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រាហុលបព្វជ្ជា  
កុមារបួសជាសាមណេរមុនណេ ! 

 េមពីរសុត្តនតបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ធមមបទ្ សំដដងថាៈ 

 កាលព្រះសមាម សមពុទ្ធេងក់នុងនិណព្ោធារាម ម តកត្ព្កុងកបិល្ត្ ុ កនុង 

ដដនសកកាៈ សម័យមួយព្រះអងគព្ទ្ងស់បងព់្េងីី្រ សាព យាតព្ត្ ណសតីីលល 

ណៅដណំាក់ព្រះាតទ្សុណធធ ទ្នាៈ កនុងណ្លាព្រឹក ព្ទ្ងណ់ព្ាតសព្រះរទុ្ធបិតា 

ព្រះនាងមហាបជាបត្ិណោត្មី និងព្រះនាងរិមាព  យតាតាំងណ៊ស់ប់កនុង 

អរយិមេគ រ ួី ណ ើយ ថ្ងៃទ្ី ៣ ព្ទ្ងា់ងងណៅនាំ ននទ ដដលករំងុដត្ណរៀប

អាពា ៍រិពា ៍ជាមួយនាង តនបទ្កលាេី មកយតាឧបសមបធ ។ 

បនាទ ប់រីបំបួសននទ ាតន ៧ ថ្ងៃ ព្ទ្ងប់បួំសម  ុលជាបុព្ត្ណទ្ៀត្ ។ 

 ណសីកតីថ កាលណនាះព្រះនាង យណសាធម រិមាព  ាតនណរៀបីតំ្ុបដត្ង 

កាយយតាម  ុលកុមារជាបុព្ត្សំឡាញ់ ណ ើយបង្ហា ញព្ាតប់ថ “មាន ល 

កលនព្បុសមាតា ីលរាតណមើល ! សមេាៈ ករំងុបិេឌ ាតត្នុ ះ ព្ត្ល្ ជាបិតា 

របស់អនកណ ើយ ីលរាតីលលណៅថា យបងគសំុំកេំប់ព្ទ្រារីព្រះអងគ, ណបើសិន 

ជាាតនកេំប់ព្ទ្រាណនាះមក ាតនឹងាតនជាណសតីីព្កណលើដែនដណីនះ” ។ 

ព្រះម  ុលកុមារ ក៏ណធាើតាមមាតា ។ 

 ព្រះរទុ្ធជាមាា ស់ព្ទ្ងណ់វាងយល់ថ “ព្ទ្រាសមបត្តិជាណលាកិយ

ដត្ងនាំសត្ាយតាលិី លងក់នងុ្ដតសងារ ដលណីនះ េួរត្ថេត្ដីកព្ទ្រាជា 
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ណលាកុត្តរយតាកុមារណនះ្កញីុះ” ។ ព្ទ្ងព់្ត្ិះរះិណោយព្ាតជាា ញាេាង៉ា ងណនះ

ណ ើយ ព្ទ្ងប់ញ្ជា យតាសារបុីត្ត បបួំសម  ុលកុមារជាសាមណេរ កុមារ

ម  ុលណនះ ាតនបួសជាសាមណេរមុនជាងណេបងអស់កនុងព្រះរទុ្ធសាសនា។ 

 ដេឹំងព្រះម  ុលកុមារបួសណនះ ណធាើយតាព្រះាតទ្សុណធធ ទ្នាៈជាព្រះ-

អយាកា មានទ្ុកខជាទ្មៃន់ អត់្ព្ធំរុំាតន ក៏ីលលណៅោល់ព្រះមានព្រះ- 

ភាេទ្លលសំុររថាៈ 

 សាធ ុ ភន្តេ អយ្យា មាតាបិតូហិ អតតញុ្ញា តំ 

បុតេំ  ត បព្វា ន្េយ្យ្យ ំ ដព្បថាៈ “បរិព្ត្ព្រះមានព្រះភាេដ៏ី ណំរើន 

សលមព្កាបទ្លលថ ណលាកមាា ស់ធំងឡាយ (ជាព្រះឧបតាយ៍) 

មិនព្ត្ល្ បបួំសកុលបុព្ត្ ដដលមាតាបិតាមិនធន់អនញុ្ជា ត្ណទ្” ។ 

 ព្រះសាសាត ព្ទ្ងយ់ល់ព្រមថា យររណនះ, ណ ត្ុណនាះ រររបស់ព្រះ- 

អងគ តាំងណ៊ដម បដល់សរាថ្ងៃណនះ ។ 

 បនាទ ប់រីណនះ ណយើងខាុ ំសលមដកព្សងយ់កាតលសីព្មាប់សលព្ត្សំុបួស

ជា សាមណេរ ដលី ត្ណៅ ។ 
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សាមណេរបព្វជ្ជា វិធី 
 កុលបុព្ត្ដដលព្ាតថន នឹងបួសជាសាមណេរ េបបីណការសក់ រុកមាត់្

រកុីង្ហក  កាត់្ព្កីក យតាព្ត្ឹមព្ត្ល្ តាម្កនយ័បញ្ាត្តិ ណ ើយណសលៀកពាក់តាម

ដបបបទ្ឃម វាស ណ ើយកាន់យកណព្េឿងសកាក របលជា មានណទ្ៀននិងធលបជា

ណដើម ីលលណៅបលជាព្រះរទុ្ធរ លបកនុងខេឌ សីមា ណធាើកាយបណាម ្ីីបណាម

ណោយណោររ រ ួី ណ ើយកាន់សំរត់្កាសា្ាៈ បីព្ទ្ីលលណៅកាន់សំណាក់ 

ព្រះឧបតាយ៍ ោក់សំរត់្កាសា្ាៈីុះដកបរខលួន ណ ើយថា យបងគណំោយ 

បញ្ាងគព្បត្ិសាា ន រ ួី ណ ើយណព្កាកវរណ ើង ព្បេមាអញ្ាល ីសលព្ត្ថ 

ឧកាស វន្ទា មិ ភន្តេ សព្ាំ អបរាធំ ខមថ ន្ម ភន្តេ 

មយា កតំ បុញ្ាំ  សាមិន្ទ អតនុ្មាទិតព្ាំ សាមិន្ទ                  

កតំ  បុញ្ាំ   មយ្យហំ   ទាតព្ាំ  សាធ ុ សាធ ុ អតនុ្មាទាមិ 

 ដព្បថាៈ សលមធនណោររ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន ខាុពំ្រះករណុា 

សលមព្កាបថា យបងគណំលាកមាា ស់ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន សលម 

ណលាកមាា ស់អត់្នល្ ណធស េឺណសីកតីខុសធំងរងួដល់ ខាុពំ្រះករណុា 

បុេាដដលខាុពំ្រះករណុា ាតនណធាើណ ើយ សលមណលាកមាា ស់អនណុមា- 

ទ្នា (ណព្ត្កអរតាម) ីុះ បុេាដដលណលាកមាា ស់ាតនណធាើណ ើយ 

សលមណលាកមាា ស់ដីករំដលកយតាដល់ ខាុំព្រះករណុាែង នឹងាតន 

ណសីកតីលអ    ញុាងំព្បណាងតន៍យតាសណព្មី     ខាុពំ្រះករណុា    សលមទ្ទ្ួល 
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អនណុមាទ្នា ( ណព្ត្កអរតាម ) ។ 

ណ ើយណពាលដលណីនះត្ណៅណទ្ៀត្ថាៈ 

 ឧកាស ការញុ្ាំ  កតាា  បព្ាេជ ំ ន្ទថ ន្ម ភន្តេ  ។      

ដព្បថាៈ សលមធនណោររ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន សលមណលាក 

មាា ស់ណមតាត ណព្ាតស ណធាើនល្ ណសីកតីករណុា ណ ើយយតានល្ បរាជាា ដល់ 

ខាុពំ្រះករណុា ។ 

 រ ួី ណ ើយអងគុយព្ីណហាងណលើកថ្ដព្បេមាណពាលដលណីនះថាៈ 

 អហំ ភន្តេ បព្ាេជំ យាចាមិ ។ 

 ទតិុយ្យមប ិអហំ ភន្តេ បព្ាេជំ យាចាមិ ។ 

 តតិយ្យមប ិអហំ ភន្តេ បព្ាេជំ យាចាមិ ។ 

 បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន ខាុពំ្រះករណុា សលមនល្ បរាជាា  ។ 

 បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ីំណរើន ខាុំព្រះករណុា សលមនល្ បរាជាា  

ជាេព្មប់រីរដងែង ។ 

 បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ីំណរើន ខាុំព្រះករណុា សលមនល្ បរាជាា  

ជាេព្មប់បីដងែង ។ 

 ណ ើយណពាលដលណីនះត្ណៅណទ្ៀត្ ៣ ដងថាៈ 

សព្ាទកុខ តិសសរណ តិព្វា ត សឆិកិករណតាា យ្យ 

ឥមំ កាសាវំ គន្ហតាា  បព្វា ន្េថ មំ ភន្តេ 
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អតកុមប ំឧបាទាយ្យ ។ 

 ដព្បថាៈ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន សលមណលាកមាា ស់ណមតាត ណព្ាតស 

ទ្ទ្ួលយកនល្សំរត់្កាសា្ាៈណនះ ណ ើយណធាើនល្ណសីកតីអនុណព្ោះ  

បំបួសខាុំព្រះករណុា ណដើមបីព្បណាងតន៍ នឹងណធាើយតាជាក់ីាស់នល្ ព្រះ- 

និពាា ន ដដលជាធម៌រលាស់នល្ ខលួនណីញចាកទ្ុកខធំងរងួ ។  

 ព្រះឧបតាយ៍ ព្ត្ល្ ទ្ទ្ួលយក សំរត់្កាសា្ាៈ អំរីបរាជាា ណបកខ ណ ើយ 

បរាជាា ណបកខ ព្ត្ល្ ណពាលដលណីនះ ៣ ដងត្ណៅណទ្ៀត្ថាៈ 

សព្ាទកុខ តិសសរណ តិព្វា ត សឆិកិករណតាា យ្យ 

ឥមំ កាសាវំ ទតាា  បព្វា ន្េថ មំ ភន្តេ អតកុមប ំ

ឧបាទាយ្យ ។ 

ដព្បថាៈ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន សលមណលាកមាា ស់ណមតាត ណព្ាតសយតា 

នល្សំរត់្កាសា្ាៈនុ ះ ដល់ខាុំព្រះករណុា ណ ើយណធាើនល្ ណសីកតីអន-ុ 

ណព្ោះ បំបួសខាុំព្រះករណុា ណដើមបីព្បណាងតន៍នឹងណធាើយតាជាក់ីាស់ 

នល្ ព្រះនិពាា ន ដដលជាធម៌រលាស់នល្ ខលួនណីញចាកទ្ុកខធំងរងួ ។ 

 រ ួី ណ ើយ ព្រះឧបតាយ៍ ព្ត្ល្ ព្បេល់សំរត់្កាសា្ាៈណនាះ យតាបរាជាា ណបកខ 

្កញ ណ ើយព្ាតប់ត្ីបញ្ាកកមមោា នជាអនណុលាមបដកណលាមណោយាតលីថាៈ 

  ន្កសា ន្ោមា តខា ទន្ទេ  តន្ចា 

  តន្ចា ទន្ទេ  តខា ន្ោមា ន្កសា 
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 ដព្បថាៈ សក់ ណម ម ព្កីក ណធមញ ដសបក ដសបក ណធមញ ព្កីក 

ណម ម សក់ ។ 

 លះុរ ួី កិីាណនះណ ើយ បរាជាា ណបកខេបបីថា យបងគ ំ ៣ ដង ណ ើយ 

ណព្កាកណដើរណៅផ្លល ស់សំណលៀកបពំាក់ឃម វាសណីញ ព្ទ្ព្ទ្ងសំ់រត់្កាសា្ាៈ 

េឺណសលៀកសបងព់្េងីី រ្យតាព្ត្ឹមព្ត្ល្ តាមណសកខិយ្ត្ត ។ បនាទ ប់មក បរាជាា ណបកខ 

ព្ត្ល្ កាន់ណព្េឿងសកាក រាៈមានណទ្ៀន ធលប ជាណដើម ីលលណៅរកព្រះឧបតាយ៍ 

ឬ បរាជាា ចារា ព្បណេនណព្េឿងសកាក រាៈណនាះណៅណលាកណ ើយ ណព្កាកវរ 

ព្បេមអញ្ាលសីលព្ត្ថាៈ 

 ឧកាស វន្ទា មិ ភន្តេ ។ ល ។ សាធ ុ សាធ ុ

អតនុ្មាទាមិ ។ (ដព្បដលី មុន) រ ួី ណ ើយណពាលដលណីនះត្ណៅណទ្ៀត្ថាៈ 

 ឧកាស ការញុ្ាំ  កតាា  តិសរន្ណត សហ សីោតិ  

ន្ទថ ន្ម ភន្តេ ។  

 ដព្បថាៈ សលមធនណោររ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន សលមណលាក 

មាា ស់ណមតាត ណព្ាតស ណធាើនល្ ណសីកតីករណុា យតានល្ សីលធំងឡាយ 

ព្រមធំងព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ ដល់ខាុពំ្រះករណុា ។ 

ណ ើយអងគុយព្ីណហាងែគងអញ្ាលណី ើងណពាលដលណីនះថាៈ 

 អហំ ភន្តេ សរណសីលំ យាចាមិ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ 

ដ៏ី ណំរើន ខាុពំ្រះករណុាសលមនល្ ព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ និងសីល ។ 
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ទតិុយ្យមប ិ

           អហំ  ភន្តេ  សរណសីលំ  យាចាមិ បរិព្ត្ 

តតិយ្យមប ិ

ណលាកមាា ស់ដ៏ីំណរើន ខាុំព្រះករណុា សលមនល្ព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ 

និងសីល ជាេព្មប់រីរដងែង ជាេព្មប់បីដងែង ។ 

 ណ ើយបរាជាា ណបកខ តាំង តន្មា បីដងថាៈ 

 តន្មា តសស ភគវន្តា អរហន្តា សមាមាស សមពុយទធសសស ។ 

 ដព្បថាៈ រកីិរាិងនមសសការថា យបងគថំ្នខាុពំ្រះករណុា សលមមានដល់ 

ព្រះដ៏មានព្រះភាេអងគណនាះ ព្រះអងគជាព្រះអរ នតដ៏ព្បណសើរ ព្ទ្ង់ 

ព្តាស់ដឹងនល្ណញយាធម៌ធំងរួង ណោយព្បថ្រីំណពាះព្រះអងគឯង  

ឥត្មានព្េលអាចារាណាព្បណៅព្រះអងគណ ើយ ។  

 ព្រះឧបតាយ៍តាំង តន្មា បីដងណ ើយណពាលថាៈ 

 យ្យមហំ វទាមិ តំ វន្ទហិ ណយើងណពាលនល្ ពាកាឯណា 

អនកីលរណពាលនល្ ពាកាណនាះ ។ បរាជាា ណបកខព្ត្ល្ ទ្ទ្ួលថាៈ 

 អាម ភន្តេ ករណុាណលាកមាា ស់ (ខាុំព្រះករណុា នឹង 

ណពាលតាម) ។  
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ព្រះឧបតាយ៍ ឬ បរាជាា ចារា យតាព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ថាៈ 

 ព្ទុធសំ សរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់នល្ ព្រះរទុ្ធ 

ជាទ្ីរឹង ទ្ីរលកឹ ។ 

 ធមមាសំ សរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់នល្ ព្រះធម៌ 

ជាទ្ីរឹង ទ្ីរលកឹ ។  

 សង្ឃ ំសរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់នល្ ព្រះសងឃ 

ជាទ្ីរឹង ទ្ីរលកឹ ។  

 ទតិុយ្យមប ិ ព្ទុធសំ សរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់ 

នល្ ព្រះរទុ្ធជាទ្ីរឹង ទ្ីរលកឹ ជាេព្មប់រីរដងែង ។  

 ទតិុយ្យមប ិ ធមមាសំ  សរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់ 

នល្ ព្រះធម៌ជាទ្ីរឹង ទ្ីរលកឹ ជាេព្មប់រីរដងែង ។  

  ទតិុយ្យមប ិ សង្ឃ ំ សរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់ 

នល្ ព្រះសងឃជាទ្ីរឹង ទ្ីរលកឹ ជាេព្មប់រីរដងែង  ។ 

 តតិយ្យមប ិ ព្ទុធសំ សរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់ 

នល្ ព្រះរទុ្ធជាទ្ីរឹង ទ្ីរលកឹ ជាេព្មប់បីដងែង ។ 

  តតិយ្យមប ិ ធមមាសំ  សរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់ 

នល្ ព្រះធម៌ជាទ្ីរឹង ទ្ីរលកឹ ជាេព្មប់បីដងែង  ។ 

  តតិយ្យមប ិ សង្ឃ ំ សរណំ គចាក មិ ខាុពំ្រះករណុា សលមដល់ 
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នល្ ព្រះសងឃជាទ្ីរឹងទ្ីរលកឹ ជាេព្មប់បីដងែង ។ 

 ឯ្កធីដដលនឹងយតាព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ណនះ យតាជាអននុាសិកនត ជា 

ឯកសមពនធ ដលណីនះក៏ាតន នឹងយតាជា មការនត ក៏ាតន ឬ នឹងយតាធំងអននុា- 

សិកនត និង មការនត ធងំរីរាង៉ា ងក៏ាតន ។ 

 ្កធីយតាជាមការនតណនាះ ព្ត្ល្ យតាមួយបទ្មតង ៗ ដលណីនះថាៈ 

 ព្ទុធសម សរណម គចាក មិ 

 ធមមាសម សរណម គចាក មិ 

 សង្ឃម សរណម គចាក មិ  

 ទតិុយ្យមប ិព្ទុធសម សរណម គចាក មិ  

  ទតិុយ្យមប ិធមមាសម សរណម គចាក មិ 

  ទតិុយ្យមប ិសង្ឃម សរណម គចាក មិ  

 តតិយ្យមប ិព្ទុធសម សរណម គចាក មិ 

 តតិយ្យមប ិធមមាសម សរណម គចាក មិ 

  តតិយ្យមប ិសង្ឃម សរណម គចាក មិ  

(ដព្បថដលី មុន) ណ ើយណលាកណពាលថាៈ 

 តិសរណគមតំ ណនះជាកិីាដល់នល្ ព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ ឬ 

ថ តិសរណគគហណំ បរបុិណណ ំ  កិរាិងកាន់យក េឺទ្ទ្លួនល្  
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ព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ បរិបលេ៌ណ ើយ ។ សាមណេរព្ត្ល្ ទ្ទ្ួលថ 

អាម ភន្តេ ។ ណ ើយព្កាបីុះមតង រ ួី ទ្ទ្ួលសិកាខ បទ្ ១០ 

ត្ណៅណទ្ៀត្ថាៈ 

១- បាណាតិបាតា ន្វរមណី សិកាខ បទំ សមាទិយាមិ  

២- អទិន្ទា ទាន្ទ ន្វរមណី សិកាខ បទំ សមាទិយាមិ  

៣- អព្ព្ហមាសឆិរយិា ន្វរមណី សិកាខ បទំ សមាទិយាមិ 

៤- មុសាវាទា ន្វរមណី សិកាខ បទំ សមាទិយាមិ 

៥- សុរាន្មរយ្យមេជបបមាទដ្ឋា ន្ទ ន្វរមណី សិកាខ បទំ 

 សមាទិយាមិ 

៦- វិកាលន្ោេន្ទ ន្វរមណី សិកាខ បទំ សមាទិយាមិ 

៧- តឆិចគីតវាទិតវិសូកទសសន្ទ ន្វរមណី សិកាខ បទំ 

 សមាទិយាមិ 

៨- មាោគតធសវិន្លបតធារណមណឌ តវិភូសតដ្ឋា - 

 ន្ទ ន្វរមណី សិកាខ បទំ សមាទិយាមិ  

៩- ឧចាច សយ្យត មហាសយ្យន្ទ ន្វរមណី សិកាខ បទំ  

 សមាទិយាមិ 

១០-  ជាតរបូរេតបបដគិគហណា ន្វរមណី សិកាខ បទំ 

 សមាទិយាមិ ។ 
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  បនាទ ប់មក សាមណេរ ព្ត្ល្ ទ្ទ្ួលតាមណលាកណទ្ៀត្ ៣ ដង 

 ឥមាតិ ទស សិកាខ បទាតិ សមាទិយាមិ ។ 

 ព្កាបថា យបងគមំតង ណព្កាកវរ ព្បេមាអញ្ាលសីលព្ត្ថាៈ 

 វន្ទា មិ ភន្តេ សព្ាំ អបរាធំ ។ ល ។ សាធ ុ សាធ ុ

អតនុ្មាទាមិ ។ ( ព្កាបថា យបងគ ំ៣ ដង ) 

្កធីបួសជាសាមណេរីប់ដត្ប៉ាុណេណ ះ ។ 

បនាទ ប់មក េបបីសំុនិសស័យ ឯាតលសំុីនសិស័យណនាះមានដលី ត្ណៅាៈ 

 

