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អនុមោទនាកថា 

គម្ពីរ មូលសិក្ខា  - ដីក្ខ ន េះ ជាព្រេះគម្ពីរមួ្យដវ៏សិិទ្ធ 

ក្នុងផ្លូវព្រេះវ ិ័យ ព្រមូ្លររួរមួ្នោយព្រេះម្ហាសាមិ្នថេរ  វូ 

ព្រេះវ ិ័យរិដក្ទាំង ៥ គម្ពីរ ១៣ ក្ាល គឺ ៖  

 ១. ភិក្ខុវភិងគ ឬម្ហាវភិងគ  រិដក្នលខ ១ ដល់ ៤ 

 ២. ភិក្ខុ ីវភិងគ    រិដក្នលខ ៥ 

 ៣. ម្ហាវគគ   រិដក្នលខ ៦ ដល់ ៨  

 ៤. ចុលលវគគ   រិដក្នលខ ៩ ដល់ ១១ 

 ៥. ររវិារ   រិដក្នលខ ១២ - ១៣  

ឱ្យម្ក្ជាគម្ពីរថូចមួ្យ ជារនរៀរនម្សូព្ថ ១២៨ គាថា នដើម្បីជា 

ការងាយព្សលួសិក្ាដល់កុ្លរុព្ថអ្នក្រួសថ្មកី្នុងព្រេះសាសនា។  

 គម្ពីរ មូ្លសិកាខ  មា  ១២៨ គាថា ចចក្ជា ៦  ិនទ្េស គឺ៖  

 ១. បារាជកិ្ ិនទ្េស គាថាទ្ី ១ ដល់ ៩ ររយិាយអ្ាំរី 

សិកាខ រទ្បារាជកិ្ទាំងរួ  ររស់ភិក្ខុ  ិងភិក្ខុ ី ។  

 ២. គរកុារថតិ ិនទ្េស  គាថាទ្ី ១០ ដល់ ១៦ អ្ធិរាយ 

អ្ាំរីសងាទ្ិនសស ៧ សិកាខ រទ្ ក្នុងចាំនោម្ ១៣ សិកាខ រទ្ ។  

 ៣.  ិសសគគិយ ិនទ្េស  គាថាទ្ី ១៧ ដល់ ២៩ សចម្តង 

អ្ាំរី ិសសគគិយ ១៣ សិកាខ រទ្ ក្នុងចាំនោម្ ៣០ សិកាខ រទ្ ។ 

 ៤. បាចិថតិយ ិនទ្េស  គាថាទ្ី ៣០ ដល់ ៥២ សររុ 

បាចិថតិយសិកាខ រទ្ ៤១ ក្នុងចាំនោម្ ៩២ សិកាខ រទ្ ។  



 

 ៥. រក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េស  គាថាទ្ី ៥៣ ដល់ ៩៥ 

ព្រមូ្លរមួ្ព្រេះវ ិ័យទាំងអ្ស់ចដលសាំខា ់ ៗ ដល់ការរដរិថតិ 

ចដលនព្ៅចាក្ព្រេះបាថិនមាក្ខ ។  

 ៦. វត្តត ទ្ិក្ណ្ឌ  ិនទ្េស  គាថាទ្ី ៩៦ ដល់ ១២៨ សតីអ្ាំរី 

វថតព្រថិរថតិចាាំបាច់នផ្សង ៗ ចដលភិក្ខុ - សាម្នណ្រ គួរដងឹ គឺ ៖  

- ខ ធក្វថត ១៤ មា  វថតព្រថិរថតិចាំន េះព្គអូាចារយជានដើម្ 

- អ្ងគ ន ការព្រនគ ចងាា  ់ដល់ព្រេះសងឃទាំង ៥  

- រនរៀរអ្ធិោា  នព្ថចីវរ បាព្ថ  ិងរនរៀរដក្ជានដើម្ 

- ព្បារ់ព្រនភទ្ន សិកាខ រទ្ទាំងអ្ស់ ជាសចិថតក្ ឬអ្ចិថតក្ 

- រនរៀរនធវើឧនបាសថ្  ិងរវារោ  ិងការសចម្តងអារថតិ... 

 នោយបា អា  រិ ិថយ នផ្េៀងផ្ទេ ថ់នោយយក្ចិថតទ្ុក្ោក់្ 

ខ្ុ ាំ ក៏្មា ចិថតរកី្រាយចាំន េះព្រេះគម្ពីរន េះ ន ើយសូម្ឱ្យគម្ពីរន េះ 

នបាេះរមុ្ពនចញក្នុងនាម្ន រទុ្ធិក្សមាគម្សម្ណ្ ិសសិថ ក្ម្ពុជា-

ព្សីលងាា  នព្ េះព្រេះម្ហាធម្មសិរ ីក៏្លាបល រ់រាំនរើការជាអ្នក្ចាថ់ចចង 

ចសវងរក្ក្បួ ចារ់ចាថ់រមុ្ពររស់សមាគម្នយើងចដរ ។  

 នោយរុញ្ញរាសីន េះ សូម្ព្រេះម្ហាធម្មសិរ ី បា ព្រសរវ 

 ឹងរញ្ញញ ដព៏្រនសើរ សូម្សរវសថវទាំងអ្ស់បា ចាំចណ្ក្ន រញ្ញញ  

ន េះផ្ងចដរ ។  

ព្រេះម្ហា ធមមប្បមញោ  សឹុម្ សាំអូ្  ព្រលាប រទុ្ធិក្សមាគម្ 

 ិងជានរក្ខរណ្ឌិ ថន សាក្លវទិ្ាលយ័ ក្លាណី្ ព្សីលងាា    



 
 

មសចកតីអនុញោ ត 

គម្ពីរ មូលសិក្ខា  - មូលសិក្ខា ដីក្ខ ន េះ ខ្ុ ាំបា រក្ចព្រ 

 ិងនរៀរនរៀងជានព្សច លមម្យក្នៅសិក្ានរៀ សូព្ថបា  ត្តាំង 

រីចខផ្លគុ  រ.ស. ២៥៤៨ គ.ស.២០០៤ ម្ក្នម្លេះ ។ ចថនរល 

ននាេះ មិ្ បា  ិម្ ត  ិងអ្នញ្ជើញនោក្អ្នក្នចេះដងឹ ឱ្យនោក្ជយួ 

រិ ិថយនផ្េៀងផ្ទេ ថ់  ិងចាថ់នបាេះរមុ្ពឱ្យបា ជាព្រនយាជ ៍ ដល់សិកាខ  

កាម្ក្ុលរុព្ថទ្ួនៅនៅន ើយនទ្ ។ 

នព្ េះខ្ុាំមិ្ បា ព្រកាសរក្សរបុរសជ ឧរថេម្ភនបាេះរមុ្ព 

ផ្ង នោយខ្ុាំព្រញារ់នចញនៅរ តការសិក្ាឯទ្ីដនទ្នទ្ៀថផ្ង 

នទ្ើរខ្ុាំព្រគល់សាំនៅទាំងននាេះនៅសព្រ មចារភីិក្ខុ អគ្គធីមោ 

គង-់សុមិ្ថត វថត ិនព្គាធវ ័  ិម្ តនោក្ឱ្យជយួចាថ់ចចងឱ្យផ្ង ។ 

ចថនទេះរីយា៉ា ងននាេះក្តី ក៏្គម្ពីរន េះ នៅចថមិ្ ទ ់សនព្ម្ចររូ 

ព្រសូថរាងនចញត្តងជាព្រនយាជ ៍ដល់សាលាបរណ្ជ ទ្ួនៅននាេះ 

នទ្ រ ូថម្ក្ដល់នរលន េះ នោយន ើញដចូចដលខ្ុាំបា នរៀររារ់ 

ក្នុងអារម្ភក្ថាខាងមុ្ខព្សារ់ នធវើឱ្យខ្ុ ាំខាំរាយាម្យក្គម្ពីរន េះ 

ម្ក្រិ ិថយជាថ្ម ី ន ើយរច េម្ចាំណុ្ចខវេះខាថ  ិងោក់្នលខនយាង 

ចងអុលព្បារ់ព្រេះរទុ្ធដកីា នដើម្បីឱ្យមា ភារសុព្ក្ិថយន ើងចថ្ម្ 

នទ្ៀថ ។ មិ្ ព្ថឹម្ចថរ៉ាុនោណ េះ ខ្ុ ាំក៏្បា  ិម្ ត-អ្នញ្ជើញនោក្អ្នក្ 

នចេះដងឹ ឱ្យនោក្ជយួរិ ិថយផ្ងចដរ ។ ការ ិម្ ត-អ្នញ្ជើញ នោក្ 



 

អ្នក្នចេះដងឹជយួរិ ិថយន េះន ើយ ចដលបា ជារចច័យជរំញុឱ្យ 

គម្ពីរន េះ បា ន ើងរមុ្ពនាាំឱ្យនក្ើថជាព្រនយាជ ៍នលើក្ន េះ ។  

នក្ើថន ើងយា៉ា ងោ ? នក្ើថន ើងយា៉ា ងន េះ គឺ ៖ 

នោយបា អា  រិ ិថយ នផ្េៀងផ្ទេ ថ់នោយយក្ចិថតទ្ុក្ោក់្ 

ននាេះ ឧបាសិកា ម៉ម នរម ក៏្នក្ើថសទធ ព្ជេះថាល ជារ ់នរក្ចាំន េះ 

ការងារ  ិងគម្ពីរន េះចថម្តង ។ ន ើយនដើម្បីចូលរមួ្ចាំចណ្ក្ផ្សរវ 

ផ្ាយ ព្រេះវ ិ័យររស់ព្រេះសម្ពុទ្ធឱ្យបា ព្ជារទ្ួនៅដល់សនាត   

ក្ុលរុព្ថព្គរ់ររូ នទ្ើរគាថ់ចដលមា ការនព្ជាម្ចព្ជងរីមាត្ត-

រិត្ត សុាំអ្ ញុ្ញញ ថចាថ់ការនបាេះរមុ្ពគម្ពីរន េះ ឲ្យបា នចញជាររូ-

រាងន ើងចថម្តង។  

         ខ្ុ ាំមា រីថិនសាម្ សសរកី្រាយរក្អ្វីនព្រៀរនសមើរុាំបា ន ើយ 

នោយបា ឮដណឹំ្ងដព៏្រក្រនោយព្រនយាជ ៍ដធ៏ាំនធងយា៉ា ងន េះ។ 

ខ្ុ ាំសូម្ព្រគល់សិទ្ធទាំងព្សុង ជ ូឧបាសិកា ក៏្ដចូជាឧបាសក្ ម៉ម 

មសង  ិងឧបាសិកា ខាត់ រតនា ក្នុងការចាថ់ចចងនបាេះរមុ្ពគម្ពីរ 

ន េះ  ិងសូម្អ្ នុមាទ្នា ចាំន េះក្ុសលនចថនាន េះផ្ងចដរ។ 

សូម្ឲ្យមាត្តរិត្តររស់ឧបាសិកា  ិងឧបាសិកាផ្ទេ ល់ 

ព្រម្ទាំងញាថកា ព្កុ្ម្ព្គសួារ បា ព្រសរវចថ ឹងនសចក្តីសុខ 

ចនព្ម្ើ  មា រញ្ញញ ចាក់្ធលុេះឆារ់  ិងនោយអ្ាំោចធម្មទ  

ន គម្ពីរព្រេះវ ិ័យន េះ សូម្ឧបាសិកា ថាល គាំ ិថឆារ់ឈា ជថិ 

រិថដល់ការបា  វូអា ិសងសន ព្រេះវ ិ័យ គឺសនព្ម្ច វូវជិាជ  ៣ 



 
 

ព្រការ ក្នុងកាលអ្នាគថដខ៏លីខាងមុ្ខក្ុាំរីអាក់្ខា ន ើយ ។ ម្ា៉ា ង 

រុណ្យោ ចដលនយើងខ្ុាំបា ចាថ់ចចង  វូគម្ពីរន េះ រុណ្យ ុ េះ 

ទាំងអ្ស់ សូម្បា សេិថក្នុងសនាត  ន អ្នក្អា   ិងសរវសថវ 

ទាំងអ្ស់ផ្ងចុេះ  ។  

េិ  ំតិដ្ ឋតុ ជិនសាសនំ  

សូម្សាសនាព្រេះជ ិព្សី ថ្ថិនថ្រនចរកាលជាអ្ចងវងចុេះ !  

វថតចខមរ បាលនិលយយ ទ្ីព្កុ្ង Philadelphia ស រដាអានម្រកិ្  

នថ្ៃនៅរ ៍១១ នក្ើថ ចខអ្សសុជ រ.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤ 

         ភិក្ខុ ធមមសិរ ី អ្ រុណ្ឌិ ថទ្សស វជិាជ ព្រេះរទុ្ធសាសនា 



 

អនុមោទនាកថា 

 នាងខ្ុាំលាបល រ់បា អា  វូសាន ព្រេះ សតជានព្ចើ  ររស់ព្រេះ 

គុណ្មាច ស់ ធម្មសិរ ីចសម្ ច េធីរ ៍ក្នុងននាេះ មា ទាំងនរឿងរា៉ា វ  ិង 

ព្រេះជាថក្ជានព្ចើ  ចដលនោក្បា រក្ចព្ររីភាសាបាល ីនៅជា 

នខម្រភាសា ទាំងជា ក្យសព្មាយធម្មត្ត ក្ព្ម្ងចក្វ  ិងជា 

 ក្យការយ។ នៅនរលថ្មីៗ ក្ លងនៅន េះ ព្រេះអ្ងគបា ឲ្យនាងខ្ុាំ 

ជយួរិ ិថយអ្ក្ខរាវរិទុ្ធ  ិងឃ្លល បាល ី អ្ថេ ័យន គម្ពីរ មូលសិក្ខា -

ដីក្ខ ន េះ។ នព្កាយរីបា អា ចរ់សរវព្គរ់ នោយយក្ចិថត

ទ្ុក្ោក់្ម្ក្ នាងខ្ុាំមា នសចក្តីព្ជេះថាល ជារ ់នរក្ ចាំន េះការងារ 

ដម៏ា ថនម្លន េះ នាងខ្ុាំគិថថា នរើព្រេះភិក្ខ-ុសាម្នណ្រព្គរ់ព្រេះអ្ងគ 

ក្នុងរវររទុ្ធសាសនាន េះ បា អា សិក្ា  វូព្រេះវ ិ័យ ន ើយ 

នគារររដរិថតិត្តម្ ដចូចដលមា សាំចដងក្នុងគម្ពីរន េះ រិថជា 

គួរឲ្យព្ជេះថាល រ ់នរក្ោស់ ។ 

         នោយចងឲ់្យគម្ពីរន េះផ្សរវផ្ាយទ្ូោយន ើង នាងខ្ុាំព្រម្ 

ទាំងសាវ មី្ បា រិភាក្ាជាមួ្យ ឹងអ្នក្មា គុណ្ទាំងរីរររស់នាង 

ខ្ុាំ សូម្ការអ្ ញុ្ញញ ថអ្ាំរីព្រេះគុណ្មាច ស់ ធម្មសិរ ី ចសម្ ច េធីរ ៍

ក្នុងការនបាេះរមុ្ពគម្ពីរន េះឲ្យមា ររូរាងន ើង។ 

 ខ្ុាំព្រេះក្រោុនាងខ្ុាំ សូម្អ្រព្រេះគុណ្ដព៏្ជាលនព្្ 

ចាំន េះនោក្មាច ស់ ធម្មសិរ ី ចដលបា អ្ ញុ្ញញ ថឲ្យខ្ុាំព្រេះក្រោុ 

ទាំងឡាយ បា ចូលរមួ្ក្នុងចាំចណ្ក្ន ធម្មទ ន េះ។ 



 
 

 ខ្ុាំព្រេះក្រោុនាងខ្ុាំ សូម្ព្រនគ ររ សូម្ព្រេះគុណ្មាច ស់ 

មា សុខភារលអ រញ្ញញ ភលឺថាល  ត្តាំងនៅក្នុងព្រេះផ្នួសបា យូរ នដើម្បី 

ជាព្រនយាជ ៍ ដល់រទុ្ធររស័ិទ្ទ្ួនៅ។  

 ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ រុណ្យន េះ ខ្ុ ាំសូម្នលើក្ជ ូដល់អ្នក្មា គុណ្ 

ទាំងរីរ ក៏្ដចូជារទុ្ធររស័ិទ្ទាំងឡាយ  ិងររកួ្ញាថិទាំងអ្ស់ 

ក្នុងសងារវដត ។ សូម្រុណ្យន េះ ជយួឲ្យបា សនព្ម្ច  វូអ្ម្ថ-

ធម៌្ ក្នុងកាលអ្នាគថមិ្ យូរនៅនហាង។ 

សូម្អ្ នុមាទ្នា !!! 

 

នថ្ៃនៅរ ៍ ៣ នក្ើថ ចខក្ថតិក្ រ.ស.២៥៥៨  

ព្ថវូ ឹងនថ្ៃទ្ី២៥ ចខថុោ គ.ស.២០១៤ 

Wurmlingen Germany 

ឧបាសិកា ម៉ម នរម 

 



 

អារមភកថា 

 គម្ពីរមូ្លសិកាខ  គឺជាគម្ពីរសចម្តងអ្ាំរីព្រេះវ ិ័យនោយ 

សនងខរ សិក្ាក្នុងរយៈនរលខលី សព្មារ់ភិក្ខុ-សាម្នណ្ររួសថ្ម ី។ 

រចនានោយព្រេះម្ហាសាមិ្នថេរ ជ ជាថិព្សីលងាា  នា រ.ស.៩០០  

 ចាំចណ្ក្គម្ពីរមូ្លសិកាខ -ដកីា គឺជាគម្ពីរអ្ធិរាយរ យល់ 

 ័យគម្ពីរមូ្លសិកាខ ឱ្យបា ទ្ូលាំទ្ូោយ ។  

 អ្នក្រចនាគម្ពីរន េះមា ម្ថិរីរនផ្សងគាន  គឺ៖  

១. ត្តម្គម្ពីរគ េវងស ព្បារ់ថា រចនានោយព្រេះវាចិសសរនថេរ  

២. ត្តម្គម្ពីររិដក្ថតនម្៉ា ថា រចនានោយព្រេះវមិ្លសារនថេរ 

នៅអ្ រុាធរុរពី្សីលងាា  ។  

 ទាំងរីរអ្ងគន េះ មិ្ ព្បាក្ដថាអ្ងគោមួ្យនទ្ ។  

 នោយសារលាបល រ់បា អា គម្ពីរន េះនរឿយៗម្ក្ន ើញថា

ជាព្រនយាជ ៍នព្ចើ សព្មារ់អ្នក្សិក្ាព្រេះវ ិ័យ នទ្ើរកាលរី 

រ.ស.២៥៤៨ ខ្ុាំន្លៀថឱ្កាសអ្ាំរីការសិក្ានៅរទុ្ធិក្វទិ្ាលយ័ 

ព្រះសុរាព្រឹត ជាសាោបាលជីា ់ខពស់នាទ្ីព្កុ្ងភន ាំនរញ ចព្រគម្ពីរ 

ន េះរីបាលភិាសាម្ក្ជានខម្រភាសាចថម្តង នដើម្បីងាយព្សលួក្នុង 

ការសិក្ាររស់ភិក្ខុ-សាម្នណ្រអ្នក្មិ្ នចេះភាសាបាល ី។  

 ចថការនធវើររស់ខ្ុាំនរលននាេះ មិ្ បា ម្៉ាថ់ចថ់ព្សលួរួល 

នទ្ ន ើយក៏្មិ្ បា  ិម្ តនោក្អ្នក្នចេះដងឹឱ្យជយួរិ ិថយចដរ 



 
 

នព្ េះចុងឆាន ាំននាេះ ខ្ុ ាំព្ថវូនៅរ តការសិក្ានៅព្រនទ្សព្សីលងាា  

ចថនោយថព្ម្វូការចាាំបាច់ នទ្ើរខ្ុាំខាំវាយអ្ថេរទ្  ិងនរៀរនរៀង 

បា រ៉ាុនណ្ណ េះ ព្រគល់នៅសព្រ មចារភីិក្ខុ អគគធីចោ គង ់សុមិ្ថត 

វថត  ិនព្គាធវ ័ ឱ្យនោក្ជយួចាថ់ចចងផ្ង ។ នោក្ក៏្បា ព្គា ់ 

ចថនធវើជាក្ូ នសៀវនៅថ្ថចម្លងចចក្គាន នរៀ រ៉ាុនោណ េះ មិ្ ទ ់បា  

នបាេះរមុ្ពជាផ្លូវការនទ្ ។  

 នរលនវោ១០ ឆាន ាំក្ លងនៅយា៉ា ងឆារ់រ ័សសឹងចថមួ្យ 

រ៉ាព្រិចចភនក្រ៉ាុនោណ េះ ខ្ុ ាំបា ន ើញការស េនាគាន អ្ាំរីព្រេះវ ិ័យ ក្នុង 

រោត ញសងគម្ទ្ាំន ើរ Facebook រនវៀងធម្មវាទ្ី  ិងអ្ធម្មវាទ្ី 

ភិក្ខុអ្ាំរីភិក្ខុសាំរេះព្គ សេដចូចដលអ្នក្រួសមួ្យចាំ  ួនធវើសរវនថ្ៃ។ 

អ្ធម្មវាទ្ីន លថា ការសាំរេះន េះជាសុជវីធម៌្លអមួ្យ ដនូចនេះមិ្  

ព្ថវូអារថតិនទ្ មិ្ ន ើញមា ក្នុងវ ិ័យនទ្ ។ ឯធម្មវាទ្ី ន លថា 

មិ្ សម្គួរ ឹងសាំរេះព្គ សេដនូចនេះនទ្នព្ េះមា ព្រេះរទុ្ធដកីាព្ទ្ង ់

ហាម្ក្នុងព្រេះវ ិ័យរិដក្ ចថមិ្ ដងឹក្នុងភាគោមួ្យនទ្ ។  

 នោយន ើញធម្មវាទ្ីភិក្ខុមិ្ មា នគាលអាងយា៉ា ងន េះ 

នទ្ើរនធវើឱ្យខ្ុ ាំ ឹក្ន ើញដល់គម្ពីរមូ្លសិកាខ  ររស់ខ្ុាំន េះចថម្តង ថា 

នរើនោក្បា អា គម្ពីរន េះ នោក្ ឹងមា នគាលអាងចាស់ 

ោស់ នទេះរីមិ្ បា អា ព្រេះវ ិ័យរិដក្ក៏្នោយចុេះ ។  

 អាព្ស័យន ថុមា ព្រមាណ្រ៉ាុនណ្ណ េះ នទ្ើរខ្ុាំរាយាម្ 

សរនសរ  ិងរិ ិថយនសៀវនៅន េះម្តងនទ្ៀថ ចដលន ើញថា នៅ 



 

មា ក្ាំ ុសនោយអ្នចថនាជានព្ចើ អ្ន លើន ើយខ្ុាំបា ព្សាវព្ជាវ 

ោក់្រច េម្ព្គរ់ទ្ាំរ័រព្បារ់នលខនយាងព្រេះនព្ថរិដក្ ចដលមា  

សចម្តងដល់សិកាខ រទ្ននាេះ ៗ នទ្ៀថផ្ង នដើម្បីងាយព្សលួដល់ 

សិកាខ កាម្នៅនរុើងនម្ើលដល់ព្រេះរទុ្ធដកីា ។  

 គម្ពីរន េះ ខ្ុ ាំចាំោយនរលចថ ១៥ នថ្ៃរ៉ាុនោណ េះ ក្នុងការ 

រក្ចព្រ ចថចាំោយនរលនព្ចើ ក្នុងការព្សាវព្ជាវរក្នសចក្តីក្នុង 

ព្រេះបាលពី្រេះរទុ្ធដកីា ។ ន ថុន េះ រុណ្យោចដលនក្ើថនចញរី 

វរីយិភារ  ិងការព្សឡាញ់ព្រេះសាសនាររស់ខ្ុាំឯោ សូម្ឱ្យ 

សរវសថវទាំងរងួ បា  វូចាំចណ្ក្រុណ្យននាេះ ររស់ខ្ុាំននាេះផ្ងចុេះ! 

សូម្បា នព្ក្រ វូរសន អ្ម្ថៈក្នុងកាលដឆ៏ារ់ខាងមុ្ខក្ុាំខា !  

 ខ្ុាំសូម្ទ្ទ្ួលនោយរកី្រាយ វូរាល់ការរេិះគ ់សាេ រនា រី 

សាំោក់្នវយាក្រណ្រណ្ឌិ ថទាំងឡាយ !!! 

 សូម្ឱ្យព្រេះរទុ្ធសាសនាឋិថនឋរអ្ស់កាលដយូ៏រចុេះ!  

ម្ណ្ឌ លវរបធម៌្ចខមរនៅសវីស វថត សងារាម្ ព្រនទ្សសវីស 

នថ្ៃច េ ១៣ នក្ើថ ចខរុសស រ.ស.២៥៥៧ 13.01.2014 

ភិក្ខុ ធមមសិ  ីចសម្ ច េធីរ ៍ 



 
 

នាមមោកអនកជួយពិនិតយ 

១. ព្រេះភិក្ខុ វិរលរុទ្ធិ  ទ្ី រ ុ ថា នៅអ្ធិការវថតសវីសនខម្រារាម្ 

២. ព្រេះភិក្ខុ ធរមបញ្ញោ  សឹុម្ សាំអូ្  ព្រលាប រទុ្ធិក្សមាគម្ 

សម្ណ្ៈ ិសសិថក្ម្ពុជា-ព្សីលងាា   ិងជា ិសសិថថាន ក់្រណ្ឌិ ថនៅ 

សាក្លវទិ្ាលយ័ ក្លាណី្ ព្រនទ្សព្សីលងាា  

 ៣. ភិក្ខុ អគ្គវញ្សោ  ឹម្ ជមីី្ អ្ រុណ្ឌិ ថទ្សស វជិាជ រទុ្ធសាសនា 

៤.ឧបាសិកា ម្៉ាម្  រម្   ចក្នសចក្តីនផ្េៀង ឹងបាល ី

៥. ឧបាសក្ មាស សុខ    ជយួចក្អ្ក្ខរាវរិទុ្ធ 

៦. ឧបាសិកា វោណ រ ីនទ្រព្រណ្ម្យ ជយួចក្អ្ក្ខរាវរិទុ្ធ  

មសៀវមៅដដលខ្ញុំធ្លា ប់្មចញផ្សាយ 

១. សីលម្យញ្ញញ ណ្ក្ថា   ២០០២  

២. ក្ងាខ វថិរណី្ ភាគ ១  ភាគ ២   ២០០៣  

៣. សរណ្ក្ថា  ិងព្រវថតិន ធិព្រឹក្សព្សីលងាា  ២០០៤  

៤. មូ្លសិកាខ  មូ្លសិកាខ  -ដកីា   ២០០៤  

៥. ឯក្សាររនព្ងៀ អ្ាំរីក្ម្មរថ្ ១០  ២០០៤  

៦. រូជ ីយោា  ចដ នកាេះលងាា    ២០០៩  

៧. អា ភុារនព្ថរថ ៍ រទ្ព្រ មគីថិ ២០១៣ 

មសៀវមៅដដលនឹងមចញផ្សាយ 

១. សក្ានទ្វរាជ ក្នុងរុរវន ថុ ចសវងរក្ទ្ីរឹងដព៏្រនសើរ ក្ាំោរយ  



 

២. ព្រជុនំរឿងនផ្សងៗ ភាគ ១ ដល់ ភាគ ៣  

៣. ក្ិ នរភីក្តីនសន ៍  ក្យការយចាំរេុះ 

 

សោសភាពគ្ណកមមក្ខរនិពនធ 

នន 

ពុទ្ធិ កសមាគមសមណនិសសិត កមព ុជា-ស្សីលង្កា  

 

១. ព្រេះម្ហា ធមមែបចញោ  សឹុម្ សាំអូ្  ព្រលាប   

២. ព្រេះម្ហា ធមមសិ  ីចសម្ ច េធីរ ៍ព្រលាប អ្រ់រាំ នៅសវីស 

៣. ព្រេះម្ហា អឹុ្ម្  ុង សមាជកិ្ 

៤. ព្រេះម្ហា យា៉ា ង យួថ សមាជកិ្ 

៥. ព្រេះម្ហា តែ ចោ នដៀង សីុថ្លុ សមាជកិ្ 

៦. ព្រេះម្ហា ឧែតិចសា គង ់ច័ េសុភ័ក្តក្ត សមាជកិ្  

៧. ព្រេះម្ហា ធមមចោវទិ្ ូធី ចា ់ោ សមាជកិ្ 

 



 
 

សនាឹកចងអ ញលប្រាប់្ោតិក្ខ 

មូ្លសិកាខ  

១. គនាេ រម្ភក្ថា      ១ 

២. បារាជកិ្ ិនទ្េស      ២ 

៣. គរកុារថតិ ិនទ្េស      ៥ 

៤.  ិសសគគិយ ិនទ្េស      ៧ 

៥. បាចិថតិយ ិនទ្េស      ១១ 

៦. រក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េស      ១៩ 

៧. វត្តត ទ្ិក្ណ្ឌ  ិនទ្េស      ៣៣ 

មូ្លសិកាខ  ដកីា 

១. គនាេ រម្ភក្ថាវណ្ណ នា      ៤៨ 

២. បារាជកិ្ ិនទ្េសវណ្ណ នា     ៥៥ 

៣. គរកុារថតិ ិនទ្េសវណ្ណ នា     ៧២ 

៤.  ិសសគគិយ ិនទ្េសវណ្ណ នា     ៨៩ 

៥. បាចិថតិយ ិនទ្េសវណ្ណ នា    ១១៣ 

៦. រក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េសវណ្ណ នា     ១៤១ 

៧. វត្តត ទ្ិក្ណ្ឌ  ិនទ្េសវណ្ណ នា     ១៧១ 

 ិគម្ ក្ថា       ១៧៧ 

មូ្លសិកាខ បាលមុិ្ថតក្ក្ថា 

ព្រេះវ ិ័យជាអាយុន ព្រេះសាសនា    ១៧៨ 



 

គាថាររស់ព្រេះឧបាលនិថេរ     ១៨១ 

សមុ្ោា  សីសគាថា      ១៨២ 

ព្រនយាជ ៍ន ការរញ្ញថតិសិកាខ រទ្ទាំង ១០ យា៉ា ង   ១៨៤ 

ព្រនយាជ ៍ន ព្រេះវ ិ័យ      ១៨៥  

អា ិសងសន ព្រេះវ ិ័យធរ ៥ យា៉ា ង    ១៨៧ 

មាថិកាសព្មារ់វ ិិចឆ័យសិកាខ រទ្ទាំងរងួ មា  ១៧ យា៉ា ង  ១៨៨ 

រញ្ញថតិ ១១ យា៉ា ង      ១៩០ 

ភថត ១៤ យា៉ា ង       ១៩១ 

ភថត ៤ យា៉ា ង ដនទ្នទ្ៀថ      ១៩៣  

សម្ណ្ក្របមា  ៥ យា៉ា ង     ១៩៣ 

អ្ងគន ការហាម្នភាជ  ៥ យា៉ា ង     ១៩៤ 

អាស ៈខពស់អាស ៈព្រនសើរ ២១ យា៉ា ង    ១៩៥ 

អ្ក្របិយម្ាំសៈ ១០ យា៉ា ង     ១៩៦ 

ទ្ឹក្អ្ដាបា        ១៩៧ 

ម្ហាផ្ល ៩ យា៉ា ង     ១៩៧ 

អ្វ េិយរុគគល ២៥ ព្រនភទ្     ១៩៨ 

វ េិយរុគគល មា  ៥      ២០១ 

ភិក្ខុខចីជាងថាវ យរងគភំិក្ខុចាស់ជាង    ២០១ 

ព្ថវូសាគ ល់អ្ធម្មវាទ្ីរុគគលនោយវថេុ ១៨ យា៉ា ង   ២០២ 

ខ ធក្វថត ១៤       ២០៤  



 
 

អាចារយ មា  ៤ រកួ្      ២០៦ 

រណ៌្ចសបក្នជើងមិ្ គួរនព្រើ     ២០៦ 

ចខសចសបក្នជើងមិ្ គួរនព្រើ     ២០៧ 

ចសបក្នជើងមិ្ គួរនព្រើ      ២០៧  

ព្ទ្នារ់នជើងមិ្ គួរ ក់្      ២០៩  

ចីវរ ៦ យា៉ា ង       ២១១ 

ទ្ឹក្ព្ជលក់្ចីវរ ៦ យា៉ា ង      ២១១ 

រណ៌្ចីវរមិ្ គួរនព្រើ      ២១២ 

មាថិកា ៨ ចដលនាាំឱ្យនក្ើថចីវរ    ២១២ 

ភិក្ខុចដលមិ្ ព្ថវូរនណ្ត ញនចញរីក្ច លង    ២១៣ 

អា ិសងស ៥ ររស់ភិក្ខុមា សថិខាជ រ់ខជួ     ២១៣ 

អ្ងគ ៥ ន វសិាសៈ      ២១៤ 

រុគគលមា ជម្ៃឺព្រក្រនោយអ្ងគ ៥ ងាយឱ្យនគរនព្ម្ើ ២១៥ 

សីល ៤ ររស់ភិក្ខុ      ២១៦ 

សិក្ខរទ្ររស់ភិក្ខុទាំងអ្ស់     ២១៦ 

បារធម៌្ ៥       ២១៧ 

អ្នគាចរោា   ៦ ក្ច លង      ២១៧ 

ររនិភាគ ៤ យា៉ា ង      ២១៨ 

អ្ភរវរុគគល ១១ រកួ្      ២១៨ 

នថ្យយសាំវាស ៣ ព្រនភទ្     ២១៩  



 

ក្ឋិ ក្ថា 

 ក្យនព្ក្ើ ក្ឋិ ទ្ី ១      ២២០ 

 ក្យនព្ក្ើ ក្ឋិ ទ្ី ២      ២២១ 

ញថតិទ្ុថិយក្ម្មវាចា ព្រគល់ក្ឋិ     ២២២ 

រិធីដក្ចីវរ       ២២៤ 

រិធីអ្ធិោា  ចីវរ      ២២៥ 

 ក្យសព្មារ់ព្កាលក្ឋិ     ២២៦ 

 ក្យអ្ នុមាទ្នាក្ឋិ       ២២៧ 

ក្ឋិនា ញុ្ញញ ថិ  ិងអា ិសងស ៥     ២២៨ 

អ្ ថេត្តការៈ ២៤      ២២៩ 

អ្ថេត្តការៈ ១៧       ២៣១ 

មាថិកា ៨ ចដលនាាំឱ្យក្ឋិ នោេះ    ២៣៣ 

រលនិ ធ ២       ២៣៣ 

អ្ភិណ្ា រចចនវក្ខណ្ធម៌្ ៥ យា៉ា ង     ២៣៤  

ធម៌្ ១០ យា៉ា ង ររវជថិគរបីរិចារោនរឿយៗ   ២៣៥ 

 

 



1                             មូ្លសិកាខ យ បារាជកិ្ ិនទ្េនសា 

។ នញ្ោ តសស ភគ្វញ្ោ អរហញ្ោ សោម សរពទុ្ធសស ។ 

មូលសិក្ខា  

គ្នាា រមភកថា 

នោា  នាថំ បវក្ខា រិ រូលសិក្ា ំ សោសញ្ោ 

ភិក្ា ុនា នវញ្ក្នាញ្ោ រូលភាសាយ សិក្ាិតំុ ។ 

១. បារាជិក្និញ្ទ្េ ញ្សា 

១. សំ និរិតត ំ  បញ្វសញ្នាត  ភិក្ា ុ រគ្គតត ញ្យ ចុញ្ោ 

បញ្វសនដ្ឋិ តុោធ រ- បវិញ្ដ្ឋ  ញ្ចបិ សាទិ្យំ ។ 

២. អទិ្នន ំ ោនុសំ ភណ្ឌ ំ  ញ្ថយាញ្យញ្ក្ន អាទិ្យំ 

បញ្ចវីសាវហាញ្រសុ គ្រុកំ្ ញ្ច ចុញ្ោ ភញ្វ ។ 

៣. អាទិ្យញ្នាត  ហរញ្នាត វ- ហរញ្នាត បិរិយាបថំ 

វិញ្ក្ខញ្បញ្នាត  តថា ឋានា ចាញ្វញ្នាត បិ បរាជិញ្ក្ខ ។ 

៤. តតថ  នាញ្នក្ភណ្ឌឌ នំ បញ្ចក្ខនំ វសា បន 

អវហារា ទ្សញ្ញ្ចតិ វិញោ តព្វា  វិភាវិនា ។ 
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មូលសិក្ខា  

គ្នាា រមភកថា 

ខ្ុាំព្រេះក្រោុ នឈាម េះ ម្ហាសាមិ្នថេរ សូម្លាំឱ្ កាយ 

ថាវ យរងគ ំ ចាំន េះព្រេះនោក្នាថ្ ន ើយសូម្ន ល វូគម្ពីរ 

មូលសិក្ខា  នោយរាំព្រញួ នដើម្បីភិក្ខុខចី បា សិក្ា ក្នុងព្គាដរូំង 

នោយមូ្លភាសា ។  

១. បារាជកិ្ និទ្េស 

១. ភិក្ខុកាលរញ្ចូល វូ ិមិ្ថតននាេះ ឲ្យ ល់ព្ថវូ វូព្រជុ ំ៣ ន ម្គគ 

ថានរើ មា នសចក្តីនព្ថក្អ្រ ក្នុងកាលចដលរញ្ចូលនៅ ត្តាំងនៅ 

ដក្ម្ក្វញិ  ិងការចូលនៅស រ់ន ើយ (ន អ្ងគជាថ) ។ 

២. ព្រសិ នរើ ភិក្ខុកា ់យក្ វូភណ្ឌ ៈជាររស់ម្ សុស ចដលនគ 

មិ្ បា ឲ្យ នោយចាំចណ្ក្មួ្យន ចិថតលចួ ក្នុងអ្វហារទាំង ២៥ 

រចម្ងជាអ្នក្ ល់ព្ថវូគរកុារថតិ (អារថតិបារាជកិ្) ។ 

៣. ភិក្ខុសូម្បីកាលកា ់យក្ ឬនាាំយក្នៅ លចួយក្នៅ ញុាាំង 

ឥរយិារថ្ឲ្យក្នព្ម្ើក្ ញុាាំងវថេុឲ្យឃ្លល ថចាក្ទ្ី នោយព្រការ 

ដនូចាន េះ ក៏្ជាបារាជកិ្ចដរ ។ 

៤. រោត ព្រនយាគន ការលចួទាំង ៥ យា៉ា ងននាេះ អ្វហារ គឺ 

រណ្ឌិ ថគរបីដងឹចាស់ថា មា  ១០ នព្ េះនានាភណ្ឌ រញ្ចក្ៈ  ិង 

ឯក្ភណ្ឌ រញ្ចក្ៈ ។ 
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៥. សាហោថ ណ្តតិ ញ្ក្ខ ញ្ចវ និសសញ្គគ  ចាតថសាធញ្ក្ខ 

ធុរនិញ្ក្ាបនញ្ញ្ចវ ឥទំ្ សាហតថបញ្ចកំ្ ។ 

៦. បុរាសហបបញ្យាញ្គ ច សំវិធាហរណ្របិ ច 

សញ្សេតក្រមំ និរិតត ំ  បុរាបបញ្យាគ្បញ្ចកំ្ ។ 

៧. ញ្ថយាបសយហ បរិក្បប- បបដិ្ចឆននកុ្សាទិ្ក្ខ 

អវហារា ឥញ្រ បញ្ច វិញោ តព្វា  វិភាវិនា ។ 

៨. រនុសសបាណំ្ បាញ្ណ្ឌតិ ជានំ វធក្ញ្ចតសា 

ជីវិោ ញ្យា វិញ្យាញ្ជតិ សាសនា ញ្សា បរាជិញ្ោ ។ 

៩. ឈានាទិ្ញ្ភទំ្ ហទ្ញ្យ អសនតំ  

អញ្ោបញ្ទ្សញ្ច វិនាធិោនំ 

រនុសសជាតិសស វញ្ទ្យយ ភិក្ា ុ  

ញាតក្ាញ្ណ្ ញ្តន បរាជិញ្ក្ខ ភញ្វតិ ៕ 
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៥. សា ថេិក្រញ្ចក្ៈ(មា  ៥ )ន េះ គឺ សា ថេិក្ៈ ១ អាណ្ថតិក្ៈ ១ 

 ិសសគគិយៈ ១ អ្ថេសាធក្ៈ ១ ធរុ ិនក្ខរៈ ១ ។ 

៦. រុរវរបនយាគរញ្ចក្ៈ មា  ៥ គឺ រុរវរបនយាគ ១ ស -

របនយាគ ១ សាំវលិាប រណ្ៈ ១ សនងាថក្ម្ម ១  ិមិ្ថតក្ម្ម ១ ។ 

៧. អ្វហារទាំងឡាយ ៥ មា នថ្យាវហារ ១ រសយាា វហារ ១ 

ររកិ្រាវហារ ១ រដចិឆនាន វហារ ១  ិងក្ុសាវហារ ១ ជានដើម្ន េះ 

គឺរណ្ឌិ ថគរបីសចម្តងរាំភលឺ ។ 

៨. ភិក្ខឯុោ កាលដងឹសថវមា ជាថិជាម្ សុសថា ជាសថវ ន ើយ 

មា វធក្ចិថត ចថងផ្ទត ច់ចាក្ជវីថិ ភិក្ខុននាេះ នឈាម េះថា ចាលចាញ ់

ចាក្ព្រេះសាសនា ។ 

៩. ភិក្ខុន ល វូគុណ្ធម៌្ នផ្សងនោយគុណ្មា ឈា ជានដើម្ 

ចដលមិ្ មា រិថនៅក្នុងចិថត (ខលួ ) នវៀរចលងចថមា នព្គឿងអាង 

ដនទ្  ិងនវៀរចលងចថមា រិថ ចាំន េះម្ សុសជាថិ ភិក្ខុននាេះជា 

ររាជកិ្ ក្នុងខណ្ៈចដលដងឹចថម្តង ដនូចនេះឯង ៕ 
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២. គ្រុក្ខបតតិ និញ្ទ្េ ញ្សា 

១០. ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្តតន ឧបក្េរម  វិញ្ោចយំ 

សុក្េរញ្ោព្ត សុបិនា សរញ្ណ្ឌ គ្រុកំ្ ផុញ្ស ។ 

១១. ក្ខយសំសគ្គរាញ្គ្ន  រនុសសិតថឹ  បរារសំ 

ឥតថិសញ្ោី ឧបក្េរម  សរញ្ណ្ឌ គ្រុកំ្ ផុញ្ស ។ 

១២. ទុ្ដ្ឋ ុលល វាចសោញ្ទ្ន រគ្គំ វាររភ ញ្រថុនំ 

ឱភាសញ្នាត  រនុសសិតថឹ   សុណ្ោនំ គ្រុ ំផុញ្ស ។ 

១៣. វណ្ណ ំ  វោា តត ញ្នាក្ខរ- បារិចរិយាយ ញ្រថុនំ 

ឥតថឹ  ញ្រថុនរាញ្គ្ន យាចោញ្នា គ្រុ ំផុញ្ស ។ 

១៤. សញ្នេសំ បដិ្គ្គណ្ហិ ោា  បុរិសសសិតថិយាបិ វា 

វីរំសិោា  ហរបំចាច  សរញ្ណ្ឌ គ្រុកំ្ ផុញ្ស ។ 

១៥. ចាញ្វតុក្ខញ្ោ ញ្ចាញ្ទ្ញ្នាត  អរូលនតិរវតថ ុនា 

ញ្ចាោបយំ វា សរញ្ណ្ឌ សុណ្ោនំ គ្រុ ំផុញ្ស ។ 

១៦. ញ្លសរតតំ  ឧបាោយ អរូលនតិរវតថ ុនា 

ចាញ្វតុក្ខញ្ោ ញ្ចាញ្ទ្ញ្នាត  សុណ្ោនំ គ្រុ ំផុញ្សតិ ៕ 
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២. គរកុារថត ិនិទ្េស 

១០. សម្ណ្ៈមា ចិថតចងរ់នញ្ចញ រាយាម្រនញ្ចញ វូទ្ឹក្សុក្ាៈ 

នវៀរចលងចថយល់សរតិ រចម្ងព្ថវូ វូគរកុារថតិ (សងាទ្ិនសស)។  

១១. សម្ណ្ៈមា ចិថតនព្ថក្អ្រក្នុងការសាេ រអ្ចងអលកាយ (ក្តសតី) 

សមាគ ល់ថា ក្តសតី រាយាម្រ៉ាេះ ល់ វូម្ សុសព្សី ព្ថវូគរកុារថតិ ។ 

១២. សម្ណ្ៈមា ថនព្ម្ក្ក្នុងការន ល ក្យអាព្ក្ក់្ បា ព្បាររធ 

 វូម្គគ ន ើយន លរងាគ រ់ វូនម្ថ្ ុចាំន េះម្ សុសព្សី ចដលគួរ 

សាត រ់បា  ព្ថវូគរកុារថតិ ។  

១៣. សម្ណ្ៈកាលន ល វូគុណ្ន ការរនព្ម្ើខលួ នោយកាម្ 

ន ើយសុាំ វូនម្ថ្ ុ ចាំន េះក្តសតី នោយនម្ថ្ ុរាគ ព្ថវូគរកុារថតិ ។ 

១៤. សម្ណ្ៈទ្ទ្ួល វូ ក្យរោត ាំ ររស់រុរសក្តី ឬក្តសតីក្តី  

ន ើយនៅ ិយាយលបងនម្ើល រចួព្ថ រ់ម្ក្ព្បារ់វញិ ព្ថវូ 

គរកុារថតិ ។ 

១៥. សម្ណ្ៈមា រាំណ្ងចងឲ់្យឃ្លល ថ (ចាក្សាសនា) ក៏្នចាទ្ 

នោយខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឲ្យនចាទ្ក្តី នោយអ្ តិម្វថតុ ចដលមិ្ មា  

មូ្លចាំន េះសម្ណ្ៈផ្ងគាន  ចដលក្ាំរងុសាត រ់បា  ព្ថវូគរកុារថតិ ។ 

១៦. សម្ណ្ៈមា រាំណ្ងចងឲ់្យឃ្លល ថ (ចាក្សាសនា) ក៏្កា ់យក្ 

នលសរ តិចរ តួច នចាទ្សម្ណ្ៈផ្ងគាន  ចដលក្ាំរងុសាត រ់បា  

នោយអ្ តិម្វថតុចដលមិ្ មា មូ្ល ព្ថវូគរកុារថតិ ដនូចាន េះឯង ៕
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៣. និសសគ្គិយនិញ្ទ្េ ញ្សា 

១៧. វិក្បបនរធិដ្ឋឋ ន- រក្ោា  ក្ខលចីវរ ំ

ទ្សាហរតិោញ្បតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ។ 

១៨. ភិក្ា ុសរម ុតិយាញ្ោព្ត តិចីវររធិដ្ឋិ តំ 

ឯក្ខហរតិោញ្បតិ និសសគ្គិ  សរយំ វិនា ។ 

១៩. អញោ តិក្ខ ភិក្ា ុនិយា បុរាណ្ចីវរ ំបន 

ញ្ធាវាញ្បតិ រជាញ្បតិ អាញ្ក្ខដ្ឋញ្បតិ តំ សិយា ។ 

២០. អញោ តិក្ខ ភិក្ា ុនិយា ហតថញ្ោ កិ្ញ្ចិ រូលកំ្ 

អទ្ោា  ចីវរាោញ្ន និសសគ្គិយរុទី្រិតំ ។ 

២១. អបបវារិតរញោ តឹ  វិញោ ញ្បនតសស ចីវរ ំ

អញ្ោព្ត សរយា តសស និសសគ្គិយរុទី្រិតំ ។ 

២២. រជតំ ជាតរូបំ វា  ោសកំ្ វា ក្ហាបណំ្ 

គ្ញ្ណ្ហ យយ វា គ្ណ្ឌហ ញ្បយយ និសសគ្គិ  សាទិ្ញ្យយយ វា ។ 

២៣. បរិវញ្តតយយ និសសគ្គិ  រជោទិ្ ចតុរាិធំ 

ក្បបិយំ ក្បបិញ្យនាបិ ឋញ្បោា  សហធរមិ ញ្ក្ ។ 
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៣.  សិសគគយិ និទ្េស 

១៧. ភិក្ខុមិ្ នធវើការវកិ្រប ឬអ្ធិោា   ន ើយញុាាំងអ្កាលចីវរ 

ឲ្យក្ លង ួស ១០ នថ្ៃនៅ ព្ថវូ ិសសគគិយបាចិថតិយ ។ 

១៨. ភិក្ខុញុាាំងនព្ថចីវរចដលបា អ្ធិោា  ឲ្យក្ លង ១ រាព្ថីនៅ 

នលើក្ចលងចថភិក្ខុចដលសងឃសម្មថិ ព្ថវូ ិសសគគិយបាចិថតិយ នវៀរ 

ចលងចថមា សម័្យ ។ 

១៩. ក៏្ឯភិក្ខុោ នព្រើនាងភិក្ខុ ីមិ្ ចម្ ជាញាថ ិ ឲ្យោង 

ឲ្យព្ជលក់្ ឲ្យនបាក្ វូចីវរចាស់ ចីវរននាេះ ជា ិសសគគិយ ។ 

២០. ភិក្ខុមិ្ បា ឲ្យវថេុអ្វ ីមួ្យជាថ្នូរ ន ើយកា ់យក្ចីវរ អ្ាំរីនដ 

នាងភិក្ខុ ីមិ្ ចម្ ជាញាថិ រណ្ឌិ ថនៅចីវរននាេះថា ជា ិសសគគិយ  

២១. ភិក្ខុកាលសុាំចីវរចាំន េះជ ចដលមិ្ បា រវារោ  ិងមិ្  

ចម្ ជាញាថិ នវៀរចលងចថមា សម័្យ រណ្ឌិ ថនៅចីវរននាេះថា 

ជា ិសសគគិយ ។ 

២២. ភិក្ខុទ្ទ្ួលខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឲ្យទ្ទ្ួលក្តី  វូមាសក្តី ព្បាក់្ក្តី 

មាសក្ៈក្តី ក្ហារណ្ៈក្តី ឬមួ្យនព្ថក្អ្រចាំន េះមាស ិងព្បាក់្ 

មាសក្ៈ ិងក្ហារណ្ៈ ចដលនគទ្ុក្ោក់្សព្មារ់ខលួ ក្តី រចម្ង 

ជា ិសសគតិយ ។ 

២៣. ភិក្ខុផ្ទល ស់រតូរ វូអ្ក្របិយវថេុ ៤ យា៉ា ង មា មាសជានដើម្ក្តី 

 វូក្របិយវថេុនោយក្របិយវថេុ នលើក្ទ្ុក្ចថស ធម្មិក្ទាំង ៥ ក្ត ី

រចម្ងជា ិសសគតិយ ។ 
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២៤. វិក្បបនរធិដ្ឋឋ ន- រក្ោា ន បោណិ្កំ្ 

ទ្សាហរតិោញ្បតិ បតតំ  និសសគ្គិ យំ សិយា ។ 

២៥. បញ្ចរនធនញ្ោ ឩន- បញ្តត  សតិ បរ ំបន 

វិញោ ញ្បតិ នវ ំបតត ំ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ។ 

២៦. បដិ្គ្គញ្ហោា  ភុញ្ជញ្នាត  សបបិញ្តលាទិ្កំ្ បន 

សោត ហរតិោញ្បតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ។ 

២៧. ភិក្ា ុសស ចីវរ ំទ្ោា  អចឆិនេនតសស តំ បុន 

សក្សញោ យ និសសគ្គិ  អចឆិនាេ បយញ្ោបិ វា ។ 

២៨. អបបវារិតរញោ តឹ  សុតត ំ  យាចិយ ចីវរ ំ

វាយាញ្បនតសស និសសគ្គិ  វិនា ញាតិបបវារិញ្ត ។ 

២៩. ជានញ្នាត  ភិក្ា ុ សសឃសស លាភំ បរិណ្តំ បន 

អតតញ្នា បរិណ្ឌញ្រតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយាតិ៕ 
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២៤. ភិក្ខុមិ្ នធវើការវកិ្រប ឬអ្ធិោា  ន ើយញុាាំងបាព្ថព្រក្រ 

នោយព្រមាណ្ឲ្យក្ លង ួស ១០ នថ្ៃនៅ ព្ថវូអារថតិ ិសសគគិយ 

បាចិថតិយ ។ 

២៥. ភិក្ខុមា បាព្ថមា ចាំណ្ងមិ្ ទ ់ព្គរ់ ៥ អ្ន លើនទ្ ចថនៅ 

សុាំបាព្ថថ្មដីនទ្នទ្ៀថ បាព្ថររស់ភិក្ខុននាេះ ជា ិសសគគិយ ភិក្ខុននាេះ 

ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

២៦. ក៏្ភិក្ខុកាលទ្ទ្ួលន ើយររនិភាគ វូនភសជជៈមា ទ្ឹក្នោេះថាល  

 ិងនព្រងជានដើម្ ឲ្យក្ លង ួស ៧ នថ្ៃនៅ នភសជជៈររស់ភិក្ខុ 

ននាេះ ជា ិសសគគិយបាចិថតិយ ។ 

២៧. ភិក្ខុកាលឲ្យចីវរដល់ភិក្ខុដនទ្ ន ើយដនណ្តើ ម្យក្នោយខលួ  

ឯងក្តី ឲ្យនគដនណ្តើ ម្យក្ក្តី  វូចីវរននាេះម្ក្វញិ នោយសមាគ ល់ថា 

ជាររស់ខលួ  រចម្ងជា ិសសគតិយបាចិថតិយ ។ 

២៨. ភិក្ខុកាលសុាំ វូអ្ាំនបាេះអ្ាំរីជ ចដលមិ្ បា រវារោ  ិងជ  

ចដលមិ្ ចម្ ជាញាថិ ន ើយឲ្យជាងថម្ាញថាញចីវរ ព្ថវូ 

 ិសសគគិយបាចិថតិយ នលើក្ទ្ុក្ចថសុាំអ្ាំរីជ ចដលបា រវារោ 

ឬជ ចដលជាញាថិ ។ 

២៩. ក៏្ភិក្ខុកាលដងឹ ចថងរនងាអ   វូោភចដលនគរនងាអ  នៅ 

ចាំន េះសងឃន ើយ ឲ្យម្ក្ជាររស់ខលួ វញិ ោភររស់ភិក្ខុននាេះ 

ជា ិសសគគិយបាចិថតិយ នោយព្រការដនូចាន េះឯង ៕ 
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៤. បាចិតតិយនិញ្ទ្េ ញ្សា 

៣០. សរបជានរុសាវាញ្ទ្ បាចិតតិយរុទី្រិតំ 

ភិក្ា ុញ្ច ឱរសនតសស ញ្បសុញ្ោហរញ្ណ្បិ ច ។ 

៣១. ឋញ្បោា  ភិក្ា ុនឹ ភិក្ា ុំ អញ្ញ្ោន បិដ្ក្តតយំ 

បទ្ញ្សាធរមំ ភណ្នតសស បាចិតតិយរុទី្រិតំ ។ 

៣២. អនុបសរបញ្ននញ្នវ សយិោា ន តិរតតិ យំ 

បាចិតតិ  សហញ្សយាយ ចតុតថតថសគញ្ត បុន ។ 

៣៣. ឥតថិយា ឯក្រតតរបិ ញ្សយយំ ក្បបយញ្ោបិ វា 

ញ្ទ្ញ្សនតសស វិនា វិញ្ោ ុំ ធរមញ្ច ឆបបទុ្តត រឹ ។ 

៣៤. ទុ្ដ្ឋ ុលល ំ  ភិក្ា ុញ្នា វជជ ំ ភិក្ា ុសរម ុតិយា វិនា 

អភិក្ា ុញ្នា វទ្នតសស បាចិតតិយរុទី្រិតំ ។ 

៣៥. ខញ្ណ្យយ វា ខណ្ឌញ្បយយ បឋវិញ្ច អក្បបិយំ 

ភូតគរំ វិញ្ក្ខញ្បយយ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ។ 

៣៦. អញ្ជោក្ខញ្ស តុ រញច ទឹ្ ក្ោា  សនថរណ្ឌទិ្កំ្ 

សសឃិកំ្ យាតិ បាចិតតិ  អក្ោា បុចឆនាទិ្កំ្ ។ 
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៤. បាចិថតយិ និទ្េស 

៣០. ភិក្ខុន លក្ុ ក្ទាំងដងឹខលួ ក្តី នជរព្រនទ្ចភិក្ខុផ្ងគាន ក្តី 

 ាំនាាំ ក្យញុេះញងក់្តី រណ្ឌិ ថន លថា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៣១. ភិក្ខុន ល វូព្រេះនព្ថរិដក្ជាធម៌្រទ្ ជាមួ្យរុគគលដនទ្ 

នវៀរចថភិក្ខុ ិងភិក្ខុ ីនចញ រណ្ឌិ ថន លថា ព្ថវូអារថតបិាចិថតិយ ។ 

៣២. ភិក្ខុនដក្ជាមួ្យអ្ រុសម្ប នចថមួ្យ (នាក់្ ឬមួ្យក្ច លង) 

អ្ស់ ៣ រាព្ថី កាលសុរយិានថ្ៃទ្ី ៤ អ្សតងគថនៅនទ្ៀថ ព្ថវូអារថតិ 

បាចិថតិយ នព្ េះនដក្រមួ្គាន  ។ 

៣៣. ម្ា៉ា ងវញិនទ្ៀថ ភិក្ខុកាលសនព្ម្ចការនដក្ សូម្បីអ្ស់រាព្ថី 

មួ្យជាមួ្យក្តសតីក្តី សចម្តងធម៌្នលើសរី ៦ មា៉ា ថ់ន ើងនៅជាមួ្យ 

ក្តសតី នវៀរចថមា រុរសដងឹក្តីនៅជាមួ្យក្តី ។ 

៣៤. ភិក្ខុកាលព្បារ់នទសដអ៏ាព្ក្ក់្ររស់ភិក្ខុផ្ងគាន  ដល់រុគគល 

ចដលមិ្ ចម្ ជាភិក្ខុ នវៀរទ្ុក្ចថភិក្ខុចដលបា សម្មថិនចញ 

រណ្ឌិ ថន លថា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៣៥. ភិក្ខុជកី្ខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឲ្យជកី្ក្តី ក្ាំនទ្ចក្តី  វូរឋវកី្តី 

ភូថគាម្ក្តី ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៣៦. ចាំចណ្ក្ឯភិក្ខុនធវើក្ិចចមា កិ្រយិាព្កាលនោយខលួ ឯងជានដើម្ 

 វូនសនាស ៈមា ចព្គជានដើម្ ចដលជាររស់សងឃ ក្នុងទ្ី 

ក្ោត លវាល ន ើយមិ្ បា នធវើ វូក្ិចចមា កិ្រយិាព្បារ់នគជា 

នដើម្នសាេះ ព្សារ់ចថនដើរនចញនៅ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 



13                             មូ្លសិកាខ  
 

៣៧. សសឃិក្ខវសញ្ថ ញ្សយយំ ក្ោា  សនថរណ្ឌទិ្កំ្ 

អក្ោា បុចឆនាទឹ្ ញ្យា យាតិ បាចិតតិ  តសសបិ ។ 

៣៨. ជានំ សបាណ្កំ្ ញ្ោយំ បាចិតតិ  បរិភុញ្ជញ្ោ 

អញោ តិក្ខ ភិក្ា ុនិយា ឋញ្បោា  បារិវតត កំ្ ។ 

៣៩. ចីវរ ំញ្ទ្តិ បាចិតតិ  ចីវរ ំសិរាញ្ោបិ ច 

អតិរិតត ំ  អក្ខញ្រោា  បវាញ្រោា ន ភុញ្ជញ្ោ ។ 

៤០. ភិក្ា ុំ អាសាទ្នាញ្បញ្ក្ខា  បវាញ្រតិ បវារិតំ 

អនតិរិញ្តតន ភុញ្តត  តុ បាចិតតិយរុទី្រិតំ ។ 

៤១. សននិធិញ្ភាជនំ ភុញ្ញ្ជ វិក្ខញ្ល យាវក្ខលិកំ្ 

ភុញ្ជញ្ោ វាបិ បាចិតតិ  អគិ្លាញ្នា បណី្តកំ្ ។ 

៤២. វិញោ ញ្បោា ន ភុញ្ញ្ជយយ សបបិភោត ទិ្ក្របិ ច 

អបបដិ្គ្គហិតំ ភុញ្ញ្ជ ទ្នតក្ញ្ដ្ឋឋ ទ្កំ្ វិនា ។ 

៤៣. តិតថិយសស ទ្ញ្ទ្ កិ្ញ្ចិ  ភុញ្ជិតរា ំ សហតថញ្ោ 

និសជជំ វារញ្ហា ក្ញ្បប ោតុគញ្រន ញ្ចក្ញ្ោ ។ 
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៣៧. ភិក្ខុោ នធវើ វូក្ិចចមា ការព្កាលនោយខលួ ឯងជានដើម្ 

 វូក្ព្មាលសព្មារ់នដក្ ក្នុងអាវាសជាទ្ីនៅររស់សងឃ ន ើយ 

មិ្ នធវើក្ិចចមា ការព្បារ់នគជានដើម្ ន ើយនដើរនចញនៅ ភិក្ខុននាេះ 

ក៏្ព្ថវូអារថតិបាចិថិតយចដរ ។ 

៣៨. ភិក្ខុកាលដងឹន ើយ ររនិភាគទ្ឹក្ចដលមា សថវក្តី ភិក្ខុត្តាំង 

ទ្ុក្វថេុសព្មារ់ផ្ទល ស់រតូរន ើយ (ឲ្យចីវរ) ដល់នាងភិក្ខុ ីមិ្ ចម្  

ជាញាថិ(ក្តី) ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៣៩. ភិក្ខុឲ្យចីវរ (ដល់ភិក្ខុ ីមិ្ ចម្ ជាញាថិ)ក្តី នដរចីវរ (ឲ្យភិក្ខុ ី 

មិ្ ចម្ ជាញាថិ)ក្តី ហាម្ភថតន ើយមិ្ ឲ្យនគនធវើឲ្យជាររស់ 

សម្គរួន ើយររនិភាគ(អ្ ថិរថិតនភាជ )ក្តី ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៤០. ចាំចណ្ក្ឯភិក្ខុរ ាំនររក្នទស ក៏្រវារោរងខភំិក្ខុចដល(ឆា ់ 

ន ើយ) ហាម្ភថតន ើយ នោយអ្ ថិរថិតនភាជ   ិមិ្ថតចថភិក្ខុ 

ននាេះឆា ់ន ើយ នោក្ន លថា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៤១. ភិក្ខុររនិភាគនភាជ ចដលនធវើការស សាំ ឬររនិភាគវថេុជា 

យាវកាលកិ្ក្នុងនរលខុស ឬក៏្គាម  ជម្ៃឺសុាំនភាជ ដព៏្រណី្ថមា  

សរបិជានដើម្ ន ើយឆា ់ ។ 

៤២. មួ្យនទ្ៀថ ភិក្ខុររនិភាគនភាជ ចដលខលួ មិ្ បា ទ្ទ្ួល 

ព្រនគ  នវៀរចលងចថទ្ឹក្  ិងន ើសេ ់ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៤៣. ភិក្ខុឲ្យវថេុថិចថួច ចដលគួរររនិភាគដល់រកួ្ថិរ េយិ នោយខលួ  

ឯង ឬសនព្ម្ចការអ្ងគុយក្នុងទ្ីសាៃ ថ់ចថមួ្យជាមួ្យមាថុព្គាម្ ។ 
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៤៤. សុរាញ្ររយបាញ្នបិ បាចិតតិយរុទី្រិតំ 

អសគុលិបញ្ោទ្ញ្ក្ ចាបិ ហសធញ្រមបិ ញ្ចាទ្ញ្ក្ ។ 

៤៥. អនាទ្ញ្របិ បាចិតតិ  ភិក្ា ុំ ភីសយញ្ោបិ វា 

ភយានកំ្ ក្ថំ ក្ោា  ទ្ញ្សសោា  វា ភយានកំ្ ។ 

៤៦. ឋញ្បោា  បចចយំ កិ្ញ្ចិ អគិ្លាញ្នា ជញ្លយយ វា 

ញ្ជាតឹ ជលាបញ្យយាបិ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ។ 

៤៧. ក្បបរិនេ ុរនាោយ នវចីវរញ្ភាគិ្ញ្នា 

ហសាញ្បក្ាសស បាចិតតិ  ភិក្ា ុញ្នា ចីវរាទិ្កំ្ ។ 

៤៨. អបញ្នោា  និញ្ធនតសស និធាញ្បនតសស វា បន 

ជានំ បាណំ្ ោញ្រនតសស តិរចាឆ នគ្តរបិ ច ។ 

៤៩. ឆាញ្ទ្តុក្ខញ្ោ ឆាញ្ទ្តិ ទុ្ដ្ឋ ុលល ំ  ភិក្ា ុញ្នាបិ ច 

គរនតរគ្តសោបិ សំវិធាយិតថិយា សហ ។ 

៥០. ភិក្ា ុំ បហរញ្ោ វាបិ តលសតតិក្រុគ្គិ ញ្រ 

ញ្ចាញ្ទ្តិ វា ញ្ចាោញ្បតិ គ្រុក្ខរូលញ្ក្នបិ ។ 
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៤៤.  ិងនព្ េះភិក្ខុផ្កឹ្ទ្ឹក្ព្សវងឹ គឺសុរា ិងនម្រយ័ ១ ចាក់្ 

ព្ក្ន ក្គាន នោយនព្រើជ លួញ គឺព្មាម្នដ ១ នលងទ្ឹក្ ១ រណ្ឌិ ថ 

ន លថា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៤៥. នព្ េះភិក្ខុមិ្ នអ្ើនរើក្តី នព្ េះន លក្ថានាាំឲ្យភ័យខាល ច 

ឬយក្ររូចដលគួរឲ្យភ័យខាល ច ម្ក្រនាល ចភិក្ខុផ្ងគាន ឲ្យភ័យខាល ចក្តី 

ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៤៦. ភិក្ខុគាម  ជម្ៃឺរងាា ថ់នភលើងអាាំងនោយខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឲ្យ 

រងាា ថ់ក្តី ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ នវៀរចលងចថមា ន ថុោមួ្យ ។ 

៤៧. ភិក្ខុកាលនព្រើព្បាស់ វូចីវរថ្ម ី មិ្ បា នធវើរិ េុក្របក្តី ព្បាថាន  

នដើម្បីនលងនសើច លចួយក្ររកិាខ រមា ចីវរជានដើម្ (ររស់ 

ស ធម្មិក្ោមួ្យ) ោក់្ទ្ុក្ខលួ ឯង ឬនព្រើនគឲ្យោក់្ទ្ុក្ក្តី ។ 

៤៨. មួ្យនទ្ៀថ ភិក្ខុកាលដងឹន ើយ ញុាាំងសថវមា ជវីថិ គឺរកួ្ 

សថវថិរចាឆ  ឲ្យសាល រ់ក្តី ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

៤៩. ភិក្ខុព្បាថាន នដើម្បីរិទ្បាាំងទ្ុដាុោល រថតិររស់ភិក្ខុផ្ងគាន ក្តី ភិក្ខុ 

ររួលគាន នធវើដនំណ្ើ រត្តម្ផ្លូវចថមួ្យជាមួ្យក្តសតី នោយនហាចនៅ 

សូម្បីអ្ស់ចននាល េះព្សុក្មួ្យក្តី ។ 

៥០. ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ នព្ េះវាយភិក្ខុផ្ងគាន ក្តី ងាន ើង វូលាំចរង 

គឺបាថនដ (ចាំន េះភិក្ខុ) ក្តី នចាទ្នោយខលួ ឯង ឬនព្រើឲ្យនគនចាទ្ 

នោយគរកុារថតិមិ្ មា មូ្លក្តី ។ 
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៥១. កុ្ក្េ ុចច ុបាទ្ញ្ន ចាបិ ភណ្ឌ នោថ យុបសសុតឹ 

ញ្សាតំុ ភណ្ឌ នជាោនំ យាតិ បាចិតតិ យំ សិយា ។ 

៥២. សសឃសស លាភំ បរិណ្ឌរិតំ តុ  

នាញ្រតិ ញ្យា តំ បរបុគ្គលសស 

បុចឆ ំ  អក្ោា បិ ច សនតភិក្ា ុំ  

បាចិតតិ  គរសស គ្ញ្ត វិក្ខញ្លតិ  ៕ 
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៥១. នព្ េះភិក្ខុញុាាំងនសចក្តីសងស័យឲ្យនក្ើថន ើងក្តី កាលភិក្ខុ-

ទាំងឡាយក្ាំរងុមា នសចក្តីព្រក្ួថព្រកា ់គាន  នៅ រចអ្រចាាំ 

សាត រ់នោយរាំណ្ងចងរ់ងានសចក្តីព្រកួ្ថព្រកា ់ក្តី ព្ថវូអារថតិ-

បាចិថតិយ ។ 

៥២. ចាំចណ្ក្ខាងោភចដលនគរនងាអ  នៅចាំន េះសងឃន ើយ 

ភិក្ខុោមួ្យ រនងាអ  ោភននាេះ ដល់រុគគលដនទ្វញិក្តី (ភិក្ខុោ) 

កាល ឹងចូលនៅកា ់ព្សុក្ក្នុងនវោវកិាល មិ្ បា ព្បារ់ភិក្ខុ 

ចដលមា នៅក្តី (ភិក្ខុទាំងននាេះ) ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ៕ 
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៥. បកិ្ណ្ណ ក្និញ្ទ្េ ញ្សា 

