាវនាបបធាល រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ ចុំររ ើលលូវ តិ្ រមាព ជឈងគ ន្ដល
អារ ័យលូវរ ចកតីសាង ត់្ អារ ័យលូវការរបា ោកត្ររមក       
អារ ័លូវរ ចកតីរលត់្ មាលកិរយិាបរង្កអ លរៅរដើមបលីះបង់ ចុំររ ើល
លូវ មមវចិយ រមាព ជឈងគ... ចុំររ ើលលូវវរីយិ រមាព ជឈងគ... ចុំររ ើលលូវបីតិ្-
 រមាព ជឈងគ... ចុំររ ើលលូវប សទធិ រមាព ជឈងគៈ... ចុំររ ើលលូវ មា ិ-       
 រមាព ជឈងគៈ... ចុំររ ើលលូវឧរបកាខ  រមាព ជឈងគ...ចុំររ ើលលូវ រមាព ជឈងគៈ... 
ន្ដលអារ ័យលូវរ ចកតីសាង ត់្ អារ ័យលូវការរបា ោកត្ររមក 
អារ ័លូវរ ចកតីរលត់្ មាលកិរយិាបរង្កអ លរៅរដើមបលីះបង ។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រលះរៅថា ភាវនាបបធាល ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  អលុរកខនាបធាល  រត្ើដូចរមតច ។ មាន ល
ភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ រកាទុកលូវ មា ិលិមិត្ត គឺ
អដាិក ញដ  បុ វក ញដ  វលីិលក ញដ  វបុិពវក ញដ  វចិឆិទទក- 
 ញដ  ឧទធុមាត្ក ញដ ដ៏លអ ន្ដលរកើត្រ ើងរ ើយ ។ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ រលះរៅថា អលុរកខនាបធាល ។ 
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សំវម្ោ ច បហានញ្ច  ភាវនា អនុរកា នា 
ឯម្ត បធានា ចតាោ ម្ោ ម្ទសិតាទិចចពនធុ នា 
ម្យហិ ភិកាុ  ឥធាតាបី ខយ ំទុកា សស បាបុម្េតិ។ 
 ុំវរបបធាល ១ បហាលបបធាល ១ ភាវនាបធាល ១ អលុរកខនា- 

បធាល ១ បធាល ុំង ៤ យ៉ាងរលះ រពះពុទធជារតពងសឆលរពះអាទិត្យ 
រទង់ ុំន្ដងរ ើយ ន្ដលភិកខុកនុងសា នារលះ មាលពាយាមដុត្  
កុំរៅកិរល  បាលដល់លូវអរ ត្ត ជា ម៌អ ់រៅឆលទុកខ ។ 

អដ្ឋក្ថា 
រ ចកតពីាយាម រ ម្ ះ បធាល ។ រ ចកតីពាយាមន្ដល

រកើត្រ ើងដល់អនក រងួមចកខុជារដើមរ ម្ ះ  ុំវរបធាល ។ រ ចកតី
ពាយាម ន្ដលរកើត្រ ើងដល់អនកលះកាមវតិ្កាជារដើម រ ម្ ះ     
បហាលបធាល ។  

រ ចកតពីាយាមន្ដលរកើត្រ ើងដល់អនកចររមើល  រមាព ជឈងគ 
រ ម្ ះថា ភាវនាបធាល ។  

រ ចកតីពាយាម ន្ដលរកើត្រ ើងដល់ភិកខុ ន្ដលត្មមរកា
 មា ិលិមិត្ត រ ម្ ះថា អលុរកខនាបធាល ។  

កនុងបទថា វរិវកលិ សតិ្ុំ ជាអាទិ មាលវលិិចឆ័យដូរចនះ  ូមប ី 
បទ ុំង ៣ គឺ វរិវក វរិាគៈ លិររា ជារ ម្ ះរប ់លិោវ ល ។ ពិត្
ន្មលលិោវ លរ ម្ ះ វរិវក ររោះ ងប់ោកពីឧប ិ រ ម្ ះ វរិាគៈ 
ររោះរាគៈជារដើម អារ ័យលិោវ លរនាះ រទើបបុំបាត់្រៅ ។ រ ម្ ះ
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លិររា  ររោះរាគៈជារដើម អារ ័យលិោវ លរនាះ ក៏រលត់្រៅ ររោះ
ដូរោន ះ កនុងបទថា វរិវកលិ សតិ្ុំ ជាអាទិ រទើបមាលរ ចកតីថា 
អារ ័យលិោវ លរោយជាអារមមណ៍្ខលះ ជា ម៌ន្ដលគបប ីររមច
ខលះ ។ 

កនុងបទថា រវា សគគបរណិាមឹ រលះ រវា  គគៈមាល ២ គឺ     
បរចិោគរវា  គគៈ ១ បកខលទលរវា  គគៈ ១ ។ កនុងពីរយ៉ាងរនាះ 
វបិ សនារ ម្ ះបរចិោគរវា  គគៈ ររោះលះបះង់រាគៈកនុង
កិរល  លិងខលធ រោយអុំណាចត្ទងគបហាល មគគ រ ម្ ះបកខលទល- 
រវា  គគៈ ររោះរត្មច់រៅកាល់លិោវ លរោយអុំណាចអារមមណ៍្ ។ 
ររោះដូរោន ះ កនុងបទថា រវា សគគបរណិាមឹ រលះ រទើបរ ចកតីដូរចនះ
ថា  តិ្ រមាព ជឈងគ ន្ដលភិកខុចររមើលរៅរោយរបការណា រន្មង
បរង្កអ លរៅរដើមបលីះបង់ រន្មងដល់វបិ សនាភាវនា លិងមគគភាវនា 
ភិកខុ រន្មងចររមើល តិ្ រមាព ជឈងគរនាះ រោយរបការរនាះ   ូមប ី
កនុងបទន្ដលរៅ ល់ក៏ល័យរលះឯង ។ 

បទថា ភទទកុំ បាលដល់  ន្ដលបាលរ ើយ ។  មា ិន្ដល
បាលរ ើយ រោយអុំណាចអដាិក ញដ ជារដើម រៅថា  មា ិ 
លិមិត្ត ។ 

បទថា អលុរកខតិ្ បាលដល់ រ វើរាគៈ រ  ៈ រមា ៈ ន្ដល
ជា ម៌ ជា រត្ូវចុំរោះ មា ិឱយ ងួត្ ួត្ន្ ងរៅរកាទុក ។ ក៏
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 ញដ  ៥ មាលអដាកិ ញដ ជារដើម រត្ម ់ទុកកនុងរ ចកតីរលះន្ត្
កនុងទីរលះ គបបរីោលអ ុភ ញដ  ១០ ឱយពិសាត រផង ។ រ ចកតី
ពិសាត ររប ់អ ុភ ញដ រនាះ រោលទុករ ើយកនុងវ ុិទធិមគគ ។ 

កនុងោថា រោករោលរ ចកតីពាយាមន្ត្ម៉ាងន្ដលឱយ
 ររមច ុំវរៈជារដើម រោយរ ម្ ះថា  ុំវរៈ ។ 

បទថា ខយុំ ទុកខ ស បាបុរណ្ គឺគបប ីររមចរពះអរ ត្ត 
រោល គឺ ម៌ជាទីអ ់ទុកខ ។ 

បធានសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ៣៧ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ អុំពី មមបបធាល ៤ យ៉ាង គឺ៖ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  មមបបធាល (រ ចកតីពាយាមរបឆព)

រលះ មាល ៤ យ៉ាង ។  មមបបធាល ៤ យ៉ាង រត្ើដូចរមតច ។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ ញុ ុំងឆលទៈឱយ

រកើត្ របឹងន្របង របារឰពាយាម ផគងចិត្តទុក ត្ម ុំងពាយាមមាុំ 
រដើមបញុី ុំងអកុ ល ម៌ដ៏ោមក ន្ដលមិល ល់រកើត្រ ើង មិល ឱយ
រកើត្រ ើងបាល ១។ 

(មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ) ញុុំងឆលទៈឱយ
រកើត្ របឹងន្របង របារឰពាយាម ផគងចិត្តទុក ត្ម ុំងពាយាមមាុំ 
រដើមបលីះបង់លូវអកុ ល ម៌ដ៏ោមក ន្ដលរកើត្រ ើងរ ើយ ១។ 
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(មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ) ញុុំងឆលទៈឱយ

រកើត្ របឹងន្របង របារឰពាយាម ផគងចិត្តទុក ត្ម ុំងពាយាមមាុំ 
រដើមបញុី ុំងកុ ល ម៌ន្ដលរកើត្រ ើង ឱយរកើត្រ ើង ១។ 

(មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ) ញុុំងឆលទៈឱយ
រកើត្ របឹងន្របង របារឰពាយាម ផគងចិត្តទុក ត្ម ុំងពាយាមមាុំ 
រដើមបញុី ុំងកុ ល ម៌ន្ដលរកើត្រ ើងរ ើយឱយ ថិត្រៅ មិលឱយ
រភលចភាល ុំងរៅ ឱយចុំររ ើល ុំទូោយ បរបូិណ៌្ឆរកន្លងរ ើង ១។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  មមបបធាល មាល ៤ យ៉ាងបុ៉រណ្ណះ ។  
សមេបបធានា ោរម្ធយាភិភតូា បារគ ូ
ម្ត អសិតា ជាតិមរេភយសស បារគ ូ
ម្ត តុសិតា ម្ជតាា  ន ោរ ំសវាហនំ 
ម្ត អម្នជា (សពាំ) នមុចិពលំ 
ឧបាតិវតាោ  (ម្ត សុខិតាតិ)។ 
រពះខីណារ ព ុំងរនាះ ជាអនកមាលពាយាមរោយ

របឆព រគប ងាត់្លូវមារគឺវដតៈបាល ជាអនកមិលបាលអារ ័យ ជា
អនកដល់ររត្ើយឆលភ័យ គឺជាតិ្ លិងមរណ្ៈ ររត្កអរបាលឈនះលូវ
មាររពម ុំងវា លៈ គឺរ នារប ់មារ រពះខីណារ ពរនាះមិល
បាលញប់ញ័ររោយត្ណាា  កលលងបង់លូវពលឆលមារ ុំងអ ់បាល 
(រោកដល់លូវរ ចកតី ុខរ ើយ) ។ 
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អដ្ឋក្ថា 
បទថា  មមបបធានាលិ បាលដល់ រ ចកតីពាយាមលអ គឺ   

