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អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០១ 



អារមភរថា 

 ដស្ៀវដៅ “អានិសងឃននការចំមរ ើនធម៌” ដនោះ ខ្ញុំបានដក្សរស្ងអ់ពីំស្ុតតនតបដិក្ស 

ខុ្ទទក្សនិកាយ អបទានខ្លោះ មដោរថបូរណីអដឌក្សថាជាដដើមដោោះខ្លោះ មក្សពនយល់ដដើមបី

បញ្ជជ ក់្សឱ្យពុទធសាស្និក្សជនទាំងឡាយយល់ថា ការថ្ដលអស់្ដលាក្សអនក្សដបតជាញ ខ្លួនជា

អនក្សកាន់រពោះពុទធសាស្ោ រួរថ្តខំ្របឹងចដរមើនអនសុ្សតិក្សមមោឌ នដនោះឱ្យដរឿយៗ ញយៗ 

ដថ្ដលៗ ដៅជារណុជាតដិ៏របដស្ើរជាងការចដរមើននវូអនសុ្សតទិាំងឡាយដនទ។ 

 ខ្ញុំសូ្មបញ្ជជ ក់្សដល់ដលាក្សអនក្សដមើលបនតិច ថ្រក្សងមានដោបល់យល់ខុ្ស្ថ្ខ្វង

រំនិតគ្នន អំពីរំនិតរបស់្ខ្ញុំ ថ្ដលខំ្ដរៀបដរៀងធម៌ដនោះ មិនថ្មនរតូវការអួតអាងថាជាអនក្ស

របតបិតតរិតមឹរតូវវដិស្ស្ជាងពុទធសាស្និក្សជនឯដទៀតៗដទ ឬថាជាអនក្សបានស្ដរមច 

មរគផលក្សនុងរពោះពុទធសាស្ោដ ើយក៏្សដទថ្ដរ។ ប ុថ្នតដស្ចក្សតរីជោះថាល និងការចដរមើនធម៌

ដនោះ តាមលំអានរពោះពុទធដកីារក្សនុងសូ្រតដោោះរសាប់ ជាធម៌ដកឹ្សោំអនក្សរបតបិតតចិដរមើន

ឱ្យបានដស្ចក្សតសុី្ខ្ក្សនុងដលាក្សដនោះនិងដលាក្សខាងមុខ្រ ូតដល់រពោះនិ វ ន ថ្ដលជា

សាថ នរលំត់ទកុ្សខឥតមានដស្ស្ស្ល់។ ការដរៀបដរៀងដោោះ របសិ្នដបើមានដស្ចក្សតី

ដលើស្ខ្វោះឬខុ្ស្ភ្លល ត់រតងក់្សថ្នលងណា សូ្មអស់្ដលាក្សវញិ្ដ ូជនជយួថ្ក្សតរមងដ់ដើមបីទកុ្ស 

ជាធមមស្មបតតកិ្សនុងរពោះពុទធសាស្ោឱ្យទានផង។ 

 ក្សនុងទីបំផតុដនោះ ខ្ញុំសូ្មឧទទិស្ក្សសុ្ល ថ្ដលដក្សើតអំពីធមមវរីយិៈដនោះ របដរនជនូ

ដល់បុពវការរីបស់្ខ្ញុំទាំងដោោះ រពមទាំងពួក្សពុទធបរស័ិ្ទនិងជនក្សស្តវជាសាធរណៈឱ្យ

បានដស្ចក្សតសុី្ខ្-ចដរមើនអស់្កាលជានិចចក្សុបំីដ ល្ៀងឃ្លល តដ ើយ។ 

 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០២ 



នមត្ថ ុរត្នត្តយសស 

 សូ្មនមសាា រចដំ ោះរពោះរតនរតយ័ដោយដគ្នរព។ 

 មុននិងអធបិាយដស្ចក្សតកី្សនុងនផទននការចដរមើនពុទាធ នសុ្សតដិនោះ ររួពុទធសាស្-

និក្សរជាបថា រពោះភរវ័តអរ នត ស្មាម ស្មពុទធរបស់្ដយើង ចាប់តំាងពីរពោះអងគបាន

រតាស់្ដងឹដ ើងក្សនុងដលាក្ស រទងម់ានរពោះ ឫទ័យរបក្សបដោយមហាក្សរណុា ដរបាស្

របទានរពោះស្ទធមមដទស្ោចដំ ោះដវដនយយស្តវអស់្ថរិដវលា៤៥វស្ា ដោយមាន

ពុទធបំណងចងឱ់្យស្តវបានស្ដរមចមរគផល ក្សនុងដពលថ្ដលសាត ប់ឬសាត ប់ដ ើយនិង

បានរបតបិតតតិាម ដដើមបីដ ព្ ោះមុខ្រតងដ់ៅកាន់រពោះនិ វ នថ្តមយ ង មិនថ្មនមានរពោះ

បំណងរតមឹថ្តដកឹ្សោំស្តវឱ្យបានសុ្រតិ រមឺនសុ្ស ដទវតាឬរព មប ុដណាណ ោះដទ។ ពី

ដរ ោះរពោះអងគរទងស់ាគ ល់ចាស់្នូវរបភពទំាងពួង ថ្ដលរទងធ់្លល ប់បានដក្សើតសាល ប់ សាល ប់

ដក្សើតដោយផ្ទទ ល់រពោះអងគមក្សអស់្កាលជាដរចើនណាស់្ រទងដ់ឈវងយល់ចាស់្ដោយ

ញាណផងដទៀតថា ភពទាំង៣សឹ្ងដ រដពញដោយរនំរដភលើងទកុ្សខនិងដភលើងក្សដិលស្ 

ក្សពុំងដឆោះដោលក្សដតត ពួក្សស្តវឱ្យដតត រក្សហាយអនទោះអថ្នទងជានិចច ប ុថ្នតពួក្សស្តវថ្ដល

រតូវដមា ៈដកឹ្សមុខ្ឬបិទបំាង ក៏្សថ្បរជាស្មាគ ល់ថា ការដក្សើតដៅក្សនុងភព ជាការសុ្ខ្

រស្ួលដៅវញិ ដរបៀបដចូស្តវលអិតតចូៗ មានមមាចជាដដើម រក្សដ ក្សដ ើ្ញពនលឺដភលើង

ក្សនុងដពលយប់ សាម នថាជារបស់្រតជាក់្សសុ្ខ្រស្ួលឬសាម នថាជាចណីំ ក៏្សោំគ្នន ដ ើយ

ដៅដចាមដោមដលងរបថ្ ងព័នធរក្ស ឹងោអាយដោយដស្ចក្សតវីដងវង មិនយូរប ោុម នក៏្ស

ដល់នវូដស្ចក្សតីសាល ប់ដោយសារដភលើងដោោះឯង ោ ងណាមិញ បុរគលថ្ដលរតូវដមា ៈ

បិទបំាង ស្មាគ ល់ដ ើ្ញស្មបតតមិនសុ្សនិងស្មបតតដិទវតាក៏្សសាម នថា ស្មបតិតទាំងដោោះ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០៣ 



ជារបស់្រតជាក់្សរតជុើ របក្សបដោយដស្ចក្សតសុី្ខ្រស្ួលដទៀងទាត់ឋិនដឋរ មិនថ្រប

របួល ដមាល ោះដ ើយក៏្សដរចើនថ្តោំគ្នន បំដពញការក្សសុ្លដផសងៗ ចដំ ោះថ្តខាងវដតគ្នមិ-

ក្សសុ្ល ស្ដតត យក្សក្សសុ្លថ្ដលរតូវដធវើដើដណើ រស្តវឱ្យវោិស្វលិវល់ក្សនុងភព ដរ ោះ

ថ្តរបាថាន ស្មបតតទិាំងដោោះ។ ស្មបតតដិោោះឯងរថ្មងចងដរក្សៀក្សនវូបុរគលជាមាច ស់្ដោោះ

ឱ្យជាប់ដៅក្សនុងភព ដ ើយោលដោយរនំរដភលើងទកុ្សខនិងដភលើងក្សដិលស្ ដធវើឱ្យវលិវល់

សាល ប់ដក្សើត ទទលួទកុ្សខដវទោក្សនុងវដតដរឿយៗ រក្សទីបំផតុគ្នម ន ក៏្សោ ងដោោះថ្ដរ។ 

 ធម៌ថ្ដលរពោះស្មាម ស្មពុទធរទងដ់លើក្សដ ើងស្ថ្មតង ស្រមាប់ឱ្យស្តវរបតបិតតិ

តាម ដដើមបីដ ព្ ោះមុខ្ដៅកាន់រពោះនិ វ នដោោះមានដរចើនជាអដនក្ស ប ុថ្នតក្សនុងទីខ្លោះរទងស់្

ថ្មតងស្ដតត យក្សវបិស្សោថ្តមយ ង, ទីខ្លោះស្ដតត យក្សទាំងស្មថៈទាំងវបិស្សោ, ទីខ្លោះ

ស្ដតត យក្សមរគរបក្សបដោយអងគ៨។ 

 អានិសងឃ ថ្របថា វបិាក្សថ្ដលដរររួស្រដស្ើរទដួៅមិនោច់ ផលននក្សសុ្ល 

អំដណាយននការរបរពឹតតលិអ។ 

 អានិស្ងសននការចដរមើន ដចូពុទាធ នសុ្សតដិនោះ ថ្ដលជារណុជាតដិ៏របដស្ើរ

បំផតុជាងការចដរមើននវូអនសុ្សិតទាំងឡាយដនទ។ 

 

 

 

 

 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០៤ 



អានិសងសននពទុាធ នសុសតិ្ 

និទានសុ្ភតូដិតថោបទាន 

 អនក្សទាំងឡាយចូរសាត ប់ដរឿងរបស់្ស្ុភូតិដតថរ ដូចមានដើដណើ រដស្ចក្សតីតដៅដនោះ ៖ 

 មានភនមំួយដ ម្ ោះ និស្ភៈ ដៅជតិនរពដ ម នត អារស្មណ៍របស់្ខ្ញុំ ទាំង

បណណសាលារបស់្ខ្ញុំ ដរស្ងល់អដ ើយថ្ក្សបរភនដំោោះ។ ក្សនុងកាលដោោះ ខ្ញុំជដលិ ដ ម្ ោះ

ដកាសិ្យៈ ដៅអារស័្យោភននិំស្ភៈដោោះ ខ្ញុំបរដិភ្លរថ្តថ្ផលដឈើទុំរជុោះឯងក្សនុងដវលា

រពឹក្ស។ ខ្ញុំស្ ូលោះបងជ់វីតិមិនញំុាងអាជីវៈឱ្យក្សដំណើត ដបើោរៈដក្សើតដ ើងដល់ខ្ញុំ ខ្ញុំ

ពិចារណាដោយខ្លួនឯងថា អនក្សឯងដៅក្សនងុនរពដ ើយ ក្សុដំរតក្សអរនឹងអារមមណ៍ដ ើយ 

ដបើអនក្សឯងដរតក្សអរក្សនុងអារមមណ៍ ថ្ដលោំឱ្យតដរមក្សដរតក្សរតអាល អនក្សចរូដចៀស្

ដចញចាក្សនរពដនោះដៅ ដរ ោះរបដទស្ដនោះ ជាលំដៅរបស់្ពួក្សបុរគលជាអនក្សសាអ តមិន

មានមនទិលដទ។ 

 ខ្ញុំបានឃ្លត់នវូចតិតថ្ដលដល់នវូដស្ចក្សតដីៅ មងក្សនុងទីដោោះ ោ ងដនោះដ ើយ

បានជាខ្ញុំដធវើនូវធមមក្សថាដផសងៗ ដ ើយឃ្លត់ចិតតឱ្យចាក្សអំដពើអារក្សក់្ស អស់្ចំននួ៣០

 ន់ ន្ ំ។ 

 កាលដោោះ រពោះបទមុុតតរស្មាម ស្មពុទធ រទងដ់ ើ្ញខ្ញុំជាអនក្សថ្ស្វងរក្សនវូអតថ-

របដោជន៍ដខ៏្ពងខ់្ពស់្ ដោយដស្ចក្សតមីិនរបថ្ ស្ដ ើយដស្តចមក្សកាន់ស្មាន ក់្សននខ្ញុំ។ 

 រគ្នដោោះ ខ្ញុំរបមូលផ្ទា ដផសងៗនិងដររឿងរក្សអូបមក្សរកាលជាបុបាផ ស្នៈដវ៏ចិរិត

លអ ថ្ដលជាទីរកី្សោយននចតិត ដ ើយដ ល ក្សយដនោះដៅរក្សរពោះមានរពោះភ្លរ ជា

សារថនីននរជនដរ៏បដស្ើរថា បពិរតរពោះអងគមានពយោម អាស្នៈថ្ដលខ្ញុំរពោះអងគ

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០៥ 



រកាលដ ើយដនោះ ស្មររួដល់រពោះអងគ សូ្មរពោះអងគញំុាងចតិតខ្ញុំរពោះអងគឱ្យរកី្សោយ

ដ ើយរងដ់លើអាស្នៈជាវកិារៈននផ្ទា ។ រពោះមានរពោះភ្លររទងរ់ងដ់លើអាស្នៈជាវិការៈ

ននផ្ទា ដរ៏បដស្ើរដោោះអស់្៧យប់៧នថង ដចូជាដក្សស្រោជសី្ ៍ ឥតតក់្សស្លុតដ ើយ ខ្ញុំ

បានឈរនមសាា រអស់្៧យប់៧នថង។ 

 រពោះសាសាត រពោះអងគរបដស្ើរក្សនុងដលាក្ស រទងដ់ចញចាក្សស្មាធ ិកាលនឹងស្ថ្មតង

នវូអំដពើរបស់្ខ្ញុំ រទងរ់តាស់្ថា អនក្សចរូចដរមើននវូពុទាធ នសុ្សត ិ ថ្ដលជារណុជាតដិ៏

របដស្ើរ ជាងការចដរមើននវូអនសុ្សតទិាំងឡាយដនទ។ លុោះអនក្សចដរមើននវូពុទាធ នសុ្សតិ

ដនោះដ ើយ នឹងបានញំុាងចតិតឱ្យដពញនិងរកី្សោយក្សនុងដទវដលាក្សអស់្៣០ ន់ក្សបប។ 

អនក្សនឹងបានដសាយនវូដទវោជយជាធំជាងដទវតាអស់្៨០ដងនិងបានជាដស្តចចរក្សពតតិ

ក្សនុងថ្ដនអស់្១០ ន់ដងនិងបានជាដស្តចក្សនុងរបដទស្ដធ៏ទំលូាយ ដសាយនវូស្មបតតិ

ទាំងដោោះោប់បានមួយអស្ដងខយយជាត ិ ដនោះជាលទធផលននពុទាធ នសុ្សត។ិ អនក្សកាល

អដោទ លដៅក្សនុងភពតចូនិងភពធ ំ នឹងបាននវូដភ្លរដដ៏រចើន ការខ្វោះខាតដោយដភ្លរ

ទាំងឡាយរបស់្អនក្សមិនមានដ ើយ។ 

 លុោះក្សនលងដៅ១ថ្ស្នក្សបប រពោះសាសាត រទងរ់ពោះោមដគ្នតមរទងរ់តាស់្ដឹងដ ើង

ក្សនុងដលាក្ស អនក្សនឹងលោះបងដ់ចាលនវូរទពយ៨០ដកាដ ិ ដ ើយដៅបួស្ក្សនុងសាស្ោ

របស់្រពោះពុទធអងគដោោះ។ 

 រពោះបទមុុតតរស្មាម ស្មពុទធ លុោះរតាស់្នវូ ក្សយដនោះដ ើយ រទងដ់ហាោះដ ើងកាន់

អាកាស្។ ខ្ញុំក៏្សមានចតិតដរតក្សអររកី្សោយ នមសាា ររពោះតថារត ដ ើយចដរមើនពុទាធ -     

នសុ្សតដិឧ៏តតមស្ពវៗកាល។ ខ្ញុំលោះបងោ់ងកាយជារបស់្មនសុ្សដ ើយ បានដៅដក្សើត

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០៦ 



ក្សនុងតាវតតងិសដទវដលាក្សផង បានដស្តចជាននដទវតាអស់្៨០ដងផង បានជាដស្តច

ចរក្សពតត១ិ ន់ដងផង បានជាដស្តចរបដទស្ោជ១អស្ដងខយយជាតផិង។ ខ្ញុំមិនថ្ដល

សាគ ល់ទរុគត ិដរ ោះផលពុទាធ នសុ្សត។ិ 

អានិសងសននអញ្ជ លិរមម 

ដរឿងននឯក្សញ្ជលិក្សដតថោបទាន 

 សូ្មោំដរឿងដោោះមក្សស្ថ្មតងជាឧទា រណ៍ ដូចមានដើដណើ រដស្ចក្សតីតដៅដនោះ ៖ 

 ខ្ញុំបានដ ើ្ញរពោះស្មពុទធរទងរ់ពោះោមវបិស្សី ក្សពុំងដស្តចដៅក្សនុងចដោល ោះផារ។ 

ខ្ញុំមានចតិតរជោះថាល បានដធវើអញ្ជលិក្សមមចដំ ោះរពោះស្មពុទធអងគដោោះ។ ខ្ញុំមិនថ្ដលសាគ ល់

