
សែម ចន្ទធីរ ៍



ែីលមយញ្ញា ណកថា 

 

 

រ ៀបរ ៀងរោយ 

 

 

សាមរេ  ចន្ទប្បញ្ញោ  សែម ចន្ទធី  ៍

 

ព.ែ.២៥៤៦         គ.ែ.២០០២  



បញ្ជី មាតិកា 

ល. .   រ ឿង    ទព័ំ   

១ អា មភកថា     ក  

២ បញ្ជីមាតិកា     ខ 

៣ ែីលមយញ្ញា េកថា   ១  

៤ ែីល ៥ យ៉ា ង    ១ 

៥ ធម៌ ៥ យ៉ា ង     ២  

៦ ប យិន្តបា ែុិទធិែីល    ២ 

៧ អប យិន្តបា ែុិទធិែីល   ៥ 

៨ ប បុិេណ បា ែុិទធិែីល   ៨ 

៩ អបរាមដ្ឋបា ែុិទធិែីល   ១២  

១០ បដ្បិបែសទធិែីល    ១៣ 

១១. ែីល ២ ប្បរេទ    ១៤  

១២ អកុែលកមមបទ ១០   ២៤ 

១៣ ឧបចា ឈាន្ ៧    ២៥ 



១៤ ឈាន្ែមាបតតិ ៨    ២៦ 

១៥ មហាវបិែសនា ១៨   ២៧ 

១៦ អ យិមគគ ៤    ៣០ 

១៧ ែីល ៥ យ៉ា ង    ៣១ 

១៨ ធម៌ ៥ យ៉ា ង    ៣៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អារមភកថា 

          រែៀវរៅកាលតូចរន្េះ ខ្ញបំ្ពេះក ណុា អាត្មម  

ភាពែ រែ រចញអំពីប្ពេះែុតតបិដ្ក ខទុទកន្កិាយ 

បដ្ែិមភិទាមគគ រោយយល់រ ើញថា ជាធម៌លអ 

ន្ិយយអំពីែីល សតែរងេបណាែ់ របើអនកប្បាថាន  

រែចកតីពិសាត   ែូមែិកាចាកគមពី  វែុិទធមគគ ន្ិង 

អដ្ឋកថា ែទធមមបបកាែិន្ី រទៀតចុេះ  ទាំងែីល 

ក៏មិន្មាន្ន្ិយយឱ្យអែ់ដ្ចូវែុិទធិមគគរទ    

       ខ្ញែូំមឧទទិែបុេយកុែលរន្េះ ចរំ េះបុពវកា  ី

ទាំងឡាយ ន្ិងប្បរគន្ជនូ្ដ្ល់អនកអាន្ឱ្យទទួល 

បាន្ចសំេកធមមទាន្រន្េះប្គប់ៗ គ្នន     

ែូមអនុ្មមាទនា !  

ថ្ងៃចន្ទ ៨ រកើត សខអែសញជ ព.ែ.២៥៤៦  

សាមរេ  ចន្ទបបមញ្ញា  សែម ចន្ទធី  ៍ 

ចិរ ំតិដ្ ឋតុ ជិនំ្ សាសនំ្ 



 
 

សីលមយញោ ណកថា 

‹ខុទទកន្ិកាយ បដ្ែិមភិទាមគគ ែីលមយញ្ញា េ-

ន្ិរទទែ បិដ្ករលខ ៦៩ ទព័ំ  ៩៦› 

[៨៦] បញ្ញា  កនញងកា សាត ប់ រ ើយែប្ងមួ រឈាម េះ 

ថា ែីលមយញ្ញា េ រតើដ្ចូរមតច ?  

ែីល ៥ យ៉ា ង 

១. បរិយន្តបារិសុទ្ធិ សីល ែីលប ែុិទធមាន្ទីបំផតុ  

២. អបរិយន្តបារិសុទ្ធិ សីល ែីលប ែុិទធមិន្មាន្ 

ទីបំផតុ  

៣. បរិបុណ្ណ បារិសុទ្ធិ សីល ែីលប ែុិទធិប្គប់ប្គ្នន់្ 

៤. អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិ សីល ែីលប ែុិទធិមិន្មាន្ 

ប៉ាេះ ល់ 
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៥. បដិ្បបសសទ្ធិបារិសុទ្ធិ សីល ែីលប ែុិទធិយ៉ា ង 

ែៃប់  

ធម៌ ៥ យ៉ា ង គឺ 

     បាតិរមាកេ ១ ែតិ ១ ញាេ ១ ខន្តី ១ ន្ិងវ ិយិៈ 

១ រឈាម េះថា ែប្ងមួ (ែំវ ៈ) កនញង កយថា បញ្ញា  

កនញងកា សាត ប់រ ើយែប្ងមួរន្េះ (រែចកតីអធិបាយ 

មាន្កនញងគមពី វែុិទធិមគគភាគ ១ ន្ិងអដ្ឋកថាែីល-

មយញ្ញា េន្ិរទទែ រឈាម េះ ែទធមមបបកាែិន្ី)   

    តតថ  កតមំ បរិយន្តបារិសុទ្ធិ សីលំ   បណាត  

ែីលទាំង ៥ យ៉ា ងរនាេះ ប យិន្តបា ែុិទធិែីល 

រតើដ្ចូរមតច ? 

             អនុ្បសមបន្នា នំ្ បរិយន្តសិក្ខា បទំ្ ឥទំ្ 

បរិយន្តបារិសុទ្ធិ សីលំ   ែីល បែ់អន្បុែមបន្ន 
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ទាំងឡាយ សដ្លមាន្ែិកាេ បទមាន្ទីបំផតុ រន្េះ 

រឈាម េះថា ប យិន្តបា ែុិទធិែីល   

    រៅកនញងអដ្ឋកថា ែទធមមបបកាែិន្ី ែំសដ្ងថា៖  

    យថា នី្លវណ្ណ យោគយោ វតថមបិ នី្លមសស 

អតថី តិ នី្លន្តិ វុច្ច តិ, ឯវ ំ គណ្វយសន្ បរិយយន្នត  

បរិយច្េ យោ អសា អតថី តិ បរិយយន្នត  ។យប។ 

រែចកតីប ែុិទធិ រឈាម េះថា ប យិន្តែីល រប្ េះអតថ 

ថា រែចកតីប ែុិទធិរនាេះ មាន្ទីបំផតុ គឺមាន្កា  

កេំត់រោយកា រាប់ឧបមាដ្ចូជាែំពត់ពេ៌រខៀវ 

សដ្លរគរៅថា រខៀវ រប្ េះប្ជលក់ពេ៌រខៀវ 

ដ្រូចាន េះ   មយ៉ា ងរទៀត កាលែីលប បូិ រ ើយ 

ប ែុិទធ ិរឈាម េះ ប យិន្តៈ (មាន្ទីបំផតុ) រប្ េះែីល 

មិន្ប បូិ មាន្ទីបំផតុ, អវសាន្ៈ(ទបំំផតុ)មាន្ដ្ល់ 

ប ែុិទធិរនាេះ រប្ េះរ តុរនាេះប ែុិទធិរនាេះ រឈាម េះ 
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ថា ប យិន្តៈ   រៅមយ៉ា ងរទៀតថា ែប យិន្តៈ 

ក៏បាន្ រប្ េះរោកលបុអកស  ែ រចាល    

    ចសំេកកនញងគមពី វែុិទធិមគគែីលន្ិរទទែ ប្ពេះពទុធ-

រោសាចា យែំសដ្ងថា អនុ្បសមបន្នា នំ្ សីលំ 

គណ្ន្វយសន្ សបរិយន្តោត  សបរិយន្តបារិសុទ្ធិ -

សីលន្តិ យវទិ្តព្វ ំ ។ ែីល បែ់អន្បុែមបន្ន 

(សាមរេ  ឧបាែក ឧបាែិកា) ទាំងឡាយ គបប ី

ប្ជាបថា ែប យិន្តបា ែុិទធែីិល រប្ េះមាន្ 

ទីបំផតុរោយកិ យិរាប់    

     រៅកនញងប មតថមញ្ជូសាវែុិទធិមគគមហាដ្កីា ប្ពេះ 

ធមមបាលរតថ រ លថា បរិយយន្នត  ឯយតសំ អតថី តិ 

បរិយន្នត និ្ បរិយន្នត និ្ សិក្ខា បោនិ្ យយសំ យត 

បរិយន្តសិក្ខា បោនិ្ យតសំ បរិយន្តសិក្ខា បោនំ្  



5 

 