រ ចកតីពាយាមខព ់បុំផុត្ ។ 
បទថា  មមបបធានា បាលដល់ រពះខីណារ ពអនកមាល  

រ ចកតីពាយាមបរបូិរណ៌្ ។ 
បទថា មាររ យាភិភូត្ម រ ចកតីថា រពះខីណារ ព ុំង

រនាះ រគប ងាត់្ឆលងន្ដលមារ គឺរត្ភូមិកវដត ។ 
បទថា រត្ អ ិត្ម បាលដល់ រពះខីណា ឹព ុំងឡាយជា

អនកន្ដលកិរល មិលអារ ័យរ ើយ ។ 
បទថា ជាតិ្មរណ្ភយ ស បាលដល់ ភ័យន្ដលរកើត្រ ើង

ររោះអារ ័យការរកើត្លិងរ ចកតីសាល ប់ ឬភ័យរោលគឺការរកើត្ 
លិងរ ចកតសីាល ប់ ។ 

បទថា បារគូ ន្របថា ដល់ររត្ើយ ។ 
បទថា រត្ តុ្ ិត្ម រ ចកតីថា រពះខីណារ ព ុំងរនាះ 

រ ម្ ះថា ររត្កអររ ើយ ។ 
បទថា រជត្មវ  មារ ុំ សាវ  លុំ បាលដល់ ឈនះមារ លិង ុំង    

កងទព័រៅរ ើយ ។ 
បទថា រត្ អរលញជ  រ ចកតីថា រពះខីណារ ព ុំងរនាះ 

មិលខាល ច  លល់រសាល រោយរ ចកតីខាល ច លល់រសាល គឺ  ត្ណាា  រ ម្ ះថា  
មិលញប់ញ័រ ។ 
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បទថា ល មុចិពលុំ ន្របថា ពលរប ់មារ ។ 
បទថា ឧបាតិ្វត្មត  ន្របថា ្លកលលង ។ 
បទថា រត្  ុខិត្ម បាលដល់ រពះខីណារ ព ុំងរនាះ 

រ ម្ ះថា មាលរ ចកតី ុខរោយរោកុត្តរ ុខ ។ រោយរ តុ្
រនាះ រោករទើបរោលថា រពះអរ លត ុំងឡាយ ុខពិត្ ន៎
រោកមិលមាលត្ណាា  ដកអ មិមាលះបាលោច់ខាត្រ ើយ ទមាល យ
 ុំណាញ់គឺ រមា ៈរចញរ ើយ ដូរចនះ ។ 

 

ចារសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ៣១ រពះមាលរពះ

ភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីភិកខុ មិលលះបង់កាមវតិ្កាៈ ៣ យ៉ាង គឺ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើកាមវតិ្កាៈកតី ពាបាទវតិ្កាៈ

កតី វ ឹិសាវតិ្កាៈកតី រកើត្រ ើងដល់ភិកខុកុំពុងរដើររៅ របើភិកខុត្ម ុំងចិត្ត
ទទួល មិលលះបង់ មិលបរនាទ បង់ មិលរ វើឱយអ ់រៅ មិលឱយដល់លូវ
រ ចកតីវនិា លូវវតិ្កាៈ ុំងរនាះរទ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកាល
រដើររៅ មាល ភាពយ៉ាងរលះ រៅថា មិលមាលពាយាមដុត្កុំរៅ
កិរល  មិលខាល ចោកយតិ្ះរដៀល ខជិលរចអូ  មាលពាយាម 
រថាកថ្យ ជាលិចចលិរលត ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើកាមវតិ្កាៈកតី ពាបាទវតិ្កាៈ
កតី វ ឹិសាវតិ្កាៈកតី រកើត្រ ើងដល់ភិកខុកុំពុងឈរ របើភិកខុត្ម ុំងចិត្ត
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ទទួល មិលលះបង់ មិលបរនាទ បង់ មិលរ វើឱយអ ់រៅ មិលឱយដល់លូវ
រ ចកតីវនិា លូវវតិ្កាៈ ុំងរនាះរទ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកាល
ឈរ មាល ភាពយ៉ាងរលះ រៅថា មិលមាលពាយាមដុត្កុំរៅ
កិរល  មិលខាល ចោកយតិ្ះរដៀល ខជិលរចអូ  មាលពាយាម  
រថាកថ្យ ជាលិចចលិរលត ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើកាមវតិ្កាៈកតី ពាបាទវតិ្កាៈ
កតី វ ឹិសាវតិ្កាៈកតី រកើត្រ ើងដល់ភិកខុ ន្ដលកុំពុងអងគុយ របើភិកខុ
ត្ម ុំងចិត្តទទួល មិលលះបង់ មិលបរនាទ បង់ មិលរ វើឱយអ ់រៅ មិលឱយ
ដល់លូវរ ចកតីវនិា លូវវតិ្កាៈ ុំងរនាះរទ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ 
ភិកខុកាលអងគុយ មាល ភាពយ៉ាងរលះ រៅថា មិលមាលពាយាម
ដុត្កុំរៅកិរល  មិលខាល ចោកយតិ្ះរដៀល ខជិលរចអូ  មាល
ពាយាមរថាកថ្យ ជាលិចចលិរលត ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើកាមវតិ្កាៈកតី ពាបាទវតិ្កាៈ
កតី វ ឹិសាវតិ្កាៈកតី រកើត្រ ើងដល់ភិកខុកុំពុងរដក កុំពុងភាញ ក់រលឹក 
របើភិកខុត្ម ុំងចិត្តទទួល មិលលះបង់ មិលបរនាទ បង់ មិលរ វើឱយអ ់ 
រៅ មិលឱយដល់លូវរ ចកតីវនិា លូវវតិ្កាៈ ុំងរនាះរទ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ ភិកខុកាលរដក ភាញ ក់រលឹកមាល ភាពយ៉ាងរលះ រៅ
ថា មិលមាលពាយាមដុត្កុំរៅកិរល  មិលខាល ចោកយតិ្ះរដៀល    
ខជិលរចអូ  មាលពាយាមរថាកថ្យ ជាលិចចលិរលត ។ 
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មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើកាមវតិ្កាៈកតី ពាបាទវតិ្កាៈ

កតី វ ឹិសាវតិ្កាៈកតី រកើត្រ ើងដល់ភិកខុកុំពុងរដើរ របើភិកខុ មិលបាល
ត្មុំងចិត្តទទួល ខុំលះបង់ បរនាទ បង់រចញ រ វើឱយអ ់រៅ ឱយដល់
លូវរ ចកតីវនិា លូវវតិ្កាៈ ុំងរនាះ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកាល
រដើររៅ មាល ភាពយ៉ាងរលះ រៅថា មាលពាយាមដុត្កុំរៅ
កិរល  មាលរ ចកតីខាល ចោកយតិ្ះរដៀល មាលពាយាមរបារឰ
រ ើយ មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល ជាលិចចលិរលត ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើកាមវតិ្កាៈកតី ពាបាទវតិ្កាៈ
កតី វ ឹិសាវតិ្កាៈកតី រកើត្រ ើងដល់ភិកខុកុំពុងឈរ របើភិកខុ មិលបាល
ត្មុំងចិត្តទទួល ខុំលះបង់ បរនាទ បង់រចញ រ វើឱយអ ់រៅ ឱយដល់
លូវរ ចកតីវនិា លូវវតិ្កាៈ ុំងរនាះ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ  
កាលឈរ មាល ភាពយ៉ាងរលះ រៅថា មាលពាយាមដុត្កុំរៅ
កិរល  មាលរ ចកតីខាល ចោកយតិ្ះរដៀល មាលពាយាមរបារឰ
រ ើយ មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល ជាលិចចលិរលត ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើកាមវតិ្កាៈកតី ពាបាទវតិ្កាៈ
កតី វ ឹិសាវតិ្កាៈកតី រកើត្រ ើងដល់ភិកខុកុំពុងអងគុយ របើភិកខុ មិលបាល
ត្មុំងចិត្តទទួល ខុំលះបង់ បរនាទ បង់រចញ រ វើឱយអ ់រៅ ឱយដល់
លូវរ ចកតីវនិា លូវវតិ្កាៈ ុំងរនាះ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុ
អងគុយមាល ភាពយ៉ាងរលះ រៅថា មាលពាយាមដុត្កុំរៅ
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កិរល  មាលរ ចកតីខាល ចោកយតិ្ះរដៀល មាលពាយាម របារឰ
រ ើយ មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល ជាលិចចលិរលត ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើកាមវតិ្កាៈកតី ពាបាទវតិ្កាៈ
កតី វ ឹិសាវតិ្កាៈកតី រកើត្រ ើងដល់ភិកខុកុំពុងរដក កុំពុងភាញ ក់រលឹក 
របើភិកខុ មិលបាលត្មុំងចិត្តទទួល ខុំលះបង់ បរនាទ បង់រចញ រ វើឱយ
អ ់រៅ ឱយដល់លូវរ ចកតីវនិា លូវវតិ្កាៈ ុំងរនាះ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ ភិកខុកាលរដក  ភាញ ក់រលឹកមាល ភាពយ៉ាងរលះ រៅ
ថា មាលពាយាមដុត្កុំរៅកិរល  មាលរ ចកតីខាល ចោកយតិ្ះ
រដៀល មាលពាយាមរបារឰរ ើយ មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះ
លិោវ ល ជាលិចចលិរលត ។ 

ចរ ំវា យទិ វា តិដឋំ និសិម្នាន  ឧទ វា សយ ំ
ម្ោ វតិកកំ  វតិម្កកតិ បាបកំ ម្គហនិ សសតិំ 
កុមេគគំ បដិបម្នាន  ម្ោ ម្ោហម្នយយសុ មុចឆិម្តា 
អភម្វា  តាទិម្ោ ភិកាុ  ផុដឋំ សម្ោោ ធិមុតោមំ។ 
ម្ោ ចរ ំវាបិ តិដឋំ វា និសិម្នាន  ឧទ វា សយ ំ
វតិកកំ  សមយិតាា ន វតិកកូបសម្ម រម្តា 
ភម្វា  ម្ោ តាទិម្ោ ភិកាុ  ផុដឋំ សម្ោោ ធិមុតោមនោិ។ 
ភិកខុណា កាលរដើរកតី ឈរកតី អងគុយកតី រដកកតី ន្ត្ងរតិ្ះរះិលូវ

