


មូល ៀបៀង យ

ខំ ះករុ  ព

ម រ ម រថ យ ៉ូន 



ឈ ម្ ោះឈ ៀវឈៅ:     សិង្គាលកសតូ្រ                         
របមូលឈរៀបឈរៀងឈោយ:     សាមឈេរ មឈោរថ  យ នូ តារ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                       ជយួ វាយក ុំពយូទរ័នងិអានឈោយ :  

ភកិខ  ថន ចាន់វណ្ឌ ី
សាមឈេរ ណ្ម ឧសភា 
សាមឈេរ ជ ឿន ដា 

បញ្ច ីលវា កកវ រិទ្ធ 
ឧបា ក កម ន ចំជរើន

                                 ឈផទៀងផ្ទទ តឈ់ោយ :

រពោះអងគររ ូខាន់ ជេន     
ភកិខ  ថន ចាន់វណ្ឌ ី
យ វត ីប ូចនទវរ ី     
យ វត ីេន សុេនាង                       

យ វត ីសុភា ម ារើណា  
ឈោកររ ូឌីម សុេជា
ឈោកររ ូជវ រ សំណាង

              ជុំនយួការឈបាោះព មពឈោយ:                                                                                                                                                           
             ឧបា ក ស្វាយ ហៃ ឈោកអាចារយ ម ម ជម                                                             
        ឧបា ក យ ាន ស្រិនយ ា ឧបា ក កម ន ចំជរើន                                                                       
កាលបរឈិចេទ:                         ព. .២៥៥៧ រ. .២០១៣                   
សាា នទឈីធវើ :      វរតអងគពណ្ណរយណ៍្ ភូមរិបជ ុំអងគ ឃ ុំឈជើងកកប             
                                រ ុកកណ្ដា ល ទឹង ឈេតតកណ្ដា ល                     
ធមមទានឈោយ:                        ព ទធបរ ័ិទទូឈៅ 



 

មាតិកា 

មាតកិា................................................................................I
ពាក្យប្រារពធ.........................................................................II
សេចក្តីចចក្ចំចែក្បែយ.....................................................V
េសមាោ ទនយីក្ថា................................................................VI
េិង្គគ លក្េូប្រត...................................................................១
ឧបក្កិសលេ៤ យ៉ា ង..........................................................១៧
សពាលអំពអីាយមុខ ៦យ៉ា ង.............................................៣១ 
បុគ្គលមនិចមនជាមតិតមាន ៤ពកួ្..........................................៧០ 
មតិត ៤ពកួ្មានេន្តត នលអ....................................................៧៨ 
ទិេទងំ ៦សពាលអំពទីេិខាងតបូង...................................១១០ 
គ្បបបី្រជាបសេចក្ដីក្នុងវារៈទេិទី៣.....................................១១៩ 
ទិេទងំ ៦សពាលអំពទីេិខាងស ើង..................................១២៣ 
គ្បបបី្រជាបសេចក្ដីក្នុងវារៈទេិទ ី៤....................................១២៥ 
ទិេទងំ ៦ នយិយអំពទីិេខាងសលើ................................១៣៨ 
េិង្គគ លក្មាែមដល់នូវត្ប្រតេរែគ្មន.៍.........................១៤៨ 
ក្ំណាពយស ៀន..............................................................១៥១ 
ក្ំណាពយអាយមុខ.......................................................១៥៣ 
ក្ំណាពយការសេពគ្ប.់....................................................១៥៥ 
ស ោ្ ោះេបបុរេ នចូលរមួសាោះពុមពសេៀវសៅ.......................១៥៨ 



 

ពាក្យប្រារព្ធ 

សេៀវសៅ “េិង្គគ លក្េូប្រត” សនោះ ានសក្ើតជា
សេៀវសៅចដលសរៀបសរៀងសោយខ្ុ ំប្រពោះក្រូណាអាត្មោ ភាព
ក្ស៏ោយសារចតសោក្មាច េ់ថនចាន ់  វែណ ឌ ី សោក្ឲ្យ
យល់បល់ ថាសធវើសេៀវសៅេិង្គគ លក្េូប្រតសនោះ សប្រពាោះ
ថា ជាបទ់ក្ទ់ងជាមយួនឹងការប្រគ្ប់ប្រគ្ងផទោះផង   
ស ើយខ្ុ ំក្ច៏ងស់ធវើសេៀវសៅជាប់ទក្ទ់ងជា មយួនឹងការ
ប្រគ្បប់្រគ្ងផទោះផងចដរសន្តោះ ក្ា៏ន េសប្រមចចិតតដក្ប្រេង
ពីគ្មពរីប្រពោះត្ប្រតបិដក្និងអដឋក្ថាយក្មក្សធវើជាសេៀវសៅ
សនោះស ើង ស ើយ ។ មយ៉ាងសទៀតសសាតសេៀវសៅចដល
មានស ោ្ ោះថាេិង្គគ លក្េូប្រតសនោះ មានអនក្ ប្រា ្ទងំ 
ឡាយានសធវើស ើយ ប៉ាុចនតមនិសធវើ ដូចសនោះសទ គ្ឺដក្ចត
សេចក្តីេំខាន់ៗ ប៉ាុសណាណ ោះ ឥ ូវសនោះខ្ុ ំានដក្ឲ្យអេ់
សេចក្តី គ្ឺបិដក្មយួវងដ់ង្គគ បអ់ដឋក្ថា ពនយល់បិដក្
មយួវង់ដង្គគ បផ់ងចដរ ស ើយខ្ុ ំក្ម៏និានដក្មតិខលួន 
ឯងមក្បញ្ជូ លចដរ ស ើយក្ម៏និាន ដក្អំពី សេៀវសៅ



 

សផេងៗ មានសារតថទីបនីដីកា ចដល ពនយល់អដឋក្ថា
ជាសដើមសន្តោះចដរ សប្រពាោះថា ខ្ុ ំក្៏ ខវោះសេៀវសៅប្រសាវប្រជាវ
យក្មក្ោក្ស់ន្តោះផងសទៀត សមាល ោះស ើយក្ា៏នប្របមូល
សធវើចតប៉ាុែណឹ ង    ។ ស ើយខ្ុ ំក្អ៏រគុ្ែចដរចំសពាោះសោក្
មាច េ់   ខាន ់សខន ជាប្រពោះប្រគ្ូសៅអធិការវតតអងគពែណ រា-
យែ៍ ចដលានអនុញ្ញា តតឲ្យទីក្ចនលងសធវើ សេៀវសៅសនោះ
ដល់ខ្ុ ំ ស ើយក្៏េូមចថលងអំែរ អរប្រពោះគុ្ែចំសពាោះ
េប្រព ោចារចីដល ួយ  វាយអក្េរ និងយុវេិេេមាន
ក្ញ្ញា វតីជាសដើម  ួយ ខនោះចខនងពិនិតយអក្េរសាស្ត្សាត  ។ 
ស ើយ ប្របេិនសបើមានការមនិ គ្ួរយ៉ា ងណាេូមអនក្ 
ប្រា ្ទងំឡាយ អភយ័សទេដល់រូបខ្ុ ំផង។ 

ត្ថង អាទតិយ១១សរាច ចខប្រសាពែ៍ ឆ្ន មំា ់ បញ្ចេ័ក្ព.េ.២៥៥៧                 

សាមសែរ មសន្តរថ យ៉ាូន ត្មរា 

 



 

សេចក្តីចចក្ចំចែក្បែុយ 

សោយសតជាអនុភាព ត្នវរិយិភាពដ ៏ សមាោះមុតប្រេួច
ប្រសាល់ទងំក្នុងវយ័េិក្ា ២៥៥៥ រ ូតមក្ ចដល
ានពុោះពារឧបេគ្គ តូចធំ ញំុងេមទិិធតូចធំមានេំ-
សែរសេៀវសៅសនោះជាសដើម ប្របតិសាថ នទុក្ក្នុងប្រពោះពុទធ-
សាេន្ត និងប្របសទេជាតិសនោះ ខ្ុ ំេូមប្របសគ្ន ថាវ យ 
និងចចក្ ូននូវបុែយកុ្េលចដលសក្ើត ស ើងអំពីការ 
បរវិតតសេៀវសៅជាសដើមសនោះ 

-ដល់េសមតចប្រពោះេងឃរា ទងំ២ គ្ែៈ ប្រពោះរាជា-
គ្ែៈ ប្រពោះមស្ត្នតីេងឃ ប្រពោះប្រគ្ូ សមគ្ែសខតត ប្រពោះប្រគ្ូអ-
នុគ្ែប្រេុក្ ប្រពោះប្រគ្ូ សៅអធិការវតត  ប្រពោះវនិយចារយ 
ប្រពោះធមាោ ចារយ ប្រពោះឧសទទសាចារយ ប្រគ្បលំ់ោបថ់ាន ក្់ប្រគ្ប់ 
េមយ័ 

-ដល់េសមតចប្រពោះ មហាក្េប្រតចខោរប្រពម ទងំប្រពោះរា  
វងេប្រគ្បេ់ម័យ 



 

-ដល់មស្ត្នតីអនក្ដឹក្ន្តបំ្របសទេជាតិ គ្ឺ ន្តយក្រដឋម-
ស្ត្នតី រដឋមស្ត្នតី េ រដឋមស្ត្នតី សៅ ហាវ យសខតត អភាិល-
ប្រេុក្ សមឃុំ សមភូម ិសមប្រក្ុម នគ្រាល ទហាន សយ-
ធា ប្របជារាស្ត្េត អនក្សរៀន អនក្អាន អនក្ឮ អនក្ដឹង ប្រគ្ប ់
លំោបថ់ាន ក្់ 

េូមឲ្យអនក្ទងំអេ់គ្នន សប្រតចអរបុញ្ារាេីសនោះ 
ស ើយ េូមកុ្ំឲ្យមានទុក្ខ ភ័យ សរាគ្ប្រគ្ប់សពលសៅ 
សហាង... 

សាមសែរ មសន្តរថ យ៉ាូន ត្មរា 



 

េសមាោ ទនីយក្ថា 

ខ្ុ ំប្រពោះក្រុណា េូមសកាតេរសេើរនូវវរិយិភាពយ៉ា ង 
វសិេេវសិាលរបេ់ សាមសែរ មសន្តរថ យ៉ាូន ត្មរា 
ចដលានពយយមប្របមូលសរៀបសរៀងនូវកូ្នសេៀវសៅ
សនោះ ។ 

ខ្ុ ំប្រពោះក្រុណា មានចិតតរសំភើបយ៉ា ងខាល ងំ រក្អវីមក្ 
សប្របៀបពុំានចំសពាោះការង្គរយ៉ា ងលំាក្ ស ើយក្ប្រម 
នឹងសធវើានសនោះ ។ មយ៉ាងសទៀត សាមសែរ មសន្តរថ 
យ៉ាូន ត្មរា ានប្របមូលសរៀបសរៀងសេៀវសៅសនោះ មាន 
សារៈេំខានដ់ល់ពុទធបរេ័ិទចដលជាអនក្ប្រគ្ប់ប្រគ្ងផទោះ 
ប្រាថាន នូវមងគល គ្ឺសេចក្តីេុខចសប្រមើន ប្រតូវចតេិក្ានូវ 
ក្នុងសេៀវសៅសនោះ សដើមបឲី្យដឹងអំពីការរេ់សៅប្របចាតំ្ថង 
ឬឲ្យដឹងពីតួន្តទីរសវៀងមនុេេមាន ក្់ៗ ចដលប្រតូវមានធម៌
ជាសារៈ ។ អាប្រេ័យស តុសនោះ ខ្ុ ំប្រពោះក្រុណា េូម 
សកាតេរសេើរចំសពាោះសាន ត្ដ និងការត្មងំចិតតយ៉ា ងមុោះ 



 

មុតក្នុងការសរៀបសរៀង និងចងប្រក្ងសេៀវសៅសនោះឲ្យាន 
េសប្រមចជាសាថ ពរ ស ើយសាោះពុមពផាយជាេមបតតិ 
របេ់វតតអងគពែណ រាយែ៍ ។ 

េូមសាន ត្ដដព៏ិេិដឋសនោះេសប្រមចជាឥដឋមនុញ្ាផល
ដល់ពុទធបរេ័ិទប្រគ្បប់្រពោះអងគប្រគ្ប់គ្នន ស ើយេសប្រមចនូវ 
ពុទធិចិតតដូចសេចក្តីប្រាថាន  ។ មយ៉ាងសទៀត េូមអនុសមា-
ទន្តកុ្េលសចតន្តរបេ់ពុទធបរេ័ទ ចដលមានេទធ  
ានចូលរមួសាោះពុមពសេៀវសៅ “េិង្គគ លក្េូប្រត” សនោះ 
ផេពវផាយជាធមោទន ។ េូមេតវសោក្ទងំឡាយ 
ានប្របក្បសោយក្តីេុខប្រគ្ប់ប្របការជានិចចនិរនតរ ៍។ 

វតតអងគពែណ រាយែ៍ត្ថងទី២០ចខ សមសាឆ្ន ២ំ០១៤ 

      សៅអធិការ 

 

          ភកិ្ខុសខមកាសមា ខាន ់សខន 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

សិង្គា លកស៉ូត្រ 
( សុត្តន្តបិដក ទីឃនិ្កាយ បាដិកវគ្គ ឆដឋភាគ្ 

បិដកខ្មែរលលម១៩ ទំពរ័៦៧ និ្ង                                                                          
អដឋកថាខ្មែរ ភាគ្១៩ ល ែ្ ោះសុមងគលវលិាសិនី្ ទំពរ័ ៥៨ ) 

ម្ុ ំបាន្ស្ដា បម់កយ៉ា ងលន្ោះ ។ សមយ័មយួ 
ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ ព្ទងគ់្ងក់នុងវត្តលវឡុវន័្ ជា 
កលន្ទកនិ្វាបស្ដថ ន្ ជិត្ព្កុងរាជព្គឹ្ោះ ។ 
សមយ័ល ោះឯង កូន្គ្ហបតី្ល ែ្ ោះ សិង្គគ -

លកៈ(1) លព្កាកលឡើងអំពីព្ពឹកមាន្សំពត្ ់

លសលៀកដណ្ត បទ់ទឹក និ្ងសកទ់ទឹក លចញពី 
                                                           
1
 លៅថា សិគាលកៈ កម៏ាន្ ដូចគាន ន្ិងពាកយថា មហសឹៈ ន្ងិ 
មហសិៈ សិរសីបៈ ន្ិងសិរសិបៈជាលដើម លឃើញថាលៅបាន្ដូចគាន  
ទងំពរីយ៉ា ង ។ 



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  2 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ព្កុងរាជព្គឹ្ោះ ព្បណ្មយអញ្ជ លី ថាវ យបងគំទិស 
ទងំឡាយលព្ចើន្ គឺ្ទិសខាងលកើត្ ខាងត្បូង 
ខាងលិច ខាងលជើង ខាងលព្កាម និ្ងទិស 
ខាងលលើ ។ 

ពាកយថា លវឡុវន្ កនុងបទថា កនុងព្ពោះវហិារ 
លវឡុវន័្ ជាកខ្ន្លងខ្ដលព្ពោះរាជទន្ចំណី្ 
ដល់សត្វកខ្ងែន្ ជាល ែ្ ោះរបស់ឧទាន្ល ោះ 
។ បាន្ឮថាឧទាន្ល ោះ បាន្លឡាមពទ័ធ 
លោយឫសស ី ព្បកបលោយស ុមទវ រ និ្ងប៉ាម 
លោយកំខ្ពងមពស់ ១៨ហត្ថ មាន្ពន្លឺលមៀវ ជា 
ទីគ្រួរកីរាយ លោយលហតុ្ល ោះ លលាកលទើប 
លៅថា លវឡុវន័្ មយួលទៀត្ ជន្ទងំឡាយ 
បាន្ឲ្យចំណី្ដល់កខ្ងែន្កនុងសួន្លវឡុវន័្លន្ោះ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

លោយលហតុ្ល ោះលទើបលៅថា កលន្ទកនិ្វាប 
ខ្ដលជាទីព្ពោះរាជទន្ចំណី្ដល់សត្វកខ្ងែន្ 
។ 

មាន្លរឿងដំណាលថា កនុងកាលមុន្ ព្ពោះ-
រាជាមយួអងគលសតចព្បពាត្សួន្ កនុងទីល ោះ 

លស្ដយទឹក លស្ដមៈ(2)ដរាបដល់ព្ទងព់្សវងឹ 

ផ្ទំលកក់នុងលពលថ្ងង ។ សូមបជីន្បរវិាររបស់ 
ព្ពោះអងគគិ្ត្គាន ថា ព្ពោះរាជាផ្ទំលកល់ហើយ ពួក 
លយើង គំាន លៅរកផ្កា លឈើ និ្ងខ្ផ្លលឈើជាលដើម 
លទើបលចៀសលចញលៅពីទីល ោះៗ ។ ព្គាល ោះ 

                                                           
2

 

ល ែ្ ោះវលលិមយួព្បលេទមាន្លមើមព្សលដៀងន្ិងលមើមថ្សពសព្មាបល់ស្ដង រ
យកទកឹលព្បើជាថាន ពំ្ត្ជាក ់។ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ពស់ខ្វក លព្ពាោះបាន្កលិន្សុរា លទើបលូន្លចញ 
ចាករន្ធលឈើមយួលដើម មកចំលពាោះព្ពោះេក័្តកត 
ព្ពោះរាជា ។ រុកខលទវតា លឃើញពស់ល ោះគិ្ត្ 
ថា លយើងនឹ្ងឲ្យជីវតិ្ដល់ព្ពោះរាជាដូលចនោះ 
លទើបខ្កលងលេទជាសត្វកខ្ងែន្ ល្វើសំលឡងជិត្ 
ព្ពោះកាណ៌្(3) ។ ព្ពោះរាជាព្ទងភ្់ាក ់ ពស់ខ្វក 
កលូ៏ន្លចៀសលចញលៅ ។ ព្ពោះរាជាទត្លឃើញ 
កខ្ងែន្ល ោះ ព្ទង ់ព្ពោះត្ព្មោិះថា កខ្ងែន្លន្ោះឲ្យ 
ជីវតិ្លយើង លទើបព្តាស់បង្គគ បឲ់្យចាត្រ់កចំណី្ 
មកតាងំទុកកនុងទីល ោះ ព្តាស់បង្គគ បឲ់្យព្ប-
កាស ឲ្យអេយ័ដល់សត្វកខ្ងែន្ទងំឡាយ 
។ លព្ពាោះដូលចាន ោះ តាងំពីល ោះមក ទីល ោះលទើប 

                                                           
3
 សលឹកព្ត្លចៀកលសតច 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ល ែ្ ោះថា ជាទីព្ពោះរាជទន្ចំណី្ដល់សត្វ 
កខ្ងែន្ ។ មយួលទៀត្ បទថា កលន្ទកាលន្ោះ 
ជាល ែ្ ោះរបស់កខ្ងែន្ ។ បទថា កល៏ោយ 
សមយ័ល ោះឯង លសចកតីថា លោយសមយ័ 
ខ្ដលព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទងល់្វើព្កុងរាជព្គឹ្ោះ
ឲ្យជាលគាចរព្គាមលហើយ ព្បថាបល់ៅកនុងព្ពោះ-
វហិារ លវឡុវន័្ខ្ដលជាទីព្ពោះរាជទន្ចំណី្ 
ដល់សត្វកខ្ងែន្ ។ បទថា សិង្គគ លលកា គ្ហ-
បតិ្ បុលតាត  ជាល ែ្ ោះរបស់គ្ហបតី្បុព្ត្ល ោះ 
។ បទថា បុព្ត្របស់គ្ហបតី្ គឺ្គ្ហបតី្បុព្ត្ 
។ បាន្ឮថា បិតារបស់គ្ហបតី្បុព្ត្ល ោះ ជា 
គ្ហបតី្មហាស្ដល ។ កគ៏្ហបតី្ល ោះ មាន្ 
ព្ទពយរកាទុកកនុងផ្ទោះ៤០លកាដិ ។ គ្ហបតី្ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ល ោះ មាន្ការលជឿមុត្មាកំនុងព្ពោះមាន្ព្ពោះភា-
គ្ជាឧបាសកសលព្មចលស្ដតាបន្ន ។ សូមប ី
េរយិរបស់លគ្ កស៏លព្មចលស្ដតាបន្នដូចគាន  
។ ខ្ត្បុព្ត្របស់លគ្មនិ្មាន្សទធ  មនិ្ព្ជោះថាល  
។ ព្គាល ោះ មាតានិ្ងបិតា រខ្មងលព្បៀន្ព្ប-
លៅបុព្ត្ល ោះលរឿយៗ យ៉ា ងលន្ោះថា ខ្ន្!៎កូន្ 
កូន្ចូរចូលលៅគាល់ព្ពោះស្ដស្ដត  ចូលលៅរក 
ព្ពោះ្មែលស បតី្ស្ដរបុីព្ត្ ព្ពោះមហាលមាគ្គ-
លាល ន្ ព្ពោះមហាកសសបៈ ព្ពោះមហាស្ដវក 
៨០ ។ បុព្ត្ល ោះលពាលយ៉ា ងលន្ោះថា ការ 
ចូលលៅរកសមណ្ៈទងំឡាយរបស់ពុក 
និ្ងខ្ម៉ា រខ្មងមនិ្មាន្ដល់ម្ុ ំ លព្ពាោះការចូល 
លៅរកសមណ្ៈទងំឡាយ កព៏្តូ្វសំពោះ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

កាលឱន្ចុោះសំពោះមនងកឈ៏ ឺ ជងគងក់ព៏្កិន្ចា ំ
បាចព់្តូ្វអងគុយលលើខ្ផ្ន្ដី កាលអងគុយលលើ 
ខ្ផ្ន្ដីល ោះ សំពត្ក់នឹ៏្ងព្បឡាក ់ និ្ងចាស់ 
ចាបល់ផ្ាើមតាងំពីលវលាអងគុយជិត្ រខ្មងមាន្ 
ការសន្ទ  កាលមាន្ការសន្ទ  រខ្មងលកើត្ 
លសចកាីសនិទធស្ដន ល     ត្អំពីល ោះរខ្មងព្តូ្វ 
និ្មន្តលហើយថាវ យចីវរ និ្ងបិណ្ឌ បាត្ជាលដើម 
លបើដូលចាន ោះ ព្បលយជន្រ៍ខ្មងស្ដបសូន្យការ 
ចូលលៅរកពកួសមណ្ៈរបស់ពុកនិ្ងខ្ម៉ា 
រខ្មងមនិ្មាន្ដល់ម្ុ ំដូលចនោះ ។ មាតាបិតា 
សូមបទូី ែ ន្បុព្ត្របស់លគ្រហូត្អស់ជីវតិ្លោ-
យព្បការដូលចនោះ កម៏និ្អាចនឹ្ង លំគ្លៅកាន្ ់
ស្ដស បាន្ ។ ត្មកបិតារបស់លគ្លដកលលើ 
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ខ្ព្គ្មរណ្ៈ គិ្ត្ថាគ្រួនឹ្ងឲ្យឱវាទដល់បុព្ត្ 
របស់លយើងលហើយគិ្ត្លទៀត្ថា លយើងនឹ្ងឲ្យ 
ឱវាទដល់បុព្ត្យ៉ា ងលន្ោះថា ខ្ន្ ៎ កូន្ចូរកូន្ 
ថាវ យបងគំទិសទងំឡាយ លគ្មនិ្ដឹងអត្ថន្យ័ 
លទើបថាវ យបងគំទិសទងំឡាយ លំោបល់ ោះ 
ព្ពោះស្ដស្ដត ឬព្ពោះស្ដវក័ទងំឡាយលឃើញលគ្
លហើយ លទើបសួរថា អនកល្វើអវី លគ្កល៏ពាលថា 
បិតារបស់ម្ុ ំទូ ែ ន្ទុកថា កូន្ចូរល្វើការន្ម-
ស្ដា រទិសទងំឡាយលំោបល់ ោះ ព្ពោះស្ដ-
ស្ដត ឬព្ពោះស្ដវក័ទងំឡាយនឹ្ងសខ្មតង្ម ៌
ដល់លគ្ថា បិតារបស់អនកមនិ្ឲ្យអនកន្មស្ដា រ 
ទិសទងំឡាយល ោះ ខ្ត្អនកន្មស្ដា រទិស 
ទងំលន្ោះ លគ្ដឹងគុ្ណ្កនុងព្ពោះពុទធស្ដស  
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លហើយនិ្ងល្វើបុណ្យ ដូលចនោះ ។ លំោបល់ ោះ 
គ្ហបតី្ឲ្យលគ្លៅបុព្ត្មក លហើយលពាលថា 
ខ្ន្កូ៎ន្ កូន្គ្រួលព្កាកពីព្ពឹកព្ពលឹម លហើយ 
ន្មស្ដា រទិសទងំឡាយដូលចនោះ ។ ្មែតា 
ពាកយរបស់បិតា ខ្ដលលដកលលើខ្ព្គ្មរណ្ៈ 
រខ្មងជាពាកយខ្ដលបុព្ត្គ្បបរីលឹកដល់រហូត្
អស់ជីវតិ្ ។ លព្ពាោះដូលចាន ោះ គ្ហបតី្បុព្ត្ល ោះ 
កាលរលឹកដល់ពាកយរបស់បិតា លទើបល្វើ 
យ៉ា ងល ោះ ។ លព្ពាោះដូលចាន ោះ លលាកលទើប 
លពាលថា គ្ហបតី្បុព្ត្ លព្កាកលឡើងពីព្ពឹក 
ព្ពលឹម លចញចាកព្កុងរាជព្គឹ្ោះជាលដើម ។  

បទថា បុងូ ទិស្ដ គឺ្ ទិសលព្ចើន្ លសចកតីថា 
ឥឡូវលន្ោះ គ្ហបតី្បុព្ត្ កាលនឹ្ងសខ្មតង 
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ដល់ទិសទងំឡាយលន្ោះ លទើបលពាលពាកយជា 
អាទិ៍ថាទិសខាងលកើត្ ។ 

លំោបល់ ោះឯង ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ លសតច 
ព្ទងស់បងនិ់្ងបាព្ត្ចីវរកនុងបុពវណ្ែ សមយ័ 
លហើយលសតចចូរលៅកាន្ព់្កុងរាជព្គឹ្ោះ លដើមប ី
បិណ្ឌ បាត្ ។ ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ ព្ទងទ់ត្ 
លឃើញសិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្លព្កាកលឡើងអំ-
ពីព្ពឹក មាន្សំពត្ល់សលៀកដណ្ត បទ់ទឹក និ្ង 
សកទ់ទឹកលចញពីព្កុងរាជព្គឹ្ោះ កំពុងផ្គង 
អញ្ជ លី ថាវ យបងគំទិសទងំឡាយលព្ចើន្ គឺ្ 
ទិសខាងលកើត្ ខាងត្បូង ខាងលិច ខាងលជើង 
ខាងលព្កាម និ្ងទិសខាងលលើ លុោះព្ទងល់ឃើញ 
លហើយ លទើបព្ទងព់្តាស់សួរសិង្គគ លកគ្ហប-
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តី្បុព្ត្ដូលចនោះថា ខ្ន្គ្ហបតី្បុព្ត្ លហតុ្អវី 
លទើបអនកលព្កាកអំពីព្ពឹកមាន្សំពត្ល់សលៀកដ-
ណ្ត បទ់ទឹក និ្ងសកទ់ទឹកលចញពីព្កុងរាជ-
ព្គឹ្ោះ កំពុងផ្គងអញ្ជ លី ថាវ យបងគំទិសទងំ-
ឡាយលព្ចើន្ គឺ្ទិសខាងលកើត្ ខាងត្បូង ខាង 
លិច ខាងលជើង ខាងលព្កាម និ្ងទិសខាងលលើ 
។ សិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្ព្កាបបងគំទូលថា 
បពិព្ត្ព្ពោះអងគដចំ៏លរ ើន្ កាលបិតារបស់ម្ុ ំជិត្ 
នឹ្ងល្វើមរណ្ភាព បាន្ផ្កត នឹំ្ងម្ុ ំព្ពោះអងគយ៉ា ង 
លន្ោះថា ថ្ហបា អនកព្តូ្វខ្ត្ថាវ យ បងគំទិស-
ទងំឡាយ បពិព្ត្ព្ពោះអងគដចំ៏លរ ើន្ ម្ុ ំព្ពោះអងគ 
ល ោះ ល្វើសកាា រៈលគារពរាបអ់ាន្បូជា នូ្វពាកយ 
របស់បិតា បាន្ជាលព្កាកលឡើងអំពីព្ពឹកមាន្ 
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សំពត្ល់សលៀកដណ្ត បទ់ទឹក នឹ្ងសកទ់ទឹក 
លចញពីព្កុងរាជព្គឹ្ោះ ផ្គងអញ្ជ លី ថាវ យបងគំ 
ទិសទងំឡាយលព្ចើន្ គឺ្ទិសខាងលកើត្ ខាង 
ត្បូង ខាងលិច ខាងលជើង ខាងលព្កាម និ្ង 
ទិសខាងលលើ ។ ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទង ់
ព្តាស់ថា ខ្ន្គ្ហបតី្បុព្ត្ កនុងវនិ្យ័របស់ 
ព្ពោះអរយិលគ្មនិ្ព្តូ្វថាវ យបងគំទិសទងំ ៦ 
យ៉ា ងដូលចនោះលទ ។ សិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្ 
ព្កាបបងគំទូលសួរថា បពិព្ត្ព្ពោះអងគដចំ៏លរ ើន្ 
ចំខ្ណ្កកនុងអរយិវនិ្យ័លគ្គ្បបថីាវ យបងគំទិស
ទងំ ៦ ដូចលមតច បពិព្ត្ព្ពោះអងគដចំ៏លរ ើន្ លបើ 
កនុងវនិ្យ័របស់ព្ពោះអរយិលគ្គ្បបថីាវ យបងគំចំ
លពាោះទិសទងំ៦ យ៉ា ងណា  សូមព្ពោះមាន្-
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ព្ពោះភាគ្ព្ទងស់ខ្មតង្មដ៌ល់ម្ុ ំព្ពោះអងគ 
ដូលចាន ោះចុោះ ។ 