ទរុគត ិ ដរកាយផលននអញ្ជលិក្សមមដនោះ។ បដសិ្មភិទា៤ វដិមាក្សខ៨ អភញិ្ជដ ៦ ដនោះខ្ញុំបាន

ដធវើឱ្យជាក់្សចាស់្ដ ើយ។ 

អានិសងសននការមោលសរមសើរ 

និទានននសារតដតថរ 

 សូ្មោំនិទានដោោះមក្សស្ថ្មតងជាឧទា រណ៍ដចូតដៅដនោះ ៖ 

 រគ្នដោោះខ្ញុំដក្សើតជារ  មណ៍ដ ម្ ោះដសាភតិៈ។ ខ្ញុំបានដ ើ្ញរពោះពុទធអងគដោោះ 

ដ ើយញំុាងចតិតរបស់្ខ្លួនឱ្យរជោះថាល  រចួដ លស្រដស្ើររពោះស្ក្សយមុនីសាសាត ជាមាច ស់្។ 

រពោះមដ សី្ជាសាសាត រពោះោមបទមុុតតរ រទងដ់ ើ្ញខ្ញុំមានដស្ចក្សតីរជោះថាល  ដ ើយរតាស់្

នវូគ្នថាទាំងឡាយដនោះថាៈ 

 រ  មណ៍ណារកី្សោយរជោះថាល  ដ ើយដ លស្រដស្ើរតថារត រ  មណ៍ដោោះ

នឹងរកី្សោយក្សនុងដទវដលាក្សអស់្១ថ្ស្នក្សបប។ រ  មណ៍ដោោះលុោះចយុតចាក្សសាថ នតុសិ្ត

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០៧ 



មក្ស រតូវក្សសុ្លមូលោស់្ដតឿន នឹងចលូបួស្ក្សនុងសាស្ោ រពោះបរមដគ្នតមអងគដោោះ

និងជាអនក្ស ល្ ស្នវក្សនុងដតដជាធ្លត។ុ 

អានិសងឃននការញំុងចិត្តឱយរជះថាល  

ដរឿងននរពោះបទស្ញ្ដក្សដតថរ 

 សូ្មោំដរឿងដនោះមក្សស្ថ្មតង ជាឧទា រណ៍ដដើមបីពនយល់ដស្ចក្សតីឱ្យដ ើ្ញថា ៖ 

 ខ្ញុំជាដស្តចចរក្សពតតដិ ម្ ោះសុ្ដមធៈ បានដ ើ្ញសាន មរពោះបាទរបស់្រពោះតសិ្ស

ស្មាម ស្មពុទធ រពោះអងគជាអាទិចចពនធ រទងជ់ាន់ទកុ្សដ ើយ ខ្ញុំមានចតិតដរតក្សអររកី្សោយ 

ដ ើយបានញំុាងចិតតឱ្យរជោះថាល ចំដ ោះសាន មរពោះបាទដោោះ។ ោប់ពីក្សបបដនោះដៅ៩២ក្សបប

ខ្ញុំមិនថ្ដលសាគ ល់ទរុគត ិ ដរ ោះផលននដស្ចក្សតសី្មាគ ល់ក្សនុងសាន មរពោះបាទៗ បដសិ្មភិទា

៤ វដិមាក្សខ៨ អភញិ្ជដ ៦ ខ្ញុំបានដ ើ្ញជាក់្សចាស់្ដ ើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០៨ 



បរិណ្ណ រ 

ថ្របថា “ពួក្សធម៌ោយរង” 

ពរួធម៌១ 

អំណាចងងឹតដែលគ្របសងកត់មនុសស១បានែល់មោហៈ 

 បាលីថាៈ  នត្ថមញដ  ឯរធមមម បិ មយមនវំ និវតុា បជា អមោរតំ្ត 

យថា មមមេន អាវដុា។ 

 មិនមានធម៌ដនទស្ូមបីមួយោ ង ថ្ដលនឹងររបស្ងាត់ពួក្សស្តវ ថ្ដលរតាច់រង្គគ ត់

ដៅក្សនុងស្ងារ ររប់ទិនទិវាោរត ីដចូដមា ៈថ្ដលខ្ចប់ដណត ប់នវូក្សនុងស្ោត នដនោះដទ។ 

(ចាក្ស  ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

មោសរបស់មោហៈោន៣ 

 ដគ្នលបាលីថាៈ អនត្ថជនមោ មមមោ មមមោចិត្តបបមកាបមោ 

ភយមនតរមតា ជាតំ្ តំ្ ជមោ ោវពជុឈតិ្។ 

 ក្ស) ដមា ៈ ដស្ចក្សតលីងងដ់លល  ឱ្យដក្សើតថ្តរបស់្ឥតរបដោជន៍។ 

 ខ្) ដស្ចក្សតលីងងដ់លល  ដធវើឱ្យចតិតថ្របរបួល។ 

 រ) ថ្តមនសុ្សដយើងមិនដងឹខ្លួនថា ដស្ចក្សតលីងងដ់លល ថ្ដលដក្សើតក្សនុងចតិតដោោះ ជា

របស់្ររួខាល ច។ 

 ស្មដចូបាលីថាៈ បាបានិ រមម និ រមោនតិ មមមោ។ 

 “មនសុ្សទាំងឡាយ រថ្មងដធវើបាបក្សមម ដរ ោះដស្ចក្សតលីងងដ់លល ”។ 

    (ចាក្ស បក្សណិណ ក្សនិបាតជាតក្ស) 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

០៩ 



ដអែតយ៉ា ងឯក 

 ដចូបាលីថាៈ បញដ យ តិ្ត្ថីនំ មសដ្ឋ។ំ 

 “ការថ្ឆអតដោយរបាជាញ ដនោះ ជាការថ្ឆអតរបដស្ើរបំផតុ”។ 

    (ចាក្ស ទាវ ទស្និបាតជាតក្ស) 

របស់ដែលមិនមចេះដអែត 

បានដល់កាមរណុ៥ 

(ចាក្ស ធមមបទ ភ្លរ៦) 

របស់ដែលមិនធ្លា ប់ោន 

 ន ចត្ថិ សមតាត  អមមោ បឋពា។ 

 ស្តវថ្ដលមិនសាល ប់ រក្សមិនមានដលើថ្ផនដដីទ។ 

(ចាក្ស តកិ្សនិបាតជាតក្ស) 

ចងែុលផលននោន 

 បុមពវ ទាោទិរំ រតាវ  ឥទានិ លភតិ្ សុខំ។  

 បុរគលបំដពញបុណយមានទានជាដដើម ក្សនុងកាលមុន រថ្មងបានដស្ចក្សតសុី្ខ្

ក្សនុងឥ ូវដនោះ។ 

(ចាក្ស ស្ទសារតថជាលិនី) 

រុណសមបតតិជាន់ឯករបស់គ្រេះសមពុទ្ះ 

 ពមុទាធ បិ ពទុធសស ភមណ្យយ វណ្ណ ំ  របបមប ិ មច អញ្ដ មភាសមមោ  

ខីមយថ រមបោ ចីរទីឃមនតមរ វមណណ  ន ខីមយថ ត្ថាគត្សស។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១០ 



 របសិ្នដបើរពោះពុទធរតាស់្ដ ើងដ ើយ រទងស់្ថ្មតងថ្តរណុរបស់្រពោះពុទធផងគ្នន

ថ្តមយ ង, មិនោំដរឿងដនទដ ើយ រ ូតមួយក្សបប។ ក្សបបថ្ដលថ្វង ង្ យក្សនុងចដោល ោះក៏្ស

អស់្ដៅទដទ។ ឯរណុរបស់្រពោះពុទធដៅថ្តមិនអស់្ដៅដ ើយ។ 

(ចាក្ស សារតថទីបនី ភ្លរ១) 

របស់ដែលគ្បគ្រឹតតមៅមែើមបីមសចកតីវិនាសំំ 

 ោេំ ភិរខមវ អញ្ដំ  ឯរធមមមប ិ សមនបុសាមិ, មោ ឯរ ំ មេមតា 

អនតាថ យ សំវត្តតិ្ យថយិទំ ភិរខមវ បមមទា, បមមទា ភិរខមវ មេមតា 

អនតាថ យ សំវត្តតិ្។ 

 មាន លភិក្សខុទំាងឡាយ តថារតស្មលឹងដមើលមិនដ ើ្ញធម៌ដនទ សូ្មបីមយ ង ថ្ដល

របរពឹតតដៅ ដដើមបីដស្ចក្សតវីោិស្ធ ំរបថ្ លនឹងដស្ចក្សតរីបមាទដនោះដ ើយ។ មាន លភកិ្សខុ

ទាំងឡាយ ដស្ចក្សតរីបមាទ រថ្មងរបរពឹតតដៅ ដដើមបីដស្ចក្សតវីោិស្ធ។ំ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

របស់ដែលគ្បគ្រឹតតមៅមែើមបីគ្បមយជន៍ំំ 

 រអឺបបមាទធម៌ ដស្ចក្សតមីិនរបមាទក្សនុងធម៌ទាំងឡាយ។ 

(ចាក្ស សំ្យុតតនិកាយ) 

ពរួទី២ 

សនតតិ២យ៉ា ង 

 ១—រមមសនតតិ្ៈ ដើដណក្សននក្សមម 

 ២—វិបារសនតតិ្ៈ ដើដណក្សននវបិាក្ស (ផល)។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១១ 



(ចាក្ស បរមតថមញ្ជ ុសា ភ្លរ១) 

សោា ញ់ដែលគ្សឡាញ់គ្នា យូរបានមោយមហតុ២យ៉ា ង 

 ១—មោ ចាធិបននំ ជាោតិ្ៈ បុរគលណាមួយ ដងឹចាស់្ដទាស្ថ្ដលខ្លួន 

ក្សនលង ួស្ដ ើយ។ 

 ២—មោ ច ជាោតិ្ មទសនំៈ បុរគលណាមួយដងឹចាស់្ការថ្ដលដរស្

ថ្មតងដទាស្ (រដឺងឹចាស់្ដលើក្សដទាស្ឱ្យ)។ 

(ចាក្ស ចតកុ្សនិបាតជាតក្ស) 

របស់ដែលឋិតមេរយឺនយូរ២យ៉ា ង 

 ១—ដស្ចក្សតសីាល ប់របស់្ស្ពវស្តវ។ 

 ២—រពោះពុទធវចនៈ របស់្ស្ដមតចរពោះភរវនតអរ នតស្មាម ស្មពុទធ។ 

 និមកេបបទ្ —ត្ថាបិ សពវសតាត នំ មរណំ្ ធវសសសតំ្ ត្មថវ ពទុធ-     

មសដាឋ នំ  វចនំ  ធវុសសសតំ្។ 

 ដស្ចក្សតសីាល ប់របស់្ស្ពវស្តវ យឺនយូរនិងឋិតដថរោ ងណា។ រពោះតរមាស់្

របស់្រពោះពុទធរបដស្ើរបំផតុ ក៏្សយឺនយូរនិងឋិតដថរោ ងដោោះថ្ដរ។ 

(ចាក្ស ឯក្សនិបាតជាតក្ស ភ្លរ១) 

វណណមចឆរិយៈ ោនលកេណៈ២យ៉ា ង 

 ១—សររីវណ្ណ មចឆរយិៈ ក្សណំាញ់ស្មបុរននស្ររីកាយ។ 

 ២—គណុ្វណ្ណ មចឆរយិៈ ក្សណំាញ់រណុលអឬដស្ចក្សតលីអរបស់្ខ្លួន។ 

(ចាក្ស អភធិមមស្ងគ ៈ) 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១២ 



មោសរបស់កាម២យ៉ា ង 

 ១—ទរុខញ្ច ៈ ការរពួយលំបាក្សផង។ 

 ២—ភយញ្ច ៈ ភយ័ (បានដល់ដស្ចក្សតខីាល ចអនតោយ) ផង។ 

(ចាក្ស បក្សណិណ ក្សនិបាតជាតក្ស) 

សមភារកាុងគ្រេះរុទ្ះសាសនា២យ៉ា ង 

 ១—សីលសាមញ្ដ តាៈ ដស្ើមភ្លពគ្នន ដោយសី្ល (វន័ិយ) រដបៀប។ 

 ២—ទិដ្ឋសិាមញ្ដ តាៈ ដស្មើភ្លពគ្នន ដោយទិដឌ ិ(យល់ដ ើ្ញថារមួគ្នន )។ 

(ចាក្ស ឆក្សនិបាត អងាុតតរនិកាយ) 

មិតត២គ្បមេទ្ 

 ១—អាគាររិមិត្តៈ មិរតអនក្សជាររ ស្ថ។ 

 ២—អោគាររិមិត្តៈ មិរតអនក្សជាបពវជតិ។ 

 សោា ល់មហតុ  

អាគាររិមិត្ត រតូ្វរបរបមដាយគុណ្លរខណ្ៈដ្មូចនះគឺ 

 ក្ស) ឱ្យរបស់្ថ្ដលឱ្យបានដោយក្សរម។ 

 ខ្) លោះរបស់្ថ្ដលលោះបានដោយក្សរម។ 

 រ) ដធវើរបស់្ថ្ដលដធវើបានដោយរក្ស។ 

 ្) អត់រទាំ ក្សយស្មតី។ 

 ង) របាប់ដស្ចក្សតកី្សបំំាងដល់មិរត។ 

 ច) ររបបិទដស្ចក្សតកី្សបំំាងរបស់្មិរត។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១៣ 



 ឆ) មិនដបាោះបងដ់ចាលមិរតក្សនុងដពលអនតោយ។ 

 ជ) រថ្មងលោះបងជ់វីតិ ដដើមបីរបដោជន៍ដល់មិរត។ 

 ឈ) មិនដមើលង្គយ ក្សនុងដពលមិរតអស់្ដស្ចក្សតសី្ងឃឹម។ 

អោគាររិមិត្ត រតូ្វរបរបមដាយលរខណ្ៈដ្មូចនះ 

 ក្ស) ជាអនក្សររួរស្ឡាញ់។ 

 ខ្) ជាអនក្សររួរតូវចតិត។ 

 រ) ជាអនក្សររួដគ្នរព។ 

 ្) ជាអនក្សររួស្រដស្ើរ។ 

 ង) និោយ ក្សយស្មតីដលើក្សតដមាើង។ 

 ច) មិនរបក្សបខ្លួនក្សនុងឋានៈថ្ដលមិនស្មររួ។ 

 ឆ) ដកឹ្សោំឱ្យមាំមួនក្សនុងអធសីិ្ល។ 

 ជ) ដកឹ្សោំឱ្យចដរមើនដ ធបិក្សខយិធម៌។ 

មសរី (មសចកតីជាឥសសរៈ) ២យ៉ា ង 

 ១—ធមមមសរ ីធម៌ជាដស្រ ី(ជាធ)ំ 

 ២—បុគគលមសរ ីបរុគលជាដស្រ ី(ជាធ)ំ 

 សោា ល់មហតុ  

 ១—ធមមមសរ ីបានដល់ដ ធបិក្សខយិធម៣៌៧។ 

 ២—បុគគលមសរ ីបានដល់អនក្សរបក្សបដោយធមមដស្រដីោោះឯង។ 

(ចាក្ស សុ្តតនតបិដក្ស) 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១៤ 



មិនឱ្យោនមគ្រេះមហតុ២យ៉ា ង 

 ១—មមចឆោ ច ដរ ោះដស្ចក្សតកី្សណំាញ់ផង។ 

 ២—បមទា ច ដរ ោះដស្ចក្សតរីបមាទផង។ 

(ចាក្ស ទស្ក្សនិបាតជាតក្ស) 

មសចកតីខូចខាតរបស់មនុសសោនគ្បាជាា តិច២យ៉ា ង 

 ១—លទាធ  សុខំ មជជតិុ្ អបបបមញដ  មនសុ្សមានរបាជាញ តចិ បានដស្ចក្សតី

សុ្ខ្ដ ើយ រថ្មងរស្វងឹ។ 

 ២—ទមុរខន ផមុដាឋ បិ បមមេមបតិ្ មនសុ្សមានរបាជាញ តចិ រគ្នដស្ចក្សតទីកុ្សខ

 ល់រតូវដ ើយ រថ្មងដសាយដសាក្ស។ 

(ចាក្ស មហានិបាតជាតក្ស ភ្លរ១) 

អាកម វំើការងារឱ្យសមគ្មចបានោនលកេណៈ២យ៉ា ង 

 ១—មោ ទនធកាមល ទមនធតិ្ អនក្សណាយឺតយូរក្សនុងការថ្ដលររួយឺតយូរ។ 

 ២—ត្រណី្មយ ច តារយិ របញាប់ក្សនុងការថ្ដលររួរបញាប់។ 

 សសីវ រត្តឹ  វិភញ្ជិ  ត្សសមតាថ  បរបូិរតិ្។ 

 របដោជន៍របស់្ដរ រថ្មងបរបូិរណ៌ ដូចដួងស្សី្ធរ ថ្វក្សដចញនវូោរតីដូដចាន ោះ។ 

(ចាក្ស ចតកុ្សនិបាតជាតក្ស) 

មនុសសមយើងសញ្ជប់សញ្ជឹងមគ្រេះមហតុ២យ៉ា ង 

 ១—អោគត្បបជបោយ ដរ ោះរពឹំងថ្តរបស់្ថ្ដលដៅមិនទាន់មានមក្សដល់។ 

 ២—អតី្ត្សានមុសាចោ ដរ ោះធ្លល ប់ដសាយដសាក្សខូ្ចចិតតដល់របស់្ថ្ដល

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១៥ 



ក្សនលងដៅដ ើយ។ 

(ចាក្ស សំ្យុតតនិកាយ) 

មសចកតីមផសងននមនុសសោនសីលនិងមនុសសគ្ទុ្សតសីល២យ៉ា ង 

 ១—អវណ្ណ ញ្ច  អរិត្តញ្ច  ទសុសមីោ លភមត្ នមោ នរជន អនក្សក្សមសត់

សី្ល ឥតសី្ល រទុស្តសី្ល រថ្មងទទលួដស្ចក្សតតីោិះដដៀលនិងការខូ្ចដ ម្ ោះដបាោះសំ្

ដ ង។ 

 ២—វណ្ណ ំ  រិត្តំ  បសំសញ្ច  សទា លភតិ្ សីលវា ចថំ្ណក្សអនក្សមានសី្ល 

រថ្មងបានទទលួដ ម្ ោះដបាោះស្ំដ ងនិងដស្ចក្សតីដលើក្សតដមាើងស្រដស្ើរររប់ដពលដវលា។ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

ម ើញនិងមិនម ើញ២យ៉ា ង 

 ១—បមសសោបសសតិ្ បសសនតំ អបបសសនតញ្ច  បសសតិ្ មនសុ្សមាន

ញាណចក្សខុ រថ្មងដ ើ្ញមនុស្សមានញាណចក្សខុផងគ្នន និងរថ្មងដ ើ្ញមនសុ្សមិនមាន

ញាណចក្សខុផង។ អនក្សថ្ភនក្សភល ឺរថ្មងដ ើ្ញអនក្សថ្ភនក្សភលដឺចូគ្នន , ឯអនក្សថ្ភនក្សងងតឹ ដមើលអនក្ស

ថ្ភនក្សភលមឺិនដ ើ្ញដ ើយ។ 

 ២—អបសសមោត  អបសសនតំ បសសនតញ្ច  នបសសតិ្ មនសុ្សមិនមាន

ញាណចក្សខុ រថ្មងមិនដ ើ្ញទាំងមនសុ្សមិនមានញាណចក្សខុ ទាំងមនសុ្សមានញាណ

ចក្សខុ។ មនសុ្សងងតឹដមើលអវីៗក៏្សមិនដ ើ្ញ។ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

អាកដែលោា ស់ដផនែីមិនសោា ប់២ជំរូក 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១៦ 



 ១—ស្មណរ  មណ៍។ 

 ២—ោជទតូ (អនក្សជើនសួ្ដស្តចថ្ផនដ)ី។ 

 ែូចបាលីថៈ  អវមជោ រោេមមណ ទមូតា រ  មណ៍ឬទតូ ជាអនក្សថ្ដល

បុរគលមិនរបបីស្មាល ប់។ 

(ចាក្ស មហានិបាតជាតក្ស) 

