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 ឈ ្មោះ  : បុញ្ញបទីប 
 កម្រាស់  : ១២២ ទំព័រ 
 ចងម្រកងឈោយ : ភិកខុ-សាមឈេរវត្តម្រពោះពន្លម 
 ទីកន្លែង  : វត្តម្រពោះពន្លម សង្កមត្់ម្រពោះពន្លម 
    ម្រកុងសិរីឈសាភ័េ បន្ទមយាលជ័យ 
 ឈោងពុមព  : ឈ  ម ផុល 
 ឈ ោះពុមព  : ចំលួល ១០០០កមាល ឈលើកទី ១ 
 ឧបត្ថមភ  : ពុទធបរិស័ទទូឈៅ 
 ពិលិត្មយឈោយ : ភិកខុ-សាមឈេរវត្តម្រពោះពន្លម 
 ឆ្មំ  : ព.ស.២៥៥៧-គ.ស.២០១៣ 
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ការងារធម្មទាន 
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១-ការីកុំពមយូទ័រ 
ព្រះព្រូវមិលប្បញ្ញោ  រ  ៉ី វមិ្ល  ភកិ្ខុធញ្មោ វាញ្ោ ស ៉ៅ     ផល 
ភកិ្ខុរតិប្បញ្ញោ      សវើយ ចាន់រត័្ន                  ភកិ្ខុអរគរាជញ្ោ ជយ័ ច័នទសារទិ្ធ ិ
សាមញ្េរ   ៊ឹម្ ស ង   ររនុិស្សតិ សវឿន   ពូន 

២-គេៈកមមការ ម្រត្ួត្ពលិិត្មយ អកខោវិរុទធ 
ភកិ្ខុញ្ោតប្បញ្ញោ   ហន៊  អំូន     ភកិ្ខុក្េាេសាធញ្ោ អ៊ ន  អំាន 
ភកិ្ខុប្ញោ ប្ទីញ្ោ ភ ន   ផ ន   ភកិ្ខុធមោញ្ោញ្ោ អ៊ន   ខ  
ភកិ្ខុប្ញោ វញ្រា សយឿន សាសម្ឿត្   ភកិ្ខុ-សាមញ្េរ ស្ចើនអងគ 

៣-អនកាលឧបការៈកនុងការង្រធមមទាល 
  ភកិ្ខុ សកើត្  ៊ឹម្ ហហន (ញ្ៅអធិោរវតតោតរ់ង)  
  ភកិ្ខុរចុិតធញ្មោ   សោង សាល៉ីម្  
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្ត្ពុះពន្លា  
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្តទ្៊ឹកោា  
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្តសាា យចា  ់
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្តននទ រិ ិ
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្តគយហម្៉ៅង 
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្តរលំជំ្្ជ 
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្តបាត្គ់ង 
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្តអនាង់ោា ន ់
 - ព ទ្ធបរ ិទ័្ចំណ ុះសជើងវត្តឫ ស ៉ីស្កាក ។ល។ 
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អកសរកាត្់ 
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 កិ. = កិរិយា 
 ខុ  = ខុទទលិកាយ 
 គ.ស = ម្រគិោះសកោជ 
 ព.ស = ពុទធសកោជ 
 ម  = មជមឈិមលិកាយ 
 ម   = មជមឈិមបណ្ណមសក 
 មហា = មហាវារវគគ 
 ទស = ទសមភាគ 
 ទំ.  = ទំព័រ 
 ទី = ទីឃលិកាយ 
 ទុ = ទុតិ្យភាគ 
 ល. = ន្ម 

 ប =  បេឌិត្មយ 
 បញ្ច = បញ្ចមភាគ 
  . =  លី 
 បិ. = បិដក 
 ពុ  = ពុទធសាសលៈ 
 វិ  = វិទមាសាថមល 
 សំ. = សំស្កសរឹត្ 
 សំ = សំយុត្តលិកាយ 
 សីល = សីលកខលធក 
 អ = អងគុត្តរលិកាយ 
 អដឋ = អដឋកថា 
 .  = ាលល័យថា «ឈៅ» 

 ..  = ាលល័យថា «ឈៅាល» 
 ...  = ាលល័យថា «ឈៅាលបលតឬឈម្រចើលឈទៀត្» 
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មាត្ិកា 
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ឈ ្មោះអត្ថបទ                                                                     ទពំ័រ 
   - ោរងារធមោោន......................................... ក្ 
   - អក្សរោត.់................................................ ខ 
   - ញ្ស្ចក្តីញ្្តើម.............................................. ច 
 ១ ពាក្យបំ្ភលបុឺ្េយ.................................................. ១ 
  ប្ព្ប្ញ្ោតព្ប្ញ្ោរ.............................................. ១ 
 ២ បុ្េយ............................................................... ២ 
 ៣ ប្ទវញិ្ព្រះរប្ស់្បុ្េយ......................................... ៣ 
 ៤ តបុួ្េយ............................................................ ៤ 
 ៥ ស្មុដ្ឋា នឬញ្េតុរប្ស់្បុ្េយ.................................. ៥ 
 ៦ សាា នរប្ស់្បុ្េយ................................................ ៦ 
 ៧ ចនទល់រប្ស់្បុ្េយ............................................... ១៣ 
 ៨ ញ្ជើងព្ទរប្ស់្បុ្េយ.............................................. ១៥ 
 ៩ ជព្ងុក្រប្ស់្បុ្េយ..............................................១៧ 
  រិចារណានូវស្តិប្បដ្ឋា ន ៤ ដូចរា ......................... ១៨ 
 ១០ ព្ប្ឡាយរប្ស់្បុ្េយ........................................... ២០ 
 ១១ ញ្ ោ្ ះរប្ស់្បុ្េយ.............................................. ២០ 
 ១២ ក្មល ងំរប្ស់្បុ្េយ.............................................. ២១ 
 ១៣ វោិក្រប្ស់្បុ្េយ.......... ..................................... ២១ 



 

-ឃ- 
 ១៤ ោរញ្ធវើបុ្េយ................. .....................................២៣ 
 ១៥ និធិក្េឌ សូ្ព្ត កំ្េប្ព់្ទរយរឺបុ្េយ....................... ៣១ 
  អដាក្ថា .......................................................  ៣២-៤០ 
 ១៦ ញ្េតុោទីេូរមក្ននបុ្េយ.................................... ៤០ 
 ១៧ បុ្េយរប្មងចញ្ព្មើនដល់អាក្ឲ្យ............................... ៤២ 
  ចនទីសូ្ព្ត........................................................... ៤២ 
 ១៨ បុ្េយរប្មងចញ្ព្មើនមនិដ្ឋច.់................................. ៤៧ 
 ១៩ ព្ប្តិប្តតិឋាន ៥ ោ៉ា ងោនបុ្េយញ្ព្ចើន.................... ៤៨ 
 ២០ បុ្រគលញ្ធវើោប្ស្មគ ល់ថាខលួនញ្ធវើបុ្េយ..................... ៥១ 
 ២១ ញ្ព្រឿងប្ណាា ោរបុ្េយ......................................... ៥៣ 
 ២២ អានិស្ងសបុ្េយ................................................. ៥៤ 
 ២៣ កំុ្ខ្លល ចបុ្េយ...................................................... ៥៤ 
 ២៤ ទស្សនៈចំញ្ពាះបុ្េយ.......................................... ៥៦ 
 ២៥ ចាប្បុ់្េយ-ោប្................................................ ៥៨ 
 ២៦ បុ្េយ-ោប្មនចិតតោព្ប្ធាន............................... ៥៩ 
  ប្ព្ប្ញ្ោតព្ប្ញ្ោរ.............................................. ៦០ 
 ២៧ កំ្ញ្េើ តននមនុស្សមនិដូចរា .................................. ៦៣ 
  ក្មោប្ចក្ស្តវ....................................................... ៦៤ 
 ២៨ ឲ្យ ៥ ោ៉ា ង....................................................... ៧៣ 
  ញ្ស្រសូី្ព្ត.......................................................... ៧៥ 
 ២៩ ោនមន្លញ្ព្ចើនប្តមនអានិស្ងសតិច.................. ៧៦ 



 

-ង- 
 ៣០ ោនមន្លញ្ព្ចើនមនអានិស្ងសញ្ព្ចើន................... ៧៧ 
 ៣១ ោនមន្លញ្ព្ចើនោងរា ោមលំដ្ឋប្.់................... ៧៨ 
 ៣២ ោរបូ្ោ Donetion ............................................ ៨១ 
 ៣៣ វតាុប្ដលររួបូ្ោ មន ៤ ព្ប្ញ្ភទ............................. ៨២ 
 ៣៤ ោរបូ្ោព្ប្ក្ប្ញ្ដ្ឋយអងគ ៣.................................. ៨៣ 
 ៣៥ អាក្ឲ្យប្តងមនញ្ព្ប្ៀប្ The giver always 
   has the advantage.......................................... ៨៤ 
 ៣៦ ស្ងគមអាក្ឲ្យ The society of donors................... ៨៨ 
 ៣៧ លក្ខេៈននោរស្ញ្គងាគ ះដរិ៏តព្ោក្ដ...................... ៩១ 
  អដាក្ថា............................................................. ៩៥ 
  អដាក្ថា............................................................. ១១៣ 
 ៣៨ សំុ្ទិញចំប្េក្បុ្េយោនឬញ្ទ ?........................... ១១៧ 
 ៣៩ កំ្ណារយ បុ្េយោមតិតប្វរននស្តវញ្ោក្.................. ១២២ 
  ឯក្សារញ្ោង..................................................... 
  នាមញ្ ោ្ ះស្ប្បុរស្ជន........................................ 
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ស ចកត៉ីសផតើម្ 
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 ប ញ្ញបទ្៉ីប មក្រី ប ញ្ញ  + បទ្៉ីប  
ប ញ្ញ  (ន) ោភាសាោលី ប្ព្ប្ថា បុ្េយ, ញ្ស្ចក្តីលអ, 

សុ្ចរតិធម,៌ ក្លាេធម,៌ ក្លាេក្មោ, ញ្ស្ចក្តីព្តឹមព្តូវព្រប្់
ប្ប្ប្ោ៉ា ង ។ល។ ភាសាសំ្គស្រឹត ថា (पणु्य) បុ្េយ ។ 

បទ្៉ីប ោភាសាោលី, ភាសាប្ខោរស្រញ្ស្រ ព្ប្ទីប្ សំ្.; ោ.   
( ន. )  «ប្ទីប្» ញ្រម, ចញ្ងរៀង, (“ក្ិ” ប្ំភល,ឺ ញ្ធវើឲ្យភល)ឺ ។ ប្ខោរញ្យើងញ្ៅ
ប្តចញ្ងរៀងតូចៗប្ដលឥតប្ក្វលំ្ូង : អុជព្ប្ទីប្, រនលឺព្ប្ទីប្ប្លុងៗ ។ 
ព្ប្ដ្ឋប្ញ់្ធវើោញ្ព្រងឬោរូប្ញ្្សងៗ ដ្ឋក្ញ់្លើទូក្ោតឬញ្លើក្បូន អុជ
ប្ំភលញឺ្ព្ពាងព្ពាតប្ប្េែ តញ្លើទឹក្ : ប្ប្េែ តព្ប្ទីប្ ។ ព្ប្ទីប្ោវ ោ 
ព្ប្ទីប្ញ្ព្ចើនប្ដលដ្ឋក្រ់ាយោជួរ ោស្ងារ ត ់ ញ្ៅស្ ុមឬញ្ៅព្ប្ោស្
ប្ញ្ឈរ អុជភលរុឺងញ្រឿងក្ាុងោរញ្ធវើបុ្េយោញ្ដើម (ម. រ. ោវ ោ ្ង) ។ 

នយ័រមួ ប ញ្ញបទ្៉ីប រឺោរប្ំភលបុឺ្េយ, ោររនយល់ប្ងាា ញ
នូវចំេុចលអ  ៗ ោក្ទ់ងនឹង ទញ្ងវើោរព្ប្ព្រឹតត ប្ដលមនុស្សមា ក្់ៗ  
ប្ញ្ញ្េញឲ្យញ្ ើញោម ោយោវ រ វចីោវ រ មញ្នាោវ រ ខ្លងប្ ា្ក្សុ្ចរតិ 
ោព្ប្ញ្ោជន ៍ ក្ាុងោរអប្រ់ចំិតត មនិឲ្យចិតតងាក្ញ្រញ្ៅក្ាុងអំញ្រើោប្ 
អាព្ក្ក្ញ់្្សង  ៗស្មដូចោរុទធដីោ ព្រះអងគព្ទងព់្ោស់្ថា អភិត្ថរេថ 
កណ្យារណ្យ បាបា តិត្ ន វរិយេរទ ្វ ន  ិ កេរប ញ្ញំ ន បាញម   
េមត្ ី មរោ ។ បុ្រស្គស្តី រប្បពី្ប្ញាប្ព់្ប្ញាល់ ញ្ធវើនូវក្លាេ



 

-ឆ- 
ក្មោ (បុ្េយោងំឡាយ) រប្បរីាងំសាទ ក្ច់ាក្ចិតតោប្ ញ្ព្ពាះថា
បុ្េយ ោលណា ញ្រយតឺយូរព្ក្ញ្ធវើ ចិតតោតួបុ្េយ រប្មងញ្ព្តក្អរ
ចំញ្ពាះោប្ ។ 

ញ្ញំ រញំេ វ ញ្េរិោ កទិរា កទិរារថវ ន ញ្វញបវ្ ន ត្មហ ិ ឆវទ ន 
កទិរាថ ម្រោ ញ្ញំ មស ឧតេរោ ។ ញ្ប្ើបុ្រស្ គស្តីញ្ធវើបុ្េយ រួរ
ញ្ធវើបុ្េយញ្នាះឲ្យញ្រឿយៗ រួរញ្ធវើញ្ស្ចក្តីញ្រញចតិតក្ាុងបុ្េយញ្នាះ 
(ញ្ព្ពាះថា) ោរស្នសបុំ្េយ ប្តងនាមំក្នូវញ្ស្ចក្តីសុ្ខ ។ 

មាវមរញំ ថ ញ្ញំ មស វមត្ថ ន អាមិមសតិ្ ឧ្កពវិទុវបិា
រត្វ ឧ្កក្រមាោ ញិ ញូេតិ្ អញូេតិ្ ធរីរា ញ្ញំ មស រោក ន រោក នញិ  
អាតិវ ន ។ បុ្រគលមនិរួរញ្មើលងាយបុ្េយ ថាបុ្េយមនព្ប្មេ
តិច និងមនិមន្លដូញ្ចាា ះញ្ ើយ ញ្ព្ប្ៀប្ដូចក្អមទឹក្ រប្មងញ្រញ 
ញ្ដ្ឋយតំេក្ទ់ឹក្ ប្ដលធាល ក្ចុ់ះោ៉ា ងណា អាក្មនព្ោោា  ោល 
ស្នសបុំ្េយប្នតិចមតងៗ រងញ់្រញោនញ្ដ្ឋយបុ្េយោ៉ា ងញ្នាះ
ប្ដរ ។  

រាជនិសវ ន្លរាម្្ពុះពន្លា  
ជ្ងាទ្៉ី ៨ សកើត្ ហខ វិសាខ ឆ្ន មំ្ាញ ់បញ្ច ក័ 

 ព.  ២៥៥៧ 
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ពាក្យបភំ្លបុឺណ្យ 
(ចាកបិ.លេខ ៥២.គាថាធម្មបទ.ទំព័រ ៦៤) 

3 
អភិ្ត្ថរេថ ក្ណ្ារណ្  បាបា ចិត្ត ំនវិាេរេ  
ទនធ ំហិ ក្េរោ បុញ្ញ ំ  បាបស្ម ឹ េមត្ ីមរោ ។ 
បុរសស្រសតី គបបពី្បញាបព់្បញាល់ ច វ្ើនូវកលាណកម្ម (បុណយ 

ទាំងឡាយ) គបបរី ាំងស្ទា កច់ាកេិត្តបាប ចព្រះថាបុណយ កាល
ណា ចគយឺត្យូរព្កច វ្ើ េតិ្តជាត្ួបុណយ រមម្ងចព្ត្កអរេាំចរះបាប ។ 

ប្រែលោតរែលោគ 
(តុ្រមេ រអីនកទាំងឡាយ ) អភិ្ត្ថរេថ គបបចី វ្ើ ក្ល្យារណ្ 
នូវអាំចពើលអ(បុណយ)ទាំងឡាយ នវិាេរេ គបបហីាម្ 
ឃាត្ ់ចិត្ត ំ នូវេិត្ត បាបា ចាកអាំចពើបាប  ហិ ចព្រះថា  
បុញ្ញ ំ របុីណយ (បុគ្គរល្យន គឺបុគគល) ក្េរោ ច វ្ើច ើយ   
ទនធ ំ យឺត្យូរ មរោ រេីិត្ត េមតិ្ មត្ងចព្ត្កអរ បាបស្ម ឹ 
កនុងអាំចពើបាប ។ 
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បុណ្យ 
3 

 ពាក្យថា បុណ្យ តាមន័យវចនានុក្ក្មខ្មែរ សម្មេចក្រះ 
សង្ឃរាជ ជោតញ្ញាជោ ជនួ ណាត្ ។ 

 បុណ្យ (បុន.សាំ.បា(បុញ្ញ ៈ).(ន) គុណជាត្ជាចព្គឿង ជព្ម្ះ
សន្លត នេិត្ត កុសល,អាំចពើលអ,ចសេកតីសុខ ។ ច វ្ើបុណយ គឺច វ្ើចសេកតី
លអ ខាងផ្សាូវកាយវាចាេិត្ត ឲ្យចកើត្មានចោយកិេច និង ទាំនង    
ចផ្សេងៗ ។ បុណយសកកតិ អាំណាេចត្ជៈ មែលបានចោយស្ទរ
បុណយ (យសសកកតិ ឬ ការងារ) , ច ើងបុណយ ច ើងសកកតិយស 
ខពស់ជាងមុ្ន , ព្ពះមានបុណយ ព្ពះភគវ កត្ (ព្ពះសមាម សម្ពុទធ) 
។ល។ រកយថា បុណយចនះ ខាងភាស្ទ សាំស្រសរឹត្ ចព្បើជា (គុ) មព្ប
ថា បរសុិទធ,ស្ទអ ត្,លអ,គួរព្សឡាញ់, គួរេងប់ាន ។ 

 សភាវៈមែលហាម្ឃាត្េ់ិត្តចាកបាបចផ្សេងៗ បញ្ឈបេ់ិត្ត 
មែលចព្ត្កអរេាំចរះបាប បាំចភាេអារម្មណ៍បាប ច វ្ើេិត្តឲ្យឃាា ត្
ចាកបាបច ើយ ញុាាំងេិត្តឲ្យងាកម្កបាំចពញ បុណយ-កុសល 
ចែើម្បែុីសខាត្អ់បរ់ ាំេិត្តឲ្យផូ្សរផ្សង ់ ចោយកិេចចផ្សេងៗ មានការឲ្យ
ទន រកាសីល េចព្ម្ើន ចម្ត្តត  ភាវន្ល ។ល។ ចៅថា បុណ្យ ។ 
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បទវរិ្រោះេបស់្បុណ្យ 
3 

 ត្តម្ធាតុ្វគិគ ៈ បុណ្យ ម្កពីបាលីថា បុញ្ញ ៈ, បុញ្ញ ៈ ម្កពី 
បុ.ធាតុ្+ណ្យ.បេចកយ+ផ្លា ស់ ណ្យ ជា ញ (អានថា ញាក)់ > ញ្ជ ៈ 
សចព្ម្េរូបជា បុញ្ញ ៈ , ភាស្ទសាំស្រសតឹត្ថា បុណ្យ ។   
 វគិគ ៈថា អត្តស្ោត ន ំ បុោតិ្ រោរេត្តិី្ > បុញ្ញ ំ មព្បថា 
(្ម្មជាត្ិណា) ជព្ម្ះនូវសន្លត នរបស់ខាួន គឺសមាអ ត្នូវសន្លត នេិត្ត 
(្ម្មជាត្ិចន្លះ) ចៅថា បុណ្យ ។ 
 ត្តម្អត្ថវគិគ ៈថា ស្ោត ន ំ បុោតិ្ រោរេត្តិី្ > បុញ្ញ ំ មព្ប
ថា (កុសល្ម្ណ៌ា) មែលជព្ម្ះនូវសន្លត នេិត្ត ឲ្យស្ទអ ត្ផូ្សរផ្សង ់
(កុសល្ម្ច៌ន្លះ) ច ម្ ះថា បុណ្យ ។ 
 កុសល្ម្ក៌នុងទីចនះ សាំចៅែល់ម្ហាកុសល ៨ មែល 
ព្បព្ពឹត្តចៅកនុងបុញ្ញកិរយិាវត្ថុ ១០ មែលជាសភាវៈសព្មាបែុ់ស
ខាត្ស់ន្លត នេិត្តឲ្យផូ្សរផ្សង ់ អស់ម្នាិលចៅ មង ឲ្យជាេិត្តភាថឺាា  
ចព្បៀបែូេជា ព្ពះេកនាចពញបូរណ៌ម្ ីឆ្ងា យចាកពពក ។ 
 ព្បភពបុណយចនះ ចកើត្ច ើងត្តម្ផ្សាូវេិត្តជាមុ្ន ចទើបចកើត្
ត្តម្ផ្សាូវកាយ និងវាចាជាចព្កាយ ។ បុណយមែលចកើត្ច ើងត្តម្
ផ្សាូវកាយ មានការកចព្ម្ើកកាយ បត្ដ់ែ បត្ច់ជើង អងគុយថាវ យបងគាំ
ព្ពះពុទធ ព្ពះ្ម្ ៌ព្ពះសងឃ មាត្តបិត្ត សាំពះអនកមានសីល ចាស់ 
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ព្ពឹទធ ចារយ ចរៀម្េបង ម្តិ្តភកតិ ។ល។ ចៅថា កាេក្មម ។ ចកើត្ 
ច ើងត្តម្ផ្សាូវវាចា មានការចរលលអ និយាយរកយពីចរះ ឬ 
សូព្ត្ព្ពះ្ម្ជ៌ាចែើម្ ចៅថា វចកី្មម ។ ចកើត្ច ើងត្តម្ផ្សាូវេិត្ត 
មានការគិត្ចព្ត្ៀម្បព្ម្ុងទុក បង៉ទុក ឧទ ណ៍ គិត្េងច់ វ្ើ
បុណយកឋនិទន បុណយបេចកយបនួ ឬ បុណយកត្ញ្ញូ កត្ចវទី ជូន
មាត្តបិត្ត ជាចែើម្ ចៅថា មរោក្មម ។  

 

តួ្បុណ្យ 
3 

ចេត្ន្លជាត្ួបុណយ ចេត្ន្លមាន ៣ យ៉ាងគឺ បុព្វរចត្ោ ១ 
មុញ្ច នរចត្ោ ១ អបរាបេរចត្ោ ១ ។ ការកស្ទងកុសល   
ចផ្សេងៗ មែលជាអាំចពើលអ សុទធមត្សចព្ម្េចោយមានេិត្តជាព្បធាន 
សព្មាបែុ់សខាត្ ់ កិចលសព្គបយ៉់ាង មែលជាចព្គឿងចៅ មង 
និងសមុគស្ទម ញឲ្យស្ទអ ត្ ភាថឺាា ព្ត្េះព្ត្េង ់ ជាេិត្តគួរែល់កុសល 
ចផ្សេងៗ គួរសចងវគ គួរព្ជះថាា  គួរសុេរតិ្្ម្ ៌ ចេត្ន្លចនះ ច ើយ
ជា តួ្បុណ្យ ។ ែូេព្ពះពុទធែីកា ព្ពះអងគព្ទងព់្ត្តស់ថា រចត្ោហ ំ
ភិ្ក្ខរវ បុញ្ញ ំ វទាមិ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ត្ថាគត្ព្ត្តស់ថា 
ចេត្ន្លជា តួ្បុណ្យ ។ 
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ស្មុដ្ឋា នឬរហតុ្េបស់្បុណ្យ 
3 

បុណ្យលកើតល ើងលោយបុពវលេតុ ឬ េកខណៈ ៣ យ ្ង 

 ១/ បោទៈ មានេិត្តព្ជះថាា  កាលចបើេិត្តព្ជះថាា  រកីរយ 
ចស្ទម្នសេ េាំចរះកុសល្ម្ ៌ បានកាេប់ាំបាកនូ់វម្េឆរយិៈ   
(ចសេកតីកាំណាញ់) លះបងព់្ទពយសម្បត្តិឲ្យចៅជាទន  ជាច តុ្
ន្លាំឲ្យចកើត្បុណយ ។ 

 ២/ ស្រវវគ្ៈ ឬ ស្រំវគ្ៈ មានេិត្តសចងវគត្កស់ាុត្ េាំចរះ
សត្វ និងសងាខ រ កនុងចោកទាំងអស់ថា ជាសភាវៈ ម្និចទៀងទត្ ់
ការព្ត្ិះរះិសចងវគែល់សងាខ រម្និចទៀងចនះ ច ម្ ះថា ម្និព្បមាទ 
ការម្និព្បមាទចនះ ជាផ្សាូវដនព្ពះនិរវ ន ព្ពះពុទធអងគព្ទងស់មម្តង
ថា ជាច តុ្ន្លាំឲ្យចកើត្បុណយ ។ 

 ៣/ រត្សុ្ចេោិ មានការស្ទអ ត្ចោយកាយ វាចា នងិេតិ្ត ជា
ច តុ្បណាត លឲ្យចកើត្បុណយ ចព្រះកាយ វាចាេិត្តចនះ ជាព្បធាន 
ដនបុណយ កាលចបើទវ រទាំងបី (ទ្វា រកាយ ទ្វា រវាចា ទ្វា រចិត្ត ) ចនះ
ស្ទអ ត្ច ើយ បុណយកច៏កើត្ច ើងព្ពម្ជាម្យួគ្នន  ។ 
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ោថ នេបស់្បុណ្យ 
3 

បុណ្យលកើតល ើងប្បកបប្ពម្លោយស្ថ្ន ៣ យ ្ង គ ឺ

 ក្/ បុញ្ញ រហតុ្ (ច តុ្របស់បុណយ) េិត្តជាព្បភពរបស់ 
បុណយ, បុណយគឺកុសល្ម្ ៌មែលមានអចោភៈ អចទសៈ អចមា ៈ 
ជាកុសលមូ្ល ។ ចយើងអាេលះបង ់ ចសេកតីចោភលន ់ (ចោភៈ) 
ចោយការឲ្យទន ។ លះបងច់សេកតីចព្កា្ខឹង (ចទសៈ) ចោយ
ការរកាសីល ។ លះបងច់សេកតីវចងវង (ចមា ៈ) ចោយការ
េចព្ម្ើនភាវន្ល អបរ់ ាំព្បាជាា ឲ្យភាថឺាា  ចៅថា បុញ្ញ រហតុ្ ។ 

 ខ/ បុញ្ញ កិ្េយិា  គឺបុណយមែលចគច វ្ើសចព្ម្េចោយវត្ថុ 
១០ យ៉ាង , បុញ្ញកិរយិាវត្ថុ ១០ គឺ ៖ 

 បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ១ ទានមេៈ បុណយសចព្ម្េចោយ ការ
ឲ្យទន មានចេត្ន្លជាត្ួកុសលកម្ម ព្បកបចោយច តុ្ ២ (    
អចោភៈ និងអចទសៈ) កម៏ាន ព្បកបចោយច តុ្ ៣ (អចោភៈ  
អចទសៈ និងបញ្ញញ  ) កម៏ាន ។ 

 -អនកឲ្យទនម្និសងឃមឹ្ផ្សល អនកទទួលម្និគួរចភាេ 
 -ចកើត្ជាម្នុសេព្ត្ូវមត្ចេះឲ្យទន ម្និចព្េើនកត៏្ិេមែរ 
 -ម្នុសេលអចពញេិត្តជួយ ឲ្យចគបានសុខ 
 -អនកឲ្យរមម្ងបានម្តិ្ត កមាច ត្នូ់វគាំនុាំ 
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 -ទនែូេជាការន្លាំព្ទពយចេញពីផ្សាះ មែលព្ត្ូវចភាើងច ះ 
 -្ម្មទនឈ្នះអស់ទនទាំងពួង 
 -ឲ្យ្ម្ជ៌ាទនច ម្ ះថា ឲ្យនិរវ នែល់អនកែដទ ។ 
 បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ២ សី្ល្យមេៈ បុណយសចព្ម្េចោយការ 

រកាសីល មានចេត្ន្លជាត្ួកុសលកម្ម ព្បកបចោយច តុ្ ២ ក៏
មាន ព្បកបចោយច តុ្ ៣ កម៏ាន មានទាំងសីលព្គ សថ មាន
ទាំងសីលបពវជិត្ ។ 

 -សីល្ម្ម៌្និវនិ្លសច ើយ ម្នុសេចទមែលនិរសពីសីល្ម្ ៌
 -កាំ ុសចាត្ជ់ាព្គូពិត្ច ើយ មត្សូម្កុាំខុសែមែលៗ 
 -ចសេកតីលអមានត្ដម្ាជាងបរញិ្ញញ បព្ត្ 
 -កុាំខជិលស្ទងគុណ្ម្ ៌ចព្រះគ្នម នអនកណាលអជាំនួសចយើង 
 -គុណ្ម្ម៌ានការព្បយកត្នជាមាត្ត មានការអត្់្ នជ់ាបិត្ត 
 -ម្នុសេលអម្និមសវងរកសុខចលើចសេកតីទុកខដនអនកែដទច ើយ។ 
 បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ៣  ភាវោមេៈ  បុណយសចព្ម្េចោយ 

សម្ថៈ និងវបិសេន្ល មានចេត្ន្លជាត្ួកុសលកម្ម មាន ឯកគគត្ត 
ចេត្សិកជាអងគ្ម្រ៌បស់សម្ថៈ មានបញ្ញញ ចេត្សិកជាអងគ្ម្ ៌របស់ 
វបិសេន្ល មានការេចព្ម្ើនចៅកនុងកាមាវេរកុសល ចោយម្ហា
កុសល ៨ ែួង ។ 

 -បាបចកើត្ពីអារម្មណ៍ណា គបបហីាម្េិត្តចាកអារម្មណ៍ចន្លះ 
 -េូរចព្ត្កអរកនុងការម្និព្បមាទ េូរត្តម្រការេិត្តរបស់ខាួន 
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 -ចសេកតីសាបស់្ទា ត្រ់បស់អនកចព្ត្កអរកនុងទីស្ទា ត្ ់ ជាអនកមាន 
្ម្ ៌ បានស្ទត បច់ ើយ ពិចារណាច ើញនូវ្ម្ ៌ ន្លាំម្កនូវចសេកតី
សុខ កិរយិាម្និចបៀត្ចបៀន គឺកិរយិាសព្ងួម្េាំចរះសត្វទាំងឡាយ 
ន្លាំម្កនូវចសេកតីសុខ ។ 

-ពនាឺភាសឺ្ទវ ងចសមើចោយបញ្ញញ ម្និមានច ើយ 
-បញ្ញញ ន្លាំឲ្យបានែឹងនូវគុណត្ដម្ាដនអបបមាទ្ម្ ៌
-ពាយាម្និងអាំណត្ ់ជាព្គូបងាា ត្ែ់៏្ ាំកនុងចោក ។ 
បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ៤  អបចាេនមេៈ  បុណយសចព្ម្េ 

ចោយ ការចគ្នរពឱនលាំចទន ។ បុណយចនះសចស្រងាគ ះេូលកនុងសីល មផ្សនក 
ខាងច វ្ើសការ រៈ ចគ្នរពបូជាែល់ព្ពះរត្នព្ត្កយ ព្គឧូបជាយាចារយ 
មាត្តបិត្តជាចែើម្ ជាបុណយកុសលមផ្សនកខាងផ្សតល់ ព្បគល់ ព្បចគន 
ថាវ យនូវកិត្តិយស ភាពឧត្តុងគឧត្តម្ខពងខ់ពស់ និងភាពព្បចសើរដថាថនូរ ។ 

-ម្នុសេព្ត្ូវមានកិរយិាសុភាពែូេផ្លរ ចឈ្ើព្ត្ូវមានកាិនព្កអូប 
-មារយាទទនភ់ានជ់ាម្តិ្តនិងគុណ្ម្ ៌ម្និមបកគ្នន ច ើយ 
-ម្នុសេលអរមម្ងស្ទងគុណ្ម្ ៌ព្ពម្ឲ្យអនកែដទលអជាងខាួន 
-កត្ញ្ញុ ត្ត្ម្រ៌បស់កូន គឺជាចសេកតីសុខរបស់ឪពុកមាត យ 
-ការែឹងគុណែល់គ្នន នឹងគ្នន  ន្លាំឲ្យចគ្នរពគ្នន ចៅវញិចៅម្ក ។ 
 បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ៥  បត្តិទានមេៈ  បុណយសចព្ម្េចោយ 

ការមេកបុណយ និងឧទាិសបុណយឲ្យែល់អនកែដទ បុណយចនះ
សចស្រងាគ ះេូលកនុងទន មែលសចព្ម្េចោយទឹកេិត្តចម្ត្តត  ព្ពម្
ចោយការយល់ែឹង ។ 
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 ជូនបុណយែល់អនកែដទ ព្ត្ូវព្បកបចោយេិត្តចម្ត្តត  គិត្នឹក
ព្បាថាន ឲ្យចគបានចសេកតីសុខ គឺថាចបើចគចព្ត្កអរ នឹងបុណយមែល
ចយើងបានជូនច ើយ ចគរមម្ងបាននូវម្ហាកុសល មែលជាគុណ
ជាត្ិន្លាំម្កនូវព្បចយាជន ៍និងចសេកតីសុខ ។ 

 ជូនបុណយ ឧទាិសបុណយ ចពលខាះកព៏្បកបចោយេិត្ត ករុណា 
គិត្នឹកព្បាថាន ឲ្យចគផុ្សត្ចាកអាំពីចសេកតីទុកខលាំបាក ចបើចគអនុ- 
ចមាទន្លចព្ត្កអរច ើយ ចគរមម្ងបាននូវបុណយ ច ើយបុណយចនះ
នឹងជួយ ឲ្យចគបានរេួផុ្សត្ អាំពីទុកខទាំងពួង ។ 

 ចបើព្េមណននឹងព្ទពយសម្បត្តិអនកែដទ កម៏្និអាេបាំចពញនូវ
បុណយចនះបានមែរ ម្ា៉ងចទៀត្ ជូនបុណយ ព្បចគនបុណយ ចព្រះ
ព្គ្ននម់ត្េងប់ងអួត្ខាួនឯង កម៏្និអាេបាំចពញនូវបុណយចនះបាន
មែរ និងម្ា៉ងចទៀត្ចន្លះ ម្នុសេចព្េើនណាស់ មែលម្និបាន
យល់េាស់អាំពី បុណយរចបៀបចនះ ច ើយកច៏សាៀម្ៗចៅ ។ 

 បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ៦  បោត នុរោទោមេៈ  បុណយសចព្ម្េពី
ការអនុចមាទន្ល ព្ជះថាា ចព្ត្កអរនឹងបុណយកុសល មែលអនកែដទ
បានច វ្ើ ។  បុណយចនះសចស្រងាគ ះេូលកនុងពួកទន កុសលផ្សងមែរ ។ 

 ចបើម្និយល់ែឹងពីម្ហាកុសលចទ កម៏្និែឹងថាការអនុ-
ចមាទន្លជាម្ហាកុសលមែរ ច ើយកម៏្និបានែឹងថា ម្ហា
កុសលជាបុណយចទៀត្ផ្សង ។ ម្នុសេចយើងចព្េើនន្លកណ់ាស់
មែលម្និែឹងេាស់ថាអវីជាបុណយ ច ើយអវីជាបាបឲ្យពិត្ព្បាកែ 
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ចព្រះច តុ្ចន្លះឯង ចទើបអាេមានជាំចនឿខុសថា បាបអាេោង
ជព្ម្ះចោយទឹកសកកតិសិទធិ ឬមានព្ពះអាេទទួលយកបាបអាំពីខាួន
ឯងបាន ។ 

 ការចម្ើលងាយអនកែដទ ចព្រះជាត្ិព្ត្កូល ឬចព្រះព្ទពយជា
ចែើម្ កម៏្និអាេអនុចមាទន្លបុណយ ពីបុគគលមែលខាួនកាំពុងចម្ើល 
ងាយចន្លះបានមែរ ែូចេនះការអនុចមាទន្លបុណយ ជាការកមាច ត្់
បងនូ់វមានៈ ព្ពម្ទាំងកិចលសចផ្សេងៗចទៀត្ មានចសេកតីចព្កា្
ជាចែើម្ ។ 

 បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ៧  រវេាវចចៈ  បុណយសចព្ម្េចោយ 
ការងារជួយ អនកែដទ ។ បុណយចនះសចស្រងាគ ះេូលកនុងសីល ចព្រះ
ជាមារយាទមែលព្បព្ពឹត្តលអចោយកាយចោយវាចា ជាអត្ថេរយិា 
ការព្បព្ពឹត្តនូវអាំចពើជាព្បចយាជនែ៍ល់អនកែដទ ចបើបានបចព្ម្ើែល់
ព្ពះរត្នព្ត្កយ ជាកាំពូលដនការបចព្ម្ើ (បារេិរយិានុត្តរយិ) ។ 

 -ចកើត្ម្កជាម្នុសេព្ត្ូវខាំពាយាម្ច វ្ើលអព្គបយ៉់ាង 
 -ចសេកតីខជិលព្េអូសជាដព្ពសមស្ទនកបម់្នុសេទាំងអស់ 
 -ចសេកតីខជិលព្េអូសគឺជាមាត្តដនចសេកតីទុកខលាំបាក 
 -ចសេកតីខជិលគឺព្បភពដនការព្បព្ពឹត្តអាព្កកច់ផ្សេងៗ 
 -ចសេកតខីជិលនិងព្កលាំបាកជាម្តិ្តជិត្ែិត្និងគ្នន  
 -ចសេកតីខជិលជាព្បធានដនចសេកតីវនិ្លស ។ 
 -កាលចបើបុគគលសម្ាងឹច ើញចទសដនចសេកតីខជិល ច ើយ 

គបបពី្កចវ ើនព្កចត្ើនកនុងការងារ ចទះការងារចន្លះជាព្បចយាជន ៍
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សព្មាបខ់ាួនឯងកតី សព្មាបអ់នកែដទកតី កច៏េះមត្ច វ្ើចៅ ចោយម្និ
ចាាំបាេច់ម្ើលបាំណាាំច ើយ ។ 

 បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ៨  េមមស្វនមេៈ  បុណយសចព្ម្េពីការ
ស្ទត ប់្ ម្ ៌ ។ បុណយចនះសចស្រងាគ ះេូលកនុងភាវន្ល ចព្រះការត្ម្រល់
េិត្តចោយលអ ព្បាសចាកការចងាកងក ់និងការរយមាយ ព្ពម្ទាំង
ត្តាំងេិត្តចគ្នរពព្ពះ្ម្ ៌មែលជាការចគ្នរពែខ៏ពងខ់ពស់ចទៀត្ផ្សង ។ 

 បុគគលមានសទធ ចជឿចលើ្ម្ព៌្ពះអរ នត ថាជា្ម្ន៌្លាំឲ្យបាន
សចព្ម្េែល់ព្ពះនិរវ ន ១ មានការស្ទត ប់្ ម្ច៌ោយលអ ១ ចគ្នរព
ព្ពះ្ម្ច៌ោយចសេកតីម្និព្បមាទ ១ និងពិចារណានូវចសេកតីដន
ព្ពះ្ម្ ៌១ ទាំង ៤ ចនះជាច តុ្ន្លាំឲ្យសចព្ម្េនូវបញ្ញញ  ។ 

បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ៩  េមមរទស្ោមេៈ  បុណយសចព្ម្េពីការ
សមម្តង្ម្ ៌។ បុណយចនះសចស្រងាគ ះេូលកនុងទនចោយពិត្ ចព្រះ
ជា្ម្មទន កប៏៉ុមនតេាំចរះ្ម្មទនចោយការសមម្តង្ម្ច៌នះ មាន   
ចសេកតីពិចសស ចព្រះជាបទ់កទ់ងនឹងការត្ម្រល់េិត្ត ឲ្យបាននឹង
្ឹង ែូចេនះចទើបព្ត្ូវសចស្រងាគ ះេូលកនុងភាវន្ល ច ើយចាត្ជ់ាទន
មែលឈ្នះអស់ទនទាំងពួង ។ 

 ដថា ១៥ ចកើត្ មខអាស្ទឍ បន្លា បព់ីព្ពះអងគព្ត្តស់ែឹង បាន
ពីរមខ ជាដថាកាំចណើ ត្ព្ពះ្ម្ច៌ទសន្ល ច ើយកជ៏ាដថាកាំចណើ ត្ព្ពះ
សងឃផ្សងមែរ ែូចេនះគួរពុទធបរសិកទច វ្ើនូវ អាស្ទ ាបូជា ចោយេិត្ត
ព្ជះថាា  គឺចៅកនុងដថា ១៥ ចកើត្ មុ្នេូលវសា ១ ដថា ។  
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 បុញ្ញកិរយិាវត្ថុទី ១០  ទដិ្ាុជុក្មមមេៈ  បុណយសចព្ម្េ 
ចោយការយល់ព្ត្ូវ។ បុណយចនះសចស្រងាគ ះេូលកនុងទន សីល 
ភាវន្ល ចព្រះថាបុណយចនះ ជាត្ួបញ្ញញ  ឬថាមផ្សនកយល់ែឹងចៅត្តម្
ចសេកតីពិត្ ចមាា ះច ើយ ចៅចពលអបរ់ ាំបានសចព្ម្េច ើយ កជ៏ាត្ួ
បុណយផ្សង ព្គបព់្គងទនសីល ភាវន្លផ្សង ។ 

បញ្ញញ យល់ែឹងកនុងទីចនះ ចរលចោយសរុបគឺ កម្មសេកត្ត
បញ្ញញ  (យល់ច ើញថា ការលិខិត្ជីវតិ្ឲ្យសត្វចោក គឺអាំចពើលអ
អាព្កក ់ មែលសត្វចោកច វ្ើចោយខាួនឯង) ។ កម្មសេកត្តបញ្ញញ ចនះ 
សចព្ម្េអាំពីបេចកយ ៣ យ៉ាងគសឺ្ទត បច់ោយលអ ១ គិត្ពិចារណា
ចោយលអ ១ ភាវន្លអបរ់ ាំ េចព្ម្ើននូវវបិសេន្លចោយលអ ១ ។ 

គ្/ ក្ត្ផល្យ ំអារម្មណ៍នឹកគិេាំចរះបុណយ មែលខាួនបានច វ្ើ
បានសនេាំ គឺរកាទុកនូវអារម្មណ៍ ជាបុណយចន្លះជាបជ់ានិេច 
ចោយការម្និចទម្នសេ ចោយការម្និចម្ើលងាយថា បុណយ
មានព្បមាណត្ិេចន្លះច ើយ ច ើយបុណយរមម្ងន្លាំម្កនូវចសេកតី
សុខ ព្ត្ជាកព់្ត្ជុាំ ទូលាំទូោយ ម្និចតត ព្កហាយ ជាផ្សល ។ 
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ចនទល់្យេបស់្បុណ្យ 
(ចាកបិ.លេខ ២៤ ទំព័រ ១៥៩) 