បទថា ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ លសតចចូលលៅ 
លហើយ លសចកតីថា ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្លសតចមនិ្ 
ទន្ចូ់លលៅ លព្ពាោះព្ពោះអងគព្ទងព់្តិ្ោះរោិះថា 
ត្ថាគ្ត្និ្ងចូលលៅ លហើយលសតចលចញលៅ 
សូមបពី្បព្ពឹត្តលៅលៅកនុងចល ល ោះផ្លូវ លទើប 
ព្តាស់យ៉ា ងលន្ោះ ។ បទថា ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ 
បាន្ទត្ព្ពោះលន្ព្ត្លឃើញលហើយខ្ដរ  លសចកត ី
ថាមនិ្បាន្ទត្ព្ពោះលន្ព្ត្លឃើញខ្ត្មយួដង 
។ ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទងព់្តួ្ត្លមើលលលាក 
លោយពុទធចកខុ សូមបកីនុងលពលព្ពឹកព្ពលឹម 
ទត្លឃើញសិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្ល ោះ កំពុង 
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ន្មស្ដា រទិសទងំឡាយ ព្ទងព់្តិ្ោះរោិះថា ថ្ងង 
លន្ោះត្ថាគ្ត្នឹ្ងសខ្មតងសិង្គគ លកសូព្ត្ 
ខ្ដលជា វនិ្យ័របស់ព្គ្ហសថ ដល់សិង្គគ ល-
កគ្ហបតី្បុព្ត្ ពាកយល ោះលទើបមាន្ផ្លដល់ 
មហាជន្ ត្ថាគ្ត្គ្រួលៅកនុងទីល ោះដូលចនោះ ។ 
លព្ពាោះដូលចាន ោះ ព្ពោះអងគលសតចយងពីព្ពឹកព្ព-
លឹមលសតចចូលលៅកាន្ព់្កុងរាជព្គឹ្ោះលដើមប ី
បិណ្ឌ បាត្ មយួលទៀត្ កាលលសតចចូលលៅ 
បាន្ទត្ព្ពោះលន្ព្ត្លឃើញសិង្គគ លកគ្ហបតី្-
បុព្ត្ដូចយ៉ា ងល ោះ ។ លោយលហតុ្ល ោះ 
លលាកលទើបលពាលថា ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ បាន្ 
ទត្ព្ពោះលន្ព្ត្លឃើញលហើយ ។ បទថា ព្ពោះ-
មាន្ព្ពោះភាគ្ បាន្ព្តាស់នឹ្ងសិង្គគ លកគ្ហ-



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  15 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

បតី្បុព្ត្ លសចកតីថា សិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្ 
ល ោះ មនិ្លឃើញព្ពោះស្ដស្ដត សូមបពី្បថាប ់
ឈរកនុងទីជិត្ លៅខ្ត្ថាវ យបងគំទិសទងំ 
ឡាយនុ្ោ៎ះឯង ។ លំោបល់ ោះព្ពោះមាន្ព្ពោះ-
ភាគ្ ព្ទងល់ហើបព្ពោះឱសឋ ដូចមហាបទុម 
កំពុងរកីលោយសមផស័សពន្លឺព្ពោះអាទិត្យ 
ដូលចាន ោះ បាន្ព្តាស់ព្ពោះវាចាលន្ោះថា មាន ល 
គ្ហបតី្បុព្ត្អនកល្វើអវីហន៎ ដូលចនោះជាលដើម ។ 
បទថា បពិព្ត្ព្ពោះអងគ កក៏នុងវនិ្យ័ព្ពោះអរយិ-
លលាកថាវ យបងគទិំស ដូចលមតច លសចកតថីា 
សិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្ ស្ដត បព់្ពោះត្ព្មាស់ 
ល ោះ របស់ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្លហើយ  គិ្ត្ថា 
បាន្ឮថាទិសខ្ដលបិតារបស់លយើងគ្បបនី្ម-



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  16 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ស្ដា រទិស៦ល ោះ មនិ្ខ្មន្ទិសលន្ោះ ន្យ័ថា 
ព្ពោះអរយិស្ដវកន្មស្ដា រទិស៦ យ៉ា ងដថ្ទ 
លណ្ែើ យចុោះ លយើងនឹ្ងទូលសួរដល់ទិសខ្ដល 
ព្ពោះអរយិស្ដវក័គ្បបនី្មស្ដា រលហើយ លទើបនិ្ង 
ន្មស្ដា រ ដូលចនោះ សិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្ល ោះ 
កាលនឹ្ងទូលសួរដល់ទិសទងំល ោះ លទើប 
ព្កាបទូលថា បពិព្ត្ព្ពោះអងគដចំ៏លរ ើន្ កក៏នុង 
វនិ្យ័របស់ព្ពោះអរយិ លលាកន្មស្ដា រទិស 
ដូចលមតចជាលដើម ។ កនុងបទទងំល ោះបទថា 
យថា ព្តឹ្មខ្ត្និ្បាត្ ។  

បទថា កងំ បន្ លន្ោះជាបទសួរ ។ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ឧបកាិលលស៤ យ៉ា ង 

ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទងព់្តាស់ថា ខ្ន្គ្ហ-
បតី្បុព្ត្ លបើដូលចាន ោះអនកចូរស្ដត បចុ់ោះ ចូរកំណ្-
ត្ទុ់កកនុងចិត្តឲ្យព្បថ្ពចុោះ ត្ថាគ្ត្និ្ងសខ្មតង 
ព្បាប ់ ។ សិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្កទ៏ទួល 
ស្ដត បព់្ពោះពុទធដីកាព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ថា 
បពិព្ត្ព្ពោះអងគដច៏លព្មើន្ យ៉ា ងហនឹងលហើយ ។ 
ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទងព់្តាស់ដូលចនោះថា មាន ល 
គ្ហបតី្បុព្ត្ អរយិស្ដវក័លោះបងនូ់្វកមែកាិ-
លលស(អំលពើដល៏ៅហែង)៤ព្បការផ្ង មនិ្ល្វើ 
នូ្វបាបកមែ(អំលពើអាព្កក)់លព្ពាោះលហតុ្៤យ៉ា ង
ផ្ង មនិ្លសពនូ្វអបាយមុម(គឺ្ព្បធាន្ថ្ន្-
លសចកតីវ ិស)ថ្ន្លភាគ្ៈ ៦យ៉ា ងផ្ង អរយិ-
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ស្ដវក័ល ោះ លលាកលវៀរចាកបាប្មទ៌ងំ១៤ 
យ៉ា ងលន្ោះ ល ែ្ ោះថា ជាអនកបិទបាងំទិស 
ទងំ៦ព្បតិ្បត្តិលដើមបជំីន្ោះកនុងលលាកទងំពីរ 
គឺ្លលាកលន្ោះ កអ៏រយិស្ដវក័ល ោះបាន្ព្បារពធ 
គឺ្ថាបាន្លពញចិត្តលហើយ លលាកខាងមុមក ៏
លពញចិត្តលទៀត្ ។ លុោះអរយិស្ដវក័ល ោះ 
ទំលាយរាងកាយលៅ រខ្មងលកើត្កនុងមនុ្សស 
សុគ្តិ្សួគ្ល៌ទវលលាក ។ កមែកាិលលស៤ 
ព្បការ ខ្ដលអរយិស្ដវក័ល ោះលោះបងល់ហើយ 
ដូចលមតច ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ ការល្វើសត្វ 
មាន្ជីវតិ្ឲ្យធាល កចុ់ោះកន្លង(សមាល បស់ត្វ) ជា 
កមែកាិលលស១ ការកាន្យ់កព្ទពយខ្ដលមាច ស់ 
លគ្មនិ្ឲ្យ ជាកមែកាិលលស១ ការព្បព្ពឹត្តិមុស 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

កនុងកាមទងំឡាយ ជាកមែកាិលលស១ ការ 
និ្យយពាកយកុហក ជាកមែកាិលលស១ កមែ-
កាិលលស ៤ព្បការលន្ោះ ខ្ដលអរយិស្ដវក័ 
ល ោះ បាន្លោះបងល់ហើយ ។ ព្ពោះមាន្ព្ពោះ-
ភាគ្បាន្សខ្មតងពាកយលន្ោះលហើយ ព្ពោះសុគ្ត្ 
ជាស្ដស្ដត  លុោះព្ទងស់ខ្មតងពាកយលន្ោះលហើយ 
លទើបសខ្មតងគាថាពន័្ធលន្ោះ ត្លៅលទៀត្ថា ៖ 

បាណាតិ្បាលតា អទិ ន ទនំ្ មុស្ដវាលទ 
បវុចចតិ្ បរទរគ្មន្លញ្ច វ ន្បសំសន្ត ិ

បណ្ឌិ តាតិ្ ។ 

ការសមាល បស់ត្វ១ លួចព្ទពយលគ្១ និ្យ-
យកុហក១ លសពេរយិបុគ្គលដថ្ទ១ លៅ 



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  20 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ថា  (កមែកាិលលស) បណ្ឌិ ត្ទងំឡាយមនិ្ 
សរលសើរលឡើយ ។ 

បទថា កមែកាិលលសទងំឡាយ លសចកតីថា 
សត្វទងំឡាយនឹ្ងលៅហែងលោយកមែទងំ-
ឡាយប៉ាុលណាណ ោះ លព្ពាោះដូលចាន ោះ លលាកលទើប 
លពាលថា កមែកាិលលសទងំឡាយ ។ 

បទថា ឋាលន្ហ ិខ្ព្បថា លោយលហតុ្ទងំ-
ឡាយ ។ 

បទថា អបាយមុខានិ្ ខ្ព្បថា ផ្លូវថ្ន្លសច-
កតីវ ិស ។ បទថា អនកល ោះ គឺ្ព្ពោះអរយិស្ដ-
វក័ជាលស្ដតាបន្ន ។ បទថា ចុទទសបាបកាប-
គ្លតា ខ្ព្បថា ព្បាសចាកបាប គឺ្លសចកតីលា-
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

មកទងំ ១៤ យ៉ា ងលន្ោះ ។ បទថា ឆទិស្ដប-
ដិចាឆ ទី គឺ្ បិទបាងំទិស ៦។ 

បទថា ឧលភាលលាកវជិយយ លសចកាីថា 
លដើមបឈីនោះលលាកលន្ោះ និ្ងលលាកមុមទងំពីរ  
។ 

បទថា និ្ងលលាកលន្ោះ ខ្ដលព្ពោះអរយិស្ដ-
វក័ល ោះ ព្បារពធលហើយ  លសចកាីថា ពិត្លហើយ 
លពៀរលវរាទងំ៥ កនុងលលាកលន្ោះរខ្មងមនិ្មាន្ 
ដល់ព្ពោះអរយិស្ដវក័ខ្បបល ោះ លោយលហតុ្ 
ល ោះ លលាកលន្ោះ ខ្ដលព្ពោះអរយិស្ដវក័ល ោះ 
បាន្ព្បារពធលហើយ គឺ្បាន្លពញចិត្តលហើយ 
និ្ងសលព្មចលហើយលពៀរលវរាទងំឡាយ៥ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

រខ្មងមនិ្មាន្ សូមបកីនុងលលាកខាងមុម 
លោយលហតុ្ល ោះ លលាកខាងមុម កព៏្ពោះអរ-ិ
យស្ដវក័បាន្លពញចិត្តលហើយ ។ លព្ពាោះ 
ដូលចាន ោះ ព្ពោះអរយិស្ដវក័ល ោះ ខាងមុមពី 
ស្ដល ប ់ លព្ពាោះកាយខ្បកធាល យ រខ្មងចូលដល់ 
សុគ្តិ្សួគ្ ៌។ លោយព្បការដូលចនោះ ព្ពោះមាន្-
ព្ពោះភាគ្ ព្ទងត់ាងំមាតិ្កាទុកលោយសលងខប 
ឥឡូវលន្ោះ កាលនឹ្ងញុំងមាតិ្កាបទល ោះឲ្យ 
ពិស្ដា រលទើបព្តាស់ថា កមែកាិលលស៤ ព្បការ 
ខ្ដលព្ពោះអរយិស្ដវក័ល ោះលោះបងល់ហើយ 
ដូចលមាចជាលដើម ។ បទថា កមែកាលិលលស្ដ 
លសចកាីថា ល ែ្ ោះថា កមែកាិលលស លព្ពាោះកមែ 
ល ោះជាកិលលស  លព្ពាោះសមបយុត្តលោយ 
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កិលលស ។ ពិត្លហើយអនកមាន្កិលលសប៉ាុ-
លណាណ ោះ រខ្មងសមាល បស់ត្វ អនកមនិ្មាន្កិលល-
ស រខ្មងមនិ្សមាល បស់ត្វ លព្ពាោះដូលចាន ោះ បា-
ណាតិ្បាត្លលាកលទើបលពាលថា ជាកមែកាិ-
លលស ។ សូមបកីមែកាិលលសមាន្ អទិ ន ទន្ 
ជាលដើម កម៏ាន្ន្យ័លន្ោះឯង ។ បទថា អថា-
បរ ំ លសចកតីថា ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ បាន្ព្តាស់ 
គាថាពន័្ធសខ្មតងលសចកតីល ោះត្លៅលទៀត្ ។  

អរយិស្ដវក័មនិ្ល្វើនូ្វបាបកមែ លព្ពាោះ 
លហតុ្ ៤ យ៉ា ង ដូចលមតចមលោះ បុងុជជន្លុោះអគ្តិ្ 
លព្ពាោះព្សឡាញ់ កល៏្វើបាបកមែ លុោះអគ្តិ្ 
លព្ពាោះសអប ់ កល៏្វើបាបកមែ លុោះអគ្តិ្លព្ពាោះ 
លងង ់កល៏្វើបាបកមែ លុោះអគ្តិ្លព្ពាោះខាល ច កល៏្វើ 
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បាបកមែ ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ អរយិស្ដវក័ 
មនិ្លុោះអគ្តិ្លព្ពាោះព្សឡាញ់ មនិ្លុោះអគ្តិ្ 
លព្ពាោះសអប ់ មនិ្លុោះអគ្តិ្លព្ពាោះលងង ់ មនិ្លុោះ 
អគ្តិ្លព្ពាោះខាល ច លព្ពាោះលហតុ្ទងំ ៤ ណា ។ 
អរយិស្ដវក័ល ោះល ែ្ ោះថា មនិ្ល្វើបាបកមែ 
លព្ពាោះលហតុ្ ៤ យ៉ា ងលន្ោះ ។ ព្ពោះមាន្ព្ពោះភា-
គ្បាន្សខ្មតងពាកយលន្ោះលហើយ ព្ពោះសុគ្ត្ជា 
ស្ដស្ដត  លុោះព្ទងស់ខ្មតងពាកយលន្ោះលហើយ 
លទើបសខ្មតងគាថាពន័្ធលន្ោះត្លៅលទៀត្ថា ៖ 

ឆ ទ  លទស្ដ េយ លមាហា លយ ្មែ ំ
អតិ្វត្តតិ្ និ្ហយីតិ្ ត្សស យលស្ដ កាឡបលកខវ 
ចន្ទមិា ។ ឆ ទ  លទស្ដ េយ លមាហា លយ 
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្មែ ំ តិ្វត្តតិ្ អាបូរតិ្ ត្សស យលស្ដ 
សុកាបលកខវ ចន្ទមិាតិ្ ។ 

អនកណា ព្បព្ពឹត្តកន្លង្ម ៌ លព្ពាោះលសចកតី 
ព្សឡាញ់ លព្ពាោះលសចកតីសអប ់ លព្ពាោះលសចកតី 
ខាល ច លព្ពាោះ លសចកតីវលងវង យសរបស់អនក 
ល ោះ រខ្មងស្ដបសូន្យលៅ ដូចព្ពោះចន័្ទខាង 
រល ច ។ អនកណា មនិ្ព្បព្ពឹត្តកន្លង្ម ៌
លព្ពាោះលសចកតីព្សឡាញ់ លព្ពាោះលសចកតីសអប ់
លព្ពាោះលសចកតីខាល ច លព្ពាោះលសចកតីវលងវង យស 
របស់អនកល ោះ រខ្មងលពញបរបូិណ៍្ ដូចព្ពោះ-
ចន័្ទខាងលមនើត្ ។ 
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បទថា រខ្មងល្វើកមែដល៏ាមក លសចកតីថា  
ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្កាលព្ពោះអងគព្ទងស់ខ្មតង 
ដល់បុគ្គលខ្ដលល្វើលហើយ អនកមនិ្ល្វើរខ្មង 
ព្បាកដដូលចាន ោះ សូមបពី្ទងត់ាងំមាតិ្កាថា 
ព្ពោះអរយិស្ដវក័ រខ្មងមនិ្ល្វើកមែដល៏ាមក 
លព្ពាោះព្ពោះអងគព្ទងឆ់្លល ត្កនុងលទស  កាល 
នឹ្ងព្ទងស់ខ្មតងបុគ្គលខ្ដលល្វើមុន្លទើប 
ព្តាស់បទលន្ោះថា បុគ្គលរខ្មងល្វើកមែដល៏ាម-
ក ។ កនុងបទទងំឡាយល ោះ បទថា ដល់-
ឆ ទ គ្តិ្ លសចកតីថា ដល់អគ្តិ្ លោយលសច-
កតីលពញចិត្ត គឺ្ លោយលសចកតីព្សឡាញ់ ល្វើ 
វត្ថុមនិ្គ្រួល្វើ ។ 



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  27 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

សូមបកីនុងបទដថ្ទ កម៏ាន្ន្យ័លន្ោះឯង ។ 
បទទងំឡាយល ោះអនកណាល្វើអនកមនិ្ជា 
មាច ស់របស់ ឲ្យជាមាច ស់របស់ លោយអំណាច 
លសចកតីលពញចិត្តថា  អនកលន្ោះជាមតិ្តរបស់ 
លយើង ជាអនកលពញចិត្តនឹ្ងលយើង ជាអនកគ្ប ់
រកគាន មក ជាញតិ្សនិទធរបស់លយើង ឬឲ្យ 
របស់ជាទីលពញចិត្តដល់លយើងដូលចនោះ អនកលន្ោះ 
ដល់នូ្វឆ ទ គ្តិ្ ល ែ្ ោះថា រខ្មងល្វើកមែដ-៏
លាមក ។ អនកណាល្វើអនកមនិ្ជាមាច ស់របស់ 
ឲ្យជាមាច ស់របស់ លោយអំណាចមាន្លពៀរ 
នឹ្ងគាន ជាព្បព្កតី្ថា  អនកលន្ោះជាអនកមាន្លពៀរ 
នឹ្ងលយើងដូលចនោះ  ឬលោយអំណាចលសចកតី 
លព្កា្ ខ្ដលលកើត្លឡើងកនុងមណ្ៈល ោះ អនក 
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លន្ោះដល់នូ្វលទស្ដគ្តិ្ ល ែ្ ោះថា រខ្មងល្វើ-
កមែដល៏ាមក ។ មយួវញិលទៀត្ អនកណា 
លព្ពាោះជាអនកមាន្បញ្ញា ទន្ល់មាយ លព្ពាោះ 
ភាពជាអនកលងងល់លល  និ្យយលរឿងល្វើអនកមនិ្
ជាមាច ស់របស់ឲ្យជាមាច ស់របស់ អនកលន្ោះដល់ 
លមាហាគ្តិ្ ល ែ្ ោះថា រខ្មងល្វើកមែដល៏ាមក 
។ 

មយួលទៀត្ អនកណាខាល ចថា អនកលន្ោះជា 
រាជវលលេ ឬជាអនកអាព្ស័យលៅនឹ្ងសព្តូ្វ 
គ្បបលី្វើលសចកតីវ ិសដល់លយើងដូលចនោះ លហើយ 
ល្វើអនកមនិ្ជាមាច ស់របស់ ឲ្យជាមាច ស់របស់  
អនកលន្ោះដល់នូ្វេយគ្តិ្ ល ែ្ ោះថារខ្មងល្វើ-
កមែដល៏ាមក ។ 
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មយួលទៀត្ ជាអនកណាកាលខ្បងខ្ចក 
របស់ឯណាមយួ រខ្មងឲ្យរបស់ដព៏្បលសើរ  
លោយអំណាចលសចកតីព្សឡាញ់ថា “អនកលន្ោះ 
ជាសំឡាញ់របស់លយើង ឬរមួសីុរមួលដកនិ្ង 
លយើង” រខ្មងឲ្យរបស់លថាកទបលៅ លោយ 
អំណាចលសចកតីលព្កា្ថា អនកលន្ោះជាសព្តូ្វ 
របស់លយើងដូលចនោះ លព្ពាោះលសចកតីលងងល់លល  មនិ្ 
ដឹងរបស់ខ្ដលឲ្យលហើយ និ្ងមនិ្ទន្ឲ់្យ 
រខ្មងឲ្យរបស់លថាកទបដល់បុគ្គលមលោះ ឲ្យ 
របស់លព្ចើន្ដល់បុគ្គលមលោះ លព្ពាោះខាល ចថា  អនក 
លន្ោះកាលលយើងមនិ្ឲ្យវត្ថុលន្ោះ គ្បបលី្វើសូមប ី
លសចកតីវ ិសដល់លយើង រខ្មងឲ្យរបស់ដល់ 
ព្បលសើរដល់បុគ្គលមលោះ អនកល ោះសូមបជីាអនក 
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មាន្អគ្តិ្ ៤ យ៉ា ងលន្ោះកលុ៏ោះកនុងអគ្តិ្ មាន្ 
ឆ ទ គ្តិ្ជាលដើមតាមលំោប ់ល ែ្ ោះថា រខ្មង 
ល្វើកមែដល៏ាមក ។ ខ្ត្ព្ពោះអរយិស្ដវក័ សូមប ី
នឹ្ងអស់ជីវតិ្កម៏និ្លុោះកនុងអគ្តិ្មាន្ឆ ទ គ្តិ្
ជាលដើម លោយលហតុ្ល ោះ លលាកលទើបលពាល- 
ថាព្ពោះអរយិស្ដវក័រខ្មងមនិ្ល្វើកមែដល៏ាមក 
កនុងឋាន្ៈទងំ ៤ លន្ោះ ។  

បទថា យសរបស់អនកល ោះរខ្មងវ ិស 
លសចកតីថា សូមបកិីត្តិយស សូមបបីរវិារយស 
របស់អនក លុោះកនុងអគ្តិ្ល ោះ រខ្មងស្ដប -
សូន្យ គឺ្ រខ្មងវ ិសអស់ ។ 
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លពាលអំពីអបាយមុម ៦យ៉ា ង 

អរយិស្ដវក័មនិ្លសពនូ្វ្ម ៌ជាព្បធាន្ថ្ន្ 
លសចកតីវ ិសលភាគ្ៈ ៦ យ៉ា ងដូចលមតចមលោះ ។ 
មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ កិរយិព្បកបលរឿយៗនូ្វ 
ការផឹ្កទឹកព្សវងឹ គឺ្ សុរានិ្ងលមរយ័ខ្ដលជា 
លហតុ្ជាទីតាងំថ្ន្លសចកតីព្បមាទ ជាព្បធាន្ 
ថ្ន្លសចកតីវ ិសលភាគ្ៈ១ បាន្ព្បកបលរឿយ 
ៗ នូ្វការព្តាចល់ៅតាមព្ចកលែកមុសកាល 
ជាព្បធាន្ថ្ន្លសចកតីវ ិសលភាគ្ៈ១ ការលដើរ 
លមើលមលហាព្សពជាព្បធាន្ថ្ន្លសចកតីវ ិស
លភាគ្ៈ១ ការព្បកបលរឿយៗនូ្វលហតុ្ជាទី 
តាងំ ថ្ន្លសចកតីព្បមាទ គឺ្ ជាព្បធាន្ថ្ន្ 
លសចកតីវ ិសលភាគ្ៈ១ លលងខ្លបងភាន ល់ជា 
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ព្បធាន្ថ្ន្លសចកតីវ ិសលភាគ្ៈ១ ការលសព-
គ្បនូ់្វបាបមតិ្តជាព្បធាន្ថ្ន្លសចកតីវ ិស
លភាគ្ៈ១ ការព្បកបលរឿយៗ នូ្វលសចកតីមជិល 
ជាព្បធាន្ថ្ន្លសចកតីវ ិសលភាគ្ៈ១ ។ 

សុរា ៥ ព្បលេទ គឺ្ សុរាល្វើលោយនំ្ សុរា 
ល្វើលោយលមៅ សុរាល្វើលោយបាយ សុរាោក ់
លមសុរា សុរាព្បកបលោយលព្គ្ឿងផ្សលំផ្សងៗ 
ល ែ្ ោះថា សុរា កនុងបទលន្ោះថា អនកផឹ្កទឹក 
ព្សវងឹ គឺ្ សុរា និ្ងលមរយ័ខ្ដលជាទីតាងំថ្ន្ 
លសចកតីព្បមាទ ដូលចនោះ ។ របស់ព្តា ំ៥ព្បលេទ 
គឺ្ របស់ព្តាលំោយផ្កា លឈើ របស់ព្តាលំោយ 
ខ្ផ្លលឈើ របស់ព្តាលំោយខ្ផ្អម  របស់ព្តា ំ
លោយទឹកអំលៅ របស់ព្តាពំ្បកបលោយ 
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លព្គ្ឿងផ្សលំផ្សងៗល ែ្ ោះថា លមរយ័ ។ សូមប ី
ទងំអស់ល ោះ ល ែ្ ោះថា មជជៈ លោយអំ-
ណាចល្វើឲ្យព្សវងឹ ។ បទថា បមាទោឋ នំ្ គឺ្ 
លហតុ្ថ្ន្លសចកតីព្បមាទ ។ បទលន្ោះ ជា 
ល ែ្ ោះរបស់លចត្ ថ្ន្អនកផឹ្កទឹកព្សវងឹ។ 
បទថា ព្បកបលរឿយៗ អ្ិបាយថា ព្បកប 
លរឿយៗ គឺ្ ល្វើញយៗ នូ្វការផឹ្កទឹកព្សវងឹ 
គឺ្ សុរា និ្ងលមរយ័ ខ្ដលជាទីតាងំថ្ន្លសច-
កតីព្បមាទ ។ កល៏ព្ពាោះកាលអនកព្បកបលរឿយៗ 
កនុងការផឹ្កទឹកព្សវងឹលន្ោះ លភាគ្ៈទងំទាយ 
ខ្ដលលកើត្លឡើងលហើយ រខ្មងវ ិស និ្ងលៅ 
មនិ្ទន្ល់កើត្លឡើង រខ្មងមនិ្លកើត្លឡើង 
ដូលចាន ោះ លលាកលទើបលពាលថា ជាផ្លូវវ ិសថ្ន្ 
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លភាគ្ៈទងំឡាយ ។ បទថា វកិាលវសិិខា 
ចរយិនុ្លយលតា លសចកតីថា ភាពជាអនក 
ព្តាចល់ៅ កនុងចល ល ោះផ្លូវខ្ដលជាវកិាល ។ 
បទថា លៅលមើលមលហាព្សព គឺ្ លៅលមើល 
មលហាព្សព លោយការលមើលរបាជំាលដើម ។ 
បទថា ព្បកបលរឿយៗ នូ្វលសចកតមិីជលព្ចអូស 
អ្ិបាយថា លព្ពាោះភាពជាអនកមវល់ខាវ យ 
កនុងការព្បកបលោយលសចកតីមជិលព្ចអូសផ្លូវ
កាយ ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងកិរយិ 
ព្បកបលរឿយៗ នូ្វការផឹ្កទឹកព្សវងឹ គឺ្សុរា 
និ្ងលមរយ័ ខ្ដលជាលហតុ្ជាទីតាងំថ្ន្លសចកតី 
ព្បមាទលន្ោះ មាន្ ៦ យ៉ា ង គឺ្វ ិសព្ទពយ 
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ខ្ដលលឃើញជាកខ់្សតងមលួន្១ ការរកឲ្យលកើត្ 
ជលមាល ោះ១ លហតុ្ ឲំ្យលកើត្លរាគ្ទងំឡាយ១ 
ការ ឲំ្យមូចល ែ្ ោះ១ ការបង្គែ ញលករ តិ៍ខាែ ស 
១ លហតុ្ជាគំ្រប ់៦ គឺ្ល្វើបញ្ញា ឲ្យមាន្កំមាល ងំ 
ងយ១ ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងការ 
ព្បកបលរឿយៗ នូ្វការផឹ្កទឹកព្សវងឹ គឺ្សុរា 
និ្ងលមរយ័ ខ្ដលជាលហតុ្ជាទីតាងំ ថ្ន្ 
លសចកតីព្បមាទ ៦ យ៉ា ងលន្ោះឯង ។ 

ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ ព្ទងត់ាងំមាតិ្កាបទ 
របស់ផ្លូវថ្ន្លសចកតីវ ិស ៦ ព្បការ យ៉ា ង 
លន្ោះលហើយ កាលព្ទងខ់្ចកមាតិ្កាបទទងំ 
ល ោះ កនុងឥឡូវលន្ោះ លទើបព្តាស់ថា មាន ល 
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គ្ហបតី្បុព្ត្ លទស ៦ ព្បការលន្ោះឯង ដូលចនោះ 
ជាលដើម ។ 

កនុងបទទងំល ោះ បទថា ខ្ដលមលួន្លឃើញ-
បាន្ គឺ្ ការរស់លៅកនុងលលាកលន្ោះខ្ដលមលួន្ 
គ្បបលីឃើញ ។ បទថា ្ន្ជានិ្ ខ្ព្បថា វ ិស 
ព្ទពយ ។ បទថា បងាជលមាល ោះ លសចកតីថា បងា 
ការល ល្ ោះលោយវាចា និ្ងការល ល្ ោះលោយ 
ថ្ដជាលដើម ។ បទថា ទឹកព្សវងឹជាលហតុ្ឲ្យ 
លកើត្ថ្ន្លរាគ្ទងំឡាយ  លសចកតីថា ទឹកព្ស-
វងឹ ជាខ្ដន្ថ្ន្លរាគ្ទងំល ោះ មាន្លរាគ្ខ្េនក 
ជាលដើម ។ បទថា ទឹកព្សវងឹជាលហតុ្ឲ្យមូច-
ល ែ្ ោះ លសចកតីថាលព្ពាោះជន្ផឹ្កទឹកព្សវងឹ 
លហើយ រខ្មងព្បហារសូមបមីាតាបិតាបាន្ 
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រខ្មងលពាលពាកយខ្ដលមនិ្គ្រួលពាល សូមប ី
ដថ្ទលព្ចើន្លទៀត្រខ្មងល្វើវត្ថុខ្ដលមនិ្គ្រួល្វើ 
លោយលហតុ្លន្ោះជន្ទងំឡាយ ដល់ការតិ្ោះ-
លដៀលមលោះ ោកល់ទសមលោះ កាត្អ់វយវៈមាន្ 
ថ្ដនិ្ងលជើងជាលដើមមលោះ ដល់ភាពជាអនកមូច 
លករ តិ៍ល ែ្ ោះកនុងលលាកលន្ោះមលោះ កនុងលលាកខាង 
មុមមលោះ ។  

លោយព្បការដូលចនោះ សុរាល ោះលទើបល ែ្ ោះ 
ថា ជាលហតុ្មូចល ែ្ ោះរបស់ជន្ទងំល ោះ ។ 

បទថា ទឹកព្សវងឹជាលហតុ្មនិ្ដឹងលករ តិ៍-
ខាែ ស់ លសចកតីថា លព្ពាោះទឹកព្សវងឹ រខ្មង 
ញុំងលករ តិ៍ខាែ ស់ខ្ដលគ្ួរលាក ់ គ្ួរបិទបាងំឲ្យ 
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កលព្មើកឲ្យវ ិស លព្ពាោះដូលចាន ោះលលាកលទើប 
លពាលថា ញុំងហិរឲិ្យកលព្មើកដូលចនោះ ។ មយួ 
លទៀត្ អនកព្សវងឹព្ស្ដលបើកអវយវៈល ោះៗ 
លហើយព្តាចល់ៅបាន្ ។ លោយលហតុ្ល ោះ 
សុរាល ោះលលាកលទើបលពាលថា ជាលហតុ្មនិ្ 
ដឹងលករ តិ៍ខាែ ស់ លព្ពាោះល្វើហិរឲិ្យកលព្មើក ។  
បទថា ទឹកព្សវងឹជាលហតុ្ឲ្យបញ្ញា ទុពវល 
លសចកតីថា ទឹកព្សវងឹរខ្មងល្វើលសចកតីដឹងថា 
សត្វមាន្កមែជារបស់មលួន្ឲ្យលមាយចុោះដូច 
បញ្ញា  របស់ព្ពោះស្ដគ្ត្លត្ថរដូលចាន ោះ លព្ពាោះ 
ដូលចាន ោះ លលាកលទើបលពាលថាទឹកព្សវងឹជា 
លហតុ្ឲ្យបញ្ញា ទុពវល ។ ខ្ត្ទឹកព្សវងឹ មនិ្ 
អាចល្វើឲ្យអនកបាន្មគ្គបបញ្ញា ទុពវលបាន្ ។ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

លព្ពាោះសុរាល ោះ រខ្មងមនិ្ចូលលៅខាងកនុង 
មាត្រ់បស់លលាកខ្ដលសលព្មចមគ្គលហើយ ។ 
បទថា ឆដឋំ បទំ ខ្ព្បថា លហតុ្ជាគ្ព្មប ់៦ ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងការព្បកប 
លរឿយៗ នូ្វការលដើរលៅតាមព្ចកលែកមុស 
កាលលន្ោះមាន្ ៦យ៉ា ង គឺ្អនកល ោះល ែ្ ោះថា 
មនិ្ព្គ្បព់្គ្ងមនិ្រកាមលួន្១ អនកល ោះល ែ្ ោះ 
ថា មនិ្ព្គ្បព់្គ្ងមនិ្រកាកូន្ព្បពន្ធ១ អនក 
ល ោះល ែ្ ោះថា មនិ្ព្គ្បព់្គ្ងមនិ្រកាព្ទពយ 
សមបត្តិ១ លសចកតីរលងាៀសខ្ត្ងលកើត្មាន្កនុង 
កខ្ន្លង(ខ្ដលមលួន្លៅដល់)ល ោះៗ១ ពាកយ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

មនិ្ពិត្ខ្ត្ងធាល កម់កព្តូ្វលលើបុគ្គលល ោះ(4)១ 

បុគ្គលល ោះល ែ្ ោះថា បំលពញនូ្វ្មជ៌ាទុកខ 
លព្ចើន្១ ។  មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុង 
ការព្បកបលរឿយ ៗ នូ្វកិរយិព្តាចល់ៅតាម 
ព្ចកលែកមុសកាលមាន្៦យ៉ា ងលន្ោះឯង ។ 

បទថា ល ែ្ ោះថាមនិ្ព្គ្បព់្គ្ងមនិ្រកាមលួន្ 
អ្ិបាយថា លព្ពាោះបុគ្គល ព្តាចល់ៅមុស 
កាល  រខ្មងជាន្ដ់ងគត្និ់្ងប ល ជាលដើមមលោះ 
ជបួពស់មលោះ យកខជាលដើមមលោះ សូមបសីព្តូ្វដឹង 
ថានឹ្ងលៅកាន្ទី់ល ោះៗ កឯ៏បចាបម់លួន្ ឬ 
សមាល ប ់ ។ លោយលហតុ្លន្ោះលទើបល ែ្ ោះថា 
                                                           
4
 រខ្មងព្ត្ូវលគ្លចាទបង្គា ចក់នុងអំលពើខ្ដលមលួន្មនិ្បាន្ល វ្ើលស្ដោះ 
លព្ពាោះជាន្ោ់ន្លចារ ។ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

មនិ្ឃុពំ្គ្ងមនិ្រកាមលួន្ ។ សូមបបុីព្ត្និ្ង 
េរយិគិ្ត្ថា បិតារបស់លយើង ស្ដវ មរីបស់ 
លយើង ព្តាចក់នុងលពលយបនឹ់្ងលពាលលៅងវី 
ដល់មលួន្លយើងដូលចនោះ ។ លោយលហតុ្លន្ោះ 
សូមបបុីព្ត្្ីតា សូមបេីរយិរបស់លគ្ ល្វើកិចច 
្ុរៈលព្ៅព្សុកព្តាចល់ៅកនុងលពលយប ់ ក ៏
រខ្មងដល់លសចកតីវ ិស ។ សូមបបុីព្ត្ 
េរយិរបស់លគ្កល៏ ែ្ ោះថា ជាអនកមនិ្ព្គ្ប-់
ព្គ្ងមលួន្ មនិ្រកាមលួន្ លោយអាការយ៉ា ងលន្ោះ 
។ បទថា ព្ទពយសមបត្តិ លសចកតីថា ពកួលចារ 
ដឹងលសចកតីខ្ដលបរវិារជន្ព្ពមលោយបុព្ត្ 
េរយិល ោះ ព្តាចក់នុងលពលយបនឹ់្ងចូលលៅ 
កាន្ផ់្ទោះខ្ដលគាែ ន្មនុ្សស  យំករបស់ខ្ដល 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ព្តូ្វការលៅ ។ លោយអាការយ៉ា ងលន្ោះ 
ល ែ្ ោះថា មនិ្ព្គ្បព់្គ្ង មនិ្រកាព្ទពយ 
សមបត្តិ ។ បទថា ខ្ដលគ្រួរលងាៀស លសចកតីថា 
ជាអនកខ្ដលគ្រួរលងាៀសថា អនកលន្ោះនឹ្ងជាអនក 
ល្វើសូមបកីនុងកមែដល៏ាមកខ្ដលអនកដថ្ទល្វើ ។ 
កាលលពាលពាកយថា បុគ្គលលៅលោយទវ រផ្ទោះ 

របស់អនកណាៗ លចារកមែ ឬបរទរកិកមែ(5) 

ការព្គ្បសងាត្ណ់ាខ្ដលអនកដថ្ទល្វើទុកកនុង
ទីល ោះ កមែល ោះខ្ដលថាបុគ្គលលន្ោះល្វើកមែ 
ល ោះ សូមបមីនិ្ពិត្មនិ្មាន្ ករ៏ខ្មងព្បាកដ 
គឺ្ រខ្មងតាងំលៅកនុងបុគ្គលល ោះ ។ បទថា 

                                                           
5
 អនកលព្ត្ចអរចលំពាោះលហើយកនុងគ្ឺកលិលស អនកនូ្វព្បពន្ធថ្ន្អនកដថ្ទ 
។ 
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ការលដើរកនុងលវលាយប ់ ជាលហតុ្ថ្ន្ទុកខលព្ចើន្ 
លសចកតីថា ន្រណាៗមនិ្អាចលពាលថា ទុកខ 
មាន្ព្បមាណ្ប៉ាុលណ្ណ ោះ លទមន្សសមាន្ព្បមា-
ណ្ប៉ាុលណ្ណ ោះ របស់អនកខ្ដលព្តូ្វលគ្រលងាៀសកនុង 
បុគ្គលដថ្ទល ោះឯង ។ លោយព្បការដូលចនោះ 
អនកលដើរលពលយបល់ ោះ លទើបជាអនកព្បសពវ 
លហតុ្ថ្ន្ទុកខលព្ចើន្ គឺ្ បាន្ទទលួលសចកាីលំ-
បាកលព្ចើន្ ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងការលដើរ  
លមើលខ្លបងមលហាព្សពលន្ោះ ៦ យ៉ា ង គឺ្របា ំ
កនុងទីណា កល៏ៅកនុងទីល ោះ១ ចលព្មៀងកនុងទី 
ណា កល៏ៅកនុងទីល ោះ១ ការព្បគំុ្កនុងទីណា 
កល៏ៅកនុងទីល ោះ១ លគ្ព្បជំុនិ្យយលរឿង 
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លព្ពងឥត្ព្បលយជន្(៍មាន្លរឿងចមាំងថ្ន្ម
ហាភារត្ៈនិ្ងលរឿង ងសិតាជាលដើម)កនុងទី

ណា កល៏ៅកនុងទីល ោះ១ ខ្លបងវាយគ្ង(6) 

កនុងទីណា  កល៏ៅកនុងទីល ោះ១ ខ្លបងវាយ 
រ ត្កនុងទីណា កល៏ៅកនុងទីល ោះ១ ។ មាន ល 
គ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងកិរយិលដើរលមើល 
ខ្លបង មលហាព្សពមាន្ ៦ យ៉ា ងលន្ោះឯង ។  

បទថា របាកំនុងទីណា  លៅកនុងទីល ោះ  
លសចកតីថា របាមំាន្ការរា ំ និ្ងលលាខ ន្ជាលដើម 
មាន្លៅកនុងទីណា លហើយគ្បបលីៅ កនុងព្សុក 
ឬនិ្គ្មខ្ដលមាន្របាលំ ោះ ។ កាលអនកខ្ដល 
លព្ត្ៀមសំពត្ ់ លព្គ្ឿងព្កអូបនិ្ងផ្កា លឈើជា-
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 លបើតាមពយញ្ជន្ៈគ្ួរខ្ព្បថា ខ្លបងលលងទោះថ្ទ គ្ឺលព្ចៀងព្បបថ្ក ។ 
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លដើម កនុងថ្ងងលន្ោះ លោយគិ្ត្ថា ខ្សអកលន្ោះ 
លយើងនិ្ងលៅលមើល ការរារំបស់លគ្ ជាការ 
លចាលការង្គររហូត្អស់មយួថ្ងង ។ រខ្មង 
ព្បាកដកនុងទីល ោះ រហូត្អស់មយួថ្ងងមលោះ ពីរ 
ថ្ងងមលោះ បីថ្ងងមលោះ លោយការលមើល ការរារំបា ំ។ 
កាលអនកលដើរលពលយប ់ សូមបកីារដល់ព្ពម 
លោយលេលៀងជាលដើម កម៏និ្ល្វើការស្ដបលព្ពាោះ 
កាលដល់ការស្ដបលព្ពាោះជាលដើម លភាគ្ៈ 
ទងំឡាយខ្ដលលៅមនិ្ទន្ល់កើត្ រខ្មងមនិ្ 
លកើត្ ។ កាលផ្ទោះមនិ្មាន្មនុ្សស ពកួលចារ 
ដឹងលសចកតីខ្ដលមាច ស់របស់ផ្ទោះលៅខាងលព្ៅ 
រខ្មងលួចរបស់ខ្ដលរព្តូ្វការយកលៅ ។ 
លោយលហតុ្ល ោះ លភាគ្ៈសូមបលីកើត្ដល់លគ្ 
ករ៏ខ្មងវ ិស ។ សូមបកីនុងបទថា ចលព្មៀង 
មាន្កនុងទីណា កល៏ៅកនុងទីល ោះ ជាលដើម 
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កម៏ាន្ន្យ័លន្ោះឯង ។ ការល ើ្វលផ្សងៗ របស់ 
ជន្ទងំល ោះ លលាកលពាលលហើយកនុង ព្ពហែ-
ជាលសូព្ត្ ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងការព្បកប 
លរឿយៗ នូ្វការលលងខ្លបងភាន ល់ ខ្ដលជា 
លហតុ្ ជាទីតាងំថ្ន្លសចកតីព្បមាទ លន្ោះមាន្ 
៦ យ៉ា ង គឺ្បុគ្គលល ោះលបើឈនោះលគ្ ខ្ត្ងបាន្ 
លពៀរ១ លបើចាញ់លគ្ខ្ត្ងលស្ដកស្ដត យព្ទពយ 
សមបត្តិ១ វ ិសព្ទពយសមបត្តិ ខ្ដលលឃើញ 
ជាកខ់្សតងទន្ខ់្េនក១ កាលលបើលៅស្ដលា 
វនិិ្ចឆយ័ លគ្មនិ្លជឿស្ដត បព់ាកយ១ ពកួមតិ្ត 
អាមាត្យ ខ្ត្ងលបាោះបងល់ចាល១ ជាបុគ្គល 
ខ្ដលលគ្មនិ្ព្តូ្វការដណ្ាឹ ង ឬឲ្យកូន្ព្សី 
លព្ពាោះលគ្គិ្ត្ថា បុរសបុគ្គលអនកលលងខ្លបង 
ភាន ល់ មនិ្អាចចិញ្ច ឹមព្បពន្ធបាន្លទ១ ។ 
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មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងការព្បកប 
លរឿយៗ នូ្វការលលងខ្លបងភាន ល់ ខ្ដលជា 
លហតុ្ ជាទីតាងំថ្ន្លសចកតីព្បមាទ លន្ោះមាន្ 
៦យ៉ា ងលន្ោះឯង ។  

បទថា អនកឈនោះ រខ្មងមាន្លពៀរ លសចកតី 
ថា អនកឈនោះរខ្មងកាន្យ់កនូ្វសំពត្ស់្ដដក 
ឬសំពត្ជ់តួ្កាលរបស់អនកដថ្ទ ព្ត្ង ់
កណាត លព្បជំុជន្ លោយគិ្ត្ថាលយើងឈនោះ 
លហើយដូលចនោះ ។ អនកចាញ់រខ្មងចងលពៀរលវរា 
កនុងបុគ្គលល ោះថា លគ្លមើលង្គយលយើង  
កណាា លព្បជំុជន្លណ្ែើ យចុោះ លយើងនឹ្ងឲ្យលម 
លរៀន្លគ្ដូលចនោះ ។ កាលឈនោះយ៉ា ងលន្ោះរខ្មង 
ព្បសពវលពៀរលវរា ។ បទថា អនកចាញ់ លសចកត ី
ថា អនកចាញ់រខ្មងលស្ដកស្ដត យដល់សំពត្ ់
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ជតួ្ សំពត្ស់្ដដក ឬព្ទពយសមបត្តិ មាន្ 
ព្បាកនិ់្ងមាសជាលដើម យ៉ា ងដថ្ទរបស់លគ្ 
ខ្ដលអនកដថ្ទបាន្យកលៅ លគ្រខ្មងលស្ដក 
ស្ដត យ លព្ពាោះព្ទពយល ោះជាលហតុ្ថា ព្ទពយ 
ល ោះ បាន្មាន្លហើយដល់លយើងហន៎ ព្ទពយ 
ល ោះរខ្មងមនិ្មាន្ដល់លយើងហន៎ ដូលចនោះ 
លោយអាការៈយ៉ា ងលន្ោះ អនកចាញ់រខ្មង 
ស្ដត យព្ទពយ បទថា ពាកយនិ្យយរបស់អនក-
លលងខ្លបងភាន ល់ ខ្ដលនិ្យយកនុងទីព្បជំុ 
លគ្មនិ្ស្ដត បម់និ្លជឿ លសចកតីថា កាលលគ្ព្តូ្វ 
សួរលព្ពាោះភាពជាស្ដកសកីនុងទីវនិិ្ចឆយ័ លោយ 
ពាកយមនិ្គ្រួលជឿ ។ ជន្ទងំឡាយ នឹ្ង គំាន  
និ្យយថា អនកលន្ោះជាអនកលលងបាស្ដា លលង 
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ខ្លបងភាន ល់ ពកួលលាកកំុលជឿពាកយនិ្យយ 
របស់លគ្ ។ បទថា ព្ត្វូមតិ្តអាមាត្យលមើល-
ង្គយ លសចកតីថា ពិត្ណាស់ពកួមតិ្តអាមាត្យ 
នឹ្ងនិ្យយចំលពាោះលគ្យ៉ា ងលន្ោះថា សមាល ញ់
សូមបលីលាកកជ៏ាបុព្ត្របស់អនកមាន្ព្ត្កូល
លលងខ្លបងភាន ល់ ជាអនកកាត្ ់ ជាអនក 
ទំលាយព្តាចល់ៅមនិ្សមគ្រួដល់ជាតិ្ និ្ង 
លគាព្ត្របស់លលាក តាងំពីលន្ោះលៅលលាកមនិ្ 
គ្បបលី្វើយ៉ា ងលន្ោះ ។ អនកលលងខ្លបងភាន ល់ 
ល ោះ សូមបពី្តូ្វលគ្លពាលយ៉ា ងលន្ោះ កម៏និ្លជឿ 
លគ្ ។ ប ទ បពី់ល ោះពកួមតិ្តនិ្ងសមាល ញ់ទងំ 
ល ោះមនិ្ឈរ មនិ្អងគុយរមួនិ្ងលគ្ ។ សូមប ី
ពកួលគ្ព្តូ្វសួរលដើមបជីាស្ដកស ី កម៏និ្ព្ពម 
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និ្យយ លព្ពាោះលហតុ្អនកលលងខ្លបងភាន ល់ 
ល ោះ ។ លោយអាការយ៉ា ងលន្ោះ អនកលលង 
ខ្លបងភាន ល់លទើបជាអនកព្តូ្វមតិ្តនិ្ងសមាល ញ់
លមើលង្គយ ។  បទថា អាវាហ និ្ងវវិាហ 
លសចកតីថា អនកព្បាថាន នឹ្ង កូំន្ព្សីលៅពីផ្ទោះ 
របស់លគ្ ល ែ្ ោះថា អាវាហ អនកព្បាថាន នឹ្ងឲ្យ 
កូន្ព្សីលៅកនុងផ្ទោះរបស់លគ្ ល ែ្ ោះថា វវិាហ 
។ បទថា អបបត្តិលតា លហាតិ្ ខ្ព្បថា មនិ្មាន្ 
អនកណាព្បាថាន  ។ បទថា  លំ ទរេរណា-
យ លសចកតីថា អនកលលងខ្លបងភាន ល់ មនិ្ 
អាចនឹ្ងចិញ្ច ឹមេរយិបាន្ ។ លសចកតីថា 
សូមបឲី្យព្សីព្កមុលំៅកនុងផ្ទោះរបស់លគ្ សូមប ី
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មកពីផ្ទោះរបស់លគ្ ពកួលយើងកនឹ៏្ងគ្បបចិីញ្ច ឹម 
រកាបាន្ ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងការលសព 
គ្បនូ់្វបាបមតិ្តលន្ោះ មាន្ ៦ យ៉ា ង គឺ្ពកួជន្ 
ខ្ដលជាអនកលលងខ្លបងភាន ល់១ ជន្ខ្ដលជា 

អនកលលងព្សី(7)១ ជន្ខ្ដលជាអនកលលងផឹ្ក 

សុរា១ ជន្ខ្ដលជាអនកលបាកព្បាស់បលញ្ញឆ ត្ 
អនកដថ្ទ លោយរបស់ខ្កលង១ ជន្ខ្ដលជាអនក 
បំបាត្ព់្បវពាច ន្អ៍នកដថ្ទ កនុងទីចំលពាោះមុម១ 
ជន្ខ្ដលជាអនកឆកដ់លណ្ើត មព្ទពយអនកដថ្ទ១ 
ជន្ទងំល ោះជាមតិ្តជាសំឡាញ់របស់ល ោះ 
                                                           
7
 អនកលលងមាន្៤យ៉ា ង គ្ឺអនកលលងព្សី១ អនកលលងេត្គ១ អនក 

លលងផ្ឹកព្ស្ដ១ អនកលលងលមើមលឈើ មាន្សីុលមើមដឡូំងជាលដើម១ ។ 
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។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសកនុងការលសព 
គ្បនូ់្វបាបមតិ្ត មាន្ ៦ យ៉ា ងលន្ោះឯង ។ 

បទថា ្ុតាត  គឺ្ អនកលលងខ្លបងភាន ល់ ។ 
បទថា លស្ដណាឌ  លសចកតីថា អនកលលងព្សី 
អនកលលងេត្ត អនកផឹ្កព្ស្ដ អនកលលងលមើម 
លឈើ ។ បទថា បិបាស្ដ ខ្ព្បថា អនកផឹ្កព្ស្ដ 
។ បទថា លន្កតិ្កា គឺ្ បលញ្ញឆ ត្លោយរបស់ 
ខ្កលងកាល យ ។ បទថា វពាច និ្កា គឺ្ ជាអនក 
ព្បវពាវ ន្ ៍ លោយការ ព្បវពាវ ន្ចំ៍លពាោះមុម ។ 
បទថា ជាអនកឆកដ់លណ្ើត មព្ទពយរបស់ដថ្ទ 
លសចកតីថា ជាអនកល ើ្វការង្គររមួនិ្ងអនកខ្ដល 
លៅកនុងអាគារជាមយួគាន ជាលដើម ។ បទថា 
ពកួល ោះជាមតិ្តរបស់លគ្ គឺ្ លគ្មនិ្លព្ត្កអរ 
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នឹ្ងអនកដថ្ទខ្ដលជាមនុ្សសលអចូលលៅរក 
មតិ្តលាមកទងំល ោះខ្ត្មា៉ាង ដូចព្ជូកខ្ដល 
លគ្ព្បោបល់ោយរបស់ព្កអូប និ្ងផ្កា លឈើ 
ជាលដើម លហើយឲ្យលដកលលើទីលដកយ៉ា ងលអ ក ៏
លៅចូលលៅកាន្រ់ល ត្ លាមកដូលចនោះ លព្ពាោះ 
ដូលចាន ោះ អនកលសពគ្បម់តិ្តអាព្កករ់ខ្មងចូល 
ដល់លសចកតីវ ិសជាលព្ចើន្ ទងំកនុងេពលន្ោះ 
និ្ងេពមុម ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសថ្ន្ការព្បកប 
លរឿយៗនូ្វលសចកតីមជិលលន្ោះមាន្ ៦យ៉ា ង គឺ្ 
មនិ្ល្វើការង្គរលោយអាងថា ព្ត្ជាកណ់ាស់ 
១ មនិ្ល្វើការង្គរលោយអាងថា លៅត ណាស់ 
១ មនិ្ល្វើការង្គរលោយអាងថា លាង ចណាស់ 
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១ មនិ្ល្វើការង្គរលោយអាងថា ព្ពឹកណាស់ 
១ មនិ្ល្វើការង្គរលោយអាងថា លានល ន្ណាស់ 
១ មនិ្ល្វើការង្គរលោយអាងថា លព្សក 
ណាស់១ កាលលបើជន្អនកមជិលព្ចអូសល ោះ 
លព្ចើន្លោយលពាលអាងកិចចយ៉ា ងលន្ោះ លភាគ្ៈ 
ទងំឡាយខ្ដលមនិ្ទន្ល់កើត្ កខ៏ាន្លកើត្ 
លឡើងផ្ង លភាគ្ៈទងំឡាយខ្ដលលកើត្លឡើង 
លហើយ កដ៏ល់នូ្វលសចកតីលរចរលឹលៅវញិផ្ង 
។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ លទសថ្ន្ការព្បកប 
លរឿយៗនូ្វលសចកតីមជិលលន្ោះមាន្ ៦យ៉ា ងលន្ោះ 
ឯង ។ ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទងប់ាន្សខ្មតង 
្មល៌ន្ោះលហើយ ព្ពោះសុគ្ត្ជាស្ដស្ដត  លុោះ 
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សខ្មតង្មល៌ន្ោះលហើយ ព្ទងស់ខ្មតងគាថាពន័្ធ 
លន្ោះត្លៅលទៀត្ថា ៖ 

លហាតិ្ បាន្សខា  ម លហាតិ្ សមែយិ 
សមែលិយ លយ ច អលត្ថសុ ជាលត្សុ 
សហាលយ លហាតិ្ ស្ដសខា ។ 

ឧសសូរលសយា បរទរលសវ  លវរបបសំលគា ច 
អន្ត្ថតា ច បាបា ច មតិាត  សុកទរយិតា ច 
ឯលត្ឆឋា  បុរសំិ ្ំសយន្តិ ។ បាបមលិតាត  
បាបសលខា បាបអាចារលគាចលរា  អស្ដែ  
លលាកា បរមាែ  ច ឧេយ ្ំសលត្ ន្លរា ។ 
អកខតិ្ថិលយ វារុណី្ ន្ចចគី្តំ្ ទិវាលស្ដបប ំ
បារចិរយិ ំអកាលល បាបា ច មតិាត  

សុកទរយិតា ច ឯលត្ឆឋា  បុរសំិ ្ំសយន្ត ិ



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  56 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

។ អលកខហ ិទិពវន្តិ សុរ ំបិវន្ត ិយន្តតិ្ថលិយ 
បាណ្សមា បលរសំ និ្ហនី្លសវ ីន្ ច វុឌឍលិសវ ី
និ្ហយីតិ្ កាឡបលកខវ ចន្ទមិា ។ លយ វារុណិ្ 
អ្ល  អេចិឆល  បិបាលស្ដសិ អត្ថបាគ្លតា  
ឧទកមវិ ឥណំ្ វគិាហតិ្ អាកុលំ កាហតិ្ 
មិបបមត្តល  ។ ន្ ទិវាសុបបសីលលន្ 

រត្តនុិ្ោឋ ន្លទសស ិ និ្ចចំ មលត្តន្ លស្ដលណ្ឌ ន្ 
សកាា  អាវសិតំុ្ ឃរ ំ។ អតិ្សីតំ្ អតិ្ឧណ្ែំ  
អតិ្ស្ដយមទំិ អហុ ឥតិ្ វសិសដឋកមែលន្ត អតាថ  
អលចចន្តិ មាណ្លវ ។ លយ ច សីត្ញ្ច  ឧណ្ែ ញ្ច  
តិ្ណា េលិយា ន្ មញ្ា តិ្ ករ ំបុរសិកិចាច និ្ 