លំោប់ននមសចកតីែឹងរបស់មនុសស២យ៉ា ង 

 ១—សុខសាននតរ ំ ទរុខំ  ទកុ្សខជាលំោប់ននសុ្ខ្ (ទីណាមានទកុ្សខ ទីដោោះមាន

សុ្ខ្)។ 

 ២—ទរុខសាននតរ ំ សុខំ សុ្ខ្ជាលំោប់ននទកុ្សខ (ទីណាមានសុ្ខ្ ទីដោោះមាន

ទកុ្សខ)។ 

(ចាក្ស អដឌក្សនិបាតជាតក្ស) 

សោះ និងបញ្ញា ២យ៉ា ង 

 ១—សទធតាត  ភជមត្ ធមមំ  ដរ ោះដស្ចក្សតថី្ដលមានស្ទាធ  ដទើបដើដណើ រដៅកាន់

ធម៌បាន។ 

 ២—បញ្ដ តាត  មវត្តី
(១)

 ត្ត្មតាត
(២)

 ដរ ោះការថ្ដលមានបញ្ជដ រជាបដៅតាម  

ដស្ចក្សតពិីត។ 

(ចាក្ស រមពីររតនវលី) 

១-ដវត ថ្របថា វតថុជាដររឿងរបរពឹតតដៅឬថ្ថលឈនលួ។ 

២-តតដតាត  ថ្ដលដភលើងឱ្យដតត ដ ើយ។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១៧ 



អណាត តមេាើងនិងគ្រេះនិរវ ន២យ៉ា ង 

 ១—អចចិ យថា វាត្មវមត្ន ខិត្តំ  អត្ថំ បមលតិ្ ន ឧមបតិ្ សងខំ អណាត ត

ដភលើងថ្ដលរតូវខ្យល់ពយុោះផ្ទត់ដ ើយ ក៏្សរលត់ដៅ មិនដល់ការោប់ថាដៅខាងណាោ ង

ណា។ 

 ២—ឯវំ មុនិ ោមកាោ វិមុមតាត  អត្ថំ  បមលតិ្ ន ឧមបតិ្ សងខំ រពោះមុនី

រពោះអងគផតុវដិស្ស្ដ ើយចាក្សោមកាយ រថ្មងរលត់ដៅមិនដល់ការោប់ថាដៅខាង

ដោោះ ោ ងដោោះថ្ដរ។ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

អាសយំម៌ ចំដណកសោា ទិ្ែឋិ២យ៉ា ង 

 អាសយ ថ្របថា ធម៌ជាទីអារស័្យននចតិតរបស់្ស្តវ។  

 ១—អនមុោមិកា ខនតិ ខ្នតីធម៌របរពឹតតដៅក្សនុងអនដុលាមញាណ។ 

 ២—យថា ភូត្ញដ ណ្ ញាណដស្ចក្សតដីងឹតាមដស្ចក្សតពិីត។ 

អំិបាយ  

អាសយៈ ២គ្បការរឺ 

 អនដុលាមិកា ខ្នតី ១ យថា ភតូញ្ជដ ណ ១ ជាធម៌ស្រមាប់មនសុ្សអនក្សបរសុិ្ទធ 

មិនអារស័្យវដតៈ (បានដល់រពោះអរយិបុរគល)។ 

(ចាក្ស សារតថទីបនី ភ្លរ១) 

មែើមមហតុននការមរលរកយកុហក២យ៉ា ង 

 ១—បមសស វា ដរ ោះដ តនុនអនក្សដនទខ្លោះ។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១៨ 



 ២—អត្តមោ វាបិ មេតុ្ ដរ ោះដ តនុនខ្លួនខ្លោះ។ 

 គ្នថ —បរសស វា អត្តមោ វាបិ មេតុ្ ោមោ មុសា ភាសតិ្ អបប-  

បមញដ  មនសុ្សលងងអ់ាប់ឥតបញ្ជដ រថ្មងដ លក្ស ុក្ស ដរ ោះដ តនុនអនក្សដនទខ្លោះនន

ខ្លួនខ្លោះ។ 

(ចាក្ស មហានិបាតជាតក្ស) 

រហុសចាៈ២យ៉ា ង 

 ១—បរយិត្តិ  ោេុសចច ជាព ុស្សូតផលូវបរយិតត។ិ 

 ២—បដ្មិវធ ោេុសចច ជាព ុស្សូតផលូវលុោះមរគផល។ 

(ចាក្ស បរមតថទីបនី) 

លកេណៈមនុសសរល២យ៉ា ង 

 ១—អោគតំ្ ភារ ំ វេតិ្ ោំដៅនវូភ្លរៈ (ដររឿងធងន់) ថ្ដលមិនទាន់មក្ស     

ដល់។ 

 ២—អាគតំ្ ភារ ំន វេតិ្ មនិោំដៅ (អូស្ដៅ) នវូភ្លរៈថ្ដលមក្សដល់ខ្លួន។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

លកេណៈមនុសសរល២យ៉ា ងមទ្ៀត 

 ១—អចចយំ អចចយមតា ន បសសតិ្ មនិដ ើ្ញដទាស្ ដោយដស្ចក្សត ី    

មានដទាស្។ 

 ២—អចចយំ មទមសនតសស យថា ធមមំ  ន បដ្គិគណា តិ្ កាលមានមនសុ្ស

ចងអុលដទាស្ ក៏្សមិនរពមទទលួតាមផលូវថ្ដលខុ្ស្។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

១៩ 



(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

បំណងដែលលេះបានមោយគ្ក២យ៉ា ង 

 ១—ោភាសា ចណំងក្សនុងលាភ។ 

 ២—ជីវិតាសា បំណងក្សនុងជវីតិ។ 

 មសចកតីសមងេប —ឥមមោ ភិរខមវ មទវ អាសា ទបុបជោ មាន លភកិ្សខុ

ទាំងឡាយ ដស្ចក្សតបីំណង២ោ ងដនោះឯង បុរគលលោះបានដោយលំបាក្ស។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

បុរាលដែលឱ្យរិបាកដអែត២យ៉ា ង 

 ១—លទធំ លទធំ និរខិបតិ្ ដចាលរបស់្ថ្ដលខ្លួនបានដ ើយ។ 

 ២—លទធំ លទធំ វសសមជជតិ្ លោះរបស់្ថ្ដលខ្លួនបានដ ើយ។ 

 មសចកតីសមងេប —ឥមមមោ ភិរខមវ មទវ បុគគមោ ទតុ្តបបោ មាន លភកិ្សខុ

ទាំងឡាយ បុរគល២ជើពូក្សអមាលដនោះឯង ឱ្យថ្ឆអតពិបាក្ស។ 

(ចាក្ស អងគុតតនិកាយ) 

ផលលែ២យ៉ា ង 

 ១—អានិសងសផល ផលននចតិតលអ, អដំណាយននការរបរពឹតតលិអ។ 

 ២—និសសនផូល ផលថ្ដលដ ៀរ ូរមក្ស។ 

ចារៈ២យ៉ា ង 

 ១—វត្ថចុាគ លោះរបស់្របរ (វតថុ)។ 

 ២—រិមលសចាគ លោះក្សដិលស្។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២០ 



គ្បមយជន៍របស់ការមៅនគ្រ២យ៉ា ង 

 ១—ខ្លួនឯងដៅសុ្ខ្ក្សនុងបចចុបបនន។ 

 ២—របយ័តន នឹងទំនកុ្សបរមុងរបជាជនតដៅ។ 

ពរួទី៣ 

របស់ដែលសាងេរសាងជាតិ៣យ៉ា ង 

 ១—រមមំ  មខត្តំ  ក្សមមថ្ដលជាបុណយ ជាបាប ជារបធ្លន។ 

 ២—វិញដ ណំ្ ពីជំ វញិ្ជដ ណរបថ្ លនឹងពូជ។ 

 ៣—ត្ណា  សិមនេំ តណាា របថ្ លនឹងដស្ចក្សតរីស្ឡាញ់។ 

(ចាក្ស ធមមស្ដមាធ្លន) 

មគ្រឿងចង៣យ៉ា ង 

 ១—បុមតាត  គិមវ ក្សនូចងក្ស។ 

 ២—ធនំ បាមទ រទពយចងដជើង។ 

 ៣—ភរោិ េមត្ថ របពនធចងនដ។ 

(ចាក្សដលាក្សនីត)ិ 

រកយថមនុសសដគ្បបាន៣យ៉ា ង 

 ១—មនមុោ អបចចំ មនមុសសោ ជនជាដៅពងសននមន។ុ 

 ២—េិតា េិតំ្ មនតិ្ ជាោតី្តិ្ មនមុសសោ ជនអនក្សដងឹនវូរបស់្ជា

របដោជន៍និងមិនជារបដោជន៍។ 

 ៣—មមោ ឧមសសោ អសាតិ្ មនមុសសោ មនសុ្សអនក្សមានចតិតខ្ពស់្។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២១ 



(ចាក្សដកីា មាដលយយសូ្រត) 

មនុសស៣យ៉ា ង 

 ១—តិ្មេតុ្រសមតាត  អនក្សដធវើបុណយដោយនរតដ ត ុ រអឺដលាភៈ អដទាស្ៈ 

អដមា ៈ; នរតដ តដុោោះោបំដសិ្នធិឱ្យដក្សើតជាមនសុ្សមាំមួន; មានរបូលអនិងដឆលៀវ 

ល្ ត អាចដល់អរ តតក្សនុងជាតដិោោះ។ 

 ២—ទមុេតុ្រសមតាត  អនក្សដធវើបុណយដោយទដុ ត ុ រអឺដលាភៈ; អដទាស្ៈ;    

ទដុ តោុំបដសិ្នធិឱ្យដក្សើតជាមនសុ្សមាំមួន មានរបូោងលអឬមិនមានស្រតូវ ថ្តគ្នម ន

របាជាញ  មិនអាចលុោះធម៌។ 

 ៣—អមេតុ្រសមតាត  អនក្សបដំពញបណុយដោយរក្សដ តមុិនបាន រដឺធវើតាម

ទំដនៀមទមាល ប់, មានក្សសុ្លមូល៣ជាបុដរចារកិ្សៈខ្លោះ មិនមានខ្លោះ អដ តបុដសិ្នធិ ោំ

ឱ្យដក្សើតជាមនសុ្សលអខ្លោះ អារក្សក់្សខ្លោះ ថ្ថមទាំងមិនបានមរគផល។ 

(ចាក្សដកីា មាដលយយសូ្រត) 

មតតញ្ាុតា មសចកតីែឹងគ្បោណ៣យ៉ា ង 

 ១—បរមិយសនមតាត  ដងឹរបមាណក្សនុងការថ្ស្វងរក្ស។ 

 ២—បដ្គិគេណ្មតាត  ដងឹរបមាណក្សនុងការទទលួ។ 

 ៣—បរមិភាគមតាត  ដងឹរបមណក្សនុងការបរដិភ្លរ។ 

(ធមមបទ ភ្លរ១) 

មរឿងដែលដបកមិតត៣យ៉ា ង 

 ១—អភិរខណ្សំសគាគ  ដរ ោះរច កូ្សរច ំគ្នន ដស្មើ (ដលងលិចដលើ ដស្មើ

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២២ 



ដរកាម)។ 

 ២—អសមមសរមណ្ន ដរ ោះដ ល្ៀងឃ្លល តគ្នន យឺនយូរ (ថ្បក្សគ្នន យូរ)។ 

 ៣—អកាមលោចមនន ដរ ោះសូ្មគ្នន មិនមានដវលា។ 

(ចាក្ស ធមមនីត ិមិតតក្សថា) 

បែិភាណ៣គ្បការ 

 ១—បរយិត្តិ  បដ្ភិាណ្ ល្ ស្នវក្សនុងផលូវដរៀន។ 

 ២—បរបុិចាឆ  បដ្ភិាណ្ ល្ ស្នវក្សនុងផលូវដដញដោល។ 

 ៣—អធិគម បដ្ភិាណ្ ល្ ស្នវក្សនុងផលូវលុោះមរគផល។ 

(ចាក្ស ស្ទធមមបបដជាតកិា ភ្លរ២) 

មសចកតីគ្ចឡូកគ្ចឡំ៣យ៉ា ង 

 ១—គណ្សងគណិ្កា ដស្ចក្សតរីច ូក្សរច ំដោយពួក្សរកុ្សម។ 

 ២—រិមលសសងគណិ្កា ដស្ចក្សតរីច ូក្សរច ំដោយក្សដិលស្។ 

 ៣—សង្ខខ រគណិ្កា ការជើ ក់្សវាក់្សវនិដោយភព។ 

(ចាក្ស ធមមបទ ភ្លរ៣) 

សីលរបស់គ្រហសថ៣យ៉ា ង 

 ១—និចចសីល សី្លថ្ដលរក្សាជានិចច (សី្ល៥)។ 

 ២—ឧមបាសថសីល សី្លឧដបាស្ថ (សី្ល៨)។ 

 ៣—អតិ្មររសីល សី្លថ្ដលរក្សានរក្សថ្លងជារបរក្សត។ី 

(ចាក្ស ឧដបាស្ថសី្លក្សថា) 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២៣ 



មហាគ្តកូលកាុងឥណាា គ្គ្នអតីត៣យ៉ា ង 

 ១—ខត្តិយមោសាល រតក្សលូក្សសរតមហាសាល។ 

 ២—រោេមណ្មោសាល រតក្សលូរ  មណមហាសាល។ 

 ៣—គេបតិ្មោសាល រតក្សលូរ បតមីហាសាល។ 

(ចាក្ស ស្រតថបបកាសិ្នី) 

សមសីសី គ្រេះអរិយបុរាលមោកសមគ្មចជាមួយនឹងមហតុ៣យ៉ា ង 

 ១—ឥរោិបថសមសីសី រពោះអរយិៈដលាក្សស្ដរមមរពមជាមួយឥោបថ 

(ដលាក្សចលូនិ វ ន)។ 

 ២—មោគសមសីសី រពោះអរយិៈដលាក្សស្ដរមចរពមជាមួយដោរ។ 

 ៣—ជីវិត្សមសីសី រពោះអរយិៈដលាក្សស្ដរមចរពមជាមួយជវីតិ។ 

(ចាក្ស ស្ទធមមបបកាស្នី) 

ឈានសាបសូនយមោយមហតុ៣យ៉ា ង 

 ១—រិមលស សមុទាចាមរន ដរ ោះក្សដិលស្ខ្ពុរដ ើង។ 

 ២—អសបោយរិរោិយ ដរ ោះដធវើដស្ចក្សតមីិនរស្ួល។ 

 ៣—អននមុោមគន ដរ ោះមិនរបក្សបដរឿយៗ។ 

(ចាក្ស ស្ទធមមបបកាសិ្នី) 

ោនសមបតតិ មហតុដែលម វំើោនបានផលមគ្ចើន៣យ៉ា ង 

 ១—មខត្តសមបត្តិ  រពមដរពៀងដោយបដគិ្នគ  ក្សៈជាថ្រស្បុណយ។ 

 ២—មទយយធមមសមបត្តិ  របស់្ថ្ដលបរចិាច ររពមដោយមូល (ដទយយធម)៌។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២៤ 



 ៣—ចិត្តសមបត្តិ  ស្នសំដោយដចតោ (ការតំាងចិតត)។ 

(ចាក្ស បរមតថទីបនី) 

រសដផែម៣យ៉ា ង 

 ១—ឧចឆ ុរស្ទឹក្សអំដៅ។ 

 ២—ោរ ីរសី្រក្សមុំ។ 

 ៣—សុភាសិតំ្  ក្សយសុ្ភ្លសិ្ត។ 

(ចាក្ស ធមមនីត)ិ 

លកេណៈមនុសសមថកោប៣យ៉ា ង 

 ១—អធនសស រសំ ោទា ខ្សត់រទពយរត ប់សីុ្របស់្លអ។ 

 ២—អពលសស េតា នោ គ្នម នក្សមាល ំង ថ្តដពញចតិតនឹងបំផ្ទល ញដរ។ 

 ៣—អបញ្ដ សស រថា វារា គ្នម នរបាជាញ ថ្តចរចាអួត ល្ ត។ 

(ចាក្ស ទកុាទិមិស្សក្សថា ធមមនីត)ិ 

របស់ដែលបិទ្បាងំគ្រេះនគ្តលកេណ៣យ៉ា ង 

 ១—សនតតិ្ តណំតននោមរបូ បំាងអនិចច ំ

 ២—ឥរោិបថ ការផ្ទល ស់្បតូរឥោបថ បំាងទកុ្សខំ 

 ៣—ឃនសញដ  ដស្ចក្សតសី្មាគ ល់ថាជាដុើ បានដល់ដស្ចក្សតសី្មាគ ល់ថាដយើង 

ថាដរ បំាងអនតាត ។ 

អាការៈដែលេិកេុរបបីគ្បតិបតតិកាុងស្រសតី៣យ៉ា ង 

 ១—អទសសនំ អាននទ មាន លអាននទ រតូវក្សុដំមើល។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២៥ 



 ២—អោោមបា អាននទ មាន លអាននទ រតូវក្សុនិំោយរក្ស។ 

 ៣—សតិ្ អាននទ ឧបដ្ឋមបត្ោវ  មាន លអននទ រតូវតាំងស្តិឱ្យមាំលអ ក្សុឱំ្យថ្រប

របួល ដោយដស្ចក្សតតីដរមក្ស។ 

(ចាក្ស មហាបរនិិ វ នសូ្រត) 

គ្បមេទ្ននមនុសសកាន់ខនតី៣យ៉ា ង 

 ១—ភោេិ មសដ្ឋសស វមចា ខមមថ មនសុ្សអត់ធន់ចដំ ោះ ក្សយស្មត ី

របស់្មនសុ្សខ្ពស់្ជាងខ្លួនដរ ោះខាល ច។ 

 ២—សារមភ មេតុ្ បន សាទិសសស មនសុ្សអត់ធន់ចដំ ោះ ក្សយស្មត ី

របស់្មនសុ្សដស្មើគ្នន ដរ ោះរខំាន (មិនដពញចតិត)។ 

 ៣—មោ ចីធ េីនសស វមចា ខមមថ ឯតំ្ ខនតឹ ឧត្តមមេុ សមោត  

ចំថ្ណក្សអនក្សថ្ដលអត់ធន់បានចំដ ោះស្មតីរបស់្មនសុ្សទាបដថាក្ស ដរ ោះមានខ្នតីថ្ដល

ស្បបុរស្ដលើក្សថាខ្ពស់្បំផតុ (អធវិាស្នខ្នតី)។ 

(ចាក្ស ភ្លសិ្តស្រភងគតាបស្ មងគលតថទីបនី) 