3 
 ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ព្ទងព់្ត្តស់ថា មាន លភកិខុទាំងឡាយ 
ទចនាគងាគ មានទាំន្លបចៅខាងចកើត្ មានជព្មាលចៅខាងចកើត្ 
ឈ្ម្ចៅខាងចកើត្ យ៉ាងណាម្ញិ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ កាល
ភកិខុេចព្ម្ើននូវសម្មបបធាន ច វ្ើឲ្យចព្េើននូវសម្មបបធាន រមម្ងមាន
ទាំន្លបចៅរកព្ពះនិរវ ន មានជព្មាលចៅរកព្ពះនិរវ ន ឈ្ម្ចៅ
រកព្ពះនិរវ នកយ៉៏ាងចន្លះមែរ ។ 

ស្មមបបធានេម៌  
(រស្ចក្តពី្ាយាម) ោន ៤ យា៉ាវ  

3 
 ១-ស្វំេបបធាន ពាយាម្ព្បយកត្នម្និឲ្យបាបចកើត្ច ើង

កនុងសន្លត ន 
 ២-បហានបបធាន  ពាយាម្លះបាបមែលចកើត្ច ើង

ច ើយ 
 ៣-ភាវោបធាន   ពាយាម្ញុាាំងកុសលឲ្យចកើត្ច ើង

កនុងសន្លត ន 
 ៤-អនុេក្ខោបធាន ពាយាម្រកាកុសលមែលចកើត្ច ើង

ច ើយ ម្និឲ្យស្ទបសូនយចៅវញិ ។ 
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 ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ព្ទងព់្ត្តស់សមម្តងថា បរសិកទកនុង 
ស្ទសន្លចនះ ញុាាំង នាៈឲ្យចកើត្ ព្បឹងមព្បង ព្បារពធពាយាម្ ផ្សគង
េិត្តទុកោក ់  ត្តាំងពាយាម្មាាំ ចែើម្បញុីាាំង្ម្ទ៌ាំងឡាយជា
អកុសលែោ៏ម្ក មែលម្និទនច់កើត្ច ើង ម្និឲ្យចកើត្ច ើង
បាន ។ ញុាាំង នាៈឲ្យចកើត្ ព្បឹងមព្បង ព្បារពធពាយាម្ ផ្សគងេិត្ត
ទុកោក ់  ត្តាំងពាយាម្មាាំ ចែើម្បលីះបង់្ ម្ទ៌ាំងឡាយ ជា
អកុសលែោ៏ម្ក មែលចកើត្ច ើងច ើយ ។ ញុាាំង នាៈឲ្យចកើត្ 
ព្បឹងមព្បង ព្បារពធពាយាម្ ផ្សគងេិត្តទុកោក ់  ត្តាំងពាយាម្មាាំ 
ចែើម្បញុីាាំង្ម្ទ៌ាំងឡាយ ជាកុសលមែលម្និទនច់កើត្ច ើង ឲ្យ 
ចកើត្ច ើងបាន ។ ញុាាំង នាៈឲ្យចកើត្ ព្បឹងមព្បង ព្បារពធពាយាម្ 
ផ្សគងេិត្តទុកោក ់  ត្តាំងពាយាម្មាាំ ចែើម្បញុីាាំង្ម្ទ៌ាំងឡាយជា
កុសល មែលចកើត្ច ើងច ើយ ឲ្យសថិត្ចសថរ ម្និឲ្យវនិ្លស ឲ្យ
េចព្ម្ើន្ាំទូោយ ឲ្យបរបូិណ៌ជាភចិយាភាព ។ 
 សម្មបបធាន្ម្ ៌ជាេនាល់របស់បុណយចៅកនុងទីចនះ សាំចៅ
ែល់ចសេកតីពាយាម្, ពាយាម្កនុងទីចនះ គឺពាយាម្ត្តម្ផ្សាូវេិត្ត 
ព្បយកត្នម្និឲ្យបាបអកុសល ចកើត្ច ើងកនុងសន្លត ន ។ េាំមណក
ពុទធបរសិកទកែូ៏េគ្នន មែរ ព្ត្ូវមត្មានសម្មបបធាន្ម្ ៌ ឲ្យបានព្គប់ៗ
គ្នន  ចែើម្បជីាព្បចយាជនស៍ព្មាបជ់ីវតិ្ មែលបានចកើត្ម្កច ើយ 
ជាម្នុសេចនះ ចែើម្បមីថរកានូវពូជជាម្នុសេចនះឲ្យបានគងវ់ងេ
ចៅចោកខាងមុ្ខ ។ ច ើយសម្មបបធាន ៤ ចនះ មានស្ទរៈ
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សាំខានខ់ាា ាំងណាស់ សព្មាបពុ់ទធបរសិកទព្គបរូ់ប កនុងការច វ្ើចសេកតី
លអ មានកុសលថាន កទ់ន កុសលថាន កសី់ល កុសលថាន កភ់ាវន្ល
ជាចែើម្ ព្ត្ូវមត្ព្បកបព្ពម្ចោយ សម្មបបធាន្ម្ ៌ ជាេនាល់
សព្មាបទ់បនូ់វេិត្តម្និឲ្យគិត្ ែល់អាំចពើអាព្កក ់ ឲ្យគិត្មត្អាំចពើលអ 
ចពញេិត្តមត្អាំចពើលអ េងច់ វ្ើមត្អាំចពើលអ ចោយស្ទរមត្សម្មបបធាន
្ម្ ៌ជាេនាល់បុណយចនះឯង ។ 

រជើវ្ទេបស់្បុណ្យ 
(ចាកបិ.លេខ ៣៨ ទំព័រ ២៥៩) 

3 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងព់្ត្តស់សមម្តងថា ឥទធិបាទចនះ កាល
មែលបុគគលេចព្ម្ើនែល់ ច វ្ើឲ្យចរឿយៗច ើយ រមម្ងព្បព្ពឹត្តចៅ
ចែើម្បចីេញចាកវែតៈ ច ើយបានែល់ព្ពះនិរវ ន។  
 

ឥទធបិាទោន ៤ យា៉ាវ 
 ១-ឆនទៈ េូលេិត្តព្សឡាញ់កនុងកិេចការចន្លះៗ 
 ២-វេីេិៈ   ពាយាម្ព្បកបកិេចការចន្លះៗ 
 ៣-ចិត្តៈ    យកេិត្តទុកោកក់នុងកិេចការចន្លះម្និោក់្ ុរៈ 
 ៤-វមិោំ  ឧសា ៍ព្ត្ិះរះិពិចារណារកច តុ្ផ្សលកនុងកិេចការ

ចន្លះ  ៗ។ ្ម្ទ៌ាំង ៤ យ៉ាងចនះ កាលចបើមានបរបូិណ៌កនុងសន្លត ន
របស់បុគគលណាច ើយ អាេែឹកន្លាំបុគគលចន្លះ ឲ្យសចព្ម្េ
ព្បចយាជនត៍្តម្ចសេកតីព្បាថាន  មែលម្និ ួសវសិកយ ។ 
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 ម្ា៉ងចទៀត្ពុទធបរសិកទ មែលមានសទធ ច វ្ើបុណយកុសល 
កនុងព្ពះពុទធស្ទសន្ល េងប់ានបុណយកុសលចព្េើនចន្លះ ព្ត្ូវ
ត្ម្រល់ឥទធិបាទទាំង ៤ កនុងខនធសន្លត ន ចទើបបានផ្សលចព្េើន និង
សចព្ម្េព្បចយាជនប៍ាន ព្បសិនចបើខវះអងគណាម្យួចន្លះ កម៏្និ
អាេសចព្ម្េផ្សលព្បចយាជន ៍ត្តម្ព្ត្ូវការបានច ើយ ។ 
 កនុងកាលចន្លះ ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ព្ទងព់្ត្តស់នឹងព្ពះ 
អាននាថា មាន លអាននា បុគគលណាម្យួបានេចព្ម្ើន ឥទធិបាទ្ម្ ៌
៤ បានច វ្ើឲ្យចរឿយៗ ច វ្ើឲ្យែូេជាយាន ច វ្ើឲ្យែូេជាទីចៅ ត្តាំង
ទុកចរឿយៗ សនេាំទុកចផ្សតើម្លអច ើយ កាលចបើបុគគលចន្លះព្បាថាន  
អាេសថិត្ចៅអស់កាលម្យួអាយុកបប  ឬជាងម្យួអាយុកបបក៏
បាន ។ ចនះជាពុទធែីកា មែលព្ពះអងគព្ទងស់មម្តងបញ្ញជ ក ់េាំចរះ
ព្ពះអាននា ព្បាបអ់ាំពីផ្សលព្បចយាជនរ៍បស់ឥទធិបាទ ៤ មែល
បុគគលបានត្ម្រល់ទុកលអច ើយ រមម្ងសចព្ម្េព្បចយាជនក៍នុង
ចោកទាំងពីរ គឺចោកចនះ ១ និងចោកខាងមុ្ខ ១ ជាព្បាកែ ។ 
 

 
 
 

រថាស្សំ្កស្រ ឹត្ប្្ប 
 បិយវាចាមផ្សអម្ពីចរះ  ម្និមាន មងចមាះកនាួលេិត្ត 
 សត្វផ្សងចព្ត្កអរចស្ទម ះសរពិត្  រមួ្រស់ចសន ៍សនិទធិេិត្តចម្ព្តី្ ។ 
 ច តុ្ចនះព្ត្វូចរលរកយទនភ់ាន ់ ម្និមានព្ស្ទល ា្នទ់កលព្កអវី 
 ចោយព្គ្ននម់ត្ចរលរកយសម្ត ី សមម្តងវេីព្បិយវ៍ាចា ។ 

(ចាក្គាថាសសំ្កសរឹត) 
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ជ្វុក្េបស់្បុណ្យ 
(ចាកបិ.លេខ ៣៨ ទំព័រ ៣៥៣) 

3 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងព់្ត្តស់សមម្តងព្បារពធេាំចរះការព្ត្ិះ
រះិរបស់ព្ពះអនុរុទធ ែូចេនះថា ។ ព្គ្នចន្លះឯង ព្ពះអនុរុទធែម៏ាន
អាយុសាំងាំចៅទីស្ទា ត្ ់ ចកើត្បរវិតិ្ករៈ កនុងេិត្តយ៉ាងចនះថា ភកិខុ
ទាំងឡាយឯណានីម្យួ ចបាះបងស់ត្ិបបោា នទាំង ៤ ភកិខុទាំង 
ឡាយចន្លះ ច ម្ ះថា ច វ្ើម្គគែព៏្បចសើរជាែាំចណើ រចៅកានទ់ីអស់
ទុកខ ចោយព្បដព ឲ្យបរបូិណ៌មែរ ។ 

 
ស្តិ្បបដ្ឋា ន ៤ គ្ ឺ

(េមមជាតិ្ជាទោីវំននស្តិ្គួ្េោវំោ)ំ 
3 

 ១-កាយានុបស្សោ សត្ិរឭកពិចារណា នូវកាយជា
អារម្មណ៍ថា កាយចនះព្គ្ននម់ត្ជាកាយប៉ុចណាណ ះ ម្និមម្នជាសត្វ 
ជាបុគគល ជា ខាួនព្បាណ ជាចយើង ជាចគច ើយ ។ 

 ២-រវទោនុបស្សោ  សត្ិពិចារណាចវទន្ល គឺចសេកតីសុខ
ទុកខ ឧចបកាខ ជាអារម្មណ៍ថា ចវទន្លចនះព្គ្ននម់ត្ជាចវទន្លប៉ុចណាណ ះ  
ម្និមម្នជាសត្វ ជាបុគគល ជាខាួនព្បាណ ជាចយើង ជាចគច ើយ ។ 
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 ៣-ចិោត នុបស្សោ   សត្ិរឭកពិចារណាេិត្តមែលចៅ មង 
និងផូ្សរផ្សង ់ ជាអារម្មណ៍ថា េិត្តចនះព្គ្ននម់ត្ជាេិត្តប៉ុចណាណ ះ ម្និ
មម្ន ជាសត្វ ជាបុគគល ជាខាួនព្បាណ ជាចយើង ជាចគច ើយ ។ 

 ៤-េោម នុបស្សោ  សត្ិរឭកពិចារណា្ម្ ៌ជាកុសលមែល
ចកើត្ច ើងជាម្យួនឹងេិត្ត ជាអារម្មណ៍ថា ្ម្ច៌នះព្គ្ននម់ត្ជា្ម្៌
ប៉ុចណាណ ះ ម្និមម្នជាសត្វ ជាបុគគល ជាខាួនព្បាណ ជាចយើង ជា
ចគច ើយ ។ 

ព្ចិាេណានូវស្តិ្បបដ្ឋា ន ៤ ដូ្ចរា  
3 

 បុគគលទាំងឡាយណាកនុងចោកចនះ ពិចារណាច ើញ 
កាយកនុងកាយខាងកនុង មានពាយាម្ចនះ ជាចព្គឿងែុត្កចតត  
កិចលស មានចសេកតីែឹងខាួន មានស្ទម រត្ីកមាច ត្ប់ង ់ នូវអភជិា 
និងចទម្នសេកនុងចោក ។ ពិចារណាច ើញ កាយកនុងកាយ
ខាងចព្ត មានពាយាម្ែុត្កចតត កិចលស ។ ពិចារណាច ើញ
កាយកនុងកាយ ទាំងខាងកនុងទាំងខាងចព្ត មានពាយាម្ជា
ចព្គឿងែុត្កាំចៅកិចលស មានចសេកតីែឹងខាួន មានស្ទម រត្ី កមាច ត្់
បងនូ់វអភជិា និងចទម្នសេ កនុងចោក ។ 
 ការេចព្ម្ើនសត្ិបបោា ន ៤ ព្បការចនះ ព្ត្ូវមានសត្ិ ជាទី
ត្តាំងបាំណងត្តម្ព្បចភទរបស់អារម្មណ៍ ឯព្បចភទរបស់អារម្មណ៍
ចន្លះ ចោកមេកជា ៤ យ៉ាងគ៖ឺ 
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-កាេ   បានែល់រូប ១ 
-រវទោ  បានែល់ការចស្ទយអារម្មណ៍ ១ 
-ចិត្ត   បានែល់ការគិត្ ១ 
-េមម   បានែល់សភាវៈមែលចកើត្ច ើងជាម្យួនឹងេិត្ត ១ 
ការពចិារណាមែលម្កព្បាកែេាំចរះមុ្ខ និងត្តម្្ម្មត្ត

របស់អារម្មណ៍មត្កនុងម្យួព្គ្ន  ៗ ចព្រះជាសញ្ញជ ត្ិរបស់អារម្មណ៍ 
ជាេាំមណកលអ មែលជាទីចពញេិត្តែឹងថា េាំមណកអាព្កក ់ មែល
ម្និជាទីចពញេិត្ត កច៏កើត្ច ើងច ើយ មត្ងសូនយចៅវញិែូេគ្នន
ទាំងអស់ េាំមណកលអេងឲ់្យឋតិ្ចៅយូរ េាំមណកអាព្កកេ់ងឲ់្យ
វនិ្លសចៅវញិចោយឆ្ងបរ់ កស ចទះបីយ៉ាងណាកច៏ោយ ចកើត្
ច ើងច ើយ កសូ៏នយចៅវញិែូេគ្នន  កិរយិាបចណាត យសត្ិ ែឹង
ែល់អារម្មណ៍ ែូចេនះចៅថា សត្ិបបោា ន្ម្ ៌ ជាជព្ងុករបស់ 
បុណយ ចោយមានសត្ិត្តាំងចៅភាជ បក់នុងអារម្មណ៍ជានិេច ម្និឲ្យ
ភាា ាំងចភាេែូចចាន ះឯង ។ ព្គបឥ់រយិាបថទាំងអស់ កនុងចពលចយើង 
ព្បព្ពឹត្តច វ្ើអវមី្យួ  កនុងម្ហាសត្ិបបោា នសូព្ត្ ចោកចរលថា 
អនកេចព្ម្ើនសត្ិបបោា ន ព្ត្ូវព្បកបចោយអងគ ៣ គឺ ស្តិ្ ១      
ស្មបជញ្ញ ៈ ១ វេីេិៈ ១ ចទើបអាេញុាាំងអភជិា និងចទម្នសេ
ចេញអាំពីខនធសន្លត ន ។  

3 
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្បឡាេេបស់្បុណ្យ 
3 

 ព្បឡាយ ឬ សាឹងសព្មាប ូ់រនូវបុណយកុសលចន្លះ មាន 
៤ យ៉ាងគ ឺ៖ ព្ពះពុទធ, ព្ពះ្ម្,៌ ព្ពះសងឃ, អរយិម្គគអងគ ៨, ្ម្ ៌
៤ យ៉ាងចនះ ន្លាំឲ្យ ូរម្កនូវបុណយកុសល។ ចបើម្និមាន្ម្ ៌៤ 
យ៉ាងចនះចទ កម៏្និមានអនកណាច វ្ើបុណយ ច វ្ើទន រកាសីល   
មែរ។ ្ម្ ៌៤ យ៉ាងចនះ ទុកែូេជាព្បឡាយ សព្មាប ូ់រទឹកចៅ
រកសមុ្ព្ទ កយ៉៏ាងចន្លះមែរ។ 

 
រ ម្ ោះេបស់្បុណ្យ 

3 
 ច ម្ ះរបស់បុណយ មានចព្េើនយ៉ាងណាស់ មត្កនុងទីចនះ 
សូម្ចលើកយកនូវ ច ម្ ះរបស់ បុណ្យ ម្និមានអវីែដទចព្តអាំពី
ចសេកតីសុខ ចសេកតីេចព្ម្ើនចន្លះច ើយ ែូេមានព្ពះគ្នថា កនុង
្ម្មបទកថា ថា សុ្រោ បុញ្ញ ស្ស ឧចចរយា ការសនេាំបុណយ 
រមម្ងន្លាំម្កនូវចសេកតីសុខ ។ 
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ក្ោល វំេបស់្បុណ្យ 
3 

បុណយកុសល ការសនេាំព្បកបចោយបញ្ញញ  មែលមាន
កមាា ាំងខាា ាំងចៅបាន ម្និមម្នចយើងអនកច វ្ើឲ្យខាា ាំង ច វ្ើឲ្យចព្េើន
ចន្លះចទ មាន្ម្ច៌ វ្ើឲ្យមានកមាា ាំង ចន្លះមាន្ម្ ៌ ៥ យ៉ាងគ ឺ   
ពល្ម្ ៌៥, ស្ទាធ ព្ល្យៈ, ស្តិ្ព្ល្យៈ, វេីេិព្ល្យៈ, ស្ោេពិ្ល្យៈ, 
បញ្ញញ ព្ល្យៈ បុណយកុសល ថាន កសី់ល ថាន កទ់ន ថាន កភ់ាវន្ល 
អាព្សកយ ្ម្ ៌៥ យ៉ាងចនះមែរ ចបើឥត្្ម្ ៌៥ យ៉ាងចនះចទ បុណយ
កុសលកច៏ខាយកមាា ាំងមែរ ចព្បៀបែូេម្នុសេសត្វ មែលអត្់
អាហារ ចត្ើមានកមាា ាំងខាា ាំងចៅបានមែរឬចទ វាម្និអាេមាន
កមាា ាំងចៅបានចទ យ៉ាងណាម្ញិ បុណយកុសលកែូ៏ចចាន ះមែរ។ 
 

វបិាក្េបស់្បុណ្យ 
3 

 បុណយទាំងអស់សុទធមត្មានវបិាក កាលណាចគច វ្ើបុណយអវី 
កច៏ោយ វបិាករបស់បុណយរមម្ងចកើត្ច ើងព្គបច់ពលមែលចគច វ្ើ 
ចព្រះបុណយជាត្ួកម្ម វបិាកជាត្ួផ្សល បុណយ-បាបនិងកម្ម ឬ
កុសលកម្ម-អកុសលកម្ម សព្មាបច់ព្បើសព្មាបផ់្លា ស់បតូរគ្នន បាន ។ 
ែូេចនះ ម្និមានកម្មណា មែលច វ្ើកនុងដថាចនះ ដថាមសអកច ើង ចទើប 
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មានវបិាកចន្លះចទ ។ កនុងចរឿងចនះ ចបើជាច វ្ើចសេកតីចព្បៀបច្ៀប 
ឧបមា ចែើម្បឲី្យងាយយល់ចន្លះ ចព្គឿងព្បោបឬ់ម្ច្ាបាយ 
ទាំងឡាយមាន រូបកាយ, េិត្តវញិ្ញញ ណ,រកយសម្ត,ីព្ទពយសម្បត្តិ, 
។ល។ ចោកទុកែូេជាត្ួព្ត្ត ចបាះឬការចបាះ គឺកិរយិាចាប់
ចលើកនូវត្ួព្ត្តសងរត្ ់ ឬេុេ ឬផ្សអឹបចៅចលើដផ្សាព្កោស ឬដផ្សាសាំពត្ ់
ចោកទុកែូេជាបុណយ ឬកម្ម ។ ស្ទន ម្ មែលចកើត្មានច ើងចាក
ត្ួព្ត្ត,ចាកការចបាះ ចោកទុកែូេជាវបិាក ។ វបិាកដនបុណយ 
បានែិត្ជាស្ទន ម្ ឬបានេុេជាេាំណុេចៅចលើ ្ម្មធាតុ្ម្យួ ចៅ
ថា វញិ្ញញ ណ ឬ េិត្ត ។ ស្ទន ម្ចនះ ជាបច់ៅរ ូត្អស់រយៈកាល  
ែម៏វង ែរបណាម្នុសេចយើងម្និទនប់ាន សចព្ម្េព្ពះនិរវ ន 
ែរបចន្លះ ស្ទន ម្ចន្លះម្និបាត្ម់្និរលុបច ើយ ។ ចោយអាព្សកយ
ច តុ្ចនះ  ចទើបម្នុសេជិត្ស្ទា ប ់មាន ក់ៗ មត្ងចកើត្និម្តិ្តទាំងឡាយ 
៣ គឺ ក្មម,ក្មមនមិិត្ត,គ្តិ្នមិិត្ត ។ ចនះចព្រះច តុ្អវី ? ចព្រះ
ស្ទន ម្របស់បុណយ ឬ បាប បានឲ្យផ្សលម្តងចទៀត្ កនុងចពលមែល
វញិ្ញញ ណ ឈ្បទ់ទួលស្ទគ ល់កនុង កិរយិាទាំងឡាយ ៥ គឺ ប្ភ្ាក្, 
្ត្រចៀក្, ្ចមុោះ, អណាត ត្, កាេ ។  
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កាេរេវ ើបុណ្យ 
3 

ការច វ្ើបុណយម្កពី ៣ ម៉ាត្ ់គឺ កាេ+រេវ ើ+បុណ្យ 
 ការ (ន) រកយសព្មាបច់ព្បើោកខ់ាងចែើម្រកយ មែលជា
កិរយិាសពាចផ្សេងៗ ចែើម្បចី វ្ើឲ្យចៅជាន្លម្សពា ែូេជា សាំពះ (កិ) 
ការសាំពះ, ច វ្ើចៅជា ការច វ្ើ ជាចែើម្ ។ 
 ការព្បព្ពឹត្តច វ្ើចសេកតីលអព្គបម់បបយ៉ាង មានការច វ្ើចៅ
ត្តម្ផ្សាូវកាយ ផ្សាូវវាចា និងផ្សាូវេិត្ត មែលជាព្បចយាជនែ៍ល់ខាួន 
និងអនកែដទ ចោយមានអចោភៈ អចទសៈ អចមា ៈ ជាច តុ្ 
ចៅថាច វ្ើបុណយ ។ បុណយចនះជាកុសលជាត្ិ មានអបបមាទៈ 
ចសេកតីម្និព្បម សច វ្ស (ម្និចភាេខាួន) ជាសមុ្ោា ន ជាច តុ្
ន្លាំឲ្យចកើត្បុណយ ។  
 -រត្ើកាេរេវ ើបុណ្យោមវេិ ីឬ ផលូវណាខលោះ ? 
 ការច វ្ើបុណយ គឺចគអាេច វ្ើបានចព្េើនមបប ចព្េើនយ៉ាង
ណាស់ ប៉ុមនតកនុងនកយចនះ សូម្ចលើកមត្ការច វ្ើបុណយត្តម្ផ្សាូវបី 
ចព្រះថាម្នុសេចយើងមាន ក់ៗ  ខឹងកតី សអបក់តី ព្សឡាញ់កតី ចពញេិត្ត 
កតី ច វ្ើបាបកតី ច វ្ើបុណយកតី គឺមត្ងមត្បចញ្ចញនូវទចងវើររបស់ខាួនត្តម្ 
ផ្សាូវទាំងបីចនះ ។ ផ្សាូវទាំងបីមានអវីខាះ ? គផឺលូវកាេ ១ ផលូវវាចា 
១ ផលូវចិត្ត ១ ។ 
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 -កាេរេវ ើបុណ្យោមផលូវកាេ  
 ការឈ្បច់បៀត្ចបៀន ច វ្ើម្នុសេសត្វឲ្យបានទទួលទុកខ
លាំបាកកាយ លាំបាកេិត្ត ឈ្បផ់្លត េប់ងជ់ីវតិ្ម្នុសេ សត្វ ឲ្យ
ឃាា ត្ការរស់ចៅ ចែើម្បមីត្ចសេកតីសុខខាួនឯង ឬ អនកែដទ, ឈ្ប ់
 ចបាក លួេព្ទពយសម្បត្តិអនកែដទ ម្និព្បព្ពឹត្តខុសនឹងព្បពនធកូន 
អនកែដទ ចរៀនរកវ ិ្ ីអបរ់ ាំកាយ ចបើេិត្ត និងវាចាេង ់កាយថាកុាំេង ់
ចនះចៅថា ច វ្ើបុណយផ្សាូវកាយ ថាា ក់្សី្ល្យ ។ សូម្បកីារអបរ់ ាំ ស្ទង
ខាួន ឲ្យជាម្នុសេមានកិរយិាមារយាទលអ ដថាថនូរ មានចសេកតីចេះ 
ែឹង កច៏ៅថា រេវ ើបុញ្ញ ក្មម ។  
 

 ការជួយ ទាំនុកបព្ម្ុងបចព្ម្ើមាត្តបិត្ត ចោយវ ិ្ ីជួយ ព្គប់
មបបយ៉ាង ឲ្យចោកបានព្សួលផ្សាូវកាយ ផ្សាូវេិត្ត ឬបចងាអ នខាួនជា 
ពុទធបរសិកទ ជួយ ទាំនុកបព្ម្ុងេិញ្ច ឹម្ព្ពះសងឃ អនកព្ទព្ទងគុ់ណ 
្ម្ ៌ ចោយព្បត្ិបត្តិ្ម្វ៌និកយ ត្តម្ពុចទធ វាទ ជួយ ម្នុសេកម្េត្ ់
ឥត្ទីពឹង ចគ្នរពព្បត្ិបត្តិេាំចរះព្ត្កូលចរៀម្េបង ចាស់ព្ពឹទធ ចារយ 
ច វ្ើអនកែដទទទួលបានចសេកតីសុខ ចេះទាំនុកបព្ម្ុងេិញ្ច ឹម្ខាួន 
ឯង និងព្បពនធកូន ឲ្យបានចសេកតីសុខ ចោយចសេកតីម្និចោភ 
ម្និចព្កា្ ម្និវចងវងជាច តុ្ ចនះចៅថា រេវ ើបុណ្យផលូវកាេ 
ថាា ក់្ទាន ។ 
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 ការបចងាអ នកាយ ជួយ ច វ្ើកិេច្ុរៈអនកែដទ ព្គួស្ទរ ភូម្ពិ្សុក 
សងគម្ជាម្យួគ្នន  ចោយចម្ត្តត ករុណា ។ ចបើជនព្បុសព្សីណា 
មានកិេច្ុរៈ ឬ មានទុកខ្ុរៈអវីម្យួចកើត្ច ើង ែូេជាឈ្ចឺាប ់ ឬ 
អគគីភកយ ច ះផ្សាះជាចែើម្ បានខវល់ខាវ យជួយ ចម្ើលមថទាំ ចោយ
រកឱសថ (ថាន ាំមកជាំងឺ) រកព្គូចពទយជួយ ពាបាលបាំបាត្ជ់ាំងឺទាំង
ចន្លះ និងចោះទុកខ្ុរៈព្គបម់បបយ៉ាង ជាឧបាយជួយ សព្មាល 
ជួយ ចោះព្ស្ទយទុកខ សមម្តងកាយស្ទម្គគី ចស្ទម ះសរេាំចរះគ្នន  
ទាំងទីេាំចរះមុ្ខ ទាំងទីកាំបាាំងមុ្ខ ចនះកច៏ៅថា រេវ ើបុណ្យផលូវ 
កាេថាា ក់្សី្ល្យផវ ថាា ក់្ទានផវ ។ 
 កាលចបើចនឿយណាយ្ុញព្ទន ់ េាំចរះកាម្មែលជា
ចព្គឿងេងសត្វ ឲ្យចៅព្េ ូកព្េ ាំ ចៅវកឹវរកនុងពួកព្កុម្ ច ើយ 
ចគេចេៀសចេញចាកពួកចៅរកទីស្ទា ត្ ់ ចៅអបរ់ ាំកាយអបរ់ ាំេិត្ត 
ចោយឥរយិាបថទាំង ៤ ណាម្យួ មានការចែក ចែើរ ឈ្រ អងគុយ 
ត្តាំងស្ទម រត្ីេចព្ម្ើនសមា្ិ ចោយការច វ្ើសម្ថៈកតី វបិសេន្លកត ី
ចែើម្បឲី្យសាបក់ាយសាបេ់ិត្ត ចន្លះចៅថា រេវ ើបុណ្យផលូវកាេថាា ក់្
ភាវោ ។ 
 

 -កាេរេវ ើបុណ្យផលូវកាេស្ោគ ល់្យដូ្ចរមតច ? 
 ម្នុសេច វ្ើបុណយផ្សាូវកាយ ចយើងពុាំចាាំបាេប់ញ្ញជ កថ់ា រូបអនក 
ចនះ ឬអនកចន្លះចទ សូម្ពិនិត្យចម្ើលចោយយកេិត្តទុកោក ់ចាប ់
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ត្តាំងអាំពីខាួនចយើងជាចែើម្ចៅ គងព់្ជាបបានកនុងចរឿងច វ្ើបុណយ ផ្សាូវ
កាយ ចោយខាួនឯងជាព្បាកែ ។ ចបើកាលណាខាួនចយើង មាន
កាយស្ទអ ត្លអ មានកាយព្បព្ពឹត្តចៅព្បកបចោយព្បចយាជនខ៍ាួន 
និងអនកែដទ ម្និបះ៉រល់សិទធិចសរភីាពខាួនឯង និងអនកែដទ ជា 
កាយព្បកបចោយសុេរតិ្ ចពលចន្លះ ខាួនចយើងកាំពុងច វ្ើបុណយ 
ផ្សាូវកាយច ើយ មានបុណយជាច តុ្ ព្ពម្ចោយផ្សល ។ 
 -កាេរេវ ើបុណ្យោមផលូវកាេ បានអានសិ្វសដូ្ចរមតច ? 
 អានិសងេ គឺសាំចៅយកចសេកតីសុខកាយ សុខេិត្ត ចកើត្
អាំពីចសេកតីលអព្គបម់បបយ៉ាង មែលខាួនបានច វ្ើច ើយ មេកជាពីរ 
យ៉ាងគឺ សុខផ្សាូវកាយ ១ សុខផ្សាូវេិត្ត ១ ។ សុខផ្សាូវកាយ បាន
ែល់កាយចៅជាសុខ ចោយពុាំមានអនកែដទចបៀត្ចបៀន ច វ្ើទុកខ 
ចទស ចោយការចាបេ់ង  ុាំឃាាំងវាយែាំ ចជរសតីបចន្លា ស ឬ 
ព្បហារជីវតិ្ច ើយ ។ សុខផ្សាូវេិត្ត បានែល់េិត្តសាបច់សាៀម្ ចព្រះ 
ថា ្ម្មជាត្ិរបស់េិត្តែូេជាសត្វស្ទវ  ម្និងាយអបរ់ ាំច ើយ មត្
យ៉ាងណា ចយើងព្ត្ូវពាយាម្អបរ់ ាំ ែូេជាចគបចន្លា សចយើងចោយ 
ការចជរសតី ចយើងព្ត្ូវគិត្សិនថា ចគចជរសតីចន្លះព្ត្ូវចទ ចបើព្ត្ូវែូេ
ចគថា ចយើងចរៀនមកត្ព្ម្ូវភាា ម្ ចបើចគបចន្លា សចន្លះខុស រកវ ិ្ ីចែើរ 
ចេញសិន ចន្លះនឹងច វ្ើឲ្យេិត្តសាប ់ ពុាំភកយបារម្ភអាំពីអវីទាំងអស់
ចនះជាអានិសងេដនការច វ្ើបុណយផ្សាូវកាយ ។   
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 -កាេរេវ ើបុណ្យផលូវវាចា 
 ការម្និនិយាយភូត្ភរកុ ក ចបាកព្បាសអនកែដទ ចោយ 
រកយសម្ត ី ម្និនិយាយញុះញងស៊់កចសៀត្ ម្និនិយាយសម្ត ី
អាព្កក ់ ព្ទចគ្នះចបាះចបាក ចជរព្បចទេ ម្និនិយាយសម្តឥីត្ 
ព្បចយាជន ៍ ចោយចសេកតីម្និចោភ ម្និចព្កា្ខឹង ម្និវចងវងជា 
ច តុ្ ចនះចៅថា រេវ ើវាចាថាា ក់្សី្ល្យ ។ 
 

 ការចរលសរចសើរ ព្ពះគុណដនឧត្តម្បុរស មានព្ពះពុទធ 
ព្ពះ្ម្ ៌ ព្ពះសងឃ និងគុណមាត្តបិត្តជាចែើម្ ឬនិយាយទូន្លម ន 
មណន្លាំពនយល់អនកែដទ ឲ្យស្ទគ ល់ខុសព្ត្ូវ បាប-បុណយ គុណ
ចទស និងឲ្យស្ទគ ល់អាំចពើមែលជាព្បចយាជន ៍ និងម្និមម្នជា 
ព្បចយាជន ៍ ទាំងជួយ បងាា ត្ប់ចព្ងៀនវជិាជ លអព្គបម់បបយ៉ាង ត្តម្ 
ខាួនចេះែឹង មែលជាវជិាជ ព្បាសចាកចទស ម្និោកោ់ម្ទុក 
ការច វ្ើព្បចយាជនែ៍ល់ខាួន និងអនកែដទ ចោយសម្តទីាំងចនះ ចៅ
ថា រេវ ើបុណ្យវាចាថាា ក់្ទាន ។ 
 ពិចសស បានព្បាបឧ់បាយផ្សាូវការេិញ្ច ឹម្ព្ត្ូវ (សមាម អាជីចវា) 
ចរលរកយចពេនព៍្ត្ូវ (សមាម វាចា) ការជួយ មណន្លាំទាំងចន្លះ 
ព្ត្ូវព្បកបចោយចម្ត្តត ករុណា ទាំងទីេាំចរះមុ្ខ ទាំងទីកាំបាាំងមុ្ខ 
ចនះចៅថា រេវ ើបុណ្យវាចា ថាា ក់្សី្ល្យផវ ថាា ក់្ទានផវ ។ 
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 កាលបុរសស្រសតីទាំងឡាយ ចេះអបរ់ ាំវាចា ម្និនិយាយរកយ 
ចរយរយឥត្ព្បចយាជនក៍នុងពួកព្កុម្ ច ើយចគេចេៀសចាកចៅ 
រកទីស្ទា ត្ ់ ចៅអបរ់ ាំកាយ អបរ់ ាំេិត្ត ចោយការចែក ចែើរ ឈ្រ 
អងគុយ ត្តាំងស្ទម រត្ី បរកិម្មភាវន្ល បទកម្មោា នណាម្យួត្តម្គ្នប ់
េិត្ត ជាឧចបាយទបអ់ារម្មណ៍ឲ្យ នឹងចៅមត្ម្យួ ចែើម្បឲី្យបាន
ទទួលចសេកតីសាប ់ (សមា្េិតិ្ត) ទាំងកមាា ាំងឲ្យពនាឺែល់បញ្ញញ  
ចនះចៅថា រេវ ើវាចាថាា ក់្ភាវោ ។ 
 -កាេរេវ ើបុណ្យផលូវវាចាស្ោគ ល់្យដូ្ចរមតច ? 
 ម្នុសេច វ្ើបុណយផ្សាូវវាចា ចយើងពុាំចាាំបាេេ់ងអុលបញ្ញជ កថ់ា រូប
អនកចនះ ឬរូបអនកចន្លះច ើយ ព្ត្ូវចរៀនចម្ើលចោយ មត្េ់ត្ ់ ចាប ់
ត្តាំងអាំពីខាួនចយើងជាចែើម្ចៅ ។ ចបើកាលណា ខាួនចយើងមានសម្ត ី
ព្បព្ពឹត្តចៅព្បកបចោយព្បចយាជនែ៍ល់ខាួន និងអនកែដទ មាន
វាចាស្ទអ ត្លអ ម្និចរលចៅឲ្យអនកែដទ មានទុកខចព្រះមត្សម្ត ី
កុ ក ឬម្និលអ ជាសម្តពីិសពុាំខាន ។ ែូចេនះ ចយើងព្ត្ូវនិយាយ 
មត្រកយពិត្ រកយព្ត្ង ់រកយសេចៈ គឺកាំពុងច វ្ើបុណយផ្សាូវវាចា រនោះ
ជារហតុ្ោគ ល់្យបុណ្យ ្ព្មរដ្ឋេផល្យ...។  
 -កាេរេវ ើបុណ្យផលូវវាចាបានអានសិ្វសដូ្ចរមតច ? 
 អានិសងេសាំចៅយកចសេកតីសុខព្សួល ព្ត្ជាកក់ាយ
ព្ត្ជាកេ់ិត្ត ចកើត្អាំពីចសេកតីលអព្គបម់បបយ៉ាង មែលបាននិយាយ 
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រេួច ើយ សុខផ្សាូវកាយ ចៅថាកាេិក្សុ្ខ, សុខផ្សាូវវាចា ចៅ
ថា វាចិក្សុ្ខ, សុខផ្សាូវេិត្ត ចៅថាមោេិក្សុ្ខ ។ 
 -កាេរេវ ើបុណ្យផលូវចិត្ត 
 ការម្និគយគន ់ រ ាំដពសម្ាងឹេងប់ានព្ទពយសម្បត្តិអនកែដទ 
ម្និេងេិត្តគុាំគួនពាបាទ ព្បទូសរ៉យអនកែដទ, ម្និយល់ខុស 
ចាកគនាង្ម្ ៌ចោយចសេកតីម្និចោភ ម្និចព្កា្ខឹង ចភាេវចងវង 
ជាច តុ្ ចនះចៅថា រេវ ើបុណ្យផលូវចិត្ត ។ 
 ចិត្ត ំ គុ្ត្ត ំ សុ្ោវហ ំ េិត្តមែលបុគគលទូន្លម នបានលអច ើយ 
រមម្ងច វ្ើឲ្យខាួនឯង និងអនកែដទ ទទួលបានចសេកតីសុខ ចព្រះថា 
េិត្តអាេផ្សតិត្ជាបទ់ាំងអារម្មណ៍លអ និងអាព្កក ់។ កាលណាបុរស 
ស្រសតីទាំងឡាយអបរ់ ាំេិត្ត ចោយឥរយិាបថទាំង ៤ ណាម្យួ បាន 
លអច ើយ ពិចារណាច ើញសចងវគ្ម្ ៌ មានបញ្ញញ ភាសឺ្ទវ ង ឲ្យជា 
េិត្តរេួចាកម្នាិលព្គបម់បបយ៉ាង ជាេិត្តគួរែល់ម្គគផ្សល ចនះចៅ 
ថា រេវ ើបុណ្យផលូវចិត្តថាា ក់្ភាវោ ។ 
  -កាេរេវ ើបុណ្យផលូវចិត្តស្ោគ ល់្យដូ្ចរមតច ? 
 បុណយត្តម្ផ្សាូវេិត្ត ពុាំបានបញ្ញជ កថ់ា រូបអនកចនះ ឬ រូបអនក 
ចន្លះចទ កពុ៏ាំបាេព់្បាបអ់នកែដទថា េិត្តចយើងលអ គ្នម នគាំនុាំគាំកនួ ឬ 
ព្បចសើរជាងអនកែដទច ើយ គឺសចងរត្ចម្ើលខាួនឯង ព្គបឥ់រយិាបថ 
និងទចងវើរមែលខាួនបានច វ្ើ គឺព្បកបចោយម្ចន្លសុេរតិ្ ឬ ម្ចន្ល-
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ទុេចរតិ្ ។ ឧទ រណ៍ បុគគល «ក» ខឹងនឹងបុគគល «ខ» សូម្បី
គ្នត្ម់្និនិយាយកច៏ោយ មត្េិត្តរបស់គ្នត្ ់ បានបចញ្ចញកាំ ឹង 
ត្តម្ផ្សាូវកាយ វាចា ពុាំខាន ។ 
 ព្ពះករុណា ញាត្ិចញាម្ អាេច វ្ើការពិចស្ទ្ចម្ើលថា ចត្ើ
ពិត្ឬចទ យ៉ាងណាម្ញិ េិត្តបុណយ គឺជាេិត្តព្ត្ជាក ់ េិត្តសាប ់
ម្និព្បកបចោយចោភៈ ចទសៈ ចមា ៈ ព្បចោយបញ្ញញ  ចយើង 
ស្ទគ ល់បានថា បុណ្យជារហតុ្ ព្ពម្ចោយផ្សល...។ 
 ម្នុសេព្ត្ូវមត្មានេិត្តលអ មានគាំនិត្លអ មានេិត្តព្បកប 
ចោយចម្ត្តត  ករុណាែល់ម្នុសេផ្សងគ្នន  ឬែល់សពវសត្វទូចៅ
ព្គបច់វោ ចព្រះអនកមានេិត្តលអ រមម្ងច វ្ើឲ្យជាទីព្សឡាញ់ រប ់
អានចគ្នរពបូជារបស់ម្នុសេ និងចទវត្តទាំងឡាយ ទាំងអាេ   
ផ្សតល់ចសេកតីសុខេចព្ម្ើនែល់ខាួន និងអនកែដទបាន ។ 
 ឥេ រោទតិ្ របចច រោទតិ្ ក្ត្បុរញ្ញញ  ឧភ្េត្ថ រោទតិ្ 

រោ រោទតិ្ រោ បរោទតិ្  ទោិវ  ក្មមវសិិ្ទធ ិមត្តរោ ។ 
 បុគគលអនកច វ្ើបុណយរមម្ងរកីរយកនុងចោកទាំងពីរ គឺរកីរយ 
កនុងចោកចនះ ១ រកីរយកនុងចោកខាងមុ្ខ ១ បុគគលចន្លះ 
រមម្ងរកីរយព្សស់ព្ស្ទយ ចព្រះច ើញអាំចពើបរសុិទធរបស់ខាួន ។ 

 -កាេរេវ ើបុណ្យផលូវចិត្តបានអានសិ្វសដូ្ចរមតច ? 
 អានិសងេសាំចៅយកចសេកតីសុខផ្សាូវេិត្ត ចកើត្អាំពីេិត្តស្ទអ ត្ 
បរសុិទធលអ មែលខាួនបានអបរ់ ាំរេួច ើយ បានផ្សាយទូចៅែល់