ែិកាេ បទទាំងឡាយ រឈាម េះថា ប យិន្តៈ រប្ េះអតថ 

ថា មាន្ទីបំផតុរោយជុុំវញិ អន្បុែមបន្នពកួណា 

មាន្ែិកាេ បទមាន្ទីបំផតុ អន្បុែមបន្នពកួរនាេះ 

រឈាម េះថា មាន្ែិកាេ បទមាន្ទីបំផតុ    

ចប់្ ប្រយិន្តបារសុិទ្ធិសីល 

ញ្ោយសញ្ខេប្ ៕ 

    កតមំ អបរិយន្តបារិសុទ្ធិ សីលំ ៖  

អប យិន្តបា ែុិទធិែីល រតើដ្ចូរមតច ?  

   ឧបសមបន្នា នំ្ អបរិយន្តសិក្ខា បោនំ្ ឥទំ្ 

អបរិយន្តបារិសុទ្ធិ សីលំ   ែីល បែ់ឧបែមបន្ន 

(េិកេញ)ទាំងឡាយសដ្លមាន្ែិកាេ បទមិន្មាន្ទីបំផតុ 

រន្េះរឈាម េះថា អប យិន្តបា ែុិទធែីិល    
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   កនញងអដ្ឋកថា ថា រែចកតបី ែុិទធិមិន្មាន្ទីបំផតុ 

រប្ េះផទញយពី កយសដ្លរ លរ ើយ    

   វគិគ ៈ ថា ន្តថិ  ឯតិសា បរិយយន្នត តិបិ 

អបរិយន្នត , វុយោធ  ឯតិសា បរិយយន្នត តិបិ 

អបរិយន្នត  ។ ទីបំផតុមិន្មាន្ដ្ល់រែចកតីប ែុិទធិ 

រនាេះ រប្ េះរ តុរនាេះ រែចកតីប ែុិទធិរនាេះ 

រឈាម េះថា អប យិន្តៈ, ឬទីបំផតុថ្ន្រែចកតីប ែុិទធិ 

រនាេះចរំ ើន្រ ើយ រប្ េះរ តុរនាេះ រទើបរឈាម េះថា 

អប យិន្តៈ    

   កនញងវែុិទធិមគគ ន្ិងអដ្ឋកថា ថា ឧបសមបន្នា នំ្ ន្វ 

យក្ខដិ្សហសានិ្ អសីតិសតយក្ខដិ្យោ បញ្ញា ស 

សតសហសានិ្ ឆតតឹស ច្ ។យប។ អបរិយន្ត -

បារិសុទ្ធិ សីលន្តិ យវទិ្តព្វ ំ ែូមបីែីលមាន្ទីបំផតុ 
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 បែ់ឧបែមបន្នទាំងឡាយ រោយអំណាចថ្ន្កា  

រាប់យ៉ា ងរន្េះថា ៩  ន់្ ១៨០ រកាដ្ ិ ៥០ សែន្ 

៣៦ ែិកាេ បទដ្ថ្ទរទៀត វនិ្័យែំវ ៈទាំងរន្េះ ប្ពេះ 

ែមពញទធប្ទងប់្បកាែរ ើយ, ែិកាេ បទទាំងឡាយ 

ប្ទងែំ់សដ្ងរចញរ ើយ រោយប្បធាន្ថ្ន្រែចកតី 

បំប្ពញួកនញងវនិ្័យែំវ ៈ គបបីប្ជាបថា អប យិន្ត-

បា ែុិទធែីិល រប្ េះែំរៅយកន្វូកា ែមាទាន្ 

រោយមិន្មាន្រែែែល់ ន្ិងភាពថ្ន្ែីលមាន្ 

ទីបំផតុសដ្លខលួន្មិន្រ ើញរ ើយ រោយអំណាច 

ថ្ន្ោេ យែ ញាតិ អវយវៈ ន្ិងជវីតិ    

     កនញងប មតថមញ្ជូសាវែុិទធិមគគមហាដ្កីាថា 

ឧបសមបន្នា ន្ន្តិ  ឋយបោវ  កលាណ្បុថុជ្ជន្យសក្ខា -

យសយកា តទ្យញាសំ ឧបសមបន្នា នំ្ ។  កយថា 

 បែ់ពកួឧបែមបន្ន គឺ រវៀ សលងសតកលយេ 
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បុងជុជន្ ប្ពេះរែកេបុគគល ន្ិងប្ពេះអរែកេបុគគល 

រចញ  បែ់ពកួឧបែមបន្នដ្ថ្ទរប្ៅអំពីកលយេ 

បុងជុជន្ជារដ្ើមរនាេះ    

ចប់្ អប្រយិន្តបារសុិទ្ធិសីល 

ញ្ោយសញ្ខេប្ ៕ 

    កតមំ បរិបុណ្ណ បារិសុទ្ធិ សីលំ ៖  

ប បុិេណ បា ែុិទធិែីល រតើដ្ចូរមតច ?  

    បុថុជ្ជន្កលាណ្ក្ខនំ្ កុសលធយមេ  យុោត នំ្ 

អយសកាបរិយយន្ត បរិបរ រិក្ខនំ្ ក្ខយយ ច្ ជិ្វិយត ច្ 

អន្យបក្ខា នំ្ បរិច្ចោត នំ្ ឥទំ្ បរិបុណ្ណ បារិសុទ្ធិ សីលំ  

ែីល បែ់កលយេបុងជុជន្ទាំងឡាយ សដ្ល 

ប្បកបកនញងកុែលធម៌ ជាអនកបំរពញកនញងអរែកេ-

ប យិន្តែីល មិន្សាត យកាយ ន្ិងជវីតិ ជាអនកមាន្ 



9 

 

ជវីតិលេះបងរ់ ើយ រន្េះរឈាម េះថា ប បុិេណ -

បា ែុិទធែីិល    

       រៅកនញងប មតថមញ្ជូសាវែុិទធិមគគមហាដ្កីាថា 

កុសលធយមេ  យុោត ន្ន្តិ  វិបសសន្នចាយរ យុតត -

បយុោត នំ្  កយថា សដ្លប្បកបកនញងកុែលធម៌ 

បាន្ដ្ល់ ប្បកបប្បថ្ពរ ើយកនញងវបិែសនាចា     

     ចសំេកកនញងែរងេបតថរជាតន្ី 

វែុិទធិមគគចូឡដ្កីាថា កុសលធយមេ  យុោត ន្ន្តិ 

អកុសលបបវតតឹ  និ្វាយរោវ  បវយតត  ព្លវវិបសសន្ន-

កុសលធយមេ  យុតតបយុោត នំ្  កយថា សដ្លប្បកប 

កនញងកុែលធម៌ រែចកតីថា ហាមោត់ដ្ុំរេើ  ថ្ន្ 

អកុែលធម៌កុឱំ្យប្បប្ពឹតតរៅ រ ើយប្បកបយ៉ា ង 
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ប្បថ្ពកនញងកុែលធម៌ គឺ វបិែសនាដ្ម៏ាន្កោំំង 