៥៣. សសឃិកំ្ គ្រុភណ្ឌ ំ  ញ្យា ញ្ទ្តិ អញ្ោសស ឥសសញ្រា 

ថុលល ចចយំ យថាវតថ ុំ  ញ្ថយា បារាជិក្ខទិ្បិ ។ 

៥៤. កុ្សាទិ្រយចីរានិ ក្រពលំ ញ្ក្សវាលជំ 

សរយំ វិនា ធារយញ្ោ លូក្បក្ខា ជិនក្ាិបំ ។ 

៥៥. សតថក្ញ្រម  វតថិក្ញ្រម  សំ និរិតតញ្ច ឆិនេញ្ោ 

ថុលល ចចយំ រនុសោនំ រំសាទិ្ញ្ភាជញ្នបិ វា ។ 

៥៦. ក្ទ្ញ្លរក្ក្េទុ្សោនិ  ញ្បាតថ កំ្ សរានីលកំ្ 

សរាបីោទិ្ក្ញច បិ ធារយនតសស ទុ្ក្េដំ្ ។ 

៥៧. ហតថិសសុរគ្ញ្សាណ្ឌនំ សីហរយគ្ឃចឆ ទី្បិនំ 

តរចឆសស ច រំសាទឹ្ ឧទ្េិ សសក្តក្របិ ច ។ 

៥៨. អនាបុចឆិតរំសញ្ច ភុញ្ជញ្ោ ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

យាោនុបុរា ំ ហិោា ន ទ្ក្តិោថ ទិ្កំ្ វញ្ជ ។ 

 

 



                                          រក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េស                                    20 

 

៥. រក្ណិ្ណ ក្ និទ្េស 

៥៣.  ភិក្ខោុមួ្យ  ជាឥសសរៈ  ឱ្យររស់ជាគរភុ័ណ្ឌ  ចដលជា 

ររស់ន សងឃ ដល់រុគគលដនទ្ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ ។ 

នរើឱ្យនោយចិថតលចួ វ ិ័យធរគរបីរិ ័យអារថតិ មា បារាជកិ្ 

ជានដើម្ ត្តម្វថេុ។   

៥៤. នវៀរចលងចថមា សម័្យ ភិក្ខុព្ទ្ព្ទ្ងស់ាំរថ់ សនព្ម្ចនោយ 

វថេុមា សបូវភាល ាំងជានដើម្ សម្ពថ់ក្ម្ពលថាញអ្ាំរីសក់្  ិងនរាម្ 

ក្ េុយសថវ សម្ពថ់ចដលថាញនោយសាល រនម្ៀម្ ិងចសបក្ខាល ក្តី។  

៥៥. នព្ េះភិក្ខុនធវើសថេក្ម្មក្តី វថេិក្ម្មក្តី កាលកាថ់ វូ ិមិ្ថតននាេះក្តី 

សូម្បីនព្ េះររនិភាគ វូសររីាងគមា សាច់ជានដើម្ររស់ម្ សុស 

ទាំងឡាយក្តី ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ ។ 

៥៦. ភិក្ខុនព្រើសម្ពថ់ចដលនគថាញនោយនដើម្នចក្ នដើម្នរទ្ឹក្ 

 ិងនដើម្រាក់្ក្តី សម្ពថ់សាំរក្ព្ក្នៅក្តី  សម្ពថ់មា រណ៌្នខៀវសុទ្ធ 

ក្តី សម្ពថ់មា រណ៌្នលឿងសុទ្ធជានដើម្ក្តី ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

៥៧.ភិក្ខុឆា ់ វូសររីាងគមា សាច់ជានដើម្ររស់សថវដរំ ីនសេះ រស់ 

ច ា្ព្សុក្ សី ៈ   ខាល ធាំ   ខាល  ម ុាំ    ខាល ដរំង    ិងខាល រខិ ក្តី ឆា ់ 

សាច់ចដលនគឧទ្េិសចាំន េះក្តី ។ 

៥៨. ឆា ់សាច់ចដលខលួ មិ្ បា សួរនគក្តី ឬមួ្យនវៀររង ់វូក្ិចច 

មា កិ្ចចចាំន េះក្ាំរងទ់្ឹក្ជានដើម្ ចដលមា ម្ក្ជាលាំោរ់ក្តី ព្ថវូ 

អារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
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៥៩.  សហសា វុរភជិោា ន បវិញ្ស និក្ាញ្រយយ វា 

វចចបសោវកុ្ដិ្កំ្ វិនា ឧក្ខេ សិកំ្ វិញ្ស ។ 

៦០. និតថ ុនញ្នាត  ក្ញ្រ វចច ំ  ទ្នតក្ដ្ឋញ្ច ខាទ្យំ 

វចចបសោវញ្ោណី្នំ រហិ វចាច ទិ្កំ្ ក្ញ្រ ។ 

៦១. ខញ្រន ចាវញ្លញ្ខយយ ក្ដ្ឋំ បាញ្តយយ កូ្បញ្ក្ 

ឩហតញ្ច ន ញ្ធាញ្វយយ ឧក្ខល បញ្ច ន ញ្សាធញ្យ ។ 

៦២. ទ្ក្កិ្ចច ំ ក្ញ្រានតសស ក្ោា  ចបុចបូតិ ច 

អនជឈិញ្ដ្ឋឋ វ ញ្ថញ្រន បាតិញ្ោក្ារបិ ឧទ្េិ ញ្ស ។ 

៦៣. អនាបុចាឆ យ បញ្ហសស ក្ថញ្ន វិសសជជញ្នបិ ច 

សជោយក្រញ្ណ្ ទី្ប- ជាលញ្ន វិជោបញ្នបិ ច ។ 

៦៤. វាតបានក្វាដ្ឋនិ វិវញ្រយយ ថញ្ក្យយ វា 

វនេនាទឹ្ ក្ញ្រ នញ្គគ  គ្រនំ ញ្ភាជនាទិ្កំ្ ។ 

៦៥. បរិក្រម ំ ក្ញ្រ ក្ខញ្រ តិបដិ្ចឆននកំ្ វិនា 

ក្ខយំ នហាយំ ឃំញ្សយយ  កុ្ញ្ដ្េ  ថញ្រភ  តរុរហិ  វា ។ 
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៥៩. ភិក្ខនុបាេះនៅន ើយ ( វូសបង)់ នោយរ ័ស ន ើយចូលនៅ 

ក្តី នចញម្ក្ក្តី (ម្៉ាាងនទ្ៀថ) មិ្ បា ក្អក្ព្គច ម្ ចូលនៅវចចកុ្ដ ិ

 ិងរសាវក្ុដកិ្តី ។ 

៦០. ភិក្ខុកាលព្រឹងរមាថ់នធវើវចចៈក្តី ក្ាំរងុទ្ាំ ន ើសេ ់(នធវើវចចៈ)ក្តី 

នធវើ វូក្ិចចមា រននាេ រងវ់ចចៈជានដើម្ខាងនព្ៅសនូក្វចចៈឬរសាវក្តី  

៦១. ភិក្ខុក្ិថនោយវថេុដមុ៏្ថក្តី ទ្ាំោក់្ន ើក្ិថនៅក្នុងរនៅត  

ោម្ក្ក្តី មិ្ ោងជព្ម្េះ វូវចចកុ្ដចិដលព្រឡាក់្ន ើយក្តី មិ្  

បា សាំអាថសាំរុក្រីង ងក្តី ។ 

៦២. ភិក្ខុកាលនធវើ វូក្ិចច គឺការោងជព្ម្េះឲ្យឮសាំនលងផ្ទល ច់ ៗ 

ដនូចនេះក្តី ព្រេះនថ្រៈមិ្ បា រងាគ រ់នសាេះ ក៏្សចម្តងសូម្បីបាថិនមាក្ខ 

ក្តី  ។ 

៦៣. ភិក្ខុកាលមិ្ សុាំឱ្កាស ក៏្ន ល ឬនោេះព្សាយរញ្ញា ក្តី  

នធវើការសាវ ធាយក្តី អុ្ជព្រទ្ីរ ឬរ លថ់ព្រទ្ីរក្តី  ។ 

៦៤. នរើក្ឬរិទ្ វូទវ រ ិងរងអួចក្តី  ជាអ្នក្អាព្កាថនធវើ វូក្ិចចមា  

ការថាវ យរងគជំានដើម្ក្ត ី នធវើការនដើរចូលនៅកា ់ព្សុក្ក្តី នធវើក្ិចច 

មា ការររនិភាគនភាជ ជានដើម្ក្តី ។ 

៦៥. នធវើររកិ្ម្មនោយខលួ ឯងក្តី ឬឲ្យនគនធវើឲ្យ នវៀរចលងចថមា  

ទ្ីរិទ្បាាំង ៣ យា៉ា ងក្តី កាលងថូទ្ឹក្ព្ថដសុកាយ ឹងជញ្ញជ ាំង សសរ 

ឬនដើម្ន ើក្តី  ។ 
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៦៦. កុ្រុវិនេក្សុញ្តតន  អញ្ោរញ្ោសស ក្ខយញ្ោ 

អគិ្លាញ្នា រហារាញ្រ ចញ្រយយ សឧបាហញ្នា ។ 

៦៧. ឧបាហនំ ញ្យា ធាញ្រតិ សរានីលាទិ្ក្របិ ច 

និរិតត ំ  ឥតថិយា រញ្ោត  រុខ ំវា ភិក្ាោយិយា ។ 

៦៨. ឧជោនសញ្ោី អញ្ោសស បតតំ  វា អតត ញ្នា រុខ ំ

អាោសាទិ្រហិ  បញ្សសយយ ឧចាច សនរហាសញ្ន ។ 

៦៩. និសជាជ ទឹ្ ក្ញ្រានតសស ទុ្ក្េដំ្ វនេញ្នបិ ច 

ឧក្ាិោត នុបសរបនន - នានាសំវាសក្ខទិ្នំ ។ 

៧០. ឯក្ញ្ោ បណ្ឌ កិ្តថី ហិ ឧភញ្ោរយញ្ជញ្នន វា  

ទី្ឃាសញ្ន និសីញ្ទ្យយ អទី្ញ្ឃ អាសញ្ន បន ។ 

៧១. អសោនាសនិញ្ក្ន រញ្ចបីញ្ឋ សញ្យយយ វា 

កុ្លសសគហតថំ  ទ្ទ្ញ្ោ ផលបុបាា ទិ្ក្របិ ច ។ 

៧២. គ្នថិោទឹ្ ក្ញ្រ ក្ខញ្រ ជិនវារិតបចចញ្យ 

បរិភុញ្ញ្ជយយ អរយញ្ោត  អនិសោយ វញ្សយយ វា ។ 

៧៣. អនុញោ ញ្តហិ អញ្ោសស ញ្ភសជជំ វា ក្ញ្រ វញ្ទ្ 

ក្ញ្រ សាបតតិ ញ្ក្ខ ភិក្ា ុ ឧញ្បាសថបបវារណំ្ ។ 
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៦៦. នោយន ើក្ុរវុ ិេក្ៈ  ិងដុអំ្ាំនបាេះក្ត ី(ព្ថដសុ)កាយគាន នៅវញិ 

នៅម្ក្ក្តី គាម  ជម្ៃឺ ក់្ចសបក្នជើងនដើរនៅខាងនព្ៅអារាម្ក្តី  ។ 

៦៧. ភកិ្ខុោ  ក់្ចសបក្នជើងរណ៌្នខៀវសុទ្ធជានដើម្ក្តី មា ចិថត 

ថនព្ម្ក្នម្ើល ិមិ្ថតររស់ក្តសតីក្តី នម្ើលមុ្ខក្តសតីចដលព្រនគ ភិកាខ ក្តី  

៦៨. ភិក្ខុព្រុងនលើក្នទស ន ើយសម្លឹងនម្ើលបាព្ថររស់ភិក្ខុ 

ដនទ្ក្តី ្លុេះនម្ើលមុ្ខររស់ខលួ  ក្នុងក្ញ្ចក់្ក្តី នធវើក្ិចចអ្ងគុយជានដើម្ 

នលើអាស ៈដខ៏ពស់  ិងអាស ៈដព៏្រនសើរក្ត ី។ 

៦៩. សាំរេះអ្វ េិយរុគគល គឺភិក្ខុចដលសងឃនលើក្វថត អ្ រុសម្ប ន 

 ិងភិក្ខុចដលមា សងាវ សនផ្សងគាន ក្ត ីព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

៧០.  ភិក្ខុអ្ងគុយនលើអាស ៈចវង ឬក៏្អាស ៈខលីចថមួ្យ ជាមួ្យ 

 ឹងម្ សុសនខេើយ ក្តសតី  ិងឧភនត្តរយញ្ជ ៈក្តី ។ 

៧១. នដក្នលើចព្គ  ិងត្តាំងជាមួ្យ ឹងភិក្ខុមា អាស ៈមិ្ នសមើគាន  

ក្ត ីឱ្យ វូវថេុមា ផ្ទា  ិងចផ្លន ើជានដើម្ នដើម្បីសនក្តងាគ េះព្ថក្ូលក្តី ។ 

៧២. ភិក្ខពុ្ក្ងនោយខលួ ឯង ឬនព្រើឱ្យនគព្ក្ង វូក្ព្ម្ងផ្ទា ជានដើម្ 

ក្តី ររនិភាគរចច័យចដលព្រេះជ ិព្សីព្ទ្ងហ់ាម្ន ើយក្ត ី ជាអ្នក្ 

មិ្ ឈាល សរស់នៅនោយគាម   ិសស័យក្តី ។ 

៧៣. ភិក្ខុនធវើ ឬព្បារ់ វូថាន ាំសព្មារ់ចក្នរាគ ដល់រុគគលដនទ្ នព្ៅ 

រីរុគគលចដលព្រេះដម៏ា ព្រេះភាគអ្ ញុ្ញញ ថន ើយក្តី ជាអ្នក្មា  

អារថតិចូលនធវើឧនបាសថ្  ិងរវារោក្តី ។ 
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៧៤. ោា ររនាធ ទិ្ញ្ក្ ឋាញ្ន បរិវតតក្វាដ្កំ្ 

អបិធាយ វិនាញ្ភាគំ្ និញ្យាគំ្ វា សញ្យ ទិ្វា ។ 

៧៥. ធញ្ោិតថិ រូបរតនំ  អាវុធិតថិបសាធនំ 

តូរិយភណ្ឌ ំ  ផលំ រុញ្ក្ា បុរាណ្ឌណ ទិ្ញ្ច អារញ្ស ។ 

៧៦. សសិញ្ោថ ទ្ក្ញ្តញ្លហិ ផណ្ហតថផញ្ណ្ហិ វា 

ញ្ក្សញ្ោសណ្ឋ ញ្នក្សមឹ  ភាជញ្ន ញ្ភាជញ្នបិ ច ។ 

៧៧. ឯក្តថ រណ្បាវុរណ្ឌ សញ្យយយុំ ញ្ទ្ា ក្រញ្ចញ្ក្ 

ទ្នតក្ដ្ឋញ្ច ខាញ្ទ្យយ អធិកូ្នំ បោណ្ញ្ោ ។ 

៧៨. ញ្យាញ្ជតិ វា ញ្យាជាញ្បតិ នចច ំ គី្តញ្ច វាទិ្តំ 

ទ្សសនំ សវនំ ញ្តសំ ក្ញ្រានតសស ច ទុ្ក្េដំ្ ។ 

៧៩. វីហាទិ្ញ្រាបិញ្រ ចាបិ រហិបាក្ខរកុ្ដ្េញ្ក្ 

វចាច ទិ្ឆឌ្ឌនាទិ្រហិ   ទី្ឃញ្ក្សាទិ្ធារញ្ណ្ ។ 

៨០. នខរដ្ឋក្រណ្ឌទិ្រហិ  សោព ញ្ធ ញ្លារហារញ្ណ្ 

បរិក្រមក្តំ ភូរឹ  អក្េញ្រ សឧបាហញ្នា ។ 
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៧៤. ភិក្ខុមិ្ បា រិទ្ វូស េេះទវ រចដលគួររងវលិបា  ក្នុងទ្ីមា ទ្ី 

ព្រក្រទវ រ មា ទវ ររ ធជានដើម្ ឬទ្ីមិ្ ចម្ ជាទ្ីនៅន ើយនដក្ 

ក្នុងនវោនថ្ៃ នោយព្បាសចាក្អានភាគចិថត ។ 

៧៥. ភិក្ខុរ៉ាេះ ល់ វូអ្នាមាសវថេុ គ ឺធញ្ញជាថិ ររូន ក្តសតី រថ វថេុ 

អាវធុ នព្គឿងសអិថសាអ ងររស់ក្តសតី នព្គឿងថូរយថក្ត តី នដើម្ន ើ  

មា ចផ្ល  ិងរុរវណ្ណ ជាថិជានដើម្ ។ 

៧៦. នព្ េះក្ិរយិាសិថ វូសក់្នោយនព្រងន ចផ្លព្សគាំ  ិងនព្រង 

ោយទ្ឹក្ ឬនោយព្កាស  ិងព្កាសគឺនដក្តី នព្ េះក្ិរយិាររនិភាគ 

ក្នុងភាជ ៈចថមួ្យក្តី ។ 

៧៧. ភិក្ខុរីរអ្ងគនដក្នលើក្ព្មាលចថមួ្យ  ិងដណ្ត រ់ចថមួ្យ ឬ 

នលើចព្គចថមួ្យក្តី ទ្ាំ ន ើសេ ់ចដលនលើស ឬខវេះព្រមាណ្ក្តី ។ 

៧៨. ភិក្ខុព្រក្រខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឲ្យព្រក្រក្តី  វូការរាាំ នព្ចៀង 

 ិងព្រគាំក្តី នធវើការនម្ើល ឬសាត រ់ការរាាំ នព្ចៀង ព្រគាំ 

ទាំងឡាយននាេះក្តី (ទាំងអ្ស់ន េះ) ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ (ដចូគាន ) ។ 

៧៩.  ិមិ្ថតចថក្ិចចមា ក្ិរយិានបាេះនចាលជានដើម្  វូកាក្សាំណ្ល់ 

មា វចចៈជានដើម្ ក្នុងទ្ីខាងនព្ៅររង ឬជញ្ញជ ាំង ចដលនគោាំវថេុ 

មា រណ៌្នខៀវមា ព្សវូជានដើម្ក្ត ីទ្ុក្សក់្ចវងជានដើម្ក្តី ។ 

៨០.  ិមិ្ថតក្ិចចមា ការខាថ់ព្ក្ចក្ឱ្យរនោងជានដើម្ក្តី ការនការ 

នរាម្ក្នុងទ្ីចនងអៀថក្តី ភិក្ខ ុក់្ចសបក្នជើងនដើរជា ់ទ្ីសាេ  ចដលនគ 

នធវើររកិ្ម្មន ើយក្តី ។ 
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៨១. អញ្ធាតអលល បាញ្ទ្ហិ សសឃិកំ្ រញ្ចបីឋកំ្ 

បរិក្រមក្តំ ភិតតឹ   អារសនតសស ទុ្ក្េដំ្ ។ 

៨២. សសាដិ្យាបិ បលល ញ្តថ  ទុ្បបរិភុញ្ញ្ជយយ ចីវរ ំ

អក្ខយរនធញ្នា គរំ វញ្ជ ក្ោា ន វចច កំ្ ។ 

៨៣. នាចញ្រយយ ទ្ញ្ក្ សញ្នត សោញ្ទ្យយ អក្បបិញ្យ 

ញ្ទ្សនាញ្រាចនាទិ្រហិ  សភាគបតតិយាបិ ច ។ 

៨៤. ន វញ្ស វសសំ វិសំវាញ្ទ្ សុទ្ធ ចិញ្តត  បដិ្សសវ ំ

វសសំ វសិោា  គ្រញ្ន អននុញោ តកិ្ចចញ្ោ ។ 

៨៥. វិនាបទំ្ តរុសសុទ្ធ ំ  ញ្បារិសោហ ភិរូហញ្ណ្ 

អបរិសោវញ្នាោធ នំ វញ្ជ តំ យាចញ្ោ ន ញ្ទ្ ។ 

៨៦. អតតញ្នា ឃាតញ្ន ឥតថិ - រូបាទឹ្ ក្ខរញ្យយយ វា 

ហិោា  ោលាទិ្កំ្ ចិតត ំ  ជាតក្ខទឹ្ សយំ ក្ញ្រ ។ 

៨៧. ភុញ្ជនតរុដ្ឋញ្ប តសស សាលាទី្សុ និសីទ្ញ្ោ 

វុឌ្ានំ បន ឱក្ខសំ អទ្ោា  វាបិ ទុ្ក្េដំ្ ។ 
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៨១. ភិក្ខុកាលជា ់ចព្គ  ិងត្តាំងជាររស់សងឃនោយនជើងចដល 

មិ្ បា ោង  ិងនជើងចដលនសើម្ក្តី ចផ្អក្ វូជញ្ញជ ាំងចដលនគនធវើ 

ររកិ្ម្មន ើយក្តី ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

៨២. នព្ េះព្ថនបាម្ក្ាលជងគង ់នោយសាំរថ់សងាដ ិ១ ភិក្ខុនព្រើ 

ព្បាស់ចីវរមិ្ បា លអ ១ មិ្ ព្ក្វាថ់កាយរ ធ នដើរនៅកា ់ព្សុក្១។ 

៨៣. កាលទ្ឹក្ក៏្មា  នធវើ វូវចចក្ិចចន ើយមិ្ ោងជព្ម្េះ ១ 

សមាទ  (កា ់យក្)  វូរកួ្អ្ក្របិយរុគគល នព្ េះចថក្ិចច 

មា កិ្រយិាព្បារ់ វូការសាំចដងជានដើម្ នោយសភាគារថតិ ១ ។ 

៨៤. ភិក្ខុមិ្ នៅចាាំវសា ១ មា ចិថតររសុិទ្ធទ្ទ្ួលនរតជ្ាចាាំវសា 

១ នៅចាាំវសានដើរនៅនោយគាម  ក្ិចចចដលព្ទ្ងអ់្ ញុ្ញញ ថ ១ ។ 

៨៥. ភិក្ខុគាម  អ្ តរាយន ើងនដើម្ន ើព្រមាណ្មួ្យជរួរុរស ១ 

ភិក្ខុគាម  សាំរថ់ថព្ម្ងទ្ឹក្ នដើរនៅកា ់ផ្លូវឆាៃ យ ១ កាលភិក្ខុផ្ង 

គាន សុាំខចីសាំរថ់ថព្ម្ងទ្ឹក្ននាេះមិ្ ឱ្យ ១ ។ 

៨៦. ភិក្ខុសមាល រ់ខលួ ឯង ១ គូរខលួ ឯង ឬឲ្យនគគូរររូក្តសតីជានដើម្ ១ 

គូរ វូនរឿងជាថក្ជានដើម្នោយខលួ ឯង នវៀរចថក្បូរក្ាច់វចិិព្ថ 

មា ផ្ទា ភ្ីជានដើម្ ១ ។ 

៨៧. ភិក្ខុរនណ្ត ញភិក្ខុចដលក្ាំរងុឆា ់ឲ្យនព្កាក្ន ើង១ មិ្ ចថ 

រ៉ាុនោណ េះ មិ្ សុាំឱ្កាសរកួ្ភិក្ខុចាស់ន ើយអ្ងគុយក្នុងទ្ីទាំងឡាយ 

មា សាោឆា ់ជានដើម្ ១  (ភិក្ខុទាំងននាេះ) ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ។ 
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៨៨. យានាទិ្រភិរូញ្ហយយ ក្លល ញ្ក្ខ រតនតតយំ 

អាររភ វញ្ទ្ ទ្វញ្ោ- បរិសាញ្យាបលាលញ្ន ។ 

៨៩. ក្ខយាទឹ្ វិវរិោា ន ភិក្ា ុនីនំ ន ទ្សសញ្យ 

វាញ្ច ញ្លាក្ខយតំ បលិតំ គ្ញ្ណ្ហ យយ គ្ណ្ឌហ ញ្បយយ វា ។ 

៩០. យតថ  ក្តថ ចិ ញ្បឡាយំ ភុញ្ជញ្ោ បតតហតថ ញ្ក្ខ 

វាតបានក្វាដំ្ វា បណ្ឌញ្រ ញ្សាទ្ក្របិ ច ។ 

៩១. ឧញ្ណ្ហ យយ បដិ្សាញ្រយយ អតិឧញ្ណ្ហ យយ ញ្វាទ្កំ្ 

ឋញ្បយយ ភូរិយំ បតត ំ  អញ្សេ វា រញ្ចបីឋញ្ក្ ។ 

៩២. រិឌ្ឍញ្នត បរិភណ្ឌ ញ្នត បាញ្ទ្ ឆញ្តត  ឋញ្បតិ វា 

ចលក្ខទឹ្ ឋញ្ប បតត ំ បញ្តត  វា ហតថ ញ្ធាវញ្ន ។ 

៩៣. បញ្តតន នីហរនតសស ឧចឆិដ្ឋ រុទ្ក្របិ ច 

អក្បបិយរបិ បតត ំ  វា បរិភុញ្ញ្ជយយ ទុ្ក្េដំ្ ។ 

៩៤. វញ្ទ្ ជីវាតិ ខិបិញ្ត ន សិក្ាតិ អនាទ្ញ្រា 

បរិរណ្ឌ លក្ខទិ្រហិ  ញ្សខិញ្យ ទុ្ក្េដំ្ សិយា ។ 
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៨៨. ភិក្ខុគាម  ជម្ៃឺន ើងជេិះយា ជានដើម្ ១   ិយាយនលងព្បាររធ 

ព្រេះរថ ព្ថ័យ ១  ិយាយលងួនោម្នក្ៀរគរររស័ិទ្អ្នក្ដនទ្១ ។ 

៨៩. ភិក្ខុមិ្ ព្ថវូនរើក្ វូអ្វយវៈមា កាយជានដើម្ រងាា ញដល់ 

ភិក្ខុ ីនទ្ មិ្ ព្ថវូរនព្ងៀ គម្ពីរនោកាយថៈនទ្ មិ្ ព្ថវូដក្ខលួ ឯង 

ឬនព្រើឲ្យនគដក្សក់្សាូវនទ្ ។ 

៩០. ភិក្ខុកាលឆា ់ក្នុងវថេុដល៏ាំបាក្ោមួ្យដចូជា ិរ ១ ភិក្ខុមា  

បាព្ថនៅក្នុងនដព្ចា ស េេះទវ រ  ិងរងអួច ១  ។ 

៩១. ភិក្ខុហាល ឬសាទ្ុក្ វូបាព្ថចដលមា ទ្ឹក្ ១ ហាលបាព្ថ 

ចដលសៃួថន ើយឲ្យនៅត នរក្ ១ ោក់្បាព្ថនលើចផ្ ដ ី នលើនៅល  

ទាំងចភន  ឬនលើចព្គ ឬក៏្ត្តាំង ១ ។ 

៩២. ភិក្ខុោក់្បាព្ថនលើទ្ីរាំផ្ថុន ចផ្ កាត រត្តាំង នលើទ្ីរាំផ្ថុន ថាន ក់្ 

នលើនជើង ឬក្នុង្័ព្ថ ១ ោក់្ វូកាក្សាំណ្ល់មា សព្មាម្ជានដើម្ 

ក្នុងបាព្ថ ១ នព្រើបាព្ថសព្មារ់ោក់្ទ្ឹក្ោងនដ ១ ។ 

៩៣. ភិក្ខោុក់្ទ្ឹក្ជាចដល (ទ្ឹក្មិ្ លអ) ក្នុងបាព្ថយក្នៅនចាល ១ 

ភិក្ខុនព្រើព្បាស់បាព្ថ ចដលជាអ្ក្របិយ ១ ភិក្ខុទាំងអ្ស់ននាេះ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

៩៤. កាលព្រេះមា ព្រេះភាគព្ទ្ងព់្រេះក្ោត ស់ន ើយ ភិក្ខុន ល 

ថា សូម្ព្ទ្ងគ់ងព់្រេះជ មនៅ (នសបើយនៅ) ដនូចនេះ ១ ភិក្ខុមិ្ នអ្ើនរើ 

មិ្ សិក្ាក្នុងនសក្ខិយវថតមា ការនសលៀក្ឲ្យជាររមិ្ណ្ឌ លជានដើម្ 

១ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
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៩៥. ញ្យា ភណ្ឌ គញ្រ បយុញ្ោវ ភណ្ឌ កំ្ 

ោតូន បាចិតតិយរសស ញ្គបញ្យ 

ទ្វាយ ហីញ្ននបិ ជាតិអាទិ្នា 

វញ្ទ្យយ ទុ្ព្វភ សិតរុតតររបិ ញ្យាតិ ៕ 
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៩៥. ភិក្ខោុ ជាអ្នក្ខវល់ខាវ យឃ្លល ាំង (ររស់សងឃ) នសាេះ ចររនៅ 

រក្ាព្ទ្រយររស់មាត្តរិត្តនៅវញិ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ 

ភិក្ខុោ ន លរងាអ រ់ភិក្ខុផ្ងគាន  នោយអ្នកាា សវថេុមា ជាថិ 

ដន៏ថាក្ទរជានដើម្ នោយការចាំអ្ក្នលង ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិ-

ទ្ុ ភ សិថ ដនូចនេះឯង ៕ 
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៦. វោត ទិ្ក្ណ្ឌ និញ្ទ្េ ញ្សា 

៩៦. ឧបជោចរិយវតតញ្ច គ្រិក្ខគ្នត ុក្របិ ច 

ញ្សនាសនាទិ្វតតញ្ច ក្ខតរាំ បិយសីលិនា ។ 

៩៧. ហតថបាញ្ស ឋិញ្ោ កិ្ញ្ចិ គ្ហិតរា ំ ទ្ញ្ទ្ តិធា 

គ្ញ្ហតុក្ខញ្ោ គ្ញ្ណ្ហ យយ ទ្ាិ ធាយំ សរបដិ្គ្គញ្ហា ។ 

៩៨. សសាដិ្រុតតរាសសគ ំ តថា អនតរវាសកំ្ 

ឯតំ ឥរំ អធិដ្ឋឋ រិ តថា បចច ុទ្ធ រារីតិ ។ 

៩៩. ឥរំ ឥោនិ ឯោនិ ឯតរបិ ចីវរនតិ  វា 

បរិក្ខា រញ្ចាឡានីតិ តថា បចច ុទ្ធ រារីតិ ។ 

១០០. ឯតំ ឥរំ អធិដ្ឋឋ រិ បតតំ  បចច ុទ្ធ រារីតិ 

ឯវ ំបចច ុទ្ធ ញ្រធិញ្ដ្ឋ  ចីវរាទឹ្ យថាវិធិ ។ 

១០១. សញ្ចរិតត ំ  វិនា ញ្សសា សចិោត  គ្រុក្នតិោ 

អចឆិនន ំ បរិណ្តំ ហិោា  និសសគ្គិយរចិតត កំ្ ។ 
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៦. វត្តត ទ្កិ្ណ្ឌ  និទ្េស 

៩៦. ភិក្ខុមា សីលជាទ្ីព្សឡាញ់ គរបីនធវើ វូឧរជាយវថត 

អាចរយិវថត គមិ្ក្វថត អាគ តុក្វថត  ិងនសនាស វថតជានដើម្ ។ 

៩៧. ទយក្ឋិថនៅក្នុង ថេបាស ១ នទ្យយវថេុោមួ្យ 

ចដលម្ជឈិម្រុរសនលើក្រចួ ១ ទយក្រនងាអ  ចូលម្ក្ព្រនគ  

នោយអាការៈរីយា៉ា ងោមួ្យ ១ ភិក្ខុព្បាថាន  ឹងទ្ទ្ួល ១ ទ្ទ្ួល 

នោយអាការៈរីរយា៉ា ងោមួ្យ ១  ។ 

៩៨. ភិក្ខុគរបីអ្ធិោធ   វូសងាដ ិឧថតរាសងគៈ  ិងអ្ តរវាសក្ៈ ថា 

ខ្ុាំអ្ធិោធ   វូសងាដ ិ ឧថតរាសងគៈ  ិងអ្ តរាវាសក្ៈ ុ េះ ឬន េះ 

ដនូចនេះ  ិងគរបីដក្ថា ខ្ុ ាំដក្ នោយព្រការដនូចាន េះចដរ ។ 

៩៩. ភិក្ខុគរបីអ្ធិោធ  ថា ចីវរន េះ ចីវរទាំងឡាយន េះ ចីវរ 

ទាំងឡាយ ុ េះ ចីវរ ុ េះ ដនូចនេះ ឬថា សាំរថ់ររកិាខ រទាំងឡាយ ដនូចនេះ 

គរបីដក្ថា ខ្ុ ាំដក្ ដនូចនេះ នោយព្រការដចូគាន ននាេះចុេះ ។ 

១០០. ភិក្ខុគរបីដក្ ឬអ្ធិោធ   វូររកិាខ រមា ចីវរជានដើម្ ត្តម្ 

សម្គួរដល់វធិីយា៉ា ងន េះ គឺខ្ុ ាំអ្ធិោធ   វូចីវរ ុ េះ ចីវរន េះ ខ្ុ ាំដក្ 

 វូបាព្ថ ុ េះ បាព្ថន េះ ដនូចនេះ ។ 

១០១. នវៀរទ្ុក្ចថសញ្ចរថិតសិកាខ រទ្នចញ គរកុ្សិកាខ រទ្ (សងា-

ទ្ិនសស)  ិងបារាជកិ្ដន៏សស ជាសចិថតក្ៈ នវៀរអ្ចឆិ នសិកាខ រទ្ 

 ិងររណិ្ថសិកាខ រទ្នចញ សិកាខ រទ្ក្នុង ិសសគគិយដន៏សស 

ជាអ្ចិថតក្ៈ ។ 
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១០២.  បទ្ញ្សាធរមំ ទុ្ញ្វ ញ្សយា ឥតថិយា ធរមញ្ទ្សនា 

ទុ្ញ្វ ញ្សនាសនានីបិ សិរានំ ចីវរសសបិ ។ 

១០៣. បវារិតំ សុរាបានំ បញ្ចសននិធិអាទិ្កំ្ 

ញ្ជាតិនុជាជ លនញ្ញ្ចវ ក្បបរិនេ ុរនាទិ្កំ្ 

គរបបញ្វសនញ្នតញ្ត បាចិតតី សុ អចិតតក្ខ ។ 

១០៤. បកិ្ណ្ណ ញ្ក្សុ ឧទ្េិ សស- ក្តំ ហិោា ញ្ោរំសកំ្ 

ឯក្តថ រណ្បាវុរណំ្ ឯក្រញ្ញ្ច តុវដ្េ នំ 

ឯក្ញ្ោ ភុញ្ជនញច បិ នចច គី្ោទិ្សតត បិ ។ 

១០៥. អក្ខយរនធនញច បិ  បតតហតថក្វាដ្កំ្ 

អចិតតក្រិទំ្ សរា ំ  ញ្សសញ្រតថ  សចិតត កំ្ ។ 

១០៦. វីតិក្េរនចិញ្តតន  សចិតតក្រចិតត កំ្ 

បញ្ោតតិជានញ្ននាបិ វទ្នាត ចរិយា តថា ។ 

១០៧. បុរាក្រណ្ឌទិ្កំ្ ក្ោា  ឧញ្បាសថបបវារណំ្ 

នវធា ទី្បិតំ សរា ំ ក្ខតរាំ បិយសីលិនា ។ 
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១០២. ក្នុងបាចិថតិយទាំងឡាយ សិកាខ រទ្ទាំងឡាយន េះ គឺ 

រទ្នសាធម្មសិកាខ រទ្ ១ ស នសយយសិកាខ រទ្ ២ សិកាខ រទ្ 

ន លរីការសាំចដងធម៌្ដល់ក្តសតី ១ នសនាស សិកាខ រទ្ ២ 

ចីវរសិរវ សិកាខ រទ្ ១ ។ 

១០៣. រវារថិសិកាខ រទ្ ១ សុរាបា សិកាខ រទ្ ១ សិកាខ រទ្ទាំង ៥ 

មា ស និធិសិកាខ រទ្ជានដើម្ នជាថិ ជុាជ ល សិកាខ រទ្ ១ ក្របរិ េុ 

សិកាខ រទ្ជានដើម្ ១ គាម្របនវស សិកាខ រទ្ ១ ជាអ្ចិថតក្ៈ ។ 

១០៤. ក្នុងរក្ិណ្ណ ក្ទាំងឡាយ នវៀរចថឧទ្េិសសក្ថម្ាំសសិកាខ រទ្ 

នចញ ម្ាំសសិកាខ រទ្  ិងសិកាខ រទ្ដនទ្នទ្ៀថ ឯក្ថេរណ្សិកាខ រទ្  

បាវរុណ្សិកាខ រទ្ សិកាខ រទ្នដក្នលើចព្គចថមួ្យ ររនិភាគក្នុង 

ភាជ ៍ចថមួ្យ  ិងសិកាខ រទ្ ៧ មា  ចចគីថសិកាខ រទ្ជានដើម្ ។ 

១០៥. អ្កាយរ ធ ៈ  ិងរថត ថេក្វាដក្សិកាខ រទ្ ទាំងអ្ស់ន េះ 

ជាអ្ចិថតក្ៈ សិកាខ រទ្ដន៏សសក្នុងរក្ិណ្ណ ក្ៈន េះ ជាសចិថតក្ៈ ។ 

១០៦. អាចារយទាំងឡាយ ន លថា សចិថតក្ៈ  ិងអ្ចិថតក្-

សិកាខ រទ្ ជាសិកាខ រទ្ចដលភិក្ខុមា ចិថតព្រព្រឹថត  ិងន លនោយ 

ព្រការដនូចនេះថា ជាសិកាខ រទ្សូម្បីចដលភិក្ខុដងឹរញ្ញថតិ ។ 

១០៧. ភិក្ខុអ្នក្មា សីលជាទ្ីព្សឡាញ់ គរបីនធវើ វូក្ិចចទាំងអ្ស់ 

មា រុរវក្រណ្ៈជានដើម្ ចដលព្ទ្ងស់ចម្តងន ើយនោយព្រការ ៩ 

យា៉ា ង ន ើយសឹម្នធវើឧនបាសថ្ ឬរវារោចុេះ ។ 
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១០៨. សរមជជនី បទី្ញ្បា ច ឧទ្កំ្ អាសញ្នន ច 

ឧញ្បាសថសស ឯោនិ បុរាក្រណ្នតិ វុចច តិ ។ 

១០៩. ឆនេបារិសុទ្ធិ ឧតុក្ខា នំ  ភិក្ា ុគ្ណ្នា ច ឱវាញ្ោ 

ឧញ្បាសថសស ឯោនិ បុរាកិ្ចចនតិ  វុចច តិ  ។ 

១១០. ឧញ្បាសញ្ថា យាវតិក្ខ  ច ភិក្ា ូ ក្រមបបោត  

សភាគបតតិ ញ្យា ច ន វិជជនតិ 

វជជនីយា ច បុគ្គលា តសមឹ  ន ញ្ហានតិ បតតក្លល នតិ  វុចច តិ ។ 

១១១. បុរាក្រណ្បុរាកិ្ចាច និ សោញ្បោា  ញ្ទ្សិោបតតិក្សស 

សរគ្គសស ភិក្ា ុសសឃសស អនុរតិយា បាតិញ្ោក្ាំ ឧទ្េិ សិតំុ 

អារាធនំ ក្ញ្រារ ។ 

១១២. បារិសុទ្ធិ អធិដ្ឋឋ ន- សុតត ុញ្ទ្េ សវសា តិធា 

គ្ណ្បុគ្គលសសា ច តំ ក្ញ្រយយុំ យថាក្េរំ ។ 

១១៣. ចាតុទ្េ ញ្សា បណ្ណ រញ្សា សារគ្គី  ទិ្នញ្ោ តិធា 

ទិ្នបុគ្គលក្តតព្វា - ក្ខរញ្ោ ញ្ត នញ្វរិោ ។ 

១១៤. តញ្យា តញ្យាតិ ក្ោា ន ទិ្នបុគ្គលញ្ភទ្ញ្ោ 
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១០៨. ក្ិរយិានបាសនរាងឧនបាសថ្ ១ អុ្ជព្រទ្ីរ ១ ថម្ាល់ទ្ឹក្ ១ 

ព្កាលអាស ៈ ១ ក្ិចចន ឧនបាសថ្ទាំងន េះ នោក្ន លថា 

រុរវក្រណ្ៈ ។ 

១០៩. ការនាាំ្ េៈ១ នាាំបារសុិទ្ធិ១ ព្បារ់រដវូ១ រារ់ភិក្ខុ១ ឲ្យឱ្វាទ្ 

ដល់ភិក្ខុ ី ១ ក្ិចចន ឧនបាសថ្ទាំងន េះ នោក្នៅថា រុរវក្ិចច ។ 

១១០. នថ្ៃឧនបាសថ្ ១ ភិក្ខុមា ព្រមាណ្រ៉ាុោណ គួរដល់ក្ម្ម ១ 

សភាគារថតិមិ្ មា  ១ វជជ ីយរុគគលទាំងឡាយមិ្ មា ក្នុងរកួ្ 

ភិក្ខុទាំងននាេះ ១ នោក្នៅថា ឧនបាសថ្មា កាលដស៏ម្គួរ ។ 

១១១. នយើងទាំងឡាយ សាំអាថរុរវក្រណ្ៈ  ិងរុរវក្ិចចទាំងឡាយ 

ន ើយនធវើ វូការអារាធនានដើម្បីសចម្តងបាថិនមាក្ខ ត្តម្អ្ មុ្ថិ 

ន សងឃចដលព្រម្នព្រៀងគាន  មា អារថតិសចម្តងនចញន ើយ ។ 

១១២. មួ្យនទ្ៀថ គណ្ៈ រុគគល  ិងសងឃ គរបីនធវើ វូបាថិនមាក្ខ 

ននាេះ ត្តម្សម្គួរដល់ក្ម្មនោយព្រការ ៣ យា៉ា ង នព្ េះអ្ាំោច 

ន បារសុិទ្ធិឧនបាសថ្ អ្ធិោា  នុបាសថ្  ិង សុថតុនទ្េសុនបាសថ្ ។   

១១៣. ឧនបាសថ្មា  ៣ នោយនថ្ៃ គឺ ឧនបាសថ្មា ក្នុងនថ្ៃទ្ី ១៤ 

ឧនបាសថ្មា ក្នុងនថ្ៃទ្ី ១៥  ិងឧនបាសថ្មា ក្នុងនថ្ៃចដលសងឃ 

ព្រម្នព្រៀងគាន  ឧនបាសថ្ទាំងឡាយននាេះ មា  ៩ ដនទ្នទ្ៀថ 

នព្ េះនថ្ៃ រុគគល  ិងនព្ េះអាការៈចដលគរបីនធវើ ។ 

១១៤. រវារោនោក្ន លន ើយ មា  ៩ យា៉ា ង នព្ េះនធវើ ឲ្យជា ៣ 

ៗ ដនូចនេះ  វូរវារោ គឺ នថវាចកិារវារោ នទ្វវាចកិារវារោ 
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ញ្តវាចីញ្ទ្ា ក្វាចីតិ នវ វុោត  បវារណ្ឌ ។ 

១១៥. ក្តតិក្នតិរបក្ាោហ   ញ្ហរំ ផគ្គ ុនបុណ្ណ ោ 

តសស អនតិរបក្ាោហ  គិ្រហ ំ អាសាឡ្ហិបុណ្ណ ោ 

វសសក្ខលំ តញ្ោ ញ្សសំ ចតុវីសតុញ្បាសថា ។ 

១១៦. ចាតុទ្េ សា ឆ ឯញ្តសុ បក្ខា  តតិយសតតោ 

ញ្េយា បណ្ណ រសា ញ្សសា អដ្ឋឋ រស ឧញ្បាសថា ។ 

១១៧.  ឆនេំ ទ្រមិ , ឆនេំ ញ្រ ហរ,  ឆនេំ ញ្រ អាញ្រាញ្ចហីតិ  

ឆនេំ ោតរា ំ។ 

១១៨.  បារិសុទ្ធឹ  ទ្រមិ ,  បារិសុទ្ធឹ  ញ្រ ហរ, បារិសុទ្ធឹ  ញ្រ 

អាញ្រាញ្ចហីតិ  បារិសុទ្ធិ  ោតព្វា  ។ 

១១៩. បវារណំ្ ទ្រមិ ,  បវារណំ្ ញ្រ ហរ,  បវារណំ្ ញ្រ 

អាញ្រាញ្ចហិ, ររោថ យ បវាញ្រហីតិ បវារណ្ឌ ោតព្វា  ។ 

១២០. អាបតតិ ញ្ទ្សញ្ក្ន, អហំ ភញ្នត សរពហុលា នានាវតថកុ្ខ 

អាបតតិ ញ្យា អាបជជឹ, ោ តុរហរូញ្ល បដិ្ញ្ទ្ញ្សរីតិ វោា  

បដិ្គ្គណ្ហ ញ្នតន, បសសសិ អាវុញ្សា ោ អាបតតិ ញ្យាតិ វុញ្តត  អារ 

ភញ្នត បសោរីតិ វោា  
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 ិងឯក្វាចិការវារោ នោយព្រនភទ្ន នថ្ៃ  ិងរុគគល ។ 

១១៥. ឧនបាសថ្ទាំងឡាយ ២៤ គឺ ន ម្ តរដវូចារ់រីរក្ខខាងចុង 

ន ចខក្ថតិក្ រ ូថដល់នថ្ៃនរញរូណ៌្មី្ចខផ្លគុ , គិម្ារដវូ ចារ់ 

រីរក្ខខាងចុងន ចខផ្លគុ  រ ូថដល់នថ្ៃនរញរូណ៌្មី្ចខអាសា ា, 

វសសកាលរដវូ គឺសល់រីរដវូទាំងននាេះ ។ 

១១៦. ចាថុទ្េសឧនបាសថ្មា  ៦ គឺ រោត រដវូទាំង ៣ ននាេះ 

ឧនបាសថ្ក្នុងរក្ខទ្ី ៣  ិងរក្ខទ្ី ៧ (ក្នុងរដវូ ីមួ្យៗ) ឧនបាសថ្ 

១៨ ដន៏សស ជារណ្ណ រសីឧនបាសថ្ អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារ ។ 

១១៧. ្ េៈ គឺភិក្ខុគរបីឲ្យថា ខ្ុាំឲ្យ្ េៈ, នោក្ចូរនាាំ្ េៈ 

ររស់ខ្ុាំនៅ, នោក្ចូរព្បារ់្ េៈ ររស់ខ្ុាំផ្ង ដនូចនេះ ។ 

១១៨. បារសុិទ្ធិ គឺភិក្ខុគរបីឲ្យថា ខ្ុាំឲ្យបារសុិទ្ធិ, នោក្ចូរនាាំ 

បារសុិទ្ធិររស់ខ្ុាំនៅ, នោក្ចូរព្បារ់បារសុិទ្ធិររស់ខ្ុាំផ្ង ដនូចនេះ ។ 

១១៩. រវារោ គឺភិក្ខុគរបីឲ្យថា ខ្ុាំឲ្យរវារោ, នោក្ចូរនាាំ 

រវារោររស់ខ្ុាំនៅ, នោក្ចូរព្បារ់រវារោររស់ខ្ុាំផ្ង ដនូចនេះ 

នោក្ចូររវារោនដើម្បីខ្ុ ាំផ្ង ។ 

១២០. ភិក្ខអុ្នក្សចម្តងអារថតិគរបីន លថា ររិព្ថនោក្មាច ស់ 

ដច៏នព្ម្ើ  ខ្ុ ាំព្រេះក្រោុព្ថវូន ើយ  វូអារថតិទាំងឡាយដន៏ព្ចើ  

មា វថេុនផ្សងៗគាន  ខ្ុ ាំសូម្សចម្តង វូអារថតិទាំងននាេះ ក្នុងសាំោក់្ 

នោក្មាច ស់ ដនូចនេះ កាលភកិ្ខអុ្នក្ទ្ទួ្លន លថា មាន លនោក្ដម៏ា  

អាយុ នោក្ន ើញអារថតិទាំងននាេះឬ ? គរបីន លថា 

ររិព្ថនោក្ដច៏នព្ម្ើ  ក្រោុ ខ្ុាំន ើញ ។ 
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បុន បដិ្គ្គណ្ហ ញ្នតន អាយតឹ អាវុញ្សា សំវញ្រយាសីតិ វុញ្តត  សាធុ 

សុដ្ឋ  ុភញ្នត សំវរិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  ញ្ទ្ញ្សតរាំ។ 

១២១. ញ្វរតឹ អាញ្រាញ្ចញ្នតន អហំ ភញ្នត សរពហុលាសុ 

នានាវតថកុ្ខសុ អាបតតីសុ ញ្វរតិញ្ក្ខ យោ និញ្រារតិញ្ក្ខ ភវិសោរិ 

តោ ោ អាបតតិ ញ្យា បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  អាញ្រាញ្ចតរា ំ ។ 

១២២. អជជ ញ្រ ឧញ្បាសញ្ថា បណ្ណ រញ្សា ចាតុទ្េ ញ្សាតិ វា 

អធិដ្ឋឋ រីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  បុគ្គញ្លន អធិដ្ឋឋ នុញ្បាសញ្ថា ក្ខតញ្ព្វា ។ 

១២៣. ទ្ាី សុ បន ញ្ថញ្រន បរិសុញ្ោធ  អហំ អាវុញ្សា បរិសុញ្ោធ តិ 

រំ ធាញ្រហីតិ តិក្ាតត ុំ  វតតរា ំ ។ នវញ្ក្នបិ តញ្ថវ វតតរា ំ ។ ភញ្នត 

ធាញ្រថាតិ វចនំ វិញ្សញ្សា។ 

១២៤. តីសុ បន សុណ្នត ុ ញ្រ អាយសម នាត  អជជញុ្បាសញ្ថា 

បណ្ណ រញ្សា យោយសម នាត នំ បតតក្លលំ រយំ អញ្ោរញ្ោ ំ

បារិសុទ្ធិ ឧញ្បាសថំ ក្ញ្រយាោតិ េតតឹ  ឋញ្បោា  បដិ្បាដិ្យា 

វុតតនញ្យន បារិសុទ្ធិ ឧញ្បាសញ្ថា ក្ខតញ្ព្វា  ។ 
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កាលភិក្ខុអ្នក្ទ្ទ្ួលន លនទ្ៀថថា ច នោក្ដម៏ា អាយុ នោក្ 

ចូរសព្ងមួ្ថនៅ គរបីសចម្តងអ្ស់វារៈរីដងថា ររិព្ថនោក្ដ ៏

ចនព្ម្ើ  ព្រនរន ើយ លអន ើយ ខ្ុ ាំព្រេះក្រោុ ឹងសព្ងមួ្ថនៅ ។ 

១២១. ភិក្ខុកាលព្បារ់អារថតិចដលសងស័យ គរបីន លព្បារ់អ្ស់ 

វារៈ ៣ ដងថា ររិព្ថនោក្ដច៏នព្ម្ើ  ខ្ុ ាំព្រេះក្រោុមា នសចក្តី 

សងស័យក្នុងអារថតិទាំងឡាយមា វថេុនផ្សង ៗ គាន  ក្នុងកាលោ ខ្ុាំ 

អ្ស់នសចក្តីសងស័យខ្ុាំ ឹងសចម្តងនចញ វូអារថតិក្នុងកាលននាេះ។ 

១២២. អ្ធិោា  នុបាសថ្ គឺរុគគលគរបីន លអ្ស់វារៈ ៣ ដង 

ក្ាំណ្ថ់ថា នថ្ៃន េះ ជានថ្ៃឧនបាសថ្ររស់អ្ញ នថ្ៃទ្ី ១៥ ឬទ្ី ១៤, 

ខ្ុាំសូម្អ្ធិោា   ដនូចនេះ ។ 

១២៣. នរើរោត ភិក្ខុរីរររូ ព្រេះនថ្រៈគរបីន លអ្ស់វារៈរីដងថា 

មាន លនោក្ដម៏ា អាយុ ខ្ុាំជារុគគលររសុិទ្ធ នោក្ចូរចាាំទ្ុក្ វូខ្ុ ាំ 

ថា ជារុគគលររសុិទ្ធ ដនូចនេះ ។ សូម្បីភិក្ខុខចីក៏្គរបីន លនោយ 

ព្រការដនូចាន េះចដរ ។  ក្យចដលនផ្សងគាន ព្គា ់ចថថា ររិព្ថ 

នោក្ដច៏នព្ម្ើ  នោក្មាច ស់ចូរចាាំទ្ុក្ ដនូចនេះរ៉ាុនោណ េះ ។ 

១២៤. ចថចាំន េះភិក្ខុរីររូ គរបីត្តាំងញថតិថា មាន លនោក្ដម៏ា -

អាយុទាំងឡាយ សូម្នោក្ទាំងឡាយ សាត រ់ ក្យខ្ុាំ នរើក្ម្មមា  

កាលដស៏ម្គួរ ដល់នោក្ដម៏ា អាយុទាំងឡាយន ើយ នយើង 

គរបីនធវើបារសុិទ្ធិឧនបាសថ្ដល់គាន  ិងគាន ដនូចនេះ ន ើយគរបីនធវើ 

បារសុិទ្ធិឧបាសថ្ ត្តម្ ័យចដលន លន ើយ ត្តម្លាំោរ់ចុេះ ។ 
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១២៥. អជជ ញ្រ បវារណ្ឌ ចាតុទ្េ សី បណ្ណ រសីតិ វា អធិដ្ឋឋ រីតិ 

តិក្ាតត ុំ  វោា  ឯញ្ក្ន បវាញ្រតរា ំ ។ 

១២៦. ទ្ាី សុ បន ញ្ថញ្រន អហំ អាវុញ្សា អាយសម នត ំ បវាញ្ររិ 

ទិ្ញ្ដ្ឋន វា សុញ្តន វា បរិសង្កេ យ វា វទ្តុ រំ អាយសាម  អនុក្រប ំ

ឧបាោយ បសសញ្នាត  បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  បវាញ្រតរា ំ។ 

នវញ្ក្នាបិ តញ្ថវ វតតរា ំ ។ ភញ្នតតិ វចនំ វិញ្សញ្សា ។ 

១២៧. តីសុ វា ចតូសុ វា បន សុណ្នត ុ ញ្រ អាយសម នាត  អជជ 

បវារណ្ឌ បណ្ណ រសី យោយសម នាត នំ បតតក្លលំ រយំ អញ្ោរញ្ោំ 

បវាញ្រយាោតិ េតតឹ  ឋញ្បោា  ញ្ថញ្រន អហំ អាវុញ្សា អាយសម ញ្នត 

បវាញ្ររិ ទិ្ញ្ដ្ឋន វា សុញ្តន វា បរិសង្កេ យ វា វទ្នត ុរំ អាយសម នាត  

អនុក្រប ំ ឧបាោយ បសសញ្នាត  បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  

បវាញ្រតរា ំ ។ នវញ្ក្ហិបិ តញ្ថវ បដិ្បាដិ្យា បវាញ្រតរា ំ។ ភញ្នតតិ 

វចនំ វិញ្សញ្សា ។ 
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១២៥. ភិក្ខុមួ្យររូន លរវារោអ្ស់វារៈរីដងថា នថ្ៃន េះ ជា 

នថ្ៃរវារោររស់អ្ញ នថ្ៃទ្ី ១៤ ឬនថ្ៃទ្ី ១៥ ខ្ុ ាំសូម្រវារោ ។ 

១២៦. ចថនរើភិក្ខុរីរររូ ភិក្ខុជានថ្រៈគរបីន លអ្ស់វារៈរីដងថា 

មាន លនោក្ដម៏ា អាយុ ខ្ុាំសូម្រវារោចាំន េះអ្នក្ដម៏ា អាយុ 

នោយការន ើញ ឮ  ិងការរនងាៀស សូម្នោក្ដម៏ា អាយុ 

អាព្ស័យ វូនសចក្តីអ្ នុព្គាេះន លចាំន េះខ្ុាំ ខ្ុ ាំន ើញន ើយ 

 ឹងសចម្តងនចញ ។ សូម្បភីិក្ខុខចី ក៏្គរបីន លដនូចាន េះ ដចូគាន  ។ 

 ក្យចដលចរលក្គាន ព្គា ់ចថថា ររិព្ថនោក្ដច៏នព្ម្ើ  ។ 

១២៧. ចថនរើភិក្ខុរីររូ ឬរួ ររូ ព្ថវូភិក្ខុជានថ្រៈត្តាំងញថតិថា 

មាន លនោក្ដម៏ា អាយុទាំងឡាយ សូម្នោក្ដម៏ា អាយុទាំង-

ឡាយ សាត រ់ ក្យខ្ុាំ ដបិថនថ្ៃន េះ ជានថ្ៃរវារោទ្ ី ១៥, នរើក្ម្ម 

មា កាលដស៏ម្គួរ ដល់នោក្ដម៏ា អាយុទាំងឡាយន ើយ 

នយើងទាំងឡាយ គរបីរវារោដល់គាន  ិងគាន  ន ើយគរបី 

រវារោអ្ស់វារៈរីដងថា មាន លនោក្ដម៏ា អាយុទាំងឡាយ 

ខ្ុាំសូម្រវារោចាំន េះនោក្មា អាយុទាំងឡាយ នោយការ 

ន ើញ ការឮ  ិងការរនងាៀស, សូម្នោក្ដម៏ា អាយុទាំងឡាយ 

អាព្ស័យ វូនសចក្តីអ្ នុព្គាេះន លចាំន េះខ្ុាំ ខ្ុ ាំន ើញន ើយ 

 ឹងនធវើឲ្យជាក់្ចាស់ ។ សូម្បីភិក្ខុខចីទាំងឡាយ ក៏្គរបីរវារោ 

ត្តម្លាំោរ់ដចូគាន ចដរចុេះ ។  ក្យចដលចរលក្គាន ព្គា ់ចថថា 

ររិព្ថនោក្ដច៏នព្ម្ើ  ។ 
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១២៨. ចតូហិ អធិញ្ក្សុ បន សុណ្ឌតុ ញ្រ អាវុញ្សា សញ្សា អជជ 

បវារណ្ឌ បណ្ណ រសី យទិ្ សសឃសស បតតក្លលំ សញ្សា 

បវាញ្រយាតិ េតតឹ  ឋញ្បោា  វុឌ្ឍតញ្រន សសឃ ំអាវុញ្សា បវាញ្ររិ 

ទិ្ញ្ដ្ឋន វា សុញ្តន វា បរិសង្កេ យ វា វទ្នត ុ រំ អាយសម ញ្នាត  

អនុក្រប ំ ឧបាោយ បសសញ្នាត  បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  

បវាញ្រតរា ំ ។ នវញ្ក្ហិបិ តញ្ថវ បដិ្បាដិ្យា សសឃ ំភញ្នត បវាញ្ររិ 

ទិ្ញ្ដ្ឋន វា សុញ្តន វា បរិសង្កេ យ វា វទ្នត ុ រំ អាយសម ញ្នាត  

អនុក្រប ំ ឧបាោយ បសសញ្នាត  បដិ្ក្រិសោរីតិ តិក្ាតត ុំ  វោា  

បវាញ្រតរា ំ ៕ 

មូលសិោខ  និដ្ ឋោិ ។ 
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១២៨. នរើភិក្ខុនព្ចើ នលើសរីរួ ររូន ើងនៅ ព្ថវូភិក្ខុចដលចាស់ 

ជាងត្តាំងញថិតថា មាន លនោក្ដម៏ា អាយុទាំងឡាយ សងឃសូម្ 

សាត រ់ ក្យខ្ុាំ នថ្ៃន េះ ជានថ្ៃរវារោទ្ី ១៥, នរើក្ម្មមា កាល 

ដស៏ម្គួរដល់សងឃន ើយ សងឃគរបីរវារោ ន ើយន ល 

រវារោអ្ស់វារៈរីដងថា មាន លនោក្ដម៏ា អាយុទាំងឡាយ 

ខ្ុាំសូម្រវារោ ឹងសងឃនោយការន ើញ ការឮ  ិងការរនងាៀស, 

សូម្នោក្ដម៏ា អាយុទាំងឡាយ អាព្ស័យ វូនសចក្តីអ្ នុព្គាេះ 

ន លចាំន េះខ្ុាំ ខ្ុ ាំន ើញន ើយ ឹងនធវើឲ្យជាក់្ចាស់ ។ សូម្បីភិក្ខុ 

ខចីទាំងឡាយ ក៏្គរបីរវារោអ្ស់វារៈរីដង ត្តម្លាំោរ់ដចូគាន  

ចដរថា ររិព្ថនោក្ដច៏នព្ម្ើ  ខ្ុ ាំសូម្រវារោ ឹងសងឃ នោយ 

ការន ើញ ការឮ  ិងការរនងាៀស, សូម្នោក្ដម៏ា អាយុ 

ទាំងឡាយ អាព្ស័យ វូនសចក្តីអ្ នុព្គាេះន លចាំន េះខ្ុាំ ខ្ុ ាំ 

ន ើញន ើយ ឹងសចម្តងនចញ ៕ 

មូលសិោខ  េែ់ ។ 
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។ នញ្ោ តសស ភគ្វញ្ោ អរហញ្ោ សោម សរព ុទ្ធ សស ។ 

មូលសិក្ខា  ដីក្ខ 

គ្នាា រមភកថា 

សរាក្ខរទ្ទំ្   សរារតញ្ន រតនតតយំ 

ឧតត រំ ឧតតរតរ ំ  វនេិោា  វនេនារហំ  ។ 

 រោត រថ ៈព្គរ់យា៉ា ង ខ្ុ ាំព្រេះក្រោុសូម្ថាវ យរងគ ំ

ចាំន េះព្រេះរថ ព្ថ័យ ជារថ ៈដឧ៏ថតម្ខពងខ់ពស់ជាងរថ ៈទាំងរងួ 

ចដលឱ្យ វូនសចក្តីព្បាថាន ព្គរ់យា៉ា ង គួរដល់ការថាវ យរងគ ំ។  

ចរញ្ណ្ ព្រហមចារីនំ អាចរិយានំ សិរ ំររ 

ឋញ្បោា ន ក្រិសោរិ រូលសិក្ាតថ វណ្ណ នំ ។ 

 រោត រុគគលអ្នក្ព្រព្រឹថតលអទាំងឡាយ ខ្ុាំសូម្ថម្ាល់ វូ 

សិរសាររស់ខ្ុាំចាំន េះ ព្រេះអាចារយទាំងឡាយ អ្នក្មា ព្រព្ក្ថី 

ព្រព្រឹថត វូព្រ មចរយិធម៌្ ន ើយនធវើ វូការរណ៌្នានសចក្តីន  

មូលសិក្ខា  ថនៅ ៖  
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គ្នាា រមភកថាវណណ នា 

នោា  នាថំ បវក្ខា រិ រូលសិក្ា ំ សោសញ្ោ 

ភិក្ា ុនា នវញ្ក្នាញ្ោ រូលភាសាយ សិក្ាិតំុ ។ 

រោត  ក្យក្នុងគនាេ រម្ភក្ថាននាេះ នសចក្តីរាំព្រញួដចូ 

នម្តច? ព្រេះម្ហាសាមិ្នថេរ កាលសចម្តង វូនសចក្តីឱ្ លាំនទ  

ចាំន េះព្រេះសាសាត  ព្ទ្ងជ់ាអ្នក្អាចក្នុងន ថុព្គរ់យា៉ា ង ព្ទ្ងឧ់ថតម្ 

ជាងសថវទាំងរងួខាងនដើម្សិ  នទ្ើរន លថា នោា  នាថំ ដនូចនេះ 

ជានដើម្ ។ នោា  គឺថាវ យរងគចំាំន េះព្រេះមា ព្រេះភាគព្ទ្ងជ់ានាថ្ៈ 

ព្រេះអ្ងគដល់ព្រម្នោយអ្ងគន ទ្ីរឹង ៤ យា៉ា ង ។  ក្យថា អាញ្ោ 

គឺ ក្នុងកាលជាខាងនដើម្ត្តាំងអ្ាំរីឧរសម្បទម្ក្ ។ រីររទ្ថា 

នវញ្ក្ន ភិក្ានុា គឺ ភិក្ខុ សាម្នណ្រ ចដលបា ររវជាជ  

ឧរសម្បទថ្ម ីៗ ។  ក្យថា រូលភាសាយ គឺនដើម្បីសិក្ានោយ 

ភាសាររស់អ្នក្ព្សុក្ម្គធៈ ។  ក្យថា សោសញ្ោ គ ឺ ខ្ុ ាំ 

សូម្ន ល វូគម្ពីរ មូលសិក្ខា  នោយសនងខរដនូចនេះឯង ។   

មសចកតី ពិស្តត រននមូលសិក្ខា  មា ដចូថនៅន េះ ៖ 

 ក្យថា នោា  គឺ ជាអ្នក្មា កាយរនាេ រចុេះន ើយ 

អ្ធិរាយថា ថាវ យរងគ ំ នោយទវ រទាំង ៣ គឺ កាយទវ រ វចីទវ រ 

 ិងម្ននាទវ រ ។ នាថតីតិ នាញ្ថា រុគគលោ ចថងជាទ្ីរឹង 
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រុគគលននាេះ នឈាម េះថា នាថ្ៈ អ្ធិរាយថា ចថងមា រាំណ្ង គឺ 

ព្បាថាន  វូព្រនយាជ ៍  ិងនសចក្តីសុខដល់នវន យយសថវទាំងឡាយ 

នោយអ្ាំោចន ការព្រកា ់ខាជ រ់ វូនម្ត្តត  ។ ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ នសចក្តី 

ថា ព្ទ្ងច់ថងជាទ្ីរឹង គឺព្ទ្ងច់ថងចូលនៅដថុរាំផ្ទល ញក្ិនលស 

ទាំងឡាយក្នុងសនាត  ចិថតន នវន យយសថវទាំងឡាយ ឱ្យអ្ស់នៅ 

ឬថា ព្ទ្ងជ់ាទ្ីរឹង គឺព្ទ្ងច់ថងទ្ទ្ូចសុាំ ។ រិថោស់ ព្រេះដម៏ា -

ព្រេះភាគព្ទ្ងម់ា នសចក្តីឧសា ៍ ដល់ព្រម្នោយនសចក្តី 

ក្រោុ ចថងទ្ទ្ូចសុាំឱ្យសថវទាំងឡាយព្រថិរថតិជាព្រនយាជ ៍ 

រិថ ៗ នោយមា ព្រេះរទុ្ធដកីាជានដើម្ថា សាធុ ភិក្ាញ្វ ភិក្ា ុ 

ក្ខញ្លន ក្ខលំ អតតសរបតតឹ  បចចញ្វញ្ក្ាយយ មាន លភកិ្ខទុាំងឡាយ 

ភកិ្ខជុាអ្នក្រិចារោសម្បថតនិ ខល ួសរវ ៗ  កាលជាការព្រនរ
1 

ដនូចនេះ ន ើយព្ទ្ងន់ាាំសថវទាំងននាេះឱ្យនដើរម្ក្ ក្នងុនសចក្តី 

ព្រថិរថតចិដលជាព្រនយាជ ៍ននាេះ ។ ព្រេះដម៏ា ព្រេះភាគព្ទ្ងជ់ា 

ក្ាំរលូ  ិងជាធាំ នព្ េះព្ទ្ងដ់ល់ព្រម្ន ើយនោយភារជាក្ាំរលូ 

 ិងភារជាធាំនលើចិថត ចថងចសវងរក្ គឺព្គរដណ្ត រ់នលើសថវទាំងរងួ 

នព្ េះដនូចាន េះ នទ្ើរនោក្ន លថា នាថ្ៈ ដនូចនេះ ។ 

ក៏្នសចក្តីទាំងអ្ស់ន េះ អ្នក្សិក្ាគរបីព្រក្រនោយលាំអា ន  

សរេថា សោថ  ចព្រថា ព្រេះនោក្នាថ្ ព្ទ្ងជ់ាព្គ ូ ។ រទ្ថា 

                                                           
1 សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរន្ិកាយ អដឋកនិ្បាត្ ន្វមភាគ ៤៨ ទំពរ័ ២០   
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បវក្ខា រិ នសចក្តីថា  ឹងសចម្តងនោយព្រការ ។  ក្យថា 

រូលសិក្ខា  សាំនៅដល់សិកាខ សូម្បីទាំង ៣ គឺ អ្ធិសីលសិកាខ  

អ្ធិចិថតសិកាខ   ិងអ្ធិរញ្ញញ សិកាខ ផ្ង នព្ េះជាមូ្ល គឺឫសគល់ 

នោយអ្ថេន ភាវសាធ ៈ ចដលឧរសម្ប នភិក្ខុថម្ាល់ទ្ុក្ស រ់ 

ន ើយផ្ង នព្ េះភិក្ខុ សាម្នណ្រគរបីសិក្ាផ្ង នទ្ើរនឈាម េះថា 

រូលសិក្ខា  ។ គម្ពីរចដលរាំភលឺ វូនសចក្តីន សិកាខ ននាេះ នោក្ឱ្យ 

នឈាម េះថា មូលសិក្ខា  ដនូចនេះ នព្ េះនោក្ន លទ្ុក្ជាគម្ពីរ 

យា៉ា ងសនងខរក្នុងទ្ី ុ េះ ។  

   រោត សិកាខ ទាំងឡាយននាេះ សីលដចូនម្តច ? អ្ធិសីល 

ដចូនម្តច ? ចិថតដចូនម្តច ? អ្ធិចិថត ដចូនម្តច ? រញ្ញញ  ដចូនម្តច ? 