ាតលសំុីនសិសយ័ឧបតាយ៍ 

 កុលបុព្ត្ ាតនបួសជាសាមណេរណរញលកខេាៈ ដលី ាតនណធាើរ ួី  

មកណ ើយណនាះ ត្រីណនះណៅ េបបីសំុនិសស័យរីព្រះឧបតាយ៍ ។ 

 រឯីកិីាសំុនិសសយ័ េឺសាមណេរ ព្ត្ល្ មានណព្េឿងសកាក រាៈ ព្បណេន

ព្រះឧបតាយ៍ ព្បេមាអញ្ាលសីលព្ត្ថាៈ 

ឧកាស វន្ទា មិ ភន្តេ ។ ល ។ សាធ ុ សាធ ុ អតនុ្មាទាមិ 

ឧកាស ការញុ្ាំ  កតាា  តិសសយំ្យ ន្ទថ ន្ម ភន្តេ ។  

អងគុយីុះែគងអញ្ាលសីលព្ត្ថាៈ 

 អហំ ភន្តេ តិសសយំ្យ យាចាមិ ។  

 ទតិុយ្យមប ិ អហំ ភន្តេ តិសសយំ្យ យាចាមិ ។  
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 តតិយ្យមប ិអហំ ភន្តេ តិសសយំ្យ យាចាមិ ។ 

ព្កាបសិរសាីុះ សលព្ត្ថាៈ 

 ឧបេាន្យា ន្ម ភន្តេ ន្ហាហិ 

 ព្រះឧបតាយ៍ ណលាកណពាលត្បថ សាធ ុ ឬថ លហុ ថ 

ឧបាយិ្យកំ ឬថ បដរិបំូ ឬក៏ បាសាទិន្កត សមាន្ទហិ 

ធំង ៥ បទ្ណនះ ណាមួយ ណព្សីណលើព្រះទ្័យណលាក ។ សាមណេរ 

េបបីទ្ទ្ួលថាៈ 

 ឧកាស សមបដចិាក មិ ។ ណលាកណពាលរីរដងណទ្ៀត្ េបបី 

ទ្ទ្ួលព្ត្ឹមដត្ថ សមបដចិាក មិ ។ 

 បនាទ ប់មក សាមណេរណងើបសិរសាណ ើងព្បេមាអញ្ាល ី សលព្ត្  

៣ ដងយតាខ្ល ំង ៗ ថាៈ 

 អេជតន្គគទាតិ ន្ថន្រា មយ្យហំ  ោន្រា អហំបិ ន្ថរសស       

ោន្រា ។  

 រ ួី ណ ើយថា យបងគ ំ៣ ដង ។ ណ ម្ ះថីប់្កធីយក្ត្តដត្ប៉ាុណេណ ះ ។ 

កិីាបរាជាា ជាសាមណេរ ក៏ីប់ព្ត្ឹមណនះដដរ បនាទ ប់រីណនះណៅ ណយើងខាុ ំ

សលមណរៀបម ប់អំរី្កន័យសព្មាប់សិកាមតង ។ 

 

(ចាកបរាជាា ខនធក សណងខប)  
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សាមណេរវិន័យ 
 កុលបុព្ត្ដដលនឹងបួសជាសាមណេរ េបបីសិកា្កនយ័យតាណីះដងឹជា 

មុន ។ ឯ្កនយ័ដដលសាមណេរ ព្ត្ល្ សិកាណនាះមាន ៣០ េឺសិកាខ - 

បទ្ ១០ ទ្េឌ កមម ១០ នាសនងគាៈ ១០ រមួព្ត្ល្ ជា ៣០ េត់្ ។  

 សិកាខ បទ្ េឺជាធម៌ដដលសាមណេរព្ត្ល្ សិកា ។ ទ្េឌ កមម េ ឺ

ណសីកតីខុសដដលសាមណេរណធាើយតាកនលងណ ើយ ភកិខុព្ត្ល្ ណធាើណធសមានយតាដង

ទ្ឹកជាណដើម ណដើមបីយតាម ងចាល ។ ីដំេក នាសនងគាៈ េឺជាអងគដដល 

ជាណ ត្ុនឹងព្ត្ល្ យតាសាមណេរ្កនាស េឺយតាសឹកណីញ ។  

សកិ្ខា បទ ១០ 
 ១- បាណាតិបាតា ន្វរមណី ណីត្នាជាណ ត្ុណ្ៀរចាក 

ណធាើសត្ាមានតី្ កត្យតាធារាល ក់ីុះកនលង េឺសមាល ប់សត្ា ។  

 ២- អទិន្ទា ទាន្ទ ន្វរមណី ណីត្នាជាណ ត្ុណ្ៀរចាក 

កិរាិងកាន់យក្ត្ ុដដលណេមិនាតនយតាណោយកាយឬណោយវាចា ។  

 ៣- អព្ព្ហមាសឆិរយិា ន្វរមណី ណីត្នាជាណ ត្ុណ្ៀរចាក 

កិរាិងព្បព្រឹត្តិនល្ ធម៌មិនព្បណសើរ េឺណសរណមងនុធមម ។  

 ៤- មុសាវាទា ន្វរមណី ណីត្នាជាណ ត្ុណ្ៀរចាក 

កិរាិងណពាលនល្ ពាកាកុ ក ។  

 ៥-  សុរាន្មរយ្យមេជបបមាទដ្ឋា ន្ទ ន្វរមណី ណីត្នា 
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ជាណ ត្ុណ្ៀរចាក ណ ត្ុជាទ្ីតាំងថ្នណសីកតីព្បមាទ្ េឺែឹកនល្ទ្ឹក  

ព្ស្ងឹេឺសុម  និងណមរយ័ ។ 

 ៦- វិកាលន្ោេន្ទ ន្វរមណី ណីត្នាជាណ ត្ុណ្ៀរចាក 

កិរាិងបរណិភាេនល្ ណភាតនាហារ កនុងកាលខុស ។ 

 ៧- តឆិចគីតវាទិតវិសូកទសសន្ទ ន្វរមណី ណីត្នា 

ជាណ តុ្ណ្ៀរចាក កិរិាងមំ -ណព្ីៀង-ព្បេំ និងណមើលដលបងដដល 

ជាសព្ត្ល្ ដល់កុសលធម៌ ។  

 ៨- មាោគតធសវិន្លបតធារណមណឌ តវិភូសតដ្ឋា - 

ន្ទ ន្វរមណី ណីត្នាជាណ ត្ុណ្ៀរចាក កិរាិងព្ទ្ព្ទ្ង-់ព្បោប់ 

និងការតាក់ដត្ងសអិត្សាអ ងម ងកាយ ណោយផ្លក កព្មង និងណព្េឿង 

ព្កអលប និង ណព្េឿងលាបណែសង ៗ ។  

 ៩- ឧចាច សយ្យត មហាសយ្យន្ទ ន្វរមណី ណីត្នាជា 

ណ ត្ុណ្ៀរចាក ទ្ីណសនាសនាៈដខ៏ពស់ ួសព្បមាេ និង ទ្ីណសនា- 

សនាៈដព៏្បណសើរ ។ 

 ១០- ជាតរបូរេតបបដគិគហណា ន្រវរណី ណីត្នា 

ជាណ តុ្ណ្ៀរចាក កិរិាងទ្ទ្ួលកាន់យកនល្ មាស និងព្ាតក់ណោយ 

    ខលួនឯង ឬ ណព្បើអនកដថ្ទ្យតាទ្ទ្ួលកាន់យក ណ ើយណព្ត្កអរីណំពាះ  

មាស និង ព្ាតក់ណនាះ ។  
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ទេឌ កមម ១០ 
 ១- វិកាលន្ោគី ន្ហាតិ សាមណេរបរណិភាេនល្ ណភាត- 

នាហារ កនុងកាលខុស ។  

 ២- តចាច ទិវិសូកទសសនិ្កា ន្ហាតិ សាមណេរម ំ- 

ណព្ីៀងព្បេ ំនិងណមើលដលបង ដដលជាសព្ត្ល្ ដល់កុសលធម៌ ។ 

 ៣- មាោទិធារណាទិន្កា ន្ហាតិ សាមណេរព្ទ្ព្ទ្ង ់  

ព្បោប់ និង តាក់ដត្ងព្ទ្ព្ទ្ងម់ ងកាយ ណោយផ្លក កព្មង និងណព្េឿង 

ព្កអលប និង ណព្េឿងលាបណែសងៗ ។  

 ៤- ឧចាច សយ្យន្ទទិន្កា ន្ហាតិ សាមណេរណដកឬអងគុយ 

ណលើទ្ីណសនាសនាៈដខ៏ពស់ ួសព្បមាេ និង ទ្ីណសនាសនាៈដព៏្បណសើរ ។   

 ៥- ជាតរបូរេតបបដគិគណហ ន្កា ន្ហាតិ សាមណេរ 

ទ្ទ្ួលកាន់យកនល្ មាស និងព្ាតក់ណោយខលួនឯង ឬណព្បើអនកដថ្ទ្យតា 

ទ្ទ្ួលកាន់យក ណ ើយណព្ត្កអរីណំពាះមាស និងព្ាតក់ណនាះ ។  

 ៦- ភិកខតំូ អោោយ្យ បរសិកកតិ សាមណេររាាងម 

ណដើមបីនឹងយតាសាបសលនាលាភរបស់ភិកខុធំងឡាយ ។  

 ៧- ភិកខតំូ អតតាា យ្យ បរសិកកតិ សាមណេររាាងម 

ណដើមបីមិនយតាជាព្បណាងតន៍ដល់ភិកខុធំងឡាយ ។ 

 ៨- ភិកខតំូ    អន្ទវាសាយ្យ    បរសិកកតិ   សាមណេរ 

 

 



-16- 
 

រាាងម ណដើមបីនឹងមិនយតាភិកខុធំងឡាយាតននល្ ទ្ីលណំ៊ ។  

 ៩- ភិកខ ូ អន្កាក សតិ បរោិសតិ សាមណេរណតរព្បណទ្ី 

នល្ ភិកខុធំងឡាយ ។ 

 ១០- ភិកខ ូ ភិកខហិូ ន្ភន្ទតិ សាមណេរញុាំងភិកខុធំង- 

ឡាយយតាដបកចាកភិកខុធំងឡាយ ។ 

នាសនង្គៈ ១០ 
 ១- បាណាតិបាតី ន្ហាតិ សាមណេរណធាើសត្ាមានតី្ កត្យតា

ធារាល ក់ីុះកនលង េឺសមាល ប់សត្ា ។  

 ២- អទិន្ទា ទាយី្យ ន្ហាតិ សាមណេរកាន់យកនល្ ្ត្ ុដដល 

ណេមិនាតនយតាណោយកាយឬណោយវាចា ។  

 ៣- អព្ព្ហមាសចារ ិ ន្ហាតិ សាមណេរព្បព្រឹត្តនល្ ធម៌មិន 

ព្បណសើរ េឺណសរនល្ ណមងនុធមម ។  

 ៤- មុសាវាទី ន្ហាតិ សាមណេរណពាលនល្ ពាកាកុ ក ។  

 ៥- មេជបាយី្យ ន្ហាតិ សាមណេរែកឹនល្ ទ្ឹកព្ស្ងឹ េសុឺម  

និងណមរយ័ ។  

 ៦- ព្ទុធសសស អវណណ ំ  ោសតិ សាមណេរណពាលត្ិះណដៀល 

នល្ ព្រះសមាម សមពុទ្ធ ។  

 ៧- ធមមាសសស អវណណ ំ  ោសតិ សាមណេរណពាលត្ិះណដៀល 
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នល្ ព្រះធម៌ ។  

 ៨- សង្ឃសស អវណណ ំ  ោសតិ សាមណេរណពាលត្ិះណដៀល 

នល្ ព្រះសងឃ ។  

 ៩- មិចាក ទិដ ានិ្កា ន្ហាតិ សាមណេរមានទ្ិដាកខុស ។ 

 ១០- ភិកខ យតីទសូន្កា ន្ហាតិ សាមណេរព្បទ្លសតនឹងនាង  

ភិកខុនី ។ 

អង្គសកិ្ខា បទ 
 សាមណេរ ព្បព្រឹត្តកនលងសិកាខ បទ្ណាមួយ លះុដត្ព្រមព្េប់អងគ 

កនុងសិកាខ បទ្ណនាះ ណទ្ើបណ ម្ ះថកនលង ណបើមិនព្រមណោយអងគណទ្ មិន 

ណ ម្ ះថកនលងណ ើយ ។ ឯអងគរបស់សិកាខ បទ្ណនាះ មានដីកដលី ត្ណៅាៈ 

បាណាតិបាតៈ មានអង្គ ៥ 
 ១- បាន្ណា សត្ាមានតី្ កត្ 

 ២- បាណសញ្ាិ តា ណសីកតីសំោល់ថ សត្ាមានតី្ កត្ 

 ៣- វធកឆិិតេំ  េិត្នឹងសមាល ប់ 

 ៤- ឧបកកន្មា រាាងមនឹងសមាល ប់  

 ៥- ន្តត មរណំ សត្ាសាល ប់ណោយរាាងមណនាះ ។  

អទិនាា ទានៈ មានអង្គ ៥ 
 ១- បរបរគិគហិតំ ព្ទ្រាដដលមាា ស់របស់ណេ ួងដ ងរកា 
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 ២- បរបរគិគហិតសញ្ាិ តា ណសីកតីដងឹថព្ទ្រាមានមាា ស់ 

ណេ ួងដ ងរកា  

 ៣- ន្ថយ្យ្ឆិិតេ េិត្នឹងលួី   

 ៤- ឧបកកន្មា រាាងមនឹងលួី   

 ៥- ន្តត ហរណំ លួី ាតនមកណោយរាាងមណនាះ ។  

អព្ព្ហមចរយិៈ មានអង្គ ៤ 
 ១- ន្ភទតវតាយ ្ត្ ុជាទី្ទ្ំលាយនល្ សីល េឺកនុងធា រធំង 

៣០ ធា រណាមួយ ។  

 ២- ន្សវតឆិិតេំ  េតិ្នឹងណសរ 

 ៣- តន្ជាជ  វាយាន្មា រាាងមនឹងណសរនល្ណមងុន -  

 ធមមណនាះ ។  

 ៤- មន្គគត មគគបបដបិាទតំ ញុាំងមេគនឹងមេគយតាដល់ោន  ។  

មុសាវាទៈ មានអង្គ ៤ 
 ១- អតថវំតាយ ្ត្ ុមិនរិត្ 

 ២- វិសំវាទតឆិិតេំ  េិត្នឹងណពាលយតាខសុ 

 ៣- តន្ជាជ  វាយាន្មា រាាងមនឹងណពាលយតាខុសណនាះ 

 ៤- បរសស តទតាវិជាតតំ ញុាំងអនកដថ្ទ្យតាដងឹីាស់ 

នល្ ណសីកតីណនាះ ។ 
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សរុាណមរយៈ មានអង្គ ៤ 
 ១- មេជតីយ្យវតាយ ្ត្ ុជាទ្តីាំងថ្នណសីកតីព្ស្ងឹ េសុឺម នឹង    

ណមរយ័ ។ 

 ២- បាតុកមបតាឆិិតេំ  ីតិ្តព្ាតថន ណដើមបីនឹងែកឹ ។ 

 ៣- តន្ជាជ  វាយាន្មា រាាងមនឹងែកឹនល្ ទ្ឹកព្ស្ងឹណនាះ។ 

 ៤- តសស បាតំ ាតនែកឹនល្ ទ្ឹកព្ស្ងឹណនាះយតាកនលងបរំងក់ 

ីលលណៅ ។  

វិក្ខលណោជនៈ មានអង្គ ៣ 
 ១- វិកាន្ោ កាលខុស េឺព្រះអាទ្ិត្ាណព្តណៅណ ើយដម ប 

ទ្ល់នឹងអរេុរះ 

 ២- យាវកាលិកំ របស់ដដលេរួបរណិភាេាតនកនុងកាលេ ឺ

តាំងរីអរេុរះណ ើងដល់ថ្ងៃព្ត្ង ់

 ៣- អន្េាហរណំ ាតនណលបីលលណៅកនុងបរំងក់ 

នចចគតីៈ មានអង្គ ៣ 
 ១- តឆិចគីតាទិ ការដលបងមានម ំនិងណព្ីៀងជាណដើម 

 ២- កតេយកម្តាឆិិតេំ  ីិត្តព្ាតថន ណដើមបីនឹងណធាើ 

 ៣- សុតទសសតតាា យ្យ គមតំ ណៅណដើមបីនឹងសាត ប់ឬណមើល 

ណ ើយាតនសាត ប់ឬណមើល ។ 
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មាលា មានអង្គ ៣ 
 ១- មាោទិ ្ត្ ុសព្មាប់ព្បោប់កាយមានផ្លក កព្មងជាណដើម 

 ២- ធារណឆិកតាតា ណសីកតីព្ាតថន នងឹព្បោប់តាក់ដត្ង 

 ៣- តសស ធារណំ ាតនព្បោប់តាក់ដត្ងនល្ ្ត្ សំុម ប់ 

ព្បោប់កាយ មានផ្លក កព្មងជាណដើមណនាះ ។ 

ឧច្ចច សយនៈ មានអង្គ ៣ 
 ១- ឧចាច សយ្យតមហាសយ្យតំ ទ្ីណដកទ្ីអងគុយដខ៏ពស់ ដ ៏

ព្បណសើរ ួសព្បមាេ  

 ២- បរនិ្ោគឆិិតេំ  េិត្នឹងណដក ឬ អងគុយ 

 ៣- បរនិ្ោគករណំ ាតនណដក ឬ អងគុយ ។ 

ជ្ជតរបូៈ មានអង្គ ៣ 
 ១- ជាតរបូរេតំ មាសឬព្ាតក់ ជាអកបបិភេឌ  

 ២- អតេយទាិសតា ីណំពាះជារបស់ខលួន 

 ៣- បដគិគណាហ ទិ ាតនទ្ទ្ួលកាន់យកណោយខលួនឯង ឬណព្បើ 

ណេយតាទ្ទ្ួលកាន់យកទ្ុកោក់យតា ណ ើយណព្ត្កអរីំណពាះមាស ឬ  

ព្ាតក់ណនាះ ណោយឧាតយឯណានីមួយ ។ 

សាមណេរ កាលាតនសិកាចាំសាទ ត់្ណ ើយ េបបី្កនិីឆ័យ រិចារណា 

កាត់្ណសីកតីណោយខលួនឯងថ សិកាខ បទ្ណនាះៗ បរិសុទ្ធ ណៅ មង 
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ោី់ រពាល ឬាង៉ា ងណាៗ តាមអងគសិកាខ បទ្ណនាះីុះ ។  

 ម៉ាាងណទ្ៀត្ ណលាកយតា្កនិីឆ័យសិកាខ បទ្កនលង ឬ បរសុិទ្ធណៅតាម 

បណាងេ ដដលមានសំដដងដលី ត្ណៅ ៖ 

 

បណោគ 
 ណសីកតីរាាងមនឹងព្បព្រឹត្តណធាើយតាកនលងសិកាខ បទ្ ណ ម្ ះថបណាងេ ៗ 

ណនាះមាន ២ េ ឺ សាហតាិកបបន្យាគ១ អាណតាិកបប- 

ន្យាគ១ ។ ការណធាើយតាកនលងណោយខលនួឯង ណៅថ សាហតាិក- 

បបន្យាគ,  ណព្បើអនកដថ្ទ្យតាណធាើណៅថ អាណតាិកបបន្យាគ ។  

កនុងសិកាខ បទ្ធំង ១០ ណនាះ 

 សិកាខ បទ្ទ្ី ៣ េឺ អព្រ មីរយិាៈ 

 សិកាខ បទ្ទ្ី ៤ េឺ  មុសាវាទ្ាៈ 

 សិកាខ បទ្ទ្ី ៥ េឺ  សុម ណមរយាៈ 

 សិកាខ បទ្ទ្ី ៦ េឺ  ្កកាលណភាតនាៈ 

 សិកាខ បទ្ទ្ី ៧ េឺ  នីាេីត្ាៈ 

 សិកាខ បទ្ទ្ី ៨ េឺ  មាលា និង  

 សិកាខ បទ្ទ្ី៩ េឺ ឧចាា សយនាៈ ធំង ៧ សិកាខ បទ្ណនះ 

ជា សាហតាិកបបន្យាគ ។ 
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 សិកាខ បទ្ទ្ី ១ េឺ  ាតណាត្ិាតត្ាៈ 

 សិកាខ បទ្ទ្ី ២ េឺ  អទ្ិនាន ធនាៈ និង 

 សិកាខ បទ្ទ្ ១០  េឺ ជាត្រលបាៈ ធំង ៣ សិកាខ បទ្ណនះជា 

អាណតាិកបបន្យាគ ។ 

 ម៉ាាងណទ្ៀត្ សិកាខ បទ្ធំង ១០ ណនាះ ណលាកដីកណីញជា ២ រកួ 

េឺ សាណតេិកៈ រកួ ១ ជា អន្ទណតេិកៈ រកួ ១ ។  

 សិកាខ បទ្ ឯណាដដលជា អាណតាិកបបន្យាគ សិកាខ បទ្ណនាះ 

ជា សាណតេិកៈ ណព្ពាះអនករកាណធាើណោយខលួនឯងកត ី ណព្បើអនកដថ្ទ្យតា 

ណធាើកតី ណ ម្ ះថកនលងដលី ោន  ។  

 សិកាខ បទ្ ឯណាដដលជា សាហតាិកបបន្យាគ សិកាខ បទ្ណនាះ 

ជា អន្ទណតេិកៈ ណព្ពាះអនករកាណធាើណោយខលួនឯង ណទ្ើបណ ម្ ះថកនលង

ណបើណព្បើអនកដថ្ទ្យតាណធាើ ណនាះមិនាតនណ ម្ ះថ កនលងណទ្ ។ 
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កិចចននទេឌ កមម 
 សាមណេរណធាើខុស មានណធសមិនដល់នាសនា ព្ទ្ងព់្បធនព្រះ- 