សដ្លប្បប្ពឹតតរៅរ ើយ    

    បារិបររិក្ខន្ន្តិ កិញចិបិ សិកា ំ អហាយបោវ  បរយរន្នត នំ្ 

បទថា ជាអនកបរំពញ គឺអនករធវើឱ្យរពញ មិន្រធវើឱ្យ 

ែិកាេ បទែូមបីណាមួយឱ្យសាបែូន្យរឡើយ    

    ឧបរិវិយសសាធិគមតថំ  ក្ខយយ ច្ ជិ្វិយត ច្ 

អន្យបក្ខា នំ្ ជាអនកមិន្សាត យកាយ ន្ិងជវីតិ រដ្ើមប ី

កា បន្លញេះគុេវរិែែខពែ់ៗ រឡើងរៅ    

    តយោឯវ សីលបារិបរ រិអតថ ំ  បរិច្ចតត ជី្វិោនំ្ 

រប្ េះមិន្អាលយ័កនញងកាយន្ិងជវីតិរនាេះ ៗ ឯង 

រទើបជាអនកលេះបងជ់វីតិរ ើយ រដ្ើមបីប្បរយជន្៍ 

ដ្ល់រែចកតីប បូិ េ៍ថ្ន្ែីល    
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    រៅកនញងវែុិទធិមគគ ន្ិងអដ្ឋកថា ថា សមាោន្យោ 

បភុតិ អខណ្ឌិ តោត  កតបដិ្កមេោត  ចិ្តត ុបាទ្មតត -

យកន្នបិ មយលន្ វិរហិតោត  ច្ បរិសុទ្ធ ជាតិ មណិ្ 

វិយ សុធន្តសុបរិកមេកតសុវណ្ណ ំ  វិយ ច្ បរិសុទ្ធ -

ោត  អរិយមគគសស បទ្ដ្ឋឋ ន្ភរ ោ អន្រន្ដ្ឋឋ យន្ន្ 

បរិបុណ្ណណ  រឈាម េះថា ប បុិណាណ  (ប្គប់ប្គ្នន់្) រប្ េះ 

អតថថា មិន្ខវេះ ជាបទោឋ ន្ថ្ន្អ យិមគគ រប្ េះមិន្ 

ោច់ត្មំងពីែមាទាន្មក រប្ េះោច់រ ើយែមា-

ទាន្វញិ រប្ េះរវៀ ចាកមន្ទិល ែូមបីចិតតញបាទរកើត 

រឡើងន្ឹងរធវើឱ្យោច់រឡើយ ន្ិងប ែុិទធិដ្ចូសកវមេី 

សដ្លមាន្ជាតិប ែុិទធ ឬដ្ចូមាែសដ្លរគខាត់ 

ប កិមមសាអ តរ ើយ ដ្រូចាន េះ    

ចប់ ប បុិេណ បា ែុិទធិែីល រោយែរងេប ៕ 
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   កតមំ អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិ សីលំ ៖  

អបរាមដ្ឋបា ែុិទធិែីល រតើដ្ចូរមតច ?  

     សតតន្ា ំ យសក្ខា នំ្ ឥទំ្ អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិ សីលំ 

ែីល បែ់ពកួរែកេបុគគល ៧ ពកួ រន្េះរឈាម េះថា 

អបរាមដ្ឋបា ែុិទធិែីល   ទិ្ដ្ឋិោ បហីន្ោត  

ទិ្ដ្ឋិបរាមាយសន្ អគគហិតោត  អបរាមដ្ឋឋ  រឈាម េះថា 

អបរាមដ្ឋៈ រប្ េះលេះបងន់្វូទិដ្ឋរិ ើយ រប្ េះមិន្ 

កាន់្យករោយកា ប៉ាេះ ល់ន្វូទិដ្ឋ ិ   

    អយំ យត សីលយោយសាតិ យកន្ចិ្ យចាទ្យកន្ 

បរាមសិតំុ អសកក ុយណ្យយោត  វា អបរាមដ្ឋឋ  

មយ៉ា ងរទៀត រឈាម េះថា អបរាមដ្ឋៈ រប្ េះអនករចាទ 

ណាមួយ មិន្អាចន្ឹងរ លប៉ាេះ ល់បាន្ថា រន្េះ 

ជារទាែ រប្ េះែីល បែ់រោក    
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     រៅកនញងវែុិទធិមគគរ លថា យសក្ខា នំ្ បន្ សីលំ 

ទិ្ដ្ឋិ វយសន្ អបរាមដ្ឋោត  បុថុជ្ជន្ននំ្ វា បន្ 

ភវវយសន្ អបរាមដ្ឋសីលំ អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធី តិ 

យវទិ្តព្វ ំ ។ ឯែីល បែ់ពកួរែកេៈ គបបីប្ជាបថា 

អបរាមដ្ឋបា ែុិទធ ិ រប្ េះមិន្ ល់ប្តវូរោយ 

អំណាចទិដ្ឋ ិចសំេកែីលសដ្លមិន្ប៉ាេះ ល់រោយ 

េព (រាគៈ)  បែ់ពកួបុងជុជន្ គបបីប្ជាបថា អបរា-

មដ្ឋបា ែុិទធែីិលសដ្     

ចប់ អបរាមដ្ឋបា ែុិទធិែីល រោយែរងេប ៕ 

     កតមំ បដិ្បបសសទ្ធិ បារិសុទ្ធិ សីលំ ៖  

បដ្បិបែសទធិបា ែុិទធិែីល រតើដ្ចូរមតច ?  

    តថាគតសាវក្ខនំ្ ខីណ្ណសវានំ្ បយច្ចកពុ្ោធ នំ្ 

តថាគោនំ្ អរហន្នត នំ្ សមាេ សមព ុោធ នំ្ ឥទំ្ 
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បដិ្បបសសទ្ធិ បារិសុទ្ធិ សីលំ  ែីល បែ់ប្ពេះខីណា-

ប្ែពជាសាវក័ថ្ន្ប្ពេះតថាគត  បែ់ប្ពេះបរចេកពទុធ 

 បែ់តថាគតជាអ  ន្តែមាម ែមពញទធ រន្េះរឈាម េះថា 

បដ្បិបែសទធបិា ែុិទធែីិល    

     អរហតតផលលកាយណ្ សព្វទ្រថបបដិ្បបសសទ្ធិ ោ 

បដិ្បបសសទ្ធិ  រឈាម េះថា បដ្បិបែសទធ ិ រប្ េះែៃប់ 

ចាករែចកតីខវល់ខាវ យទាំងពងួកនញងខេៈថ្ន្អ  តត 

ផល    

ចប់ បដ្បិបែសទធិបា ែុិទធិែីល រោយែរងេប ៕ 

ែីល ២ យ៉ា ង 

[៨៧]  ែីលមាន្ទីបំផតុក៏មាន្ ែីលមិន្មាន្ទី 

បំផតុក៏មាន្   បណាត ែីល ២ យ៉ា ងរនាេះ 

ប យិន្តែីល គឺែីលមាន្ទីបំផតុ រតើដ្ចូរមតច ?  
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  លាភបរិយន្តសីល ែីលមាន្ោេជាទីបំផតុ 

ក៏មាន្ យសបរិយន្តសីល ែីលមាន្យែជាទី 

បំផតុក៏មាន្ ញាតិបរិយន្តសីល ែីលមាន្ញាតិជា 

ទីបំផតុក៏មាន្ អង្គបរិយន្តសីល ែីលមាន្អវយវៈ 

ជាទីបំផតុក៏មាន្ ជី្វិតបរិយន្តសីល ែីលមាន្ 

ជវីតិជាទីបំផតុក៏មាន្   

      ែីលមាន្ោេជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច ? 

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ ប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទ 

សដ្លខលួន្ែមាទាន្រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្ោេ 

រប្ េះោេជាបចេ័យ រប្ េះោេជារ តុ រន្េះ 

រឈាម េះថា ែីលមាន្ោេជាទបីផំតុ   

       ែីលមាន្យែជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច ?    

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ ប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទ 
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សដ្លខលួន្ែមាទាន្រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្យែ 

រប្ េះយែជាបចេ័យ រប្ េះយែជារ តុ រន្េះ 

រឈាម េះថា ែីលមាន្យែជាទបីផំតុ   

       ែីលមាន្ញាតិជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច ?    