អ្ធិរញ្ញញ  ដចូនម្តច ? ខ្ុាំ ឹងន លដចូថនៅ ៖  

សីលចដលមា អ្ងគ ៥ អ្ងគ ៨  ិងអ្ងគ ១០ នឈាម េះថា 

សីល ចថម្ា៉ា ងរ៉ាុនោណ េះ ។ ចថបាថិនមាក្ខសាំវរសីល នោក្នៅ 

ថា អ្ធិសីល ។ រិថោស់ សីលននាេះព្រនសើរនលើស  ិងឧថតម្ 

ជាងនោក្ិយសីលទាំងរងួ ដចូជាព្រេះអាទ្ិថយព្រនសើរឧថតម្ជាង 

រ លឺទាំងឡាយ ដចូជាភនាំព្រេះសុន រពុ្រនសើរឧថតម្ជាងភនាំទាំងឡាយ 

យា៉ា ងននាេះឯង ។ ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ នព្ៅអ្ាំរីបាថិនមាក្ខសាំវរសីល សីល 

ចដលសម្បយុថតនោយម្គគ ិងផ្ល ក៏្នឈាម េះថា អ្ធិសីលចដរ ចថ 

សីលននាេះ នោក្មិ្ ព្បាថាន រក្ព្សាយក្នុងទ្ីន េះនទ្ ។ រិថចម្  

ភិក្ខុកាលសិក្ា វូសីលននាេះរចម្ងមិ្ នសរ វូនម្ថ្ ុធម្ម ។ ក៏្ឯ 
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ក្ុសលចិថតជាកាមាវចរៈ ៨ ដងួ  ិងនោក្ិយសមារថតិទាំង ៨ 

នឈាម េះថា ចិថត រ៉ាុនោណ េះ នព្ េះនធវើឱ្យជាចាំចណ្ក្មួ្យ ។ 

រឯីសមារថតិ ៨ ចដលជាបាទ្ន វរិសសនា នទ្ើរ នៅថា អ្ធិចិថត ។ 

រិថចម្  ចិថតននាេះ នព្ក្ចលង  ិងឧថតម្ជាង នោក្ិយចិថត 

ទាំងអ្ស់ ។ ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ នព្ៅរីចិថតទាំងននាេះ ម្គគចិថត  ិងផ្លចិថត 

ក៏្ជាអ្ធិចិថតចដរ ចថចិថតននាេះ នោក្មិ្ ព្បាថាន យក្ក្នុងទ្ីន េះនទ្ ។ 

រិថចម្  ភិក្ខុកាលរក្ា វូចិថតននាេះ រចម្ងមិ្ នសរនម្ថ្ ុធម្ម ។ 

ក្ម្មសសក្ត្តញាណ្ចដលព្រព្រឹថតនៅនោយ  ័យជានដើម្ថា ការ 

ឱ្យទ មា ផ្ល ការរូជាថូចមា ផ្ល នឈាម េះថា រញ្ញញ  ចថ 

វរិសសនាញាណ្ចដលក្ាំណ្ថ់ វូអាការៈន នព្ថលក្ខណ៍្ នឈាម េះថា 

អ្ធិរញ្ញញ  ។ រិថោស់ រញ្ញញ ននាេះ នព្ក្ចលង  ិងឧថតម្ជាង 

នោក្ិយរញ្ញញ ទាំងរងួ ។ ក៏្នព្ៅរីរញ្ញញ ននាេះ ម្គគផ្លរញ្ញញ  

ក៏្នឈាម េះថា អ្ធិរញ្ញញ  ចដរ ចថរញ្ញញ ននាេះ នោក្មិ្ ព្បាថាន  

យក្ក្នុងទ្ីន េះនទ្ ។ រិថចម្  ភិក្ខុកាលសិក្ារញ្ញញ ននាេះ រចម្ង 

មិ្ នសរនម្ថ្ ុធម្មនទ្ ។  

រោត សិកាខ ទាំង ៣ ននាេះ ភកិ្ខុកាលរដរិថតិ វូសីលសូម្បី 

មា ព្រការរីរយា៉ា ង នោយអ្ាំោចចារថិតសីល  ិងវារថិសីល 

ត្តម្សម្គួរដល់ ក្យនព្រៀ ព្រនៅ ( ិង) កាលលេះរង ់វូ 

ក្ិនលសទាំងឡាយចដលជារដរិក្ខ ឹងសីលននាេះ នោយអ្ាំោច 

ន ថទ្ងគរបហា ៈ គរបីសិក្ាអ្ធិសីលសិកាខ  ។ ភិក្ខុកាលនធវើ វូ 
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វកិ្ខម្ភ របហា ៈចាំន េះរកួ្ ីវរណ្ៈទាំងឡាយ ចដលជារដរិក្ខ 

ចាំន េះឈា  នោយអ្ាំោចអ្ភិឈា  ក្នុងអារម្មណ៍្ទាំងឡាយ 

ត្តម្ចដលន លន ើយ គរបីសិក្ាអ្ធិចិថតសិកាខ  ។ ចថថា 

ភិក្ខុកាលកាថ់ផ្ទត ច់ វូក្ិនលសទាំងឡាយ ព្រម្ទាំងអ្ ស័ុយ 

នោយថទ្ងគរបហា ៈ  ិងសមុ្នចឆទ្របហា ៈ ត្តម្សភារដស៏ម្ 

គួរ គរបីសិក្ាអ្ធិរញ្ញញ សិកាខ  ។ នព្ េះន ថុននាេះ មូ្ោ នោយ 

អ្ថេថា ជាភាវសាធ ៈចដលថម្ាល់ស រ់ន ើយផ្ង សិកាខ ននាេះ 

នព្ េះជាធម៌្ចដលភិក្ខុសាម្នណ្រគរបីសិក្ាផ្ង នព្ េះន ថុ 

ដនូចាន េះ នទ្ើរនឈាម េះថា មូលសិក្ខា  ។ មូ្លសិកាខ  (ន េះ) 

នោក្ន លន ើយនព្ េះនសចក្តីព្បាថាន ក្ិរយិាន ល វូក្ម្ម ។  

គឺនគចថងររួរមួ្ គឺថាចថងរាំព្រញួចូលគាន  នព្ េះន ថុ 

ននាេះ នទ្ើរនឈាម េះថា សោញ្សា ឬសោសញ្ោ នោយនសចក្តី 

រាំព្រញួននាេះ ។ រុគគលចដលសងឃព្រម្នព្រៀងគាន  (ឱ្យ)ឧរសម្បទ 

នោយញថតិចថុថេក្ម្មមិ្ ក្នព្ម្ើក្គួរដល់ន ថុ ដនូចាន េះ នទ្ើរនឈាម េះ 

ថា ភកិ្ខុ ។ ក្នុងឧរសម្បទននាេះ ក្នុងក្ម្មចដលគរបីនធវើនោយសងឃ 

រញ្ចវគគ ភិក្ខុទាំងឡាយមា ព្រមាណ្រ៉ាុោណ  គួរដល់ក្ម្មនោយ 

ររយិាយយា៉ា ងទររាំផ្ថុ ភិក្ខុទាំងននាេះម្ក្ន ើយ, ្ េៈន រកួ្ 

ភិក្ខុចដលគួរដល់្ េៈ បា នាាំម្ក្ន ើយ, ភារន ក្ម្មមិ្ គរបី 

ក្នព្ម្ើក្ នព្ េះមា វថេុសម្បថតិ ញថតិសម្បថតិ អ្ សុាវនាសម្បថតិ 

សីមាសម្បថតិ  ិងររសិសម្បថតិ ដល់ព្រម្ន ើយនោយវ ិ័យក្ម្ម 
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ព្រក្រនោយធម៌្ មា ញថតិជាគព្ម្រ់ ៤ ន លគឺ ក្ម្មចដលសងឃ 

ចូលនៅកា ់ភារព្រម្នព្រៀងគាន ក្នុងក្ម្មចថមួ្យ នព្ េះមិ្ ហាម្ 

 វូរកួ្ភិក្ខុចដលមា ចាំន េះមុ្ខ គរបីនធវើនោយអ្ សុាវនា ៣ 

ញថតិ ១, រុគគលននាេះ នឈាម េះថា ឧរសម្ប ន ត្តម្សម្គួរដល់ឋា  

ត្តម្សម្គួរដល់ន ថុ ត្តម្សម្គួរដល់សថេុសាសនា ចដលចូល 

នៅកា ់ភារន ក្ម្មចដលមិ្ គរបីហាម្ឃ្លថ់ដល់ព្រម្ន ើយ គឺ 

ថា ដល់ន ើយ វូភារដខ៏ពស់ ។  រិថចម្  ភិក្ខុភាវៈ គឺភាវៈដខ៏ពស់ ។ 

ក៏្ភិក្ខុភាវៈននាេះ នោក្នៅថា ឧរសម្ប ន នព្ េះភារន ភាវៈ 

ននាេះ ព្រក្រនោយក្ម្មត្តម្ចដលន លទ្ុក្ន ើយ ញ្តន ភិក្ានុា 

គឺភិក្ខុននាេះ ។ នឈាម េះថា ភកិ្ខខុចី នព្ េះភារន វសា ៥ មិ្ ព្គរ់, 

ភិក្ខុខចីននាេះ គឺភិក្ខុរួសថ្ម ី អ្ធិរាយថា រួសមិ្ ទ ់បា យូរនៅ 

ន ើយ ។  ក្យថា អាញ្ោ ព្គាដរូំង នសចក្តីថា ក្នុងខាងនដើម្ននាេះ 

ឯង ឬថា ត្តាំងរីដរូំងននាេះឯង ។ ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ ព្រេះនថ្រៈញុាាំង 

នសចក្តីសនងវគឱ្យនក្ើថន ើងដល់ក្ុលរុព្ថទាំងឡាយ ចដលរួស 

នោយសទធ  នោយនទស គឺ ភារជាអ្នក្ខជិលព្ចអូ្ស ជាអ្នក្មិ្  

រដរិថតិ នោយនទស គកឺារមិ្ ដងឹ  ិងអ្នក្រដរិថតិ នោយព្រការ 

ដនទ្ នោយ ក្យថា អាញ្ោ (ខាងនដើម្, ដរូំង) ។  

សួរថា នព្ េះន ថុអ្វី?  
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ន្លើយថា ខណ្ៈចដលនគបា នោយក្ព្ម្ ភិក្ខុមិ្ ព្ថវូបា  

ម្ក្ព្រជុគំាន (នធវើនទ្)  ញុាាំងខណ្ៈននាេះឱ្យក្ លងនៅនោយការខជិល 

ឬការខវល់ខាវ យនោយ ក្យគាម  ព្រនយាជ ៍នៅវញិ ។  

សួរថា គរបីនធវើ វូអ្វ ី?  

ន្លើយថា គរបីញុាាំងនសចក្តីនអ្ើនរើឱ្យនក្ើថជារ់មិ្ ោច់ 

ចថម្តង ក្នុងសិកាខ ទាំង ៣ ត្តាំងចថរីនដើម្ ដនូចនេះឯង ។   

 ក្យថា រូលភាសាយ គឺ នោយភាសានដើម្ររស់ 

អ្នក្ព្សុក្ម្គធៈ អ្ធិរាយថា នោយភាសាជាភាវ ិរថុត ិ នព្ េះ 

 ក្យថា ៖  

សា ោគ្ធី រូលភាសា  នរា យាយាទិ្ក្បបិក្ខ 

ព្រហាម ញ្នា ចសសុោលាបា សរព ុោធ  ចាបិ ភាសញ្រតិ  

មូ្លភាសាននាេះ មា ក្នុងចដ ម្គធៈ  រជ ទាំងឡាយ 

សនព្ម្ចកិ្ចច មា នៅជានដើម្ គរបីររយិាយគាន  ព្រ មក្តី 

សូម្បីព្រេះសម្ពុទ្ធក្តី ព្ទ្ងច់ថងន ល(នោយភាសាននាេះ) ។ 

 ក្យថា សិក្ាិ តំុ គឺ នដើម្បីនរៀ យក្ ៕ 
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១. ាោជិកនិមទេសវណណ នា 

មមថុនធមមសិក្ខា ប្ទ 
2
 

១. ក្នុងនរលន េះ អ្ធិសីលសិកាខ ចថម្ា៉ា ង ចដលនោក្ 

ន លទ្ុក្មុ្  នព្ េះជាឫសគល់ន សិកាខ ទាំងរងួ ។ ក៏្ក្នុង 

អ្ធិសីលសិកាខ ននាេះ នោក្អាចារយកាលសចម្តងថា អ្នក្សិក្ា 

គរបីសាគ ល់អារថតិបារាជកិ្មុ្ នគរងអស់ នព្ េះជាអារថតិធាំ  ិង 

នព្ េះព្រព្រឹថតនៅនោយអ្ាំោចការកាថ់ផ្ទត ច់ វូឫសគល់ នទ្ើរ 

ន ល វូ ក្យថា សំ និរិតត ំ ដនូចនេះ ជានដើម្ ។  

ក្នុងអ្ធិការននាេះ មា អ្ធិរាយថា ភិក្ខុកាលរញ្ចូល 

 វូ មិិ្ថតននាេះ ក្នងុព្រជុ ំ៣ ន ម្គគ ជាអ្នក្ចយុថន ើយ (ព្ថវូអារថតិ 

បារាជកិ្) ។ រីររទ្ថា សំ និរិតត ំ បា ដល់ អ្ងគជាថររស់ខលួ  សូម្បី 

មា ព្រមាណ្រ៉ាុ មួ្យព្គារ់លៃ នោយក្ាំណ្ថ់យា៉ា ងទររាំផ្ថុ ។ 

 ក្យថា ភកិ្ខ ុគឺ រុគគលអ្នក្មា សិកាខ មិ្ ោច់ន ើយ ។  

វ ិិចឆ័យក្នុង ក្យថា រគ្គតតញ្យ ព្រជុរីំន ម្គគ ន េះ 

គរបីព្ជារដនូចនេះ ៖  

                                                           
2
 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទ្ាំរ័រ ៣៥ ដល់ ១៣៤  
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មា សថវ ១២ រកួ្ ចដលអាព្ស័យ ិមិ្ថតជាវថេុន អារថតិ 

បារាជកិ្ នោយអ្ាំោចន ម្ សុស អ្ម្ សុស  ិងសថវថិរចាឆ   គឺ 

ក្តសតី ៣ រកួ្  ឧភនត្តរយញ្ជ ៈ ៣ រកួ្  រណ្ឌ ក្ៈ ៣ រកួ្  រុរស ៣ 

រកួ្ ។ សថវទាំងននាេះ មា ម្គគ ៣ នោយអ្ាំោចន វចចម្គគ 

រសាវម្គគ  ិងមុ្ខម្គគ ។ ក្នុងអ្ធិការននាេះ មា ម្គគ ៣០ នោយ 

អ្ាំោចន សថវទាំងអ្ស់ គឺ ម្គគររស់រកួ្ម្ សុសព្សី  ិងម្ សុស 

មា នភទ្រីរជានដើម្ មា  ៩ ដចូគាន  គឺ ម្ សុសព្សី មា ម្គគ ៣ 

អ្ម្ សុសព្សីមា ម្គគ ៣ សថវថិរចាឆ  ញីមា ម្គគ ៣ ។ ឯម្គគ 

ររស់រកួ្ម្ សុសព្រុស  ិងនខេើយជានដើម្មា  ៦ គឺ (រារ់ម្គគ) រីរៗ 

នោយអ្ាំោចវចចម្គគ  ិងមុ្ខម្គគ ។ ម្គគររស់អ្ម្ សុសព្រុស 

ជានដើម្ ក៏្ដចូគាន  ។ នោក្អាចារយសនក្តងាគ េះយក្ម្គគទាំងរងួននាេះ 

ន ើយន លក្នុងទ្ីន េះថា រគ្គតត ញ្យ ដនូចនេះ ។ ក្នុងព្រជុរីំន ម្គគ 

ននាេះ អ្ធិរាយថា ក្នុងម្គគោមួ្យ រោត ម្គគទាំង ៣ ររស់ 

សថវទាំង ១២ ។  ក្យថា ចុញ្ោ គឺ ជាអ្នក្ចយុថន ើយ ចាក្ 

ព្រេះសាសនា ដចូជាសថវចយុថន ើយចាក្ភារជា(សក្ាៈ) អ្នក្អ្ង់ 

អាច ឬភារជា(ព្រ ម) អ្នក្ព្រនសើរ អ្ធិរាយថា បារាជិញ្ក្ខ 

ញ្ហាតិ គឺ ជាអ្នក្ចាលចាញ់ន ើយ ។  

ឥ ូវន េះ នសចក្តីរាយាម្ររស់ខលួ ចថម្ា៉ា ង នឈាម េះថា 

រញ្ចូលក៏្នទ្ចដរ សូម្បីការរាយាម្ររស់អ្នក្ដនទ្ (ក៏្នឈាម េះថា 

ការរញ្ចូលចដរ) ។ ចម្ ! ក្នុងនសចក្តីននាេះ នោក្អាចារយន ល 
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 ក្យថា បញ្វសនា (រញ្ចូល) ជានដើម្ នដើម្បីសចម្តងថា កាលមា  

ចិថតគិថ ឹងនសរ ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ ។  

នសចក្តីន  ក្យននាេះ គឺ ភិក្ខុោ កាលនព្ថក្អ្រ ចាំន េះ 

ខណ្ៈោមួ្យ រោត ខណ្ៈក្ាំរងុចូល សេិថនៅ ដក្នចញ  ិង 

ចូលនៅស រ់ន ើយ ញ្ចបិ សាទិ្យំ ថានរើ ញុាាំងនសវ ចិថតឱ្យត្តាំង 

ន ើងក្នុងខណ្ៈននាេះ ចុញ្ោ  ល់ព្ថវូន ើយ គឺជាអ្នក្ព្ថវូអារថតិ 

បារាជកិ្ ។ ចថភិក្ខុោ កាលមិ្ នព្ថក្អ្រនោយព្រការទាំងរងួ 

ចថងសាំគាល់ដចូជារញ្ចូលនៅកា ់មាថ់អាសីរ ពសិ ឬនៅកា ់ 

រនៅត រនងើក្នភលើង ភិក្ខុននាេះ រចម្ងជាអ្នក្មិ្ មា នទសនទ្។ ក៏្ឯ 

អ្ងគជាថដល់ន ើយ វូសម័្យន សុក្ាវសិសដា ិ នឈាម េះថា ឋិតំ សេិថ 

នៅ ក្នុងទ្ីន េះ។      

ែឋម ោជិកសិោខ ែទ្ េែ់ 
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អទិនាន ទានសិក្ខា ប្ទ 
3
 

 ២-៧. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តង វូសិកាខ រទ្ទ្ី ២ នោក្ 

អាចារយនទ្ើរន ល ក្យថា អទិ្នន ំ ោនុសំ ភណ្ឌ ំ  ព្ទ្រយជាររស់ 

ម្ សុសចដលនគមិ្ បា ឱ្យ ដនូចនេះ ជានដើម្ ។ 

ក្នុងគាថាននាេះ អ្នក្សិក្ាគរបីសម្ព ធថា៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ អទិ្នន ំ ោនុសំ គ្រុកំ្ ភណ្ឌ ំ  បញ្ចវីសាវហាញ្រសុ 

ញ្យន ញ្ក្នចិ អវហាញ្រន អាទិ្យញ្នាត  ចុញ្ោ ភញ្វ ភិក្ខុោមួ្យ 

កាលកា ់យក្ វូភណ្ឌ ៈដធ៏ៃ ់ ជាររស់ម្ សុសចដលនគមិ្ បា ឱ្យ 

នោយរោត អ្វហារ ២៥ ោមួ្យ គរបីជាអ្នក្ ល់ព្ថវូ វូ 

គរកុារថតិ (អារថតិបារាជកិ្) ។  

 ក្យថា អទិ្នន ំ គ ឺ ភណ្ឌ ៈោមួ្យចដលមា មាច ស់នគ 

 ួងច ងចថ្រក្ា, ព្ទ្រយននាេះ ចដលមាច ស់ទាំងឡាយននាេះ មិ្  

បា ឱ្យនោយកាយ ឬវាចា ដនូចាន េះ នទ្ើរនឈាម េះថា អទិ្នន ំ

គឺមិ្ បា ឱ្យ នសចក្តីថា នគមិ្ បា នបាេះរង ់ មិ្ បា លេះរង ់ គឺ 

នគនៅរក្ាព្គរ់ព្គង នៅព្រកា ់យក្ថា ជាររស់អ្ញ គឺថា 

អ្នក្ដនទ្នៅ ួងច ងចថ្រក្ា, ព្ទ្រយន េះ ជាររស់ន ម្ សុស 
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នទ្ើរនឈាម េះថា ោនុសំ ចព្រថា ជាររស់ន ម្ សុស ។ 

នោក្អាចារយនធវើឱ្យនសមើគាន នោយ ក្យន េះថា ភណ្ឌ ំ  (ព្ទ្រយ) ។ 

រទ្ថា ញ្ថយាញ្យញ្ក្ន កាថ់រទ្ជា ញ្ថយាយ+ឯញ្ក្ន ចព្រថា 

នោយអ្វហារមួ្យ ។ នោក្អាចារយនធវើ វូលងិគនភទ្ ន លទ្ុក្ 

ន ើយ ។ មួ្យនទ្ៀថបាលថីា ញ្ថយា ញ្ក្នចិ ដនូចនេះវញិក៏្មា  ។ 

ក្នុងគាថាននាេះ រទ្ថា ញ្ថញ្នា ចព្រថា នចារ, ភាវៈន នចារ នឈាម េះ 

ថា ញ្ថយា, ក៏្ ក្យន េះ ជារឋមាវភិថតិ ចុេះក្នុងអ្ថេន ថថិយាវភិថតិ 

នព្ េះន ថុននាេះ ព្ថវូសរនសរថា ញ្ក្នចិ ញ្ថញ្យយន នោយភារ 

ជានចារោមួ្យ គឺថា អវហាញ្រន នោយវធិីលចួោមួ្យ ។ 

រទ្ថា អាទិ្យំ ចព្រថា ចារ់កា ់យក្ ។  ក្យថា បញ្ចវីសាវហា-

ញ្រសុ បា ដល់ អ្វហារ ២៥ នព្ េះព្រមូ្ល វូរកួ្ ៥ ៗ (ន  

រញ្ចក្ៈមួ្យៗ) ។ ជ ំុាំអ្វហារទាំង ២៥ ននាេះ គរឺារ់នានាភណ្ឌ -

រញ្ចក្ៈ ១ ឯក្ភណ្ឌ រញ្ចក្ៈ ១ សា ថេិក្រញ្ចក្ៈ ១ 

រុរវរបនយាគរញ្ចក្ៈ ១ នថ្យាវហាររញ្ចក្ៈ ១ នឈាម េះថា 

បញ្ចបញ្ចក្ខនិ អ្វហារ ៥ ៗ ន រញ្ចក្ៈ ីមួ្យៗ ដនូចនេះ ។  

 រោត រញ្ចក្ៈទាំង ៥ ននាេះ អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារនសចក្តី 

អ្ធិរាយដចូថនៅន េះ ៖  
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នានាភណ្ឌ រញ្ចក្ៈ (បា ) នោយអ្ាំោចភណ្ឌ ៈចដល 

ោយនោយព្ទ្រយមា វញិ្ញញ ណ្  ិងព្ទ្រយឥថវញិ្ញញ ណ្ ឯក្ភណ្ឌ -

រញ្ចក្ៈ (បា ) នោយអ្ាំោចព្ទ្រយមា វញិ្ញញ ណ្ ។ រោត  

រញ្ចក្ៈរីរននាេះ គរបីព្ជារយា៉ា ងន េះសិ  នោយអ្ាំោចភណ្ឌ ៈ  

នផ្សងៗគាន  ៖  

  ភិក្ខុោមួ្យ រ លាំយក្សួ  ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ ញុាាំង 

នសចក្តសីងស័យឱ្យនក្ើថន ើងដល់មាច ស់ររស់ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ 

មាច ស់ររស់ោក់្ធរុៈចុេះថា សួ  ឹងមិ្ ជាររស់នយើងនទ្ៀថនទ្ 

ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ ។  

 ភិក្ខុកាលនាាំនៅ វូភណ្ឌ ៈររស់អ្នក្ដនទ្ មា នថ្យយចិថត 

សាេ រអ្ចងអលភារៈនលើក្ាល ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ញុាាំងភណ្ឌ ៈននាេះឱ្យ 

ក្ាំនរើក្ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ ោក់្ភារៈម្ក្ដល់ក្ ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ 

កាលមាច ស់ព្ទ្រយទរយក្ភណ្ឌ ៈចដលនគនផ្្ើទ្ុក្ថា នោក្ចូរឱ្យ 

ភណ្ឌ ៈម្ក្ខ្ុាំវញិ ភិក្ខុក៏្ន លថា អាត្តម មិ្ បា កា ់យក្នទ្ ព្ថវូ 

អារថតិទ្ុក្ាដ ញុាាំងនសចក្តីសងស័យឱ្យនក្ើថន ើងដល់មាច ស់ព្ទ្រយ 

ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ មាច ស់ព្ទ្រយោក់្ធរុៈថា នោក្ ឹងមិ្ ឱ្យដល់ 

អ្ញវញិនទ្ ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ ។ ភិក្ខុគិថថា អ្ញ ឹងនាាំយក្នៅ 

 វូភណ្ឌ ៈព្រម្ទាំងអ្នក្ទ្ូល ឬកា ់នៅ ញុាាំងជហំា ទ្ី ១ ឱ្យឈា  

នៅ ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ ឱ្យជហំា ទ្ី ២ ឈា នៅ ព្ថវូអារថតិ 

បារាជកិ្ ។ ភិក្ខុមា នថ្យយចិថតចារ់ ល់ភណ្ឌ ៈនលើនគាក្ ព្ថវូ 
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អារថតិទ្ុក្ាដ ។ ញុាាំងភណ្ឌ ៈឱ្យក្នព្ម្ើក្ ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ ឱ្យ 

ឃ្លល ថចាក្ឋា  ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ ។ ន េះជានយាជនានោយ 

អ្ាំោចន ភណ្ឌ ៈនផ្សង ៗ គាន ក្នុងទ្ីន េះ ។  

ក៏្នសចក្តីវ ិិចឆ័យនោយអ្ាំោចន ភណ្ឌ ៈចថមួ្យ 

គរបីព្ជារដចូន េះ ៖  

 ភិក្ខុកា ់យក្ នាាំយក្ លចួយក្ ញុាាំងឥរយិារថ្ឱ្យក្ាំនរើក្ 

ឬញុាាំងឱ្យឃ្លល ថចាក្ទ្ី  វូទសៈ ឬសថវថិរចាឆ  ចដលមា មាច ស់ 

ត្តម្ ័យមា ការរ លាំយក្ជានដើម្ ត្តម្ចដលន លន ើយយា៉ា ង 

ោ ។ ន េះជានយាជនានោយអ្ាំោចន ភណ្ឌ ៈចថមួ្យក្នុងទ្ីន េះ 

 អ្វហារ ៥ គឺ សា ថេិក្ៈ អាណ្ថតិក្ៈ  ិសសគគិយៈ អ្ថេ-

សាធក្ៈ ធរុៈ ិនក្ខរៈ។ រោត អ្វហារទាំង ៥ ននាេះ ភកិ្ខុលចួភណ្ឌ ៈ 

ររស់អ្នក្ដនទ្នោយនដររស់ខលួ  នឈាម េះថា សា ថេកិ្ៈ ។ ភិក្ខ ុ

រងាគ រ់អ្នក្ដនទ្ថា អ្នក្ចូរលចួភណ្ឌ ៈររស់ម្ សុសនឈាម េះឯនោេះ 

នឈាម េះថា អាណ្ថតកិ្ៈ ។ ភិក្ខ ុរនៅព្ថងគ់យខាងក្នុង ន ើយឱ្យ 

ភណ្ឌ ៈលាបល ក់្រាំលងនៅខាងនព្ៅចដ គយព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ នឈាម េះ 

ថា  សិសគគយិៈ ។ ភិក្ខុរងាគ រ់អ្នក្ដនទ្ថា នោក្ចូរលចួយក្ 

ភណ្ឌ ៈ(ររស់ជ )នឈាម េះឯនោេះ ត្តម្នរលោចដលនោក្អាច 

យក្បា នឈាម េះថា អ្ថេសាធក្ៈ, ក្នងុនសចក្តីថា នរើភិក្ខុជាអ្នក្លចួ 

គាម  អ្ តរាយលចួយក្ភណ្ឌ ៈបា ម្ក្ ភិក្ខុអ្នក្រងាគ រ់ ព្ថវូអារថតិ 

បារាជកិ្ ក្នុងខណ្ៈរងាគ រ់ននាេះចថម្តង ចថជាអ្វហារ ក្នុងកាល 
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ចដលលចួបា ម្ក្ន ើយ ន េះនឈាម េះថា អ្ថេសាធក្ៈ ។ ក៏្ឯ 

ចាំន េះធរុ និក្ខរៈ គរបីព្ជារនោយអ្ាំោចភណ្ឌ ៈចដលនគនផ្្ើ 

ទ្ុក្ ។ ន េះជាសា ថេកិ្រញ្ចក្ៈ ។  

 អ្វហារ ៥ នទ្ៀថ គឺ រុរវរបនយាគ ស របនយាគ 

សាំវលិាបវហារ សនងាថក្ម្ម  ិមិ្ថតក្ម្ម ។ រោត អ្វហារទាំង ៥ ននាេះ 

រុរវរបនយាគ គរបីព្ជារនោយអ្ាំោចការរងាគ រ់ ស រប-

នយាគ គរបីព្ជារនោយអ្ាំោចការឱ្យឃ្លល ថចាក្ទ្ី ។ រកួ្ភិក្ខុ 

នព្ចើ ររូររួលគាន នដើរនៅថា នយើងនៅកា ់ផ្េេះនឈាម េះឯនោេះ 

ន ើយទ្ម្លុេះដរូំល ឬទ្ាំោយជញ្ញជ ាំង ន ើយលចួយក្ព្ទ្រយ 

រោត ភិក្ខុទាំងននាេះ ភិក្ខុមួ្យររូលចួយក្ព្ទ្រយ, កាលព្ទ្រយចដល 

ភិក្ខុននាេះ នលើក្ន ើងន ើយ ជាអារថតិបារាជកិ្ ដល់ភិក្ខុទាំងអ្ស់ 

នឈាម េះថា សាំវលិាបវហារ ។  

 ចដលនឈាម េះថា សនងាថក្ម្ម គឺ ក្ម្ម គឺថា ក្ិរយិាដងឹចាស់ 

បា ដល់ ការនធវើនសចក្តីសមាគ ល់នោយអ្ាំោចកាលររនិចឆទ្ ។ 

ក្នុងនសចក្តីន េះ អាោរក្ភិក្ខុន លរងាគ រ់ថា នោក្ចូរលចួក្នុង 

រុនរភថត ភិក្ខុលចួក្នុងរុនរភថតនានថ្ៃ ុ េះ រុនរភថតនថ្ៃចសអក្ ឬរុនរភថត 

ឆាន ាំនព្កាយក៏្នោយ រចម្ងមិ្ ខុសសនងាថន ើយ, ក្នុងខណ្ៈចដល 

នធវើការក្ាំណ្ថ់រងាគ រ់ភិក្ខុនព្ៅរីន េះ ចថនធវើឱ្យឃ្លល ថចាក្ទ្ីនោយ 

ព្រការយា៉ា ងន េះ ភិក្ខុរីរររូ រចម្ងព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ដចូគាន  ។  
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 ការនធវើ វូ ិមិ្ថតោមួ្យ នដើម្បីឱ្យជានព្គឿងសមាគ ល់ បា  

នឈាម េះថា  មិិ្ថតក្ម្ម បា ដល់ ព្រការមិ្ ចថមួ្យ នោយ ័យមា  

ការរ៉ាព្រិចចភនក្ រក់្នដ ទ្េះនដ ផ្ទេ ថ់ព្មាម្នដ ងក់្ក្ាល ឬក្អក្ 

ព្គច ម្ជានដើម្ ។ អ្វហារក្ភិក្ខុ (អ្នក្លចួ)ចដលអាោរក្ភិក្ខុ 

(អ្នក្នព្រើ)រងាគ រ់ន ើយ កាលសមាគ ល់ វូព្ទ្រយត្តម្ចដលនធវើ ិមិ្ថត 

សញ្ញញ ព្បារ់ទ្ុក្ននាេះថា  ុ េះ ក៏្លចួយក្ព្ទ្រយននាេះឯង ជាអារថតិ 

ទាំងរីរររូ, កាលសមាគ ល់ វូព្ទ្រយចដលនគន លថា ចូរលចួ 

ននាេះថា  ុ េះ ចថលចួយក្ព្ទ្រយដនទ្ចដលសេិថនៅក្នុងទ្ីននាេះចដរ 

នៅវញិ រចម្ងមិ្ ជាអារថតិដល់ភិក្ខុអ្នក្រងាគ រ់នទ្ ។ ន េះ ជា 

រុរវរបនយាគរញ្ចក្ៈ ។  

 អ្វហារ ៥ ដនទ្នទ្ៀថ គឺ នថ្យាវហារ រសយាា វហារ 

ររកិ្រាវហារ រដចិឆនាន វហារ ក្ុសាវហារ ។ រោត អ្វហារទាំង 

៥ ននាេះ ភិក្ខុោ រនញ្ញឆ ថនគកា ់យក្នោយវថេុចក្លងកាល យ នោយ 

នព្គឿងរងាវ ស់នកាង  ងិក្ហារណ្ៈរ លាំចក្លងកាល យជានដើម្ ភិក្ខុ 

ននាេះ កាលកា ់យក្យា៉ា ងន េះ អ្វហារ នឈាម េះថា នថ្យាវហារ ។ 

ភិក្ខុោ សម្លុថគព្មាម្ក្ាំច ងឱ្យខាល ច ន ើយកា ់យក្ព្ទ្រយជា 

ររស់អ្នក្ទាំងននាេះក្តី ឬភិក្ខុោ កា ់យក្ វូព្ទ្រយដន៏លើសជាង 

សួយអាក្រចដលព្ថវូបា ដល់ខលួ នោយរលកាា រ ដចូរកួ្ឥសសរជ  

មា នសតច ិងម្ហាមាថយររស់នសតចក្តី ភិក្ខុននាេះ កាលកា ់យក្ 

យា៉ា ងន េះ អ្វហារ នឈាម េះថា រសយាា វហារ ។ ចថភិក្ខុកាល 
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ក្ាំណ្ថ់ន ើយនទ្ើរកា ់យក្ អ្វហារ នឈាម េះថា ររកិ្រាវហារ ។ 

ររកិ្រាវហារននាេះ មា  ២ យា៉ា ង នោយអ្ាំោចភណ្ឌ ររកិ្រប 

 ិងឱ្កាសររកិ្រប ។ ក្នុងភណ្ឌ ររកិ្រប  ិងឱ្កាសររកិ្រប ២ 

យា៉ា ងននាេះ ភិក្ខុក្ាំណ្ថ់ថា នរើជាសាំរថ់សាដក្ នយើង ឹងកា ់យក្ 

នរើជាអ្ាំនបាេះនយើង ឹងមិ្ កា ់យក្នទ្ ន ើយក៏្ចារ់យក្ការងុ 

ក្នុងទ្ីងងថឹ នរើវថេុក្នុងការងុននាេះ ជាសាំរថ់សាដក្ ភិក្ខុព្ថវូអារថតិ 

បារាជកិ្ ក្នុងនរលនលើក្ន ើងចថម្តង។ នរើជាអ្ាំនបាេះ នៅរក្ាសិ  

ន េះ នឈាម េះថា ភណ្ឌ ររកិ្រប ។  

          ភិក្ខុក្ាំណ្ថ់ទ្ីក្ច លងន ើយលចួយក្ព្ទ្រយ ព្ថឹម្ចថភិក្ខុននាេះ 

ឈា ក្ លងទ្ីក្ាំណ្ថ់ ចដលខលួ ក្ាំណ្ថ់ន ើយននាេះរ៉ាុនោណ េះ ព្ថវូ 

អារថតិបារាជកិ្ ។ ន េះនឈាម េះថា ឱ្កាសររកិ្រប ។ ភិក្ខុកាល 

ក្ាំណ្ថ់ន ើយលចួយក្នោយអ្ាំោចររកិ្របទាំង ២ ន េះ យា៉ា ង 

ន េះ អ្វហារ នឈាម េះថា ររកិ្រាវហារ ។  

 ភិក្ខុរិទ្បាាំងន ើយលចួយក្ព្ទ្រយររស់អ្នក្ដនទ្ អ្វហារ 

នឈាម េះថា រដចិឆនាន វហារ ។ រតូរសាល ក្លចួយក្នៅ នឈាម េះថា 

ក្សុាវហារ ។ ភិក្ខុោ ោក់្សាល ក្ចុេះន ើយ កាលសងឃក្ាំរងុចចក្ 

ចីវរ ន ើញចាំចណ្ក្ររស់ភិក្ខុដនទ្មា ថនម្លថិចជាង ឬមា ថនម្ល 

នព្ចើ ជាង ឬនសមើគាន ចដលសេិថនៅជថិចាំចណ្ក្ររស់ខលួ  ព្រសិ នរើ 

នលើក្សាល ក្ន ើងអ្ាំរីចាំចណ្ក្ភិក្ខុដនទ្មុ្  ក្នុងខណ្ៈនលើក្ន ើង 

មិ្ ទ ់ព្ថវូអារថតិនទ្ នព្ េះមា ព្បាថាន  ឹងោក់្ចុេះក្នុងចាំចណ្ក្ 
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ររស់ខលួ  សូម្បីក្នុងខណ្ៈោក់្ចុេះ ក៏្មិ្ ទ ់ព្ថវូអារថតិចដរ ។ 

នរើនទេះរីនរលនលើក្សាល ក្ អ្ាំរីចាំចណ្ក្ររស់ខលួ ន ើង ក្នុងខណ្ៈ 

នលើក្ន ើង មិ្ ទ ់ព្ថវូអារថតិន ើយ ។ ចថកាលភិក្ខុនលើក្សាល ក្ 

ររស់ខលួ ន ើងន ើយទ្ាំោក់្ចុេះនៅក្នុងចាំចណ្ក្ភិក្ខុដនទ្ ព្គា ់ចថ 

ផ្ថុអ្ាំរីនដ ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ ។ ន េះ នឈាម េះថា ក្ុសាវហារ ។ 

ដនូចនេះ ភិក្ខុកាលលចួយក្នោយអ្វហារ ២៥ ន េះ អ្វហារ ោ 

មួ្យ ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ ។  

  ក្យថា គ្រុកំ្ ដធ៏ៃ ់ គឺ ៥ មាសក្ៈ ។ រិថចម្  មាសក្ៈ 

២០ ព្ថវូជាមួ្យក្ហារណ្ៈ, មួ្យភាគរួ ន ក្ហារណ្ៈ នឈាម េះ 

ថា ១ បាទ្ ។ នព្ េះន ថុននាេះ មាសក្ៈ ៥ ក្តី មួ្យបាទ្ក្តី នឈាម េះ 

ថា គ្រុកំ្ ។ ក្នុងមាសក្ៈននាេះ គរបីព្ជារដនូចនេះ (រារ់)នោយ 

អ្ាំោចព្សវូ នព្ េះ ក្យថា ៤ ព្គារ់ព្សវូ ព្ថវូជា ១ គុញ្ញជ , ២ 

គុញ្ញជ  ព្ថវូជា ១ មាសក្ៈ, ដនូចនេះ ៤០ ព្គារ់ព្សវូ ព្ថវូជា ១០ 

គុញ្ញជ  គឺ នសមើ ៥ មាសក្ៈ ។ ក៏្ឯ ក្យោ ចដលនោក្ន លថា 

២០ ព្គារ់ព្សវូ ក្នុងសាម្នណ្រសិកាខ ,  ក្យននាេះមិ្ ព្ថឹម្ព្ថវូ 

ត្តម្ព្រេះបាល ី មិ្ មា ក្នុងព្រេះអ្ដាក្ថា ។  ក្យននាេះ អ្នក្សិក្ា 

គរបីរិចារោនម្ើលផ្ងចុេះ ។  

ទ្តិុយ ោជិកសិោខ ែទ្ េែ់ 
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មនុសសវិគ្គហសិក្ខា ប្ទ 
4
 

  ៨. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងសិកាខ រទ្ទ្ី ៣ នោក្អាចារយ 

នទ្ើរន ល ក្យជានដើម្ថា រនុសសបាណំ្ បាញ្ណ្ឌ ដនូចនេះ ។  

ក្នុងគាថាននាេះ នសចក្តីជារកួ្ដនូចនេះ ៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ រនុសសបាញ្ណ្ឌ ឥតិ ជានញ្នាត  វធក្ចិញ្តត ន 

រនុសសបាណំ្ ជីវិោ វិញ្យាញ្ជតិ ញ្សា ភិក្ា ុ សាសនា បារាជិញ្ក្ខ 

ញ្ហាតិ ភិក្ខុឯោ កាលដងឹថាសថវមា ជាថិជាម្ សុស ន ើយ 

មា វធក្ចិថត ញុាាំងសថវមា ជវីថិមា ជាថិជាម្ សុស ឱ្យឃ្លល ថ 

ចាក្ជវីថិ ភិក្ខុននាេះ រចម្ងជាអ្នក្ចាលចាញ់ចាក្ព្រេះសាសនា ។  

  ក្យថា រនុសសបាណំ្ នសចក្តីថា សថវមា ជវីថិមា  

ជាថជិាម្ សុស រារ់រីនដើម្ ចារ់រីក្លលររូ ចដលលអថិនព្ក្ចលង 

ព្រម្ជាមួ្យការនក្ើថន ើងនោយរដសិ ធិចិថត ក្នុងនផ្េន មាត្ត 

រ ូថដល់សថវនធវើម្រណ្កាល ចដលព្រក្រនោយអាយុ ១២០ 

ត្តម្ព្រព្ក្ថី អ្ថតភារចដលដល់ន ើយ វូនសចក្តីចនព្ម្ើ ត្តម្ 

លាំោរ់ក្នុងចននាល េះន េះ អ្ថតភារ ុ េះ នឈាម េះថា រនុសសបាញ្ណ្ឌ 

សថវមា ជាថិជាម្ សុសដនូចនេះឯង ។ រីររទ្ថា បាញ្ណ្ឌតិ ជានំ 

នសចក្តីថា កាលដងឹថា សថវមា ជវីថិ អ្ធិរាយថា កាលដងឹថា 

                                                           
4 

 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទ្ាំរ័រ ២២២ ដល់ ២៨៤ 
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អ្ញញុាាំងសថវមា ជវីថិ មា ជាថិជាម្ សុសននាេះឱ្យោច់ចាក្ 

ជវីថិ ។ រទ្ថា វធក្ញ្ចតសា គឺ នោយវធក្ចិថត ។ រទ្ន េះ 

ជាថថិយាវភិថតិចុេះក្នុងអ្ថេឥថេម្ភូថ អ្ធិរាយថា មា វធក្ចិថត 

គឺមា រាំណ្ងឱ្យសាល រ់ ។  ក្យថា ជីវិោ គឺ ចាក្ជវីថិិក្ត េិយ ។ 

 ក្យថា ញ្យា ជា ក្យចដលមិ្ ក្ាំណ្ថ់ ភកិ្ខោុមួ្យ ។ អ្នក្ 

សិក្ាគរបីព្ជារក្ិរយិាក្ាំណ្ថ់នោយ ក្យថា ញ្សា ភកិ្ខនុនាេះ ។  

  ក្យថា វិញ្យាញ្ជតិ នសចក្តីថា ភិក្ខុញុាាំងររូកាយន  

ម្ សុសមា ព្រការដចូន លន ើយ នោយនសចក្តីរាយាម្ដ ៏

សម្គួរដល់ក្ម្មននាេះ នោយការក្ាំនៅ  ិងការគក់្ព្ចបាច់ក្តី 

នោយការផ្សាំថាន ាំក្តី វធិីសូម្បីដន៏លើសជាងននាេះក្តី សូម្បកី្នុងកាល 

ន ក្លលររូ
5
 ឱ្យឃ្លល ថចាក្ជវីថិ ។  ក្យថា សាសនា ជារញ្ចមី្ 

                                                           
5
  មា នសចក្តីរ យល់ក្នុងគម្ពីរ ព្រេះអ្ភធិម្មត្តេ ធិរាយ ររស់សនម្តចព្រេះធម្មលខិិថ 
ឧថតម្ព្កុ្ម្ព្រឹក្ា លវី ឯម យា៉ា ងន េះ ៖ ព្ថវូយក្សក់្ររស់ម្ សុសក្នុងជម្ពូទ្វីរ 

មួ្យសរនសម្ក្នព្ចៀក្ជា ៨ ចនព្ម្ៀក្ ន ើយនចាល ៧ ចនព្ម្ៀក្នចញ យក្ចថមួ្យ 

ចនព្ម្ៀក្យា៉ា ងលអថិថូចឆាម ររាំផ្ថុបា រ៉ាុ សក់្ររស់ម្ សុសក្នុងឧថតរក្ុរទុ្វីរមួ្យសរនស 

ន ើយយក្សក់្ររស់ម្ សុសក្នុងឧថតរក្ុរទុ្វីរមួ្យសរនសយា៉ា ងលអថិថូចឆាម ររាំផ្ថុននាេះ 

ម្ក្នព្ចៀក្ជា ៨ ចនព្ម្ៀក្នទ្ៀថ ន ើយនចាល ៧ ចនព្ម្ៀក្នចញ យក្ចថមួ្យចនព្ម្ៀក្ 

ម្ក្ព្ជលក់្ ឹងនព្រងលៃដថ៏ាល សាអ ថជារ់ ឹងចនព្ម្ៀក្សក់្ននាេះរ៉ាុនាម   ក៏្ ក្យចដល 

រណ្ឌិ ថន លឱ្យនឈាម េះថា ក្លលររូននាេះ មា ចាំ  ួយា៉ា ងថិចដភ៏លឺថាល សាអ ថរ៉ាុនោណ េះឯង 

ររូន េះ នក្ើថន ើងព្រម្ជាមួ្យ ឹងរដសិ ធិចិថតជារឋម្ រ ូថវារៈ ៧ នថ្ៃ ។ ព្រសាន ទ្ី 

៧៦ ទ្ាំរ័រ ២៣២ 
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វភិថតិចុេះក្នុងព្រនយាគន ររារុរវជលិាបថុ នសចក្តីថា ចាក្សាសនា 

ន ព្រេះសាសាត ននាេះ ។  ក្យថា បរាជិញ្ោ ចព្រថា ចាញន់ ើយ គ ឺ

ដល់ន ើយ វូររាជយ័ ។  ក្យថា នហាថ ិជាបាលនីសសសល់ ។  

តតិយ ោជិកសិោខ ែទ្ េែ់ 
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ឧតតរមិនុសសធមមសិក្ខា ប្ទ 
6
 

 ៩. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងសិកាខ រទ្ទ្ី ៤ នោក្អាចារយ 

នទ្ើរន លថា ឈានាទិ្ញ្ភទំ្ ជានដើម្ ។  

ក្នុងគាថាននាេះ មា នសចក្តីអ្ធិរាយដនូចនេះ ៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ អញោ បញ្ទ្សញ្ច អធិោនញ្ច វញ្ជជោា  ហទ្ញ្យ 

អសនតំ ឈានាទិ្ញ្ភទំ្ ធរម ំ រនុសសជាតិក្សស សតតសស វញ្ទ្យយ 

តសមឹ  ខញ្ណ្ ញាញ្ត ញ្សា តញ្ោ សាសនា បារាជិញ្ក្ខ ឯវ ញ្ហាតិ 

ភិក្ខុោ នវៀរ វូនព្គឿងអាងដនទ្ ឬនវៀរចថមា រិថ ក៏្ន លអួ្ថ វូ 

ធម៌្នផ្សងនោយព្រនភទ្មា ឈា ជានដើម្ ចដលមិ្ មា ក្នុងចិថត 

ចាំន េះសថវមា ជាថិជាម្ សុស កាលនគដងឹក្នុងខណ្ៈននាេះ ភិក្ខុ 

ននាេះ រចម្ងជាអ្នក្ចាលចាញ់ចាក្ព្រេះសាសនារិថ នព្ េះការ 

ន លអួ្ថននាេះ ។  

  ក្យថា ឈានាទិ្ញ្ភទំ្ គឺ ឧថតរមិ្ សុសធម៌្ នផ្សងនោយ 

ព្រនភទ្មា ឈា ជានដើម្ ចដលព្រេះដម៏ា ព្រេះភាគព្ត្តស់ទ្ុក្ 

ន ើយយា៉ា ងន េះថា
7

ឈាន(គុណ្ជាថសព្មារ់ដថុរង ់វូក្ិនលស) 

                                                           
6

 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទ្ាំរ័រ ២៨៥ ដល់ចរ់ 
7

  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទ្ាំរ័រ ៣០០ 
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១ វិញ្ោក្ា (គុណ្ធម៌្ចដលផ្ថុព្ស េះចាក្រាគៈជានដើម្) ១ សោធិ 

(សភារចដលដកំ្ល់ចិថតនសមើមាាំលអក្នុងអារម្មណ៍្) ១ សោបតតិ  

(គុណ្ជាថចដលដល់ព្រម្) ១ ញាណ្ទ្សសនៈ (ក្ិរយិាន ើញ 

នោយរញ្ញញ ) ១ រគ្គភាវនា (ក្ិរយិាចនព្ម្ើ  វូម្គគ) ១ 

ផលសចឆិ កិ្រិយា (ដនំណ្ើ រនធវើឱ្យចាស់ោស់ វូផ្ល) ១ 

កិ្ញ្លសបបហាន (ក្ិរយិាលេះរងក់្ិនលស) ១ វិនីវរណ្ោ 

ចិតតសស ភារន ចិថតព្បាសចាក្ ីវរណ្ធម៌្ ១ សុញោ គញ្រ អភិរតិ 

នសចក្តីនព្ថក្អ្រក្នុងផ្េេះដស៏ាៃ ថ់ ១ ។ រទ្ថា ហទ្ញ្យ គឺ ក្នុងចិថត ។ 

 ក្យថា អសនតំ គឺមិ្ មា ព្រម្ ។  ក្យថា អញោ បញ្ទ្សំ នសចក្តី 

ថា នវៀរនព្គឿងអាងដនទ្ នោយ ័យជានដើម្ថា ភិក្ខុោ គងន់ៅ 

ក្នុងវហិារររស់អ្នក្ ភិក្ខុននាេះ បា រឋម្ឈា  ។ សរេថា វិនា 

ជា ិបាថចុេះក្នុងអ្ថេថា នវៀរ នសចក្តីថា នវៀរន ើយ វូនព្គឿងអាង 

ននាេះ ។  ក្យថា អធិោនំ នសចក្តីថា មា ធម៌្ចដលនក្ើថន ើង 

ន ើយយា៉ា ងន េះថា អាត្តម អ្ញបា ព្ត្តស់ដងឹន ើយ ។ វគិគ ៈថា ៖ 

អធិគ្ញ្ោ ោញ្នា បា ព្ត្តស់ដងឹន ើយ នសចក្តីថា នវៀរន ើយ វូ 

ការព្ត្តស់ដងឹននាេះ ។  

  ក្យថា រនុសសជាតិសស គឺ ព្រក្រនោយជាថិជា 

ម្ សុស ។ អ្ធិរាយថា មិ្ ចម្ ជាអ្នក្ោមាន ក់្ ក្នុងរោត សថវ 
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មា នទ្វត្ត  ិងព្រ មជានដើម្ ។  ក្យថា វញ្ទ្យយ ន លអួ្ថ គឺ 

អួ្ថព្បារ់ ។ រទ្ថា ញាតក្ាញ្ណ្ កាថ់រទ្ជា ញាញ្ត + ខញ្ណ្ 

នសចក្តីថា កាលសថវមា ជាថិជាម្ សុសដងឹក្នុងខណ្ៈចដលភិក្ខុ 

ននាេះព្បារ់ន ើយននាេះ ។ រទ្ថា ញ្តន ជាថថិយាវភិថតិ ចុេះក្នុងអ្ថេ 

រញ្ចមី្វភិថតិ ។ នសចក្តីថា ចាលចាញ់ចាក្ព្រេះសាសនាននាេះ ។  

េតុតថ ោជិកសិោខ ែទ្ េែ់ 

េែ់  ោជិកនិចទ្េសវណណ នា 
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២. គ្រកុ្ខប្តតិ និមទេសវណណ នា 

សុកកវិសសដឋិសិក្ខា ប្ទ 
8
 

 ១០. ឥ ូវន េះ នដើម្បីព្រកាស វូអារថតិសងាទ្ិនសស 

នោក្អាចារយនទ្ើរព្បាររធ ក្យជានដើម្ថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្តតន 

ដនូចនេះ ។  

ក្នុងគាថាននាេះ មា រទ្វគិគ ៈថា ចងន់ដើម្បីរនញ្ចញ 

នព្ េះដនូចាន េះ នទ្ើរនឈាម េះថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរំ ។ ចងរ់នញ្ចញផ្ង 

ចិថតននាេះផ្ង ដនូចាន េះ នឈាម េះថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិតត ំ នសចក្តីថា មា  

ចិថតនព្ថក្អ្រ ឹងការរនញ្ចញននាេះ ។ រិថចម្  អារថតិរចម្ងមា  

នោយនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងការរនញ្ចញោមួ្យ រោត នសចក្តី 

នព្ថក្អ្រទាំង ១១ ព្រការ ។ 

     ក្នុងអ្ធិការននាេះ ន េះជានសចក្តីនព្ថក្អ្រទាំង ១១ ព្រការគឺ ៖  

១. ញ្ោចនសោញ្ោ នព្ថក្អ្រ ឹងក្ិរយិារនញ្ចញទ្ឹក្អ្សុចិ  

២. រុចចនសោញ្ោ  នព្ថក្អ្រ ឹងការចដលអ្សុចិក្ាំរងុនចញ  

៣. រុតតសោញ្ោ          នព្ថក្អ្រ ឹងការចដលអ្សុចិនចញន ើយ  

                                                           
8 
វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ១ 
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៤. ញ្រថុនសោញ្ោ  នព្ថក្អ្រ ឹងនម្ថ្ ុ  

៥. ផសសសោញ្ោ  នព្ថក្អ្រ ឹងសម្ផសស  

៦. ក្ណ្ឌ ូវនសោញ្ោ  នព្ថក្អ្រ ឹងការនអ្េះ  

៧. ទ្សសនសោញ្ោ  នព្ថក្អ្រ ឹងការនម្ើល  

៨. និសជជសោញ្ោ  នព្ថក្អ្រ ឹងការអ្ងគុយ  

៩. វាចសោញ្ោ   នព្ថក្អ្រ ឹងការ ិយាយ  

១០. ញ្គ្ហសិតញ្បរំ ព្សឡាញ់អាព្ស័យផ្េេះ  

១១. វនភសគិយំ  ការកាច់ន ើក្នុងនព្រ ។  

 រោត នសចក្តីនព្ថក្អ្រទាំងននាេះ ភិក្ខុកាលឱ្យនចញ ឬ 

នព្ថក្អ្រនោយនចថនានព្ថក្អ្រក្នុងការរនញ្ចញ រាយាម្នចញ 

ម្ក្ ព្ថវូអារថតិសងាទ្ិនសស នរើមិ្ នចញ ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ 

ក៏្នរើក្នុងកាលជាទ្ីនដក្ភិក្ខមុា រាគៈព្គរសងាថ់ន ើយ ក៏្នថបៀថ 

ឬកាត រ់អ្ងគជាថយា៉ា ងមាាំនោយនៅល  ឬនោយក្ោត រ់នដ ជាអ្នក្ 

មា ឧសា ៍នដើម្បីឱ្យនចញន ើយនដក្លក់្នៅ ក៏្កាលភិក្ខុននាេះ 

នដក្លក់្នៅន ើយ ទ្ឹក្អ្សុចិចថងឃ្លល ថនចញ ព្ថវូអារថតិ 

សងាទ្ិនសស ។  

      ក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងអ្សុចិក្ាំរងុនចញគរបីព្ជារដនូចនេះ៖ 

អ្សុចិកាលនចញត្តម្ធម្មត្តររស់ខលួ  ភិក្ខុចថងនព្ថក្អ្រ ចថមិ្  

រាយាម្មិ្ ជាអារថតិ ។  
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        ក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងកាលចដលអ្សុចិនចញន ើយ៖ 

ទ្ឹក្អ្សុចិនចញន ើយ ផ្ថុចាក្ឋា ន ើយត្តម្ធម្មត្តររស់ខលួ  

ភិក្ខុនព្ថក្អ្រនរលនព្កាយនវៀរនសចក្តីរាយាម្ មិ្ ជាអារថតិ ។  

ក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងនម្ថ្ ុ៖ ភិក្ខុចារ់មាថុព្គាម្ 

នោយថនព្ម្ក្ក្នុងនម្ថ្ ុ នរលននាេះ អ្សុចិចថងឃ្លល ថនចញ 

មិ្ ជាអារថតិ (សងាទ្ិនសស) ចថព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។   

 នសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងសម្ផសសមា  ២ យា៉ា ងគឺ សម្ផសស 

ខាងក្នុង ១ ខាងនព្ៅ ១ ។ រោត សម្ផសសទាំង ២ យា៉ា ងននាេះ 

ភិក្ខុកាលនលង វូ ិមិ្ថត(អ្ងគជាថ)ររស់ខលួ នោយរាំណ្ងថា អ្ញ 

 ឹងដងឹថា រងឹឬទ្ ់ក្តី កាលឱ្យនគនលងនោយភារជាអ្នក្ន េះ 

នឡាេះក្តី អ្សុចិនចញ មិ្ ជាអារថតិ ។  ចថក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹង 

សម្ផសសខាងនព្ៅ ភិក្ខុកាលចារ់ ល់ព្ថវូក្តសតី នោយថនព្ម្ក្ក្នុង 

ការសាេ រអ្ចងអលកាយ ក៏្នរលចារ់ទញម្ក្អ្សុចិនចញ មិ្ ជា 

សុក្ាវសិសដាសិងាទ្ិនសស ចថព្ថវូកាយសាំសគគសងាទ្ិនសស ។ 

 ក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងការនអ្េះ៖ ភិក្ខុនអ្េះ ិមិ្ថតចដល 

ក្ាំរងុរមាស់នោយរោត ការនរៀថនរៀ មា នរាគ លង ់ រមាស់ 

 ិងសថវលអថិនរៀថនរៀ ជានដើម្ោមួ្យ នោយនសចក្តីនព្ថក្អ្រ 

ក្នុងការនអ្េះ អ្សុចិនចញ មិ្ ព្ថវូអារថតិ ។  

 ក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងការនម្ើល៖  
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ភិក្ខុកាលសាំ ឹងនម្ើលទ្ីមិ្ ចម្ ជាឱ្កាស (អ្ងគជាថ)ររស់ក្តសតី 

អ្សុចិនចញម្ក្ មិ្ ព្ថវូសងាទ្ិនសសនទ្ ចថព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

 ក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងការអ្ងគុយ៖ ភិក្ខុកាលអ្ងគុយក្នុង 

ទ្ីសាៃ ថ់ជាមួ្យមាថុព្គាម្ សូម្បីអ្សុចិឃ្លល ថនចញ មិ្ ព្ថវូអារថតិ 

សងាទ្ិនសស ចថព្ថវូរនហា ិសជាជ រថតិ (អារថតិបាចិថតិយ)។  

 ក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រ ឹងការ ិយាយ៖ ភិក្ខុកាលសាសង 

 ឹងមាថុព្គាម្នោយវាចា ចដលព្រក្រនោយនម្ថ្ ុ សូម្បីអ្សុចិ 

នចញម្ក្ ក៏្មិ្ ជាអារថតិសុក្ាវសិសដាសិងាទ្ិនសស ចថព្ថវូទ្ុដាុ-

លលវាចាសងាទ្ិនសស ។  

 ក្នុងនសចក្តីព្សឡាញ់អាព្ស័យផ្េេះ៖ ភិក្ខុកាលនធវើក្ិចចឃ្លថ់ 

ចារ់ទញជានដើម្ នោយនសចក្តីព្សឡាញ់រុគគលមា មាត្តជា 

នដើម្ថា មាត្តជានដើម្ចម្  សូម្បីអ្សុចិនចញម្ក្ មិ្ ជាអារថតិ។ 

ភិក្ខុកាលសាេ រអ្ចងអល វូរោណ ការចដលមា នឈាម េះន ការកាច់

ន ើនព្រមា ផ្ទា ជានដើម្ ចដលនគរញ្ជូ នៅក្តសតីនដើម្បីនធវើស េវៈ 

នសចក្តនីព្ថក្អ្រថា ផ្ទា រោណ ការន េះ គឺនគរញ្ជូ នៅក្តសតីនឈាម េះ 

ន េះ សូម្បីអ្សុចិនចញម្ក្ មិ្ ជាអារថតិ ន េះនឈាម េះថា ការកាច់ 

ន ើក្នុងនព្រ ។ នដើម្បសីចម្តងថា អារថតិមា នោយនសចក្តី 

នព្ថក្អ្រ ឹងការរនញ្ចញក្នុងនសចក្តីនព្ថក្អ្រទាំង ១១ យា៉ា ង ុ េះ 

យា៉ា ងន េះ នទ្ើរន ល ក្យថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្តតន ដនូចនេះ ។ 

ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ ចិថតចងរ់នញ្ចញឯោ ររស់ភិក្ខុោ ភិក្ខុននាេះ 



                                    គរកុារថតិ ិនទ្េសវណ្ណ នា                              76 

 

នឈាម េះថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្ោត  ភិក្ខុមា ចិថតចងរ់នញ្ចញ,  ក្យ 

ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្តតន ននាេះ ជាថថិយាវភិថតិ ចុេះក្នុងអ្ថេឥថេម្ភូថ, 

ចដលមា ររូ ័យថា ញ្ោញ្ចតុក្ខរចិញ្ោត  ជាអ្នក្មា ចិថតចង់ 

រនញ្ចញ ។  

  ក្យថា ឧបក្េរម  នសចក្តីថា រាយាម្ន ើយព្ថង ់ិមិ្ថត 

នោយអ្វយវៈោមួ្យ មា នដជានដើម្ ។  

  ក្យថា វិញ្ោចយំ នសចក្តីថា កាលរនញ្ចញទ្ឹក្សុក្ាៈ 

ោ នោយនហាចនៅសូម្បីមា ព្រមាណ្រ៉ាុ ចដលសថវរយុថូច 

មួ្យផ្កឹ្បា  ។  ក្យថា សុក្េ ំ គឺ ទ្ឹក្សុក្ាៈោមួ្យ រោត  

សុក្ាៈមា  ១០ យា៉ា ង ន លគឺទ្ឹក្សុក្ាៈរណ៌្នខៀវ នលឿង ព្ក្ ម្ 

ស រណ៌្ដចូទ្ឹក្នោេះនគាមា ររេុះ នព្រង ទ្ឹក្ ទ្ឹក្នោេះព្សស់ 

ទ្ឹក្នោេះជរូ ទ្ឹក្នោេះថាល ។ រីររទ្ថា អញ្ោព្ត សុបិនា នវៀរចលងចថ 

យល់សរតិ នសចក្តីថា សុក្ាវសិសដាោិមា ក្នុងសុរិ , នវៀរទ្ុក្ចថ 

សុក្ាវសិសដានិនាេះ ។ រុគគលោមួ្យ ចដលបា ឧរសម្បទន ើយ 

នឈាម េះថា សរញ្ណ្ឌ ។ អារថតិសងាទ្ិនសស នឈាម េះថា គ្រុកំ្ ។ 

 ក្យថា ផុញ្ស ចព្រថា ព្ថវូ ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៣ ន េះគឺ ៖  

១. ញ្ចតនា  មា នចថនា  
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២. ឧបក្េញ្ោ  រាយាម្  

៣. រុចច នំ  អ្សុចិនចញ ដនូចនេះឯង ។  

សុកាវសិសដ្ ឋសិិោខ ែទ្ទី្ ១ េែ់ 

ក្ខយសុំសគ្គសិក្ខា ប្ទ 
9
 

 ១១. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងកាយសាំសគគសិកាខ រទ្ 

នោក្អាចារយនទ្ើរព្បាររធ ក្យជានដើម្ថា ក្ខយសំសគ្គរាញ្គ្ន ។ 

គរបីនយាជនាដនូចនេះថា ៖  

ភិក្ា ុ រនុសសិតថិយា រនុសសិតថិសញ្ោី ហុោា  ក្ខយសំសគ្គ -

រាញ្គ្ន ឧបក្េរិោា  រនុសសិតថឹ  បរារសញ្នាត  សសាទិ្ញ្សសំ 

អាបញ្ជជយយ ភិក្ខុមា នសចក្តីសាំគាល់ម្ សុសព្សីថា ជាម្ សុស 

ព្សី ន ើយរាយាម្រ៉ាេះ ល់ម្ សុសព្សី នោយថនព្ម្ក្ក្នុងការ 

សាេ រអ្ចងអលកាយ ព្ថវូអារថតិសងាទ្ិនសស ។  

 ក្នុងគាថាន េះ  ក្យថា ក្ខយសំសគ្គរាញ្គ្ន នសចក្តីថា 

នព្ថក្អ្រន ើយនោយសម្ផសសកាយមា ការចារ់នដជានដើម្ គឺ 

ថា ថនព្ម្ក្ោយ ាំនោយកាយ ។  

                                                           
9 

 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ៥៣  
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 ក្យថា រនុសសតិថឹ  បា ដល់ ម្ សុសព្សីចដលនៅរស់ 

សូម្បីចថនក្ើថន ើយក្នុងនថ្ៃននាេះ ។ រទ្ថា បរារសំ ចព្រថា 

កាលរ៉ាេះ ល់, នសចក្តីសមាគ ល់ថា ព្សី នឈាម េះថា ឥតថិសញោ , 

ឥតថិសញោ ននាេះ មា ដល់ភិក្ខុននាេះ ដនូចាន េះ នទ្ើរនឈាម េះថា 

ឥតថិសញ្ោី នសចក្តីថា ជាអ្នក្មា នសចក្តីសាំគាល់ថា ព្សី ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៥ ន េះគឺ៖ 

១. រនុសសតិថី    ម្ សុសព្សី  

២. ឥតថិសញ្ោិោ   ភិក្ខុមា នសចក្តីសាំគាល់ថា ព្សី  

៣. ក្ខយសំសគ្គរាញ្គ  នព្ថក្អ្រក្នុងការសាេ រអ្ចងអលកាយ  

៤. ញ្តន រាញ្គ្ន វាយាញ្ោ  រាយាម្នោយថនព្ម្ក្ននាេះ  

៥. ហតថគគ ហាទិ្សោបជជនំ  ដល់ព្រម្នោយក្ម្មមា ចារ់នដ 

ជានដើម្ ។  

ោយសំសគគសិោខ ែទ្ទី្ ២ េែ់ 
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ទុដឋញលាវាចសាទសិក្ខា ប្ទ 
10 

 ១២. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងទ្ុដាុលលវាចាសិកាខ រទ្ នោក្ 

អាចារយនទ្ើរព្បាររធ ក្យថា ទុ្ដ្ឋលុលវាចសោញ្ទ្ន ជានដើម្ ។ 

ក្នុងគាថាននាេះ មា សចម្តងរាំភលឺដនូចនេះ៖  

 ក្យថា ទុ្ដ្ឋលុលវាចសោញ្ទ្ន     ថនព្ម្ក្ក្នុងការន ល  

 ក្យអាព្ក្ក់្ គឺ ថនព្ម្ក្  ិងនសចក្តីនព្ថក្អ្រនោយវាចា ចដល 

សាំនៅចាំន េះវចចម្គគ រសាវម្គគ  ិងនម្ថ្ ុធម្ម ។ នព្ចើ  ក្យថា 

រគ្គំ វាររភ ញ្រថុនំ នសចក្តីថា ព្បាររធ វូម្គគោមួ្យ រោត វចចម្គគ 

 ិងរសាវម្គគ ឬនម្ថ្ ុ ។ រទ្ថា ឱភាសញ្នាត  ចព្រថា ន ល 

រងាគ រ់។  ក្យថា រនុសសតិថឹ  គឺ ម្ សុសព្សីដងឹក្តី ឈាល សព្រថិរល 

សាគ ល់ ក្យជាសុភាសិថ  ិងទ្ុ ភ សិថ សាគ ល់ ក្យលអ  ិង ក្យ 

អាព្ក្ក់្ ជាអ្នក្មា លក្ខណ្ៈអ្ងអ់ាច ។ រទ្ថា សុណ្ោនំ 

ចព្រថា គួរសាត រ់បា  ។ ភិក្ខុកាលព្បារ់ដល់ព្សីសូម្បីចដលឈាល ស 

ព្រថិរលន េះ ចដល រនៅព្ថងថ់្នល់ មិ្ នចញសតី នោយទ្ូថ 

ឬនោយសាំរុព្ថ រចម្ងមិ្ ព្ថវូទ្ុដាុលលវាចារថតិនទ្ ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៥ ន េះគឺ៖ 

១. រនុសសតិថី    ម្ សុសព្សី  

                                                           
10  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ៨៦ 
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២. ឥតថិសញ្ោិោ   ភិក្ខុមា នសចក្តីសមាគ ល់ជាព្សី  

៣. ទុ្ដ្ឋលុលវាចសោទ្រាញ្គ មា ថនព្ម្ក្នព្ថក្អ្រក្នុងការន ល 

 ក្យអាព្ក្ក់្  

៤. ញ្តន រាញ្គ្ន ឱភាសនំ    ន លរងាគ រ់នោយថនព្ម្ក្ននាេះ  

៥. តសាណ្វិជាននំ  ព្សីដងឹនសចក្តីក្នុងខណ្ៈននាេះ ។  

ទ្ដុ្ ឋលុលវាេសាទ្សិោខ ែទ្ទី្ ៣ េែ់ 

អតតក្ខមារចិរយិសិក្ខា ប្ទ 
11

 

 ១៣. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងអ្ថតកាម្បារចិរយិសិកាខ រទ្ 