បុញ្ញបទីប                                         ផ្សាយចេញពីវត្តព្ពះពន្លា  

 -31-  

សពវសត្វ ។ សុខផ្សាូវេិត្ត បានែល់េិត្តសាប ់េិត្តរកីរយ ឥត្ញាប ់
ញករ ចោយរលកចោក្ម្ទ៌ាំងឡាយ ជាេិត្តព្បាសចាក្ូលី 
ចរលគឺ រគៈ ចទសៈ ចមា ៈ ច ះរលកនុងអារម្មណ៍ ចនះជា 
អានិសងេដនការច វ្ើបុណយផ្សាូវេិត្ត ។ 

 

នេិកិ្ណ្ឌ សូ្្ត្ ក្ណំ្ប់្ទព្យគ្បុឺណ្យ 
.(៥២ទំព័រ ១៥ និង អ ងកថាចាកបិ)   

3 
 បានឮម្កថា កនុងព្កុងស្ទវត្ថី មានកុែុម្ពកីម៍ាន ក ់ជាអនកមាន
ព្ទពយសម្បត្តិសតុកសតម្ភចព្េើន គ្នត្ជ់ាម្នុសេមានចសេកតីព្ជះថាា
េាំចរះព្ពះរត្នព្ត្កយព្គបព់្គងផ្សាះ ចោយទឹកេិត្តព្បាសចាកចសេកតី
កាំណាញ់។ មានសម្កយម្យួ កុែុម្ពកីក៍ាំពុងថាវ យទនែល់ព្ពះ
ភកិខុសងឃ មែលមានព្ពះសមាម សម្ពុទធជាព្បធាន ព្ស្ទបម់ត្ចពល
ចន្លះ ព្ពះរជាមានរជបាំណងព្ត្ូវការសម្បត្តិ ចទើបបញ្ញជ រជ
បុរសមាន ក ់ ឲ្យេូលចៅកានស់ាំណាក ់ របស់គ្នត្ច់ោយព្ពះរជ 
ត្ព្មាស់ថា មនន្លយ ! អនកេូលចៅន្លាំកុែុម្ពកី ៍ ច ម្ ះចនះម្ក ។ 
រជបុរសមាន កច់ន្លះ កច៏ៅព្បាបកុ់ែុម្ពកីច៍ន្លះឯងថា មាន លកុែុម្ពកី ៍
ព្ពះរជាអចញ្ជ ើញអនក។ កុែុម្ពកីម៍ានេិត្តព្បកបចោយគុណ មាន
សទធ ជាចែើម្ កាំពុងអងាគ ស )ថាវ យេងាា ន់(  ែល់ភកិខុសងឃ មាន
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ព្ពះសមាម សម្ពុទធជាព្បមុ្ខ ចទើបចរលត្បចៅវញិថា មាន លរជ
បុរសអនកេូលចៅមុ្នសិនេុះ េាំមណកខាុ ាំនឹងចៅគ្នល់ព្ពះរជា 
ចៅចពលខាងចព្កាយ ចព្រះខាុ ាំជាបរ់វល់កបក់ាំណបព់្ទពយ កនុងខណៈ
ចនះសិន។ ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងច់ស្ទយចព្សេច ើយ ែកព្ពះ 
សថចេញចាកបាត្ ចែើម្បសីមម្តងបុញ្ញសម្បទព្ត្តស់   និ្ិ 

)កាំណប់( ទុកចោយបរម្ត្ថ ចទើបព្ទងព់្ត្តស់គ្នថាទាំងចនះថា៖ 
 ក្ / ក្ប់្ទព្យេមមោទុក្ 
 នេិ ឹនរិេតិ្ បុេរិោ គ្មពរីេ ឧទក្នត ិអរត្ថ កិ្រចច ស្មុបបរនា។ 
បុរសកបក់ាំណបព់្ទពយ ទុកកនុងទីចព្ៅជាទីបាំផុ្សត្ដនទឹក ចោយគិត្
ទុកថា កាលចបើកិេចទាំងឡាយ ចកើត្ច ើងច ើយ។ 

អដ្ាក្ថា 
 បទថា នេិ ិ )កាំណបព់្ទពយ(  មាន៤ គឺថាវេនេិិ ១ ជវគមនេិ ិ១ 
អវគស្មនេិ ិ១ អនុរមកិ្នេិ ិ១។  
 មម្នពិត្ បុរសរូបចន្លះ កបក់ាំណបព់្ទពយទុក កច៏ែើម្ប ី
ព្បចយាជនយ៉៍ាងចនះថា កាលចបើករណីយកិេចណាម្យួ ន្លាំម្ក 
នូវព្បចយាជនច៍កើត្ច ើង កាំណបព់្ទពយចនះឯង មុ្ខនឹងជាព្បចយាជន ៍
ជួយ អាត្តម អញចែើម្បសីចព្ម្េដនកិេចរបស់អញចន្លះ។ 
 ខ/ ្ទព្យេ ំរដ្ឋោះចាក្ភ័្េទាវំឡាេ  
 ព្ពះមានព្ពះភាគ កាលព្ទងស់មម្តងែល់ព្បចយាជន ៍ដនការ 
កបក់ាំណបព់្ទពយែូចេនះច ើយ លុះព្ទងស់មម្តងការព្បាថាន  ជួប
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ព្បចយាជន ៍ឥ ូវចនះ ចែើម្បសីមម្តងបាំណងដនការចជៀសវាង របស់
មែលម្និជាព្បចយាជន ៍ចន្លះចទើបព្ត្តស់ថា៖ អោថ េ រម ភ្វសិ្សតិ្ 
រាជរោ វា ទុេតុ្តស្ស រចាេរោ បទីឡិត្ស្ស វា ឥណ្ស្ស វា     
បរោកាខ េ ទុព្ភរិក្ខ អាបទាសុ្ វា ឯត្ទោថ េ រោក្ស្ម ឹ នេិ ិោម 
នេិេិយតិ្ ។ កាំណបម់ែលព្ត្ូវពួកបចាឆ ម្ពិ្ត្ ចរលបងារ េន់ឹងបាន
រ ាំចោះខាួនចេញចសតេ ឬ ព្ត្ូវចចារចបៀត្ចបៀន នងឹបានរ ាំចោះខាួន
ចេញពីចចារ នឹងបានរ ាំចោះបាំណុល  ចពលមានទុរភកិេ កនុងកាល
អនតរយទាំងឡាយចនះ ្ម្មត្តកាំណបព់្ទពយ មែលចគកបទុ់កកនុង
ចោក ចែើម្បពី្បចយាជនច៍នះឯង។ 
 គ្/ ្ទព្យមិនស្្ោប់អាក្ឥត្បុណ្យ 
 ឥ ូវចនះចព្រះមត្កាំណបព់្ទពយបុណយចន្លះ សូម្បបុីរសចន្លះ 
កបទុ់កចោយលអយ៉ាងចនះ ច ើយរមម្ងអាេឲ្យសចព្ម្េចសេកតី 
ព្បាថាន ែល់អនកមានបុណយមត្ប៉ុចណាណ ះ ។ េាំមណកឯអនកឥត្បុណយ 
វញិចន្លះ ម្និអាេឲ្យសចព្ម្េព្បចយាជន ៍ គឺព្ទពយចន្លះបានច ើយ 
កាលព្ពះអងគព្ទងស់មម្តងព្បចយាជន ៍ ចទើបព្ត្តស់ថា៖ ោវស្ស ុ 
នហិិរោ ស្រោត  គ្មពរីេ ឧទក្នតរិក្ ន ស្រពាវ  ស្ព្វទារេវ ត្ស្ស 
ត្ ំ ឧបក្បបតិ្។ កាំណបម់ែលបុគគល កបក់នុងទីចព្ៅមានទីបាំផុ្សត្ 
ទល់នឹងទឹកែល់ចមាា ះច ើយ កាំណបព់្ទពយទាំងអស់ចន្លះ កម៏្និ 
សចព្ម្េែល់បុគគលចន្លះ សពវកាលចទ។ 
 ឃ/ ក្ណំ្ប់្ទព្យេមមោអាចេកិំ្ល្យរៅកាន់ឱកាស្រផសវ 
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 ព្ពះមានព្ពះភាគ លុះព្ត្តស់គ្នថា ថា ន ស្រពាវ  ស្ព្វទា 
រេវ ត្ស្ស ត្ ំឧបក្បបតិ្ យ៉ាងចនះច ើយ។ ឥ ូវចនះ ព្ពះអងគ
កាលនឹងព្ទងស់មម្តងច តុ្ មែលម្និឲ្យសចព្ម្េជា ព្បចយាជន៍
ចទើបព្ត្តស់ថា៖ នេិ ិវា ឋាោ ចវតិ្ វាស្ស វមុិេេ តិ្ ោរ វា 
អបោរមនត ិេកាខ  វាបិ ហេនត ិន ំអបបិយា វាបិ ទាយាទា ឧទធេនត ិ
អបស្សរោ េទា បុញ្ញ ក្ខយា រហាតិ្ ស្ព្វរមត្ ំវនិស្សតិ្។ ែបតិ្
ថា កាំណបព់្ទពយរមម្ងឃាា ត្ចាកទីខាះ ចសេកតីេាំណាាំរបស់ចន្លះរមម្ង
វចងវងចៅខាះ ន្លគទាំងឡាយរមម្ងន្លាំជញ្ជូ នចៅខាះ ពុាំចន្លះចស្ទត្  
ពួកយកេន្លាំយកព្ទពយចន្លះចៅខាះ អនកទទួលម្រត្កមែលម្និជាទី
ព្សឡាញ់ រមម្ងគ្នស់យកកាំណបព់្ទពយ ន្លកាលខាួនម្និច ើញ
ខាះ ខាួនអស់បុណយចៅចវោណាកាំណបព់្ទពយ ទាំងអស់ចន្លះរមម្ង
វនិ្លសបាត្ប់ងច់ៅកនុងចវោចន្លះ។ 
 

 វ/ បុញ្ញ ស្មបទាក្ណំ្ប់្ទព្យព្តិ្្បាក្ដ្ 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងស់មម្តងែល់កាំណបព់្ទពយ សូម្ប ី
បុគគលកបទុ់ក ច ើយចោយចសេកតីព្បាថាន ចន្លះៗ មត្កវ៏ាម្និអាេ
សចព្ម្េព្បចយាជនត៍្តម្បាំណងបាន ចទះបីជាចោកសនមត្ិ កព៏្ត្ូវ
វនិ្លសចៅជា្ម្មត្ត ។ ឥ ូវចនះ ព្ពះអងគព្ទងស់មម្តង បុញ្ញសម្បទ
ប៉ុចណាណ ះថា ជាកាំណបព់្ទពយចោយបរម្ត្ថ ចទើបសមម្តងនិ្ិកណឌ
សូព្ត្ចនះច ើង ចែើម្បអីនុចមាទន្លែល់កុែុម្ពកី ៍ ចន្លះថា េស្ស 
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ទារនន សី្រល្យន ស្ញ្ញ រមន ទរមន ច នេិ ិសុ្នហិិរោ រហាតិ្ ឥត្ថិ
យា បុេសិ្ស្ស វា។ កាំណបព់្ទពយ មែលស្រសតី ឬបុរសណាបានកប់
ទុកលអច ើយ ចោយទនសីល ចោយការសព្ងួម្ និងចោយការ
ទូន្លម នខាួន។  

អដ្ាក្ថា 
 បណាត បទថាទាំងឡាយ បទថា ទាន ំ បានែល់កាឲ្យទន
មានបាយ ទឹក នាំ េាំណី ជាចែើម្ ។ បទថា សី្ល្យ ំបានែល់ការ  
ម្ពិ្បព្ពឹត្តកនាងចោយទវ រកាយនិងវាចា គឺរកាសីល៥ សីល៨ 
សីល១០ និងបាត្ិចមាកខសាំវរសីលជាចែើម្ ។ បទថា ស្ញ្ញ រោ 
បានែល់ការសព្ងួម្ ។ 

ច/ វត្ថុស្្ោប់ក្ប់ក្ណំ្ប់បុណ្យ 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ កាលព្ទងស់មម្ែងសភាព បុញ្ញសម្បទ 
មែលជាកាំណបព់្ទពយចោយបរម្ត្ថ ចោយគ្នថាចនះថា េស្ស 
ទារនន ជាចែើម្យ៉ាងចនះច ើយ កស៏មម្តងវត្ថុមែលកាំណបព់្ទពយ 
គឺបុរសចន្លះកបទុ់កច ើយ ច ម្ ះថា ជាការកបទុ់កលអច ើយ 
ចទើបព្ត្តស់ថា  រចតិ្េមេិ ច ស្រវេ វា បុគ្គរល្យ អតិ្ចសុី្ វា    
ោត្េ ិបិត្េ ិវា អរថា រជដ្ាមេ ិ ភាត្េ ិ។ 
 កនុងចេត្ិយ ឬកនុងសងឃ ឬកនុងបុគគល ឬពួកចភាៀវ ឬម្យួកនុង
មាត្តបិត្ត ឬថាបងព្បុសព្សី មែលជាអនកមានគុណ និង
ចរៀម្េបង ។ 
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អដ្ាក្ថា 
 កនុងព្ពះគ្នថាចន្លះ មែលចៅថា រចតិ្េ ចព្រះជាវត្ថុមែល
ចគគួរកស្ទង ចោកអ្ិបាយថា មែលចគគបបបូីជា ច ន្ ះថា 
ចេត្ិយៈ ចព្រះចគវេិិព្ត្ច ើយ ។ ចេត្ិយមាន ៣ គឺ បេរិភាគ្
រចតិ្េ ១ ឧទទសិ្ក្រចតិ្េ ១ ធាតុ្រចតិ្េ ១ ។ 
 ច/ រម នបុគ្គល្យណាបផំ្លល ញក្ណំ្ប់បុណ្យបាន 
 ឥ ូវចនះ កាលព្ទងស់មម្តងចសេកែីចផ្សេងគ្នន  របស់កាំណប់
ព្ទពយចនះ មែលបុរសកបទុ់ក កនុងវត្ថុទាំងឡាយចន្លះៗ មបាកពី
កាំណបព់្ទពយមែលបុរសកបក់នុងទីចព្ៅ មានទឹកជាទីបាំផុ្សត្ ចទើប
ព្ត្តស់ថា ឯរោ នេិ ិសុ្នហិិរោ អរជរេា អនុរមិរកា បហាេ 
គ្មនរីេសុ្ ឯក្ ំអាទាេ គ្ចឆតិ្ ។ 
 កាំណបព់្ទពយនុ ះ ចាត្ជ់ាកាំណបព់្ទពយ មែលកបទុ់កព្បដព
ច ើយអនកណាៗ ម្និគបបបីាំផ្លា ញ បានជាកាំណបព់្ទពយជាបត់្តម្
ខាួនចៅកាលចភាគៈទាំងឡាយ មែលខាួនព្ត្ូវលះបងច់ ើយចៅ 
ខាួនរមម្ងកានយ់កនូវកាំណបព់្ទពយ គឺបុណយនុ ះចៅផ្សង ។ 
 

អដ្ាក្ថា 
 បទថា អនុរមិរកា បានែល់កាំណបព់្ទពយមែលបុគគល
លះបងច់ ើយ រមម្ងជាបត់្តម្ ។ បទថា អរជរេា បានែល់
បុគគលែដទ ម្និអាេបាំផ្លា ញបាន គឺម្និគួរ, ម្និគបបកីានយ់ក, 
ម្និគួរចែើម្បឈី្នះបាន ។ 
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គ្/ ក្ណំ្ប់បុណ្យ្បចាអំត្តភាព្ 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ លុះព្ទងស់មម្តងចសេកតីមបាកគ្នន  របស់
កាំណបព់្ទពយបុណយចនះ ពីកាំណបព់្ទពយ្ម្មត្ត មែលបុរសកបទុ់ក 
កនុងទីចព្ៅមានទឹកជាទីបាំផុ្សត្ែូចេនះ ព្ពះអងគកាលព្ទងញុ់ាាំងឧសា ៈ
ឲ្យចកើត្ែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយកនុងបុញ្ញ និ្ិចន្លះ ចោយ 
ការពិពណ៌ន្លគុណ បុញ្ញនិ្ិមែលព្ទងស់មម្តងចោយខាួន ព្ពះអងគ
ផ្លា ល់ច ើយ ឧបមាែូេជា រណិជជករ ឬ ឧសា កម្ម, កសិកម្ម, 
ពលករ មត្ងញុាាំងឧសា ៈឲ្យចកើត្ច ើងែល់ម្នុសេ និងអនក
ទិញទាំងឡាយ ចោយការពណ៌ន្លនូវគុណភាពវត្ថុសមាភ រៈ ឬ 
ទាំនិញ របស់ខាួនែូចេនះច ើយ ចទើបព្ត្តស់ថា  អោធាេណ្មរញ្ញ ស្ ំ
អរចារាហេរណា  នេិ ិក្េិរាថ  េរីរា  បុញ្ញញ ន ិរយា  នេិ ិអនុរមិរកា ។ 
 កាំណបព់្ទពយគឺបុណយ ម្និទូចៅែល់ពួកជនែដទ ជារបស់
មែលចចារលួេចៅម្និបានកាំណបព់្ទពយ គឺបុណយណាជាបត់្តម្
ខាួនចៅបានអនកព្បាជាគួរច វ្ើកាំណបព់្ទពយ គឺបុណយចន្លះ ។ 

 
អដ្ាក្ថា 

 បទថា អោធាេណ្មរញ្ញ ស្ ំ ម្និបានែល់ជនែដទ ។ បទ
ថា អរចារាហេរណា ព្ទពយគឺចចារទាំងឡាយ យកម្និបានចស្ទះ
ច ើយ ។ 
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 ចព្រះត្តម្្ម្មត្ត បុញ្ញនិ្ិចនះ ម្និទូចៅែល់ជនែដទ និង
ជានិ្ិមែលចចារលួេចៅម្និបាន ម្និមម្នព្គ្ននម់ត្ជានិ្ិ មែល
ម្និទូចៅែល់ជនែដទ និងចចារលួេចៅម្និបានមត្ម្ា៉ងប៉ុចណាណ ះ 
ចទ ត្តម្ពិត្ចន្លះជានិ្ិមែលព្ពះអងគព្ត្តស់ទុកយ៉ាងចនះថា និ្ ិ
គឺចគកបទុ់កលអច ើយ សូម្បអីនកណាៗ កប៏ាំផ្លា ញម្និបានមែរ 
មត្ងអចន្លា លចៅត្តម្ខាួន ។ និ្ិណាជាបត់្តម្ខាួនចៅបាន ចព្រះ
ច តុ្មត្និ្ិចន្លះ ជាបុញ្ញនិ្ិពិត្ ែូចេនះច ើយអនកព្បាជា គឺបុគគល  
បរបូិណ៌ចោយពុទធិ (ការចេះែឹង) ែល់ព្ពម្ចោយនិ្ិ គឺបញ្ញញ  
គបបបីាំចពញអាំចពើបុណយទាំងឡាយេុះ ។ 
 

ជ/ ោនបុណ្យរហើេ ប្ត្វទទលួ្យេបស់្រប់ចិត្ត 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងញុ់ាាំងឧសា : ឲ្យចកើត្ែល់ចទវត្ត 
និង ម្នុសេទាំងឡាយ កនុងបុញ្ញនិ្ិ ចោយការពណ៌ន្លគុណ 
មបបចនះច ើយឥ ួវចនះ នរជនណាឧសា ៈ ច ើយច វ្ើឧសា ៈ
ចន្លះ ឲ្យសចព្ម្េផ្សលចោយការច វ្ើបុញ្ញនិ្ិ ។ និ្ិរបស់ជន
ទាំងឡាយចន្លះ រមម្ង ុេផ្សលឲ្យមបបណា កាលព្ទងស់មម្តង
ផ្សលចន្លះៗ ចោយសចងខប ចទើបព្ត្តស់ថា ឯស្ រទវមនុស្ាន ំ
ស្ព្វកាមទរទា នេិ ិេ ំេ ំរទវាភិ្បរត្ថនត ិស្ព្វរមរត្ន ល្យព្ភតិ្ ។ 
 កាំណបព់្ទពយគឺបុណយនុ ះ ឲ្យចសេកតីព្បាថាន ព្គបយ៉់ាងែល់
ចទវត្តនិងម្នុសេទាំងឡាយ ពួកម្នុសេ និងចទវត្តទាំងឡាយ 
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ព្បាថាន នូវផ្សលណាៗ ផ្សលទាំងពួងចន្លះៗ រមម្ងបានចោយ
កាំណបព់្ទពយ គឺបុណយនុ ះ។ ចសេកតីចន្លះ ចព្រះច តុ្អវី ? ក៏
ចព្រះមត្ជាបុគគលព្បព្ពឹត្ត្ម្ ៌ ព្បព្ពឹត្តចសមើជាព្បព្កត្ី ។ ពិត្ 
ែូចេនះមម្ន ព្ពះមានព្ពះភាគព្ទងព់្ត្តស់ថា មាន លភកិខុទាំងឡាយ 
រមម្ងជាអនកព្បកបចោយសទធ  ព្បកបចោយសីល សុត្ៈ ចាគៈ 
បញ្ញញ  ភកិខុចន្លះព្បាថាន យ៉ាងចនះថា ឱ  ន  ! បន្លា បព់ីចសេកតីស្ទា ប ់
ចព្រះកាយមបកធាា យ អាត្តម អញគបបេូីលែល់ភាពជាសមាា ញ់
របស់ពួកកេព្ត្ម្ហាស្ទល ។ ភកិខុចន្លះអ្ិោា នេិត្ត េចព្ម្ើនេិត្ត
ចន្លះ សងាខ របេចកយជាចព្គឿងត្តកម់ត្ង និងវហិារ្ម្ជ៌ាចព្គឿងចៅ
ពួកចន្លះេចព្ម្ើនឲ្យចព្េើនយ៉ាងចនះ ច វ្ើឲ្យចព្េើនយ៉ាងចនះ រមម្ង
ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បចីកើត្កនុងទីចន្លះ យ៉ាងចនះជាចែើម្ ។ ចព្រះ
ែូចេនះ កាលព្ទងស់មម្តងបរយិាយ ដនចសេកតីសងឃមឹ្យ៉ាងចន្លះៗ 
ចសេកតីព្បាថាន មែលមានអ្ិោា នភាវន្ល ចោយការត្តាំងេិត្តជា
បរកិាខ រ ច តុ្មែលបុញ្ញនិ្ិចន្លះ ឲ្យផ្សលត្តម្បាំណងព្បាថាន  ព្គប់
មបបយ៉ាងចន្លះ ចទើបព្ពះអងគព្ត្តស់ថា «ចទវត្ត និងម្នុសេ
ទាំងឡាយ  ព្បាថាន នូវផ្សលណាៗ ផ្សលចន្លះៗ រមម្ងបានចោយ
កាំណបព់្ទពយ គឺបុណយនុ ះឯង»។ 

ឈ/ ោនេបូល្យអ  រ្ពាោះោនបុណ្យ 
 ឥ ូវចនះ ផ្សលព្គបម់បបយ៉ាង មែលចទវត្តនិងម្នុសេ
រមម្ងបានចោយកាំណបព់្ទពយចន្លះ កាលព្ទងស់មម្តងផ្សលចន្លះ
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ឯង ចទើបព្ត្តស់ព្ពះគ្នថាែូចេនះថា  សុ្វណ្ណោ  សុ្ស្េោ   សុ្ស្ណាា ន ំ
សុ្េបូោ អាេបិចច  ំបេវិាររា ស្ព្វរមរត្ន ល្យព្ភតិ្ ។ 
 ភាពជាអនកមានសម្បុរផូ្សរផ្សង ់មានសាំច ងពីចរះ ព្ទងព់្ទយ 
លអ រូបលអ ជាអ្ិបត្ី មានយស មានបរវិារ ផ្សលទាំងអស់រមម្ង
បានចោយកាំណបព់្ទពយ គឺបុណយនុ ះ ។ 
 

អដ្ាក្ថា 
 បទថា សុ្ស្ណាា ោ បានែល់ភាពជាអនកមានព្ទងព់្ទយលអ ។ 
បទថា សុ្េបូោ ភាពជាអនកមានរូបលអ អ្ិបាយថា ម្និខពស់
ចពក ម្និទបចពក ម្និសគម្ចពក ម្និធាត្ច់ពក ម្និចមម ចពក ម្និ
សចពក ។ បទថា អេបិចច  ំ បានែល់ភាពជា្ាំ ។ បទថា បេវិារា 
សម្បត្តិសព្មាប ់រវាសចន្លះ គឺជនមានម្នុសេជុាំវញិខាួន ។ 

 

រហតុ្ជាទហូីេមក្ននបុណ្យ 
 (ចាក បិ.លេខ ៤១ ទំពរ័ទី ១៤៩)  

3 
  ក្រះសម្មែ សមពុទ្ធក្ទ្ង់្ក្តាស់ថាាៈ... 
 រេបិ រត្ ចនទនកិាេ វា ឱលិ្យគ្គរល្យល  វា បាណា ត្្ត្ប ិ

រយា ថាលិ្យរធាវន ំវា ស្រាវរធាវន ំវា ឆរឌឌតិ្ រេ ត្ត្ថ បាណា 
រត្ រត្ន ត្រោ នទិាន ំអហ ំបុញ្ញ ស្ស អាគ្ម ំវាទាមិ រកា បន ច
វារទា មនុស្សភូ្រត្ ។ 
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 សូម្បពីួកសត្វមានជីវតិ្ណា មែលចៅកនុងអណតូ ងចស្ទម ក 
ចព្គ្នកកតី រចតត ចស្ទម កចព្គ្នកកតី ជនណាចាកនូ់វទឹកោងចានកតី 
ទឹកោងឆ្ងន ាំងកតី កនុងទីចស្ទម កចព្គ្នកចន្លះ ចោយគិត្ថា ពួកសត្វ
ណា មានកនុងទីចស្ទម កចព្គ្នកទីចស្ទម កចព្គ្នចន្លះ សត្វទាំងចន្លះ 
េូរញុាាំងជីវតិ្ឲ្យរស់ចៅចោយភាគដនអាហារចន្លះេុះ ព្គ្ននម់ត្
ប៉ុណណឹ ង ត្ថាគត្ចៅថា ច តុ្ជាទីម្កដនបុណយ ចាាំបាេច់រល
ចៅថវីែល់ពពួកម្នុសេ។ 

  អបិចាហ ំ សី្ល្យវរោ ទនិា ំ មហបផល្យ ំ វទាមិ រោ ត្ថា  
ទុស្សីរល្យ ។  ត្ថាគត្ព្គ្ននច់រលថា ទនមែលឲ្យច ើយែល់
បុគគលមែលមានសីលមានផ្សលចព្េើន ឲ្យែល់បុគគលព្ទុសតសីល
ម្និមានផ្សលចព្េើនចទ។ េាំមណកបុគគលរលអបបព្បាជាា  ម្និបាន
ចរៀនសូព្ត្ ម្និស្ទគ ល់បុញ្ញ ចកខត្ត រមម្ងឲ្យទនខាងចព្តពុទធ
ស្ទសន្ល ម្និមែលេូលចៅជិត្ពួកសបបុរសច ើយ។ ចបើពួក
បុគគលណាេូលចៅជិត្ពួកសបបុរស ជាអនកមានព្បាជាសនមត្ថា
ជាអនកព្បាជា សទធ ជាឫសគល់របស់ពួកបុគគលចន្លះ ឋតិ្ចៅកនុង
ព្ពះសុគត្បុគគលទាំងចន្លះរមម្ងចៅកានច់ទវចោក ឬកច៏កើត្កនុង
ព្ត្កូលកេព្ត្ជាចែើម្ ន្លចោកចនះ ជាពួកបណឌិ ត្សចព្ម្េនូវព្ពះ
និរវ នត្តម្លាំោប។់ 

3 
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បុណ្យេប្មវចរ្មើនដ្ល់្យអាក្ឲ្យ 
 (ប្ររពធចំល ោះនាយចុនទកម្ម្របុតត ប្រង់ចាក បិ.លេខ ១៦ ទ.ំ២៨៨) 

3 
 ទទរោ  បុញ្ញ ំ  បវឌឍតិ្  ស្េំមរោ រវេ ំ ន វេីតិ្ 
 កុ្ស្រោ វ ជហាតិ្ បាបក្ ំ  រាគ្រទាស្រោហក្ខយា នពិ្វុរោតិ្ ។ 

   បុណយរមម្ងេចព្ម្ើនែល់អនកឲ្យទន ចពៀរចវរម្និេចព្ម្ើន
ែល់បុគគលអនកសព្ងួម្ បុគគលអនក ា្ ស  (បរបូិណ៌ចោយញាណ) 
រមម្ងលះបងនូ់វអាំចពើបាបបាន បុគគលចន្លះ កប៏រញិ្វ នចព្រះអស់  
រគៈ ចទសៈ ចមា ៈ។ 

 

 
ចនទសូី្្ត្ 

(ប្រង់ចាកបិ.៤៤ ទំព័រ ៦៧  េ់ ៧១) 

 សម្កយម្យួ ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ គងច់ៅវត្តចវ ុវ កន ជាកល-
នាកនិវាបោា ន ចទៀបព្កុងរជព្គិះ ។ ព្គ្នចន្លះ ន្លងេនាីរជកុមារ ី
មានរថ ៥០០ និងកុមារ ី៥០០ ម  ម្េូលចៅគ្នល់ព្ពះែម៏ាន
ព្ពះភាគ លុះេូលចៅែល់ថាវ យបងគាំ ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគច ើយ
ព្បថាបក់នុងទីែស៏ម្គួរ ។ លុះន្លងេនាីរជកុមារពី្បថាបក់នុងទី     
ែស៏ម្គួរច ើយ បានព្កាបទូលព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ែូចេនះថា 
បពិព្ត្ព្ពះអងគែេ៏ចព្ម្ើនរជកុមារច ម្ ះ េុនាៈជាបងខាុ ាំព្ពះអងគ
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ចន្លះ និយាយយ៉ាងចនះថា ត្តម្មត្បុគគលណាកច៏ោយ ចទះព្សី
កតី បុរសកតី ែល់នូវព្ពះពុទធជាទីពឹង ែល់នូវព្ពះ្ម្ជ៌ាទីពឹង ែល់
នូវព្ពះសងឃជាទីពឹង ច ើយចវៀរចាកបាណាត្ិបាត្ ចវៀរចាក     
អទិន្លន ទន ចវៀរចាកកាចម្សុម្ចិាឆ ចារ ចវៀរចាកមុ្ស្ទវាទ ចវៀរចាក 
សុរចម្រយម្ជជបបមាទោា ន បុគគលចន្លះលុះមបកធាា យរងកាយ
ស្ទា បច់ៅ ច ើយចៅចកើត្កនុងសុគត្ិ ម្និចកើត្កនុងទុគគត្ិចទ បពិព្ត្
ព្ពះអងគែេ៏ចព្ម្ើន  ខាុ ាំព្ពះអងគសូម្សួរព្ពះែម៏ានព្ពះភាគថា បុគគល 
ព្ជះថាា កនុងព្ពះស្ទស្ទត មានសភាពែូេចម្តេ? លុះមបកធាា យរង
កាយស្ទា បច់ៅបានចៅចកើត្កនុងសុគត្ិ ម្និចៅចកើត្កនុងទុគគត្ិ។ 
ព្ជះថាា កនុងព្ពះ្ម្ម៌ានសភាពែូេចម្តេ? លុះមបកធាា យរងកាយ
ស្ទា បច់ៅបានចកើត្កនុងសុគត្ិ ម្និចៅចកើត្កនុងទុគគត្ិចទ។ ព្ជះថាា
កនុងព្ពះសងឃ មានសភាពែូេចម្តេ ? លុះមបកធាា យរងកាយ
ស្ទា បច់ៅបានចកើត្កនុងសុគត្ិ ម្និចៅចកើត្កនុងទុគគត្ិ។ បាំចពញ 
សីលមានសភាពែូេចម្តេ ? លុះមបកធាា យរងកាយស្ទា បច់ៅ
បានចកើត្កនុងសុគត្ិ ម្និចៅចកើត្កនុងទុគគត្ិចទ មាន លន្លងេនាីរប់
ត្តាំងពីពួកសត្វឥត្ចជើងកតី មានចជើង២កតី មានចជើង ៤ កតី ចជើង
ចព្េើនកតី មានរូបកតី ឥត្រូបកតី មានសញ្ញញ កតី ឥត្សញ្ញញ កតី ចនវសញ្ញញ
ន្លសញ្ញញ កតី ព្ពះត្ថាគត្ជាអរ នតសម្មសម្ពុទធព្បាកែជាព្បចសើរ
ជាង ពួកសត្វទាំងចន្លះ។ 
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 មាន លន្លងេនាី ពួកបុគគលណាព្ជះថាា កនុងព្ពះពុទធ បុគគល
ចន្លះ ច ម្ ះថា ព្ជះថាា កនុងបុគគលែព៏្បចសើរ រមម្ងមានែល់ពួក 
បុគគលព្ជះថាា កនុងបុគគលែព៏្បចសើរ។ មាន លន្លងេនាីពួកសងខត្្ម្៌
កតី អសងខត្្ម្ក៌តី ទាំងប៉ុន្លម ន វរិគ្ម្ ៌ គឺជា្ម្ញុ៌ាាំងចសេកត ី  
ព្សវងឹព្ទុឌចព្ទម្ន្លាំចេញនូវចសេកតីចព្សកឃាា ន គ្នស់រ ាំចលើងនូវ
ចសេកតីអាលកយ ផ្លត េប់ងនូ់វវែតៈអស់ត្ណាា  ព្បាសចាកត្ចព្ម្ក
រលត្ទុ់កខ ម្និមានចព្គឿងចាកច់ោត្ព្បាកែជាព្បចសើរជាងពួក្ម្៌
ទាំងចន្លះ។ 

 មាន លន្លងេនាីពួកបុគគលណា ព្ជះថាា កនុងវរិគ្ម្ព៌ួកបុគគល
ចន្លះច ម្ ះថាព្ជះថាា កនុង្ម្ែ៌ព៏្បចសើរ ផ្សលែព៏្បចសើររមម្ងមាន 
ែល់ពួកបុគគលអនកព្ជះថាា កនុង្ម្ែ៌ព៏្បចសើរ ។ មាន លន្លងេនាី 
សងឃកតី គណៈកតី ទាំងប៉ុន្លម ន សងឃស្ទវ កករបស់ត្ថាគត្ ចបើរប់
ជាគូមាន ៤ គូ ចបើរបច់រៀងជាបុគគលមាន ៨ សងឃទាំងចន្លះជា
សងឃស្ទវ កកដនព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ជាអនកគួរទទួលនូវេតុ្បបេចកយ
មែលបុគគលឧទាិសេាំចរះ ច ើយន្លាំម្កបូជា គួរទទួលនូវអាគនតុក
ទន គួរទទួលនូវទនមែលបុគគលចជឿនូវកម្ម និងផ្សលដនកម្មច ើយ
បូជា គួរែល់អញ្ជ លិកម្ម មែលសត្វចោកគបបចី វ្ើជាបុញ្ញ ចកខត្   
ែព៏្បចសើរ របស់សត្វចោកព្បាកែជាព្បចសើរជាង សងឃឬគណៈ
ទាំងចន្លះ ។ 
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 មាន លន្លងេនាី ពួកបុគគលណាព្ជះថាា កនុងព្ពះសងឃ ពួកបុគគល 
ចន្លះ ច ម្ ះថា ព្ជះថាា កនុងព្ពះសងឃែព៏្បចសើរ ផ្សលែព៏្បចសើរ
រមម្ងមានែល់ពួកបុគគល អនកព្ជះថាា កនុងព្ពះសងឃែព៏្បចសើរ។ 

 មាន លន្លងេនាី សីលមែលព្ពះអរយិៈទាំងអម្ាលមាណ 
ជាសីលម្និោេ ់ម្និ ា្ុះ ម្និពរល ម្និពព្ពុះ ជាសីលមែលអនក
ជាវញិ្ញូ ជនសរចសើរច ើយ ម្និបះ៉រល់ែល់ត្ណាា  និងទិែាិ ព្បព្ពឹត្ត
ចៅចែើម្បសីមា្ិចនះ ព្បាកែជាព្បចសើរជាងសីលទាំងចន្លះ។ 

 មាន លន្លងេនាី ពួកបុគគលណា ជាអនកបាំចពញកនុងពួកសីល
មែលព្ពះអរយិៈសរចសើរ ពួកបុគគលទាំងចន្លះច ម្ ះថា បាន
បាំចពញកនុងសីលែព៏្បចសើរ។  

  អគ្គរោ រវ បស្ោា ន ំ  អគ្គ ំេមម ំវជិានត្ ំ
  អរគ្គ ពុ្រទធ បស្ោា ន ំ  ទក្ខិរណ្េយ អនុត្តរេ 
  អរគ្គ េរមម បស្ោា ន ំ  វរិាគូ្បស្រម សុ្រខ 
  អរគ្គ ស្រវេ បស្ោា ន ំ បុញ្ញ រក្ខរត្ត អនុត្តរេ 
  អគ្គស្ម ឹ ទាន ំទទត្ ំ  អគ្គ ំបុញ្ញ ំ បវឌឍតិ្ 
  អគ្គ ំអាេុ ច វរណាណ  ច  េរោ កិ្ត្តិ សុ្ខ ំ ព្ល្យ ំ។ 
  បុណយែព៏្បចសើររមម្ងេចព្ម្ើន អាយុែព៏្បចសើរផ្សង សម្បុរ 

កាយែព៏្បចសើរផ្សង យសសកកតិែព៏្បចសើរផ្សង ចករ តិ៍ច ម្ ះែព៏្បចសើរ
ផ្សង ចសេកតីសុខែព៏្បចសើរផ្សង រមម្ងេចព្ម្ើនែល់ជនទាំឡាយ
មែលែឹងេាស់នូវ្ម្ែ៌ព៏្បចសើរ មែលព្ជះថាា កនុងវត្ថុែព៏្បចសើរ មែល
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ព្ជះថាា កនុងព្ពះពុទធជាបុគគលែព៏្បចសើរ ចលើសលបជ់ាទកខិចណយយ 
បុគគលរកអនកឯណាម្យួ ឲ្យចសមើនឹងព្ពះអងគគ្នម ន មែលព្ជះថាា កនុង
្ម្ែ៌ព៏្បចសើរ ជា្ម្រ៌មាា បប់ងនូ់វរគ្នទិកិចលស ជា្ម្ន៌្លាំម្កនូវ
ចសេកតីសុខែល់អនកព្បត្ិបត្តិ មែលព្ជះថាា កនុងព្ពះសងឃែព៏្បចសើរ
ជាមព្សបុណយ រកមព្សបុណយឯចទៀត្ ឲ្យដព្កមលងជាងគ្នម ន មែល
ជាអនកឲ្យនូវទនែល់បុគគលែព៏្បចសើរ ។ 

 អគ្គស្ស ទាោ រមធាវ ី អគ្គេមមស្ោហិរោ 
 រទវភូ្រោ មនុរស្ា  វា អគ្គបបរោត  បរោទតិ្ ។ 
 បុគគលអនកមានព្បាជាា  មែលមានេិត្តត្ម្រល់ទុកកនុង្ម្ ៌    

ែព៏្បចសើរច ើយ មែលជាអនកឲ្យនូវទនែល់បុគគលែព៏្បចសើរ មត្ង
នឹងបានចៅច ើយជាចទវត្ត ឬម្នុសេករ៏មម្ងបាននូវភាវៈជាអនក
ព្បចសើរច ើយរកីរយសបាយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

គាថាសំស្រសកឹតទី ៣ 

 បុស្តកស្ថា  ច យា វទិ្យា បរហស្ស្ត ច យទ្យធនម ៑។ 
 កាយក៌ាស្េ ស្មាយាស្េ            ន ស្ថ វទិ្យា ន េទ្យធ៑នម ៑៕ 
 ប ើវិ ជ្ជាមា នតែក្នុងសបៀវិបៅ   ទ្រព្យធតនតបៅដៃអុ្នៃដរ
 ៃល់បព្លទ្ក្ូិការប ោះព្ ុំទ្ ដព្  ទ្រព្យធតប ោះដតបៅគ្មា តបោស។ 

3 



បុញ្ញបទីប                                         ផ្សាយចេញពីវត្តព្ពះពន្លា  

 -47-  

បុណ្យេប្មវចរ្មើនមិនដ្ឋច់ 
(បិ កលេខ២៩ទពំ័រទ៨ី៤) 

 3 
 បុណយរមម្ងេចព្ម្ើនទាំងយបទ់ាំងដថា ព្គបច់ពលចវោែល់

ជនពួកណា ជនពួកចន្លះច ម្ ះថា ត្តាំងកនុង្ម្ ៌ បរបូិណ៌ចោយ
្ម្ ៌គួរចៅកានឋ់ានសួគប៌ាន។ 

អារាមររាបា វនររាបា   រេ ជោ រស្តុ្កាេកា 
បបញ្ច  ឧទបានញ្ច   រេ ទទនត ិឧបនសិ្សេ ំ
រត្ស្ ំទវិា ច េរោត  ច  ស្ទា បុញ្ញ ំ បវឌឍតិ្ 
េមមដ្ឋា  សី្ល្យស្មបោា   រត្ ជោ ស្គ្គរមិរោ ។ 
 ជនណាោាំេារ ចឈ្ើមានមផ្សា ផ្លរ  ោាំេារ មានម្ាប ់ស្ទង

ស្ទព ន ស្ទងចរងឲ្យទនទឹក ទាំងជីកព្សះ ជនទាំងឡាយណាឲ្យ
សាំពត្អ់ាព្សកយបុណយ រមម្ងេចព្ម្ើនទាំងយបទ់ាំងដថា ព្គបច់ពល
ចវោែល់ជនទាំងឡាយចន្លះ ជនទាំងចន្លះច ម្ ះថា ជាអនក
ត្តាំងនូវកនុង្ម្ ៌ ច ម្ ះថា បរបូិណ៌ចោយសីល គួរចៅកានឋ់ាន
សួគប៌ាន។ 
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្បតិ្បត្តិឋាន ៥ យា៉ាវបានបុណ្យរ្ចើន 
(ចាក បិ.លេខ ៤៥ ប្ េមណវគគ ទពំ័រទី ២៣១)  

3 
  ព្ពះមានព្ពះភាគព្ទងស់មម្តងទុកថា មាន លភកិខុទាំងឡាយ 

ពួកបពវជិត្មានសីលចៅកានព់្ត្កូលណាច ើយ ពួកម្នុសេកនុង
ព្ត្កូលចន្លះរមម្ងបានបុណយចព្េើនចោយឋាន ៥ យ៉ាង។ ឋាន 
៥យ៉ាងចន្លះចត្ើែូេចម្តេ? 