រធុធ នញុ្ជា ត្យតាោក់ទ្េឌ កមម ។  

 ការោក់ទ្េឌ កមមណនាះ ាតនដល់ការឃាត់្ឃាំងហាមមិនយតាីលល 

ហាមមិនយតាណីញ ដលី ជាសាមណេរធារាល ប់ណ៊ឬធារាល ប់ណៅទ្ីណា មិនយតាីលល 

ណៅទ្ីណនាះ ដត្ណលាកហាមមិនយតាឃាត់្ឃាំងរ លត្អស់អាម មធំងមលល ។ 

ការហាមណនះ ណៅថ អាវរណកមមាស ។  

 ព្រះធមមសង្ហគ  កណត្ រធំងឡាយ កាលសង្ហគ យនា ណលាកបង្ហគ ប់ 

យតាោក់ទ្េឌ កមមណោយកិីាេឺយតាដងទ្ឹក រកឧស តញ្ាូនដខីាី់ ជាណដើម ។  

បាលសីុុំទេឌ កមម 
 សាមណេរ ណបើព្ត្ល្ ណធសេួរដល់ទ្េឌ កមមណ ើយ េបបីីលលណៅ 

សលមទ្េឌ កមមកនុងសំណាក់ឧបតាយ៍ ឬ អាចារាណោយសលព្ត្ណពាល ៣ ដង 

ដលណីនះថាៈ 

 លន្ភយ្យាហំ ភន្តេ ទណឌ កមមាសំ  អាយ្យតិ សំវរ ំ

អាបេជិសាមិ ដព្បថាៈ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន ខាុពំ្រះករណុាព្ត្ល្  

ាតននល្ ទ្េឌ កមម ខាុពំ្រះករណុានឹងដល់នល្ ណសីកតីសព្ងមួ េឺថ នឹងព្បព្រឹត្ត 

យតាលអត្ណៅមុខណទ្ៀត្ ។  
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 ព្រះឧបតាយ៍ ឬ អាចារាព្ត្ល្ ោក់ទ្េឌ កមមយតាសាមណេរណនាះ តាម 

ណធសក ុំស ។ ណបើាតនណធាើទ្េឌ កមមរ ួី ណព្សីណ ើយ សាមណេរណនាះ 

ក៏ណ ម្ ះថ ាតនតាំងណ៊កនុងណសីកតីបរសុិទ្ធិដលី ព្បព្កត្ី ។  

កិចចនននាសនង្គៈ 
 កិីាដដលនឹងយតាសាមណេរ្កនាសណនាះ េឺកនុងនាសនងគាៈធំង ១០ ។ 

នាសនងគាៈ ៥ ខ្ងណដើម នាសនងគាៈឯណាមួយ ដដលសាមណេរណធាើយតាោី់ 

ណ ើយ, សរេេមន៍កតី ណសីកតីកាន់យកនល្ ព្រះឧបតាយ៍កតី ទ្ីលណំ៊ 

ដដលខលួនធារាល ប់ណ៊ណនាះកតី សងឃលាភដដលខលួនព្ត្ល្ ាតនកតី ក៏ោី់អស់ណ ើយ 

ណ៊សល់ដត្ណភទ្ម៉ាាង ណោយណ ត្ុណសលៀកពាក់ដេត ប់កាសា្ាៈប៉ាុណណាណ ះ ។ 

ព្រះឧបតាយ៍ ឬ អាចារា ព្ត្ល្ យតាសាមណេរណនាះសឹកណីញកនុងខេាៈ 

ដដលព្បព្រឹត្ត ណធាើយតាកនលងសីលណនាះ ។  

 ណបើសាមណេរណនាះជាមនសុសអាព្កក់ ព្ី ំណរញណោយណធសកនុង 

សីលធំង ៥ ខ្ងណដើមថ្ព្កណរកណាស់ ណពាលព្បណៅព្េប់ ៣ ដងណ ើយ 

ណ៊ដត្មិនសាគ ល់ មិនមានព្ាតថន នឹងតាំងណ៊កនុងការសព្ងមួត្ណៅណទ្ៀត្ណទ្, 

ព្រះឧបតាយ៍ ឬអាចារា ព្ត្ល្ អបណលាកន៍ព្ាតប់សងឃយតាដងឹណ ើយយតាសឹក 

ណីញ ណបើមានព្ាតថន នឹងីងបួ់ស្កញ ក៏េបបីអបណលាកន៍ព្ាតប់សងឃយតាដងឹ 

ណ ើយយតាបួសណទ្ៀត្ីុះ ។  
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 ម៉ាាងណទ្ៀត្ ណបើសាមណេរយតាកនលងសិកាខ បទ្ណាមួយណ ើយ ដងឹ 

ខលួនភាល មមួយរណំរី ណ ើយមានព្ាតថន នឹងតាំងណ៊កនុងណសីកតីសព្ងមួត្ណៅ 

ណទ្ៀត្ ព្រះឧបតាយ៍ឬអាចារាកុេំបបីយតាសាមណេរណនាះសឹកណ ើយ េបបី 

យតាទ្ទ្ួលព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ នឹងកាន់យកនល្ ព្រះឧបតាយ៍ណទ្ៀត្ីុះ ឬ 

នឹងយតាសមាធនសិកាខ បទ្ជាងមណីទ្ៀត្ ក៏រងឹរតឹ្ដត្ព្បណសើរ ។  

 ណបើសាមណេរណធាើយតាកនលងនាសនងគាៈ ទ្ី ៦ - ៧ - ៨ ព្រះឧបតាយ៍ ឬ 

អាចារាព្ត្ល្ សំដដងណធសព្ាតប់សាមណេរ កុយំតាត្ិះណដៀលព្រះរត្នព្ត្័យ 

ត្ណៅណទ្ៀត្ នឹងសំដដងអំរីណធសថ្នការត្ិះណដៀលណនាះ ណបើាតនណពាល 

ហាមណ ើយ សាមណេរណនាះលះបងទ់្ិដាកណនាះណីញ ក៏េបបីោក់ទ្េឌ កមម 

រ ួី ណ ើយ យតាសំដដងណធសកនងុកណាត លតនំុសំងឃដលណីនះថាៈ 

 អឆិចន្យា មំ ភន្តេ អឆិចគមា យ្យថាព្វលំ 

 យ្យថាមុឡ្ហ  ំ យ្យថាអកុលសំ ន្យាហំ ភន្តេ 

 ឯវំ អោសិ តសស ន្ម អឆិចយំ្យ អឆិចយ្យន្តា 

 បដគិគណហ ថ អាយ្យតិ សំវន្រយ្យាមិ ។  

 បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន ណធសេឺណសីកតីខុស ព្បព្រឹត្ត 

កនលងព្េបសងកត់្ណ ើយ នល្ ខាុពំ្រះករណុា ណព្ពាះជាមនសុសពាលណរក    

ណាស់ ជាមនសុស្ណងាងណរកណាស់ ជាមនសុសមិន ល្ សណរក 

ណាស់ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន ខាុពំ្រះករណុា ឯណាាតនណពាល 

 



-26- 
 

ណ ើយនល្ ពាកាត្ិះណដៀលព្រះរត្នព្ត្័យាង៉ា ងណនះ សលមណលាកមាា ស់ 

ណមតាត ណព្ាតសអត់្នល្ ណធសេឺណសីកតីខុស ដល់ខាុពំ្រះករណុាជាអនក 

មានណធសខុសណនាះ ខាុពំ្រះករណុា េបបីសព្ងមួ េឺថនឹងព្បព្រឹត្ត 

យតាលអ ត្ណៅខ្ងមុខណទ្ៀត្ ។ 

 លះុសំដដងណធសដលណីនះរ ួី ណ ើយ ព្ត្ល្ យតាព្រះថ្ព្ត្សរេេមន៍ និង 

សីលជាងមណីទ្ៀត្ ។ ណបើហាមព្ាតមណ ើយ មិនលះបងទ់្ិដាកណនាះណចាលណទ្ 

េបបីយតាសឹកណីញ ។  

 ណបើសាមណេរមានណធសខុសកនុងនាសនងគាៈទ្ី ៩ ព្ត្ល្ ព្រះឧបតាយ៍ 

ឬ អាចារា សំដដងណធសអំរីមិចាឆ ទ្ិដាកព្ាតប់សាមណេរណនាះ ណ ើយហាម

ព្ាតមយតាលះបងទ់្ិដាកណនាះណីញ ។ ណបើសាមណេរណនាះលះបងណ់ ើយេបបី

ោក់ទ្េឌ កមមរ ួី យតាសំដដងណធសកនុងកណាត លតនំុសំងឃថាៈ 

 អឆិចន្យា មំ ភន្តេ អឆិចគមា យ្យថាព្វលំ 

 យ្យថាមុឡ្ហ  ំ យ្យថាអកុលសំ ន្យាហំ ភន្តេ 

 ឯវំ អោសិ តសស ន្ម អឆិចយំ្យ អឆិចយ្យន្តា 

 បដគិគណហ ថ អាយ្យតិ សំវន្រយ្យាមិ ។ 

  បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ី ណំរើន ណធសេឺណសីកតីខុសព្បព្រឹត្តកនលង 

ព្េបសងកត់្ណ ើយ នល្ ខាុពំ្រះករណុា ណព្ពាះជាមនសុសពាលណរក 

ណាស់ ជាមនសុស្ណងាងណរកណាស់ ជាមនសុសមិន ល្ សណរក 
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ណាស់ បរិព្ត្ណលាកមាា ស់ដ៏ីំណរើន ខាុំព្រះករណុា ឯណាជា 

មនុសសណឃើញខុសាង៉ា ងណនះ សលមណលាកមាា ស់ ណមតាត ណព្ាតសអត់្  

នល្ ណធស េឺណសីកតីខុសដល់ខាុពំ្រះករណុា ជាអនកមានណធសខុស 

ណនាះ ខាុពំ្រះករណុាេបបីសព្ងមួ េឺថនឹងព្បព្រឹត្តយតាលអ ត្ណៅខ្ង 

មុខណទ្ៀត្ ។ 

 លះុសំដដងណធសដលណីនះណ ើយ ព្ត្ល្ យតាសរេេមន៍ និងសីលជាងម ី ។ 

ណបើហាមណ ើយ ណ៊ដត្មិនលះបង ់េបបីយតាសាមណេរណនាះសឹកណីញ ។ 

 ណបើសាមណេរកាន់យកណោយ្កបរតិ្ខុសចាករទុ្ធ្ីនាធិបាយ ភកិខុ

ធំងឡាយទ្លនាម នមិនសាត ប់ សាមណេរណនាះមិនណ ម្ ះថ ដល់ាតម តកកណទ្

ដត្ថព្រះឧបតាយ៍ ឬ អាចារា ព្ត្ល្ ណធាើកេឌ កនាសនា េឺយតាសឹកណីញ 

ណបើមានព្ាតថន នឹងបួស្កញ េបបីអបណលាកន៍ព្ាតប់សងឃណ ើយ យតាបួសីុះ។  

 ណបើសាមណេរមានណធសខុសកនុងនាសនងគាៈទ្ី ១០ ព្រះឧបតាយ៍ឬ 

អាចារា ែសឹកសាមណេរណនាះណីញ ណបើទ្ុកជាមានព្ាតថន នឹងបួស្កញក៏មិន 

ព្ត្ល្ បបួំសណទ្ៀត្ណទ្ ។ ដត្សិកាខ បទ្ ១០ ណនះ កនងុកាលឥ ូ្ណនះ មិន 

មានណទ្ ណព្ពាះមិនមានភិកខុនី ។  

 សរបុណសីកតីមក កិីាដដលយតាសាមណេរ្កនាសណនាះមាន ៣ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- សំវាសន្ទសន្ទ ្កនាសទ្ីកដនលងខ្នាតនណ៊ជាមួយ

សងឃ ឬព្ត្ល្ ងយយតាែតុ្រីទ្ីកដនលងរបស់សងឃ ។ 
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 ២- លិង្គន្ទសន្ទ ្កនាសចាកណភទ្ េយឺតាសឹកណីញ  

 ៣- ទណឌ កមមាសន្ទសន្ទ ្កនាសណោយព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម មាន 

មិនយតាណដកណ៊រមួនឹងភិកខុអស់រីរបីម ព្ត្ីជាណដើម ។  

 

 

ណសកាិយវតត 
 ្ត្តដដលសាមណេរេបបីសិកាណៅថ ន្សកខិយ្យវតេៗ ណនាះចាត់្ 

ជា ៤ រកួេឺាៈ រកួទ្ ី ១ ណ ម្ ះ សារបូ, រកួទ្ី ២ ណ ម្ ះ ន្ោេត- 

បបដសំិយុ្យតេ, រកួទ្ី ៣ ណ ម្ ះ ធមមណទ្សនាបដកសំយុត្ត, រកួ 

ទ្ី ៤ ណ ម្ ះ បកិណណ ក ។ 

សារបូទ ី១ មាន ២៦ គឺ 
 ១- បរមិណឌ លតិវាសត សាមណេរេបបីសិកាថ អញ 

នឹងណសលៀកយតាជាបរមិេឌ ល េឺខ្ងណព្កាម ព្េបកាលតងគង់ី ុះណៅ 

៨ ធារាន ប់ ខ្ងណលើបិទ្មេឌ លែាតឹ្ ខ្ងមុខ-ណព្កាយព្ត្ឹមណសមើោន  ។  

 ២- បរមិណឌ លបារបូត សាមណេរេបបីសិកាថ អញ

នឹងព្េងីីររយតាជាមេឌ ល េឺខ្ងណព្កាមណខើីណ ើងណលើសបង ់ ៤ ធារាន ប់ 

ខ្ងណលើបិទ្ាំតងដកងថ្ដខ្ងណវាយតាណរៀបរយមិនយតារយីករាងក ។  

 ៣- សុបបដឆិិកន្ន្ទា  អតេរឃន្រ គមត សាមណេរេបប ី

សិកាថ អញនឹងបិទ្ាតំងកាយយតាលអ ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។  
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 ៤- សុបបដឆិិកន្ន្ទា  អតេរឃន្រ តិសីទតៈ សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញបិទ្ាំតងកាយយតាលអ អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ៥- សុសំវនុ្តា អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងសព្ងមួព្បយ័ត្នណោយលអ េឺមិនាតនរលាស់ថ្ដ         

ណតើង ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ៦- សុសំវនុ្តា អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងសព្ងមួព្បយ័ត្នណោយលអ េឺមិនាតនរលាស់ថ្ដ         

ណតើង អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។ 

 ៧- ឱកខិតេឆិកខ យ អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងសំ ឹងខ្ងណព្កាម េឺព្កណ កណមើលព្បមាេមួយតរួ 

នឹម ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ៨- ឱកខិតេឆិកខ យ អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងសំ ឹងខ្ងណព្កាម េឺព្កណ កណមើលព្បមាេ

មួយតរួនឹម អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ៩- ត ឧកខិតេកាយ្យ អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនណសើយីី្រលាត់្កណងខើញ ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ។  

 ១០- ត ឧកខិតេកាយ្យ អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនណសើយីី្រលាត់្កណងខើញ អងគុយកនុងីណនាល ះែទះ។ 
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 ១១- ត ឧេឈគគិកាយ្យ អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនណសើីខ្ល ំង ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ១២- ត ឧេឈគគិកាយ្យ អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនណសើីខ្ល ំង អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ១៣- អបបសន្ទាា  អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងនិាងយសំណ ងត្ិីៗ ណដើរណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ១៤-  អបបសន្ទាា  អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ

េបបីសិកាថ អញនឹងនិាងយសំណ ងត្ិីៗ អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។ 

 ១៥- ត កាយ្យបបចាលកំ អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនព្េដលងកាយ ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ១៦- ត កាយ្យបបចាលកំ អតេរឃន្រ តិសីទត សាម- 

ណេរ េបបីសិកាថ អញនឹងមិនព្េដលងកាយ អងគុយណ៊កនុង           

ីណនាល ះែទះ ។  

 ១៧- ត ព្វហុបបចាលកំ អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនបងណ់ាតយ ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។ 

 ១៨- ត ព្វហុបបចាលកំ អតេរឃន្រ តិសីទត សាម-

ណេរ េបបីសិកាថ អញនឹងមិនណាងលថ្ដ អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។ 

 



-31- 
 

 ១៩- ត សីសបបចាលកំ អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនអព្ងនួកាល ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។ 

 ២០- ត សីសបបចាលកំ អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនអព្ងនួកាល អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ២១- ត ខមភកន្តា អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនសទឹមីណងកះ ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ២២- ត ខមភកន្តា អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនសទឹមីណងកះ អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ២៣- ត ឱគុណា ិ ន្តា អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនទ្ទ្លរកាល ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ២៤- ត ឱគុណា ិ ន្តា អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនទ្ទ្លរកាល អងគុយណ៊កនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ២៥- ត ឧកក យដកិាយ្យ អតេរឃន្រ គមត សាមណេរ

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនីណំអើត្ណតើង ណដើរណៅកនុងីណនាល ះែទះ ។  

 ២៦- ត បលលតាិកាយ្យ អតេរឃន្រ តិសីទត សាមណេរ         

េបបីសិកាថ អញនឹងមិនព្ត្ណាតមកាលតងគង់ អងគុយណ៊កនុង 

ីណនាល ះែទះ ។ 
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ណោជនបបដិសុំយតុតទី ២ មាន ៣០ គឺៈ 
 ១- សកកឆិចំ បិណឌ បាតបបដគិគហណ សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងទ្ទ្ួលបិេឌ ាតត្ណោយណោររ េឺមិនណធាើអាការ 

ដលី ជាចាក់ណចាល ។  

 ២- បតេសញ្ាី  បិណឌ បាតបបដគិគហណ សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងសំោល់ដត្កនុងាតព្ត្ ទ្ទ្ួលបិេឌ ាតត្ េ ឺ

មិនាតនព្កណ កណមើលណៅទ្ីដថ្ទ្ៗ ។  

 ៣- សមសូបកបិណឌ បាតបបដគិគហណ សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងទ្ទ្ួលបិេឌ ាតត្យតាមានសមលណសមើោន  ។  

 ៤- សមតិតេិកបិណឌ បាតបបដគិគហណ សាមណេរ

េបបីសិកាថ អញនឹងទ្ទ្ួលបិេឌ ាតត្ណសមើដត្ព្ត្ឹមមាត់្ាតព្ត្ ។  

 ៥- សកក ឆិចំ  បិណឌ បាតភុញ្ជ ត  សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងបរណិភាេីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ណោយណោររ េឺមិនណធាើអាការ 

ដលី ជា មិនីងប់រណិភាេ ។  

 ៦- បតេសញ្ាី  បិណឌ បាតភុញ្ជ ត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញនឹងសំោល់ដត្កនុងាតព្ត្ បរណិភាេីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ េឺ

មិនាតនព្កណ កណមើលណៅទ្ីដថ្ទ្ៗ ។  

 ៧- សបទាតបិណឌ បាតភុញ្ជ ត សាមណេរ  
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េបបីសិកាថ អញនឹងបរណិភាេីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ វាីយតាណសមើ េឺមិនាតនកកាយ 

រ លងខលងកណាត ល ។ 

 ៨-  សមសូបកបិណឌ បាតភុញ្ជ ត  សាមណេរ  

េបបីសិកាថ អញនឹងបរណិភាេីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្មានសមលណសមើោន  ។  

 ៩- ត ថបិូកន្តា ឱមទាិតាា  បិណឌ បាតភុញ្ជ ត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនាតនព្ីមីុះអំរីករំលលាតយ 

ណ ើយបរណិភាេនល្ ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ ។  

 ១០- ត សូបំ វា ព្្ញ្ជ តំ វា ឱទន្តត បដចិាក ទត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនកកាយាតយលបុសមល ឬ មាូប

ណព្កៀម ណដើមបីនឹងយតាធយកណេយតាណព្ីើន ។  

 ១១- ត សូបំ វា ព្្ញ្ជ តំ វា ឱទតំ វា អគិោន្ន្ទ     

អតេន្ន្ទ អតាា យ្យ វិញ្ញា ន្បតាា  ភុញ្ជ ត សាមណេរ 

េបបីសិកាថ អញមិនមានតងំ ឺ នឹងមិនសំុសមល ឬមាូបណព្កៀម ឬ ាតយ 

ណដើមបីខលួនណ ើយបរណិភាេ ។  

 ១២- ត ឧេាតសញ្ាី  បន្រសំ បតេឱន្ោកត 

សាមណេរ េបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំោល់េិត្ណលើកណធស សមលឹង

ណមើលាតព្ត្ សាមណេរដថ្ទ្ ។  

 ១៣- ន្ទតិមហតេកវឡ្ករណ សាមណេរេបបីសិកា 
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ថ អញនឹងមិនណធាើរំនលត្ាតយយតាធ ួំសព្បមាេ ។ 

 ១៤- ត កវឡាវន្ឆិកទកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបី 

សិកាថ អញនឹងមិនបរណិភាេខ្ំកាត់្រំនលត្ាតយមួយកណំាត់្មតង ។  

 ១៥- បរមិណឌ លអាន្ោបករណ សាមណេរេបបី

សិកាថ អញនឹងណធាើអំនលត្ាតយយតាជាបរមិេឌ ល េឺយតាមលល ។  

 ១៦- ត អន្ទហន្ត កវន្ឡ្ មុខទាា រវិវរណ 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញកាលណបើរំនលត្ាតយ មិនធន់ដល់មាត់្ 

នឹងមិនហាមាត់្ចាំ ។ 

 ១៧- ត ភុញ្ជ មាន្ន្ទ សព្ាំ ហតាំ  មុន្ខ បកខិបត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញកាលបរណិភាេនឹងមិនញាត់្ព្មាមថ្ដធំង 