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ ប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទ 

សដ្លខលួន្ែមាទាន្រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្ញាតិ 

រប្ េះញាតិជាបចេ័យ រប្ េះញាតិជារ តុ រន្េះ 

រឈាម េះថា ែីលមាន្ញាតជិាទបីផំតុ   

    ែីលមាន្អវយវៈជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច ?    

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ ប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទ 

សដ្លខលួន្ែមាទាន្រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្អវយវៈ 

រប្ េះអវយវៈជាបចេ័យ រប្ េះអវយវៈជារ តុ 

រន្េះរឈាម េះថា ែីលមាន្អវយវៈជាទបីផំតុ   
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       ែីលមាន្ជវីតិជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច ?    

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ ប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទ 

សដ្លខលួន្ែមាទាន្រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្ជវីតិ 

រប្ េះជវីតិជាបចេ័យ រប្ េះជវីតិជារ តុ រន្េះ 

រឈាម េះថា ែីលមាន្ជវីតិជាទបីផំតុ   

         ែីលទាំងឡាយមាន្ែភាពយ៉ា ងរន្េះ 

ជាែីលោច់ (គឺសបកធាល យែិកាេ បទខាងរដ្ើម ឬ 

ខាងចុង) ជាែីលធលញេះ (គឺសបកធាល យែិកាេ បទប្តង ់

កណាត ល) ជាែីលព ល (គឺសបកធាល យែិកាេ បទ 

២ ឬ ៣ ជាប់គ្នន ) ជាែីលពប្ពេុះ (គឺសបកធាល យ 

ែិកាេ បទជាចរនាល េះៗ) មិន្សមន្ជាែីល បែ់អនក 

ជា មិន្សមន្ជាែីលសដ្លវញិ្ាូជន្ែ រែើ រទ ជា 

ែីលសដ្លតណាា ន្ិងទិដ្ឋបិរបាែអសងអល ជាែីល 

មិន្ប្បប្ពឹតតរៅរដ្ើមបីែមាធិ មិន្សមន្ជាទីត្មំងថ្ន្ 
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រែចកតីមិន្រៅត ប្កហាយ មិន្សមន្ជាទីត្មំងថ្ន្ 

បារមាជជៈ មិន្សមន្ជាទីត្មំងថ្ន្បីតិ មិន្សមន្ជាទី 

ត្មំងថ្ន្បែសទធិ មិន្សមន្ជាទីត្មំងថ្ន្ែុខៈ មិន្សមន្ 

ជាទីត្មំងថ្ន្ែមាធិ មិន្សមន្ជាទីត្មំងថ្ន្យថាេូត-

ញ្ញា េទែសន្ៈ មិន្សមន្ប្បប្ពឹតតរៅរដ្ើមបីន្ិពវិទា 

រោយចសំេកមួយ រដ្ើមបីប្បាែចាករាគៈ រដ្ើមបី 

ន្ិររាធ រដ្ើមបីរែចកតីែៃប់សាៃ ត់ រដ្ើមបីអេិញ្ញា  

រដ្ើមបីកា ប្ត្មែ់ដ្ងឹ រដ្ើមបីន្ ិវ ន្រឡើយ រន្េះរឈាម េះ 

ថា ែីលមាន្ទបីផំតុ    

[៨៨] ែីលមិន្មាន្ទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច ?  

ន្ លាភបរិយន្តសីល ែីលមិន្មាន្ោេជាទី 

បំផតុក៏មាន្ ន្ យសបរិយន្តសីល ែីលមិន្មាន្ 

យែជាទីបំផតុក៏មាន្ ន្ ញាតិបរិយន្តសីល ែីល 



19 

 

មិន្មាន្ញាតិជាទីបំផតុក៏មាន្ ន្ អង្គបរិយន្តសីល 

ែីលមិន្មាន្អវយវៈជាទីបំផតុក៏មាន្ ន្ ជី្វិត-

បរិយន្តសីល ែីលមិន្មាន្ជវីតិជាទីបំផតុក៏មាន្  

    ែីលមិន្មាន្ោេជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច?  

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ មិន្ញាញ ំងចិតតឱ្យរកើតរឡើង 

រដ្ើមបីប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទសដ្លខលួន្ែមាទាន្

រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្ោេ រប្ េះោេជាបចេ័យ 

រប្ េះោេជារ តុ រន្េះរឈាម េះថា ែីលមិន្មាន្ 

ោេជាទបីផំតុ    

   ែីលមិន្មាន្យែជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច?  

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ មិន្ញាញ ំងចិតតឱ្យរកើតរឡើង 

រដ្ើមបីប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទសដ្លខលួន្ែមាទាន្

រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្យែ រប្ េះយែជាបចេ័យ 
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រប្ េះយែជារ តុ រន្េះរឈាម េះថា ែីលមិន្មាន្ 

យែជាទបីផំតុ    

   ែីលមិន្មាន្ញាតិជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច?  

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ មិន្ញាញ ំងចិតតឱ្យរកើតរឡើង 

រដ្ើមបីប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទសដ្លខលួន្ែមាទាន្

រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្ញាតិ រប្ េះញាតិជាបចេ័យ 

រប្ េះញាតិជារ តុ រន្េះរឈាម េះថា ែីលមិន្មាន្ 

ញាតជិាទបីផំតុ   

ែីលមិន្មាន្អវយវៈជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច?  

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ មិន្ញាញ ំងចិតតឱ្យរកើតរឡើង 

រដ្ើមបីប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទសដ្លខលួន្ែមាទាន្

រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្អវយវៈ រប្ េះអវយវៈជា 

បចេ័យ រប្ េះអវយវៈជារ តុ រន្េះរឈាម េះថា ែីល 

មិន្មាន្អវយវៈជាទបីផំតុ   
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     ែីលមិន្មាន្ជវីតិជាទីបំផតុរនាេះ រតើដ្ចូរមតច?  

បុគគលខលេះកនញងរោករន្េះ មិន្ញាញ ំងចិតតឱ្យរកើតរឡើង 

រដ្ើមបីប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូែិកាេ បទសដ្លខលួន្ែមាទាន្

រ ើយ រប្ េះរ តុថ្ន្ជវីតិ រប្ េះជវីតិជាបចេ័យ 

រប្ េះជវីតិជារ តុ រន្េះរឈាម េះថា ែីលមិន្មាន្ 

ជវីតិជាទបីផំតុ   

    ែីលទាំងឡាយ មាន្ែភាពសបបរន្េះ ជាែីល 

មិន្ោច់ ជាែីលមិន្ធលញេះ ជាែីលមិន្ព ល ជា 

ែីលមិន្ពប្ពេុះ ជាែីល បែ់អនកជា ជាែីលសដ្ល 

វញិ្ាូជន្ែ រែើ រ ើយ ជាែីលសដ្លមិន្មាន្តណាា  

ន្ិងទិដ្ឋបិរបាែអសងអល ប្បប្ពឹតតរៅរដ្ើមបីែមាធិ 

ជាទីត្មំងថ្ន្រែចកតីមិន្រៅត ប្កហាយ ជាទីត្មំងថ្ន្ 

បារមាជជៈ ជាទីត្មំងថ្ន្បីត ិ ជាទីត្មងំថ្ន្បែសទធ ិ

ជាទីត្មំងថ្ន្ែុខៈ ជាទតី្មំងថ្ន្ែមាធិ ជាទីត្មំងថ្ន្ 
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យថាេូតញ្ញា េទែសន្ៈ ប្បប្ពឹតតរៅរដ្ើមបីន្ិពវិទា 

រោយចសំេកមួយ រដ្ើមបីប្បាែចាករាគៈ រដ្ើមបី 

ន្ិររាធ រដ្ើមបីរែចកតីែៃប់សាៃ ត់ រដ្ើមបីអេិញ្ញា  

រដ្ើមបីកា ប្ត្មែ់ដ្ងឹ រដ្ើមបីន្ិ វ ន្ រន្េះរឈាម េះថា 

ែីលមិន្មាន្ទបីផំតុ    

[៨៩]  ១. កឹ សីលំ អវ ី រឈាម េះថា ែីល ?  