លស្ដ សុខា ន្ វហិាយតី្តិ្ ។ 
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បុគ្គលមលោះ ជាមតិ្តសំឡាញ់បាន្ខ្ត្កនុង 
លរាងសុរាកម៏ាន្ បុគ្គលមលោះថា សំឡាញ់ៗខ្ត្ 
លៅចំលពាោះមុមកម៏ាន្ បុគ្គលណា កាលលបើ 
ព្បលយជន្(៍មលួន្)លកើត្លឡើង លទើបល្វើជា 
សំឡាញ់បុគ្គលល ោះមកជាសំឡាញ់នឹ្ងមលួន្
កម៏ាន្ ។ កិរយិលដកដល់ថ្ងង១ ល្វើលសវន្កិចច 
នឹ្ងព្បពន្ធអនកដថ្ទ១ ភាវៈជាអនកមាន្លពៀរ 
លព្ចើន្១ ភាវៈជាអនកល្វើអំលពើឥត្ព្បលយជន្១៍ 
បាបមតិ្ត១ ភាវៈជាអនកកំណាញ់សវិត្ស្ដវ ញ 
១ លហតុ្ទងំ ៦នុ្ោ៎ះ រខ្មងបំផ្កល ញ់បុរស(ឲ្យ-
វ ិស) ។ ន្រជន្ខ្ដលមាន្មតិ្តអាព្កកម់ាន្ 
សំឡាញ់អាព្កក ់ មាន្មារយទនឹ្ងលគាចរ 
អាព្កក ់ ខ្ត្ងវ ិសចាកលលាកទងំពីរ គឺ្ 
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លលាកលន្ោះ និ្ងលលាកខាងមុម ។ ខ្លបង 
ភាន ល់ ខ្លបងព្សី និ្ងខ្លបងសុរា១ របានិំ្ង 
ចលព្មៀង១ ការលដកថ្ងង១ ការឲ្យលគ្បំលរ ើមលួន្ 
កនុងកាលមនិ្គ្រួ១ ពួកមតិ្តអាព្កក ់១ ភាវៈជា 
អនកមាន្លសចកតីកំណាញ់សវិត្ស្ដវ ញ១ លហតុ្ 
ទងំ៦ លន្ោះខ្ត្ងបំផ្កល ញបុរសវ ិស ។ ពកួ 
ជន្ខ្ដលលលងខ្លបងភាន ល់ ផឹ្កសុរា ល្វើ 
លសវន្កិចចនឹ្ងព្សី ខ្ដលលសែើលោយជីវតិ្របស់ 
បុរសដថ្ទ លសពគ្បនឹ់្ងបុគ្គលលថាកទប 
(ខាត្លកខណ៍្) មនិ្លសពគ្បនឹ់្ងបុគ្ាលខ្ដល 
មាន្លសចកតីចំលរ ើន្ (ព្គ្បល់កខណ៍្)យសរបស់ 
ពកួជន្ល ោះខ្ត្ងស្ដបសូន្យដូចព្ពោះចន្ចខាង
រល ច ។ ជន្ខ្ដលជាអនកផឹ្កសុរា ជាអនក 
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មសត្ព់្ទពយ ជាអនកឥត្មាន្កងវល់លោយការ-
ង្គរចិញ្ច ឹមជីវតិ្មាន្ខ្ត្ព្សវងឹជានិ្ចច ព្បាស 
ចាកលសចកតីចំលរ ើន្ លិចចុោះកនុងបំណុ្ល ដូចដំុ 
ងែលិចចុោះលៅកនុងទឹក បុគ្គលល ោះ ខ្ត្ងល្វើ 
ការង្គរឲ្យវកឹវរដល់មលួន្លោយឆ្លប ់។ បុគ្គល 
លដកកនុងលវលាថ្ងងជាព្បព្កតី្ មនិ្លព្កាកលឡើង 
ពីយបជ់ាព្បព្កតី្ ជាអនកព្សវងឹជានិ្ចច ជាអនក 
លលងខ្លបង មនិ្អាចនឹ្ងព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះ 
សខ្មបងបាន្ ។ ព្បលយជន្ទ៍ងំឡាយ ខ្ត្ង 
កន្លងហួសមនុ្សសខ្ដលលោះបងល់ចាលនូ្វ 
ការង្គរ លោយលពាលអាងថា លវលាលន្ោះ 
ព្ត្ជាកណ់ាស់ លៅត ណាស់ លាង ចណាស់ ។ 
ជន្ណាមយួល្វើនូ្វកិចចការ របស់បុរស មនិ្ 
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លអើលពើនូ្វព្ត្ជាកនិ់្ងលៅត ថ្ព្កខ្លងជាងលៅែ  
(លៅលទៀត្)ជន្ល ោះ រខ្មងមនិ្ស្ដបសូន្យ 
ចាកលសចកាីសុមលឡើយ ។ 

បទថា អាងថា ព្ត្ជាកល់ពកមនិ្ល្វើការង្គរ 
លសចកតីថា ពកួមនុ្សសលព្កាកលឡើងពីព្ពឹក 
ព្ពលឹមនិ្យយថា មាន លអនកដច៏លព្មើន្ មក 
លៅល្វើការង្គរជាមយួគាន ចុោះ អនកមជិលព្ចអូស 
នឹ្ងនិ្យយថា លៅព្ត្ជាកណ់ាស់ឆអឹងនិ្ង 
ខ្បក ពកួអនក គំាន លៅចុោះ លយើងនឹ្ងលៅជា 
ខាងលព្កាយ លហើយអងគុយអាងំលេលើង ។ 
មនុ្សសទងំល ោះ កល៏ៅល្វើការង្គរ ។ ការង្គរ 
របស់អនកមជិលព្ចអូសរខ្មងមនិ្វ ិស ។ 
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សូមបកីនុងបទទងំឡាយថា លៅត លពក កម៏ាន្ 
ន្យ័លន្ោះឯង ។ 

បទថា ល ែ្ ោះថា មតិ្តផឹ្កព្ស្ដកម៏ាន្ 
លសចកតីថា បុគ្គលមលោះជាមតិ្តសមាល ញ់គាន បាន្ 
ខ្ត្កនុងពាងព្ស្ដ ខ្ដលជាកខ្ន្លងផឹ្កនុ្ោ៎ះឯង ។ 
បាឋៈថា បន្នសខា ដូលចនោះ កម៏ាន្ ។ លសចកតី 
ដូចគាន  ។  

បទថា មតិ្តលពាលខ្ត្មាត្ថ់ា មតិ្តៗ  កម៏ាន្ 
លសចកតីថា អនកមលោះនិ្យយថា សមាល ញ់ 
សមាល ញ់ជាសមាល ញ់ចំលពាោះមុមប៉ាុលណាណ ោះ 
កំបាងំមុមដូចជាសព្តូ្វ រខ្មងខ្សវងរកឱ-
កាសខ្ត្មា៉ាង ។ បទថា កាលព្បលយជន្-៍
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ទងំឡាយលកើត្លឡើង លសចកតីថា កាលកិចច 
ខ្បបល ោះលកើត្លឡើងលហើយ ។ បទថា លវរបប-
សលង្គគ  ខ្ព្បថា លព្ចើន្លោយលពៀរលវរា ។ 
បទថា អន្ត្ថតា ខ្ព្បថា ល្វើលសចកតីវ ិស ។ 
បទថា ភាពជាអនកកំណាញ់សវិត្ លសចកតីថា 
ភាពជាអនកកំណាញ់សវិត្ស្ដវ ញ គឺ្ ភាពជា 
អនកកំណាញ់ខាល ងំ ។ បទថា លិចចុោះកនុង 
បំណុ្ល ដូចដំុងែលិចចុោះកនុងទឹក ដូលចាន ោះ 
លសចកតីថា លគ្លិចចុោះកាន្បំ់ណុ្ល ដូចដំុងែ 
លិចចុោះកនុងទឹក ដូលចាន ោះ ។ បទថា ្ុញព្ទន្ ់
កនុងការលព្កាកលឡើងលពលយប ់ គឺ្ មនិ្លព្កាក 
លឡើងកនុងលពលយបជ់ាព្បព្កតី្ ។   
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បទថា  អាងថាលាង ចលពក គឺ្ លគ្លពាល 
យ៉ា ងលន្ោះថា លវលាលន្ោះលាង ចណាស់លហើយ 
មនិ្ល្វើការង្គរ ។ បទថា លោះបងក់ារង្គរ គឺ្ 
និ្យយយ៉ា ងលន្ោះលហើយ មនិ្ល្វើការង្គរ ។ 

បទថា ព្បលយជន្រ៍ខ្មងកន្លងហសួ-
មាណ្ពទងំឡាយ លសចកតីថា ព្បលយជន្-៍
ទងំឡាយ រខ្មងកន្លងហួសបុគ្គលខ្បបលន្ោះ 
គឺ្ មនិ្តាងំលៅកនុងបុគ្គលទងំល ោះ ។ 

បទថា តិ្ណាណ  េលិយា ខ្ព្បថា ថ្ព្កខ្លង 
ជាងលៅែ  ។ បទថា លគ្រខ្មងវ ិសចាក-
លសចកតសុីម លសចកតីថា បុរសល ោះរខ្មងមនិ្ 
លោះបងល់សចកតីសុម រខ្មងជាអនកសមបូរណ៍្ 
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លោយលសចកតីសុមខ្ត្មា៉ាង ។ ព្ពោះមាន្ព្ពោះ-
ភាគ្ ព្ទងស់ខ្មាង លសចកតីលន្ោះ លោយកថា 
មគ្គលន្ោះ ។ អនកព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះមនិ្គ្ួរល្វើកមែលន្ោះ 
ល ែ្ ោះលសចកតីចលព្មើន្រខ្មងមនិ្មាន្ដល់អនក
ល្វើ អនកល្វើ រខ្មងបាន្ទទលួការតិ្ោះលដៀល 
ខ្ត្មា៉ាង ទងំកនុងលលាកលន្ោះ និ្ងលលាកខាង 
មុម ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ អនកព្តូ្វស្ដគ ល់ពួក 
មនុ្សសខ្ដលមនិ្ខ្មន្ជាមតិ្ត ព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្ត 
បលម ៤ពួកលន្ោះគឺ្ អនកព្តូ្វស្ដគ ល់មនុ្សសខ្ដល 
គិ្ត្យកខ្ត្ព្បលយជន្ម៍លួន្ថា មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្ត 
ព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្តបលម ១ អនកព្តូ្វស្ដគ ល់មនុ្សស 
លអខ្ត្សមាថីា មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្ត ព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្ត 
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ជាមតិ្តបលម១ អនកព្តូ្វស្ដគ ល់មនុ្សសខ្ដល 
និ្យយចាកប់លណាត យឲ្យគាបចិ់ត្តថា មនិ្ 
ខ្មន្ជាមតិ្តព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្តបលម១ អនកព្តូ្វ 
ស្ដគ ល់មនុ្សសជាសំឡាញ់ កនុងការវ ិស 
លភាគ្ៈទងំឡាយថា មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្ត ព្គាន្ ់
ខ្ត្ជាមតិ្តបលម១ ។ 

ឥឡូវលន្ោះព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្លដើមបពី្ទង ់
សខ្មាងដល់អនកមនិ្ខ្មន្មតិ្ត ជាមតិ្តបលម ជា 
ជន្ពាលថាបុគ្គលណាល្វើយ៉ា ងលន្ោះ លសចកតី 
វ ិសរខ្មងលកើត្លឡើងដល់បុគ្គលល ោះ ឬ 
េយ័យ៉ា ងដថ្ទៗ អន្តរាយណាៗ ឧបសគ្គ 
ណាៗ ទងំអស់ល ោះ រខ្មងលកើត្លឡើង 
លព្ពាោះអាព្ស័យបុគ្គលពាល លព្ពាោះដូលចាន ោះមនិ្ 
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គ្រួលសពគ្បបុ់គ្គលពាលខ្បបល ោះដូលចនោះលទើប
ព្តាស់ពាកយជាលដើមថា បុគ្គលមនិ្ខ្មន្មតិ្ត 
មាន្ ៤ ពកួទងំលន្ោះ ដូលចនោះ ។ កនុងបទទងំ 
ល ោះ បទថា អនកគិ្ត្ខ្ត្ព្បលយជន្ម៍លួន្ 
លសចកតីថា មលួន្ឯងមាន្ថ្ដទលទមកលហើយ ក ៏
 យំកចំខ្ណ្ករបស់យ៉ា ងណាមយួលៅ ។ 
បទថា លអខ្ត្សមា ី លសចកតីថា ដូចជាអនកឲ្យ 
ល្វើព្តឹ្មខ្ត្ពាកយនិ្យយប៉ាុលណាណ ោះ ។ បទថា 
អនកខ្អបអប គឺ្ រខ្មងនិ្យយចាកប់លណាត យ 
។ បទថា អនក កំនុងផ្លូវវ ិស គឺ្ ជាមតិ្ត កនុង 
ផ្លូវវ ិសថ្ន្លភាគ្ៈទងំឡាយ ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មនុ្សសគិ្ត្យកខ្ត្ព្ប-
លយជន្ម៍លួន្ មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្ត ព្គាន្ខ់្ត្ជាមនិ្ 
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បលម(ល ោះ)អនកព្តូ្វស្ដគ ល់លោយស្ដថ ន្៤យ៉ា ង 
គឺ្មតិ្តគិ្ត្យកខ្ត្ព្បលយជន្ម៍លួន្១ មតិ្តព្បាថាន  
យករបស់លព្ចើន្លោយ(ឲ្យ)របស់តិ្ចត្ួច១ 
ទល់ខ្ត្មាន្េយ័លទើបជយួ ល្វើកិចចរបស់មតិ្ត១ 
លសពគ្បម់តិ្តលព្ពាោះលហតុ្ខ្ត្ព្បលយជន្១៍ ។ 
មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តគិ្ត្យកខ្ត្ព្បលយជ-
ន្ម៍លួន្ មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្តលទ ព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្តបលម 
អនកព្តូ្វស្ដគ ល់លោយស្ដថ ន្៤យ៉ា ងលន្ោះឯង ។ 

ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ ព្ទងស់ខ្មាងដល់អនក 
ខ្ដលមនិ្ខ្មន្មតិ្ត ៤ពកួ យ៉ា ងលន្ោះលហើយ 
កាលនឹ្ងព្ទងខ់្ចកលហតុ្មយួៗ កនុងអនកខ្ដល 
មនិ្ខ្មន្មតិ្តល ោះ លោយលហតុ្ ៤ យ៉ា ងលទើប 
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ព្តាស់ពាកយជាលដើមថា មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ 
លោយឋាន្ៈ ៤ យ៉ា ង ដូលចនោះ ។ 

កនុងបទទងំឡាយល ោះ បទថា ជាអនកគិ្ត្ 
ខ្ត្ព្បលយជន្ម៍លួន្ លសចកតីថា ជាអនក លំៅ 
លោយចំខ្ណ្កខ្ត្មយួប៉ាុលណាណ ោះ ។ លសចកតីថា 
ជាអនកមាន្ថ្ដទលទមកកាន្ផ់្ទោះរបស់សមាល ញ់ 
លហើយនិ្យយដល់គុ្ណ្របស់សំពត្ស់្ដដក
ខ្ដលមលួន្លសលៀកជាលដើម ។ មតិ្តគិ្ត្ខ្ត្ព្ប-
លយជន្ម៍លួន្ល ោះ និ្យយថា«ខ្ន្ស៎មាល ញ់ 
អនកល ោះ រខ្មងលពាលដល់គុ្ណ្របស់សំពត្ ់
ផ្កទ ងំលន្ោះនឹ្ងលលាក» ដូលចនោះ លហើយលសលៀក 
សំពត្ផ់្កទ ងំដថ្ទឲ្យផ្កទ ងំល ោះលៅ ។ បទថា 
ឲ្យរបស់តិ្ចគិ្ត្យករបស់លព្ចើន្ គឺ្ ឲ្យរបស់ 
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ណាមយួខ្ត្បន្តិចបន្តួច លហើយព្បាថាន របស់ 
លព្ចើន្ពីលគ្ ។ បទថា កាលមាន្េយ័ រខ្មងល្វើ 
កិចច លសចកតីថា កាលេយ័លកើត្លឡើងដល់មលួន្ 
រខ្មងល្វើកិចចល ោះៗ ដូចជាទសៈរបស់លគ្, 
មតិ្តគិ្ត្យកខ្ត្ព្បលយជន្ម៍លួន្លន្ោះ មនិ្ល្វើកនុង 
កាលទងំពងួ កាលេយ័លកើត្លឡើង លទើបល្វើ 
មនិ្ល្វើលោយលសចកតីព្សឡាញ់ លព្ពាោះដូលចាន ោះ 
លទើបល ែ្ ោះថា មនុ្សសមនិ្ខ្មន្ជាមតិ្ត ។ បទ 
ថា លសពគ្បម់តិ្ត លព្ពាោះលឃើញដល់ព្បលយជន្ ៍
លសចកតីថា មនិ្លសពគ្ប ់ លោយអំណាចជា 
មតិ្តដជិ៏ត្ដិត្, ព្បាថាន ព្បលយជន្រ៍បស់មលួន្ខ្ត្ 
មា៉ាង លទើបលសពគ្ប ់។ 
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បុគ្គលមនិ្ខ្មន្ជាមតិ្តមាន្ ៤ពកួ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តលអខ្ត្សមត ី មនិ្ 
ខ្មន្ជាមតិ្តលទ ព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្តបលម អនកព្តូ្វ 
ស្ដគ ល់លោយស្ដថ ន្ ៤ គឺ្មតិ្តទទួលរាកទ់ក ់
លោយរបស់ខ្ដលកន្លងលហើយ ១ ទទលួរាក ់
ទកល់ោយរបស់ខ្ដលមនិ្ទន្ម់ាន្មក ១ 
សលក្តង្គគ ោះលោយអំលពើឥត្ព្បលយជន្ ៏កាលកិចច 
ទងំឡាយ លកើត្លឡើងភាល ម ៗ កសំ៏ខ្ដងអាង 

របស់មូចខាត្(8) ១ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្ត 

លអខ្ត្សំដី មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្តលទ ព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្ត 

                                                           
8
 ពឹងការអវីមនិ្បាន្ លបើព្ត្ូវពងឹរកអវីៗ កព៏្បាបថ់ារបស់ល ោះ មូច 
លន្ោះបាត្ល់ ោះជាលដើម ។  
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បលម អនកព្តូ្វស្ដគ ល់លោយស្ដថ ន្ ៤ យ៉ា ងលន្ោះ 
ឯង ។ 

បទថា អាងយករបស់ខ្ដលកន្លងលហើយ 
មកព្បាព្ស័យ លសចកតីថា មតិ្តលអខ្ត្សំដី 
រខ្មងសលក្តង្គគ ោះលោយវត្ថុខ្ដលកន្លងលហើយ 
យ៉ា ងលន្ោះថា កាលសំឡាញ់មក កាលលវលា 
លន្ោះលលាកមនិ្មក លវលាលន្ោះ ព្សូវរបស់ពកួ 
លយើងសលព្មចលរៀបរយ ពកួលយើងតាងំព្សូវ 
ស្ដលី ព្សូវដំលណ្ើ ប និ្ងពូជជាលដើមជាលព្ចើន្ 
លហើយអងគុយលមើលផ្លូវ ខ្ត្ថ្ងងលន្ោះអស់លៅទងំ 
អស់លហើយ ដូលចនោះ ។ បទថា អាងវត្ថុខ្ដល-
លៅមនិ្ទន្ម់ាន្ មកព្បាព្ស័យ លសចកតីថា 
មតិ្តលអខ្ត្សមា ី រខ្មងសលក្តង្គគ ោះលោយវត្ថុខ្ដល 
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លៅមនិ្ទន្ម់កដល់ យ៉ា ងលន្ោះថា កនុងថ្ងង 
លន្ោះព្សូវរបស់លយើងនឹ្ងជាទីរកីរាយចិត្ត 
កាលលយើងល្វើការសលក្តង្គគ ោះលោយព្សូវ មាន្ 
ព្សូវស្ដលីជាលដើម ជាការមាន្ផ្លបរបូិណ៌្ 
លហើយ លយើងនឹ្ងអាចលដើមបលី្វើការសលក្តង្គគ ោះ 
ដល់ពួកលលាកបាន្ដូលចនោះ ។ បទថា មតិ្តលអ -
ខ្ត្សមា ី សលក្តង្គគ ោះលោយវត្ថុខ្ដលរកព្បលយជ-
ន្ម៍និ្បាន្ លសចកតីថា មតិ្តលអខ្ត្សមា ី អងគុយ 
លលើដំរ ី ឬលលើមនងលសោះ ព្គាលឃើញសំឡាញ់ 
លហើយ លពាលថាសំឡាញ់លអើយ សំឡាញ់ចូរ 
មកអងគុយកនុងទីលន្ោះចុោះ មតិ្តលអខ្ត្សំដីលសលៀក 
សំពត្ស់្ដដកផ្កទ ងំខ្ដលលអ លហើយលពាលថា 
សំពត្ផ់្កទ ងំលន្ោះ សមគ្ួរដល់សំឡាញ់របស់ 
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លយើងពិត្ហន៎ ខ្ត្លយើងមនិ្មាន្សំពត្ផ់្កទ ងំ 
ដថ្ទ ។ យ៉ា ងលន្ោះ ល ែ្ ោះថា សលក្តង្គគ ោះលោយ 
វត្ថុមនិ្មាន្ព្បលយជន្ ៍ ។ បទថា កាលកិចច-
ទងំឡាយលកើត្លឡើង សខ្មតងការមូចខាត្ 
ពឹងមនិ្បាន្ លសចកតីថា កាលមាន្អនកលពាល 
ថា ម្ុ ំព្តូ្វការរលទោះ មតិ្តលអខ្ត្សំដី លពាល 
ពាកយជាលដើមថា  ស្ដត យណាស់ កងរ់លទោះ 
លលល រលទោះបាកល់ហើយ ។  

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តនិ្យយចាក ់
បលណាត យឲ្យគាបចិ់ត្ត មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្តលទ 
ព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្តបលម អនកព្តូ្វស្ដគ ល់លោយ 
ស្ដថ ន្៤យ៉ា ង គឺ្លបើមតិ្តនិ្យយអាព្កក ់ ក ៏
យល់ព្ពមតាម១ មតិ្តល្វើអំលពើលអកយ៏ល់ព្ពម 
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តាម១ ពណ៌្ គុ្ណ្មតិ្ត ខ្ត្កនុងទីចំលពាោះមុម 
១ លពាលលទសមតិ្ត កនុងទីកំបាងំមុម១ ។ 
មាន លគ្ហបតី្បុត្ត មតិ្តនិ្យយចាក ់
បលណាត យឲ្យគាបចិ់ត្ត មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្តលទ 
ព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្តបលម អនកព្តូ្វស្ដគ ល់លោយ 
ស្ដថ ន្ ៤យ៉ា ងលន្ោះឯង ។ 

បទថា មតិ្តខ្អបអប តាមចិត្តមតិ្តឲ្យល្វើ 
អាព្កក ់ លសចកតីថា កាលសំឡាញ់និ្យយ 
ថា ពកួលយើងនឹ្ងល្វើបាណាតិ្បាត្ជាលដើម 
យ៉ា ងណាមយួ មតិ្តខ្អបអប កយ៏ល់ព្ពម 
តាមចិត្តមតិ្ត លោយពាកយថា “លអលហើយ 
សំឡាញ់ល្វើចុោះ” ។ សូមបកីនុងការល្វើលអ ក ៏
មាន្ន្យ័លន្ោះឯង ។ 
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មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មនុ្សសជាសំឡាញ់ 
កនុងផ្លូវវ ិស មនិ្ខ្មន្ជាមតិ្តលទ ព្គាន្ខ់្ត្ជា 
មតិ្តបលម អនកព្តូ្វស្ដគ ល់លោយស្ដថ ន្៤យ៉ា ង គឺ្ 
ជាសំឡាញ់កនុងកិរយិព្បកបលរឿយៗ នូ្វការ 
ផឹ្កទឹកព្សវងឹ គឺ្សុរាលមរយ័ខ្ដលជាទីតាងំ 
ថ្ន្លសចកតីព្បមាទ១ ជាសំឡាញ់កនុងកិរយិ 
ព្បកបលរឿយៗ នូ្វការព្តាចល់ៅតាមព្ចកលែក 
មុសកាល១ ជាសំឡាញ់កនុងកិរយិលដើរលមើល 
ខ្លបងមលហាព្សព១ ជាសំឡាញ់កនុងកិរយិ 
ព្បកបលរឿយៗ នូ្វខ្លបងភាន ល់ខ្ដលជាលហតុ្ 
ជាទីតាងំថ្ន្លសចកតីព្បមាទ១ ។ មាន លគ្ហ-
បតី្បុព្ត្មនុ្សសជាសំឡាញ់កនុងផ្លូវវ ិសមនិ្
ខ្មន្ជាមតិ្តលទព្គាន្ខ់្ត្ជាមតិ្តបលម  អនកព្តូ្វ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ស្ដគ ល់លោយស្ដថ ន្៤យ៉ា ងលន្ោះឯង ។  ព្ពោះ-
មាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទងប់ាន្សំខ្ដងលសចកាីលន្ោះ 
លុោះព្ពោះសុគ្ត្ជាស្ដស្ដា សំខ្ដងលសចកាីលន្ោះ
លហើយ លទើបព្ទងសំ់ខ្ដងពាកយគាថាពន័្ធ 
ត្លៅលទៀត្ថា៖ 

អញ្ាទត្ថុហលរា មលិតាត  លយ ច មលិតាត  វចីបរលមា 
អនុ្បបយិញ្ច  លយ អាហុ អបាលយសុ ច លយ 
សខា ឯលត្ អមលិត្ត ចតាត លរា ឥតិ្ វញិ្ញា យ 
បណ្ឌិ លតា អារកា បរវិលជជយយ មគ្គំ បដិេយ ំ

យថាតិ្ ។ 

បុគ្គលខ្ដលជាមតិ្ត គិ្ត្យកខ្ត្ព្បលយជន្ ៍
មលួន្ ១ បុគ្គលខ្ដលជាមតិ្តលអខ្ត្សំដី១ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

បុគ្គលខ្ដលនិ្យយចាកប់លណាា យឲ្យគាបចិ់
ត្ត១ បុគ្គលខ្ដលជាសំឡាញ់កនុងផ្លូវវ ិស១ 
បណ្ឌិ ត្ដឹងថាបុគ្គលទងំ ៤ ពកួនុ្ោ៎ះមនិ្ខ្មន្ 
ជាមតិ្តលហើយ គ្បបលីចៀសវាងឲ្យឆ្លង យ ដូចជា 
អនកដំលណ្ើ រលចៀសវាងផ្លូវខ្ដលព្បកបលោយ 
េយ័ដូលចនោះ ។ 

បទថា ជាសំឡាញ់ លសចកតីថា កាល 
សំឡាញ់និ្យយថា ជន្ទងំឡាយ គំាន  
ផឹ្កព្ស្ដកនុងទីឯលណាោះ លលាកចូរមក លយើង 
នឹ្ងលៅកនុងទីល ោះ អនកបបលួកនុងផ្លូវវ ិស 
ទទលួថា លអលហើយ លហើយកល៏ៅ ។ កនុងបទ 
ទងំពងួ កម៏ាន្ន្យ័លន្ោះ ។ បទថា បណ្ឌិ ត្ 



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  78 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ដឹងចាស់យ៉ា ងលន្ោះលហើយ លសចកតីថា ដឹង 
យ៉ា ងលន្ោះថា ពួកលន្ោះមតិ្តបលម ដូលចនោះ ។ 

មតិ្ត ៤ពកួមាន្ស ត ន្លអ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មនុ្សស៤ពកួលន្ោះ អនក 
ព្តូ្វដឹងថាជាមតិ្តមាន្ស ត ន្លអ គឺ្មតិ្តមាន្ 
ឧបការៈ អនកព្តូ្វដឹងថាជាមតិ្តមាន្ស ត ន្លអ 
១ មតិ្តរមួសុមទុកខ អនកព្តូ្វដឹងថាជាមតិ្តមាន្ 
ស ត ន្លអ១ មតិ្តព្បាបព់្បលយជន្ ៍ អនកព្តូ្វ 
ដឹងថាជាមតិ្តមាន្ស ត ន្លអ១ មតិ្តមាន្ 
លសចកតីឈឆឺ្លអ ល អនកព្តូ្វដឹងថាជាមតិ្តមាន្ 
ស ត ន្លអ១ ។ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ ព្គាព្ទងស់ខ្មតងមតិ្ត 
អាព្កក ់ មនិ្គ្រួលសពគ្បយ់៉ា ងលន្ោះលហើយ 
កាលនឹ្ងព្ទងស់ខ្មតងមតិ្តលអ គ្រួលសពគ្បក់នុង 
ឥឡូវលន្ោះ លទើបព្តាស់ពាកយជាលដើមថា មាន ល 
គ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តលអមាន្ ៤ពកួទងំលន្ោះលទៀត្ 
។ 