វតិ្កាៈ ន្ដលអារ ័យលូវផទះគឺកិរល ដ៏ោមក ភិកខុ របាកដដូរោន ះ



46             ភាវនាមយៈ   
រនាះ រ ម្ ះថា រដើររៅផលូវន្ដលបណ្ឌិ ត្គបបរីខពើម រជប់រៅកនុង
អារមមណ៍្ ជាររគឿងវរងវង មិលអាចោល់រតូ្វលូវញណ្ ជាររគឿង
រត្ម ់ដឹងដ៏ឧត្តមរទ ។ ភិកខុណាកាលរដើរកតី ឈរកតី អងគុយកតី រដក
កតី បាលរមាង ប់លូវកាមវតិ្កាៈ ររត្កអរកនុង ម៌ ជាររគឿងរមាង ប់លូវ
វតិ្កាៈ ភិកខុ របាកដដូរោន ះរនាះ រទើបអាចោល់រតូ្វលូវញណ្ ជា
ររគឿងរត្ម ់ដឹងដ៏ឧត្តមបាល ។ 

អដ្ឋក្ថា 
បទថា អ ិវារ តិ្ បាលដល់ រលើករ ើងទុកឱយរៅកនុងចិត្ត

(គឺ រមាកទុក)។  
បទថា ល បជ តិ្ បាលដល់ មិលលះបង់ ។ 
បទថា ល វរិនារទតិ្ បាលដល់ មិលនា ុំរចញ ។ 
បទថា  ល  ពយលតីកររាតិ្  បាលដល់ មិលរ វើឱយដល់ទីបុំផុត្ គឺ

កាត់្ផលូ វ ។ 
បទថា ល អលភាវ ុំ គរមតិ្ បាលដល់ មិលរ វើឱយដល់រ ចកតី   

មិលមាល មិលររចើល គឺអ ់រៅ ។  
បទថា ចរមប ិគឺ  ូមបរីដើរ ។ 
បទថា អនាត្មបិ គឺ មិលមាលរ ចកតីពាយាម ។ 
បទថា អរនាត្មត បិ គឺរវៀរោករ ចកតីខាល ច ការតិ្ះរដៀលតិ្ ។ 
បទថា  ត្ត្ុំ គឺ ជាលិចច ។ 
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បទថា  មិត្ុំ គឺ មិលមាលចរនាល ះ ។ អនក ិការជាបរ ចកតី 
កនុងរគប់បទយ៉ាងរលះរ ើយ គបបរីជាបរ ចកតីត្មមបរយិាយ
ន្ដលរោលទុករ ើយកនុង ុកាបកខ ។ 

កនុងោថា គបបរីជាបវលិិចឆ័យដូចត្រៅរលះ 
 បទថា រគ លិ សតិ្ុំ  បាលដល់ អារ ័យកិរល  ។ 
បទថា រមា រលរយយ ុ បាលដល់  កនុងអារមមណ៍្ន្ដលឱយ

រកើត្រ ចកតីវរងវង ។ 
បទថា អភរោវ  បាលដល់ មិលដូចជាភាជលៈន្ដលរទទទួល។ 
បទថា ផុដាុំ  រមាព  ិមុត្តមុំ បាលដល់ រដើមប ីមផ ស          

ឧត្មាណ្ រោលគឺ រពះអរ ត្ត ។ 
សីលសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ៣៥  រពះមាលរពះ
ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ អុំពីបរ ុិទធិ ីល ៤ យ៉ាង គឺ៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចូរអនក ុំងឡាយ បរបូិណ៌្រោយ
 ីល បរបូិណ៌្រោយបាតិ្រមាកខ  រងួមកនុងបាតិ្រមាកខ ុំវរៈ        
បរបូិណ៌្រោយអាោរៈ លិងរោរចៈរឃើញភ័យកនុងរ    ូមប ី  
បលតិចបលតួច  មា ល ិកាកនុង ិកាខ បទ ុំងឡាយ ។ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ កាលរបើអនក ុំងឡាយ បរបូិណ៌្រោយ ីល បរបូិណ៌្
រោយបាត្ិរមាកខ  រងួមកនុងបាត្ិរមាកខ ុំវរៈ បរបូិណ៌្រោយអាោរៈ 
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លិងរោរចៈរឃើញភ័យកនុងរ    ូមបបីលតិចបលតួច  មា ល
 ិកាកនុង ិកាខ បទ ុំងឡាយ រត្ើគបបមីាលកិចចអវនី្ដលគួររ វើឱយ
ឆរកន្លងរ ើងរទៀត្ ។  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើភិកខុកាលរដើរមាលអភិជា... 
មាលពាបាទរៅរបា រ ើយ មាលរ ចកតីងងុយលឹងរង្កកងក់... 
មាលរ ចកតីររវ ើរវាយលឹងរ ចកតីរ ុំខាលចិត្ត... មាលរ ចកតី ងសយ័
លះបង់រ ើយ មាលពាយាមរបារឰរ ើយ មិលបាលរួញរា មាល
សាម រតី្របុងខាជ ប់ មិលបាលវរងវងរភលច មាលកាយ ងប់រមាង ប់ មិលបាល
រកវល់រកវាយ មាលចិត្តដុំកល់មាុំរៅកនុងអារមមណ៍្ន្ត្មួយ មាន ល
ភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកាលរដើរមាល ភាពយ៉ាងរលះរៅថា មាល
ពាយាមដុត្កុំរៅកិរល  មាលរ ចកតីខាល ចោកយតិ្ះរដៀល មាល
ពាយាមរបារឰរ ើយ មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ លជា     
លិចចលិរលត ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រប ិលរបើភិកខុកាលឈរ..., មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ រប ិលរបើភិកខុកាលអងគុយ..., មាន លភិកខុ ុំងឡាយ 
រប ិលរបើភិកខុកុំពុងរដក កុំពុងភាញ ក់រលឹក..., មាលអភិជា..., មាល
ពាបាទរៅរបា រ ើយ មាលរ ចកតីងងុយលឹងរង្កកងក់... មាល
រ ចកតីររវ ើរវាយលឹងរ ចកតីរ ុំខាលចិត្ត... មាលរ ចកតី ងសយ័លះបង់
រ ើយ មាលពាយាមរបារឰរ ើយ មិលបាលរួញរា មាលសាម រតី្ 
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របុងខាជ ប់ មិលបាលវរងវងរភលច មាលកាយ ងប់រមាង ប់ មិលបាលរកវល់       
រកវាយ មាលចិត្តដុំកល់មាុំរៅកនុងអារមមណ៍្ន្ត្មួយ មាន លភិកខុ
 ុំងឡាយ ភិកខុកាលរដកភាញ ក់រលឹកមាល ភាពយ៉ាងរលះរៅថា 
មាលពាយាមដុត្កុំរៅកិរល  មាលរ ចកតីខាល ចោកយតិ្ះរដៀល 
មាលពាយាម របារឰរ ើយ មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល   
ជាលិចចលិរលត ។ 

តយម្ញ្ញច រ យតំ តិម្ដឋ យតំ អម្ចឆ យតំ សម្យ 
យតំ សមេិម្ញ្ញជ យ  ភិកាុ  យតម្មតំ បោរម្យ 
ឧទធំ តិរយិ ំអបាចីនំ ោវតា ជគម្តា គតិ 
សមម្វកាិ តា ច ធោេ នំ ខនាធ នំ ឧទយពាយ ំ
ម្ចម្តាសមថោមីចឹ សិកា ោនំ សទាសតឹ  
សតតំ បហិតម្តាោ តិ អហុ ភិកាុ ំ  តថាវធិនោិ។ 
ភិកខុគបបរីដើរ  រងួម គបបឈីរ  រងួម គបបអីងគុយ  រងួម 

គបបរីដក  រងួម គបបបីត់្(លូវអវយវៈតូ្ច ុំ) រងួម គបបោីត្លូវ 
អវយវៈតូ្ច ុំល៎ុះ  រងួម គតិ្ឆល ត្វរោក ុំងខាងរលើ កណាត ល 
លិងខាងររកាម មាលកុំណ្ត់្រតឹ្មណា អនករបាជញពិោរណារឃើញ
លូវកិរយិារកើត្រ ើង លិងវនិា រៅឆល ម៌ គឺខលធ ុំងឡាយ មាល
កុំណ្ត់្រតឹ្មរណាះ រទើបរោលថា ភិកខុមាល ភាពដូរោន ះ ជាអនក
 ិកាលូវបដិប ដ៏ មគួរ ដល់លូវរ ចកតី ងប់រមាង ប់ចិត្ត មាល តិ្
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 ពវកាល រ ម្ ះថា ជាអនកមាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល  
ជាលិចច ។ 

អដ្ឋក្ថា 
បទថា  មបលន ីោ បាលដល់ រោក ុំងឡាយមាល ីល 

បរបូិរណ៌្ ។ 
បទថា  មបលនបាត្រិមាកាខ  បាលដល់ មាលបាត្ិរមាកខបរបូិរណ៌្។ 
បទថា បាតិ្រមាកខ ុំវរ ុំវុត្ម រ ចកតីថា រោក ុំងឡាយ

ចូរជាអនក រងមួរបកបរោយបាតិ្រមាកខ ុំវរ ីលរៅចុះ ។ 
បទថា អាោររោចរ មបនាន  ។ រ ចកតថីា រោក ុំងឡាយ

ចូរជាអនកដល់រពម គឺរបកបរោយអុំណាោរៈលិងរោចរចុះ ។ 
បទថា អណុ្មរត្ត ុ វរជជ ុ បាលដល់ កនុងរ   ុំង 

ឡាយមាលរបមាណ្តិ្ច ។ 
បទថា ភយទ ាវរិនា រ ចកតីថា ជាអនកមាលរបរកតី្

រឃើញរ   ន្ដលមាលរបមាណ្តិ្ច ពួករលះរោយជាភ័យ ។ 
បទថា  មា យ ិកខថ្  ិកាខ បរទ ុ រ ចកតីថា រោក

 ុំងឡាយ ចូរ មា លរបកាល់ ិកាខ បទ ន្ដលគួរ មា ល   
រនាះៗ កនុងចុំន្ណ្កឆល ិកាខ  ុំងអ ់ ិកា ។ រោរទង់រត្ម ់
 ររ ើរកនុងគុណ្ន្ដលបាលរ ើយ រោយការរត្ម ់ ម៌របមាណ្
បុ៉រណ្ណះថា  មបនាន  ីោលុំ ។រប។  ិកាខ បរទ ុ ឥ ូវរលះ កាល
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រទង់ ន្មតងរបរយាជល៍ ន្ដលលឹងគបបរី វើឱយឆរកន្លងរ ើងរៅ
រទើបរត្ម ់ថា កិម ស ដូរចនះជារដើម ។ កនុងបទរនាះ      បទថា កិ
ម ស ន្របថា លឹងគបបមីាលអវី ន៎ ។ 