 ២. កតិ សីលានិ្ ែីលមាន្ប៉ាុនាម ន្ ?  

៣. កឹ សមុដ្ឋឋ នំ្ សីលំ ែីលមាន្ែមុោឋ ន្ 

ដ្ចូរមតច ?  

៤. កតិធមេសយមាេ ធានំ្ សីលំ ែីលជាទី 

ប្បជុុំចុេះថ្ន្ធម៌អវីខលេះ ?  

 ១.  កឹ សីលន្តិ យច្តន្ន សីលំ យច្តសិកំ សីលំ 

សំវយរា សីលំ អវីតិកកយមា សីលំ   ែំន្ ួថា 
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អវីរឈាម េះថា ែីល ? រ្លើយថា រចតនា រឈាម េះថា 

ែីល រចតែិក រឈាម េះថា ែីល រែចកតីែប្ងមួ 

រឈាម េះថា ែីល កា មិន្ប្បប្ពឹតតកន្លង រឈាម េះថា 

ែីល    

២. កតិ សីលានី្តិ តីណិ្ សីលានិ្ កុសលសីលំ 

អកុសលសីលំ អព្ាកតសីលំ ។ ែំន្ ួថា ែីល 

មាន្ប៉ាុនាម ន្? រ្លើយថា ែីលមាន្ ២ យ៉ា ង គឺ កុែ-

លែីល ១ អកុែលែីល ១ អពយកតែីល ១    

៣. កឹសមុដ្ឋឋ នំ្ សីលន្តិ កុសលចិ្តតសមុដ្ឋឋ នំ្ 

កុសលសីលំ អកុសលចិ្តតសមុដ្ឋឋ នំ្ អកុសល-

សីលំ អព្ាកតចិ្តតសមុដ្ឋឋ នំ្ អព្ាកតសីលំ ។ 

ែំន្ ួថា ែីលមាន្ែមុោឋ ន្ ដ្ចូរមតច ? រ្លើយថា 

កុែលែីល មាន្កុែលចិតតជាែមុោឋ ន្ អកុែ-
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លែីល មាន្អកុែលចិតតជាែមុោឋ ន្ អពយកត-

ែីល មាន្អពយកតចិតតជាែមុោឋ ន្    

៤. កតិធមេសយមាធានំ្ សីលន្តិ សំវរសយមាធានំ្ 

សីលំ អវីតិកកមសយមាធានំ្ សីលំ តថាភាយវ 

ជាតយច្តន្នសយមាធានំ្ សីលំ ។ ែំន្ ួថា 

ែីលជាទីប្បជុុំចុេះថ្ន្ធម៌អវីខលេះ ? រ្លើយថា ែីល 

ជាទីប្បជុុំចុេះថ្ន្កា ែប្ងមួ ែីល ជាទីប្បជុុំចុេះថ្ន្ 

កា មិន្ប្បប្ពឹតតកន្លង ែីល ជាទីប្បជុុំចុេះថ្ន្រចតនា 

សដ្លរកើតរ ើយកនញងែភាពដ្រូចាន េះ    

អកុែលកមមបទ ១០  

១. ែីល រោយអតថថា បិទន្វូបាណាតិបាត ែីល 

រោយអតថថា មិន្ប្បប្ពឹតតកន្លងន្វូ បាណាតិបាត 

២.  „  អទិនាន ទាន្  

៣.  „  ការមែុមិចាា ចា  
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៤.   „  មុសាវាទ  

៥.   „  បិែុេវាចា 

៦.   „  ផ ែុវាចា  

៧.  „  ែមផបបោបៈ 

៨.   „  អេិជា  

៩.  „  ពយបាទ  

១០.   „  មិចាា ទិដ្ឋ ិ 

ឧបចារឈាន្ ៧ 

១. ែីល រោយអតថថា បិទន្វូកាមចាន្ទៈ រោយ 

រន្កេមមៈ ែីលរោយអតថថា មិន្ប្បប្ពឹតតកន្លង 

២.  „ ពយបាទ រោយអពយបាទ 

៣. „  ងនី្មិទធៈ រោយអារោកែញ្ញា  

៤.  „ ឧទធចេៈ រោយរែចកតីមិន្ រវើ វាយ  

៥.  „ វចិិកិចាា  រោយកិ យិកេំត់ធម៌ 
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៦.  „  អវជិាជ  រោយញាេ  

៧.  „  អ តិ រោយបារមាជជៈ  

ឈាន្ែមាបតតិ  ៨ 

១. ែីល រោយអតថថា  

បិទន្វូន្ីវ េៈ រោយបឋមជាន្  

២. ន្វូវតិកកៈ ន្ិងវចិា ៈ រោយទុតិយជាន្ 

៣.  ន្វូបីតិ រោយតតិយជាន្  

៤.  ន្វូែុខ ន្ិងទុកេ រោយចតុតថជាន្  

៥.   បូែញ្ញា  បដ្ ិែញ្ញា  នាន្តតែញ្ញា  

  រោយអាកាសាន្ញ្ញេ យតន្ែមាបតតិ 

៦.  អាកាសាន្ញ្ញេ យតន្ែញ្ញា   

 រោយវញិ្ញា េញ្ញេ យតន្ែមាបតតិ  

៧. វញិ្ញា េញ្ញេ យតន្ែញ្ញា   

 រោយអាកិញ្េញ្ញា យន្តែមាបតតិ  
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៨.  អាកិញ្េញ្ញា យតន្ែញ្ញា   

 រោយរន្វែញ្ញា នាែញ្ញា យតន្ែមាបតតិ  

មហាវិបែសនា ១៨ 

 ែីល រោយអតថថា បិទន្វូ ៖ 

១.  ន្ិចេែញ្ញា  រោយអន្ិចាេ ន្បុែសនា  

២.  ែុខែញ្ញា  រោយទុកាេ ន្បុែសនា  

៣.  អតតែញ្ញា   រោយអន្ត្មត ន្បុែសនា  

៤.  ន្ន្ទិ រោយន្ិពវិទាន្បុែសនា  

៥. រាគៈ រោយវរិាគ្នន្បុែសនា 

៦.  ែមុទយៈ រោយន្ិររាធាន្បុែសនា  

៧. អាទាន្ៈ រោយបដ្និ្ិែសគ្នគ ន្បុែសនា  

៨.  ន្ែញ្ញា  រោយខយន្បុែសនា  

៩.  អាយុ ន្ែញ្ញា  រោយវយន្បុែសនា 

១០. ធវុែញ្ញា  រោយវបិ ណិាមាន្បុែសនា 
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១១. ន្ិមិតត រោយអន្ិមិត្មត ន្បុែសនា  

១២. បេិធិ រោយអបបេិ ិត្មន្បុែសនា  

១៣. អេិន្ិរវែ រោយែុញ្ាត្មន្បុែសនា  

១៤. សារាទានាេិន្ិរវែ រោយអធិបបញ្ញា  

ធមមវបិែសនា  

១៥.  ែរមាម ហាេិន្ិរវែ រោយយថាេូត-

ញ្ញា េទែសន្ៈ  

១៦. អាលយេិន្ិរវែ រោយអាទនី្វាន្បុែសនា 

១៧. អបបដ្ែិង្ខេ  រោយបដ្ែិង្ខេ ន្បុែសនា 

១៨. ែំរយគ្នេិន្ិរវែ រោយវវិោា ន្បុែសនា 

(១. រែចកតីែំគ្នល់ថារទៀង រែចកតីពិចា ណាថា 

មិន្រទៀង ២. ែំគ្នល់ថាែុខ រោយកា ពិចា ណា 

រ ើញថាទុកេ ៣. ែំគ្នល់ថាខលួន្ រោយកា  

ពិចា ណា រ ើញថាមិន្សមន្ខលួន្ ៤. រែចកតីរប្តក 
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ប្តអាល រោយកា ពិចា ណារ ើញថាគួ រន្ឿយ 

ណាយ ៥. រាគៈ រោយកា ពិចា ណារ ើញថា 

ប្បាែចាករាគៈ ៦. កា រកើតរឡើង រោយកា  

ពិចា ណារ ើញថា លត់រៅ ៧. រែចកតីប្បកាន់្ 

រោយកា ពិចា ណារ ើញថាគួ  ោែ់រចាល ៨. 