អស់កនុងមាត់្ ។ 

 ១៨- ត សកវន្ឡ្ត មុន្ខតព្ាហរណ សាមណេរ

េបបីសិកាថ អញនឹងមិននិាងយធំងណភាតនកនុងមាត់្ ។  

 ១៩- ត បិណឌ យន្កខបកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ

អញនឹងមិនបរណិភាេណាតះដុាំតយ ដុពំ្ត្ី ដុសំាី់ជាណដើម ីលលកនុងមាត់្ ។  

 ២០- ត អវគណឌ ការកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ

អញនឹងមិនបរណិភាេ ណបៀមរំនលត្ាតយយតាទ្ុលថព ល់ណ ើងដលី ជាសាា  ។   
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 ២១- ត ហតាតិទាតូកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ

អញនឹងមិនបរណិភាេរលាស់ថ្ដបណេតើ រ ។  

 ២២- ត សិតាា វការកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ

អញនឹងមិនបរណិភាេាតយ យតាណម យម យព្ោប់ាតយ ។  

 ២៣- ត េិវាហ តិចាក រកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ

អញនឹងមិនបរណិភាេយតាឮែាប់ ៗ ។ 

 ២៤- ត ឆិបុឆិបុការកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ 

អញនឹងមិនបរណិភាេយតាឮែាប់ៗ ។  

 ២៥- ត សុរសុុរកុារកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ 

អញនឹងមិនបរណិភាេ ុត្ទ្ឹកសមលជាណដើម យតាឮព្េលកៗ ។ 

 ២៦- ត ហតាតិន្លលហកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ 

អញនឹងមិនបរណិភាេលទិ្ធថ្ដ ។  

 ២៧- ត បតេតិន្លលហកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ 

អញនឹងមិនបរណិភាេលទិ្ធាតព្ត្ ។ 

 ២៨- ត ឱដ ាតិន្លលហកភុញ្ជ ត សាមណេរេបបីសិកាថ 

អញនឹងមិនបរណិភាេលទិ្ធបបលរមាត់្ ។  

 ២៩- ត សាមិន្សត ហន្តាត បាតីយ្យថាលកបបដគិគ-    

ហណ សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនទ្ទ្ួលភាតន៍ទ្ឹក 
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ណោយថ្ដព្បឡាក់អាមិស ។ 

 ៣០- ត សសិតាកំ បតេន្ធាវតំ អតេរឃន្រ ឆទាត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនចាក់ទ្ឹក ដដលលាងាតព្ត្ 

កនុងីណនាល ះែទះធំងព្ោប់ាតយ ។ 

ធមមណទសនាបដសិុំយតុតទី ៣ មាន ១៦ គឺៈ 
 ១- ត ឆតេបាណិសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺមានវព្ត្កនុងថ្ដ ។  

 ២- ត ទណឌ បាណិសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺមានណវើព្ីត់្កនុងថ្ដ ។  

 ៣- ត សតាបាណិសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺមានណព្េឿងសស្ត្សាត កនុងថ្ដ ។ 

 ៤- ត អាវធុបាណិសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺមានអា្ធុកនុងថ្ដ ។  

 ៥- ត បាទកុារឡូ្ហ សស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 
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សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺពាក់ព្ទ្នាប់ណតើងណវើ  ឬព្ទ្នាប់ណតើងណៅម ជាណដើម ។ 

 ៦- ត ឧបាហន្ទរឡូ្ហ សស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺពាក់ដសបកណតើង ។  

 ៧- ត យាតគតសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺណ៊ណលើាងន មានរងជាណដើម ។  

 ៨- ត សយ្យគតសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺណ៊ណលើទ្ីដណំេក ។  

 ៩- ត បលលតាិកាយ្យ តិសិតាសស អគិោតសស 

ធមមាសន្ទសត សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ដល់

មនសុសោម នតងំ ឺព្ត្ណាតមកាលតងគង ់។  

 ១០- ត ន្វឋិតសីសសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺតតួ្វន ួត្កាល ។ 

 ១១- ត ឱគណុា ិ តសីសសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត  
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សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំទឺ្ទ្លរកាល ។  

 ១២- ត ឆមាយំ្យ តិសីទិតាា  អាសន្ត តិសិតាសស 

អគិោតសស ធមមាសន្ទសត សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹង 

មិនអងគុយណលើដែនដ ី សំដដងធម៌ដល់មនសុសោម នតងំ ឺ អងគុយណលើ 

អាសនាៈ មានកណនទលជាណដើម ។  

 ១៣- ត តីន្ឆិ អាសន្ត តិសីទិតាា  ឧន្ឆិច អាសន្ត 

តិសិតាសស  អគិោតសស ធមមាសន្ទសត សាមណេរេបបីសិកា             

ថ អញនឹងមិនអងគុយណលើអាសនាៈធប សំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន 

តងំ ឺអងគុយណលើអាសនាៈខពស់ ។ 

 ១៤- ត ឋិន្តា តិសិតាសស អគិោតសស ធមមាសន្ទសត 

សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនវរសំដដងធម៌ ដល់មនសុសោម ន

តងំដឺដលអងគុយ ។  

 ១៥- ត បឆិកន្តា គឆិកន្ន្ទេ  បូរន្តា គឆិកតេសស អគិោត-    

សស ធមមាសន្ទសត សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនណដើរ 

អំរីខ្ងណព្កាយ សំដដងធម៌ដល់មនសុសោម នតងំ ឺណដើររីខ្ងមុខ ។  

 ១៦- ត ឧបបន្ថត គឆិកន្ន្ទេ  បន្ថត គឆិកតេសស អគិ-

ោតសស ធមមាសន្ទសត សាមណេរេបបីសិកាថ អញនឹងមិនណដើរ

ណព្ៅែលូ្ សំដដងធម៌ដល់មនសុសោម នតងំ ឺណដើរកនុងែលូ្ ។  
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បកិេណ កទ ី៤ មាន ៣ គៈឺ 
 ១- ត ឋិន្តា អគិោន្ន្ទ ឧចាច រ ំ វា បសាវំ វា          

ករណ សាមណេរេបបីសិកាថ អញោម នតងំនឺឹងមិនវរបណនាទ  

ឧចាា រាៈឬបសា្ាៈ ។  

 ២- ត ហរនិ្ត អគិោន្ន្ទ ឧចាច រ ំ វា បសាវំ វា          

ន្ខឡ្ ំ វា ករណ សាមណេរេបបីសិកាថ អញោម នតងំ ឺ

នឹងមិនបណនាទ ឧចាា រាៈ បសា្ាៈ ឬ ណសាត ះទ្ឹកមាត់្ោក់ណលើភលត្ោម េឺណដើម

ណវើឬេុមពណៅម  ។ 

 ៣- ត ឧទន្ក អគិោន្ន្ទ ឧចាច រ ំ វា បសាវំ វា           

ន្ខឡ្ ំ វា ករណ សាមណេរេបបីសិកាថ អញោម នតងំ ឺ

នឹងមិនបណនាទ ឧចាា រាៈ បសា្ាៈ ឬ ណសាត ះទ្ឹកមាត់្ោក់ណលើទ្ឹក ដដលមិន 

េួរនឹងណធាើដលណចាន ះាតន ។  
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ណលាកវជាសកិ្ខា បទ 
មាន ៤៩ សកិ្ខា បទ 

 ១- សុកកវិសដា ិ សាមណេរដកលងណធាើយតាទ្ឹកអសុីិកណំរើកឃាល ត្

ចាកទ្ី ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ២- កាយ្យសំសគគៈ សាមណេរមានត្ណព្មក ចាប់ពាល់ 

ព្ត្ល្ កាយស្ត្សតី ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ៣- ទដុ ាយលលវាចា សាមណេរមានត្ណព្មក និាងយពាកា

អាព្កក់ ដីីងស់្ត្សតី ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ៤- អតេកាមបារឆិិរយិា សាមណេរមានត្ណព្មក និាងយ

លបួងលងួណលាមស្ត្សតី យតាបណព្មើខលួនណោយកាម ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ៥- អមូលកៈ សាមណេរណព្កាធខឹងនឹងភិកខុដថ្ទ្ ណ ើយ 

ដកលងណចាទ្ណោយអាបត្តិាតម តកក ណោយមិនមានមលល ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ៦- អញ្ា ោគិយ្យៈ សាមណេរណព្កាធខឹងនឹងភិកខុដថ្ទ្ 

ណ ើយដកលងរកណលស មានជាត្ិជាណដើម មកណចាទ្ណោយអាបត្តិាតម តកក 

ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៧- សង្ឃន្ភទៈ សាមណេររាាងមបដំបកសងឃ យតាដបកោន  

ភិកខុឯណទ្ៀត្ហាមឃាត់្មិនសាត ប់ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ៨- ន្ភទាតវុតេកៈ សាមណេរព្បព្រឹត្តតាម សាមណេរដដល 
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បដំបកសងឃណនាះ ភិកខុឯណទ្ៀត្ហាមឃាត់្មិនសាត ប់ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៩- ទពុ្ ាឆិជាតិកៈ សាមណេរមានជាត្ិ ជាអនករបឹងរងឹរ លស

ព្បណៅព្ក ភិកខុឯណទ្ៀត្ហាមឃាត់្មិនសាត ប់ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ១០- កុលទសូកៈ សាមណេរព្ទ្ុសតព្ត្កលលេឺសាមណេរ

ដដលព្បីុបព្បដីង ផ្លគ ប់េុេព្េ ស  សងឃាតនបណេត ញណីញ 

អំរី្ត្ត ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ១១- ឆីិវរាឆិកិតាតៈ សាមណេរាតនយតាីី្រដល់សាមណេរ

ឯណទ្ៀត្ ណ ើយដល់ណព្កាធខឹងក៏ណៅដណេតើ មយក្កញ ណោយខលួនឯងកត ី

ណព្បើណេយតាណៅដណេតើ មយក្កញកតី ាតនមក ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ១២- បរណិតៈ សាមណេរដងឹថ លាភដដលធយកណេ 

បំរងុនឹងព្បណេនដល់សងឃ ណ ើយបណង្ហអ នសងឃលាភណនាះ មក 

ណដើមបីខលួន្កញ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ១៣- មុសាវាទៈ សាមណេរណពាលពាកាកុ ក ព្ត្ល្     

នាសនងគាៈ ។ 

 ១៤- ឱមសវាទៈ សាមណេរណតរព្បណទ្ស ឬ ណពាលពាកា

ចាក់ណោត្សាមណេរែងោន  ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ១៥- ន្បសុញ្ា ៈ សាមណេរនិាងយញុះញងស់ាមណេរែងោន  

ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  
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 ១៦- ទដុ ាយោល ន្រាឆិតៈ សាមណេរព្ាតប់អាបត្តិអាព្កក់ (េឺ 

អាបត្តិសងាទ្ិណសស) របស់ភិកខុដថ្ទ្ ដល់សាមណេរែងោន  ព្ត្ល្

ទ្េឌ កមម ។ 

 ១៧- អញ្ា វាទកៈ សាមណេរព្បព្រឹត្តអនាចារ សងឃាតន

ណៅខលួនមកសាកសួរ ដកលងនិាងយព្ត្ ប់ព្ត្ ិនកតី ណសៃៀមមិន 

និាងយកតី ណបើសងឃាតនសលព្ត្ព្បកាសណសីកតីណនាះីប់ ណ៊ដត្ណធាើ 

ដលណីនះណទ្ៀត្ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ១៨- ឧេាបតកៈ សាមណេរណពាលត្ិះណដៀល ភិកខឯុណទ្ៀត្ 

ដដលសងឃសមមត្ិយតាជាអនកណធាើការសងឃ មានព្កាលអាសនាៈ និង 

ដីកលាភជាណដើម ណបើភិកខុណនាះណធាើការសងឃណោយព្បថ្រ សាមណេរ 

អនកត្ិះណដៀលណនាះ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ១៩- អតបុបខេជៈ សាមណេរដងឹថ កុដកជារបស់សងឃ 

មានភិកខុ លីលណៅណ៊មុនណ ើយ ដកលងយកសំរត់្ណៅព្កាលណដក 

ណ ើយាតនអងគុយ ឬ ណដកណព្តៀត្ណបៀត្កនុងទ្ីណនាះ ណដើមបីនឹងយតាភិកខុ 

ដដលណ៊មុនណនាះ មានណសកតីីណងអៀត្ីងអល់ទ្ុញធល់ីតិ្ត ណ ើយ 

នឹងណីៀសណីញណៅ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ២០- តិកឌ្ឍតៈ សាមណេរណព្កាធខឹងនឹងភិកខុឯណទ្ៀត្ ណ ើយ 

ណៅចាប់អលសណភើីកស្ត្នាត ក់ ណដញភិកខុណនាះយតាណីញចាកកុដកជារបស់ 
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សងឃ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ២១- អាមិសៈ សាមណេរណពាលត្ិះណដៀល ភិកខឯុណទ្ៀត្ថ 

ព្បណៅភិកខុនី ណព្ពាះអាព្ស័យលាភសកាក រាៈ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ២២- ទតិុយ្យបបវារណា សាមណេរដងឹថ ភិកខុ ឬ សាម-

ណេរឯណទ្ៀត្ ហាមណភាតនដលណចាន ះណ ើយ េិត្នឹងណលើកណធសភិកខុ 

ឬ សាមណេរណនាះ ៗ ណ ើយដកលងយកខ្ទ្នីយណភាតនីាងហារ 

ដដលមិនដមនជាភិកខុវឺ ឬ មិនាតនណធាើ្កន័យមម ណៅអងារ ឬ 

បងខភំិកខុសាមណេរណនាះ ៗ យតាឆាន់ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ២៣- ឧន្យ្យាេតៈ សាមណេរបបួលភិកខុ ឬ សាមណេរ 

ឯណទ្ៀត្ណៅបិេឌ ាតត្ជាមួយោន  េិត្នឹងព្បព្រឹត្តអនាចារ ណ ើយ  

បណេត ញភិកខុ ឬ សាមណេរណនាះ យតាព្ត្ ប់មក្កញ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ២៤- បឋមរន្ហាតិសេជៈ សាមណេរអងគុយ ឬ ណដកកនុងទ្ ី

កាំំតងដភនក ដត្រីរនាក់នឹងស្ត្សតី មិនមានមនសុសព្បុសណ៊ជាមួយែង 

ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ២៥- ទតិុយ្យរន្ហាតិសេជៈ សាមណេរអងគុយ ឬ ណដកកនុងទ្ី

កាំំតងព្ត្ណីៀករីរនាក់នឹងស្ត្សតី ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ២៦- ឧយ្យ្យតេៈ សាមណេរណៅណមើលកងទ្័រ ដដលណេណលើក 

ណៅណដើមបីីាំងោន  ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ណ្ៀរដលងដត្មានណ ត្ុ េឺមាន 
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ញាត្ិវឺណ៊កនុងទ្ីណនាះ ។ 

 ២៧- សុរាបាតៈ សាមណេរែកឹសុម  ព្ត្ល្ នាសនងគាៈ ។  

 ២៨- អង្គយលិបន្ដ្ឋទកៈ សាមណេរយកព្មាមថ្ដចាក់ភិកខុ 

ឬ សាមណេរែងោន  ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ២៩- ហាសធមមាសៈ សាមណេរដ លទ្ឹកណលង ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម។  

 ៣០- អន្ទទរយិ្យៈ សាមណេរសំដដងណសីកតីមិនណអើណរើនឹង 

្កន័យ ឬនឹងបុេគលអនកសំដដង្កន័យ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ៣១- ភិសាបតៈ សាមណេររញ្ជា ក់ ឬ លងបនាល ីភិកខុ ឬ 

សាមណេរែងោន  ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ៣២- អបតិធាតៈ សាមណេរលាក់បរកិាខ រ ៥ ាង៉ា ង េ ឺាតព្ត្    

១, ីី្រ ១, បរំងម់ាុល ១, ្ត្តរនធី ណងកះ ១, និសីទ្នាៈ ១, បរកិាខ រណា 

មួយ ជារបស់ភិកខុ ឬ សាមណេរឯណទ្ៀត្ ណោយមានបេំងនឹង 

ណសើីណលង ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

 ៣៣- សញ្ចិ ឆិចបាណៈ សាមណេរដកលងសមាល ប់សត្ាត្ិរចាឆ ន 

ព្ត្ល្ នាសនងគាៈ ។  

 ៣៤- សបាណកៈ សាមណេរដងឹថ ទ្ឹកមានសត្ារស់

ណ ើយបរណិភាេនល្ ទ្ឹកណនាះ េឺ ែកឹ ងលត្ លាងងណដ - ណតើង ឬ លាង 

ភាតន៍ជាណដើម ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  
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 ៣៥- ឧន្កាក ដតៈ សាមណេរដងឹថ អធិករេ៍ណាមួយ 

ដដលសងឃាតនរមាៃ ប់ ណោយសមងាៈ ៧ ាង៉ា ង ឯណាមួយ 

ណោយព្ត្ឹមព្ត្ល្ តាមធម៌ណព្សីណ ើយ មកណសើណរើណសីកតីណនាះជាងមណីទ្ៀត្ 

ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៣៦- ទដុ ាយលលបបដចិាក ទតៈ សាមណេរដងឹថ ភិកខឯុណទ្ៀត្ 

ព្ត្ល្ ទ្ុដាុលាល បត្តិ េឺអាបត្តិសងាទ្ិណសស ណ ើយតយួបិទ្ាំតងអាបត្តិណនាះ 

ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៣៧- អរដិ ាៈ សាមណេរព្បកាន់ទ្ិដាកាតប េឺមានណសីកតីណឃើញ 

ខុសចាកធម៌្កន័យ ដដលព្រះសមាម សមពុទ្ធព្ទ្ង់សំដដងណ ើយ ភិកខុ 

ឯណទ្ៀត្ ណពាលហាមព្ាតមមិនសាត ប់ កាលណបើសងឃាតនសលព្ត្សម- 

នភុាសនកមមីប់អនសុា្នា ជាេព្មប់បីដងណ ើយ ណ៊ដត្មិនសាត ប់ 

ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៣៨- កណឌ កៈ សាមណេរដងឹថ សាមណេរឯណទ្ៀត្ដដល 

ភិកខុដថ្ទ្ យតា្កនាសណ ើយ ណព្ពាះណធសដដលណឃើញខុសចាកធម៌ 

្កន័យ ដដលព្រះសមាម សមពុទ្ធព្ទ្ងសំ់ដដង ណ ើយព្បណលាមសាម- 

ណេរណនាះមក យតាបណព្មើខលួនកតី រមួបរណិភាេកតី យតាណដកណ៊កនុងទ្ីព្បក់ 

ទ្ីាំតង ជាមួយោន កតី ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៣៩- សហធមមាសិកៈ សាមណេរព្បព្រឹត្តអនាចារ កាលណបើ 
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ភិកខុដថ្ទ្និាងយោស់ណត្ឿន ក៏និាងយព្បដកកព្បណំាងថ ខាុំព្រះ- 

ករណុា មិនធន់សិកាសិកាខ បទ្ណនះណទ្ ចំាខាុំព្រះករណុា សួរណលាក 

អនក ល្ ស អនកណីះដឹង អនកព្ទ្ព្ទ្ង់្កន័យសិន ណពាលពាកាដលណីនះ 

ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤០- វិន្លខតៈ កាលណបើភិកខ ុ ឬ សាមណេរឯណទ្ៀត្ ករំងុ 

ទ្ណនទញ្កន័យ សាមណេរដកលងនិាងយបនទី ់បង្ហអ ក់ យតាណេណកើត្ណសីកតី

ម យមាយរសាយចាកណសីកតីរាាងមណនាះ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤១- ន្មាហតៈ សាមណេរព្ត្ល្ ណធសទ្េឌ កមម ណ ើយដកលង 

និាងយថ ខាុពំ្រះករណុាណទ្ើបនឹងដងឹ កនុងកាលអមាញ់មិញណនះ 

ឯងថ ណសីកតីណនះមានកនុង្កន័យ ណបើភិកខុ ឬ សាមណេរដថ្ទ្ដងឹថ

សាមណេរណនាះធារាល ប់ដងឹមកណ ើយ ដដលណពាលដលណចាន ះណនាះ េឺ 

ណពាលណោយដកលងណរើណធាើជាមិនដងឹណៅណទ្ សងឃេបបីសលព្ត្ព្បកាស 

ណមាហាណម បនកមម កាលណបើសលព្ត្ីប់ណ ើយ ណ៊ដត្ដកលងណធាើជា 

មិនដងឹ ដលណចាន ះណទ្ៀត្ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤២- បហារទាតៈ សាមណេរណព្កាធខឹងនឹងភិកខុ ឬ 

សាមណេរឯណទ្ៀត្ ណ ើយព្បហារភិកខ ុ ឬ សាមណេរណនាះ ណោយ 

បហារធន មានទ្ះត្ប់ ោល់ ធត់្ ធារាក់ ជាណដើម ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤៣- តលសតេិកៈ សាមណេរណព្កាធខឹងនឹងភិកខ ុឬ សាម- 
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ណេរឯណទ្ៀត្ ណ ើយង្ហរថ្ដណ ើងតនល ដលីជាព្បហារនល្ ភិកខុ ឬ 

សាមណេរណនាះ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤៤- អមូលកៈ សាមណេរណចាទ្ភិកខុឯណទ្ៀត្ណោយអាបត្ត ិ

សងាទ្ិណសស ណោយមិនមានមលល េឺថមិនាតនរណងកៀសណសាះ 

ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤៥- សញ្ចិ ឆិចៈ សាមណេរដកលងបងកណ ត្ុយតាណសីកតីរណងកៀស 

សងស័យព្រយួីិត្ត ណកើត្ណ ើងដល់ភិកខុ ឬ សាមណេរឯណទ្ៀត្ សលមបី 

មួយព្សបក់ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤៦- ឧបសសយតិ កាលណបើភិកខុ ឬ សាមណេរ ករំងុ្កវាទ្ 