  ១- េស្ម ឹ ភិ្ក្ខរវ ស្មរេ សី្ល្យវរនត បព្វជរិត្ កុ្ល្យ ំ ឧប-
ស្វរមរនត មនុស្ាន ំទោិវ  ចោត ន ិបសី្ទនត ិស្គ្គស្វំត្តនកិ្ ំភិ្ក្ខរវ 
ត្ ំកុ្ល្យ ំត្ស្ម ឹ ស្មរេ បដ្បិនា ំរហាតិ្ ។ 

   មាន លភកិខុទាំងឡាយ កាលបពវជិត្មានសីល េូលចៅកាន ់
ព្ត្កូលកនុងសម្កយណាច ើយ ម្នុសេទាំងឡាយបានច ើញ ក៏
មានេិត្តព្ជះថាា  មាន លភកិខុទាំងឡាយ ព្ត្កូលចន្លះ កព៏្បត្ិបត្ិត
ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បចីៅកានស់្ទថ នសួគ ៌កនុងសម្កយចន្លះ។ 

  ២-េស្ម ឹ ភិ្ក្ខរវ ស្មរេ សី្ល្យវរនត បព្វជរិត្ កុ្ល្យ ំ ឧប- 
ស្វរមរនត មនុស្ា បចចុ រដ្ានត ិអភិ្វារទនត ិអាស្ន ំរទនត ិឧចាច កុ្លិ្យក្
ស្វំត្តនកិ្ ំភិ្ក្ខរវ ត្ ំកុ្ល្យ ំត្ស្ម ឹ ស្មរេ បដ្បិទ ំបដ្បិនា ំរហាតិ្ ។ 

    មាន លភកិខុទាំងឡាយ កាលបពវជិត្មានសីល េូលចៅ
កានព់្ត្កូលកនុងសម្កយណាច ើយ ពួកម្នុសេរមម្ងចព្កាកទទួល 
ចន្លះ កព៏្បត្ិបត្តិនូវបែិបទ ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បេូីលចៅកានព់្ត្កូល
ខពងខ់ពស់ កនុងសម្កយចន្លះ។ 
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  ៣- េស្ម ឹ ភិ្ក្ខរវ ស្មរេ សី្ល្យវរនត បព្វជរិត្ កុ្ល្យ ំឧប-
ស្វរមរនត មនុស្ា មរចឆេមល្យ ំ បដ្វិរិននត ិ មរហស្ក្ខស្វំត្តនកិ្ ំ
ភិ្ក្ខរវ ត្ ំកុ្ល្យ ំស្មរេ បដ្បិទ ំបដ្បិនា ំ រហាតិ្ ។ 

    មាន លភកិខុទាំងឡាយ កាលបពវជិត្មានសីល េូលចៅ
កានព់្ត្កូលកនុងសម្កយណាច ើយ ពួកម្នុសេកប៏ចន្លា របងម់្នាិល 
គឺចសេកតីកាំណាញ់ មាន លភកិខុទាំងឡាយព្ត្កូលចន្លះ កព៏្បត្ិបត្តិ
នូវបែិបទ ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បបីាននូវយសសកកតិ្ាំ កនុងសម្កយចន្លះ ។ 

  ៤- េស្ម ឹ ភិ្ក្ខរវ ស្មរេ សី្ល្យវរនត បព្វជរិត្ កុ្ល្យ ំ ឧប-
ស្វរមរនត មនុស្ា េថាស្ត្តិ េថាព្ល្យ ំស្វំត្ភ្ជនត ិមហារភាគ្
ស្វំត្តនកិ្ ំភិ្ក្ខរវ ត្ ំកុ្ល្យ ំត្ស្ម ឹ ស្មរេ  បដ្បិនា ំរហាតិ្ ។ 

   មាន លភកិខុទាំងឡាយ កាលបពវជិត្មានសីល េូលចៅកាន់
ព្ត្កូលកនុងសម្កយណាច ើយ ពួកម្នុសេរមម្ងមេករ ាំមលក(នូវ
ទន) ត្តម្សម្គួរែល់ចសេកតីអងអ់ាេ ត្តម្សម្គួរែល់កមាា ាំង
មាន លភកិខុទាំងឡាយព្ត្កូលចន្លះ កព៏្បត្ិបត្ិតនូវបែិបទ ព្បព្ពឹត្ត
ចៅចែើម្បបីាននូវចភាគសម្បត្តិចព្េើន កនុងសម្កយចន្លះ ។ 

  ៥- េស្ម ឹ ភិ្ក្ខរវ ស្មរេ សី្ល្យវរនត បព្វជរិត្ កុ្ល្យ ំ ឧប-
ស្វរមរនត មនុស្ា បេបុិចឆនត ិបេបិពាេ នត ិេមម ំសុ្ណ្នត ិមហាបញ្ញញ
ស្វំត្តនកិ្ ំភិ្ក្ខរវ ត្ ំកុ្ល្យ ំត្ស្ម ឹ ស្មរេ បដ្បិទ ំបដ្បិនា ំរហាតិ្ ។ 

   មាន លភកិខុទាំងឡាយ កាលបពវជិត្មានសីល េូលចៅកាន់
ព្ត្កូលកនុងសម្កយណាច ើយ ពួកម្នុសេកស៏្ទកសួរស្ទកចាឆ  
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ស្ទត ប់្ ម្ ៌ មាន លភកិខុទាំឡាយព្ត្កូលចន្លះ កព៏្បត្ិបត្តិនូវបែិបទ
ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បបីាននូវបញ្ញញ ចព្េើន កនុងសម្កយចន្លះ ។ ចោយ
សរុបចៅ កនុងម្នុសេមាន ក់ៗ  លុះមត្ព្បកបចោយ ឋានៈ ៥ យ៉ាង
ព្គបព់្គ្នន ់ចទើបសម្ត្តម្បាំណងគឺ ៖ 

 ១ -អាេុ  ការរស់ចៅ 
 ២- វណ្ណៈ   វវីណណ ៈលអព្សស់ 
 ៣- សុ្ខៈ  ចសេកតីសុខកាយ ព្សួលេិត្ត 
 ៤-ព្ល្យៈ  កមាា ាំងកាយ កមាា ាំងេិត្ត 
 ៥-បដ្ភិាណ្ៈ ចសេកតី ា្ សដវ ។ 
  ឋានៈ ៥ យ៉ាងចន្លះ នងិសថិត្ចៅបាន កច៏ោយស្ទរបេចកយ

ជាចព្គឿងអាព្សកយ ៤ យ៉ាងគឺ៖ 
 ១-ចវីេបបចច័េ  ចព្គឿងចសាៀកែណត ប ់
 ២-បិណ្ឌ បាត្បបចច័េ ចព្គឿងបរចិភាគ 
 ៣-រស្ោស្នបបចច័េ ចព្គឿងចែកអងគុយ 
 ៤-គ្ិោនរភ្ស្ជជបបចច័េ ចព្គឿមកចរគ មែលសុទធមត្ជា
ចព្គឿងមសវងរកបានចោយលាំបាក។ 
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បុគ្គល្យរេវ ើបាបស្ោគ ល់្យថាខលួនរេវ ើបុណ្យ 
 (ប្រង់ចាកបិ.អងគតុតរនិកាយ លេខ ៤៧ ទពំ័រ ៧៩)  

3 
 ព្គ្នចន្លះ ឧគគត្សររីព្រ មណ៍ បានព្កាបទូលព្ពះមានព្ពះ
ភាគថា បពិព្ត្ព្ពះចគ្នត្ម្ែេ៏ចព្ម្ើន ខាុ ាំព្ពះអងគមានព្បាថាន នឹង
សមាា បច់គ្នបូជាយញ្ញ  (បញ្ញជ កច់ៅចព្កាយ) សូម្ព្ពះចគ្នត្ម្     
ែេ៏ចព្ម្ើន ទូន្លម នចព្បៀនព្បចៅខាុ ាំព្ពះអងគ ចោយរកយមែលព្បព្ពឹត្ត
ចៅចែើម្បពី្បចយាជន ៍ ចែើម្បចីសេកតីសុខ ែល់ខាុ ាំព្ពះអងគអស់កាល
យូរអមងវង ។ ព្ពះមានព្ពះភាគព្ទងព់្ត្តស់ថា មាន លព្រ មណ៍ 
បុគគលកាលត្តាំងទុកនូវវ ិ្ ីបូជាែាំបូងនុ ះឯង រមម្ងចលើកច ើងនូវ
ចព្គឿងសស្រស្ទត  ៣ យ៉ាង មែលជាអកុសល មត្ងមានចសេកតីទុកខ
មានទុកខជាផ្សល ។ ចព្គឿងសស្រស្ទត គឺកាយ១ ចព្គឿងសស្រស្ទត គឺវាចា 
១ ចព្គឿងសស្រស្ទត គឺេិត្ត ១ ។ មាន លព្រ មណ៍ បុគគលកាលត្តាំង
ទុកនូវវ ិ្ ីបូជា ជាែាំបូងនុ ះឯង រមម្ងញុាាំងេិត្តឲ្យចកើត្ច ើង យ៉ាង
ចនះថា ជនទាំងឡាយ េូរសមាា បច់គ្នប៉ុចណាណ ះ ចែើម្បបូីជា េូរ
សមាា បព់មពប៉ុចណាណ ះ ចែើម្បបូីជា េូរសមាា បស់ត្វមកះប៉ុចណាណ ះ ចែើម្ប ី
បូជា បុគគលចន្លះច វ្ើបាបចោយសមាគ ល់ថា អញច វ្ើបុណយ ច វ្ើអាំចពើ
អកុសលចោយសមាគ ល់ថា អញច វ្ើអាំចពើជាកុសល មសវងរកផ្សាូវ
ទុគគត្ិ ចោយសមាគ ល់ថា អញមសវងសុគត្ិចនះ ជាចព្គឿងសស្រស្ទត គឺ
េិត្ត ១ ។ ម្ា៉ងចទៀត្ បុគគលកាលត្តាំងទុកនូវវ ិ្ ីបូជា ជាែាំបូងនុ ះ
ឯង រមម្ងចរលនូវវាចាយ៉ាងចនះថា ជនទាំងឡាយ េូរសមាា ប់
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ចគ្នប៉ុចណាណ ះ ។ល។ សត្វមកះប៉ុចណាណ ះ បុគគលចន្លះច វ្ើបាបចោយ
សមាគ ល់ថា អញច វ្ើបុណយ ។ល។ ចនះជាចព្គឿងសស្រស្ទត គឺវាចា ១ ។ 
ម្ា៉ងចទៀត្បុគគលត្តាំងទុកនូវវ ិ្ ីបូជា ជាែាំបូងនុ ះឯង រមម្ងព្បុង
ចព្បៀបខាួនជាមុ្នថា ជនទាំងឡាយ េូរសមាា បច់គ្ន ។ល។ចនះជា
ចព្គឿងសស្រស្ទត គឺកាយទី៣ ។ មាន លព្រ មណ៍ ចភាើង៣ព្បការចនះ 
បុគគលលះបងច់េញ គួរចេៀសវាងចេញ ម្និគួរចសពគបច់ ើយ ។ 
ចភាើង៣ែូេចម្តេ ? ចភាើង៣គឺ រាគ្ៈ១ រទាស្ៈ១ រោហៈ១ ។ េុះចភាើង  
រាគ្ៈ រទាស្ៈ រោហៈ បុគគលលះបងច់េញ ចត្ើចព្រះច តុ្អវ?ី ចព្រះ
បុគគលជារគេរតិ្ ព្ត្ូវរគៈព្គបស់ងរត្រ់បួរតឹ្េិត្តច ើយ, បុគគលជា
ចទសេរតិ្ ព្ត្ូវចទសៈព្គបស់ងរត្រ់បួរតឹ្េិត្តច ើយ, បុគគលជា
ចមា េរតិ្ ព្ត្ូវចមា ៈព្គបស់ងរត្រ់បួរតឹ្ច ើយ រមម្ងព្បព្ពឹត្ត
ទុេចរតិ្ចោយកាយ ចោយវាចា ចោយេិត្ត លុះែល់បុគគលចន្លះ
ស្ទា បច់ៅមត្ងចៅចកើត្កនុងអបាយ ទុគគត្ិ វនិិបាត្ នរក ។ ចភាើង ៣ 
ព្បការចនះ បុគគលគួរច វ្ើសការ រៈ ចគ្នរពរបអ់ានបូជារកាបចព្ម្ើឲ្យ
លអចោយព្បដពគឺ៖ 
 ១-រភ្លើវគ្អឺាហុរនេយ បុគគលបានែល់ ជនទាំងឡាយចន្លះ 
ព្ត្ូវមាត្ត ឬ បិត្ត របស់បុគគលណាកនុងចោកចនះ ចនះចៅថា ចភាើង
អា ុចនយយបុគគល របស់បុគគលចន្លះ ែាំចណើ រចន្លះ ចព្រះច តុ្
អវី? ចព្រះបុគគលចន្លះ មែលបានចកើត្ម្ក ចោយស្ទរមាត្តបិត្ត
ចន្លះ ។ 
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 ២-រភ្លើវគ្បុឺគ្គល្យជាោច ស់្ផទោះ បានែល់ជនទាំងឡាយចន្លះ ព្ត្ូវ
ជាកូនកតី ព្បពនធកតី ខាុ ាំកតី ឬ កអ៏នកបចព្ម្ើកតី របស់បុគគលណាកនុងចោក 
ចនះ ចនះចៅថា ចភាើងគឺ បុគគលជាផ្សាះ (ព្ត្ូវមថរកាឲ្យបានលអ) ។ 
 ៣-រភ្លើវគ្ទឺក្ខ ិរណ្េយបុគ្គល្យ បានែល់សម្ណៈ ឬព្រ មណ៍ 
កនុងចោកចនះ ជាអនកចវៀរព្ស ះចាកចសេកតីព្សវងឹ និងចសេកតី
ព្បមាទ សិថត្ចៅកនុងខនតិ និងចស្ទរេចៈទូន្លម ននូវេិត្ត ១ រមាា បនូ់វ
េិត្ត ១ រ ាំលត្នូ់វេិត្ត ១ ចនះចៅថា ចភាើងគឺ ទកខិចណយយបុគគល ។ 
 

រ្គ្ឿវបណាណ កាេបុណ្យ 
3 

១ ទពិាវ េុ   មានអាយុជាទិពវ 
២. ទពិ្វវណ្ណ   មានសម្បុរជាទិពវ 
៣. ទពិ្វសុ្ខ   មានចសេកតីសុខជាទិពវ 
៤. ទពិ្វេស្   មានយសជាទិពវ 
៥. ទពិាវ េបិរត្េយ  មានអ្ិបចត្យយជាទិពវ 
៦. ទពិ្វេបូ   មានរូបជាទិពវ 
៧. ទពិ្វស្ទទ   មានសាំច ងជាទិពវ 
៨. ទពិ្វគ្នា   មានកាិនជាទិពវ 
៩. ទពិ្វេស្   មានរសជាទិពវ 
១០. ទពិ្វរផ្លដ្ាព្វ   មានសម្ផសេជាទិពវ ។ 
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អានសិ្វសបុណ្យ 
3 

១.តិ្ក្ខបញ្ញញ  វោិេរទា  មានព្បាជាា ចកាៀវកាា មុ្ះមុ្ត្ 
២.សុ្វណ្ណោ  មានពណ៌សម្បុរលអ 
៣.សុ្េបូោ  មានរូបលអ 
៤.សុ្ស្ណាា ោ  មានព្ទងព់្ទយលអ 
៥.ចក្រវត្តិរាជា រហាតិ្ នងឹបានជាចសតេេព្កពត្តិ កនុងជាត្ិ

ណាៗម្យួពុាំខានច ើយ។ 
 

កុ្ោំល ចបុណ្យ 
 (ប្រង់ចាកបិ.លេខ.៤៧.ខុទទកនិកាយ.ទំពរ័ ១៦៤)  

3 
  ោ ភិ្ក្ខរវ បុញ្ញញ ន ំ  ភាេិត្ថ សុ្ខរស្សត្ ំ 
  ភិ្ក្ខរវ អេវិចន ំ  េទទិ ំបុញ្ញញ ននត ិ។ 
 មាន លភកិខុទាំងឡាយ អនកទាំងឡាយ កុាំខាា េបុណយច ើយ 

មាន លភកិខុទាំងឡាយ រកយថាបុណយចនះ ជាច ម្ ះដនចសេកតីសុខ។ 
 មាន លភកិខុទាំងឡាយ ត្ថាគត្ែឹងេាស់ថា ត្ថាគត្បាន  

េចព្ម្ើនចម្ត្តត េិត្ត មែលជាទីព្បាថាន  ជាទីចព្ត្កអរ ជាទីគ្នបេ់ិត្ត 
មែលជាផ្សល មែលបុគគលទទួលចរឿយៗ អស់៧ឆ្ងន ាំជាយូរអមងវង
លុះត្ថាគត្េចព្ម្ើនចម្ត្តត េិត្ត អស់៧ឆ្ងន ាំច ើយ កប៏ានម្កកានទ់ី



បុញ្ញបទីប                                         ផ្សាយចេញពីវត្តព្ពះពន្លា  

 -55-  

ចនះចទៀត្អស់សាំវែែកបប និងវវិែែកបប៧ មាន លភកិខុទាំងឡាយ
កាលមែលចោកវនិ្លសចៅ ត្ថាគត្បានចៅចកើត្កនុងអាភសេរព្ព ម 
។ល។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ កនុងព្ព មវមិានចន្លះ ត្ថាគត្ជា 
ម្ហាព្ព មព្គបស់ងរត្ច់លើព្ព មឯចទៀត្ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ
រត្ន៧ព្បការចកើត្មានច ើង រត្ន៧ព្បការគឺ ចក្រេត្ន ១ ហត្ថិ 
េត្ន ១ អស្សេត្ន ១ មណិ្េត្ន ១ ឥត្ថេីត្ន ១ គ្ហបតិ្េត្ន ១ 
បេោិេក្េត្ន ១ ជាគព្ម្ប៧់។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ត្ថាគត្
បានច ើញនូវផ្សលដនបុណយ ជាកុសលច ើយ កប៏ានព្បាបែ់ល់
ពួកសត្វអនកមសវងចសេកតីសុខ ច ើយេចព្ម្ើននូវចម្ត្តត េិត្តអស់៧
ឆ្ងន ាំ ព្បកបចោយ្ម្ ៌ ច ើយចកើត្កនុងព្ត្កូលសែុកសែម្ភ មានព្ទពយ
ចព្េើន មានចភាគចព្េើន ចោយរត្ន៧ផ្សង គបបេីចព្ម្ើននូវបុណយ
នុ ះឲ្យបានចរឿយៗេុះ។ 

 
 
 
 
 
 

គាថាសំស្រសកឹតទី ៤ 

 សុ្ខាថ៌៌ី ស្ចេ ៑េយស្ចទ្យវទិ្យាាំ       វទិ្យាថ៌៌ី ស្ចេ ៑េយស្ចេ ៑សុ្ខម ៑។ 
 សុ្ខាថ៌និះ កុស្ោ វទិ្យា កុស្ោ វទិ្យាថ៌និះ សុ្ខម ៑៕ 
ប ើចងស់្សណុកក បំាច់សិកសា ចង់មានវិជ្ជសស្តូវលះកតសី ខ 
វិជ្ជសបតតចមានដល់អ្នកស្សណុក បតតចមានកតសី ខដល់អ្នកសិកសា ។ 

3 
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ទស្សនៈចរំពាោះបុណ្យ 
3 

 បុណយមានការព្បព្ពឹត្តចៅ សព្មាបែ់ាំចណើ រជីវតិ្ របស់សត្វ 
ទាំងឡាយព្គបរូ់ប ចយើងគបបពីិចារណាថា ១. បុណ្យស្្ោប់
ជវីតិ្បចចុបបនា ២. បុណ្យស្្ោប់ជវីតិ្បេរោក្ ៣. បុណ្យ
ស្្ោប់ជវីតិ្្ព្ោះនពិាវ ន , ឬ ១. បុណ្យថាា ក់្ទាប ២. បុណ្យថាា ក់្
ក្ណាត ល្យ ៣. បុណ្យថាា ក់្ខពស់្ ។ 
 ១. បុណ្យស្្ោប់ជវីតិ្បចចុបបនា បានែល់កិេចការទាំង 
ឡាយ មែលបុគគលពាយាម្ច វ្ើ ចែើម្បរីស់ចៅព្សួលកនុងចោក 
សពវដថាចនះ ចោយព្បកានយ់កសម្បទ ៤ យ៉ាង ទុកជាបន្លា ត្,់ 
ទុកជាមុ្ខងារ ឬទុកជាត្ួន្លទីរបស់ខាួន ។  
 ២. បុណ្យស្្ោប់ជវីតិ្បេរោក្ បានែល់ករណីយកិេច 
ទាំងឡាយ មែលបុគគលពាយាម្ច វ្ើ ចែើម្បរីស់ចៅព្សួលកនុង
ចោកែដទ ឬចែើម្បចី វ្ើឲ្យជីវតិ្បរចោក សម្បូរចោយចសេកតីសុខ 
ចោយព្បកានយ់កចសេកតីពិត្ជារបស់ខាួន ។ 
 ៣. បុណ្យស្្ោប់ជវីតិ្្ព្ោះនពិាវ ន បានែល់វរីយិភាព
របស់ជនទាំងឡាយ អនកចខពើម្ចោក ឬ ចខពើម្កាំចណើ ត្ដនម្នុសេ 
សត្វ មែលច វ្ើអវីទាំងអស់ ចែើម្បែីឹកន្លាំនូវគាំនិត្របស់ខាួន បាន
យល់េាស់នូវអរយិសេចៈ ៤ ឬ បានព្ត្តស់ែឹងនូវម្គគផ្សលនិរវ ន 
(បរម្ត្ថព្បចយាជន)៍ ។ 
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 អវីជាបុណយ ? ចៅកនុងទីណា ? រកយអនកផ្សងមត្ងនិយាយ 
គ្នន ថា ទន, សីល, ភាវន្ល ...ជាបុណយ ។ ចៅកនុងទីវត្ត ស្ទោ ឬ
ចរងមែលចគស្ទងសងច់ែើម្បចី វ្ើបុណយ , បុណយពិត្ចន្លះ គឺសាំចៅ 
យកេិត្តលអ ។ េិត្តមាននកយថា កាយលអ, វាចាលអ មែលម្នុសេ 
ចយើងបានច វ្ើ បានគិត្ បាននិយាយចៅកនុងទីណា ទីចន្លះច ម្ ះ 
ថា ជាទីចៅរបស់បុណយ ឬ កមនាងរបស់បុណយ ។ 
 បុណយមានព្ត្ឹម្មត្ទន សីល ភាវន្ល ។ល។ ឬមានចព្េើន 
ចៅចទៀត្ ? បុណយមានចៅព្គបទ់ីកមនាង ម្និថាការច វ្ើទន រកា 
សីល េចព្ម្ើនចម្ត្តត ភាវន្លចន្លះចទ ការចគ្នរពេាំចរះបុគគល ឬ វត្ថុ  , 
ការបចព្ម្ើទាំនុកបព្ម្ុង, ការមបងមេកបុណយ, ការទទួលេាំមណក 
បុណយ, ការសមម្តង្ម្,៌ ការស្ទត ប់្ ម្,៌ កសិករ, រណិជជករ, 
អាជីវករ, ឧសេ កម្ម ។ល។ មែលចយើងច វ្ើចោយចិត្តល្យអ   
(ម្ចន្លសុេរតិ្) វាចាល្យអ  (វេីសុេរតិ្) កាេល្យអ  (កាយសុេរតិ្) ក៏
ច ម្ ះ ថាបុណយ ។  

 
 
 
 

គាថាសំស្រសកឹតទី ៥ 

 កសណឝះ កណឝឝ្ឝៃវ វទិ្យាមថ៌ាំ ច ស្ថធស្យេ ៑។ 
 កសណេាស្េ កុស្ោ វទិ្យា កណេាស្េ កុស្ោ ធនម ៑៕ 
 ពេលមួយរពំេចបន្តិចមតង វិជ្ជា ទ្រេយផងសពទ្មចបាន្ 
 លះបងខ់ណៈ អាក់ខកខាន្ វិជ្ជា ទ្រេយបាន្មកេីណា ។ 
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ចាប់បុណ្យ-បាប 
3 

 បុណ្យ-បាប ជាកម្មធាតុ្្ាំបាំផុ្សត្ សព្មាបជ់ីវតិ្សត្វកនុង
សកលពិភពចោក មែលព្ពះសមាម សម្ពុទធ ព្ពះអងគព្ទងម់ានព្ពះ 
បាំណងឲ្យម្នុសេសត្វទាំងឡាយ បានចេះចាាំ បានយល់នកយ 
របស់្ម្មធាតុ្ទាំងពីរចនះ យ៉ាងទូលាំទូោយ យ៉ាងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ ។ 
ព្ពះបរម្ចោកន្លថ ព្ទងម់្និេងឲ់្យច ើញនូវចសេកតីទុកខព្ពួយ, 
ចសេកតីលាងច់មា  របស់សកលម្នុសេមែលបានជួបចសេកតីទុកខ 
កនុងជីវតិ្ និងរបស់ពិភពចោកចទ ។ ព្ពះអងគព្ទងច់ វ្ើយ៉ាងណា ក៏
ពុាំចកើត្ច ើយ កនុងកាលណាពិភពចោកចនះ ចៅមត្ចររចពញចៅ 
ចោយោយា ជារបស់លួងចោម្បចញ្ញឆ ត្ ។ ម្នុសេទាំង 
ឡាយចៅមានបញ្ញញ ទនច់ខាយ ចៅលាងច់មា េាំចរះជាំនួបការណ៍
ចន្លះៗ ព្ត្ូវធាា កជ់ាទសៈ និងជានុយរបស់ត្ណាា អស់កាល     
ែយូ៏រ ។ លុះែល់ចពលណា ែួងវញិ្ញញ ណទាំងឡាយ មានអវជិាជ  
ត្ណាា  ។ល។ អស់ច ើយ ព្ពម្ទាំងបានសិកាអាំពីចរឿង បុណយ-
បាប ឬេាបបុ់ណយ-បាប ត្តម្ចគ្នលចៅមែលព្ពះភគវនតមុ្នីបរម្
ស្ទស្ទត  ព្ទងច់រៀបេាំទុកម្កចោយព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ េាស់ោស់អស់
ច ើយ ។ កនុងចពលចន្លះឯង ជីវតិ្របស់ម្នុសេព្គបគ់្នន  កប៏ញ្ញា ្ាំ
តូ្េចចាទចទៀត្ច ើយ ។ វញិ្ញញ ណរបស់ម្នុសេទាំងឡាយ កប៏ាន
ជួបព្បទះនូវចសេកតីភាសឺ្ទវ ង ត្តម្កមាា ាំងដនអាំណាេ ជាថាម្ពល
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របស់េាបបុ់ណយ-បាប ឬេាបដ់នកម្មលអ កម្មអាព្កក ់ មែល 
ម្នុសេមាន ក់ៗ ព្ត្ូវបានទមាា កច់ចាលចោយស្ទថ ពរពិត្ព្បាកែ កនុង 
ទីបាំផុ្សត្ដនជីវតិ្អចន្លា លចន្លះឯង ។ 
 
 

បុណ្យ-បាបោនចិត្តជា្បធាន 
(ចាកបិ.លេខ ៥២ គាថាធម្មបទ ទំព័រ ២១) 

3 
សម្កយម្យួ ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងគ់ងក់នុងវត្តចជត្ពន ជិត្

ព្កុងស្ទវត្ថី ព្ទងព់្បារពធនូវេកខុបាលចត្ថរ ចទើបព្ទងព់្ត្តស់គ្នថាចនះ
ថា ៖ 
  មរោបុព្វវគោ េោម   មរោរស្ដ្ឋា  មរោមយា 
  មនោ រច បទុរដ្ាន ភាស្តិ្   វា  ក្ររាតិ្  វា 
  ត្រោ ន ំទុក្ខមរនវតិ្ ចក្រវំ  វហរោ  បទ ំ  ។ 
 ្ម្ទ៌ាំងឡាយ មានេិត្តជាព្បធាន មានេិត្តព្បចសើរ បាំផុ្សត្ 
(មានេិត្តជា្ាំ) សចព្ម្េម្កអាំពីេិត្ត ចបើបុគគលមានេិត្ត ព្ត្ូវចទស
ព្បទូសតច ើយ ចរលកតី ច វ្ើកតី (នូវទុេចរតិ្) ចព្រះទុេចរតិ្ទាំងចន្លះ 
ទុកខរមម្ងជាបត់្តម្ បុគគលចន្លះចៅ ែូេកងរ់ចទះ វលិត្តម្ោន
ចជើងចគ្ន មែលកាំពុងអូសនឹម្ចៅ ។ 
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ប្រែលោតរែលោគ 
េោម  រ ី្ ម្ទ៌ាំងឡាយ មរោបុព្វវគោ មានេិត្តជា
ព្បធាន មរោរស្ដ្ឋា  មានេិត្តព្បចសើរ មរោមយា 
សចព្ម្េច ើយអាំពីេិត្ត រច ព្បសិនចបើ (បុគ្គរោ រ ី
បុគគល) មនោ មានេិត្ត បទុរដ្ាន ព្ត្ូវចទសព្បទូសត
ច ើយ ភាស្តិ្ វា ចរលកតី ក្ររាតិ្ វា ច វ្ើកតី (ចិរនតតិ្ 
វា គិត្កត ីទុចចេតិ្ ំនូវទុេចរតិ្), ទុក្ខ  ំ រចីសេកតីទុកខ អរនវតិ្ 
មត្ងជាបត់្តម្ ន ំ (បុគ្គល្យ ំ នូវបុគគល) ចន្លះ ត្រោ (តិ្
វេិ ទុចចេរិោ ចព្រះទុេចរតិ្៣) ចន្លះ ចក្រ ំឥវ ែូេជារ ី
កង ់ (អរនវនត ំ កាលជាបត់្តម្) បទ ំ នូវស្ទន ម្ចជើង       
(ព្លិ្យបទស្ស ដនចគ្នបចព្ម្ើ ) វហរោ កាលន្លាំចៅ    
( េុេ ំ នូវនឹម្ )។ 

 បុរព្វ  ច  ក្ត្បុញ្ញ ោ  ភាពជាអនកច វ្ើបុណយទុកកនុងកាល
មុ្ន ។ អនកច វ្ើបុណយទុកកនុងកាលមុ្ន សាំចៅែល់អនកមែលបាន
ច វ្ើបុណយកុសល សនេាំទុកច ើយកនុងអត្ីត្ជាត្ិ មានេិត្តព្បារពធ
ព្ពះពុទធ ព្ពះបចេចកពុទធ ព្ពះអរ នតស្ទវ កក ចោយធាា បប់ានថាវ យ
ទន រកាសីល ស្ទត ប់្ ម្ ៌ឬច វ្ើបុណយកុសលែដទៗ មែលច វ្ើឲ្យ
អនកចន្លះមានបីត្ិ មានេិត្តចពញចព្បៀបចោយកុសល្ម្ ៌ មែល
ខាួនបានច វ្ើច ើយ ចយើងចទះធាា ប ់ ឬម្និធាា បច់ វ្ើបុណយទុកកនុង
កាលមុ្នកច៏ោយ ប៉ុមនតកនុងបេចុបបនន ចយើងគួរខវល់ខាវ យកនុងការច វ្ើ
បុណយកុសល ត្ម្រល់េិត្តមាាំចោយព្បារពធព្ពះពុទធ រឭកែល់ព្ពះ
ពុទធ ច វ្ើត្តម្ពុទធវ ិ្ ី និងចៅមត្ច វ្ើជាព្បចាាំ ចែើម្បជីាការសនេាំ
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បុណយកុសលទុកឲ្យចព្េើនបាំផុ្សត្ កច៏ ម្ ះថា ជាអនកបានច វ្ើបុណយ
ទុក, ភាពជាអនកច វ្ើបុណយទុកកនុងកាលមុ្ន ជាម្ងគលែឧ៏ត្តម្ 
ចព្រះមានអានិសងេឲ្យ ទទួលបានចសេកតីសុខ ចសេកតីេចព្ម្ើន 
និងចសេកតីសចព្ម្េ មែលចកើត្ពីអានុភាពដនបុណយចន្លះ ទាំងកនុង 
ចោកចនះ និងចោកខាងមុ្ខ ខាងចព្កាយចកើត្ម្កនឹងបានស្ទត ប់
្ម្មចទសន្លរបស់ព្ពះពុទធអងគ ឬពីស្ទវ កក ពីបណឌិ ត្ ពីព្គូបាអាចារយ
ចផ្សេងៗ ច វ្ើឲ្យយល់ព្ពះ្ម្ប៌ានចោយងាយ ចព្រះេិត្តចន្លះ
ព្កាស់ចោយកុសល្ម្ ៌ កាលមានបញ្ញញ  កន៏ឹងអាេសចព្ម្េ
អរយិ្ម្ណ៌ានីម្យួម្និខាន អនកមែលម្និបានច វ្ើបុណយទុកកនុង
កាលមុ្ន មានជីវតិ្ជួបព្បសពវមត្ចសេកតីទុកខ ចសេកតីលាំបាកបាន
ទទួលមត្វត្ថុមែលម្និលអ សូម្បកីាលមានឱកាសបានស្ទត ប់្ ម្ ៌ក៏
ម្និយល់ ឬ ពិបាកយល់ ច វ្ើឲ្យេិត្តខវះបញ្ញញ កនុងការបចងាអ នចៅ
ចែើម្បចី ើញេាស់នូវសេច្ម្ ៌ម្នុសេព្គបរូ់បគួរច វ្ើបុណយកុសល
ចរឿយៗ ជាបជ់ាព្បចាាំចទះចព្េើន ឬត្ិេកច៏ោយ នឹងបានជាកមាា ាំង
ជាំរុញឲ្យបានទទួលវត្ថុមែលលអ ទាំងកនុងផ្សាូវចោក និងផ្សាូវ្ម្៌
អាំចណាយទនទឹកេិត្ត ម្និថាេិត្តម្នុសេ ឬេិត្តសត្វព្គបគ់្នន  សុទធ
សឹងមត្ព្ត្ូវការការថាន កថ់នម្ បីបម្លួងចោម្េិត្ត យល់េិត្ត យល់
ពិត្ែល់ជចព្តទឹកេិត្តពីអនកែដទ ។ 
 ចពលចយើងជួបព្បសពវនឹងបញ្ញា អវីម្យួ ែម៏សនត្តនត្ឹងកនុង
េិត្ត នឹងនិយាយនឹងអ្ិបាយឲ្យអនកែដទណាស្ទែ បក់ពុ៏ាំបាន មត្
ចបើមានអនកណាមាន ក ់ យល់ពីជចព្តទឹកេិត្តរបស់ចយើង យល់ពី
ភាពទុកខ ភាពចាាំបាេ ់ភាពត្តនត្ឹងកនុងេិត្តរបស់ចយើងបាន ចយើង
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ពិត្ជាេងច់ ើញ េងជ់ួប េងន់ិយាយព្បាប ់េងច់ៅជិត្អនកចន្លះ
ខាា ាំងណាស់ មថម្ទាំងជាបុគគលមែលចយើងទុកេិត្តទុកចថាើម្ ហ៊ាន
និយាយព្បាបច់រឿងអាថក៌ាំបាាំងចផ្សេងៗ ឲ្យចគែឹងបានចទៀត្ផ្សង។ 
អវីមែលច វ្ើឲ្យចយើងកាា យចៅជាបុគគលមាន ក ់មានភាពកកច់តែ  មាន
ចៅទីពឹងកនុងជីវតិ្បាន ែូចេនះចន្លះ កគ៏ឺការយល់េិត្ត យល់ចថាើម្ 
យល់អ្ាព្សកយ យល់ទុកខ្ុរៈរវាងគ្នន នឹងគ្នន  នឹងឯង។ 
        ម្ពិ្ត្ភកកតិម្និយល់េិត្ត ម្និយល់អ្ាព្សកយ វាជាចរឿង
លាំបាកសព្មាបក់ារចសពគបម់បបម្ពិ្ត្អម្ត្ៈ ។ គូសងារ ម្និ
យល់ជចព្តទឹកេិត្ត នឹងចៅចកៀកចកើយកាយ ពិត្ម្និបានយូរ ។ 
ចៅហាវ យ ម្និយល់េិត្ត ចទះព្បាកម់ខដថាពិត្ កគ៏ងអ់ស់អនកបចព្ម្ើ ។ 
 «ត្តម្ពិត្ ម្នុសេព្គបគ់្នន  សុទធសឹងមត្ព្ត្ូវការអាំចណាយ
ទនទឹកេិត្តពីអនកែដទែូេៗគ្នន  េុះច តុ្អវី ចយើងម្និផ្សែល់ចសេកែី
សុខចោយការយល់េិត្ត យល់ចថាើម្ ឲ្យែល់គ្នន នឹងគ្នន ខាះផ្សង 
ចព្រះចនះជាចរឿងចាាំបាេ ់ និងព្គបគ់្នន មត្ងព្ត្ូវការមត្ម្នុសេភាគ
ចព្េើនបានចម្ើលរ ាំលង, យល់េិត្តគ្នន ខាះ ព្បចសើរជាងេិត្តជម្នះ
ចែើម្បខីាួនឯង, េិត្តចគេិត្តឯង  គួរចេះចកាត្មព្កង  ឲ្យសិទធិឲ្យសកកែិ, 
កែីសុខជីវតិ្ ចកើត្ចព្រះយល់េិត្ត យល់អ្ាព្សកយ» ។ 

3 
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ក្រំណ្ើ ត្ននមនុស្សមនិដូ្ចរា  
)ចូ កម្មវិភងគរូប្ត ប្រង់ចាកបិ.លេខ ២៨ ទំ.៥៥( 

3 
 សម្កយម្យួ ព្ពះបរម្ស្ទស្ទត  ព្ទងគ់ងព់្បថាបច់ៅចជត្វន្លរម្ 
របស់អន្លថបណឌិ កចសែាី កនុងព្កុងស្ទវត្ថី ។ ចពលចន្លះ        
សុភមាណពជាបុត្តរបស់ចត្តចទយយព្រ មណ៍ េូលចៅកានព់្ពះ 
ែម៏ានព្ពះភាគ បានចរលសចមាម ទនិយកថា ជាម្យួព្ពះមាន 
ព្ពះភាគ បានអងគុយកនុងទីែស៏ម្គួរ ។ លុះចរៀបេាំឥរយិាបថ 
ព្សួលម្លួច ើយ បានព្កាបបងគាំទូលព្ពះអងគថា បពិព្ត្ចគ្នត្ម្  
ែេ៏ចព្ម្ើន !  អវី ន  ! ជាច តុ្ ជាបេចកយឲ្យម្នុសេចកើត្ម្កម្និែូេ 
គ្នន  ។ ម្នុសេពួកខាះអាយុខាី ពួកខាះមានអាយុមវង ពួកខាះមាន 
ចរគត្ិេ ពួកខាះមានចរគចព្េើន ពួកខាះមានសម្បុរអាព្កក ់ពួកខាះ 
មានសម្បុរលអ ពួកខាះមានសកកតិតូ្េ ពួកខាះមានសកកតិ្ាំ ពួកខាះ
មានចភាគសម្បត្តិត្ិេ ពួកខាះមានចភាគសម្បត្តិចព្េើន ពួកខាះមាន 
ព្ត្កូលទប ពួកខាះមានព្ត្កូលខពស់ ពួកខាះមានបញ្ញញ ត្ិេ ពួក
ខាះមានបញ្ញញ ចព្េើន ។ បពិព្ត្ចគ្នត្តម្ែេ៏ចព្ម្ើន ! អវី ន  ! មែលជា
ច តុ្ ជាបេចកយឲ្យម្នុសេចកើត្ម្ក, ម្នុសេខាះមានសភាពចថាក
ទប ពួកខាះមានសភាពខពងខ់ពស់ ែូេចនះ ។ 
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ក្មមប្ចក្ស្ត្វ 
3 

 មាន លមាណព ! សត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខាួន ជា 
ទយាទដនកម្ម មានកម្មជាកាំចណើ ត្ មានកម្មជាញាត្ិម្តិ្ត មាន 
កម្មជាទីពឹងអាព្សកយ កម្មជាធាតុ្ត្តកម់ត្ងសត្វឲ្យអាព្កក ់ឲ្យលអ ។ 
 បពិព្ត្ព្ពះអងគែេ៏ចព្ម្ើន ! ចសេកតីមែលព្ពះអងគព្ទងស់មម្តង 
ម្កចនះចៅខាីណាស់ ព្ពះអងគម្និបានបាំមបកចសេកតីឲ្យពិស្ទត រ ។ 
ខាុ ាំព្ពះអងគម្និទនែ់ឹងចសេកតីលអិត្ បពិព្ត្ព្ពះចគ្នត្ម្ែេ៏ចព្ម្ើន ! 
សូម្ព្ពះអងគព្ទងស់មម្តង្ម្ ៌ ចោយវ ិ្ ីណាមែលអាេច វ្ើឲ្យខាុ ាំព្ពះ 
អងគ បានែឹងចសេកតីចោយលអិត្ ។ 
 មាន លមាណព ! ចបើែូេចនះ េូរអនកច វ្ើម្នសិការៈឲ្យលអ 
ចយើងនឹងសមម្តង្ម្ឲ៌្យអនកស្ទត ប ់។ 
 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យអាេុខល»ី 
 មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ មានការសមាា ប ់
សត្វជាព្បព្កត្ី ជាម្នុសេកាំណាេ មានដែព្បឡាកច់ោយ្ម្ ។ 
ជាម្នុសេឋតិ្ចៅកនុងការព្បហារ ម្និមានេិត្តចម្ត្តត  កនុងសត្វ 
ទាំងឡាយ ។ បុគគលមានកិរយិាព្បព្ពឹត្តមបបចនះ កាលណាមបក 
ធាា យរងកាយស្ទា បច់ៅច ើយ ចោយអាំណាេដនបាបកម្ម មែល 
ខាួនបានព្បព្ពឹត្តជានិេចែូេចនះ ចគរមម្ងេូលែល់អបាយភូម្,ិ 
ទុគគត្ិ, វនិិបាត្, នរក ។ ព្បសិនចបើចគម្និចៅកាន ់អបាយ, ទុគគត្ិ, 



បុញ្ញបទីប                                         ផ្សាយចេញពីវត្តព្ពះពន្លា  

 -65-  

វនិិបាត្, នរក ។ ចគចកើត្ម្កជាម្នុសេ រមម្ងចៅជាម្នុសេ 
អាយុខាី ។  
 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យអាេុប្វវ» 
 មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ជាស្រសតីកច៏ោយ 
ជាបុរសកច៏ោយ ជាអនកចវៀរចាកបាណាត្ិបាត្ ជាអនកមានែាំបង 
មានចព្គឿងសស្រស្ទត វុ្ោកេុ់ះ មានចសេកតីខាម សបាប មានចម្ត្តត  
ករុណា ។ ជាអនកជួយ ទាំនុកបព្ម្ុង ជួយ សចស្រងាគ ះចព្ស្ទេព្សង ់
សត្វទាំងឡាយ ។ បុគគលមានសន្លត នេិត្តមបបចនះ កាលណារូប
កាយមបកធាា យស្ទា បច់ៅច ើយ ចោយអាំណាេដនកម្មលអ មែល 
ចគបានច វ្ើម្កែូេចនះ ចគរមម្ងេូលចៅែល់សុគត្ិវមិានឋាន 
សួគ ៌ ។ ព្បសិនចបើចគម្និបានេូលចៅែល់សុគត្ិវមិានឋានសួគ ៌
ចគម្កចកើត្ជាម្នុសេ កន៏ឹងបានចៅចកើត្ជាម្នុសេមានអាយុ 
មវង ។ 
 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យោនររាគ្រ្ចើន» 
 មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ជាស្រសតីកតី ជាបុរស 
កតី ជាអនកមាននិសេកយសន្លត នេិត្តម្និលអ េូលេិត្តចបៀត្ចបៀនសត្វ 
ទាំងឡាយ ចោយដែ ចោយែាំបង ឬចោយចព្គឿងសស្រស្ទត វុ្ ។ 
ម្នុសេចន្លះ កាលចបើរូបរងកាយ មបកធាា យស្ទា បច់ៅច ើយ  
ចោយអាំណាេដនកម្មអាព្កក ់ មែលខាួនឯងបានព្បព្ពឹត្ត ជាបជ់ា
និេចែូេចនះ  ចគរមម្ងេូលែល់អបាយ, ទុគគត្ិ, វនិបិាត្, នរក ។ ចគ
ម្កចកើត្ជាម្នុសេ កន៏ឹងចៅជាម្នុសេមានចរគចព្េើន ។ 
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 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យោនររាគ្តិ្ច» 
 មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ស្រសតីកតី បុរសកតី 
មាននិសេកយសន្លត នេិត្តលអ ម្និចបៀត្ចបៀនសត្វទាំងឡាយ ចោយ 
ដែ ចោយែាំបង ឬចោយចព្គឿងសស្រស្ទត វុ្ ។ បុគគលចន្លះ កាល
ចបើរូបរងកាយ មបកធាា យស្ទា បច់ៅច ើយ ចោយអាំណាេដនកម្ម
លអ មែលខាួនបានព្បព្ពឹត្តម្កជាម្នុសេែូេចនះ ។ ចគកេូ៏លចៅ
ែល់សុគត្ិវមិានឋានសួគ ៌។ ព្បសិនចបើម្និេូលចៅ កានសុ់គត្ិ
វមិានឋានសួគ ៌។ ចគម្កចកើត្ជាម្នុសេ កន៏ឹងចៅជាម្នុសេមាន
ចរគត្ិេ ។  
 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យោនស្មបេុេអា្ក្ក់្» 