បទថា យត្ុំ ចររ រ ចកតីថា ភិកខុគបបរីដើរ រងួម របងុ     
របយ័ត្នកនុងបទ ុំងពួង ក៏ល័យរលះ ។ 

បទថា អរចឆ ន្របថា គបបអីងគុយ ។ 
បទថា ត្យរមត្ុំ បសាររយ រ ចកតីថា គបបតី្ររមត្អវយវៈ 

តូ្ច ុំ រងមួគឺ ររៀបរយ ។ 
បទថា ឧទធុំ ន្របថា ខាងរលើ ។ 
បទថា តិ្រយិុំ ន្របថា ខាងកណាត ល (ទទឹង)។ 
បទថា អបាចីលុំ ន្របថា ខាងររកាម ។ បញ្ចខលធ  ុំងអតី្ត្ 

បចចុបបលន លិងអនាគត្ រត្ម ់រោយរ តុ្របមាណ្បុ៉រណ្ណះ ។ 
ោកយថា យាវត្ម ជាោកយន្ដល ន្មតងរ ចកតីកុំណ្ត់្ ។ 

បទថា ជគរត្ម គតិ្  បាលដល់ រ ចកតី ររមចឆលរោក ។ 
បទថា  មរវកខតិ្ម ច  មាម លុំខនាធ លុំ ឧទយពវយុំ រ ចកតីថា 

ពិោរណារមើលការរកើត្រ ើង រ ចកតីសាប ូលយរៅឆល ម៌ គឺ
បញ្ចខលធ ន្ដលរផសងរោយអតី្ត្ជារដើម ុំងរនាះ កនុងរោក     
 ុំងពួង គឺបាលពិោរណារឃើញរោយរបឆពរោយលកខណ្ៈ ៥០ 
គត់្ន្ដលរោករោលថា កាលរឃើញ ការរកើត្ឆលបញ្ចខលធក៏
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ពិោរណារឃើញលកខណ្ៈ ២៥ បាល ។ កាលរឃើញរ ចកតីសាប
 ូលយក៏ពិោរណារឃើញលកខណ្ៈ ២៥ បាល ។ 

បទថា រចរត្ម មថ្សាវ មីចឹ បាលដល់ ខបដិបត្តិន្ដល ម
គួរ ដល់រ ចកតី ងប់ចិត្ត ។ 

បទថា  ិកខមាលុំ រ ចកតីថា កាលបដិបត្តិ គឺបុំរពញ ។ 
បទថា ប ិត្រត្មត   បាលដល់  មាលចិត្តកតិច ។ 
បទថា អា ុ ន្របថា រោលរៅ ។ បទដ៏រៅ ល់កនុង ូរត្

រលះង្កយ ុំងរនាះ ។ ក៏កនុង ូរត្រលះរត្ម ់ោយោន លឹង ីលកនុង
ោថា រត្ម ់ដល់ភិកខុជារពះខីណារ ព ។ 

បឋមធមមវិហារក្សូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ទុំព័រ ១៧៨ រពះអងគរទង់

រត្ម ់លូវបុគគលអនកត្ម ុំងរៅកនុង ម៌ មាលរ ចកតីថា៖ 
រោរនាះ ភិកខុ មួយរូបចូលរៅោល់រពះដ៏មាលរពះភាគ លុះ

ចូលរៅដល់រ ើយ រកាបថាវ យបងគុំរពះដ៏មាលរពះភាគរ ើយ 
អងគុយកនុងទី មគួរ ។ លុះភិកខុ រនាះអងគុយកនុងទី មគួររ ើយ 
រទើបរកាបបងគុំទូលរពះដ៏មាលរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើល រគន្ត្ងលិយាយថា ភិកខុមាលរបរកតី្រៅរោយ ម៌ ភិកខុ  
មាលរបរកតី្រៅរោយ ម៌ដូរចនះ បពិរត្រពះអងគដ៏ចុំររ ើល ចុះភិកខុ
មាលរបរកតី្រៅរោយ ម៌ រោយរ តុ្បុ៉នាម លយ៉ាង ។ 
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រពះដ៏មាលរពះភាគរត្ម ់ថា មាន លភិកខុ  ភិកខុកនុងសា នា
រលះ ររៀលលូវ ម៌គឺ  ុត្តៈ រគយយៈ រវយាករណ្ៈ ោថា ឧ លៈ 
ឥតិ្វុត្តកៈ ជាត្កៈ អពភុត្ មមៈ រវទលលៈ ។ ភិកខុ រនាះញុ ុំងឆថ្ងឱយកលលង
រៅរោយការររៀលលូវ ម៌រនាះ លះបង់លូវការ មងុំរៅកនុងទីសាង ត់្ 
មិលបាលរបកបររឿយៗលូវ ម៌ជាររគឿងរមាង ប់ចិត្តខាងកនុង ។ ភិកខុ
រលះរៅថា ជាអនកររចើលរោយបរយិត្តិ ម៌ មិលរៅថា ជាអនក 
មាលរបរកតី្រៅរោយ ម៌រទ ។ 

មួយរទៀត្  ភិកខុ ន្មតង ម៌ត្មមទុំលងន្ដលខលួលបាលរចះដឹង
មក ត្មមទុំលងន្ដលខលួលបាលររៀលមក ដល់បុគគល ុំងឡាយដឆទ 
រោយរ ចកតពិីសាត រ ភិកខុញុ ុំងឆថ្ងឱយកលលងរៅរោយការបញ្ដត្តិ    
លូវ ម៌រនាះ លះបង់រៅការ មងុំរៅកនុងទីសាង ត់្ មិលបាលរបកប  
ររឿយៗ លូវ ម៌ជាររគឿងរមាង ប់ចិត្តខាងកនុង ។ ភិកខុ រលះរៅថា ជា
អនកររចើលរោយបញ្ដត្តិ មិលរៅថា ជាអនករៅរោយ ម៌រទ ។ 

មួយរទៀត្ ភិកខុ រ វើលូវការសាវ  ាយលូវ ម៌ត្មមទុំលងន្ដល
ខលួលបាលរចះដឹងមក ត្មមទុំលងន្ដលខលួលបាលររៀលមក រោយ     
រ ចកតពិីសាត រ ។ ភិកខុ រនាះញុ ុំងឆថ្ងឱយកលលងរៅ រោយការសាវ  ាយ
រនាះ លះបង់រៅការ មងុំរៅកនុងទីសាង ត់្មិលបាល របរកតី្ររឿយៗ 
លូវ ម៌ជាររគឿងរមាង ប់ចិត្តខាងកនុង ។ ភិកខុ រលះរៅថា ជាអនកររចើល
រោយការសាវ  ាយ មិលរៅថា ជាអនករៅរោយ ម៌រទ ។ 
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មួយរទៀត្ ភិកខុ រតិ្ះរះិពិោរណារោយចិត្ត ជញ្ជឹ ងរោយ

ចិត្ត ចុំរោះ ម៌ត្មមទុំលងន្ដលខលួលបាលរចះដឹងមក ត្មមទុំលង
ន្ដលខលួលបាលររៀលមក ។ ភិកខុ រនាះញុ ុំងឆថ្ងឱយកលលងរៅ រោយការ
រតិ្ះរះិលូវ ម៌ ុំងរនាះ លះបង់រៅការ មងុំរៅកនុងទីសាង ត់្ មិល
បាលរបកបររឿយៗលូវ ម៌ជាររគឿងរមាង ប់ចិត្តខាងកនុង ។ ភិកខុ រលះ
រៅថា ជាអនកររចើលរោយរ ចកតីរតិ្ះរះិលូវ ម៌ មិលរៅថា ជា
អនករៅរោយ ម៌រទ ។ 

ភិកខុកនុងសា នារលះ ររៀលលូវ ម៌ គឺ ុត្តៈ រគយយៈ រវយា-  
ករណ្ៈ ោថា ឧ លៈ ឥតិ្វុត្តកៈ ជាត្កៈ អពភុ ត្ មមៈ រវទលលៈ ។ 
ភិកខុ រនាះ មិលបាលញុុំងឆថ្ងឱយកលលងរៅ រោយការររៀលលូវ ម៌រនាះ 
មិលលះបង់លូវការ មងុំរៅកនុងទីសាង ត់្ មិលបាលរបកបររឿយៗលូវ
 ម៌ជាររគឿងរមាង ប់ចិត្តខាងកនុង ។ ភិកខុ រនាះជាអនករៅរោយ ម៌
យ៉ាងរលះឯង ។ ភិកខុជាអនកររចើលរោយការររៀល ត្ថាគត្បាល    
 ន្មតងរ ើយ អនកររចើលរោយការបញ្ដត្តិ ត្ថាគត្បាល ន្មតង
រ ើយ អនកររចើលរោយសាវ  ាយ ត្ថាគត្បាល ន្មតងរ ើយ  
អនកមាលរបរកតី្រៅរោយ ម៌ ត្ថាគត្បាល ន្មតងរ ើយរោយ 
របការដូរចនះឯង ។ មាន លភិកខុ  អុំរពើណាន្ដលសាសាត  ជាអនកន្ វង
រកលូវរបរយាជល៍ ជាអនកអលុររោះ អារ ័យលូវរ ចកតីអលុររោះ 
គួររ វើដល់សាវក័ ុំងឡាយ អុំរពើរនាះត្ថាគត្ក៏បាលរ វើរ ើយ
ដល់អនក ុំងឡាយ ។ មាន លភិកខុ  ទីរនាះជារុកខមូលរ នា លៈ       
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ទីរនាះជាជា ុញដ ោររ នា លៈ ។ អនក ុំងឡាយចូរចុំររ ើល(លូវ
 មថ្ៈលិងវបិ សនា) អនក ុំងឡាយចូរកុុំរបមាទ អនក ុំងឡាយ 
ចូរកុុំមាលរ ចកតីរដត រកហាយ1 កនុងកាលជាខាងររកាយរ ើយ 
រលះជាោកយររបៀលរបរៅរប ់ត្ថាគត្ ដល់អនក ុំងឡាយ ។  

បឋមអនាគតសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ២០៩ រពះអងគរទង់

រត្ម ់លូវភ័យកនុងអនាគត្ ៥ របការ មាលរ ចកតីថា៖ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុអនករៅកនុងឆរពកាលពិោរណា

រឃើញលូវអនាគត្ភ័យ ៥ យ៉ាងរលះ ជាអនកមិលរបមាទ មាល
ពាយាមញុុំងកិរល ឱយរដត  មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល
រដើមបបីាលលូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាល រដើមបរី វើឱយជាក់
ចា ់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់រ វើឱយជាក់ចា ់ ។ ភ័យ 
៥ យ៉ាង រត្ើដូចរមតចខលះ ។ 
 មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ ជាអនករៅឆរព
                                                           