ធស់ដទ្ងោន  សាមណេរណៅលបចាសំាត ប់ណោយេិត្ថ ភិកខុ ឬ 

សាមណេរណនាះណពាលពាកាណា អញនឹងសាត ប់ពាកាណនាះ ណ ើយ 

ព្ាតថន ណចាទ្ណលើកណធសែង ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤៧- កមមាសបបដពិ្វហតៈ សាមណេរាតនយតាវនទាៈ េឺណសីកត ី

ព្ាតថន ព្រមថ យតាសងឃកមមព្បកបណោយធម៌ ណ ើយមកខ្ងណព្កាយ 

ព្ត្ ប់ណពាលត្ិះណដៀលសងឃ ដដលណធាើសងឃកមមណនាះ្កញ ព្ត្ល្       

ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤៨- ឆតាំ អទតាា  គមតៈ កាលណបើសងឃករំងុព្បតុោំន រមាៃ ប់

អធិករេ៍ ឬ ក៏ណពាលទ្លនាម ន្កន័យព្ត្ងខ់ណាមួយ សងឃណធាើការណនះ 
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ណ៊មិនធន់ណ ើយណព្សី សាមណេរមិនយតាវនទាៈ ណ ើយណីៀសណីញ 

ណៅ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។ 

 ៤៩- បរណិាមតៈ សាមណេរដងឹថ លាភដដលធយកណេ 

បរំងុនឹងព្បណេនដល់សងឃ ណ ើយបណង្ហអ នលាភណនាះ មកណដើមបីបុេគល

្កញ ព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

( ដករីណលាក្តាសិកាខ បទ្ ) 
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វិនយបបញ្ញតត ិ

 ីាប់ជារទុ្ធបបណ្េី ដដលតាងំទ្ុកណដើមបណីរៀបីពំ្េប់ព្េងភកិខុសាម- 

ណេរ យតាមានសណាត ប់ធារាន ប់លអ ណៅថ្កន័យ ។ ្កនយ័ណនះ ណបើដព្បតាម 

រ លបស័រទថ “នាំណៅណោយ្កណសស” ណបើដព្បថតាមអត្ ថ “ធម៌សព្មាប់ 

ទ្លនាម ននល្ កាយនិងវាចា” ្កេគ ាៈថ កាយ្យវាចាន្យា វិន្តតិ 

ទន្មតីតិ វិតន្យា (ធន្មាមាស ) ។ ឬដព្បថ “ធម៌សព្មាប់ទ្លនាម ន” 

្កេគ ាៈថ វិន្តតិ ន្តន្ទតិ វិតន្យា (ធន្មាមាស ) ។ 

 កុលបុព្ត្ ចាកណីញរីព្ត្កលលណែសងៗ ីលលមកសំុបរាជាា ជាសាម- 

ណេរ នឹងឧបសមបធជាភិកខុ កនុងព្រះរទុ្ធសាសនាណនះ សុទ្ធសឹងមាន

អធាព្ស័យណែសងៗោន  ។ កាលណបើីលលមកកាន់ណភទ្ជាសាមណេរណ ើយ,

ណោយអំណាី្កន័យ, កុលបុព្ត្ធំងណនាះ ក៏ាតនជាបរាតកត្មានរណបៀប 

ដបបបទ្ដលី ោន  េួរជាទ្ីព្តះថល ថ្នតនធំងរងួ ។  

 ្កន័យណនះ ណលាកណព្បៀបដលី ណីស ឬអណមាះ សព្មាប់ព្កងផ្លក  េឺ

ណីស ឬអណមាះអាីនឹងរ លបរតឹ្ផ្លក  ដដលនាយមាលាការព្កងណ ើយ រុំយតា 

ខ្ា ត់្ខ្ា យណីញរីោន  ណព្ពាះថ្កន័យអាីនឹងរកាសងឃយតាតាំងណ៊ណោយ 

លអាតន ។ រមួណោលធម៌ ៣ ាង៉ា ងេឺាៈ បញ្ាត្តិ ១ អនញុ្ជា ត្ ១ អភិសមាចារ ១ 

ណៅថ វិត័យ្យ ។ 
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ព្បណោជនវ៍ិនយ័ ១០ ោ៉ា ង្ 
ព្រះបរមព្េលព្ទ្ងប់ញ្ាត្តិ្កន័យ 

ណព្ពាះព្ទ្ងយ់ល់ព្បណាងតន៍ ១០ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- សង្ឃសុដ ាយតាយ្យ ណដើមបីណសីកតីលអដល់សងឃ 

 ២- សង្ឃផាសុតាយ្យ ណដើមបីការព្សលួដល់សងឃ 

 ៣- ទមុមាសង្កតំូ ភិកខតំូ តិគគហាយ្យ ណដើមបីញាំញីរកួភិកខ ុ

ដដលព្ទ្ុសតសីល ។ 

 ៤- ន្បសោតំ ភិកខតំូ ផាសុវិហារាយ្យ ណដើមបីណ៊ជា 

សុខដល់រកួភិកខ ុដដលមានសីលជាទ្ីព្សឡាញ់ ។  

 ៥- ទិដ ាធមមាសិកាតំ អាសវាតំ សំវរាយ្យ ណដើមបីឃាត់្ 

នល្ អាស្ធម៌ធំងឡាយ កនងុបីាុបបនន ។  

 ៦- សមបរាយិ្យកាតំ អាសវាតំ បដឃិាតាយ្យ 

ណដើមបីឃាត់្នល្ អាស្ធម៌ធំងឡាយ កនុងបរណលាក ។ 

 ៧- អបបសន្ទា តំ បសាទាយ្យ ណដើមបីញុាំងរកួតន ដដល 

មិនធន់ព្តះថល យតាព្តះថល  ។ 

  ៨- បសន្ទា តំ ភិន្យ្យាោវាយ្យ ណដើមបីញុាំងរកួតន 

ដដលព្តះថល ណ ើយ យតារតឹ្ដត្ព្តះថល ណ ើង ។ 

 ៩- សទធសមមាសដ ាតិិយា ណដើមបញុីាំងព្រះសទ្ធមមយតាស ិត្ណស រ ។  
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 ១០- វិតយាតគុគហាយ្យ ណដើមបីអនណុព្ោះដល់ព្រះ្កន័យ ៤

ាង៉ា ង មានសំ្រ្កន័យជាណដើម ។  

អានិសង្ឃអាកព្ទព្ទង្់វនិ័យ ៥ ោ៉ា ង្ 
 ១- អតេន្ន្ទ សីលកខន្ន្ទធស  សុគុន្តាេ  ន្ហាតិ សុរកខិ ន្តា 

្កន័យធរភិកខុ មានសីលកខនធរបស់ខលួនព្េប់ព្េងលអណ ើយ រកាព្ត្ឹមព្ត្ល្

ណ ើយ េឺថមិនាតនព្ត្ល្ នល្ អាបត្តិ ត្លី  - ធ ំ។ 

 ២- កុកក យឆិចបបកតាតំ បដសិសរណំ ន្ហាតិ ្កន័យធរភកិខ ុ

នឹងាតនជាទ្ីរំនាក់កុលបុព្ត្ធំងឡាយ ដដលមានណសីកតីសងស័យ ។  

 ៣- វិសារន្ទា សង្ឃមន្េឈ ន្វាហរតិ ្កនយ័ធរភិកខ ុ

នឹងណកលៀ្កាល និាងយ្កន័យ កនុងកណាត លតនំុសំងឃ ។  

 ៤- បឆិចតេិ ន្ក សហធន្មមាសត សុតិគគហិតំ តិគគណាហ តិ 

្កន័យធរភិកខ ុ អាីនឹងសងកត់្សងកកនបុេគល ដដលជាសព្ត្ល្ កនុងសាសនា

ណោយធម៌ េឺពាកាព្បកបណោយណ ត្ុាតន ។  

 ៥- សទធសមមាសដ ាតិិយា បដបិន្ន្ទា  ន្ហាតិ ្កន័យធរភិកខ ុ

ាតនព្បត្ិបត្តិព្ត្ឹមព្ត្ល្ ណ ើយ ណដើមបីញុាំងព្រះសទ្ធមមយតាដកំល់ណ៊ាតន ។  
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អសុំវរៈ ឬ ណហតឱុ្យណកើតណទាស ៥ ោ៉ា ង្គឺៈ 
 ១- ទសុសលី្ៈ ភារថ្នបុេគលព្ទ្ុសតសីល ។  

 ២- អកតេិ  មិនណីះអត់្ធន់នឹងពាកាទ្លនាម ន ។  

 ៣- អញ្ញា ណៈ មិនសាគ ល់ណសីកតីបញ្ាត្តិ ។  

 ៤- មុដ ាសសតិ ណភលីសាម រត្ី ។  

 ៥- ន្កាសេជៈ ភារខាិលព្ីអលស ។  

ណបើនិោយតាមព្ព្ះសពូ្តមាន ៦ ោ៉ា ង្គឺៈ 
 ១- អាលស្ៈ ណសីកតីខាិលព្ីអលស ។  

 ២- បមាទៈ  ណសីកតីណធាសព្បដ ស ។  

 ៣- អតដុ្ឋា តៈ ណសីកតីព្ទ្មក់ មិនព្កណ្ើនព្កណត្ើន ។  

 ៤- អសញ្ា មៈ មិនសព្ងមួឥស្ត្នទីយ៍ ។  

 ៥- តិទាា   ណលាម ភណដក ។  

 ៦- តតាី  ណសីកតីព្បងយុព្បថនណោយអាងដល់ 

ណហតុ ៦ ោ៉ា ង្ គៈឺ 
 ១- អតិសីតំ ព្ត្ជាក់ណរក ។  

 ២- អតិឧណហ ំ   ណៅត ណរក ។  

 ៣- អតិបាន្តា ព្រឹកណរក ។  

 ៤- អតិសាយំ្យ លាៃ ីណរក ។  
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 ៥- អតិចាក ន្តា  ឃាល នាតយណរក ។  

 ៦- អតិបិបាសិន្តា  ណព្សកទ្ឹកណរក ។  

អង្គសាមណេរ ៣ ោ៉ា ង្គឺៈ 
 ១- ន្កសន្ឆិកទតំ  ណការសក់ ។  

 ២- កាសាយ្យអចាក ទតំ ណសលៀកសំរត់្កាសាយាៈ ។  

 ៣- សរណទាតំ  យតាថ្ព្ត្សរេេមន៍ ។  

កលុបុព្ត ៣២ ជុំព្ូក 
ព្រះរទុ្ធព្ទ្ងហ់ាមកុលបុព្ត្ ៣២ តរំលក មិនយតាបរាជាា  េឺាៈ 

 ១- ហតាឆិកិត ា  មនសុសកបុំត្ថ្ដ ។ 

 ២- បាទឆិកិតា   មនសុសកបុំត្ណតើង ។  

 ៣- ហតាបាទឆិកិតាៈ មនសុសកបុំត្ធំងថ្ដធំងណតើង ។  

 ៤- កណណ ឆិកិតាៈ  មនសុសកបុំត្ព្ត្ណីៀក ។ 

 ៥- ន្ទសឆិកិតាៈ  មនសុសកបុំត្ព្ីមុះ ។  

 ៦- កណណ ន្ទសឆិកិតាៈ មនសុសកបុំត្ធងំព្ត្ណីៀកធំងព្ីមុះ។ 

 ៧- អង្គយលិឆិកិត ាៈ  មនសុសកបុំត្ព្មាមថ្ដ ។ 

 ៨- អឡ្ឆិកិតាៈ  មនសុសកបុំត្ណមថ្ដណមណតើង ។  

 ៩- កណឌ រឆិកិត ាៈ  មនសុសោី់សរថ្សធ ំ។  
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 ១០- ផណហតាកៈ មនសុសមានព្មាមថ្ដជាប់ោន  ។  

 ១១- ខេុជៈ   មនសុសេម ។  

 ១២- វាមតៈ  មនសុសណត្ឿ ។  

 ១៣- គលគណឌ ិ កៈ មនសុសរកក ។  

 ១៤-លកខណាហតៈ មនសុសដដលណេណបៀត្ណបៀនយតាមាន      

      សាល កសាន ម។  

 ១៥- កសាហតៈ មនសុសដដលណេវាយណោយរពំាត់្ ។  

 ១៦- លិខិតកៈ  មនសុសដដលម តការរាួរណធសទ្ុក។  

 ១៧- សីបទី  មនសុសណតើងសទក់ ។  

 ១៨- បាបន្រាគី  មនសុសមានណម េអាព្កក់ ។  

 ១៩- បរសិទសូកៈ មនសុសព្ទុ្សតបរស័ិទ្ ។  

 ២០- កាណៈ  មនសុសណទ្ើបនឹងខ្ា ក់ ។  

 ២១- កុណី   មនសុសដកៃងថ្ដ-ណតើង ។  

 ២២- ខញ្ជ ៈ   មនសុសខាក ។  

 ២៣- បកខហតៈ  មនសុសសាល ប់កាយមាខ ង ។  

 ២៤- ឆតិ ាិរយិាបថៈ មនសុសខាិន ។  

 ២៥- េរាទពុ្ាលៈ  មនសុសណខសោយកលំំាងណព្ពាះតម  ។  

 ២៦- អតធសៈ   មនសុសខ្ា ក់ ។ 



-55- 
 

 ២៧- មូតៈ   មនសុសេ ។ 

 ២៨- ព្ធិរៈ   មនសុសងលង ់។ 

 ២៩- អតធសមូគៈ  មនសុសធំងខ្ា ក់ធងំេ ។ 

 ៣០- អតធសព្ធិរៈ  មនសុសធំងខ្ា ក់ធងំងលង ់។ 

 ៣១- មូគព្ធិរៈ  មនសុសធំងេធំងងលង ់។ 

 ៣២- អតធសមូគព្ធិរៈ មនសុសធំងខ្ា ក់-េ ធងំងលង ់។ 

 កុលបុព្ត្ធំង ៣២ តរំលកណនះ ណបើីណីសបួសណៅ ាតនណ ើងជា

សាមណេរដដរ ដត្អនកបបួំសព្ត្ល្ អាបត្តិទ្ុកកដ ។ 

សាមណេរ ៥ ព្កួ 
ណសរណមងនុធមម មិនព្ត្ល្ នាសនងគាៈ េឺាៈ 

 ១- អជាតតេសស អសាទិយ្យតេសស សាមណេរមិនដងឹ 

ខលួន ធំងមិនណព្ត្កអរ ។ 

 ២- ឧមមាសតេកសស  សាមណេរវកួត្ ។  

 ៣- ខិតេឆិិតេសស  សាមណេរមានីិត្តរណ្ើរវាយ ។  

 ៤- ន្វទតដេសស   សាមណេរដដលណ្ទ្នាព្េបសងកត់្។  

 ៥- អាទិកមមាសិកសស សាមណេរណដើមបញ្ាត្តិ ។  

( កង្ហខ រ្កត្រេី ទ្រ័ំរ ៦៦ ) 
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ទាវ រមគគ ៣០ 
ឥត្ ី ព្សី ឬ ចាត់្តាមកណំេើ ត្មាន ៣ រកួេឺាៈ 

 ១- មតសុសតិាី  ព្សីមនសុស ។  

 ២- អមតសុសតិាី   ព្សីអមនសុស ។  

 ៣- តិរចាក តគតិតាី  សត្ាត្ិរចាឆ នញី ។  

 ព្សីធំង ៣ រកួណនះ សុទ្ធដត្មានធា រមេគបីៗ ដលី ោន េឺាៈ 

 ១- វឆិចមគគ   ធា រ្ីាាៈ េឺធា រធ ំ។  

 ២- បសាវមគគ  ធា របសា្ាៈ េឺធា រណនាម  

 ៣- មុខមគគ  ធា រមាត់្ ។ រមួព្សីធំង ៣ រកួណៅ ព្ត្ល្ ជា 

ធា រមេគ ៩ ។  

 ឧភន្តាព្្ញ្ជ តក បុេគលមានណភទ្រីរ ចាត់្តាមកណំេើ ត្មាន  

៣ រកួ, មានធា រមេគ ៣ ដលី ព្សីដដរ ។ រមួធំង ៣ រកួព្ត្ល្ ជាធា រមេគ ៩ ។ 

 បុរស ព្បុស ឬ ណ ម្ ល ចាត់្តាមកណំេើ ត្មាន ៣ រកួ, មាន 

ធា រមេគរីរ េឺ វឆិចមគគ និង មុខមគគ ។ រមួធំង ៣ រកួ ព្ត្ល្ ជា 

ធា រមេគ ៦ ។  

 បណឌ ក ណខទើយ ចាត់្តាមកណំេើ ត្មាន ៣ រកួ មានធា រមេគរីរ េ ឺ

វឆិចមគគ និង មុខមគគ ដលី បុរស។ រមួធំង ៣ រកួ ព្ត្ល្ ជាធា រមេគ ៦ ។  

 បលករមួធា រមេគ ៩ + ៩ + ៦ + ៦ = ៣០ ធា រមេគេត់្ ។ 
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អកបបយិមុំស ១០ ោ៉ា ង្ៈ 
ព្រះរុទ្ធបរមព្េល ព្ទ្ង់ហាមមិនយតាភិកខុ - សាមណេរឆាន់ 

អកបបយិ្យមំសៈ សាី់មិនេួរឆាន់ ១០ ាង៉ា ងេឺាៈ 

  ១- មតសុសមំសៈ  សាី់មនសុស 

  ២- ហតាិមំសៈ  សាី់ដរំ ី

  ៣- អសសមំសៈ  សាី់ណសះ 

 ៤- សុតខមំសៈ  សាី់ដវកព្សុក 

 ៥- តរឆិកមំសៈ  សាី់ដវកថ្ព្រ 

 ៦- អហិមំសៈ  សាី់រស់ 

 ៧- សីហមំស  សាី់សី ាៈ 

 ៨- ព្្គឃមំសៈ  សាី់ខ្ល ធ ំ

 ៩- ទីបិមំសៈ  សាី់ខ្ល ដបំង 

 ១០- អឆិកមំសៈ  សាី់ខ្ល ឃម ុំ 

សមេកបបៈ ៥ ោ៉ា ង្ៈ 
្ត្ ុដដលេួរដល់សមេាៈ អាីឆាន់ាតនតាមសបាយ មាន ៥ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- អគគិបរឆិិិតំ ្ត្ ុដដលបុេគលីអិំនណោយកណំៅណភលើង 

 ២- សតាបរឆិិិតំ ្ត្ ុដដលបុេគលីិត្ណចាះវកឹះណោយកបិំត្ 

 ៣- តខបរឆិិិតំ ្ត្ ុដដលបុេគលណកះណកាសីុីណោយព្កីក 
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 ៤- អពី្េំ  ្ត្ ុមិនដះុត្ណៅណទ្ៀត្ េឺដែលណវើខាី 

 ៥- តិព្ាដពី្េំ ្ត្ ុដដលយករលត (េឺព្ោប់) ណីញាតន ដលី

លមុត្ជាណដើម ។  

(េមពីរមហា្េគ ណភសតាកខនធកាៈ) 

ព្ូជ ៥ ោ៉ា ង្ 
ព្រះសមាម សមពុទ្ធព្ទ្ងហ់ាមភកិខុសាមណេរមិនយតាណបៀត្ណបៀនរលត ៥ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- មូលវីេំ  រលតណកើត្អំរីណមើម = ខាី, រណំដង, ដ ំូង... 

 ២- ខតធសវីេំ  រលតណកើត្អំរីណដើម = ណពាធិ៍, ថ្ព្ត, ណលៀប... 

 ៣- ផឡ្វីេំ រលតណកើត្អំរីថន ំង = អំណៅ , ឫសសី... 

 ៤- អគគវីេំ  រលតណកើត្អំរីេល់ឬីុង = តរីលងីលាក់,ណីក... 

 ៥- វីេវីេំ  រលតណកើត្អំរីរលត = ព្សល្ , ណពាត្... 