មាន លមាណព ! បុគគលកនុងចោកចនះ ស្រសតីកច៏ោយ បុរស
កច៏ោយ ជាអនកមានចសេកតីខឹងចព្កា្ចព្េើន សម្បូរចោយចសេកតី
ថាន ាំងថាន ក ់ ព្ត្ូវចជរសតីថាសូម្បបីនតិេបនតួេ កត៏្ត្បសងវញិយ៉ាង
ចព្េើន ជាអនកេងគាំនុាំ េងកាំ ឹង មានេិត្តរងឹរូស មានចសេកតី
ចព្កា្ខឹងចកើត្ច ើង ចោយម្និមានច តុ្ផ្សល ។ បុគគលចន្លះ 
កាលណារូបកាយមបកធាា យស្ទា បច់ៅច ើយ ចោយអាំណាេកម្ម
ម្និលអ មែលខាួនព្បព្ពឹត្តែូេចនះ ចគរមម្ងេូលចៅែល់អបាយភូម្ិ
, ទុគគត្ិ, វនិិបាត្, នរក ។ ចគម្កចកើត្ជាម្នុសេ កន៏ឹងចៅជា
ម្នុសេមានសម្បុរអាព្កក ់។ 
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 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យោនស្មបេុល្យអ » 
មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ចទះជាស្រសតីកត ី

បុរសកតី ជាអនកមានកាំ ឹងត្ិេ ម្និសម្បូរចៅចោយចសេកតី
ថាន ាំងថាន ក ់ ព្ត្ូវចគចជរសតីសូម្បយ៉ីាងចព្េើន កម៏្និត្ត្បរកយសម្ត ី
មានេិត្តម្និរងឹរូស ម្និសមម្តងនូវចសេកតីចព្កា្ខឹង ចោយម្និ
មានច តុ្ផ្សល ។ បុគគលចន្លះ កាលណាមបកធាា យស្ទា បច់ៅ
ច ើយ ចោយអាំណាេកម្មលអ មែលខាួនបានព្បព្ពឹត្តម្កជានិេចែូេ
ចនះ ។ ចគរមម្ងេូលចៅែល់សុគត្ិវមិានឋានសួគ ៌។ ព្បសិនចបើ
ម្និចៅកានឋ់ានសួគ ៌ចគនឹងម្កចកើត្ជាម្នុសេមានរូបលអ សម្បុរ
លអ ។ 
 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យោនស័្ក្តិតូ្ច» 

មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ។ល។ មានេិត្ត
ឫសា ព្េមណនកនុងោភសការ រៈ ការចគ្នរព ការរបអ់ាន ការ 
សាំពះ ការបូជារបស់បុគគលែដទ មានេិត្តគិត្ព្បទូសរ៉យ េងឲ់្យ
របស់មែលចគមាន ចគបានែល់នូវចសេកតីវនិ្លស ។ បុគគលចន្លះ
កាលណារូបកាយមបកធាា យស្ទា បច់ៅច ើយ រមម្ងេូលចៅែល់
អបាយ, ទុគគត្ិ, វនិិបាត្, នរក ម្និែូចេនះចទ ចបើចគចកើត្ជាម្នុសេ
ជាអនកមានសកកតិតូ្េ ។ 
 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យោនស័្ក្តិេ»ំ 

មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ម្និមានេតិ្តឫសា
ព្េមណនកនុងោភសការ រៈ ការចគ្នរព ការរបអ់ាន ការសាំពះ ការ
បូជារបស់បុគគលែដទ ម្និគិត្ព្បទូសរ៉យ ម្និេងឲ់្យចគែល់នូវ 
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ចសេកតីវនិ្លស បុគគលចន្លះ កាលចបើរូបកាយមបកធាា យស្ទា បច់ៅ 
ច ើយ ចោយអាំណាេដនកម្មលអ មែលខាួនបានព្បព្ពឹត្ត អស់កាល 
ជានិេចែូេចនះ ។ ចគរមម្ងេូលចៅែល់សុគត្ិឋានសួគវ៌មិាន 
ព្បសិនចបើម្និបានេូលចៅកានសុ់គត្ិវមិានឋានសួគ ៌ ម្កចកើត្ 
ជាម្នុសេ ចគរមម្ងបានជាម្នុសេមានសកកតិ្ាំ ។ 

 «រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យោន្ទព្យតិ្ច» 
មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ជាស្រសតីកតី ជាបុរស 

កតី ម្និមែលឲ្យបាយ, ទឹក ,សាំពត្,់ ចព្គឿងព្កអូប, ចព្គឿងយាន, 
ចសន្លសនៈ, ថាន ាំមកចរគ, ចព្គឿងព្បោបែ់ល់មាត្តបិត្ត, ព្គូអាចារយ, 
សម្ណៈ, ព្រ មណ៍ ។ល។ បុគគលចន្លះ លុះមបកធាា យរោយ 
ព្បាណអស់ជីវតិ្ចៅ ចោយអាំណាេមែលខាួនព្បព្ពឹត្តពុាំសម្គួរ ែូេ
ចនះ ។ ចគរមម្ងចៅែល់អបាយ, ទុគគត្ិ, វនិិបាត្, នរក ចបើម្និែូចេនះ 
ចទ បុគគលរមម្ងមានព្ទពយត្ិេ ។ 

«រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យោន្ទព្យរ្ចើន» 
មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ជាស្រសតីកតី ជាបុរស 

កតី បានឲ្យបាយ, ទឹក ,សាំពត្,់ ចព្គឿងព្កអូប, ចព្គឿងយាន, 
ចសន្លសនៈ, ថាន ាំមកចរគ, ចព្គឿងព្បោបែ់ល់មាត្តបិត្ត, ព្គូអាចារយ, 
សម្ណៈ, ព្រ មណ៍ ។ល។ បុគគលចន្លះ លុះមបកធាា យរោយ 
ព្បាណអស់ជីវតិ្ចៅ ចោយអាំណាេមែលខាួនព្បព្ពឹត្តលអ ែូេចនះ ។ 
ចគរមម្ងេូលចៅកានសុ់គត្ិឋានសួគវ៌មិាន ចបើម្និបានចៅកានច់ទ 
ចគចកើត្ច ើងជាម្នុសេរមម្ងមានព្ទពយចព្េើន ។ 



បុញ្ញបទីប                                         ផ្សាយចេញពីវត្តព្ពះពន្លា  

 -69-  

«រហតុ្ប្ដ្ល្យរេវើឲ្យរក្ើត្ក្ាុវ្ត្កូ្ល្យទាប» 
 មាន លមាណព ! បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ជាស្រសតីកតី ជាបុរសកត ី
ជាម្នុសេមានេិត្តរងឹរូស មានខាួនព្បកានច់ព្េើន ម្និសាំពះម្នុសេ 
មែលគួរែល់ការសាំពះ ម្និចព្កាកទទួលម្នុសេមែលគួរែល់ការ
ទទួល ម្និសមម្តងឥរយិាបថទនភ់ាន ់ េាំចរះម្នុសេមែលមាន
គុណ្ម្ ៌ម្និឲ្យអាសនៈែល់ម្នុសេមែលគួរឲ្យអាសនៈ ម្និឲ្យ
ទនែល់ ម្នុសេមែលគួរឲ្យទន ម្និច វ្ើសការ រៈែល់ម្នុសេ
មែលគួរទទួល ម្និចគ្នរព ម្និបូជា ម្និរបអ់ានែល់ម្នុសេមែល
គួររបអ់ាន ។ល។ បុគគលពួកចនះ លុះចពលមបកធាា យរងកាយ 
ចោយអាំណាេដនកម្មមែលខាួនបានព្បព្ពឹត្ត អស់កាលជានិេចែូេ
ចនះ កមាា ាំងកម្មចនះរមម្ងព្ចានឲ្យេូលចៅែល់អបាយ, ទុគគត្ិ, 
វនិិបាត្, នរក ចបើម្និចកើត្ែូចេនះចទ ចពលម្កចកើត្អត្តភាពជា
ម្នុសេវញិ រមម្ងចកើត្កនុងព្ត្កូលទប ។ 
 «រហតុ្ប្ដ្ល្យោឲំ្យរក្ើត្ក្ាុវ្ត្កូ្ល្យខពស់្» 
 មាន លមាណព! មត្បុគគលមានេិត្តម្និរងឹរូស ម្និព្បកាន ់
ខាួនជាបុគគលមានការព្កាបសាំពះ ែល់បុគគលមែលគួរសាំពះ រប ់
អានបុគគលមែលគួររបអ់ាន បូជាែល់បុគគលមែលគួរបូជា ។ល។ 
បុគគលមានេិត្តែូេចនះ កនុងចពលណារូបកាយព្ត្ូវមបកធាា យ រមម្ង 
េូលចៅចកើត្កនុងឋានសួគ ៌ ព្បសិនចបើម្និបានចកើត្កនុងឋានសួគ៌
ចទ ចពលព្ត្ បច់ៅចកើត្ជាត្ិជាម្នុសេវញិ ករ៏មម្ងរស់ចៅកនុង
ព្ត្កូលខពងខ់ពស់។ 
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 «រហតុ្ប្ដ្ល្យោឲំ្យល្យង វ់រលល » 
 មាន ណមាណព ! បុគគលព្បុសឬព្សី ចៅកនុងចោកចនះ ម្និ
េូលចៅរកសម្ណៈ ឬព្រ មណ៍ ឬអនកព្បាជា ចែើម្បសី្ទកសួរ
ចោកថា្ម្អ៌វីជាកុសល ្ម្អ៌វីជាអកុសល ការអវីច វ្ើចៅមាន
ចទស ការអវីច វ្ើចៅម្និមានចទស ្ម្ណ៌ាគួរព្បព្ពឹត្ត ្ម្ណ៌ា
ម្និគួរព្បព្ពឹត្ត ទចងវើអវីមែលចគច វ្ើចៅច ើយ រមម្ងព្បព្ពឹត្តចៅ
ចែើម្បចីសេកតីម្និជាព្បចយាជន ៍ ចែើម្បចីសេកតីទុកខអស់កាលយូរ  
អមងវង។ ការអវីមែលចគច វ្ើចៅច ើយ រមម្ងព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បជីា
ព្បចយាជន ៍ ចែើម្បចីសេកតីសុខ ចែើម្បចីសេកតីេចព្ម្ើន អស់កាល
យូរអមងវង។ បុគគលមានសភាពែូេចនះ លុះែល់រូបកាយ មបក
ធាា យចៅ ចោយអាំណាេដនកម្ម មែលខាួនបានព្បព្ពឹត្ត អស់ 
កាលជានិេចែូេចនះ ចគរមម្ងេូលចៅរស់ចៅកនុងអបាយ, ទុគគត្ិ, 
វនិិបាត្, នរក ។ ព្បសិនចបើម្និកានអ់បាយចទ ម្កចកើត្កនុង 
ចោកចនះ មានអត្តភាពជាម្នុសេ រមម្ងជាម្នុសេមានបញ្ញញ  
ត្ិេត្ួេ ឬលាងច់មា  ។ 

«រហតុ្ប្ដ្ល្យោឲំ្យ ល្ ស្នវ» 
 មាន លមាណព ! បុគគលពួកខាះមែលរបអ់ានរក អនកព្បាជា 
បានចរៀន បានច វ្ើសាំណួរ ្ម្អ៌វីជាកុសល ្ម្អ៌វីជាអកុសល ឬអវី
ជាបុណយ អវីជាបាប ។ល។ បុគគលមានសន្លត នេិត្តមបបចនះ លុះ
ែល់រងកាយព្ត្ូវមបកធាា យ ព្ត្ូវរោយវញិ្ញញ ណ ព្ត្ូវចេញចាក
ជីវតិ្ រមម្ងេូលចៅកានសុ់គត្ិភព។ ព្បសិនចបើម្និចៅែល់ទី
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ចន្លះ ម្កចកើត្កនុងពិភពដនម្នុសេ រមម្ងជាម្នុសេមានបញ្ញញ
ចព្េើន ឬមានចសេកតី ា្ សដវចព្េើន។ 
 មាន ណមាណព ! បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជា 
អនកអាយុខា ីកន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមានអាយុខាី។ បែិបទមែល 
ព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានអាយុមវង កន៏្លាំចៅកានភ់ាព ជា
អនកមានអាយុមវង។ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជាអនក
មានអារ្ចព្េើន កន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមានអារ្ចព្េើន ។ 
បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានអារ្ត្ិេ កន៏្លាំ 
ចៅកានភ់ាពជាអនកមានអារ្ត្ិេ។ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ 
ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានរូបអាព្កក ់ កន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមានរូប 
អាព្កក។់ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានរូបលអ 
កន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមានរូបលអ។ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ 
ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានសកកតិតូ្េ កន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមានសកកតិ 
តូ្េ។ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានសកកតិ្ាំ ក៏
ន្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមានសកកតិ្ាំ។ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ 
ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានចភាគៈត្ិេ កន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមាន 
ចភាគៈត្ិេ។ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានចភាគៈ
ចព្េើន កន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមានចភាគៈចព្េើន។ បែិបទមែល
ព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានព្ត្កូលខពស់ កន៏្លាំចៅកានភ់ាព
ជាអនកមានព្ត្កូលខពស់ ។ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជា
អនកមានព្ត្កូលទប កន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមាន ព្ត្កូលទប។ 
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បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានបញ្ញញ ត្ិេ កន៏្លាំ
ចៅកានភ់ាពជាអនកមានបញ្ញញ ត្ិេ ។ បែិបទមែលព្បព្ពឹត្តចៅ 
ចែើម្បភីាវៈជាអនកមានបញ្ញញ ចព្េើន កន៏្លាំចៅកានភ់ាពជាអនកមាន
បញ្ញញ ចព្េើន។  
 មាន លមាណព ! សត្វទាំងឡាយ មានកម្មជារបស់ខាួន ជា
ទយាទដនកម្ម មានកម្មជាកាំចណើ ត្ មានកម្មជាម្តិ្ត មានកម្ម ជា
ទីពឹងអាព្សកយ។ កម្មរមម្ងជាធាតុ្មេកសត្វ ត្តកម់ត្ងសត្វ ឲ្យ 
ទបនិងខពស់ ែូចេនះឯង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

គាថាសំស្រសកឹតទី ៧ 

 ស្វេឬស្ហ បូជ្យស្េ មូខះ៌ ស្វគ្រាស្ម បូជ្យស្េ គ្របភុះ។ 
 ស្វស្ទ្យស្ឝ បូជ្យស្េ រាជា  វទិ្វវ ន ៑ស៌្វគ្រេ បូជ្យស្េ ៕ 
 អ្នកល្ងង់ធំបានតែកនុងផ្ទះខ្លួន  អ្នកមានមាំមួនកនុងភូមិអ្ាត្មា  ។ 
 គេបូជាគតេចតែកនុងរដ្ឋា    អ្នកមានវិជជាគនាះគ ើបតព្វកាល្៕ 

3 
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ឲ្យ ៥ យា៉ាវ 
 (ចាកបិ.៤៤ ទំព័រ ៨២ ៨៣)  

3 
 មាន លភកិខុទាំងឡាយ ទយកកាលឲ្យចភាជន្លហារ ច ម្ ះ 
ថាឲ្យស្ទថ ន ៥ យ៉ាងែល់បែិគ្នគ  កទាំងឡាយ។ ស្ទថ ន ៥ យ៉ាង
ចន្លះចត្ើែូេចម្តេខាះ ? ។ គឺឲ្យអាយុ ១ ឲ្យពណ៌សម្បុរ ១ 
ឲ្យសុខ ១ ឲ្យកមាា ាំង ១ ឲ្យបែិភាណគឺព្បាជាា វាងដវ ១ ។ បុគគល
មែលឲ្យអាយុច ើយ រមម្ងបានេាំមណកអាយុទិពវ ឬអាយុជា
របស់ម្នុសេ ឲ្យពណ៌សម្បុររមម្ងបានេាំមណកពណ៌សម្បុរទិពវ 
ឬសម្បុរពណ៌ជារបស់ម្នុសេ, ឲ្យសុខរមម្ងបានេាំមណកសុខ
ទិពវ ឬសុខជារបស់ម្នុសេ, ឲ្យកមាា ាំងរមម្ងបានេាំមណកកមាា ាំងទិពវ
ឬកមាា ាំងជារបស់ម្នុសេ, ឲ្យបែិភាណរមម្ងបានេាំមណក ភាព

ា្ សដវទិពវ ឬភាព ា្ សដវជារបស់ម្នុសេ កាលឲ្យចភាជន្លហារ 
ច ម្ ះថាឲ្យស្ទថ ន ៥ យ៉ាង ចនះែល់បែិគ្នគ  កទាំងឡាយ ។ 
 អាេុរទា ព្ល្យរទា េរីរា  វណ្ណរទា បដ្ភិាណ្រទា  
 សុ្ខស្ស ទាោ រមធាវ ី  សុ្ខ ំ រោ អេគិ្ចឆតិ្ ។ 
 ្ីរជនអនកមានព្បាជា ជាអនកឲ្យអាយុ ឲ្យកមាា ាំង ឲ្យពណ៌ 
សម្បុរ ឲ្យបែិភាណ ឲ្យសុខ (ែល់ចគ) ច ើយ្ីរជនចន្លះ រមម្ង
បានសុខ។ 
 អេុ ំទោវ  ព្ល្យ ំ វណ្ណំ   សុ្ខញ្ច  បដ្ភិាណ្រទា 
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 ទឃីាេុ េស្វា រហាតិ្  េត្ថ េត្ថូបបជជត្តិី្។ 
 អនកមានព្បាជាា ជាអនកឲ្យអាយុ ឲ្យកមាា ាំង ពណ៌សម្បុរ ចសេកតី
សុខ ទាំងឲ្យបែិភាណច ើយ ចៅចកើត្កនុងទីណា ៗ  រមម្ងមាន
អាយុមវង មានយសបរវិារ ែូចេនះឯង។ 

អដ្ាក្ថា 
 មែលថា  ឲ្យអាយុ  គឺឲ្យជីវតិ្រស់ចៅ 
 មែលថា  ឲ្យវណណ ៈ គឺឲ្យ ពណ៌សម្បុរ 
 មែលថា ឲ្យសុខៈ  គឺឲ្យសុខកាយ និងសុខេិត្ត 
 មែលថា ឲ្យពលៈ គឺឲ្យកមាា ាំងកាយ 
 មែលថាបែភិាណ  គឺឲ្យបញ្ញញ ា្ សដវកនុងការេង
បញ្ញា សួរនិងការចោះព្ស្ទយបញ្ញា ។ 
 
 

រស្េសូី្្ត្ 
(ប្រង់ចាកបិ.លេខ ២៩ ទំព័រ ១៥៥( 

3 
 ចសរចីទវបុព្ត្សថិត្ចៅកនុងទីែស៏ម្គួរ ច ើយព្កាបទូលព្ពះ
មានព្ពះភាគចោយគ្នថាថា៖ 
  អនារមវា ភិ្ននទនត ិ  ឧភ្រយា រទវោនុោ  
  អថរោ ោម រោ េរកាខ  េ ំអនា ំោភិ្ននទត្តិី្ ។ 
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  យកេចន្លះឯង ម្និចព្ត្កអរេាំចរះបាយណា ឯចទវត្ត 
និងម្នុសេទាំងពីរពួក រមម្ងចព្ត្កអរេាំចរះបាយចន្លះ។ ព្ពះ
មានព្ពះភាគព្ទងព់្ត្តស់ថា ៖ 

រេ ន ំទទនត ិស្ទាា េ  វបិបស្រនាន រចត្ោ  
  ត្រមវ អនា ំភ្ជតិ្   អស្ម ឹ រោរក្ បេមេិ ច 
  ត្ោម  វរិនេយ មរចឆេ ំ   ទជាជ  ទាន ំមោភិ្ភូ្  
  បុញ្ញញ ន ិបេរោក្ស្ម ឹ   បតិ្ដ្ឋា  រហានត ិបាណិ្ន ំ។ 
  ពួកជនណាមានេិត្តព្ជះថាា  ឲ្យនូវបាយចន្លះចោយសទធ
បាយចន្លះឯង រមម្ងចៅត្តម្នូវពួកជនចន្លះ កនុងចោកចនះផ្សង
កនុងចោកខាងមុ្ខផ្សង ចព្រះច តុ្ចន្លះ បុគគលគបបបីចន្លា របងនូ់វ
ចសេករីកាំណាញ់ព្គបស់ងរត្នូ់វម្នាិល គឺចសេកតីកាំណាញ់ច ើយ
ឲ្យនូវទន ចព្រះបុណយទាំងឡាយ រមម្ងជាទីពឹងរបស់ពួកសត្វ
កនុងចោកខាងមុ្ខ។ 
 បពិព្ត្ព្ពះអងគែេ៏ចព្ម្ើន ខាុ ាំព្ពះអងគចន្លះ ម្និបានែឹងព្បាកែ
នូវទីបាំផុ្សត្ដនបុណយ មែលខាុ ាំព្ពះអងគបានច វ្ើច ើយ អស់កាលយូរ
យ៉ាងចនះ និងទីបាំផុ្សត្ដនកុសលមែលខាុ ាំព្ពះអងគ បានច វ្ើច ើយ
អស់កាលប៉ុចណណ ះផ្សង អាត្តម អញ គបបឋីតិ្ចៅកនុងឋានសួគ ៌អស់
កាលមានព្បមាណប៉ុចណណ ះផ្សង ។ 
 

3 
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ទានោនផល្យរ្ចើនប្ត្ោនអានសិ្វសតិ្ច 
 (ប្រង់ចាកទានជាម្ងគេ ៏ឧតតម្ ទពំ័រទី ១៦៩)  

3 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងព់្ត្តស់ទុកម្កថា ទនមែលបុគគល
ឲ្យច ើយ េាំចរះបុគគលខាះកនុងចោកចនះ មានផ្សលចព្េើន មត្មាន
អានិសងេត្ិេគឺ៖ 
 បុគគលខាះកនុងចោកចនះ ឲ្យទនទាំងព្បកបចោយត្ណាា  
ឲ្យទនចោយគិត្ថា អញលះចោកចនះចៅនឹងបរចិភាគ ។ 
បុគគលចន្លះ ឲ្យបាយ ទឹក សាំពត្ ់យាន កព្ម្ងផ្លរ  ចព្គឿងព្កអូប 
ចព្គឿងោប ទីចែក ទីចៅ និងចព្គឿងឧបករណ៍ព្បទីប ជាទន
េាំចរះសម្ណព្រ មណ៍ ។ លុះបុគគលចន្លះ ឲ្យទនចន្លះរេួ
ច ើយស្ទា បច់ៅ កច៏ៅចកើត្ជាម្យួចទវត្តជា្ាំ កនុងជានច់ាតុ្ម្មហា
រជិក ។ លុះបុគគលចន្លះ អស់កម្មចន្លះច ើយ កប៏ានម្កកានអ់ត្ត
ភាពម្នុសេចនះ បាននូវឫទធិចន្លះ យសចន្លះ អ្ិបចត្យយចន្លះ
ចទៀត្ ។ ចនះឯងជាច តុ្ ជាបេចកយមែលន្លាំឲ្យទនមបបចន្លះឯង 
មែលបុគគលឲ្យច ើយ េាំចរះបុគគលកនុងចោកចនះ ជាទនមាន
ផ្សលមត្មានអានិសងេត្ិេ ។ 

 
3 
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ទានោនផល្យរ្ចើនោនអានសិ្វសរ្ចើន 
(រុតតនតបិ ក) អងគតុតរនកិាយ រតត .អ ងម្. លេខ ៤៧ ទំ .១ ១១ 

3 
 ព្ពះស្ទរបុីត្ត បានព្កាបបងគាំទូលព្ពះមានព្ពះភាគ ែូចេនះថា 

បពិព្ត្ព្ពះអងគែេ៏ចព្ម្ើន ទនមបបចន្លះវ មែលបុគគលឲ្យច ើយ 
េាំចរះបុគគលខាះកនុងចោកចនះ មានផ្សលចព្េើនមត្ម្និមានអានិសងេ 
ចព្េើនមានមែរឬ   ? ម្យួចទៀត្ ទនមបបចន្លះមែលបុគគលឲ្យ 
ច ើយ េាំចរះបុគគលខាះកនុងចោកចនះ មានផ្សលចព្េើនមាន
អានិសងេចព្េើនមានមែរឬ  ?  

 ព្ពះអងគព្ទងព់្ត្តស់ថា មាន លស្ទរបុីត្តទនមែលបុគគល
ឲ្យច ើយ េាំចរះបុគគលខាះកនុងចោកចនះ មានផ្សលចព្េើនមត្ម្និ
មានអានិសងេចព្េើនកម៏ាន ម្យួចទៀត្ ទនមែលបុគគលឲ្យច ើយ
េាំចរះបុគគលខាះ កនុងចោកចនះ មានផ្សលចព្េើនមានអានិសងេ
ចព្េើនកម៏ាន។ 

 មាន លស្ទរបុីត្តបុគគលខាះកនុងចោកចនះ ឲ្យទនទាំងព្បកប 
ចោយត្ណាា  ឲ្យទនទាំងេិត្តជាបជ់ាំរក ់ ឲ្យទនទាំងសម្ាងឹនូវ
ការសនេាំទុក ឲ្យទនចោយគិត្ថា អាត្តម អញលះចោកចនះចៅ
នឹងបរចិភាគ។ បុគគល ចន្លះឲ្យបាយ ទឹក សាំពត្ ់យាន កព្ម្ងផ្លរ  
ចព្គឿងព្កអូប ចព្គឿងោប ទីចែក ទីចៅ និងចព្គឿងឧបករណ៍
ែល់ព្បទីបជាទន េាំចរះសម្ណៈឬព្រ មណ៍។ មាន លស្ទរបុីត្ត
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អនកសមាគ ល់នូវច តុ្ចន្លះចត្ើែូេចម្តេ  ? បុគគលខាះកនុងចោកចនះ
គបបឲី្យទនមានសភាពមបបចនះមែរឬ  ?  មានព្ពះអងគ។ មាន ល
ស្ទរបុីត្តែាំចណើ រចន្លះ បុគគលណាឲ្យទនទាំងព្បកបចោយត្ណាា  
ឲ្យទនទាំងេិត្តជាបជ់ាំរក ់ ឲ្យទនទាំងសម្ាងឹនូវការសនេាំទុក 
ឲ្យទនចោយគិត្ថា អាត្តម អញលះចោកចនះចៅនឹងបរចិភាគ 
លុះបុគគលចន្លះឲ្យទនរេួច ើយ មបកធាា យរងកាយស្ទា បច់ៅក៏
ចៅចកើត្ជាម្យួនឹងចទវត្ត ជា្ាំកនុងជានច់ាតុ្ម្មហារជិកៈ។ លុះ
បុគគលចន្លះអស់កម្មចន្លះច ើយ កប៏ានម្កកានអ់ត្តភាពចនះ បាន
នូវឫទធិចន្លះ យសចន្លះ អ្ិបចត្យយចន្លះចទៀត្។ បុគគលណាឲ្យ
ទនព្បកបចោយត្ណាា ែូចចាន ះ គឺបានផ្សលចព្េើនគឺបានចៅចកើត្
ជាចទវត្តជាចព្េើនែង លុះចស្ទយអស់ផ្សលបុណយចន្លះច ើយ ក៏
រមម្ងធាា កម់្កអបាយភូម្ណិាម្យួ ចោយស្ទរកម្មណាម្យួ ុេ
ផ្ស ។ល  

ទានោនផល្យរ្ចើនជាវរា ោមល្យដំ្ឋប់ 
3 

 កាលត្ថាគត្ ចកើត្ជាព្រ មណ៍បុចរ ិត្ បានញុាាំង
ព្ពះបាទម្ហាវជិិត្រជឲ្យទន ។ កនុងការឲ្យទនចន្លះ ម្នុសេ
ទាំងឡាយ ម្និបានសមាា បស់ត្វចន្លះ ម្និសមាា បស់ត្វពមព ម្និបាន
សមាា បស់ត្វមាន ់ ព្ជូក និងពួកសត្វចផ្សេងៗ កម៏្និែល់នូវចសេកតី
វនិ្លសច ើយ ឯទនចន្លះ កស៏ចព្ម្េចោយទឹកចោះថាា  ចព្បង ទឹក
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ចោះខាប ់ ទឹកចោះជូរ ទឹក មុ ាំ និងទឹកអាំចៅប៉ុចណាណ ះឯង ។ 
ត្ថាគត្ែឹងេាស់នូវយញ្ញមានសភាពយ៉ាងចនះ លុះែល់ស្ទា ប់
ចៅនឹងបានេូលចៅកានច់ោក គឺម្នុសេសុគត្ិ និងស្ទថ នសួគ ៌។ 

 និេចភត្តទន មែលព្បព្ពឹត្តចៅត្តម្លាំោបព់្ត្កូលណា មែល 
បុគគលឲ្យេាំចរះពួកបពវជិត្អនកមានសីល យញ្ញ ចនះឯងមានផ្សល
ចព្េើន ទាំងមានអានិសងេចព្េើនជាង ។ 

 បុគគលណា បានច វ្ើវហិារេាំចរះសងឃ មែលម្កអាំពីទិស
ទាំង ៤ យញ្ញ ចនះឯង មានផ្សលចព្េើន ទាំងមានអានិសងេចព្េើន
ជាង ។ 

បុគគលណា មានេិត្តព្ជះថាា ែល់ព្ពះពុទធ ព្ពះ្ម្ ៌ ព្ពះសងឃ 
ជាទីពឹង យញ្ញ ចនះឯង មានផ្សលចព្េើន ទាំងមានអានិសងេចព្េើន
ជាង ។ 

បុគគលណា មានេិត្តព្ជះថាា  បានសមាទននូវសិកាខ បទ
ទាំងឡាយ គឺចេត្ន្លជាច តុ្ចវៀរចាក ការសមាា បស់ត្វ ១ ចវៀរ
ចាកការលួេព្ទពយចគ ១ ចវៀរចាកការព្បព្ពឹត្តខុសកនងព្បពនធកូន
ជនែដទ ១ ចវៀរចាកការនិយាយកុ ក ១ ចវៀរចាកច តុ្ជាទីត្តាំង
ដនចសេកតពី្បមាទ គឺផ្សឹកនូវទឹកព្សវងឹ គឺសុរ និងចម្រ កយ ១ យញ្ញ
ចនះឯងមានផ្សលចព្េើន ទាំងមានអានិសងេចព្េើន ។ 

បុគគលណា េូលែល់បឋម្ជាន យញ្ញ ចនះឯង មានផ្សល 
មានអានិសងេចព្េើន ជាងយញ្ញទាំងឡាយមុ្នៗ ។ 
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បុគគលណាេូលែល់ ទុត្យិជាន យញ្ញ ចនះ មានផ្សលចព្េើន 
មានអានិសងេចព្េើន ជាងយញ្ញទាំងឡាយមុ្នៗ ។ 

បុគគលបចងាអ នេិត្ត ចែើម្បញីាណទសេនៈ ច ើយបានែឹង
េាស់ថា ជាត្ិរបស់អញអស់ច ើយ ព្ព មេរយិៈអញបាន
ព្បព្ពឹត្តព្គបព់្គ្ននច់ ើយ ចស្ទ សកិេច កអ៏ញបានច វ្ើចព្សេ
ច ើយ កិេចែដទចព្តអាំពីចស្ទ សកិេចចនះត្ចៅចទៀត្ម្និមាន
ច ើយ យញ្ញ ចនះឯងមានផ្សល ទាំងមានអានិសងេចព្េើនជាង
យញ្ញទាំងឡាយមុ្នៗ ។ ម្ា៉ងចទៀត្ យញ្ញឯចទៀត្ ចលើសលប់
ជាង ឬ ដថាថាា ជាងយញ្ញ ចនះ ម្និមានច ើយ ។ 

 .យញ្ញ  ឬ យញ្ញ ៈ ការបូជា ការមសនចព្ពន ការឲ្យទន 
ត្តម្លទធិព្រ មណ៍ សាំចៅការបូជា ឬមសនចព្ពនចផ្សេងៗ មាន
ពិ្ីពិឃាត្សត្វស្ទេ ់ បូជាចភាើងជាចែើម្ ត្តម្លទធិព្ពះពុទធ
ស្ទសន្ល សាំចៅការឲ្យទនចភាជន្លហារជាចែើម្ ែល់អនកមាន
សីល ឬ ែល់ពួកសមូម្ពុាំចរ ើសមុ្ខ ។ (វចនានុក្ក្មខ្មែរ ទ្រ័ំរ ៦៩៩ ) 

 
 
 
 

 ទពចិារណា 
 អ្នកឈ្នះរតមងបាននូវគព្ៀរ  អ្នកចាញ់គវ នាគដ្កជា ុកខ 
 អ្នកឈ្នះខ្លួនឯងរតមងបានតុខ្ អ្នករួចផុ្ែ ុកខគ ព្ាះអ្ត់ែណ្ហ ា។ 

3 
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កាេបូជា  
(Donetion) 
3 

បូជា  ច  បូជនយីាន ំ ការបូជាែល់បុគគលមែលគួរបូជា ។ 
ការបូជា សាំចៅែល់ការច វ្ើសការ រៈ ចគ្នរព របអ់ាន ថាវ យបងគាំ 
ចោយមានេិត្តបចងាអ នជាចគ្នល ព្ពះសមាម សម្ពុទធ ព្ទងស់មម្តងការ
បូជាមាន ២ ព្បការគឺ ៖ 

១. អាមិស្បូជា សាំចៅែល់ការបូជាចោយវត្ថុ មានបេចកយ 
៤ ជាចែើម្ មែលមានផ្សលចព្េើន មានអានិសងេចព្េើន ច វ្ើឲ្យបាន
នូវម្នុសេសម្បត្តិ និងសគគសម្បត្តិ មត្ម្និអាេកពូនសនេាំនូវ
បញ្ញញ  ចែើម្បរីេួផុ្សត្ចាកទុកខ ( គឺនិរវ នសម្បត្តិ ) ចព្រះជាការបូជា 
មែលម្និទនេូ់លែល់ស្ទរៈដន្ម្ ៌កនុងរកយទូន្លម នចព្បៀនព្បចៅ
របស់ព្ពះសមាម សម្ពុទធ ។ 

២. បដ្បិត្តិបូជា សាំចៅែល់ការបូជា ចោយការព្បព្ពឹត្ត
បែិបត្តិ ត្តម្រកយទូន្លម នចព្បៀនព្បចៅរបស់ព្ពះពុទធអងគ ចែើម្បី
ែល់នូវការរេួផុ្សត្ចាកទុកខជាទីបាំផុ្សត្ គឺការបាននិរវ នសម្បត្តិ សូម្បី
ការបូជាចោយអាម្សិចផ្សេងៗ នឹងមានអានិសងេចព្េើន មត្ការ
បែិបត្តិបូជា ចោយរកាសីល ៥ សីល ៨ ឬ ឧចបាសថសីល 
ការទទួល ព្ពះដព្ត្សរណគម្ន ៍ ការបែិបត្តិេតុ្បារសុិទធិសីល 
ជាចែើម្ របថ់ាមានអានិសងេចព្េើនជាង។ 
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វត្ថុប្ដ្ល្យគួ្េបូជា ោន ៤ ្បរភ្ទ 
3 

១. បូជនេីបុគ្គល្យ  អនកមែលគួរែល់ការសាំពះ ថាវ យបងគាំ 
បានែល់ព្ពះពុទធ ព្ពះបចេចកពុទធ ព្ពះអរយិស្ទវ កក មាត្តបិត្ត ព្គូ
ឧបជាយាចារយ អនកមានឧបការៈ អនកមានគុណចផ្សេងៗ មែល
មបងមេកត្តម្លាំោបគុ់ណែូចេនះ ការបូជាចោយរឭកែល់
បែិបទរបស់បុគគលខពងខ់ពស់ គឺព្ពះពុទធ ព្ពះបចេចកពុទធ និងព្ពះ
អរយិស្ទវ កក ជាច តុ្ដនការែល់នូវសុគត្ិ និងព្ពះនិរវ ន េាំមណក 
ការបូជា បុគគល្ម្មត្ត គឺមាត្តបិត្ត ព្គូឧបជាយាចារយ អនកមាន
ឧបការៈ និងអនកមានគុណ ន្លាំឲ្យទទួលបាននូវចសេកតីសុខកនុង
ម្នុសេចោក និងចទវចោក។ 

២. បូជនេីេម ៌ រកយចព្បៀនព្បចៅរបស់ព្ពះសមាម សម្ពុទធ 
គឺព្ពះដព្ត្បិែក។ 

៣. បូជនេីដ្ឋា ន  ស្ទថ នទីមែលគួរបូជា ែូេព្ពះសតូប 
ចេត្ិយ ជាចែើម្។ 

៤. បូជនេីវត្ថុ  វត្ថុមែលគួរបូជា ែូេព្ពះពុទធបែិមា និង
ព្ពះបរម្ស្ទររីកិធាតុ្ ។ 

 

3 
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កាេបូជា្បក្បរដ្ឋេអវគ ៣ 
3 

 ១. ោនបុគ្គល្យ និងវត្ថុែព៏្បចសើរខពងខ់ពស់ ចែើម្បកីារបូជា ែូេ 
បូជនីយបុគគល បូជនីយ្ម្ ៌បូជនីយោា ន បូជនីយវត្ថុ។ 
 ២. ោនអាក្បរអអ ន រឭកែល់ភាពសាំខានដ់នវត្ថុមែលគួរបូជា 
 ៣. ោនកាេបូជារដ្ឋេអាមិស្ នវិកាេបដ្បិត្តិ ចោយឲ្យ 
េិត្តនឹករឭក បចងាអ នចៅរកវត្ថុទាំងចន្លះ ការបូជាបុគគលមែលគួរ
បូជា ជាម្ងគល ជាច តុ្ដនសុគត្ិ និងព្ពះនិរវ ន អាម្សិបូជា ជា
ម្ងគល ចព្រះច វ្ើឲ្យចកើត្ចសេកតីសុខ ចសេកតីេចព្ម្ើន ម្និមាន  
ចសេកតីវនិ្លស មត្ការបែិបត្តិបូជាជាវត្ថុមែលសាំខាន ់និងឲ្យផ្សោ
និសងេចព្េើនជាង អាម្សិបូជា ចព្រះច វ្ើឲ្យព្ពះស្ទសន្ល េចព្ម្ើន
រុងចរឿងយូរអមងវង និងជាការបនតអាយុព្ពះពុទធស្ទសន្ល ឲ្យ 
គងវ់ងេ ែរបណាចៅមានអនកព្បព្ពឹត្តព្បត្ិបត្តិ ។ 

បទពិចារណា 
តងឃឹមេុណ្ធម៌តតនល្អគព្កព្ន់ តងឃឹម  ព្យធនតតនធងន់េំនិែ 

 តងឃឹមកូនគៅគនៅកនុងវិបរិែ  តងឃឹមធម៌ពិ្ែជីវិែឧែេម ។ 

3 
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អាក្ឲ្យប្ត្វោនរ្បៀប 

(The giver always has the advantage) 