1-កាលពីរដើមខលួលរៅរកមង ពុុំ ល់មាលររាគមករបៀត្របៀល ររចើលន្ត្ បាយរភលច
ខលួលរោយការ ីុផឹក រ ះបាលជួបលឹងរពះសាសាត ជាមាច  ់ ក៏មិលបាលយកចិត្តទុក
ោក់ ចូលចិត្តន្ត្ខាងរដក ុំងយប់ ុំងឆថ្ងឱយ រងាើចខា ុំឥត្អុំរពើ  ររចើលរ វ 
របន្  (ឥត្បាលលឹកនារត្ង់ការកុ លណារសាះ)  លុះរវោខាងររកាយមក ខលួល
មាលវយ័កាល់ន្ត្ថ្យរៅៗោ ់ជរារោ ុំរោ  ុំងររាគក៏មករួបរតឹ្រាងកាយ រទើបបាល
លឹករដត រកហាយ សាត យររកាយ ។ អដាកថា ។ 



56             ភាវនាមយៈ   
ពិោរណារឃើញដូរចនះថា ឥ ូវរលះ អាត្មម អញរៅកនុងឆរពន្ត្
មាន ក់ឯង ព ់គបបចឹីកអាត្មម អញកតី ខទួយគបបទិីចអាត្មម អញកតី 
ន្កអបគបបខីា ុំអាត្មម អញកតី ន្ដលរៅកនុងឆរពន្ត្មាន ក់ឯង កាល
កិរយិាគបបមីាលដល់អាត្មម អញ រោយរ តុ្រនាះ អលតរាយរនាះ
គបបមីាលដល់អាត្មម អញមិលខាល ។ របើដូរោន ះអាត្មម អញរបារឰលូវ
រ ចកតីពាយាមរដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាល
ដល់ រដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាល រដើមបរី វើ
ឱយជាក់ចា ់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមលិ លរ់ វើឱយជាក់ចា ់ ។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុអនករៅឆរពកាលរបើពិោរណារឃើញលូវ
អនាគត្ទី ១ រលះរ ើយ ជាអនកមិលរបមាទ មាលពាយាមញុុំង
កិរល ឱយរដត  មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល រទើបអាចដល់
លូវគុណ្វរិ  ន្ដលខលួលមិល ល់បាលដល់ រដើមបបីាលលូវគុណ្
វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាលរដើមបរី វើឱយជាក់ចា ់លូវគុណ្
វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាលរ វើឱយជាក់ចា ់ ។  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ មួយរទៀត្ ភិកខុកនុងសា នារលះ ជា
អនករៅឆរពពិោរណារឃើញដូរចនះថា ឥ ូវរលះ អាត្មម អញរៅ
កនុងឆរពន្ត្មាន ក់ឯង គបបភីាល ត់្ដួលរៅកតី ភត្តន្ដលអាត្មម អញ
បររិភាគរ ើយកតី គបបឱីយរ  កតី របមាត់្រប ់អាត្មម អញគបប ី   
កុំររ ើករ ើងកតី រ ល មរប ់អាត្មម អញគបបកីររកើករ ើងកតី ខសល់
 ុំងឡាយន្ដលមាលមុខមុត្ដូចជាកាុំបិត្ គបបកីររកើករ ើងកតី 
កាលកិរយិាគបបមីាលដល់អាត្មម អញរោយរ តុ្រនាះ   រ ចកតី 
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អលតរាយរនាះ គបបមីាលដល់អាត្មម អញមិលខាល ។ របើដូរោន ះ 
អាត្មម អញរបារឰលូវរ ចកតីពាយាម រដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ   
ន្ដលខលួលមិល ល់បាលដល់ រដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួល
មិល ល់បាលរដើមបរី វើឱយជាក់ចា ់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល
 ល់រ វើឱយជាក់ចា ់ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុអនករៅឆរព
កាលរបើពិោរណារឃើញលូវអនាគត្ទី ២ រលះរ ើយ ជាអនកមិល
របមាទ មាលពាយាមញុុំងកិរល ឱយរដត  មាលចិត្តបោលជូ រៅ
កាល់រពះលិោវ ល     រទើបអាចដល់លូវគុណ្វរិ  ន្ដលខលួលមិល ល
បាលដល់ រដើមបបីាលលូវគុណ្វរិ  ន្ដលខលួលមិល ល់បាល រដើមប ី
រ វើឱយជាក់ចា ់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាលរ វើឱយ  
ជាក់ចា ់ ។  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ មួយរទៀត្ ភិកខុកនុងសា នារលះ ជា
អនករៅឆរពពិោរណារឃើញដូរចនះថា ឥ ូវរលះ អាត្មម អញរៅ
កនុងឆរពន្ត្មាន ក់ឯង គបបជួីបរបទះលឹងរមឹគសាហាវ ុំងឡាយគឺ 
រាជ ី ៍កតី ខាល  ុំកតី ខាល ដមបងកតី ខាល ឃមុ ុំកតី ខាល រតី្កតី រមឹគសាហាវ ុំង
រនាះ គបបផី្ងត ច់បង់អាត្មម អញោកជីវតិ្ កាលកិរយិាគបបមីាលដល់
អាត្មម អញ រោយរ តុ្រនាះ រ ចកតីអលតរាយរនាះ គបបមីាលដល់
អាត្មម អញមិលខាល ។ របើដូរោន ះ អាត្មម អញរបារឰលូវរ ចកតី
ពាយាមរដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាលដល់ 
រដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ  ន្ដលខលួលមិល ល់បាល រដើមបរី វើឱយជាក់
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ចា ់លូវគុណ្វរិ  ន្ដលខលួលមិល ល់រ វើឱយជាក់ចា ់ ។ មាន ល
ភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុអនករៅឆរពកាលរបើពិោរណារឃើញលូវអនាគត្
ទី ៣ រលះរ ើយ ជាអនកមិលរបមាទ មាលពាយាមញុុំងកិរល 
ឱយរដត  មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល រទើបអាចដល់លូវគុណ្
វរិ  ន្ដលខលួលមិល លប់ាលដល់រដើមបបីាលលូវគុណ្វរិ   ន្ដល
ខលួលមិល ល់បាល រដើមបរី វើឱយជាក់ចា ់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួល
មិល ល់បាលរ វើឱយជាក់ចា ់ ។  

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ មួយរទៀត្ ភិកខុកនុងសា នារលះ ជា
អនករៅឆរពពិោរណារឃើញដូរចនះថា ឥ ូវរលះ អាត្មម អញរៅ
កនុងឆរពន្ត្មាន ក់ឯង គបបជួីបរបទះលឹងពួករោរន្ដលរ វើរោរកមម
រ ើយកតី ន្ដលមិល ល់បាលរ វើរោរកមមកតី រោរ ុំងរនាះគបបផី្ងត ច់
បង់លូវអាត្មម អញោកជីវតិ្រៅ កាលកិរយិាគបបមីាលដល់អាត្មម
អញ រោយរ តុ្រនាះ រ ចកតីអលតរាយរនាះ គបបមីាលដល់អាត្មម
អញមិលខាល ។ របើដូរោន ះ អាត្មម អញរបារឰលូវរ ចកតីពាយាម
រដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ  ន្ដលខលួលមិល ល់បាលដល់ រដើមបដីល់ 
លូវគុណ្វរិ  ន្ដលខលួលមិល ល់បាល រដើមបរី វើឱយជាក់ចា ់លូវ
គុណ្វរិ  ន្ដលខលួលមិល ល់រ វើឱយជាក់ចា ់ ។ មាន លភិកខុ ុំង 
ឡាយ ភិកខុអនករៅឆរព កាលរបើពិោរណារឃើញលូវអនាគត្ទី ៤ 
រលះរ ើយជាអនកមិលរបមាទ មាលពាយាមញុុំងកិរល ឱយរដត  
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មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះលិោវ ល រទើបអាចដល់លូវគុណ្វរិ   
ន្ដលខលួលមិល ល់បាលដល់ រដើមបបីាលលូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួល
មិល ល់បាលរ វើឱយជាក់ចា ់ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ មួយវញិរទៀត្ ភិកខុកនុងសា នារលះ 
ជាអនករៅឆរពពិោរណារឃើញដូរចនះថា ឥ ូវរលះ អាត្មម អញរៅ
កនុងឆរពន្ត្មាន ក់ឯង រប ិលរបើមាលអមលុ សកុំណាចរៅកនុងឆរព 
អមលុ សកុំណាច ុំងរនាះ គបបផី្ងត ច់បង់លូវអាត្មម អញោកជីវតិ្
រៅ កាលកិរយិាគបបមីាលដល់អាត្មម អញរោយរ តុ្រនាះ រ ចកតី
អលតរាយរនាះ គបបមីាលដល់អាត្មម អញមិលខាល ។ របើដូរោន ះ 
អាត្មម អញរបារឰលូវរ ចកតីពាយាម រដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ   
ន្ដលខលួលមិល ល់បាលដល់ រដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ  ន្ដលខលួល
មិល ល់បាល រដើមបរី វើឱយជាក់ចា ់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល
 ល់រ វើឱយជាក់ចា ់ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុអនករៅឆរព
កាលរបើពិោរណារឃើញលូវអនាគត្ទី ៥ រលះរ ើយ ជាអនកមិល
របមាទ មាលពាយាមញុុំងកិរល ឱយរដត  មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅ
កាល់រពះលិោវ លរទើបអាចដល់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់
បាលដល់ រដើមបបីាលលូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាល រដើមប ី
រ វើឱយជាក់ចា ់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាលរ វើឱយជាក់
ចា ់ ។  
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មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុអនករៅឆរព កាលរបើពិោរណា

រឃើញលូវអនាគត្ភ័យ ុំង ៥ យ៉ាងរលះឯង ជាអនកមិលរបមាទ 
មាលពាយាមញុុំងកិរល ឱយរដត  មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់រពះ
លិោវ ល រទើបអាចរដើមបដីល់លូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាល
ដល់ រដើមបបីាលលូវគុណ្វរិ   ន្ដលខលួលមិល ល់បាលរ វើឱយជាក់
ចា ់ ។ 