នោក្អាចារយន ល ក្យជានដើម្ថា វណ្ណ ំ  ។ ក្នុងគាថាន េះ 

គរបីព្ជារសម្ព ធដនូចនេះ៖ 

ញ្យា ភិក្ា ុ អតត ញ្នា ក្ខរបារិចរិយាយ វណ្ណ ំ  វោា  

ញ្រថុនរាញ្គ្ន ឥតថឹ  ញ្រថុនំ យាចោញ្នា គ្រុ ំ ផុញ្ស ភិក្ខុន ល 

សរនសើរគុណ្ន ការរនព្ម្ើខលួ នោយកាម្ ន ើយសុាំនម្ថ្ ុធម្ម 

 ឹងក្តសតី នោយថនព្ម្ក្ក្នុងនម្ថ្ ុ ព្ថវូអារថតិសងាទ្ិនសស ។  

រីររទ្ថា វណ្ណ ំ  វោា  បា ដល់ ការព្រកាសគុណ្ គឺ 

អា ិសងស។  ក្យថា អតតញ្នាក្ខរបារិចរិយាយ នសចក្តីថា 
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 វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ១០៥ 
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ក្ិរយិារនព្ម្ើខលួ នោយកាម្ ន លគឺ នម្ថ្ ុធម្ម នឈាម េះថា 

ក្ខរបារិចរិយា ការរនព្ម្ើនោយកាម្នដើម្បីព្រនយាជ ដ៍ល់ខលួ  

ឯង នឈាម េះថា អតតក្ខរបារិចរិយា, សរេន េះ ជាអ្លថុតសមាស ។ 

ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ  ក្យន េះ ជា្ដាវីភិថតិ ចុេះក្នុងអ្ថេគឺនសចក្តីព្បាថាន ថា 

អតតញ្នា ររស់ខលួ ,  នសចក្តីថា រាំណ្ង គឺនសចក្តីព្បាថាន ររស់ខលួ  

នឈាម េះថា អតតញ្នាក្ខោ នសចក្តីព្បាថាន ររស់ខលួ  បា ដល់ នសចក្តី 

ព្បាថាន នោយអ្ាំោចថនព្ម្ក្ក្នុងនម្ថ្ ុនោយខលួ ឯង, នសចក្តី 

ព្បាថាន ររស់ខលួ ផ្ង ការរនព្ម្ើននាេះផ្ង នព្ េះដនូចាន េះ នទ្ើរនឈាម េះ 

ថា អតតញ្នាក្ខរបារិចរិយា នោយការរនព្ម្ើខលួ នោយកាម្ននាេះ 

អ្ធិរាយថា ភិក្ខុោ ន លសរនសើរគុណ្យា៉ា ងន េះថា មាន ល 

រអូ ព្សី ព្សីោ គរបីរនព្ម្ើរុគគលអ្នក្មា សីល មា ក្លាណ្-

ធម៌្ ព្រព្រឹថតព្រ មចារ ី ព្រច លដចូជាអាត្តម ន េះ ការរនព្ម្ើ ុ េះ 

ររស់ក្តសតី ុ េះ ជាការរនព្ម្ើដព៏្រនសើរ ។ រីរទ្ថា ឥតថឹ  ញ្រថុនំ 

យាចោញ្នា សុាំនម្ថ្ ុ ឹងក្តសតី គឺ នោក្ន លន ើយនព្ េះ យាច 

លាបថុ ព្រព្រឹថតនៅក្នុងក្ម្មរីរយា៉ា ង ។ រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា 

ឥតថឹ  បា ដល់ ព្សីមា ព្រការដចូបា ន លន ើយក្នុងទ្ុដាុនោល -

ភាស សិកាខ រទ្ (ទ្ុដាុលលវាចសាទ្សិកាខ រទ្) ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៥ ន េះគឺ ៖ 

១. រនុសសតិថី    ម្ សុសព្សី  
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២. ឥតថិសញ្ោិោ   ភិក្ខុមា នសចក្តីសមាគ ល់ថាជាព្សី  

៣. អតតក្ខរបារិចរិយាយ រាញ្គ នព្ថក្អ្រក្នុងការរនព្ម្ើខលួ  

នោយកាម្ ។ ៤. ញ្តន រាញ្គ្ន វណ្ណ ភាសនំ ន លសរនសើរ 

គុណ្នោយថនព្ម្ក្ននាេះ  

៥. តសាណ្វិជាននំ  ព្សីដងឹនសចក្តីក្នុងខណ្ៈននាេះ ។  

អតតោម  េិ យិសិោខ ែទ្ទី្ ៤ េែ់ 

សញ្ច រតិតសិក្ខា ប្ទ 
12

 

 ១៤. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងសញ្ចរថិតសិកាខ រទ្ នោក្ 

អាចារយព្បាររធ វូ ក្យថា សញ្នេសំ ដនូចនេះជានដើម្ ។ ក្នុងគាថា 

ននាេះ គរបីព្ជារសម្ព ធ ដនូចនេះ ៖  

ភិក្ា ុ បុរិសសស វា សញ្នេសំ, ឥតថិយា វា សញ្នេសំ 

បដិ្គ្គញ្ហោា  វីរំសិោា  បចាច ហរញ្នាត  គ្រុកំ្ ផុញ្ស ភកិ្ខុទ្ទ្ួល វូ 

 ក្យរោត ាំររស់រុរសក្តី  ក្យរោត ាំររស់ក្តសតីក្តី ន ើយនៅ 

លបងនម្ើល រចួព្ថ រ់ម្ក្វញិ ព្ថវូអារថតិសងាទ្ិនសស ។  

 ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា សញ្នេសំ គឺ ដណឹំ្ងររស់រុរស 

ចដលន លរឹង ក់្ដនូចនេះថា គ្ចឆ  ភញ្នត ឥតថនាន រំ ោតុរក្ាិតំ ព្រូហិ 
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 វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ១២០ 
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ញ្ហាហិ កិ្រ ឥតថនាន រសស ភរិយា ធនក្េីោ ររិព្ថនោក្ដច៏នព្ម្ើ  

សូម្នោក្នៅ ិយាយ ឹងព្សីនឈាម េះន េះ ចដលមា មាត្តរក្ា 

ដនូចនេះថា នគថានាងឯង ចូរជាធ ក្ាតី្តភរយិាររស់រុរសនឈាម េះ 

ន េះនៅ 
13
 ។ ដណឹំ្ងររស់ក្តសតីចដលន លព្បារ់យា៉ា ងន េះ ថា 

គ្ចឆ  ភញ្នត ឥតថនាន រំ បុរិសំ ព្រូហិ អហំ តសស ភរិយា ភវិសោរិ 

ររិព្ថនោក្ដច៏នព្ម្ើ  សូម្នោក្នៅព្បារ់រុរសនឈាម េះន េះថា 

ខ្ុាំ ងឹជាភរយិាររស់គាថ់ ។  ក្យថា បដិ្គ្គណ្ហិ ោា  នសចក្តីថា 

ភិក្ខុនធវើវចីនភទ្នោយអាការោមួ្យថា លអន ើយឧបាសក្ ឬថា 

មិ្ អី្នទ្ ឬថា អាត្តម  ឹងព្បារ់ឱ្យក្តី, ទ្ទ្ួល គឺថា ព្រម្ទ្ទ្លួនោយ 

កាយក្ម្មមា ងក់្ក្ាលជានដើម្ក្តី ។  ក្យថា វីរំសិោា  នសចក្តីថា 

ទ្ទ្ួលដណឹំ្ងត្តម្ការចដលន លន ើយ ន ើយព្បារ់រុរសក្តី 

ព្សីតក្តី ព្បារ់ដល់រុគគលទាំងឡាយមា មាត្តរិត្ត រងរអូ ព្រុស 

 ិងរងរអូ ព្សីជានដើម្ ចដល ឹងព្បារ់នោយរិថ ដល់អ្នក្ទាំង 

ននាេះក្តី ។ គរបីព្ជារក្នុង ក្យថា ហរបំចាច  ន េះដនូចនេះ សរេថា ហរ 

គឺ នោក្នធវើជារុរវ ិបាថ ន លទ្ុក្ន ើយនព្ េះខាល ចអ្ាំរីការបាថ់ 

រង់្  េៈក្នុង ក្យចដលគរបីន លថា បចាច ហរ ំ គឺថា ព្ថ រ់ម្ក្ 

ដនូចនេះ ។ រុរសរញ្ជូ នៅក្នុងទ្ីោ ភិក្ខុក៏្នៅក្នុងទ្ីននាេះ ន ើយ 
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  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ១៣៦ 
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ព្បារ់ត្តម្ ក្យរុរសននាេះ ព្សីននាេះ ទ្ទ្ួលថា សាធកុ្តី ព្រចក្ក្ក្តី 

នៅនសៃៀម្នព្ េះខាម សក្តី ន ើយព្ថ រ់ម្ក្វញិ នាាំដណឹំ្ងនៅ 

ព្បារ់រុរសននាេះ នោយន ថុមា ព្រមាណ្រ៉ាុនោណ េះ ភិក្ខុននាេះ 

ព្ថវូអារថតិសងាទ្ិនសស នព្ េះអ្ងគ ៣ យា៉ា ង ន លគឺ ទ្ទ្ួល 

 ក្យ នៅព្បារ់  ិងព្ថ រ់ម្ក្ព្បារ់វញិន េះ ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះមា អ្ងគ ៥ ន េះគឺ៖ 

១. ញ្តសំ រនុសសជាតិក្ោ រុរស ឬក្តសតីននាេះមា ជាថិជាម្ សុស 

២. អលំវចនីយោ  លមម្អាចសាត រ់សាំដបីា ត្តម្ធម្មត្ត  

៣. បដិ្គ្គណ្ហ នំ   ទ្ទ្ួល ក្យ  

៤. វីរំសនំ   នៅលបងនម្ើល  

៥. បចាច ហរណំ្   ព្ថ រ់ម្ក្ព្បារ់វញិ ។  

សញ្ច តិតសិោខ ែទ្ទី្ ៥ េែ់ 

អមូលកសិក្ខា ប្ទ 
14

 

 ១៥. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងអ្មូ្លក្សិកាខ រទ្ នោក្ 

អាចារយព្បាររធ ក្យថា ចាញ្វតុក្ខញ្ោ ជានដើម្ ។ គរបីព្ជារសម្ព ធ 

ដនូចនេះ ៖ 

                                                           
14  រឋម្ទុ្ដានទសសិកាខ រទ្ វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ២៣៩ 
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ចាញ្វតុក្ខញ្ោ ភិក្ា ុ អរូលនតិរវតថ ុនា អញ្ោំ សុណ្ោនំ 

ភិក្ា ុំ ញ្ចាញ្ទ្ញ្នាត  វា ញ្ចាោញ្បញ្នាត  វា គ្រុ ំផុញ្ស  ភិក្ខុមា រាំណ្ង 

ចងឱ់្យឃ្លល ថ នចាទ្នោយខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឱ្យនចាទ្ក្តី  វូភិក្ខុដនទ្ 

ចដលក្ាំរងុសាត រ់បា នោយអ្ តិម្វថេុមិ្ មា មូ្ល ព្ថវូអារថតិ 

សងាទ្ិនសស ។  

 វ ិិចឆ័យក្នុងគាថាននាេះ គរបីព្ជារដនូចនេះ៖  

     ក្យថា ចាញ្វតុក្ខញ្ោ បា ដល់ ចងឱ់្យឃ្លល ថចាក្ព្រ មចរយិ។ 

 ក្យថា ញ្ចាញ្ទ្ញ្នាត  នសចក្តីថា ភិក្ខុកាលនចាទ្នោយខលួ ឯង 

នោយ ក្យទាំងឡាយមា  ក្យថា នោក្ឯងព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ 

មិ្ ចម្ ជាសម្ណ្ៈ មិ្ ចម្ ជាសក្យរុព្ថជានដើម្ ។ ភិក្ខុកាល 

នចាទ្យា៉ា ងន េះ ព្ថវូអារថតិសងាទ្ិនសស ព្គរ់ ៗ វាចា ។ រទ្ថា 

អរូលនតិរវតថនុា នសចក្តីថា នរើអ្ តិម្វថេុោ ចដលភិក្ខុអ្នក្នចាទ្ 

មិ្ បា ន ើញ មិ្ បា ឮ មិ្ បា រនងាៀសចាំន េះរុគគលចដលព្ថវូ 

នចាទ្នទ្ មូ្លន េះ មិ្ មា ដល់ភិក្ខុននាេះ ដនូចាន េះ នទ្ើរនឈាម េះថា 

អរូលំ នព្ េះមិ្ មា មូ្ល ន លគឺការន ើញ ការឮ ការរនងាៀស 

ទាំងន េះ,វថេុចដលនធវើ វូទ្ីរាំផ្ថុន អារថតិបារាជកិ្ោ បារាជកិ្ន េះ 

ននាេះ នឈាម េះ អ្ តិម្វថេុ, អ្មូ្លផ្ង អ្ តិម្វថេុននាេះផ្ង ដនូចាន េះ 

នទ្ើរនឈាម េះថា អ្មូ្ល តិម្វថេុ, នោយអ្ តិម្វថេុមិ្ មា មូ្លននាេះ 

អ្ធិរាយថា នោយរោត អារថតិបារាជកិ្ ១៩ ដស៏ម្គួរ ដល់ភិក្ខុ 
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អារថតិោមួ្យ ។  ក្យថា ញ្ចាោបយំ អ្ធិរាយថា ភិក្ខុកាល 

រងាគ រ់ភិក្ខុដនទ្ ចដល រនៅជថិភិក្ខុននាេះឱ្យនចាទ្ ភិក្ខុអ្នក្ 

រងាគ រ់ព្ថវូអារថតិសងាទ្ិនសសព្គរ់ ៗ វាចា ន ភិក្ខុចដលព្ថវូ 

រងាគ រ់ន ើយននាេះ ។ នោយរទ្ថា សុណ្ោនំ ន េះ មា សចម្តង 

រាំភលឺដនូចនេះ ភិក្ខុកាលនចាទ្ក្នុងទ្ីក្ាំបាាំងមុ្ខនោយទ្ូថ ឬសាំរុព្ថ ការ 

នចាទ្ននាេះ រចម្ងមិ្ ន ើងនទ្ ។ ចថថា ភិក្ខកុាលន លនោយក្ង 

ន អារថតិទាំង ៧ ក្នុងទ្ីក្ាំបាាំងមុ្ខ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

សិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៥ ន េះគឺ ៖ 

១. យំ ញ្ចាញ្ទ្តិ តសស ឧបសរបញ្នាន តិ សសាយូបគ្រនំ  

នចាទ្រុគគលោ រុគគលននាេះ ជាឧរសម្ប ន  

២. តសមឹ  សុទ្ធ សញ្ោិោ សមាគ ល់រុគគលននាេះថា ររសុិទ្ធ 

៣. ញ្យន បារាជិញ្ក្ន ញ្ចាញ្ទ្តិ តសស ទិ្ដ្ឋឋ ទិ្វញ្សន 

អរូលក្ោ នចាទ្នោយអារថតិបារាជកិ្ោ អារថតិបារាជកិ្ននាេះ 

មិ្ មា មូ្លនោយអ្ាំោចមូ្លមា ការន ើញជានដើម្ ។ 

៤. ចាវនាធិបាញ្យន សរម ុខា ញ្ចាទ្នា មា រាំណ្ង 

ឱ្យឃ្លល ថ នចាទ្ចាំន េះមុ្ខ ។ 

៥. តសស តសាណ្វិជាននំ   ភិក្ខុចដលព្ថវូនចាទ្ននាេះ ដងឹ 

នសចក្តីក្នុងខណ្ៈននាេះ ។  

អមូលកសិោខ ែទ្ទី្ ៨ េែ់ 
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អញ្ោ ភាគិ្យសិក្ខា ប្ទ 
15

 

 ១៦. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងអ្ញ្ញភាគិយសិកាខ រទ្ន ើង 

នោក្អាចារយន ល ក្យជានដើម្ថា ញ្លសរតតំ ដនូចនេះ ។  

ក្នុងគាថាននាេះ មា អ្ធិរាយថា៖ 

 ក្យថា ញ្លសរតតរុបាោយ គឺ ចូលនៅកា ់យក្នលសរ តិច 

រ តួច នសចក្តីថា រោត នលសទាំង ១០ ន លដល់នលស គឺ 

ជាថិ នាម្ នគាព្ថ នភទ្ អារថតិ បាព្ថ ចីវរ ឧរជាយ៍ អាចារយ 

នសនាស ៈ នលសោមួ្យ ចថងព្បាក្ដក្នុងរុគគលននាេះ ភិក្ខុមា  

ព្បាថាន ឱ្យឃ្លល ថចាក្ព្រ មចរយិៈចូលនៅកា ់យក្ គឺអាព្ស័យ 

នលសរ តិចរ តួចននាេះន ើយ នចាទ្ភិក្ខុចដលក្ាំរងុសាត រ់បា  

នោយអ្ តិម្វថេុចដលមិ្ មា មូ្ល ព្ថវូអារថតិសងាទ្ិនសស។  

សួរថា ការនចាទ្នោយនលស គឺជាថិ នថើដចូនម្តច ? 

អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារសូម្បីនលសគឺនាម្ជានដើម្យា៉ា ងន េះ ៖  

ភិក្ខុអ្នក្នចាទ្ន េះ បា ន ើញភិក្ខុដនទ្ ចដលមា ជាថិជា 

ក្សព្ថ ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ នចាទ្ក្ភិក្ខនុនាេះ បា ន ើញភិក្ខុមា  

ជាថិជាក្សព្ថដនទ្នទ្ៀថចដលមា នរៀរ ឹងខលួ  ក៏្កា ់យក្នលស 

គឺខថតិយជាថិននាេះ ន ើយនចាទ្យា៉ា ងន េះថា ខ្ុាំន ើញភិក្ខុជាក្សព្ថ 

ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ នោក្ឯងជាក្សព្ថព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ន ើយ 

                                                           
15

  ទុ្ថិយទុ្ដានទសសិកាខ រទ្  វិ. ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ២៧១ 
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ឬនចាទ្ថា នោក្ឯងននាេះជាក្សព្ថ មិ្ ចម្ អ្នក្ដនទ្នទ្ ព្ថវូ 

អារថតិបារាជកិ្ន ើយ ។  

 ក៏្ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ អ្ងគទាំងឡាយព្បាក្ដនសមើនោយអ្ងគ 

ក្នុងសិកាខ រទ្ជារនាេ រ់ម្ក្ ននាេះឯង ។  

អញ្ោភាគិយសិោខ ែទ្ទី្ ៩ េែ់ 

េែ់ គ ោុែតតិនិចទ្េសវណណ នា
16

 

                                                           
16 
ក្នុងឧនទ្េសន សងាទិ្នសស មា សិកាខ រទ្ចាំ  ួ ១៣ ចថក្នុងទី្ន េះ នោក្ 

អាចារយនលើក្យក្ចថ ៧ សិកាខ រទ្រ៉ាុនោណ េះន ើងកា ់ ិនទ្េសន គរកុារថតិន េះ 

នព្ េះសិកាខ រទ្ទាំង ៦ ដនទ្នទ្ៀថននាេះ នព្ចើ ជារ់ទក់់្ទ្ងន ើយនោយ 

អ្ធិក្រណ៍្ជាក្ម្មចដលសងឃគរបីនធវើអ្ស់វារៈ៣ ដង នទ្ើរព្រព្រឹថតនៅជានទស 

ចថអ្ាំនរើចដលភិក្ខុព្រព្រឹថតខុសក្នុងសិកាខ រទ្ទាំងននាេះ មា នៅត្តម្ក្ាំរថិ ដចូ 

សិកាខ រទ្ដនទ្នទ្ៀថចដរ ។ អ្នាចារទាំងននាេះ  ឹងមា សចម្តងនៅក្នុងរកិ្ណ្ណ ក្ 

 ិនទ្េសខាងមុ្ខរិថ ។  

សិកាខ រទ្សងាទិ្នសស ៦ ចដលនសសននាេះគឺ៖  

៦. កុ្ដកិារសិកាខ រទ្  ភិក្ខុសូម្ ថេក្ម្មនធវើកុ្ដសិព្មារ់ខលួ  មិ្ ឱ្យសងឃ 

សចម្តងទី្ឱ្យជានដើម្ ។  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ១៧៩ 

៧. វហិារការសិកាខ រទ្  ភិក្ខុនធវើវហិារ ឬកុ្ដធិាំ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទ្ាំ. ២២៣ 

១០. រឋម្សងឃនភទ្សិកាខ រទ្  ភិក្ខុរាំចរក្សងឃ  វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ២ ទ្ាំ. ២៩១ 

១១. ទុ្ថិយសងឃនភទ្សិកាខ រទ្  ភិក្ខុព្រព្រឹថតត្តម្ភិក្ខុអ្នក្រាំចរក្សងឃ ទ្ាំ.៣០៤ 

១២.ទុ្រវចសិកាខ រទ្    ភិក្ខមុា ទិ្ដាោិម្ក្ ជាអ្នក្ព្រនៅបា នោយព្ក្  ទ្ាំ.៣១៣ 

១៣. កុ្លទូ្សក្សិកាខ រទ្  ភិក្ខុព្ទ្សូតព្ថកូ្លព្រក្រនោយបារធម៌្ជានដើម្។ 
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វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ៣២២  

ដនទ្អ្ាំរីសងាទិ្នសសននាេះនៅ ក៏្នៅមា អ្ ិយថសិកាខ រទ្ចាំ  ួរីរ 

នទ្ៀថ ចដលទក់្ទ្ងនោយព្រេះអ្រិយរុគគលជានសាត្តរ ន នចាទ្នទសដល់ភិក្ខុ 

អ្នក្ព្រព្រឹថតខុស នោយការនៅទី្សាៃ ថ់  ិង ិយាយចថរីរនាក់្ក្តសតី ។ 

ចថសិកាខ រទ្ទាំងរីរន េះ មិ្ ព្បាក្ដនារចចុរប នន េះនទ្ ។  

១. រឋមា ិយថសិកាខ រទ្ទី្ ១  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ៣៥០  

២. ទុ្ថិយា ិយថសិកាខ រទ្ទី្ ២  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ៣៦១ 
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៣. និសសគ្គិយនិមទេសវណណ នា 

ប្ឋមកឋិនសិក្ខា ប្ទ 

 ១៧. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងសិកាខ រទ្ក្នុងចីវរ នោក្ 

អាចារយនលើក្ន ើង វូ ក្យថា វិក្បបនំ ជានដើម្ ។ រមួ្នសចក្តី 

ម្ក្ថា៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ អក្ខលចីវរ ំ វិក្បបនញ្ច អធិដ្ឋឋ នញ្ច អក្ោា  

ទ្សាហំ អតិក្ខេ ញ្រតិ, តសស ភិក្ា ុញ្នា និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្ខុោ 

មិ្ នធវើវកិ្រប ឬអ្ធិោា   ន ើយញុាាំងអ្កាលចីវរឱ្យក្ លង ១០ 

នថ្ៃនៅ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូ ិសសគគិយ(បាចិថតិយ) ។  

ក្នុងព្រនយាគននាេះ គរបីព្ជារដនូចនេះ ៖  

 ក្យថា អក្ខលចីវរ ំគឺចីវរក្នុងកាលខុស បា ដល់ ចីវរ៦ 

ព្រនភទ្ រីក្ាំនណ្ើ ថ គឺ៖ 

១. ញ្ខារំ   សាំរក្ន ើ   

២. ក្បាសិកំ្   ក្រាស  

៣. ញ្ក្ខញ្សយយំ   សូព្ថ  

៤. ក្រពលំ   នរាម្សថវ  
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៥. សាណំ្   សាំរក្នធម  

 ិង ៦. ភសគ ំ   វថេុ ៥ ោយគាន ,  

ក៏្សាំរថ់ចីវរទាំង ៦ ព្រនភទ្ន េះ ចដលជាចីវរអ្ នុោម្ 

(ដល់ចីវរទាំង ៦ ននាេះ) គឺ ទុ្កូ្លំ សាំរថ់សាំរក្ន ើ  បដ្េ ុណ្ណ ំ  

សាំរថ់នរាម្សថវ ញ្សាោរបដ្តំ សាំរថ់នសាមារ ចីនបដ្ត ំ សាំរថ់ 

ព្រនទ្សចិ  ឥទ្ធិ ជំ សាំរថ់នក្ើថនោយឫទ្ធិ  ិង ញ្ទ្វទិ្នន ំ សាំរថ់ 

ចដលនទ្វត្តថាវ យឱ្យ ។ រោត សាំរថ់ទាំងននាេះ សាំរថ់សាំរក្ន ើ  

អ្ នុោម្ចូលសាំរថ់សាំរក្នធម នព្ េះសនព្ម្ចនោយព្ក្នៅ ។ 

សាំរថ់ទាំង ៣ មា សាំរថ់នរាម្សថវជានដើម្ អ្ នុោម្ចូលសាំរថ់ 

សូព្ថ នព្ េះសនព្ម្ចនោយអ្ាំនបាេះចដលនគនធវើអ្ាំរីរកួ្សថវលអថិៗ  

សាំរថ់រីរមា សាំរថ់សនព្ម្ចនោយឫទ្ធិជានដើម្ អ្ នុោម្ចូល 

សាំរថ់ទាំង ៦ មា សាំរថ់សម្បក្ន ើជានដើម្ នព្ េះជាសាំរថ់ 

ោមួ្យ រោត សាំរថ់ទាំង ៦ ននាេះ ។ អ្កាលចវីរោមួ្យ 

រោត ចីវរទាំង ៦ ន េះ។  

 វ ិិចឆ័យក្នុង ក្យថា វិក្បបនរធិដ្ឋឋ នំ ន េះ គរបីព្ជារ 

ដនូចនេះ៖ ក៏្អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារចីវរចដលគួរដល់ការវកិ្រប 
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 ិងចីវរចដលគួរដល់ការអ្ធិោា  យា៉ា ងន េះ ។ ន េះជាបាលកី្នុង 

នសចក្តីននាេះ អនុជានារិ ភិក្ាញ្វ អាយាញ្រន អដ្ឋសគុលំ 

សុគ្តសគុញ្លន ចតុរសគុលវិតថ តំ បចឆិរចីវរ ំ វិក្ញ្បបតំុ 
17

 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ថថាគថអ្ ញុ្ញញ ថឱ្យភិក្ខុវកិ្របចីវរយា៉ា ងថូច 

រាំផ្ថុ រនោត យព្ថឹម្ ៨ លាបន រ់ ទ្ទ្ឹងព្ថឹម្ ៤ លាបន រ់ នោយលាបន រ់ 

ព្រេះសុគថ ។ គឺ រនោត យ ២ ចាំអាម្ ទ្ទ្ឹង ១ ចាំអាម្ ររស់ 

ម្ជឈិម្រុរស ។  

       ការវកិ្របមា រីរយា៉ា ងគឺ ការវកិ្របចាំន េះមុ្ខ ១ ការវកិ្រប 

ក្ាំបាាំងមុ្ខ ១ ។ សួរថា (វកិ្របទាំងននាេះ) នថើដចូនម្តច ?  

ភិក្ខុគរបីន ល ក្យថា ឥរំ ចីវរ ំ តុយហំ  វិក្ញ្បបរិ ខ្ុាំ 

ក្រោុវកិ្របចីវរន េះដល់នោក្, ន េះនឈាម េះថា វកិ្របចាំន េះមុ្ខ 

ភិក្ខុគរបីន លថា រយហំ  សនតកំ្ បរិភុញ្ជ វា វិសសញ្ជជហិ វា 

យថាបចចយំ វា ក្ញ្រាហីតិ ឯក្សស សនតិញ្ក្ ឥរំ ចីវរ ំ តិសសសស 

ភិក្ា ុញ្នា វិក្ញ្បបរិ ខ្ុាំវកិ្របចីវរន េះ ចាំន េះភិក្ខុថិសសៈក្នុងសាំោក់្ 

រុគគលមាន ក់្ថា នោក្ចូរនព្រើព្បាស់ ចូរលេះរង ់ ចូរនធវើឱ្យសម្គួរ 

ដល់រចច័យ វូចីវរជាររស់ខ្ុាំ, ន េះជាវកិ្របចាំន េះមុ្ខដនទ្នទ្ៀថ ។  

                                                           
17 

 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៨ ទ្ាំរ័រ ១៤៣ 



                                     ិសសគគិយ ិនទ្េសវណ្ណ នា                             94 

 

ភិក្ខុននាេះគរបីន លថា តិសសសស ភិក្ា ុញ្នា សនតកំ្ 

បរិភុញ្ជ វា វិសសញ្ជជហិ វា យថាបចចយំ វា ក្ញ្រាហិ 

នោក្ចូរនព្រើព្បាស់ក្តី ចូរលេះរងក់្តី ចូរនធវើឱ្យសម្គួរដល់រចច័យក្តី 

 វូចីវរជាររស់ភិក្ខុថិសសៈចុេះ ន ើយន លថា ឥរំ ចីវរ ំ តុយហំ  

វិក្បបនោថ យ ទ្រមិ  ខ្ុាំឱ្យចីវរន េះដល់នោក្នដើម្បីវកិ្រប, ភិក្ខុននាេះ 

គរបីសួរភិក្ខុ(នព្ៅន េះ)ថា ញ្ក្ខ ញ្ត រិញ្ោត  វា សនេិញ្ដ្ឋឋ  វា 

សរភញ្ោត  វា  អ្នក្ោជាមិ្ព្ថ ឬមិ្ព្ថលាបល រ់សាគ ល់គាន ម្តងមាា ល ឬ 

មិ្ព្ថរមួ្រស់នៅជាមួ្យគាន ររស់នោក្ ? ភិក្ខុដនទ្នព្ៅរីភិក្ខុននាេះ 

គរបីន លថា តិញ្សោ ភិក្ា ុ ភិក្ខុនឈាម េះថិសសៈ ន ើយគរបីន ល 

នទ្ៀថថា អហំ តិសសសស ភិក្ា ុញ្នា ទ្រមិ  ខ្ុាំឱ្យដល់ភិក្ខុថិសសៈ ដនូចនេះ 

នឈាម េះថា វកិ្របក្ាំបាាំងមុ្ខ ។  

កាលន ល ក្យថា តិសសសស ភិក្ា ុញ្នា សនតកំ្ បរិភុញ្ជ 

វា វិសសញ្ជជហិ វា យថាបចចយំ វា ក្ញ្រាហិ នោក្ចូរនព្រើព្បាស់ក្តី 

ចូរលេះរងក់្តី ចូរនធវើឱ្យសម្គួរដល់រចច័យក្តី  វូចីវរជាររស់ថិសស 

ភិក្ខុចុេះ រចម្ងបា នឈាម េះថា ការដក្ ។  

ចាំន េះចីវរនព្ចើ ព្ថវូន លថា ឥោនិ ចីវរទាំងឡាយន េះ 

មួ្យនទ្ៀថ នរើចីវរមិ្ នៅក្នុង ថេបាសព្ថវូន លថា ឯតំ ចីវរ ុ េះ 
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ឬថា ឯោនិ ចីវរទាំងឡាយ ុ េះ (ក៏្នសចក្តីសាំខា ់ក្នុងទ្ីន េះ) គឺភិក្ខុ 

មិ្ នធវើន ើយ វូវកិ្របយា៉ា ងននាេះ ។  

        ក៏្ឯព្រមាណ្ន នព្ថចីវរចដលថូចជាងចីវរព្រេះសុគថ នោយ 

ក្ាំណ្ថ់យា៉ា ងឧព្ក្ិដា នទ្ើរគួរ, សងាដ ិ (ព្រមាណ្ននាេះឯង) នោយ 

ក្ាំណ្ថ់យា៉ា ងទរ, ចាំន េះឧថតរាសងគៈ (ចីររ) រនោត យ ៥ 

 ថេកាត រ់(៥គក់្), ទ្ទ្ឹង ៣  ថេកាត រ់ (៣ គក់្), អ្ តរវាសក្ៈ 

(សបង)់រនោត យ ៥  ថេកាត រ់ (៥ គក់្), ទ្ទ្ឹង សូម្បី ២  ថេ ឬ 

២  ថេក្ លេះ ក៏្គួរ ។ នព្ថចីវរចដលនលើស ឬខវេះចាក្ព្រមាណ្ 

ចដលន លន ើយ គរបីអ្ធិោា  ជាសាំរថ់ររកិាខ រ ។  

          គរបីព្ជារការអ្ធោិា  ចីវរមា រីរយា៉ា ង គឺ  អ្ធិោា  នោយ 

កាយ ១ អ្ធិោា  នោយវាចា ១ ។ ភិក្ខុកាលអ្ធិោា  នព្ថចីវរព្ថវូ 

ព្ជលក់្ ឱ្យក្របរិ េុ (យក្វថេុមា រណ៌្នមម ជានដើម្ ម្ក្វងឱ់្យជា 

នព្គឿងសាំគាល់ចីវរ) ន ើយដក្សងាដចិាស់ថា ឥរំ សសាដឹ្ 

បចច ុទ្ធ រារិ អាត្តម អ្ញដក្សងាដនិ េះ! រចួយក្នដចារ់សងាដថិ្ម ី

នធវើអានភាគចិថតថា ឥរំ សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាត្តម អ្ញអ្ធិោា   

សងាដនិ េះ! កាលនធវើនោយកាយវកិារអ្ធិោា  នោយកាយ 

យា៉ា ងន េះ នឈាម េះថា ការអ្ធិោា  នោយកាយ ។ ចាំន េះការ 

អ្ធិោា  នោយកាយន េះ (នរើ) ភិក្ខុមិ្ រ៉ាេះ ល់នព្ថចីវរននាេះ 

នោយសររីាវយវៈោមួ្យនទ្ មិ្ គួរន ើយ ។ 
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រនញ្ចញវចីនភទ្ចាំន េះចីវរននាេះ គរបីន លអ្ធិោា   

នោយវាចា, នរើសងាដនិៅក្នុង ថេបាសព្ថវូន លថា ឥរំ 

សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាត្តម អ្ញអ្ធិោា  សងាដនិ េះ! ព្រសិ នរើ 

មិ្ នៅក្នុង ថេបាសនទ្ គរបីក្ាំណ្ថ់ក្ច លងចដលទ្ុក្ោក់្ន ើយ 

រនញ្ចញវាចាថា ឯតំ សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាត្តម អ្ញអ្ធិោា   

សងាដ ិុ េះ!, ចាំន េះឧថតរាសងគៈ  ិងអ្ តរវាសក្ៈ ក៏្ ័យ ុ េះឯង ។ 

ររកិាខ រទាំងរងួមា នព្ថចីវរជានដើម្ ភិក្ខុសូម្បីព្រមូ្លទ្ុក្ក្នុង 

ក្ច លងចថមួ្យ ន ើយអ្ធិោា  ថា ឥោនិ ចីវរានិ បរិក្ខា រញ្ចាឡានិ 

អធិដ្ឋឋ រិ អាត្តម អ្ញអ្ធិោា   វូចីវរទាំងឡាយន េះ ឱ្យជាសាំរថ់ 

ររកិាខ រ ដនូចនេះ ក៏្គួរចដរ ។ ក៏្នសចក្តី(សាំខា ់ទ្ីន េះ) គឺ ភិក្ខុមិ្  

នធវើការអ្ធិោា  យា៉ា ងននាេះនទ្ ។  

  ក្យថា ទ្សាហំ ចព្រថា ១០ នថ្ៃ ។  ក្យថា អតិោញ្បតិ 

គឺឱ្យក្ លង ួសនៅ ។  ក្យថា តសស គឺភិក្ខុននាេះ ។ ក្រិយិាលេះ 

គឺគួរលេះ នឈាម េះថា និសសគ្គិយ ។  ក្យន េះ ជានឈាម េះវ ិ័យក្ម្ម 

ចដលភិក្ខុព្ថវូនធវើក្នុងចាំចណ្ក្ខាងនដើម្, ររស់គួរលេះមា ដល់ភិក្ខុ 

ននាេះ ដនូចាន េះ ភិក្ខុននាេះ នទ្ើរនឈាម េះថា និសសគ្គិយ មា ររស់គួរ 

ចថលេះនចញ ។   

 សួរថា  ិសសគគិយននាេះ ជាអារថតិអ្វ ី ?  

 ន្លើយថា  ិសសគគិយននាេះ ជាអារថតិបាចិថតិយ  



97                            មូ្លសិកាខ  ដកីា                                         
 

 ន េះជានសចក្តីសនងខរក្នុង ក្យ ុ េះ គឺ អារថតិបាចិថតិយ 

មួ្យអ្ន លើនោយវ ិ័យក្ម្ម គឺការលេះ គរបីមា  នព្ េះទ្ុក្ឱ្យក្ លង 

 ួសកាលក្ាំណ្ថ់ននាេះនៅ ។ ក៏្ឯចីវរន េះននាេះ នក្ើថន ើងន ើយ 

ក្នុងនថ្ៃោ អ្រណុ្រេះោន ចីវរននាេះ អ្រណុ្ននាេះអាព្ស័យ 

ន ើយ វូនថ្ៃចដលចីវរនក្ើថន ើង, នព្ េះន ថុននាេះ ចីវរព្ថវូក្ លង 

១០ នថ្ៃ ក្នុងកាលអ្រណុ្នថ្ៃទ្ី ១១ រេះន ើង ។  

 ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៥ ន េះគឺ ៖   

១. ចីវរសស អតត ញ្នា សនតក្ោ  ចីវរជាររស់ខលួ  

២. ជាតិបបោណ្យុតតោ      ចីវរព្ថឹម្ព្ថវូត្តម្ជាថិ  ិងព្រមាណ្  

៣. ឆិននបលិញ្ព្វធភាញ្វា   ភិក្ខុមា រលនិ ធោច់ន ើយ  

៤. អតិញ្រក្ចីវរោ   ជាអ្ថិនរក្ចីវរ  

៥. ទ្សាហាតិក្េញ្ោ   ទ្ុក្ក្ លង ១០ នថ្ៃ ។  

ែឋមកឋិនសិោខ ែទ្ េែ់ 

ទុតិយកឋិនសិក្ខា ប្ទ 

 ១៨. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងសិកាខ រទ្ទ្ី ២ នោក្ 

អាចារយក៏្ព្បាររធ ក្យជានដើម្ថា ភិក្ាសុរមតិយា ដនូចនេះ ។ 

ព្ថវូនចេះសម្ព ធដចូន េះ ៖  
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ញ្យា ភិក្ា ុសរម ុតឹ វញ្ជជោា  ក្ខលញ្ច វិនា អធិដ្ឋិ តំ តិចីវរ ំ

ឯក្ខហំ អតិក្េោញ្បតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្ខុោ 

នវៀរទ្ុក្ចថភិក្ខុចដលសងឃស មថ ឬនវៀរទ្ុក្ចថមា កាលនចញ រចួ 

ញុាាំងនព្ថចីវរចដលបា អ្ធិោា  ន ើយឱ្យក្ លងមួ្យនថ្ៃ ភិក្ខុននាេះ 

ព្ថវូអារថតិ ិសសគគិយបាចិថតិយ ។  

ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា ភិក្ាសុរមតិយាញ្ោព្ត នសចក្តីថា 

សងឃចថងឱ្យសម្មថិ នដើម្បីនៅព្បាសចាក្នព្ថចីវរោ ដល់ភិក្ខុ 

 ឺ, នវៀរចលងសម្មថិននាេះនចញ ។  ក្យថា តិចីវររធិដ្ឋិ តំ 

ជាទ្ុថិយាវភិថតិចុេះក្នុងអ្ថេន ថថិយាវភិថតិ នសចក្តីថា ភិក្ខញុុាាំងចីវរ 

ោមួ្យ រោត ចីវរមា សងាដជិានដើម្ចដលបា អ្ធិោា  ន ើយ 

ត្តម្ ័យន ការអ្ធិោា  នព្ថចីវរននាេះ ។  ក្យថា ឯក្ខហំ មួ្យនថ្ៃ 

គឺមួ្យយរ់ ។  ក្យថា អតិោញ្បតិ គឺនៅព្បាស នសចក្តីថា 

មិ្ ព្រក្រចីវរនៅន ើយ ។ អ្ធិរាយថា ភិក្ខុចដលមិ្ បា  

សម្មថិរីសងឃននាេះ កាលនៅព្បាសចាក្នព្ថចីវរ សូម្បីអ្ស់មួ្យ 

រាព្ថី ព្ថវូ ិសសគគិយបាចិថតិយ ។ រីរ ក្យថា សរយំ វិនា 

គឺនវៀរទ្ុក្ចថចីវរកាល ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៤ ន េះគឺ ៖  

១. អធិដ្ឋិតចីវរោ   ចីវរចដលបា អ្ធិោា  ន ើយ 

២. អនតថតក្ឋិនោ  ភិក្ខុមិ្ បា ព្កាលក្ឋិ  
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៣. អលទ្ធ សរម ុតិោ មិ្ បា សម្មថិ 

៤. រតតិ វិបបវាញ្សា  នៅព្បាសចាក្រាព្ថី ។  

ទ្តិុយកឋិនសិោខ ែទ្ េែ់ 

បុ្ោណចីវរសិក្ខា ប្ទ 

 ១៩. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងរុរាណ្ចីវរសិកាខ រទ្ នោក្ 

អាចារយក៏្ព្បាររធ ក្យជានដើម្ថា អញោ តិក្ខ ។  

មា នសចក្តីថា រោត រទ្ទាំងននាេះ  ក្យថា អញោ តិក្ខ 

បា ដល់ ភិក្ខុ ីមិ្ ចម្ ជាញាថិ ដចូក្នុងព្រនយាគទាំងឡាយមា  

ព្រនយាគថា បដិ្សង្កា  ញ្យានិញ្សា គរបីរិចារោនោយឧបាយ 

ន ព្បាជ្ា ជានដើម្ អ្ធិរាយថា ភិក្ខុ ីមិ្ ចម្ ជាញាថិ គឺមិ្  

ជារ់ទក់្ទ្ងនោយការ ក់្រ័ ធនោយមាត្ត (មាថុសម្ព ធ) នោយ 

ការ ក់្រ័ ធនោយរិត្ត (រិថុសម្ព ធ) ទល់ចថនសាេះ ។  ក្យថា 

ភិក្ានិុយា គឺ ក្តសតីចដលបា ឧរសម្បទនោយអ្ដាវាចិក្ក្ម្ម ។ 

 ក្យថា អាញ្ក្ខដ្ឋញ្បតិ គឺ ឱ្យនបាក្គក់្ ។  ក្យថា តំ គឺ គរបីជា 

 ិសសគគិយបាចិថតិយ ។  

 ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៣ ន េះគឺ ៖ 

១. បុរាណ្ចីវរោ ជាចីវរចាស់ 
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២. ឧបចាញ្រ ឋោា  អញោ តិក្ខយ ភិក្ា ុនិយា អាណ្ឌបនំ 

 រនៅក្នុងឧរចារៈ រងាគ រ់ភិក្ខុ ី មិ្ ចម្ ជាញាថិ 

៣. តសោ ញ្ធាវនាទី្និ  ភិក្ខុ ីននាេះនធវើក្ិចចមា ការោងជានដើម្។  

ែុោណេីវ សិោខ ែទ្ េែ់ 

ចីវរប្បដិគ្គហណសិក្ខា ប្ទ 

          ២០. រីររទ្ថា កិ្ញ្ចិ រូលកំ្ គឺនាាំម្ក្ វូវថេុអ្វ ីថិចថួចជាថ្នូរ។ 

 ក្យថា ចីវរាោញ្ន នសចក្តីថា កា ់យក្ វូចីវរ គឺ ទ្ទ្ួលចីវរ ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៣ ន េះគឺ៖ 

១. វិក្បបនូបគ្ចីវរោ  ចីវរគួរដល់ការវកិ្រប 

២. បារិវតតក្ខភាញ្វា មិ្ មា អ្វីថិចថួចជាថ្នូរ 

៣. អញោ តិក្ខយ ហតថញ្ោ គ្ហណំ្ កា ់យក្អ្ាំរីនដនាងភិក្ខុ  ី

មិ្ ចម្ ជាញាថិ ។  

េីវ ែបដ្គិគហណសិោខ ែទ្ េែ់ 

អញោ តកវិញ្ោ តតិ សិក្ខា ប្ទ 

 ២១.  ក្យថា អបបវារិតំ នសចក្តីថា នសចក្តីព្បាថាន  

ចដលនគព្បាថាន ន ើយ នសចក្តីគារ់ចិថតចដលនក្ើថន ើងន ើយ 

នោយ ក្យថា ររិព្ថនោក្ដច៏នព្ម្ើ  នោក្មាច ស់ព្ថវូការ 

នោយវថេុោ សូម្នោក្មាច ស់ព្បារ់ម្ក្ចុេះ! គឺនគមិ្ បា នលើក្ 
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ឱ្យនទ្ ដចូននាេះ នទ្ើរនឈាម េះថា នគមិ្ បា រវារោ ។  ក្យថា 

វិញោ ញ្បនតសស ចព្រថា កាលសូម្ ។  ក្យថា អញ្ោព្ត សរយា 

គឺនលើក្ទ្ុក្ចថកាលចដលចីវរវនិាសបាថ់ ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៤ ន េះគឺ ៖  

១. វិក្បបនូបគ្ចីវរោ ចីវរគួរដល់ការវកិ្រប 

២. សរយាភាញ្វា មិ្ មា សម័្យ 

៣. អញោ តក្វិញ្ោតតិ  សូម្ជ មិ្ ចម្ ជាញាថិ 

៤. ោយ ច បដិ្លាញ្ភា  បា ម្ក្នោយការសូម្ននាេះ ។  

អញោ តកវញិ្ោតតិសិោខ ែទ្ េែ់ 

របិូ្យប្បដិគ្គហណសិក្ខា ប្ទ 

 ២២.  ក្យថា រជតំ ចព្រថា ព្បាក់្ ។  ក្យថា ជាតរូបំ 

ចព្រថា មាស ។  ក្យថា ោសកំ្ បា ដល់ នោ មាសក្ៈ 

ទរមុាសក្ៈ  ិងជថុមាសក្ៈ ។ រោត មាសក្ៈទាំង ៣ យា៉ា ងននាេះ 

មាសក្ៈនធវើនោយនោ លាបថុមា សាព  ់ជានដើម្ នឈាម េះថា 

នោ មាសក្ៈ ។ មាសក្ៈចដលនគឆាល ក់្នធវើជាររូនោយន ើ  

មា ខលឹម្ ឬនោយរ េេះឫសសី នោយនហាចនៅសូម្បីនោយសលឹក្ 

នត្តន ថ នឈាម េះថា ទរមុាសក្ៈ ។ មាសក្ៈចដលនគសូ នធវើឱ្យជាររូ 

ន ើង នោយអាចម៍្លក័្ត ឬនោយជរ័ន ើ  នឈាម េះថា ជថុមាសក្ៈ 
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ក្ហារណ្ៈសនព្ម្ចនោយមាសក្តី សនព្ម្ចនោយព្បាក់្ក្តី 

ក្ហារណ្ៈព្រព្ក្ថីធម្មត្តក្តី នឈាម េះថា ក្ហាបណ្ៈ ។  ក្យថា 

គ្ញ្ណ្ហ យយ នសចក្តីថា ភិក្ខុន ើញព្ទ្រយចដលនគឱ្យនដើម្បី 

ព្រនយាជ ៍ដល់ខលួ ឯងក្តី ព្ទ្រយចដលគាម  នគរក្ា សេិថនៅក្នុងទ្ី 

ោមួ្យក្តី ន ើយក៏្កា ់យក្នោយខលួ ឯង ។  ក្យថា 

គ្ណ្ឌហ ញ្បយយ គឺ រងាគ រ់អ្នក្ដនទ្ឱ្យកា ់យក្ព្ទ្រយននាេះឯង ។ 

 ក្យថា និសសគ្គិ  នសចក្តីថា ភិក្ខុនធវើក្ិចចោមួ្យ រោត ក្ិចចមា  

ទ្ទ្ួលខលួ ឯងជានដើម្ ព្ថវូ សិសគគិយារថតិនោយរារ់វថេុ ក្នុងរងវចិ 

ចដលចងទ្ុក្មិ្ ថឹង គឺធរូៗ ។  ក្យថា សាទិ្ញ្យយយ វា 

នសចក្តីថា ភិក្ខុមិ្ បា ទ្ទ្ួលនោយកាយ ិងវាចានទ្ ចថទ្ទ្ួល 

នោយចិថត ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៣ ន េះគឺ ៖ 

១. ជាតរូបរជតភាញ្វា ព្ទ្រយជាមាស ិងព្បាក់្ 

២. អតត ុញ្ទ្េ សិក្ោ ព្ទ្រយននាេះជាចាំន េះខលួ  

៣. គ្ហណ្ឌទី្សុ អញ្ោតរភាញ្វា រោត ក្ិចចមា ទ្ទ្ួលខលួ ឯង 

ជានដើម្ ក្ិចចោមួ្យ ។  

 ែិូយែបដ្គិគហណសិោខ ែទ្ េែ់ 
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របិូ្យប្រវិតតនសិក្ខា ប្ទ 

 ២៣. រជោទិ្ចតុរាិធំ អក្បបិយំ ក្បបិញ្យនាបិ 

បរិវញ្តតយយ សហធរមិ ញ្ក្ ឋញ្បោា  និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្ខុផ្ទល ស់រតូរ 

 វូអ្ក្របិយវថេុ ៤ ព្រនភទ្ មា មាសជានដើម្ សូម្បីនោយ 

ក្របិយវថេុក៏្នោយ ព្ថវូ ិសសគគិយបាចិថតិយ នលើក្ចលងចថដរូ ជា 

មួ្យរកួ្ស ធម្មិក្ ។  

 ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា អក្បបយំិ គឺ  វូវថេុជាអ្ក្របិយ។ 

 ក្យថា ក្បបញិ្យន គ ឺ នោយវថេុជាក្របិយ ។  ក្យថា 

សហធរមិញ្ក្ បា ដល់ រកួ្ស ធម្មិក្ទាំង ៥ ន លគឺ ភិក្ខុ ភិក្ខុ ី 

សាម្នណ្រ សាម្នណ្រ ី ិងសិក្ខមានា ។  

ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ២ ន េះគឺ ៖  

១. រូបិយភាញ្វា  ជាររិូយវថេុ  

២. បរិវតត នំ  ផ្ទល ស់រតូរគាន  ។  

 ែិូយែ វិតតនសិោខ ែទ្ េែ់ 

ប្ឋមប្តតសិក្ខា ប្ទ 

២៤. គរបីព្ជារនសចក្តី(សាំខា ់ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ)ថា៖ ភិក្ខុមិ្  

បា នធវើការវកិ្របនោយ ័យមា  ័យជានដើម្ថា ឥរំ បតត ំ  តុយហ ំ  

វិក្ញ្បបរិ ខ្ុាំវកិ្របបាព្ថន េះដល់នោក្!  ិងមិ្ បា អ្ធិោា   
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នោយ ័យមា  ័យជានដើម្ថា ឥរំ បតត ំ  អធិដ្ឋឋ រិ ខ្ុាំអ្ធិោា  បាព្ថ 

ន េះ! ដនូចនេះ ។ 

ន េះជានសចក្តីវ ិិចឆ័យក្នុង ក្យថា បោណិ្កំ្ ន េះ ៖  

 គរបីយក្អ្ងារព្សវូសាលចីាស់ចដលមិ្ បាក់្ គឺនគរុក្ 

បា សាអ ថលអចាំ  ួ ២ នា ិ ម្គធៈ ន ើយយក្នៅចម្អិ ជាបាយ 

មិ្ ជាថ់ទ្ឹក្សាអ ថលអ កុ្ាំឱ្យព្ជាយនរក្ កុ្ាំឱ្យព្សយួនរក្ ឱ្យដចូជា 

គាំ រផ្ទា ម្លិេះព្ក្រុាំក្នុងឆាន ាំងនោយអ្ងារននាេះ ន ើយោក់្ចុេះក្នុងបាព្ថ 

ទាំងអ្ស់ក្ុាំឱ្យសល់ ន ើយោក់្ចថ្ម្ វូសម្លសចណ្ត ក្បាយចដល 

នគផ្សាំនោយនព្គឿងផ្សាំទាំងរងួ មិ្ ខារ់នរក្មិ្ រាវនរក្ ចដលជ  

អាចនាាំនៅនោយនដបា  ព្រមាណ្ជាចាំចណ្ក្ទ្ី ៤ ន បាយននាេះ 

រនាេ រ់រីននាេះនៅ គរបីោក់្ម្ាូរនព្ក្ៀម្មា ព្ថីសាច់ជានដើម្ ឱ្យ 

លមម្ ឹងរាំ ថូបាយមុ្  រ ូថដល់លមម្សម្គួរដល់រាំ ថូបាយ ។ 

ចាំចណ្ក្ទ្ឹក្នោេះថាល  នព្រង ទ្ឹក្នោេះជរូ ទ្ឹក្នោេះរាវ  ិងទ្ឹក្ 

ព្ជលក់្ជានដើម្ មិ្ គួររារ់ ។ រិ ចម្  ទ្ឹក្នោេះថាល ជានដើម្ននាេះ 

មា គថិដចូបាយននាេះឯង មិ្ អាចនដើម្បីរ េយចុេះ ឬរច េម្ន ើង 

នទ្ ។ សូម្បីររស់ទាំងរងួននាេះ ចដលនគោក់្ន ើយយា៉ា ងននាេះ 

រចម្ងត្តាំងនៅនសមើសាន ម្គាំ សូខាងនព្កាម្ក្ោត រ់មាថ់បាព្ថ  ិង 

 ល់ព្ថវូខាងនព្កាម្ន អ្ាំនបាេះ ឬចាំចណ្ក្ថូចៗចដលធលុេះនោយ 

អ្ាំនបាេះ ឬរាំចណ្ក្ថូចៗ បាព្ថន េះ នឈាម េះថា បាព្ថខាន ថធាំ នរើ 

ក្ លងសាន ម្គាំ សូននាេះ ន ើយក្ាំរងុន ើងនៅ បាព្ថន េះ នឈាម េះថា 
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បាព្ថខាន ថធាំយា៉ា ងថូច ។ នរើមិ្ ដល់សាន ម្គាំ សូននាេះ ព្សក្ចុេះនៅ 

ខាងក្នុងរ៉ាុនោណ េះ បាព្ថន េះ នឈាម េះថា បាព្ថខាន ថធាំយា៉ា ងធាំ ។ 

ព្រមាណ្ ក់្ក្ោត លបាព្ថខាន ថធាំ នឈាម េះថា បាព្ថខាន ថក្ោត ល 

ព្រមាណ្ ក់្ក្ោត លបាព្ថខាន ថក្ោត ល នឈាម េះថា បាព្ថខាន ថ 

ថូច។ អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារព្រនភទ្សូម្បីន បាព្ថទាំងឡាយននាេះ 

ត្តម្ ័យចដលន លន ើយននាេះឯង ។ រោត បាព្ថទាំង ៩ 

យា៉ា ងននាេះ បាព្ថរីរគឺបាព្ថខាន ថធាំយា៉ា ងធាំ ១ បាព្ថខាន ថថចូយា៉ា ងថូច 

១ មិ្ ចម្ ជាបាព្ថនោយព្រការដនូចនេះ ។ បាព្ថព្រក្រនោយ 

ព្រមាណ្យា៉ា ងន េះគឺ បាព្ថ ៧ ដន៏សស នឈាម េះថា ព្រក្រនោយ 

ព្រមាណ្ តំ បោណិ្កំ្ បាព្ថចដលព្រក្រនោយព្រមាណ្ននាេះ 

(ចដលនោក្ព្បាថាន យក្ក្នុងទ្ីន េះ) ។  ក្យថា បតតំ គឺ បាព្ថទាំង 

៧ ោមួ្យ ។ សិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៥ ន េះ គឺ ៖  

១. បតតសស អតត ញ្នា សនតក្ោ បាព្ថជាររស់ខលួ  

២. បោណ្យុតតោ ជាបាព្ថព្រក្រនោយព្រមាណ្ 

៣. អធិដ្ឋឋ នូបគ្ោ ជាបាព្ថចដលគួរអ្ធិោា   

៤. អតិញ្រក្បតតោ ជាអ្ថិនរក្បាព្ថ 

៥. ទ្សាហាតិក្េញ្ោ  ក្ លង ួស ១០ នថ្ៃ ។  

ែឋមែតតសិោខ ែទ្  េែ់ 
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ឩនប្ញ្ច ពនធនសិក្ខា ប្ទ 

  ២៥. គរបីព្ជារសម្ព ធដនូចនេះ ៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ បញ្ចរនធនញ្ោ ឩនបញ្តត  សតិ បរ ំបន នវ ំបតត ំ 

វិញោ ញ្បតិ តសសបិ ភិក្ា ុញ្នា និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្ខុោ កាលនៅ 

មា បាព្ថខវេះចាំណ្ងព្បាាំនៅន ើយព្សារ់ចថសូម្បាព្ថថ្មដីនទ្នទ្ៀថ 

សូម្បីភិក្ខុននាេះ ក៏្ព្ថវូ ិសសគគិយចដរ ។ ក្នុងព្រនយាគននាេះ 

 ក្យថា បរ ំចព្រថា ដនទ្, នសមើគាន  ឹង ក្យថា នវ ំបតត ំ បាព្ថថ្ម ី។  

សិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៤ ន េះគឺ ៖ 

១. អធិដ្ឋឋ នូបគ្បតតសស ឩនបញ្ចរនធនោ បាព្ថមា ចាំណ្ង ៥ 

មិ្ ទ ់ព្គរ់ 

២. អតត ុញ្ទ្េ សិក្ោ បាព្ថចាំន េះជាររស់ខលួ  

៣. ក្តវិញ្ោតតិ   នចញមាថ់សុាំ 

៤. ោយ ច បដិ្លាញ្ភា  បា ម្ក្នោយការសុាំននាេះ ។  

ឩនែញ្ចពនធនសិោខ ែទ្ េែ់ 
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មេសជជវិធ្លនសិក្ខា ប្ទ 

         ២៦. គរបីព្ជារ(វ ិិចឆ័យក្នុងនភសជជវលិាប សិកាខ រទ្)ដនូចនេះ ៖  

ញ្យា សបបិញ្តលាទិ្កំ្ បន ញ្ភសជជំ បដិ្គ្គញ្ហោា  

សោត ហបររំ សននិធិក្ខរកំ្ ភុញ្ជញ្នាត  សោត ហំ អតិក្ខេ ញ្រតិ តសស 

និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ កាលទ្ទ្ួលនភសជជៈមា  

ទ្ឹក្នោេះថាល   ងិនព្រងជានដើម្ ទ្ុក្ឱ្យក្ លង ៧ នថ្ៃនៅ ន ើយ 

ររនិភាគនភសជជៈជាស និធិការក្ៈ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូជា ិសសគគិយ ។  

ក្នុងព្រនយាគននាេះ អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារដនូចនេះ ៖ សរេថា 

អាទិ្ ក្នុង ក្យថា សបបញិ្តលាទិ្កំ្ នោក្អាចារយចថងសនក្តងាគ េះ 

យក្ទ្ឹក្នោេះខារ់ ទ្ឹក្ ម ុាំ  សារអ្ាំនៅផ្ងចដរ ។  

ក្នុងនភសជជៈ ៥ យា៉ា ងននាេះ អ្នក្សិក្ាគរបីសាគ ល់ដចូន េះ៖ 

ទ្ឹក្នោេះថាល ន សថវព្មឹ្គទាំងឡាយមា នគាជានដើម្ នឈាម េះថា 

សបប,ិ សាច់ន សថវទាំងឡាយោសម្គួរ សរបិ (ទ្ឹក្នោេះថាល ) 

ន សថវទាំងននាេះ ក៏្គួរចដរ, ចាំន េះនវនីតំ ទ្ឹក្នោេះខារ់ក៏្ដចូគាន ។  

នព្រងចដលនក្ើថអ្ាំរីព្គារ់នសព ព្សគាំ លាុងចខ្រ  ិងខាល ញ់ជានដើម្ 

នឈាម េះថា ញ្តលំ ។ ទ្ឹក្ចផ្អម្ចដលនក្ើថនចញរីនម្ ម ុាំ នឹងឯង 

នឈាម េះថា រធុ ។ ទ្ឹក្អាព្ស័យន នដើម្អ្ាំនៅ នឈាម េះថា ទ្ឹក្អ្ាំនៅ, 

ក៏្ឯរសចដលនក្ើថអ្ាំរីនដើម្អ្ាំនៅ សូម្បីទាំងរងួចដលមិ្ បា  
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រាំងាស់ក្តី រ ាំងាស់ព្បាសចាក្វថេុ គឺកាក្ក្តី គរបីព្ជារថា ផាណិ្តំ 

សារអ្ាំនៅ ។  

ចភសជជវិធានសិោខ ែទ្ េែ់ 

អចឆិនេនសិក្ខា ប្ទ 

 ២៧. គរបីព្ជារនយាជនាក្នងុសិកាខ រទ្ន េះ ដចូន េះ ៖  

ភិក្ា ុសស ចីវរ ំ ទ្ោា  បុន តំ ចីវរ ំ សក្សញោ យ 

អចឆិនេនតសស វា អចឆិនាេ បយញ្ោបិ វា និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្ខុកាល 

ឱ្យចីវរដល់ភិក្ខុផ្ងគាន  ន ើយដនណ្តើ ម្យក្ខលួ ឯងក្តី រុាំននាេះនសាថ 

ឱ្យនគដនណ្តើ ម្យក្ក្តី  វូចីវរននាេះ នោយសាំគាល់ថា ជាររស់ខលួ  

ព្ថវូអារថតិ ិសសគគិយបាចិថតិយ ។ ក្នុងព្រនយាគននាេះ រទ្ថា ទ្ោា  

គឺព្បាថាន ថរ វូក្ិចចទាំងឡាយ មា ការរាំនរើជានដើម្ ន ើយឱ្យ ។ 

រទ្ថា អចឆិនេនតសស នសចក្តីថា ភិក្ខុន ើញភិក្ខុននាេះ កាលមិ្ នធវើ 

ការរនព្ម្ើជានដើម្ ក៏្កា ់យក្នោយរលកាា រ ។ អចឆិនាេ បយញ្ោ 

ចាំន េះការនព្រើនគឱ្យដនណ្តើ ម្យក្ក៏្ដចូគាន  ។  

សិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៥ ន េះគឺ ៖ 

១. វិក្បបនូបគ្ចីវរោ ចីវរគរួដល់ការវកិ្រប 

២. សារំទិ្ននោ  ឱ្យនោយខលួ ឯង 

៣. សក្សញ្ោិោ  សាំគាល់ថា ជាររស់ខលួ  
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៤. ឧបសរបននោ អ្នក្ទ្ទ្ួលជាឧរសម្ប ន 

៥. ញ្ក្ខធវញ្សន អចឆិនេនំ វា អចឆិនាេ បនំ វា ដនណ្តើ ម្យក្នោយ 

ខលួ ឯងក្តី ឱ្យនគដនណ្តើ ម្យក្ក្តី នោយអ្ាំោចនសចក្តីនព្កាធ ។  

អេឆិនេនសិោខ ែទ្ េែ់ 

សុតតវិញ្ោ តតិ សិក្ខា ប្ទ 

 ២៨. គរបីព្ជារនសចក្តីរាំព្រញួ(ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ)ដនូចនេះ៖  

អបបវារិតំ អញោ តឹ គ្ហបតឹ សុតត ំ  យាចិោា  

ញាតិបបវារិញ្ត វញ្ជជោា  តនតវាញ្យហិ ចីវរ ំ វាយាញ្បនតសស 

និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្ខុកាលសុាំ (អ្ាំនបាេះ) ចាំន េះគ រថីចដល 

មិ្ បា រវារោ មិ្ ចម្ ជាញាថិ នវៀរចលងចថជ ជាញាថិ  ិង 

អ្នក្រវារោនចញ ញុាាំងជាងថម្ាញឱ្យថាញចីវរ ជា ិសសគគិយ  

ក្នុងព្រនយាគននាេះ  ក្យថា សុតត ំ បា ដល់ អ្ាំនបាេះ ៦ 

ព្រនភទ្ មា អ្ាំនបាេះសនព្ម្ចនោយសាំរក្ន ើជានដើម្ ឬអ្ាំនបាេះ 

ចដលអ្ នុោម្ចូលអ្ាំនបាេះ ៦ យា៉ា ងននាេះ ។  ក្យថា យាចិយ គ ឺ

សុាំនដើម្បីព្រនយាជ ៍ចីវរ ។  

 សិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៣ ន េះគឺ៖ 

១. ចីវរោថ យ វិញោ បិតសុតត ំ   ភិក្ខុសុាំអ្ាំនបាេះនដើម្បីព្រនយាជ ៍ចីវរ 

២. អតត ុញ្ទ្េ សិក្ោ ចាំន េះចីវរជាររស់ខលួ  
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៣. អក្បបិយតនតវាញ្យន អក្បបិយវិញ្ោតតិយា វាយាបនំ  ញុាាំង 

ជាងថម្ាញជាអ្ក្របិយ ឱ្យថាញអ្ាំនបាេះជាអ្ក្របិយវញិ្ញថតិ ។  

សុតតវិញ្ោតតិសិោខ ែទ្ េែ់ 

ប្រណិាមនសិក្ខា ប្ទ 

 ២៩. គរបីព្ជារនសចក្តីវ ិិចឆ័យ(ក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ)ដនូចនេះ៖  

ញ្យា ភិក្ា ុ សសឃសស បរិណ្តំ លាភំ ជានញ្នាត  អតត ញ្នា 

បរិណ្ឌញ្រតិ តសស និសសគ្គិ យំ សិយា ភិក្ខុោ កាលដងឹោភ 

ចដលនគរនងាអ  នៅនដើម្បីសងឃន ើយ រនងាអ  ម្ក្នដើម្បីខលួ វញិ 

ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូ ិសសគគិយបាចិថតិយ ។  

ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា ជានំ ចព្រថា កាលដងឹ ។ 

 ក្យថា លាភំ គឺ វថេុមា ចីវរជានដើម្ចដលសងឃគរបីបា  ។ 

 ក្យថា បរិណ្តំ គឺ វថេុចដលនគរនាេ រនៅនដើម្បីព្រេះសងឃ 

រ េ ់នៅនដើម្បីសងឃ នទរនៅនដើម្បីសងឃ ន ើយ រ់នៅ ។ 

 ក្យថា អតតញ្នា បរិណ្ឌញ្រតិ គឺ ភិក្ខកុាលន ល វូ ក្យមា  

 ក្យជានដើម្ថា អ្នក្ទាំងឡាយ ចូរព្រនគ ដល់អាត្តម  ដនូចនេះជា 

នដើម្ ។ នឈាម េះថា នធវើការរនងាអ  ម្ក្នដើម្បីខលួ  ។  

 សិកាខ រទ្ន េះ មា អ្ងគ ៣ ន េះគឺ ៖ 

១. សញ្សឃ បរិណ្តភាញ្វា នគរនងាអ  នៅនដើម្បីសងឃ 



111                            មូ្លសិកាខ  ដកីា                                         
 

២. តំ េោា  អតត ញ្នា បរិណ្ឌរនំ   ដងឹនសចក្តីននាេះចដរ 

ចថរនងាអ  ម្ក្នដើម្បីខលួ  

៣. បដិ្លាញ្ភា  បា ម្ក្ ។  

ែ ណិាមនសិោខ ែទ្ េែ់ 

េែ់ និសសគគិយនិចទ្េសវណណ នា 18 

                                                           
18  ក៏្ក្នុង ិសសគគិយបាចិថតិយារថតិន េះ មា សិកាខ រទ្ចាំ  ួ ៣០ គថ់ ចថងន ើង 

កា ់ឧនទ្េស គឺព្រេះភិក្ខុបាថិនមាក្ខ មា ក្នុងព្រេះវ ិយរិដក្ម្ហាវភិងគ ថថិយភាគ 

៣ ចថក្នុង ិសសគគិយ ិនទ្េសន េះ នោក្អាចារយនលើក្យក្ចថ ១៣ សិកាខ រទ្ 

រ៉ាុនោណ េះម្ក្អ្ធិរាយ គឺ ៥ សិកាខ រទ្ ក្នុងចីវរវគគ ២ សិកាខ រទ្ក្នុងនកាសិយវគគ 

 ិង ៦ សិកាខ រទ្ក្នុងរថតវគគ។ ន េះ គឺសិកាខ រទ្ ិសសគគិយទាំង ៣០, សិកាខ រទ្ 

ចដលមា ក្នុងទី្ន េះន ើយ ខ្ុាំមិ្ រ យល់នទ្ ចថ្ម្ទាំងក្ាំន ៉ា អ្ក្សរផ្ងចដរ ៖   

១. េីវ វគគ  

១. រឋម្ក្ឋិ សិកាខ រទ្ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១ 

២.ឧនទេ សិថសិកាខ រទ្  (ទុ្ថិយក្ឋិ សិកាខ រទ្) វ.ិម្ហាវ.ិ ៣ ទ្ាំរ័រទី្ ៩ 

៣. ថថិយក្ឋិ សិកាខ រទ្  សចម្តងអ្ាំរីអ្កាលចីវរ គឺចីវរចដលនក្ើថន ើង 

ក្នុងឱ្កាស ១១ ចខ រារ់ត្តាំងរីព្ថឹម្នថ្ៃ ១ នរាច ចខក្ថតិក្ នៅដល់នថ្ៃ ១៥ នក្ើថ 

ចខអ្សសុជ ន េះជាអ្កាលចីវរររស់ភិក្ខុចដលឥថបា ព្កាលក្ឋិ  ។ ឯភិក្ខុចដល 

បា ព្កាលក្ឋិ  អ្កាលចីវរមា ក្ាំណ្ថ់ ៧ ចខ រារ់ត្តាំងរីព្ថឹម្នថ្ៃ ១ នរាច ចខ 

ផ្លគុ នៅដល់នថ្ៃ ១៥ នក្ើថចខអ្សសុជ ។ ក្នុងក្ាំ ុងន េះ នរើ មា ចីវរនក្ើថ ដល់ 

ភិក្ខុ ៗ គួរទ្ទួ្លនធវើចុេះ ចថកុ្ាំទុ្ក្ឱ្យនលើស ១ ចខន ើយ ។ វ.ិម្ហាវ.ិ៣ ទ្ាំ.២៤ 

៤. រុរាណ្ចីវរសិកាខ រទ្  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រទី្ ៣២ 
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៥. ចីវររបដគិគ ណ្សិកាខ រទ្  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រទី្ ៤០ 