រកយនិយយសោា ប់មនុសសលងង់៣យ៉ា ង(១) 

 ១—អចចគគតា វាចា ួស្ស្មររួ។ 

 ២—អតិ្ពលតា វាចារងឹតអងឹ រមុាំងរដមាក្ស។ 

 ៣—អតិ្មវលំ បភាសិតា វាចាថ្ដលនិោយខុ្ស្។ 

(ចាក្ស ឯក្សនិបាតជាតក្ស ភ្លរ២) 

១-ការលងងដ់លល  ជាមនសុ្សគ្នម នរទឹស្តី។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២៦ 



រតិរបស់មនុសស៣យ៉ា ង 

 ១—នត្ថិមកា ទគុគតឹ្ ោតិ្ មនសុ្សនតថកិ្សទិដឌ ិ(យល់ថាគ្នម នបុណយ គ្នម នបាប) 

មនសុ្សដោោះឯងថ្តងដៅកាន់ទរុគត។ិ 

 ២—សុគតឹ្ ោតិ្ ចត្ថិមកា មនសុ្សអតថកិ្សទិដឌ ិ (យល់ថាមានបុណយ មាន

បាប) ដៅកាន់សុ្រត។ិ 

 ៣—យថាភូត្បរញិដ ណ មមរខំ  អនវយនិសសមិតា ដលាក្សអនក្សមិន

អារស័្យទិដឌទិាំងពីរដោោះ, ដរ ោះដលាក្សដងឹស្ពវររប់តាមរបស់្ថ្ដលមានដៅ រថ្មង

ដៅកាន់រពោះនិ វ ន។ 

(ចាក្ស រតោវលី) 

មេាចរសមិនែឹងរុល៣យ៉ា ង 

 ១—អគគិ តិ្ណ្រដ្ឋ ំ ឌេមោត  ន ត្បបតិ្ ដភលើងដឆោះដៅម និងដឈើមិនដចោះ  

ថ្ឆអត។ 

 ២—សាគមោ នទីេិ ន ត្បបតិ្ ស្មុរទមិនដចោះថ្ឆអតដោយទឹក្សស្ទឹងទាំង   

ឡាយ។ 

 ៣-បណ្ឌ ិ តា សុតាវ  ន ត្បបនតិ សុភាសិមត្ន អនក្សរបាជញទាំងឡាយសាត ប់

ធម៌ដ ើយ មិនដចោះថ្ឆអតដោយ ក្សយថាសុ្ភ្លសិ្ត។ 

(ចាក្ស មិលិនទបបញ្ជា ) 

មិនម ើញមសចកតីរិតឱ្យមោស៣យ៉ា ង 

 ១—យំ បសសតិ្ តំ្ អទិដ្ ឋ ំបុរគលរថ្មងដ ើ្ញរបូណា; របូដោោះ ថ្ដលបុរគល

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២៧ 



មិនដ ើ្ញដ ើយ។ 

 យំ ទិដ្ ឋ ំ តំ្ ន បសសតិ្ របូណាថ្ដលបុរគលដ ើ្ញដ ើយ; បុរគលរថ្មងមិន

ដ ើ្ញរបូដោោះ។ 

 ២—អបសស ំ ពជឈមត្ មុមហា  កាលមិនដ ើ្ញលងងដ់លល ដ ើយ រថ្មងរតូវ

ក្សដិលស្របួរតឹពំុខាន។ 

 ៣—ពជឈមមោ ន មុចចតិ្ កាលដបើរតូវក្សដិលស្ចងព័ទធព័នធដ ើយ, ក៏្សរថ្មង

មិនផតុទកុ្សខទាំងពួងដ ើយ។ 

(ចាក្ស ធមមស្ដមាធ្លន) 

សីលអំមណាយសុខ៣យ៉ា ង 

 ១—ឱ្យដស្ចក្សតសី្រដស្ើរ។ 

 ២—ឱ្យបានរទពយស្មបតតិ។ 

 ៣—សាល ប់ដ ើយ ឱ្យដៅដក្សើតក្សនុងសាថ នសួ្រ។៌ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

មគ្នចរ៣យ៉ា ង 

 ១—ឧបនិសសយមគាចរៈ មានឧបនិស្ស័យលអជាអារមមណ៍។ 

 ២—អាររខមគាចរៈ មានការស្រងួមរវាំងជាអារមមណ៍។ 

 ៣—ឧបនិពនធមគាចរៈ មានការចងព័ទធព័នធចតិតបានជាអារមមណ៍។ 

(ចាក្ស សារតថទីបនី) 

 វិំីរលលត់មេាើង៣កង 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២៨ 



 ១—រលំត់្មភលើងោគៈ (ោររគ)ិ ដោយអសុ្ភស្ញ្ជដ ។ 

 ២—រលំត់្មភលើងមទាសៈ (ដទាស្រគ)ិ ដោយទឹក្សរដឺមតាត ។ 

 ៣—រលំត់្មភលើងមមេៈ (ដមា រគ)ិ ដោយបញ្ជដ ។ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

អរុណរលសិ រនាឺននអរុណ៣យ៉ា ង 

 ១—មសតារណុ្ៈ អរណុពណ៌ស្ (ពនលឺដចូរបាក់្ស)។ 

 ២—សុវណណ រណុ្ៈ អរណុពណ៌ដលឿង (ពនលឺដចូមាស្)។ 

 ៣—តាមោរណុ្ៈ អរណុពណ៌រក្ស ម (ពនលឺដចូទងថ់្ដង)។ 

ំម៌ដែលអាចគ្របសងកត់សឹកសគ្តូវបាន៣យ៉ា ង 

 ១—ទរខិយំ ការពយោមដខ៏្ពងខ់្ពស់្។ 

 ២—សូរយំិ ដស្ចក្សតកីាល ហានអងអ់ាចមិនខាល ច។ 

 ៣—បញដ  របាជាញ ល្ តក្សនុងឧបាយក្សលទាំងពួង។ 

បុរាលដែលមៅគ្រេះនិរវ នមិនែល់៣យ៉ា ង 

 ១—ទានំ មទតិ្ ន សីលំ ររខតិ្ ឱ្យថ្តទាន មិនរក្សាសី្ល។ 

 ២—សីលំ ររខតិ្ ន ទានំ មទតិ្ រក្សាថ្តសី្ល មិនបានឱ្យទាន។ 

 ៣—ទានំ មទតិ្ សីលំ ររខតិ្ ន ធមមំ  សុណតិ្ ឱ្យទាន រក្សាសី្ល ថ្តមនិ

បានសាត ប់ធម៌។ 

អានិសងសរបស់សីល៣យ៉ា ង 

 ១—សីមលន សុគតឹ្ យនតិ បុរគលដៅកាន់សាថ នសួ្រប៌ាន រដឺរ ោះសី្ល។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

២៩ 



 ២—សីមលន មភាគសមបទា មានដភ្លរស្មបតតដិរចើននរក្សថ្លង ក៏្សដរ ោះ   

សី្ល។ 

 ៣—សីមលន និពវតឹុ្ យនតិ ដៅដល់រពោះនិ វ ន ក៏្សដរ ោះសី្ល។ 

មហតុដែលគ្រេះសមពុទ្ះគ្ទ្ង់ចូលនិរវ នគ្កុងកុសិនារា៣យ៉ា ង 

 ១—ដដើមបីរទងរ់តាស់្ដទស្ោ មហាសុ្ទស្សនសូ្រត។ 

 ២—ដដើមបីដរបាស្សុ្ភទទបរ ិវ ជក្ស បចឆមិពុទធដវដនយយ។ 

 ៣—ដដើមបីឱ្យដទាណរ  មណ៍ ហាមឃ្លត់ដស្តចទាំងឡាយ មិនឱ្យចាំងគ្នន

ដដណឋ ើ មរពោះសាររីកិ្សធ្លត។ុ 

មរារមកើតរបស់មនុសសកាុងរុទ្ះសាសនា 

គ្រេះសិរអារយ៣យ៉ា ង 

 ១—ជិគចាឆ មោគៈ ដោរដក្សើតដរ ោះការឃ្លល នអាហារ។ 

 ២—អនសនមោគៈ ដោរដក្សើតដរ ោះការដង្គក្សងយុ។ 

 ៣—ជោមោគៈ ដោរដក្សើតដរ ោះោងកាយរទុឌដរទាមរគំ្នរគ្ន។ 

របស់ដែលោនមៅកាុងវែតសងារ៣យ៉ា ង 

 ១—មាន ទរុខ មទាមនសស ឧបាោសៈ ជាទឹក្ស។ 

 ២—មាន ជាតិ្ ជោ ពាធិ មរណ្ៈ ជារលក្ស។ 

 ៣—មាន មចឆរយិៈ មនៈ មោភៈ មទាសៈ មមេៈ ជារតកីាច។ 

ពរួធម៌៤ 

បាណិបាតៈ មហតុការណ៍ដែលថវ យបងាំ៤យ៉ា ង 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣០ 



 ១—ដរ ោះជាញាត ិ(ស្និទធសាន ល)។ 

 ២—ដរ ោះដស្ចក្សតខីាល ច។ 

 ៣—ដរ ោះជាអាចារយ។ 

 ៤—ដរ ោះជាទក្សខដិណយយបុរគល។ 

(បបញ្ចសូ្ទនី) 

មហតុននការបួសរបស់មនុសសមថកោប៤យ៉ា ង 

 ១—បួស្ដរ ោះចាស់្ជោ (ពិការ)។ 

 ២—បួស្ដរ ោះអារស័្យការចញិ្ចឹ មជវីតិ។ 

 ៣—បួស្ដរ ោះរក្សរទពយស្មបតត ិ(ឬខាល ចអស់្រទពយ។ 

 ៤—បួស្ដរ ោះអស់្ញាតសិ្ោត ន (ឬង្គប់របពនធ)។ 

(ចាក្ស រដឌបាលសូ្រត) 

កបប៤យ៉ា ង 

 ១—អាយុរបបៈ ក្សណំត់អាយុស្តវ (ដក្សើតមក្សអាយុប ុណាណ  ដល់ក្សណំត់ក៏្ស 

សាល ប់ដៅ)។ 

 ២—អនតោរបបៈ ក្សណំត់អាយុស្តវដ ើងចោុះ (អាយុដទវដ ើងនិងថយចោុះ រឺ

ថយដល់១០ ន្ ំសាល ប់និងដទវដ ើងដល់អស់្អស្ដងខយយដទើបសាល ប់)។ 

 ៣—អសមងខយយរបបៈ ោប់អនតោក្សបប៧៤ដង ដៅថាមួយអស្ដងខយយក្សបប។ 

 ៤—មោរបបៈ ោប់អស្ដងខយយក្សបប៤ដង ដទើបានមហាក្សបបមួយ។ 

(ចាក្ស ដកីាមាដលយយសូ្រត) 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣១ 



កិរិយអាការៈរបស់សគ្តូវ៤យ៉ា ង 

 ១—ន ន មុយា មត្ ទិសាវ  ដ ើ្ញគ្នន ថ្ភនក្សរក្សដឡាតមុខ្រក្សញូវ។ 

 ២—ន ច ន បដ្និនទតិ្ មិនរកី្សោយោក់្សទាក់្ស។ 

 ៣—ចរខនំូ ចសស ន ទទាតិ្ ខឹ្ងសំ្ ក់្សដលៀនថ្ភនក្ស។ 

 ៤—ឯមត្ ភវនតិ អាកាោ អមិត្តសមឹ បតិ្ដ្ ឋតិា អាការៈ៤ោ ងដនោះ មាននវូ

ចដំ ោះស្រតូវ ថ្ដលមិនថ្មនជាមិរត។ 

(ចាក្ស មិតាបិតតជាតក្ស ទកុ្សនិបាត) 

ចាតុរងាអនះការ ងងឹតោនអងា៤ 

 ១—កាឡបរខចាតុ្ទទសី យប់១៤ដោច។ 

 ២—ឃនវសណ្ឌ ៈ នរពញាតស្ាតជតិ។ 

 ៣—មមឃបដ្លៈ ពពក្សងងតឹចោុះអពភ។ 

 ៤—អឌយរត្តិ   ក់្សក្សណាត លយប់។ 

ោនែូចជាគ្នា ន៤យ៉ា ង 

 ១—ទរុខមមវ ន មកាចិ ទរុខិ មតា ទកុ្សខមានពិតថ្តមនសុ្សថាទកុ្សខមិនមាន 

(បានដល់ទកុ្សខស្ចច)។ 

 ២—ការមកា ន រិរោិវ វិជជតិ្ អនក្សដធវើមិនមាន ថ្តចដំ ោះការង្គរមានដៅ

ពិត (អនក្សលោះតណាា មិនមាន)។ 

 ៣—អត្ថិ  និពវតិុ្ ន និពវមុតា បុម ការរលត់មានដៅ ថ្តអនក្សរលំត់មិនមាន 

(អនក្សលុោះមរគផលមិនមាន)។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣២ 



 ៤—មមគាគ  អត្ថិ  គមមកា ន វិជជតិ្ ផលូវមានដៅ ថ្តអនក្សដដើរមនិមាន (មរគមាន

អងគ៨មានដៅ)។ 

(ចាក្ស ស្ទធមមបបកាសិ្នី) 

មនុសសគ្ជេះថា ៤ជំរូក 

 ១—របូបបមណិ្កា មនសុ្ស១ពួក្ស ោប់អានរបូ។ 

 ២—មោសបបមណិ្កា មនសុ្ស១ពួក្ស ោប់អានសំ្ដ ង។ 

 ៣—លូខបបមណិ្កា មនសុ្ស១ពួក្ស ោប់អានរពោះពុទធ ដរ ោះរទងទ់ទលួវតថុ

អវីៗ មិនដចោះដរ ើស្មុខ្។ 

 ៤—ធមមបបមណិ្កា មនសុ្ស១ពូក្ស ោប់អានធម៌។ 

(ចាក្ស ធមមបទ ភ្លរ៥) 

គ្រេះរុទ្ះ៤រួក 

 ១—សពវញ្ដ ពូទុធ រពោះពុទធរតាស់្ដងឹធម៌ឥតចដោល ោះ។ 

 ២—បមចចរពទុធ រពោះរទងរ់តាស់្ដងឹចដំ ោះថ្តរពោះអងគឯង។ 

 ៣—ចតុ្សចចពទុធ រពោះពុទធដចោះដងឹនវូអរយិស្ចច៤។ 

 ៤—សុត្ពទុធ រពោះពុទធជាព ុស្ចចៈ (ដលាក្សបានឮ បានសាត ប់ដរចើន)។ 

(ចាក្ស សារតថបបកាសិ្នី) 

ំមាតារបស់មនុសសនិងសតវតិរចាឆ ន៤យ៉ា ង 

 ១—រតូវសីុ្អាហារ។ 

 ២—ដងឹខាល ច។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣៣ 



 ៣—រតូវដដក្សលក់្ស។ 

 ៤—ដងឹដស្ពដមថនុ។ 

(ចាក្ស  ិដតាបរដទស្) 

ផលសមបោ (របស់គ្រេះរុទ្ះ) ៤យ៉ា ង 

 ១—ញណ្សមបទា បានដល់ការដងឹរពមដោយរបាជាញ ញាណ ថ្ដលជាក់្ស

ចាស់្ក្សនុងមរគផល។ 

 ២—បោនសមបទា ដល់រពមដោយការលោះក្សដិលស្និងវាស្ោ បានោច់

រស្ ោះ។ 

 ៣—អានភុាវសមបទា ដល់រពមដោយអានភុ្លព ររឺទងដ់ធវើឫទធិបានដផសងៗ។ 

 ៤—របូកាយសមបទា ដល់រពមដោយបុរសិ្លក្សខណៈ៣២និងអនពុយញ្ជនៈ 

៨១។ 

(ចាក្ស អភធិមមតថវភិ្លវនីិ) 

មហតុដែលគ្រេះរុទ្ះគ្ទ្ង់ចារិក៤យ៉ា ង 

 ១—ជងឈវិោរវមសន សររីផាសុរតាថ យ ដដើមបីរទងស់្រមាក្សស្ររីកាយ

ដោយឥរោិបថ។ 

 ២—អត្ថបុបត្តិកាលំ អភិរងខនតាថ យ ដដើមបីរទងទ់ទលួោក់្សទាក់្ស នវូដ តុ

ថ្ដលដក្សើតដ ើង។ 

 ៣—ភិរខនំូ សិកាខ បទបញដ បនតាថ យ ដដើមបីរទងប់ញ្ដតតសិ្កាខ បទ ដល់

ភកិ្សខុទាំងឡាយ។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣៤ 



 ៤—ត្ត្ថ ត្ត្ថ បរបិារគតិ្ន្រនទិមយ មោធមនយយ សត្តមោធនតាថ យ 

ដដើមបីឱ្យអនក្សថ្ដលររួដឹង នឹងមានឥន្រនទិយចាស់្កាល  ក្សនុងក្សថ្នលងដោោះៗ បានដឹងផង។ 

(ចាក្ស បបញ្ចសូ្ទនី ភ្លរ២) 

មហតុដែលឱ្យគ្កខសត់៤យ៉ា ង 

 ១—មកាសជជ ំខ្ជិលរចអូស្។ 

 ២—អោរកាខ  បមត្តតា មិនរក្សារទពយ រពមទាំងដធវស្របថ្ ស្។ 

 ៣—បាបមិតាត  រប់រក្សមិរតអារក្សក់្ស។ 

 ៤—អសមជីវតា អមត្តញ្ដ តុា ចញិ្ចឹ មជវីតិមិនរតមឹរតូវ មិនដងឹរបមាណ។ 

(ចាក្ស បបញ្ចសូ្ទនី ភ្លរ១) 

មនុសសមំៀបគ្នា និងសតវ៤យ៉ា ង 

 ១—បាមស ភុតាត  បាមស មតា សីុ្ក្សនុងអោទ ក់្ស សាល ប់ក្សនុងអោល ក់្ស។ 

 ២—បាមស ភុតាត  ពេិ មតា សីុ្ក្សនុងអោទ ក់្ស សាល ប់ដរតអោទ ក់្ស។ 

 ៣—ពេិ ភុតាត  បាមស មតា សីុ្ដរតអោទ ក់្ស សាល ប់ក្សនុងអោទ ក់្ស។ 

 ៤—ព ិ ភតុាត  ព ិ មតា សីុ្ដរតអោទ ក់្ស សាល ប់ដរតអោទ ក់្ស។ 

(ចាក្ស មត-ិដក្សចអិាចារយ) 

កវី (អាកគ្បាជាខាងសមតី) ៤រួក 

 ១—ចិនតរវី អនក្សថ្តងដោយរនិំត។ 

 ២—សុត្រវី អនក្សថ្តងដោយបានសាត ប់មក្ស។ 

 ៣—អត្ថរវី អនក្សថ្តងតាមដស្ចក្សតពិីត (រតឺាមក្សបួនតរមា)។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣៥ 



 ៤—បដ្ភិាណ្រវី អនក្សថ្តងដោយការ ល្ ស្នវបុិនរបស្ប់។ 

(ចាក្ស បរមតថទីបនី) 

មហតុដែលយល់សបតិ៤យ៉ា ង 

 ១—ធាតុ្មោភៈ ដរ ោះធ្លតកុ្សដរមើក្សថ្របរបួល។ 

 ២—អនភូុត្បុពវ ដរ ោះធ្លល ប់ដ ើ្ញធ្លល ប់ដងឹមក្សពីមុន (ធ្លល ប់ដក្សើតតាមដ ើយ, 

ដសាយដ ើយ)។ 

 ៣—មទវមតា បសំេរណ្ ដរ ោះដទវតាបណាត ល។ 

 ៤—បុពវនិមិត្ត ដរ ោះបុពវនិមិតត (បុណយឬបាបបណាត លឱ្យដ ើ្ញ)។ 

(ចាក្ស ស្ទធមមបបដជាតកិា ភ្លរ២) 

កាលរបស់ឧមបាសេ៤យ៉ា ង 

 ១—ចាតុ្ទទសី ឧមបាសថ រក្សាឧដបាស្ថនថង១៤ដោច។ 

 ២—បណ្ណ រសី ឧមបាសថ រក្សាឧដបាស្ថក្សនុងនថង១៥ដក្សើត។ 

 ៣-អដ្ឋមី ឧមបាសថ រក្សាឧដបាស្ថក្សនុងនថង៨ដក្សើត ៨ដោច។ 

 ៤—បាដ្ោិរយិបរខមុបាសថ រក្សាឧដបាស្ថក្សណំត់ថ្ខ្។ 

(ចាក្ស មងគលតថទីបនី ភ្លរ២) 

របស់ដែលមិនមកើតបាន៤យ៉ា ង 

 ១—ឧទមរ អគគិ ន សណឋ តិ្ ដភលើងមិនដឆោះដ ើងក្សនុងទឹក្ស។ 

 ២—ពីជំ មសមលន រេូតិ្ ពូជមិនដោុះដ ើងដលើថម។ 

 ៣—អគមទ រិមិ ន សណឋ តិ្ ដងាូវរថ្មងមិនដក្សើតក្សនុងថាន ំ។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣៦ 



 ៤—មកាមធា ពមុទធ ន ជាយតិ្ ដស្ចក្សតដីរកាធមិនមានក្សនុងរពោះពុទធ។ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

 វិំីគ្បហារគ្គ្នបុរាណ៤យ៉ា ង 

 ១—ឱមមដាឋ  ឈរទីខ្ពស់្ ដ ើយសំ្យុងមខុ្ចោុះដរកាម រយួដ ើយរបហារ។ 

 ២—ឧមមដាឋ  ឈរទីទាបដ ើយដងើបមុខ្ដ ើងដលើ រចួដ ើយរបហារ។ 

 ៣—មមដាឋ  របហារឱ្យធលុោះដៅ ដចូជាចាក់្សរនលឹោះបងអួច។ 

 ៤—វិមមដាឋ  របហាររដបៀបដនទៗ។ 

(ចាក្ស សារតថបកាសិ្នី) 

របស់ដែលទុ្កចិតតមិនបាន៤យ៉ា ង 

 ១—ន វិសសមស សាខបុោណ្សនថតំ្ មនិររួទកុ្សចតិតថ្មក្សដឈើ ថ្ដលដរ 

ដក្សទកុ្ស។ 

 ២—ន វិសសមស មិត្តបុោណ្មចារ ំ មិនររួទកុ្សចតិតដចារ ថាជាស្មាល ញ់        

ចាស់្។ 

 ៣—ន វិសសមស ោជា សោ មមនតិ មិនររួទកុ្សចតិតរពោះោជា ថាជាស្មាល ញ់

របស់្ដយើង។ 

 ៤—ន វិសសមស ោមរោសុ ោរសុី មិនររួទកុ្សចតិតរសី្ ថ្ដលបំណង        

ដស្ចក្សតដីរតក្សអរឱ្យដ ើយ (ក្សុទំកុ្សចតិតរសី្ ថារស្ឡាញ់ខ្លួន)។ 

(ចាក្ស អសី្តនិិបាតជាតក្ស) 

របស់ដែលមិនរួរមផាើ៤យ៉ា ង 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣៧ 



 ១—មិនររួដផញើដគ្នដ ម្ លនឹងដរ។ 

 ២—មិនររួដផញើដមដគ្នមានទឹក្សដោោះ។ 

 ៣—មិនររួដផញើោន  នៈ។ 

 ៤—មិនររួដផញើភរោិ (ទកុ្សនឹងអនក្សដនទ)។ 

(ចាក្ស អសី្តនិិបាតជាតក្ស) 

មោសរបស់ រារៈ មោសៈ មោហៈ ៤យ៉ា ង 

 ១—អនតោមមោ ជាដររឿងវដងវងវង្គវ ន់ចិតត។ 

 ២—អនតោបចចត្ថិមកា ជាស្រតូវដល់ចតិតដៅក្សនុងចដោល ោះ។ 

 ៣—អនតោ អមិមតាត  មិនថ្មនមិរតជាស្រតូវដៅក្សនុងចដោល ោះ។ 

 ៤—អនតោ វធមកា ជាដពជឈឃ្លតក្សៈ អនក្សស្មាល ប់ដបោះដងូក្សនុងចដោល ោះ។ 

(ចាក្ស ធមមស្ដមាធ្លន) 

របស់ដែលមិនរួរមមើលងាយ៤យ៉ា ង 

 ១—ខត្តិមោ ក្សសរត។       

 ២—ឧរមគា ពស់្។ 

 ៣—អគគិ ដភលើង។ 

 ៤—ភិរខ ុដលាក្សស្ងឃ។ 

(ចាក្ស សំ្យុតតនិកាយ) 

របស់ដែលផ្ចា ញ់គ្នា ៤យ៉ា ង 

 ១—អាបសសគតិ បោមជតិ្ ដភលើងក្សមាល ំងបដញ្ចញរស្មីដតត  ដៅថ្តចាញ់ទឹក្សជា

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣៨ 



និចច។ 

 ២—បោមជតា យមគគិមោ ថ្ដក្សរងឹក្សមាល ងំកាល  ដៅថ្តទន់ ដរ ោះដភលើងដតត ។ 

 ៣—មរមុតា បាទបំ មជតិ្ ខ្យល់បក់្សដបាក្សផ្ទត់ក្សមាល ំងដដើមដឈើរងឹ ដៅថ្ត

រល់នឹងននួបាន។ 

 ៤—ោរ ីមជតិ្ មេត្តមំ របសុ្ដរឿងឫទធិនរក្ស ដៅថ្តរតូវចាញ់ក្សលន្រស្តី។ 

មគ្រឿងគ្បោប់៤យ៉ា ង 

 ១—សីលតា មសាភមត្ របំូ អនក្សមានសី្លរថ្មងរបូលអ (សី្លដធវើរបូឱ្យលអ)។ 

 ២—ចារតិា មសាភមត្ រុលំ អនក្សមានមារោទរថ្មងតដមាើងរតក្សលូឱ្យលអ។ 

 ៣—សបុបាជ  មសាភមត្ រញ្ដំ  ដដើមដឈើមានផ្ទា រកី្ស រថ្មងញំុាងនរពឱ្យលអ។ 

 ៤—សគជា មសាភមត្ ពលំ ក្សងទ័ពថ្ដលមានដើរ ីរថ្មងញំុាងក្សមាល ងំទាហាន

ឱ្យលអ។ 

(ចាក្ស អលង្គា រក្សថា ក្សនុងធមមនីត)ិ 

លែមិនបាន-បានមិនលែ៤យ៉ា ង 

 ១—អនត្ថសស វារា បរមំ តុ្ណ្ា ី  និោយមិនមានរបដោជន៍ ដៅដស្ងៀម

លអជាង។ 

 ២—អសនតមិតាត  បរមំ ឯរំ មានមិរតស្មាល ញ់មិនលអ ដៅមាន ក់្សឯងរបដស្ើរ

ជាង។ 

 ៣—សរបូទាោ បរមោធ  មានភរិោិរបូលអ យក្សរសី្ខាវ ក់្សថ្ភនក្សរបដស្ើរជាង។ 

 ៤—ទវមររោភា វរមសស សុខំ មានលាភមយ ងដៅ ង្ យ រស្ូវហាល

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៣៩ 



របស់្ខ្លួនរបដស្ើរជាង។ 

(បក្សណិណ ក្សក្សថា ក្សនុងធមមនីត)ិ 

មនុសសរកបានមោយគ្ក៤យ៉ា ង 

 ១—សមត្សុ ជាយមត្ សូមោ ក្សនុងមយួរយមនសុ្សមានមនសុ្សកាល ហានផោុះ

ដ ើងរបថ្ លមយួោក់្ស។ 

 ២—សេមសសសុ ច បណ្ឌ ិ មតា ក្សនងុមួយ ន់មនសុ្ស, មានមនសុ្ស ល្ ត     

(ពិតៗ) របថ្ លមួយោក់្ស។ 

 ៣—វារយ ំ សត្សេមសសសុ ក្សនុងមយួថ្ស្នមនសុ្ស, មានមនសុ្សនិោយ

 ក្សយណា  ក្សយដោោះរបថ្ លមួយោក់្ស។ 

 ៤—ចាមគា ភវតិ្ វានវា ថ្តមនសុ្សអនក្សរពមលោះដចញររប់ៗរបស់្មាន

ឬដទ? (មានដៅមិនរជាបមិនដងឹ)។ 

(ចាក្ស បក្សណិណ ក្សក្សថា ធមមនីត)ិ 

ការគ្បាថា របស់មនុសសនិងសតវ៤យ៉ា ង 

 ១—ភមោ បុបផមិុចឆនតិ  វ ូងក្សនលង ់( ម្ុំ) រថ្មងរតូវការផ្ទា ដឈើ។ 

 ២—បូតិ្មិចឆនតិ មរខិកា  វ ូងរយុរតូវការថ្តរបស់្ស្អុយ។ 

 ៣—សុជោ គណុ្មិចឆនតិ ពួក្សសាធជុន រថ្មងរតូវការរណុ (ដស្ចក្សតលីអ)។ 

 ៤—មទាសមិចឆនតិ ទជុជោ ពួក្សទជុន៌រតូវការថ្តដទាស្។ 

(ចាក្ស បក្សណិណ ក្សក្សថា ធមមនីត)ិ 

សនតតិ តំណ៤យ៉ា ង 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤០ 



    ១—រមម  ៣—ចិត្ត 

    ២—រដ្វូ  ៤—អាោរ 

អាកខាា ចខុសទំ្នង៤រួក 

 ១—ទណ្ឌ បុោទា ស្តវជដនលន។ 

 ២—រិរី ស្តវរតដដវវចិ។ 

 ៣—មកានតិនី ស្តវដរក្សៀល។ 

 ៤—រោេមណ ពួក្សរ  មណ៍។ 

 និមកេបបទ្ —ជដនលន សីុ្ខាល ចអស់្ដ។ី រតដដវវចិ ខាល ចដម្រលំដលើ។ ដរក្សៀល 

ខាល ចរស្ុតថ្ផនដ។ី រ  មណ៍ ដរ ោះខាល ចខូ្ចរតក្សលូ។ 

(ចាក្ស សុ្តតនិបាត រតងរ់  មណធមមិយសូ្រត) 

ឋានៈបែិគ្នា ហកៈ អាកទ្ទួ្លោន៤គ្បការ 

 ១—អាយំុ មទតិ្ រថ្មងឱ្យអាយុថ្វង។ 

 ២—វណ្ណ ំ  មទតិ្ រថ្មងឱ្យពណ៌ស្មបុរ។ 

 ៣—សុខំ មទតិ្ រថ្មងឱ្យដស្ចក្សតសុី្ខ្។ 

 ៤—ពលំ មទតិ្ ដ ម្ ោះថាឱ្យក្សមាល ំង។ 

(ចាក្ស ទតុយិបណាណ ស្ក្សៈ) 

រហបតិសុខ សុខរបស់អាកមៅផទេះ៤យ៉ា ង 

 ១—អត្ថិសុខំ សុ្ខ្ដក្សើតពីមានរទពយស្មបតត។ិ 

 ២—មភាគសុខំ សុ្ខ្ដក្សើតអំពីការដរបើរបាស់្ដភ្លរស្មបតត។ិ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤១ 



 ៣—អនណ្សុខំ សុ្ខ្ដក្សើតពីការមិនខ្វោះខាតក្សមសត់ទរុត៌ (ជើ ក់្សដរ)។ 

 ៤—អនវជជសុខំ សុ្ខ្ដក្សើតអំពីការង្គរមិនមានដទាស្។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

មនុសសរងមគ្គ្នេះថា ក់៤រួក 

 ១—មនសុ្សថ្ដលមិនបំដពញរបដោជន៍ ថ្តរោិះរក្សមិរតលអ។ 

 ២—អនក្សគ្នម នបក្សសពួក្ស ថ្តរតូវការដដើរផលូវវ ង្ យ។ 

 ៣—អនក្សគ្នម នស្ន្រសាត វធុ ថ្តអួតចាំង។ 

 ៤—អនក្សមិនដរៀនរមពីរសិ្លបសាន្រស្ត ថ្តចងនិ់ោយក្សនុងទីរបជុើ។ 

(ចាក្ស ទកុាខិ្មិស្សក្សក្សថា ធមមនីត)ិ 

រុណរបស់សីល៤យ៉ា ង 

 ១—សីលំ ពលំ អបបដ្មំិ សី្លជាក្សមាល ំងឥតអវីដរបៀបបាន។ 

 ២—សីលំ អាវធុមុត្តមំ សី្លជាអាវធុមុតបំផតុ។ 

 ៣—សីលំ អាភរណំ្ មសដ្ឋ ំសី្លជាអាភរណៈោ ងរបដស្ើរផតុ។ 

 ៤—សីលំ រវធមពភតំូ្ សី្លជាដររឿងដរកាោះដអ៏សាច រយ។ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

មសចកតីឧបោននអាករកា៤យ៉ា ង 

 ១—រិរី វ អណ្ឌ ំ  អនក្សរក្សាសី្ល ឱ្យដចូស្តវរតដដរវចិរក្សាពងវា។ 

 ២—ចមរ ីវ វាលធឹ អនក្សរក្សាសី្ល ដចូស្តវចាមររីក្សារបយ័តនក្សនទុយ។ 

 ៣—បិយំ វ បុត្តំ អនក្សរក្សាសី្ល ដចូមាតារស្ឡាញ់ក្សនូបំផតុនរក្សថ្លង។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤២ 



 ៤—នយនំ វ ឯររំ អនក្សរក្សាសី្ល ដចូបុរគលខាវ ក់្សថ្ភនក្សមាខ ង របុងរបយ័តន

ថ្ភនក្សមាខ ង ោ ងណាមិញ។ 

(ចាក្ស វសុិ្ទធិមរគ ភ្លរ១) 

ថា ំសគ្ោប់មនុសស៤យ៉ា ង 

 ១—ោសមមស រត្បាបមាិ  មិនររួស្និទធសាន លចដំ ោះបុរគលថ្ដលដធវើបាប។ 

 ២—ោសមមស អលិរវាទិមន មនិររួស្និទធសាន លចដំ ោះបុរគលដ ោះដឡាោះ។ 

 ៣—ោសមមស អត្តត្ថ បញ្ដ មាិ  មិនររួស្និទធសាន លចដំ ោះបុរគល ដងឹរតិថ្ត

របដោជន៍ផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 

 ៤—អតិ្សមនតបិ ោសមមស មិនររួស្និទធសាន លចដំ ោះបុរគល ស្ថ្មតងអាការៈ

ដធវើថ្បបស្ងប់ដស្ងៀម។ 

(ចាក្ស ទស្ក្សនិបាតជាតក្ស) 

អាកដែលមិនជាប់ចិតត៤គ្កុម 

 ១—សីមោវ សមទទសុ អសនតសមោត  ោជសី្ ៍ មិនតក់្សស្លុតចដំ ោះ         

សំ្ដ ង។ 

 ២—វាមតាវ ជាលមាិ  អសជជមមោ ខ្យល់មិនជាប់ដៅក្សនុងសំ្ណាញ់។ 

 ៣—បទមំុ វ មតាមយន បលិបបមមោ ផ្ទា ឈូក្សមិនជាប់ដៅដោយទឹក្ស។ 

 ៤—ឯមកា ចមរ ខគគវិសាណ្រមបោ រពោះបដចចក្សពុទធរតាច់ដៅថ្តមាន ក់្សឯង 

(មិនោច់ក្សថ្នលង) ដចូក្សយុរមាស្។ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ រតងខ់្រគវសិាណសូ្រត) 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤៣ 



សរវមោកគ្តូវសគ្តូវគ្របសងកត់៤យ៉ា ង 

 ១—ត្ណា យ ឧឌ ឌមិតា មោមកា ដលាក្សរតូវតណាា បងារឱ្យដក្សើតដ ើង។ 

 ២—ជោយ បរវិារមិតា ដលាក្សរតូវជោរបួរតឹព័ទធព័នធ។ 

 ៣—មុចចោុ បិេិមតា មោមកា ដលាក្សរតូវដស្ចក្សតសីាល ប់ចំាសាា ត់ពីមុខ្។ 

 ៤—ទមុរខ មោមរ បតិ្ដ្ឋមិតា ដលាក្សតំាងដៅក្សនុងដស្ចក្សតទីកុ្សខ។ 

(ចាក្ស សំ្យុតតនិកាយ) 

វចីសុចរិត៤យ៉ា ង 

 ១—សចចវាចា  ក្សយពិត។ 

 ២—បិសុណវាចា  ក្សយមិនស្ ក្សដស្ៀត។ 

 ៣—សណ្ា វាចា  ក្សយពីដោោះថ្ផអមថ្លាម។ 

 ៤—មោត ភាសា  ក្សយនិោយដោយការដងឹខ្លួន។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

ំមាជាតិដែលោនខាឹម៤យ៉ា ង 

 ១—សីលសាមោ សី្លជាខ្លឹម។ 

 ២—សមធិសាមោ ស្មាធជិាខ្លឹម។ 

 ៣—បញដ សាមោ របាជាញ ជាខ្លឹម។ 

 ៤—វិមុត្តិសាមោ រចួរស្ ោះជាខ្លឹម។ 

(ចាក្ស តតយិបណាណ ស្ក្សៈ) 