េរឿងរពះមហាមិតតេតេរ 
បាលឮមកថា រពះរថ្រៈអារ ័យរៅកនុងោអ ងរ ម្ ះ          

ក កៈ ។  លិងមហាឧបា ិកាមាន ក់កនុងរ ុក ជាទីរោចររប ់
រោក ទុំលុកបរមុងរពះរថ្រៈដូចបុរត្ ។ ឆថ្ងមួយ នាងរៅឆរពរទើប
របាប់កូលរ ីថា កូល ! មាច  ់បងកូលរៅឯរណាះ ទឹករោះ ទឹក
រោះថាល  ទឹកអុំរៅរៅឯរណាះ រវោន្ដលរោកមាច  ់មិត្តៈ បង
របុ រប ់កូលមករ ើយ ចូរផស ុំអាហារថាវ យ រពមរោយទឹករោះ 
ទឹករោះថាល  លិងទឹកអុំរៅផងណាកូល ។ កូលរ ី ួរថា ក៏ន្ម៉លឹង
ទទួល លរទោ៎ ។ មហាឧបា ិការឆលើយថា កាលឆថ្ងមសលិមិញ 
ន្ម៉  ូបអាហារន្ដលទុក ១ យប់ (បារវិា កភត្ត) ន្ដលផស ុំលឹងទឹក
រោះជូរ រនាះរ ើយ ។ កូលរ ី ួរថា ន្ម៉លឹងពិសាររពលឆថ្ង ។ 
មហាឧបា ិការបាប់ថា នាងចូរោក់បន្លលរជក់ រ ើយយកញ្ចុ ង
អងារ បបរ មាលរ ជូរ ទុកឱយន្ម៉ចុះ ។ រពះរថ្រៈរគងចីវរ រ ើយ
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កុំពុងនា ុំបារត្រចញ(ពីរសាល ក) បាលឮ ុំរ ងរនាះរ ើយ ក៏ទូនាម ល
ខលួលឯងថា បាលឮថា មហាឧបា ិកា  ូបន្ត្អាហារន្ដលទុក ១ 
យប់ លិងទឹករោះជូរ  ូមបរីពលឆថ្ង ក៏លឹងទទួល លបបរជូរ ោក់
បន្លលរជក់ នាងរបាប់អាហារមាលបាយជារដើម រដើមបរីបរយាជល៍ 
ដល់រោក ក៏មហាឧបា ិការនាះ មិលបាលរបាថាន ទីន្រ  ទី ួល
អាហារ លិង មពត់្ ររោះអារ ័យរោករ ើយ ន្ត្របាថាន  មបត្តិ 
៣ របការ (មលុ ស មបត្តិ  ួគ៌ មបត្តិ លិោវ ល មបត្តិ) រទើប
របរគលរោកលឹងអាចឱយ មបត្តិ ុំងរនាះ ដល់មហាឧបា ិកា
រនាះបាលឬរទ ន៎  ដូរចនះ រោកគិត្ថា បិណ្ឌ បាត្រលះឯង រយើង
រៅមាលរាគៈ រ  ៈ រមា ៈ រៅមិលអាចទទួលបាល ដូរចនះរ ើយ 
ក៏ទុកបារត្កនុងរសាល ក រោះកឌុ ុំចីវរ រត្ ប់រៅោអ ងក កៈ រកា
បារត្ទុកររកាមន្រគ ោក់ចីវរទុករត្ង់ នួរចីវរ អងគុយចុះ អ ិោា ល
រ ចកតីពាយាមថា របើរយើងមិល ររមចរពះអរ ត្ត លិងមិលរចញ
រៅពីោអ ងដូរចនះ ។ ភិកខុ ន្ដលមិលរបមាទមកអ ់កាលជាយូរអន្ងវង
រ ើយ ចររមើលវបិ សនា ក៏ ររមចរពះអរ ត្តមុល រវោអាហារ
រពឹកជារពះមហាខីណារ ព (អ ់អា វៈរ ើយ)  អងគុយញញឹម
ដូចផ្ងា បទុមន្ដលកុំពុងរកីដូរោន ះ ។ រទវត្ម ថិត្រៅរដើមរឈើជិត្
 វ រោអ ងបលលឺឧ លថា៖ 

នម្ោ ម្ត បុរោិជញ្ញ នម្ោ ម្ត បុរសុិតោម 
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យសស ម្ត អាសវា ខីណា ទកាិ ម្េម្យាសិ ោរសិ 
រោកជាបុរ អាជារលយយ ខញុ ុំ ូមមលសាា ររោក រោកជា

កុំពូលបុរ  ខញុ ុំ ូមលមសាា ររោក ខញុ ុំ ូមលមសាា ររោក អនកមាល
អា វៈអ ់រ ើយ រោកអនកលិរទុកខ រោកជាអនកគួរដល់
ទកខិណា ល ដូរចនះ ។ 

រ ើយរោលថា រោកមាច  ់ ពួកន្ទ តីថាវ យអាហារដល់រពះ
អរ លត ុំងឡាយ ដូចរោកមាច  ់អនកចូលរៅបិណ្ឌ បាត្ លឹងផុត្
ពីទុកខបាលដូរចនះ ។ 

រពះរថ្រៈររកាករ ើង របើក វ ររមើលរវោរជាបថា រៅរពឹក 
រទើបកាល់បារត្ លិងចីវរចូលកាល់រ ុក ចុំន្ណ្ករកមងរ ីររត្ៀម
អាហារ ររមចរ ើយ អងគុយោ ុំរមើលរៅរត្ង់ វ ររោយលឹកថា 
បលតិចរទៀត្បងរបុ រយើងគង់លឹងមក បលតិចរទៀត្បងរបុ រយើង
គង់លឹងមក ។ កាលរពះរថ្រៈមកដល់ វ រផទះរ ើយ រកមងរ ីរនាះ 
ក៏ទទួលបារត្ោក់រពញរោយអាហារ ោយទឹករោះ ន្ដលផស ុំ
រោយទឹករោះថាល  លិងទឹកអុំរៅរ ើយ ោក់រលើឆដ(រប ់រពះ     
រថ្រៈ) ។ រពះរថ្រៈរ វើអលុរមាទនាថា ចូរបាល ុខចុះ រ ើយក៏រចៀ 
រចញរៅ ។ រកមងរ ីរនាះឈរ មលឹងរមើលរោករ ើយ ។ រ ចកតី
ពិត្កនុងរោរនាះ ពណ៌្ មបុររប ់រពះរថ្រៈ បរ ុិទធិឆរកន្លង
ណា ់ ឥន្ទលទិយថាល ផូរផង់ មុខរប ់រោករ  ់ប ់ឆរកន្លង ដូច
ន្ផលរត្មន ត្ទុុំរជុះោកទង ដូរោន ះ ។ មហាឧបា ិកា រត្ ប់មកពី
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ឆរព  ួរថា បងរបុ  រប ់នាងមករ ើយឬកូល ។ រកមងរ ីរនាះ ក៏
របាប់ររឿង ុំងអ ់ឱយមាត្មសាត ប់ ។ មហាឧបា ិកាក៏ដឹងបាលថា 
ឆថ្ងរលះ កិចចបពវជិត្ឆលបុរត្រប ់រយើងដល់ទីបុំផុត្រ ើយ រទើប
រោលថា កូល ! បងរបុ រប ់កូល ររត្កអរឆរកន្លងណា ់កនុង
រពះពុទធសា នា មិលអផសុក(ចង់ ឹក)រ ើយដូរចនះ ។  

វិត្ថោរសូរត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៣ ទុំព័រ ២២ រពះ មាម - 

 មពុទធជាមាច  ់រទង់ ន្មតងជាមួយភិកខុ ុំងឡាយអុំពី បដិប      
៤ យ៉ាង រ ចកតីថា៖ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  បដិប រលះមាល ៤ ។ បដិប  ៤ គឺ
អវីខលះ ។ 

១- ទុកាខ  បដិប  ទនាធ ភិញដ  គឺរបតិ្បត្តិលុំបាក  ុំងរត្ម ់
ដឹងដ៏យឺត្យូរ ១ 

២-  ទុកាខ   បដិប   ខិបាភិញដ   របតិ្បត្តិលុំបាក ន្ត្រត្ម ់
ដឹងឆ្ប់ ១ 

៣-  ុខា បដិប  ទនាធ ភិញដ   របតិ្បត្តិរ ួល ន្ត្រត្ម ់ដឹង 
យឺត្យូរ 

៤-  ុខា បដិប   ខិបាភិញដ   របតិ្បត្តិរ ួល  ុំងរត្ម ់
ដឹងក៏ឆ្ប់ ។ 
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មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចុះរបតិ្បត្តលិុំបាក  ុំងរត្ម ់ដឹងដ៏