កនុងបទទងំពងួ បទថា សុហទ ខ្ព្បថា 
មតិ្តមាន្ចិត្តលអ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តមាន្ឧបការៈ ជា 
មតិ្តមាន្ស ត ន្លអ អនកព្តូ្វដឹងលោយស្ដថ ន្ 
៤យ៉ា ង គឺ្ រកាមតិ្តខ្ដលល្វសព្បខ្ហស១ 
រកាសមបត្តិរបស់មតិ្តខ្ដលល្វសព្បខ្ហស១ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ជាទីពឹងពំ កថ់្ន្មតិ្តខ្ដលមាន្លសចកតីេតិ្ 
េយ័១ កាលលបើកិចចខ្ដលព្តូ្វល្វើលកើត្លឡើង 
លហើយ ខ្ត្ងជួយ ផ្តល់លភាគ្ៈជាលទវគុ្ណ្ជាង 
ព្ទពយខ្ដលមតិ្តព្តូ្វការល ោះ១ ។ មាន លគ្ហ-
បតី្បុព្ត្ មតិ្តមាន្ឧបការៈ ជាមតិ្តមាន្ 
ស ត ន្លអ អនកព្តូ្វដឹងលោយស្ដថ ន្ ៤យ៉ា ង 
លន្ោះឯង ។ 

បទថា រកាមតិ្តខ្ដលព្បមាទលហើយ 
លសចកតីថា មតិ្តមាន្ឧបការៈ លឃើញសំឡាញ់ 
ផឹ្កទឹកព្សវងឹលហើយលដកព្ត្ងក់ណាត លព្សុក 
ព្ត្ងទ់វ រព្សុក ព្ត្ងផ់្លូវ គិ្ត្ថា កាលសំឡា-
ញ់លដកយ៉ា ងលន្ោះ ន្រណាៗ គ្បបលួីចសូមប ី
សំពត្ល់សលៀក និ្ងសំពត្ដ់ណ្ត ប ់ ដូលចនោះ លទើប 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

អងគុយជិត្សំឡាញ់ កាលសំឡាញ់ភ្ាកក់ ៏ ំ
លៅ ។ បទថា រកាព្ទពយរបស់មតិ្តខ្ដល 
ព្បមាទ លសចកតីថា មតិ្តមាន្ឧបការៈគិ្ត្ថា 
សំឡាញ់លៅខាងលព្ៅ ឬផឹ្កព្ស្ដព្សវងឹ ផ្ទោះ 
មនិ្មាន្អនកចា ំន្រណាៗ នឹ្ងគ្បបលួីចរបស់ 
ណាមយួលៅ ដូលចនោះ លទើបចូលលៅកាន្ផ់្ទោះ 
ការពារព្ទពយរបស់សំឡាញ់ល ោះ ។ បទថា 
កាលមាន្េយ័កជ៏ាទីពឹងរបស់មតិ្តបាន្ 
លសចកតីថា កាលេយ័ណាមយួលកើត្លឡើង 
មតិ្តមាន្ឧបការៈលពាលថា កំុខាល ច កាល 
សំឡាញ់ដូចលយើងលៅមាន្ លលាកនឹ្ងខាល ចអវី 
លហើយកមាច ត្េ់យ័ល ោះលចញលៅ ជាទីពឹង 
ពាកប់ាន្ ។ បទថា ផ្តល់ព្ទពយឲ្យលទវគុ្ណ្ 



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  82 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

លសចកតីថា កាលកិចចខ្ដលគ្រួល្វើលកើត្លឡើង 
មតិ្តមាន្ឧបការៈលឃើញសំឡាញ់មករកមលួន្
លហើយ សួរថា លព្ពាោះលហតុ្អវីលលាកលទើបមក 
។ មាន្ការង្គរកនុងរាជព្ត្កូល ។ លលាកគ្រួ 
នឹ្ងបាន្អវី សូម ១កហបណ្ៈ ។ ្មែតាការ- 
ង្គរកនុងព្កុង នឹ្ងមនិ្សលព្មចព្តឹ្មខ្ត្មយួ 
កហបណ្ៈ លលាកចូរយក ២កហបណ្ៈចុោះ 
។ លគ្ឲ្យ ២ដងតាមខ្ដលនិ្យយ ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តរមួសុមទុកខ ជាមតិ្ត 
មាន្ស ត ន្លអ អនកព្តូ្វដឹងលោយស្ដថ ន្ ៤ 
យ៉ា ង គឺ្ ព្បាបនូ់្វអាងកំ៌បាងំរបស់មលួន្ដល់ 
មតិ្ត១ ជួយ បិទបាងំនូ្វអាងកំ៌បាងំរបស់មតិ្ត១ 
មនិ្លបាោះបងគ់ាន  កនុងព្គាមាន្វបិត្តិ សូមបជីីវតិ្ 
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ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

កហ៏ា ន្លោះបង ់លដើមបពី្បលយជន្ដ៍ល់មតិ្ត(ស ូ 
បតូរជីវតិ្) ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តរមួសុម 
ទុកខ ជាមតិ្តមាន្ស ត ន្លអ អនកព្តូ្វដឹងលោយ 
ស្ដថ ន្ ៤យ៉ា ងលន្ោះឯង ។ 

បទថា ព្បាបអ់ាងកំ៌បាងំដល់មតិ្ត លសចកត ី
ថា មនិ្ព្បាបល់រឿងខ្ដលគ្ួរបិទបាងំ លសចកតី 
កំបាងំរបស់មលួន្ដល់អនកដថ្ទ លហើយព្បាប ់
ដល់សមាល ញ់ប៉ាុលណាណ ោះ ។ បទថា បិទបាងំ 
អាងកំ៌បាងំរបស់មតិ្ត លសចកតីថា មតិ្តមាន្ឧប-
ការៈ រខ្មងរកាលសចកតីកំបាងំខ្ដលសំឡាញ់ 
លពាល ខ្ដលអនកដថ្ទមនិ្ដឹង ។ បទថា មនិ្ 
លោះបងគ់ាន កនុងកាលមាន្អន្តរាយ លសចកតីថា 
កាលេយ័លកើត្លឡើង មតិ្តមាន្ឧបការៈ រខ្មង 
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មនិ្លោះបងលចាល ។ បទថា សូមបជីីវតិ្ ក ៏
លោះបងល់ដើមបពី្បលយជន្ដ៍ល់មតិ្ត លសចកតីថា 
សូមបជីីវតិ្របស់មលួន្ កជ៏ារបស់មតិ្តរមួសុមរមួ 
ទុកខ លោះបងល់ដើមបពី្បលយជន្ដ៍ល់សំឡាញ់ 
បាន្ មតិ្តរមួសុមរមួទុកខ មនិ្គិ្ត្ដល់ជីវតិ្ 
របស់មលួន្ ល្វើការង្គរឲ្យដល់សំឡាញ់ខ្ត្ 
មា៉ាង ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តព្បាបព់្បលយជន្ ៍
ជាមតិ្តមាន្ស ត ន្លអ អនកព្តូ្វដឹងលោយ 
ស្ដថ ន្ ៤យ៉ា ង គឺ្ ហាមមតិ្តឲ្យលានល ត្ចាកអំលពើ 
អាព្កក១់ ដឹក ឲំ្យមតិ្តតំ្កល់លៅខ្ត្កនុងអំលពើ 
លអ១ ឲ្យបាន្ឮពាកយខ្ដលមនិ្ធាល បប់ាន្ឮ១ 
ព្បាបផ់្លូវឋាន្សួគ្១៌ ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ 
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មតិ្តព្បាបព់្បលយជន្ ៍ ជាមតិ្តមាន្ស ត ន្លអ 
អនកព្តូ្វដឹងលោយស្ដថ ន្ ៤លន្ោះឯង ។ 

បទថា មតិ្តហាមលសចកតអីាព្កក ់ លសចកត ី
ថា មតិ្តខ្ណ្ ពំ្បលយជន្ ៍ រខ្មងហាមថា 
កាលលយើងលឃើញលលាកនឹ្ងមនិ្បាន្ល្វើយ៉ា ង
លន្ោះ លលាកកំុល្វើលពៀរលវរាទងំ៥ អកុសល
កមែបង១០លឡើយ ។ បទថា ឲ្យតាងំលៅកនុង 
លសចកាលីអ លសចកាីថា មតិ្តខ្ណ្ ពំ្បលយជន្ ៍
រខ្មងឲ្យព្បកបលសចកាីលអ យ៉ា ងលន្ោះថា 
លលាកចូរព្បព្ពឹត្តលៅកនុងកមែលអ កនុងសរណ្ៈ 
៣ កនុងសីល ៥ កនុង កុសលកមែបង ១០ 
លលាកចូរឲ្យទន្ ចូរល្វើបុណ្យ ចូរស្ដា ប់្ ម ៌
ដូលចនោះ ។ បទថា ឲ្យស្ដា បព់ាកយខ្ដលមនិ្ធាល ប ់
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ស្ដា ប ់គឺ្ ឲ្យស្ដា បព់ាកយខ្ដលលអិត្លអន្ ់ល្វើឲ្យ 
ឆ្លល ត្កនុងវត្ថុមនិ្ធាល បប់ាន្ស្ដា ប ់ ។ បទថា 
ព្បាបផ់្លូវសួគ្ ៌ លសចកតីថា មតិ្តខ្ណ្ ពំ្បលយ 
ជន្ ៍ រខ្មងព្បាបផ់្លូវសួគ្ ៌ យ៉ា ងលន្ោះថា ជន្ 
ទងំឡាយ ល្វើកមែលន្ោះ រខ្មងលកើត្កនុងឋាន្ 
សួគ្ ៌។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តមាន្លសចកតីឈ ឺ
ឆ្លអ ល ជាមតិ្តមាន្ស ត ន្លអ អនកព្តូ្វដឹង
លោយស្ដថ ន្ ៤ យ៉ា ងគឺ្ ជយួ ព្ពួយចិត្តពី 
លព្ពាោះមតិ្តបាន្លសចកាីវ ិស ១ ជួយ លព្ត្កអរ 
លព្ពាោះមតិ្តបាន្លសចកាីចលព្មើន្១ ទទឹងទស់ 
នឹ្ងមនុ្សសខ្ដលលពាលលទសមតិ្ត១ សរលសើរ 
ខ្ត្មនុ្សសខ្ដលពណ៌្ គុ្ណ្មតិ្ត១ ។ 
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មាន លគ្ហបតិ្បុព្ត្ មតិ្តមាន្លសចកតីឈឆឺ្លអ ល 
ជាមតិ្តមាន្ស ត ន្លអ អនកព្តូ្វដឹងលោយ 
ស្ដថ ន្៤ យ៉ា ងលន្ោះឯង ។  ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ 
ព្ទងប់ាន្សខ្មាងលសចកាីលន្ោះ លុោះព្ពោះសុគ្ត្ 
ជាស្ដស្ដា សំខ្ដងលសចកាីលន្ោះលហើយ លទើប 
ព្ទងសំ់ខ្ដងពាកយគាថាពន័្ធ ត្លៅលទៀត្ថា៖ 

ឧបកាលរា ច លយ មលិតាត  សុមទុលកាខ  ច លយ 
សខា អត្ថកាខ យ ីច លយ មលិតាត  លយ ច 

មតិ្តនុ្កមបលកា ។ ឯលត្បិ មលិត្ត ចតាត លរា ឥតិ្ 
វញិ្ញា យ បណ្ឌិ លតា សកាចចំ បយរូិបាលសយយ 

មាតា បុត្តំវ ឱរសំ ។ បណ្ឌិ លតា 
សីលសមបល ន  ជលំ អគ្គវី ភាសតិ្ លភាលគ្ 
សំហរមាន្សស េមរលសសវ ឥរយីលតា ។ 
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លភាគា សន្នចិយ ំយន្ត ិវមែលិកាវូបចីយតិ្ ឯវ ំ
លភាលគ្ សមាហរតិាវ  អលមលតាត  កុលល គិ្ហ ី។ 
ចតុ្ធា វេិលជ លភាលគ្ សលវ មតិាត និ្ គ្ន្ថតិ្ 
ឯលកន្ លភាលគ្ េុលញ្ជយយ ទវហី ីកមែ ំ

បលយជលយ ចតុ្ត្ថញ្ច  និ្ធាលបយយ អាបទសុ 
េវសសតី្តិ្ ។ 

មតិ្តខ្ដលមាន្ឧបការៈ សំឡាញ់ខ្ដលរមួ 
សុមទុកខ មតិ្តខ្ដលព្បាបព់្បលយជន្ ៍ មតិ្ត 
ខ្ដលមាន្លសចកតីឈឆឺ្លអ ល បណ្ឌិ ត្ស្ដគ ល់ 
ជាកនូ់្វបុគ្គលទងំ ៤ ពួកនុ្ោ៎ះថា ជាមតិ្តខ្មន្ 
ខ្ទន្ លហើយគ្បបចូីលលៅអងគុយជិត្សនិត្ 
ស្ដន ល ដូចជាមាតានិ្ងបុព្ត្ខ្ដលលកើត្ពីព្ទង ់
។ ជនកព្បាជប្របូិរណ៌្លោយសីល ខ្ត្ងរុង 
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លរឿងដូចជាលេលើងខ្ដលេលដូឺលចាន ោះឯង កាល 
បុគ្គលសន្សពំ្ទពយ រខ្មងល្វើព្ទពយឲ្យជាគំ្ន្រ 
ដូចជាឃែុ ំដូលចាន ោះឯង ។ លភាគ្ៈទងំឡាយ 
ខ្ត្ងដល់នូ្វការពូន្ជាគំ្ន្រ ដូចជាដំបូក 
ខ្ដលកលណ្ត ៀរ-កពូន្ដូលចាន ោះឯង ។ ព្គ្ហសថ 
កនុងព្ត្កូលបាន្សន្សលំភាគ្ៈទងំឡាយយ៉ា ង
លន្ោះលហើយ លទើបអាង (តាងំមលួន្) កុលបុព្ត្ 
ខ្ដលខ្ចកលភាគ្ៈទងំឡាយជា ៤ ចំខ្ណ្ក 
គឺ្បរលិភាគ្លភាគ្ៈទងំឡាយ ១ ចំខ្ណ្ក 
ព្បកបការង្គរពីរចំខ្ណ្ក ទងំតំ្កល់ទុកនូ្វ 
ចំខ្ណ្កទី៤លោយខ្ព្កងមាន្អន្តរាយទងំ
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ឡាយ(លៅខាងមុម) កុលបុព្ត្ល ោះលទើប 

ល ែ្ ោះថា ចងបាចម់តិ្តទងំឡាយបាន្(9)។ 

បទថា  មតិ្តមាន្លសចកតីព្សឡាញ់ មនិ្ 
លព្ត្ចអរកនុងលសចកតវី ិសរបស់មតិ្ត លសចកត ី
ថា មតិ្តមាន្លសចកតីព្សឡាញ់លពញចិត្ត 
លឃើញឬបាន្ឮ លសចកតីវ ិសខ្បបល ោះ 
របស់បុព្ត្េរយិ ឬរបស់បរវិារជន្ លព្ពាោះ 
លសចកតីវ ិស គឺ្ លព្ពាោះលសចកតីមនិ្ចលព្មើន្ 
របស់មតិ្ត រខ្មងមនិ្លព្ត្ចអរ គឺ្ មនិ្លពញចិត្ត 
។ បទថា លោយលសចកតចីលព្មើន្ លសចកតីថា 
កលាណ្មតិ្ត ព្បាថាន លឃើញ ឬបាន្ឮ 
                                                           
9
 ពឹងការអវីមនិ្បាន្ លបើព្ត្ូវពងឹរកអវីៗ កព៏្បាបថ់ារបស់ល ោះ មូច 
លន្ោះបាត្ល់ ោះជាលដើម ។  
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លសចកតីសមបូរណ៍្របស់ព្សូវជាលដើម ឬការ 
បាន្ភាពជា្ំ លព្ពាោះលសចកតីចលព្មើន្របស់ 
សំឡាញ់ខ្បបល ោះ រខ្មងលព្ត្កអរលពញចិត្ត 
។ បទថា ហាមអនកខ្ដលតិ្ោះលដៀលមតិ្ត 
លសចកតីថា កាលមាន្អនកនិ្យយថា អនក 
ឯលណាោះរូបអាព្កក ់ មនិ្គ្ួរព្ជោះថាល  មាន្ជាតិ្ 
អាព្កក ់ ឬជាអនកព្ទុសសីល ដូលចនោះ កលា-
ណ្មតិ្ត រខ្មងហាមអនកដថ្ទ ខ្ដលលពាលតិ្ោះ-
លដៀលសំឡាញ់របស់មលួន្ លោយពាកយទងំ-
ឡាយជាលដើមថា លលាកកំុនិ្យយយ៉ា ងលន្ោះ 
លគ្មាន្រូបលអ គ្រួព្ជោះថាល  មាន្ជាតិ្លអ និ្ង 
ដល់ព្ពមលោយសីល ។ បទថា សរលសើរអនក 
ខ្ដលសរលសើរមតិ្ត លសចកតថីា កាលមាន្អនក 
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និ្យយថា អនកល ែ្ ោះឯលណាោះ មាន្រូបលអ 
គ្រួព្ជោះថាល  មាន្ជាតិ្លអ ដល់ព្ពមលោយសីល 
មតិ្តជាទីព្សឡាញ់ រខ្មងសរលសើរអនកដថ្ទ 
ខ្ដលនិ្យយសរលសើរសំឡាញ់របស់មលួន្ 
យ៉ា ងលន្ោះថា លលាកនិ្យយលអ លលាក 
និ្យយពាកយយ៉ា ងលន្ោះ លអលហើយ បុរសលន្ោះ 
មាន្រូបលអ គ្រួព្ជោះថាល  មាន្ជាតិ្លអ ដល់ព្ពម 
លហើយលោយសីល ។ 

បទថា បណ្ឌិ ត្បរបូិរណ៍្លោយសីល 
រខ្មងរុងលរឿង េលសឺ្ដវ ងដូចេល ឺ លសចកតីថា រខ្មង 
រុងលរឿងដូចលេលើង ខ្ដលេលលឺលើកំពូលេនកំនុង 
លពលយប ់។ បទថា កាលបុគ្គលសន្សពំ្ទពយ 
លសចកតីថា កាលបុគ្គលមនិ្លបៀត្លបៀន្មលួន្មលោះ 
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អនកដថ្ទមលោះ របួរមួលភាគ្ៈលោយ្មល៌សែើ គឺ្ 
ល្វើឲ្យជាគំ្ន្រ ។ បទថា ដូចឃែុលំ្វើសំបុក 
លសចកតីថា ល្វើលភាគ្ៈឲ្យជាគំ្ន្រ្ំតាមលំោប ់
ដូចសត្វឃែុ ំមនិ្ទំលាយពណ៌្ និ្ងកលិន្របស់ 
ផ្កា លឈើ  លំកសរលោយមាត្ម់លោះ លោយស្ដល ប 
ទងំពីរមលោះ លហើយល្វើសំបុកព្បមាណ្ប៉ាុន្កង ់
រងលោយលំោប ់ ។ បទថា លភាគ្ៈទងំឡា-
យរខ្មងដល់នូ្វការកពូន្ លសចកតីថា លភាគ្ៈ 
ទងំឡាយរបស់លគ្ រខ្មងដល់នូ្វការកពូន្ 
ជាគំ្ន្រ ។ យ៉ា ងណា ។ ដូចដំបូកខ្ដល 
កលណ្ត ៀលទងំឡាយ កលឡើងលោយលំោប ់
។ លោយលហតុ្ល ោះ លលាកលទើបលពាលថា 
ដូចជាដំបូកខ្ដលកលណ្ត ៀលកពូន្ ។ 
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អ្ិបាយថា លភាគ្ៈទងំឡាយ រខ្មងដល់ 
នូ្វការកពូន្ជាគំ្ន្រ ដូចដំបូកខ្ដល 
កលណ្ត ៀល-កពូន្ ដូលចាន ោះ ។ បទថា សមាហ-
រតិាវ  លសចកតីថា របួរមួលហើយ ។ បទថា ជាអនក 
អាច លសចកតីថា ព្គ្ហសថជាអនកមាន្សភាព 
សមរមយ ឬជាអនកមាន្សមត្ថភាព ឬជាអនក 
ព្បាថាន លដើមបកីារលៅព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះ ។ 
ឥឡូវលន្ោះ ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្កាលនឹ្ងព្ទង ់
ព្បទន្ព្ពោះឱវាទ លោយព្បការដល់អនកខ្ដល 
លៅព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះ លទើបព្តាស់ពាកយជាលដើមថា 
កុលបុព្ត្អនកព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះ គ្បបខី្ចកលភាគ្ៈ 
ទងំឡាយ ៤ ចំខ្ណ្ក ដូលចនោះ ។ 
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កនុងបទទងំល ោះ បទថា លគ្ល ោះឯង 
រខ្មងចងមតិ្តទុកបាន្ លសចកតីថា អនកព្គ្ប-់
ព្គ្ងផ្ទោះល ោះកាលខ្បងខ្ចកលភាគ្ៈយ៉ា ងលន្ោះ 
ល ែ្ ោះថា រខ្មងចងមតិ្តទុកបាន្ គឺ្ តាងំទុក 
នូ្វការមនិ្ខ្បកគាន  ។ អនកខ្ដលមាន្លភាគ្ៈ 
រខ្មងអាចទំ កទំ់ន្ងមតិ្តទុកបាន្ អនកលព្ៅ 
ពីល ោះ មនិ្អាច ។ បទថា គ្បបបីរលិភាគ្ 
លភាគ្ៈមយួចំខ្ណ្ក លសចកតីថា គ្បបបីរលិភាគ្ 
លភាគ្ៈមយួចំខ្ណ្ក ។ បទថា គ្បបពី្បកប -
ការង្គរពីរចំខ្ណ្ក លសចកតីថា គ្បបពី្បកបការ 
ង្គរ មាន្កសិកមែ និ្ងពាណិ្ជជកមែជាលដើម 
ពីរចំខ្ណ្ក ។ បទថា គ្បបរីកា គឺ្ គ្បបរីកា 
ចំខ្ណ្កទីបនួ្ទុក ។ បទថា និ្ងមាន្កនុង 
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លពលអន្តរាយ លសចកតីថា លព្ពាោះការង្គរល ោះ 
រខ្មងមនិ្ព្បព្ពឹត្តលៅដូចជាថ្ងងមយួ រហូត្ 
អស់កាលរបស់ព្ត្កូលទងំឡាយ ។ ព្គាមលោះ 
សូមបអីន្តរាយ ករ៏ខ្មងលកើត្លឡើងបាន្ លោយ 
អំណាចរាជេយ័ជាលដើម ។ លព្ពាោះដូលចាន ោះ 
លភាគ្ៈនឹ្ងមាន្កនុងលពលអន្តរាយទងំឡាយ 
លកើត្លឡើងយ៉ា ងលន្ោះ លព្ពាោះដូលចាន ោះ ព្ពោះមាន្-
ព្ពោះភាគ្លទើបព្តាស់ថា អនកព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះគ្បប ី
រកាចំខ្ណ្កមយួទុក ដូលចនោះ ។ កក៏នុងចំខ្ណ្-
កទងំឡាយ ៤ លន្ោះ គ្បបរីកាចំខ្ណ្កណា 
ៗ ទុកបំលពញកុសល ។ កាន្យ់កចំខ្ណ្ក 
ខ្ដលលលាកលពាលកនុងបទថា លភាលគ្ 
េុលញ្ជយយ ។ គ្រួកាន្យ់កពីចំខ្ណ្កល ោះ 
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បរចិាច គ្ទន្ដល់េកិខុទងំឡាយមលោះ ដល់ 
មនុ្សសកំព្ពា និ្ងអនកល្វើដំលណ្ើ រជាលដើមមលោះ 
គ្រួឲ្យរង្គវ ន្ដ់ល់ជាងតំ្មាញ និ្ងអនកលការ 
កាត្ជ់ាលដើមមលោះ ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ អរយិស្ដវក័ បិទបាងំ 
ទិសទងំ ៦ ដូចលមតច ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ 
អនកព្តូ្វដឹងទិសទងំ ៦ដូលចនោះ គឺ្មាតាបិតា 
អនកព្តូ្វដឹងថា ទិសខាងលកើត្១ អាចារយអនក 
ព្តូ្វដឹងថា ទិសខាងត្បូង១ កូន្និ្ងព្បពន្ធ 
អនកព្តូ្វដឹងថា ទិសខាងលិច ១ មតិ្តអាមាត្យ 
អនកព្តូ្វដឹងថាទិសខាងលជើង១ ទសៈនិ្ង 
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កមែករ(10) អនកព្តូ្វដឹងថា ទិសខាងលព្កាម១ 

សមណ្ៈព្ពាហែណ៍្ អនកព្តូ្វដឹងថា ទិសខាង 
លលើ ១ ។ 

លោយកថាមគ្គ ព្តឹ្មខ្ត្ប៉ាុលណាណ ោះ ព្ពោះមាន្ 
ព្ពោះភាគ្ព្ទងព់្បទន្ព្ពោះឱវាទលដើមបលីវៀរ្ម៌
ខ្ដលគ្ួលវៀរ និ្ងលដើមបលីសព្មខ៌្ដលមនិ្គ្រួ 
លសពថាមាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ អរយិស្ដវក័លោះ 
អកុសល លោយលហតុ្ទងំឡាយ ៤ 
លវៀរផ្លូវវ ិសថ្ន្លភាគ្ៈទងំឡាយលោយ 
លហតុ្ទងំឡាយ ៦ លសពគ្បម់តិ្ត១៦ពកួ 
លៅព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះ ល្វើការចិញ្ច ឹមរកាេរយិ 
                                                           
10

 ពឹងការអវីមនិ្បាន្ លបើព្ត្ូវពងឹរកអវីៗ កព៏្បាបថ់ារបស់ល ោះ មូច 
លន្ោះបាត្ល់ ោះជាលដើម ។  
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រខ្មងរស់លៅលោយអាជីវៈខ្ដលជា្ម ៌រខ្មង 
រុងលរឿងដូចគំ្ន្រលេលើងកនុងចល ល ោះលទវតា និ្ង 
មនុ្សសទងំឡាយ ឥឡូវលន្ោះ កាលនឹ្ងព្ទង ់
សខ្មាងទិស ៦ ខ្ដលគ្ួរន្មស្ដា រលទើបព្តាស់ 
ពាកយជាលដើមថា មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ កអ៏រយិ-
ស្ដវក័ជាអនកបិទបាងំទិសទងំ ៦ ដូចលមាច 
។ 