(កង្ហខ ្កត្រេី ភលត្ោម្េគ) 

អាសនៈ ២០ ោ៉ា ង្ៈ 
អាសនាៈខពស់ និង អាសនាៈព្បណសើរមាន ២០ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- អាសតាិ  អាសនាៈខពស់ ួសព្បមាេ ។  

 ២- បលលង្កៈ  ដព្េមានណតើងខពស់្កី ិព្ត្រ លបសត្ាសាហា្ ។  

 ៣- ន្ោណកៈ ព្រំមានណម មដ្ងជាង ៤ ធារាន ប់ ។  

 ៤- ឆិិតេកៈ  កព្មាលណម មសត្ាសាហា្ ។  
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 ៥- បដកិៈ  កព្មាលរេ៌ណធាើរីណម មសត្ា ។  

 ៦- បដលិកៈ កព្មាលណម មសត្ាជាផ្លក ីណង្ហក ម ។  

 ៧- តូលិកៈ កព្មាលញាត់្សំ ីេរ ។ 

 ៨- វិកតិកៈ កព្មាលណម មសត្ា្កី ិព្ត្រ លបសី ាៈ និងខ្ល  ។  

 ៩- ឧទធសន្ោមិ កព្មាលណម មសត្ាមានណម មព្ចាងដត្មាខ ង។  

 ១០- ឯកតេន្ោមិ កព្មាលណម មសត្ាមានណម មព្ចាងធំង 

រីរខ្ង។ 

 ១១- កដសិសៈ កព្មាលឌិនមាសនិងសលព្ត្ ដព្សះណោយ  

រត្ន្ត្ ុ ។ 

 ១២- ន្កាន្សយ្យ្ៈ កព្មាលណធាើរីសរថ្សសលព្ត្ ដព្សះណោយ 

រត្ន្ត្ ុ ។  

 ១៣- កុតេកៈ កព្មាលណម មសត្ាលមមព្សីរាតំ ១៦ នាក់វរ 

ម ំាតន ។  

 ១៤- ហតាតារៈ កព្មាលសព្មាប់ព្កាលណលើខនងដរំ ី។  

 ១៥- អសសតារៈ កព្មាលសព្មាប់ព្កាលណលើខនងណសះ ។  

 ១៦- រថតារៈ កព្មាលសំម ប់ព្កាលណលើរង ។  

 ១៧- អេិតបបន្វណិ កព្មាលណធាើរីដសបកខ្ល ឃម ុំ  ។  

 ១៨- កទលិមិគបវរបឆិចតារណៈ កព្មាលដឧ៏ត្តមដដល 

ណេណធាើណោយដសបកសត្ាវល ូស ។ 
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 ១៩- សឧតេរឆិកទៈ ទ្ីណដកមានរិតានព្ក មខ្ងណលើ ។  

 ២០- ឧភន្តាន្ោហិតកុបធាតំ កព្មាលដដលមាន

ណខនើយមានរេ៌ព្ក មធំងរីរខ្ង េឺណខនើយកាល និងណតើង ។ 

 អាសនាៈធំង ២០ ាង៉ា ងណនះ ណលើកដត្ អាសនទិ ១ បលលងក ១ 

ត្លលិក ១ អាសនាៈធំង ៣ ណនះ អងគុយក៏មិនាតន ណដកក៏មិនាតន ណព្ៅ 

រីណនះ ១៧ ណទ្ៀត្ ព្ទ្ង់អនុញ្ជា ត្យតាអងគុយាតន ដត្ណដកមិនាតនណទ្ 

សាមណេរព្ត្ល្ ទ្េឌ កមម ។  

ព្ូក ៥ ោ៉ា ង្ 
ព្ទ្ងអ់នញុ្ជា ត្យតាសាមណេរណព្បើព្ាតស់រលក ៥ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- ឧណណ ភិសិ រលកញាត់្ណោយណម មដកះ ។  

 ២- ន្ចាឡ្ភិសិ រលកញាត្ិសំរត់្ ។  

 ៣- វាកភិសិ រលកញាត់្សំបកណវើ  ។  

 ៤- តិណភិសិ រលកញាត្ិណៅម  ។  

 ៥- បណណ ភិសិ  រលកញាត់្សលឹកណវើ  ។  

គ្ព្គ ៤ ោ៉ា ង្ 
ព្រះអងគព្ទ្ងអ់នញុ្ជា ត្យតាណដក-អងគុយាតនណលើដព្េ ៤ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- មសារកៈ ដព្េដដលណេបញ្ាូលណមណៅកនុងដណំាប់ណតើង។ 

 ២- ព្តុ ាិកាព្ទធសៈ ដព្េដដលមានណមជាប់នឹងណតើង ។  
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 ៣- កុលិរបាទកៈ ដព្េដដលមានណតើងដលី ជាណតើងកាត ម ។  

 ៤- អាហឆិចបាទកៈ ដព្េដដលមានណតើងីុី ឬដព្េដដលណេ 

បញ្ាូលណតើងណៅកនុងដណំាប់ណម ។  

ព្ទង្់អនុញ្ញញ តតាុំង្ ៤ ោ៉ា ង្គឺៈ 
១- មសារកៈ តាំងដដលណេបញ្ាូលណមណៅកនុងដេំប់ណតើង ។  

២- ព្តុ ាិកាព្ទធសៈ តាំងដដលមានណមបង្ហខ ំជាប់នឹងណតើង ។  

៣- កុលិរបាទកៈ តាំងដដលមានណតើងដលី ជាណតើងកាត ម ។  

  ៤- អាហឆិចបាទកៈ តាំងដដលមានណតើងីុី ឬតាំងដដល 

ណេបញ្ាូលណតើងណៅកនុងដណំាប់ណម ។  

សរុា ៥ ោ៉ា ង្គឺៈ 
១- បិដ ាសុរា សុម ណធាើណោយណមៅ ។  

២- បូវសុរា សុម ណធាើណោយន ំ។  

៣- ឱទតសុរា  សុម ណធាើណោយាតយ ។  

៤- កិណណ បកខិតាេ  សុម ដដលណេោក់រលតសុម  ។ 

  ៥- សមាភ រសំយុ្យតាេ  សុម ដដលណេព្បកបព្រមណោយ 

ណព្េឿងែសំណែសងៗ មានព្ោប់ណព្មី និងព្ោប់ថ្សពជាណដើម ។  

ន្មរយ័្យ ៥ យា៉ា ង្ 

១- បុបាា សន្វា ទ្ឹកព្តាំណធាើរីផ្លក ណវើ  ។  
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២- ផោសន្វា ទ្ឹកព្តាំណធាើរីដែលណវើ  ។  

៣- មធាា សន្វា ទ្ឹកព្តាំណធាើរីដែលី នទន៍ ឬ ទ្ឹកឃម ុំ  ។  

៤- គុឡាសន្វា ទ្ឹកព្តាំណធាើរីទ្ឹកអំណៅ ។  

  ៥- សមាភ រសំយុ្យន្តាេ  ទ្ឹកព្តាដំដលណេព្បកបណព្េឿងែសំ 

ណែសងៗ មានដែលសម៉ា និង ដែលកនទួត្ថ្ព្រជាណដើម ។  

បាព្ត 
ព្រះសមពុទ្ធព្ទ្ងអ់នញុ្ជា ត្យតាណព្បើាតព្ត្ ២ ដបបេឺាៈ 

   ាតព្ត្ដដីតុ្ ១ ។  

   ាតព្ត្ដដក ១ ។ 

ព្ទង្់ហាមមិនឱ្យណព្បើបាព្ត ១១ ោ៉ា ង្គឺៈ 
  ាតព្ត្មាស ១,  ាតព្ត្ព្ាតក់ ១  

  ាតព្ត្ដក្មេី ១,  ាតព្ត្ដក្រិទ្លរា ១  

  ាតព្ត្ដក្ែលកិ ១,  ាតព្ត្ដក្កញ្ាក់ ១ 

  ាតព្ត្សំរទិ្ធ ១,  ាតព្ត្សំេាត៉ាហាំង ១ 

  ាតព្ត្សំេភក់ ១,  ាតព្ត្ណវើ  ១ និង ាតព្ត្សាព ន់ ១ ។ 

ព្បណគនព្បកបណោយអង្គ ៥ ោ៉ា ង្ គៈឺ 
 ១- ថាមមេឈមិសស បុរសិសស ឧចាច រណមតេំ  ន្ហាតិ  

ណទ្យា្ត្ ុមានទ្មៃន់លមមបុរសមានកមាល ំងាង៉ា ងកណាត លណលើករ ួី  ។  
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  ២- ហតាបាន្សា បញ្ញា យ្យតិ ព្ត្ឹមព្ត្ល្ តាម ត្ ាតស       

េឺ ២  ត្  ១ ីអំាម ។  

 ៣- អភិហាន្រា បញ្ញា យ្យតិ អនកព្បណេនព្ត្ល្ បនទន់ខលួន

បណង្ហអ ន្ត្ ុ ីលលណៅរកបដកោគ  កាៈ ។  

 ៤- ន្ទន្វា វា មតនុ្សសោ វា តិរចាក តគន្តា វា 

ន្ទតិ ណទ្្តាកតី មនុសសកតី តិ្រចាឆ នកតី ព្បណេនបរាតកត្អាីទ្ទ្ួល 

ឆាន់ាតន ។ 

 ៥- តំ បត ភិកខ យ កាន្យ្យត វា កាយ្យបបដពិ្ន្តធសត វា  

បដគិគណាហ តិ បរាតកត្ទ្ទ្ួល្ត្ ុណនាះណោយកាយក៏ាតន ណោយ 

្ត្ ុជាប់ណោយកាយក៏ាតន ។  

អាកបសួ ៦ ោ៉ា ង្គឺៈ 
 ១- ឧបកីឡ្កីា  បួសណរញីិត្តនឹងការណលង ។  

 ២- ឧបទសិូកា  បួសព្ទុ្សតសីលព្បទ្ុសតសាសនា ។  

 ៣- ឧបមុយ្យហិ កា  បួសលៃងណ់លល  ។  

 ៤- ឧបេីវិកា  បួសព្ោន់ដត្ីិញ្ាឹមតី្ កត្ ។  

 ៥- អាឆិិណណ សមបតេិ  បួសសនសំព្ទ្រា ។  

 ៦- ឧបតិសសរណា បួសណដើមបីនឹងរលាស់ខលួនចាកណីញ    

ភរ ។ 
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មហាភិនកិាមនបរណិចេទ ទី ៦ 
កាលព្រះសមពុទ្ធព្ទ្ងណ់ីញបរាជាា ណនាះ 

 ១- ព្ទ្ងយ់ក   ឆិិតេ    ជាសីមា 

 ២- ព្ទ្ងយ់ក  បញ្ញា   ជាព្រះឧបតាយ៍ 

 ៣- ព្ទ្ងយ់ក  សឆិចៈ   ជាកមមវាចា 

 ៤- ព្ទ្ងយ់ក  សតិ   ជាអនសុា្នា 

 ៥- ព្ទ្ងយ់ក  ហទយ្យវតាយ ជាអាចារា  

 ៦- ព្ទ្ងយ់ក  ន្ឆិតសិក  ជាសងឃ ត្ ាតស ។  

អវនទយីបគុគលៈ 
បុេគលដដលភិកខ-ុសាមណេរមិនព្ត្ល្ សំរះ មិនព្ត្ល្ ថា យបងគ ំ

ណៅថ អវតាីយ្យបុគគល មាន ២៥ ព្បណភទ្ េឺាៈ 

១- អតេរឃរ ំបវិន្ដ្ឋា  ភិកខុករំងុីលលណៅកាន់ីណនាល ះែទះ ។  

២- រឆិជំ គន្តា   ភិកខុករំងុណដើរតាមព្ីកលាក ។  

៣- ឱតមសិន្កា  ភិកខុករំងុណដើរតាមព្ីកលាក ។  

៤- អសមន្ទា ហរន្ន្ទេ  ភិកខុករំងុខាល់ខ្ា យកនុងកិីាការអាីមួយ 

៥- សុន្តាេ     ភិកខុករំងុសឹងលក់ ។ 

៦- យាគុបាន្ត   (ភិកខុ) ករំងុឆាន់បបរ ។  

៧- ខាទន្ន្ទេ    ភិកខុករំងុឆាន់បដងអម ។  
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៨- ភុញ្ជ ន្ទេ    ភិកខុករំងុឆាន់ីអំាប ។  

៩- ភតេន្គគ    ភិកខុករំងុណ៊កនុងណម ងភត្ត ។  

  ១០-ឯកាវន្តាេ    ភិកខុជាសព្ត្ល្ នឹងោន  ។  

 ១១- អញ្ញា វិហិន្តា ភិកខុករំងុភាំងេនំិត្េតិ្អាីមួយ ។  

 ១២- ឧចាច រ ំកន្រាន្ន្ទេ  ភិកខុករំងុបណនាទ ឧចាា រាៈ ។  

 ១៣- បសាវំ កន្រាន្ន្ទេ  ភិកខុករំងុបណនាទ បសា្ាៈ ។  

 ១៤- តន្ោគ    ភិកខុអាព្កាត្ ។  

 ១៥- ឧកខិតេន្កា   ភិកខុដដលសងឃណលើក្ត្ត ។  

 ១៦- បចាក ឧបសមបន្ន្ទា  ភិកខុាតនឧបសមបធណព្កាយ ។  

 ១៧- អតបុសមបន្ន្ទា   អនបុសមបនន ។  

 ១៨- ន្ទន្ទសំវាសន្កា វឌុ្ឍតន្រា អធមមាសវាទី ភិកខុ

នានាសំវាសកាៈ ជាអធមមវាទ្ ីណធះបីចាស់្សាជាងក៏ណោយ ។  

 ១៩- មាតុោន្មា មាត្ុព្ោម ។  

 ២០- បណឌ ន្កា   បេឌ កាៈ (ណខទើយ) ។  

 ២១- បារវិាសិន្កា  ភិកខុករំងុីលលបរវិាស ។  

 ២២- មូោយ្យបបដកិសសន្ទរន្ហា ភិកខុដដលេួរនឹង

ធញកាន់ មលលាបត្តិ ។  

 ២៣- មាតតាេ រន្ហា ភិកខុដដលេួរដល់មានត្ត ។ 
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 ២៤- មាតតេចារនិ្កា ភិកខុដដលករំងុព្បព្រឹត្តមានត្ត ។ 

 ២៥- អព្វភ ន្ទរន្ហា ភិកខុដដលេួរដល់អពាា នកមម ។ 

 អ្នទីយបុេគលរីណលខ ១ ដល់ណលខ ១៣ សាមណេរ រុំេួរ 

សំរះ រុំេួរថា យបងគ ំ ណបើសំរះឬថា យបងគ ំ ក៏ឥត្មានណធសណទ្ ដត្ 

ជាអសារបុបាៈ េឺជាការមិនលអណមើល ីំដេកអ្នទីយបុេគលរីណលខ 

១៤ ដល់ ២៥ សាមណេរសំរះ ឬថា យបងគពំ្ត្ល្ មានណធស ។  

(េមពីរបរវិារាៈ ្កន័យបិដក) 

 ម៉ាាងណទ្ៀត្ ណធះបីភិកខុដដលណទ្ើបណព្កាករីសឹង រុំធន់ខពុរមាត់្ 

លបុមុខ ឬករំងុព្សងទ់្ឹក ក៏រុំេួរថា យបងគដំដរ ឬីណំពាះកិីា្ត្តទ្ី ១៦ 

សាមណេរ ព្ត្ល្ ថា យបងគាំតន ដត្ភិកខុដលី ោន  ថា យបងគមិំនាតន ។ 

វនទីយបុគគល 
បុេគលដដលសាមណេរ េួរណធាើ្នទនកមម ណៅថ 

្នទីយបុេគលមាន ៥ ព្បណភទ្ េឺាៈ 

 ១- បុន្រឧបសមបន្ន្ទា  ភិកខុដដលាតនឧបសមបធមុន ។  

 ២- ន្ទន្ទសំវាសន្កា វឌុ្ឍតន្រា ធមមាសវាទី ភិកខុ

នានាសំវាសកាៈ ជាធមមវាទ្ី ដដលមាន្សាចាស់ែង ។  

 ៣- អាឆិរនិ្យា ភិកខុជាអាចារា ( របស់ខលួន ) ។  
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 ៤- ឧបេាន្យា ភិកខុជាឧបតាយ៍ (របស់ខលួន) ។  

 ៥- តថាគន្តា អរហំ សមាមាស សមពុយន្ទាធស  ព្រះត្ថេត្ 

អរ នតសមាម សមពុទ្ធ ។  

(្កន័យបិដក បរវិារាៈ ភាេ ១៣) 

អាច្ចរយ 
ភកិខុដដលសិសសព្ត្ល្ ណោររណោយណអើណរើ ណៅថ អាចារាមាន ៥ ព្បណភទ្េឺ 

១- បព្ាជាជ ចារ្ អាចារាអនកយតាបរាជាា  ជាសាមណេរ ។  

២- ឧបសមបទាចារ្ អាចារាសលព្ត្ឧបសមបធកមមជាភិកខុ ។  

៣- តិសសយាចារ្ អាចារាយតានិសសយ័ ។  

  ៤- ឧន្ទាសាចារ្ ឬ ធមាមាស ចារ្ អាចារាបណព្ងៀនាតល ី     

ឬ ធម៌។  

 ៥- ឱវាទាចារ្ អាចារាយតាយតវាទ្ ។  

អណនតវាសកិ 
ភិកខុ សាមណេរ ជាសិសសរបស់អាចារាធំង ៥ ព្បណភទ្ណនះ 

ណៅថ អណនតវាសិក មាន ៥ ព្បណភទ្ដដរេឺាៈ 

១- បព្ាេជន្តេវាសិកៈ អណនតវាសិករបស់បរាជាា ចារា ។  

២- ឧបសមបទន្តេវាសិកៈ អណនតវាសិករបស់ឧបសមបធ

ចារា ។  
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៣- តិសសយ្យន្តេវាសិកៈ អណនតវាសិករបស់និសសាងចារា ។  

៤- ឧន្ទាសន្តេវាសិកៈ  អណនតវាសិករបស់ឧណទ្ទសាចារា ។  

៥- ឱវាទន្តេវាសិកៈ អណនតវាសិករបស់យតវាធចារា ។  

វនទនកមម 
  សាមណេរ េបបីណធាើ្នទនកមមតកត្ាតធណលាកព្េល ណោយធម៌ព្បកប 

ណោយអងគ ៥ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- ព្េងីីររសាម មាខ ង ។  

 ២- ព្បេមាអញ្ាលធីំង ១០ ។  

 ៣- ព្ីាតី់ាតធណលាកណោយថ្ដធំងរីរ ។  

 ៤- តាំងណសីកតីព្សឡាញ់ីណំពាះណលាក ។  

 ៥- តាំងណសីកតីណោររីណំពាះណលាក ។ 

(្កន័យបិដក បរវិារាៈ ភាេ ១៣) 

 តាមអងគ្ នទនកមមទ្ី១ ណឃើញថ ភិកខ-ុសាមណេរ ដដលឃល ុំីីររ ឬ 

ដេត ប់ីីររសាម ធំងរីរខ្ង មិនេួរថា យបងគភំកិខុ ដដលខលួនព្ត្ល្ ណធាើ្នទនកមមណទ្ ។ 
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បចចណវកាេៈ 
បីាណ្កខេាៈ េឺលកខេាៈសព្មាប់រិចារណានល្ បីា័យ 

ដដលខលួនព្ត្ល្ អាព្ស័យ មាន ៤ េឺាៈ 

 ធាតុបបឆិចន្វកខណៈ ១  បដកូិលបបឆិចន្វកខណៈ ១ 

 តង្ខណិកបបឆិចន្វកខណៈ ១  អតីតបបឆិចន្វកខណៈ ១ ។  

 
ធាតុបបចចណវកាេៈ 

ធារាត្ុបបីាណ្កខេាៈណនះ េឺយតារិចារណាកនុងកាលទ្ទ្ួល 

បីា័យ ៤ យតាណឃើញថជាធារាត្ុ ។ 

កាលទ្ទ្ួលីី្ របបីា័យ យតារិចារណា ថាៈ 

 យ្យថាបឆិចយំ្យ បវតេមាតំ ធាតុមតេន្មន្វតំ 

 យ្យទិទំ ឆីិវរ ំ តទបុភុញ្ជ កា ឆិ បុគគន្ោ 

 ធាតុមតេន្កា តិសសន្តាេ  តិេជីន្វា សុន្ញ្ញា  

 សំរត់្ីី្រឯណាណនះ សំរត់្ីី្រណនះ ព្ោន់ដត្ជាធារាត្ុរិត្ ព្បព្រឹត្ត 

ណៅតាមសមេួរដល់បីា័យ ទ្ុកជាបុេគលេឺអាតាម  ដដលជាអនកណព្បើព្ាតស់ 

សំរត់្ីី្រណនាះកតី ក៏ព្ោន់ដត្ជាធារាត្ ុ មិនដមនសត្ា មិនដមនខលួនព្ាតេ 

មានសភារណសាះសលនាទ្ណទ្ ។ 
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កាលទ្ទ្ួលបិេឌ ាតត្បបីា័យ យតារិចារណាថាៈ 

 យ្យថាបឆិចយំ្យ បវតេមាតំ ធាតុមតេន្មន្វតំ យ្យទិទំ 

 បិណឌ បាន្តា តទបុភុញ្ជ កា ឆិ បុគគន្ោ 

 ធាតុមតេន្កា តិសសន្តាេ  តិេជីន្វា សុន្ញ្ញា  

 ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ឯណាណនះ ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ណនះ ព្ោន់ដត្ជា 

ធារាត្ុរិត្ ព្បព្រឹត្តណៅតាមសមេួរដល់បីា័យ ទ្ុកជាបុេគលេឺអាតាម  

ដដលជាអនកបរណិភាេ ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ណនាះកតី ក៏ព្ោន់ដត្ជាធារាត្ ុ

មិនដមនសត្ា មិនដមនខលួនព្ាតេ មានសភារណសាះសលនាទ្ណទ្ ។  

កាលទ្ទ្ួលណសនាសនបបីា័យ យតារិចារណាថាៈ 

  យ្យថាបឆិចយំ្យ បវតេមាតំ ធាតុមតេន្មន្វតំ យ្យទិទំ 

 ន្សន្ទសតំ តទបុភុញ្ជ កា ឆិ បុគគន្ោ 

 ធាតុមតេន្កា តិសសន្តាេ  តិេជីន្វា សុន្ញ្ញា  

  ទ្ីណសនាសនាៈឯណាណនះ ទ្ីណសនាសនាៈណនះ ព្ោន់ដត្ជាធារាត្ុ  

រិត្ ព្បព្រឹត្តណៅតាមសមេួរដល់បីា័យ ទ្ុកជាបុេគលេឺអាតាម  ដដល 

ជាអនកបរណិភាេណព្បើព្ាតស់ ណសនាសនាៈណនាះកតី ក៏ព្ោន់ដត្ជាធារាត្ុ 

មិនដមនសត្ា មិនដមនខលួនព្ាតេ មានសភារណសាះសលនាទ្ណទ្ ។  

កាលទ្ទ្ួលេិលានបបីា័យ យតារិចារណាថាៈ 

  យ្យថាបឆិចយំ្យ បវតេមាតំ ធាតុមតេន្មន្វតំ 
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 យ្យទិទំ គិោតបបឆិចយ្យន្ភសេជបរិកាខ ន្រា  