យឺត្យូរ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ 
ជាអនកពិោរណារឃើញររគឿងមិលសាអ ត្កនុងកាយ កុំណ្ត់្រ ចកតី
បដិកូលកនុងអាហារ កុំណ្ត់្រ ចកតីមិលររត្កអរកនុងរោក ុំង    
ពួង រឃើញលូវរ ចកតីមិលរទៀងកនុង ង្កខ រ ុំងពួង មួយរទៀត្ ភិកខុ
រនាះកុំណ្ត់្រ ចកតីសាល ប់ ដមាល់ទុករោយរបឆពឰដ៏ខាងកនុង ។ 
ភិកខុ រនាះ ន្ត្ងអារ ័យរ កខពល( ម៌ជាមាល ុំងរប ់រពះរ កខៈ ៥ 
រលះគឺ   ធ ពល  ិរពិល ឱត្តបបពល វរីយិពល បញដ ពល 
ឥន្ទលទិយ ុំង ៥ រលះគឺ ទធិន្ទលទិយ វរីយិិន្ទលទិយ  ត្ិន្ទលទិយ  មា ិន្ទលទិយ 
បញ្ដិ ន្ទលទិយ រៅទល់រខាយ រន្មងរកើត្របាកដដល់ភិកខុ រនាះ ររោះ
ន្ត្ឥន្ទលទិយ ុំង ៥ រលះរៅទល់រខាយន្ដរ ភិកខុ រនាះក៏ ររមច
អលលតរយិគុណ្ រដើមបអី ់អា វៈ ុំងឡាយ បាលយឺត្យូរ ។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រលះរៅថា  គឺរបតិ្បត្តលិុំបាក  ុំងរត្ម ់
ដឹងដ៏យឺត្យូរ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចុះរបតិ្បត្តលិុំបាក  ុំងរត្មច់ដឹងឆ្ប់
រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ ជាអនក
ពិោរណារឃើញររគឿងមិលសាអ ត្កនុងកាយ កុំណ្ត់្រ ចកតីបដិកូល
កនុងអាហារកុំណ្ត់្រ ចកតីមិលររត្កអរកនុងរោក ុំងពួង រឃើញ
លូវរ ចកតីមិលរទៀងកនុង ង្កខ រ ុំងពួង មួយរទៀត្ ភិកខុ រនាះកុំណ្ត់្
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រ ចកតីសាល ប់ ដមាល់ទុករោយរបឆពឰដ៏ខាងកនុង ។ ភិកខុ រនាះន្ត្ង
អារ ័យរ កខពល( ម៌ជាកមាល ុំងរប ់រពះរ កខៈ) ៥ រលះគឺ   ធ -
ពល  ិរពិល ឱត្តបបពល វរីយិពល បញដ ពល ឥន្ទលទិយ ុំង ៥ 
រលះគឺ ទធិន្ទលទិយ វរីយិិន្ទលទិយ  តិ្ន្ទលទិយ  មា ិន្ទលទិយ បញ្ដិ ន្ទលទិយ
រកលៀវកាល  រន្មងរកើត្របាកដដល់ភិកខុ រនាះ ររោះន្ត្ឥន្ទលទិយ ុំង ៥ 
រលះ រកលៀវកាល ន្ដរ ភិកខុ រនាះក៏ ររមចអលលតរយិគុណ្រដើមបអី ់
អា វៈ ុំងឡាយបាលឆ្ប់ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រលះរៅថា គឺ
របតិ្បត្តលិុំបាក ន្ត្រត្មច់ដឹងឆ្ប់ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចុះរបតិ្បត្តរិ ួល ន្ត្រត្ម ់ដឹងយឺត្ 
យូរ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ 
សាង ត់្ោកកាម ុំងឡាយ សាង ត់្ោកអកុ ល ុំងឡាយ បាល
ដល់លូវបឋមជាល របកបរោយវតិ្កាៈ លិងវោិរៈ មាលបីតិ្ លិង     
 ុខៈ ន្ដលរកើត្អុំពីរ ចកតី ងប់សាង ត់្រនាះ ភិកខុ រនាះ ររោះ ងប់
សាង ត់្ោកវតិ្កាៈលិងវោិរៈ ក៏បាលដល់លូវទុតិ្យជាល ជា មមជាត្
រកើត្កនុង នាត លឆលខលួល របកបរោយរ ចកតីរជះថាល  គឺ  ធ  មាល
 ភាពជាចិត្តខព ់ឯក មិលមាលវតិ្កាៈ មាលន្ត្បីតិ្លិង ុខៈ ន្ដល
រកើត្អុំពី មា ិ គឺបឋមជាល ភិកខុ  ររោះរលឿយណាយោកបីតិ្
ផង របកបរោយឧរបកាខ ផង មាលសាម រតី្ដឹងខលួលរោយរបឆពផង 
ទទួល ុខរោយនាមកាយផង រពះអរយិៈ ុំងឡាយន្ត្ង ររ ើរ
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លូវបុគគលន្ដលបាលលូវត្តិ្យជាលរនាះថា បុគគលរនាះរបកប 
រោយឧរបកាខ  មាលសាម រតី្ មាល ម៌ជាររគឿងរៅជា ុខដូរចនះ 
ររោះត្តិ្យជាលឯណា ក៏បាលដល់លូវត្តិ្យជាលរនាះ ររោះ
លះបង់លូវ ុខផង លះបង់លូវទុកខផង ររោះអ ់រៅឆលរសាមល ស 
លិងរ មល សកនុងកាលមុល ក៏បាលដល់លូវចតុ្ត្ថជាល ជា មមជាត្
មាលអារមមណ៍្មិលន្មលជាទុកខ មិលន្មលជា ុខ គឺជាឧរបកាខ  មាល 
 តិ្ដ៏បរ ុិទធិរោយឧរបកាខ  ។ ភិកខុ រនាះន្ត្ងអារ ័យលូវរ កខ-
ពល ៥ រលះ គឺ  ធ ពល  ិរពិល ឱត្តបបពល វរីយិពល បញដ -
ពល ឥន្ទលទិយ ុំង ៥ រលះ គឺ ទធិន្ទលទិយ វរីយិិន្ទលទិយ  តិ្ន្ទលទិយ 
 មា ិន្ទលទិយ បញ្ដិ ន្ទលទិយ ជា មមជាត្ទល់រខាយ  រន្មងរកើត្របាកដ
ដល់ភិកខុ រនាះ ររោះន្ត្ឥន្ទលទិយ ុំង ៥ រលះ រៅទល់រខាយន្ដរ 
ភិកខុ រនាះក៏ ររមចអលលតរយិគុណ្ រដើមបអី ់អា វៈ ុំងឡាយ
បាលយឺត្យូរ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រលះរៅថា គឺរបតិ្បត្តរិ ួល 
ន្ត្រត្ម ់ដឹងយឺត្យូរ ។ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ចុះរបតិ្បត្តរិ ួល  ុំងរត្ម ់ដឹងក៏
បាលឆ្ប់ រត្ើដូចរមតច ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសា នារលះ 
សាង ត់្ោកកាម ុំងឡាយ (សាង ត់្ោកអកុ ល ុំងឡាយ បាលលូវ
បឋមជាល របកបរោយវតិ្កាៈលិងវោិរៈ(មាលបីតិ្លិង ុខៈ ន្ដល
រកើត្អុំពីរ ចកតី ងប់សាង ត់្រនាះ ភិកខុ រនាះ ររោះ ងប់សាង ត់្ោក
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វតិ្កាៈលិងវោិរៈ) ក៏ដល់លូវទុតិ្យជាល ជា មមជាត្រកើត្កនុង នាត ល
ឆលខលួល របកបរោយរ ចកតីរជះថាល គឺ   ធ  មាល ភាពជាចិត្តខព ់
ឯក មិលមាលវតិ្កាៈ មាលន្ត្បីតិ្លិង ុខៈន្ដលរកើត្អុំពី មា ិ គឺ
បឋមជាល ភិកខុ  ររោះរលឿយណាយោកបីតិ្ផង របកបរោយ 
ឧរបកាខ ផង មាលសាម រតី្ដឹងខលួលរោយរបឆពផង ទទួល ុខរោយ
នាមកាយផង រពះអរយិៈ ុំងឡាយ ន្ត្ង ររ ើរលូវបុគគលន្ដល
បាលលូវត្តិ្យជាលរនាះថា បុគគលរនាះរបកបរោយឧរបកាខ  មាល
សាម រតី្ មាល ម៌ជាររគឿងរៅជា ុខដូរចនះ ររោះត្តិ្យជាល
ឯណា ក៏ដល់លូវត្តិ្យជាលរនាះ ររោះលះបង់លូវ ុខផង លះ
បង់លូវទុកខផង ររោះអ ់រៅឆលរសាមល ស លិងរ មល សកនុង
កាលមុល ក៏ដល់លូវចតុ្ជា មមជាត្មាលអារមមណ៍្មិលន្មលជា ទុកខ 
មិលន្មលជា ុខ គឺជាឧរបកាខ  មាល តិ្ដ៏បរ ុិទធិរោយឧរបកាខ  ។ 
ភិកខុ រនាះអារ ័យលូវរ កខពល ៥ រលះ គឺ  ធ ពល  ិរពិល       
ឱត្តបបពល វរីយិពល បញដ ពល ឥន្ទលទិយ ុំង ៥ រលះ គឺ ទធិន្ទលទិយ 
វរីយិិន្ទលទិយ  តិ្ន្ទលទិយ  មា ិន្ទលទិយ បញ្ដិ ន្ទលទិយរកលៀវកាល  រន្មងរកើត្
របាកដដល់ភិកខុ រនាះ ររោះន្ត្ឥន្ទលទិយ ុំង ៥ រលះ រកលៀវកាល ន្ដរ 
ភិកខុ រនាះក៏ ររមចអលលតរយិគុណ្ រដើមបអី ់អា វៈ ុំងឡាយ
បាលយឺត្យូរ ។ មាន លភិកខុ ុំងឡាយ រលះរៅហា គឺរបតិ្បត្តិ
រ ួល ន្ត្រត្ម ់ដឹងក៏បាលឆ្ប់ ។ 
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បឋមេសក្ខសូរត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ២៤០ រពះអងគរទង់
រត្ម ់លូវ ម៌ របរពឹត្តរៅរដើមបរី ចកតសីាប ូលយ លិងមិលសាប
 ូលយរប ់រពះរ កខ មាលរ ចកតីថាៈ 

មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ម៌ ៥ យ៉ាងរលះ របរពឹត្តរៅរដើមប ី
រ ចកតីសាប ូលយដល់ភិកខុជារ កខៈ ។  ម៌ ៥ យ៉ាង គឺអវីខលះ ។ 

១-កមាម រាមត្ម គឺរ ចកតីររត្កអរលឹងការង្ករ 
២-ភ ារាមត្ម រ ចកតីររត្កអរលឹងតិ្រោឆ លកថា 
៣-លិ ទ រាមត្ម រ ចកតីររត្កអរលឹងការរដក 
៤- ងគណិ្ការាមត្ម រ ចកតីររត្កអរលឹងការរច ូករច ុំ 

រោយពួក 
៥-យថាវមុិត្តុំ ចិត្តុំ ល បចចរវកខតិ្ មិលពិោរណាចិត្តន្ដលផុត្ 

(ោកកិរល )យ៉ាងណា។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ម៌ ៥ យ៉ាងរលះឯង របរពឹត្តរៅ

រដើមបរី ចកតសីាប ូលយដល់ភិកខុជារ កខៈ ។ 
 ម៌របរពឹត្តរៅរដើមបរី ចកតមីលិសាប ូលយឆលរពះរ កខៈ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ម៌ ៥ យ៉ាងរលះ របរពឹត្តរៅរដើមប ី

រ ចកតីមិលសាប ូលយដល់ភិកខុជារ កខៈ ។  ម៌ ៥ យ៉ាង គឺអវីខលះ។ 
១-ល កមាម រាមត្ម គឺរ ចកតីមិលររត្កអរលឹងការង្ករ 
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២-ល ភ ារាមត្ម រ ចកតីមិលររត្កអរលឹងតិ្រោឆ លកថា 
៣-ល លិ ទ រាមត្ម រ ចកតីមិលររត្កអរលឹងការរដក 
៤-ល  ងគណិ្ការាមត្ម រ ចកតីមិលររត្កអរលឹងការរច ូក 