កនុងបទទងំល ោះ បទថា ព្ពោះអរយិស្ដវក័ 
ជាអនកបិទបាងំទិសទងំ ៦ លសចកាីថា ព្ពោះ -
មាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទងល់ៅ ដូចេយ័ខ្ដលមកពី 
ទិសទងំ ៦ រខ្មងមនិ្មកដល់ ជាខ្ដន្លកសម 
ព្បាសចាកេយ័ លទើបព្តាស់ថា អរយិស្ដវក 
ជាអនកបិទបាងំទិសទងំ ៦ ដូលចនោះ ។ 
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កនុងបទទងំឡាយជាលដើមថា មាតាបិតាជា 
ទិសខាងលកើត្ ដូលចនោះ គឺ្គ្បបពី្ជាបថា មាតា 
បិតាជាទិសខាងលកើត្លព្ពាោះជាអនកមាន្ឧប-
ការៈមុន្, អាចារយជាទិសខាងត្បូង លព្ពាោះជា 
អនកគ្រួដល់ទកខិណា, បុត្តេរយិជាទិសខាង 
លិច លោយអំណាចជាបត់ាមមកជាខាង 
លព្កាយ, មតិ្តសមាល ញ់ជាទិសខាងលជើង លព្ពាោះ 
សូមបកុីលបុព្ត្ល ោះអាព្ស័យមតិ្ត និ្ង 
សមាល ញ់លទើបឆលងផុ្ត្ទុកខពិលសសល ោះៗ, 
ទសៈ និ្ងកមែករ ជាទិសខាងលព្កាម លោយ 
អំណាចតាងំលៅលទៀបលជើង, សមណ្ព្ពាហែ-
ណ៍្ជាទិសខាងលលើ លព្ពាោះភាពជាអនកតាងំ 
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លៅកនុងខាងលលើ លោយគុ្ណ្្មទ៌ងំឡាយ 
។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មាតាបិតាជាទិសខាង 
លកើត្ កូន្ព្តូ្វទំនុ្កបំរុង លោយស្ដថ ន្ទងំ -
ឡាយ ៥យ៉ា ង គឺ្ព្តូ្វតាងំចិត្តថា អាតាែ អញ 
មាតាបិតាបាន្ចិញ្ច ឹមរកាមកលហើយនឹ្ងចិញ្ច ឹ
មមាតាបិតាវញិ ១ នឹ្ងជួយ ល្វើការង្គររបស់ 
មាតាបិតា ១ ទងំត្មាល់វងសព្ត្កូល ១ 
ព្បតិ្បត្តិឲ្យជាអនកសមគ្រួទទលួព្ទពយមត្ក៌
បាន្ ១ មយួលទៀត្ឧទទិសទកខិណាទន្ដល់ 
មាតាបិតាខ្ដលល្វើកាលកិរយិលៅកាន្ប់រ-
លលាកលហើយ ១  ។  មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ 
មាតាបិតាជាទិសខាងលកើត្ខ្ដលកូន្ទំនុ្កបំរុ
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ងលោយស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ងលន្ោះឯងលហើយ រខ្មង 
អនុ្លព្គាោះកូន្ លោយស្ដថ ន្ទងំឡាយ ៥ 
យ៉ា ងវញិដូលចនោះ គឺ្ ហាមលានត្កូ់ន្ចាកអំលពើ 
អាព្កក ់១ ឲ្យកូន្ត្មាល់លៅខ្ត្កនុងអំលពើលអ ១ 
ឲ្យកូន្លរៀន្សូព្ត្សិលបស៍្ដក្តសា ១ ដណ្ាឹ ង 
េរយិស្ដវ មសីមគ្រួឲ្យ ១ ខ្ចកព្ទពយឲ្យកូន្ 
កនុងសមយ័គ្រួ ១។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មាតា 
បិតាជាទិសខាងលកើត្ ខ្ដលកូន្ទំនុ្កបំរុង 
លោយស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ងលន្ោះឯងលហើយ រខ្មង 
អនុ្លព្គាោះកូន្លោយស្ដថ ន្ ៥យ៉ា ងលន្ោះទិស 
ខាងលកើត្ល ោះ ខ្ដលកូន្បាន្បិទបាងំលហើយ 
ជាទិសមាន្លសចកាីលកសមឥត្មាន្េយន្តរាយ
យ៉ា ងលន្ោះ ។ 
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បទថា លលាកចិញ្ច ឹមលយើងមក លយើងនឹ្ង 
ចិញ្ច ឹមលលាកវញិ លសចកាីថា អាតាែ អញ ខ្ដល 
មាតាបិតាឲ្យផឹ្កទឹកលោោះ ញុំងថ្ដនិ្ងលជើង 
ឲ្យចលព្មើន្ បឺត្សលមារឲ្យ សអិត្ស្ដអ ងឲ្យ 
ចិញ្ច ឹមរកានិ្ងផ្គត្ផ់្គង ់អាតាែ អញ នឹ្ងចិញ្ច ឹម 
មាតាបិតាទងំល ោះ ខ្ដលមាន្វយ័ចាស់ 
លោយការលាងលជើង ងូត្ទឹក ឲ្យបបរនិ្ង 
បាយជាលដើម ។ បទថា លយើងនឹ្ងល្វើកិចច 
របស់មាតាបិតា លសចកាីថា លយើងនឹ្ងលវៀរការ 
ង្គររបស់មលួន្ លៅល្វើកិចចខ្ដលលកើត្លឡើងកនុង 
រាជសមាន កជ់ាលដើមដល់មាតាបិតា ។ បទថា 
លយើងនឹ្ងរកាវងសព្ត្កូល លសចកាីថា បុព្ត្មនិ្ 
ល្វើឲ្យវត្ថុព្បាកនិ់្ងមាសជាលដើមខ្ដលជារបស់
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មាតាបិតាឲ្យវ ិស សូមបរីកា កល៏ ែ្ ោះថា 
រកាវងសព្ត្កូល បុព្ត្ល្វើឲ្យមាតាបិតាវ ិស 
ចាកវងស ខ្ដលព្បកបលោយអ្មសូ៌មបឲី្យ 
តាងំលៅកនុងវងសខ្ដលព្បកបលោយ្ម ៌ មនិ្ 
ចូលលៅហាមសលាកេត្តជាលដើម ខ្ដលមក 
ដល់លហើយលោយវងសព្ត្កូល សូមបឲី្យព្ប-
ព្ពឹត្តលៅកល៏ ែ្ ោះថា រកាវងសព្ត្កូល ។ 
លលាកលពាលសំលៅដល់បទលន្ោះ លទើបលពាល 
ថា អាតាែ អញនឹ្ងរកាវងសព្ត្កូល ដូលចនោះ ។
បទថា លយើងនឹ្ងបដិបត្តមិលួន្ឲ្យសមគ្រួជាអនក 
ទទលួមត្ក៌ លសចកាីថា មាតាបិតាលៅដល់ 
លរាងស្ដលា ល្វើទរកខ្ដលមនិ្ព្បព្ពឹត្តតាម
ឱវាទរបស់មលួន្ខ្ដលបដិបត្តិមុសមនិ្ឲ្យកាន្់
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យកថាជាបុព្ត្, បុព្ត្ទងំល ោះ កជ៏ាអនកមនិ្
សមគ្រួទទួល  មត្ក៌ខ្ត្មាតាបិតារខ្មងល្វើ
បុព្ត្ខ្ដលព្បព្ពឹត្តតាមឱវាទឲ្យជាមាច ស់ព្ទពយ
ខ្ដលមាន្លៅកនុងព្ត្កូលលលាកលពាលថា 
លយើងនឹ្ងព្បតិ្បត្តិមលួន្ឲ្យសមគ្រួទទលួមត្ក៌
បាន្លោយបំណ្ងថា លយើងនឹ្ងព្បព្ពឹត្តយ៉ា ង
ល ោះ ដូលចនោះ ។ បទថា កាលមាតាបិតាល្វើ
កាលកិរយិលៅលហើយ នឹ្ងល្វើបុណ្យឧទទសិ
ឲ្យលលាកលសចកាីថាអាតាែ អញនឹ្ងល្វើទន្ 
ឧទទិសចំខ្ណ្កបុណ្យឲ្យដល់មាតាបិតាទងំ
ល ោះ លហើយនឹ្ងលផ្ាើមល្វើទន្ ឧទទិសឲ្យតាងំពី
ថ្ងងទីបី ។ 
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បទថា មាតាបិតា ហាមបុត្តពីលសចកតអីា-
ព្កក ់ លសចកតីថា មាតាបិតាលពាលដល់លទស 
ខ្ដលព្បព្ពឹត្តលៅកនុងបចចុបបន្ន និ្ងេពខាង 
មុមថ្ន្បាណាតិ្បាត្ជាលដើមលហើយហាមថា 
កូន្លអើយកំុល្វើកមែខ្បបលន្ោះលឡើយ ដូលចនោះ សាី 
បល ទ សបុព្ត្ ខ្ដលល្វើលហើយ ។ បទថា ឲ្យ 
តាងំលៅលសចកាលីអ លសចកាីថា មាតាបិតា 
សូមបឲី្យត្ថ្មលឈនួលដូចអ ងបិណ្ឌិ កលសដឋី 
កល៏ៅខ្ត្ឲ្យបុព្ត្តាងំលៅកនុងការសមាទន្សី
លជាលដើម ។ បទថា ឲ្យលរៀន្សិលបៈ លសច-
កាីថា មាតាបិតាដឹងដល់បុត្ត ខ្ដលតាងំលៅ 
កនុងឱវាទរបស់មលួន្លហើយញុំងបុព្ត្ឲ្យសិកា
សិលបៈ មាន្ការរាបល់លមខ្ដលមពស់ៗជា-
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លដើម ខ្ដលព្បព្ពឹត្តលៅតាមវងសព្ត្កូល ។ 
បទថា រកេរយិខ្ដលសមគ្រួឲ្យ គឺ្សមគ្រួ 
លោយព្ត្កូល មាន្សីលនិ្ងរូបជាលដើម ។ 
បទថា ព្បគ្ល់ព្ទពយឲ្យកនុងសមយ័ លសចកាថីា 
ឲ្យព្ទពយកនុងសមយ័ខ្ដលគ្ួរ ។ កនុងបទល ោះ 
សមយ័មាន្ ២ យ៉ា ង គឺ្ និ្ចចសមយ័១ កាល 
សមយ័១ ។ មាតាបិតាឲ្យលោយពាកយថា ចូរ 
កូន្ព្បញបព់្បញល់ កាន្យ់កវត្ថុខ្ដលគ្រួ 
កាន្យ់កលន្ោះ, លន្ោះចូរជាព្ទពយសព្មាបចំ់-
ណាយរបស់កូន្, 
កូន្ចូរល្វើកុសលលោយព្ទពយសព្មាបចំ់ណា-
យលន្ោះ ដូលចនោះ ល ែ្ ោះថា  ឲ្យកនុងនិ្ចចសមយ័ 
ឲ្យជានិ្ចច ។ មាតាបិតា រខ្មងឲ្យកនុងចាត្ ់
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ខ្ចង ការង្គរជាលដើមល ែ្ ោះថា ឲ្យកនុងកាល 
សមយ័ ។  មា៉ាងលទៀត្ មាតាបិតាសូមបឲី្យ 
លោយពាកយថា កូន្ចូរល្វើកុសលលោយព្ទពយ 
លន្ោះ ដល់បុព្ត្ខ្ដលលដកលលើខ្ព្គ្ល្វើមរណ្ៈ 
កនុងព្គាចុងលព្កាយ ល ែ្ ោះថា ឲ្យកនុងសមយ័ 
។ 

បទថា ទិសខាងមុមល ោះ ខ្ដលបុត្តបិទ 
បាងំលហើយ លសចកាីថា ទិសខាងមុម ខ្ដល 
បុព្ត្បិទបាងំលហើយ លោយេយ័ខ្ដលគ្បប ី
មកអំពីទិសខាងលកើត្ រខ្មងមនិ្មកដល់ ។ 
កល៏ព្បើបុព្ត្ទងំឡាយគ្បបបីតិ្បត្តិមុស មាតា 
បិតាជាអនកបតិ្បត្តិព្បថ្ព លោយការចិញ្ច ឹម 
ជាលដើម តាងំពីរលៅជាកលមាល ោះទរកទងំល ោះ 



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  109 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

ជាអនកមនិ្សមគ្រួដល់មាតាបិតា លព្ពាោះ 
ដូលចាន ោះេយ័ល ោះគ្បបមីកដល់ ។ បុព្ត្ទងំ-
ឡាយជាអនកបតិ្បត្តិព្បថ្ព មាតាបិតាជាអនក 
បតិ្បត្តិមុសមាតាបិតាកម៏និ្សមគ្រួដល់បុព្ត្
ទងំឡាយ ដូលចាន ោះេយ័លន្ោះគ្បបមីកដល់ ។ 
កាលទងំពីរបតិ្បត្តិមុសកម៏ាន្េយ័ទងំពីរ
យ៉ា ង ។ កាលទងំពីរបតិ្បត្តិព្តូ្វ កម៏និ្មាន្ 
េយ័ទងំអស់ ។ លោយលហតុ្ល ោះលលាក 
លទើបលពាលថា ទិសខាងលកើត្ល ោះខ្ដលកូន្ 
បិទបាងំឲ្យលកសមមនិ្ឲ្យមាន្េយ័ ដូលចនោះ ។ 
លុោះព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ព្តាស់យ៉ា ងលន្ោះលហើយ
បាន្ព្តាស់ដល់សិង្គគ លកៈថា មាន លគ្ហប-
តី្បុព្ត្បិតារបស់អនកមនិ្បាន្ឲ្យអនកន្មស្ដា រ
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ទិសខាងមុមខ្ដលលលាកសន្ែត្ ខ្ត្បិតា 
របស់អនក  ល្វើមាតាបិតាឲ្យដូចជាទិសខាង 
មុមលហើយឲ្យអនកន្មស្ដា របិតារបស់អនក 
លពាលដល់ទិសខាងមុមយ៉ា ងលន្ោះ មនិ្ខ្មន្ 
យ៉ា ងដថ្ទ ។ 

ទិសទងំ ៦លពាលអំពីទិសខាងត្បូង 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ អាចារយជាទិសខាង 
ត្បូង សិសសព្តូ្វព្បតិ្បត្តិលោយស្ដថ ន្ ៥យ៉ា ង 
គឺ្លោយការលព្កាកលឡើងទទលួ១ លោយការ 
គាល់បំលរ ើ១ លោយការលជឿស្ដា បឱ់វាទ១ 
លោយការបំលរ ើតូ្ច១ (មាន្ឲ្យទឹកលុបមុមនិ្ង 
លឈើសទន្ជ់ាលដើម) ១ 
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លោយការលរៀន្សិលបស៍្ដក្តសាលោយលគារព ១ 
។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ អាចារយជាទិសខាង 
ត្បូង ខ្ដលសិសសព្តូ្វព្បតិ្បត្តិលោយស្ដថ ន្ ៥ 
យ៉ា ងលន្ោះឯងលហើយ រខ្មងអនុ្លព្គាោះសិសស 
លោយស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ងវញិ គឺ្ដឹក លំអ ១ ឲ្យ 
លរៀន្លអ ១ លព្បៀន្ព្បលៅសិសសឲ្យលចោះព្តឹ្ម 
ព្តូ្វកនុងសិលបស៍្ដក្តសាសពវព្គ្ប ់១ ខ្ត្ងលលើក 
ត្លមាើងកនុងទីព្បជំុមតិ្តអាមាត្យ ១ ល្វើលសចកាី 
ការពារកនុងទិសទងំឡាយ ១ ។ មាន លគ្ហ-
បតី្បុព្ត្ ពកួអាចារយជាទិសខាងត្បូង ខ្ដល 
សិសសព្តូ្វព្បតិ្បត្តិលោយស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ងលន្ោះ 
ឯងលហើយរខ្មងអនុ្លព្គាោះសិសសលោយស្ដថ ន្ 
៥ យ៉ា ងលន្ោះ ទិសខាងត្បូងល ោះ ខ្ដល 
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សិសសបាន្បិទបាងំលហើយ ជាទិសមាន្ 
លសចកាីលកសម ឥត្មាន្េយន្តរាយយ៉ា ងលន្ោះ 
។ 

បទថា លោយការលព្កាកលឡើង គឺ្ លោយ 
លព្កាកលឡើងអំពីទីអងគុយ ។ ពិត្លហើយ 
សិសសលឃើញអាចារយមកអំពីចមាង យ លព្កាក 
អំពីទីអងគុយ ល្វើការទទលួរបស់អំពីថ្ដ 
ព្កាលអាសន្ៈឲ្យអាចារយអងគុយលហើយគ្បបី
ល្វើការបក ់ លាងលជើង ព្ចបាចល់ជើងជាលដើម 
ល ោះ លលាកលពាលសំលៅយក បទថា ឧោឋ -
លន្ន្ ដូលចនោះ ។ បទថា លោយការទទលួបំលរ ើ 
លសចកាីថា លោយចូរលៅបលព្មើ ១ ថ្ងង ៣ដង 
។ ខ្ត្ខ្ដលពិត្កគ៏្រួលៅលោយការលរៀន្ 
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សិលបៈ។ បទថា លោយការលជឿស្ដា បល់សច-
កាីថា កសិ៏សសកាលមនិ្លជឿមនិ្ស្ដា បត់ាម 
រខ្មងមនិ្សលព្មចគុ្ណ្វលិសស ។ បទថា 
លោយការព្បតិ្បត្តិ គឺ្លោយការព្បតិ្បត្តិ 
បន្តិចបន្តួច មនិ្ហួសពីសមត្ថភាព ។ ពិត្ 
ណាស់ សិសសគ្រួលព្កាកលឡើងអំពីព្ពឹក ឲ្យ 
ទឹកមពុរមាត្ ់លឈើសទន្ ់សូមបកីនុងលវលាអាហារ 
កក៏ាន្យ់កទឹកផឹ្កលៅឲ្យ លហើយល្វើការបលព្មើ 
រចួលព្សចលហើយ គ្រួព្ត្ឡបម់កបាន្ គ្រួលបាក 
សំពត្ខ់្ដលលៅហែង គ្រួតាងំទឹកងូត្កនុង 
លវលាលាង ច គ្រួឧបោឋ កកនុងលវលាលលាកមនិ្ 
សបាយ ។ សូមបបីពវជិត្កគ៏្រួល្វើអលន្តវាសិក 
វត្តព្គ្បយ់៉ា ង ។ លន្ោះលលាកសំលៅយកបទថា 
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បារចិរយិយ ។ បទថា ការលរៀន្សិលបៈ 
លោយលគារព លសចកាីថា ការលរៀន្បន្តិចបន្តួច 
លហើយទលន្ទញលព្ចើន្ៗ ដងសូមបមីយួបទកគ៏្ួរ 
លរៀន្ឲ្យដឹងពិត្ល ែ្ ោះថាលរៀន្លោយលសចកាី
លគារព ។  

បទថា ខ្ណ្ លំអ លសចកាីថា អាចារយ 
ទងំឡាយរខ្មងឲ្យសិសសសិកា គឺ្ ខ្ណ្  ំ
មារយទលន្ោះថា អនកគ្ួរអងគុយយ៉ា ងលន្ោះគ្រួ 
ឈរយ៉ា ងលន្ោះគ្រួទំពារយ៉ា ងលន្ោះ គ្ួរបរលិភាគ្ 
យ៉ា ងលន្ោះគ្ួរលវៀរមតិ្តអាព្កក ់ គ្រួលសពគ្បម់តិ្ត 
លអ ដូលចនោះ ។ បទថា ឲ្យលរៀន្លអ លសចកាីថា 
អាចារយទងំឡាយជព្មោះអត្ថ និ្ងពយញ្ជន្ៈ 
បង្គែ ញព្បលយគ្លហើយឲ្យសិសសលរៀន្លោយ
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អាការខ្ដលសិសសបាន្លអ ។ បទថា លលើក 
សរលសើរឲ្យព្បាកដកនុងពកួមតិ្ត លសចកាីថា 
អាចារយទងំឡាយលពាលដល់គុ្ណ្របស់សិ-
សសយ៉ា ងលន្ោះថា សិសសរបស់លយើងមាន កល់ន្ោះ 
ឆ្លល ត្ជាពហុសសូត្ លសែើនឹ្ងលយើងពកួលលាក 
គ្បបរីកាសិសសលន្ោះទុក លហើយឲ្យសិសស 
ព្បាកដកនុងពកួមតិ្តទងំឡាយ ។ បទថា ល្វើ- 
ការការពារកនុងទិសទងំឡាយ លសចកតីថា 
អាចារយរខ្មងល្វើការការពារសិសសកនុងទិស 
ទងំពងួ លោយឲ្យសិកាសិលបៈ ។ លព្ពាោះ 
ថាលាេសកាា រៈរខ្មងលកើត្ដល់អនកលរៀន្ 
សិលបៈ កនុងទិសខ្ដលលៅសខ្មតងសិលបៈ 
លាេសកាា រៈល ោះបាន្ល ែ្ ោះថាអាចារយល្វើ



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  116 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

លហើយ ។ មហាជន្សូមបកីាលនឹ្ងលពាល 
ដល់គុ្ណ្របស់សិសសល ោះ រខ្មងលពាលដល់ 
គុ្ណ្របស់អាចារយមុន្លោយពិត្ថាសិសស 
របស់លលាកលន្ោះជាសិសសខ្ដលលាងលជើង 
អាចារយលហើយ ដូលចនោះ ។ លាេរខ្មងលកើត្ 
លឡើងដល់សិសសល ោះ សូមបពី្បមាណ្ដល់ 
ព្ពហែលលាក កជ៏ារបស់អាចារយនុ្ោ៎ះឯង ។ 
មា៉ាងលទៀត្ លចារទងំឡាយកនុងថ្ព្ព រខ្មង 
មនិ្លឃើញ អមនុ្សសកតី ពស់ជាលដើមកតី រខ្មង 
មនិ្លបៀត្លបៀន្ សិសសណាអនកចងប់ាន្វជិាជ  
លដើរលៅ អាចារយសូមប ីឲ្យសិសសល ោះសិកាក ៏
ល ែ្ ោះថា រខ្មងល្វើលសចកតីការពារកនុងទិស 
ទងំឡាយ ។ អាចារយទងំឡាយ សូមប ី
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លលើកត្លមាើន្សិសសយ៉ា ងលន្ោះថា សិសសរបស់ 
លយើងលៅកនុងទិសលន្ោះ មនិ្មាន្លសចកតីលផ្សង 
គាន កនុងសិលបៈលន្ោះ របស់សិសស និ្ងរបស់ 
លយើង ពកួលលាកចូរលៅសួរសិសសល ោះចុោះ 
ដល់មនុ្សសអនកលកើត្ការសងសយ័ពីទិសខ្ដល
សិសសល ោះលៅលហើយមករកមលួន្ កល៏ ែ្ ោះថា 
រខ្មងល្វើការការពារ លព្ពាោះលាេសកាា រៈលកើត្ 
លឡើងដល់សិសសកនុងទីល ោះ អ្ិបាយថា 
រខ្មងល្វើឲ្យជាទីពឹង ។ បទថាដល៏សសកនុង 
លរឿងលន្ោះ គ្បបពី្បកបលោយន្យ័មុន្ល ោះឯង 
។  

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ េរយិជាទិសខាង 
លិច ស្ដវ មពី្តូ្វទំនុ្កបព្មុងលោយស្ដថ ន្ទងំ-
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ឡាយ ៥ យ៉ា ង គឺ្លោយការរាបអ់ាន្ជា 
េរយិលពញទី១ លោយមនិ្លមើលង្គយ១ 
លោយមនិ្ព្បព្ពឹត្តកបត្ចិ់ត្ត១ លោយព្បគ្ល់ 
ឲ្យជា្ំ(កនុងការផ្ទោះ)១ លោយការឲ្យលព្គ្ឿង 
ខ្ត្ងមលួន្១ ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ េរយិជា 
ទិសខាងលិច ខ្ដលស្ដវ មទំីនុ្កបព្មុងលោយ 
ស្ដថ ន្ទងំឡាយ ៥ យ៉ា ងលន្ោះឯង លហើយ 
រខ្មងអនុ្លព្គាោះស្ដវ មលីោយស្ដថ ន្ទងំឡាយ 
៥យ៉ា ងវញិ គឺ្ចាត្ខ់្ចងការង្គរលោយលអ១ 
សលក្តង្គគ ោះជន្ជាញតិ្ទងំពីរខាងលោយលអ១ 
មនិ្ព្បព្ពឹត្តកបត្ចិ់ត្ត១ ខ្ងទពំ្ទពយខ្ដលស្ដវ ម ី
រកបាន្មក១ ល្ សមនិ្មជិលព្ចអូស កនុង 
កិចចការសពវព្គ្ប១់ ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ 
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េរយិជាទិសខាងលិច ខ្ដលស្ដវ មទំីនុ្ក 
បព្មុងលោយស្ដថ ន្ទងំឡាយ ៥ យ៉ា ងលន្ោះ 
ឯង លហើយរខ្មងអនុ្លព្គាោះស្ដវ មលីោយស្ដថ ន្ 
៥យ៉ា ងលន្ោះ ទិសខាងលិចល ោះ ខ្ដលស្ដវ ម ី
បិទបាងំលហើយ ជាទិសមាន្លសចកតីលកសម 
ឥត្មាន្េយន្តរាយយ៉ា ងលន្ោះ ។ 

គ្បបពី្ជាបលសចកាីកនុងវារៈទិសទី៣៖ 

បទថា លោយការលលើកសរលសើរ លសចកា ី
ថា លោយលពាលពាកយលលើកត្លមាើងយ៉ា ងលន្ោះ 
ថា  ងលទវ  ងតិ្សា ដូលចនោះ ។ បទថា 
លោយមនិ្លមើលង្គយ លសចកាីថា លោយមនិ្ 
លពាលលមើលង្គយលមើលលថាក ដូចវាយល្វើ 
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បាបលហើយនិ្យយចំលពាោះទសៈនិ្ងកមែករ
ជាលដើម ដូលចនោះ ។ បទថា លោយមនិ្ព្បព្ពឹត្ត 
កបត្ចិ់ត្ត លសចកាីថា ស្ដវ ម ី លោះបងេ់រយិ 
លហើយ លៅរកីរាយនឹ្ងព្សីដថ្ទ ល ែ្ ោះថា 
ព្បព្ពឹត្តកបត្ចិ់ត្តេរយិ លោយមនិ្ល្វើយ៉ា ង 
ល ោះ ។ បទថា លោយព្បគ្ល់ភាពជា្ំឲ្យ 
លសចកាីថា ពិត្លហើយក្តសតីទងំឡាយបាន្ 
អាេរណ្ៈសូមបដូីចលព្គ្ឿងព្បោបម់ហាលតា 
កាលមនិ្បាន្ចាត្ខ់្ចងអាហាររខ្មងលព្កា្ 
កាលស្ដវ មោីកខ់្វកកនុងថ្ដលហើយលពាលថា 
ងចូរល្វើតាមចិត្តរបស់ ងចុោះ ដូលចនោះ លហើយ 
ព្បគ្ល់ផ្ទោះបាយឲ្យ ល ែ្ ោះថាព្បគ្ល់ភាពជា 
្ំឲ្យទងំអស់ អ្ិបាយថា លោយល្វើយ៉ា ង 
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ល ោះ ។ បទថា ព្បគ្ល់លព្គ្ឿងព្បោបឲ់្យ 
លសចកាីថា លោយព្បគ្ល់លព្គ្ឿងព្បោបត់ាម 
សមគ្រួដល់សមបត្តិរបស់មលួន្ ។  

បទថា េរយិចាត្ខ់្ចងការង្គរលអ លសចកាី 
ថា េរយិមនិ្លោះបងល់វលាោបំាយ ោបំបរ 
និ្ងសលជាលដើម លហើយចាត្ខ់្ចងការង្គរឲ្យលអ 
លោយការល្វើលសចកាីលអដល់ស្ដវ មលី ោះៗ ។ 

បទថាសលក្តង្គគ ោះបរជិន្ លសចកាីថាសលក្តង្គគ ោះ 
បរជិន្លោយលសចកាីរាបអ់ាន្ជាលដើម និ្ង 
លោយការបញ្ជូ ន្ដំណឹ្ងជាលដើម ។ ជន្ជា 
ញតិ្របស់ស្ដវ មនិី្ងរបស់មលួន្ ល ែ្ ោះថា 
បរជិន្កនុងទីលន្ោះ ។ បទថា មនិ្ព្បព្ពឹត្តកបត្ ់
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ចិត្តស្ដវ ម ីលសចកាីថាមនិ្លបាោះបងស់្ដវ មលីចាល 
លហើយព្បាថាន ព្បុសដថ្ទសូមបលីោយចិត្ត ។ 
បទថា រកាព្ទពយខ្ដលស្ដវ មរីកមកបាន្ 
លសចកាីថា ព្ទពយខ្ដលស្ដវ មលី្វើកសិកមែ និ្ង 
ល្វើពាណិ្ជជកមែជាលដើមលហើយ មំករកាទុក 
។ បទថា ជាអនក ល្ ស លសចកាីថា ជាអនក 
ពិចារណាលអិត្លអន្ ់ កនុងការចាត្ខ់្ចងបាយ 
យគូ្ និ្ងេត្តជាលដើម ។ មនិ្មជិលព្ចអូស 
លសចកាីថាមនិ្មជិល េរយិមនិ្ដូចជាព្សីពកួ 
ដថ្ទ ខ្ដលមជិលព្ចអូសអងគុយលៅនឹ្ងកខ្ន្លង 
ខ្ដលមលួន្អងគុយ ឈរលៅនឹ្ងទីខ្ដលមលួន្ឈរ 
ដូលចាន ោះ រខ្មងញុំងកិចចទងំពងួឲ្យសលព្មច 
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លោយចិត្តដទូ៏លាយ ។ គ្បបពី្បកបបទ ដ ៏
លសសកនុងលរឿងលន្ោះ លោយន្យ័មុន្នុ្ោ៎ះឯង ។ 

ទិសទងំ ៦លពាលអំពីទិសខាងលជើង 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ មតិ្តអាមាត្យជាទិស 
ខាងលជើង កុលបុត្តព្តូ្វព្បតិ្បត្តិលោយស្ដថ ន្ 
ទងំឡាយ ៥ យ៉ា ង គឺ្លោយការឲ្យរបស់ ១ 
លោយការនិ្យយខ្ត្ពាកយគាបចិ់ត្ត១ លោយ 
ការព្បព្ពឹត្តឲ្យជាព្បលយជន្ ៍ ១ លោយការ 
ព្បព្ពឹត្តមលួន្លសែើ ១ លោយការមនិ្កុហក 
បលញ្ញឆ ត្១ ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្មតិ្តអាមាត្យ 
ជាទិសខាងលជើង ខ្ដលកុលបុត្តព្បតិ្បត្តិ 
លោយស្ដថ ន្ ៥ លន្ោះឯងលហើយ រខ្មងអនុ្-
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លព្គាោះកុលបុត្តលោយស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ង គឺ្រកា 
មតិ្តខ្ដលល្វសព្បខ្ហស ១ ជយួ ខ្ងទពំ្ទពយ 
សមបត្តិ របស់មតិ្តខ្ដលល្វសព្បខ្ហស ១ ជា 
ទីពឹងរបស់មតិ្តខ្ដលមាន្េយ័ ១ មនិ្លបាោះ 
បងគ់ាន កនុងព្គាវបិត្តិ ១ រាបអ់ាន្រហូត្ដល់លៅ 
ពងសរបស់មតិ្ត ១ ។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្មតិ្ត 
អាមាត្យជាទិសខាងលជើង ខ្ដលកុលបុត្តព្ប-
តិ្បត្តិលោយស្ដថ ន្ ៥ លន្ោះឯងលហើយ រខ្មង 
អនុ្លព្គាោះកុលបុត្តលោយស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ងលន្ោះ 
ទិសខាងលជើងនុ្ោ៎ះ ខ្ដលកុលបុត្តបាន្បិទបាងំ 
លហើយ ជាទិសមាន្លសចកតីលកសម ឥត្មាន្ 
េយន្តរាយយ៉ា ងលន្ោះ ។ 