3 
 ទឹកេិត្តអនកឲ្យ គឺជាទឹកេិត្តរបស់ចសែាីអភជិន ចព្រះចបើ
ចយើងគ្នម នេិត្តអាំចណាយទនចទចន្លះ ចយើងកម៏្និអាេផ្សែល់នូវ
វភិាគទនបានចន្លះមែរ គឺជាទឹកេិត្តម្យួ មែលសបញ្ញជ កព់ីភាព
ម្និព្កខេត្ដ់នបុគគលជាស្ទម្ទីនចន្លះ េាំមណកទឹកេិត្តអនកទទួល 
វញិ គឺជាការមសែងចេញនូវចសេកែីទុកខ ឬត្ព្ម្ូវការភាពចាាំបាេ់
របស់ខាួន មែលចាាំបាេព់្ត្ូវព្បកាសព្បាប ់ និងសូម្នូវការជួយ   
សចស្រងាគ ះជួយ ឧបត្ថម្ភគ្នាំព្ទពីអនកែដទ ។ ចៅកនុងសងគម្សពវដថា
ចនះ «ការឲ្យមត្ងមានចព្បៀប ជាងការទទួល» អនកឲ្យមត្ងជាទី
ព្សឡាញ់ ជាទីចពញេិត្តដនអនកផ្សង ជុាំវញិជីវតិ្អនកឲ្យរមម្ង
សម្បូណ៌ចៅចោយម្ពិ្ត្សមាា ញ់ និងជាអនកម្និសម្បូណ៌ចៅ
ចោយចពៀរចវរ ។ ទទោរោ បិរយា រហាតិ្ អនកឲ្យរមម្ងជាទី
ព្សឡាញ់ (ដនអនកផ្សងទាំងឡាយទាំងពួង) ទទ ំ មិោត ន ិ គ្នថតិ្ 
អនកឲ្យរមម្ងេងនូវម្ពិ្ត្ទុក   «ចបើគ្នម នអាំចណាយទន កគ៏្នម នការ
អភិវឌឍ”  “ត្ព្ម្ូវការរបស់ម្នុសេសត្វទូចៅ គឺព្ត្ូវការសុខ សអប់
ចខពើម្ទុកខ” “ឲ្យចោយចម្ត្តត  ទទួលចទវ ត្តថ  ជាការឲ្យដនម្នុសេ
ស្ទម្ញ្ញ ទូចៅ”  “ឲ្យចោយេិត្ត គិត្បូជាទទួលកនុ ងន្លម្ជាចទវា ជា
ការឲ្យកនុ ងភាពជាអរយិៈ» ែូចេនះ ចត្ើចយើងព្ពម្ស្ទថ បន្លខាួនចយើង
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ចៅជាអនកឲ្យ ឬច វ្ើជាអនកទទួល ? មត្ចបើចរលកនុងនកយបរបិទ
ចព្បៀបច្ៀបវញិ នឹងច ើញថា ព្គបគ់្នន សុទធសឹងមត្ជាអនកព្ត្ូវការ 
អាំចណាយទន អភកយទន ព្ត្ូវការការជួយ សចស្រងាគ ះ ការជួយ 
ឧបត្ថម្ភពីម្នុសេ ពី្ម្មជាត្ិ ពីបរោិា នសងគម្ជានិេច ចព្រះ្ម្ម
ជាត្ិដនជីវតិ្ មត្ងរចម្ៀលធាា កេុ់ះចៅកនុងចសេកែីទុកខជាចរឿយ  ៗមែល 
អាេច ើញជាកេ់ាស់បាំផុ្សត្ចន្លះ របត់្តាំងមត្បែិសនធិកនុងគភ៌
មាត្តម្កចម្ាះ៉ ការព្បសូត្ចាកដផ្សាមាត្ត ការេចព្ម្ើន្ាំធាត្ដ់ន
ស្ទររងគកាយរ ូត្ែល់ការមបកធាា យចៅដនរងកាយ កនុងកាំ ុង
រវាងការចកើត្និងការស្ទា ប ់ ជីវតិ្សុទធសឹងមត្មានត្ព្ម្ូវការព្បាថាន
ការជួយ សចស្រងាគ ះ ព្ត្ូវការអាំចណាយទនពីអនកែដទ ឬព្ត្ូវការ 
អាំចណាយទនពី្ម្មជាត្ិជានិេចែូេៗគ្នន  ចបើ្ម្មជាត្ិគឺ ែី ទឹក ចភាើង 
ខយល់ ែួងេកស្រនា ែួងអាទិត្យ ដព្ពភនាំ ខយល់អាកាសជាអាទិ៍ ម្និបាន
ផ្សែល់នូវអាំចណាយទនម្កឲ្យចយើងព្គបគ់្នន ចទ ចន្លះចម្ាះ៉ជីវតិ្ចនះ 
កម៏្និមានដថាចនះមែរ ។ ែូចេនះ ព្គបជ់ីវតិ្មត្ងមត្ព្ត្ូវការបែិកិរយិា 
ស ពកនធ ការជួយ សចស្រងាគ ះ ពឹងរកព់្បទកអ់ាព្សកយគ្នន នឹងគ្នន  
ចៅវញិចៅម្កជានិេច ជីវតិ្ចនះម្និអាេរស់ចៅកនុងចោកចនះ ឯចកា
មត្មាន កឯ់ងបានចទ សឹងអាេនឹងចរលបានថា «ព្គបជី់វតិ្ មត្ង
ចព្សកឃាា ននូវអាំចណាយទនជានិេច» កប៏ាន ម្និថាចាកម្នុសេ
សត្វែូេគ្នន  ឬចាក្ម្មជាត្ិ ចាកបរសិ្ទថ នចផ្សេងៗ មបាកព្ត្ឹម្មត្ថា 
ត្ព្ម្ូវការចន្លះត្ិេឬ កច៏ព្េើនប៉ុណាណ  សថិត្ចៅកនុងកព្ម្តិ្ណាម្យួ
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មត្ប៉ុចណាណ ះ ្ម្មជាត្ិរបស់ម្នុសេ រមម្ងមានទាំងអាំចណាយទន 
ទាំងការទទួល ចព្រះអនកមែលមានមត្អាំចណាយទន មត្ម្ា៉ង 
អនកចន្លះ កម៏្និសកកតិសម្ជាម្នុសេ មត្ព្ត្ូវបានចគចាត្ទុ់កថា ជា
ព្ពះព្ព ម ព្ពះអាទិចទពត្តម្ជាំចនឿកនុងស្ទសន្ល ឬ លទធិម្យួេាំនួន 
ចព្រះព្ពះអាទិចទពទាំងចន្លះ ជាអនកមានឥទធិពល មានអាំណាេ
ស្ទង ជាអនកឲ្យវត្ថុសពវស្ទរចពើកនុងចោកចនះ េាំមណកអនកមែល
មានមត្ការទទួលមត្ម្ា៉ងវញិចន្លះ កម៏្និមម្នជាលកខណៈដន
ម្នុសេែព៏ិត្ព្បាកែមែរ ចបើជាម្នុសេកគ៏ងរ់បថ់ា ជាម្នុសេ   
អសម្ត្ថភាព មែលចៅកនុងព្សទបដ់នសមាព ្របស់សងគម្ ឬ កនុង
កាលសម្កយម្និសម្គួរជាចែើម្ មត្គុណលកខណៈរបស់ជីវតិ្    
ែព៏ិត្ព្បាកែចន្លះ គឺមានទាំងការឲ្យទាំងការទទួលជីវតិ្ម្នុសេ
សត្វ ឬ សូម្បមីត្្ម្មជាត្ិទាំងឡាយ សុទធសឹងមត្មានវភិាគទន
ឲ្យែល់គ្នន នឹងគ្នន  ម្និថាត្ិេឬចព្េើន ចៅកនុងមផ្សនកណាម្យួ ម្និ
ខានច ើយ សូម្បមីត្សម្ណៈជីព្រ មណ៍ អនកបាំចពញវត្តចៅកនុង
ស្ទសន្លចផ្សេងៗ របទ់ាំងព្ពះពុទធស្ទសន្លចនះផ្សង កម៏ាន
េាំមណកដនការឲ្យ ចោយឲ្យនូវអភកយទន ឲ្យនូវមាគ៌្នបែិបត្តិ 
ចឆ្ងព ះចៅរកចសេកែីសុខដនជីវតិ្ ឲ្យនូវេរយិ្ម្ ៌ សីល្ម្ទ៌ាំចនៀម្
ទមាា បព់្បដពណី ែល់សងគម្ជាចែើម្ គឺឲ្យមផ្សនកអពភនតរភាព មផ្សនក
េិត្ត វញិ្ញញ ណ សូម្បមីត្អនកកម្េត្ទុ់គត៌្ ជនអន្លថា ចពលខាះ ក៏
គងម់ានអាំចណាយទនមផ្សនកចម្ត្តត េិត្ត មផ្សនកសងគ វត្ថុែល់ម្នុសេ 
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ឬ សត្វែដទជា្ម្មត្ត ចព្រះចនះជា្ម្មជាត្ិ ជាសភាវគត្ិ ជា
សញ្ញជ ត្ិញាណរបស់ម្នុសេ ។ «អវីមែលចយើងឲ្យែល់អនកែដទ
បាន ទល់មត្ចយើងមានរបស់ចន្លះកនុងេិត្តចយើង និងចៅចព្កាម្
អ្ិបត្ីភាពចយើងជាមុ្នសិន ម្និថាព្ទពយសម្បត្តិឬអវីៗ មែល
ចយើងមាន ចបើម្និអាេយកម្កបចព្ម្ើចសេកែីសុខែល់ខាួនចយើង
និងែល់អនកែដទបានចទ មសែងថាវាម្និមម្នរបស់ចយើង ចោយ
ពិត្ព្បាកែច ើយ មត្វាព្ត្ូវបានព្គបព់្គងចោយអវជិាជ  ត្ណាា  ជា
ចែើម្ឯចណាះវញិចទ» ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គាថាសំស្រសកឹតទី ១០ 

 ស្េយ ាំ មាោ បិោ ជាា នាំ ធស្ម៌ា គ្រាោ  ទ្យយា ស្ខា ។ 
 ឝនតិះ បេន៌ី កសមា បុគ្រេះ ឞស្េស្េ មម ពានធវះ ៕ 
 ស្ចៃៈជាមាត យញាណជាបិោ ធមជ៌ាាោករណុាជាមគិ្រេ ។ 
 កត៌ីស្ងបគ់្របពនធខនត៌ីកូនស្និទ្យធ        គ្ររាំមយួស្នះពិេជាស្ៅពង្សខាុ ាំ ៕ 

3 
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ស្វគមអាក្ឲ្យ 
(The society of donors) 

3 
គឺជាសងគម្ឧត្តម្ សម្បូណ៌ចៅចោយម្តិ្តភាព ភាត្រភាព 

ជាសងគម្ព្បកបចោយចម្ត្តត  ករុណា ព្ព មវហិារ្ម្ ៌ ជាសងគម្
ចេះជួយ រ ាំមលកនូវសុខទុកខែល់គ្នន នឹងគ្នន  អនកឲ្យមត្ងជាទីេូល
េិត្ត ចពញេិត្តដនម្នុសេសត្វទូចៅ មត្ងជាអនកសម្បូណ៌ចៅចោយ
ម្តិ្តសមាា ញ់ ។ កនុងសម្កយមែលព្ពះពុទធអងគ ព្ទងគ់ងច់ៅកនុងកូោ
គ្នរស្ទោ ដព្ពម្ហាវ កន កនុងព្កុងររណសី សី ចសន្លបត្ី បាន
េូលចៅគ្នល់ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ថាវ យបងគាំព្បណម្យអញ្ជ លី ទូល
សួរថា៖ បពិព្ត្ព្ពះអងគែេ៏ចព្ម្ើន ព្ពះអងគអាេបញ្ញត្តិអានិសងេ
របស់ទន មែលបុគគលអាេច ើញចៅកនុ ងបេចុ បបននចនះបានចទ ( 
សនាិែាិកទនផ្សល ) ? ព្ទងក់ប៏ានព្ត្តស់ត្បថា៖   សី ចសន្លបត្ី 
ត្ថាគត្ព្ត្តស់អានិសងេ ៥ ព្បការ របស់អនកឲ្យទនត្ចៅចទៀត្ 
ចៅកនុងអងគុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត្ បិែកចលខ ៤៤ សុម្នវគគ 
ែូចេនះ ៖ 
 ១. ព្ហុរោ ជនស្ស បិរយា រហាតិ្ មោរបា រមម្ងជាទី 
ព្សោញ់ជាទីចពញេិត្ត របស់ពួកជនព្គបព់្សទបវ់ណណ ៈកនុងសងគម្ 
 ២. ស្រោត  ស្បបេុោិ ភ្ជនត ិ សបបុរសអនកព្បាជា មត្ង 
សមាគម្គបរ់ក  



បុញ្ញបទីប                                         ផ្សាយចេញពីវត្តព្ពះពន្លា  

 -89-  

 ៣. ក្ល្យារណា កិ្ត្តិស្រទាទ  អព្ភុគ្គចឆតិ្ ចករ តិ៍ច ម្ ះលអលប ី
ខចរខាច យ  
 ៤. េញ្ញ រទវ បេសិ្ ំ ឧបស្វរមតិ្ ខត្តិេបេសិ្ ំ ្ពាហម ណ្ 
បេសិ្ ំ គ្ហបតិ្បេសិ្ ំ ស្មណ្បេសិ្ ំ វោិេរទា អមវរុភូ្រោ េូល
ចៅកនុងេាំចណាម្ខត្តិយបរសិកទ ព្រ មណបរសិកទ គ បត្ ិ 
បរសិកទ សម្ណបរសិកទណាម្យួកច៏ោយ រមម្ងអងអ់ាេកាា ហាន
ម្និោកមុ់្ខេុះ។ 
 ម្ា៉ងចទៀត្  គ្ិហិេោម  អនបគ្រោ រហាតិ្ ជាអនករស់ចៅ
ចោយ ម្និព្បាសចាក រវាស្ម្ ៌( ្ម្រ៌បស់អនកព្គបព់្គងផ្សាះ ) 
 ៥. កាេស្ស រភ្ទា បេមមេណា សុ្គ្ត្ ឹ ស្គ្គ ំ រោក្ ំ       
ឧបបជជតិ្ ចព្កាយពីមបកធាា យរងកាយ រមម្ងេូលចៅកានសុ់គត្ិ
ចទវចោក េុងបញ្ចបដ់នបញ្ញា កម្ម ព្ទងប់ានព្ត្តស់ព្ពះគ្នថាមាន
ជាអាទិ៍ែូចេនះ(កនាះគ្នថា) ៖ 

ទទ ំ បិរយា  រហាតិ្    ភ្ជនត ិ ន ំ ព្ហូ 
កិ្ត្ត ឹ ច  បរបាតិ្    េស្ស្ស  វឌឍតិ្ 
អមវរុភូ្រោ  បេសិ្ ំ   វរិហតិ្ 
វោិេរទា  រហាតិ្    នររា  អមចឆេ ី។ 

 នរជនព្បាសចាកចសេកែីកាំណាញ់ឲ្យនូវទន មត្ងជាទី
ចពញេិត្ត   ( ដនពួកជន ) បណឌិ ត្សបបុរសមត្ងរបរ់ក ទាំងមាន
ចករ តិ៍ច ម្ ះ ទាំងេចព្ម្ើនចៅចោយយស អងអ់ាេកាា ហានព្គប
សងរត្ប់រសិកទបាន ។ 
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 ឲ្យចោយម្និសម្ាងឹផ្សល ទទួលចោយម្និចភាេគុណ ការ
ឲ្យចោយម្និសម្ាងឹផ្សលត្បសនងចនះ គឺជាអត្ថនកយ ម្យួដនរកយ
ថា សចស្រងាគ ះត្តម្និយម្នកយមែលត្តាំងច ើងថមី ត្តម្បរភិាសសូព្ត្
កនុងគម្ពរីសទា វចិសស មានគម្ពរី សទាត្ថចភទេិន្លត  ជាចែើម្ថា៖ «  
វត្តិចាឆ នុបុព្វកា ស្ទទបបវត្តិ ការព្បព្ពឹត្តចៅដនសពា មានលាំោប់
លាំចោយចៅត្តម្ចេត្ន្លរម្មណ៍ដនអនកចរល ( ត្តម្អត្ថនកយ     
ែស៏ម្រម្យ )» មែលម្កពីសពាថា ស្=ំស្ោន (ចស្ទម ះចសមើ, ចសមើេុង
ចសមើចែើម្ )+គ្ហ=ចាបយ់ក, ផ្សែល់ឲ្យ ត្តម្បទវចិព្គ្នះថា៖ ស្ ំ
ស្ោនភាវ ំ ស្ោនសុ្ខទុក្ខ ំ គ្ហន ំ = ស្វគរហា ការកានយ់កនូវ 
សភាវៈដនសុខទុកខចសមើគ្នន   ( ការរមួ្សុខរមួ្ទុកខជាម្យួគ្នន  ) ច ម្ ះ 
ថា សចស្រងាគ ះ, បានែល់កិរយិាអាការៈ មែលមសែងចេញចោយទឹក
េិត្ត ចស្ទម ះសមកព្គមែលមានបញ្ញញ  ជាព្បធាន ។ 

 
 
 
 
 
 

គាថាសំស្រសកឹតទី ១៨ 

 េចឆន ៑បិប៌ីេិស្កា យាេិ ស្យាជ្នានាាំ ឝោនយបិ ។ 
 អេចឆន ៑ឝ្វនស្េស្យា’បិ បទ្យស្មកាំ ន េចឆេិ ៕ 
 គ្រស្ស្មាចេូចពេិតេស្បើគ្របឹង្ស្ ើរ    េង្ស់្ធវើ ាំស្ណើ រអស់្រយស្យាជ្នរ៍ន 
 គ្រេុេអាចស្ ះស្ហើរតេស្បើពុាំថ្កា ន សូ្មប ៌ីជ្ាំ នមយួកពុ៏ាំ េ់ ៕ 

3 
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ល្យក្ខណ្ៈននកាេស្រគអគ ោះដ៏្ព្តិ្្បាក្ដ្ 
3 

 ចន្លះគឺការលះបង ់ ចោយម្និគិត្ែល់ផ្សលត្បសនង ពីអនក
ទទួល ឲ្យចោយម្និសម្ាងឹផ្សល ែូេជាសុភាសិត្មខមរថា «ហុត្ទឹក 

មិនសមលឹងកាកវ » គឺឲ្យចោយសុទធេិត្ត មានបាំណងមត្ម្យួគត្ ់ គឺ
ជួយ បាំបាត្ ់ ឬជួយ សព្មាលចសេកែីទុកខរបស់អនកែដទ អាេនឹង
មានេាំចណាទសួរថា៖ ចបើជួយ ចោយម្និបានផ្សលត្បសនងម្ក
វញិ ចត្ើជួយ ចែើម្បអីវី ? គឺជួយ សចស្រងាគ ះ ជួយ បាំបាត្នូ់វចសេកែីទុកខ
ដនអនកែដទ ត្តម្ន្លទីរបស់ម្នុសេ ចព្រះវាគឺជាកាត្ពវកិេច ជា
សីល្ម្ ៌ម្យួរបស់ម្នុសេ ចយើងច ើញម្នុសេលងទ់ឹកជិត្ោេ ់
ែចងាើម្ស្ទា ប ់ចត្ើចយើងព្ត្ូវរកម្ច្ាបាយជួយ សចស្រងាគ ះ ជីវតិ្ជាមុ្ន 
ឬ រវល់មត្គិត្ថា ជួយ វារេួច ើយវានឹងត្បសនង អវីម្កែល់អញ
ខាះ ? ការត្បសនងត្ិេឬកច៏ព្េើន ?  មត្អវីមែលចយើងទទួលបាន
កនុងចពលចន្លះ គឺបានច វ្ើ ត្តម្ន្លទី បាំចពញន្លទីជាម្នុសេមាន កែ់៏
លអ ឲ្យែល់សងគម្ជាត្ិ ែល់ម្នុសេជាត្ិ អវីមែលចយើងទទួលបាន
ម្កជាជាំហានែាំបូងចន្លះ គឺចសេកែីសុខ បីត្ិព្បាចមាទយកនុងេិត្ត
របស់ចយើង កច៏ ម្ ះថា ចយើងបានផ្សែល់ឲ្យនូវចសេកែីសុខ ឲ្យែល់
អនកែដទផ្សង ែល់ខាួនឯង នឹងផ្សង ទាំងជាមផ្សនកម្យួកនុងការេូល
រមួ្ស្ទថ បន្លសងគម្ជាត្ិផ្សង ទាំងបានបាំចពញន្លទីរបស់ចយើងឲ្យ
ចពញលកខណៈ ដនរកយថា មនុសស មែលមព្បថា « អនកែឹង ស្ទគ ល់ 
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យល់ ច តុ្គួរនិងម្និគួរ» មថម្ចទៀត្ផ្សង ឯចសេកែីលអមែលចយើង
ព្ត្ូវបានចន្លះ ចយើងបានចព្សេរេួរល់ចៅច ើយត្តាំងមត្បណែូ ល
គាំនិត្ ដនចម្ត្តត ករុណាេិត្ត មែលគិត្សចស្រងាគ ះចន្លះបានចាបច់ផ្សែើម្ 
ម្កចម្៉ាះ េាំមណកផ្សលមែលព្ត្ូវបានម្កចោយត្ាំនបសនង មែលជា
រូប្ម្ច៌ផ្សេងៗចន្លះ អាេមាន ឬ ម្និមាន កច៏ព្សេមត្នឹងកាលៈចទ
សៈដនស្ទថ នការណ៍ចន្លះៗ កនុងសងគម្នីម្យួៗ ។ មត្ចទះជា
យ៉ាងណាកច៏ោយ ម្យួមផ្សនក្ាំដនផ្សនត្គ់ាំនិត្ ម្នុសេកនុងសងគម្
សពវដថាចនះ សថិត្ចៅកនុងលកខណៈផ្សលព្បចយាជនន៍ិយម្ ចព្កាម្
ទសេនៈថា «បបើឯងឲ្យអញ អញក៏ឲ្យឯង បបើឯងប្ាើល្អឲ្យដល្់អញ 

អញក៏ប្ាើល្អដល្់ឯង» ទាំងចនះបណាែ លម្កពីម្ ិេឆត្ត េាំណងព់្បាថាន    
ែគ៏្នម នទីបញ្ចប ់និងផ្សនត្គ់ាំនិត្កនុងសងគម្ចន្លះៗ  នឹងឯង ។ 
 ែូចេនះច ើយ ចទើបចយើងច ើញអចនកភាព ដនបាំមណង 
រ ាំមលក ចោយការជួយ សចស្រងាគ ះចកើត្ច ើង ចៅត្តម្រូបមបបចផ្សេងៗ
គ្នន  ដនអនកឲ្យចោយសុទធេិត្ត ឬឲ្យចោយម្ចន្លគម្នក៍នុងមផ្សនក      
ែដទៗ ជាចែើម្ ។ េាំមណកអនកទទួលវញិ កស៏ថិត្ចៅកនុងលកខណៈ
ម្និចភាេគុណ ម្និរម្លិគុណអនកឲ្យ «អនកឲ្យ ឲ្យបោយបមត្តត ចិត្ត 

អនកទទួល្ ទទួល្បោយកត្ញ្ញកូត្បេទិត្ត្ម៌» ចយើងអាេត្បសនង
បុណយ គុណអនកែដទបានត្តម្កត្តត ចផ្សេងៗ ចោយម្និចាាំបាេ់
ទល់មត្ជារបស់ចាបរ់ល់សម្ផសេព្ត្ូវបាន ឬអវីមែលជារូបវ កនត្ាំ
ែុាំចន្លះចទ ឧទ រណ៍ថា ចយើងទទួលបាននូវអាំចណាយទនអវី
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ម្យួពីអនកែដទ ត្ាំនបសនងមែលចយើងអនុវត្តម្កជាព្បចាាំចន្លះ គឺ
ចរលរកយថា អរគុណ ឬការឲ្យពរ ចោយពិ្ីការចផ្សេងៗ ចែើម្បី
សមម្ែងចេញនូវចម្ព្ត្ីភាព ភាពរកីរយរបស់ចយើងឲ្យព្បេកកេ
េាស់ែល់ព្កមសមភនកដនមាច ស់ទន សម្ែូេពុទធភាសិត្ថា៖ 

ក្ត្ញ្ញុ ោ េមមមូោ   ក្ត្ញ្ញុ ោ បធានោ 
ក្ត្ញ្ញុ ោេ ស្នតយិា   ស្ព្វបុញ្ញ ញ្ច  វជិជតិ្ ។ 

 កត្ញ្ញុ ត្ត្ម្ ៌ ជាឫសគល់ដន្ម្ក៌នុងចោក ជាព្បធានកនុង
ចោក កាលចបើកត្ញ្ញុ ត្ត្ម្ ៌មានច ើយ បុណយកុសល ចសេកែី
លអព្គបយ៉់ាង ករ៏មម្ងមានចោយពិត្ ។ 
 ែូចេនះ ចសេកែីសុខរបស់អនកឲ្យចន្លះ កច៏លេចធាា ផុ្សសច ើង 
ចព្រះមានេិត្តនឹកថា ខាួនចគ នឹងជាម្នុសេមាន ក ់ មែលអាេច វ្ើឲ្យ
អនកែដទមានចសេកែីសុខចៅបាន េាំមណកចយើងជាអនកទទួល
 នឹង កច៏ ម្ ះថា បានត្បសនងបុណយជាគុណែល់អនកែដទ កនុង
កព្ម្តិ្ម្យួមែលអាេច វ្ើ ឲ្យចគមានចសេកែីសុខចៅបាន ចព្រះមត្
រកយម្យួឃាា ថា  «អរគុណ» ឬស្ទន ម្ញញឹម្ព្សស់បស់របស់
ចយើង កនុងខណៈមែលទទួលបាននូវការជួយ សចស្រងាគ ះ កនុងចរឿង
ឯណានីម្យួចន្លះ ។ សូម្បពី្ពឹត្តិកម្មែដទៗចទៀត្ កនុងន្លម្ចយើង
ជាអនកទទួលគួរសមម្ែងចេញ ចែើម្បជីាមផ្សនកម្យួដនត្ាំនបសនង
ឧបការគុណ ចោយយ៉ាងចហាេណាស់ កជ៏ានិម្តិ្តរូបសបញ្ញជ ក់
នូវអាំណរគុណពីែួងេិត្តខាងកនុងរបស់ចយើង ចនះជាលកខណៈ«
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ការឲ្យទាំងស្ទន ម្ញញឹម្ ទទួលទាំងមានកិត្តិយស»  ចព្រះទាំង
អនកឲ្យទាំងអនកទទួល សុទធសឹងមត្បានផ្សលែូេគ្នន  ចៅព្ត្ងម់ាន
ចសេកែីសុខត្តម្ផ្សាូវេិត្ត គឺអនកឲ្យបានផ្សែល់កែីសុខែល់អនកទទួល 
ចោយអាំចណាយទន អនកទទួលកប៏ានផ្សែល់កែីសុខ ែល់អនកឲ្យ
ចោយកាយវកិារ ឬព្ពឹត្តិកម្មរកីរយសបាយ កនុងេិត្តរបស់ខាួន
មែលមសែងចេញម្ក ។ 
 គុណ្ម្ម៌្នុសេលអ កាលព្ពះចរ្ិសត្វចស្ទយព្ពះជាត្ិ 
ជាវេុិេបណ្ឌិ ត្ កនុងនគរឥនទបត្ត ដថាម្យួមានយកេម្យួ ច ម្ ះ
ថា បុណ្ណក្ៈ បានចាបព់្ពះអងគ ចោយព្បាថាន នឹងសមាា បច់ ើយន្លាំ
 ឫទកយចៅថាវ យវេណុ្ោគ្រាជ ចែើម្បសុីាំចរៀបការនឹងព្ពះរជ
្ីត្តច ម្ ះ ឥេនទត្ ី ចពលចន្លះ វ ិ្ ុរបណឌិ ត្ព្បាថាន នឹងសមម្តង
ស្ទ្ុនរ្ម្ ៌ គឺគុណ្ម្រ៌បស់ម្នុសេលអឲ្យយកេស្ទត ប ់ ចទើបបាន
ចរល ជាគ្នថាថា ៖ 
 

យាោនុយាេី  ច    ភ្វាហិ  ោណ្វ 
អល្យល ញ្ច     បាណឹ្      បេវិជជេស្សុ 
ោ  ចស្សុ  មិរត្តសុ្    ក្ទាចិ  ទុព្ភ ី
ោ  ច  វស្ ំ    អស្ត្នី ំ នគិ្រចឆ  ។ 

 «មាន លមាណព អនកេូរចែើរត្តម្ផ្សាូវមែលចគចែើរច ើយ អនក
េូរចវៀរ គឺកុាំែុត្បាត្ដែទាំងទទឹក អនកកុាំព្បទូសតម្ពិ្ត្ កនុងកាល
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ណាម្យួ អនកកុាំលុះកនុងអាំណាេដនស្រសតី មែលព្បកបចោយ
អសទធម្ម» ។  ( វធុិរជាតក្ បិដក្ម្េម ៦៣ ទ្រ័ំរ ៧៤ ) 
 គុណ្ម្រ៌បស់ម្នុសេលអ មែលវ ិ្ ុរបណឌិ ត្ចរល កនុងគ្នថា
ចនះ មាន ៤ ព្បការ គឺ ៖ 
 ១. េូរចែើរត្តម្ផ្សាូវមែលចគចែើរច ើយ 
 ២. កុាំែុត្បាត្ដែទាំងទទឹក 
 ៣. កុាំព្បទូសតម្ពិ្ត្ 
 ៤. កុាំលុះកនុងអាំណាេដនស្រសតី មែល្ម្ ៌ ។ 

 
 

អដ្ាក្ថា 
3 

គុណ្ម្ែ៌ាំបូងគឺ យាោនុយាេី ភ្វាហិ ( អនកេូរចែើរ
ត្តម្ផ្សាូវមែលចគចែើរច ើយ ) ផ្សាូវមែលជនែដទចែើរច ើយ គឺឧបការៈ
មែលជនែដទធាា បច់ វ្ើទុកែល់ខាួន រកយថា «េូរចែើរត្តម្ផ្សាូវមែល
ជនែដទចែើរច ើយ» មាននកយថា េូរត្បសនងឧបការៈរបស់បុគគល 
ទាំងចន្លះ ម្យួចទៀត្ អនកច វ្ើគុណព្បចយាជនែ៍ល់ជនែដទចន្លះ 
មេកចេញជា ២ ពួក, ពកួទី ១ ចៅថា យាេី ( អនកចែើរមុ្ន ) គឺ 
អនកច វ្ើឧបការៈមុ្ន, ពួកទី ២ ចៅថា អនុយាេី ( អនកចែើរត្តម្
ចព្កាយ ) គឺអនកត្បសនងសងគុណែូចចាន ះ គុណ្ម្រ៌បស់ម្នុសេ
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លអព្បការែាំបូង ចទើបសាំចៅយកការត្បសនងសងគុណែល់អនក 
មែលធាា បច់ វ្ើឧបការៈម្កែល់ខាួនចយើងនុ ះឯង ។  

គុណ្ម្ព៌្បការទី ២ គ ឺអល្យល ញ្ច  បាណឹ្ បេវិជជេស្ស ុ( កុាំ
ែុត្បាត្ដែទាំងទទឹក ) ដែមែលទទឹកគឺដែស្ទត ាំ ចព្រះដែស្ទត ាំ ជា
ដែមែលចយើងយកម្កចព្បើចាបអ់ាហារ ចោយោងដែមុ្នច ើយ
ចទើបចាប ់ ការម្និែុត្ដែមែលទទឹក ចទើបសាំចៅែល់កុាំែុត្ដែស្ទត ាំ
របស់ខាួន ចសេកតីចនះចព្បៀបច្ៀបនឹងការម្និព្បទូសរ៉យ អនក
មានឧបការគុណ ត្តម្ផ្សាូវកាយ វាចា និងេិត្ត ។ 
 គុណ្ម្ព៌្បការទី ៣ គ ឺោ ចស្ស ុ មរិត្តសុ្ ក្ទាចិ ទុព្ភ ី( កុាំ
ព្បទូសតម្តិ្ត កនុងកាលណាម្យួ ) គមឺ្និគបបពី្ទុសតម្តិ្តសមាា ញ់
មែលទុកេិត្តចយើងច ើយ ។ 
 គុណ្ម្ព៌្បការទី ៤ គឺ ោ ច វស្ ំ អស្ត្នី ំ នគិ្រចឆ ( កុាំ
លុះកនុងអាំណាេរបស់ស្រសតី ) គកុឺាំច វ្ើខុសត្តម្ផ្សាូវកាយ ឬ វាចា 
ចោយអាំណាេដនចសេកតីព្សឡាញ់ ។ 
 សិកាបិែក ការបែិបត្តិចែើម្បពី្បចយាជន ៍ សុខែល់ជន
ចព្េើន ចៅចពលចេញវសាទ ី ១ របស់ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ កនុង
កាលចណាះ ព្ពះអងគព្ទងព់្ត្តស់ចៅកាន ់ ព្ពះអរ នត ៦០ អងគ 
មែលមានចសេកតីទាំងព្សុង កនុងវនិយបិែកចលខ ៦ ទាំពករ ៦៦ 
ែូេត្ចៅ ៖ 
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 ព្គ្នចន្លះ ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ព្ទងច់ៅភកិខុទាំងឡាយ ម្ក
ច ើយចទើបព្ត្តស់ថា មាន លភកិខុទាំងឡាយ ត្ថាគត្រេួច ើយអាំពី
អន្លា កទ់ាំងអស់ ចទះបីជារបស់ចទវត្តកតី ចទះបីជារបស់ម្នុសេ
កតី មាន លភកិខុទាំងឡាយ អនកទាំងឡាយ ចស្ទត្កប៏ានរេួច ើយ
អាំពីអន្លា កទ់ាំងអស់មែរ ចទះបីរបស់ចទវត្តកតី ចទះបីរបស់
ម្នុសេកតី មាន លភកិខុទាំងឡាយ អនកទាំងឡាយ េូរព្ត្តេច់ៅកាន់
ចារកិ ( គឺព្សុកនិងនិគម្ និងរជធានី ច ើយសមម្តង្ម្ ៌) ចែើម្បី
ជាព្បចយាជន ៍និងចសេកតីសុខែល់ជនចព្េើន ចែើម្បអីនុចព្គ្នះសត្វ
ចោក ចែើម្បជីាព្បចយាជន ៍ ចែើម្បជីាគុណ ចែើម្បចីសេកតីសុខ 
ែល់ចទវត្តនិងម្នុសេទាំងឡាយ អនកទាំងឡាយកុាំចៅពីរន្លក់
ត្តម្ផ្សាូវម្យួជាម្យួគ្នន ច ើយ មាន លភកិខុទាំងឡាយ អនកទាំង 
ឡាយ េូរសមម្តង្ម្ ៌ឲ្យពីចរះបទចែើម្បទកណាត ល និងបទេុង 
អនកទាំងឡាយ េូរព្បកាសនូវព្ព មេរយិ្ម្ែ៌ប៏រសុិទធ ព្បកប 
ចោយអត្ថ និងពយញ្ជនៈែច៏ពញបរបូិណ៌ទាំងអស់ សត្វទាំងឡាយ
មែលមាន្ូលី គឺរគ្នទិករិចលសត្ិេកនុងមភនកកម៏ាន សត្វទាំង
ចន្លះនឹងស្ទបសូនយ ( ចាកម្គគផ្សល ) ចព្រះម្និបានស្ទត ប់្ ម្ ៌
សត្វទាំងឡាយអនកបព្ម្ុងព្ត្តស់ែឹង្ម្ ៌ គងន់ឹងមាន មាន លភកិខុ
ទាំងឡាយ េាំមណកត្ថាគត្ កន៏ឹងេូលចៅកានច់សន្លនិគម្ កនុង
ឧរុចវោព្បចទស ចែើម្បសីមម្តង្ម្ ៌ ។ ក្នុង្បដិក្ម្េម ២៩ ទ្រ័ំរ 
២៨៧ ទុ្តយិបាសសូក្ត ម្មនម្សចក្េមី្្េើមថា ៖ 
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 ខាុ ាំបានស្ទត បម់្កយ៉ាងចនះ ។ សម្កយម្យួ ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ 
ព្ទងគ់ងច់ៅ កនុងដព្ពឥសិបត្នម្គិទយវ កន ចទៀបព្កុងររណសី ។ 
កាលព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ព្ទងគ់ងច់ៅកនុងទីចន្លះ បានព្ត្តស់ចៅ
ភកិខុទាំងឡាយថា មាន លភកិខុទាំងឡាយ ។ ភកិខុទាំងឡាយទទួល
ព្ពះពុទធែីកា របស់ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគថា ព្ពះករុណាព្ពះអងគ ។ 
ចទើបព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ ព្ទងព់្ត្តស់ែូេបានសរចសរ ច ើយពី
ខាងចែើម្ គឺព្ទងព់្ត្តស់ឲ្យព្ពះភកិខុនិម្នតចៅសមម្តងព្ពះ្ម្ ៌ ត្តម្
ផ្សាូវម្យួមត្ម្យួអងគ កុាំចៅពីរអងគត្តម្ផ្សាូវម្យួជាម្យួគ្នន ច ើយ ។ 
 ក្នុង្បដិក្ម្េម ៤៣ ទ្រ័ំរ ១៣ សុគតសូក្ត ម្មនម្សចក្េី
ទងំ្ក្សុង្ដូចតម្ៅ ៖ 
 មាន លភកិខុទាំងឡាយ កាលព្ពះសុគត្កតី វនិកយព្ពះសុគត្កតី 
ព្បត្ិស្ទា នចៅកនុងចោក កាលចន្លះព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បពី្បចយាជន៍
ែល់ជនចព្េើន ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ជនចព្េើន ចែើម្បអីនុចព្គ្នះ
ែល់សត្វចោក ចែើម្បចីសេកតីេចព្ម្ើន ចែើម្បជីាព្បចយាជន ៍ ចែើម្បី
ចសេកតីសុខែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ។ មាន លភកិខុ
ទាំងឡាយ ព្ពះត្ថាគត្ចកើត្ច ើងកនុងចោកចនះ ជាអរ នត
សមាម សម្ពុទធ ព្ពះអងគបរបូិណ៌ ចោយវជិាជ និងេរណៈ ព្ពះអងគមាន
ែាំចណើ រលអ ព្ទងព់្ជាបេាស់នូវដព្ត្ចោក ព្ពះអងគព្បចសើរចោយ
សីោទិគុណ រកបុគគលណាម្យួចសមើគ្នម ន ព្ពះអងគជាអនកទូន្លម ន
នូវបុរស មែលគួរទូន្លម នបាន ព្ពះអងគជាស្ទស្ទត ដនចទវត្ត និង
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ម្នុសេទាំងឡាយ ព្ពះអងគព្ទងព់្ត្តស់ែឹងនូវេតុ្ររយិសេច ព្ពះ
អងគមលងវលិម្កកានភ់ពថមីចទៀត្ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ចនះជា
ព្ពះសុគត្ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ េុះវនិកយព្ពះសុគត្ែូេចម្តេ ។ 
ព្ពះសុគត្ចន្លះ ព្ទងស់មម្តង្ម្ ៌ពីចរះបទចែើម្ ពីចរះបទកណាត ល 
ពីចរះបទេុង ព្បកាសនូវព្ព មេរយិៈ ព្បកបចោយអត្ថ ព្បកប 
ចោយពយញ្ជនៈែប៏របូិណ៌ បរសុិទធទាំងអស់ ។ មាន លភកិខុទាំង 
ឡាយ ចនះជាវនិកយព្ពះសុគត្ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ កាលព្ពះ
សុគត្កតី វនិកយព្ពះសុគត្កតី ព្បត្ិស្ទា នចៅកនុងចោកយ៉ាងចនះ 
ការចន្លះព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បជីាព្បចយាជន ៍ ែល់ជនចព្េើន ចែើម្ប ី
ចសេកតីសុខែល់ជនចព្េើន ចែើម្បអីនុចព្គ្នះែល់សត្វចោក ចែើម្បី
ចសេកតីេចព្ម្ើន ចែើម្បជីាព្បចយាជន ៍ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ចទវត្ត 
និងម្នុសេទាំងឡាយ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ្ម្ ៌៤ ព្បការចនះ 
ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បចីសេកតីវនិ្លសស្ទបសូនយ ដនព្ពះសទធម្ម ។ ្ម្ ៌
៤ ព្បការ គឺអវីខាះ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ភកិខុទាំងឡាយ កនុង
ស្ទសន្លចនះ ចរៀនព្ពះសូព្ត្មែលខាួនចរៀនខុស ចោយបទនិង 
ពយញ្ជនៈ មែលចរៀបចរៀងខុសលាំោប ់ មាន លភកិខុទាំងឡាយ បទ
និងពយញ្ជនៈ មែលចរៀបចរៀងខុសលាំោប ់ រមម្ងយល់ចសេកតីបាន
ចោយលាំបាក ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ចនះជា្ម្ទ៌ី ១ មែល
ព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្បចីសេកតីវនិ្លសស្ទបសូនយដនព្ពះសទធម្ម ។ មាន ល
ភកិខុទាំងឡាយ ម្យួចទៀត្ ភកិខុទាំងឡាយ ជាម្នុសេមែលចគ
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ព្បចៅបានចោយកព្ម្ ព្បកបចោយ្ម្ ៌ មែលឲ្យចគព្បចៅកព្ម្ 
ជាអនកម្និចេះអត្់្ ន ់ ម្និទទួលរកយចព្បៀនព្បចៅខាងស្ទត ាំ ។ 
មាន លភកិខុទាំងឡាយ ចនះជា្ម្ទ៌ី ២ មែលព្បព្ពឹត្តចៅ ចែើម្ប ី 
ចសេកតីវនិ្លសស្ទបសូនយ ដនព្ពះសទធម្ម ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ 
ម្យួចទៀត្ ភកិខុទាំងឡាយណា ជាអនកមានចសេកតីចេះែឹងចព្េើន 
មានអាគម្ គឺនិកាយែស៏្ទា ត្ ់ េងចាាំនូវ្ម្ ៌ េងចាាំនូវវនិកយ េង
ចាាំនូវមាត្ិកា ភកិខុទាំងចន្លះ ម្និញុាាំងបុគគលែដទឲ្យចរៀន ព្ពះ
សូព្ត្ចោយចគ្នរព លុះអាំណឹះចៅមុ្ខ ព្ពះសូព្ត្របស់ភកិខុទាំង
ចន្លះ កោ៏េមូ់្លមលងព្បត្ិស្ទា នចៅ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ចនះ
ជា្ម្ទ៌ី ៣ មែលព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្ប ី ចសេកតីវនិ្លសស្ទបសូនយ ដន
ព្ពះសទធម្ម ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ម្យួវញិចទៀត្ ភកិខុទាំងឡាយ
ជាចថរៈ ជាអនកព្បត្ិបត្តិចែើម្បឲី្យចកើត្បេចកយចព្េើន ព្បត្ិបត្តិបនធូរ
បនថយ ជាព្បធានកនុងការព្បត្ិបត្តិបនធូរបនថយ ជាអនកោក់្ ុរៈកនុង
វចិវក ម្និព្បារពធពាយាម្ ចែើម្បែីល់នូវគុណវចិសស មែលខាួន
ម្និទនែ់ល់ ចែើម្បសីចព្ម្េគុណវចិសស មែលខាួនម្និទនប់ាន
សចព្ម្េ ចែើម្បចី វ្ើឲ្យជាកេ់ាស់នូវគុណវចិសស មែលខាួនម្និ
ទនច់ វ្ើឲ្យជាកេ់ាស់ ព្បជុាំដនជនមែលចកើត្ខាងចព្កាយ គឺ
សទធិវហិារកិ និងអចនតវាសិក កយ៏កត្ព្មាបត់្តម្ភកិខុជាចថរៈទាំង
ចន្លះ ព្បជុាំដនជនទាំងចន្លះឯង ជាអនកព្បត្ិបត្តិចែើម្បឲី្យចកើត្
បេចកយចព្េើន ព្បត្ិបត្តិបនធូរបនថយ ជាព្បធានកនុងការព្បត្ិបត្តិបនធូរ
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បនថយ ជាអនកោក់្ ុរៈកនុងវចិវក ម្និព្បារពធពាយាម្ចែើម្បែីល់នូវ
គុណវចិសស មែលខាួនម្និទនែ់ល់ ចែើម្បសីចព្ម្េគុណវចិសស 
មែលខាួនម្និទនប់ានសចព្ម្េ ចែើម្បចី វ្ើឲ្យជាកេ់ាស់នូវគុណ
វចិសស មែលខាួនម្និទនច់ វ្ើឲ្យជាកេ់ាស់ ។ មាន លភកិខុ
ទាំងឡាយ ចនះជា្ម្ទ៌ី ៤ មែលព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បចីសេកតីវនិ្លស
ស្ទបសូនយ ដនព្ពះសទធម្ម ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ្ម្ ៌៤ យ៉ាង
ចនះឯង មែលព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បចីសេកតីវនិ្លសស្ទបសូនយ ដនព្ពះ
សទធម្ម ។ ្ម្ ៌៤ គឺអវីខាះ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ភកិខុទាំងឡាយ 
កនុងស្ទសន្លចនះ ចរៀនព្ពះសូព្ត្មែលខាួនចរៀនព្ត្ូវចោយបទ និង
ពយញ្ជនៈ មែលចរៀបចរៀងព្ត្ូវ មាន លភកិខុទាំងឡាយ បទ និងពយញ្ជនៈ 
មែលចរៀបចរៀងព្ត្ូវ រមម្ងយល់ចសេកតីបានងាយ ។ មាន លភកិខុ
ទាំងឡាយ ចនះជា្ម្ទ៌ី ១ មែលព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បតី្តាំងចៅ ដន
ព្ពះសទធម្ម ម្និឲ្យវនិ្លសស្ទបសូនយចៅ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ 
ម្យួចទៀត្ ភកិខុទាំងឡាយ ជាអនកព្បចៅងាយ ព្បកបចោយ្ម្ ៌
ច វ្ើឲ្យជាអនកព្បចៅងាយ ជាអនកចេះអត្់្ ន ់ទទួលនូវរកយចព្បៀន
ព្បចៅខាងស្ទត ាំ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ចនះជា្ម្ទ៌ី ២ មែល
ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បតី្តាំងចៅ ដនព្ពះសទធម្ម ម្និឲ្យវនិ្លសស្ទបសូនយ
ចៅ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ម្យួចទៀត្ ភកិខុទាំងឡាយណា ជា
អនកមានចសេកតីចេះែឹងចព្េើន មានអាគម្គឺនិកាយែស៏្ទា ត្ ់េងចាាំ
នូវ្ម្ ៌ េងចាាំនូវវនិកយ េងចាាំនូវមាត្ិកា ភកិខុទាំងចន្លះ ញុាាំង
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បុគគលែដទឲ្យចរៀនព្ពះសូព្ត្ ចោយចគ្នរព លុះអាំណឹះចៅមុ្ខ 
ព្ពះសូព្ត្របស់ភកិខុទាំងចន្លះ ម្និបានោេឫ់សត្តាំងចៅត្ៗគ្នន  ។ 
មាន លភកិខុទាំងឡាយ ចនះជា្ម្ទ៌ី ៣ មែលព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បតី្តាំង
ចៅដនព្ពះសទធម្ម ម្និឲ្យវនិ្លសស្ទបសូនយចៅ ។ មាន លភកិខុ
ទាំងឡាយ ម្យួវញិចទៀត្ ភកិខុទាំងឡាយជាចថរៈម្និព្បត្ិបត្តិ
ចែើម្បឲី្យចកើត្បេចកយចព្េើន ម្និព្បត្ិបត្តិបនធូរបនថយោក់្ ុរៈេុះកនុង
ការព្បត្ិបត្តបិនធូរបនថយចេញ ជាព្បធានកនុងវចិវក ព្បារពធពាយាម្
ចែើម្បែីល់នូវគុណវចិសស មែលខាួនម្និទនែ់ល់ ចែើម្បសីចព្ម្េ
គុណវចិសស មែលខាួនម្និទនស់ចព្ម្េ ចែើម្បចី វ្ើឲ្យជាកេ់ាស់
នូវគុណវចិសស មែលខាួនម្និទនច់ វ្ើឲ្យជាកេ់ាស់ ព្បជុាំជន
មែលចកើត្ខាងចព្កាយ គឺសទធិវហិារកិ និងអចនតវាសិក កយ៏ក
ត្ព្មាបត់្តម្ភកិខុទាំងចន្លះ ព្បជុាំជនទាំងចន្លះឯង ជាអនកម្និ
ព្បត្ិបត្តិឲ្យចកើត្បេចកយចព្េើន ម្និព្បត្ិបត្តិបនធូរបនថយ ជាអនកោក់
្ុរៈេុះកនុងការព្បត្ិបត្តិបនធូរបនថយ ជាព្បធានកនុងវចិវក ព្បារពធ
ពាយាម្ចែើម្បែីល់នូវគុណវចិសស មែលខាួនម្និទនប់ានែល់ 
ចែើម្បសីចព្ម្េគុណវចិសស មែលខាួនម្និទនប់ានសចព្ម្េ ចែើម្បី
ច វ្ើឲ្យជាកេ់ាស់នូវគុណវចិសស មែលខាួនម្និទនច់ វ្ើឲ្យជាក់
េាស់ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ចនះជា្ម្ទ៌ី ៤ មែលព្បព្ពឹត្តចៅ
ចែើម្បតី្តាំងចៅដនព្ពះសទធម្ម ម្និឲ្យវនិ្លសស្ទបសូនយចៅ ។ 
មាន លភកិខុទាំងឡាយ ្ម្ ៌៤ យ៉ាងចនះឯង មែលព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បី
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ត្តាំងចៅដនព្ពះសទធម្ម ម្និឲ្យវនិ្លសស្ទបសូនយចៅ ។ កនុ ងបិែក 
ចលខ ១៦ ទាំពករ ២៥៣ ចៅកនុងម្ហាបរនិិរវ នសូព្ត្ ព្ពះអងគព្ទង់
មណន្លាំឲ្យចរៀនសូព្ត្ និងបែិបត្តិ ចែើម្បឲី្យស្ទសនព្ព មេរយិៈ
ឋតិ្ចៅអស់កាលយូរ ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បពី្បចយាជនែ៍ល់ពពួកជន
ចព្េើន ចែើម្បអីនុចព្គ្នះ ែល់សត្វចោក មានចសេកតីែូេត្ចៅ ៖ 
 ព្គ្នចន្លះ ព្ពះមានព្ពះភាគព្ទងច់សតេេូលចៅកាន ់ឧបោា ន
ស្ទោ លុះេូលចៅែល់ច ើយ កព៏្ទងគ់ងច់លើអាសនៈ មែលចគ
ព្កាលថាវ យ ។ លុះព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងគ់ងច់ព្សេច ើយ បាន
ព្ត្តស់នឹងភកិខុទាំងឡាយថា មាន លភកិខុទាំងឡាយ ស្ទសនព្ព ម-
េរយិចនះ គបបតី្តាំងចៅអស់កាលអមងវង គបបតី្ម្រល់ចៅអស់
កាលយូរ ម្យួចទៀត្ ស្ទសនព្ព មេរយិៈចនះ ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បី
ព្បចយាជនែ៍ល់ជនចព្េើន ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ជនចព្េើន ចែើម្ប ី
អនុចព្គ្នះែល់សត្វចោក ចែើម្បចីសេកតីេចព្ម្ើន ចែើម្ប ីព្បចយាជន ៍
ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ចោយ
ព្បការណា ្ម្ទ៌ាំងឡាយណា មែលត្ថាគត្សមម្តងច ើយ
ចោយបញ្ញញ ែឧ៏ត្តម្ ្ម្ទ៌ាំងឡាយចន្លះ អនកទាំងឡាយ គបបី
ចបៀត្ចបៀនចោយព្បដពច ើយ ចសពេចព្ម្ើនច វ្ើចរឿយៗ ចោយ
ព្បការែូចេនះ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ស្ទសនព្ព មេរយិៈចនះ 
គបបតី្តាំងចៅអស់កាលអមងវង គបបតី្ម្រល់ចៅអស់កាលែយូ៏រ 
ម្យួចទៀត្ ស្ទសនព្ព មេរយិៈចនះ ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បពី្បចយាជន៍
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ែល់ជនចព្េើន ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ជនចព្េើន ចែើម្បអីនុចព្គ្នះ
ែល់សត្វចោក ចែើម្បចីសេកតីេចព្ម្ើន ចែើម្បពី្បចយាជន ៍ចែើម្បចីសេកតី
សុខែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ចោយព្បការណា ្ម្៌
ទាំងឡាយណា មែលត្ថាគត្សមម្តងច ើយចោយបញ្ញញ ែឧ៏ត្តម្ 
្ម្ទ៌ាំងឡាយចន្លះ អនកទាំងឡាយ គបបចីរៀនចោយព្បដព ច ើយ
ចសពេចព្ម្ើនច វ្ើចរឿយៗ ចោយព្បការែូចចាន ះ ្ម្ទ៌ាំងឡាយ 
ចន្លះ ចត្ើែូេចម្តេ ។ អវីខាះ ។ គសឺតិ្បបោា ន ៤, សម្មបបធាន ៤, 
ឥទធិបាទ ៤, ឥស្រនាិយ ៥, ពលៈ ៥, ចរជឈងគ ៧, អរយិម្គគ 
ព្បកបចោយអងគ ៨ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ស្ទសនព្ព មេរយិៈ
ចនះ គបបតី្តាំងចៅអស់កាលអមងវង គបបតី្ម្រល់ចៅអស់កាល    
ែយូ៏រ ម្យួចទៀត្ ស្ទសនព្ព មេរយិៈចនះ ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បី
ព្បចយាជនែ៍ល់ជនចព្េើន ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ជនចព្េើន ចែើម្បី
អនុចព្គ្នះែល់សត្វចោក ចែើម្បចីសេកតីេចព្ម្ើន ចែើម្បពី្បចយាជន ៍
ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ចោយ
ព្បការណា ្ម្ទ៌ាំងឡាយណា មែលត្ថាគត្សមម្តងច ើយ 
ចោយបញ្ញញ ែឧ៏ត្តម្ អនកទាំងឡាយ គបបចីរៀនចោយព្បដព ច ើយ
ចសពេចព្ម្ើនច វ្ើចរឿយៗ ។ ចោយព្បការែូចចាន ះ ្ម្ទ៌ាំងឡាយ
ចន្លះ យ៉ាងចនះឯង ។ ព្គ្នចន្លះ ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងព់្ត្តស់
នឹងភកិខុទាំងឡាយថា មាន លភកិខុទាំងឡាយ ឥ ូវចនះ ត្ថាគត្
នឹងោស់ចត្ឿនអនកទាំងឡាយ សងាខ រទាំងឡាយ មានចសេកតី
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វនិ្លសចៅជា្ម្មត្ត អនកទាំងឡាយ េូរញុាាំងកិេចទាំងពួង ឲ្យ 
សចព្ម្េចោយចសេកតីម្និព្បមាទេុះ បរនិិរវ ននឹងមានែល់
ត្ថាគត្ម្និយូរច ើយ កនាង ៣ មខ អាំពីដថាចនះចៅ ត្ថាគត្នឹង
បរនិិរវ នច ើយ ។ ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទងម់ានព្ពះបនាូលែូចេនះ
ច ើយ ព្ពះសុគត្ជាស្ទស្ទត  លុះព្ទងម់ានព្ពះបនាូលែូចេនះច ើយ 
កព៏្ទងម់ានព្ពះបនាូលែូចេនះ ត្ចៅចទៀត្ថា ៖ 
 ពួកជនណាៗ ចទះបីចកមងកតី ចាស់កតី រលកតី បណឌិ ត្កតី អនក
មានកតី អនកព្កកតី ជនទាំងអស់ចន្លះ មត្ងមានចសេកតីស្ទា បច់ៅ   
ពីខាងមុ្ខ ។ ភាជនែ៍ីមែលសមូនឆ្ងន ាំងច វ្ើច ើយ ចទះបីតូ្េកតី ្ាំកតី 
 អិនកតី ចៅកតី ភាជនទ៍ាំងអស់ចន្លះ មានកិរយិាមបកធាា យជាទី
បាំផុ្សត្ យ៉ាងណា ជីវតិ្របស់សត្វទាំងឡាយ កយ៉៏ាងចន្លះមែរ ។ 
ព្ពះស្ទស្ទត  ព្ទងម់ានព្ពះបនាូលែូចេនះ ត្ចៅចទៀត្ថា ៖ 
 វ កយរបស់ត្ថាគត្ ចាស់ច ើយ ជីវតិ្របស់ត្ថាគត្ មាន
ព្បមាណត្ិេ ត្ថាគត្នឹងលះបងអ់នកទាំងឡាយ ច ើយចៅ ឯទី
ពឹងេាំចរះខាួន ត្ថាគត្បានច វ្ើទុកច ើយ ។ 
 