 តទបុភុញ្ជ កា ឆិ បុគគន្ោ 

 ធាតុមតេន្កា តិសសន្តាេ  តិេជីន្វា សុន្ញ្ញា  

  ណព្េឿងបរិកាខ រជាទ្ីរកានល្តី្កត្ េឺថន ំជាបីា័យដល់អនកតំងឺ 

ឯណាណនះ ណព្េឿងបរិកាខ រជាទ្ីរកានល្តី្កត្ េឺថន ំជាបីា័យដល់អនក  

តំងឺណនះ ព្ោន់ដត្ជាធារាត្ុរិត្ ព្បព្រឹត្តណៅតាមសមេួរដល់បីា័យ 

ទ្ុកជាបុេគលេឺអាតាម  ដដលជាអនកបរិណភាេ ណព្េឿងបរិកាខ រជាទ្ីរកា 

នល្តី្កត្ េឺថន ំជាបីា័យដល់អនកតំងឺណនាះកតី ក៏ព្ោន់ដត្ជាធារាត្ុ មិន 

ដមនសត្ា មិនដមនខលួនព្ាតេ មានសភារណសាះសលនាទ្ណទ្ ។  

បដិកលូបបចចណវកាេៈ 
  បដកកលលបបីាណ្កខេាៈណនះ េឺយតារិចាណាកនុងខេាៈព្ាតរឰ និង 

បរណិភាេបីា័យ ៤ យតាណឃើញថ ជារបស់បដកកលល េួរណខពើមណវអើម ។ 

កាលព្ាតរឰណព្បើព្ាតស់ីី្របបីា័យ យតារិរណាថាៈ 

សព្វា តិ បតិមាតិ ឆីិវរាតិ អេិគុឆិកតីយាតិ ឥមំ 

        បូតិកាយំ្យ បតាា  អតិវិយ្យ េិគុឆិកតីយាតិ ជាយ្យតេិ  

  សំរត់្ីី្រធងំឡាយធំងរងួណនះ ជារបស់មិនេួរណខពើមរណអើម    

ណ ើយ លះុពាល់ព្ត្ល្ ដល់កាយសអុយណនះ កាលណាណ ើយ ក៏ណកើត្ 

ជារបស់េួរណខពើមរណអើមថ្ព្កណរក ។  
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  សន្ព្វា  បន្ទយំ្យ បិណឌ បាន្តា អេិគុឆិកតីយាតិ ឥមំ 

        បូតិកាយំ្យ បតាា  អតិវិយ្យ េិគុឆិកតីន្យា ជាយ្យតិ ។ 

ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ធំងរងួណនះ ជារបស់មិនេួរណខពើមរណអើមណ ើយ 

លះុពាល់ព្ត្ល្ ដល់កាយសអយុណនះ កាលណាណ ើយ ក៏ណកើត្ជារបស់ 

េួរណខពើមរណអើមថ្ព្កណរក ។ 

កាលព្ាតរឰណព្បើព្ាតស់ណសនាសនបបីា័យ រិចារណាថាៈ 

  សព្វា តិ បតិមាតិ ន្សន្ទសន្ទតិ អេិគុឆិកតីយាតិ  

  ឥមំ បូតិកាយំ្យ បតាា  អតិវិយ្យ េិគុឆិកតីយាតិ ជាយ្យតេិ  

 ទ្ីណសនាសនាៈ ធងំឡាយធំងរងួណនះ ជារបស់មិនេួរណខពើម 

រណអើមណ ើយ លះុពាល់ព្ត្ល្ ដល់កាយសអុយណនះ កាលណាណ ើយ 

ក៏ណកើត្ជារបស់េួរណខពើមរណអើមថ្ព្កណរក ។ 

កាលព្ាតរឰបរណិភាេេិលានបបីា័យ រិចារណាថាៈ 

សន្ព្វា  បន្ទយំ្យ  គិោតបបឆិចយ្យន្ភសេជបរកិាខ ន្រា  

អេិគុឆិកតីន្យា ឥមំ បូតិកាយំ្យ បតាា   

អតិវិយ្យ េិគុឆិកតីន្យា ជាយ្យតិ  

 ណព្េឿងបរកិាខ រជាទ្ីរកានល្ តី្ កត្ េឺថន ំជាបីា័យដល់អនកតងំ ឺ

ធំងរងួណនះ ជារបស់មិនេួរណខពើមរណអើមណ ើយ លះុពាល់ព្ត្ល្ ដល់  
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កាយសអុយណនះ កាលណាណ ើយក៏ណកើត្ជា របស់េួរណខពើមរណអើមថ្ព្កណរក។ 

តង្ាេិកបបចចណវកាេៈ 
ត្ងខេិកបបីាណ្កខេាៈណនាះ េឺយតារិចារណាកនុងខេាៈ 

ដដលបរណិភាេនល្ បីា័យ ៤ ។ 

កាលណព្បើព្ាតស់ីី្របបីា័យ រិចារណាថាៈ 

បដសិង្ខខ  ន្យាតិន្សា ឆីិវរ ំ បដនិ្សវាមិ 

យាវន្ទវ សីតសស បដឃិាតាយ្យ ឧណហ សស 

បដឃិាតាយ្យ ឌ្សំមកសវាតាតបសិរសឹបសមាសាតំ 

បដឃិាតាយ្យ យាវន្ទវ ហិរនិ្កាបិតបបដចិាក ទតតាំ  ។ 

បរាតកត្េបបីរិចារណា     ណោយឧាតយថ    អញអាព្ស័យណសរ 

េឺណព្បើព្ាតស់នល្ សំរត់្ីី្រ កេំត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងការពារនល្ ព្ត្ជាក់ 

ណដើមបីនឹងការពារនល្ កណំៅ ណដើមបីនឹងការពារនល្ សមផសស រណាតម មលស   

ខាល់ កណំៅថ្ងៃ និង រស់ត្លី រស់ធធំំងឡាយ កេំត់្ទ្ុកណដើមបី 

នឹងបិទ្ាំតងនល្ អ្យ្ាៈ ដដលណធាើនល្ ណសីកតីខ្ម សយតាកណំរើក ។  

 កាលបរណិភាេបិេឌ ាតត្បបីា័យ រិចារណាថាៈ 

បដសិង្ខខ  ន្យាតិន្សា បិណឌ បាតំ បដនិ្សវាមិ 

ន្តវ ទវាយ្យ ត មទាយ្យ ត មណឌ ន្ទយ្យ 

 



-74- 
 

តវិភូសន្ទយ្យ យាវន្ទវ ឥមសស កាយ្យសស 

ឋិតិយា យាបន្ទយ្យ វិហឹសុបរតិយា 

ព្ព្ហមាសឆិរយិាតគុគហាយ្យ ឥតិ បុរាណញ្ច  ន្វទតំ 

បដហិង្ខខ មិ តវញ្ច  ន្វទតំ ត ឧបាន្ទសាមិ 

យាព្តា ឆិ ន្ម ភវិសសតិ អតវេជតា ឆិ  

ផាសុវិហាន្រា ចាតិ ។ 

បរាតកត្េបបីរិចារណាណោយឧាតយថ អញអាព្ស័យណសរ 

េឺបរណិភាេីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ ណដើមបីនឹងណលងដលី ណកមងអនកព្សុក ក៏ណទ្ 

ណដើមបីនឹងយតាណកើត្បុរសិាៈមានាៈព្ស្ងឹ ដលី អនកព្បោល់ក៏ណទ្ ណដើមបីនឹង 

ព្បោប់តាក់ដត្ងម ងកាយ ដលី ស្ត្សតីកនងុបុរក៏ីណទ្ ណដើមបីនឹងណធាើយតាែលរ 

ែង ់ សមបុរដលី អនកណលងរាំតងក៏ណទ្ បរណិភាេកេំត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងយតា 

តាំងនល្ ថ្នកាយណនះ ណដើមបីនឹងញុាងំតី្ កត្ិស្ត្នទីយ៍ យតាព្បព្រឹត្តណៅ 

ណដើមបីនឹងបាំតត់្បង ់ នល្ ណសីកតីលាំតក ណដើមបីនឹងអនណុព្ោះដល់ 

ព្រ មចារយ៍ី អញនឹងកចំាត់្បងន់ល្ ណ្ទ្នាចាស់ េឺណសីកតីឃាល ន 

ដដលមានណ ើយែង នឹងញុាងំណ្ទ្នាងម ី េឺដវអត្ ួសព្បមាេមិន 

យតាណកើត្ណ ើងាតនែង កិរាិងព្បព្រឹត្តណៅ ថ្នឥរាិងបងធំងបួនកតី 

ណសីកតីមិនមានណធស មានមិនព្ីអលសកាយ មិនព្ីអលសីិត្តជា 

ណដើមកតី កិរាិងណ៊សបាយកនុងឥរាិងបងធំងបួនកតី នឹងមិនដល់ 

អញ ណោយាតនបរណិភាេ នល្ ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ណនះ ។  



-75- 
 

កាលណព្បើព្ាតស់ណសនាសនបបីា័យ រិចារណាថាៈ 

បដសិង្ខខ  ន្យាតិន្សា ន្សន្ទសតំ បដនិ្សវាមិ 

យាវន្ទវ សីតសស បដឃិាតាយ្យ ឧណហ សស 

បដឃិាតាយ្យ ឌ្សំមកសវាតាតបសិរសឹបសមាសាតំ 

បដឃិាតាយ្យ យាវន្ទវ ឧតុបរសិសយ្យវិន្ន្ទទតំ 

បដសិោល ន្ទរាមតេំ  ។ 

 បរាតកត្េបបីរិចារណា ណោយឧាតយថ អញអាព្ស័យណសរ 

េឺបរិណភាេណព្បើព្ាតស់ នល្ ទ្ីណសនាសនាៈ កំេត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងការ 

ពារនល្ព្ត្ជាក់ ណដើមបីនឹងការពារនល្ កំណៅ ណដើមបីនឹងការពារនល្  

សមផសស រណាតម មលស ខាល់ កំណៅថ្ងៃ និង រស់ត្លី រស់ធំធំងឡាយ

កំេត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងបណនាទ បង់ នល្ ព្ក្ល់ព្កវាយ ដដលណកើត្អំរី 

រដល្  ណ ើយអភិរមាសមៃណំ៊កនុងកមមោា ន ។ 

កាលបរណិភាេេិលានបបីា័យ រិចារណាថាៈ 

បដសិង្ខខ  ន្យាតិន្សា គិោតបបឆិចយ្យ- 

ន្ភសេជបរកិាខ រ ំ បដនិ្សវាមិ យាវន្ទវ 

ឧបបន្ទា តំ ន្វយ្យាព្វធិកាតំ ន្វទន្ទតំ 

បដឃិាតាយ្យ អព្ាបេឈបរមតាយាតិ 

បរាតកត្េបបីរិចារណា   ណោយឧាតយថ   អញអាព្ស័យណសរេ ឺ



-76- 
 

បរិណភាេនល្ណព្េឿងបរិកាខ រ ជាទ្ីរកានល្តី្កត្ េឺថន ំជាបីា័យដល់  

អនកតំងឺ កំេត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងការពារ នល្ណ្ទ្នាធំងឡាយ  

ដដលណបៀត្ណបៀនណែសងៗ ដដលណកើត្ណ ើងណ ើយ ណដើមបីព្ាតសចាក  

ទ្ុកខខ្ល ំងជាធមមតា ។  

អតីតបបចចណវកាេៈ 
 អត្ីត្បបីាណ្កខេាៈណនះ េឺយតារិចារណានល្ បីា័យ៤ កនុងអត្ីត្កាល 

េឺកាលដដលបរណិភាេរ ួី ណ ើយ យតាាតនមួយីប់ រីរីប់ ឬបីីប់ក៏ាតន 

ដត្ព្ត្ល្ រិចារណាាតនដត្កនុងថ្ងៃណនាះ េឺកនុងណ្លាយប់មួយថ្ងៃមួយ កុយំតា 

អរេុរះណ ើងធន់ ។ 

កាលដដលនឹងរិចារណានល្ ីី្របបីា័យ យតារិចារណាថាៈ 

អេជ មយា អបបឆិចន្វកខិតាា  យំ្យ ឆីិវរ ំ បរភុិតេំ  តំ យា- 

វន្ទវ សីតសស បដឃិាតាយ្យ ឧណហ សស បដឃិា- 

តាយ្យ ឌ្សំមកសវាតាតបសិរសឹបសមាសាតំ បដ-ិ

ឃាតាយ្យ យាវន្ទវ ហិរនិ្កាបិតបបដចិាក ទតតាំ  ។  

 សំរត់្ីី្រឯណា ដដលអញមិនាតនរិចារណាណ ើយ ណព្បើ 

ព្ាតស់ណ ើយកនុងថ្ងៃណនះ សំរត់្ីី្រណនាះអញណព្បើព្ាតស់ កេំត់្ទ្ុក 

ណដើមបីនឹងការពារនល្ ព្ត្ជាក់ ណដើមបីនឹងការពារនល្ កណំៅ ណដើមបីនឹង 

ការពារនល្ សមផសស រណាតម មលស ខាល់ កណំៅថ្ងៃ និង រស់ត្លី រស់ធ ំ
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ធំងឡាយ កេំត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងបិទ្ាំតងនល្ អ្ាៈយ្ាៈ ដដលណធាើនល្  

ណសីកតីខ្ម សយតាកណំរើក ។  

កាលដដលនឹងរិចារណានល្ បិេឌ ាតត្បបីាយ័ យតារិចារណាដលណីនះថាៈ 

អេជ មយា អបបឆិចន្វកខិតាា  ន្យា បិណឌ បាន្តា 

បរភុិន្តាេ  ន្សា ន្តវ ទវាយ្យ ត មទាយ្យ ត  

មណឌ ន្ទយ្យ ត វីភូសន្ទយ្យ យាវន្ទវ ឥមសស 

កាយ្យសស ឋិតិយា យាបន្ទយ្យ វិហឹសុបរតិយា 

ព្ព្ហមាសឆិរយិាតគុគហាយ្យ ឥតិ បុរាណញ្ច  ន្វទតំ 

បដហិង្ខខ មិ តវញ្ច  ន្វទតំ ត ឧបាន្ទសាមិ     

យាព្តា ឆិ ន្ម ភវិសសតិ អតវេជតា ឆិ ផាសុវិហាន្រា ចាតិ។  

 ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ឯណា ដដលអញ មិនាតនរិចារណាណ ើយ 

បរិណភាេណ ើយកនុងថ្ងៃណនះ ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ណនាះ អញបរិណភាេ 

ណដើមបីនឹងណលងដលីណកមងអនកព្សុក ក៏ណទ្ ណដើមបីនឹងយតាណកើត្បុរិសាៈមានាៈ 

ព្ស្ឹងដលីអនកព្បោល់ ក៏ណទ្ ណដើមបីនឹងព្បោប់តាក់ដត្ងកាយដលី 

ស្ត្សតីកនុងបុរី ក៏ណទ្ ណដើមបីនឹងណធាើយតាែលរែង់សមបុរដលីអនកណលងរាំត ក៏ណទ្ 

បរិណភាេកំេត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងយតាតាំងណ៊ថ្នកាយណនះ ណដើមបីនឹង 

ញុាំងតី្កត្ិស្ត្នទិយ យតាព្បព្រឹត្តណៅ ណដើមបីនឹងបំាតត់្បង់ នល្ ណ្ទ្នាចាស់ 
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ណសីកតីឃាល នដដលមានណ ើយែង នងិញុាំងណ្ទ្នាងម ី េឺដវអត្ ួស

ព្បមាេ មិនយតាណកើត្ណ ើងាតនែង កិរិាងព្បព្រឹត្តិណៅថ្ន  

ឥរាិងបងធំង ៤ កតី ណសីកតីមិនមានណធស មានមិនព្ីអលសកាយ 

មិនព្ីអលសីិត្តជាណដើមកតី កិរាិងណ៊សបាយកនុង ឥរាិងបងធំង ៤ 

កតី នឹងមានដល់អញ ណោយាតនបរណិភាេនល្ ីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ណនះ ។ 

កាលដដលនឹងរិចារណានល្ ណសនាសនបបីាយ័ យតារិចារណាដលណីនះថាៈ 

អេជ មយា អបបឆិចន្វកខិតាា  យំ្យ ន្សន្ទសតំ បរភុិតេំ  

តំ យាវន្ទវ សីតសស បដឃិាតាយ្យ ឧណហ សស បដ-ិ 

ឃាតាយ្យ ឌ្សំមកសវាតាតបសិរសឹបសមាសាតំ  

បដឃិាតាយ្យ យាវន្ទវ ឧតុបរសិសយ្យវិន្ន្ទទតំ 

បដសិោល ន្ទរាមតេំ  ។ 

 ទ្ីណសនាសនាៈឯណា ដដលអញ មិនាតនរិចារណាណ ើយ 

បរណិភាេណព្បើព្ាតស់ណ ើយ កនុងថ្ងៃណនះ ទ្ីណសនាសនាៈណនាះ អញ 

បរណិភាេកេំត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងការពារនល្ ព្ត្ជាក់ ណដើមបីនឹងការពារ 

នល្ កណំៅ ណដើមបីនឹងការពារនល្ សមផសស រណាតម មលល ខាល់ កណំៅ 

ថ្ងៃ និង រស់ត្លី រស់ធធំំងឡាយ កេំត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងបណនាទ បង់ 

នល្ ព្ក្ល់ព្កវាយដដលណកើត្អំរីរដល្  ណ ើយអភិរមាសមៃណំ៊កនុង 

កមមោា ន ។ 
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កាលដដលរិចារណានល្ េិលានបបីា័យ យតារិចារណាដលណីនះថាៈ 

អេជ មយា អបបឆិចន្វកខិតាា  ន្យា គិោតបបឆិចយ្យន្ភ- 

សេជបរកិាខ ន្រា បរភុិន្តាេ  ន្សា យាវន្ទវ ឧបបន្ទា តំ 

ន្វយ្យាព្វធិកាតំ ន្វទន្ទតំ បដឃិាតាយ្យ អព្ា- 

បេឈបរមតាយាតិ ។ 

 ណព្េឿងបរកិាខ រ ជាទ្ីរកានល្ តី្ កត្ េឺថន ំជាបីា័យដល់អនកតងំ ឺ

ឯណា ដដលអញមិនាតនរិចារណាណ ើយ បរណិភាេណ ើយកនុងថ្ងៃ 

ណនះ ណព្េឿងបរកិាខ រជាទ្ីរកានល្ តី្ កត្ េឺថន ំជាបីា័យដល់អនកតងំ ឺ

ណនាះ អញបរណិភាេ កេំត់្ទ្ុក ណដើមបីនឹងការពារនល្ ណ្ទ្នាធំង- 

ឡាយ ដដលណបៀត្ណបៀនណែសងៗ ដដលណកើត្ណ ើងណ ើយ ណដើមបី 

ព្ាតសចាកទ្ុកខខ្ល ំងជាធមមតា ។  

 ណបើណ៊ណរលទ្ទ្ួល ណរលព្ាតរឰណដើមបីនឹងបរណិភាេ និងណរលបរណិភាេ 

ាតនរិចារណាណោយធារាត្ុបបីាណ្កខេាៈ បដកកលលបបីាណ្កខេាៈ ត្ងខេិ- 

កបបីាណ្កខេាៈ រ ួី សរាព្េប់ណ ើយ នឹងមិនាតី់រិចារណាកនុងអត្ីត្បបីា-

ណ្កខេាៈណទ្ៀត្ក៏ាតន ។  
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បចច័យ ៤ 

  ្ត្ ុដដលបរាតកត្ព្ត្ល្ អាព្ស័យ បរណិភាេណព្បើព្ាតស់ណ ើយណទ្ើបព្បព្រឹត្ត 

ណៅាតន ណៅថ បីា័យៗ ណនាះមាន ៤ ាង៉ា ងេឺាៈ 

១- ឆីិវរបបឆិច័យ្យ  បីា័យេឺណព្េឿងណសលៀកដេត ប់ ។ 

២- បិណឌ បាតបបឆិច័យ្យ បីា័យ េឺីង្ហា ន់បិេឌ ាតត្ ។ 

៣- ន្សន្ទសតបបឆិច័យ្យ បីា័យ េឺណសនាសនាៈ ។ 

  ៤- គិោតន្ភសេជបបឆិច័យ្យ បីាយ័ េឺថន ំសព្មាប់រាាតល 

អនកតងំ ឺ។ 

បចចណវកាេៈ ៤ 
លកខេាៈសព្មាប់រិចារណានល្ បីា័យធងំ ៤ ណនាះ ណៅថ 

បីាណ្កខេាៈ ៗ ណនាះមាន ៤ ាង៉ា ងេឺាៈ 

១- ធាតុបបឆិចន្វកខណៈ រិចារណានល្ បីា័យថ ព្ោន់ដត្ 

ជាធារាត្ុ ។  

  ២- បដកូិលបបឆិចន្វកខណៈ រិចារណានល្ បីា័យថជា

របស់បដកកលល ។  

  ៣- តំខណិកបបឆិចន្វកខណៈ រិចាណារនល្ បីា័យកនុង 

ខេាៈករំងុណព្បើព្ាតស់ បរណិភាេណនាះ ។  
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 ៤- អតីតបបឆិចន្វកខណៈ រិចារណានល្ បីា័យដដលាតន