ផលរបស់សោំិភាវនា៤យ៉ា ង 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤៤ 



 ១—ទិដ្ ឋធមមសុខវិោោយ របរពឹតតដៅដដើមបីដៅជាសុ្ខ្ ក្សនុងកាលឥ ូវ

ដនោះ។ 

 ២—ញណ្ទសសនបដ្ោិភាយ សំវត្តតិ្ របរពឹតតដៅដដើមបីញាណ-      

ទស្សនៈ។ 

 ៣—សតិ្សមបជញដ យ សំវត្តតិ្ របរពឹតតដៅដដើមបីស្តសិ្មបជញ្ដៈ។ 

 ៤—អាសវានំ ខោយ សំវត្តតិ្ របរពឹតតដៅដដើមបីអស់្អាស្វៈ។ 

(ចាក្ស បឋមបណាណ ស្ក្សៈ) 

ការមិនលូតោស់កាុងរុទ្ះសាសនា៤យ៉ា ង 

 ១—មកាធគរ ុន សទធមមគរ ុធងន់ក្សនុងដស្ចក្សតដីរកាធ មិនធងន់ក្សនុងរពោះស្ទធមម។ 

 ២—មរខគរ ុន សទធមមគរ ុធងន់ក្សនុងការលុបរណុ មិនធងន់ក្សនុងរពោះស្ទធមម។ 

 ៣—ោភគរ ុន សទធមមគរ ុធងន់ក្សនុងលាភ មិនធងន់ក្សនុងរពោះស្ទធមម។ 

 ៤—សកាា រគរ ុន សទធមមគរ ុធងន់ក្សនុងស្កាា រៈ មិនធងន់ក្សនុងរពោះស្ទធមម។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

ំមាជាតិដែលរកទី្បំផុតគ្នា ន៤យ៉ា ង 

 ១—សត្តនិកាមោ  វ ូងស្តវទាំងឡាយ។ 

 ២—អាកាមសា អាកាស្ (ទីវាលទដទ, ដម្)។ 

 ៣—ចរាវាឡ ំចរក្សវា ។ 

 ៤—ពទុធញណំ្ របាជាញ ញាណននរពោះស្មពុទធ។ 

គ្រេះសមពុទ្ះគ្ទ្ង់គ្បកាសំម៌ោនឧបោ៤យ៉ា ង 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤៥ 



 ១—និរាជជិតាវ  ឧរាមជជយយ ដចូផ្ទង ររបស់្ថ្ដលផ្ទា ប់។ 

 ២—បដ្ចិឆននំ វា វិវមទយយ ដចូដបើក្សរបស់្ថ្ដលបិទ។ 

 ៣—មុឡា សស វា មគគំ អាចិមរខយយ ដចូរបាប់ផលូវដល់មនសុ្សវដងវងផលូវ។ 

 ៤—ចរខមុមោត  ទានិ អរខនតិ ដចូអុចដភលើងទកុ្សក្សនុងទីងងតឹ ដដើមបីឱ្យដរដមើល។ 

ឈ្ាួតកាលអាឡវយកេោនឫទ្ះិ៤យ៉ា ង 

 ១—ដបាោះដចាលដៅដលើអាកាស្ ោំងដភលៀងអស់្១២ ន្ ំ។ 

 ២—ដបាោះដៅដលើថ្ផនដ ីរកុាខ លតាជាតវិិោស្មិនដោុះអស់្១២ ន្ ំ។ 

 ៣—ដបាោះដៅក្សនុងស្មុរទ ទឹក្សរងីស្ងួត ដូចដើណក់្សទឹក្សក្សនុងអំថ្បងដតត ។ 

 ៤—ដបាោះដៅដលើភនំៗ  ោច់ជាក្សណំាត់ៗ ោប់ដស្មើថ្ផនដ។ី 

ជនចងចិតតទុ្កគ្នា ជាមិតតមោយមហតុ៤យ៉ា ង 

 ១—សចចំ តំាងដៅក្សនុង ក្សយស្ចចៈ ( ក្សយពិត)។  

 ២—ធមមម  ដងឹបាបបុណយរណុដទាស្។ 

 ៣—ធិតិ្ មានការពយោម។ 

 ៤—ចាមគា ដរតក្សអរក្សនុងការលោះបរចិាច រទាន។ 

សតវគ្តូវសាា ប់មោយមហតុ៤យ៉ា ង 

 ១—អាយុរខយ សាល ប់ដរ ោះអស់្អាយុ។ 

 ២—រមមរខយ សាល ប់ដរ ោះក្សមម (ផ្ទត ច់)។ 

 ៣—ឧភយរខយ សាត ប់ដរ ោះអស់្អាយុនិងក្សមមទាំងពីរ។ 

 ៤—ឧបមចឆទរមមរខយ សាល ប់ដរ ោះរតូវអនតោយផ្ទត ច់។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤៦ 



មហតុដែលមទ្វតាចយុត៤យ៉ា ង 

 ១—អាយុរខយ អស់្អាយុក្សនុងឋានសួ្រថ៌្ដលខ្លួនដៅ។ 

 ២—បុញ្ដ រខយ អស់្បុណយថ្ដលខ្លួនរក្សាទកុ្ស។ 

 ៣—អាោររខយ ដលងស្បាយដភលចបរដិភ្លរអាហារ។ 

 ៤—មកាធាពលរខយ ចយុតដរ ោះក្សមាល ងំដរកាធ។ 

 វិំីសដមតងំម៌៤យ៉ា ង 

 ១—សនទសសោ ស្ថ្មតងឱ្យអនក្សសាត ប់ដ ើ្ញពិត។ 

 ២—សមទបោ ស្ថ្មតងឱ្យអនក្សសាត ប់ដរតក្សអរដ ើយទទលួរបតបិតតតិាម។ 

 ៣—សមុមត្តជោ ស្ថ្មតងឱ្យអនក្សសាត ប់អាចកាល ហាន។ 

 ៤—សមបេំសោ ស្ថ្មតងឱ្យអនក្សសាត ប់រកី្សោយ។ 

ពរួធម៌៥ 

មសចកតីលងង់របស់អាកដសវងរក៥យ៉ា ង 

 ១—សមឋន មិត្តំ ថ្ស្វងរក្សស្មាល ញ់ដោយការអួតខ្លួន។ 

 ២—អរុសមលន ធមមំ  ថ្ស្វងរក្សធម៌ ( ក្សយរបដៅ) ដោយ (ដធវើ) វធិអីារក្សក់្ស។ 

 ៣-បមោបតាមបន សមិទធភាវំ ថ្ស្វងរក្សការង្គរស្ដរមចរបដោជន៍ខ្លួន ឱ្យ

អនក្សដនទដតត រក្សហាយ។ 

 ៤—សមខន វិជជំ ថ្ស្វងរក្សវជិាជ ដោយវធិបីោទ ល់ (ទញុតោុះ ធញុរទាន់)។ 

 ៥—ផរមុសន ោរ ី ថ្ស្វងរក្សោងរក្សមុំដោយវធិដីរគ្នតរគ្នត (និោយ ក្សយ

ឥតបានការ)។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤៧ 



(ចាក្ស បញ្ជដ ក្សថា ធមមនីត)ិ 

រុណានុភារននគ្រេះរតនគ្ត័យ៥យ៉ា ង 

 ១—ចិត្តីរតំ្ ជាបូជនិយវតថថុ្ដលសាធជុនររួជក់្សទកុ្សក្សនុងចិតតដោយលអ។ 

 ២—មេគគំ ជារណុជាតមាននថលដរចើន មានរណុធនំរក្សថ្លង។ 

 ៣—អតុ្លំ មានរណុរក្សអវីថលងឹមិនបាន ជារណុធងន់។ 

 ៤—ទលុលភទសសនំ បុរគលដ ើ្ញបានរក្ស (ដោយបញ្ជដ ចក្សខុ)។ 

 ៥—អមោមសត្តបរមិភាគំ មនសុ្សជាន់ទាបរក្សមិនបាន។ 

(ចាក្ស សារតថទីបនី) 

រហុសសូតោនអងា៥ 

 ១—ពេុសសតុា បានឮ បានសាត ប់ដរចើន។ 

 ២—ធតា រទរទងចំ់ាទកុ្សបាន។ 

 ៣—វចសា បរចិិតា ទដនទញទកុ្សបានដោយវាចា (សាទ ក់្សស្មតី)។ 

 ៤—មនសានមុបរខិតា ក្សត់រតាទកុ្សក្សនុងចិតត។ 

 ៥—ទិដ្ ឋោិ សុបដ្វិទាធ  ជាប់ស្វិតដោយទិដឌ។ិ 

កោា ំងខាា ំង៥យ៉ា ង 

 ១—ពលំ ចមោទ  រពោះចនទមានក្សមាល ំង (ខាងផលូវបដញ្ចញរស្មីរតជាក់្ស)។ 

 ២—ពលំ សុរមិោ រពោះអាទិតយមានក្សមាល ំង ខាងផលូវបដញ្ចញរស្មីដតត  (ផាយ

ពនលឺដតត )។ 

 ៣—ពលំ សមណ្រោេមណ ពួក្សស្មណរ  មណ៍មានក្សមាល ំងខាងតប

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤៨ 



ដតជៈ ក្សដតត ក្សដិលស្។ 

 ៤—ពលំ មវោ សមុទទសស រចំាងស្មុរទមានក្សមាល ំងខាងផលូវបង្គា ញរលក្ស។ 

 ៥—ពោតិ្ ពលមិត្ថិមោ ន្រស្តីមានក្សមាល ំងខាល ំងជាងក្សមាល ំងទាំងអស់្។ 

(ចាក្ស នវក្សនិបាតជាតក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

អនទៈ មសចកតីមរញចិតត៥យ៉ា ង 

 ១—បរមិយសនឆនទៈ ដពញចតិតថ្តថ្ស្វងរក្សកាមរណុ៥។ 

 ២—បដ្ោិភឆនទៈ ដពញចតិតដោយបានកាមរណុ៥។ 

 ៣—បរមិភាគឆនទៈ ដពញចតិតថ្តដោយការបរដិភ្លរកាមរណុ (មិនដចោះថ្ឆអត

ឆអន់)។ 

 ៤—សននិធិឆនទៈ ដពញចតិតថ្តស្នសំកាមរណុ៥ទកុ្ស។ 

 ៥—វសិ្ជជនឆនទៈ ដពញចតិតលោះរទពយស្មបតតដិរ ោះរក្សាកាមរណុ (មិនឱ្យបាត់

បង)់។ 

លកេណៈបុរសខពង់ខពស់៥យ៉ា ង 

 ១—អសសមទាធ  មិនដជឿអនក្សដនទ (ដរតពីរតនរតយ័)។ 

 ២—អរត្ញ្ដ  ូដងឹចាស់្និ វ នថ្ដលគ្នម នបចចយ័តាក់្សថ្តង។ 

 ៣—សនធិមចឆមទា ឥតទីត (កាត់ផ្ទត ច់វដតស្ងារ)។ 

 ៤—េតាវកាមសា ក្សមាច ត់ដចាលនវូពូជ (ក្សសុ្លាក្សសុ្លអស់្ដ ើយ)។ 

 ៥—វោត មសា សមវ ឧត្តមមបារមិសា ដលាក្សមានការរបយ័តនខាជ ក់្សដចាល

ដ ើយ, ជាបុរស្ខ្ពងខ់្ពស់្ (បានអរយិមរគដ ើយ)។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៤៩ 



(ចាក្ស ធមមបទដឌក្សថា ភ្លរ៤) 

បរិស័ទ្៥រួក 

 ១—ខត្តិយបរស័ិទ បានដល់ពួក្សក្សសរត។ 

 ២—រោេមណ៍្បរស័ិទ បានដល់ពួក្សរ  មណ៍។ 

 ៣—មវសសបរស័ិទ បានដល់ពួក្សអនក្សជើនញួ។ 

 ៤—សុទទបរស័ិទ បានដល់ពួក្សក្សមមក្សរ (រលីូ)។ 

 ៥—សមណ្បរស័ិទ បានដល់ពួក្សស្មណៈ។ 

មៅជាទុ្កេ មគ្រេះគ្បកបមោយំម៌៥យ៉ា ង 

 ១—អសសមទាធ  មិនមានការដជឿ។ 

 ២—អេិរមិកា មិនខាម ស្បាប។ 

 ៣—អមោត្តបប ីមិនរថ្អងខាល ចបាប។ 

 ៤—រុសីមតា ខ្ជិលរចអូស្។ 

 ៥—ទបុបមញដ  មានការដងឹអារក្សក់្ស (ឥតរបាជាញ )។ 

អងាននការអប់រលសោំិ៥យ៉ា ង 

 ១—សីលៈ របរពឹតតកាយវាចាឱ្យដរៀបរយលអ។ 

 ២—សុត្ៈ ទទលួសាត ប់រតងរតាប់។ 

 ៣—សារចាឆ  ស្នទោសាក្សសួ្ររក្សខុ្ស្រតូវ។ 

 ៤—សមថៈ ដធវើការរមាង ប់ចតិតឱ្យស្ងប់។ 

 ៥—វិបសសោ ដងឹចាស់្ដ ើ្ញពិត។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥០ 



(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

មទ្វទូ្ត (អាកោស់ឱ្យភាា ក់រឭកយ៉ា ងគ្បមសើរ) ៥យ៉ា ង 

 ១—ទេររុមមោ ដក្សមងតចូខ្ចី (ក្សនូខ្ចី)។ 

 ២—ជោជិណ្ណ សមតាត  មនសុ្សចាស់្ជោរររំគ្ន។ 

 ៣—គិោនសមតាត  មនសុ្សឈឺ។ 

 ៤—រមមររណ រមមការណិ្កា មនសុ្សថ្ដលដរចាប់ចង (អនក្សដទាស្)។ 

 ៥—មត្សមតាត  មនសុ្សសាល ប់។ 

(ចាក្ស សារតថទីបនី ភ្លរ១) 

អានិសងសអាណាបានសសតិ៥យ៉ា ង 

 ១—សមោត  មចវ ស្ងប់រមាង ប់ោ ងស្និទធ។ 

 ២—បណី្មតា ច ស្ងប់ោ ងលអិត (ខ្ពងខ់្ពស់្)។ 

 ៣—អមសចនមកា ច មិនបាច់ដរសាចទឹក្សក៏្សរតជាក់្ស។ 

 ៤—សុមោ ច វិមោមោ មានសុ្ខ្ជាទីដៅផង។ 

 ៥—ឧបបននបបមនន បាបមរ ។ល។ វបូសមមតិ្ រថ្មងរមាង ប់បាបធម៌ថ្ដល

ដក្សើតដ ើងដ ើយឱ្យសូ្នយបាត់បងដ់ៅ។ 

(ចាក្ស វសុិ្ទធិមរគ ភ្លរ២) 

មគ្រឿងសាបសូនយ៥យ៉ា ង 

 ១—បរយិត្តិ  អនតរធាន ដស្ចក្សតសីាបសូ្នយននការដរៀនទដនទញ។ 

 ២—បដ្បិត្តិ  អនតរធាន ដស្ចក្សតសីាបសូ្នយននការរបតបិតត។ិ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥១ 



 ៣—បដ្មិវធ អនតរធាន ដស្ចក្សតសីាបសូ្នយននការចាក់្សធលុោះនវូមរគផល។  

 ៤—លិងគ អនតរធាន ដស្ចក្សតសីាបសូ្នយននដភទអនក្សបួស្។ 

 ៥—ធាតុ្ អនតរធាន ដស្ចក្សតសីាបសូ្នយននរពោះបរមសាររីកិ្សធ្លត។ុ 

(ចាក្ស សារតថស្ងគ ៈ) 

អានិសងសននការមែើរចស្រងកម៥យ៉ា ង 

 ១—អទាធ នរខមម មោតិ្ អត់រទាំចដំ ោះការដដើរផលូវ ង្ យបាន។ 

 ២—បធានរខមម មោតិ្ អត់ធន់ចដំ ោះការពយោមបានរស្ួល។ 

 ៣—អបោោមធា មោតិ្ ជើងឈឺឺតចិ។ 

 ៤—អសិតំ្ បិតំ្ ោយិតំ្ សមម បរណិមំ គចឆតិ្ អាហារថ្ដល

ទទលួទាន ផកឹ្ស ទំ រ រជួតរជាបរលួយដៅបានរស្ួល។ 

 ៥—ចងាមធិគមតា សមធិ ចិរដ្ ឋមិតា មោតិ្ ដដើរចន្រងាម ស្មាធិតាំងដៅ

បានយូរ។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

កិមលសមកើតមឡើងអំរីការមិនសគ្ងួម៥យ៉ា ង 

 ១—អសសទាធ  ការមិនដជឿ (ដ ោះដឡាោះ)។ 

 ២—អរខនតិ មិនអត់ធន់ (អល់ឯង)។ 

 ៣—មកាសជជ ំខ្ជិលរចអូស្។ 

 ៤—មុដ្ឋសចចំ ដភលចសាម រត។ី 

 ៥—អញដ ណំ្ មនិដងឹអី (ដងងដង្គង)។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥២ 



(ចាក្ស ធមមបទដឌក្សថា ភ្លរ៨) 

សមបតតិគ្បចំាជីវិត៥យ៉ា ង 

 ១—អាយុ, 

 ២—រមម, 

 ៣—រទពយ, 

 ៤—វិជាជ  វទិយ, 

 ៥—ដស្ចក្សតសីាល ប់។ 

(ចាក្ស  ិដតាបរដទស្) 

មតជេះរបស់គ្រេះសមពុទ្ះ៥យ៉ា ង 

 ១—មត្ជះ គឺសីល រថ្មងរបាប់ដតជោះ របស់្មនសុ្សរទុស្តសី្ល។ 

 ២—មត្ជះ គឺគណុ្ រថ្មងរបាប់ដតជោះ អនក្សដលមើស្រណុ។ 

 ៣—មត្ជះ គឺបញដ  របាប់ដតជោះ អនក្សលងងដ់លល ។ 

 ៤—មត្ជះ គឺបុណ្យ របាប់ដតជោះននមនសុ្សអភព័វ។ 

 ៥—មត្ជះ គឺធម៌ របាប់ដតជោះននមនសុ្សអធម៌។ 

 អថ សពវ មមោរត្តឹ  ពមុទាធ  ត្បតិ្ មត្ជសា រពោះស្មពុទធរទងរ់ងុដរឿង

ដោយដតជោះអំណាចទាំងនថងទាំងយប់។ 

(ចាក្ស ធមមបទ ភ្លរ៨) 