រែចកតីែំគ្នល់ថា ងឹបឹុង រោយកា ពិចា ណា 

រ ើញថាអែ់រៅ ៩. កា ប្បមូលមក រោយកា  

ពិចា ណារ ើញថាែូន្យរទា ១០. រែចកតីែំគ្នល់ 

ថាឋិតរង  រោយកា ពិចា ណារ ើញថាសប្បប្បលួ 

១១. រប្គឿងចណំាំ រោយកា ពិចា ណារ ើញថា 

មិន្មាន្រប្គឿងចណំាំ ១២. រែចកតីប្បាថាន  រោយ 

កា ពិចា ណារ ើញថាមិន្គួ ប្បាថាន  ១៣. កា  

ប្បកាន់្មាំ រោយកា ពិចា ណារ ើញថា ែូន្យ 

១៤. រែចកតីប្បកាន់្មាំ ន្ិងរែចកតីប្បកាន់្ែអិតថា 
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មាន្ខលឹមសា  រោយអធិបបញ្ញា  ន្ិងធមមវបិែសនា 

១៥. រែចកតីប្បកាន់្មាំ រប្ េះរែចកតីវរងវងខាល ំង 

រោយយថាេូតញ្ញា េទែសន្ៈ ១៦. រែចកតីប្បកាន់្ 

មាំ រប្ េះអាលយ័ រោយកា ពិចា ណារ ើញថា 

ជារទាែ ១៧. កា មិន្ពិចា ណា រោយកា  

រ ើញរោយកា ពិចា ណា ១៨. រែចកតីប្បកាន់្ 

មាំរប្ េះកិរលែជារប្គឿងប្បកបទុក រោយកា  

ពិចា ណារ ើញន្វូធម៌ជារប្គឿងរបើក (រគ្នប្តេូ 

ញាេ))  

អរយិមគគ ៤ 

១. ែីល រោយអតថថា បិទកិរលែសដ្លត្មំងរៅ 

កនញងទីសតមួយ ជាមួយន្ឹងទិដ្ឋ ិរោយរសាត្មបតតិមគគ  

២.   កិរលែដ្រ៏ប្គ្នតប្គ្នត រោយែកទាគ្នមិមគគ 

៣.   បិទន្វូពកួកិរលែដ្ល៏អតិ រោយអនាគ្នមិមគគ  
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៤.    បិទន្វូកិរលែទាំងអែ់ រោយអ  តតមគគ  

សំវរយដ្ឋន្ សីលំ ែីលរោយអតថថា ែប្ងមួ 

អវិតិកកមយដ្ឋន្ សីលំ ែីលរោយអតថថា មិន្ 

ប្បប្ពឹតតកន្លង   

ែីល ៥ យ៉ា ង 

[៩០] ១. បាណ្ណតិបាតសស បហាន្សីល 

កា លេះបង ់បាណាតិបាត រឈាម េះថា ែីល  

២. យវរមណី្សីល  កា រវៀ  រឈាម េះថា ែីល  

៣. យច្តន្នសីល  រចតនា រឈាម េះថា ែីល  

៤. សំវរសីល     រែចកតីែប្ងមួ រឈាម េះថា ែីល  

៥. អវីតិកកមសីល  កា មិន្ប្បប្ពឹតតកន្លង 

រឈាម េះថា ែីល   
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    ពកួែីលមាន្ែភាពយ៉ា ងរន្េះ ប្បប្ពឹតតរៅរដ្ើមបី 

រែចកតីមិន្រៅត ប្កហាយចិតត ប្បប្ពឹតតរៅរដ្ើមបី 

បារមាជជៈ រដ្ើមបីបីតិ រដ្ើមបីបែសទធិ រដ្ើមបី 

រសាមន្ែស រដ្ើមបីរែព រដ្ើមបីភាវនា រដ្ើមបីរធវើឱ្យ 

រប្ចើន្ រដ្ើមបីអលង្ខក   រដ្ើមបីប កិាេ   រដ្ើមបីប វិា  

រដ្ើមបីបំរពញ រដ្ើមបីរែចកតីរន្ឿយណាយរោយ 

ចសំេកមួយ រដ្ើមបីប្បាែចាករាគៈ រដ្ើមបីន្ិររាធ 

រដ្ើមបីែៃប់សាៃ ត់ រដ្ើមបីអេិញ្ញា  រដ្ើមបីប្ត្មែ់ដ្ងឹ 

រដ្ើមបីន្ិ វ ន្ រែចកតីប ែុិទធិគឺកា ែប្ងមួន្វូែីល 

ទាំងឡាយ មាន្ែភាពយ៉ា ងរន្េះ រឈាម េះថា 

អធែីិល   ចិតតសដ្លត្មងំរៅកនញងរែចកតីប ែុិទធិ 

គឺកា ែប្ងមួ មិន្ដ្ល់ន្វូកា រាយមាយ រែចកតី 

ប ែុិទធិ គឺកា មិន្រាយមាយ រឈាម េះថា អធចិិតត   

បុគគលរ ើញរោយប្បថ្ពន្វូរែចកតីប ែុិទធិ គឺកា  
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ែប្ងមួ រ ើញរោយប្បថ្ពន្វូរែចកតីប ែុិទធិ គឺ 

កា មិន្រាយមាយ រែចកតីប ែុិទធិ គឺកា រ ើញ 

រឈាម េះថា អធិបបញ្ញា     

       បណាត រែចកតីែប្ងមួ កា មិន្រាយមាយ កា  

រ ើញរនាេះ ៖ 

- អតថថ្ន្រែចកតីែប្ងមួណា កនញងែំវ -

បា ែុិទធិរនាេះ រន្េះ រឈាម េះថា អធែីិលែកាេ    

- អតថថ្ន្រែចកតីមិន្រាយមាយណា កនញង 

អវរិកេបបា ែុិទធិរនាេះ រន្េះ រឈាម េះថា អធចិិតតែិកាេ   

- អតថថ្ន្រែចកតីរ ើញណា កនញងទែសន្បា ិ-

ែុទធិរនាេះ រន្េះ រឈាម េះថា អធិបញ្ញា ែិកាេ     

បុគគលកាលពិចា ណាន្វូែិកាេ ទាំង ៣ រន្េះ 

រទើបែិកា កាលដ្ងឹ រទើបែិកា កាលរ ើញ 

រទើបែិកា កាលពិចា ណារ ើញ រទើបែិកា 
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កាលត្មំងចិតត រទើបែិកា កាលចុេះចិតតែ៊ប់រោយ 

ែទាធ  រទើបែិកា កាលផគងទុកន្វូពយយម រទើប 

ែិកា កាលប្បុងន្វូសាម  តី រទើបែិកា កាលត្មំង 

ចិតតទុក រទើបែិកា កាលដ្ងឹចាែ់រោយបញ្ញា  

រទើបែិកា កាលដ្ងឹចរំ េះន្វូធម៌សដ្លគបបីដ្ងឹ 

ចាែ់ រទើបែិកា កាលកេំត់ដ្ងឹន្វូទុកេែចេៈ 

សដ្លគបបីកេំត់ដ្ងឹ រទើបែិកា កាលលេះបងន់្វូ 

ែមុទយែចេៈ សដ្លគបបីលេះបង ់ រទើបែិកា 

កាលចរំ ើន្ន្វូមគគែចេៈ សដ្លគបបីចរំ ើន្ រទើប 

ែិកា កាលរធវើឱ្យជាក់ចាែ់ន្វូន្ិររាធែចេៈ សដ្ល 

គបបីរធវើឱ្យជាក់ចាែ់ រទើបែិកា    
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ែីល ៥ ប្បមេទ 