រច ុំរោយពួក 
៥-ល យថាវមុិត្តុំ ចិត្តុំ ល បចចរវកខតិ្ មិលពិោរណាចិត្តន្ដល 

ផុត្(ោកកិរល )យ៉ាងណា។ 
មាន លភិកខុ ុំងឡាយ  ម៌ ៥ យ៉ាងរលះឯង របរពឹត្តរៅ

រដើមបរី ចកតីមិលសាប ូលយដល់ភិកខុជារ កខៈ។ 
អដ្ឋក្ថា 

បទថា រ កខ ស បាលដល់ ភិកខុអនករៅមាលការ ិកា គឺរៅ
មាលកិចចន្ដលរតូ្វរ វើ ។ 

បទថា បរហិានាយ បាលដល់ រដើមបសីាប ូលយោកគុណ្
យ៉ាងខពង់ខព ់ ។ 

រ ចកតីររត្កអរកនុងលវកមម ការបងាសាង ង់ រ ម្ ះថា      
កមាម រាមត្ម ។ 

រ ចកតីររត្កអរកនុងការ លទនារបារ ័យ (ជាមួយោន )ឱយ
រ ម្ ះថា ភ ារាមត្ម ។ 

រ ចកតីររត្កអរកនុងការរដកលក់ រ ម្ ះថា   លិ ទ រាមត្ម ។ 
រ ចកតីររត្កអររៅកនុងភាពរច ូករច ុំោន ជាពួក រ ម្ ះ
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ថា  ងគណិ្ការាមត្ម ។ 

បទថា យថាវមុិត្តុំ ចិត្តុំ ល បចចរវកខតិ្ រ ចកតថីា មិលបាល 
ពិោរណាចិត្តន្ដលផុត្រ  ះរ ើយ ពិោរណាលូវរ  ន្ដល
ខលួលលះបាល លិងគុណ្ន្ដលខលួលបាល ុំងរនាះរ ើយ រន្មងមិល 
រ វើរ ចកតីពាយាមរដើមបបីាលគុណ្យ៉ាងខព ់ត្រៅរទៀត្ ។ កនុង
 ូរត្រលះ រត្ម ់រ តុ្ឆលរ ចកតីសាប ូលយលិងរ តុ្ឆលរ ចកតី    
ចុំររ ើល រោយគុណ្យ៉ាងខព ់រប ់រពះរ កខ ៧ ពួក រោយរបការ
យ៉ាងរលះ ។ ក៏រ ចកតីណាជារ តុ្ឆលរ ចកតីសាប ូលយរប ់
រពះរ កខៈ រ ចកតីរនាះមាលល័យដូចបុថុ្ជជលន្ដរ រោយរបការ 
ដូរចនះ ។ 

លក្ខណៈជាេដ្ើមរបស់ភាវនាក្ុសល 
១-កុ លវឌាបលលកខណា មាលការរ វើឱយកុ លចររមើល 

រ ើង ជាលកខណ្ៈ 
២-អកុ លបហាលរសា មាលការលះបង់អកុ ល ជាកិចច 
៣- ត្មត ោររាកាមលបចចុបបោា នា មាលការចូលកាល់ផលូ វ

បដិបត្តិន្ដល ក់ទងជាមួយ តិ្រប ់នាមកាយ  រូបកាយ  ជា
អាការរបាកដ 

៤-រយាលិរសាមល ិការបទោា នា មាលរយាលិរសាមល-       
 ិការ គឺការពិោរណារោយឧបាយជារ តុ្ជិត្ ។ 
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បដ្ិេក្ខបធម៌ជាេដ្ើមរបស់ភាវនាក្ុសល 
១-បដិម្កា បធមេ  ម៌ន្ដលរតូ្វលះបង់រោយភាវនា បាល

ដល់រមា ៈ 
២-អនុញ្ញញ តធមេ  ម៌ន្ដលបាលទទួលអលុញដ ត្អុំពីភាវនា

កុ លឱយរកើត្ បាលដល់ អរមា ៈ 
៣-ឧបាម្ទតពាធមេ  ម៌ន្ដលភាវនាកុ ល រ វើឱយរកើត្

រ ើង បាលដល់ អរ ត្តមគគ អ រត្តផល (រោយឧកាដាល័យ)។ 
អប់រំចិតត 

 -ចិត្តវរិវក ចិត្ត ងប់  ចិត្តសាអ ត្ ចិត្តបរ ុិទធ 
 -ចិត្ត ូលយរបកាល់   ូលយកងវល់ 
 -ចិត្ត ូលយលិមិត្ត   ូលយជុំោក់ 
 -ចិត្ត ូលយកិរល   ូលយរៅ មងគឺរ ់រៅរសាលៗ 

ោម លទមងល់ រ ់រៅ ូរៗោម លចុំណ្ងរួបរតឹ្ 
 -មាល ីលបរ ុិទធ   ជាទីពឹង 
 -មាលវបិ សនាបញដ    ជាទីរលឹក 
 -មាលទិដាិវមុិត្តិ      ជាទីបន្ងអក។ 
បុណ្យបាលមករោយសារការទូនាម លអប់រ ុំ អត់្ មត់្  ងាត់្

ចិត្តឱយ ងប់ បាលដល់ការចររមើល តិ្បបោា ល  មា ិ វបិ សនា 
រដើមបរី វើឱយចិត្តឋិត្រៅលឹង ឹង  ងបរ់មាង ប់ បរ ុិទធសាអ ត្ ោកបាប
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អកុ ល រាល់ទរងវើអារកក់រផសងៗ ន្ដលនា ុំឱយចិត្តកករលអក់ រៅ
 មង ឯទរងវើអារកក់ន្ដលរ វើឱយចិត្តមិល ងប់រនាះមាល ៣ យ៉ាងគឺ៖ 

១-  អភិជា គិត្ ុំ ឹងរ ុំឆព លួច ឆក់ បលល់ ចង់បាលរទពយ
 មបត្តិអនកដឆទ ។ 

២-  ពាបាទ ការខឹងររកា  រចន្ណ្ល ន្ លី  គុំលុុំគុ ុំគួល 
ចងអាឃាត្ ពាបាទអនកដឆទ ។ 

៣-  មិោឆ ទិដា ិការយល់ខុ ោកពីរ តុ្ផលពិត្ ជាក់ន្ តង
ដូចយល់រឃើញថា ឪពុកមាត យមិលមាលគុណ្ ោម លបុណ្យ ោម ល
បាប ោម លជាតិ្មុល ោម លជាតិ្ររកាយ ជារដើម ។ 

ការអប់រ ុំទូនាម លរគប ងាត់្ចិត្តរលះ គឺ ុំខាល់ខាល ុំងណា ់ 
ន្ដលអាចរ វើអវីរផសងៗ ឬរោល តីលិយាយអវីបាលក៏រោយ សារ
ចិត្ត ជាអនកបង្កគ ប់បញជ មក រទើបរ វើ ឬលិយាយ តីរៅរកើត្ របើចិត្ត
គិត្ររឿង អារកក់រ ើយ រ ះរ វើទរងវើអវីក៏រោយរោលលិយាយ តី
អវីក៏រោយ ក៏ ុទធន្ត្អារកក់រៅត្មមចិត្តរនាះ ុំងអ ់អីុចឹងន្ដរ 
ន្ត្របើចិត្តគិត្ររឿងលអ ររឿងបុណ្យកុ ល រ ះរ វើអវីកតី លិយាយ តី
អវីកតី ក៏ ុទធន្ត្លអ ជាបុណ្យកុ ល ុំងអ ់ន្ដរ ដូរចនះរតូ្វខុំរបឹង
ន្របងពាយាមទូនាម ល អប់រ ុំរគប ងាត់្ចិត្ត គឺរ វើឱយចិត្តគិត្ន្ត្   
ររឿងលអៗ ន្ត្មាង៉បុ៉រណាណ ះ មួយវញិរទៀត្ ការអប់រ ុំទូនាម ល រគប
 ងាត់្ចិត្តរលះរទៀត្រសាត្ ក៏ជាចុំណុ្ច ុំខាល់បុំផុត្ រៅកនុងរពះ
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ពុទធសា នាផងន្ដរ ន្ដលអាចជួយឱយបាលរៅដល់រោលរៅចុង
ររកាយ រនាះគឺជារពះលិោវ ល ។ 

សោធិជួយឲ្យសងប់ 
- ងប់ររត្កអរលឹងរូប     ងប់រោភៈ 
- ងប់ររកា ខឹងលឹង រមលង   ងប់រ  ៈ 
- ងប់ជាប់លឹងរ     ងប់រាគៈ 
- ងប់ បាយលឹងកលិល    ងប់ជុំោក់ 
- ងប់វរងវងលឹងកាយ មឆ ស   ងប់រផ្ងដាពវៈ 
- ងប់របកាល់ខលួល    ងប់មាលះ 
- ងប់អញ លះរប ់អញ  ងប់ទិដាិ ( ងប់យល់ខុ )។ 
 

ទម្នាោ  ម្សម្ឋឋ  មនុម្សសសុ។ 
មលុ សន្ដលលអ គឺមលុ សន្ដលរចះអប់រ ុំទូនាម លខលួល ។ 

 

ភាវនាមយៈ ចប់ 

3 
 

 



74             ភាវនាមយៈ   
គមពីរជាឧបក្រណ៍ក្នុងការេរៀបេរៀងេសៀវេៅេនះ 

គមពីររពះឆរត្បដិករប ់ពុទធសា លបណ្ឌិ ត្ ព. . ២៥៥៧ 
អដាកថាពលយល់រ ចកតីឆលគមពីររពះឆរត្បដិក ព. . ២៥២២ 
គមពីរឃាល ុំងបរយិត្តភិាគ ១ ២ ព. . ២៥៤៧ 
គមពីរ មាម វលី រប ់ភិកខុ   មមវរាោរយ 
គមពីរបរមត្ថរជាត្កិា បររិចឆទទី ៥ កាលទី ១ ព. . ២៥៤០ 
បុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  រោករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥ 
វចនាលុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ ជួល ណាត្ ព. . ២៥១១ 
រពម ុំងឯកសាមួយចុំលួលរទៀត្ 
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រពះពុទធោថា 
សវំរោ ច បហានញ្ច ភាវនា អនុរក្ខនា 
ឯរេ បធានា ចត្តា រោ រទសតិ្តទិចចពនធុនា 
រយហ ិភិក្ខណុ ឥធាត្តបី ខយ ំទុក្ខសស បាបុរណេិ ។ 

 ុំវរបបធាល ១ បហាលបបធាល ១ ភាវនាបធាល ១ អលុរកខនា 
បធាល ១ បធាល ុំង ៤ យ៉ាងរលះ រពះពុទធជារតពងសឆល      
រពះអាទិត្យ រទង់ ន្មតងរ ើយ ន្ដលភិកខុកនុងសា នារលះ 
មាលពាយាមដុត្កុំរៅករិល  បាលដល់លូវអរ ត្ត ជា ម៌
អ ់រៅឆលទុកខ ។ 
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