៦. អ្ញ្ញញ ថក្វញិ្ញថតសិិកាខ រទ្   វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រទី្ ៤៨ 

៧. ថទុ្ថតរសិិកាខ រទ្      នរើគ រថីក្តី គ រត្ត ីក្តី រវារោព្បាថាន ឱ្យភិក្ខុកា ់ 

យក្ចីវរដន៏ព្ចើ  ភិក្ខុគួរនព្ថក្អ្រ ព្ថឹម្ចថអ្ តរវាសក្ៈ (សបង់)  ិង ឧថតរាសងគៈ 

(ចីររ)រ៉ាុនោណ េះ មិ្ ព្ថវូនព្ថក្អ្រនលើសក្ាំណ្ថ់ន ើយ ។ វ.ិម្ហាវ.ិ ៣ ទ្ាំរ័រ ៥៩ 

៨. រឋម្ឧរក្ខដសិកាខ រទ្ មា នគចងទិ់្ញចីវរព្រនគ ភិក្ខុ ចថមិ្ ទ ់បា  

រវារោនទ្ ភិក្ខុឮយា៉ា ងននាេះ នោយមា ចិថតចងប់ា ចីវរលអ ក៏្នៅរងាគ រ់ថា 

លអន ើយនញាម្ចដលនញាម្ចងព់្រនគ ចីវរដល់អាត្តម  នញាម្ចូរទិ្ញចីវរចររ 

ន េះៗ ដចូន េះ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រទី្ ៦២ 

៩. ទុ្ថិយឧរក្ខដសិកាខ រទ្ ដចូសិកាខ រទ្ទី្ ៨ មុ្ ន េះចដរ ចថសិកាខ រទ្ន េះ 

មា មាច ស់ទ រីរនាក់្ ចងជ់ាវចីវរព្រនគ  នោក្ក៏្ឱ្យនគចូលលយុគាន ទិ្ញនៅ 

នព្ េះចងប់ា ចីវរលអ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រទី្ ៧០ 

១០. រាជសិកាខ រទ្  មា នគយក្លយុម្ក្រវារោភិក្ខុសព្មារ់ទិ្ញចីវរ ទុ្ក្ 

ោក់្ក្នុងនដនវយាវចចក្រ ភិក្ខុអាចថឹងទរឱ្យនគទិ្ញចីវរបា  ៣ ដងយា៉ា ងនព្ចើ  

នរើមិ្ បា អាចនៅ រនសៃៀម្បា  ៦ ដងយា៉ា ងនព្ចើ  កុ្ាំឱ្យនលើសរីននាេះ ។ 

ឯកិ្ចចចដលព្ថវូនធវើននាេះ គឺ ភិក្ខុនៅព្បារ់នោយខលួ ឯង ឬឱ្យនគនៅព្បារ់មាច ស់ 

លយុវញិ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៨០ 

២. ចោសិយវគគ 

១. នកាសិយសិកាខ រទ្ ភិក្ខុឱ្យនគនធវើស េ័ថ(សម្ពថ់ព្ទរ់អ្ងគុយ) ោយ 

នោយសូព្ថ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៨៩ 

២. សុទ្ធកា ក្សិកាខ រទ្ ភិក្ខុឱ្យនគនធវើស េ័ថោយនោយនរាម្នចៀម្នមម  

សុទ្ធ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៩២ 
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៣. នទ្វភាគសិកាខ រទ្ នរើចងឱ់្យនគនធវើស េ័ថព្ថវូនធវើោយរណ៌្គឺ យក្នរាម្ 

នចៀម្នមម សុទ្ធ ២ ភាគ, ស ១ ភាគ  ិងព្ក្ ម្ ១ ភាគ ។ វ.ិម្ហាវ.ិ៣ ទ្ាំរ័រ ៩៥ 

៤. ្រវសសសិកាខ រទ្  ភិក្ខពុ្ថវូនព្រើស េ័ថថ្មចីដលឱ្យនគនធវើរ ូថ ៦ ឆាន ាំ 

មិ្ ព្ថវូឱ្យនគនធវើនទ្ៀថន ើយ នលើក្ចលងចថភិក្ខុចដលបា សម្មថិអ្ាំរីសងឃ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១០០ 

៥.  ិសីទ្ ស េថសិកាខ រទ្ នរើភិក្ខុនធវើស េ័ថសព្មារ់ព្ទរ់អ្ងគុយថ្ម ីព្ថវូយក្ 

ស េ័ថចាស់ ១ ចាំអាម្ព្រេះសុគថម្ក្ផ្សាំ នរើមិ្ យក្ម្ក្ផ្សាំនទ្ ស េ័ថននាេះ 

ជា ិសសគគិយ ភិក្ខុននាេះព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១១២ 

៦. ឯ ក្នោម្សិកាខ រទ្ ភិក្ខុនដើរផ្លូវឆាៃ យ នរើមា នគព្រនគ នរាម្នចៀម្ 

ទ្ទួ្លយក្នដើរនៅនទ្ៀថ បា ព្ថឹម្ ៣ នយាជ ៍យា៉ា ងឆាៃ យ នរើចងទុ់្ក្ព្ថវូឱ្យ 

នគយក្នៅព្រនគ  ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១១៧ 

៧. ឯ ក្នោម្នលាបវារ សិកាខ រទ្ ភិក្ខុនព្រើនាងភិក្ខុ ីឱ្យោង ព្ជលក់្ 

សិថ ឬព្ថនោេះនរាម្នចៀម្ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១២២ 

៨. ររិូយសិកាខ រទ្  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១២៨ 

៩. ររិូយសាំនវាហារសិកាខ រទ្ (ររិូយរបរវិថត សិកាខ រទ្) វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ 

ទ្ាំរ័រ ១៣៤ ទិ្ញដរូនោយព្បាក់្ 

១០. ក្យវកិ្ាយសិកាខ រទ្  ភិក្ខុទិ្ញដរូនោយររស់មា ព្រការនផ្សង ៗ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១៤១ 

៣. ែតតវគគ  

១. រឋម្រថតសិកាខ រទ្  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១៤៥ 

២. ឩ រញ្ចរ ធ សិកាខ រទ្  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១៥៣ 

៣. នភសជជវលិាប សិកាខ រទ្  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១៦៧ 
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៤. វសសិក្សាដកិ្សិកាខ រទ្ ភិក្ខុព្ថវូរក្សាំរថ់វសសិក្សាដក្សព្មារ់ងថូទឹ្ក្ 

នភលៀង ១ ចខខាងចុងគិម្ារដវូ គឺរី ១ នរាចចខនជសាដល់នរញរូណ៌្មី្ចខអាសា ា 

ន ើយនធវើឱ្យន ើយក្នុងក្ លេះចខខាងចុងគិម្ារដវូ គឺរដវូនៅត  រារ់រីនថ្ៃៃ្ មួ្យនក្ើថ 

ចខអាសា ារ ូថដល់នរញរូណ៌្មី្ ។  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១៨០ 

៥. ចីវរអ្ចឆិ េ សិកាខ រទ្  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១៨៥ 

៦. សុថតវញិ្ញថតសិិកាខ រទ្  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១៩០ 

៧. ម្ហានរសការសិកាខ រទ្  មា នគចងឱ់្យថាញចីវរព្រនគ ភិក្ខុ 

ចថនគមិ្ រវារោនទ្ ក៏្ចូលនៅរងាគ រ់ជាងថម្ាញឱ្យថាញឱ្យលអជានដើម្ 

ចាាំនោក្ចថ្ម្រងាវ  ់ខលេះនទ្ៀថ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ១៩៩ 

៨. អ្នចចក្ចីវរសិកាខ រទ្ នៅនថ្ៃ ៥ នក្ើថចខអ្សសុជ នរើមា នគព្រនគ  

ចីវរ គរបីទ្ទួ្លទុ្ក្ កុ្ាំឱ្យនលើសក្ាំណ្ថ់ឱ្យនសាេះ គឺនរើភិក្ខុមិ្ បា ព្កាលក្ឋិ  

ទុ្ក្បា  ១ ចខ ១១ នថ្ៃ ។ នរើបា ព្កាលក្ឋិ ទុ្ក្បា  ៥ ចខ ១១ នថ្ៃ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២០៥ 

៩. សាសងាសិកាខ រទ្ ភិក្ខុរស់នៅក្នុងនសនាស ៈវថតឯនព្រ ឬទី្ចដល 

មិ្ មា សុវថេិភារព្គរ់ព្គា ់ អាចទុ្ក្ចីវរោមួ្យ រោត ចីវរទាំង ៣ 

នៅត្តម្ចននាល េះព្សុក្ភូមិ្បា  ចថព្ថវូនៅរិ ិថយ ៦ នថ្ៃយា៉ា ងយូរ មិ្ ឱ្យនលើស 

ន ើយ នវៀរចថភិក្ខុចដលបា សម្មថិរីសងឃ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២១១ 

១០. ររណិ្ថសិកាខ រទ្ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២១៦ 
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៤. ាចិតតិយនិមទេសវណណ នា 

មុស្តវាទវគ្គ ទី ១  

៣០. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងបាចិថតិយសិកាខ រទ្ន ើង 

នោក្អាចារយនទ្ើរព្បាររធ ក្យថា សរបជានរុសាវាញ្ទ្ ជានដើម្។  

ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា សរបជានរុសាវាញ្ទ្ ជាសថតមី្ 

វភិថតិចុេះក្នុងអ្ថេ ិមិ្ថត នសចក្តីថា តសាម  ញ្យា ភិក្ា ុ សរបជានញ្នាត  

រុសា វទ្តិ តសស តននិរិតត ំ  តំញ្ហតុ តបបចចយា បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ 

ចព្រថា នព្ េះន ថុននាេះ ភិក្ខុោ កាលដងឹខលួ ន លក្ុ ក្, 

ភិក្ខុននាេះ រណ្ឌិ ថន លថា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ នព្ េះ ិមិ្ថតននាេះ 

នព្ េះន ថុននាេះ នព្ េះរចច័យននាេះ ។ 19 

 ក្យថា ភិក្ាញុ្ច ឱរសនតសស នសចក្តីថា ជាតិនារញ្គតត -

ក្រមសិបបវយអាព្វធលិសគកិ្ញ្លសាបតតិអញ្ក្ខេ ញ្សសុ ភូញ្តន វា 

អភូញ្តន វា ញ្យន ញ្ក្នចិ រុខសតតិនា ភិក្ា ុំ ឱវិជឈនតសស ភិក្ា ុញ្នា 

បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ 20 ភិក្ខុកាលចាក់្នោថភិក្ខុផ្ងគាន នោយលាំចរង 

គឺមាថ់ នោយរោត អ្នកាា សវថេុ គឺ ជាថិ នឈាម េះ នគាព្ថ ការងារ 

                                                           
19 មុ្សាវាទ្សិកាខ រទ្ ទី្ ១  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២២១ 
20 ឱ្ម្សវាទ្សិកាខ រទ្ ទី្ ២   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២៣៦ 
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សិរបៈ វយ័ អា ធ នភទ្ ក្ិនលស  ិងអារថតិោមួ្យ នទេះរិថក្តី 

មិ្ រិថក្តី នោក្ន លថា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

 ក្យថា ញ្បសុញ្ោហរញ្ណ្បិ ច គឺ  ាំនាាំ ក្យញុេះញង ់

ររស់ភិក្ខុផ្ងគាន  អ្ធិរាយថា ជាតិអាទី្ហិ អញ្ក្ខេ សវតថ ូហិ ភិក្ា ុំ 

អញ្ក្ខេ សនតសស ភិក្ា ុញ្នា សុោា  ភិក្ា ុញ្នា បិយក្រយោយ វា 

ញ្ភោធិបាញ្យន វា ញ្យា អក្េ ុញ្ោធ  តសស ភិក្ា ុសស ក្ខញ្យន វា 

វាចាយ វា ញ្បសុញ្ោហរណ្វចញ្ន បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ ភិក្ខុោ 

ជាអ្នក្មិ្ នព្កាធនទ្ នរលឮ ក្យររស់ភិក្ខុក្ាំរងុនជរព្រនទ្ចភិក្ខុ 

ផ្ងគាន  នោយរោត អ្នកាា សវថេុទាំងឡាយ មា ជាថិជានដើម្ 

នោយភារជាអ្នក្ចងឱ់្យភិក្ខុននាេះព្សឡាញ់ខលួ  ឬចងឱ់្យនគចរក្ 

បាក់្គាន  នោក្ន លថា ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ នព្ េះ ាំ 

នាាំ ក្យញុេះញងន់ោយកាយ ឬនោយវាចា ។21  

 ៣១. គរបីព្ជារនសចក្តីសររុ(ក្នុងគាថាន េះ)ដចូន េះ ៖ 22 

សសគីតិតតយោរុឡ្ហ ំ បិដ្ក្តតយំ ធរម ំ ភិក្ា ុញ្ច ភិក្ា ុនិញ្ច 

ឋញ្បោា  អញ្ញ្ោន បុគ្គញ្លន សទ្ធឹ  ឯក្ញ្ោ បទំ្ បទំ្ ភណ្នតសស 

ភិក្ា ុញ្នា បទ្គ្ណ្នាយ បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ ភិក្ខុកាលន លធម៌្ គឺ 

                                                           
21 នរសុញ្ញសិកាខ រទ្ ទី្ ៣    វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២៧២ 
22 រទ្នសាធម្មសិកាខ រទ្ ទី្ ៤  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២៨៥ 
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ព្រេះនព្ថរិដក្ចដលន ើងកា ់សងគថីិទាំងរីព្គាជារទ្ៗ ក្នុងនរល 

ចថមួ្យជាមួ្យរុគគលដនទ្ នលើក្ទ្ុក្ចថភិក្ខុ  ិងភិក្ខុ ីនចញ 

នោក្ន លថា ព្ថវូបាចិថតិយ នោយរារ់រទ្ ។  

          ៣២.  ក្យថា អនុបសរបញ្ននញ្នវ គរបីសម្ព ធដចូន េះ៖ 23 

ភិក្ា ុំ ឋញ្បោា  អនតរញ្សា បារាជិក្វតថ ុភូញ្តន តិរចាឆ ន-

គ្ញ្តនាបិ សហ តិរតតិ យំ សយិោា  ចតុតថ ទិ្វញ្ស អតថសគញ្ត 

សូរិញ្យ បុន សហញ្សយាយ បាចិតតិ  សិយា នវៀរចថភិក្ខុនចញ 

ភិក្ខុនដក្(ជាមួ្យអ្ រុសម្ប ន)នោយនហាចនៅ សូម្បីជាមួ្យ 

សថវថិរចាឆ  ចដលជាវថេុន អារថតិបារាជកិ្អ្ស់រីរាព្ថី កាលព្រេះ 

សុរយិានថ្ៃទ្ី ៤ អ្សតងគថនៅ នដក្ម្តងនទ្ៀថ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។  

ក្នុងគាថាននាេះ រទ្ថា សហញ្សយាយ គរបីព្ជារនោយការ 

នដក្ គឺនោយការនដក្មិ្ រ៉ាងទ្ុក្មុ្ ក្តី ក្នុងខណ្ៈចថមួ្យជាមួ្យ 

គាន ក្តី នលើនសនាស ៈចដលព្រក់្  ិងរិទ្បាាំងទាំងអ្ស់ក្តី ព្រក់្  ិង 

រិទ្បាាំងនោយនព្ចើ ក្តី។ រោត នសនាស ៈទាំងននាេះនសនាស ៈ 

ចដលមិ្ មា ជញ្ញជ ាំងទ្ល់ដល់ដរូំល សូម្បីរិទ្បាាំងនោយនព្គឿង 

រិទ្បាាំងមា ក្ាំចផ្ងជានដើម្ មា ក្ាំរស់មួ្យ ថេក្ លេះ គរបីព្ជារ 

ថា នសនាស ៈរិទ្បាាំងទាំងអ្ស់ ដនូចនេះរិថ ។  

 ៣៣. គរបីព្ជារនសចក្តី(ក្នុងគាថាន េះ)ថា ៖ 24  

                                                           
23 រឋម្ស នសយយសិកាខ រទ្ ទី្ ៥  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២៨៩ 



                                    បាចិថតិយ ិនទ្េសវណ្ណ នា                              118 

 

ឯក្រតតរបិ ឥតថិយា សទ្ធឹ  ញ្សយយំ ក្បបយញ្ោ តសស 

ភិក្ា ុញ្នាបិ បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុកាលសនព្ម្ច វូទ្ីនដក្ជាមួ្យក្តសតី 

សូម្បីអ្ស់មួ្យរាព្ថីក៏្នោយ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយចដរ ។ 

ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា ឥតថិយា គឺនោយនហាចនៅសូម្បីនក្ើថ 

ន ើយក្នុងនថ្ៃននាេះ ។  

រីរបាទ្គាថាថា ញ្ទ្ញ្សនតសស វិនា វិញ្ោ ុំ ធរមញ្ច ឆបបទុ្តត រឹ 

នសចក្តីថា វិញ្ោ ុំ បុរិសំ វិនា ឥតថិយា ឆបបទ្ញ្ោ ឧតត រឹ ធរម ំ 

ញ្ទ្ញ្សនតសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុកាលសចម្តងធម៌្ 

នលើសរី ៦ មា៉ា ថ់ន ើងនៅដល់ក្តសតី នវៀរចថមា រុរសដងឹក្តីនៅ 

ជាមួ្យក្តី ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ រោត  ក្យទាំងននាេះ ក្នុង ក្យថា 

ឆបបទុ្តត រឹ អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារព្រមាណ្ន រទ្ក្នុងទ្ីទាំងរងួ 

យា៉ា ងន េះថា បាទ្ន គាថាមួ្យ នឈាម េះថា ១ រទ្ (១ មា៉ា ថ់) ។ 

រទ្ទាំងឡាយ ៦ នឈាម េះថា ៦ រទ្ (៦ មា៉ា ថ់), នលើសជាង ៦ មា៉ា ថ់  

នៅ នឈាម េះថា នលើសរី ៦ មា៉ា ថ់ន ើងនៅ។25  

 ៣៤. គរបីព្ជារនសចក្តីដចូន េះ ៖  

                                                                                                                
24 ទុ្ថិយស នសយយសិកាខ រទ្ ទី្ ៦ វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២៩៥ 
25 ធម្មនទ្សនាសិកាខ រទ្ ទី្ ៧  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣០៣ 
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ភិក្ា ុសរម ុតឹ ឋញ្បោា  ភិក្ា ុញ្នា ទុ្ដ្ឋ ុលល ំ  វជជ ំ អភិក្ា ុញ្នា 

វទ្នតសស បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ ភិក្ខុកាលព្បារ់ វូនទសដអ៏ាព្ក្ក់្ 

ដល់រុគគលមិ្ ចម្ ជាភិក្ខុ នវៀរចលងចថបា ភិក្ខុសម្មថិ នោក្ 

ន លថា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា ទុ្ដ្ឋលុល ំ 

ក្នុងទ្ីន េះ គឺនោក្រាំណ្ងយក្អារថតិសងាទ្ិនសស ។  ក្យថា 

ភិក្ាសុរមតិយា គឺ នលើក្ទ្ុក្ចថក្ថិកាចដលសងឃនធវើ ឬមិ្ នធវើ វូទ្ី 

រាំផ្ថុន អារថតិទាំងឡាយ  ិងព្ថក្ូលទាំងឡាយ នទ្ើរអ្រនោក្ 

អ្ស់វារៈ ៣ ដង ចាំន េះភិក្ខុចដលព្ថវូអារថតិនរឿយៗ នដើម្បីឱ្យ 

សព្ងមួ្ថនៅ ។  ក្យថា អភិក្ាញុ្នា គឺ ដល់អ្ រុសម្ប ន ។ 

 ក្យថា វទ្នតសស ចព្រថា ព្បារ់ ។ 26 

 ៣៥. ញ្យា អក្បបិយំ បឋវឹ ខញ្ណ្យយ វា ខណ្ឌញ្បយយ 

វា តសស បាចិតតិ យំ សិយា27 ភិក្ខុោ ជកី្ឯងក្តី ឱ្យនគជកី្ក្តី 

 វូចផ្ ដជីាអ្ក្របិយ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។  រោត រទ្ 

ទាំងននាេះ រទ្ថា អក្បបយំិ បា ដល់ ចផ្ ដចីដលនគមិ្ ដថុ 

នោយអ្ាំោចការដថុចម្អិ ក្នុងចក្តងាា  ជានដើម្ក្តី មិ្ ដថុផ្ទេ ល់ 

នោយព្រការយា៉ា ងន េះៗក្តី នោក្នៅថា ជាថរឋវ ី ជាថរឋវ ី

                                                           
26 ទុ្ដាុោល នរាច សិកាខ រទ្ ទី្ ៩  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣៣៦ 
27 រឋវខី  សិកាខ រទ្ ទី្ ១០ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣៤២ 
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ននាេះ មា  ៣ នោយអ្ាំោចដសុីទ្ធ (សុទ្ធរឋវ)ី ដោីយព្ក្សួ ជា 

នដើម្ (មិ្សសក្រឋវ)ី  ិងគាំ រអាចម៍្ដ ី(រុញ្ជរឋវ)ី ។ រោត  ជាថ-

រឋវទីាំងននាេះ អាចម៍្ដសុីទ្ធត្តម្ព្រព្ក្ថី ឬដសីអិថសុទ្ធ នឈាម េះថា 

សុទ្ធបឋវី ។ ចាំចណ្ក្ដទី្ី ៣ ន ដុថំ្ម ព្ក្សួ អ្ាំចរង ព្ក្សួរវា   ិង 

ខាច់ោមួ្យ អ្ាំរីអាចម៍្ដ ី ឬដសីអិថមា ក្នុងទ្ីោ ដកី្នុងទ្ីននាេះ 

នឈាម េះថា រិសសក្បឋវី គាំ រអាចម៍្ដ ី ឬដសីអិថចដលនភលៀងរងអុរ 

ព្ថវូន ើយនលើសជាង ៤ ចខន ើងនៅ នឈាម េះថា បុញ្ជបឋវី ។ 

ក៏្ត្តម្លក្ខណ្ៈចដលន លន ើយន េះ សូម្បីគាំ រមិ្សសក្រឋវ ី

ចដលនភលៀង ល់ព្ថវូសូម្បី វូធលូដីស៏អិថត្តាំងនៅ នលើចផ្ ថ្មអ្ស់ 

វារៈ ១ ដង នរើធលូនីសើម្ ឱ្កាសចដលនសើម្ត្តាំងនៅរ ូថដល់ 

រួ ចខក្ លងនៅ រចម្ងដល់ការរារ់ថា រុញ្ជរឋវ ីរិថ28។  

មុសាវាទ្វគគ ទី្ ១ េែ់29 

                                                           
28 
ធលូចីដលគរទុ្ក្នលើថ្ម នឈាម េះថា មិ្សសក្រឋវ ីចថនរើមា នភលៀងព្ថវូដនីនាេះ 

ចថម្តងក៏្នោយ នរើនសើម្រ ូថដល់ ៤ ចខ ក៏្រារ់ជារុញ្ជរឋវនីៅវញិ នរើភិក្ខុ 

ទ្ាំោយ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

29
   ក្យន េះ មិ្ មា ក្នុងទី្ន េះនទ្ ចថខ្ុាំោក់្ម្ក្ នព្ េះចងន់ដើម្បីសចម្តង 

សិកាខ រទ្បាចិថតិយសូម្បីទាំងអ្ស់ត្តម្វគគនោយរិថ ។ ក៏្ឯបាចិថតិយសិកាខ រទ្ 

ទាំងឡាយមា  ៩២ ចថងន ើងកា ់ឧនទ្េសរាល់ៗក្ លេះចខម្តង ចដលមា ក្នុង 

ភិក្ខុរាថិនមាក្ខ  ិងវ ិយរិដក្ ម្ហាវភិងគ ថថិយភាគ ៣  ិងចថុថេភាគ ៤ ។ 

ចថក្នុងទី្ន េះ នោក្អាចារយនលើក្យក្ចថ ៤១ សិកាខ រទ្រ៉ាុនោណ េះ ន ើងកា ់ 
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េូតគាមវគ្គ ទី ២ 

នសចក្តីសម្ព ធអ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារដនូចនេះ៖ 30 

ញ្យា ភិក្ា ុ ភូតគរំ វិញ្ក្ខញ្បយយ តសស បាចិតតិ យំ សិយា 

ភិក្ខុោ ក្ាំនទ្ច វូភូថគាម្ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថិតបាចិថតិយ ។ 

ក្នុងអ្ធិការននាេះ  ក្យថា ភូតគរំ មា វនិព្គាេះដចូន េះ ៖ 

ធម្មជាថិោ ចថងនក្ើថ  ិងគរបីនក្ើថ នព្ េះដនូចាន េះ ធម្មជាថិននាេះ 

នឈាម េះថា ភូោ, អ្ធិរាយថា ចថងនក្ើថ ចថងចនព្ម្ើ  

គឺនក្ើថន ើយចនព្ម្ើ ន ើយ, គាំ រ នឈាម េះថា គញ្ោ គាំ រន  

ភូថគាម្ទាំងឡាយ ឬភូថននាេះឯងជាគាំ រ ដនូចនេះ នឈាម េះថា 

ភូតគរ,  ក្យន េះ ជានឈាម េះន ធម្មជាថិមា នៅម   ិងន ើចដល 

មា រណ៌្នខៀវដេុះនៅស រ់ន ើយជានដើម្ ។ នោក្សាំនៅយក្ 

                                                                                                                

 ិនទ្េស ដនូចនេះ នដើម្បីសិកាខ កាម្ទាំងឡាយមិ្ លាំបាក្ចសវងរក្ នទ្ើរខ្ុាំនាាំយក្ 

សិកាខ រទ្សូម្បី ៥១ ដនទ្នទ្ៀថ នោយ ក្យថា មុ្សាវាទ្វគគទី្ ១ ជានដើម្ ។ 

មុ្សាវាទ្វគគន េះ នោក្អាចារយសចម្តងន ើយនោយនព្ចើ  នសសចថសិកាខ រទ្ 

ទី្ ៨ មួ្យរ៉ាុនោណ េះ នព្ េះមា  ័យ ដចូបា ន លន ើយក្នុងចថុថេបារាជកិ្ 

សិកាខ រទ្ចម្ រិថ ។  សិកាខ រទ្ដន៏សសននាេះគឺ  

៨. ភូត្តនរាច សិកាខ រទ្ ទី្ ៨   ភិក្ខុន លព្បារ់ឧថតរមិ្ សុសធម៌្ ចដល 

មា រិថក្នុងខលួ  ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣១១ 

30 ១. ភូថគាម្សិកាខ រទ្ ទី្ ១   វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣៤៧ 
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ភូថគាម្ននាេះ ។  ក្យថា វិញ្ក្ខញ្បយយ គឺ នធវើក្ិចចមា ការកាថ់ 

 ិងការរាំចរក្ជានដើម្ ។  

 ៣៦. គរបីព្ជារនសចក្តីព្រក្រដនូចនេះ ៖ 31 

ញ្យា ភិក្ា ុ សសឃិកំ្ រញច ទឹ្ អញ្ជោក្ខញ្ស សនថរណ្ឌទិ្កំ្ 

ក្ោា  អាបុចឆនាទិ្កំ្ អក្ោា  យាតិ តសស បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុោ 

នធវើក្ិចចមា ការព្កាលជានដើម្  វូនសនាស ៈមា ចព្គជានដើម្ជា 

ររស់សងឃ មិ្ នធវើក្ិចចមា កិ្រយិាព្បារ់ជានដើម្នទ្ន ើយនៅ 

ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា សសឃកំិ្ 

គឺវថេុជាររស់ន សងឃ។ នោយអាទិ្សរេ ក្នុង ក្យថា រញច ទឹ្ 

ន េះ នោក្អាចារយចថងសនក្តងាគ េះយក្អាស ៈមា ត្តាំង រកូ្  ិង 

នខនើយ ជានដើម្ ។  ក្យថា សនថរណ្ឌទិ្កំ្ នសចក្តីថា នធវើនោយខលួ  

ឯងក្តី នព្រើនគឱ្យនធវើក្តី  វូក្ិចចមា ការព្កាលជានដើម្ ។ រទ្ថា 

អាបុចឆនាទិ្កំ្ នសចក្តីថា ក្រិយិាព្បារ់ក្តី នរើយក្ម្ក្ទ្ុក្នោយខលួ  

ឯងក្តី នព្រើនគឱ្យនរើយក្ម្ក្ទ្ុក្ឱ្យក្តី។ រទ្ថា យាតិ ចព្រថា នៅ ។  

 ៣៧. គរបីព្ជារនសចក្តីយា៉ា ងន េះថា៖ 32 

ញ្យា ភិក្ា ុ សសឃិក្ខវសញ្ថ ញ្សយយំ សនថរណ្ឌទិ្កំ្ ក្ោា  

                                                           
31 ៤. រឋម្នសនាស សិកាខ រទ្ ទី្ ៤  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣៦៨ 

32 ៥. ទុ្ថិយនសនាស សិកាខ រទ្ ទី្ ៥   វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣៧៥ 
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អាបុចឆនាទិ្កំ្ អក្ោា  យាតិ តសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា 

ភិក្ខុោ នធវើ វូក្ិចចមា ការព្កាលជានដើម្ វូទ្ីនដក្ ក្នុងសាំោក់្ 

ជាទ្ីនៅររស់សងឃ មិ្ នធវើក្ិចចមា ការព្បារ់ជានដើម្ ព្សារ់ចថ 

នចញនៅ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។  

ក្នុងគាថាននាេះ  ក្យថា សសឃកិ្ខវសញ្ថ បា ដល់ រ េរ់ 

ក្នុងវហិារជាទ្ីនៅអាព្ស័យររស់សងឃក្តី នសនាស ៈចដលសងឃ 

ព្គរ់ព្គងចដលរិទ្បាាំងទាំងអ្ស់ដនទ្ក្តី ។  ក្យថា ញ្សយយ ំ បា  

ដល់ ទ្ីនដក្មា ជានដើម្យា៉ា ងន េះថា រកូ្ ក្ព្មាល ព្ទ្នារ់ សាំរថ់ 

សព្មារ់ដណ្ត រ់ (ភួយ) ក្ព្មាលសព្មារ់ចព្គ ឬត្តាំង ក្ព្មាល 

ចផ្ ដ ីក្ន េលទ្ ់ ព្ចម្ខ័ណ្ឌ  សាំរថ់សព្មារ់ព្ទរ់អ្ងគុយ នព្គឿង 

ក្ព្មាល ក្ព្មាលនធវើអ្ាំរីនៅម  ក្ព្មាលនធវើអ្ាំរីសលឹក្ន ើ  ។ រទ្ថា 

សនថរណ្ឌទិ្កំ្ នសចក្តីថា ភិក្ខុនធវើខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឱ្យនធវើក្ិចចមា  

ការព្កាលជានដើម្ នោយរទ្ទាំងននាេះោមួ្យ ។  

 ៣៨-៣៩. គរបីព្ជារនយាជនាដនូចនេះ៖  

ញ្យា បន ភិក្ា ុ ជានំ សបាណ្កំ្ ញ្ោយំ បរិភុញ្ជញ្យ 

តសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុោមួ្យ កាលដងឹន ើយ 

នព្រើព្បាស់ទ្ឹក្ចដលមា សថវក្តី ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ រោត រទ្ 

ទាំងននាេះ រីររទ្ថា ជានំ សបាណ្កំ្ នសចក្តីថា ភិក្ខុកាលន ើញ 

ក្តី ឮក្តី ដងឹន ើយ នោយអាការោមួ្យក្តី ថា ទ្ឹក្ន េះមា សថវ ។ 
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រទ្ថា ញ្ោយំ ចព្រថា ទ្កឹ្ ។  ក្យថា បរិភុញ្ជញ្យ ចព្រថា 

គរបីររនិភាគនព្រើព្បាស់់ ។ 33  

ភូតគាមវគគ ទី្ ២ េែ់34 

                                                           
33 ១០. សរាណ្ក្សិកាខ រទ្ ទី្ ២  មា ក្នុងសរាណ្ក្វគគទី្ ៧ ឯនោេះ  

ចដល ិយាយអ្ាំរីភិក្ខុដងឹថាទឹ្ក្មា សថវន ើយនៅចថឆា ់ទឹ្ក្ននាេះ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៥២  ចថក្នុងទី្ភូថគាម្វគគន េះ ជាសិញ្ច សិកាខ រទ្ ទី្ 

១០  ិយាយរីភិក្ខុដងឹថា ទឹ្ក្មា សថវន ើយ ដងយក្នៅនព្សាចដោំាំជានដើម្  

វ.ិម្ហាវ.ិ ៤ ទ្ាំរ័រ ២០ 

34  ក្នុងភូថគាម្វគគន េះ មា  ១០ សិកាខ រទ្ ចថនោក្អាចារយនលើក្ចថ ៤ 
សិកាខ រទ្ន ើងកា ់ ិនទ្េស ឯសិកាខ រទ្ដន៏សសគឺ៖ 

 ២. អ្ញ្ញវាទ្សិកាខ រទ្ ទី្ ២  ភិក្ខុនធវើឱ្យសងឃលាំបាក្ ព្រនៅបា  

នោយព្ក្ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣៥៣ 

 ៣. ឧជារ សិកាខ រទ្ ទី្ ៣  ភិក្ខុរងាគ រ់ភិក្ខុផ្ងគាន  ឱ្យន លនទស 

ភិក្ខុផ្ងគាន  ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ៣៦២ 

៦. អ្ រុបខជជសិកាខ រទ្ ទី្ ៦  ភិក្ខុរ ាំខា ភិក្ខុដនទ្ចដលនៅមុ្ ក្នុងវហិារ 

ររស់សងឃ ។ វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១ 

៧.  ិក្ាឌ្ឍ សិកាខ រទ្ ទី្ ៧  ភិក្ខុខឹងនព្កាធន ើយទ្ងទ់ញភិក្ខុផ្ងគាន នចញ 

រីវហិារសងឃនោយខលួ ឯង ឬនព្រើនគ ។ វិ. ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៥  

៨.នវហាសកុ្ដសិិកាខ រទ្ ទី្ ៨  ភិក្ខុអ្ងគុយ ឬនដក្នោយរ ័សនលើចព្គឬត្តាំង 

ចដលនគព្គា ់ចថស ក្នជើងទុ្ក្ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១១ 

៩. ម្ លលក្វហិារសិកាខ រទ្ ទី្ ៩ ភិក្ខុព្រក់្កុ្ដធិាំព្ថវូ រនៅក្នុងទី្គាម  ដោំាំ 

ឬនៅម នខៀវ បា រីររីជា ់។ វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១៥ 
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ឱវាទវគ្គ ទី ៣  

ញ្យា ភិក្ា ុ បារិវតត កំ្ ឋញ្បោា  អញោ តិក្ខយ ភិក្ា ុនិយា ចីវរំ 

ញ្ទ្តិ តសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុោមួ្យ ឱ្យចីវរដល់ 

ភិក្ខុ ីមិ្ ចម្ ជាញាថិ នវៀរចលងចថការផ្ទល ស់រតូរគាន  ព្ថវូបាចិថតិយ 

នសចក្តីចរលក្គាន ព្ថឹម្ចថរ៉ាុនណ្ណ េះ គឺ ក្នុងចីវររបដគិគ ណ្សិកាខ រទ្ 

ភិក្ខុជាអ្នក្ទ្ទ្ួល ចថក្នុងសិកាខ រទ្ន េះ ភិក្ខុ ីជាអ្នក្ទ្ទ្ួល ។ 35  

អញោ តិក្ខយ ភិក្ា ុនិយា ចីវរ ំ សិរាញ្ោបិ តសស ភិក្ា ុញ្នា 

បាចិតតិ  សិយា36  ភិក្ខុននាេះ សូម្បីចថនដរចីវរឱ្យដល់នាងភិក្ខុ  ី

មិ្ ចម្ ជាញាថិ ក៏្ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។  ក្យថា ចីវរ ំបា ដល់ 

ចីវរចដលសម្គួរដល់ការនសលៀក្ដណ្ត រ់ ។  ក្យថា សិរាញ្ោ 

នសចក្តីថា ភិក្ខុកាលនដរនោយខលួ ឯង កាលស ក្ម្ជលុចូលនៅ 

ន ើយដក្នចញ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ នោយរារ់ព្រនយាគ ។ រ៉ាុច ត 

ចាំន េះភិក្ខុអ្នក្នព្រើឱ្យនដរព្បារ់នគថា ចូរនដរ សូម្បីនរើនគឱ្យ 

សនព្ម្ចសូច កិ្ចចទាំងអ្ស់ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយចថមួ្យរ៉ាុនោណ េះ 

កាលរងាគ រ់(ញយៗ) ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយនោយរារ់ព្រនយាគ ។  

ឱវាទ្វគគ ទី្ ៣ េែ់ 37 

                                                           
35 ៥. ចីវរទ សិកាខ រទ្ ទ្ី ៥  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៥៤  
36  ៦. ចីវរសិរវ សិកាខ រទ្ ទ្ី ៦  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៥៩ 
37 ន េះជាសិកាខ រទ្ដន៏សស ក្នុងឱ្វាទ្វគគទី្ ៣ ន េះ   
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មភាជនវគ្គ ទី ៤  

គរបីព្ជារនសចក្តីថា៖ បវាញ្រោា ន អតិរិតត ំ  អក្ខញ្រោា  

ភុញ្ជញ្ោ បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុហាម្ភថតន ើយ មិ្ ឱ្យនគនធវើឱ្យជា 

អ្ថិរថិតនភាជ  ន ើយររនិភាគ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 38 

ន េះជានសចក្តីវ ិិចឆ័យក្នុង ក្យននាេះគឺ ៖  

                                                                                                                

១. ឱ្វាទ្សិកាខ រទ្ ទី្ ១ ភិក្ខុមិ្ បា សម្មថិរីសងឃមិ្ ព្ថវូឱ្យឱ្វាទ្ដល់ភិក្ខុ ី ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៤ 

២. អ្ថេងគថសិកាខ រទ្ ទី្ ២  នទេះជាបា សងឃសម្មថិក៏្នោយ ភិក្ខុមិ្ ព្ថវូ 

នៅព្រនៅភិក្ខុ ីក្នុងវកិាល ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ៣៩ 

៣. ភិក្ខុ ីឧរសសយសិកាខ រទ្ ទី្ ៣  ភិក្ខុចូលនៅព្រនៅភិក្ខុ ីដល់លាំនៅ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៤៤ 

៤. អាមិ្សសិកាខ រទ្ ទី្ ៤  ភិក្ខុន លនទសភិក្ខុផ្ងគាន ថា នទ្ស ៍ព្រនៅ 

ភិក្ខុ ីនព្ េះចថអាមិ្ស ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៥០ 

៧. សាំវលិាប សិកាខ រទ្ ទី្ ៧ ររួលភិក្ខុ ីនដើរផ្លូវជាមួ្យគាន  ។ វិ.ម្ហាវ.ិ៤ ទ្ាំ ៦៣ 

៨. នាវាភិរ ុ សិកាខ រទ្ ទី្ ៨  ររួលភិក្ខុ ីជេិះទូ្ក្ជាមួ្យគាន  ។  

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៦៩ 

៩. ររបិាច សិកាខ រទ្ ទី្ ៩ ភិក្ខុដងឹន ើយឆា ់ចងាា  ់ចដលនាងភិក្ខុ ីចាថ់ចចង  

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៧៤ 

១០. រនហា ិសជជសិកាខ រទ្ ទី្ ១០  អ្ងគុយក្នុងទី្សាៃ ថ់ចថរីរនាក់្ភិក្ខុ ី ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៨០    

38  ៥. រឋម្របវារោសិកាខ រទ្ ទី្ ៥ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១១៨    
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ឱទ្ញ្នា សតត ុ កុ្ោម ញ្សា រញ្ចាឆ  រំសនតិ បញ្ចនន ំ ញ្ភាជនានំ 

អញ្ោតរ ំ សាសបរតតរប ិ អញ្ជោហរិោា  ញ្ភាជនំ បដិ្ញ្ក្ាបំ ក្ោា  

អញ្ញ្ោន ឥរិយាបញ្ថន អលញ្រតំ សរានតិ  អតិរិតត ំ  អក្ខញ្រោា  

បរិភុញ្ជញ្ោ បាចិតតិ  ញ្ហាតិ ភិក្ខុកាលនលរចូល វូនភាជ ោ 

មួ្យ រោត នភាជ ទាំង ៥ គឺ បាយ  ាំព្សស់  ាំនព្ក្ៀម្ ព្ថី សាច់ 

សូម្បីព្រមាណ្រ៉ាុ ព្គារ់នសព ន ើយនធវើការរដនិសធចាំន េះ 

នភាជ  មិ្ បា ឱ្យនគនធវើឱ្យជាអ្ថិរថិតនភាជ ថា ររស់ទាំងអ្ស់ 

ន េះគួរន ើយ ដនូចនេះនទ្ ក៏្ឆា ់ក្នុងឥរយិារថ្ដនទ្ (អ្ាំរីឥរយិារថ្ 

ហាម្ភថត) ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។  

៤០. គរបីព្ជារនសចក្តីដចូន េះ៖ 39 

ញ្យា ភិក្ា ុ អាសាទ្នាញ្បញ្ក្ខា  ភុោត វឹ បវារិតំ ភិក្ា ុំ ហនេ  ភិក្ា ុ ខាទ្ វា 

ភុញ្ជ វាតិ អនតិរិញ្តតន បវាញ្រតិ ញ្ភាជញ្ន ភុញ្តត  តសស បាចិតតិ យំ 

ឧទី្រិតំ ភិក្ខុោ សាំ ឹងនម្ើលនទស រវារោរងខភំិក្ខុចដលឆា ់ 

ន ើយហាម្ភថតន ើយ នោយអ្ ថិរថិតនភាជ ថា  ៏ភិក្ខុ! នោក្ 

ចូរទ្ាំ សីុក្តី ចូរររនិភាគក្តី កាលភិក្ខុននាេះឆា ់រចួ ភិក្ខុអ្នក្រងខនំនាេះ 

ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ។ ក្នុងព្រនយាគននាេះ  ក្យថា អាសាទ្នា-

ញ្បញ្ក្ខា  នសចក្តីថា ចងអាឃ្លថ នចាទ្ សម្លឹងរាំនររក្ វូភារន   

                                                           
39  ៦. ទុ្ថិយរបវារោសិកាខ រទ្ ទី្ ៦  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ. ១២៥    
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ការនធវើឱ្យខាម ស ។  

៤១.៤២. គរបីព្ជារនសចក្តីវ ិិចឆ័យដចូន េះ៖ 40  

ញ្យា ភិក្ា ុ សននិធិញ្ភាជនំ ភុញ្ញ្ជយយ តសស ភិក្ា ុញ្នា 

បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុោ ឆា ់នភាជ ចដលខលួ នធវើការស សាំទ្ុក្ 

ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ រោត រទ្ទាំងននាេះ  ក្យថា 

សននិធិញ្ភាជនំ បា ដល់ នភាជ ចដលភិក្ខុទ្ទ្ួលន ើយទ្ុក្ឱ្យក្ លង 

មួ្យរាព្ថីនៅ ។  

នយាជនាដនូចនេះ 41 ៖ វិក្ខញ្ល យាវក្ខលិកំ្ ភុញ្ជញ្ោ វាបិ 

បាចិតតិ  សិយា សូម្បីភិក្ខុឆា ់វថេុជាយាវកាលកិ្ ក្នុងនវោវកិាល 

ក៏្ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយចដរ ។  

រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា វិក្ខញ្ល គឺ កាលនៅព្បាស 

ន ើយ នសចក្តីថា រយៈនរលក្ លងនថ្ៃព្ថងន់ៅរ ូថដល់អ្រណុ្ 

រេះន ើង ។  ក្យថា យាវក្ខលិកំ្ គឺអាមិ្សនភាជ  មា នម្ើម្ន ើ  

ចផ្លន ើក្នុងនព្រជានដើម្ ។  

នយាជនាន េះគឺ ៖ 42
 
 អគិ្លាញ្នា ភិក្ា ុ បណី្តកំ្ សបបិ  

                                                           
40  ៨. ស និធិការក្សិកាខ រទ្ ទី្ ៨  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ. ១៣៥    
41  ៧. វកិាលនភាជ សិកាខ រទ្ ទី្ ៧  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ. ១៣១    
42  
៩. រណី្ថនភាជ សិកាខ រទ្ ទី្ ៩  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ. ១៣៩    
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ភោត ទិ្ក្របិ វិញោ ញ្បោា ន ភុញ្ញ្ជយយ តសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា 

ភិក្ខុគាម  ជម្ៃឺ សុាំនភាជ ដព៏្រណី្ថ មា ភថតោយនោយសរបិជា 

នដើម្ក៏្នោយ ន ើយររនិភាគ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 

រោត រទ្ទាំងននាេះ ភិក្ខុមិ្ មា  ឺថាា ថ់ នឈាម េះថា អគិ្លាញ្នា ។ 

រទ្ថា បណី្តកំ្ បា ដល់ នភាជ យា៉ា ងព្រណី្ថចដលនក្ើថនចញ 

អ្ាំរីធញ្ញជាថិ ៧ ព្រនភទ្ ោយនោយនភសជជៈ ន លគឺ ទ្ឹក្នោេះ 

ថាល  នព្រង ទ្ឹក្ ម ុាំ  សារអ្ាំនៅ ព្ថី សាច់ ទ្ឹក្នោេះព្សស់ ទ្ឹក្នោេះជរូ  

នសចក្តីថា  ញ្យា ភិក្ា ុ ទ្នតក្ញ្ដ្ឋឋ ទ្កំ្ វញ្ជជោា  

អបបដិ្គ្គហិតកំ្ ភុញ្ញ្ជយយ បាចិតតិ  សិយា  ភិក្ខុោ ររនិភាគវថេុ 

ចដលនគមិ្ បា ព្រនគ  នវៀរចលងចថទ្ឹក្ ិងន ើសេ ់ ភិក្ខុននាេះ 

ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។  

រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា អបបដិ្គ្គហិតំ គឺ ភិក្ខុយក្នោយកាយ 

ឬវថេុជារ់នោយកាយ វូវថេុចដលនគ រក្នុង ថេបាសចដរ ចថ 

មិ្ បា ឱ្យនោយកាយ ឬវថេុជារ់ ឹងកាយ ឬនបាេះឱ្យោមួ្យ 

ន ើយ (យា៉ា ងន េះ) នឈាម េះថា មិ្ បា ព្រនគ  ។ 43 

ចភាជនវគគ ទី្ ៤ េែ់ 44 

                                                           
43  ១០. ទ្ តនបា សិកាខ រទ្ ទី្ ១០  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ. ១៤៥    
44 ន េះជាសិកាខ រទ្ដន៏សស ក្នុងវគគន េះ ៖  
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អមចលកវគ្គ ទី ៥  

៤៣. មា សម្ព ធដនូចនេះ៖ ញ្យា ភិក្ា ុ តិតថិយសស 

សហតថញ្ោ កិ្ញ្ចិ ភុញ្ជិតរា ំ ទ្ញ្ទ្យយ តសស បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុោ 

គរបីឱ្យវថេុថិចថួចចដលគួរររនិភាគនោយនដខលួ ឯង ដល់ថិរ េយិ 

ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 45  

រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា តិតថិយសស បា ដល់ ជ អ្នក្ 

មា លទ្ធិដនទ្ ។ រីររទ្ថា កិ្ញ្ចិ ភុញ្ជិតរា  ំបា ដល់ វថេុចដលគួរ  

ររនិភាគោមួ្យ  ក្យថា សហតថញ្ោ គឺ អ្ាំរីនដខលួ ឯង។  

                                                                                                                

   ១. អាវសថ្រិណ្ឌ សិកាខ រទ្ ទី្ ១  ភិក្ខុគាម  ជម្ៃឺ ឆា ់រិណ្ឌ បាថក្នុងនរាង 

ទ បា ចថម្តង ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៨៤ 

  ២. គណ្នភាជ សិកាខ រទ្ ទី្ ២  ភិក្ខុមិ្ មា សម័្យគឺមិ្ បា ព្កាល 

ក្ឋិ ជានដើម្ ឆា ់នភាជ ចដលនគ ិម្ តនោយនចញនឈាម េះភថតោមួ្យ មា  

បាយ  ាំ ជានដើម្ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៨៩  

   ៣. ររម្បរនភាជ សិកាខ រទ្ ទី្ ៣  ភិក្ខុមិ្ បា ព្កាលក្ឋិ ជានដើម្ ទ្ទួ្ល 

 ិម្ តឯនណ្េះ ន ើយនៅទ្ទួ្ល ិម្ តឆា ់ចងាា  ់ ររស់ទយក្នផ្សងនទ្ៀថ ។ 

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១០០ 

៤. កាណ្មាត្តសិកាខ រទ្ ទី្ ៤   ភិក្ខុទ្ទួ្លរវារោឱ្យទ្ទួ្ល ាំត្តម្ព្បាថាន  គរបី 

យក្ព្ថឹម្ចថរីររីបាព្ថរ៉ាុនោណ េះ ន ើយព្ថវូយក្ម្ក្ចចក្គាន ឆា ់ចុេះ មិ្ ព្ថវូ 

ព្បារ់គនីគាន ឱ្យនៅរិណ្ឌ បាថនៅផ្េេះននាេះនទ្ៀថនទ្ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១១០  

45
 អ្នចលក្សិកាខ រទ្ ទី្ ១ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ. ១៥០   
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សម្ព ធថា 46
 

ញ្យា ភិក្ា ុ ោតុគញ្រន ឯក្ញ្ោ រញ្ហា 

និសជជំ ក្ញ្បបយយ តសស បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុោ 

សនព្ម្ច វូការអ្ងគុយ ក្នុងទ្ីសាៃ ថ់ចថមួ្យជាមួ្យ ឹងមាថុព្គាម្ 

ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិ បាចិថតិយ ។ រទ្ថា រញ្ហា ចព្រថា ក្នុងទ្ីសាៃ ថ់ 

។ រទ្ថា ក្ញ្បប ចព្រថា គរបីសនព្ម្ច ។ រទ្ថា ឯក្ញ្ោ 

គឺជាមួ្យគាន  ។  

អចេលកវគគ ទី្ ៥ េែ់ 47 

                                                           
46 
៤.៥. រនហា ិសជជសិកាខ រទ្  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ. ១៦៥   ិង ទ្ាំរ័រ ១៦៩  

47  ន េះជាសិកាខ រទ្ដន៏សស ក្នុងវគគន េះ៖  

     ២. ឧនយាជ សិកាខ រទ្ ទី្ ២     ភិក្ខុររួលភិក្ខុផ្ងគាន នៅព្សុក្រិណ្ឌ បាថ 

មិ្ ឱ្យនគឱ្យអ្វ ីថិចថួចនដញគាន ម្ក្វញិ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤  ទ្ាំ. ១៥៦ 

     ៣. សនភាជ សិកាខ រទ្ ទី្ ៣  ភិក្ខុនៅអ្ងគុយក្នុងផ្េេះចដលនគនៅ ចថ 

រីរនាក់្រតីព្ររ ធនគ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១៦១ 

     ៦. ចារថិតសិកាខ រទ្ ទី្ ៦  ភិក្ខុមិ្ បា ព្កាលក្ឋិ ជានដើម្នទ្ ទ្ទួ្ល ិម្ ត 

នគន ើយ ក៏្ចូលនៅកា ់ព្ថកូ្លដនទ្ ឱ្យភិក្ខុផ្ងគាន រង់ចាាំឯផ្េេះអ្នក្ ិម្ តឆា ់ ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១៧៣ 

     ៧. ម្ហានាម្សិកាខ រទ្ ទី្ ៧ ភិក្ខុគាម  ជម្ៃឺ ព្ថវូនព្ថក្អ្រការរវារោ 

បា ព្ថឹម្ ៤ ចខ នវៀរចលងចថនគរវារោចថ្ម្នទ្ៀថ ឬនគរវារោជា ិចច ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១៨៣ 

៨. ឧយយុថតសិកាខ រទ្ ទី្ ៨  ភិក្ខុនៅនម្ើលក្ងទ័្រចដលនគនលើក្នចញនៅចាាំង។  

វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ១៩២ 
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សុោានវគ្គ ទី ៦  

៤៤. វ ិិចឆ័យក្នុង ក្យថា សុរាញ្ររយបាញ្នបិ ន េះ គរបីព្ជារ 

ដចូន េះ៖ 48
 

        ទ្ឹក្ព្សវងឹចដលនគនធវើនោយវថេុទាំងឡាយមា នម្ៅជានដើម្ 

នឈាម េះថា សុរា ។ នព្គឿងព្ត្តាំចដលនគនធវើផ្សាំនោយនព្គឿងផ្សាំ 

ទាំងឡាយ មា ផ្ទា ន ើជានដើម្ នឈាម េះថា នម្រយ័ អ្ធិរាយថា 

ញ្យា ភិក្ា ុ តទុ្ភយរបិ រីជញ្ោ បដ្ឋឋ យ កុ្សញ្គ្គនាបិ បិវតិ តសស 

តបានបចចយា បាចិតតិ យំ ឧទី្រិតំ ភិក្ខុោ ផ្កឹ្ វូសុរា  ិងនម្រយ័ 

សូម្បីទាំងរីរននាេះ ត្តាំងរីរជូនៅ (គឺត្តាំងរីផ្សាំន ើយនៅ) សូម្បី 

រ៉ាុ ចុងសបូវ ភិក្ខុននាេះ នោក្ន លថា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ 

នព្ េះរចច័យ គឺការផ្កឹ្ននាេះ ។  

 ក្យថា អសគលិុបញ្ោទ្ញ្ក្ ចាបិ នសចក្តីថា អសគុលីហិ 

                                                                                                                

    ៩. នសនាវាសសិកាខ រទ្ ទី្ ៩ នរើមា ន ថុអ្វ ីព្ថវូនៅទី្ក្ងទ័្រ អាចនៅបា  

ព្ថឹម្រីររីរាព្ថី ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ១៩៧ 

    ១០. ឧនយាធិក្សិកាខ រទ្ ទី្ ១០   នៅក្នុងក្ងទ័្ររីររីរាព្ថីន ើយ នដើរ 

នៅកា ់ទី្ចាាំងគាន  ព្ថថួរលជានដើម្។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២០០ 
48  ១. សុរាបា សិកាខ រទ្ ទី្ ១  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២០៤  
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 ឧបក្ចឆក្ខទី្នំ ឃដ្េនបចចយា បាចិតតិ  សិយា ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ 

នព្ េះរចច័យ គឺការចាក់្នលងនៅនលើរាងកាយមា នក្លៀក្ជានដើម្ 

នោយព្មាម្នដ (ចាក់្ព្ក្ន ក្គាន នលង) ។ 49 

 ក្យថា ហសសធញ្រមបិ ញ្ចាទ្ញ្ក្ នសចក្តីថា 

ឧបរិញ្គបាញ្ក្ ឧទ្ញ្ក្ ហសសធញ្រម  កី្ឡានិរិតត ំ  តសស បាចិតតិ  

សិយា  ិមិ្ថតនព្ េះការនលងធម៌្ គឺការនសើចក្នុងទ្ឹក្មា ជនព្  

ព្រមាណ្នលើចភនក្នគារ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 50 

៤៥. រីរ ក្យថា អនាទ្ញ្របិ បាចិតតិ  នសចក្តីថា 

បុគ្គលសស វា ធរមសស វា អនាទ្រក្រញ្ណ្បិ បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុ 

ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ សូម្បីនព្ េះការនធវើនសចក្តីមិ្ នអ្ើនរើចាំន េះ 

រុគគល ឬចាំន េះធម៌្ ។ អ្ធិរាយថា ភិក្ខុោ កាលចដល 

ឧរសម្ប នភិក្ខុត្តម្ចដលព្ទ្ងរ់ញ្ញថតបា ន លោស់នថឿ ន ើយ 

នព្ េះជាអ្នក្មិ្ ចងន់ធវើត្តម្ ក្យររស់ភិក្ខុននាេះក្តី នព្ េះជាអ្នក្ 

មិ្ ចងន់ដើម្បីសិក្ាធម៌្ននាេះក្តី ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតបិាចិថតិយ 

នព្ េះនសចក្តីមិ្ នអ្ើនរើននាេះ ។ 51 

                                                           
49  ២. អ្ងគុលរិបនត្តទ្ក្សិកាខ រទ្ ទី្ ២  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២១១ 
50  ៣.  សសធម្មសិកាខ រទ្ ទី្ ៣  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២១៤ 
51  ៤. អ្នាទ្រយិសិកាខ រទ្ ទី្ ៤  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២១៨ 
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ភយានកំ្ ក្ថំ ក្ោា  វា ភយានកំ្ រូបំ ទ្ញ្សសោា  វា ភិក្ា ុំ  

ភីសយញ្ោបិ បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុសូម្បីកាលន លក្ថាគួរឱ្យ 

ភ័យខាល ចក្តី រនាល ចភិក្ខុផ្ងគាន ឱ្យភ័យខាល ចនោយរងាា ញររូដគ៏ួរឱ្យ 

ភ័យខាល ចក្តី ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 52 

៤៦. ញ្យា ភិក្ា ុ អគិ្លាញ្នា កិ្ញ្ចិ បចចយំ ឋញ្បោា  ញ្ជាតឹ 

ជញ្លយយ វា ជលាញ្បយយ វា តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្ខុោ ជា 

អ្នក្គាម  ជម្ៃឺរងាា ថ់ឯងក្តី ឱ្យនគរងាា ថ់ក្តី  វូនភលើង នវៀរចលងចថមា  

ន ថុោមួ្យ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ រោត រទ្ទាំង 

ននាេះ រីររទ្ថា កិ្ញ្ចិ បចចយំ នសចក្តីថា នលើក្ទ្ុក្ចថមា ន ថុ 

មា សភារដនូចនេះ គឺ អុ្ចព្រទ្ីរ ឬរងាា ថ់នភលើងក្នុងទ្ទីាំងឡាយ 

មា ក្ច លងដថុបាព្ថជានដើម្ ។ រទ្ថា ញ្ជាតឹ ចព្រថា នភលើង ។ 53
 

៤៧-៤៨. ក្បបរិនេ ុំ អនាោយ នវចីវរញ្ភាគិ្ញ្នា នវ ំចីវរ ំ

ភុញ្ជនតសស បាចិតតិ  សិយា   ភិក្ខុនព្រើព្បាស់ចីវរថ្មគីឺមិ្ បា នធវើ 

ក្របរិ េុនទ្ ន ើយនព្រើព្បាស់ចីវរថ្ម ី ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ។54 

រទ្ថា ក្បបរិនេ ុំ បា ដល់ ក្ិរយិាក្ាំណ្ថ់ឱ្យមា សាន ម្ព្រមាណ្ 

                                                           
52

  ៥. ភឹសារ សិកាខ រទ្ ទ្ី ៥   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២២១ 
53  ៦. នជាថិសមាទ្  សិកាខ រទ្ ទ្ី ៦  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២២៤ 
54  ៨. ទ្ុរវណ្ណ ក្រណ្សិកាខ រទ្ ទ្ី ៨  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៣៧ 
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រ៉ាុ រងវងច់ភនក្នកាៃ ក្ ឬខនងព្ក្ចក្ោមួ្យ ។ រទ្ថា អនាោយ 

គឺមិ្ កា ់យក្ ។  

ភិក្ា ុញ្នា ចីវរាទិ្កំ្ បរិក្ខា រំ អបញ្នោា  និញ្ធនតសស វា 

និធាញ្បនតសស វា ហសាញ្បក្ាសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ  សិយា ភិក្ខុ 

មា រាំណ្ង ឹងនលងនសើច នាាំយក្ោក់្នោយខលួ ឯងក្តី ឱ្យនគ 

យក្ោក់្ក្តី វូររកិាខ រមា ចីវរជានដើម្ររស់ភិក្ខុផ្ងគាន  ព្ថវូអារថតិ 

បាចិថតិយ ។ នោយអាទិ្-សរេថា ចីវរាទិ្កំ្ នោក្អាចារយចថង 

សនក្តងាគ េះយក្ររកិាខ រមា បាព្ថ  ិសីទ្ ៈ រាំរងម់្ជុល  ិងកាយរ ធ 

ជានដើម្ចដរ ។  ក្យថា និញ្ធនតសស គឺ យក្នៅោក់្ទ្ុក្ ។ 

 ក្យថា ហសាញ្បក្ាសស គឺ រ៉ាុ រ៉ាងចងឱ់្យបា នសើចនលង 

សរាយ ។ 55 

សុោ នវគគ ទី្ ៦ េែ់ 56
 

សប្ាណកវគ្គ ទី ៧ 

                                                           
55  ១០. ចីវរារ ិលាប សិកាខ រទ្ ទី្ ១០  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៤៥ 
56  ន េះជាសិកាខ រទ្ដន៏សសក្នុងវគគន េះ៖   

     ៧.  ហា សិកាខ រទ្ ទី្ ៧   មិ្ ទ ់ដល់ក្ លេះចខភិក្ខុមិ្ ព្ថវូងថូទឹ្ក្នទ្ 

នវៀរចលងចថមា សម័្យ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២២៨  

     ៩. វកិ្រប សិកាខ រទ្ ទី្ ៩   ភិក្ខុវកិ្របចីវរចាំន េះស ធម្មិក្ោមួ្យ 

ន ើយនព្រើព្បាស់ចីវរចដលមិ្ ទ ់ឱ្យដក្វកិ្របនចញ ។ វិ. ម្ហាវ.ិ ៤ ទ្ាំ ២៤១ 
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 ក្យថា ជានំ បាណំ្ ហញ្ន ភិក្ា  ុ តិរចាឆ នគ្តរប ិ ច 

នសចក្តីថា ញ្យា ភិក្ា ុ បាញ្ណ្ឌតិ ជានញ្នាត  តិរចាឆ នគ្តំ បាណំ្ 

ខុទ្េ ក្របិ រហនតរបិ ហញ្នយយ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្ខុោ 

មួ្យ កាលដងឹថា សថវមា ជវីថិ ន ើយសមាល រ់សថវថិរចាឆ  ចដល 

មា ជវីថិរស់នៅថូចក៏្នោយ ធាំក៏្នោយ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 57 

៤៩. ក្ លេះគាថាថា ឆាញ្ទ្តុក្ខញ្ោ ឆាញ្ទ្តិ ទុ្ដ្ឋលុល ំ  

ភិក្ាញុ្នាបិ ច នសចក្តីថា ញ្យា ភិក្ា ុ ភិក្ា ុញ្នា ទុ្ដ្ឋ ុលល សង្កា តំ 

សសាទិ្ញ្សសំ ឆាញ្ទ្តុក្ខញ្ោ ហុោា  ឆាញ្ទ្តិ តសស បាចិតតិ យំ 

សិយា ភិក្ខុោ ព្បាថាន នដើម្បីរិទ្បាាំង វូអារថតិសងាទ្ិនសស 

ន លគឺទ្ុដាុោល រថតិររស់ភិក្ខុផ្ងគាន  ន ើយរិទ្បាាំងទ្ុក្ ភិក្ខុននាេះ 

ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 58
 

ឥតថិយា សហ សំវិធាយ គរនតរគ្តសស ភិក្ា ុញ្នា 

បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្ខុររួលគាន នដើរនៅកា ់ចននាល េះព្សុក្ជាមួ្យ 

ក្តសតី ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 59 

សែាណកវគគ ទី្ ៧ េែ់ 60
 

                                                           
57  ១. សញ្ចិចចបាណ្សិកាខ រទ្ ទ្ី ១  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៤៩ 
58  ៤. ទ្ុដាុលលសិកាខ រទ្ ទ្ី ៤   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៥៧ 
59  ៧. សាំវលិាប សិកាខ រទ្ ទ្ី ៧   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៧២ 
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សហធមមិកវគ្គ ទី ៨ 

៥០. បាទ្គាថាថា ភិក្ា ុំ វា បហញ្រយាថ គរបីព្ជារ  

នយាជនាដចូន េះថា  

ញ្យា ភិក្ា ុ ភិក្ា ុំ បហញ្រយយ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្ខុ 

ោ វាយព្រហារភិក្ខុផ្ងគាន  ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 61 

                                                                                                                
60  ន េះជាសិកាខ រទ្ដន៏សស ក្នុងវគគន េះ ៖  

     ២. សរាណ្ក្សិកាខ រទ្ ទី្ ២  មា សចម្តងន ើយក្នុងភូថគាម្វគគ 

សិកាខ រទ្ទី្ ១០ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៥២ 

     ៣. ឧនកាា ដ សិកាខ រទ្ ទ្ី ៣  ភិក្ខុដងឹថាអ្ធិក្រណ៍្ចដលសងឃនធវើនព្សចត្តម្ធម៌្ 

ន ើយ នសើនរើនទ្ៀថ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ២៥៤ 

     ៥. ឩ វសីថិសិកាខ រទ្ ទ្ី ៥ ភិក្ខុឱ្យឧរសម្បទដល់រុគគលមា អាយុមិ្ ទ ់ព្គរ់ 

២០ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ២៦១ 

     ៦. នថ្យយសថេសិកាខ រទ្ ទ្ី ៦  ររួលគាន នដើរផ្លូវឆាៃ យជាមួ្យរកួ្ មញួនចារ 

(រក្សីុខុសចារ់) ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ២៦៨ 

    ៨. អ្រដិាសិកាខ រទ្ ទ្ី ៨  ភិក្ខុមា ទ្ិដាថិា ធម៌្ចដលព្រេះមា ព្រេះភាគព្ត្តស់ ថា 

មា អ្ តរាយ មិ្ អាចមា អ្ តរាយនទ្ គឺនោក្ដងឹចាស់យា៉ា ងន េះ ។ 

សងឃគរបីហាម្ភិក្ខុននាេះ មិ្ ឱ្យរងាា ច់ព្រេះរទុ្ធដកីា ន ើយមិ្ លេះ ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ២៧៦ 

    ៩. ឧក្ខិថតសាំនភាគសិកាខ រទ្ ទី្ ៩  ភិក្ខុនៅរមួ្ជាមួ្យភិក្ខុមា ព្រព្ក្ថី 

ន លយា៉ា ងននាេះ មិ្ នធវើត្តម្ធម៌្... ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ២៨៨ 

    ១០. ក្ណ្ឌ ក្សិកាខ រទ្ ទី្ ១០  ភិក្ខុនៅរមួ្ជានដើម្ជាមួ្យ 

សម្ណុ្នទ្េសចដលសងឃឱ្យវនិាសន ើយ ។ វិ.ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ២៩៣  

61  ៤. រហារសិកាខ រទ្ ទី្ ៤   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៣២១ 
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បាទ្គាថាថា តលសតតិក្រុគ្គិ ញ្រ នសចក្តីថា ញ្យា ភិក្ា ុ 

បហរណ្ឌក្ខរ ំទ្ញ្សសញ្នាត  ក្ខយំ វា ក្ខយបបដិ្រទ្ធ ំ  វា ឧគ្គិ ញ្រយយ 

 តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្ខុោ កាលសចម្តង វូអាការព្រហារ 

ន ើយងាន ើង វូកាយ(នដ) ឬវថេុជារ់នោយកាយ(វថេុនៅក្នុងនដ) 

ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ 62 

ក្ លេះគាថាថា ញ្ចាញ្ទ្យយ វា ញ្ចាោញ្បយយ ភិក្ា ុំ 

អរូលញ្ក្ន ច នសចក្តីថា ញ្យា ភិក្ា ុ ភិក្ា ុំ អរូលញ្ក្ន 

សសាទិ្ញ្សញ្សន ញ្ចាញ្ទ្យយ វា ញ្ចាោញ្បយយ វា តសស 

បាចិតតិ យំ សិយា   ភិក្ខុោមួ្យ នចាទ្ឯងក្តី ឱ្យនចាទ្ក្តី  វូភិក្ខុផ្ង 

គាន នោយអារថតិសងាទ្ិនសសមិ្ មា មូ្ល ព្ថវូបាចិថតិយ ។ 63  

រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា អរូលញ្ក្ន គឺ នវៀរន ើយ 

ចាក្មូ្លមា មូ្លគឺការន ើញជានដើម្ ។  

៥១. បាទ្គាថាថា កុ្ក្េចុច បុាទ្ញ្ន ច  នសចក្តីថា  

ឩនវីសតិវញ្សោ តា ំ  រញ្ញ្ោតិអាទី្និ ភណ្ញ្នាត  កុ្ក្េ ុចច ំ  ឧបាញ្ទ្យយ 

តសស កុ្ក្េ ុចច ុបាទ្នបចចយា បាចិតតិ យំ ញ្ហាតិ ភិក្ខុកាល ិយាយ 

ឱ្យមា នសចក្តីសងស័យឱ្យនក្ើថន ើងនោយ ក្យមា ជានដើម្ថា 

                                                           
62  
៥. ថលសថតិក្សិកាខ វទ្ ទ្ី ៥  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៣២៤ 

63  ៦. អ្មូ្លក្សិកាខ រទ្ ទ្ី ៦  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៣២៧ 
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នោក្មា វសាមិ្ ទ ់ព្គរ់ ២០ នទ្ដងឹ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ 

នព្ េះការញុាាំងនសចក្តីសងស័យឱ្យនក្ើថន ើងជារចច័យ ។ 64
 
 

ញ្យា ភិក្ា ុ ភណ្ឌ នោថ យ ភណ្ឌ នជាោនំ វចនំ ញ្សាតំុ 

ឧបសសុតឹ យាតិ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្ខុោ នៅ រ 

ចអ្រចាាំសាត រ់ នដើម្បីឮ ក្យររស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចដលព្រក្ួថ 

ព្រកា ់គាន នដើម្បីការព្រក្ួថព្រកា ់ ភិក្ខុននាេះព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ។ 

រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា ភណ្ឌ នោថ យ គឺនដើម្បីជនមាល េះ ។ រទ្ថា 

ភណ្ឌ នជាោនំ នសចក្តីថា ររស់រកួ្ភិក្ខុចដលនឈាល េះគាន  ។ 

 ក្យថា ឧបសសតឹុ គឺ  រចអ្រក្នុងទ្ីជថិនដើម្បីសាត រ់ ។ 65
 
 

៥២. ញ្យា ភិក្ា ុ សសឃសស បរិណ្ឌរិតំ យំ លាភំ តំ  

បរបុគ្គលសស នាញ្រតិ តសស បាចិតតិ យំ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ 

រនងាអ  ោភចដលនគរនងាអ  នៅនដើម្បីសងឃន ើយ ម្ក្នដើម្បី 

រុគគលដនទ្វញិ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា 

នាញ្រតិ ចព្រថា រនងាអ  នៅ ។  

66 សហធមមិកវគគ ទី្ ៨ េែ់  

                                                           
64  ៧. សញ្ចិចចសិកាខ រទ្ ទី្ ៧   វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៣៣០ 
65

  ៨. ឧរសសុថិសិកាខ រទ្ ទី្ ៨  វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៣៣៤ 
66  ១២. ររោិម្ សិកាខ រទ្ ទី្ ១២  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៣៤៩ 
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រតនវគ្គ ទី ៩ 

រីររទ្ថា បុចឆ ំ អក្ោា  នសចក្តីថា ភិក្ខុមិ្ បា ោថា ខ្ុាំ 

ព្បារ់ោ វូក្ិរយិាចូលនៅកា ់ព្សុក្ក្នុងនវោវកិាល ឬថា ខ្ុាំ ឹង 

ចូលនៅកា ់ព្សុក្ ។  ក្យថា សនតភិក្ា ុំ នសចក្តីថា ភកិ្ខុន ើញ 

ភិក្ខុោ ក្នុងឧរចារៈន ការន ើញក្នុងខាងក្នុងឧរចារសីមា ជា 

អ្នក្អាចនដើម្បីព្បារ់នោយ ក្យជាព្រព្ក្ថីបា  ភិក្ខុមា សភារ 

ដចូន េះ នឈាម េះថា ភិក្ខុចដលមា នៅ ។ រទ្ថា គរសស ចព្រថា 

                                                                                                                

ន េះជាសិកាខ រទ្ដន៏សស ក្នុងវគគន េះ ៖ 

     ១. ស ធម្មិក្សិកាខ រទ្ ទី្ ១ កាលភិក្ខុផ្ងគាន ន ល ក្យព្រក្រនោយធម៌្ 

ភិក្ខុក៏្ថា នរើមិ្ ទ ់បា សួរនោក្អ្នក្នចេះដងឹដរារោ មិ្ នរៀ យក្នទ្ ។  

 វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣០៦ 

     ២. វនិលខ សិកាខ រទ្ ទី្ ២  នរលភិក្ខុក្ាំរងុសចម្តងបាថិនមាក្ខ ក៏្ន ល 

រងាអ រ់សិកាខ រទ្ថូចៗ ថា មា ព្រនយាជ ៍អ្វ ី នលើក្ម្ក្នាាំចថនៅត ព្ក្ហាយ 

លាំបាក្ រនសម្រសាម្ចិថតនទ្ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣១១ 

     ៣. នមា  សិកាខ រទ្ ទី្ ៣  ភិក្ខុចក្លងនធវើនរើ មិ្ ដងឹសិកាខ រទ្ ថា មា ក្នុង 

ព្រេះបាល ីជានដើម្ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣១៤ 

     ៩. ក្ម្មរបដ ិ  សិកាខ រទ្ ទី្ ៩ ភិក្ខុឱ្យ្ េៈក្នុងក្ម្មព្រក្រនោយធម៌្ 

ន ើយព្ថ រ់ថិេះនដៀលវញិ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៣៧ 

   ១០. ្ េាំ អ្ទ្ត្តវ  គម្ សិកាខ រទ្ ទី្ ១០ សងឃក្ាំរុងវ ិិចឆ័យក្តី 

មិ្ ឱ្យ្ េៈព្សារ់ចថនព្កាក្នចញ ។  វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៤១ 

   ១១. ទ្រវសិកាខ រទ្ ទី្ ១១   កាលនរើសងឃព្រម្នព្រៀងគាន ព្រគល់ចីវរ 

ក៏្ថិេះនដៀលជានព្កាយថានធវើត្តម្ចថចិថត ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៤៥ 
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កា ់ព្សុក្  ក្យន េះ ជា្ដាវីភិថតិចុេះក្នុងអ្ថេន ក្ម្ម ។ រទ្ថា គ្ញ្ត 

ជាទ្ុថិយាវភិថតិចុេះក្នុងអ្ថេន សម្បទ  មា ររូជា គ្តសស វញិ ។ 

រមួ្នសចក្តីម្ក្ថា សនតំ ភិក្ា ុំ អនាបុចឆិោា  វិក្ខញ្ល គរំ គ្តសស 

ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ យំ សិយា អារថតិបាចិថតិយ គរបីមា ដល់ភិក្ខុ 

កាលមិ្ ព្បារ់ោភិក្ខុចដលមា នៅ ន ើយចូលនៅកា ់ព្សុក្ 

ក្នុងនវោវកិាល ។  ក្យដន៏សស មា អ្ថេ ័យងាយយល់រិថ 

ន ើយដនូចាន េះនហាង ។ 
67

 

 តនវគគទី្ ៩ េែ់ 

េែ់  េិតតិយនិចទ្េសវណណ នា 
68

 

                                                           
67  ៣. វកិានល គាម្របនវស សិកាខ រទ្ ទី្ ៣  វ.ិ ម្ហាវ.ិ៤ ទ្ាំ. ៣៧៣  
68  ន េះជាសិកាខ រទ្ដន៏សស ក្នុងវគគន េះ ៖ 

     ១. អ្ន តរុរសិកាខ រទ្ ទី្ ១   ភិក្ខុចូលនៅក្នុងព្ក្ឡារ េាំររស់នសតច ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៥៤ 

     ២. រថ សិកាខ រទ្ ទី្ ២  ភិក្ខុនរើសរថ ៈ ឬវថេុចដលនគស មថថា រថ ៈ 

នវៀរទុ្ក្ចថររស់ចដលនគនភលចក្នុងវថត ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៦៥ 

    ៤. សូចិ រសិកាខ រទ្ ទី្ ៤      ភិក្ខុឱ្យនគនធវើរាំរងម់្ជុលរី អ្ឹង ចសនង ភលុក្ ។ 

ព្ថវូក្ាំនទ្ចនចាលសិ  នទ្ើរសចម្តងអារថតិបា ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៨១  

    ៥. ម្ញ្ចសិកាខ រទ្ ទី្ ៥  ភិក្ខុឱ្យនគនធវើចព្គមា នជើងនលើសជាង ៨ លាបន រ់ 

ព្រេះសុគថ ។ វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៨៥  

    ៦. ថូនោ ទ្ធសិកាខ រទ្ ទី្ ៦  ភិក្ខុឱ្យនគនធវើចព្គ ឬត្តាំងញាថ់នោយសាំ ី ។  
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វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៨៨ 

    ៧.  ិសីទ្ សិកាខ រទ្ ទី្ ៧   ភិក្ខុឱ្យនធវើ ិសីទ្ ៈនលើស រនោត យ ២ ចាំអាម្ 

ទ្ទឹ្ង ១ ចាំអាម្ក្ លេះ នោយចាំអាម្ព្រេះសុគថ ។ វិ. ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៩២  

    ៨. ក្ណ្ឌ ុរបដចិាឆ ទិ្សិកាខ រទ្ ទី្ ៨  ភិក្ខុឱ្យនធវើសាំរថ់ព្គរក្ម្នលើស 

រនោត យ ៤ ចាំអាម្ ទ្ទឹ្ង ២ ចាំអាម្ នោយចាំអាម្ព្រេះសុគថ ។ វិ. ៤ ទ្ាំ. ៣៩៦ 

    ៩. វសសិក្សាដកិ្សិកាខ រទ្ទី្ ៩ ភិក្ខុឱ្យនគនធវើសាំរថ់វសសិក្សាដក្ 

នលើសព្រមាណ្រនោត យ ៦ ចាំអាម្ ទ្ទឹ្ង ២ ចាំអាម្ក្ លេះ នោយចាំអាម្ 

ព្រេះសុគថ ។ វ.ិម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៣៩៩ 

   ១០.   េនថេរសិកាខ រទ្ទី្ ១០ ភិក្ខុឱ្យនធវើចីវររ៉ាុ  ឬធាំជាងចីវរព្រេះសុគថ 

គឺរនោត យ ៩ ចាំអាម្ ទ្ទឹ្ង ៦ ចាំអាម្ នោយចាំអាម្ព្រេះសុគថ ។  

វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ៤ ទ្ាំ. ៤០២  

 បាដនិទ្ស ីយសិកាខ រទ្ ចាំ  ួ ៤, នសខិយៈ ៧៥  ិងអ្ធិក្រណ្សម្ថ្ៈ 

៧ មិ្ មា ម្ក្ក្នងុទី្ន េះនោយចាំន េះនទ្ ។  
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៥. ប្កិណណ កនិមទេសវណណ នា  

         ៥៣. ឥ ូវន េះ នដើម្បសីចម្តងរក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េសន ើង នោក្ 

អាចារយនទ្ើរព្បាររធ វូ ក្យថា សសឃកំិ្ ដចូន េះជានដើម្ ៖ 
69

 

 ក្នុងគាថាន េះ មា  ក្យអ្ធិរាយថា ញ្យា ភិក្ា ុ 

ឥសសញ្រា ហុោា  សសឃិកំ្ គ្រុភណ្ឌ ំ  អញ្ោសស ញ្ទ្តិ តសស ថុលល ចចយំ 

សិយា ភិក្ខុោ ត្តាំងខលួ ជាធាំឱ្យវថេុជាគរភុណ្ឌ ជាររស់សងឃដល់ 

រុគគលដនទ្ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ ។ នរើឱ្យដល់អ្នក្ដនទ្ 

នោយចិថតលចួ ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ជានដើម្ត្តម្វថេុ គឺវថេុទ្ុក្ាដ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ វថេុថ្លុលចច័យ ព្ថវូអារថតិថ្លុលចច័យ វថេុបារាជកិ្ 

ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្ ។  

 ៥៤. អាទិ្-សរេក្នុង ក្យថា កុ្សាទិ្រយចីរានិ នោក្ 

អាចារយចថងសនក្តងាគ េះយក្សាំរក្ន ើ   ិងចផ្ កាត រចដរ គឺថា 

សាំរថ់សនព្ម្ចនោយសបូវភាល ាំង សាំរថ់សនព្ម្ចនោយសាំរក្ 

ន ើ  សាំរថ់សនព្ម្ចនោយចផ្ កាត រ ។ រោត សាំរថ់ទាំង ៣ 

ព្រនភទ្ននាេះ សាំរថ់ចដលនគព្ក្ង វូសបូវភាល ាំងទាំងឡាយ នឈាម េះ 

ថា សាំរថ់សនព្ម្ចនោយសបូវភាល ាំង ។ សាំរក្ន ើររស់ត្តរស 

ទាំងឡាយ នឈាម េះថា សាំរថ់សនព្ម្ចនោយសម្បក្ន ើ  ។ 

                                                           
69

  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ៣៣៩ 
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សាំរថ់ចដលនគចរង វូចផ្ កាត រ នឈាម េះថា សាំរថ់សនព្ម្ចនោយ 

ចផ្ កាត រ ។ រីររទ្ថា ក្រពលំ ញ្ក្សវាលជំ នសចក្តថីា សាំរថ់ 

ក្ម្ពលចដលថាញរីសក់្ សាំរថ់ក្ម្ពលចដលថាញរីនរាម្ក្ េុយ 

សថវ នឈាម េះថា សាំរថ់នក្សក្ម្ពល សាំរថ់វាលក្ម្ពល អ្ធិរាយ 

ថា សាំរថ់ចដលនគថាញអ្ាំនបាេះោយនោយសក់្ទាំងឡាយ 

នឈាម េះថា នក្សក្ម្ពល ។ សាំាំរថ់ចដលនគថាញអ្ាំនបាេះោយ 

នោយនរាម្ក្ េុយសថវចាម្រទីាំងឡាយ នឈាម េះថា វាលក្ម្ពល ។ 

រីររទ្ថា សរយំ វិនា គនឺលើក្ទ្ុក្ចថកាលចីវរខូច ។ រទ្ថា 

ធារយញ្ោ នសមើ ឹង ធារយនតសស កាលព្ទ្ព្ទ្ង ់ ។  ក្យថា 

លូក្បក្ខា ជិនក្ាិបំ នសចក្តថីា សាល រន សថវនម្ៀម្  ងិចសបក្ន  

សថវខាល  ។ រោត សាំរថ់រីរយា៉ា ងននាេះ សាំរថ់ចដលនធវើនោយសាល រ 

ន សថវនម្ៀម្ នឈាម េះថា ឧលូបក្ាិ ។ ចសបក្ន ព្មឹ្គ គឺខាល រខិ ទាំង 

នរាម្ទាំងព្ក្ចក្ នឈាម េះថា អជិនក្ាិប 
70 
។ នសចក្តីរមួ្ថា 

នដ្ឋចីវរក្ខលំ ឋញ្បោា  ឥញ្រសុ សតតសុ វតថ ូសុ យំ កិ្ញ្ចិ  

ធារយញ្ោ ថុលល ចចយំ សិយា អារថតិថ្លុលចច័យ គរបីមា ដល់ភិក្ខុ 

កាលព្ទ្ព្ទ្ង ់វូវថេុគឺសាំរថ់ោមួ្យ រោត សាំរថ់ទាំង ៧ ព្រនភទ្ 

នលើក្ទ្ុក្ចថកាលន ចីវរខូចបាថ់ ។  

                                                           
70  វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៨ ទ្ាំរ័រ ១៦៦-៧ 
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 ៥៥. ក្ម្មចដលនគគរបីនធវើនោយក្ូ កាាំរិថ នឈាម េះថា 

សថេក្ម្ម នព្ េះសថេក្ម្មននាេះ ។ ក្ម្មចដលនគគរបីនធវើព្ថងក់្ាល 

ន ឫសដងូបាថ នឈាម េះថា វថេកិ្ម្ម នព្ េះវថេិក្ម្មននាេះ ។ 
71 

 

រីររទ្ថា សំ និរិតត ំ បា ដល់ អ្ងគជាថររស់ខលួ  ។ 

នសចក្តីរមួ្ថា តំ ឆិនេញ្ោ ថុលល ចចយំ សិយា អារថតិថ្លុលចច័យ 

គរបីមា ដល់ភិក្ខុកាលកាថ់ វូអ្ងគជាថននាេះ ។ 
72

 

អាទិ្-សរេក្នុង ក្យថា រំសាទិ្ញ្ភាជញ្ន 
73
 ន េះ នោក្ 

អាចារយចថងសនក្តងាគ េះយក្ វូ្អឹង ឈាម្ ចសបក្  ិងនរាម្ទាំង-

ឡាយផ្ងចដរ ។ នព្ េះន ថុននាេះ អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារនសចក្តី 

រមួ្ថា រនុសោនំ រំសអដ្ឋិ ញ្លាហិតចរមញ្លារញ្ភាជនបចចយា 

ថុលល ចចយំ សិយា អារថតិថ្លុលចច័យ គរបីមា នព្ េះរចច័យ គឺការ 

ឆា ់សាច់ ្អឹង ឈាម្ ចសបក្  ិងនរាម្ររស់ម្ សុសទាំងឡាយ ។ 

៥៦. វ ិិចឆ័យក្នុង ក្យថា ក្ទ្ញ្លរក្ក្េទុ្សោនិ ន េះ 

គរបីព្ជារដចូន េះ៖ 
74 

 

                                                           
71 
វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ២៧២-៣   

សថេក្ម្ម = កាថ់ឫសដងូបាថ  វថេកិ្ម្ម = ចងរថឹក្ាលឫសដងូបាថ  

72  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៤២ 
73  វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ២៧៩ 
74 
វ.ិម្ហាវគគ ភាគ ៨ ទ្ាំរ័រ ១៦៦ - ១៧០   រារ់ចីវរនខៀវសុទ្ធជានដើម្ផ្ង  
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ក្ទ្លិឯរក្អក្េវាញ្ក្ហិ ក្ោនិ វោថ និ ធារយនតសស ទុ្ក្េដំ្  ភិក្ខុ 

កាលព្ទ្ព្ទ្ង ់វូសម្ពថ់ចដលថាញនោយនដើម្នចក្ នដើម្នរទ្ឹក្ 

 ិងនដើម្រាក់្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ សាំរថ់ចដលនគនធវើនោយសាំរក្ 

ព្ក្នៅ នៅថា ញ្បាតថកំ្ ។  

នោយអាទិ្-សរេក្នុង ក្យថា សរាបីោទិ្កំ្ នោក្ 

អាចារយចថងសនក្តងាគ េះយក្សម្ពថ់រណ៌្នខៀវសុទ្ធ ព្ក្ ម្សុទ្ធ នមម  

សុទ្ធ  ិងរណ៌្ ងសបាទ្សុទ្ធ ។ រោត រណ៌្ទាំងននាេះ រណ៌្នខៀវ 

ទាំងអ្ស់ននាេះឯង នឈាម េះថា សរានីលកំ្ ។ សូម្បីក្នុងរណ៌្ 

ដន៏សសក៏្យា៉ា ងននាេះចដរ ។ រណ៌្នខៀវ គឺ នខៀវដចូរណ៌្ន ផ្ទា  

ព្ថនក្ៀថ ។ រណ៌្នលឿង គឺនលឿងដចូរណ៌្ន ផ្ទា ក្ណិ្ការ ។ រណ៌្ 

ព្ក្ ម្ គឺព្ក្ ម្ដចូរណ៌្ន ផ្ទា ចា ។ រណ៌្នមម  គឺនមម ដចូរណ៌្ 

ន ផ្ទា ផ្ទគ ាំ ។ រណ៌្ ងសបាទ្ គឺដចូរណ៌្កាក្លក័្ត ។ នសចក្តីរមួ្ថា 

ឥញ្រសុ អដ្ឋសុ វតថ ូសុ យំ កិ្ញ្ចិ ធារយនតសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

អារថតិទ្ុក្ាដ គរបីមា ដល់ភិក្ខុកាលព្ទ្ព្ទ្ងវ់ថេុ គឺសាំរថ់ោមួ្យ 

រោត វថេុ គឺសាំរថ់ទាំង ៨ យា៉ា ងន េះ ។  

៥៧-៥៨.  ក្យថា ហតថិសសរុគ្ញ្សាណ្ឌនំ បា ដល់ សាច់ 

្អឹង ឈាម្ ចសបក្  ិងនរាម្ទាំងឡាយ ន សថវដរំ ី នសេះ រស់ 

 ិងច ា្ព្សុក្ទាំងឡាយ ។  ក្យថា សីហរយគ្ឃចឆទី្បិនំ គឺសាច់ 

ជានដើម្ន សថវសី ៈ ខាល ធាំ ខាល  ម ុាំ   ិងខាល ដរំងទាំងឡាយ ។ 



147                        មូ្លសិកាខ  ដកីា                              

តរចឆសស ច រំសាទឹ្ ឧទ្េិ សសក្តរំសញ្ច អនាបុចឆិតរំសញ្ច 

ភុញ្ជញ្ោ ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុឆា ់ វូសររីាងគមា សាច់ជានដើម្ន ខាល  

រខិ ក្តី ឆា ់សាច់ចដលនគនធវើចាំន េះខលួ ក្តី ឆា ់សាច់ចដលខលួ  

មិ្ បា សាក្សួរក្តី ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
75

 

          អាទិ្-សរេក្នុង ក្យថា ទ្ក្តិោថ ទិ្កំ្ ជានដើម្ នោក្អាចារយ 

ចថងសនក្តងាគ េះយក្វចចកុ្ដ ិ  ិងរសាវក្ុដចិដរ ។ នព្ េះន ថុននាេះ 

អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារនសចក្តីថា ភិក្ខុលេះរង ់គឺ នវៀររង ់វូលាំោរ់ 

ភិក្ខុចដលនៅមុ្  គឺលាំោរ់ន ភិក្ខុចដលម្ក្ដល់ន ើយ វញ្ជ គរប ី

នវៀរ គឺថា ភិក្ខុោ នៅកា ់ក្ាំរងទ់្ឹក្ក្តី វចចកុ្ដកិ្តី រសាវក្ុដកិ្តី 

ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
76

 

៥៩. រទ្ថា សហសា នសមើ ឹង ញ្វគ្សា ញ្វញ្គ្ន ចព្រថា 

នោយរ ័ស ។  ក្យថា វុរភជិោា ន គ ឺ នលើក្សបងន់បាេះនៅឆាៃ យ 

ចម្ រិថ, វ អ្ក្សរ មា ម្ក្នោយអ្ាំោចស ធិ ។ រទ្ថា បវិញ្ស 

ចព្រថា គរបីចូលនៅ ។ វចចកុ្ដ ិ  ិងរសាវក្ុដ ិ នឈាម េះថា 

វចចបសោវកុ្ដិ្ ។ រទ្ថា វិញ្ស ចព្រថា គរបីចលូនៅ ។ 

                                                           
75 

 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ២៧៩ ដល់ ២៨៤ អ្ាំរីសាច់ ៩ យា៉ា ង ។ 

មិ្ រិចារោឆា ់សាច់  ិងសាច់ចាំន េះ នៅ ទ្ាំរ័រ ៣៣៧ 
76  វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទ្ាំរ័រ ១៣២ ដល់ ១៣៥ រារ់ដល់រននាេ រងឮ់ផ្ទល ច់ៗ  



                                    រក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េសវណ្ណ នា                              148 

 

គរបីនយាជនាដចូន េះ ៖ ញ្យា ភិក្ា ុ វចចបសោវកុ្ដិ្កំ្ សហសា 

បវិញ្សយយ វា និក្ាញ្រយយ វា ឧរភជិោា  វា បវិញ្សយយ វា 

និក្ាញ្រយយ វា ឧក្ខេ សិកំ្ វញ្ជជោា  តំ បវិញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា ភិក្ខុោ ចូលនៅក្តី នចញម្ក្ក្តី នោយរ ័សកា ់វចចកុ្ដ ិ

 ិងរសាវក្ុដ ិ ឬក៏្នបាេះសបងន់ៅន ើយ គរបីចូលនៅនចញម្ក្ 

ក្តី មិ្ ក្អក្ព្គច ម្ចូលនៅវចចកុ្ដ ិ ិងរសាវក្ុដនិនាេះក្តី ភិក្ខុននាេះ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

៦០. និតថ ុនញ្នាត  វចច ំ  ក្ញ្រយយ ទ្នតក្ដ្ឋញ្ច ខាទ្ញ្នាត  តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុកាលព្រឹងរមាថ់  ិងក្ាំរងុទ្ាំ ន ើសេ ់ រននាេ -

រងវ់ចចៈ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ វចចបសោវញ្ោណី្នំ រហិ 

វចាច ទិ្កំ្ វចចបសោវ ំ ក្ញ្រយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុរននាេ រង ់

វចចៈ  ិងរសាវៈ ឱ្យវចចៈជានដើម្លាបល ក់្នចញនព្ៅទ្វចចៈ ឬរសាវៈ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

៦១. បាទ្គាថាថា ខញ្រន ចាវញ្លញ្ខយយ នសចក្តីថា 

គរបីក្ិថនោយចាំោាំងន ើ  ចដលចរក្ន ើយក្តី នោយរនូៅក្តី 

នោយថាន ាំងន ើក្តី នោយនដើម្ព្សល់ក្តី នោយនដើម្ន ើមា  

ព្រនហាងក្តី ។ រទ្ថា ក្ដ្ឋំ គឺក្ាំោថ់ន ើសព្មារ់ក្ិថ ។ រទ្ថា 

កូ្បញ្ក្ គឺ រនៅត ន វចចៈ ។ រទ្ថា ឩហតញ្ច គ ឺ ព្រឡាក់្ 
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ន ើយនោយគូថ្ ។  ក្យថា ន ញ្ធាញ្វយយ នសចក្តីថា ភិក្ខុមិ្  

ោងនោយខលួ ឯងក្តី មិ្ នព្រើនគឱ្យោងក្តី ។  ក្យថា ឧក្ខល បញ្ច 

សាំរុក្រីង ង គឺ សព្មាម្ ។  ក្យថា ន ញ្សាធញ្យន គឺមិ្  

នបាសជព្ម្េះ ។  

៦២. ចបុចបូតិ សទ្េំ  ក្ោា  ឧទ្ក្កិ្ចច ំ ក្ញ្រានតសស 

អាចរនតសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុកាលនធវើឧទ្ក្កិ្ចចោងជព្ម្េះ 

ក៏្នធវើឱ្យឮសនម្លងថា ចរុ ចរុ (ផ្ទល ច់ៗ) ដនូចនេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

 ក្យថា អនជឈញិ្ដ្ឋឋ វ គឺ មិ្ បា អារាធនាទល់ចថនសាេះ  

 ក្យថា ញ្ថញ្រន គ ឺ ភិក្ខជុានថ្រៈក្នុងសងឃ ។ បាថិនមាក្ខុនទ្េស 

នឈាម េះថា បាតិញ្ោក្ា ។ ឧញ្ទ្េ ញ្ស គ ឺ គរបីសចម្តងន ើង, 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
77
  

៦៣. បាទ្គាថាថា អនាបុចាឆ យ បញ្ហសស ក្ថញ្ន 

នសចក្តីថា ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ នព្ េះន ថុ ៤ យា៉ា ងន េះគឺ ៖  

អនាបុចាឆ យ បញ្ហសស វិសសជជញ្ន មិ្ សុាំឱ្កាសនោេះ 

ព្សាយ វូរញ្ញា  ១ អនាបុចាឆ យ សជោយក្រញ្ណ្ មិ្ សុាំឱ្កាស 

នធវើការសាវ ធាយ ១ អនាបុចាឆ យ បទី្បជាលញ្ន មិ្ សុាំឱ្កាស 

                                                           
77  វ.ិម្ហាវគគ ភាគ ៦ ទ្ាំរ័រ ៣៧៥ 
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អុ្ជព្រទ្ីរ ១ អនាបុចាឆ យ បទី្បវិជោបញ្ន មិ្ សុាំឱ្កាសរ លថ់ 

ព្រទ្ីរ ១ ។ 

៦៤. សម្ព ធថា អនាបុចាឆ  វាតបានក្វាដ្ឋនិ វិវញ្រយយ វា 

ថញ្ក្យយ វា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុមិ្ បា សុាំឱ្កាស 

(មិ្ បា ព្បារ់) គរបីនរើក្ក្តី រិទ្ក្តី  វូទវ រ  ិងរងអួច ភិក្ខុននាេះ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

អាទិ្-សរេក្នុង ក្យថា វនេនាទឹ្ 
78
 ន េះ នោក្អាចារយ 

ចថងសនក្តងាគ េះយក្ការរងាគ រ់ឱ្យនគថាវ យរងគខំលួ ចូលផ្ង ។ 

នសចក្តីសម្ព ធជាព្រនយាគដនូចនេះ៖  ញ្យា ភិក្ា ុ នញ្គគ  វនេនំ 

ក្ញ្រយយ វនាេ បនំ ក្ញ្រយយ គ្រនំ ក្ញ្រយយ ញ្ភាជនំ ក្ញ្រយយ បិវនំ 

ក្ញ្រយយ ខាទ្នំ ក្ញ្រយយ គ្ហណំ្ ក្ញ្រយយ ោនំ ក្ញ្រយយ តសស 

សរាតថ  ទុ្ក្េដំ្ ភិក្ខុោ ជាអ្នក្អាព្កាថកាយ នធវើការថាវ យរងគកំ្តី 

ឱ្យនគថាវ យរងគកំ្តី នធវើដនំណ្ើ រនៅ(កា ់ព្សុក្)ក្តី នធវើការររនិភាគ 

(ឆា ់ចងាា  ់)ក្តី ផ្កឹ្ក្តី ទ្ាំ ឆា ់(ចផ្លន ើជានដើម្)ក្តី នធវើទ្ទ្ួលក្តី 

ឱ្យក្តី ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ក្នុងទ្ីទាំងរងួ ។  

៦៥. រីររទ្ថា តិបដិ្ចឆននកំ្ វិនា គឺ នោក្អាចារយបា  

នលើក្យក្នព្គឿងរិទ្បាាំងទាំង ៣ ព្រការ ចដលព្រេះមា ព្រេះភាគ 

                                                           
78  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៧៦-៧ 
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ព្ទ្ងអ់្ ញុ្ញញ ថទ្ុក្យា៉ា ងន េះថា អនុជានារិ ភិក្ាញ្វ តិញ្សោ 

បដិ្ចាឆ ទិ្ញ្យា ជនាត ឃរបបដិ្ចាឆ ទឹ្ ឧទ្ក្បបដិ្ចាឆ ទឹ្ វតថ បបដិ្ចាឆ ទឹ្ 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ថថាគថអ្ ញុ្ញញ ថនព្គឿងរិទ្បាាំង ៣ យា៉ា ង គឺ 

រិទ្បាាំងនោយនរាងនភលើង រិទ្បាាំងនោយទ្ឹក្ រិទ្បាាំងនោយសាំរថ់ 

ដនូចនេះ ន ើយក៏្ន លថា នព្គឿងរិទ្បាាំង ៣ យា៉ា ង ដនូចនេះ ។ 

អ្ធិរាយថា តិបដិ្ចឆននកំ្ ឋញ្បោា  បរិក្រម ំ សយំ ក្ញ្រយយ បរ ំ

ក្ខរាញ្បយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា នវៀរចថនព្គឿងរិទ្បាាំង ៣ យា៉ា ង 

នចញ ភិក្ខុនធវើររកិ្ម្មនោយខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឱ្យនធវើក្តី ព្ថវូអារថតិ 

ទ្ុក្ាដ ។ 
 79 

រទ្ថា នហាយំ នសចក្តីថា ញ្យា ភិក្ា ុ នហាយញ្នាត  កុ្ញ្ដ្េ  

វា ថញ្រភ  វា តរុរហិ  វា ក្ខយំ ឧបឃំញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោ កាលងថូទ្ឹក្ព្ថដសុកាយ ឹងជញ្ញជ ាំងក្តី សសរក្តី នដើម្ 

ន ើក្តី ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

៦៦. ញ្យា ភិក្ា ុ នហាយញ្នាត  កុ្រុវិនេក្សុញ្តតន ក្ខយំ 

ឃំញ្សយយ ក្ខយញ្ោ ក្ខញ្យន អញ្ោរញ្ោំ ឃំញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា ភិក្ខុោមួ្យ ងថូទ្ឹក្ព្ថដសុកាយនោយន ើ  នឈាម េះ 

ក្ុរវុ ិេក្ៈ  ិងដុអំ្ាំនបាេះក្តី ព្ថដសុគាន  ិងគាន នោយកាយក្តី ព្ថវូអារថតិ  

                                                           
79 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៧៨ 
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ទ្ុក្ាដ ។ 
80

 

ញ្យា អគិ្លាញ្នា សឧបាហញ្នា រហារាញ្រ រហិអារាញ្រ 

ចញ្រយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ មិ្ មា ជម្ៃឺនទ្ 

 ក់្ចសបក្នជើងនដើរនៅខាងនព្ៅអារាម្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

៦៧. អាទិ្-សរេក្នុង ក្យថា សរានីលាទិ្ក្រប ិ ច ន េះ 

នោក្អាចារយចថងសនក្តងាគ េះយក្ វូចសបក្នជើងទាំងឡាយ មា  

ចសបក្នជើងមា រណ៌្ព្ក្ ម្ ស នលឿង នមម   ងសបាទ្ នលឿងទ្ុាំ 

 ិងព្ក្ ម្ព្ក្ន ជានដើម្ផ្ង ។ សម្ព ធដចូន េះ ៖ ញ្យា ភិក្ា ុ 

សរានីលសរាញ្លាហិោទិ្កំ្ ឧបាហនំ ធាញ្រតិ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោមួ្យ  ក់្ វូចសបក្នជើងមា រណ៌្នខៀវសុទ្ធ  ិងរណ៌្ 

ព្ក្ ម្សុទ្ធជានដើម្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
81

 

ញ្យា ភិក្ា ុ រញ្ោត  រតត ចិញ្ោត  តទ្ហុជាោយបិ ឥតថិយា 

និរិតត ំ  បញ្សសយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ មា  

ចិថតថនព្ម្ក្សម្លឹងនម្ើល ិមិ្ថតររស់ក្តសតី សូម្បីនក្ើថក្នុងនថ្ៃននាេះ  

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
82 

 

ញ្យា ភិក្ា ុ ភិក្ាោយិយា ភិក្ាោយិក្ខយ ឥតថិយា រុខ ំ 

                                                           
80  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១២៣ ដល់ ១២៧ រារ់រីព្ថដសុ ឹងជញ្ញជ ាំងម្ក្ 
81

 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ១៧៥ 
82 
វិ  .ម្ហាវិ .ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ៤៧
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បញ្សសយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ សម្លឹងនម្ើលមុ្ខ 

ររស់ទយក្ ទយិកា (រុរស ក្តសតី) ចដលក្ាំរងុព្រនគ ភិកាខ  

(ចងាា  ់) ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
83 

 

៦៨-៦៩. ញ្យា ភិក្ា ុ ឧជោនសញ្ោី ហុោា  អញ្ោសស ភិក្ា ុញ្នា 

បតត ំ  វា បញ្សសយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ ជាអ្នក្ 

ព្បាថាន នដើម្បីនលើក្នទស ន ើយសាំ ឹងនម្ើលបាព្ថររស់ភិក្ខុដនទ្ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
84 

 

អាោសាទិ្រហិ  ឧទ្ក្បញ្តត  អតត ញ្នា រុខ ំបញ្សសយយ តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ សម្លឹងនម្ើលមុ្ខររស់ខលួ ក្នុងនព្គឿង 

្លុេះមា ក្ញ្ចក់្ជានដើម្ ឬក្នុងភាជ ៍ទ្ឹក្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
85

 

ឧចាច សនរហាសញ្ន និសជាជ ទឹ្ និសីទ្នសយនាទឹ្ 

ក្ញ្រានតសស ភិក្ា ុញ្នា ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុនធវើក្ិចចមា អ្ងគុយ  ិងនដក្ 

ជានដើម្ នលើអាស ៈដខ៏ពស់ ួសព្រមាណ្  ិងអាស ៈដព៏្រនសើរ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
86

 

                                                           
83  វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទ្ាំរ័រ ១១៧  ិង ១២២ 
84  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៤៦២ (សិកាខ រទ្ន េះ មា ក្នុងនសខិយ ៧៥ ន ើយ) 
85 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២៧២  

86
  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២៧២   ិង ៣១៨  វ.ិម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ១៩៦ 
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        ឧក្ាិោត នុបសរបនននានាសំវាសក្ខទី្នំ វនេញ្នបិ ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

សូម្បីនព្ េះន ថុចថការថាវ យរងគចំាំន េះភិក្ខុចដលសងឃនលើក្វថត 

 ិងភិក្ខុមា សងាវ សនផ្សងគាន ជានដើម្ ក៏្ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដចដរ ។ 

រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា ឧក្ាិញ្ោត  បា ដល់ ភិក្ខុចដលសងឃ 

នលើក្វថត ៣ រកួ្ ចដលនោក្ព្បាថាន យក្ក្នុងទ្ីន េះ គឺ៖ 
87

 

អាបតតិយា អទ្សសញ្ន ឧក្ាិតត ញ្ក្ខ  ភិក្ខុចដលសងឃនលើក្ 

វថត នព្ េះមិ្ ន ើញអារថតិ ១ អាបតតិយា អបបដិ្ក្ញ្រម  ឧក្ាិតត ញ្ក្ខ 

ភិក្ខុចដលសងឃនលើក្វថត នព្ េះមិ្ សចម្តងអារថតិ ១ បាបិក្ខយ 

ទិ្ដ្ឋិយា អបបដិ្និសសញ្គ្គ  ឧក្ាិតត ញ្ក្ខ ភិក្ខុចដលសងឃនលើក្វថត 

នព្ េះមិ្ លេះរងទ់្ិដាដិោ៏ម្ក្នចាល ១ ។ នោយ ក្យថា 

អនុបសរបញ្នាន  ន េះ នោក្អាចារយសាំនៅយក្ទាំងភិក្ខុ ី 

សាម្នណ្រ សាម្នណ្រ ី សិក្ខមានា នខេើយ ក្តសតី  ិងររវជថិ 

ចដលន លោសិកាខ ន ើយផ្ង ។  ក្យថា នានាសំវាសញ្ក្ខ គ ឺ

នោក្រារ់យក្រុគគលចដលមា សាំវាសនផ្សងគាន  គឺ លទ្ធិ ។ 

រុគគលចដលមា មូ្លោច់ន ើយ (ភិក្ខុព្ថវូអារថតិបារាជកិ្) ក៏្ 

នោក្រារ់ចូលន ើយនោយអាទិ្-សរេចដរ ។  

                                                           
87 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ៣១៤ អ្វ េិយរុគគល ១០ រកួ្  ិងវ េិយរុគគល ៣ រកួ្  



155                        មូ្លសិកាខ  ដកីា                              

     ៧០-៧១. ញ្យា ទី្ឃាសញ្ន បណ្ឌ កិ្តថី ហិ បណ្ឌ ញ្ក្ន វា ឥតថិយា 

វា ឧភញ្ោរយញ្ជញ្នន វា ឯក្ញ្ោ និសីញ្ទ្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោ អ្ងគុយនលើអាស ៈចវងចថមួ្យជាមួ្យ ឹងម្ សុសនខេើយ 

ក្តី ក្តសតីក្តី ឧភនត្តរយញ្ជ ៈ(រុគគលមា នភទ្រីរ)ក្តី ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូ 

អារថតិទ្ុក្ាដ។ រីររទ្ថា អទី្ញ្ឃ អាសញ្ន គឺ នលើអាស ៈខលី ។  

ញ្យា ភិក្ា ុ រសោសញ្ន រញ្ញ្ច វា បីញ្ឋ វា 

អសោនាសនិញ្ក្ន ឯក្ញ្ោ សញ្យយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោមួ្យ នដក្នលើអាស ៈខលី គឺ ចព្គក្តី ត្តាំងក្តី ចថមួ្យជាមួ្យ 

 ឹងភិក្ខុចដលមា អាស ៈមិ្ នសមើគាន  ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
88
   

នោយអាទិ្-សរេក្នុង ក្យថា ផលបុបាា ទិ្កំ្ ន េះ នោក្ 

អាចារយចថងសនក្តងាគ េះយក្វថេុទាំងឡាយ មា ឫសសី លាំអិ្ថន ើ  

សេ ់ (ព្ចាស ិងថាន ាំដសុនធមញ)  ិងដសីអិថជានដើម្ផ្ង ។ ភាជ រ់ 

នសចក្តីថា កុ្លសសគហោថ យ ផលបុបាា ទិ្កំ្ ទ្ទ្ញ្ោ ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុឱ្យ វូវថេុមា ចផ្លន ើ   ិងផ្ទា ន ើជានដើម្ នដើម្បសីនក្តងាគ េះ 

ព្ថកូ្ល ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
89

 

៧២-៧៣. វ ិិចឆ័យក្នុងគាថាទ្ី ៧២  ិង ៧៣ អ្នក្សិក្ា 

គរបីព្ជារសម្ព ធដចូន េះ ៖  

                                                           
88 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ៣៣៦ 

89  មា ក្នុងក្ុលទូ្សក្សិកាខ រទ្  
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ញ្យា ភិក្ា ុ គ្នថិោទឹ្ សយំ ក្ញ្រយយ បរ ំ ក្ខរាញ្បយយ 

តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោ នធវើ វូក្ិចចមា ការព្ក្ងផ្ទា ជានដើម្ 

នោយខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឱ្យនធវើក្តី ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
90 
  

ញ្យា ភិក្ា ុ ជិញ្នន វារិតបចចញ្យ បរិភុញ្ញ្ជយយ តសស 
91

 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោ ររនិភាគនព្រើព្បាស់ វូរចច័យទាំងឡាយ 

ចដលព្រេះជ ិព្សីព្ទ្ងហ់ាម្ន ើយ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

អរយញ្ោត  ព្វញ្លា ញ្យា ភិក្ា ុ អាចរិយុបជោញ្យ 

អនិសោយ និសសយំ អគ្គញ្ហោា  វញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោ ជាអ្នក្មិ្ ឈាល ស ជារុគគលលៃង ់ មិ្ អាព្ស័យអាចារយ 

 ិងឧរជាយ៍ ន ើយនៅទាំងមិ្ កា ់ ិសស័យ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូ 

អារថតិទ្ុក្ាដ ។  

     ញ្យា ភិក្ា ុ អនុញោ ញ្តហិ ោោបិតុអាទី្ហិ បុគ្គញ្លហិ អញ្ោសស 

បុគ្គលសស ញ្ភសជជំ ក្ញ្រយយ វា វញ្ទ្យយ វា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោមួ្យ នធវើក្តី ព្បារ់ក្តី  វូថាន ាំចាំន េះរុគគលដនទ្ នព្ៅរីរុគគល 

ចដលព្រេះដម៏ា ព្រេះភាគ ព្ទ្ងអ់្ ញុ្ញញ ថន ើយមា មាត្តរិត្ត ជា 

នដើម្  ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

                                                           
90  កុ្លទូ្សក្សិកាខ រទ្  ិងខាងចុងន ខុទ្េក្វថេុខ ធក្ៈ  
91  រចច័យចដលចសវងរក្នោយមិ្ ព្ថឹម្ព្ថវូ 
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សាបតតិ ញ្ក្ខ ញ្យា ភិក្ា ុ ឧញ្បាសថបបវារណំ្ ក្ញ្រយយ 

តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុមា អារថតិជារ់ខលួ  មិ្ គួរនធវើឧនបាសថ្ 

ឬរវារោនទ្ ភិក្ខុោនធវើ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
92
  

 រោត រទ្ទាំងននាេះ នសចក្តីវ ិិចឆ័យគរបីព្ជារដនូចនេះ ៖  

     ព្រេះជ ិព្សីដម៏ា ព្រេះភាគព្ទ្ងហ់ាម្ន ើយ នឈាម េះថា 

ជិនវារិោ, ជិនវារិោ ផ្ង រចច័យទាំងឡាយននាេះផ្ង នទ្ើរនឈាម េះ 

ថា ជិនវារិតបបចចយា នព្ េះរចច័យចដលព្រេះជ ិព្សីដម៏ា ព្រេះ 

ភាគព្ទ្ងហ់ាម្ន ើយននាេះ ។ នឈាម េះថា ជាអ្នក្មិ្ ឈាល ស 

អរយញ្ោត  នព្ េះជាអ្នក្មា មាថិកាទាំងរីរសាេ ថ់នោយថិចថួច ។ 

៧៤. ញ្យា ភិក្ា ុ អាញ្ភាគំ្ វា និញ្យាគំ្ វា វញ្ជជោា  

ោា ររនាធ ទិ្ញ្ក្ ឋាញ្ន បរិវតតក្វាដ្កំ្ អបិធាយ ទិ្វា សញ្យយយ 

តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ ព្បាសចាក្អានភាគចិថត ឬទ្ីមិ្  

ចម្ ជាទ្ីនៅររស់ខលួ មិ្ បា រិទ្ វូស េេះទវ រចដលគួររងវលិបា  

ក្នុងទ្ីចដលមា ទ្ីព្រក្រទវ រមា ទវ ររ ធជានដើម្ (នរាងមា ទវ រ) 

ន ើយនដក្ក្នុងនវោនថ្ៃ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ។
93

  រទ្ថា ោា ររនាធ -

ទិ្ញ្ក្ នសចក្តីថា សូម្បីនៅទ្ីោ លានលាវចដលមា ចងរិទ្បាាំង 

                                                           
92 
វ.ិ ម្ហាវគគ. ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ១២៥ រវារោ  

93 
 វ.ិ ម្ហាវ.ិភាគ ១ ទ្ាំរ័រ ១២៨ 
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ទ្ុក្មា ទវ រ នោយលក្ខណ្ៈន េះ នោយនហាចនៅសូម្បីទ្ីវាល 

 ិងព្ថងគ់ល់ន ើចដលនគរិទ្បាាំងោមួ្យក៏្នោយ ។ រទ្ថា 

អបិធាយ ចព្រថា មិ្ បា រិទ្ន ើយ ។ រទ្ថា វិនាញ្ភាគំ្ នសចក្តី 

ថា ព្បាសចាក្អានភាគចិថតដនូចនេះថា ទវ រ ុ េះគថ់ម្ថ់ន ើយ ។ 

រទ្ថា និញ្យាគំ្ ចព្រថា ទ្ីមិ្ ចម្ ជាទ្ីនៅ គឺថា 

មិ្ ចម្ ជាទ្ីនៅររស់ខលួ  នសចក្តីងាយយល់ថា នវៀរចលងចថ 

ទ្ីសាលាបរណ្ៈទ្ួនៅ ។ ម្ា៉ា ងបាលថីា សវញ្សា វញិក៏្មា  

ចដលមា នសចក្តីថា ជាទ្ីនៅ (ររស់ខលួ ) ។ រទ្ថា ទិ្វា ចព្រថា 

នរលនថ្ៃ ។ 

        ៧៥. រទ្ថា ធញ្ោំ បា ដល់ ធញ្ញជាថិ (ព្សវូ) ៧ ព្រនភទ្ គឺ ៖  

១. សាលី  ព្សវូសាល ី 

២. វីហិ   ព្សវូខាយ  

៣. យញ្វា  ព្សវូដនំណ្ើ រ  

៤. ញ្គធុញ្ោ  ព្សចង  

៥. ក្សេ ុ  នៅព  ឬព្រយងាុ  

៦. វរញ្ក្ខ  ព្សវូសគួយ ឬន ថក៏្នព្រ  

៧. កុ្ព្ទ្សូញ្ក្ខ  ព្សវូចគលលក្ ឬនៅម ចគលលក្ 
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រទ្ថា ឥតថិ រូបំ បា ដល់ ររូព្សីចដលនគនធវើនោយន ើ  

ឬសាព  ់ជានដើម្ ។ រទ្ថា រតនំ បា ដល់ រថ ៈ ១០ ព្រការ 

មា ចក្វមុ្កាត ជានដើម្ ។ រទ្ថា អាវុធំ បា ដល់ នព្គឿងស វ វធុ 

ព្គរ់យា៉ា ងមា កាាំរិថ លាំចរងជានដើម្ ។ រទ្ថា ឥតថិបសាធនំ 

បា ដល់ នព្គឿងលម្អព្គរ់យា៉ា ងមា អ្លងាា រសព្មារ់លម្អក្ាល 

ជានដើម្ររស់ម្ សុសព្សី ។ រទ្ថា តូរិយភណ្ឌ ំ  បា ដល់ នព្គឿង 

ថូរយថក្ត តីព្គរ់យា៉ា ងមា ខលុយ  ិងស័ងខជានដើម្ ។ រទ្ថា ផលរុញ្ក្ា 

សាំនៅដល់ន ើចដលមា ចផ្ល ។ រទ្ថា បុរាណ្ឌណ ទិ្កំ្ បា ដល់ 

រុរវណ្ណ ជាថិមា សចណ្ត ក្នខៀវ  ិងសចណ្ត ក្រាជមាសជានដើម្ ។ 

នព្គឿងចារ់សថវទាំងឡាយ មា សាំោញ់  ិងលរជានដើម្ ក៏្ 

នោក្រារ់ចូលចដរនោយអាទិ្-សរេ ។ រមួ្នសចក្តីថា ឯញ្តសុ យំ 

កិ្ញ្ចិ អារញ្សយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ រ៉ាេះ ល់ 

 វូរោត វថេុទាំងឡាយដចូចដលបា នរៀររារ់ម្ក្ន ើយ ុ េះ ោ 

មួ្យ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
94

 

៧៦. បាទ្គាថាថា សសិញ្ោថ ទ្ក្ញ្តញ្លហិ នសចក្តីថា 

ភិក្ខុោមួ្យ សិថសក់្នោយនព្រងព្សគាំឬព្ក្មួ្ ក្តី នោយនព្រង 

                                                           
94  សូម្អា កាយសាំសគគសិកាខ រទ្ វិ.ម្ហាវ.ិ ភាគ ២ ទ្ាំរ័រ ៨២  ិងអ្ដាក្ថា 

ចុេះ ។ ថូរយថក្ត តី វចនា ពុ្ក្ម្ ជា ថូយ៌ថក្ត តី  
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ោយទ្ឹក្ក្តី ឬនោយនព្គឿងរាំអិ្លោមួ្យក្តី ។ បាទ្គាថាថា 

ផណ្ហតថផញ្ណ្ហិ វា នសចក្តីថា នព្ េះភិក្ខុសិថសក់្នោយ 

ព្កាសមា ព្កាសនធវើអ្ាំរីភលុក្ជានដើម្ក្តី ព្ជងសក់្នោយព្មាម្នដ 

ឱ្យសក់្នរៀរសាអ ថជ ំសួព្កាសក្តី សិថសក់្នោយសនិថក្តី ព្ថវូ 

អារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
95    

 

ឯក្សមឹ  ភាជញ្ន ញ្ភាជននិរិញ្តត  ទុ្ក្េដំ្ សិយា នព្ េះចថ 

ភិក្ខុឆា ់ក្នុងភាជ ៈចថមួ្យជាមួ្យគាន  ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

៧៧. គរបីសម្ព ធយា៉ា ងន េះ៖  

ញ្ទ្ា  ភិក្ា ូ ឯក្តថ រណ្ឌ សញ្យយយុំ ញ្ទ្ា  ភិក្ា ូ ឯក្បាវុរណ្ឌ 

សញ្យយយុំ ញ្ទ្ា  ភិក្ា ូ ឯក្រញ្ចញ្ក្ សញ្យយយុំ ញ្តសំ ទុ្ក្េដ្ឋនិ 

ញ្ហានតិ ភិក្ខុរីរអ្ងគសិងនលើក្ព្មាលជាមួ្យគាន  ភិក្ខុរីរអ្ងគសិង 

ដណ្ដ រ់ជាមួ្យគាន  ភិក្ខុរីរអ្ងគសិងនលើចព្គជាមួ្យគាន  ភិក្ខុទាំងននាេះ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
96

 

បោណ្ញ្ោ អធិកំ្ វា ឩនំ វា ទ្នតក្ដ្ឋ ំ ខាញ្ទ្យយ តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុទ្ាំ ន ើសេ ់ចដលនលើស ឬខវេះជាងព្រមាណ្ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
97
  

                                                           
95  
វ.ិ ចុ.ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៣១ 

96  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៨៥ (ឯក្ភាជ សិកាខ រទ្ផ្ង) 
97 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២២៧-៨ 
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រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា អធិកំ្ គឺចវងជាង ៨លាបន រ់ ។ 

រទ្ថា ឩនំ គឺខលីជាង ៤លាបន រ់។ 

 ៧៨. ញ្យា ភិក្ា ុ នចចញ្ច គី្តញ្ច វាទិ្តញ្ច ញ្យាញ្ជតិ វា 

ញ្យាជាញ្បតិ វា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ ព្រក្រខលួ ឯង 

ក្តី នព្រើនគឱ្យព្រក្រក្តី  វូកិ្រយិារាាំ នព្ចៀង  ិងព្រគាំ ព្ថវូអារថតិ 

ទ្ុក្ាដ ។ អ្ធិរាយថា ភិក្ខុកាលនម្ើល វូការរាាំររស់អ្នក្របាាំទាំង-

ឡាយននាេះ នព្ចៀង ឬសាត រ់ វូចនព្ម្ៀងន អ្នក្ចនព្ម្ៀងទាំងឡាយ 

ននាេះ  ិងសាត រ់ វូការព្រគាំររស់រកួ្ថក្ត តីក្រ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
98

 

         ៧៩.  ក្យថា វីហាទិ្ញ្រាបិញ្រ បា ដល់ ទ្ជីាទ្ីដេុះន ើង ន  

ធញ្ញជាថិ រុរវណ្ណ ជាថិ  ិងថណិ្ជាថិទាំងឡាយមា ព្សវូជានដើម្។ 

 ក្យថា រហិបាក្ខរកុ្ដ្តញ្ក្ គឺខាងនព្ៅន ក្ាំចរងររង ឬជញ្ញជ ាំង។ 

 ក្យថា វចាច ទិ្ឆឌ្ឌឌ ទិ្រហិ  នសចក្តីថា វចចបសោវសង្កេ រចលក្ខទី្នំ 

ឆឌ្ឌនវិសសជជនបចចយា ទុ្ក្េដំ្ សិយា នព្ េះរចច័យគឺការនបាេះ ឬជេះ 

នចាល វូវចចៈ (ោម្ក្) រសាវៈ (ទ្ឹក្ននាម្) សព្មាម្  ិងកាក្ 

សាំណ្ល់នផ្សង ៗ ជានដើម្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
99

 

 
 ក្យថា ទី្ឃញ្ក្សាទិ្ធារញ្ណ្ នសចក្តីថា ទី្ឃញ្ក្ស- 

                                                           
98  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៣៤ 
99 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២៣៥ 
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ធារញ្ណ្ ទី្ឃនខធារញ្ណ្ ទុ្ក្េដំ្ សិយា នព្ េះក្ិរយិាទ្ុក្សក់្ចវង 

នព្ េះកិ្រយិាទ្ុក្ព្ក្ចក្ចវង ភិក្ខុព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
100

 

៨០. ការោរថាន ាំព្ក្ចក្ គឺនោក្រារ់ចូលន ើយនោយ 

អាទិ្-សរេ ក្នុង ក្យថា នខរដ្ឋក្រណ្ឌទិ្រហិ  ន េះ ។ រីររទ្ថា 

សោព ញ្ធ ញ្លារហារញ្ណ្ បា ដល់ ការដក្នរាម្ក្នុងទ្ីចនងអៀថ 

គឺព្ថងព់្រអ្រ់នក្លៀក្  ិងទ្ីរននាេ រងទ់្ឹក្មូ្ព្ថ ។ 
101 

 

សឧបាហញ្នា ភិក្ា ុ បរិក្រមក្តំ ភូរឹ អក្េញ្រយយ ភិក្ខុ ក់្ 

ចសបក្នជើង មិ្ ព្ថវូនដើរជា ់ទ្ីដចីដលនគនធវើររកិ្ម្មនទ្ ។ 
102

 

៨១.  ក្យថា អញ្ធាតអលលបាញ្ទ្ហិ នសចក្តីថា ញ្យា ភិក្ា ុ 

អញ្ធាតបាញ្ទ្ហិ វា អលល បាញ្ទ្ហិ វា សសឃិកំ្ រញ្ចំ វា បីឋំ វា 

អក្េញ្រយយ បរិក្រមក្តំ ភិតតឹ  វា ក្ខយញ្ោ អារសនតសស ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា ភិក្ខុោ នដើរជា ់ វូចព្គក្តី ត្តាំងក្តី ចដលជាររស់សងឃ 

នោយនជើងចដលឥថបា ោងក្តី នោយនជើងចដលទ្ទ្ឹក្នសើម្ក្តី 

ឬក៏្ចផ្អក្ជញ្ញជ ាំងចដលនគររកិ្ម្មន ើយក្តី ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
103

 

                                                           
100 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៣១ (ទុ្ក្សក់្ចវង) វ.ិចុ.ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២១៤-៥ 

(ទុ្ក្ព្ក្ចក្ចវង) 
101

 វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២១៦ 
102 
វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ២០៣ 

103 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ៣៥៧-៨ (រារ់ភិក្ខុ ក់្ចសបក្នជើងផ្ង) 
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៨២-៨៣. រីររទ្ថា សសាដិ្យាបិ បលលញ្ក្ នសចក្តថីា 

ភិក្ខុព្ថនបាម្ក្ាលជងគងក់្នុងវហិារ(វថត)ក្តី ក្នុងចននាល េះព្សុក្ក្តី 

នោយចីវរចដលបា អ្ធិោា  ន ើយ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

បាទ្គាថាថា ទុ្បបរិភុញ្ញ្ជយយ ចីវរ ំ នសចក្តីថា ភិក្ខុនព្រើព្បាស់ វូ 

រោត ចីវរទាំងរីោមួ្យ នោយការនព្រើព្បាស់មិ្ លអ ។ រទ្ថា 

អក្ខយរនធញ្នា នសចក្តីថា ភិក្ខុមិ្ បា ព្ក្វាថ់កាយរ ធ (ចខស 

ព្ក្វាថ់ចនងាេះ) នដើរនៅកា ់ភូមិ្ព្សុក្ ។ 
104

 

   ញ្យា ភិក្ា ុ វចចកំ្ ឧចាច រ ំក្ោា ន ឧទ្ញ្ក្ សញ្នត នាចញ្រយយ 

ឧទ្ក្សុទ្ធឹ  ន ក្ញ្រយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោ រននាេ រង់ 

ឧចាច រៈន ើយ នរើទ្ឹក្មា ចថមិ្ ោងជព្ម្េះឱ្យសាអ ថ ភិក្ខុននាេះ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
105

 

បាទ្គាថាថា សោញ្ទ្យយ អក្បបញិ្យ នសចក្តីថា ភិក្ា ុំ វា 

សារញ្ណ្រាទិ្ញ្ក្ ញ្សសសហធរមិ ញ្ក្ វា អក្បបិញ្យ 

និញ្យាញ្ជយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុរារ់អា ជាមួ្យភិក្ខុក្តី 

ស ធម្មិក្ដន៏សសមា សាម្នណ្រជានដើម្ក្តី ចដលជាអ្ក្របិយ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
106 

                                                           
104 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២២០-១ 

105
 វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទ្ាំរ័រ ១៣២ 

106  
បា ដល់ រុគគលចដលសងឃនលើក្វថតជានដើម្  
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       សភាគបតតិយា ញ្ទ្សនាញ្រាចនបចចយា ទុ្ក្េដំ្ សិយា នព្ េះ 

រចច័យគឺការសចម្តងព្បារ់ វូអារថតិមា ភាគនសមើគាន ភិក្ខុព្ថវូអារថតិ 

ទ្ុក្ាដ ។ ក្នុងទ្ីន េះ គឺវថេុសភាគៈចថម្ា៉ា ងរ៉ាុនោណ េះ ចដលនោក្ 

រាំណ្ងយក្ ក្នុង ក្យថា សភាគ  ុ េះ មិ្ សាំនៅយក្អារថតិ 

សភាគៈនទ្ ។ 
107 

 

៨៤.  ក្យថា ន វញ្ស វសស ំនសចក្តីថា ញ្យា ភិក្ា ុ វសសំ 

ន វញ្សយយ ន ឧបគ្ញ្ចឆយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោ 

មិ្ ចូលវសា ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
108 

ក្នុងរីររទ្ថា វិសំវាញ្ទ្ សុទ្ធ ចិញ្តត  ន េះ ជាទ្ុថិយាវភិថតិ 

ចុេះក្នុងអ្ថេន ចថុថេីវភិថតិ ព្ថវូចព្រថា បដិ្សសវ ំ វិសំវាញ្ទ្នតសស 

សុទ្ធ ចិតតសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា អារថតិទ្ុក្ាដ គរបីមា ដល់ភិក្ខុមា  

ចិថតររសុិទ្ធន លនរតជ្ា (ទ្ទ្ួលចាាំរុរមិិ្កាវសាន ើយ) ។   

វសសំ វសិោា  អននុញោ តកិ្ចចញ្ោ អននុញោ តកិ្ញ្ចចន  

                                                           
107

 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៦ ទ្ាំរ័រ ៤០៤   (សូម្បីការទ្ទួ្លអារថតិន េះ ក៏្ដចូគាន ) 
108 
វ.ិ ម្ហាវគគ. ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ៤ 

 ចាំន េះការទ្ទួ្លនរតជ្ាថា ចូលចាាំវសាទី្ន ើយ នដើរផ្លូវន ើញវថត 

លអក៏្ចាាំវសាទី្ននាេះនទ្ៀថជានដើម្ អ្នក្សិក្ាគរបីរិ ិថយនម្ើលនៅទ្ាំរ័រទី្ ៥២ 

ថនៅ ។ ឯសត្តត  ក្រណី្យកិ្ចចចដលព្រេះមា ព្រេះភាគព្ទ្ងអ់្ ញុ្ញញ ថននាេះ 

គរបីអា រី ទ្ាំរ័រទី្ ៧ នរៀងនៅចុេះ ។ 
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ភិក្ា ុញ្នា គ្រញ្ន ទុ្ក្េដំ្ សិយា នព្ េះចថភិក្ខុចដលចូលចាាំវសា 

ចាក្នចញនៅនោយគាម  ក្ិចចចដលព្រេះមា ព្រេះភាគព្ទ្ងអ់្ ញុ្ញញ ថ 

ន ើយនទ្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

៨៥. អាបទំ្ វញ្ជជោា  តរុសស ឧទ្ធ ំ  ញ្បារិសោហ  អភិរុហញ្ណ្ 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុមិ្ មា អ្ តរាយន ើងនដើម្ន ើខពស់ជាងមួ្យ 

ជរួរុរស ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ រទ្ថា អាបទំ្ ចព្រថា អ្ តរាយ ។ 

រទ្ថា តរុសស ចព្រថា នដើម្ន ើ  ។ រទ្ថា ញ្បារិសោហ  ចព្រថា 

ព្រមាណ្មួ្យជរួរុរស គឺក្ាំរស់ព្បាាំ ថេររស់ម្ជឈិម្រុរស ។ 
109

 

អបរិសោវញ្នា ញ្យា ភិក្ា ុ អោធ នំ គ្ញ្ចឆយយ ញ្យា ច ភិក្ា ុ 

តំ បរិសោវនំ យាចញ្ោ ន ទ្ញ្ទ្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោមួ្យ មិ្ មា សាំរថ់ថព្ម្ងទ្ឹក្នដើរនៅកា ់ផ្លូវឆាៃ យក្តី នរើ 

ភិក្ខុផ្ងគាន សុាំខចីសាំរថ់ថព្ម្ងទ្ឹក្មិ្ ឱ្យក្តី ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ រទ្ថា 

អោធ នំ បា ដល់ ផ្លូវឆាៃ យមា ក្ាំណ្ថ់ព្ថឹម្ក្ លេះនយាជ ៍ន ើង 

នៅចម្ រិថ ។ 
110

 

៨៦. អតតញ្នា ឃាតញ្ន ទុ្ក្េដំ្ សិយា នព្ េះក្ិរយិាសមាល រ់ 

ខលួ ឯង ភិក្ខុព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
111 

 

                                                           
109  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២២៩ 
110  

វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៦៨ 
111 
វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ១ ទ្ាំរ័រ ២៦៧-៨ 
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ញ្យា ភិក្ា ុ ឥតថិ រូបាទិ្រូបំ ក្ញ្រយយ វា ក្ខរាញ្បយយ វា តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ គូរនោយខលួ ឯងក្តី នព្រើនគឱ្យគូរក្តី 

 វូគាំ រូមា ររូគាំ រូម្ សុសព្សីជានដើម្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

រមួ្នសចក្តីថា ោលាទិ្កំ្ វិចិតត ំ  ឋញ្បោា  ជាតក្ខទិ្វតថ ុំ  សយំ 

ក្ញ្រយយ ទុ្ក្េដំ្ សិយា នវៀរចថវចិិព្ថក្ម្មមា ក្ាច់ផ្ទា ភ្ីជានដើម្ 

ភិក្ខុគូរនោយខលួ ឯង វូនរឿងជាថក្ជានដើម្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
112
  

៨៧.  ក្យថា ភុញ្ជនតរុដ្ឋញ្ប នសចក្តីថា ញ្យា ភិក្ា ុ ភុញ្ជនត ំ 

ឧដ្ឋឋ ញ្បយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ រនណ្ត ញភិក្ខុផ្ងគាន  

ចដលក្ាំរងុឆា ់នៅន ើយឱ្យនព្កាក្នចញ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ។ 
113 

 

ភតតសាលាទី្សុ វុឌ្ានំ ឱក្ខសំ អទ្ោា  និសីទ្ញ្ោ ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា កាលនរើភិក្ខុចាស់ទាំងឡាយមិ្ ទ ់បា ឱ្យឱ្កាសនទ្ ភិក្ខុ 

អ្ងគុយក្នុងសាោឆា ់ជានដើម្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

៨៨. រទ្ថា យានានិ បា ដល់ យា ទាំងឡាយ គឺ វ 

ឬចព្គចសនង រថ្ រនទ្េះ  ិងរថ្ព្ទ្ង់នព្គឿងជានដើម្ ។ រទ្ថា 

ក្លលញ្ក្ខ ចព្រថា គាម  ជងំ ឺ។ អ្ធិរាយថា អគិ្លាញ្នា ញ្យា ភិក្ា ុ 

យានានិ អភិរុញ្ហយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោ មិ្ មា ជងំ ឺ 

                                                           
112 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២៧៨-៩ 

113 
 វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ៣២៤ 
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ន ើងជេិះ វូយា ទាំងឡាយ ភិក្ខុននាេះ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
114 

រីររទ្ថា វញ្ទ្ ទ្វ ំ នសចក្តីថា  ិយាយនលង គឺថា 

រតនតតយំ អាររភ ញ្ក្ឡ្ឹ វញ្ទ្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

 ិយាយនលងព្បាររធព្រេះរថ ព្ថ័យ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

អញ្ោបរិសាយ ឧបលាលញ្ន ទុ្ក្េដំ្ ញ្ហាតិ នព្ េះចថការ 

ព្រនោម្យក្ររស័ិទ្អ្នក្ដនទ្ ភិក្ខុព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
115 

 

៨៩. អាទិ្-សរេ ក្នុង ក្យថា ក្ខយាទឹ្ ន េះ ចថងសនក្តងាគ េះ 

យក្នៅល   ិង ិមិ្ថតផ្ងចដរ ។ អ្ធិរាយថា ក្ខយំ វា ឩរុ ំវា និរិតត ំ  

វា វិវរិោា  ភិក្ា ុនីនំ ន ទ្សសញ្យ ន ទ្ញ្សសយយ ភិក្ខុនរើក្កាយក្តី 

នៅល ក្តី  ិមិ្ថត គឺអ្ងគជាថក្តី  រងាា ញដល់រកួ្នាងភិក្ខុ ី ។ 
116 

 

ញ្លាក្ខយតំ តិរចាឆ នាទិ្វិជជ ំ ន ច សយំ វាញ្ចយយ បរញ្ច ន 

វាចាញ្បយយ ភិក្ខុមិ្ ព្ថវូរនព្ងៀ គម្ពីរនោកាយថៈ ឬថិរចាឆ  វជិាជ  

                                                           
114 
វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ១៩៤ 

យា ជ ិំេះចដលនគព្រក់្ដរូំលខាងនលើមា  សោា  ដចូម្ណ្ឌ រ នៅថា វ ។ 

ឯរថ្ព្ទ្ងន់ព្គឿងននាេះ គឺទាំងរីរខាងន រថ្ ននាេះ 

នគ ក់្រងាងសុ់ទ្ធសឹងចថនធវើរីររស់លអ ៗ មា មាសព្បាក់្ជានដើម្ មា  

ព្ទ្ងព់្ទយដចូជាសាល រព្គុឌ្ ។ រថ្ទាំង ៦ ននាេះ មា ក្នុង វ.ិម្ហាវ.ិ ៤ ទ្ាំ.៤៨៣ 
115  វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៦ ទ្ាំរ័រ ២៨១ 
116 
វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទ្ាំរ័រ ២៨៧ 



                                    រក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េសវណ្ណ នា                              168 

 

ជានដើម្នោយខលួ ឯង ទាំងមិ្ គួរឱ្យអ្នក្ដនទ្រនព្ងៀ ខលួ នទ្ ។ 
117

 

          បលិតំ គ្ញ្ណ្ហ យយ វា គ្ណ្ឌហ ញ្បយយ វា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុដក្សាូវនោយខលួ ឯង ឬនព្រើនគឱ្យដក្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
118

 

    ៩០-៩២. យតថ  ក្តថ ចិ ញ្បឡាយំ បក្ាិបិោា  ភតត ំ  ភុញ្ជនតសស ទុ្ក្េដំ្ 

សិយា ភិក្ខុោក់្ភថតឆា ់ក្នុង ិរោមួ្យ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

បតតហតថ ញ្ក្ខ ញ្យា ភិក្ា ុ វាតបានំ វា ក្វាដំ្ វា បណ្ឌញ្រ 

បណ្ឌញ្រយយ ញ្សាទ្កំ្ បតត ំ  ឧញ្ណ្ហ យយ ឧញ្ណ្ហ  ឱោញ្បយយ វា 

បដិ្សាញ្រយយ វា ញ្វាទ្កំ្ បតត ំ  អតិឧញ្ណ្ហ យយ អតិឋញ្បយយ តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ មា បាព្ថក្នុងនដ បណ្ញ្រ រញុនរើក្ 

រងអួចក្តី ទវ រក្តី ឧញ្ណ្ហ យយ ភិក្ខុហាល ឬសាទ្ុក្ វូបាព្ថ ញ្សាទ្កំ្ 

ទាំងទ្ឹក្នសើម្ក្តី អតិឧញ្ណ្ហ យយ ហាលបាព្ថឱ្យនៅត នរក្ក្តី ព្ថវូ 

អារថតិទ្ុក្ាដ ។  

ញ្យា ភិក្ា ុ បតត ំ  ភូរិយំ វា អញ្សេ វា រញ្ញ្ច វា បីញ្ឋ វា 

រិឌ្ឍញ្នត វា បរិភណ្ឌ ញ្នត វា បាញ្ទ្ វា ឆញ្តត  វា ឋញ្បយយ តសស 

ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ ោក់្បាព្ថផ្ទេ ល់នលើចផ្ ដកី្តី នលើនៅល  