អបបមោត   ស្ត្មីរោត            សុ្សី្ោ  រហាថ  ភិ្ក្ខរវា  
សុ្ស្ោហិត្ស្វរបា            ស្ចិត្តមនុេក្ខថ ។ 
រយា ឥមស្ម ឹ េមមវនិរេ       អបបមរោត   វហិេសិ្សតិ្  
បហាេ  ជាតិ្ស្ោំេ ំ           ទុក្ខស្សនត ំ ក្េសិ្សតិ្  ។ 
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 មាន លភកិខុទាំងឡាយ អនកទាំងឡាយកុាំព្បមាទ ព្ត្ូវមាន
ស្ទម រត្ី មានសីលលអ មានត្ព្ម្ះិត្ម្រល់នឹងលអ េូររកាេិត្តរបស់
ខាួនឲ្យចរឿយៗេុះ ។ ភកិខុណាម្និព្បមាទ ច ើយចៅកនុង្ម្មវនិកយ
ចនះ ភកិខុចន្លះនឹងលះបងនូ់វជាត្ិសងារ ច ើយច វ្ើនូវព្ពះនិរវ ន 
ជាទីបាំផុ្សត្ដនកងទុកខបាន ម្និខានច ើយ ។  
 ក្នុង្បដិក្ម្េម ១៨ ទ្រ័ំរ ២៥៨ ចៅកនុងបាស្ទទិកសូព្ត្ ព្ពះ
អងគព្ទងព់្ត្តស់សមម្តង អាំពីចរ្ិបកខិយ្ម្ទ៌ាំង ៣៧ ព្បការ 
មេកជា ៧ ពួក, មានពួកសត្ិបបោា ន ៤ ជាចែើម្ ថាគួររបួរមួ្ 
ចផ្សាៀងផ្លា ត្ ់នូវអត្ថ នូវពយញ្ជនៈចោយពយញ្ជនៈ កនុង្ម្ច៌ន្លះ មែល
ជាច តុ្ឲ្យព្ព មេរយិចនះ ត្តាំងចៅមាាំឋតិ្ចថរអស់កាលយូរ 
ចែើម្បពី្បចយាជនែ៍ល់ជនចព្េើន ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ជនចព្េើន 
ចែើម្បអីនុចព្គ្នះែល់សត្វចោក ។  
 

 ក្នុង្បដិក្ ម្េម ៥៣ ទ្រ័ំរ ១៧ ម្ៅក្នុង្ម្ម្មទ្សូក្ត ក្រះអង្គ
ក្ទ្ង្ក់្តាស់ សខ្មេង្អរីំសាមគគីរបស់សង្ឃ ម្មនម្សចក្េី ដូចតម្ៅ ៖ 

សុ្ោ  ស្វេស្ស  ោមគ្គ ី     ស្មរគ នញ្ច នុគ្គរហា 
ស្មគ្គេរោ    េមមរដ្ឋា         រយាគ្រក្ខោ  ន  េសំ្តិ្ 
ស្វេំ    ស្មគ្គ ំ   ក្ោវ ន        ក្បបំ  ស្គ្គមេ ិ  រោទតិ្ ។ 
ចសេកតីព្ពម្ចព្ពៀងដនសងឃ ជាច តុ្ដនចសេកតីសុខម្កឲ្យ 

ការអនុចព្គ្នះែល់បុគគលទាំងឡាយ មែលមានចសេកតីព្ពម្ចព្ពៀង 
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គ្នន  ( ជាច តុ្ន្លាំម្កនូវចសេកតីសុខម្កឲ្យ ) បុគគលចព្ត្កអរកនុង
ជនមែលព្ពម្ចព្ពៀងគ្នន  ត្តាំងចៅកនុង្ម្ ៌ រមម្ងម្និស្ទបសូនយ
ចាក្ម្ជ៌ាទីចកេម្ចាកចយាគៈ បុគគលច វ្ើសងឃឲ្យព្ពម្ចព្ពៀងគ្នន  
រមម្ងរកីរយ កនុងឋានសួគ ៌អស់ ១ កបប ។  
 ក្នុង្បដិក្ម្េម ២៦ ទ្រ័ំរ ៩៩ ម្ៅក្នុង្ សាមគាគ មសូក្ត ក្រះ
អង្គសខ្មេង្អរីំវវិាទ្មូេ ៦ ក្បការ ៖ 

១. ចព្េើនចោយចព្កា្ និងការេងគាំនុាំ 
២. ការរម្លិគុណ និងការចលើកខាួនវាយឫក 
៣. ព្េមណន និងកាំណាញ់  
៤. អាំនួត្អតួ្អាង និងមាយាោកពុ់ត្  
៥. ការព្បាថាន អាព្កក ់និងការយល់ខុស  
៦. ការស្ទា បអមងអលនូវសីលពវកត្ ច ើយមានការព្បកាន់

ត្តម្ទិែាិរបស់ខាួន និងការព្បកានម់ាាំ លះបងប់ានចោយកព្ម្ ។ 
ព្ពះអងគព្ទងព់្ត្តស់សមម្តងថា ៖ មាន លអាននា ភកិខុណាជា

អនកចព្េើនចោយចព្កា  ្ និងការេងគាំនុាំ ( ៥ ព្បការចទៀត្កែូ៏េគ្នន  ) 
ភកិខុចន្លះ ច ម្ ះថា ម្និចគ្នរព ម្និចកាត្មព្កងេាំចរះព្ពះស្ទស្ទត
ផ្សង ម្និចគ្នរព ម្និចកាត្មព្កងេាំចរះព្ពះ្ម្ផ៌្សង ម្និចគ្នរព ម្និ
ចកាត្មព្កងេាំចរះព្ពះសងឃផ្សង ម្និច វ្ើឲ្យចពញចលញកនុងសិកាខ
ផ្សង ។ … ភកិខុចន្លះ ច ម្ ះថា បចងរើត្វវិាទកនុងសងឃ ។ វវិាទមត្ង
ព្បព្ពឹត្តចៅចែើម្បមី្និជាគុណែល់ជនចព្េើន ម្និជាសុខែល់ជន
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ចព្េើន ម្និជាព្បចយាជន ៍ ម្និជាចសេកតីេចព្ម្ើនែល់ជនចព្េើន ជា
ទុកខែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ។ ជាបនតចៅព្ពះអងគព្ទង់
ឲ្យលះបងនូ់វវវិាទមូ្ល ទាំង ៦ ព្បការចន្លះ ។ កនុងវនិយបិែក
ចលខ ១០ ទាំពករ ៦១ ចៅកនុងសម្ថកខនធកៈ អាំពីមូ្លដនវវិាទ្ិករណ៍ 
ព្ពះអងគ ព្ទងព់្ត្តស់សមម្តង មូ្លដនវវិាទ ៦ ព្បការែូេគ្នន មែរ ។  

   

 មូេននវវិាទ្ ៦ ក្បការ ម្មនក្នុង្បដិក្ម្េម ១៩ ទ្រ័ំរ ១៩៨ 
ម្ៅក្នុង្សង្គតីិសូក្ត រួក្ ៦ និង្ម្ៅក្នុង្បដិក្ម្េម ៤៦ ទ្រ័ំរ ១១១ 
វវិាទ្មូេសូក្ត ។ ក្នុង្វនិយ័បិដក្ម្េម ១៣ ទ្រ័ំរ ២០៤ មហាសង្គគ ម 
មានសមម្តងអាំពីភកិខុជាវនិកយ្រពួកខាះ កនុងស្ទសន្លចនះ លចម្អៀង 
ចោយអគត្ិ ៤ យ៉ាង ច ើយចរលកនុងវត្ថុ ១៨ ព្បការ គឺ សមម្តង
សភាវៈម្និមម្ន្ម្ ៌ ថាជា្ម្ ៌ សមម្តងនូវ្ម្ ៌ ថាម្និមម្នជា្ម្ ៌
សមម្តងនូវសភាវៈម្និមម្នវនិកយ ថាជាវនិកយ សមម្តងនូវវនិកយថា
ម្និមម្នជាវនិកយជាចែើម្ ។ ការសមម្តងវត្ថុ ១៨ ព្បការ ចោយ
អគត្ិ ច ម្ ះថា ព្បត្ិបត្តិចែើម្បមី្និជាព្បចយាជនែ៍ល់ជនចព្េើនគ្នន  
ចែើម្បមី្និជាសុខែល់ជនចព្េើនគ្នន  ចែើម្បមី្និមម្នជាចសេកតី 
េចព្ម្ើនែល់ជនចព្េើនគ្នន  ចែើម្បមី្និជាព្បចយាជន ៍ ចែើម្បចីសេកតី
ទុកខ ែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ។ 

ភកិខុជាវនិកយ្រ កាលចបើលុះកនុងអគត្ិ មាន ន្លា គត្ិ ជា
ចែើម្ ចោយវត្ថុទាំង ១៨ ព្បការ ច ម្ ះថា រកាខាួនមែលមាន
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កុសល្ម្ជ៌ីកគ្នស់រ ាំចលើងចចាលចេញផ្សង ច ម្ ះថា ជាអនកព្បកប 
ចោយចទសផ្សង ព្បកបចោយចសេកតីត្ិះចែៀលរបស់អនកព្បាជា
ទាំងឡាយផ្សង ច ម្ ះថា រងនូវអកុសលកម្មែច៏ព្េើនផ្សង ។ 

ក្នុង្បដិក្ម្េម ៤៤ ទ្រ័ំរ ២៣៨ ម្ៅក្នុង្ ម្េរសូក្ត ក្រះអង្គក្ទ្ង្់
ក្តាស់សខ្មេង្ អរីំអនក្ដកឹ្នាមំ្មនមចិាា ទិ្ដឋ ិគយឺេ់មុសអរីំម្សចក្េរិីត ជា
ម្ដើមដូចតម្ៅ ៖ 

មាន លភកិខុទាំងឡាយ ភកិខុជាចថរៈព្បកបចោយ្ម្ ៌ ៥ 
យ៉ាង ច ម្ ះថា ជាអនកព្បត្ិបត្តិ ម្និបានជាគុណ ែល់ជនចព្េើន 
ម្និបានសុខែល់ជនចព្េើន ម្និបានជាព្បចយាជនែ៍ល់ជនចព្េើន 
ម្និជាគុណ ជាទុកខែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ។ ្ម្ ៌៥ 
យ៉ាងចត្ើអវខីាះ ។ គឺភកិខុជាចថរៈ ែឹងរព្ត្ីបសួយូរ ១ មានច ម្ ះ
លបលីាញ មានយស មានបរវិារចព្េើន ទាំងព្គ សថ ទាំង
បពវជិត្ ១ សម្បូណ៌ចោយេីវរ បិណឌ បាត្ ចសន្លសនៈ និង
គិោនបបេចយចភសជជបរកិាខ រ ១ ជាអនកែឹងឮចព្េើន ចាាំរបស់ 
មែលឮច ើយ ចាាំមលងចភាេនូវរបស់មែលឮច ើយ ។ល។ ចាក់
ា្ុះលអចោយព្បាជាា  ១ មត្ជាម្ចិាឆ ទិែាិ មានចសេកតីយល់ែវ៏បិរតិ្ 

១ ភកិខុចន្លះញុាាំងជនចព្េើន ឲ្យឃាា ត្ចាកព្ពះសទធម្ម ឲ្យត្ម្រល់ចៅ
កនុងអសទធម្ម ភកិខុែដទែល់នូវទិោា នុគត្ិ របស់ភកិខុចន្លះថា ភកិខុចន្លះ
ជាចថរៈែឹងរព្ត្ីបសួយូរខាះ ែល់នូវទិោា នុគត្ិរបស់ភកិខុចន្លះថា 
ភកិខុចនះជាចថរៈ ចគែឹងស្ទគ ល់ចព្េើន ជាអនកមានយស មានបរវិារ
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ចព្េើន ទាំងព្គ សថ ទាំងបពវជិត្ខាះ ែល់នូវទិោា នុគត្ិរបស់ភកិខុចន្លះ 
ថា ភកិខុចនះជាចថរៈ សម្បូណ៌ចោយេីវរ បិណឌ បាត្ ចសន្លសនៈ 
និងគិោនបបេចយចភសជជបរកិាខ រខាះ ែល់នូវទិោា នុគត្ិរបស់ភកិខុ
ចន្លះថា ភកិខុចនះជាចថរៈ ជាអនកែឹងឮចព្េើន ចាាំរបស់មែលឮ 
ច ើយ ចាាំមលងចភាេនូវរបស់មែលឮច ើយខាះ ។ មាន លភកិខុ
ទាំងឡាយ ភកិខុជាចថរៈ ព្បកបចោយ្ម្ ៌ ៥ យ៉ាងចនះឯង 
ច ម្ ះ ថាព្បត្ិបត្តិចែើម្បមី្និបាន ជាគុណែល់ជនចព្េើន ម្និបាន 
សុខែល់ជនចព្េើន ម្និជាព្បចយាជនែ៍ល់ជនចព្េើន ម្និជាគុណ
ចទ ជាទុកខែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ។ មាន លភកិខុ
ទាំងឡាយ ភកិខុជាចថរៈ មែលព្បកបចោយ្ម្ ៌៥ យ៉ាង ជាអនក
ព្បត្ិបត្តិចែើម្បជីាគុណែល់ជនចព្េើន ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ជន
ចព្េើន ចែើម្បជីាព្បចយាជនែ៍ល់ជនចព្េើន ចែើម្បគុីណនិងចសេកតី
សុខែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ។ ្ម្ ៌៥ យ៉ាង ចត្ើអវីខាះ ។ 
គឺភកិខជាចថរៈែឹងរព្ត្បីសួយូរ ១ មានច ម្ ះលបលីាញ មាន
យស មានជនជាបរវិារចព្េើន ទាំងព្គ សថ ទាំងបពវជិត្ ១ ជា
អនកសម្បូណ៌ចោយេីវរ បិណឌ បាត្ ចសន្លសនៈ និងគិោនបបេចយ
ចភសជជបរកិាខ រ ១ ជាអនកែឹងឮចព្េើន ចាាំរបស់មែលឮច ើយ ចាាំ
មលងចភាេនូវរបស់មែលឮច ើយ ។ចប។ ចាក់្ ាុះចោយព្បាជាា  ១ 
ជាសមាម ទិែាិ មានចសេកតីយល់ម្និវបិរតិ្ ១ ភកិខុចន្លះញុាាំងជន
ចព្េើន ឲ្យឃាា ត្ចាកអសទធម្ម ឲ្យត្ម្រល់ចៅកនុងព្ពះសទធម្ម ពួកភកិខុ
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ែដទែល់នូវទិោា នុគត្ិ របស់ភកិខុចន្លះថា ភកិខុចនះជាចថរៈ ែឹង
រព្ត្ីបសួយូរខាះ ែល់នូវទិោា នុគត្ិរបស់ភកិខុចន្លះថា ភកិខុចនះជា
ចថរៈ ចគែឹងស្ទគ ល់ចព្េើន មានយស មានជនជាបរវិារចព្េើន ទាំង
ព្គ សថ ទាំងបពវជិត្ខាះ ែល់នូវទិោា នុគត្ិរបស់ភកិខុចន្លះថា ភកិខុ
ចនះជាចថរៈសម្បូណ៌ចោយេីវរ បិណឌ បាត្ ចសន្លសនៈ និង
គិោនបបេចយចភសជជបរកិាខ រខាះ ែល់នូវទិោា នុគត្ិរបស់ភកិខុចន្លះ
ថា ភកិខុចនះជាចថរៈជាអនកែឹងឮចព្េើន ចាាំរបស់មែលឮច ើយ ចាាំ
មលងចភាេនូវរបស់មែលឮច ើយខាះ ។ មាន លភកិខុទាំងឡាយ ភកិខុ
ជាចថរៈព្បកបចោយ្ម្ ៌ ៥ យ៉ាងចនះឯង ច ម្ ះថា ព្បត្ិបត្តិ
ចែើម្បជីាគុណែល់ជនចព្េើន ចែើម្បចីសេកតីសុខែល់ជនចព្េើន 
ចែើម្បពី្បចយាជនែ៍ល់ជនចព្េើន ចែើម្បគុីណ ចែើម្បចីសេកតីសុខ
ែល់ចទវត្ត និងម្នុសេទាំងឡាយ ។ សម្បុរកាយផូ្សរផ្សង ់ ចព្រះ
មត្ម្និសុបចៅ (ព្ពះអងគព្ទងព់្បថាបច់ៅចទៀបព្កុងស្ទវត្ថី ព្គ្ន
ចន្លះឯង មានចទវត្តម្យួអងគ លុះរព្ត្ីបឋម្យាម្កនាងចៅ
ច ើយ ចទវត្តម្យួអងគមានរសមី រុងចរឿង ញុាាំងវត្តចជត្ពនទាំងមូ្ល 
ឲ្យភាសឺ្ទវ ង ច ើយេូលគ្នល់ព្ពះមានព្ពះភាគ លុះេូលចៅែល់
ច ើយ ចទើបព្កាបថាវ យបងគាំព្ពះមានព្ពះភាគ ច ើយឈ្រកនុងទីែ៏
សម្គួរ  )។ 

លុះចទវត្តចន្លះ ឈ្រកនុងទីែស៏ម្គួរច ើយ ចទើបចរល
គ្នថា សួរព្ពះមានព្ពះភាគថា 
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អេរញ្ញ       វហិេោត ន ំ ស្ោត ន ំ  ្ព្ហម ចាេនិ ំ
ឯក្ភ្ត្ត ំ ភុ្ញ្ជ ោោន ំ  រក្ន វរណាណ  បសី្ទតិ្ ។ 
ពួកភកិខុជាព្ព មចារចីៅកនុងដព្ព មានេិត្តសាបរ់មាា ប ់ ឆ្ងន់

អាហារមត្ម្តង ច តុ្អវីបានជាពណ៌សម្បុរកាយ ចៅមត្ផូ្សរផ្សង់
បាន ។ ព្ពះមានព្ពះភាគព្ត្តស់ថា ៖ 

អត្តី្ ំ ោនុរោចនត ិ  នបបជបបនត ិ ោគ្ត្ ំ
បចចុបបរនាន  យារបនត ិ  រត្ន  វរណាណ   បសី្ទតិ្ ។ 
ពួកភកិខុចន្លះ ម្និចស្ទកស្ទត យរបស់ មែលកនាងចៅ 

ច ើយ ទាំងម្និព្បាថាន របស់មែលម្និទនម់្កែល់ ព្គ្ននម់ត្
េិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ ចោយរបស់ជាបេចុបបនន ច តុ្ចន្លះ បានជាពណ៌
សម្បុរកាយចៅមត្ផូ្សរផ្សងប់ាន 

អោគ្ត្បបជបាេ  អត្តី្ស្ានុរោចោ 
ឯរត្ន ពាោ សុ្ស្សនត ិ នរឡាវ ហេរិោ លុ្យរោ  
ពួកជនរលមត្ងព្សចរនព្សរប ់ ចោយច តុ្ទាំងពីរ

ចន្លះ  ចព្រះចសេកតីព្បាថាន នូវរបស់មែលម្និទនម់្កែល់ និងចសេកតី
អាចឡាះអាលកយ េាំចរះរបស់មែលកនាងចៅច ើយ ែូេចែើម្
បបុសចខៀវព្សស់ មែលព្ត្ូវចគព្េូត្ចចាល។ ( បិដក្ខ្មែរ ភាគ ២៩ 
ទ្រ័ំរ ១០ ) 
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អដ្ាក្ថា 
បទថា ស្ោត ន ំ មព្បថា អនកមានកិចលសសាបរ់មាា ប ់ ឬ

ម្ា៉ងចទៀត្ មព្បថា បណឌិ ត្ ។ 
បទថា ្ព្ហម ចាេនិ ំមព្បថា អនកព្បព្ពឹត្ត្ម្ែ៌ព៏្បចសើរ គឺអនក

ព្បព្ពឹត្តម្គគព្ព មេរយិ ។ 
ចព្េើនបទថា រក្ន វរណាណ  បសី្ទតិ្ ចសេកតីថា ចទវត្ត

ទូលសួរថា ច តុ្អវីបានជាពណ៌សម្បុរកាយរបស់ភកិខុ អនកចៅ
ដព្ពចៅមត្ផូ្សរផ្សងប់ាន ។ សួរថា ចព្រះច តុ្អវី បានជាចទវត្តចនះ 
សួរយ៉ាងចនះ ។ ច ាើយថា ចទវត្តចនះជាភុម្មែាចទវត្ត អាព្សកយ
ចៅកនុងដព្ពសណឌ  ច ើញភកិខុទាំងឡាយ ព្ត្ បម់្កអាំពី
បិណឌ បាត្ សចព្ម្េភត្តកិេចច ើយ េូលចៅកានដ់ព្ព កានយ់ក
លកខណកម្មោា ន ( កម្មោា នត្តម្បកត្វិបិសេន្ល ) កនុងទីសព្មាក
កនុងចវោយប ់ និងចវោដថា អងគុយេុះច ើយ ។ កក៏ាលភកិខុទាំង 
ចន្លះ អងគុយចោយកម្មោា នយ៉ាងចនះច ើយ ឯកគគត្តេិត្ត មែល
ជាចព្គឿងជព្ម្ះេិត្តរបស់ចោកកច៏កើត្ច ើង ។ លាំោបច់ន្លះ ការ
បនតដនវសិភាគៈកេូ៏លចៅសាបរ់មាា ប ់ ។ ការបនតដនភាគៈ ្ន 
េុះច ើយ េិត្តរមម្ងផូ្សរផ្សង ់ កាលេិត្តផូ្សរផ្សងច់ ើយ ចោ ិត្ក៏
ផូ្សរផ្សង ់ ។ ឧបាទ រណ៍ រូបទាំងឡាយ មានេិត្តជាសមុ្ោា ន 
រមម្ងបរសុិទធ ។ ពណ៌សម្បុរដនមុ្ខ ែូេជាពណ៌ដនចត្តន ត្ទុាំមែល
ព្ជុះចាកទងែូចចាន ះ ។ ចទវត្តកាលច ើញភកិខុទាំងចន្លះច ើយ ចទើប
ព្ត្ិះរះិថា ្ម្មត្តសររីវណណ ៈ ( ពណ៌សម្បុរដនសររីៈ ) ចនះ រមម្ង
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ស្ទអ ត្ ផូ្សរផ្សង ់ែល់បុគគលមែលបាននូវចភាជនទាំងឡាយ  ែប៏របូិណ៌
មានរសែព៏្បណីត្ មានទីស្ទន កច់ៅអាព្សកយព្បកប់ិទបាាំង ទី
អងគុយ ទីចែក មានសម្ផសេជាសុខ អនកបាននូវព្បាស្ទទចផ្សេងៗ 
មានព្បាស្ទទ ៧ ជានជ់ាចែើម្ មែលឲ្យចសេកតីសុខព្គបរ់ែូវកាល 
និងែល់អនកមែលបានវត្ថុទាំងឡាយ មានផ្លរ កព្ម្ង ចព្គឿងព្កអូប 
ចព្គឿងោបជាចែើម្ ប៉ុមនតភកិខុទាំងចនះ ព្ត្តេច់ៅបិណឌ បាត្ ឆ្ងន់
ភត្តោយគ្នន  រមម្ងសចព្ម្េការចែកចលើមព្គតូ្េ ច វ្ើចោយសាឹក
ចឈ្ើចផ្សេងៗ ឬចែកចលើមផ្សនកាត រ ផ្លា ាំងថម រមម្ងចៅកនុងទីទាំង 
ឡាយ មានគល់ចឈ្ើជាចែើម្ ឬ កនុងទីវាល ពណ៌សម្បុរដនភកិខុ
ទាំងចនះ ចព្រះច តុ្អវី បានជាចៅមត្ផូ្សរផ្សងែូ់ចេនះ ចព្រះច តុ្
ចន្លះ ចទើបបានទូលសួរចសេកតីចន្លះ នឹងព្ពះបរម្ស្ទស្ទត  ។ 

លាំោបច់ន្លះ ព្ពះែម៏ានព្ពះភាគ កាលព្ត្តស់ច តុ្ចនះ
ែល់ចទវត្ត ចទើបព្ត្តស់ព្ពះគ្នថាទី ២ ។ បណាត បទទាំងចន្លះ 
បទថា អត្តី្ ំ ចសេកតថីា ព្ពះបាទ្ម្មកិរជ ព្ពះន្លម្ឯចណាះ 
បានមានកនុងកាលកនាងចៅច ើយ ។ ព្ពះរជាអងគចន្លះ បាន
ព្បចគនបេចកយទាំងឡាយ ែព៏្បណីត្  ៗែល់ពួកចយើង ។ ឧបជាយ ៍
អាចារយរបស់ចយើង ជាអនកមានោភចព្េើន ព្គ្នចន្លះពួកចយើងឆ្ងន់
អាហារមបបចនះ ែណត បេ់ីវរមបបចនះ ភកិខុទាំងចនះ ម្និចស្ទក 
ស្ទត យបេចកយ មែលកនាងចៅច ើយ  ែូេភកិខុមែលមានបេចកយ
ចព្េើន ពួកខាះយ៉ាងចនះ ចោយព្បការែូចេនះ ។ 



បុញ្ញបទីប                                         ផ្សាយចេញពីវត្តព្ពះពន្លា  

 -115-  

ពីរបទថា នបបជបបនត ិ ោគ្ត្ ំ អ្ិបាយថា  ព្ពះបាទ   
្ម្មកិរជ នឹងមានកនុងកាលជាអន្លគត្ ជនបទទាំងឡាយ នឹង
ផ្សាយចៅវត្ថុទាំងឡាយ មានទឹកចោះថាា  ទឹកចោះខាបជ់ាចែើម្ 
នឹងចកើត្ច ើងចព្េើន មានអនកចែើរព្បាប ់ នឹងមានកនុងទីចន្លះៗថា 
សូម្អនកទាំងឡាយ េូរទាំរសីុ េូរបរចិភាគជាចែើម្ កនុងកាលចន្លះ 
ពួកចយើងនឹងឆ្ងនអ់ាហារមបបចនះ នឹងែណត បេ់ីវរមបបចនះ ភកិខុ 
ទាំងឡាយចនះ រមម្ងម្និព្បាថាន បេចកយមែលចៅម្និទនម់្កែល់
យ៉ាងចនះ ចោយព្បការែូចេនះ ។  

បទថា បចចុបបរនាន ចសេកតីថា រមម្ងេិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ខាួនឯង 
ចោយបេចកយណាម្យួ មែលបានកនុងខណៈចន្លះ ។  

បទថា រត្ន បានែល់ ចោយច តុ្ទាំង ៣ ចន្លះ ។ ព្ពះ
ែម៏ានព្ពះភាគ ព្គ្នសមម្តងការែល់ព្ពម្ចោយពណ៌សម្បុរយ៉ាង
ចនះច ើយ ឥ ូវចនះ កាលនឹងសមម្តងចសេកតីវនិ្លសដនពណ៌
សម្បុរចន្លះ ចទើបព្ត្តស់ព្ពះគ្នថាកនុងលាំោបច់ន្លះ ។  

បណាត បទទាំងចន្លះ បទថា អោគ្ត្បបជបាេ មព្បថា 
ចព្រះព្បាថាន បេចកយមែលចៅម្និទនម់្កែល់ ។  

បទថា ឯរត្ន បានែល់ ចោយច តុ្ទាំង ២ ចនះ ។  
បទថា នរឡាវ ហេរិោ លុ្យរោ  អ្បិាយថា ពួកភកិខុនងឹ

ចស្ទកចៅ ែូេចែើម្បបុសព្សស់ព្េូត្ចចាល ោកច់លើផ្លា ាំងថមែ៏
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ចតត នឹងចព្កៀម្សវិត្ែូចចាន ះ។ ព្ទុសតសីល ព្ទុសតសុខ សីលមសន
សកកតិសិទធ ិ បុគគលអនកព្ទុសតសីល គឺជាអនកចបៀត្ចបៀនខាួនឯង
ចោយពិត្ ចព្រះការព្ទុសតសីល គឺជាត្ួកម្មអាព្កក ់ ជា្ម្មត្តដន
កម្មអាព្កក ់ វាម្និមម្នឲ្យផ្សលលអែល់អនកច វ្ើច ើយ ។ អនក 
ព្ទុសតសីល គឺជាចចារ មត្ជាចចារមែលច វ្ើនូវចសេកតីវនិ្លសឲ្យែល់
ខាួនឯង ែូេចែើម្ចឈ្ើមែលព្ត្ូវវលាិដព្ជរបួរតឹ្ ។ 
 អនកមានសីលគឺជាអនកមាននូវវត្ថុែស៏កកតិសិទធិអស្ទច រយ ៖ 
 -សីល ោងជព្ម្ះនូវម្នាិលចៅ មងកនុងេិត្ត មែលម្នាិល 
ចៅ មងចនះ ម្និអាេោងជព្ម្ះបានចោយទឹកទចនាគងាគ  ជា
ចែើម្បានច ើយ ។ 
 -សីល កមាច ត្ប់ងនូ់វអនតរយខាងកនុង មែលជាអនតរយែដ៏ព្ក 
មលង អនតរយចនះម្និអាេកមាច ត្ប់ងប់ានចោយអាំណាេម្នតវជិាជ
ការណាៗ ទាំងអស់ ។ 
 
 
 
 
 
 

 ទពិចារណា 
 ចោរប្លន់ចៅសល់ផ្ទះ   អស់ប្រាក់មាសមិនជាអវី 
 ច ះផ្ទះចៅសល់ដី  អត់ាយ ីដីលក់ាន 
 ោញ់ល្លែងចៅសល់ជីវតិ  ចប្ើច ះគិតវលិវញិថ្កា ន 
 ចញៀនថ្កន ាំប្រប្ោាំប្រាណ  ល្កល្លងានស្លល ប់្ទាំងរស់ ។ 