 



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  125 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

គ្បបពី្ជាបលសចកាីកនុងវារៈទិសទី ៤៖ 

បទថា មនិ្ខ្កលងលពាលឲ្យលានល ត្ពីលសចកា ី
ពិត្ លសចកាីថា លោយមនិ្ខ្កលងលពាលឲ្យ 
លានល ត្ចាកលសចកាីពិត្ ដល់អនកខ្ដលព្បកាន្ ់
ទុកលហើយ មនិ្ខ្កលងលពាលឲ្យលានល ត្ចាក 
លសចកាីពិត្លហើយ យ៉ា ងលន្ោះថាសូមបលី ែ្ ោះ 
លន្ោះកម៏ាន្លៅកនុងព្សុករបស់ពកួលយើង សូមប ី
ល ែ្ ោះលន្ោះ កម៏ាន្លលាកចូរទទលួយកចុោះ ។ 

បទថា រាបអ់ាន្រហូត្ដល់វងសរបស់មតិ្ត 
លសចកាីថា បុព្ត្្ីតារបស់សមាល ញ់ ល ែ្ ោះ 
ព្បជា កបុ៏ព្ត្្ីតារបស់បុព្ត្្ីតាទងំល ោះ 
ជាកែួយនិ្ងជាលៅ ល ែ្ ោះថា ព្បជាដថ្ទៗ 
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រខ្មងបូជា រខ្មងលព្ត្កអរ រខ្មងរាបអ់ាន្ពកួ 
លគ្ ល្វើការមងគលជាលដើមដល់ពកួលគ្ កនុងការ 
ល្វើពិ្ីមងគលជាលដើម ។ បទដល៏សសកនុងលរឿង 
លន្ោះគ្បបពី្បកបលោយន្យ័មុន្ល ោះឯង ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ ទសៈនិ្ងកមែករ ជា 
ទិសខាងលព្កាម លៅហាវ យ យព្តូ្វទំនុ្ក 
បព្មុងលោយស្ដថ ន្ ៥យ៉ា ង គឺ្លោយការចាត្ ់
ខ្ចងការង្គរសមគ្រួតាមកំលំាង១ លោយការ 
ឲ្យនូ្វេតាត ហារនឹ្ងថ្ងលឈនួល១ លោយការ 
ពាបាលកនុងលវលាឈថឺាា ត្១់ លោយការខ្ចក 
រខំ្លកនូ្វរបស់មាន្រស់ព្ត្កាលចខ្មលក១ 
លោយការឲ្យឈបស់ព្មាកកនុងសមយ័គ្រួ១ 
។ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ ទសៈនិ្ងកមែករ ជា 
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ទិសខាងលព្កាម លៅហាវ យ យទំនុ្កបព្មុង 
លោយស្ដថ ន្ ៥យ៉ា ងលហើយ រខ្មងអនុ្លព្គាោះ 
លៅហាវ យ យលោយស្ដថ ន្ ៥យ៉ា ង គឺ្ 
លព្កាកលឡើងល្វើការង្គរមុន្ លៅហាវ យ យ១ 
ឈបល់្វើការង្គរលព្កាយលៅហាវ យ យ១ 
កាន្យ់កខ្ត្របស់ខ្ដលលៅហាវ យ យឲ្យ១ 
ល្វើការង្គររបស់លៅហាវ យ យ លោយយក 
ចិត្តទុកោក១់  កិំត្តិគុ្ណ្របស់ លៅហាវ យ 
 យលៅខ្ងលងកនុងទីល ោះៗ១ ។ មាន លគ្ហ-
បតី្បុព្ត្ ទសៈនិ្ងកមែករ ជាទិសខាង 
លព្កាម ខ្ដលលៅហាវ យ យទំនុ្កបព្មុង 
លោយស្ដថ ន្ ៥យ៉ា ងលន្ោះឯងលហើយ រខ្មង 
អនុ្លព្គាោះលៅហាវ យ យលោយស្ដថ ន្ ៥ 
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យ៉ា ងលន្ោះ ទិសខាងលព្កាមនុ្ោ៎ះ ខ្ដលលៅ 
ហាវ យ យបាន្បិទបាងំលហើយជាទិសមាន្
លសចកតីលកសម ឥត្មាន្េយន្តរាយយ៉ា ងលន្ោះ 
។ 

បទថា ចាត្ខ់្ចងការង្គរលោយកមាល ងំ 
លសចកតីថា លោយមនិ្ឲ្យមនុ្សសចាស់ល្វើការ 
ង្គររបស់មនុ្សសកលមាល ោះ ឬមនិ្ឲ្យមនុ្សស 
កលមាល ោះល្វើការង្គររបស់មនុ្សសចាស់ មនិ្ឲ្យ 
បុរសល្វើការង្គរខ្ដលព្សីល្វើ ឬមនិ្ឲ្យព្សីល្វើ 
ការង្គរខ្ដលបុរសល្វើ លហើយចាត្ក់ារង្គរ 
តាមកមាល ងំរបស់បុគ្គលល ោះៗឯង ។ 
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បទថា ឲ្យអាហារ និ្ងរង្គវ ង ់ លសចកតីថថា 
លោយកំណ្ត្ល់សចកតីសមគ្រួរបស់បុគ្គល
ល ោះៗថា បុគ្គលលន្ោះលៅតូ្ច អនកលន្ោះលៅរមួ 
គាន មកដូលចនោះ លហើយឲ្យអាហារ និ្ងឲ្យត្ថ្មល 
(មាសព្បាក)់ចាយវាយ ។ បទថា លោយ 
រកាកនុងលវលាឈ ឺ លសចកតថីា លោយមនិ្ឲ្យ 
ល្វើការង្គរកនុងលវលាមនិ្សបាយ លហើយឲ្យ 
ថាន  ំ ល្វើឲ្យសបាយជាលដើម លហើយខ្ងរកា ។ 
បទថា ខ្ចករបស់មាន្រសខ្បលកៗ ឲ្យបរលិភាគ្ 
លសចកតីថា កាលបាន្របស់មាន្រសឆ្លង ញ់ 
ខ្បលកៗ លហើយ មនិ្បរលិភាគ្លោយមលួន្ឯង 
ទងំអស់ ខ្ចកឲ្យទសៈ និ្ងកមែករទងំល ោះ 
។ 
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បទថា លោយឈបស់ព្មាកកនុងសមយ័ 
លសចកតីថា លោយឲ្យឈបស់ព្មាកកនុងនិ្ចច 
សមយ័ និ្ងកាលសមយ័ ។ ទសៈ និ្ង 
កមែករល្វើការង្គររហូត្អស់មយួថ្ងង រខ្មង 
លន្ឿយហត្ ់ លព្ពាោះដូលចាន ោះ ការដឹងលវលា 
លហើយឲ្យឈបស់ព្មាកលោយព្បការខ្ដល 
ទសៈ និ្ងកមែករមនិ្លន្ឿយហត្ ់ ល ែ្ ោះថា 
ឲ្យឈបស់ព្មាកកនុងនិ្ចចសមយ័ ។ 

ការឲ្យរបស់ទំពារ និ្ងរបស់បរលិភាគ្ជា 
លដើម កនុងថ្ងងមាន្មលហាព្សព ន្កខត្តឫកស និ្ង 
លលងកីឡាជាលដើម លហើយឲ្យឈបស់ព្មាក 
ល ែ្ ោះថា ឲ្យឈបស់ព្មាកកនុងកាលសមយ័ 
។ 
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បទថា កាន្យ់កខ្ត្របស់ខ្ដលលៅហាវ យ 
ឲ្យ លសចកតីថា មនិ្កាន្យ់កអវីៗ ដូចលចារ 
កាន្យ់កខ្ត្របស់ខ្ដល យលៅហាវ យឲ្យ 
ប៉ាុលណាណ ោះ ។ បទថា ល្វើការង្គរឲ្យលអលឡើង 
លសចកតីថា មនិ្សមលងឹលទសថា លរឿងអវីខ្ដល 
លយើងនឹ្ងល្វើការង្គរឲ្យដល់លគ្ លយើងមនិ្ 
លឃើញបាន្អវីៗ លឡើយ លហើយមាន្ចិត្តលព្ត្ក-
អរ ល្វើការង្គរ ជាអនកល្វើការង្គរខ្ដលល្វើលអ 
លហើយ ។ បទថា  គុំ្ណ្របស់លៅហាវ យលៅ 
សរលសើរ លសចកតីថា កាលដល់ព្គាសន្ទ គាន  
ព្ត្ងក់ណាត លបរស័ិទ  គុំ្ណ្របស់ យ 
លៅហាវ យលៅសរលសើរថា មនិ្មាន្អនកណា 
ដូចនឹ្ង យលៅហាវ យរបស់លយើង លយើងមនិ្ 
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ដឹងថា សូមបភីាពជាទសៈរបស់មលួន្ មនិ្ដឹង 
លសចកតីខ្ដលលលាកទងំល ោះ ជាលៅហាវ យ 
អនុ្លព្គាោះដល់ពួកលយើងយ៉ា ងលន្ោះ ។ បទ 
ដល៏សសសូមបកីនុងលរឿងលន្ោះ គ្បបពី្បកបលោយ 
ន្យ័មុន្ល ោះឯង ។ 

មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ សមណ្ព្ពាហែណ៍្ជា 
ទិសខាងលលើ កុលបុត្តព្តូ្វផ្គត្ផ់្គងល់ោយ 
ស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ង គឺ្លោយកាយកមែព្បកប 
លោយលមតាត  ១ លោយវចីកមែព្បកបលោយ 
លមតាត  ១ លោយមល កមែព្បកបលោយលមតាត  

១ ជាអនកមនិ្បិទទវ (11)ផ្ទោះ លោយកិរយិឲ្យ 
                                                           
11

 ពឹងការអវីមនិ្បាន្ លបើព្ត្ូវពងឹរកអវីៗ កព៏្បាបថ់ារបស់ល ោះ មូច 
លន្ោះបាត្ល់ ោះជាលដើម ។  
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អាមសិទន្ ១ មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ សមណ្ 
ព្ពាហែណ៍្ជាទិសខាងលលើ ខ្ដលកុលបុត្ត 
ទំនុ្កបព្មុងលោយស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ងលន្ោះឯង 
លហើយ រខ្មងអនុ្លព្គាោះកុលបុត្តលោយស្ដថ ន្ 
៦ គឺ្ ហាមលានត្កុ់លបុត្តចាកអំលពើអាព្កក ់១ 
ឲ្យតាងំលៅខ្ត្កនុងអំលពើលអ ១ អនុ្លព្គាោះលោយ 
ចិត្តដល៏អ ១ ឲ្យបាន្ស្ដា បព់ាកយខ្ដលមនិ្ធាល ប ់
ស្ដា ប ់ ១ បំេលលឺសចកាីខ្ដលមនិ្ធាល បស់្ដា ប ់
លហើយ ១ ព្បាបផ់្លូវសួគ្ ៌ ១ មាន លគ្ហបតី្-
បុព្ត្ សមណ្ព្ពាហែណ៍្ជាទិសខាងលលើ 
កុលបុត្តព្តូ្វផ្គត្ផ់្គងល់ោយស្ដថ ន្ ៥ យ៉ា ងលន្ោះ 
ឯងលហើយ រខ្មងអនុ្លព្គាោះកុលបុត្តលោយ 
ស្ដថ ន្ ៦ លន្ោះ ទិសខាងលលើខ្ដលកុលបុត្ត 
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បាន្បិទបាងំលហើយ ជាទិសមាន្លសចកា ី
លកសម ឥត្មាន្េយ័អន្តរាយយ៉ា ងលន្ោះ ។ 
ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ព្ទងប់ាន្សំខ្ដងលសចកាី
លន្ោះ លុោះព្ពោះសុគ្ត្ជាស្ដស្ដា សំខ្ដងលសចកាី 
លន្ោះលហើយ លទើបព្ទងសំ់ខ្ដងពាកយគាថាពន័្ធ 
ត្លៅលទៀត្ថា៖ 

មាតាបិតា ទិស្ដ បុពាវ  អាចរយិ ទកខណិា 
ទិស្ដ បុត្តទរា ទិស្ដ បចាឆ  មតិាត មចាច  ច ឧត្តរា 

ទស កមែករា លហោឋ  ឧទធ ំ
សមណ្ព្ពាហែណា ឯតា ទិស្ដ ន្មលសសយយ 

អលមលតាត  កុលល គិ្ហ ី។ បណ្ឌិ លតា 
សីលសមបល ន  សលណាែ  ច បដិភាណ្វា 
និ្វាត្វុត្តិ អត្ថលទធ  តាទិលស្ដ លេលត្ យសំ 
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ឧោឋ ន្លកា អន្លលស្ដ អាបទសុ ន្ លវ្តិ្ 
អចឆទិទវុត្តិ លមធាវ ឹតាទិលស្ដ លេលត្ សយ ំ។ 
សង្គគ ហលកា មតិ្តកលរា វទញ្ាូ  វតី្មចឆលរា លន្តា 
វលិន្តា អនុ្លន្តា តាទិលស្ដ លេលត្ សយ ំ។ 
ទន្ញ្ច  បិយវជជញ្ច  អត្ថចរយិ ច យ ឥ្ 
សមាន្តា ច ្លមែសុ ត្ត្ថ ត្ត្ថ យថារហ ំ។ 
ឯលត្ លខា សងគហា លលាលក រងសាណី្វ 

យយលតា ឯលត្ ច សងគហា  សសុ ន្ មាតា 
បុត្តការណា លលេង មានំ្ បូជំ បិតា វា 
បុត្តការណា ។ យស្ដែ  ច សងគហា ឯលត្ 

សមលបកខន្ត ិបណ្ឌិ តា ត្ស្ដែ  មហត្ត ំបលបាន្តិ 
បាសំស្ដ ច េវន្ត ិលត្តិ្ ។ 
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មាតាបិតា ជាទិសខាងលកើត្ អាចារយ ជា 
ទិសខាងត្បូង កូន្ព្បពន្ធ ជាទិសខាងលិច 
មតិ្តអាមាត្យ ជាទិសខាងលជើង ទសៈនិ្ង 
កមែករ ជាទិសខាងលព្កាម សមណ្ព្ពាហែ-
ណ៍្ ជាទិសខាងលលើ ព្គ្ហសថកនុងព្ត្កូល 
ខ្ដលអាចព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះ គ្បបនី្មស្ដា រទិស 
ទងំឡាយនុ្ោ៎ះ ។ បណ្ឌិ ត្បរបូិណ៌្ លោយ 
សីល មាន្វាចាដពិ៏លរាោះ មាន្ព្បាជ្ាថ្វមាន្ 
កិរយិព្បព្ពឹត្តិឱន្លំលទន្ជាព្បព្កតី្ មនិ្រងឹ 
ត្អឹង បុគ្គលមាន្សភាពដូលចាន ោះ រខ្មងបាន្ 
យស បុគ្គលមាន្ពាយមរលវៀសរថ្វ មនិ្ 
មជិលព្ចអូស រខ្មងមនិ្ញបញ័់រកនុងអន្តរាយ 
ទងំឡាយ បុគ្គលមាន្កិរយិព្បព្ពឹត្តិឥត្ 
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ចល ល ោះ មាន្ព្បាជ្ាវាងថ្វ បុគ្គលមាន្សភាព 
ដូលចាន ោះ រខ្មងមាន្យស ។ បុគ្គលមាន្ 
លសចកតី សលក្តង្គគ ោះជាអនកចងមតិ្ត ជាអនកដឹង 
ដំលណ្ើ រពាកយ ជាអនកព្បាសចាកលសចកត ី
កំណាញ់ ជាអនកដឹក ពំន្យល់ការណ៍្លផ្សង 
ៗ ជាអនកខ្ណ្ លំរឿយៗ បុគ្គលមាន្សភាព 
ដូលចាន ោះរខ្មងបាន្យស ។ ទន្១ ពាកយ 
ពិលរាោះ១ លសចកតីព្បព្ពឹត្តិជាព្បលយជន្ក៍នុង 
លលាកលន្ោះ១ ភាវៈជាអនកមាន្ចិត្តលសែើ កនុង 
្មទ៌ងំឡាយ នឹ្ងកនុងបុគ្គលល ោះៗតាម 
សមគ្រួ១ ។ សងគហ្មទ៌ងំលន្ោះ(មាន្កនុង 
លលាក លទើបលលាកព្បព្ពឹត្តលៅបាន្) ដូចជា 
រងមាន្ខ្ព្បកទបល់ទើបព្បព្ពឹត្តលៅបាន្ដូលចាន ោះ
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ឯង លបើសងគហ្មទ៌ងំលន្ោះមនិ្មាន្លហើយ 
មាតាកតី បិតាកតី កម៏ាន្បាន្នូ្វលសចកតីរាប ់
អាន្និ្ងការបូជា អំពីកិចចខ្ដលកូន្ព្តូ្វល្វើ ។ 
លព្ពាោះលហតុ្ខ្ត្អនកព្បាជទ្ងំឡាយ សមលងឹ 
លឃើញសងគហ្មទ៌ងំល ោះលោយព្បថ្ព 
លហតុ្ល ោះបាន្ជាលលាកដល់នូ្វភាវៈជា្ំ 
ផ្ង គ្ួរលគ្សរលសើរផ្ង ។ 

ទិសទងំ ៦ និ្យយអំពីទិសខាងលលើ 

លលាកលពាលលមតាត កាយកមែជាលដើម ខ្ដល 
កុលបុព្ត្ ចូលលៅតាងំលមតាត ចិត្តល្វើលហើយ 
កនុងបទទងំឡាយជាលដើមថា លោយកាយ-
កមែព្បកបលោយលមតាត  ដូលចនោះ ។ កនុងបទទងំ 
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ល ោះការលៅវត្តលោយគិ្ត្ថា លយើងនឹ្ងនិ្មន្ត 
េកិខុទងំឡាយ ការកាន្់្ មែព្កក (ត្ព្មង)់ 
និ្ងការល ើ្វមាន្ការគ្កម់នង និ្ងព្ចបាចល់ជើង 
ជាលដើម ល ែ្ ោះថា កាយកមែព្បកបលោយ 
លមតាត  ។ ការលឃើញេកិខុទងំឡាយ ចូលលៅ 
បិណ្ឌ បាត្ លហើយលពាលពាកយជាលដើមថា 
ពកួលលាកចូរថាវ យបបរ ពួកលលាកចូរថាវ យ 
បាយ លោយលសចកតី លគារព ដូលចនោះ ការឲ្យ 
ស្ដ្ុការលហើយ ស្ដត ប់្ ម ៌ និ្ងការល្វើការ 
បដិសណាឋ រៈជាលដើម លោយលសចកតីលគារព 
ល ែ្ ោះថា វចីកមែព្បកបលោយលមតាត  ។ ការ 
គិ្ត្យ៉ា ងលន្ោះថា ព្ពោះលងរៈអនកចូលលៅកាន្ ់
ព្ត្កូលរបស់ពកួលយើង ចូរជាអនកមនិ្មាន្ 
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លពៀរ ចូរជាអនកមនិ្លបៀត្លបៀន្គាន ចុោះ ល ែ្ ោះ 
ថា មល កមែព្បកបលោយលមតាត  ។ បទថា 
អ វដទវ រតាយ ខ្ព្បថាលោយភាពជាអនក 
មនិ្បិទទវ រ ។ កនុងបទល ោះអ្ិបាយថា 
កុលបុព្ត្សូមបលីបើកទវ រទងំអស់ មនិ្ឲ្យមនិ្ 
ទទលួអនកមាន្សីលទងំឡាយ កល៏ ែ្ ោះថា 
ជាអនកបិទទវ រនុ្ោ៎ះឯង ។ កប៏៉ាុខ្ន្តថា កុលបុព្ត្ 
សូមបបិីទទវ រទងំអស់ ឲ្យទទលួអនកមាន្ 
សីលទងំល ោះ កល៏ ែ្ ោះថា ជាអនកលបើកទវ រ 
ល ោះឯង ។ កាលអនកមាន្សីលមកដល់ទវ រ 
ផ្ទោះ មនិ្គ្រួលពាល វត្ថុខ្ដលមាន្លហើយ ថាមនិ្ 
មាន្ លហើយថាវ យ យ៉ា ងលន្ោះល ែ្ ោះថា ភាព 
ជាអនកមនិ្បិទទវ រ ។ បទថា លោយអាមសិ -
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ទន្លរឿយៗ អ្ិបាយថា របស់ខ្ដលគ្រួ 
បរលិភាគ្ មុន្េតាត ហារ ល ែ្ ោះថា អាមសិ 
លព្ពាោះដូលចាន ោះ លោយការថាវ យបាយ យគូ្ 
និ្ង េត្តដល់អនកមាន្សីលទងំឡាយ 
ដូលចាន ោះ ។ 

បទថា អនុ្លព្គាោះលោយចិត្តស្ដអ ត្ លសចកតី 
ថា លោយផ្ាយព្បលយជន្យ៍៉ា ងលន្ោះថា 
សូមសត្វទងំឡាយទងំពួង ចូរជាអនកមាន្ 
លសចកតីសុម មនិ្មាន្លពៀ មនិ្មាន្លរាគ្ កំុ 
លបៀត្លបៀន្គាន ចុោះ ។ មា៉ាងលទៀត្ សមណ្ 
ព្ពាហែណ៍្ សូមប ីសំព្ពហែចារអីនកមាន្ 
សីលពកួដថ្ទ លហើយចូលលៅកាន្ផ់្ទោះរបស់ 
ឧបោឋ កទងំឡាយ កល៏ ែ្ ោះថា អនុ្លព្គាោះ 
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លោយចិត្តដល៏អ ។ បទថា ល្វើវត្ថុខ្ដលស្ដត ប ់
លហើយឲ្យចាស់លាស់ លសចកតីថា មាន្វត្ថុ 
ណាខ្ដលកុលបុព្ត្ទងំល ោះ ស្ដត បល់ហើយ 
តាមព្បព្កតី្ សមណ្ព្ពាហែណ៍្ទងំឡាយ 
ព្បាបល់សចកតីថ្ន្វត្ថុល ោះ លហើយបល ទ បង ់
លសចកតីសងសយ័ ឬឲ្យបដិបត្តិតាមលសចកតីពិត្ 
។ បទដល៏សសសូមបកីនុងលរឿងលន្ោះ កគ៏្បប ី
ព្បកបលោយន្យ័មុន្ល ោះឯង ។ 

បទថា ព្គ្ហសថអនកអាច លសចកតីថា 
ព្គ្ហសថខ្ដលអាចល្វើការចិញ្ច ឹមរកាបុព្ត្េ 
រយិ លហើយព្គ្បព់្គ្ងផ្ទោះ ។ បទថា បណ្ឌិ លតា 
គឺ្ជាអនកឆ្លល ត្ កនុងទីន្មស្ដា រទិសទងំឡាយ 
។ បទថា សលណាែ  គឺ្ជាអនកលអិត្លអន្ ់លោយ 
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ការលឃើញលសចកតីខ្ដលសុមុម ឬលោយ 
លពាលវាចាដពិ៏លរាោះ ។ បទថា បដិភាណ្វា 
គឺ្ជាអនកមាន្បញ្ញា កនុងទីន្មស្ដា រទិសទងំ-
ឡាយ ។ បទថា ឱន្លំលទន្ គឺ្ព្បព្ពឹត្ត 
ប ទ ប ។ បទថា មនិ្រងឹត្អងឹ គឺ្លវៀចាកការ 
ចលចស ។ 

បទថា មាន្លសចកតពីាយម គឺ្ដល់ព្ពម 
លោយលសចកតីព្បឹងខ្ព្បង និ្ងលសចកតីពាយ-
ម ។ បទថា មនិ្មជិលព្ចអូស លសចកតីថា 
ព្បាសចាកលសចកតីមជិលព្ចអូស ។ បទថា 
មាន្ការព្បព្ពឹត្តមនិ្ោចព់្កខ្ស គឺ្មាន្ការ 
ព្បព្ពឹត្តមនិ្ោច ់ លោយអំណាចល្វើជាបត់្គាន  
។  
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បទថា លមធាវ ី គឺ្ព្បកបលោយបញ្ញា ខ្ដល 
ល្វើឲ្យលកើត្ឋាន្ៈ ។ 

បទថា ជាអនកសលក្តង្គគ ោះ គឺ្ល្វើការសលក្តង្គគ ោះ 
លោយសងគហវត្ថុ ៤ ។ បទថា ល្វើឲ្យជាមតិ្ត 
គឺ្ខ្សវងរកមតិ្ត ។ បទថា ជាអនកដឹងពាកយ គឺ្ 
ដឹងពាកយខ្ដលបុពវការលីពាល ។ អ្ិបាយ 
ថា កនុងលវលាលៅផ្ទោះ សំឡាញ់រលឹកដល់ 
ពាកយនិ្យយខ្ដលបុពវការនិី្យយថា ពកួ 
លលាកចូរឲ្យសំពត្ជ់ួត្ ចូរឲ្យសំពត្ស់្ដដក 
ដល់សំឡាញ់របស់លយើង ចូរឲ្យអាហារ និ្ង 
តំ្ថ្លឈនួលដល់លយើងទងំឡាយ កាលលគ្ 
មកផ្ទោះរបស់មលួន្ ជាអនកល្វើត្បព្តឹ្មខ្ត្ប៉ាុ-
លណាណ ោះ ឬថ្ព្កខ្លងជាងល ោះ ។ មា៉ាងលទៀត្ 
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ដឹងពាកយនិ្យយរបស់សំឡាញ់ល ោះ សូមប ី
ចាពាកយនិ្យយខ្ដលព្បព្ពឹត្តតាមគាន ត្ៗគាន
មក មនិ្អាចនឹ្ងទទលួបាន្ លោយលសចកតី 
ខាែ ស់សំឡាញ់អនកមក លោយគិ្ត្ថា លយើង 
នឹ្ងលៅផ្ទោះរបស់សំឡាញ់ លហើយនឹ្ងកាន្ ់
យកវត្ថុលន្ោះ ដូលចនោះ លគ្មកលោយព្បលយជន្ ៍
យ៉ា ងណា ញុំងព្បលយជន្យ៍៉ា ងល ោះឲ្យ 
សលព្មច ល ែ្ ោះថាដឹងពាកយនិ្យយណ្ ។ 

សូមបពី្តួ្ត្ព្តាលមើលលហើយ ឲ្យវត្ថុខ្ដល 
សំឡាញ់មវោះខាត្ កល៏ ែ្ ោះថា ជាអនកដឹង 
ពាកយនិ្យយដូចគាន  ។ 
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បទថា ជាអនកខ្ណ្  ំ លសចកតីថា កាល 
នឹ្ងចងអុលបង្គែ ញលសចកតីល ោះៗ ជាអនកខ្ណ្ 
 លំោយបញ្ញា  ។ បង្គែ ញលហតុ្លព្ចើន្យ៉ា ង 
ខ្ណ្  ំ ល ែ្ ោះថា ជាអនកខ្ណ្ តំាមលហតុ្ 
ផ្ល ។ ខ្ណ្ លំរឿយៗ ល ែ្ ោះថា 
តាមខ្ណ្  ំ ។ បទថា ត្ត្ថ ត្ត្ថ លសចកតីថា 
កនុងបុគ្គលល ោះៗ ។ បទថា ដូចជារងមាន្ 
ខ្ព្បកទប ់ សទុោះលៅលហើយ លសចកតីថា កាល 
ការសលក្តង្គគ ោះទងំលន្ោះលៅមាន្លោយពិត្ 
លលាកលៅព្បព្ពឹត្តលៅបាន្ កាលមនិ្មាន្ 
លលាកកព៏្បព្ពឹត្តលៅមនិ្បាន្ ដូចខ្ព្បកទប ់
លៅមាន្ រងរខ្មងសទុោះលៅបាន្ កាលខ្ព្បក 
ទបម់និ្មាន្ រងកស៏ទុោះលៅមនិ្បាន្ ដូលចាន ោះ 
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លព្ពាោះដូលចាន ោះ លលាកលទើបលពាលថា ការ 
សលក្តង្គគ ោះទងំលន្ោះឯងកនុងលលាក ដូចខ្ព្បក 
ទបរ់ង សទុោះលៅលហើយ ដូលចាន ោះ ។ បទថា 
មាតាមនិ្បាន្ទទលួការរាបអ់ាន្បូជា លព្ពាោះ 
លហតុ្ថ្ន្បុព្ត្ លសចកតីថា ព្បសិន្លបើថា មាតា 
មនិ្គ្បបលី្វើការសលក្តង្គគ ោះទងំលន្ោះដល់បុព្ត្ 
មាតាមនិ្គ្បបបីាន្ការរាបអ់ាន្ ឬការបូជា 
លព្ពាោះលហតុ្ថ្ន្បុព្ត្ ។ បទថា សងគហា ឯលត្ 
ជាបឋមាវេិត្តិចុោះកនុងអត្ថទុតិ្យវេិត្តិ ។ 
ឬបាឋៈថា សងគលហ ឯលត្ ។ បទថា សមែលប-
កខន្តិ កាត្ប់ទជា សមាែ  លបកខន្តិ ។ បទថា ប-
សំស្ដ ច េវន្តិ ខ្ព្បថា គ្រួបាន្ទទលួការសរ-
លសើរ ។ 
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សិង្គគ លកមាណ្មដល់នូ្វថ្ព្ត្សរណ្គ្មន្ ៍