ទាំងចភន ក្តី នលើចព្គក្តី ត្តាំងក្តី នលើទ្ីរាំផ្ថុន ចផ្ កាត រត្តាំងក្តី 

                                                           
117  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២៣១-២ 
118  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២១៨ 
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នលើទ្ីរាំផ្ថុន ថាន ក់្ក្តី ោក់្នលើនជើងក្តី ក្នុង្័ព្ថក្តី ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ។ 

រទ្ថា ភូរិយំ បា ដល់ ចផ្ ដចីដលោយនោយអាចម៍្ដ ី ព្ក្សួ 

ោមួ្យចដលមិ្ នក្ើថព្រនយាជ ៍ដល់បាព្ថ ។ រទ្ថា អញ្សេ គឺ 

ព្ថងក់្ោត លន នៅល ទាំងរីរ ។ រទ្ថា រិឌ្ឍញ្នត ចព្រថា ទ្ីរាំផ្ថុ 

ខាងចុងចផ្ កាត រត្តាំង ។ រទ្ថា បរិភណ្ឌ ញ្នត គឺ ព្ថងទ់្ីរាំផ្ថុថាន ក់្ 

ចផ្ កាត រនសតើងចដលនគនធវើលយនចញនព្ៅ ។  

ញ្យា ភិក្ា ុ ចលក្ខទឹ្ វា បញ្តត  ឋញ្បយយ បញ្តត  វា 

ហតថ ញ្ធាវញ្ន ហតថសស ញ្ធាវនបបចចយា តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុ 

ោមួ្យ ោក់្វថេុជាចដលមា កាក្សាំណ្ល់ជានដើម្ ក្នុងបាព្ថក្តី 

ោងនដក្នុងបាព្ថក្តី ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ នព្ េះការោងនដជារចច័យ។  

៩៣. ឧចឆិដ្ឋ ំ រុខញ្ធាវនំ ឧទ្ក្របិ បញ្តតន នីហរនតសស 

ភិក្ា ុញ្នា ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុនាាំនៅ វូទ្ឹក្ជាចដល ឬក៏្ទ្ឹក្លរុមុ្ខ 

នោយបាព្ថ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
119

 

         ញ្យា ភិក្ា ុ អក្បបិយំ បតត ំ  បរិភុញ្ញ្ជយយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោមួ្យ នព្រើព្បាស់បាព្ថជាអ្ក្របិយ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

រោត រទ្ទាំងននាេះ រទ្ថា បតតំ បា ដល់ បាព្ថ ៣ យា៉ា ង មា   

                                                           
119  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៥០ ដល់ ១៥៦ រារ់រីមា បាព្ថក្នុងនដ រ ូថដល់ 

ទឹ្ក្ជាចដល ។ 
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បាព្ថន ើជានដើម្ ។ 
120 

 

   ៩៤. ញ្យា ភិក្ា ុ ខិបិញ្ត ជីវាតិ វញ្ទ្ វញ្ទ្យយ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា 

ភិក្ខុោមួ្យ កាលចដលព្រេះមា ព្រេះភាគព្ទ្ងព់្រេះក្ោត ស់ ក៏្ 

ន លថា សូម្ព្រេះមា ព្រេះភាគព្ទ្ងគ់ងព់្រេះជ មនៅ ដនូចនេះ ព្ថវូ 

អារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
121

 

ញ្យា ភិក្ា ុ បរិរណ្ឌ លក្ខទិ្រហិ  បញ្ចសតត តិ ញ្សខិញ្យ 

អនាទ្ញ្រា ហុោា  ន សិក្ាតិ តសស ទុ្ក្េដំ្ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ 

ជាអ្នក្មិ្ នអ្ើនរើមិ្ សិក្ានសខិយវថតទាំង ៧៥ មា ការនសលៀក្ 

ឱ្យជាររមិ្ណ្ឌ លជានដើម្ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 
122

 

៩៥. ញ្យា ភិក្ា ុ ភណ្ឌឌ គញ្រ បយុញ្ោ ោតុយា បិតុញ្នា ច 

ភណ្ឌ កំ្ ញ្គញ្បយយ អសស ភិក្ា ុញ្នា បាចិតតិ យំ សិយា 

ភិក្ខុោមួ្យ ជាអ្នក្ព្រក្រក្នុងឃ្លល ាំង (អ្នក្រក្ាឃ្លល ាំង) ចថនៅជា 

រក្ាព្ទ្រយមាត្តរិត្តវញិ ព្ថវូអារថតិបាចិថតិយ ។ រោត រទ្ទាំង 

ននាេះ រទ្ថា បយុញ្ោ នសចក្តីថា ជាអ្នក្ខវល់ខាវ យនោយអ្ាំាំោច 

ការរក្ាព្ទ្រយក្នុងឃ្លល ាំង ។ រទ្ថា ញ្គបញ្យ ចព្រថា គរបរីក្ា ។  

                                                           
120

  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ១៤៨ ព្ទ្ងអ់្ ញុ្ញញ ថបាព្ថរីរ គឺបាព្ថដ ី ិងបាព្ថចដក្  
121  វ.ិ ចុ. ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ២៣៣ 
122   វ.ិម្ហាវ.ិ ភាគ ៤ ទ្ាំរ័រ ៤៣៥ ដល់ ៤៩៧ ក្នុងនសខិយទាំង ៧៥ 

សិកាខ រទ្ សុទ្ធមា  ក្យថា អនាទ្រិយំ ‹មិ្ នអ្ើនរើ› ទាំងអ្ស់ ។  
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  ញ្យា ភិក្ា ុ ទ្វាយ ហីញ្នន ជាតិអាទិ្នា ឧតតររបិ វញ្ទ្យយ 

ទុ្ព្វភ សិតំ សិយា ភិក្ខុោមួ្យ ន លរងាអ រ់ភិក្ខុផ្ងគាន  សូម្បីមា  

ជាថិខពងខ់ពស់នោយអ្នកាា សវថេុ ១០ មា ជាថិជានដើម្ដន៏ថាក្ទរ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុ ភ សិថ ។  

វ ិិចឆ័យក្នុងការន លរងាអ រ់ននាេះ គរបីព្ជារដចូន េះ ៖  

ភិក្ខុព្បាថាន  ឹងនសើចនលងរ៉ាុនោណ េះ គាម  រាំណ្ង ឹងនជរនទ្ 

ក៏្ន លរងាអ រ់ឧរសម្ប ន ឬក៏្អ្ រុសម្ប នចដលមា ជាថិខពង ់

ខពស់ ឬជាថិនថាក្ទរនោយរោត អ្នកាា សវថេុទាំង ១០ មា  

ជាថិជានដើម្ដន៏ថាក្ទរ ឬខពងខ់ពស់ក្តី ន លត្តម្ព្ថងន់ោយ ័យ 

ថា នោក្ជាម្ សុសចោឌ ល ដនូចនេះក្តី  ិយាយរចងវរនៅរក្ 

នព្គឿងអាងដនទ្នោយ ័យថា ក្នុងទ្ីន េះមា ភិក្ខុរកួ្ខលេះជាម្ សុស 

ចោឌ ល អ្នក្ថាញចផ្ង អ្នក្ន សាទ្ ដនូចនេះក្តី ព្ថវូអារថតិ 

ទ្ុ ភ សិថ ។ 
123

 

ែកិណណ កនិចទ្េសវណណ នា េែ់ 

                                                           
123  វ.ិ ម្ហាវ.ិ ភាគ ៣ ទ្ាំរ័រ ២៦៧ 
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វត្តត ទិកណឌ និមទេសវណណ នា  

 ៩៦. ឥ ូវន េះ នដើម្បីសចម្តងន ើង វូវថត ១៤ នោក្ 

អាចារយនទ្ើរព្បាររធ ក្យថា ឧបជោចរិយវតត ំ ដចូន េះ ៖ 
124

 

 ក្នុងព្រេះគាថាននាេះ អ្នក្សិក្ាគរបីព្រមូ្លនសចក្តីថា ៖ 

ឧបជោយវតតញ្ច អាចរិយវតតញ្ច គ្រិក្វតតញ្ច អាគ្នត ុក្វតតញ្ច 

ញ្សនាសនាទិ្វតតញ្ច បិយសីញ្លន ភិក្ា ុនា ក្ខតរា ំ ភិក្ខុចដលមា  

សីលជាទ្ីព្សឡាញ់ គរបីនធវើឧរជាយវថត អាចរយិវថត គមិ្ក្វថត 

អាគ តុក្វថត  ិងនសនាស វថតជានដើម្ ។ រទ្ថា គ្រិក្ខគ្នតកំុ្ 

កាថ់រទ្ជា គ្រិកំ្ អាគ្នត ុកំ្ ចព្រនសចក្តីថា គមិ្ក្វថត ១ 

អាគ តុក្វថត ១ ។   

៩៧. វ ិិចឆ័យក្នុងគាថាន េះ គរបីព្ជារដចូន េះ៖  

 ការទ្ទ្ួលព្រនគ មា អ្ងគ ៥ ន េះ គឺ៖  

 ១. ោតុក្ខញ្ោ ហតថបាញ្ស ឋិញ្ោ ទយក្មា រាំណ្ង 

 ឹងព្រនគ ឋិថនៅក្នុង ថេបាស 

 ២. ឯញ្ក្ន បុរិញ្សន គ្ហិតរា ំ ឧក្ាិបនក្ារំ វតថ ុំ   

                                                           
124

 ឧរជាយវថត សទ្ធិវហិារកិ្វថត អាចរយិវថត  ិងអ្ន តវាសិក្វថត មា ក្នុង 

រិដក្នលខ ៦ វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៦ ទ្ាំរ័រ ១៧៧ ដល់ ២១១ ឯវថតក្ខ ធក្ៈទាំង ១៤ 

មា ក្នុងរិដក្នលខ ១១ វ.ិ ចុ. ភាគ ១១ ទ្ាំរ័រ ៩៣ ដល់ ១៦៧  
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នទ្យយវថេុចដលរុរសមាន ក់្អាចចារ់នលើក្ោក់្រចួ (កិ្ញ្ចិ គ្ហិតរា ំ) 

 ៣. តីសុ បក្ខញ្រសុ ឯញ្ក្នាក្ខញ្រន ទ្ញ្ទ្យយ រោត  

រការៈ ៣ យា៉ា ង ទយក្ព្រនគ នោយអាការោមួ្យ (តិធា)។ 

 ៤. គ្ញ្ហតុក្ខញ្ោ ភិក្ា ុ ភិក្ខុមា ព្បាថាន  ឹងទ្ទ្ួល  

 ៥. ទ្ាី សុ ឯញ្ក្ន គ្ញ្ណ្ហ យយ  រោត ព្រការ ២ យា៉ា ង 

ភិក្ខុទ្ទ្ួលនោយអាការោមួ្យ  (ទ្ាិ ធា) ។ 

 ៩៨-១០០. ចីវរចដលនៅទ្ីឆាៃ យ ភិក្ខុគរបីក្ាំណ្ថ់ឱ្កាស 

ចដលទ្ុក្ោក់្ន ើយព្ថវូន លថា ឯតំ ចីវរ ុ េះ ។ (នរើ)ចីវរឋិថនៅ 

ក្នុង ថេបាស ភិក្ខុគរបីយក្នដសាេ រអ្ចងអលន ើយ ព្ថវូន លថា 

ឥរំ ចីវរន េះ ។ អ្ធិរាយថា ភិក្ខុគរបីអ្ធិោា  នព្ថចីវរ នោយ 

ព្រក្រោក់្រញ្ចូល ក្យមួ្យៗ រោត នព្ថចីវរមា សងាដជិា 

នដើម្ ព្ថងក់្ោត លរទ្ទាំងន េះថា ឯតំ ......អធិដ្ឋឋ រិ អាត្តម អ្ញ 

អ្ធិោា   ... ុ េះ ឥរំ.... អធិដ្ឋឋ រិ អាត្តម អ្ញអ្ធិោា  ....ន េះដនូចនេះ ។ 

 សួរថា ោក់្រញ្ចូលយា៉ា ងដចូនម្តច ?  

 ន្លើយថា ភិក្ខុគរបីអ្ធិោា  យា៉ា ងន េះ៖  

ឯតំ សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាត្តម អ្ញអ្ធិោា  សងាដ ិុ េះ, ឥរំ 

សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ អាត្តម អ្ញអ្ធិោា  សងាដនិ េះ ។ ចាំន េះការ 

អ្ធិោា  ឬដក្ចីវរនផ្សងនទ្ៀថក៏្យា៉ា ងន េះចដរ ។ ភិក្ខុគរបីអ្ធិោា   
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រចចុទ្ធរ (ដក្) សូម្បីបាព្ថទាំងឡាយ ត្តម្វធិីដចូចដលនធវើចាំន េះ 

ចីវរចដរ ។  

 ១០១. នវៀរចថសញ្ចរថិតសិកាខ រទ្នចញ សងាទ្ិនសស 

សិកាខ រទ្ដន៏សស  ិងបារាជកិ្សិកាខ រទ្ទាំង ៤ ជាសចិថតក្ 

សិកាខ រទ្ ។ រទ្ថា អនតិោ បា ដល់ អារថតិបារាជកិ្ ។ រីររទ្ថា 

អចឆិននសិក្ខា បទំ្ បរិណ្តសិក្ខា បទ្ញ្ច នសចក្តីថា នវៀរចលងចថ 

សិកាខ រទ្រីរន េះនចញ  ិសសគគិយសិកាខ រទ្ដន៏សស ជាអ្ចិថតក្ 

សិកាខ រទ្ ។    

 ១០២-៣.  ក្យថា គរបបញ្វសនញ្នតញ្ត ចញក្រទ្ជា 

គរបបញ្វសនំ ឥតិ ឯញ្ត ។ ចដលមា នសចក្តីថា រោត សិកាខ រទ្ 

ក្នុងបាចិថតិយទាំងឡាយ ុ េះ សិកាខ រទ្ចាំ  ួ ១៧ មា  រទ្នសាធម្ម-

សិកាខ រទ្ជាខាងនដើម្ មា គាម្របនវស សិកាខ រទ្ជាខាងចុង 

ជាអ្ចិថតក្ៈ ។ 

 ១០៤-៥. រោត សិកាខ រទ្ទាំងឡាយក្នុងរក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េស 

នវៀរចថឧទ្េិសសក្ថម្ាំសសិកាខ រទ្នចញ ម្ាំសសិកាខ រទ្ដន៏សស ជា 

អ្ចិថតក្ៈ ។ អ្ធិរាយថា សិកាខ រទ្ចាំ  ួ ១៣ ន េះ មា អ្ញ្ញម្ាំស-

សិកាខ រទ្ជានដើម្ មា រថត ថេក្វាដក្សិកាខ រទ្ជាខាងចុង ក្នុង 

រក្ិណ្ណ ក្ ិនទ្េសទាំងឡាយ ុ េះជាអ្ចិថតក្ៈ រឯីសិកាខ រទ្ដន៏សស 

ទាំងអ្ស់ជាសចិថតក្ៈ ។ 
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 ១០៦. អាចារយទាំងឡាយន លថា សចិថតក្ៈ អ្ចិថតក្ៈ 

នោយសាំនៅដល់ចិថតព្រព្រឹថតក្ លង នសចក្តីថា អាចារយទាំងឡាយ 

ន លថា សចិថតក្ៈ អ្ចិថតក្ៈ ដនូចាន េះ សាំនៅយក្ចិថតចដលដងឹ 

ព្រេះរញ្ញថតិ ។  ក្យថា សចិតតកំ្ អចិតត កំ្ ន េះ គឺនោក្កា ់យក្ 

ន ើយនោយ តថា-សរេ ។ 

 ១០៧-៩. អាទិ្-សរេ ក្នុង ក្យថា បុរាក្រណ្ឌទិ្  ុ េះ ចថង 

សនក្តងាគ េះយក្ទាំងរុរវក្ិចចផ្ង អ្នក្សិក្ាគរបីព្ជារនសចក្តីក្នុង 

គាថាននាេះដចូន េះ៖ 
125

 

 ភិក្ខុអ្នក្មា សីលជាទ្ីព្សឡាញ់គរបីនធវើឧនបាសថ្  ិង 

រវារោទាំងអ្ស់ ចដលព្ទ្ងព់្ត្តស់សចម្តងទ្ុក្ន ើយមា  

ព្រការ ៩ មា រុរវក្រណ្ៈជានដើម្យា៉ា ងន េះគឺ ៖  

សរមជជនី បទី្ញ្បា ច ឧទ្កំ្ អាសញ្នន ច 

ឧញ្បាសថសស ឯោនិ បុរាក្រណ្នតិ វុចច តិ ។ 

 ការនបាសនរាងឧនបាសថ្ ១ អុ្ជព្រទ្ីរ ១ ដម្ាល់ទ្ឹក្ឆា ់ 

ទ្ឹក្នព្រើព្បាស់ ១ ព្កាលអាស ៈ ១ ទាំង ៤ ន េះ នៅថា 

រុរវក្រណ្ៈ ន ឧនបាសថ្ក្ម្ម ។  

ឆនេបារិសុទ្ធិ ឧតុក្ខា នំ ភិក្ា ុគ្ណ្នា ច ឱវាញ្ោ 

                                                           
125  អ្នក្សិក្ាគរបីព្សាវព្ជាវនម្ើលទាំងអ្ស់ចុេះ វិ. ម្ហាវគគ ភាគ ៦ ចារ់រី 

ទ្ាំរ័រ ៣៦៥ ដល់ ៣៩៩។ ឧនបាសថ្ក្ខ ធក្ៈទាំងអ្ស់ រីទ្ាំរ័រ ៣៣៧ ដល់ ៤៤១  
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ឧញ្បាសថសស ឯោនិ បុរាកិ្ចចនតិ  វុចច តិ  ។ 

 ការនាាំ្ េៈ (ររស់ភិក្ខុចដលគួរដល់្ េៈ) ១ ការនាាំ 

បារសុិទ្ធិ ១ ការព្បារ់រដវូ ១ ការរារ់ភិក្ខុ ១ ការឱ្យឱ្វាទ្ដល់ 

នាងភិក្ខុ ី ១ ទាំង ៥ ន េះ នៅថា រុរវក្ិចចររស់ឧនបាសថ្ក្ម្ម ។  

 ១១២. អ្ធិរាយក្នុង ក្យថា យថាក្េរំ ន េះ អ្នក្សិក្ា 

គរបីព្ជារដនូចនេះ ៖  

១. គ្ញ្ណ្ឌ បារិសុទ្ធិ ឧញ្បាសថំ ក្ញ្រយយ គណ្ៈគរបីនធវើបារសុិទ្ធិ 

ឧនបាសថ្   

២. បុគ្គញ្លា អធិដ្ឋឋ នឧញ្បាសថំ ក្ញ្រយយ រុគគលគរបីនធវើអ្ធិោា   

ឧនបាសថ្  

៣. សញ្សា សុតត ុញ្ទ្េ សឧញ្បាសថំ ក្ញ្រយយ សងឃគរបីនធវើ 

សុថតុនទ្េសឧនបាសថ្ ។  

 ១១៣. ក្ លេះគាថាថា ចាតុទ្េ ញ្សា បណ្ណ រញ្សា សារគ្គី  

ទិ្នញ្ោ តិធា នសចក្តីថា ឧនបាសថ្មា  ៣ នព្ េះនថ្ៃគឺ ៖  

 ១. ចាតុទ្េ ញ្សា ឧញ្បាសញ្ថា  ឧនបាសថ្នថ្ៃទ្ី ១៤  

 ២. បណ្ណ រញ្សា ឧញ្បាសញ្ថា  ឧនបាសថ្នថ្ៃទ្ី ១៥  

 ៣. សារគ្គីឧញ្បាសញ្ថា ឧនបាសថ្ក្នុងនថ្ៃចដលសងឃ 

ព្រម្នព្រៀងគាន  ។  
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អ្ធិរាយថា ឧនបាសថ្មា  ៩ នព្ េះរារ់ឱ្យជារីៗ គឺ ៖  

 ទិ្នញ្ោ   រារ់នោយនថ្ៃ  

 បុគ្គលញ្ោ  រារ់នោយរុគគលអ្នក្នធវើ  

 ក្តតរាក្ខរញ្ោ  រារ់នោយក្ម្មចដលព្ថវូនធវើ ។ 

 ១១៤. រីររទ្ថា ញ្តវាចី ញ្ទ្ា វាចី នសចក្តីថា រវារោ 

មា  ៩ នោក្ន លទ្ុក្ ដចូ ន េះ គឺ ៖ 
126 

 ញ្តវាចិក្បវារណ្ឌ   រវារោ ៣ ៗ ដង  

ញ្ទ្ា វាចិក្បវារណ្ឌ   រវារោ ២ ៗ ដង  

ឯក្វាចិក្បវារណ្ឌ   រវារោម្តង ៗ ។ 

១១៥. រទ្ថា តសស បា ដល់ ចខផ្លគុណ្ ។ រីររទ្ថា 

តញ្ោ ញ្សសំ គឺវសា រដវូ បា ដល់ រដវូនភលៀងរារ់រីរក្ខខាងចុង 

គឺ ១ នរាចចខអាសា ា ដល់នរញរូណ៌្មី្ចខក្ថតិក្ ។ នព្ េះន ថុ 

ននាេះ ក្នុងអ្ធិការន េះ ឧនបាសថ្មា  ២៤ នថ្ៃក្នុងមួ្យឆាន ាំ ។  

១១៦. រទ្ថា ឯញ្តសុ នសចក្តីថា ក្នុងរយៈ ៤ ៗ ចខ 

ក្នុងរដវូទាំង ៣  ុ េះ ចាថុទ្េសីឧនបាសថ្មា ក្នុងរក្ខទ្ី ៣ រក្ខទ្ី ៧ 

ក្នុងរដវូមួ្យៗ ។  

                                                           
126 
 វ.ិ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ១១៩ ។ រវារោខ ធក្ៈទាំងមូ្ល រារ់រីទ្ាំរ័រ 

៦៦ ដល់ ១៥២ 
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រទ្ថា ចាតុទ្េសា នសចក្តីថា ចាថុទ្េសី ឧនបាសថ្មា  ៦ ។ 

 ក្យដន៏សសជា ក្យងាយយល់ចម្ រិថ ៕         

វោត ទិ្កណឌ និចទ្េសវណណ នា េែ់ 
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និគ្មនកថា 

មូ្លសិក្ខថេវណ្ណ នាោ ចដលខ្ុាំរចនាន ើយនោយ 

សនងខររ៉ាុនណ្ណ េះ មូ្លសិក្ខថេវណ្ណ នាននាេះ ចរ់រររូិរន ើយនោយ 

អ្ាំណឹ្េះនៅន រយៈកាលក្ លេះចខរ៉ាុនោណ េះ ។ រុណ្យោ ចដលខ្ុាំ 

បា នធវើឱ្យសនព្ម្ចន ើយ នព្ េះចថការរណ៌្នាអ្ថេន េះនោយ 

សនងខរ នដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់ក្ុលរុព្ថចដលបា ឧរសម្បទថ្ម។ី 

នោយសាររុណ្យននាេះ សូម្សរវសថវបា សនព្ម្ច វូព្រេះ ិ វ   

មិ្ មា ជរានោយរទ្ដស៏ៃរ់ នព្ េះការរដរិថតិដរ៏រសុិទ្ធផ្រូផ្ង់ 

(ររស់ខលួ ) ។  ភិក្ខុព្រមាណ្ ១០០ ររូ គងន់ៅក្នុងព្រេះវហិារជាទ្ី 

រកី្រាយដន៏ដរោស នោយរកួ្ន ើនផ្សងៗ ជាអ្នក្ព្សឡាញ់ 

ក្ុសលធម៌្នផ្សងៗ ជាមាច ស់ន ចម្ាាំង ។ (ជ ំុាំព្រេះភិក្ខុទាំង ១០០ 

អ្ងគននាេះ) ភិក្ខុជារណ្ឌិ ថចដលបា សនព្ម្ច វូសិទ្ធិរ័ព្ថ ក្នុង 

សាសនាន ព្រេះជ ិព្សី គឺថាសនព្ម្ចនោយញាណ្បា រចនា 

ន ើយ វូមូ្លសិក្ខថេវណ្ណ នា ុ េះ ។   

មូលសិោខ -ដ្ោី េែ់
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មូលសិក្ខា ាលិមុតតកកថា 

 

ប្រពះវិន័យជាអាយុននប្រពះស្តសនា 

វិនយមហិ   មហចតថសុ   

ចែសលានំ  សុខាវចហ 

និគគហានញ្ច   ែិចេឆ  

លជជីនំ  ែគគចហសុ េ 

សាសនាធា ចណ ចេវ  

  សពវញ្ោ ុជិនចគាេច  

អនញ្ោ វិសចយ ចេចម  

សុែបញ្ោ ចតត អសំសចយ 

េនធចក វិនចយ ចេវ 

ែ វិាច  េ មាតិចក 

យថាតថោ  ីកុសចលា  

ែដ្ែិេចតិ ចោនិចសា  ។ 
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កាលនរើព្រេះវ ិ័យមា ព្រនយាជ ៍ធាំនាាំម្ក្ វូនសចក្តី 

សុខដល់ភិក្ខុមា សីលជាទ្ីព្សឡាញ់ទាំងឡាយ ជាសភាវព្ទ្-

ព្ទ្ងទ់្ុក្ វូសាសនាផ្ង ជាទ្ីនគាចរររស់ព្រេះជ ិព្សីជាសរវញ្ញូ 

ផ្ង មិ្ ចម្ ជាវស័ិយន រុគគលដនទ្ ជាទ្ីនក្សម្ក្ា តចដលព្រេះដ-៏

មា ព្រេះភាគព្ទ្ងរ់ញ្ញថតន ើយនោយព្រនរ នដើម្បីសងាថ់សងា ិ 

 វូរកួ្ភិក្ខុចដលមា នសចក្តីព្បាថាន ោម្ក្ផ្ង នដើម្បីដម្ាល់ដនម្ាើង 

 វូរកួ្ភិក្ខុចដលមា នសចក្តីខាម សផ្ង នោយឥថសងស័យអ្នក្ព្បាជ ្

ចដលមា ព្រព្ក្ថីនធវើ វូព្រនយាជ ៍ដស៏ម្គួរ ចថងព្រថិរថតិនោយ 

ឧបាយ ក្នុងខ ធក្វ ិ័យផ្ង ក្នុងររវិារៈផ្ង ព្រម្ទាំងមាថិកា ។   

ចោ គវំ ន វិជានាតិ  

ន ចសា  កខតិ ចគាគណំ  

ឯវំ សីលំ អជានចនាត   

កឹ ចសា  ចកខយយ សំវ  ំ ។ 

រុគគលោមិ្ សាគ ល់នគា រុគគលននាេះ  ឹងរក្ា វូងនគា 

ដចូនម្តចបា  យា៉ា ងោមិ្ញ ភិក្ខុោ មិ្ សាគ ល់សីល ភិក្ខុននាេះ 

 ឹងរក្ានសចក្តីសព្ងមួ្ក្នុងសីលដចូនម្តចបា  យា៉ា ងននាេះចដរ ។ 

ែមុដ្ឋមហិ  េ សុតតចនត  

អភិធចមម េ ោវចទ្ 

វិនចយ អវិនដ្ឋមហិ   
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ែុន តិដ្ ឋតិ សាសនំ  ។  

នរើទ្ុក្ជាព្រេះសូព្ថ  ិងព្រេះអ្ភិធម្ម សារសូ យអ្ស់នៅ 

ន ើយ ចថនរើព្រេះវ ិ័យមិ្ ទ ់វនិាសនៅន ើយនទ្ ព្រេះសាសនា 

នឈាម េះថា ឋិថនថ្រថនៅនទ្ៀថបា  ។ 

វ ិយរិដក្ ម្ហាវគគ រឋម្ភាគ ៦ ទ្ាំរ័រ ៣២៤-៥ 
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គាថារប្ស់ប្រពះឧាលិមតារ 

សោធ យ អភិនិក្ារម    នវបរាជិញ្ោ នញ្វា  

រិញ្តត  ភញ្ជយយ ក្លាញ្ណ្  សុោធ ជីញ្វ អតនេិញ្ត ។ 

ក្ុលរុថត នចញ(ចាក្ រាវាស) នោយសទធ  ន ើយរួសថ្ម ី

ជា វភិក្ខុ គរបីគរ់រក្ក្ណ្ាណ្មិ្ព្ថទាំងឡាយ ចដលជាអ្នក្ 

មា ការចិញ្ចឹម្ជវីថិនោយររសុិទ្ធ អ្នក្មិ្ ខជិលព្ចអូ្ស។  

 សោធ យ អភិនិក្ារម    នវបរាជិញ្ោ នញ្វា 

 សសឃសមឹ  វិហរ ំភិក្ា ុ   សិញ្ក្ាថ វិនយំ រុញ្ធា ។ 

ក្ុលរុថត នចញ(ចាក្ រាវាស) នោយសទធ  ន ើយរួសថ្ម ី

ជា វភិក្ខុ អ្នក្មា ព្បាជ្ា កាលនៅក្នុងរកួ្ គរបីសិក្ា វូវ ិ័យ ។ 

 សោធ យ អភិនិក្ារម    នវបរាជិញ្ោ នញ្វា  

 ក្បាក្ញ្បបសុ កុ្សញ្លា  ចញ្រយយ អបុរក្ាញ្ោ ។ 

ក្ុលរុថត នចញ(ចាក្ រាវាស) នោយសទធ  ន ើយរួសថ្ម ី

ជា វភិក្ខុ ជាអ្នក្ឈាល សក្នុងន ថុចដលគួរ  ិងមិ្ គួរទាំងឡាយ 

គរបីព្រព្រឹថតក្ុាំឱ្យ (រកួ្កិ្នលស មា ថោា ជានដើម្) ព្រព្រឹថតនៅ 

ក្នុងខាងមុ្ខបា  ។  

(សុថត តរិដក្ ខុទ្េក្ ិកាយ នថ្រគាថា ៥៦ ទ្ាំរ័រ ២០១) 
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សមុដ្ឋឋ នសីសគាថា 

 អនិចា្ច  សពវសង្កខ ោ  ទ្ោុខ នោត  េ សងខោ  

 និព្វវ នចញ្ចវ ែណណ តតិ   អនោត  ឥតិ និេឆោ  ។  

សងាខ រទាំងរងួទាំងឡាយ ចដលរចច័យត្តក់្ចថងន ើយ ជាររស់ 

មិ្ នទ្ៀងផ្ង ជាទ្ុក្ខផ្ង ជាអ្ ត្តត ផ្ង  ិ វ    ិងរញ្ញថត ិ ក៏្នោក្ 

វ ិិចឆ័យថា ជាអ្ ត្តត ចដរ ។  

 ពទុ្ធេចនេ អនែុបចនេ  ពទុ្ធធ ទិ្ចេច អនគុគចត  

 ចតសំ សភាគធមាម នំ នាមមតតំ  ន ញាយតិ  ។  

កាលព្រេះរទុ្ធដចូជាព្រេះច េ មិ្ ទ ់នក្ើថន ើង កាលព្រេះរទុ្ធដចូ 

ជាព្រេះអាទ្ិថយ មិ្ បា ព្ត្តស់ដងឹនៅន ើយ នាម្រញ្ញថតិររស់ 

សភាគធម៌្ទាំងឡាយននាេះ ក៏្មិ្ មា អ្នក្ោអាចដងឹបា  ។ 

 ទ្កុា  ំវវិិធំ កោវ   ែូ យិោវ ន   មី  

 ឧែជជនតិ មហាវីោ  េកខភូុោ  សស្ពហមចក  

 ចត ចទ្សយនតិ សទ្ធមមំ  ទ្កុខហានឹ សុខាវហំ  ។ 

ព្រេះសមាម សម្ពុទ្ធទាំងឡាយ ជាម្ហាវរីៈ ព្ទ្ងន់ធវើ វូទ្ុក្ារក្ិរយិា 

មា ព្រការនផ្សងៗ បា រាំនរញ វូបារមី្ទាំងឡាយ ព្រេះអ្ងគមា  

ចក្ខុនក្ើថន ើយ បា ព្ត្តស់ដងឹន ើង ព្រេះអ្ងគព្ទ្ងស់ចម្តង វូព្រេះ 

សទ្ធម្ម ចដលសព្មារ់រាំផ្ទល ញ វូក្ងទ្ុក្ខ ន ើយនាាំម្ក្ វូនសចក្តី 

សុខចាំន េះសថវនោក្ ព្រម្ទាំងព្រ មនោក្ ។  

 អងគី ចសា សកយមុនិ សពវភូោនកុមបចោ 
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 សពវសតតតុតចមា សីចហា ែិដ្ចក តីណិ ចទ្សយិ 

 សុតតនតំ អភិធមមញ្ច   វិនយញ្ច  មហាគុណំ  ។ 

ព្រេះអ្ងគរីសសមាម សម្ពុទ្ធ ជាសក្យមុ្ ី ព្រេះអ្ងគមា នសចក្តី 

អ្ នុព្គាេះសរវសថវ ឧថតម្ជាងសរវសថវ ជាសី ៈ (ររស់ រជ ) 

ព្ទ្ងស់ចម្តង វូព្រេះរទុ្ធវច ៈទាំង ៣ ក្នុងរិដក្ គឺ ព្រេះវ ិ័យ 

ព្រេះសូព្ថ ព្រេះអ្ភិធម្ម ចដលជា ក្យមា គុណ្ធាំ ។  

 ឯវ ំនីយតិ សទ្ធចមាម    វិនចោ យទិ្ តិដ្ ឋតិ  

 ឧភចោ េ វិភង្កគ និ         េនធោ ោ េ មាតិោ  

 មាលា សុតតគុចណចនវ ែ វិាច ន គនថិោ ។  

នរើព្រេះវ ិ័យឋិថនៅន ើយ ព្រេះសទ្ធម្មក៏្ព្រព្រឹថតិបា យា៉ា ងន េះ 

ឧភនត្តវភិងគ ខ ធក្វ ិ័យ  ងិមាថិកា ចដលព្រេះសងគថីកិាចារយចង 

ព្ក្ងន ើយនោយររវិារៈ រីដចូជាក្ព្ម្ងផ្ទា  ចដលនគព្ក្ងនោយ 

នចសននាេះឯង ។....។  

វ ិយរិដក្ ររវិារៈ ភាគ ១២ ទ្ាំរ័រ ៣៤៤-៣៣៦ 
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ប្រប្មោជន៍ននក្ខរប្ញ្ោ តតិ សិក្ខា ប្ទទាុំង ១០ ោ៉ង 

 ទ្ស អតថវចស ែដ្េិច តថាគចតន សាវោនំ 

សិោខ ែទំ្ ែញ្ោតតំ  ព្រេះថថាគថព្ទ្ងរ់ញ្ញថតសិកាខ រទ្ដល់សាវក័្-

ទាំងឡាយ នព្ េះអាព្ស័យអ្ាំោចព្រនយាជ ៍ ១០ យា៉ា ង គឺ ៖ 

១. សងឃសុដ្ឋោុយ  នដើម្បីនសចក្តីលអដល់សងឃ  

២. សងឃផាសុោយ  នដើម្បីនៅសរាយដល់សងឃ 

៣. ទ្មុមងានំូ ែុគគលានំ និគគហាយ នដើម្បីសងាថ់សងា ិ វូរុគគល 

ទាំងឡាយចដលមិ្ មា នសចក្តីនអ្ៀ ខាម ស  

៤. ចែសលានំ ភិកខនំូ ផាសុវិហាោយ នដើម្បីនៅជាសុខ 

ព្សលួ ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយចដលមា សីលជាទ្ីព្សឡាញ់  

៥. ទិ្ដ្ ឋធមមិោនំ អាសវានំ សំវោយ នដើម្បីរារាាំង វូអាសវ-

ធម៌្ទាំងឡាយក្នុងរចចុរប ន  

៦. សមបោយិោនំ អាសវានំ ែដ្ឃិាោយ នដើម្បីក្ាំចាថ់ 

រង ់វូអាសវធម៌្ទាំងឡាយ ក្នុងររនោក្  

៧. អែបសនាេ នំ ែសាទ្ធយ នដើម្បីញុាាំងរុគគលទាំងឡាយ 

ចដលមិ្ ទ ់ព្ជេះថាល ឱ្យព្ជេះថាល ន ើង  

៨. ែសនាេ នំ ភិចយោភាវាយ នដើម្បីញុាាំងរុគគលទាំងឡាយ 

ចដលព្ជេះថាល ន ើយឱ្យរងឹរថឹចថព្ជេះថាល ន ើង 

៩. សទ្ធមមដ្ ឋតិិោ  នដើម្បីថម្ាល់នៅមាាំន ព្រេះសទ្ធម្ម  

១០. វិនោនគុគហាយ នដើម្បីអ្ នុព្គាេះដល់ព្រេះវ ិ័យ ។ 
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 អតថសតំ ធមមសតំ  ចទ្វ េ និ តុតិសោនិ  

 េោត   ិញាណសោនិ អតថវចស ែក ចណតិ ។ 

ក្នុងរក្រណ៍្ សចម្តងអ្ាំរីអ្ាំោចព្រនយាជ ៍ (ន េះ) រណ្ឌិ ថព្ថវូដងឹ 

ថា មា អ្ថេ ១០០ ធម៌្ ១០០  ិរថុតិ ២០០  ិងញាណ្ ៤០០ ។  

វ ិយរិដក្ ររវិារៈ ភាគ ១២ ទ្ាំរ័រ ៥, ភាគ ១៣ ទ្ាំរ័រ ១១០ 

 

ប្រប្មោជន៍ននប្រពះវិន័យ 

 វិនចោ សំវ ោថ យ  វ ិ័យនដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់ 

នសចក្តីសព្ងមួ្  

 សំវចោ អវិែបដ្សិា ោថ យ  នសចក្តីសព្ងមួ្ នដើម្បី 

ព្រនយាជ ៍ដល់នសចក្តីមិ្ នៅត ព្ក្ហាយចិថត 

 អវិែបដ្សិាចោ  មុជជោថ យ នសចក្តីមិ្ នៅត  

ព្ក្ហាយចិថត នដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់បាមុ្ជជៈ គឺនសចក្តីរកី្រាយទ្ ់  

  មុជជំ ែីតោថ យ  បាមុ្ជជៈនដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់ 

រីថិ គឺនសចក្តីរកី្រាយដក៏ាល   

 ែីតិ ែសសទ្ធោថ យ  រីថិនដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់ 

រសសទ្ធិ គឺនសចក្តីសៃរ់រមាៃ រ់  

 ែសសទ្ធិ សុេោថ យ រសសទ្ធិនដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់សុខៈ  

 សុេំ សមាធោថ យ សុខៈនដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់សមាធិ 
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 សមាធិ យថាភូតញោ ណទ្សសនោថ យ សមាធិ 

នដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់យថាភូថញ្ញញ ណ្ទ្សស ៈ គឺថរណុ្វរិសសនា 

(វរិសសនាទ្ ់ខចី) 

 យថាភូតញោ ណទ្សសនំ និពវិទ្ោថ យ យថាភូថ-

ញ្ញញ ណ្ទ្សស ៈ នដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់ ិរវិទ គឺរលវវរិសសនា 

(វរិសសនាមា ក្មាល ាំង) 

 និពវិទ្ធ វោិគោថ យ  ិរវិទនដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់វរិាគៈ 

គឺ អ្រយិម្គគ 

 វិោចគា វិមុតតោថ យ  វរិាគៈនដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់ 

វមុិ្ថតិ គឺអ្រ ថតផ្ល  

 វិមុតតិ  វិមុតតិញោ ណទ្សសនោថ យ វមុិ្ថតិ 

នដើម្បីព្រនយាជ ៍ ដល់វមុិ្ថតិញ្ញញ ណ្ទ្សស ៈ គឺរចចនវក្ខណ្ញ្ញញ ណ្  

 វិមុតតិញោ ណទ្សសនំ អន ុទ្ធែ និិព្វវ នោថ យ 

វមុិ្ថតិញ្ញញ ណ្ទ្សស ៈ នដើម្បីព្រនយាជ ៍ដល់អ្ បុាទររ ិិ វ   គឺ 

រលថ់មិ្ ឱ្យមា រចច័យជានព្គឿងព្រកា ់ថនៅ ។  

 ឯតទ្ោថ យ កថា ឯតទ្ោថ  មនតនា ឯតទ្ោថ  

ឧែនិសា ឯតទ្តថំ  ចសាោវធានំ យទិ្ទំ្ អន ុទ្ធ េិតតសស 

វិចមាចោខ តិ ។ ព្រេះអ្រ ថតផ្ល ឬព្រេះ ិ វ  ជា 

នព្គឿងរចួចាក្នសចក្តីនៅ មងន ចិថត នព្ េះមិ្ មា ឧបាទ  ជា 

នព្គឿងព្រកា ់ោ ការន ល វូព្រេះវ ិ័យ មា ព្រេះអ្រ ថតផ្ល 
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ឬព្រេះ ិ វ   ុ េះជាព្រនយាជ ៍ ការព្រឹក្ា វូព្រេះវ ិ័យ មា ព្រេះ 

អ្រ ថតផ្ល ឬព្រេះ ិ វ   ុ េះជាព្រនយាជ ៍ ការរិចារោ វូវ ិ័យ 

មា ព្រេះអ្រ ថតផ្ល ឬព្រេះ ិ វ   ុ េះជាព្រនយាជ ៍ ការព្រុង 

សាត រ់ វូវ ិ័យ ក៏្មា ព្រេះអ្រ ថតផ្ល ឬព្រេះ ិ វ   ុ េះជា 

ព្រនយាជ ៍ ។  

វ ិយរិដក្ ររវិារៈ ទ្ុថិយភាគ ១៣ ទ្ាំរ័រ ១៩៤ 

អានិសងសននប្រពះវិន័យធរោន ៥ ោ៉ង  

 ែញច និសំសា វិនយធច  ភិក្ខុអ្នក្ព្ទ្ព្ទ្ងវ់ ិ័យ 

ចថងបា អា ិសងស ៥ ព្រការគឺ ៖ 

 ១. អតតចនា សីលកខចនាធ  សុគុចោត  ចហាតិ 

សុ កខិ ចោ សីលក្ខ ធររស់ខលួ  នឈាម េះថា ភិក្ខុននាេះ បា ព្គរ់ព្គង 

រក្ានោយលអ 

 ២. កុកាេុចែបកោនំ ែដ្សិ ណំ ចហាតិ ភិក្ខុននាេះ 

ចថងជាទ្ីរឹងន រកួ្ភិក្ខុចដលមា នសចក្តីសងស័យជាព្រព្ក្ថី  

 ៣. វិសា ចទ្ធ សងឃមចជេ ចវាហ តិ ភិក្ខុននាេះ 

ជាអ្នក្នក្លៀវកាល   ិយាយក្ោត លជ ំុាំសងឃ  

 ៤. ែេចតថិចក សហធចមមន សុនិគគហិតំ និគគណាហ តិ 

ភិក្ខុននាេះ រចម្ងសងាថ់សងា ិនោយលអ វូរកួ្សព្ថវូ នោយ 

ស ធម៌្ គឺសិកាខ រទ្ចដលព្រេះមា ព្រេះភាគព្ទ្ងរ់ញ្ញថតទ្កុ្  
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 ៥. សទ្ធមមដ្ ឋតិិោ ែដ្ែិចនាេ  ចហាតិ ភិក្ខុននាេះ 

នឈាម េះថា ជាអ្នក្ព្រថិរថតិនដើម្បីញុាាំងព្រេះសទ្ធម្មឱ្យត្តាំងនៅមាាំ  

វ ិយរិដក្ ររវិារៈ ភាគ ១៣ ទ្ាំរ័រ ៧៣ 

ោតិក្ខសប្រោប់្វិនិចឆ័យសិក្ខា ប្ទទាុំងពួង 

ោន ១៧ ោ៉ង 

 និទ្ធនំ ែុគគលំ វតថុំ      ែញ្ោតតិវិធិចមវ េ  

 អាណោត ែតតិនាែតតិ -     វិែតតឹ  អងគចមវ េ ។ 

 សមុោឋ នវិធឹ កិ ោិ-    សញោ េិចតតហិ នានតតំ  

 វជជកមមែបចភទ្ញ្ច      តិកទ្វយវិធឹ តថា ។ 

 លកខណំ សតត សធា     ឋិតំ សាធា ណំ ឥទំ្  

 ញោវ  ចោចជយយ ចមធាវ ីតតថ តតថ យថា ហនតិ ។  

អ្នក្ព្បាជព្្ថវូសាគ ល់លក្ខណ្ៈចដលមា ទ្ួនៅ ចដលត្តាំងនៅនោយ 

អាការៈ ១៧ យា៉ា ងគ ឺ ិទ  ១ រុគគល ១ វថេុ ១ រញ្ញថតិ ១ អាណ្ថតិ 

១ អារថតិ ១ អ្នារថតិ ១ វរិថតិ ១ អ្ងគ ១ សមុ្ោា   ១ ក្ិរយិា ១ 

សញ្ញញ  ១ ចិថត ១ វជជៈ ១ ក្ម្ម ១ ក្ុសលថតិក្ ១ នវទ្ ថតិក្ ១ ន ើយ 

ព្ថវូព្រក្រលក្ខណ្ៈន េះក្នុងសិកាខ រទ្ននាេះៗ ត្តម្សម្គួរចុេះ ។  

 ១. និោន  បា ដល់ ទ្ីក្ច លងរញ្ញថតិសិកាខ រទ្ 

 ២. បុគ្គល  បា ដល់ រុគគលចដលព្រេះមា ព្រេះភាគ 

ព្បាររធន ើយរញ្ញថតសិកាខ រទ្ននាេះៗ 
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 ៣. វតថ ុ   បា ដល់ នរឿងអ្ជាចារ ចដលនធវើការ 

ព្រព្រឹថតក្ លងសិកាខ រទ្ននាេះៗ 

 ៤. បញ្ោតតិ វិធិ បា ដល់ រញ្ញថតិ ៩ យា៉ា ង  

 ៥. អាណ្តតិ   បា ដល់ ការនព្រើអ្នក្ដនទ្  

 ៦. អាបតតិ   បា ដល់ ព្រនភទ្ន អារថតិ 

 ៧. អនាបតតិ  បា ដល់ ការនធវើមិ្ ព្ថវូអារថតិ 

 ៨. វិបតតិ  បា ដល់ វរិថតិោមួ្យក្នុងវរិថតិ ៤យា៉ា ង 

 ៩. អសគ   បា ដល់ អ្ងគព្រក្រចដលជាន ថុឱ្យព្ថវូអារថតិ 

 ១០. សរុដ្ឋឋ នវិធិ បា ដល់ សមុ្ោា  ចដលជាផ្លូវនក្ើថ 

ន អារថតិទាំងអ្ស់មា  ៦  

 ១១. កិ្រិយានានតត  បា ដល់ នសចក្តីនផ្សងគាន ន អារថត ិ

នោយក្ិរយិា 

 ១២. សញោ នានតត  បា ដល់ នសចក្តីនផ្សងគាន ន អារថត ិ

នោយសញ្ញញ  

 ១៣. ចិតតនានតត         បា ដល់ នសចក្តីនផ្សងគាន ន អារថតិ 

នោយចិថត 

 ១៤. វជជបញ្ភទ្  បា ដល់ ព្រនភទ្ន នទស 

 ១៥. ក្រមបញ្ភទ្  បា ដល់ ព្រនភទ្ន ក្ម្ម 
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 ១៦. កុ្សលតតិក្វិធិ បា ដល់ វធីិចចក្ការព្ថវូអារថតិ 

នោយចិថត ៣ យា៉ា ង មា កុ្សលចិថតជានដើម្ 

 ១៧. ញ្វទ្នតតិក្វិធិ  បា ដល់ វធីិចចក្ការព្ថវូអារថតិ 

នោយនវទ្នា ៣ យា៉ា ង មា សុខនវទ្នាជានដើម្ ។ 

ប្ញ្ោ តតិ  ១១ ប្រប្ក្ខរ 

 ១. បញ្ោតតិ   នសចក្តីរញ្ញថតិថា ភិក្ខុោមួ្យ នសរ 

នម្ថ្ ុធម្ម ព្ថវូអារថតិបារាជកិ្រក្សាំវាសគាម   ន េះជារញ្ញថតិ ។ 

 ២. អនុបបញ្ោតតិ   ក្យថា ភិក្ខុនសរនម្ថ្ ុធម្ម នោយ 

នហាចនៅសូម្បីចថជាមួ្យសថវថិរចាឆ  ក្តី មិ្ ន លោសិកាខ ក្តី 

ទាំងន េះចាថ់ជាអ្ រុបញ្ញថតិ ។ 

 ៣. អនុបបននបបញ្ោតតិ  នសចក្តីរញ្ញថតិមុ្ នក្ើថនរឿងន ើង 

ដចូព្ទ្ងរ់ញ្ញថតគរធុម៌្ ៨ ព្រការ ដល់ភិក្ខុ ី ។ 

 ៤. សរាតថបបញ្ោតតិ   បា ដល់ រញ្ញថតិក្នុងទ្ីទាំងរងួ 

ទាំងក្នងុម្ជឈិម្ព្រនទ្ស ទាំងក្នុងរចច តជ រទ្ទាំងឡាយ ។ 

 ៥. បញ្ទ្សបបញ្ោតតិ   សិកាខ រទ្ ៤ ចដលព្ទ្ងរ់ញ្ញថតចថ 

ក្នុងម្ជឈិម្ព្រនទ្សគឺ  ឧរសម្បទគណ្សងឃមា ភិក្ខុជាវ ិ័យធរ 

ជាគព្ម្រ់ ៥, ចសបក្នជើង ៤ ជា ់, ព្សងទ់្ឹក្ជា ិចច  ិង 

ក្ព្មាលចសបក្ នៅថា បញ្ទ្សបបញ្ោតតិ  ។ 
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 ៦. សាធារណ្បបញ្ោតតិ   សិកាខ រទ្ចដលព្ទ្ងរ់ញ្ញថតទ្ួនៅ 

ទាំងភិក្ខុ ទាំងភិក្ខុ ី ។ 

 ៧. អសាធារណ្បបញ្ោតតិ   សិកាខ រទ្ចដលព្ទ្ងរ់ញ្ញថត 

ចាំន េះចថភិក្ខុ ឬចាំន េះចថភិក្ខុ ី ។ 

 ៨. ឯក្នត្តរញ្ញថតិ  ដចូអ្សាលាបរណ្របញ្ញថតិ 

 ៩. ឧភនត្តរញ្ញថតិ  ដចូសាលាបរណ្របញ្ញថតិ 

 ១០. សាវជជបបញ្ោតតិ   បា ដល់ នោក្វជជសិកាខ រទ្ គឺ 

សិកាខ រទ្ចដលមា នទសត្តម្ផ្លូវនោក្ ឬដល់សាម្នណ្រផ្ង 

 ១១. អនវជជបបញ្ោតតិ  បា ដល់ រណ្ណ ថតិវជជសិកាខ រទ្ គឺ 

សិកាខ រទ្ចដលមា នទសត្តម្ផ្លូវរញ្ញថត មិ្ សាលាបរណ្ៈដល់រកួ្ 

សាម្នណ្រនទ្ ។ 

េតត ១៤ ោ៉ង 

 ១. សសឃភតត    ភថតចដលនគព្រនគ ចាំន េះសងឃទាំងមូ្ល 

 ២. ឧញ្ទ្េ សភតត   ភថតចដលនគឧទ្េិសយក្ភិក្ខុមួ្យររូ 

រីរររូ ......១០ ររូ អ្ាំរីសងឃ 

 ៣. និរនតនភតត   ភថតចដលនគ ិម្ តភិក្ខុយក្នៅព្រនគ  

 ៤. សលាក្ភតត   ភថតចដលនគសរនសរនឈាម េះជារ់សាល ក្ 

ោក់្រមួ្គាន ន ើយឱ្យភិក្ខុចារ់យក្ត្តម្ចាំចណ្ក្  
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 ៥. បក្ាិក្ភតត   ភថតចដលនគព្រនគ ក្នុងនថ្ៃរក្ខ គឺក្ លេះៗ 

ចខ ខាងរននាច ឬនខនើថ នថ្ៃោមួ្យនព្ៅរីនថ្ៃឧនបាសថ្ជានដើម្   

 ៦. ឧញ្បាសថិក្ភតត  ភថតចដលនគព្រនគ ក្នុងនថ្ៃឧនបាសថ្ 

 ៧. បាដិ្បទិ្ក្ភតត  ភថតចដលនគព្រនគ ក្នុងនថ្ៃបាដរិទ្ 

គឺនថ្ៃ ១ នក្ើថ ឬ ១ នរាច  

 ៨. អាគ្នត ុក្ភតត  ភថតចដលនគព្រនគ ដល់ភិក្ខុម្ក្ដល់ថ្ម ី

 ៩. គ្រិក្ភតត   ភថតចដលនគព្រនគ ដល់ភិក្ខុអ្នក្នធវើ 

ដនំណ្ើ រនៅ  

 ១០. គិ្លានភតត  ភថតចដលនគព្រនគ ដល់ភិក្ខុមា ជម្ៃឺ 

 ១១. គិ្លានុបដ្ឋឋ ក្ភតត   ភថតចដលនគព្រនគ ដល់ភិក្ខុ 

អ្នក្រនព្ម្ើជម្ៃឺ 

 ១២. ធុវភតត   ភថតចដលនគព្រនគ ជា ិចច 

១៣. កុ្ដិ្ក្ភតត   ភថតចដលទយក្សាងក្ុដថិាវ យសងឃ 

ន ើយ ថាវ យជា ិចចយា៉ា ងន េះថា នោក្មាច ស់ទាំងឡាយនៅក្នុង 

នសនាស ៈររស់រកួ្ខ្ុាំមាច ស់ ចូរទ្ទ្ួលភថតររស់រកួ្ខ្ុាំរ៉ាុនោណ េះ ។ 

 ១៤. វារក្ភតត  ភថតចដលទយក្ថាវ យថា រកួ្ខ្ុាំផ្ទល ស់រតូរ 

នវ គាន ទ្ាំ កុ្រព្មុ្ងភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងសម័្យចដលភិកាខ លាំបាក្ ។ 
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េតត ៤ ោ៉ង ដនទមទៀត 

 ១. វិហារភតត   ភថតចដលនក្ើថអ្ាំរីព្ទ្រយសងឃ 

ក្នុងសាំោក់្ននាេះ (សនក្តងាគ េះចូលសងឃភថត) 

 ២. អដ្ឋក្ភតត   ភថតចដលទយក្ថាវ យដល់ភិក្ខុ ៨ ររូ  

 ៣. ចតុក្ភតត   ភថតចដលទយក្ថាវ យដល់ភិក្ខុ ៤ ររូ 

(រីរន េះ សនក្តងាគ េះចូលឧនទ្េសក្ភថត) 

 ៤. គុ្ឡ្ភតត   ភថតចដលទយក្ក្ាំណ្ថ់បាព្ថទ្ុក្នោយ 

 ាំមា រសឆាៃ ញ់ មា នព្គឿងផ្សាំនព្ចើ ន ើយព្រនគ  ។ 

(សនក្តងាគ េះចូលក្នុងភថតទាំងរងួ) 

សមណកប្បោន ៥ ោ៉ង គឺ្ 

 ១. អ្គគិររចិិថាំ  ចផ្លន ើចដលនគសនព្ម្ចនោយនភលើង 

 ២. សថេររចិថិាំ  នគសនព្ម្ចនោយសក្តសាត  

 ៣.  ខររចិិថាំ នគសនព្ម្ចនោយព្ក្ចក្ 

 ៤. អ្រីជ ំ ចផ្លន ើចដលគាម  ព្គារ់ 

 ៥.  រិវដដរីជ ំ ចផ្លន ើចដលនគយក្ព្គារ់នចញ 

វ ិយរិដក្ ររវិារៈ ភាគ ១៣ ទ្ាំរ័រ ៧២ 

អងគននក្ខរហាមមភាជន ៥ ោ៉ង 

 ១. អសនំ ែញោ យតិ     ការក្ាំរងុឆា ់ព្បាក្ដ 

 ២. ចភាជនំ ែញោ យតិ   នភាជ ព្បាក្ដ 
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 ៣. ហតថ ចស ឋិចោ    រុគគលឋិថនៅក្នុង ថេបាស 

 ៤. អភិហ តិ       រនងាអ  ម្ក្ព្រនគ  

 ៥. ែដ្ចិកខច  ែញោ យតិ ការហាម្ឃ្លថ់ព្បាក្ដ ។ 

េិកា ញប្រតូវអាប្តតិ មដ្ឋយអាក្ខរ ៥ ោ៉ង 

 ១. អលជជិោ   នោយនសចក្តីមិ្ ខាម សបារ 

 ២. អញោ ណោ នោយមិ្ សាគ ល់អារថតិ  

 ៣. កុកាេុចែបកតោ នោយសងស័យន ើយនចេះចថនធវើ 

 ៤. អកែបចិយ កែបយិសញ្ោិោ នោយសមាគ ល់ថា 

គួរ ក្នុងររស់ចដលមិ្ គួរ  

 ៥. កែបចិយ អកែបយិសញ្ោិោ នោយសមាគ ល់ថា 

មិ្ គួរ ក្នុងររស់ចដលគួរ ។  

េិកា ញប្រតូវអាប្តតិ មដ្ឋយអាក្ខរ ៥ ោ៉ងដនទមទៀត 

 ១. អទ្សសចនន  នោយអាការមិ្ ន ើញ 

 ២. អសសវចនន  នោយអាការមិ្ ឮ 

 ៣. ែសុតតោ   នោយនដក្លក់្ 

 ៤. តថាសញ្ោី    នោយខលួ សមាគ ល់រិថ 

 ៥. សតិសចមាម សា  នោយនភលចសាម រថី  ។ 

វ ិយរិដក្ ររវិារៈ ទ្ុថិយភាគ ១៣ ទ្ាំរ័រ ៣១០ 
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អាសនៈខពស់អាសនៈប្រប្មសើ រ ២១ ោ៉ង 

អាសនេិ  អាស ៈខពស់ ួសព្រមាណ្   

បលល សេៈ  ចព្គចដលមា នជើងវចិិព្ថនោយររូសថវសាហាវ 

ញ្គណ្ក្ៈ ព្រាំចដលមា នរាម្ចវងជាង ៤ លាបន រ់  

ចិតតក្ៈ   ក្ព្មាលចដលនគនធវើនោយនរាម្សថវ វចិិព្ថ  

  នោយររូសថវសាហាវ 

បដិ្ក្ៈ        ក្ព្មាលចដលមា រណ៌្សចដលនធវើនោយនរាម្សថវ 

បដ្លិក្ៈ ក្ព្មាលចដលនធវើនោយនរាម្សថវជាផ្ទា ចនងាា ម្ 

តូលិក្ៈ  ក្ព្មាលចដលញាថ់នោយសាំ ីគ 

វិក្តិក្ៈ  ក្ព្មាលចដលនធវើនោយនរាម្សថវវចិិព្ថនោយ  

  ររូសថវមា សី ៈ  ិងខាល ធាំជានដើម្  

ឧទ្ធ ញ្លារិ ក្ព្មាលចដលនធវើនោយនរាម្សថវមា នរាម្  

  ព្ចាងចថមាខ ង 

ឯក្នតញ្លារិ  ក្ព្មាលចដលនធវើនោយនរាម្សថវមា នរាម្ 

  ព្ចាងទាំងរីរខាង  

ក្ដិ្សសៈ ក្ព្មាលចដលនធវើនោយឌ្ិ មាស 

ញ្ក្ខញ្សយយៈ ក្ព្មាលចដលនធវើនោយសរនសសូព្ថ ន ើយ 

  ចាក់្ចព្សេះនោយរថ វថេុ 
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ក្រពលៈ  ក្ព្មាលចដលនធវើនោយនរាម្សថវ 

កុ្តតក្ៈ  ក្ព្មាលចដលនធវើនោយនរាម្សថវលមម្រកួ្ព្សី  

  របាាំ ១៦ នាក់្  ររាាំបា   

ហតថតថ រៈ  ក្ព្មាលសព្មារ់ព្កាលនលើខនងដរំ ី

អសសតថ រៈ ក្ព្មាលសព្មារ់ព្កាលនលើខនងនសេះ 

រថតថ រៈ  ក្ព្មាលសព្មារ់ព្កាលនលើរថ្ 

អជិនបបញ្វណិ្ ក្ព្មាលចដលនធវើនោយចសបក្ខាល  

ក្ទ្េ លិរិគ្បបវរបបចចតថ រណ្ៈ  ក្ព្មាលដឧ៏ថតម្ចដលនគនធវើ 

  នោយចសបក្សថវ ល ុស 

សឧតតរចឆទ្ៈ  ទ្ីនដក្ចដលមា រិត្ត ព្ក្ ម្ខាងនលើ 

ឧភញ្ោញ្លាហិតកុ្បធានៈ នខនើយមា រណ៌្ព្ក្ ម្ទាំងរីរខាង 

(នខនើយក្ាល ិងនខនើយនជើង) ភិក្ខុោ នព្រើព្បាស់ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ។ 

វ.ិម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ១៩៦  ិង វ.ិចុលលវគគ ភាគ ១០ ទ្ាំរ័រ ៣១៧ 

អកប្បិយមុំសៈ ១០ ោ៉ង 

 ១. មនសុសមំសំ  សាច់ម្ សុស 

 ២. ហតថិមំសំ   សាច់ដរំ ី

 ៣. អសសមំសំ  សាច់នសេះ 

 ៤. សុនេមំសំ   សាច់ច្ា 
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 ៥. អហិមំសំ   សាច់រស់ 

 ៦. សីហមំសំ   សាច់សី ៈ  

 ៧. ពយគឃមំសំ   សាច់ខាល ធាំ 

 ៨. ទី្ែិមំសំ   សាច់ខាល ដរំង 

 ៩. អេឆមំសំ   សាច់ខាល  ម ុាំ 

 ១០. ត េឆមំសំ  សាច់ខាល រខិ   ។  

វ ិយរិដក្ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ២៧៩ 

ទឹកអដឋាន 

 ១. អមព នំ   ទ្ឹក្ចផ្លសាវ យ 

 ២. ជមព ុនំ   ទ្ឹក្ចផ្លព្រីង  

 ៣. ចចា្េ នំ   ទ្ឹក្ចផ្លនចក្មា ព្គារ់ 

 ៤. ចមាេ នំ   ទ្ឹក្ចផ្លនចក្ឥថព្គារ់ 

 ៥. មធកុ នំ   ទ្ឹក្ចផ្លព្សគាំ 

 ៦. មុទ្េិក នំ   ទ្ឹក្ចផ្លច េ ៍ 

 ៧. សាលុក នំ  ទ្ឹក្ព្ក្នៅ ូក្ 

 ៨. ផា សុក នំ ទ្ឹក្ចផ្លមាក់្ព្បាង  ។ 

មហាផ្សល ៩ ោ៉ង 

 ១. ោល   ចផ្លនត្តន ថ  

 ២. នាឡ្ិញ្ក្រ   ចផ្លដងូ  
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 ៣. បនស   ចផ្លខនុរសម្ល 

 ៤. លរុជ   ចផ្លខនុរោាំង 

៥. អលារុ   ចផ្លនឃ្លល ក្  

 ៦. កុ្រភណ្ឌ    ចផ្លព្ថឡាច 

 ៧. បុសសផល   ចផ្លព្ថសក់្  

 ៨. តិបុសផល   ចផ្លឳ ឹក្ 

 ៩. ឯឡាលុក្  ចផ្លនពព   

ម្ហាផ្លទាំងន េះ  ិងអ្ររណ្ណ ជាថិព្គរ់ព្រនភទ្មា  

សចណ្ត ក្នខៀវជានដើម្ មា គថិដចូជាធញ្ញជាថិចដរ មិ្ គួរយក្ម្ក្ 

នធវើទ្ឹក្បា នទ្ នព្ េះជាការចដលព្ទ្ងហ់ាម្រិថ ។  (សម្ ត.)  