បុញ្ញបទីប                                         ផ្សាយចេញពីវត្តព្ពះពន្លា  

 -117-  

សុ្ទំញិចបំ្ណ្ក្បុណ្យបានឬរទ ? 
(ចាក អ ងកថាម្លនារថបូរណី និងអ ងកថាធម្មបទ( 

3 
 កនុងចសេកតីខាឹម្ស្ទរដនចរឿងរ៉វចនះ ទកទ់ងនឹងព្ពះអនុរុទធចត្ថរ
ព្ត្ងវ់គគមែលកុែុម្ពកី ៍លុះស្ទា បច់ៅច ើយ បានចកើត្កនុងចទវចោក 
ចស្ទយទិពវសម្បត្តិែព៏្បណីត្ ។ កាលចទវកុែុម្ពកី ៍ ចន្លះេុត្ិចាក
ចទវចោកចន្លះ ម្កចកើត្កនុងព្ត្កូលព្កខេត្ម់្យួ មែលចៅកនុង
ព្កុងររណសី ចោយបានម្កជាម្នុសេមរកចៅម  ឲ្យសុម្នចសែាី 
ចទវកុែុម្ពកី ៍ ព្ត្ បម់្កចកើត្ជាម្នុសេព្កខេត្ ់ ចោយបានទទួល
ការោកច់ ម្ ះ អន្នភារៈ ព្ត្ូវទទួលភារៈព្េូត្ចៅម កនុងព្គឹះស្ទថ ន 
របស់សុម្នចសែាី អនកមានេិត្តចពញចព្បៀបចោយចម្ត្តត  ករុណា 
បរចិាច គទនែល់ម្នុសេកាំព្រ ម្នុសេអន្លថា ម្នុសេច វ្ើែាំចណើ រ
ឆ្ងា យ និងម្នុសេច វ្ើទនចរៀងរល់ដថា ។ ព្ពះបចេចកពុទធឧបរែិា
ត្តម្ព្បព្កត្ ី ចោកស្ទន កអ់ាព្សកយចៅភនាំគនធមាទន ៍ កាលព្ទង់
ចេញចាកនិចរ្សមាបត្តិ ច ើយពិចារណាថា ដថាចនះចយើងនឹង
ចៅអនុចព្គ្នះែល់នរណា ន ! ្ម្មត្តព្ពះបចេចកពុទធទាំងឡាយ 
ចពញេិត្តអនុចព្គ្នះម្នុសេទុគត៌្ព្កខេត្ ់ ចព្រះែូចចាន ះ ចទើបព្ពះ
ពុទធឧបរែិាគិត្ថា ដថាចនះចយើងនឹងអនុចព្គ្នះអននភារៈ កាលព្ជាប
ថា អននភារៈព្ត្ បម់្កអាំពីដព្ពច ើយ កែ៏ណត បេ់ីវរស្ទព យបាត្
ចហាះចាកភនាំគនធមាទន ៍ចៅឈ្ររងចាាំចៅមាត្ទ់វ រផ្សាះ របស់អននភារៈ
ចន្លះ េាំមណកអននភារៈចពលច ើញ ព្ពះបចេចកពុទធឈ្រចៅមកបរ
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ផ្សាះ ចទើបេូលសួរថា ចោកមាច ស់បិណឌ បាត្ បានអាហារច ើយ
ឬចៅ ? ព្ពះបចេចកពុទធព្ទងច់ ាើយថា មាន លបុរសអនកមានបុណយ
ចព្េើន អាត្តម នឹងបានអាំពីអនកមែលមានបុណយ អននភារៈនិម្នតព្ពះ
បចេចកពុទធឲ្យរងចាាំថា សូម្ចោកមាច ស់រងចាាំទីចនះ ម្យួព្សបក់
សិនេុះ ច ើយកព៏្បញាបព់្បញាល់េូលចៅ កនុងផ្សាះសួរភរយិាថា 
អាហារជាេាំមណករបស់ខាុ ាំមានឬចទ ? ន្លងច ាើយថា អាហារជា
េាំមណករបស់បងមាន  អននភារៈម្និបមងអបងអងច់េញចៅទទួល
បាព្ត្ អាំពីព្ពះបចេចកពុទធម្កច ើយនិយាយនឹងភរយិាថា ការ
មែលចយើងទាំងពីរព្ត្ូវសីុឈ្នួលចគ មានសភាពព្កខេត្ែូ់ចេនះ 
ចព្រះចយើងទាំងពីរម្និធាា បច់ វ្ើបុណយទុកកនុងជាត្ិមុ្ន កាលចយើង
គិត្នឹងឲ្យទន របស់មែលនឹងឲ្យទនកម៏្និមាន ដថាចនះចយើង
បានជួបព្ពះបចេចកពុទធច ើយ ទាំងអាហារមែលជាេាំមណករបស់
ខាុ ាំកម៏ាន េូរន្លាំអាហារមែលជាេាំមណករបស់ខាុ ាំ ោកក់នុងបាព្ត្ចនះ
េុះ ភរយិាអននភារៈជាម្នុសេឆ្ងា ត្ លុះស្ទត បស់្ទវ ម្នីិយាយែូចេនះ
ច ើយកគ៏ិត្ថា ស្ទវ ម្រីបស់ចយើងចព្ត្កអរនឹងឲ្យអាហារជាេាំមណក 
របស់ខាួន េាំចរះចព្រះបចេចកពុទធ ចយើងកគ៏ួររមួ្េាំមណកចន្លះផ្សង
គិត្ែូចេនះ ចទើបន្លងន្លាំអាហារជាេាំមណកដនខាួន ម្កោកប់ាព្ត្រមួ្
ជាម្យួស្ទវ ម្លុីះចព្សេបាេអ់ននភារៈ បានន្លាំបាព្ត្ោកអ់ាហារ
ពីរេាំមណកចន្លះ ចៅព្បចគនព្ពះបចេចកពុទធ ច ើយត្តាំងចសេកតី
ព្បាថាន ថា សូម្ឲ្យខាុ ាំទាំងពីរផុ្សត្ចាកជីវតិ្ែល៏ាំបាកទុគត៌្ចនះេុះ 
រកយថា ម្និមានកុាំឲ្យស្ទគ ល់ច ើយ ។ 
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 ព្ពះបចេចកពុទធឧបរែិាចរលថា ដ បុរសអនកមានបុណយ
ចព្េើន េូរសចព្ម្េែូេព្បាថាន េុះ អននភារៈចាត្ម់េងព្កាលសាំពត្ ់
កនុងទីែស៏ម្គួរម្យួ ច ើយនិម្នតព្ពះបចេចកពុទធ ឲ្យគងឆ់្ងនេ់ងាា ន ់
ព្ពះបចេចកពុទធគងក់នុងទីចន្លះ លុះឆ្ងនច់ព្សេច ើយ អននភារៈ
ព្បចគនទឹកសព្មាបោ់ងបាព្ត្ព្ពះបចេចកពុទធ កច៏រលអនុចមាទន្ល 
ថា សូម្ឥែាផ្សលមែលអនកព្បាថាន ច ើយ ត្តាំងេិត្តច ើយ េូរ
សចព្ម្េចោយឆ្ងបរ់ កស សូម្ត្ព្ម្ះិព្ត្ូវទាំងពួង របស់អនកេូរ
ចពញចព្បៀប ែូេព្ពះេកនាចពញវង ់ កាលអនុចមាទន្លេប ់ ព្ពះ
បចេចកពុទធកច៏ វ្ើែាំចណើ រចៅត្តម្ផ្សាូវ កនុងខណៈចន្លះចទវត្ត មែល
ឋតិ្ចៅចលើចសវត្េឆព្ត្សុម្នចសែាី បានឲ្យស្ទ្ុការ គឺបនាឺវាចាថា 
ស្ទ្ុ ស្ទ្ុ ។ បនាឺច ើង ៣ ែងថា ឱ! ទនមែលបូជាព្ពះ
បចេចកពុទធចន្លះ ជាទនែព៏្បចសើរែូចេនះ សុម្នចសែាីឮសាំច ងឲ្យ
ស្ទ្ុការរបស់ចទវត្ត ច ើយមានចសេកតីសងេកយ ចព្រះម្និធាា ប់
ឮពីមុ្នម្ក ចទើបសួរថា ខាុ ាំបរចិាច គទនម្ករ ូត្អស់កាលព្ត្ឹម្
ប៉ុចណាណ ះ អនកម្និធាា បច់ ើញចទឬ ចទើបមត្ឲ្យស្ទ្ុការកនុងដថាចនះ 
ចទវត្តចន្លះច ាើយថា ខាុ ាំម្និបានឲ្យស្ទ្ុការកនុងការបរចិាច គទន
របស់អនកចទ ខាុ ាំឲ្យស្ទ្ុការកនុងការបរចិាច គទនអាហារបិណឌ បាត្
េាំចរះព្ពះបចេចកពុទធ របស់អននភារៈចទចត្ើ សុម្នចសែាីស្ទត ប់
រកយព្បាបច់ តុ្ផ្សលច ើយ ចទើបគិត្ថាចរឿងចនះ ជាចរឿងអស្ទច រយ 
ណាស់ ចយើងឲ្យទនែរបអស់កាលប៉ុចណាណ ះ ម្និអាេច វ្ើចទវត្ត
ចន្លះឲ្យបនាឺស្ទ្ុការែល់ចយើងបាន ឯអននភារៈអាព្សកយចយើង
េិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ មត្ចគោកប់ាព្ត្ព្ពះបចេចកពុទធព្ត្ឹម្មត្ម្តង អាេទទួល
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ស្ទ្ុការអាំពីចទវត្ត គួរមត្ចយើងច វ្ើបិណឌ បាត្ចន្លះ ឲ្យជារបស់
ចយើង គិត្ែូចេនះ ចទើបចៅអននភារៈម្កសួរថា មាន លអននភារៈ ដថា
ចនះអនកបានបរចិាច គអវីែល់អនកណា ? អននភារៈច ាើយថា បពិព្ត្
ចោកចសែា ី ខាុ ាំបានោកប់ាព្ត្េាំចរះព្ពះបចេចកពុទធមែរ ដថាចនះ 
ចសែាីសុាំទិញេាំមណកបុណយថា មាន លអននភារៈ ចយើងសុាំទិញ
េាំមណកបុណយ មែលអនកច វ្ើច ើយដថាចនះ ចោយព្បាកម់្យួក
ហាបណៈ អននភារៈបែិចស្ថា ខាុ ាំម្និលកេ់ាំមណកបុណយចទ   
សុម្នចសែា ី មានបាំណងនឹងបានេាំមណកបុណយចន្លះ សូម្បមីត្
អននភារៈបែិចស្ម្និព្ពម្លកបុ់ណយ កច៏ៅមត្ពាយាម្សុាំទិញ 
ចោយត្ាំច ើងដថាជាលាំោប ់ ចាបព់ីពីរកហាបណៈច ើងរ ូត្ែល់
ម្យួរនក់ហាបណៈ មត្អននភារៈម្និព្ពម្លកឲ់្យ កាលចោក
ចសែាីច ើញថា ម្និអាេនឹងសុាំទិញបាន ចទើបចរលថា អននភារៈ
អនកម្និលកឲ់្យក ៏ីចៅេុះ មត្េូរអនកទទួលព្បាកម់្យួរនច់នះ 
របស់ចយើងទុក ចបើអនកម្និលក ់កសូ៏ម្មេកេាំមណកបុណយចន្លះឲ្យ
ខាុ ាំខាះផ្សង ចោកចសែាីខាុ ាំម្និែឹងថា នឹងមេកេាំមណកបុណយឲ្យ
ចោកបានឬម្និបានចទ ការមេកបានឬម្និបាន ខាុ ាំនឹងចៅសួរព្ពះ
បចេចកពុទធសិន អននភារៈកព៏្បញាបព់្បញាល់ជាបត់្តម្ព្ពះបចេចក 
ពុទធចៅ លុះចៅជួបច ើយកទូ៏លសួរថា បពិព្ត្ចោកមាច ស់ ខាុ ាំនឹង
មេកេាំមណកបុណយ ឲ្យចោកចសែាីមែលម្ក សូម្បានឬចទ 
េាំមណកបុណយចន្លះមេកបាន បុរសែេ៏ចព្ម្ើន ព្ពះបចេចកពុទធ
ចរលែូចេនះច ើយ កស៏មម្តងចសេកតីឧបមាថា មានព្បទីបម្យួ
ចែើម្អុជចៅកនុងផ្សាះម្យួខនង កនុងភូម្មិានម្យួរយព្គួស្ទរ អនក    
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ែដទៗន្លាំគ្នន យកព្បទីបែដទៗ ម្កអុជបនតអាំពីព្បទីបចន្លះ ពនាឺ
ព្បទីបពីមុ្នអស់ចៅឬចទ បុរសែេ៏ចព្ម្ើន អននភារៈ ទូលច ាើយថា 
ម្និអស់ចៅចទ មានមត្េចព្ម្ើនដព្កមលងចព្េើនជាងមុ្ន ព្ពះ
បចេចកពុទធចរលថា ចសេកតីឧបមាចនះយ៉ាងណា កាលបុគគលឲ្យ
េាំមណកបុណយែល់អនកែដទ បុណយចន្លះករ៏ងឹរតឹ្មត្េចព្ម្ើនច ើង
ែូចចាន ះមែរ អននភារៈព្ជាបចសេកតីចន្លះច ើយ កព៏្កាបថាវ យបងគាំ
ោព្ពះបចេចកពុទធ ព្ត្ បម់្ករកសុម្នចសែាីព្បាបថ់ា អនកទទួល
ព្បាកម់្យួរនក់ហាបណៈចនះចៅេុះ ចោកចសែាីខាុ ាំម្និបាន
លកច់ទ មត្ខាុ ាំឲ្យេាំមណកបុណយែល់ចោកចសែាីចោយសទធ ចទចត្ើ 
អននភារៈព្បាបនូ់វចេត្ន្លរបស់ខាួន ចោកចសែាីកប៏ាននិយាយថា 
អននភារៈអនកឲ្យេាំមណកបុណយចោយសទធ  មត្ចយើងសូម្បូជា
គុណ្ម្ែ៌ល់អនកចោយព្ទពយចនះ ចាបត់្តាំងពីដថាចន្លះ ម្កចោក
ចសែាីព្បាបថ់ា អនកម្និព្ត្ូវច វ្ើការងារណាៗ ទាំងអស់ អនកព្ត្ូវការ
វត្ថុណា ចយើងនឹងឲ្យវត្ថុចន្លះ អនកេងប់ានអវី េូរឲ្យម្នុសេន្លាំយក
ត្តម្ចសេកតចីពញេិត្តេុះ ។ 
 គុណគឺចសេកតីលអ មែលបុគគលស្ទងសនេាំច ើយ កាលមាន
ឱកាសឲ្យផ្សល អាេជួយ ឲ្យម្នុសេមែលកាំពុងទទួលរងទុកខលាំបាក 
ផុ្សត្ចាកបាន ចសេកតីលអមែលបុគគលច វ្ើច ើយ មត្ងន្លាំសុខម្កឲ្យ
ែូចចាន ះឯង ។ 
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 បុណយម្កពីរកយថាបុញ្ញ ៈ  បុណយគឺការលះអកុសល 
 បុណយមព្បថាជព្ម្ះម្នាលិ បុណយជាកុសលេិត្តព្ជះថាា  ។ 
 បុណយន្លាំឲ្យយល់ព្ពះនិញ្វន បុណយគឺជាស្ទព ន ាងត្ណាា  
 បុណយន្លាំសត្វចោកឲ្យភាថឺាា  បុណយោស់សត្វណាមាននិសេកយ ។ 
 បុណយជាជាំនិះជិះ ាងភព បុណយគឺជាម្ាបម់សនសុខដព្ក 
 បុណយន្លាំសត្វចោកផុ្សត្ចោកីយ ៍ បុណយគឺអាព្សកយេិត្តសទធ  ។ 
 បុណយអាេមកមព្បេិត្តសត្វចោក បុណយោស់ឲ្យចព្កាកពីត្ណាា  
 បុណយន្លាំឲ្យមាននូវបញ្ញញ  បុណយជាមាគ៌្នផុ្សត្ខនធ៥ ។ 
 បុណយន្លាំសត្វចោកឲ្យចស្ទយសុខ បុណយជាជព្ងកុទុកពូជផ្សាាំ 
 បុណយន្លាំសត្វចោកឲ្យផុ្សត្កម្ម បុណយផ្សាាំកាំចណើ ត្ឲ្យបវរ ។ 
 បុណយន្លាំជនរលជាបណឌិ ត្ បុណយញុាាំងឲ្យេិត្តរតឹ្មត្លអ 
 បុណយញុាាំងសត្វចោកយល់ព្ពះ្ម្ ៌ បុណយជាសសរព្បទីបភា ឺ។ 
 បុណយខាា ាំងឲ្យផ្សលន្លចោកីយ ៍ បុណយជារសមីចៅជាតិ្មុ្ខ 
 បុណយន្លាំសត្វចោកឲ្យចស្ទយសុខ បុណយរ ាំលត្ទុ់កខកនុងសន្លត ន ។ 
 បុណយបូកនឹងបុណយកុាំបីបាត្ ់ បុណយចន្លះព្បាែកម្និខកខាន 
 បុណយបាំភាផឺ្សាូវចៅនិញ្វន បុណយគឺជាស្ទព នផុ្សត្កិចលស ។ 
 បុណយទញឲ្យផុ្សត្អនាងក់ម្ម បុណយការសនេាំខាំជព្ម្ះ 
 បុណយជារសមីភាសឺ្ទវ ងមេស បុណយោងសនឹម្មព្េះកនុងេិន្លត ។ 
 បុណយជាការសនេាំសទធ  បុណយជាន្លវាកនុងសងារ 
 បុណយេម្ាង ាងចព្ជាះត្ណាា  បុណយ ាុះបញ្ញញ ឲ្យបវរ ។ 
 បុណយបូកនឹងទនអស់កាំណាញ់ បុណយជាសមាា ញ់អនកមាន្ម្ ៌
 បុណយបូកនឹងេិត្តអស់កករ បុណយជាម្តិ្តលអកព្ម្មាន ។ 
 បុណយជាព្ទពយសួគគ៌្នម នចចារបាន ់ បុណយជាគុណ្ម្ែ៌ក៏លាណ 
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 បុណយជាវបិាកសុខចកេម្កានត បុណយគឺជាយាន ាងចព្គ្នះភកយ។ 
 បុណយជាឧបការៈដថាថាា  បុណយជាការស្ទងឧបនិសេកយ 
 បុណយការសនេាំរល់ៗដថា បុណយជាេាំណីដនបញ្ញញ  ។ 
 បុណយគឺជាឧបការៈ បុណយព្ស្ទយជាំរកពី់សងាខ រ 
 បុណយន្លាំសកតយិសលអអស្ទច រយ បុណយន្លាំសុខាអាយុមវង ។ 
 បុណយជាឧបការៈថាា ដថា បុណយជាអ្ិបតី្ែភ៏ាមឺទង  
 បុណយែុត្កិចលសឲ្យអស់ច្ង បុណយ ាុះចាាំងមេងនូវបញ្ញញ  ។ 
 បុណយគឺស្ទេជូ់រកូរេិត្តលអក ់ បុណយជាកញ្ចក ់ាុះេិន្លត  
 បុណយគឺការលះនូវត្ណាា  បុណយគឺចេត្ន្លការចពញេិត្ត។ 
 បុណយចកើត្ចពលណាេិត្តចព្ត្កអរ បុណយគឺព្ពះ្ម្ព៌្ត្ជាកពិ់ត្ 
 បុណយចកើត្លាំោបក់នុងខណៈេិត្ត បុណយមព្បងងឹត្ឲ្យភាសឺ្ទវ ង ។ 
 បុណយន្លាំឲ្យសុខកុាំខាា េបុណយ បុណយជួយ ចោយបុណយព្បឹងកស្ទង 
 បុណយជាសទធ ព្ជះព្សឡាង បុណយគឺការោងអកុសល ។ 
 បុណយចព្េើនោកែ់ល់ទីព្បាថាន  បុណយម្នុសេចទវត្តមសវងយល់ 
 បុណយជាឧបការៈែល់បុគគល បុណយទីត្ម្រល់អាំចពើលអ ។ 
 បុណយគឺចេត្ន្លចកើត្កនុងេិត្ត បុណយគឺជាផ្សាតិ្ដនព្ពះ្ម្ ៌
 បុណយបកឲ់្យេិត្តព្ត្ជាកល់អ បុណយម្តិ្តបវរដនសត្វចោក។ 
                                                                                        (ម្ោយឧបាសក្ សួ្វ រដ្វដិ្) 

 
 

« » បុញ្ញ  ំចោចរហ ិទូហរ ំ
(  ណសយគឺបចារទំងឡាយ លួចយកបៅតិនបាន) 
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.១១១១   គ.ស.១៦៩១ 
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ម្ ះរុតពរ.ស ១១០០ 
 ៣ -  សុ.បិ.ត.ត.ប.វិ.រុ.ប ម្ ះរុតព រ.ស ១១០៤ 
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 ១ -  អដ្ឋកថាតម្នារថបូរណ្ី  
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 ៦-  ជំនួសសតិភាគ ១ ម្ោកអគគបណ្ឌិត ធម្មច្ារ្យ  

ប ុត សាវង្ស  ម្ ះរុតព រ.ស ១១៤៩ 
 ១០- ទានកថា ម្ោកអគគបណ្ឌតិ ធម្មច្ារ្យ ប តុ សាវង្ស

ម្ ះរុតព រ.ស ១៤១៤ 
 ១១- ព្បជំុកងធត៌ ព្តី,ម្ទា,ឯក វិ.ពុ.ប ម្ ះរតុព គ.ស. 

១៦៦៦, រ.ស. ១១៤១ 
 ១១- ទានោតងគលដ្៏ឧតេត ភិក្ខ ុខ្ពឿង្ ភរិម្យ ម្ ះរតុព   

រ.ស. ១១០០ 
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ោ យ៉េុវ យយ អិត........................ ៤០០០៛ 
ឧ.សិ កាអុល និង កូ្ន.................... ៤០០០៛ 
សំប្នួ គ្៊ឹ  ឡាយ......................... ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ជរឿង................................... ៤០០០៛ 
ឧ.សិ រ ៉េប្................................... ៤០០០៛ 
ឧ.ស ជក្ឿត ឧ.សិ រុនឺ................... ៤០០០៛ 

ឧ.សិ ម៉េ ន.់................................ ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ហុង និង កូ្នជៅ  ៤០០០៛ 
ោ ជលឿង យយ ហួន................... ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ជខៀវ យ៉េ ន.......................... ៤០០០៛ 
ពុក្ ឆវន័ត ប ៉េ បូ្រា៉េ .......................... ៤០០០៛ 
ជួប្ ជ ៉េ  គ្ិ  ឈ......................... ៤០០០៛ 
លិវ ជពត្ជ នងិ សដី......................... ៤០០០៛ 
ល៊ឹ  សារនួ និង ជង៉េ ល.................. ៤០០០៛ 
ជៅ ហយួ នងិ ភរយិ.................... ៤០០០៛ 
ក្មួយ ញូង នាង យ ួ...................... ៤០០០៛ 
ប្៉េុក្ អាងលី និង កូ្ន បូ្រ.ី................ ៤០០០៛ 
ឧ.សិ រា៉េ ត.់................................... ៤០០០៛ 
វុធ សុវណ្ណ  និង រុ ីរា៉េ វ.ី..................... ៤០០០៛ 
ជសង ណាត................................ ៤០០០៛ 
ឧ.សិ សំ អាន.............................. ៤០០០៛ 
ឱ  សីុវុត ............................ ៤០០០៛        
ឧ.សិ លួន.................................. ៤០០០៛ 
ឧ.ស ជយឿត ឧ.សិ ក្ ិនងិ កូ្ន........ ៤០០០៛ 
ឧ.សិ  ងួ ធិន............................. ៤០០០៛ 
នាង ង៉េ ..................................... ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ជអឿ ................................. ៤០០០៛ 
ឧ.សិ យុ៊ឹង.................................. ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ថាច ់សាជវឿន...................... ៤០០០៛ 
ឧ.ស អុ ីឧ.សិ ជនួ....................... ៤០០០៛ 
ោ ជ ៉េ  យយ ជខ......................... ៤០០០៛ 
ឧ.សិ សូ ជ ៉េ ............................... ៤០០០៛ 
ឧ.ស អុនិ ឆាត នងិ ឧ.សិ ោ.ំ........ ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ោវ................................... ៤០០០៛ 
សុង នាង  ុយ.......................... ៣៥០០៛ 
ឧ.សិ ជៅ ណាង......................... ៣០០០៛ 
 ុយ នាង ត្សី.............................. ៣០០០៛ 
រុ ីនាង ឆសជហ៊............................. ៣០០០៛ 
យយ  ុ ីញិប្.............................. ៣០០០៛ 



  

វណាណ  នាង វណ្ន.់........................ ៣០០០៛ 
ក្មួយ ជតឿក្ នាង សាជវ ើន................. ៣០០០៛ 
ជទ្ន នាង ថា............................... ៣០០០៛ 
លួន នាង ម៉េ ន............................. ៣០០០៛ 
ឧ.សិ ន៊ឹង ជរឿ ............................. ៣០០០៛ 
 ួង បចអាត............................... ៣០០០៛ 
ក្ិ នាង ត្ចិច................................ ៣០០០៛ 
ឧ.សិ  ិ .................................. ៣០០០៛ 
ឧ.សិ ជរឿ .................................. ៣០០០៛ 
ឧ.សិ ជសឿន................................  ៣០០០៛ 
យ៉េុង សាលិវ............................... ២៥០០៛ 
ទ្ី នាង យ៉េ ត..............................  ២០០០៛ 
យយ គ្នួ.................................  ២០០០៛ 
ឧ សិកា សារុ ំ.........................  ២០០០៛ 
ឧ សិកា នាង អង....................   ២០០០៛ 
ឧ.ស ជទ្ធត ឧ.សិ ង៉េុ ................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ជកាោះ.................................. ២០០០៛ 
ល៊ឹ  ឆឆគ្ិ  និង ជធង.................... ២០០០៛ 
បច រ.ី.......................................... ២០០០៛ 
សូយក្ ់ នី.............................. ២០០០៛ 
ឧ.សិ ជ ឿង ............................. ២០០០៛ 
ឧ.សិ នង ................................... ២០០០៛ 
នាង ខន នងិ កូ្ន.......................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ទ្.ី...................................... ២០០០៛ 
នាង ចំជរ ើន................................... ២២០០៛ 
យយ រា៉េ ត.................................. ២០០០៛ 
ឧ.សិ ជសៀ ................................ ២០០០៛ 
ឧ.សិ  ួ ................................. ២០០០៛ 
យយ  ៉េន................................. ២០០០៛ 
ឧ.សិ ប្ងិ.................................. ២០០០៛ 
ជពត្ជ......................................... ២០០០៛ 

រតិ នាង ជងល............................ ២០០០៛ 
យយ បច................................... ២០០០៛ 
ោអ៊ុត យយ សន....................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ រា៉េ ន.់................................... ២០០០៛ 
នាង ឆឡហយួ.............................. ២០០០៛ 
ងួន ប្៉េុន ណារុង............................ ២០០០៛ 
 រាងំ នាង ផុ្ន............................ ២០០០៛ 
ឧ.ស អុនិ ឆាត............................. ២០០០៛ 
ប្អូន ជលខ នាង ខា....................... ២០០០៛ 
សាន នាង សារ ៉េន........................ ២០០០៛ 
ជពត្ទ្ ខន នាង ខា........................ ២០០០៛ 
សល់ នាង ភាព........................... ២០០០៛ 
សិលវតតសីានជសើន....................... ២០០០៛ 
ជលឿង ជរឿង................................ ២០០០៛ 
យយ កា................................... ២០០០៛ 
នាងសុខា................................... ២០០០៛ 
ប្អូន ជសក្ នាង សំអាត.................. ២០០០៛ 
ក្មួយ ទ្ី នាង យ៉េ ត........................ ២០០០៛ 
សីុណាត.់................................... ២០០០៛ 
ឆាត ឌី និង ភរយិ នងិ បុ្ត្ត.......... ២០០០៛ 
ចយ នាង បញត.......................... ២០០០៛ 
នាង សុគ្ី ន៊ឹង ជណ្ត..................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ  យ៉េូន.................................. ២០០០៛ 
នាង យងួ.................................... ២០០០៛ 
ផាន ់និង ផ្ោល ........................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ជសៀ ............................... ២០០០៛ 
យយ ជថាន............................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ  និ................................... ២០០០៛ 
ជវង នាង ជអញ............................ ២០០០៛ 
យយ  ុន.................................. ២០០០៛ 
លួត នាង គ្ ិ ងី...................... ២០០០៛ 
យួង នាង រ ៉េន............................... ២០០០៛ 



  

ជធន នាង ថន.............................. ២០០០៛ 
សុភ ីចានន់.ី................................ ២០០០៛ 
លញ នាង ខាន........................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ក្សឺ................................... ២០០០៛ 
រ ី នាង ផានណ់ា......................... ២០០០៛ 
កូ្នជ ឿង នាង ជអៀង.................... ២០០០៛ 
 ុនី នាង ជលៀ ............................ ២០០០៛ 
ឧ.សិ រ.ី....................................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ  ៉េុន..................................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ង៉េូវ...................................... ២០០០៛ 
យយ ជប្ឿង................................. ២០០០៛ 
ឧ.សិ ជវៀ ................................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ជខឿន.................................. ២០០០៛ 
ជញ  ប្ណ្ឌិ ត តុង........................ ២០០០៛ 
ឧ.សិ យិ ................................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ជអឿយ................................ ២០០០៛ 
ផ្ល នាង ជូត............................. ២០០០៛ 
យយ ោ.ំ.................................. ២០០០៛ 
យយ សប្................................. ២៥០០៛ 
យយ  នួ.................................. ២០០០៛ 
ជហង ប្៊ុនជរ ៉េត............................... ១៧០០៛ 
ឧ.សិ ហងំ ................................ ១៥០០៛ 
ឧ.សិ ជុ.ំ..................................... ១៥០០៛ 
ឧ.សិ ជទ្ព................................... ១៥០០៛ 
នីជរ ៉េត.......................................... ១៥០០៛ 
ឧ.សិ ហុិន................................... ១៥០០៛ 
ឧ.ស យូ ឧ.សិ យុន...................... ១០០០៛ 
ឧ.សិ គ្ិ .................................... ១០០០៛ 
ឧ.សិ ជរៀន................................... ១០០០៛ 
ឧ.ស យិប្ ឧ.សិ សំ...................... ១០០០៛ 
ឧ.ស ជៅទ្ ីឧ.សិ ញិវ ................... ១០០០៛ 
យយ ជអញ................................ ១០០០៛ 
ឧ.សិ ស..................................... ១០០០៛ 
ឧ.សិ ជសឿង................................ ១០០០៛ 

ឧ.សិ បយ៉េ .................................. ១០០០៛ 
ឧ.សិ សរ................................... ១០០០៛ 
ឧ.សិ ជដ្ឿន................................. ១០០០៛ 
អ៊ុក្បផ្ន...................................... ១០០០៛ 
ឧ.សិ ជគ្ៀន................................. ១០០០៛ 
ជលឿត នាង ញ៉េ ញ....................... ១០០០៛ 
ត្ប្ុស នាង ឡា .......................... ១០០០៛ 
យយ យ៉េ ន.់............................... ១០០០៛ 
យយ រ ៉េប្.................................... ១០០០៛ 
យយ ភាព................................. ១០០០៛ 
ឧ សិកា គ្ ិ ............................  ១០០០៛ 
សរុប្សំបុ្ត្ត និមនជឈម ោះមនចំននួ១២ ប្ចចយ័ 
សរុប្ចំននួ ២៦៨០០៛ 
 
ព្ពោះសងឃនិងពុទ្ធបរសិទ័្អនាងថ់្ងា ន់ 

ត្គ្ូសូធយសាត ំ ជអង សាឆវ …………… ៤០០០០ ៛        
សា ជណ្រ ហន ហុង ……………. ២៥០០០៛ 
សា ជណ្រ វ៉េ ង វរីៈ ………………… ១៥០០០៛ 
សា ជណ្រ ឌុន ចណំាន …………… ១០០០០៛ 
សា ជណ្រ ចនិ អងួ  ……………….. ១០០០០៛ 
សា ជណ្រ ឆាត ជឆ ……………….. ១០០០០៛ 
សា ជណ្រ ឆាត និវ ……………….. ៥០០០៛ 

ោ អ៊ូ ជសឿ ...............................   ៥$ 
យយ បស  ជរឿន........................   ៥$ 
អនក្ ចំបណ្ោះ នាង សុគុ្ណ្..............  ៥$ 
ជៅត្សី សុន ី..............................  ៥$ 
យយបក្វ ភាព……………….......... ១៥០០០៛        
ោជថាងជរា៉េ ត យយសូ៊តិៈ............... ១២០០០៛        
ជោក្ជ ៉េ  សុភនិ………………....... ១២០០០៛        
ជោក្ោជ ឿង យយរុន............. ១២០០០៛        
ជោក្ជថាងវុត អស រុចីានប់្៉េូ.......... ១២០០០៛        
ោ សុខហុីង រុចីានពណ៍្................. ១០០០០៛        
ជោក្ជ ៉េ សុភ ីទ្នួិ ល់……………… ១០០០០៛        



  

ជោក្ត្គ្ ូសុខ ត្ពួយ....................... ១០០B 
ោ សំ.......................................... ១០០០០៛ 
ោថនសារ ិយយសំភាព............... ១០០០០៛        
ជៅ៉េ  រា៉េ  ជ ៉េ សុឆផ្………………......... ១០០០០៛        
ោហ៊ក្ ់យយធុច………………..... ៨០០០៛        
ជោក្ោតប្៉េូរនិ ជពត្ជភាន.ី............. ៨០០០៛        
និលនងិនាងសូត………………....... ៥០០០៛        
ឧ សិកាជម៉េ ញ ជរ ើយ………………. ៥០០០៛        
ឧ សិកាអុី រ ៉េុត……………….......... ៥០០០៛        
ោ អ៊ុល យយជលល ………………...... ៥០០០៛        
យយហុង បអ ………………......... ៥០០០៛        
ឧ សក្ជៅ សរ………………........ ៥០០០៛       
ឧ សិកា សា អនិ……………….... ៥០០០៛        
ោរស់ជរឿ  យយពាងផានី............. ៥០០០៛        
យយទ្ួត ឡាន………………......... ៥០០០៛        
ឧ សិកា បចង រ ៉េន………………...... ៥០០០៛        
ឧ សក្ោជអឿន  ុោំ................. ៥០០០ ៛        
អនក្ត្សី សុ៊  សុជ ឿ ................... ៥០០០ 
ឧ សក្ ជង៉េ លថូ អុអ៊ិាន............... ៥០០០ 
ឧ សក្  ត រ ៉េ ………………........ ៥០០០ 
យយ និ ជលឿ ………………........ ៥០០០ 
យយ សុត  យ………………........ ៥០០០៛        
ោត ិហូ យយ និជហឿ.................. ៥០០០៛        
ជោក្ជៅ តុងកាជផ្ងក្៊ឹ នាង......... ៥០០០៛        
ឧ សិកាអុី យិន.......................... ៥០០០៛        
យយហុ ិ ហុង នាងជទ្វ.ី.............. ៤០០០៛        
ជោក្ជង៉េ លក្ន វញីឆសពារ........... ៤០០០៛        
ឆឆ ឆណ្………………................... ៤០០០៛        
ជញើស សាជរៀ ……………….......... ៣៨០០៛        
ជវ ើន កុ្ន…ី…………….................... ២៥០០៛        
វុន ក្ឺក្………………..................... ២០០០៛        
ឧ សក្ ៉េក្ជ់ ឿន………………... ២០០០៛        

ជោក្ោតធុល………………......... ២០០០៛        
ជពញ………………...................... ២០០០៛        
យយហ៊ឹងគ………………............... ២០០០៛        
ចានគ់្ន…់…………….................. ២០០០៛        
ោគ្ក្ន់ិង ជ ើន………………...... ២០០០៛        
រុ…ី……………............................ ២០០០៛        
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ប្អូន ម៉េ ត នាង វនត......................... ៥០០០៛ 
នាង  ក្ ់ត្ព ទ្ធងំបុ្ត្ត............... ៥០០០៛ 
នាង ថា ត្ព ទ្ធងំបុ្ត្ត.................. ៥០០០៛ 

ជអៀង ចានរ់.ី............................... ៥០០០៛ 
យយ រា៉េ ន................................. ៥០០០៛ 
ោ ឆន....................................... ៥០០០៛ 
យយ  ៉េ ក្ ់ ុយ......................... ៥០០០៛ 
ត្ពិង ឌិ  + ខាា ន ់គ្ ិ សួន............. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ត្ ង................................. ៤០០០៛ 
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យយ ផូ្ត.................................. ៤០០០៛ 
យយ ឡាប្............................... ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ជៅ ហាុង............................ ៤០០០៛ 
យយ ឡប្ យយ ចំជរ ើន............... ៤០០០៛ 
 ុ ីមន ...................................... ៤០០០៛ 
ោ ជអឿន..................................... ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ជអៀស ជគ្ៀង........................ ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ជម៉េ ល................................ ៣០០០៛ 
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ឧ.សិ សំ ក្ញោ ............................. ៣០០០៛ 
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ឧ.សិ  ៉េុត................................. ២០០០៛ 
យយ ធុជ............................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ោវ............................... ២០០០៛ 



  

ឧ.សិ ឡ៊ឹក្................................ ២០០០៛ 
 សុខ ជឆន................................ ២០០០៛ 
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យយ  និ................................. ១៥០០៛ 
យយ សិន................................ ១៥០០៛ 
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ោ ជុន យយ ជប្ឿន...................... ៤០០០៛ 
យយ ជ ៉េ  យយ ជលន  ៤០០០៛ 
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យយ  ោល យយ ជយឿន............  ៤០០០៛ 
យយ ជដ្ើង................................. ៤០០០៛ 
យយ  ៉េ ន................................. ៤០០០៛ 
យយ សំអុន............................... ៤០០០៛ 
ម៉េ  រ ួ......................................... ៤០០០៛ 
ជសង សុភាព............................... ៤០០០៛ 
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សយ សំនាង............................... ២០០០៛ 
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ោ ជយឿង................................... ២០០០៛ 
តុប្ សុខុ .................................. ២០០០៛ 
ឧ.ស ជរ ើក្.................................... ២០០០៛ 
ោ ជុល....................................... ២០០០៛ 
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ោ ហ ...................................... ២០០០៛ 
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ោ  ុក្..................................... ២០០០៛ 
យយ ភាព................................. ២០០០៛ 
ប ៉េ ម៉េ ន...................................... ២០០០៛ 
ោ ម៉េ ន..................................... ២០០០៛ 
ឧ.ស ជសង លី............................ ២០០០៛ 
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ោ ជៅ យយ បអ  តុ.................. ២០០០៛ 
 ងី ហ .................................... ២០០០៛ 
យយ ជោង................................ ១៥០០៛ 
ោ ជដ្ឿន..................................... ១៥០០៛ 
យយ កូ្យ................................. ១៥០០៛ 
យយ ជហៀក្............................... ១៥០០៛ 
យយ ជៅ.................................. ១៥០០៛ 
ឧ.សិ ណាត................................ ១៥០០៛ 
ឧ.សិ សុ៊ក្................................... ១៥០០៛ 
ប ៉េ ជយឿន.................................... ១៥០០៛ 
យយ ឡ.ី................................... ១៥០០៛ 
នាង ជុ.ំ....................................... ១២០០៛ 
យយ ពុជ................................... ១០០០៛ 
យយ បញ៉េវ.................................. ១០០០៛ 
ត្គ្ួ អ៊ុក្ សាថន............................. ១០០០៛ 
យយ  តិ................................... ១០០០៛ 
យយ ជទ្ស................................ ១០០០៛ 
យយ លី.................................... ១០០០៛ 
យយ សិ ................................. ១០០០៛ 
យយ លី.................................... ១០០០៛ 
យយ ជសឿ.................................. ១០០០៛ 
យយ ជនួ................................... ១០០០៛ 
យយ  និ................................... ១០០០៛ 
 នឺ ជៅ................................... ១០០០៛ 
 នឺ ហនួ................................... ១០០០៛ 
 នឺ ញ៉េ ញ................................ ១០០០៛ 
ប ៉េ ជ ៉េ ង..................................... ១០០០៛ 
ឆូយ ជរឿន.................................... ១០០០៛ 
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ភកិ្ខុ តិក្ខប្ណ្ឌិ ជោ  ៉េន សាជរ ៉េត......... ៥០០០០៛ 
ជោក្ឪ វ៉េ ន សន......................... ៥០០០០៛ 
ភកិ្ខុ ជោសទ្ជោត   នួ សារទិ្ធ ....... ២៤០០០៛ 

សា ជណ្រ ត្ពហម សីុថា................  ៥០០០៛ 
ឡា សំណាង.................. ........... ៨០០០៛  
អនក្ ដ្ំ នាង ភ.ី................. .......... ៦០០០៛ 
ោ កាន យយ សន ................... ៥០០០៛ 
ប្អូន ថន និង ភរយិ .................... ៥០០០៛ 
ោ ហ  និង ភរយិ...................... ៤០០០៛ 
បុ្ិល គ្៊ឹ  លីន.................. .......... ៤០០០៛ 
ោ ខូវ យយ អាច....................... ៤០០០៛ 
ោ ជប្ យយ ង៉េ.................. . ..... ៤០០០៛ 
ជហង នាង វញិ............................  ៣៥០០៛ 
ជហៀក្ គ្ ិ អ៊ាន.......................... ៣០០០៛ 
ោ ត្ចុច យយ អុឺន..................... ៣០០០៛ 
ប្៊ូល យ៉េន.................................. ៣០០០៛ 
ក្មួយ ចាន ់សារា៉េ ត ់នាង  ុ ំ........... ៣០០០៛ 
យយ ជសឿ ............................. ៣០០០៛ 
ោវ៉េ ន ់យយវ ៊ឹង.......................... ៣០០០៛ 
អនក្ ម៉េ ប្ ់នាង វ៉េ នឌ់.ី................... ២០០០៛ 
ឧ.សិ ហួន................................. ២០០០៛ 
ោ ញ៉េក្ យយ  និ .................. ២០០០៛ 
អនក្   ីនាង ញិុ ......................២០០០៛ 
អនក្ យ៉េក្ នាង ញ៉េ ញ ................. ២០០០៛ 
អនក្ អាន នាង ជៅ ..................... ២០០០៛ 
អនក្ ទុ្យ នងិ ភរយិ.................... ២០០០៛ 
អនក្ ជភឿក្ នាង វសាន ................... ២០០០៛ 
អនក្ លូង នាង សុខុ ................... ២០០០៛ 
យយ ត៊ឹ.................................... ២០០០៛ 
 ងី យ៉េ ត.................. ................ ២០០០៛ 
ប្អូន គ្ួយ នាង ជភៀច..................... ២០០០៛ 
ប្អូន សារា៉េយ នាងជវឿរ..................  ២៥០៛ 
សរុប្សំបុ្ត្ត  និមនាជឈម ោះមន៧ សរុប្ប្ចចយ័ 
ចំនួន.........................................១៤២០០៛ 

 



  

ព្ពោះសងឃនិងពុទ្ធបរសិទ័្ 
វត្តព្ ស្វទ្រលជំ្ព្ៃ 

ភកិ្ខុ របិ្ ជផ្ត................................ ២០០០០៛ 
ភកិ្ខុ ជលឿន ជអង........................... ២០០០០៛ 
ភកិ្ខុ ចា ំជខ រា............................. ២០០០០៛ 
ភកិ្ខុ ម៉េ ឆឡ សុខា......................... ២០០០០៛ 
ភកិ្ខុ ចក្ ់ជជឿ ............................. ១៦០០០៛ 
ភកិ្ខុ ឡំ លក្ នងិកូ្នសិសស............ ១២០០០៛ 
ភកិ្ខុ ោ ំសភា.............................. ៨០០០៛ 
សា ជណ្រ សឺត.......................... ១៦០០០៛ 
សា ជណ្រ ជណាត...................... ១៣០០០៛ 
សា ជណ្រ ហិន សុភ.ី................... ១២០០០៛ 
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សា ជណ្រ ឌុ  ឌិ ..................... ៨០០០៛ 
សា ជណ្រ ជនិ ចាន ់ឌ.ី................ ៤០០០៛ 

ពុទ្ធបរសិទ្ភ័ូមទិ្ឹក្ថ្ងា  
ឧ.ស ឡាត ់ដុ្ក្ ឧ.សិ ជលខ+បុ្ត្ត..៥០០០៛ 
ឧ.សិ ផាន................................. ៥០០០៛ 
យយ  យួ................................ ៥០០០៛ 
ោ សីុន យយ អាន.................... ៥០០០៛ 
ោ សួន យយ ភណ័្................... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ញ៊ឹ  នាង........................... ៥០០០៛ 
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ជអង ប្៊ុន ជធឿន................. ......... ១$ 
ពូ ណាត អ ីឆណ្......................... ៤០០០៛ 
យយ យ៉េុន................................ ៤០០០៛ 
ឧ.សិ យយ  ុន....................... ៤០០០៛ 
ពូ ណាត   ុងី ឆណ្...................... ៤០០០៛ 
ហុង លី.....................................  ៤០០០៛ 
ជហង នងិ ហួយ.......................... ៤០០០៛ 
ជោក្ ទ្នួ  ុនណា................... ៤០០០៛ 
ពូ ចាន ់ ុងី ថុល......................... ៤០០០៛ 

អាចារយ សឺត យយ ខន................ ៤០០០៛ 
ធូ នាង ទុ្.ំ.................................. ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ជ ឿន.............................. ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ណាង................. .............៤០០០៛ 
ឧ.សិ ភញិ ឧ.សិ រកា ឧ.សិ រុត....... ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ជចន................. ................៣១០០៛ 
ោ សុ ប្៉េត.................................. ៣០០០៛ 
ោ ជហង យយ អាត................... ៣០០០៛ 
យយ ជសៀក្............................. ៣០០០៛ 
យយ នាង................................ ២០០០៛ 
ជខង និង សារ.ិ............................ ២០០០៛ 
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យយ បអ  លី............................. ២០០០៛ 
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ោ បុ្.ិ....................................... ១៥០០៛ 



  

យយ សា................................. ១៥០០៛ 
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បច ខុ ..................................... ១០០០៛ 
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ោ ជសង យយ ជសៀន................ ១០០០៛ 
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ោ ទ្ីន យយ បហ .................... ១០០០៛ 
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សរុប្ចំននួ.................................. ២៦៨០០៛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពុទ្ធបរសិទ័្ភូមពិ្ក្វ៉ែ (ក្ំពង់ំំ)  
ព្ពោះភកិ្ខ ុ ញាត្ិបស្វបកា ត្ព ទ្ធងំពុទ្ធប្រស័ិទ្
ជៅ ភូ តិ្ក្វ៉េ  ជខតត ក្ំពងធ់ ំនប្ចចយ័សរុប្ចំននួ  
................................................១៧១៣០០៛ 

 
ពុទ្ធបរសិទ្ភ័ូមនិិមិត្ត 
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ឧ.សិ ជសញ ឧ.សិ នាង..................  ២០០០៛ 
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(ខន្តីចពំ ោះការបាតប់ងន់ាមព ម្ ោះពោយអពចតនា) 

                       អន្ពុោទនា !!! 