អតុលិយរុណៗ ដែលេាឹងមិនបានរបស់អាកបួស៥យ៉ា ង 

 ១—ភូមិមេនតភាមវា ជាក្សថ្នលងថ្ដលធទំលូាយមិនចដងអៀតកាយ-ចតិត។  

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥៣ 



 ២—បរសុិទធវិមលភាមវា ក្សថ្នលងសាអ តគ្នម នដររឿងដៅ មង។ 

 ៣—បាមបេិ អសំវាសិយភាមវា ក្សថ្នលងឥតបុរគលអារក្សក់្សដៅ។ 

 ៤—ទបុបដ្មិវធភាមវា ជាភមូិថ្ដលមនសុ្សឥតរបាជាញ ដៅ។ 

 ៥—ពេុសំវរ ររខិយភាមវា ជាទីមានការរក្សារបយ័តនដរចើន។ 

(ចាក្ស មិលិនទបញ្ជា ) 

អានិសងឃននការសដមតងំម៌៥យ៉ា ង 

 ១—អត្ថបដ្សំិមវទី ធមមបដ្សំិមវទី ចលូចតិតក្សនុងដស្ចក្សតនីនធម៌ បានខាង

ចលូចតិតចដំ ោះដ តផុលចាស់្លាស់្។ 

 ២—បាមមជជំ រកី្សោយក្សនុងដស្ចក្សតនីនធម៌ដោោះៗ។  

 ៣—បីតិ្ រកី្សោយថ្ឆអតខាល ំងក្សនុងដស្ចក្សតនីនធម៌ដោោះៗ។ 

 ៤—បស្សទធិ ស្ងប់កាយនិងចតិតរស្ួល។ 

 ៥—សមធិ មានចតិតតំាងដៅមាំមួន។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

មោសរបស់បុរាលបួសឯចាស់៥យ៉ា ង 

 ១—ទលុលមភា និបុមណ រក្សបានជាមនសុ្សលអិតលអន់ទន់ភលន់។ 

 ២—ទលុលមភា អារបបសមបមោន  រក្សបានជាមនសុ្សមានមារោទរតមឹរតូវ

លអ។ 

 ៣—ទលុលមភា ពេុសសមុតា រក្សបានជាព ុស្សូត ដចោះដងឹដរចើន។ 

 ៤—ទលុលមភា ធមមរថមិកា រក្សបានជាធមមក្សថកិ្ស។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥៤ 



 ៥—ទលុលមភា វិនយធមោ រទរទងវ់ន័ិយបានដោយលំបាក្សដពក្ស។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

រុណននបួសលែោន៥ែូចគ្នា  គ្គ្នន់ដតផទុយគ្នា ថ 

 ទលុលមភា សុវមចា; ទលុលមភា សុគគេិត្គាគ េី; ទលុលមភា បទរខិណ្-

គាេី។ 

មទ្វតាមុនចយុតិោននិមិតត៥យ៉ា ង 

 ១—ទិពវបុបាផ  ផ្ទា ទិពវស្វិតរស្ដ ន។ 

 ២—សំ្ពត់មានមនទិលរបឡាក់្ស។ 

 ៣—ដញើស្ ូរដចញតាមដក្សលៀក្ស។ 

 ៤—ពណ៌ស្មបុរដៅ មង។ 

 ៥—រពោះទ័យដនឿយណាយទីអាស្នៈរបស់្ខ្លួន។ 

(ចាក្ស ដវស្សនតរទីបនី ភ្លរ១) 

េិកេុមុនដែលឃ្លា តចាកសាសនា៥យ៉ា ង 

 ១—សទាធ បុបាផ និ មិោយនតិ ផ្ទា ដឈើ រសឺ្ទាធ ស្វិតរស្ដ នរញួោ។ 

 ២—សីលវតាថ និ គិលិសសនតិ ដររឿងដស្លៀក្សដណត ប់ រសីឺ្លដៅ មង។ 

 ៣—សរមីរ មងាភុាវាយ មចវ អយសវមសន ច ទពុវណ្ណ ិ យំ ឱរាមតិ្ 

ពណ៌ស្មបុរដៅ មង ដរ ោះចតិតរងឹរសូ្ យស្ស័្ក្សតធិ្លល ក់្សអស់្។ 

 ៤—រិមលសមសទា មុញ្ច នតិ ដញើស្ រកឺ្សដិលស្ ូរដចញ។ 

 ៥—អរញ្ដ ររុខមូល សុញដ គាមរសុ ោភិរមនតិ មនិគ្នប់ចតិតចដំ ោះដស្ោ-

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥៥ 



ស្នៈតំាងដៅថ្ក្សបររល់ដឈើក្សនុងនរព។ 

(ចាក្ស ក្សសុ្ជាតក្សនិងដវស្សនតរទីបនី) 

បុរាលដែលតំាង នមោ មុនមរបងែស់៥រូប 

 ១—នមម សាតាគិរយីមកាខ  សាតាររិយីក្សស ថា នដមា។ 

 ២—ត្សស ច អសុរនិទមកា អាសុ្រនិទោ ូ ថា តស្ស។ 

 ៣—ភគវមតា មេោជា ដស្តចចាតមុមហាោជ ថា ភរវដតា។ 

 ៤—សមកាា  អរេមតា ត្ថា រពោះឥនទ ថា អរ ដតា។ 

 ៥—សមពទុធសស មោរពោម  ដស្តចរព មរតាស់្ថា ស្មាម ស្មពុទធស្ស។ 

(ចាក្ស ដកីានដមា) 

អាហារដែលបរិមភារចូលមៅដចកជា៥ 

 ១—បានដៅពួក្សដងាូវបរដិភ្លរ។ 

 ២—ថ្ចក្សជាដភលើងធ្លតុ។ 

 ៣—កាល យដៅជាមូរត។ 

 ៤—កាល យដៅជាលាមក្ស។ 

 ៥—បានចដរមើនសាច់្ម។ 

មទ្វតា៥គ្កុម 

 ១—អាររខមទវតា ដទវតាថ្ដលរក្សាមនសុ្ស។ 

 ២—ភូមមមទវតា ដទវតាថ្ដលដៅដលើថ្ផនដ។ី 

 ៣—អាកាសមទវតា ដទវតាថ្ដលឋិតដៅពធដអ៏ាកាស្។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥៦ 



 ៤—ឆកាមវចរមទវតា ដទវតាថ្ដលដៅសាថ នសួ្ររ៌បំាមួយជាន់។ 

 ៥—រពេមមទវតា ដទវតា ររឺព ម (ពួក្សរព ម)។ 

េាំដែលំំជាងមរបំផុតមៅនគ្រហិមរនត៥ 

 ១—សុទសសនរូដ្ ជាវកិារៈននមាស្ រទងរ់ទាយដចូមាត់ថ្ក្សអក្ស។ 

 ២—ចិត្តរូដ្ ជាវកិារៈននថ្ក្សវ។ 

 ៣—កាឡរូដ្ ជាវកិារៈនននិល (ថ្ក្សវពណ៌ដលល )។ 

 ៤—គនធមទនរូដ្ ស្ដរមចពីថ្ក្សវមុតាត និងដររឿងរក្សអូបដរចើន។ 

 ៥—នរោសរូដ្ ស្ដរមចពីរបាក់្ស។ 

ឫសគល់របស់សីល៥ 

 ១—េិរ ិការខាម ស់្បាប។ 

 ២—ឱត្បបៈ ការខាល ចបាប។ 

 ៣—អនទុយៈ ដស្ចក្សតអីាណិតអាសូ្រ។ 

 ៤—ខនតី ការអត់ធន់។ 

 ៥—សតិ្ ការរឭក្សដងឹដរឿយៗ។ 

មៅគ្កុងរាជគ្រឹេះបុរាលោនបុណយមគ្ចើន៥នាក់ 

 ១—ដមណឍ ក្សដស្ដឌ។ី  

 ២—ោងចនទបទមុាវត។ី 

 ៣—ធនញ្ជយដស្ដឌ។ី 

 ៤—ោងសុ្មនដទវ។ី 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥៧ 



 ៥—បុណណ ទាស្ៈ។ 

អាកម វំើបាបមោយមហតុ៥យ៉ា ង 

 ១—ដងឹថាបាបដ ើយដៅថ្តដធវើ ដោយការមិនចំាបាច់។ 

 ២—ដងឹថាអារក្សក់្សដ ើយ ដចោះថ្តដធវើដៅដោយការចំាបាច់។ 

 ៣—ដងឹអារក្សក់្សដ ើយដចោះថ្តដធវើ ដរ ោះដលាម ភ។ 

 ៤—ដងឹថាអារក្សក់្សដ ើយដចោះថ្តដធវើ ដរ ោះដស្ចក្សតដីរកាធ។ 

 ៥—ដងឹអារក្សក់្សដ ើយដចោះថ្តដធវើ ដរ ោះការលងងដ់លល ។ 

មនុសសម វំើរួកគ្កុមឱ្យលែមគ្រេះមហតុ៥យ៉ា ង 

 ១—ពយមតាត  ជាមនសុ្ស ល្ តវាងនវ។ 

 ២—វិសារមទា ជាមនសុ្សដក្សលៀវកាល អងអ់ាច។ 

 ៣—ពេុសសមុតា អនក្សបានសាត ប់ដរៀនដរចើន។ 

 ៤—ធមមធមោ អនក្សរទរទងធ់ម៌ក្សនុងចតិត។ 

 ៥—ធមមសស អនធុមមចារ ីអនក្សរបរពឹតតតាមលំអានធម៌ ស្មររួដល់ធម៌។ 

កាលោន៥យ៉ា ង 

 ១-អាគនតរុទាន ឱ្យដល់អនក្សមក្សដល់ថម។ី 

 ២—គមិរទាន ឱ្យដល់អនក្សដើដណើ រថ្ដលរតូវការរតាច់ដៅ។ 

 ៣—គិោនទាន ឱ្យដល់អនក្សជើង។ឺ 

 ៤—ទពុភិរខទាន ឱ្យក្សនុងដពលអំណត់។ 

 ៥—នវទាន ឱ្យក្សនុងដវលាមានថ្ផលដឈើដើបូង។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥៨ 



អានិសងសននការរកាសីល៥យ៉ា ង 

 ១—មភាគសមបទា ការដល់រពមដោយដភ្លររទពយ។ 

 ២—រិត្តិសមទាទ  លបីលាញដក្សរ តិ៍ដ ម្ ោះពីដោោះ។ 

 ៣—វិសារមទា ជាអនក្សដក្សលៀវកាល អងអ់ាច។ 

 ៤—អសមមមុហា  ជតិសាល ប់មិនវដងវង។ 

 ៥—សុគតិ្ បោយមោ សាល ប់ដ ើយដៅកាន់សុ្រត។ិ 

(ចាក្ស ដតភមូិក្សថា) 

វតថុដែលនិយមរាប់អាន៥គ្បការ 

 ១—ដររឿងថ្តងកាយ។ 

 ២—ដររឿងលមអ។ 

 ៣—វាចាទន់ភលន់។ 

 ៤—វទិយ ការដចោះដងឹ។ 

 ៥—វន័ិយ ការមានរដបៀបដរៀបរយ។ 

ពរួធម៌៦ 

អាកខសត់វិជាជ ៦គ្កុម 

 ១—អលមសា អនក្សខ្ជឹលរចអូស្។ 

 ២—មនទពទុធិស ច អនក្សមានរបាជាញ ទន់ដខ្សោយ។ 

 ៣—សុខិមតា សុ្ខ្មុនទកុ្សខដរកាយ។ 

 ៤—វាធិបិណ្ឌ ិ ត្ៈ អនក្សថ្ដលមានពយធដិបៀតដបៀន។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៥៩ 



 ៥—និរទាឡ ុអងគុយក្សកុ្សងងយុដដក្ស។ 

 ៦—កាមុនមសវតិ្ អនក្សដលាម ភក្សនុងកាមរណុ។ 

(ចាក្ស វយការតក្សៈ) 

រែូវ៦យ៉ា ង 

 ១—មេមនតៈ រដវូទឹក្សស្ដនសើមចោុះ។ 

 ២—សិសិរៈ រដវូរង្គររតជាក់្ស។ 

 ៣—វសសនតៈ រដវូស្លឹក្សដឈើលាស់្។ 

 ៤—គិមាៈ រដវូដតត ។ 

 ៥—វសានៈ រដវូដភលៀង។ 

 ៦—សរទៈ រដវូស្លឹក្សដឈើរជុោះ។ 

(ចាក្ស អភធិ្លនបបទីបិកា) 

លកេណៈេិកេុរល៦យ៉ា ង 

 ១—អសនតំ ភាវ មិមចឆយយ ចងដ់លើក្សតដមាើងរណុថ្ដលមិនមានក្សនុងខ្លួន។ 

 ២—បុមរកាខ រញ្ច  ភិរខសុូ ចងប់ានជារបធ្លនដលើភកិ្សខុផងគ្នន ។ 

 ៣—អាវាមសសុ ច ឥសសរយំិ ចងប់ានជាធកំ្សនុងអាវាស្។ 

 ៤—បូជា បររុមលសុ ច រតូវការថ្តបជូាអំពីរតក្សលូដនទ។ 

 ៥—មមមវ រត្មញ្ដ នត ុ គិេិបពវជិតា ឧមភា ចងឱ់្យររ ស្ថនិងបពវជតិ

ទាំងពីរពួក្សដងឹក្សចិចថ្ដលដរដធវើ ថាជាក្សចិចខ្លួនដធវើវញិ ចងយ់ក្សមុខ្ថ្តមយ ង។ 

 ៦—មមមវ អតិ្វសា អសស ុ រិចាច រិមចចសុ រិសមិញ្ចិ  ចងឱ់្យដរដៅក្សនុង

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦០ 



អំណាចខ្លួនទាំងអស់្។ 

(ចាក្ស ធមមបទ ភ្លរ១) 

លកេណៈននការថវ យបងាំោន៦យ៉ា ង 

 ១—អភិវាទ រកាបដជើង។ 

 ២—វនទោការ ថាវ យ។ 

 ៣—និបចចោការ ជប់ក្សាល។ 

 ៤—អញ្ជ លិរមម របណមយនដ។ 

 ៥—នមការ ដលើក្សនដឱ្យផតុក្សាល។ 

 ៦—នមសាា រ ឱ្នក្សាលចោុះ។ 

(ចាក្ស ោជនិពនធ) 

មោសរបស់ការអងាុយ៦យ៉ា ង 

 ១—អតិ្ទរូ ំអងគុយ ង្ យដពក្ស។ 

 ២—អចាច សននំ អងគុយជតិដពក្ស។ 

 ៣—ឧបរវិាតំ្ អងគុយដលើខ្យល់។ 

 ៤—ឧននត្បបមទសំ អងគុយខ្ពស់្ជាង។ 

 ៥—អតិ្សមមោុ អងគុយចមំុខ្ណាស់្។ 

 ៦—អតិ្បចាឆ  អងគុយខាងដរកាយដពក្ស។ 

(ចាក្ស បបញ្ចសូ្ទនី ភ្លរ២) 

សមបតតិរបស់រុទ្ះសាសនិកជន៦យ៉ា ង 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦១ 



 ១—គតិ្សមបត្តិ  ដល់រពមដោយដើដណើ រភ្លពជាមនសុ្ស។ 

 ២—កាលសមបត្តិ ដក្សើតក្សនុងកាលមានពុទធវចនៈ។ 

 ៣—បមទសសមបត្តិ  ដៅក្សនុងក្សថ្នលងមានពុទធសាស្ោ។ 

 ៤—រុលសមបត្តិ  ដក្សើតក្សនុងរតក្សលូថ្ដលរជោះថាល ក្សនុងពុទធសាស្ោ។ 

 ៥—ឧបធិសមបត្តិ  មនិពិក្សលពិការោងកាយ។ 

 ៦—ទិដ្ ឋសិមបត្តិ យល់ដ ើ្ញរតូវជាស្មាម ទិដធ។ិ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

មនុសសដែលមិនែុេះោលកាុងសាសនា៦យ៉ា ង 

 ១—រុោ មនសុ្សររបស្ងាត់ដរ (រដំលាភ)។ 

 ២—ថទាធ  មនសុ្សមុខ្រងឹ (ដកាងកាច)។ 

 ៣—លបា មនសុ្សដ ោះដឡាោះ (ដធវើអវមីិនរបាក្សដ)។ 

 ៤—សិងគី មនសុ្សដទើស្ដរ (ដចូថ្ស្នងវធ័ដរឯង)។ 

 ៥—ឧននហ មនសុ្សតដមាើងខ្លួន (ដលើក្សខ្លួនឯងបង្គអ ប់ដរ)។ 

 ៦—អសមេិតា មនសុ្សមិនតមាល់ចតិតឱ្យលអ។ 

ឯមនុសសដែលែុេះោលកាុងសាសនា៥យ៉ា ង 

 ១—និរាោុ មិនរដំលាភដលើដរ។ 

 ២—អត្ថទាធ  មិនដកាងកាច។ 

 ៣—និលលបា មិនដ ោះដឡាោះ (ដធវើអវីដធវើពិត)។ 

 ៤—ធីោ មានរបាជាញ ។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦២ 



 ៥—សុសមេិតា តមាល់ចតិតលអ (តំាងចតិតមាំមួន)។ 

(ចាក្ស បឋមបណាណ ស្ក្សៈ តកិ្សនិបាត អងគុតតរនិកាយ) 

អរវណណ រលសិ (រសាី៦គ្បការ) 

 ១—រត្តំ  រក្ស ម។  

 ២—ឱទាតំ្ ស្។  

 ៣—នីលំ ដខ្ៀវ។  

 ៤—បីតំ្ ដលឿង។  

 ៥—បភសសរ ំផាយដចញនវូរស្មី។   

 ៦—មមញ្ច ដ្ ឋ ំ ងសបាទ (ពណ៌ដចូដជើង ងស)។ 

(ចាក្ស ធមមបទ ភ្លរ៦) 

គ្ទ្រយ៦យ៉ា ង 

 ១—ឥត្ថិនញ្ច  ធនំ របំូ ន្រស្តីមានរបូជាស្មបតត។ិ  

 ២—បុរសិានំ ធនំ រុលំ រតក្សលូជារទពយស្រមាប់បុរស្។ 

 ៣—ឧរគានំ ធនំ វិសំ ពិស្ជារទពយស្រមាប់ពស់្។ 

 ៤—ភូបាោនំ ធនំ ពលំ ក្សងទ័ពជារទពយស្រមាប់ដស្តច។ 

 ៥—ភិរខនូញ្ច  ធនំ សីលំ សី្លជារទពយស្រមាប់ភកិ្សខុ។ 

 ៧—រោេមណនំ ធនំ វិជាជ  វទិយជារទពយស្រមាប់រ  មណ៍។ 

(ចាក្ស ធនក្សថា ធមមនីត)ិ 

ឧបោននការមមើលងាយមិនបាន៦គ្កុម 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦៣ 



 ១—ររាមដា អសីមសា ោតិ្ កាត មមិនមានក្សាលថ្តដដើរបាន។ 

 ២—សបោបមទាវ គចឆតិ្ ពស់្ឥតដជើងថ្តលូនដៅបាន។ 

 ៣—អថនី រុរាដុ្បុឹតាត  ដមមាន់គ្នម នដោោះថ្តចញិ្ចឹ មក្សនូរស់្។ 

 ៤—េីន បុមតាត  ោជាមមចាច  ក្សនូមនសុ្សដថាក្សទាបរត ប់ជាអាមាតយរបស់្

ដស្តចបានថ្ដរ។ 

 ៥—ោលបុមតាត បិ បណ្ឌ ិ មតា ក្សនូមនសុ្សលងងដ់លល ក៏្សរត ប់ជាអនក្សរបាជាញ បាន

ថ្ដរ។ 

 ៦—អធនសស បុមតាត  មសដ្ឋ ីក្សនូអនក្សខ្សត់រទពយរត ប់ជាដស្ដឌបីាន។ 

(ចាក្ស អក្សតក្សថា រតងធ់មមនីត)ិ 

វតថុដែលោនែូចជាមិនោន៦យ៉ា ង  

 ១—អគណំុ្ ធន ុច មានធនូថ្តមិនមានថ្ខ្សបដោល ោះ។ 

 ២—ញតិ្រុមល ច ភរោិ មានភរោិថ្តដៅដៅផទោះញាត។ិ 

 ៣—បារ ំោវា មានទកូ្សថ្តដៅដរតើយោយ (មាខ ង)។ 

 ៤—អរខភញ្ជ ញ្ច  ោនំ មានរដទោះថ្តបាក្សដៅល ។ 

 ៥—ទមូរ មិតាត  មានមិរតដៅ ង្ យោច់រស្ោល។ 

 ៦—បាបសោមោ មានស្មាល ញថ់្តចតិតអារក្សក់្ស។ 

(ចាក្ស ដកីាមហាស្ម័យសូ្រត) 

កំណប់គ្ទ្រយដែលទុ្កផុតអនតរាយ៦កដនាង 

 ១—មចតិ្យមាិ  ច ក្សប់ទកុ្សក្សនុងដចតយិ។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦៤ 



 ២—សមងឃ វា ក្សប់ទកុ្សក្សនុងស្ងឃ។ 

 ៣—បុគគមល ក្សប់ទកុ្សក្សនុងបុរគលថ្ដលោប់អាន។  

 ៤—អតិ្ថសុឹ វា ពួក្សដភញៀវដទើបមក្សដល់។ 

 ៥—មត្របិិត្រ ិវាបិ ក្សនុងមាតាបិតា។ 

 ៦—អមថា មជដ្ឋមុាិ  ភាត្រ ិក្សនុងបងរបុស្បអូនរសី្។ 

មហតុននមសចកតីវិនាសអាគ្កក់៦យ៉ា ង 

 ១—ឧសសរមសយយ ំដដក្សដល់នថងរោះដ ើង។ 

 ២—អាលសយ ំខ្ជិលរចអូស្។ 

 ៣—ចណ្ឌ ិ រយ ំកាចអារក្សក់្ស។ 

 ៤—ទីឃ មសាត្ថិយំ ដដក្សលក់្សយូរ ួស្។ 

 ៥—ឯត្សសទាធ នគមនំ ដដើរផលូវ ង្ យថ្តមាន ក់្សឯង។ 

 ៦—បរមទារបូមសវនំ រប់រក្សភរោិអនក្សដនទ។ 

(ចាក្ស ធមមបទ ភ្លរ៤) 

មហតុននការយល់សបតិ៦យ៉ា ង 

 ១—វាតិ្មកា ខ្យល់ក្សនុងោងកាយក្សដរមើក្ស។ 

 ២—បិត្តិមកា របមាត់ក្សដរមើក្ស។ 

 ៣—មសមាិមកា ដស្លស្មក្សដរមើក្ស។ 

 ៤—សននិបាតិ្មកា ការរបជុើននដោរ (ដក្សើតដោរ)។ 

 ៥—មទវត្វបសំេរមកា ដទវតាបញ្ចូលចតិត (បណាត ល)។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦៥ 



 ៦—បុោវ ចិណ្ណ មេតុ្មកា លអអារក្សក់្សថ្ដលស្នសំទកុ្សមក្សពីមុន ដៅថា បុពវ-

និមិតត។ 

(ចាក្ស មិលិនទបបញ្ជា ) 

អាកម វំើបុណយឱ្យផលោន់ហន់៦នាក់ 

 ១—ោយបុណណ ទាស្ៈ។ 

 ២—ោងដគ្នបាលមាតា។ 

 ៣—ោងសុ្បបិោ ឧបាសិ្កា។   

 ៤—ោងមលលិកាដទវ។ី 

 ៥—ោយសុ្មនមាលាការ។   

 ៦—ឯក្សសាដក្សរ  មណ៍។ 

មុនី (អាកគ្បាជាា ៦គ្កុម) 

 ១—អាគារយិមុនិ អនក្សរបាជញជាររ ស្ថ។ 

 ២—អោគារយិមុនិ អនក្សរបាជាញ ជាបពវជតិ។ 

 ៣—មសរខមុនិ រពោះដស្ក្សខមុនី។ 

 ៤—អមសរខមុនិ រពោះអដស្ក្សខមុនី។ 

 ៥—បមចចរមុនិ រពោះបដចចក្សពុទធមុនី។ 

 ៦—មុនិមុនិ រពោះមុនីននមុនី (រពោះស្មពុទធ)។ 

(ចាក្ស វណណ ុបថជាតក្ស) 

ផាូវសគ្ោប់ហូរននគ្បមយជន៍៦យ៉ា ង 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦៦ 



 ១—អាមោគយ ំការមិនមានដោរ។ 

 ២—សីលំ មានរដបៀបដរៀបរយលអ។ 

 ៣—ពទុាធ នមុតំ្ យល់តាមដលាក្សអនក្សដចោះដងឹ។ 

 ៤—សុតំ្ ការសាត ប់តាម។ 

 ៥—ធមម នវុត្ថិ  របរពឹតតតាមសុ្ចរតិធម៌។ 

 ៦—អលីនតា ដស្ចក្សតមីិនរញុោថយដរកាយ។ 

(ចាក្ស អតថស្សទាវ រស្ជាត)ិ 

សតវគ្បមសើរ៦គ្កុម 

 ១—ដើរអីាជាដនយយ។ 

 ២—ដស្ោះអាជាដនយយ។ 

 ៣—ដគ្នឧសុ្ភោជអាជាដនយយ។    

 ៤—បុរស្អាជាដនយយ។ 

 ៥—រពោះខី្ណារស្ព។     

 ៦—ោជសី្ ។ 

(ចាក្ស ដតភមូិក្សថា) 

បុរាលដែលមិនបានជួបគ្រេះសិរិអារយ៦គ្កុម 

 ១—បុរគលថ្ដលដធវើអននតរយិក្សមម។ 

 ២—បុរគលថ្ដលជានិយតមិចាឆ ទិដឌ។ិ 

 ៣—បុរគលគ្នម នស្ទាធ រជោះថាល ចដំ ោះរពោះរតនរតយ័។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦៧ 



 ៤—អរខមណ្ និពវតាត  បុរគលថ្ដលមានវាស្ោតចិ។ 

 ៥—និគណឋ  ពួក្សនិររនថ។ 

 ៦—សងសសសោរកា មនសុ្សលួចរទពយស្ងឃ។ 

ផាូវននមសចកតីអាគ្កក់៦យ៉ា ង 

 ១—អាលសិយំ ដស្ចក្សតខី្ជឹលរចអូស្។ 

 ២—បមមទា របថ្ ស្ដធវស្។ 

 ៣—អនដុាឋ នំ មិនដរកាក្សដ ើងខំ្ដធវើការង្គរ។ 

 ៤—អសញ្ដ មម របយ័តន (ស្រងួម)។ 

 ៥—និទាទ  ដដក្សដរចើន។ 

 ៦—អនភិរតិ្ មិនដរតក្សអរក្សនុងក្សសុ្លធម៌។ 

កបប (អាយុរបស់មោក) ៦គ្បការ 

 ១—សារក្សបប។  ២—មណឍ ក្សបប។  ៣—វរក្សបប។ 

 ៤—សារមណឍ ក្សបប។  ៥—ភទទក្សបប។  ៦—សុ្ញ្ដក្សបប។ 

(ចាក្ស ដតភមូិក្សថា) 

ពរួធម៌៧ 

មេាើង៧កង 

 ១—ោគគគិ ដភលើង រោឺរៈ។ 

 ២—មទាសគគិ ដភលើងបានដល់ដទាស្ៈ។ 

 ៣—មមេគគិ ដភលើងបានដល់ដមា ៈ។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦៨ 



 ៤—អាេុមនយយគគិ ដភលើងបានដល់មាតាបិតា (ដរ ោះដលាក្សររួទទលួដររឿង

បូជារបស់្ក្សនូរបុស្រសី្)។ 

 ៥—ទរខិមណ្យយគគិ ដភលើងបានដល់រពោះអរយិបុរគល ថ្ដលដលាក្សររួទទលួ

របស់្អនក្សរតូវការបុណយ។ 

 ៦—គេបត្គគិ ដភលើង រមឺាច ស់្ផទោះ (បានដល់សាវ មី)។ 

 ៧—រដ្ឋគគិ ដភលើងឧស្។ 

(ចាក្ស មងគលតថទិបនី) 

 រតនៈ (របស់ដែលឱ្យមកើតសចកតីមគ្តកអរ) ៧យ៉ា ង 

 ១—សុវណ្ណ ំ  មាស្។   

 ២-រជរំ របាក់្ស។ 

 ៣—មុតាត  ថ្ក្សវមុតាត ។   

 ៤—មណី្ ថ្ក្សវមណី។ 

 ៥—មវឡរុយំី ពិទ ូ(ដពរជថ្ភនក្ស ម្ )។  

 ៦—វជិរ ំដពរជ។ 

 ៧—បវាឡ ំថ្ក្សវរបវា ។ 

(ចាក្ស អភធិ្លនបបទីបិតាសូ្ច)ិ 

អាកដែលជាសហជាតិ (ែំណាលគ្នា គ្រេះសមពុទ្ះ) ៧យ៉ា ង 

 ១—ោេុលមតា មទវី ពិមាព ដទវជីាមាតាោ ុល។ 

 ២—ឆមោន  អមមចាច  ឆននអាមាតយ។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៦៩ 



 ៣—កាឡទុាយិ អមមចាច  កា ុទាយិអាមាតយ។ 

 ៤—អានមោទ  ោជរុមមោ អាននទោជក្សមុារ។ 

 ៥—រណ្ឋ មកា អសសោជា ដស្តចដស្ោះដ ម្ ោះក្សណឌ ក្សៈ។ 

 ៦—មោមោធិរមុកាខ  ដដើមដ ធរិពឹក្សស។ 

 ៧—ចត្មសសោ និធិរុមភិមោ ក្សណ់ំរទពយ៤ក្សថ្នលង។ 

(ចាក្ស ដវស្សនតរទីបនី) 

មនុសសឆ្ងង យរីចាប់៧គ្កុម 

 ១—និទាទ លុមកា មនសុ្សដដក្សដរចើន។ 

 ២—បមមទា ដធវស្របថ្ ស្។ 

 ៣—សុខិមតា មនសុ្សស្បាយ ួស្ដ ត។ុ 

 ៤—មោគវា មនសុ្សខ្ជឹលអាងដោរ។ 

 ៥—អលមសា មនសុ្សខ្ជឹលរចអូស្។ 

 ៦—ឆមោទ  មនសុ្សអស់្ស្ងឃឹម។ 

 ៧—រមម ោមទា អនក្សដរតក្សអរនឹងការង្គរ។ 

ំម៌ដែលជាអាហារែល់គ្នា និងគ្នា ៧គ្បការ 

 ១—អវជិាជ  ជាដដើមដ តរុបស់្នីវរណៈ៥។ 

 ២—នីវរណៈ៥ ជាអាហាររបស់្ទចុចរតិ៣។ 

 ៣—ទចុចរតិ៣ ជាអាហារននការមិនស្រងួមឥន្រនទីយ។ 

 ៤—មិនស្រងួមឥន្រនទិយ ជាអាហារននការដភលចសាម រត។ី 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៧០ 



 ៥—ដភលចសាម រត ីជាអាហារននការមិនដធវើទកុ្សក្សនុងចតិតដោយឧបាយននរបាជាញ ។ 

 ៦—អដោនិដសាមនសិ្ការ ជាអាហារននការមិនដជឿ។ 

 ៧—ការមិនដជឿវ ជាអាហារននការដស្ពរប់អស្បបុរស្។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

រុណសមបតតិរបស់គ្រូ៧យ៉ា ង 

 ១—បិមោ ដធវើខ្លួនររួឱ្យសិ្ស្សរស្ឡាញ់។ 

 ២—គរ ុដធវើខ្លួនឱ្យជាទីដគ្នរព។ 

 ៣—ភាវនីមោ អប់រខំ្លួនឱ្យចដរមើនដ ើង។ 

 ៤—វត្ត ឧស្ា ៍ដរបៀនរបដៅ។ 

 ៥—វចនរខមម អត់ធន់ចដំ ោះ ក្សយដ ល។ 

 ៦—គមភិរ ំរថ ំរតាត  អធបិាយ ក្សយឱ្យទលំូទលូាយ។ 

 ៧—មោ អដាឋ មន និមោជមយ មនិដកឹ្សោំសិ្ស្សក្សនុងទីថ្ដលមិនររួសិ្ក្សា។ 

(ចាក្ស សារតថបកាសិ្នី) 

គ្សេះំំ៧យ៉ា ង 

 ១—រស្ោះអដោតតត។ 

 ២—រស្ោះក្សណុាល។ 

 ៣—រស្ោះរថកាល។ 

 ៤—រស្ោះមណឍ ក្សនីិ។ 

 ៥—រស្ោះសិ្ងាបាតៈ។     

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៧១ 



 ៦—ក្សណឌ មណឍ ៈ។ 

 ៦—រស្ោះឆទទនតៈ។ 

សតតមហាឋាន៧កដនាង 

 ១—ដ ធបិលល័ងា។     

 ២—អនិមមិស្សក្សដចតយិ។ 

 ៣—ទីចន្រងាមដចតយិ។     

 ៤—រតន្រដចតយិ។ 

 ៥—អជបាលដចតយិ។     

 ៦—មុចចលិនទដចតយិ។ 

 ៧—ោជាយតនដចតយិ។ 

បុរវនិមិតតននអែឋងាិកមរា៧គ្បការ 

(មរាោនអងា៨មកើតមឡើង មគ្រេះអាគ្ស័យំម៌៧គ្បការមទ្ើបមកើតមឡើងបាន) 

 ១—រលាណ្មិត្តតា មានមិតតលអ។ 

 ២—សីលសមបទា ដល់រពមដោយសី្ល។ 

 ៣—ឆនទសមបទា ដល់រពមដោយឆនទៈ (ដពញចតិត)។ 

 ៤—អត្តសមបទា ដល់រពមដោយខ្លួន។ 

 ៥—ទិដ្ ឋសិមបទា ដល់រពមដោយការដ ើ្ញរតូវ។ 

 ៦—អបបមទសមបទា ដល់រពមដោយការមិនរបថ្ ស្ដធវស្។ 

 ៧—មោនិមសាមនសិការសមបទា ដល់រពមដោយការដធវើទកុ្សក្សនុងចតិត

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៧២ 



ដោយឧបាយននរបាជាញ ។ 

(ចាក្ស សំ្យុតតនិកាយ) 

ធម៌របស់អនររបាជញ៧ោ៉ង 

 ១—អមកាា ធមោ មនិដរកាធខឹ្ង។ 

 ២—អសោត សី មិនតក់្សស្លុតខាល ច។ 

 ៣—អវិរត្ថី  មិនអួតខ្លួន។ 

 ៤—អរុរាមុចាច  មិនរដវើរវាយោយមាយ។ 

 ៥—មោត ភាណី្ និោយដោយការដងឹ ល្ ត។ 

 ៦—អនទុធតា មិនអថ្ណត តអណត ូងរសាប់រស្ល់។ 

 ៧—វាចាយមតា របយ័តនស្មតី។ 

(ចាក្ស ខុ្ទទក្សនិកាយ) 

កោា ត់រលោយំម៌៧យ៉ា ងមនេះបាន មទ្ើបមៅថេិកេុ 

 ១—សកាា យទិដ្ឋ ិភិោន  មោតិ្ ការរលំាយស្កាា យទិដឌដិចាល។ 

 ២—វិចិរិចាឆ  ភិោន  មោតិ្ ការរលំាយវចិកិ្សចិាឆ ដចាល។ 

 ៣—សីលពវត្បោមមសា ភិមោន  មោតិ្ រលំាយសី្លពវតបោមាស្    

ដចាល។ 

 ៤—ោមគា ភិមោន  មោតិ្ រលំាយោរៈដចាល។ 

 ៥—មទាសា ភិមោន  មោតិ្ រលំាយដទាស្ៈដចាល។ 

 ៦—មមមោ ភិមោន  មោតិ្ រលំាយដមា ៈដចាល។ 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៧៣ 



 ៧—មមោ ភិមោន  មោតិ្ រលំាយមានៈដចាល។ 

(ចាក្ស អងគុតតរនិកាយ) 

អាកយកចិតតទុ្កោក់កាុងចាប់៨គ្កុម 

 ១—រុលមជា  ក្សនូអនក្សលអសុ្ចរតិ។ 

 ២—បញ្ដ វា អនក្សមានរបាជាញ ។ 

 ៣—ឆមោទ  អនក្សរស្ឡាញ់វជិាជ ។ 

 ៤—េិរ ិអនក្សដខ្ពើមបាប។ 

 ៥—ឱត្តបបៈ អនក្សតក់្សស្លុតចដំ ោះអំដពើអារក្សក់្ស។ 

 ៦—សុត្ធមោ អនក្សដចោះចាំរបាក្សដ។ 

 ៧—អត្ថកាមម អនក្សរបាថាន នវូរបដោជន៍។ 

 ៨—សុរមកាខ  ច អនក្សរក្សាខ្លួនលអ។ 

(ចាក្ស ទកុាទិមិស្សក្សថា ធមមនីត)ិ 

 

អាកដកវិញ្ញា សា 

 រពោះមហា លី-ងនួ, រពោះមហា ោ៉ញ់-សុង និងរពោះមហា វិន-មរន៉ ដៅក្សដុិ

ដលខ្១២ វតតលង្គា  ភនដំពញ។ 

 

រសាវរជាវដោយៈ ថាច់ សុតឹ្ម 

 

អានិស្ងសននការចដរមើនធម ៌

៧៤ 