កាលលបើព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ ព្ទងព់្តាស់ 
យ៉ា ងលន្ោះលហើយ សិង្គគ លកគ្ហបតី្បុព្ត្ 
បាន្ព្កាបបងគំទូលព្ពោះមាន្ព្ពភាគ្យ៉ា ងលន្ោះ
ថា បពិព្ត្ព្ពោះអងគដច៏លព្មើន្ ពីលរាោះណាស 
បពិព្ត្ព្ពោះអងគដច៏លព្មើន្ ពីលរាោះណាស់ 
បពិព្ត្ព្ពោះអងគដច៏លព្មើន្ ្មខ៌្ដលព្ពោះអងគ 
សខ្មតងលហើយ លោយអលន្កបរយិយយ៉ា ង 
លន្ោះ (េលចឺាស់ណាស់) ដូចជាមនុ្សសផ្កង រ 
របស់ខ្ដលលគ្ផ្កគ ប ់ ឬដូចជាលបើកបង្គែ ញ 
របស់ខ្ដលបិទបាងំ ឬកដូ៏ចព្បាបផ់្លូវដល់អនក 
វលងវងទិស ពំុល ោះលស្ដត្ដូចជាលគ្លព្ទល 
ព្បទីប កនុងទីងងឹត្ លោយគិ្ត្ថា មនុ្សសអនក 
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មាន្ចកខុទងំឡាយ រខ្មងលឃើញនូ្វរូបទងំ-
ឡាយ ម្ុ ំព្ពោះអងគសូមដល់នូ្វព្ពោះមាន្ព្ពោះ-
ភាគ្ផ្ង ព្ពោះ្មផ៌្ង ព្ពោះសងឃផ្ង ថាជា 
សរណ្ៈ ចាបល់ដើមតាងំពីថ្ងងលន្ោះលៅ សូម 
ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ ព្ទងព់្ជាបនូ្វម្ុ ំថាជា 
ឧបាសក ដល់នូ្វសរណ្ៈលសែើលោយជីវតិ្ 
ចាបល់ដើមតាងំពីថ្ងងលន្ោះលរៀងលៅ ។ 

លោយព្បការដូលចនោះ ព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ 
ព្តាស់ថា មាន លគ្ហបតី្បុព្ត្ អនកចូរន្មស្ដា រ 
ទិស ខ្ដលបិតារបស់អនកលពាលសំលៅដល់ 
លហើយព្ទងស់ខ្មតងទិស ៦ ទងំលន្ោះថា 
ព្បសិន្លបើថា អនកល្វើតាមពាកយបិតា អនកចូរ 
ន្មស្ដា រទិសទងំលន្ោះ ព្ទងត់ាងំពាកយសួរ 
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ដល់សិង្គគ លកៈ ញុំងលទស ឲ្យដល់ទី 
បំផុ្ត្លហើយ លសតចចូលលៅកាន្ព់្កុងរ់ាជព្គឹ្ោះ 
លដើមបបិីណ្ឌ បាត្ ។ សូមបសិីង្គគ លកៈ កប៏ាន្ 
តាងំលៅកនុងសរណ្ៈទងំឡាយ លហើយល្វើ 
ព្ទពយ ៤០ លកាដិ ទុកកនុងព្ពោះពុទធស្ដស  
ល្វើកមែខ្ដលជាបុណ្យ បាន្ជាអនកមាន្សួគ្ ៌
ជាទីលៅកនុងខាងមុម ។ កក៏នុងសូព្ត្លន្ោះ 
ល ែ្ ោះថា កមែណាខ្ដលព្គ្ហសថគ្រួល្វើយ៉ា ង 
ណាមយួ កមែល ោះ ខ្ដលព្ពោះមាន្ព្ពោះភាគ្ 
មនិ្បាន្ព្តាស់ទុក រខ្មងមាន្មាន្ ព្ពោះសូព្ត្ 
លន្ោះ ល ែ្ ោះថា គិ្ហវិនិ្យ័ លព្ពាោះដូលចាន ោះ 
កាលស្ដា បព់្ពោះសូព្ត្លន្ោះលហើយ បដិបត្តិតាម 
ខ្ដលបាន្ទូ ែ ន្ទុក លសចកតីចលព្មើន្ប៉ាុលណាណ ោះ 



សិង្គា លកសូត្រ ផ្សាយចេញពីវរតអង្ាពណ្ណរាយណ៍្  151 

 

ចោយសាមចណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 

រខ្មងជាការព្បាថាន បាន្ មនិ្មាន្លសចកតី 
ស្ដបសូន្យ ដូលចនោះ ។ 

“ សិង្គគ លកសូព្ត្ ចប ់” 

កំណាព្យន ៀន 

 លញៀន្កនុងលលាកិយ ៍ ពុំអាចលដើមបី
 ព្សដីពណ៌្  លញៀន្ជក់បារ ី
 លញៀន្ជាបសីុ់ស្ដល  លញៀន្ផ្ឹកសុរា 
   លញៀន្ជក់អាលេៀន្ ។ 

 លញៀន្ខ្លបងសីុសង លញៀន្ថ្ព្កកន្លង
 លញៀន្មំសូ្យលរៀន្ លញៀន្លដើរលលងយប់
 តាមព្ចកតាមលកៀន្ មយួយ៉ា ងលៅលញៀន្
   ជកល់មើលមលហាព្សព ។ 
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 លញៀន្លលងចព្ត្ងគ លញៀន្ខ្ត្ងរូបអងគ
 លញៀន្លាបទឹកអប់ លញៀន្ជកក់ញ្ញឆ  
 ន្ិងលញៀន្ព្គ្បយ៉ា ង ពណ៌្ ពុំចប់ 
   សុទធខ្ត្លៅលញៀន្ ។ 

 លញៀន្អស់ទងំលន្ោះ មាន្លញៀន្មលោះលចោះ 
 បំលពញការលរៀន្ ឲ្យមាន្ចំលណ្ោះ 
 វជិាជ រលបៀន្  ខ្បបលន្ោះលៅលញៀន្
   បំលពញព្បលយជន្ ៍។ 

 លញៀន្ល្វើការង្គរ ល្វើខ្ព្សចំការ 
 មនិ្ឲ្យមវោះលហាច លន្ោះព្ត្ូវលញៀន្ចុោះ 
 លព្ពាោះមាន្ព្បលយជន្៍ លបើមាន្ការលហាច 
   កុំបីលញៀន្លឡើយ ។ 

(ន្ិពន្ធលោយសលមតចព្ពោះសងឃរាជ ជនួ្ ណាត្ លជាត្ញ្ញា លណា) 
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កំណាព្យអបាយមខុ 

អបាយមុមជព្ងុកហិន្   
  សងាិន្ឲ្យលៅា ដួងហឫទ័យ 

លព្ចើន្ អំនកលលងឲ្យសថ្ន្ធ   
 យបថ់្ងងលដកព្ពួយន្ឹកស្ដា យលព្កាយ ។ 

កំពុងព្បព្ពឹត្តងងឹត្ឈងឹ   
  លុោះដល់រពំឹងលឃើញញឹកញយ 

លទើបបាន្យល់ចាស់ថាមលួន្លធាល យ  
 ជួន្កប៏លណាា យលដញលជើងលទៀត្ ។ 

លដញលជើងព្តាខ្ត្លឃើញលិចលង់  
  រតឹ្ខ្ត្លងង់ព្ទូងចលងអៀត្ 

អនកមលោះមលងឹលហើយលៅខ្ត្លឆលៀត្   
 អលព្ងៀត្ន្ឹងស្ដល ប់លទើបងយលព្កាយ ។ 
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ទំរាភ្ំាកម់លួន្ជួន្អស់ព្ទពយ   
  ជួន្កាលធាល ក់ជាបដ់ល់រូបលមាយ 

លកើត្លរាគ្ឈចឺាប់ស្ដល បប់លណាា យ  
  គ្ួរឲ្យព្ពឺខាល ចអបាយមុម ។ 

លហតុ្ល ោះយុវន័្យុវត្ី   
   ងអនកព្បុសព្សីគ្ួរខាល ចទុកខ 

ឲ្យលហើយពីលកែងទន្ម់ាន្សុម  
  ព្ត្ូវមំសព្មុកព្បឹងលរៀន្សូព្ត្ ។ 

 ងអនកចូរលរៀន្កុំ្ុញព្ទន្់   
  ទន្វ់យ័លៅលកែងព្ត្ូវមំព្សូត្ 

ព្សូត្លរៀន្ឲ្យទល់ខ្ត្រហូត្   
 បាន្ដល់លកាោះលព្ត្ើយសឹមសព្មាក ។ 
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វទិាជាព្ទពយដច៏មបង   
  កន្លងលលើសខ្លងឥត្ព្ទពយស្ដក 

ជាព្ទពយព្ស្ដលផ្ងមនិ្លំបាក  
  លវចជាបលងវចស្ដត យពុន្ខ្រក ។ 

លៅមកយកជាបល់ៅជាមយួ   
  វទិាអាចជួយ លឃើញទន្់ខ្េនក 

ចងប់ាន្អវីៗវទិាខ្ព្សក   
  លៅព្ទពយខ្បលកៗឲ្យមូលមក ។ 

(ន្ិពន្ធលោយសលមតចព្ពោះសងឃរាជ ជនួ្ ណាត្ លជាត្ញ្ញា លណា) 

កំណាព្យការនសព្គប ់

គ្បព់ាលខ្រងរាលលៅរកមុស   
  គ្បព់្បាជ្ព្បុសខ្រងបាន្ព្ត្ូវ 
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គ្បម់តិ្តអបល័កខណ៍្ខ្រងអាព្សូវ  
  មុសព្ត្ូវលកើត្ពីការលសពគ្ប ់។ 

គ្ួរលព្ជើសលរ ើសរកជន្ព្បុសព្សី  
  លត្ើមាន្្មអ៌វីជាព្បេព 

លបើលឃើញចាស់លហើយគ្ួរលសពគ្ប ់  
  ឬព្ត្ូវខ្ត្ឈបកុ់ំរវល់ ។ 

លបើតាមឱវាទព្ពោះសមពុទធ   
  វសុិទធព្ទង់្ មន៌្ិរមល 

គ្ួរព្ជាបថាលបើលឃើញបុគ្គល   
  យល់មុសពុំគ្ួរលសពគ្បល់ឡើយ ។ 

សូវលៅមាន កឯ់ងព្បលសើរជាង   
  គ្ួរលជៀសគ្ួរវាងជន្លតាោះលត្ើយ 
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មនិ្ព្បកាន្ត់ាម្ម៌ជាលកាោះលព្ត្ើយ  
  ព្ពលងើយលោយយល់ថាមលួន្ព្ត្ូវ ។ 

(ន្ិពន្ធលោយសលមាចព្ពោះសងឃរាជ ជនួ្ ណាត្ លជាត្ញ្ញា លណា) 
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ឈ ម្ ោះសប្បរុសជនចូលរមួឈ ោះពមុពឈសៀវឈៅ 

យុវតី បូ ចនទវត.ី.....................................................៥០០០០៛ 
ឧបាសិកា សោម សុខែម+សោកឪពុកសោមអនកម្ដា យសុែុន..១០$ 
សោកតាឈមី និងភរយិាបុរតនិងសបបុរស(ភូមិបុណ្ណា )៣៦០០០៛ 
អ ុក ធុច និង សសង ម្ដ៉ា ក់លី.....................................៣៣០០០៛ 
ភិកខុ សូរត ហួរ សៅអធិការវតតទួលសកកោន យ..............៣០០០០៛ 
ភិកខុ សោសធមម សឃឿន សុែឃ(ីវតតមហាសែតតវ នន).........៣០០០០៛ 
ភិកខុ សមណៈសំវសោ ខរជង កុសល(សមណៈសិសសវតតរបាោទនាង
សមម )...................................................................៣០០០០៛ 
ភិកខុ សមសជោ ោត សំអុល(វតតមហាសែតតវ នន)...............៣០០០០៛ 
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សោកម្ដា ស ់សផង ភាោ៉ា (វតតមហាសែតតវ នន)....................៣០០០០៛ 
ោមសណរ តុប(វតតមហាសែតតវ នន).............................៣០០០០៛
សោកយាយ សៅ(ភូមអិំបិស).................................៣០០០០៛ 
សោកយាយ ភី រពមទងំបុរត(ភូមិអបំិស).................៣០០០០៛
ឧ.ស ប ូ ចនាា  ឧ.សិ ឃុត សំសអឿន.............................៣០០០០៛ 
ភិកខុ បសជោ សតាត  ថន វណឌី  ..........................................៦០០០០៛ 
ោមសណរ សល ់សឹង............................................៣០០០០៛ 
សទព វចិិរត.សីុ សសឿង.ឡន រសីលនកខ.ឡន រសីខឡន.ឡន 
សីុនួន.ឡន ឡសំហង.សទព ោឡន.សទព ោរទិធ..........២៤០០០៛ 
តិច សុចាន.់.........................................................២៣០០០៛ 
ឧ.ស យា៉ា ន ោរនិយា៉ា  នងិឧ.សិ អ ុ ៊ុំ ោសរ ៉ាន..................២០០០០៛ 
ឧបាសិកា ឃុន វវ(សវយាវចាវតតអងគពណាោយណ៍)........២០០០០៛ 
ប ុន ខា នងិ ឈួន ស ៉ា ............................................១៥០០០៛ 
សុែ នី. សីុណូន. នី ផានី........................................១៥០០០៛ 
សោក ខា ំសែឿន អនករសី សៅ ចនធូ និងបុរត.................១៥០០០៛ 
សោកយាយ សួន សអម(ភូមិឆ្មម ពនួ)..........................១៥០០០៛ 
សោក សយ សន នងិ ោប ់ម៉ានរពមទងំបុរត............១២៥០០៛ 
ឧបាសក យា៉ា ង សយ.............................................១៣០០០៛
គុណម្ដា ស ់ឡូ សុភនណឌ ...........................................១២០០០៛
សោកយាយ វ ៉ាង លី សោកយាយ រកមឹ នងិបុរត...........១១០០០៛ 
ភិកខុ ពុទធធិសកា ណុប ប ុត..........................................១០០០០៛ 
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សីុ ណ្ណតតុោ រពមទងំបុរត...................................១០០០០៛ 
សម៉ា សរ ៉ាត.................................................................១០០០០៛ 
សុែ ថន..............................................................១០០០០៛ 
យ៉ាន សុភី.............................................................១០០០០៛ 
អុន សីុម..............................................................១០០០០៛ 
យា៉ា ន វឆោភ.......................................................១០០០០៛ 
រ ី ោោ៉ាត.់.............................................................១០០០០៛ 
សុភាព រសីរដ្ឋា ......................................................១០០០០៛ 
សហង សុពណ៌.......................................................១០០០០៛ 
សរសង ឈាង........................................................១០០០០៛ 
អ ុន រមឹ រពមទងំកូនសៅ..........................................១០០០០៛ 
សោក សន សំអាត និង ភរយិា.................................១០០០០៛ 
ណុប សឆងទី.........................................................១០០០០៛ 
រនិ សោភនន(ភូមិហា).............................................១០០០០៛ 
សោកយាយ ឃុត រពមទងំសៅ(ភូមិឆ្មម ពនួ)...............១០០០០៛ 
ោមសណរ សុជសតា ខឆម លីដ្ឋ(វតតមហាសែតតវ នន).......១០០០០៛ 
សោករសី ខឆម សុខែម និង រ ៉ាន វល(ភូមឆិ្មម ពួន)..........១០០០០៛ 
សុន សន.............................................................១០០០០៛ 
អុន វម................................................................១០០០០៛ 
កញ្ញា  ធ ីវណឌី (ភូមិរបជុអំងគ)....................................១០០០០៛ 
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សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួ៩០០០សរៀល 

ភិកខុ សុត សន,សុង ឡូ(ភូមិរសុកធំ),សីុម វណាសធឿន(ភូមិរសុកធំ)
,សំ សហៀង,យាយ ប ុត(ភូមិអំបិស),ម៉ាុន ណន រពមទងំបុរត,សយ 
លី,អុឹម សុត និងកូនសៅ,អុ ីសុែន ីនងិកូន,វន វឡ និងកូន, 

សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួ៦០០០សរៀល 

ភិកខុ ផល សុភនណ,ោមសណរ សរឿន រតន,ជងគនូំរ ហ ន ់វចិិរត និងយ ី
សុសយឿន,ឌ ី រសីុ,កង់សៅ ឌី,សំ សហឿន នងិ កាន់ ោរកិា,សំ សហៀន 
និងសៅកាន់ សកល,គរ រចិប,សោករគូ កាន់ ោរកិានិងសំ សហឿន,
យាយ ឃុត(ឆ្មម ពួន),សោកយាយ អ ុ ៊ុំ និងកូន(ឆ្មម ពនួ),យាយ 
សទស(ភូមិសោោម ត),សោកយាយ ផលី(ភូមិរសុកធំ),សោកយាយ 
រទី ហុក,សោករគ ូ វុទធី និងភរយិាបុរត,សមឿន ចាន់សុសរណ្ណ,សីុម 
ឌីណ្ណ,ែន សំសនៀង,ោរ ី និង សំអាត,សភាគ រសីលកខណ៍ និង 
សំ រសីណយ,ឧ.សខយ៉ាម យា៉ា ន.ឧ.សិគល ់ោសរឿន, យាយ នងឹរសី
មុំ.តាបឺម យ៉ាង់,ខម៉ាន ចំសរនី និង រសីមុ,ំផាន ដុស រពមទងំបុរត,តា 
គង ់ម្ដ៉ា ក.់យាយ វ៉ាន ់ ប ុត.ម្ដ៉ា ក់ នី.សប៉ាង ផូ,សឃឿន ណុន រពមទងំ
បុរត,ោ៉ា  សុែនាង.សិោ.ផារនិ,សពឿង បា៉ា ក់.សីុ សៅ,យាយ សនត 
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សមៀច.យាយ អ ុល សំ,កង ចាន់ឌី រពនទងំបុរត,សៅ ម៉ាន.សីុមន.
ឃុត យាយែីម,សុងលី ចិនាត  (ភូមិឆ្មម ពនួ),តាសំុ យាយផុល,ឧ.ស 
អ ុន អ ុល,ផានិត នងិ មុំ,វន ចននី និង ភរយិា រពមទងំបុរត,ចំសរនី 
ចានស់ឈឿន នងិ ភរយិា,រស ់ សុផល.ឯម ោសរឿន រពមទងំបុរត
.នឹម ណំុ.ខយ៉ាម សឡង រពមទងំបុរត,ហុនី ខាន់ រពមទងំបុរត,
សោក សូ ចាន់ថន អនករសី សុត រស ់ រពមទងំបុរត,សោក សចៀម 
ចុន និង អនករសី សន រតិ,ខប៉ាន ោសរឿន(ខរពកហូរ),សជៀម ឌ ីនងិ 
កូន សុកជនិសខាង,ភួង សសន,ែុន សុែថុល,ភួង សំុ.ដុោះ ស ុន.សជៀង 
សៅ,ពូក.ខែម.គុង.ម្ដ៉ា លី សៅ,ផាត ផលល ីរពមទងំបុរតឌីណ្ណ,សោក
តាយា៉ា ន ខាន ់និងយាយ ផូ,ជិន រចីម,វម សយឿន រពមទងំបុរត,យុន 
សំបុក ពកថាច, 

សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួ៥០០០សរៀល 

ជ ម្ដ៉ា សហា នងិភរយិា,អ ុល អូន,ខាន់ សំអាត,យាប់ សំអាង,ឧ.ស 
សៅ នន់ នងិ ឧ.សិ ខហម នឹម,បា៉ា ង ប ុនសិុន,វក ោ៉ា ត និងកូន,អុន 
ខអម នងិ ផុន ោសមឿន,នួន យា៉ា ន,អាង សូត,យាយ វន និងកូនសៅ
,ឧ.ស ខម៉ាន ោរ,ីយាយ យួន, ផាន ទមឹ និងកូនសៅ,ហុនឺ យា៉ា ត 
និងកូនសៅ,អាចារយ សសន(សកកោន យ),របាងំ សុភនណឌ  និង សអម 
សុែលី, 

សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួ១$ ឬ ៤000៛ 
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ជិន រសីមុំ(ោោសុវណ្ណា ោ៉ា ខរពកហូរ),ផុន ោសវឿន រពមទងំកមួយ, 
សវឿន ោ៉ា វ,ីសវឿន ចនន,ីភា ផារ,ីផុន សភឿន.អនករសី ទុយ សសឿង,ភឹម អាត់
,សគៀង នី.ផល សផន រពមទងំកូនសៅ,សុផល សុភា,សៅ សុែកប
,ឧ.ស វន ឈន,ខយ៉ាម សទឿន, 

សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួ៣០០០សរៀល 

ខកវ យន,ខកវ សុខា,សសន យនឺ,សញៀន សំអាត,ឧ.ស សៅ ឡុញ 
និងឧ.សិ ម្ដស ប៉ាុន,ជនី ចុន,ថន សុែឡូត,នុធ យ៉ាន,សៅ កាន,ឌិន 
ខយ៉ាម,លី សុវណា.ឈួ ចាន់,ថាន ទូច,សភាគ ផានីតា,ហងស សុផា,
សុវុន ោ៉ា យុទធ,យាយ ង៉ាូត(រសុកធំ),យាយ ខង៉ាត យាយ លុន
(រកោងំ),យាយ អាន(ភូមិរតាសំបូវ),យាយ សំ(រកោងំ)
,សោកអាចារយ សអាម អាន(វតតខរសវរព),សទធ របសស់កមងៗ,សសៀន 
សុខានិងបុរត,ហគចិ លិននងិបុរត,សហង សចង,ឧ.សិ ឈុ ំផោល ,សុែ 
ផល រពមទងំោវ មីនិងបុរត,រ ៉ាន ធីតារ នតន,សៅ ផា,កុម្ដោ៉ានងិកុម្ដរ ី
សអាក សុវណ្ណា ោ៉ា  និង សអាកសុវណ្ណា រ,ីយាយ អ ុណ នងិកូនសៅ,អាត 
ទូច និងកូនសៅ,ឧ.សិ អូន នងិកូនសៅ,ឃុន ឡង,អំ វណាី  និង អ ុ ៊ុំ 
ធូ,សន រសីមុំ,តា ប ុន យាយ យ ីនងិបុរត,សូណ្ណ,ភី ភន និង ទូច 
សុែខែម,ទិតយ សហៀង នងិ រ នតន សុជត,ិថា វុទធ,ីលឹម ណម,សអាក 
វណ្ណា  នងិ ចន ចានផ់ាន,ីយាយ កង់,ថា ដ្ឋសណ,សសឿន លីណ្ណ នងិ 
វឆ សុវណ្ណា ,ចានថ់ា សុវណ្ណា ដ្ឋោ៉ា ,ថា ភារុ,ំចាន់ភសុធា,ខណម 
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ោប,ខណម លន,បួន សមភសស,យួន ឧ.សិ សម,ីភិន រសី,ខញម 
ោរ,ីសូរត កលិកា,សធឿន អុន,ក ំ រមី,ខសម ចក,់សហៀង គនាធ ,ោង 
បុបាផ ,សុែ ទូច,សោក សហា សៅ,យមី រសីសពរជ រពមទងំបុរត
,សមបតត,ិសពជយ សពឿង,យាយ រពិច,អាន យា៉ា ន់,ពុ ំទនួ,ឆ្មយ យាន,អ ូ 
ណ្ណ,ំវន ចនធ,ីម្ដន ោម៉ាន និងភរយិា,នួន ផូ,អាត សហា,ម្ដន 
ោសម៉ាន និងោវ មី,ផុន ចាន់ណូ.សោក សឹុម គង,់សន សុែុម.សរឿន 
កំោនត រពមទងំបុរត,រុ ំ សុភាព,វតិ អាន(សោធ៍តាម ត),សុវណា 
វឆយា៉ា ,ជ ី ែន,វផ វរីៈ,ផោល  ផាន,កុម្ដរ ី ចនន ី នមិល,ខយ៉ាម ោភ,
ខមម រសីអូន,ម្ដន រដំួល នងិោវ មី,ខយ៉ាម ទូច,សុវណា ឆវ,ីសុវណា 
រសីនិច,សរឿន សៅ,អនករសី សរឿន រនិ និង អនករសី អ ុន ោ៉ា ន់,កុម្ដរ ីចនន ី
ណ្ណរ,ីរុន ោរនិ និង ចាន់វណានដី្ឋ,សវ ៉ាង កុយ និង ប  ី ជ,ខស៉ាម 
ណម រពមទងំបុរត.យាយ ណ្ណន,អនករសី សជៀម ោវ,សជៀម ថន 
និង ភរយិា,ជនិ សីុថា និង ភរយិា,វតិ សុផល,ថន ធារ.ីថន ធាោ៉ា
.សួន សុែគង,់សុត សុែ.ខចម សជឿក,សូរត សុកសែឿន,វតិ ផល,ថុល 
ធា,ភងួ បា៉ា ក់,ញ៉ា ម ោមិតត.ហា ន គមឹ,ស ុក ទី.ជ ជូរ,តាងំ គមឹលី
.សសង សៅ,ស វ ៉ាន,សមបតត ិ សំបូរ,សៅ បូរ.ីរទិធ សុែសហង,រទិធ រសីសៅ 
រពមទងំបុរត,ញ៉ា ញ់ សសឿង,រទី យា៉ា ង,ែុម រសីឡងឹ,សពឿន សីុម,វផ 
សុែលី រពមទងំបុរត,ោរ ៉ាូ ចាន់ថា,មនិ ផលលី រពមទងំបុរត,សឈឿន 
រសីស ៉ា ,របុស រសីសឡង,កង សរ ៉ា រពមទងំបុរត,សថាង សំអាត,ឡងំ 
ចាន់ថន,យាយ ណុន,សម សៅ.ដងួ សំណ្ណង,ឧ.ស នូវ វផ.ឧ.សិ 
សពឿង លឹម,សំុ ផុល, សនឿន សន់,សហង ោងសសង,ស ុន វថ.ជកី 
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ភាព,ខត ហាងំគ.ីទ សអៀងសឡង.ខត សគៀងអ ុយ.ខត សគៀងហា ង.ខត 
សគៀងជូ.ខត សគៀងវណ,សឈឿន រសីនិត.សឈឿន រសីខណក រសស ់
រសីពី.ម្ដ៉ា ោ៉ា  រទិធសុទធ នជិ,ោង សឃឿន នងិ ភរយិា រពមទងំបុរត,បូ 
នាររីតនៈ,ផាត ចាន់សុែ,បិច សរ ៉ាម,យាយ ណម,ប៉ាុន វ៉ាង,ប៉ាូច លី 
.អ ុយ សិត.ប៉ាូច ងន,ឧ.ស ខប៉ាន គុន,រនិ ោរ ៉ាន,ឈុ ំ ថុន,ខប៉ាន 
ណ្ណត,ទុយ ោ៉ា ន,់រនិ សែន,កញ្ញា  ពន់ ចននទសែមរនិ,សំ ស ុម,កឹម រុ,ំ 
កញ្ញា  សពញ វណាី ,សោក ធី.នាង សុស,ផន  ន,់កមឹ ម្ដ៉ា ច(ភូម ិ
សៅវរព),ឧ.សិ សួល លន(ភូមិកសណ្ណត ក),សឈៀង ស ន,យ ី យា៉ា វ 
ចំសរនី,ផាត ហ ុច,ចំសរនី សុែុម,គឹម ស ន,សពឿង រ,ីភួង យ,ីឧ.សិ 
ណយ សុែុម.ឧ.ស ម៉ាុន,ឈនឺ គឹមសឈឿន នងិភរយិា.សសឿន សុែ
សអង និងបុរត,សំរតិ សរៀម,យុវជន ណម សពរជ,ខម៉ាន ចំសរនី,ភនស វន,
ភុំ វឡសឹុម,បួន សីុណ្ណ,សសង សយ, សសៀង វង(ខរពករទងំ),ផលល ី
សុផា,ខហម ផាន់(បងឹទពុំន),កន ោន, 

សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួ២០០០សរៀល 

សភឿន រសីតុន,ឌុក ឌី,វឡ ដ្ឋ, 

សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួ១៥០០សរៀល 

កុម្ដរ ីរនិ ឡយ, 

សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួ១០០០សរៀល 
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យាយ ធកួ,ម្ដ៉ា ក់ ប ុត, 

សឈាម ោះពុទធបរសិនទចូលរមួខដលមិនបានដ្ឋក់ចំននួថវកិា 

ខយម យ៉ាង,់ឡក់ ប៉ាង,់សហង លន់,រសីសៅនិងវសិសស,ប៉ាូច ចននទតាោ៉ា  
និងមី ោោន,ីសតឿន រសីនាង,ម៉ាុន សុែសី,ឈន ឆន,ប៉ាូច ោសរឿង 
,បឹន ចានថ់ន,ហុងី សុែចំសរនី និងវសនា រសីនិច, 
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