[៩១] ែីល ៥ គឺ បហាន្ែីល រវ មេីែីល 

រចតនាែីល ែំវ ែីល អវតីិកកមែីល អនកែិកា 

គបបីែំសដ្ងដ្ចូមាន្មករ ើយរនាេះចុេះ គឺ ៖ 

  អកុែលកមមបង ១០  

 ឧបចា ឈាន្ ៧  

 ឈាន្ែមាបតតិ ៨  

 មហាវបិែសនា ១៨  

 អ យិមគគ ៤     

បហាន្ៈ កា លេះកិរលែទាំងពងួ រោយ 

អ  តតមគគ ជាែីល  

យវរមណី្ កា រវៀ កិរលែទាំងពងួ រោយ 

អ  តតមគគ ជាែីល 



36 

 

យច្តន្ន សដ្លជាែឹកែប្តវូចរំ េះ 

កិរលែទាំងពងួ រោយអ  តតមគគ ជាែីល  

សំវរៈ ែប្ងមួបិទបំាងកិរលែទាំងពងួ 

រោយអ  តតមគគ ជាែីល  

អវីតិកកមៈ កា មិន្ប្បប្ពឹតតកន្លងកិរលែ 

ទាំងពងួ រោយអ  តតមគគ ជាែីល   

ពកួែីលមាន្ែភាពយ៉ា ងរន្េះ ប្បប្ពឹតតរៅ 

រដ្ើមបីរែចកតីមិន្រៅត ប្កហាយចិតត ប្បប្ពឹតតរៅ 

រដ្ើមបីបារមាជជៈ រដ្ើមបីបីតិ រដ្ើមបីបែសទធិ រដ្ើមបី 

រសាមន្ែស រដ្ើមបីរែព រដ្ើមបីភាវនា រដ្ើមបីរធវើឱ្យ 

រប្ចើន្ រដ្ើមបីអលង្ខក   រដ្ើមបីប កិាេ   រដ្ើមបីប វិា  

រដ្ើមបីបំរពញ រដ្ើមបីរែចកតីរន្ឿយណាយរោយ 

ចសំេកមួយ រដ្ើមបីប្បាែចាករាគៈ រដ្ើមបីន្ិររាធ 

រដ្ើមបីែៃប់សាៃ ត់ រដ្ើមបីអេិញ្ញា  រដ្ើមបីប្ត្មែ់ដ្ងឹ 
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រដ្ើមបីន្ិ វ ន្ រែចកតីប ែុិទធិគឺកា ែប្ងមួន្វូែីល 

ទាំងឡាយ មាន្ែភាពយ៉ា ងរន្េះ រឈាម េះថា 

អធិែីល   ចិតតសដ្លត្មំងរៅ កនញងរែចកតីប ែុិទធិ 

គឺកា ែប្ងមួ មិន្ដ្ល់ន្វូកា រាយមាយ រែចកតី 

ប ែុិទធិ គឺកា មិន្រាយមាយ រឈាម េះថា អធិចិតត   

បុគគលរ ើញរោយប្បថ្ពន្វូរែចកតីប ែុិទធិ គឺកា  

ែប្ងមួ រ ើញរោយប្បថ្ពន្វូរែចកតីប ែុិទធិ គឺ 

កា មិន្រាយមាយ រែចកតីប ែុិទធិ គឺកា រ ើញ 

រឈាម េះថា អធិបបញ្ញា     

       បណាត រែចកតីែប្ងមួ កា មិន្រាយមាយ 

កា រ ើញរនាេះ  

- អតថថ្ន្រែចកតីែប្ងមួណា កនញងែំវ -

បា ែុិទធិរនាេះ រន្េះ រឈាម េះថា អធិែីលែកាេ   
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- អតថថ្ន្រែចកតីមិន្រាយមាយណា កនញង 

អវរិកេបបា ែុិទធិរនាេះ រន្េះ រឈាម េះថា អធិចិតតែិកាេ   

- អតថថ្ន្រែចកតីរ ើញណា កនញងទែសន្បា ិ-

ែុទធិរនាេះ រន្េះ រឈាម េះថា អធិបញ្ញា ែិកាេ     

បុគគលកាលពិចា ណាន្វូែិកាេ ទាំង ៣ រន្េះ 

រទើបែិកា កាលដ្ងឹ រទើបែិកា កាលរ ើញ 

រទើបែិកា កាលពិចា ណារ ើញ រទើបែិកា 

កាលត្មំងចិតត រទើបែិកា កាលចុេះចិតតែ៊ប់រោយ 

ែទាធ  រទើបែិកា កាលផគងទុកន្វូពយយម រទើប 

ែិកា កាលប្បុងន្វូសាម  តី រទើបែិកា កាលត្មំង 

ចិតតទុក រទើបែិកា កាលដ្ងឹចាែ់រោយបញ្ញា  

រទើបែិកា កាលដ្ងឹចរំ េះន្វូធម៌សដ្លគបបីដ្ងឹ 

ចាែ់ រទើបែិកា កាលកេំត់ដ្ងឹន្វូទុកេែចេៈ 

សដ្លគបបីកេំត់ដ្ងឹ រទើបែិកា កាលលេះបងន់្វូ 
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ែមុទយែចេៈសដ្លគបបីលេះបង ់រទើបែិកា កាល 

ចរំ ើន្ន្វូមគគែចេៈ សដ្លគបបីចរំ ើន្ រទើបែិកា 

កាលរធវើឱ្យជាក់ចាែ់ន្វូន្ិររាធែចេៈ សដ្លគបបី 

រធវើឱ្យជាក់ចាែ់ រទើបែិកា   សដ្លរឈាម េះថា 

ញាេ រោយអតថថា ដ្ងឹន្វូធម៌រនាេះ រឈាម េះថា 

បញ្ញា  រោយអតថថា ដ្ងឹចាែ់ន្វូធម៌រនាេះ រ តុ 

រនាេះ រោករៅថា បញ្ញា កនញងកា សាត ប់រ ើយ 

ែប្ងមួ រឈាម េះថា សីលមយញ្ញា ណ្    

ែីលមយញ្ញា ណនិ្មទទែ ចប់ 

ថ្ងៃចន្ទ ៨ រកើតសខអែសញជ ព.ែ.២៥៤៦  

ពុទ្ធមណ្ឌ លមហាសតិប្បដ្ឋា ន វតត និគ្រោធវ័ន  
រ ៀបរ ៀងៈ សាមរេ  ធមមសិរ ីសែម ចន្ទធី  ៍ 

វាយអកស ៈសាមរេ  អគ្គធីញ្ោ គង ់ ុកអូន្ 
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រាយនាមែបបុរែជន្  

ថាា ក់ធមមទាយទ 

១. រោកប្គធូមាម ន្រនាទ  ែួង រែឿ.......២០.០០០ ៛ 

២. េិកេញ ចន្ទរជារត្ម គឹម យន្ ................៥០០០ ៛ 

៣. េិកេញ អេយរតថររា យឹម រន្ឿន្.............២០០០ ៛ 

៤. េិកេញ ធមមរោរសា ឆាយ រកាែលយ....២០០០ ៛ 

៥. េិកេញ អគគវរងា ឆាយ កន្ ..................២០០០ ៛ 

៦. េិកេញ ែន្តញែសិរកា  ីុ រ ង ................១០០០ ៛ 

៧. េិកេញ បិុច វេណ ៈ .................................១០០០ ៛ 

៨. េិកេញ ប្ពឹក វចិិប្ត ...............................១០០០ ៛ 

៩. សាមរេ  ញឹម វេឌី  ......................២០០០ ៛  

១០. សា. ែទធមមែិ  ីអុ៊ន្ ែំអាត.............១០០០ ៛ 

១១. សា. ញាេសាគររា ែន្ ន្ន់្..........១០០០ ៛ 

១២. សា. ផាត ផាន់្រេត .....................១០០០ ៛ 
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១៣. សា.  ែ់ គឹមសាន្.........................១០០០ ៛ 