អវនេិយបុ្គ្គល ២៥ ប្រប្មេទ 

 ១.អនត ឃ  ំែវិចោឋ   ភិក្ខុក្ាំរងុចូលនៅកា ់ចននាល េះព្សុក្ 

 ២.  េឆំ គចោ   ភិក្ខុក្ាំរងុនដើរនៅត្តម្ព្ចក្ផ្លូវ 

 ៣. ឱតមសិចោ  ភិក្ខុនៅក្នុងទ្ីងងថឹ  

 ៤. អសមនាេ ហ ចនាត   ភិក្ខុក្ាំរងុខវល់ខាវ យនោយការ- 

    ងារមិ្ បា នអ្ើនរើ ឹងការសាំរេះ 

 ៥. សុចោត    ភិក្ខុក្ាំរងុនដក្លក់្ 

 ៦. ោគុ ចន   ភិក្ខុក្ាំរងុឆា ់រររ 

 ៧. ភតតចគគ   ភិក្ខុនៅក្នុងនរាងភថត 
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 ៨. ឯោវចោត    ភិក្ខុងាក្នៅក្នុងទ្ីមាខ ង គឺរុគគល  

            មា នរៀរ ឹងគាន ជាវសិភាគរុគគល 

 ៩. អញ្ោវិហិចោ  ភិក្ខុរញ្ជូ ចិថតនៅកា ់អារម្មណ៍្  

    ដនទ្ គឺក្ាំរងុគិថនរឿងដនទ្ 

 ១០. នចគាគ    ភិក្ខុអាព្កាថ 

 ១១. ខាទ្ចនាត    ភិក្ខុក្ាំរងុឆា ់រចងអម្  

 ១២. ភុញ្ជ ចនាត    ភិក្ខុក្ាំរងុឆា ់ចាំអារ 

 ១៣. ឧចា្ច   ំកចោចនាត   ភិក្ខុក្ាំរងុរននាេ រងឧ់ចាច រៈ 

 ១៤. ែសាវ ំកចោចនាត  ភិក្ខុក្ាំរងុរននាេ រងរ់សាវៈ 

 ១៥. ឧកខិតតចោ  ភិក្ខុចដលសងឃនលើក្វថត 

 ១៦. ែចា្ឆ  ឧែសមបចនាេ  ភកិ្ខុចដលឧរសម្បទនព្កាយ 

 ១៧. អនែុសមបចនាេ   អ្ រុសម្ប ន (នព្ៅរីភិក្ខុ) 

 ១៨. នានាសំវាសចោ វឌុ្ឍតចោ អធមមវាទី្ ភិក្ខុមា   

សាំវាសនផ្សងគាន  នទេះរីមា វសាចាស់ជាង ចថជាអ្ធម្មវាទ្ី 

 ១៩. មាតុគាគ ចមា  មាថុព្គាម្  (ក្តសតី) 

 ២០. ែណឌ ចោ  រណ្ឌ ក្ៈ (នខេើយ) 

 ២១.   វិាសិចោ ភិក្ខុចដលក្ាំរងុនៅររវិាស 

 ២២. មូលាយែដ្កិសសនា ចហា ភិក្ខុចដលគួរ ឹង  

ទញម្ក្ោក់្ក្នុងមូ្ោរថតិ  

 ២៣. មានោត  ចហា  ភិក្ខុចដលគួរដល់មា ថត 
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 ២៤. មានតតចា្ ចិោ  ភិក្ខុក្ាំរងុព្រព្រឹថតមា ថត 

 ២៥. អព្វា នា ចហា  ភិក្ខុគួរដល់អ្ ភ  ក្ម្ម  ។ 

           រោត រុគគលចដលមិ្ គួរសាំរេះទាំងន េះ អារថតិរចម្ងមា  

ដល់ភិក្ខុចដលសាំរេះរុគគលទ្ី ១០ ទ្ ី ១៥ រ ូថដល់ទ្ី ២៥ ។ 

ចាំចណ្ក្ការសាំរេះរុគគលនព្ៅអ្ាំរីននាេះ ព្រេះអ្ងគព្ទ្ងហ់ាម្ក៏្នព្ េះ 

ន ថុចថមិ្ សម្គួរ  ិងនព្ េះន ថុចដលន លន ើយត្តម្ 

នរឿងននាេះ ។  

វនេិយបុ្គ្គលោន ៥  

 ១. ែុច  ឧែសមបចនាេ   ភិក្ខុចដលបា ឧរសម្បទមុ្  

 ២. នានាសំវាសចោ វឌុ្ឍតចោ ធមមវាទី្ ភិក្ខុមា  

សាំវាសនផ្សងគាន  ចដលចាស់ជាងជាធម្មវាទ្ី ។ 

 ៣. អាេ ចិោ   ភិក្ខុជាព្គអូាចារយ  

 ៤. ឧែជាចោ  ភិក្ខុជាព្រេះឧរជាយ៍ 

 ៥. តថាគចោ អ ហំ សមាម សមពចុទ្ធធ  ព្រេះថថាគថ 

អ្រ  តសមាម សម្ពុទ្ធ ។ វ ិយរិដក្ ររវិារ ១៣ ទ្ាំរ័រ ៣៥៨ 

េិកា ញខចីជាងថាា យប្ងគុំេិកា ញចាស់ជាង 

 ភិក្ខុខចីជាងកាល ងឹថាវ យរងគបំាទភិក្ខុចាស់ជាង ព្ថវូ 

ថម្ាល់ធម៌្ ៥ យា៉ា ងទ្ុក្ខាងក្នងុនទ្ើរថាវ យរងគ ំ៖  

 នវកតច ន ុលិ ភិកខនុា វឌុ្ឍត សស ភិកខចុនា  

 ចទ្ វនេចនតន មាន លឧបាល ិភិក្ខុខចីជាងកាល ងឹថាវ យរងគបំាទ 
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ភិក្ខុចាស់ជាង ៖  

 ១. ឯកំសំ ឧតតោសងគំ ក ោិវ  ព្ថវូនធវើឧថតរាសងគៈ (ចីររ)  

ន្ៀងសាម មាខ ង 

 ២. អញ្ជលឹ ែគគចហោវ   ផ្គងអ្ញ្ជល ី 

 ៣. ឧចភាហិ  ណិតចលហិ  ទ្ធនិ 

ែ សិមាព ហចនតន  ព្ចបាច់បាទនោយនដទាំងគូ  

 ៤. ចែមំ   ថម្ាល់នសចក្តីព្សឡាញ់ទ្ុក្ 

 ៥. គា វំ ឧែោឋ ចែោវ   ថម្ាល់នសចក្តីនគាររ ។ 

 

ប្រតូវស្តគ ល់អធមមវាទីបុ្គ្គលមដ្ឋយវតា ញ ១៨ ោ៉ង 

 ១. អធមមំ  ធចមាម តិ ទី្ចែតិ  ភិក្ខុសចម្តងសភាវៈមិ្   

    ចម្ ជាធម៌្ ថាជាធម៌្វញិ  

 ២. ធមមំ  អធចមាម តិ ទី្ចែតិ សចម្តងធម៌្ ថា មិ្ ចម្   

ជាធម៌្វញិ 

 ៣. អវិនយំ វិនចោតិ ទី្ចែតិ សចម្តងសភាវៈមិ្ ចម្   

ជាវ ិ័យ ថាជាវ ិ័យវញិ  

 ៤. វិនយំ អវិនចោតិ ទី្ចែតិ សចម្តងវ ិ័យ ថា  

មិ្ ចម្ វ ិ័យវញិ  
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 ៥. អភាសិតំ អលែិតំ តថាគចតន ភាសិតំ 

លែិតំ តថាគចោតិ ទី្ចែតិ សចម្តង ក្យចដលព្រេះថថាគថ 

មិ្ បា ន ល មិ្ បា ចរចា ថាថថាគថបា ន ល បា ចរចាវញិ  

 ៦. ភាសិតំ លែិតំ តថាគចតន អភាសិតំ 

អលែិតំ តថាគចោតិ ទី្ចែតិ សចម្តង ក្យចដលថថាគថ 

បា ន ល បា ចរចា ថាថថាគថមិ្ បា ន ល មិ្ បា ចរចាវញិ  

 ៧. អនាេិណណ ំ  តថាគចតន អាេិណណ ំ  តថាគចោតិ 

ទី្ចែតិ សចម្តងក្ិចចចដលថថាគថមិ្ បា ស សាំ ថា ថថាគថ 

បា ស សាំវញិ 

 ៨. អាេិណណ ំ  តថាគចតន អនាេិណណ ំ  តថាគចោតិ 

ទី្ចែតិ សចម្តងក្ិចចចដលថថាគថបា ស សាំ ថា ថថាគថមិ្  

បា ស សាំវញិ 

 ៩. អែបញ្ោតតំ  តថាគចតន ែញ្ោតតំ  តថាគចោតិ 

ទី្ចែតិ សចម្តងសិកាខ រទ្ ចដលថថាគថមិ្ បា រញ្ញថត ថា 

ថថាគថបា រញ្ញថតវញិ  

 ១០. ែញ្ោតតំ  តថាគចតន អែបញ្ោតតំ  តថាគចោតិ 

ទី្ចែតិ សចម្តងសិកាខ រទ្ចដលថថាគថបា រញ្ញថត ថា ថថាគថ 

មិ្ បា រញ្ញថតវញិ  

 ១១. អនាែតតឹ អាែតតីតិ ទី្ចែតិ សចម្តងអ្នារថត ិថា 

អារថតិវញិ 



205                        មូ្លសិកាខ  ដកីា                              

 ១២. អាែតតឹ អនាែតតីតិ ទី្ចែតិ សចម្តងអារថតិ ថា 

ជាអ្នារថតិ  

 ១៣. លហុកំ អាែតតឹ  គ ោុ អាែតតីតិ ទី្ចែតិ 

សចម្តងអារថតិព្សាល ថា ជាអារថតិធៃ ់វញិ  

 ១៤. គ កំុ អាែតតឹ លហុោ អាែតតីតិ ទី្ចែតិ 

សចម្តងអារថតិធៃ ់ ថា ជាអារថតិព្សាល  

 ១៥. សាវចសសំ អាែតតឹ អនវចសសា អាែតតីតិ 

ទី្ចែតិ សចម្តងអារថតិចដលជាសាវនសសៈ ថា អារថតិជា 

អ្ វនសសៈវញិ 

 ១៦. អនវចសសំ អាែតតឹ  សាវចសសា អាែតតីតិ 

ទី្ចែតិ សចម្តងអារថតិចដលជាអ្ វនសសៈ ថា អារថតិជា 

សាវនសសៈវញិ 

 ១៧. ទ្ដុ្ ឋលុលំ អាែតតឹ អទ្ដុ្ ឋលុាល  អាែតតីតិ ទី្ចែតិ 

សចម្តងទ្ុដាុោល រថតិ ថា ជាអ្ទ្ុដាុោល រថតិវញិ  

 ១៨. អទ្ដុ្ ឋលុលំ អាែតតឹ  ទ្ដុ្ ឋលុាល  អាែតតីតិ ទី្ចែតិ 

សចម្តងអ្ទ្ុដាុោល រថតិ ថាជាទ្ុដាុោល រថតិវញិ ។  

ខនធកវតត ១៤ 

 ១. អាគនតកុវតត  វថតររស់ភិក្ខុអ្នក្ម្ក្ដល់ថ្ម ី 

 ២. អាវាសិកវតត  វថតររស់ភិក្ខុនៅអាវាស  

 ៣. គមិកវតត   វថតររស់ភិក្ខុអ្នក្នធវើដនំណ្ើ រនៅ  
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 ៤. អនចុមាទ្នាវតត  វថតររស់ភិក្ខុអ្នក្នធវើអ្ នុមាទ្នា 

ក្នុងនរាងឆា ់  

 ៥. ភតតគគវតត  វថតររស់ភិក្ខុអ្នក្ចូលនៅកា ់នរាងឆា ់ 

 ៦. ែិណឌ  តចា្ កិវតត វថតររស់ភិក្ខុអ្នក្ព្ត្តច់នៅ 

នដើម្បីរិណ្ឌ បាថ 

 ៧. អា ញ្ោិកវតត  វថតររស់ភិក្ខុអ្នក្នៅក្នុងនព្រ  

 ៨. ចសនាសនវតត វថតររស់ភិក្ខុព្ថវូនធវើចាំន េះទ្ី 

នសនាស ៈ 

៩. ជនាត ឃ វតត  វថតររស់ភិក្ខុព្ថវូនធវើចាំន េះ 

  ផ្េេះជាទ្ីរក្ាកាយ 

 ១០. វេចកុដ្វិតត  វថតររស់ភិក្ខុព្ថវូនធវើចាំន េះរងគ ់  

 ១១. ឧែជាយវតត  វថតររស់សទ្ធិវហិារកិ្ ព្ថវូនធវើ  

ចាំន េះព្រេះឧរជាយ៍ 

 ១២. សទ្ធិវិហា កិវតត វថតររស់ព្រេះឧរជាយ៍ព្ថវូនធវើ  

    ចាំន េះសទ្ធិវហិារកិ្ 

 ១៣. អាចា្ យិវតត  វថតររស់អ្ន តវាសិក្ ព្ថវូនធវើ 

ចាំន េះអាចារយ 

 ១៤. អចនតវាសិកវតត  វថតររស់អាចារយ ព្ថវូនធវើចាំន េះ  

    អ្ន តវាសិក្ ។ 
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អាចារយោន ៤ ពួក 

 ១. ចយន សិោខ ែទ្ធនិ ទិ្នាេ និ អយំ ែពវជាជ េ ចិោ 

អ្នក្ចដលឱ្យសិកាខ រទ្ទាំងឡាយ នឈាម េះថា ររវជាជ ចារយ ។ 

 ២. ចយន ឧែសមបទ្កមមវាចា្ វោុត  អយំ 

ឧែសមបទ្ធ-េ ចិោ អ្នក្ចដលសូព្ថក្ម្មវាចាឱ្យឧរសម្បទ 

នឈាម េះថា ឧរសម្បទចារយ ។  

 ៣. ចោ ឧចទ្េសំ ែ ែុិេឆំ វា ចទ្តិ អយំ ធមាម េ ចិោ 

អ្នក្ោ ឱ្យ គឺរនព្ងៀ  វូឧនទ្េស (បាលពី្រេះនព្ថរិដក្) ឬរររុិចាឆ  

(អ្ដាក្ថាចដលអ្ធិរាយព្រេះរទុ្ធដកីា) ន េះនឈាម េះថា ធមាម ចារយ។ 

 ៤. ឧចទ្េសាេ ចិោ នាម ធមាម េ ចិោ 

អ្នក្រនព្ងៀ ធម៌្ នឈាម េះថា ឧនទ្េសាចារយ ។  

ពណ៌ដសបកមជើងមិនគួ្រមប្រប្ើ  

 ១. សពវនីលិោ  ចសបក្នជើងរណ៌្នខៀវសុទ្ធ 

 ២. សពវែីតិោ  ចសបក្នជើងរណ៌្នលឿងសុទ្ធ 

 ៣. សពវចលាហិតិោ ចសបក្នជើងរណ៌្ព្ក្ ម្សុទ្ធ 

 ៤. សពវមចញ្ជដ្ ឋោិ ចសបក្នជើងរណ៌្ ងសបាទ្សុទ្ធ 

 ៥. សពវកណាហ   ចសបក្នជើងរណ៌្នមម សុទ្ធ  

 ៦. សពវមហា ងគ ោត  ចសបក្នជើងរណ៌្ព្ក្ ម្ព្ក្ន  

សុទ្ធ 
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 ៧. សពវមហានាម ោត  ចសបក្នជើងរណ៌្នលឿងទ្ុាំសុទ្ធ 

ដខសដសបកមជើងមិនគួ្រមប្រប្ើ  

 ១. នីលកវទ្ធិោ  ចសបក្នជើងមា ចខសនខៀវ  

 ២. ែីតកវទ្ធិោ  ចសបក្នជើងមា ចខសនលឿង  

 ៣. ចលាហិតកវទ្ធិោ ចសបក្នជើងមា ចខសព្ក្ ម្  

 ៤. មចញ្ជដ្ ឋកិវទ្ធិោ  ចសបក្នជើងមា ចខស ងសបាទ្  

 ៥. កណហ វទ្ធិោ  ចសបក្នជើងមា ចខសនមម   

 ៦. មហា ងគ តតវទ្ធិោ ចសបក្នជើងមា ចខសព្ក្ ម្ 

ព្ក្ន  

 ៧. មហានាម តតវទ្ធិោ ចសបក្នជើងមា ចខសនលឿងទ្ុាំ  

 

ដសបកមជើងមិនគួ្រមប្រប្ើ 

 ១. េលលកវទ្ធធ   ចសបក្នជើងរិទ្ចក្ង  

 ២. ែុដ្វទ្ធធ   ចសបក្នជើងចដលនព្សារនជើងទាំង  

   អ្ស់រ ូថសមងនជើង  

 ៣.  លិគុណឋ ិមា ចសបក្នជើងចដលនគព្ក្ងជារនរៀរ  

   រិទ្ខនងនជើង  

 ៤. តូលែុណណ ិោ  ចសបក្នជើងចដលញាថ់នោយគ 

 ៥. តិតិត ែតតិោ  ចសបក្នជើងចដលមា ចខសវចិិព្ថ  
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   ដចូសាល រទ្ទ 

 ៦. ចមណឌ វសិាណវទ្ធិោ ចសបក្នជើងមា   

ចខសមា សោា  ដចូចសនងចក្េះ 

 ៧. អជវសិាណវទ្ធិោ ចសបក្នជើងមា ចខសមា  

   សោា  ដចូចសនងរចរ 

 ៨. វិេឆិោឡិោ  ចសបក្នជើងមា ចខសមា   

សោា  ដចូក្ េុយសថវខេួយ  

 ៩. ចមា ែិញ្ជែ សិិពវិោ ចសបក្នជើងចដលនគ  

ចព្សេះនោយព្រយុក្ េុយនកាៃ ក្  

 ១០. េិស្ោ  ចសបក្នជើងចដលវចិិព្ថ (នផ្សងៗ) 

 ១១, សីហេមមែ កិខោ ចសបក្នជើងចដលចាំជាយ  

នោយចសបក្សថវសី ៈ  

 ១២. ពយគឃេមមែ កិខោ ចសបក្នជើងចដលចាំជាយ  

នោយចសបក្សថវខាល ធាំ 

 ១៣. ទី្ែិេមមែ កិខោ ចសបក្នជើងចដលចាំជាយ 

នោយចសបក្ខាល ដរំង 

១៤. អជិនេមមែ កិខោ ចសបក្នជើងចដលចាំជាយ  

នោយចសបក្ខាល រខិ   
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 ១៥. ឧទ្េេមមែ កិខោ ចសបក្នជើងចដលចាំជាយ 

នោយចសបក្នភ  

 ១៦. មជាជ  េិមមែ កិខោ ចសបក្នជើងចដលចាំជាយ 

នោយចសបក្សថវឆាម  

 ១៧. ោឡកេមមែ កិខោ ចសបក្នជើងចដល 

ចាំជាយនោយចសបក្សថវក្ចងា   

 ១៨. ឧលូកេមមែ កិខោ ចសបក្នជើងចដលចាំជាយ 

នោយចសបក្សថវនម្ៀម្ ។  

 ចោ ធាច យយ អាែតតិ ទ្កុាដ្សស ភិក្ខោុ  ក់្ 

ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។  

វ ិ័យរិដក្ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ១៧៥ -៨ 

ប្រទនាប់្មជើងមិនគួ្រពាក់ 

 ១. កដ្ឋ ទ្ោុ   ព្ទ្នារ់នជើងន ើ   

 ២. ោលែតត ទ្ោុ  ព្ទ្នារ់នជើងសលឹក្នត្តន ថ  

 ៣. ចវឡុែតត ទ្ោុ  ព្ទ្នារ់នជើងសលឹក្ឫសសី 

 ៤. តិណ ទ្ោុ   ព្ទ្នារ់នជើងនៅម   

 ៥.  មុញ្ជ ទ្ោុ            ព្ទ្នារ់នជើងនៅម យា៉ា រលង 

 ៦. ែពវជ ទ្ោុ     ព្ទ្នារ់នជើងនៅម  
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ដនំណ្ក្ទ្ ាយ 

 ៧. ហិនាត ល ទ្ោុ  ព្ទ្នារ់នជើងសលឹក្ទ្ច ស  

 ៨. កមល ទ្ោុ  ព្ទ្នារ់នជើងនៅម មា  

រណ៌្ដចូផ្ទា  ូក្  

 ៩. កមពល ទ្ោុ            ព្ទ្នារ់នជើងសាំរថ់ចដល  

នគថាញនោយនរាម្សថវ 

 ១០. ចសាវណណ មោ  ទ្ោុ  ព្ទ្នារ់នជើងមាស  

 ១១.  ែិូយមោ  ទ្ោុ  ព្ទ្នារ់នជើងព្បាក់្ 

 ១២. មណិមោ  ទ្ោុ  ព្ទ្នារ់នជើងចក្វម្ណី្ 

 ១៣. ចវឡុ យិមោ  ទ្ោុ ព្ទ្នារ់នជើងចក្វនរទ្ូរយ 

 ១៤. ផ្សលិកមោ  ទ្ោុ      ព្ទ្នារ់នជើងចក្វនផ្លក្ 

 ១៥. កំសមោ  ទ្ោុ  ព្ទ្នារ់នជើងសាំរទិ្ធិ 

 ១៦. ោេមោ  ទ្ោុ ព្ទ្នារ់នជើងចក្វក្ញ្ចក់្ 

 ១៧. តិែុមោ  ទ្ោុ     ព្ទ្នារ់នជើងសាំណ្បា៉ាហាាំង 

 ១៨. សីសមោ  ទ្ោុ ព្ទ្នារ់នជើងសាំណ្ភក់្  

 ១៩. តមពចលាហមោ  ទ្ោុ ព្ទ្នារ់នជើងទ្ងច់ដង 

 ២០. សងាមនីោ  ទ្ោុ ធាច តព្វវ  ម្ា៉ា ងនទ្ៀថ 

ភិក្ខុមិ្ ព្ថវូនព្រើព្បាស់ព្ទ្នារ់នជើង (គឺព្ជញុនជើង) ោមួ្យ ចដល 
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 គួរ ឹងឱ្យក្នព្ម្ើក្នៅបា  ភិក្ខុោនព្រើព្បាស់ ព្ថវូអារថតិទ្ុក្ាដ ។ 

វ ិ័យរិដក្ ម្ហាវគគ ភាគ ៧ ទ្ាំរ័រ ១៨៧ 

ចីវរ ៦ ោ៉ង  

 ១. ចខាមំ   ចីវរចដលនធវើនោយសម្បក្ន ើ   

 ២. កែាសិកំ  ចីវរចដលនធវើនោយក្រាស 

 ៣. ចោចសយយ ំ ចីវរចដលនធវើនោយសូព្ថ 

 ៤. កមពលំ   ចីវរចដលនធវើនោយនរាម្សថវ  

(នវៀរចលងចថសក់្ម្ សុស)  

 ៥. សាណំ             សាំរថ់ចដលនធវើនោយសម្បក្នធម  

 ៦. ភងគំ     សាំរថ់ចដលនធវើោយនោយវថេុ ៥ ខាងនដើម្។ 

វ.ិម្ហាវគគ ៨ /១០១ 

ទឹកប្រជលក់ចីវរ ៦ ោ៉ង  

 ១. មូល ជនំ  ទ្ឹក្ព្ជលក់្នក្ើថរីនម្ើម្  

 ២. េនធ ជនំ   ទ្ឹក្ព្ជលក់្នក្ើថរីនដើម្  

 ៣. តេ ជនំ   ទ្ឹក្ព្ជលក់្នក្ើថរីសម្បក្ 

 ៤. ែតត ជនំ   ទ្ឹក្ព្ជលក់្នក្ើថរីសលឹក្ 

 ៥. ែុែផ ជនំ   ទ្ឹក្ព្ជលក់្នក្ើថរីផ្ទា   
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 ៦. ផ្សល ជនំ   ទ្ឹក្ព្ជលក់្នក្ើថរីចផ្ល  ។  

វ.ិម្ហាវគគ ៨ /១១៣ 

ពណ៌ចីវរមិនគួ្រមប្រប្ើ  

 ១. សពវនីលោ  ចីវររណ៌្នខៀវសុទ្ធ 

 ២. សពវែីតោ  ចីវររណ៌្នលឿងសុទ្ធ 

 ៣. សពវចលាហិតោ ចីវររណ៌្ព្ក្ ម្សុទ្ធ 

 ៤. សពវមចញ្ជដ្ ឋោ ចីវររណ៌្ ងសបាទ្សុទ្ធ 

 ៥. សពវកណាហ   ចីវររណ៌្នមម សុទ្ធ  

 ៦. សពវមហា ងគ ោត   ចីវររណ៌្ព្ក្ ម្ព្ក្ន សុទ្ធ 

 ៧. សពវមហានាម ោត  ចីវររណ៌្នលឿងទ្ុាំសុទ្ធ  

វ.ិម្ហាវគគ ៨ / ១៦៩ 

ោតិក្ខ ៨ ដដលនាុំឱយមកើតចីវរ 

 ១. សីមាយ ចទ្តិ  នគឱ្យចីវរក្នុងសីមា 

 ២. កតិោយ ចទ្តិ នគឱ្យចីវរនោយនសចក្តីនរតជ្ា 

 ៣. ភិោខ ែញ្ោតតិោ ចទ្តិ នគឱ្យចីវរនោយ 

នសចក្តរីញ្ញថតិ ន ភិកាខ  (ទ្ីររចិាច គទ ររស់ខលួ )  

 ៤. សងឃសស ចទ្តិ  នគឱ្យចីវរចាំន េះសងឃ 
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 ៥. ឧភចោសងឃសស ចទ្តិ នគឱ្យចីវរចាំន េះ 

ឧភនត្តសងឃ 

 ៦. វតុថសស សងឃសស ចទ្តិ នគឱ្យចីវរចាំន េះសងឃ 

ចដលនៅចាាំវសា  

 ៧. អាទិ្សស ចទ្តិ  នគចាំន េះវថេុឬក្ាំណ្ថ់វថេុន ើយ 

នទ្ើរឱ្យចីវរ  

 ៨. ែុគគលសស ចទ្តិ នគឱ្យចីវរចាំន េះរុគគល ។ 

វ.ិម្ហាវគគ ៨ / ១៧៩ 

េិកា ញដដលមិនប្រតូវប្មណត ញមចញពីកដនាង  

 ១. វឌុ្ឍតចោ   ភិក្ខុចាស់វសាជាង 

 ២. ភណាឌ គា ចិោ ភិក្ខអុ្នក្រក្ាឃ្លល ាំង  

 ៣. គិលាចនា  ភិក្ខុមា ជម្ៃឺ នព្ េះនោក្ ឺ  

 ៤. សងឃចោ លទ្ធចសនាសចនា  ភិក្ខុចដលបា  

នសនាស ៈអ្ាំរីសងឃ នព្ េះនោក្ជារ ុសសូថមា ឧរការៈ 

នព្ចើ មា ការរនព្ងៀ បាល ី ិងអ្ដាក្ថាជានដើម្ ។ សម្ ត. 

 

អានិសងស ៥ រប្ស់េិកា ញអនកោនសតិខាជ ប់្ខជនួ 

 ១. សុេំ សុែបតិ   នដក្លក់្ព្សលួ  
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 ២. សុេំ ែដ្ពិជុេតិ  ភ្ាក់្ន ើងព្សលួ 

 ៣. ន  ែកំ សុែិនំ ែសសតិ មិ្ ន ើញសុរិ   

អាព្ក្ក់្ 

 ៤. ចទ្វោ  កខនតិ   រកួ្នទ្វត្តចថងរក្ា  

 ៥. អសុេិ ន មុេចតិ  អ្សុចិមិ្ ឃ្លល ថនចញ  

វ.ិម្ហាវគគ ៨ /១៣៩ 

អងគ ៥ ននវិសាសៈ   

 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ថថាគថអ្ ញុ្ញញ ថឱ្យភិក្ខុកា ់យក្ 

នោយនសចក្តីសនិទ្ធសាន លររស់មិ្ព្ថព្រក្រនោយអ្ងគ ៥ គឺ៖ 

 ១. សនេិចោឋ   មិ្ព្ថចដលព្គា ់ចថបា ន ើញគាន មួ្យ  

ដងមួ្យព្គា   

 ២. សមាចោត   មិ្ព្ថចដលសនិទ្ធសាន ល ឹងគាន មាាំមួ្  

 ៣. អាលែិចោ  មិ្ព្ថចដលនរើក្ឱ្កាសគាន   

ត្តម្ព្ថវូការ 

 ៤. ជីវតិ  មិ្ព្ថននាេះមា ជវីថិរស់នៅ 

 ៥. ជានាតិ េ គហិចត ចម អតតមចនា 

ភវសិាមិ ភិក្ខុដងឹថា នរើអាត្តម អ្ញកា ់យក្វថេុោមួ្យ 

ន ើយ មិ្ព្ថននាេះមា នសចក្តីនព្ថក្អ្រ ។ វ.ិម្ហាវគគ ៨ /១៤២  
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បុ្គ្គលោនជមងឺប្រប្កប្មដ្ឋយអងគ ៥ ងាយឱយមគ្ប្មប្រមើ  

 ១. សែាយោ  ីចហាតិ  នចេះនធវើខលួ ឱ្យសរាយ  

 ២. សែាចយ មតតំ  ជានាតិ ដងឹព្រមាណ្ក្នុងការ 

សរាយ  

 ៣. ចភសជជំ ែដ្ចិសវិោ ចហាតិ ខាន ស់ចខនងនព្រើថាន ាំ  

 ៤. អតថោមសស គិលានែុោឋ កសស 

យថាភូតំ អាព្វធំ អាវកិោត  ចហាតិ អភិកាមនតំ 

វា អភិកាមតីតិ ែដ្កិាមនតំ វា ែដ្កិាមតីតិ ឋិតំ 

វា ឋិចោតិ ព្បារ់អា ធចដលនក្ើថន ើង ចាំនរើ ន ើង ថាចាំនរើ  

ន ើងក្តី ព្បារ់អា ធចដលធរូថ្យ ថាធរូថ្យក្តី ព្បារ់អា ធ 

ចដលនៅ ឹងដចដល ថានៅ ឹងដចដលក្ីត ឱ្យចាស់ត្តម្រិថ 

ដល់រុគគលអ្នក្រនព្ម្ើជម្ៃឺ ចដលជាអ្នក្ចងឱ់្យសេះជា  

 ៥. ឧែបនាេ នំ សា  ីោិនំ ចវទ្នានំ ទ្ោុខ នំ 

តិព្វវ នំ េោនំ កដ្ោុនំ អសាោនំ អមនា នំ 

 ណហោនំ អធិវាសកជាតិចោ ចហាតិ 

ជាអ្នក្អ្ថ់សងាថ់ វូទ្ុក្ខនវទ្នាដរ៏ងឹកាល ផ្ានៅត  ចដលនក្ើថន ើងក្នុង 

ព្រជុនំ សររីៈមិ្ ឆាៃ ញ់រីសា មិ្ គារ់ចិថត ជាទ្ីនាាំឱ្យខូចជវីថិ ។ 

វ.ិ ម្ហាវគគ ៨ / ១៥៩ 
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សីល ៤ រប្ស់េិកា ញ  

 ១. បាដិ្ញ្ោក្ាសំវរសីល  នសចក្តីសព្ងមួ្ក្នុងបាដនិមាក្ខ 

 ២. ឥន្ទនេិយសំវរសីល  នសចក្តីសព្ងមួ្ក្នុងឥក្ត េិយ 

 ៣. អាជីវបារិសុទ្ធិ សីល នសចក្តីររសុិទ្ធិក្នុងការចិញ្ចឹម្ 

ជវីថិ 

 ៤. បចចយសននិសសិតសីល  នសចក្តីសព្ងមួ្អាព្ស័យ 

រចច័យ ៤  

សិក្ខា ប្ទ រប្ស់ប្រពះេិកា ញ  

ឧែសមបនាេ នំ នវ ចោដ្សិហសានិ 

អសីតិសតចោដ្ចិោ ែញោ ស សតសហ-

សានិ ឆតតឹសា េ។ចែ។ អែ យិនត  សុិទ្ធិសីល-

នតិ ចវទិ្តពវំ សូម្បីសីលមា ទ្ីរាំផ្ថុ ររស់ឧរសម្ប ន-

ទាំងឡាយ នោយអ្ាំោចន ការរារ់យា៉ា ងន េះថា ៩   ់ ១៨០ 

នកាដ ិ ៥០ ចស  ៣៦ សិកាខ រទ្ដនទ្នទ្ៀថ វ ិ័យសាំវរៈទាំងន េះ 

ព្រេះសម្ពុទ្ធព្ទ្ងព់្រកាសន ើយ, សិកាខ រទ្ទាំងឡាយ ព្ទ្ងស់ាំចដង 

នចញន ើយ នោយព្រលាប ន នសចក្តីរាំព្រញួក្នងុវ ិ័យសាំវរៈ 

គរបីព្ជារថា អ្ររយិ តបារសុិទ្ធសីិល នព្ េះសាំនៅយក្ វូការ 

សមាទ នោយមិ្ មា នសសសល់  ិងភារន សីលមា ទ្ី 
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រាំផ្ថុចដលខលួ មិ្ ន ើញន ើយ នោយអ្ាំោចន ោភ យស 

ញាថិ អ្វយវៈ  ិងជវីថិ ។  

វសុិទ្ធិម្គគ សីល ិនទ្េស  ិងអ្ដាក្ថា សទ្ធម្មរបកាសិ ី 

អមគាចរដ្ឋឋ ន ៦ កដនាង  

ទ្ីសាេ  ភិក្ខុមិ្ គួរនៅគឺ៖  

 ១.  ញ្វសិយាញ្គចញ្រា  នៅក្ច លងព្សីនរសា  

 ២. វិធវា   ក្តសតីនម្មា៉ា យ  

 ៣. ថុលល កុ្ោរី   ក្តសតីព្ក្មុ្ាំចាស់  

 ៤. បណ្ឌ ក្   ម្ សុសនខេើយ  

 ៥. ភិក្ា ុនី   សាំោក់្នាងភិក្ខុ ី  

 ៦. បានាគរញ្គចញ្រា  នៅទ្ីនថៀម្ព្សា 

 ិងមិ្ ព្ថវូនៅព្ចរូក្ព្ចរល់ជាមួ្យ រកួ្នសតច អាមាថយ រកួ្ 

អ្ យថិរ េយិ ឬសាវក័្   ិងព្ថក្ូលចដលមិ្ មា សទធ ននាេះនទ្ ។  

ាប្ធម៌ ៥ 

 ១. កុ្ហនា  ក្ុ ក្ គឺញុាាំងនគឱ្យភា ់ព្ច ាំ ឱ្យព្ជេះ-

ថាល នោយការនព្រើព្បាស់រចច័យ  

 ២. លបនា  ន លក្ុ ក្រាក់្ទក់្ ឹងព្គ សេ  
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 ៣. ញ្នរិតតិក្ោ  នធវើ ិមិ្ថតនោយនព្រើឧបាយក្ល 

រញ្ឆិថរនញ្ឆៀងត្តម្កាយខលេះ វាចាខលេះ នដើម្បីបា ោភ  

 ៤. និញ្បបសិក្ខ  នព្រើសាំដជីានខាន សនកាសយក្ោភ  

 ៥. លាញ្ភន លាភំ និជិជគឹ្សនោ យក្ោភទក់្ោភ 

សុ.ទ្ី  ិកាយ ភាគ ១៤ ទ្ាំរ័រ ២១ 

ប្រមិភាគ្ ៤ ោ៉ង  

១. ញ្ថយយបរិញ្ភាញ្គ  ររនិភាគក្នុងភារជានចារ  

២. ឥណ្បរិញ្ភាញ្គ  ររនិភាគក្នុងភារជាអ្នក្ជ ំក់្រាំណុ្ល  

៣. ោយជជបរិញ្ភាញ្គ  ររនិភាគក្នុងភារជាអ្នក្ទ្ទ្ួលម្ថ៌ក្  

៤. សារិបរិញ្ភាញ្គ  ររនិភាគក្នុងភារជាមាច ស់ររស់ ។  

អេពាបុ្គ្គល ១១ ពួក  

១. បណ្ឌ ញ្ក្ខ   រនុសសញ្ខេើយ  

២. ញ្ថយយសំវាសញ្ក្ខ  អនក្លួចសំវាស 

៣. តិរចាឆ ញ្នា   សតា តិរចាឆ ន  

៤. ោតុឃាតញ្ក្ខ  អនក្សោល ប់ោោ  

៥. បិតុឃាតញ្ក្ខ  អនក្សោល ប់បិោ  

៦. អរហនតឃាតញ្ក្ខ  អនក្សោល ប់ព្រះអរហនត 
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៧. ញ្លាហិតុបាទ្ញ្ក្ខ  អនក្ញុាំសព្រះញ្លាហិតព្រះរុទ្ធ  

ឱយរូររស 

៨. ឧភញ្ោរយញ្ជនញ្ក្ខ  រនុសសោនញ្ភទ្រីរ  

៩. សសឃញ្ភទ្ញ្ក្ខ  អនក្បំបបក្សសឃ  

១០. ភិក្ា ុនីទូ្សញ្ក្ខ  អនក្ព្បទូ្សត នាសភិក្ា ុនី  

១១. តិតថិយបបក្េនតញ្ក្ខ  ភិក្ា ុចូលញ្ៅក្ខន់រួក្តិរថិយ 

វិ.រហាវគ្គ  ៦ / ២៨០ - ២៩៥ 

មថយយសុំវាស ៣ ប្រប្មេទ 

១. លិសគញ្តថនញ្ក្ខ  អនក្លួចញ្ភទ្ គឺ្ព្គ្សចីវរបនល ំ 

ញ្ធាើជាភិក្ា ុ ឬសារញ្ណ្រ ។ 

២. សំវាសញ្តថនញ្ក្ខ  អនក្លួចសំវាស គឺ្ បនល ំញ្ដ្ឋយ 

វសោចាស់ខចីក្តី  សារញ្ណ្ររាប់វសោជាភិក្ា ុ ញ្ហើយ 

ទ្ទួ្លក្ខរញ្គរររីភិក្ា ុក្តី  ចូលញ្ធាើសសឃក្រមជារួយភិក្ា ុក្តី  

ភិក្ា ុោនវសោតិចជាស ដ្ល់ភិក្ា ុចាស់រក្ កុ្ហក្ថា ោន 

វសោញ្ព្ចើនជាស ញ្ហើយអសគុយញ្លើ ក្តី  ។  

៣. ឧភយញ្តថនញ្ក្ខ  លួចោំសរីរយា៉ា ស ។ សរនត. 
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កឋិនកថា 

ព្វកយសស្មាែ់ចស្កើនកឋិនទី្ ១ 

ភញ្នត ររិព្ថព្រេះគចម្តងសងឃដច៏នព្ម្ើ   រអី្ងគក្ឋិ ទ  

ន េះ ជាររស់អ្ស់នោក្អ្នក្រទុ្ធររស័ិទ្ទាំងឡាយ ម្ក្អ្ាំរីព្គរ់ 

ទ្ិសទ្ី.....................មា រទុ្ធររស័ិទ្នៅក្នុង....................ន េះជា

ព្រលាប  សុទ្ធសឹងចថជារទុ្ធមាម្ក្ជ ព្រក្រនោយរសាទ្សសទធ  

 ិងក្ុសលនចថនាជាអ្សងាខ រកិ្ព្ជេះថាល ចាំន េះគុណ្ ព្រេះរថ ព្ថ័យ 

ទាំង ៣ បា រាំនរញ វូរុញ្ញក្ិរយិាវថេុ នចេះនលលក្យក្ធ លាប  

ចដលគាម  ខលឹម្សារ នធវើឲ្យជាររស់់មា ខលឹម្សារក្រ់ទ្ុក្ក្នុងព្រេះរទុ្ធ-

សាសនា នដើម្បីជាព្ទ្រយម្ថ៌ក្សព្មារ់នព្រើព្បាស់នៅក្នុងភរខាង 

មុ្ខនទ្ៀថ បា ព្សុេះព្សលួររួលគាន  ផ្តួចនផ្តើម្រនងាើថជាអ្ងគក្ឋិ -

ទ ន េះន ើង ព្រម្ទាំងច  ម្អ្ម្ដនំណ្ើ រនដើរដជ៏ាឱ្ឡារកិ្ 

គព្គឹក្គនព្គងត្តម្មាគា៌ នដើម្បីយក្ម្ក្នវរថាវ យព្រេះភិក្ខុសងឃ 

ចដលគងច់ាាំព្រេះវសាអ្ស់នព្ថមាសក្នុងទ្ីវថត....................... ន េះ 

ហាក់្ដចូជាសាំរថ់នកានសយយរ័ក្តសត អ្ចណ្ត ថព្ថចសថឰដអ៏ាកាស 

នវហា ភាលយ័ ន ើយលាបល ក់្ចុេះម្ក្ក្នុងក្ោត លជ ំុាំសងឃជា 

សងឃទ នសាម េះ ឥថមា ចាំន េះព្រេះក្រោុអ្ងគោមួ្យន ើយ ។  

           ន ថុន េះន ើយ នរើព្រេះក្រោុអ្ងគោមួ្យមា នព្ថចីវរ 

ទ្ុរវលភារោច់ោច មិ្ អាចនព្រើព្បាស់បា  ន ើយនចេះ វូ 
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អា ិសងស ៥ ចាាំ វូមាថិកា ៨ រលនិ ធ ២ អ្ ថេត្តការៈ ២៤ 

អ្ថេត្តការៈ ១៧ អាចញុាាំងសងឃឲ្យនព្ថក្អ្រនោយក្ឋិ ត្តេ រក្ិចច 

បា  ក៏្សូម្មា ព្រេះនថ្រដកីាន្លើយម្ក្ចុេះ ព្រេះសងឃ ឹងអ្រនោ-

ក្ ៍ចីវរក្ឋិ ន េះ ព្រនគ ដល់ព្រេះក្រោុអ្ងគននាេះ នោយញថតិ-

ទ្ុថិយក្ម្មវាចា ព្កាលព្គងថនៅ ។ 

 (ភិកខ ុអងគទី្ ១ ស្ែោសសងឃេែ់ចហើយ 

ស្តូវឈែ់ែងអង់ែនតិេ ២      - ៣ នាទី្សិន សឹមភិកខ ុ អងគទី្ ២ 

ស្ែោសសងឃតចៅចទ្ៀត)។ 

ព្វកយសស្មាែ់ចស្កើនកឋិនទី្ ២ 

 ភញ្នត ររិព្ថព្រេះគចម្តងសងឃដច៏នព្ម្ើ  ខ្ុ ាំព្រេះក្រោុជា 

អ្នក្ថាំោងសងឃព្គរ់ព្រេះអ្ងគ ក្នុងឱ្កាសន េះ សូម្រិថព្រេះសងឃ-

ដកីាចាំន េះព្រេះសងឃព្គរ់ព្រេះអ្ងគ សូម្ទ ព្ជារ។  

           នយើងខ្ុាំទាំងអ្ស់ សុទ្ធសឹងចថមា នព្ថចីវរលមម្ព្គរ់ព្គា ់ 

 ឹងនព្រើព្បាស់ន ើយ រ៉ាុច ត នរើត្តម្នយារល់ររស់ខ្ុាំព្រេះក្រោុ 

យល់ន ើញថា មា ចថព្រេះភិក្ខុ...................មួ្យនទ្ នទ្ើរសម្គួរ 

 ឹងព្កាលព្គង វូចីវរក្ឋិ ន េះ នោយនោក្ជាអ្នក្នចេះ វូ 
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អា ិសងស ៥ ចាាំ វូមាថិកា ៨ រលនិ ធ ២ អ្ ថេត្តការៈ ២៤ 

 ិងអ្ថេត្តការៈ ១៧ ន ើយន្លៀវឆាល សក្នុងក្ឋិ ត្តេ រក្ិចចអាចញុាាំង 

សងឃឲ្យនព្ថក្អ្របា ។  

 ន ថុន េះន ើយ នរើព្រេះសងឃព្គរ់ព្រេះអ្ងគយល់ន ើញ 

ថា សម្គួរដចូជារកាស វាចាចដលខ្ុាំព្រេះក្រោុបា ចថ្លងម្ក្ 

ន េះ ក៏្សូម្រនញ្ចញ វូសទ្េសញ្ញញ ថា សាធុ សាធុ ឲ្យព្រម្ៗ 

ព្គរ់ព្រេះអ្ងគនៅនហាង។  

ញតិតទ្តិុយកមមវាចា្ 

សស្មាែ់ស្ែគល់កឋិន 

 សុណ្ឌតុ ញ្រ ភញ្នត សញ្សា, ឥទំ្ សសឃសស ក្ឋិនចីវរ ំ

ឧបបនន ំ ។ យទិ្ សសឃសស បតតក្លលំ , សញ្សា ឥរំ ក្ឋិនចីវរ ំ

ឥតថនាន រសស ភិក្ា ុញ្នា ទ្ញ្ទ្យយ, ក្ឋិនំ អតថ រិតំុ ។ ឯសា េតតិ  ។ 

សុណ្ឌតុ ញ្រ ភញ្នត សញ្សា, ឥទំ្ សសឃសស ក្ឋិនចីវរ ំឧបបនន ំ ។ 

សញ្សា ឥរំ ក្ឋិនចីវរ ំ ឥតថនាន រសស ភិក្ា ុញ្នា ញ្ទ្តិ, ក្ឋិនំ 
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អតថ រិតំុ ។  យសោយសម ញ្ោ ខរតិ ឥរសស ក្ឋិនចីវរសស 

ឥតថនាន រសស ភិក្ា ុញ្នា ោនំ, ក្ឋិនំ អតថ រិតំុ, ញ្សា តុណ្ហ សស យសស 

នក្ារតិ, ញ្សា ភាញ្សយយ ។ ទិ្នន ំ ឥទំ្ សញ្សឃន ក្ឋិនចីវរ ំ

ឥតថនាន រសស ភិក្ា ុញ្នា, ក្ឋិនំ អតថ រិតំុ ។ ខរតិ សសឃសស តសាម  

តុណ្ហី  ។ ឯវញ្រតំ ធារយារិ ។  

ររិព្ថព្រេះសងឃដច៏នព្ម្ើ  សូម្ព្រេះសងឃសាត រ់ខ្ុ ាំ (ដបិថ) 

ចីវរក្ឋិ ន េះ នក្ើថន ើងដល់សងឃន ើយ។ នរើក្ម្មមា កាលគួរ 

ដល់សងឃន ើយ គួរសងឃឲ្យចីវរក្ឋិ ន េះ ដល់ភិក្ខុនឈាម េះន េះ 

នដើម្បី ឹងព្កាលក្ឋិ ។ ន េះជាញថតិ ។ ររិព្ថព្រេះសងឃដច៏ាំនរើ  

សូម្ព្រេះសងឃសាត រ់ខ្ុ ាំ (ដបិថ) ចីវរក្ឋិ ន េះ នក្ើថន ើងដល់សងឃ 

ន ើយ ។ (ឥ ូវ) សងឃឲ្យក្ឋិ ចីវរន េះ ដល់ភិក្ខុនឈាម េះន េះ  

នដើម្បី ឹងព្កាលក្ឋិ ។ ការឲ្យចីវរក្ឋិ ន េះ ដល់ភិក្ខុនឈាម េះន េះ 

នដើម្បី ឹងព្កាលក្ឋិ  (នរើ)គួរដល់នោក្ដម៏ា អាយុអ្ងគោព្ថវូ 

នោក្ដម៏ា អាយុអ្ងគននាេះនសៃៀម្ (នរើ)មិ្ គួរដល់នោក្ដម៏ា -

អាយុអ្ងគោនទ្ ព្ថវូនោក្ដម៏ា អាយុអ្ងគននាេះ ិយាយន ើង។ 

ចីវរក្ឋិ ន េះ សងឃឲ្យដល់ភិក្ខុនឈាម េះន េះ នដើម្ប ីឹងព្កាល 
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ក្ឋិ ន ើយ ។ ការឲ្យចីវរក្ឋិ ន េះ ដល់ភិក្ខុនឈាម េះន េះ ទ្ាំ ងជា 

គួរដល់សងឃន ើយ នព្ េះន ថុននាេះ បា ជាសងឃនសៃៀម្ ។ 

ខ្ុ ាំសូម្ចាាំទ្ុក្ វូការន េះ នោយអាការនសៃៀម្នៅយា៉ា ងន េះ ។   

េែ់ញតតិទ្តិុយកមមវាចា្ 

 (ការចដលព្រេះសងឃសូព្ថព្រគល់សាំរថ់ក្ឋិ  នោយ 

ញថតិទ្ុថិយក្ម្មវាចាដនូចនេះន ើយ នរើសាំរថ់ក្ឋិ ននាេះ ទយក្នធវើ 

ររកិ្ម្មសនព្ម្ចម្ក្ជាសបង ់ចីររ សងាដ ិរចួម្ក្ន ើយ ភិក្ខុព្ថវូ 

ព្កាលនោយសបង ់ ចីររ ឬក៏្សងាដ ិ គរបីរចចុទ្ធរដក្សបង ់ ចីររ 

ឬសងាដចិាស់នចញ ន ើយនធវើក្របរិ េុអ្ធិោា  សបង់ ចីររ ឬ 

សងាដថិ្មនី ើង)។  

ឯពិធីដ្កដ្ចូេេោះ 

ដក្សងាដថិា  ឥរំ សសាដឹ្ បចច ុទ្ធ រារិ  
អាត្តម អ្ញដក្ វូសងាដនិ េះ ។ 

ដក្ឧថតរាសងគៈថា ឥរំ ឧតតរាសសគ ំបចច ុទ្ធ រារិ   
អាត្តម អ្ញដក្ វូឧថតរាសងគៈ (ចីររ) ន េះ  

ដក្អ្ តរវាសក្ៈថា ឥរំ អនតរវាសកំ្ បចច ុទ្ធ រារិ   
អាត្តម អ្ញដក្ វូសបងន់ េះ ។ 
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 ដក្ចីររ សបង ់ ឬសងាដរិចួន ើយ ព្ថវូនធវើក្របរិ េុ 

ចីររថ្ម ីចដលរព្មុ្ងព្កាលក្ឋិ ននាេះ ព្ថងព់្ជងុ ឬមុ្ម្ចីររ នោយ 

រណ៌្ ៣ យា៉ា ង មា រណ៌្នមម   ិងនខៀវជានដើម្ រណ៌្ោមួ្យ។  

ឯពិធីពិនេកុែបដ្ចូេេោះ 

 ឥរំ រិនេ ុក្បបំ ក្ញ្រារិ  អាត្តម អ្ញ នធវើ វូរិ េុក្របន េះ ។ 

 ទុ្តិយរបិ។ តតិយរបិ។  អ្ស់វារៈរីរដងផ្ង។ 
អ្ស់វារៈរីដងផ្ង។ 

(ថរីន េះ ព្ថវូអ្ធិោា  ចីររថ្មនី ើង) 

ពិធីអធិោឋ នចនាោះដ្ចូេេោះ 

អ្ធិោា  សងាដថិា  ឥរំ សសាដឹ្ អធិដ្ឋឋ រិ  ។ ទុ្តិយរបិ ។ 

តតិយរបិ។ អាត្តម អ្ញ អ្ធិោា   វូសងាដនិ េះ ។ 

អ្ស់វារៈរីរដងផ្ង ។ អ្ស់វារៈរីដងផ្ង ។  

អ្ធិោា  ឧថតរាសងគៈថា  ឥរំ ឧតតរាសសគ ំអធិដ្ឋឋ រិ ។ ទុ្តិយរបិ ។ 

តតិយរបិ ។ អាត្តម អ្ញ អ្ធិោា   វូឧថតរាសងគៈន េះ ។ 

អ្ស់វារៈរីរដងផ្ង ។ អ្ស់វារៈរីដងផ្ង ។ 
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អ្ធិោា   អ្ តរវាសក្ៈថា  ឥរំ អនតរវាសកំ្ អធិដ្ឋឋ រិ ។ ទុ្តិយរបិ 

។ តតិយរបិ ។ អាត្តម អ្ញ អ្ធិោា   វូសបងន់ េះ ។ 

អ្ស់វារៈរីរដងផ្ង ។ អ្ស់វារៈរីដងផ្ង ។ 

 កាលអ្ធិោា  រចួន ើយ ព្ថវូព្កាលក្ឋិ នោយចីវរោ 

មួ្យត្តម្ព្ថវូការ ន ើយគរបីរនញ្ចញវាចាឲ្យជ ំុាំសងឃបា ឮ 

ចាស់ ។  

ពាក្យសម្រាប់ភកិ្ខុ ម្រាលក្ឋិន 
 នរើចងព់្កាលនោយសងាដថិា  ឥោយ សសាដិ្យា 

អតថរារិ ខ្ុាំព្កាលក្ឋិ នោយសងាដនិ េះ ។ 

នរើចងព់្កាលនោយឧថតរាសងគៈថា ឥរិនា ឧតតរាសញ្សគន 

អតថរារិ  ខ្ុាំព្កាលក្ឋិ នោយចីររន េះ ។  

នរើចងព់្កាលនោយសបងថ់ា  ឥរិនា អនតរវាសញ្ក្ន 

អតថរារិ ខ្ុាំព្កាលក្ឋិ នោយសបងន់ េះ ។ 

ពាក្យអនុមាទនាក្ឋិន 
ភិក្ខុអ្នក្មា ថួនាទ្ីព្កាលក្ឋិ  រនាេ រ់រីព្កាលរចួន ើយ 

ព្ថវូចូលនៅរក្សងឃន លថាៈ 



                                    មូ្លសិកាខ បាលមុិ្ថតក្ក្ថា                           228 

 

 អតថ តំ ភញ្នត សសឃសស ក្ឋិនំ ធរមិ ញ្ក្ខ ក្ឋិនោថ ញ្រា 

អនុញ្ោទ្ថ  ររិព្ថព្រេះសងឃដច៏នព្ម្ើ  ក្ឋិ ររស់សងឃ 

ខ្ុ ាំព្រេះក្រោុបា ព្កាលរចួន ើយ ការព្កាលក្ឋិ ន េះ ព្រក្រ 

នោយធម៌្ សូម្នោក្មាច ស់ទាំងឡាយនព្ថក្អ្រផ្ងចុេះ ។  

បនាា ប់មក្សង្ឃគបបអីនុមាទនាយ៉ា ង្មនេះថាៈ  

អតថ តំ អាវុញ្សា សសឃសស ក្ឋិនំ ធរមិ ញ្ក្ខ ក្ឋិនោថ ញ្រា 

អនុញ្ោោរ មាន លនោក្ដម៏ា អាយុ ក្ឋិ ររស់សងឃ នោក្ 

បា ព្កាលរចួន ើយ ការព្កាលក្ឋិ ន េះ ព្រក្រនោយធម៌្ 

នយើងទាំងឡាយ ក៏្សូម្អ្ នុមាទ្នាត្តម្ចដរ ។  

 ភកិ្ខុអ្នក្ព្កាលក្ឋិ ព្ថវូសាគ ល់ធម៌្ទាំងន េះ៖ 

 ១. មាថិកា ៨  

 ២. រលនិ ធ ២  

 ៣. អា ិសងស ៥ 

 ៤. អ្ ថេត្តការ ២៤  

 ៥. អ្ថេត្តការ ១៧ 
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កឋិនានុញោ តិ និងអានិសងស ៥  

 អនជុានាមិ ភិកខចវ វសស ំ វោុថ នំ ភិកខនំូ 

កឋិនំ អតថ តំុិ ។ អតថតកឋិនានំ ចវា ភិកខចវ ែញ្ច  

កែបសិសនតិ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ថថាគថអ្ ញុ្ញញ ថឱ្យរកួ្ភិក្ខុ 

ចដលបា នៅចាាំវសារចួន ើយព្កាលក្ឋិ បា  ។ មាន លភិក្ខុទាំង-

ឡាយ កាលនរើអ្នក្ទាំងឡាយ បា ព្កាលក្ឋិ ន ើយ  ឹង 

សនព្ម្ចអា ិសងស ៥ ព្រការគឺ  

 ១. អនាមនតចា្ចោ ព្ត្តច់នៅ(ោ)មិ្ បាច់ោ 

(ភិក្ខុផ្ងគាន )  

២. អសមាទ្ធនចា្ចោ  ព្ត្តច់នៅ(ោ)មិ្ បាច់ 

យក្នព្ថចីវរ (ព្គរ់ព្រោរ់)  

 ៣. គណចភាជនំ  ឆា ់គណ្នភាជ បា   

 ៤. ោវទ្តថេីវ  ំ(ទ្ុក្ោក់្) អ្ថិនរក្ចីវរត្តម្ព្ថវូការ 

 ៥. ចោ េ តតថ េីវ ែុាចទ្ធ ចសា ចនសំ 

ភវសិសតិ ចីវរោ ចដលនក្ើថន ើងក្នុងអាវាសននាេះ ចីវរននាេះ 

 ឹងមា ដល់ភិក្ខុទាំងននាេះ ។ 

វ.ិម្ហាវគគ ៨ / ៣ 
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អនតាត្តក្ខរៈ ២៤ ប្រប្ក្ខរ 

 ក្ឋិ ចដលភិក្ខុព្កាលមិ្ ន ើងននាេះគឺ៖  

 ១. ឧលលិេិតមចតតន សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថវាស់គូស 

ព្ក្ិថចាំោាំ 

 ២. ចធាវនមចតតន  សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថនបាក្គក់្ោង 

 ៣. េីវោវចិា្ ណមចតតន សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថ 

ចាថ់ចចងនលលក្ជាចីវរ (ជាខ័ណ្ឌ មា រញ្ចខ័ណ្ឌ ជានដើម្) 

 ៤. ចឆទ្នមចតតន  សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថកាថ់ 

 ៥. ពនធនមចតតន  សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថភាជ រ់គាន  

 ៦. ឱវដ្ដកិក ណមចតតន  សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថ 

នដរ (មា នដររនោត យជានដើម្) 

 ៧. កណឌ សូក ណមចតតន សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថ 

ភាជ រ់ក្ណ្ឌ ុាំ  

 ៨. ទ្ឡហ កីមមក ណមចតតន សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថ 

ចថ្ម្សាំរថ់ឱ្យមាាំ 

 ៩. អនវុាតក ណមចតតន សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថ 

ព្រក់្អ្ វុាថខាងខនង 
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 ១០. ែ ភិណឌ ក ណមចតតន សាំរថ់ចដលព្គា ់ 

ចថព្រក់្អ្ វុាថខាងន េះ  

 ១១. ឱវចដ្ ដយយក ណមចតតន សាំរថ់ចដល 

ព្គា ់ចថនដរគួរគាន  

 ១២. កមពលមទ្េនមចតតន សាំរថ់ចដលព្គា ់ចថ 

ព្ជលក់្ម្តង មា រណ៌្ដចូភលុក្ដរំ ីឬដចូសលឹក្ន ើទ្ុាំ  

 ១៣. និមិតតកចតន សាំរថ់ចដលបា ម្ក្នព្ េះនធវើ ិមិ្ថត 

 ១៤. ែ កិថាកចតន សាំរថ់ចដលបា ម្ក្នព្ េះ 

 ិយាយរញ្ចុេះរញ្ចូលនគ 

 ១៥. កុកាកុចតន  សាំរថ់ចដលខចីនគម្ក្  

 ១៦. សនេិធិកចតន សាំរថ់ចដលនធវើមិ្ នព្សច 

ក្នុងនថ្ៃននាេះ  

 ១៧. និសសគគិចយន សាំរថ់ចដលក្ លងរាព្ថី គឺឱ្យ 

អ្រណុ្រេះន ើងទ ់  

 ១៨. អកែបកចតន សាំរថ់ចដលមិ្ បា នធវើ 

ក្របរិ េុ  

 ១៩. អញ្ោស្ត សងាដ្ោិ  នវៀរចាក្សងាដ ិ 

 ២០. អញ្ោ ស្ត ឧតតោសចងគន នវៀរចាក្ឧថតរាសងគៈ (ចីររ) 
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 ២១. អញ្ោ ស្ត អនត វាសចកន នវៀរចាក្អ្ តរវាសក្ៈ 

(សបង)់ 

 ២២. អញ្ោស្ត ែញ្ច ចកន វា អតិច កែញ្ច ចកន 

វា តទ្ចហវ សញ្ឆិ ចនេន សមណឌ លីកចតន 

នវៀរចាក្ចីវរចដលមា ម្ណ្ឌ លព្គរ់ព្គា ់ចដលកាថ់ោច់ជារញ្ច-

ខ័ណ្ឌ ក្តី នលើសរីរញ្ចខ័ណ្ឌ ក្តី ក្នុងនថ្ៃននាេះឯង  

 ២៣. អញ្ោស្ត ែុគគលសស មិ្ ឱ្យរុគគលព្កាល 

(នៅឱ្យសងឃឬគណ្ៈព្កាលវញិ) 

 ២៤. ន សមាម  ចេវ អតថតំ  ការព្កាលមិ្ ព្ថឹម្ព្ថវូ   

ការព្កាលទាំង ២៤ ន េះ មិ្ ន ើងជាក្ឋិ ន ើយ ។ 

វ.ិម្ហាវគគ ៨ / ៥ 

អតាត្តក្ខរៈ ១៧  

 ក្ឋិ ចដលភិក្ខុព្កាលន ើងយា៉ា ងន េះគឺ៖  

 ១. អហចតន   សាំរថ់ថ្ម ី 

 ២. អហតកចែបន  សាំរថ់ជ ំាំ 

 ៣. ែិចលាតិោយ  សាំរថ់ចាស់  

 ៤. ែំសុកូចលន  សាំរថ់រងសុក្ូល  

 ៥.  ែណិចកន  សាំរថ់ចដលលាបល ក់្នទ្ៀររា ផ្ារ  



233                        មូ្លសិកាខ  ដកីា                              

 ៦. អនិមិតតកចតន  សាំរថ់ចដលបា ម្ក្នោយមិ្  

បា នធវើ ិមិ្ថត  

 ៧. អែ កិថាកចតន  សាំរថ់ចដលបា ម្ក្ 

នោយមិ្ បា  ិយាយរញ្ចុេះរញ្ចូលនគ  

 ៨. អកុកាកុចតន   សាំរថ់ចដលមិ្ ខចីនគ  

 ៩. អសនេិធិកចតន  សាំរថ់ចដលបា នធវើ 

ឱ្យនព្សចក្នុងនថ្ៃននាេះ 

 ១០. អនិសសគគិចយន  សាំរថ់ចដលមិ្ នធវើឱ្យ 

ក្ លងរាព្ថី គឺមិ្ ឱ្យអ្រណុ្រេះន ើយទ ់  

 ១១. កែបកចតន       សាំរថ់ចដលបា នធវើក្របរិ េុ  

 ១២. សងាដ្ោិ   សងាដ ិ 

 ១៣. ឧតតោសចងគន   ឧថតរាសងគៈ (ចីររ) 

 ១៤. អនត វាសចកន  អ្ តរវាសក្ៈ (សបង)់ 

 ១៥. ែញ្ច ចកន វា អតិច កែញ្ច ចកន វា 

តទ្ចហវ សញ្ឆិ ចនេន សមណឌ លីកចតន  

សាំរថ់ចដលមា ម្ណ្ឌ លព្គរ់ព្គា ់ កាថ់ោច់ព្ថឹម្ព្ថវូជារញ្ច-

ខ័ណ្ឌ ក្តី នលើសរីរញ្ចខ័ណ្ឌ ក្តី ក្នុងនថ្ៃននាេះឯង  

 ១៦. ែុគគលសស អោថ ោ  ឱ្យរុគគលព្កាល  
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 ១៧. សមាម  ចេវ អតថតំ  ការព្កាលនោយព្ថឹម្ព្ថវូ  

ការព្កាលទាំង ១៧ ន េះ នទ្ើរន ើងជាក្ឋិ បា  ។  

ោតិក្ខ ៨ ដដលនាុំឱយកឋិនមដ្ឋះ 

 ១. ែកាមននតិោ មា ការនចៀសនចញនៅជាក្ាំណ្ថ់  

 ២. និោឋ ននតិោ មា ការនធវើចីវរសនព្ម្ចជាក្ាំណ្ថ់  

 ៣. សនេិោឋ ននតិោ មា នសចក្តីស និោា  ជាក្ាំណ្ថ់  

 ៤. នាសននតិោ  មា ចីវរវនិាសនៅជាក្ាំណ្ថ់  

 ៥. សវននតិោ  មា ការឮដណឹំ្ងជាក្ាំណ្ថ់  

 ៦. អាសាវចេឆទិ្ោ អ្ស់នសចក្តីសងស័យ  

 ៧. សីមាតិកានតិោមា ការក្ លងនខថតក្ឋិ ជាក្ាំណ្ថ់  

 ៨. សហុព្វា ោ  សងឃព្រម្នព្រៀងគាន នោេះក្ឋិ ។ 

វ.ិ ម្ហាវគគ ៨/ ៨ 

ប្លិមពាធ ២ ប្រប្ក្ខរ 

 ១. អាវាសែលិចព្វចធា  ក្ងវល់ក្នុងអាវាស  

 ២. េីវ ែលិចព្វចធា  ក្ងវល់ក្នុងចីវរ  

វ.ិម្ហាវគគ ៨ / ៥២ 

ក្ឋិ ក្ថា ចរ់ ៕ 
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អេិណហ ប្ចចមវកាណធម៌ ៥ ោ៉ង 

 ក្តសតី រុរស ព្គ សេ ររវជថិ គួររិចារោនរឿយ ៗ ថា៖ 

១. ជោធចមាម មហិ  ជ  ំ អនតីចោ អាត្តម អ្ញមា ជរាជា 

ធម្មត្ត មិ្ ក្ លងជរានៅបា ន ើយ ។ 

 ២. ពោធិធចមាម មហិ  ពោធឹ អនតីចោ អាត្តម អ្ញមា  

រាធជិាធម្មត្ត មិ្ ក្ លងរាធិនៅបា ន ើយ  

 ៣. ម ណធចមាម មហិ  ម ណំ អនតីចោ អាត្តម អ្ញមា  

នសចក្តីសាល រ់ជាធម្មត្ត មិ្ ក្ លងនសចក្តីសាល រ់នៅបា ន ើយ  

 ៤. សចពវហិ ចម ែិចយហិ មនាចែហិ នានាភាចវា 

វិនាភាចវា អាត្តម អ្ញចថងមា នសចក្តីព្ ថ់ព្បាស ិរាសចាក្ 

សថវ  ិងសងាខ រជាទ្ីព្សឡាញ់ ជាទ្ីគារ់ចិថតទាំងរងួ  

 ៥. កមមសសចោមហិ កមមទ្ធោចទ្ធ កមមចោនិ 

កមមពនធ ុកមមែបដ្សិ ចណា យំ កមមំ  ក សិាមិ កលោណំ 

វា  ែកំ វា តសស ទ្ធោចទ្ធ ភវិសាមិ 

អាត្តម អ្ញមា ក្ម្មជាររស់ខលួ  មា ក្ម្មជាទយាទ្ មា ក្ម្មជា 

ក្ាំនណ្ើ ថ មា ក្ម្មជានៅរងស មា ក្ម្មជាទ្ីរឭក្ អាត្តម អ្ញ ឹងនធវើ 

 វូក្ម្មោ នទេះលអក្តី អាព្ក្ក់្ក្តី អាត្តម អ្ញ ឹងជាអ្នក្ទ្ទ្ួល 

 វូផ្លន ក្ម្មននាេះ (រុាំខា ន ើយ)។ 

សុថត តរិដក្ អ្ងគុថតរ ិកាយ រញ្ចក្ ិបាថ ភាគ ៤៤ ទ្ាំរ័រ ១៤៦ 
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ធម៌ ១០ ោ៉ង ប្ពាជិតគ្ប្បីពិចារណាមរឿយ ៗ 

 ររវជថិគរបីរិចារោនរឿយៗថា ៖ 

១. ចវវណណ ិយមហិ អជេែូគចោ អាត្តម អ្ញកា ់យក្ 

 វូនភទ្ដច៏រលក្អ្ាំរីនភទ្ររស់ព្គ សេ  

 ២. ែ ែបដ្ពិទ្ធធ  ចម ជីវោិ ការព្រព្រឹថតចិញ្ចឹម្ជវីថិ 

ររស់អាត្តម អ្ញព្រព្រឹថតជារ់នោយរុគគលដនទ្  

 ៣. អចញោ  ចម អាកចែា ក ណីចោ អាក្របក្ិរយិា 

នផ្សងអ្ាំរីព្គ សេ អាត្តម អ្ញគួរនធវើ  

 ៤. កេចិ ន ុ ចខា ចម អោត  សីលចោ ន ឧែវទ្តិ 

អាត្តម អ្ញ មិ្ ថិេះនដៀលខលួ ឯងនោយសីលធម៌្បា នទ្ឬ  

 ៥. កេចិ ន ុ ចខា មំ អនវុិេច វញិ្ោ ូ សស្ពហមចា្  ី

សីលចោ ន ឧែវទ្នតិ រកួ្សព្រ មចារជីាវញិ្ញូជ គយគ ់នម្ើល 

ន ើយ មិ្ ថិេះនដៀលអាត្តម អ្ញនោយសីលធម៌្នទ្ឬ  

 ៦. សចពវហិ ចម ែិចយហិ មនាចែហិ នានាភាចវា 

វិនាភាចវា ការព្ ថ់ព្បាស ិរាសចាក្សថវ ិងសងាខ រទាំងអ្ស់ 

ចដលជាទ្ីព្សឡាញ់ ជាទ្ីគារ់ចិថតន អាត្តម អ្ញចថងមា ជាធម្មត្ត 

 ៧. កមមសសចោមហិ  កមមទ្ធោចទ្ធ កមមចោនិ 

កមមពនធ ុកមមែបដ្សិ ចណា យំ កមមំ  ក សិាមិ កលោណំ 

វា  ែកំ វា តសស ទ្ធោចទ្ធ ភវិសាមិ 

អាត្តម អ្ញមា ក្ម្មជាររស់ខលួ  មា ក្ម្មជាទយាទ្ មា ក្ម្មជា 
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ក្ាំនណ្ើ ថ មា ក្ម្មជានៅរងស មា ក្ម្មជានព្គឿងរឭក្ន ើញ អាត្តម  

អ្ញ ឹងនធវើ វូក្ម្មោ លអ ឬអាព្ក្ក់្ អាត្តម អ្ញគង ់ឹងបា ជាអ្នក្ 

ទ្ទ្ួលយក្ វូផ្លន ក្ម្មននាេះរុាំខា ន ើយ ។  

         ៨. កថមាតូសស ចម  តតិនេិវា វីតិែតនតិ យរ់ ិងនថ្ៃទាំង-

ឡាយ នចេះចថក្ លងនៅ ៗ នថើអាត្តម អ្ញបា នធវើដចូនម្តចខលេះន ើយ 

 ៩. កេចិ ន ុ ចខា អហំ សុញោ គាច  អភិ មាមិ 

សរវនថ្ៃន េះ អាត្តម អ្ញមា នសចក្តីអ្ភិរម្យនព្ថក្អ្រក្នុងផ្េេះសាៃ ថ់ 

ចដរឬនទ្ 

 ១០. អតថិ  ន ុ ចខា ចម ឧតត មិនសុសធចមាម  

អលម យិញោ ណទ្សសនវិចសចសា អធិគចោ, ចសាហំ 

ែេឆិចម ោចល សស្ពហមចា្ ហិី ែុចោឋ  ន មងា ុ ភវិសាមិ 

ឧថតរមិ្ សុសធម៌្ គឺធម៌្ជាររស់ម្ សុសដព៏្រនសើរនព្ក្ចលង មា  

ដល់អាត្តម អ្ញចដរឬ ធម៌្វនិសសចដលគួរ ឹងន ើញនោយព្បាជ្ា 

ដព៏្រនសើរ អាត្តម អ្ញបា ព្ត្តស់ដងឹន ើយឬ អាត្តម អ្ញននាេះ 

សព្រ មចារទីាំងឡាយសួរក្នុងកាលជាទ្ីរាំផ្ថុ (ម្រណ្សម័្យ) 

 ឹងមិ្ អឹ្ម្នអ្ៀ នទ្ឬ ៕ 

សុថត តរិដក្ អ្ងគុថតរ ិកាយ ទ្សក្ ិបាថ ភាគ ៥០ ទ្ាំរ័រ ១៨៨ 
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នាមសប្បញរសជនចូលរមួមាះពុមពប្ដនាម 

១. ព្រេះព្គ ូរញ្ញញ រទ្ីនបា ចសម្ សុន ឿ    ១០០ ដោុល រ 

២. ភិក្ខុធម្មសិរ ី ិងឧបាសិកា នៅ ចា ់ស ូសាោ  ៥០០ ដោុល រ 

៣. ព្រេះម្ហាធម្មរនញ្ញញ  សឹុម្ សាំអូ្    ១០០ ដោុល រ 

៤. ភិក្ខុ វមិ្លរទុ្ធិ ទ្ី រ ុ ថា    ១០០ ដោុល រ 

៥.នញាម្ព្រុស ចសម្ សាាំ នញាម្ព្សី អ្ ុច  ីម្  ១០០ ដោុល រ 

៦. ឧបាសិកា វោណ រ ីនទ្រព្រណ្ម្យ (អ្ម្រានទ្វ)ី  ១០០ ដោុល រ 

៧. ឧបាសក្  ួ  ជោូង     ២០០ ដោុល រ 

៨. ឧបាសិកា នចង គីម្ព្ស ុ     ១០០ ដោុល រ  

៩. ឧបាសិកា សីុវ យុក្លយុ    ១០០ ដោុល រ 

១០. ព្គសួារ អ្ម្រា៉ា  ោល ី ព្រម្ទាំងរុព្ថ  ១០០ អឺុ្រ ូ

១១. ព្គសួារ Müller Sodalineth  ិងរុព្ថ  ១០០ អឺុ្រ ូ

១២. ឧ.ស. មឺុ្   ួ  ឧ.សិ. ផ្ទ  នធឿ   ិងរុព្ថ  ១០០ ក្ត វង ់

១៣. ព្គសួារ ជងុ ហាវឡារ    ១០០ ក្ត វង ់

១៤. អ្នក្ព្សី អ្ ុក្ ភួង សម្បថតិ    ១០០ ក្ត វង ់

១៥. អ្នក្ព្សី អ្ ុក្ វណ្ណី      ១០០ ក្ត វង ់

១៦. ព្គសួារ ម័្រ រួរ ធីត្ត ព្រម្ទាំងរុព្ថ  ១០០ ក្ត វង ់

១៧. Diana Kao ព្រម្ទាំងរុព្ថ   ១០ ដោុល រ 

១៨. Diem Kao  ព្រម្ទាំងរុព្ថ   ១០ ដោុល រ 

១៩. យុវជ  Davis បារមី្  នៅ    ១០ ដោុល រ  
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២០. ព្គសួារ អាថ សុជាត្ត  ិង សីុវទុ្ធី  ព្រម្ទាំងរុព្ថ      ៥០ អឺុ្រ ូ

២១. ព្គសួារ សាំ អូ្   ិងរ ុ   ូ  ព្រម្ទាំងរុព្ថ              ៥០ អឺុ្រ ូ

២២. នោក្ ហាាំ សុផ្ល  ិងភរយិា  ព្រម្ទាំងរុព្ថ          ២០ អឺុ្រ ូ

២៣. នោក្ ក្ិម្ រ ុ ថ្   ិងភរយិា  ព្រម្ទាំងរុព្ថ      ១០ អឺុ្រ ូ
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