ថាា ក់ឧតតម  

១៤. រោកប្គ ូធមមបារោ រប្បម លមី....៥០០០ ៛ 

១៥. េិកេញ លមឹ ឈាងល ី........................២០០០ ៛ 

១៦. េិកេញ ច័ន្ទ ែុេកតិ ..............................២០០០ ៛ 

១៧. េិកេញ ប៉ាូច ចាន់្ណា..........................១០០០ ៛ 

១៨. េិកេញ ឡាយ ោប ...........................១០០០ ៛ 

១៩. េិកេញ  ួន្ សារវឿន្...........................១០០០ ៛ 

២០. េិកេញ ែ  ពល ទិធ.............................១០០០ ៛ 

២១. េិកេញ ែុខ ធី ...................................១០០០ ៛ 

២២. េិកេញ រ ៉ា  វេណ   ី..............................៥០០ ៛ 

២៣. សាមរេ   ែ់  .ី.........................២០០០ ៛ 

២៤. សាមរេ  រែង បុ៊ន្ធី ................២០០០ ៛ 

២៥. សាមរេ  ែុ៊ន្ គុេ ...................១០០០ ៛ 
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២៦. សាមរេ  ទឹម យិន្......................១០០០ ៛ 

ថាា ក់មធយម  

២៧. េិកេញ រ ឿ វទុធី...................................៥០០០ ៛ 

២៨. សាមរេ  េី ែីុយ៉ា ង...................៣០០០ ៛ 

២៩. សាមរេ  យ៉ាូ វ ភា មយ..................២០០០ ៛ 

៣០. សាមរេ  រែង ណាវ.ី................១០០០ ៛ 

៣១. សាមរេ  វងស តុន្ ......................១០០០ ៛ 

៣២. សាមរេ  គ្នក់ ែុផា...................១០០០ ៛ 

៣៣. សាមរេ  គង ់ែីុណាល់.............១០០០ ៛ 

៣៤. សាមរេ  គឹម ណាត...................១០០០ ៛ 

ថាា ក់បឋមទី ១ 

៣៥. េិកេញ េួង បុ៊ន្ ីុម ..........................១០០០ ៛ 

៣៦. េិកេញ រែង រ ៉ា ..............................១០០០ ៛ 

៣៧. េិកេញ ថាវ បុ៊ន្រងន្ .........................១០០០ ៛ 
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៣៨. េិកេញ អាត បុ៊ន្................................១០០០ ៛ 

៣៩. េិកេញ អូច សារ ឿន្...........................១០០០ ៛ 

៤០. េិកេញ ឈូក សាមន្ .........................២០០០ ៛ 

៤១. េិកេញ  ៊ល ងន្វចិិប្ត្ម......................១០០០ ៛ 

៤២. េិកេញ ន្តុ បញ្ញា ...............................១០០០ ៛ 

៤៣. េិកេញ េួង ែុវេណ ............................១៥០០ ៛ 

៤៤. េិកេញ ប្ែី ែំរអឿន្ .........................១០០០ ៛ 

៤៥. េិកេញ មាែ  ុ៊ន្ ............................១០០០ ៛ 

៤៦. សាមរេ  ឆាន់្ សា និ្ .................៣០០០ ៛ 

៤៧. សាមរេ  ែុខ ោប ..................២០០០ ៛ 

៤៨. សាមរេ  រឆាម យុន្ .................២០០០ ៛ 

៤៩. សាមរេ  ធឹង រគង .....................២០០០ ៛ 

៥០. សាមរេ  គ្ន រអឿន្ .....................១០០០ ៛ 

៥១. សាមរេ  រថា ងនុ្ ......................១០០០ ៛ 
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៥២. សាមរេ  សាន្ សាបុន្ ...............១០០០ ៛ 

៥៣. សាមរេ  រថាង វ ីៈ ....................១០០០ ៛ 

៥៤. សាមរេ  មាែ ែុេ័កត.................១០០០ ៛ 

៥៥. សាមរេ  យឹម បុ៊ន្រ ង ............១០០០ ៛ 

៥៦. សាមរេ  ែួង រជន្នី ....................១០០០ ៛ 

៥៧. សាមរេ  ល ីែុខោង ..............១០០០ ៛ 

៥៨. សា. បា៉ា វ ែីុណាត.........................១០០០ ៛ 

៥៩. សា. រ ឿន្  ទិធិ ...............................១០០០ ៛ 

៦០. សា. ជងឹ រមធា ............................១០០០ ៛ 

៦១. សា. ចាន់្ ែុរលង .......................១០០០ ៛ 

៦២. សា. រែៀង លណីា.......................១០០០ ៛ 

៦៣. សា. ថ្្ វទុធី .................................១០០០ ៛ 

៦៤. សា. សម៉ា ភារា៉ា  ...............................១០០០ ៛ 

៦៥. សា. ន្ ូង ូ.....................................១០០០ ៛ 
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៦៦. សា. មូន្  ៉ាន្ ..................................១០០០ ៛ 

៦៧. សា. រ ង លមឹរ ៀង ..................១០០០ ៛ 

៦៨. សា. ឡឹក ចាន់្ោរា.........................១០០០ ៛ 

៦៩. សា. ឱ្ម កុែល ...........................១០០០ ៛ 

៧០. សា. រ ឿន្ ែីុណា .........................១០០០ ៛ 

៧១. សា. ស ម វ ីៈ .............................១០០០ ៛ 

៧២. សា. រកៀន្ អាង.............................១០០០ ៛ 

ថាន ក់បឋមងម ី 

៧៣.រោកប្គែូទធមាម លង្ខក ររា រឆាម វបុិល..៥០០០៛ 

៧៤. សា. សយ៉ាម យី..............................២០០០ ៛ 

៧៥. សា. អាន្ ចាន់្មុន្ី.........................៣០០០ ៛ 

៧៦. សា. រឈឿន្ នាយ.........................១០០០ ៛ 

៧៧. សា. ប្គី ែុផល ...........................១០០០ ៛ 

៧៨. សា. ផា ែមបូ  ............................១០០០ ៛ 
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៧៩. ឧបាែិកា  ុង រចង ប្ពមទំាងបុប្ត ...៣០.០០០៛ 

៨០. ឧបាែិកា ជនុ្ ែីុណាត ប្ពមទាំងបុប្ត....៥ $ 

៨១. ឧបាែិកា  ួ៊ អីុ ប្ពមទាំងបុប្ត.....១០.០០០ ៛ 

៨២. ឧបាែិកា ថ្េ អឹុម ប្ពមទាំងបុប្ត..៥០០០ ៛ 

៨៣. ឧបាែិកា បុ៊ត  ម ប្ពមទាំងបុប្ត..៥០០០ ៛ 

៨៤. ឧបាែិកា រ្ង ឡាង ប្ពមទាំងបុប្ត.៥០០០ ៛ 

៨៥. ឧបាែិកា រៅ ែុខអីុ ប្ពមទាំងបុប្ត៥០០០៛ 

៨៦. ឧបាែិកា ឯក ផោល  ប្ពមទាំងបុប្ត.........១ $ 

៨៧. ឧបាែិកា ឈឹម ែុខុម ប្ពមទាំងបុប្ត...១ $ 

៨៨. រោកត្ម ផន្ េ ប្ពមទាំងបុប្ត....៣០០០ ៛ 

៨៩. ឧបាែក ទុយ ែុខរម៉ាង.................៣០០០ ៛ 

 

 



 
 

 