បរណិភាេកនលងណៅណ ើយ ។ 

បីា័យមួយៗ មានបីាណ្កខេាៈបួនៗ រមួព្ត្ល្ ជាបីាណ្កខេាៈ ១៦ ។ 

បចចណវកាេក្ខល ៣ 
កាលដដលព្ត្ល្ រិចារណានល្ បីា័យណនាះ ៗ ណៅថ 

បីាណ្កខេកាលមាន ៣ ាង៉ា ងេឺាៈ 

១- បដោិភកាល កាលដដលករំងុាតន-ករំងុទ្ទ្ួល ។  

២- បរនិ្ោគកាល កាលដដលករំងុបរណិភាេ ។ 

  ៣- អតីតកាល  កាលដដលាតនបរណិភាេកនលងណ ើយ។  

គ្ដនរបសព់្បណោជន៍ កាងុ្បចចយ័ទា ុំង្ ៤ 
ចីវរបបចច័យ 

មានកេំត់្ដដនរបស់ព្បណាងតន៍ ៤ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- សីតសស បដឃិាតាយ្យ ណដើមបីការពារនល្ ព្ត្ជាក់ ។  

 ២- ឧណហ សស បដឃិាតាយ្យ ណដើមបីការពារនល្ កណំៅ ។  

 ៣- ដសំមកសវាតាតបសិរសឹបសមាសាតំ បដ-ិ

ឃាតាយ្យ ណដើមបីការពារនល្ សមផសស រណាតម មលល ខាល់ កណំៅ 

ថ្ងៃ រស់ត្លី និង រស់ធធំំងឡាយ ។  



-82- 
 

 ៤- ហិរនិ្កាបិតបបដចិាក ទតតាំ ណដើមបីបិទ្ាំតងអ្យ្ាៈ

ដដលណធាើនល្ ណសីកតីខ្ម សយតាកណព្មើក ។ 

បិេឌ បាតបបចច័យ 
ចាត់្ជាអងគព្ត្ល្ ឃាត់្ ៤ ាង៉ា ងេឺាៈ 

១- ន្តវ ទវាយ្យ មិនដមនណដើមបីដលបងណលងដលី ណកមងអនក 

ព្សុក ។  

  ២- ត មទាយ្យ មិនដមនណដើមបីយតាណកើត្បុរសិមានាៈព្ស្ងឹដលី  

អនកព្បោល់ ។  

 ៣- ត មណឌ ន្ទយ្យ  មិនដមនណដើមបីព្បោប់តាក់ដត្ងម ង

កាយ ដលី ស្ត្សតីកនងុបុរ ីេឺស្ត្សតីអនកព្កុង ។  

 ៤- ត វិភូសន្ទយ្យ មិនដមនណដើមបីសអិត្សាអ ងម ងកាយយតា 

មានសមបុរែលរែងដ់លី អនករាតំ ។ 

ចាត់្ជាដដនរបស់ព្បណាងតន៍ ៨ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ៥- ឥមសស កាយ្យសស ឋិតិយា ណដើមបីយតាតាំងណ៊ថ្ន

កាយណនះ ។  

 ៦- យាបន្ទយ្យ ណដើមបញុីាំងតី្ កត្ិស្ត្នទីយយតាព្បព្រឹត្តណៅ ។  

 ៧- វីហឹសុបរតិយា ណដើមបីបាំតត់្បងន់ល្ ណសីកតីលាំតក ។  
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 ៨- ព្ព្ហមាសឆិរយិាតគុគហាយ្យ ណដើមបីអនណុព្ោះដល់ព្រ ម 

ីរយិធម៌ ។  

 ៩- ឥតិ បុរាណញ្ច  ន្វទតំ បដហិង្ខខ  ដលណីនះអាតាម  

អញ នឹងកំចាត់្បង់ណ៊ណ្ទ្នាចាស់ េឺណសីកតីឃាល ន ដដលណកើត្  

ណ ើយែង ។  

 ១០- តវញ្ច  ន្វទតំ ត ឧបាន្ទសាមិ អាតាម អញនឹង 

មិនញុាំងណ្ទ្នាងម ីេឺដវអត្ ួសព្បមាេ យតាណកើត្ណ ើងាតនែង ។  

 ១១- យាព្តា ឆិ ន្ម ភវិសសតិ កិរាិងព្បព្រឹត្តថ្នឥរាិង- 

បងធំង ៤ នឹងមានដល់អាតាម អញែង ។  

 ១២- អតវេជតា ឆិ ណសីកតីមិនិមានណធសមានមិនព្ីអលស  

កាយ ព្ីអលសីតិ្តជាណដើម (នឹងមិនមានដល់អាតាម អញែង) ។  

ច្ចត់ជ្ជអានិសសមាន ១ គឺៈ 

 ១៣- ផាសុវិហាន្រា ឆិ ការណ៊សបាយកនុងឥរាិងបង 

ធំង ៤ (នឹងមានដល់អាតាម អញ) ែង ។  

 អងគដដលព្ត្ល្ ឃាត់្ ៤ ាង៉ា ងខ្ងណដើម សព្មាប់លះនល្ ឧបនិសស័យ 

របស់កិណលសេឺាៈ 
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 អងគទ្ី ១ សព្មាប់លះនល្ ឧបនិសស័យរបស់ ន្មាហៈ 

 អងគទ្ី ២ សព្មាប់លះនល្ ឧបនិសស័យរបស់ ន្ទាសៈ 

 អងគទ្ី ៣ និង ៤ សព្មាប់លះនល្ ឧបនិសស័យរបស់ រាគៈ 

 អងគណព្ៅរីណនះ សព្មាប់កេំត់្ដដនរបស់ព្បណាងតន៍ប៉ាុណណាណ ះ ។  

ណសនាសនបបចច័យ 

មានកេំត់្ដដនព្បណាងតន៍ ៥ ាង៉ា ងេឺាៈ 

១- សីតសស បដឃិាតាយ្យ ណដើមបកីារពារនល្ ព្ត្ជាក់ ។  

២- ឧណហ សស បដឃិាតាយ្យ ណដើមបីការពារនល្ កណំៅ ។  

  ៣- ឌ្សំមកសវាតាតបសិរសឹបសមាសាតំ បដ-ិ 

ឃាតាយ្យ ណដើមបីការពារនល្ សមផសសថ្នរណាតម-មលស ខាល់ កណំៅ 

ថ្ងៃ រស់ត្លី និង រស់ធធំំងឡាយ ។  

 ៤- ឧតុបរសិសយ្យវិន្ន្ទទតំ ណដើមបីបណនាទ បងន់ល្ ព្ក្ល់ 

ព្កវាយ ដដលណកើត្អំរីរដល្  ។  

 ៥- បដសិោល ន្ទរាមតាំ  ណដើមបីព្បមលលីិត្តអំរីអារមមេ៍ 

ណែសងៗ ណ ើយអភិរមាសមៃណំ៊កនុងកមមោា ន ។  
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គិលានណភសជាបបចចយ័ 
មានកេំត់្ដដនរបស់ព្បណាងតន៍ដត្ ១ ាង៉ា ងេឺាៈ 

ឧបបន្ទា តំ ន្វយ្យាព្វធិកាតំ ន្វទន្ទតំ បដឃិា- 

តាយ្យ អព្ាបេឈបរមតាយ្យ ណដើមបីការពារនល្ ទ្ុកខណ្ទ្នាធំង 

ឡាយ ដដលណបៀត្ណបៀនណែសងៗ ដដលណកើត្ណ ើងណ ើយដម បណៅ 

ដល់ព្ត្ឹមព្ាតសចាកណសីកតីទ្ុកខ ។  

 

បរណិោគ 

ការបរណិភាេណព្បើព្ាតស់នល្ បីា័យ ដីកតាមព្បណភទ្របស់បុេគលអនក 

បរណិភាេណព្បើព្ាតស់មាន ៤ ាង៉ា ងេឺាៈ 

១- ន្ថយ្យ្បរនិ្ោគ  បរណិភាេណោយការលួី  ។  

  ២- ឥណបរនិ្ោគ បរណិភាេណោយជាប់បេុំល ។  

 ៣- ទាយ្យេជបរនិ្ោគ បរណិភាេនល្ មត្៌ក ។  

 ៤- សាមិបរនិ្ោគ ាតនបរណិភាេរបស់តនជាមាា ស់ ។ 

 ន្ថយ្យ្បរនិ្ោគ ាតនដល់ការបរណិភាេណព្បើព្ាតស់នល្ បីា័យ

របស់ ភិកខ-ុសាមណេរ ព្ទុ្សតសីល ។  
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 ឥណបរនិ្ោគ ាតនដល់ការបរណិភាេណព្បើព្ាតស់នល្ បីា័យ

របស់ភិកខុ - សាមណេរមានសីល ដត្រុំាតនរិចារណា ណោយ 

បីាណ្កខេាៈណាមួយ ។  

 ទាយ្យេជបរនិ្ោគ ាតនដល់ការបរណិភាេណព្បើព្ាតស់នល្ បីា័យ

របស់ណសកខបុេគល ៧ រកួ មានណសាតាបននបុេគលជាណដើម ។  

 សាមិបរនិ្ោគ ាតនដល់ការបរណិភាេណព្បើព្ាតស់នល្ បីា័យ

របស់ អណសកខបុេគល េឺព្រះខីណាព្សរ ។  
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អតិណរកលាភ 
ចីវរបបចច័យ 

 បរាតកត្, កាលណបើមានីី្រោី់ោី រុអំាីនឹងណព្បើព្ាតស់ាតនណទ្, 

ព្ត្ល្ យតាណសលៀកដេត ប់សំរត់្បងសុកលល ។ ប៉ាុដនតណបើមាន អត្ិណរកលាភ េឺ 

សំរត់្ជាលាភរិណសសណែសង ណព្ៅរីណនាះក៏ណព្បើព្ាតស់ីុះ ។ សំរត់្ជា 

អត្ិណរកលាភណនាះ មាន ៦ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- ន្ខាមំ  សំរត់្សំបកណវើ  ។ 

 ២- កបាសិកំ  សំរត់្អណមាះ ។ 

 ៣- ន្កាន្សយ្យ្ ំ  សំរត់្សលព្ត្ ។ 

 ៤- កមពុលំ   សំរត់្ណម មសត្ា ។ 

 ៥- សាណំ  សំរត់្ត្ាញណោយសរថ្សថ្ធមជាណដើម ។  

 ៦- ភង្គំ  សំរត់្ត្ាញលាយីរំះុសលព្ត្, អណមាះ ៘ 

 
បិេឌ បាតបបចច័យ 

  បរាតកត្ ីិញ្ាឹមតី្ កត្ណោយបិេឌិ ាងរលាបនណភាតន េឺីង្ហា ន់ 

ដដលាតនមកណោយណដើរបិេឌ ាតត្ ។ ប៉ាុដនតណបើមានអត្ិណរកលាភ េឺីង្ហា ន់ 

ជាលាភរិណសសណែសង ណព្ៅរីណនាះក៏យតាឆាន់ីុះ ។ ីង្ហា ន់ជាអត្ិណរកលាភ 

ណនាះ មាន ៧ ាង៉ា ងេ ឺ៖ 
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១- សង្ឃភតេំ  ភត្តព្បណេនីណំពាះសងឃ ។  

២- ឧន្ទាសភតេំ  ភត្តសងឃសំដដងីណំពាះភិកខុ ១ រ លប ឬ រីររ លប ។  

៣- តិមតេតំ ភត្តធយកនិមនតឆាន់តាមសធធ  ។  

៤- សោកភតេំ  ភត្តព្បណេនណោយចាប់សាល ក ។  

៥- បកខិតំ ភត្តព្បណេនខ្ងណខនើត្ ឬ ខ្ងរណនាី ។ 

៦- ឧន្បាសថកំិ ភត្តព្បណេនកនុងថ្ងៃឧណាតសង ។  

៧- បាដបិទិកំ ភត្តព្បណេនកនុងថ្ងៃ ១ ណកើត្ ឬ ១ ណម ី ។  

ណសនាសនបបចច័យ 

 បរាតកត្ ព្ត្ល្ យកមលប់ណវើជាលណំ៊ ។ ប៉ាុដនតណបើមានអត្ិណរកលាភ 

េឺលណំ៊ជាលាភរិណសសណែសង ណព្ៅរីណនាះក៏យតាណ៊អាព្ស័យីុះ ។ លណំ៊ 

ជាអត្ិណរកលាភណនាះ មាន ៥ ាង៉ា ងេឺាៈ 

១- វិហាន្រា  កុដកធ ំឬសាលា ។  

២- អឌ្ឍន្យាន្ោ  បង្ហា  ។  

  ៣- បាសាន្ទា  ព្ាតសាទ្ ឬកុដកដង្មានជាន់ណព្ីើន ។  

  ៤- ហមមាសិយំ្យ ព្ាតសាទ្មានករំលល ឬឥត្ករំលល ឬក៏ដង្ធប ។ 

 ៥- គុហា រ លងភន ំ។  
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ណភសជាបបចចយ័ 
 បរាតកត្ ព្ត្ល្ ឧសា ៍ឆាន់ថន ំរមាៃ ប់ណម េព្តាំទ្ឹកមលព្ត្ ។ ប៉ាុដនតណបើ 

មានអត្ិណរកលាភ េឺណភសតាាៈជាលាភរិណសសណែសង ណព្ៅរីណនាះក៏យតា 

ឆាន់ីុះ ។ ណភសតាាៈជាអត្ិណរកលាភណនាះ មាន ៥ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- សបប ិ  ទ្ឹកណោះម ្ ។  

 ២- តវតីតំ  ទ្ឹកណោះខ្ប់ ។  

 ៣- ន្តលំ  ណព្បង ។  

 ៤- មធ ុ  ទ្ឹកឃម ុំ  ។  

 ៥- ផាណិតំ  សករអំណៅ ។ 
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ក្ខលកិ ៤ ោ៉ា ង្ 
្ត្ ុដដលបរណិភាេកនុងកាល ឬព្បកបណោយកាលណៅថ កាលកិ 

មាន ៤ ាង៉ា ងេឺាៈ 

    ១- យាវកាលិក 

    ២- យាមកាលិក  

   ៣- សតាេ ហកាលិក 

   ៤- យាវេីវិត  

 ក- ្ត្ ុទ្ទ្ួលព្បណេនណ ើយ ទ្ុកឆាន់តាំងរីអរេុរាៈណ ើងដម ប 

ដល់ថ្ងៃព្ត្ង ់អស់អំណាីណៅថ យាវកាលិក ាតនដល់ ខ្ទ្នីយាៈ 

និងណភាតនីាងហា េឺបដងអម និង ីអំាប ព្ត្ី សាី់ អងករ ជាណដើម ។ 

 ខ-្ត្ ុទ្ទ្ួលព្បណេនណ ើយ ទ្ុកឆាន់ាតនដត្ព្ត្ឹម ១ ថ្ងៃ ១ យប់ 

ណៅថ យាមកាលិក ាតនដល់ទ្ឹក អដាាតន ៨ ាង៉ា ងេាឺៈ 

 ១- អមពុបាតំ  ទ្ឹកដែលសាា យ ។ 

 ២- េមពុបូាតំ ទ្ឹកដែលព្រីង ។  

 ៣- ន្ចាឆិបាតំ ទ្ឹកដែលណីកមានព្ោប់ ។  

 ៤- ន្មាឆិបាតំ ទ្ឹកដែលណីកឥត្ព្ោប់ ។  

 ៥- មធបុាតំ  ទ្ឹកដែលព្សេ ំ។  
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 ៦- មុទាីកបាតំ  ទ្ឹកដែលី នទន៍ ។  

 ៧- សាលុកបាតំ  ទ្ឹកណមើមព្កឪវលក ។  

 ៨- ផារសុកបាតំ  ទ្ឹកដែលមាក់ព្ាតង ។  

ាតនដល់ទ្ឹកអដាាតន ៨ ាង៉ា ងណទ្ៀត្េឺាៈ 

 ១- ន្កាសមពុបាតំ ទ្ឹកដែលសងឃ័រ 

 ២- ន្កាលបាតំ  ទ្ឹកដែលរពុ្ធត្លី  

 ៣- ព្ទរបាតំ  ទ្ឹកដែលរពុ្ធធ ំ

 ៤- ឃតបាតំ  ទ្ឹកណោះម ្ ឬ ទ្ឹកណោះថល  

 ៥- ន្តលបាតំ  ទ្ឹកណធាើអំរីណព្បងលៃជាណដើម 

 ៦- បន្យាេតំ  ទ្ឹកណោះព្សស់ 

 ៧- យាគុបាតំ  ទ្ឹកបបរ 

 ៨- រសបាតំ  ទ្ឹកណធាើរីរសរកុខជាត្ិណែសងៗមាន 

សលឹក និង ផ្លក ជាណដើម ។  

 េ- ្ត្ ុដដលទ្ទ្លួព្បណេនណ ើយ ទ្ុកឆាន់ាតនដត្ព្ត្ឹម ៧ ថ្ងៃ ណៅ

ថ សតាត  កាលកិ ាតនដល់ណភសតាាៈ ៥ ាង៉ា ង េឺាៈ 

 ១- សបប ិ  ទ្ឹកណោះម ្ 

 ២- តវតីតំ  ទ្ឹកណោះខ្ប់  
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 ៣- ន្តលំ  ណព្បង 

 ៤- មធ ុ  ទ្ឹកឃម ុំ 

 ៥- ផាណិតំ សករអំណៅ 

 ឃ- ្ត្ ុទ្ទ្ួលព្បណេនណ ើយ ទ្ុកឆាន់ធល់ដត្អស់ ណៅថ 

យាវេីវិក ាតនដល់ ថន ំដកណម េណែសងៗ ឬថន ំែសំរីឫសណវើ  ណមើមណវើ  

សលឹកណវើ  និងដែលណវើ  ដលី ជាាៈ 

 ១- ហលិទាំ  ណមើមរណមៀត្ 

 ២- សិង្គន្វរ ំ ណមើមខាី 

 ៣- វឆំិ  ណមើមលពំាន់ 

 ៤- វឆិតេំ   ណមើមព្បស់ 

 ៥- អតិវិសំ ណមើមអាីម៍វពឹស 

 ៦- កដកុន្រាហិណី ណមើមរណំដង 

 ៧- ឧសីរ ំ  ណដើមសបូ្ភាល ំង 

 ៨- ភទាមុតេកំ ណមើមណៅម ព្កវាញព្តលក 

ថ្ា ុំផ្ស ុំព្សីលកឹដូចជ្ជៈ 
 ១- តិមពុបណណ ំ   សលឹកណៅត  

 ២- កុដេបណណ ំ  សលឹកដសលងេង ់ 
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 ៣- បន្ដ្ឋលបណណ ំ  សលឹកអដមបងថ្ងៃ 

 ៤- សលលិបណណ ំ   សលឹកព្មះណព្ៅឬតរីលងីលាក់  

 ៥- កបាសិបណណ ំ   សលឹកកបាសជាណដើម ។  

ថ្ា ុំផ្ស ុំព្គី្ផ្លណ ើ ដចូជ្ជៈ 
 ១- វិលង្គំ   ដែលរិលងគ 

 ២- បិបាលិ  ដែលដបីលី 

 ៣- មរឆំិិ  ដែលណព្មី 

 ៤- ហរតីកំ ដែលសម៉ា 

 ៥- វីភីតកំ ដែលសម៉ារិណភក 

 ៦- អាមលកំ ដែលកនទួត្ថ្ព្រ 

 ៧- ន្ោថផលំ ដែលព្កវាញ ជាណដើម ។  

ក្ខលកិលាយគ្នា  
 កាលកិខលះលាយនងឹកាលកិដថ្ទ្ មានកេំត់្យតាណព្បើាតនព្ត្ឹមកាល 

របស់កាលកិដដលមានកាលខលី ឧធ រេ៍ ថន ំបុកែងជ់ាាង្តី្ កក យក 

ណៅព្ីបល់លាយនឹងទ្កឹឃម ុំជាសតាត  កាលកិ ថន ំណនាះក៏មានកាលព្ត្ឹម ៧ 

ថ្ងៃណៅតាមោន  ។ ណព្េឿងណទ្សដលី ជាព្កវា ញ កាន់ភលូ ជាាង្តី្ កក ណេតាក់ 

ដត្ងែសំនឹងាតយដដលោំណោយខទិះដលង ក៏កាល យណៅជាាង្កាលកិតាមោន ។ 
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 សតាត  កាលកិ និងាង្តី្ កក ដដលទ្ទ្លួព្បណេនមួយយប់ណ ើយ

ណលាកហាមមិនយតាយកណៅលាយនឹងាង្កាលកិឆាន់ណទ្ ឧបមាាៈ យកសករ 

ដដលទ្ទ្ួលព្បណេនទ្ុកមួយយប់ណ ើយឆាន់ជាមួយន ំ។ ណលាកហាមកនុង 

សត្តសត្តិកកខនធកាៈ ណពាលកនុងព្ោណធាើទ្ុត្យិសង្ហគ យនា ។ េមពីរីល ្េគ

ណលាកព្ាតប់ថព្ត្ល្ ណធស ណព្ពាះឆាន់របស់ជា សននិធ ិលាយជាមួយទ្ឹក 

អដាាតនាៈ ។ 
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ព្សូវ ៧ ោ៉ា ង្ៈ 
  ព្ទ្ងអ់នញុ្ជា ត្ ទ្ឹកដែលណវើ ព្េប់ាង៉ា ង ណ្ៀរដត្ដែលព្សល្  ៧ ាង៉ា ង 

ណីញ ណធាើទ្ឹកអដាាតន រុំាតន ។ ព្សល្  ៧ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- សាលិ  ព្សល្ សាល ី

 ២- វិហី  ព្សល្ ខាយ 

 ៣- យ្យន្វា  ព្សល្ ដណំេើ ប 

 ៤- ន្ោធនុ្មា ព្សដង 

 ៥- កង្គយ  ណពព  

 ៦- វរន្កា  ណពាត្-សគួយឬណៅម កនទុយដរំ ី

 ៧- កុព្ទសូន្កា  ណៅម ដេលលក ។  

មហាផ្ល ៩ ោ៉ា ង្ 
  ដែលណវើធំៗ  ណៅថ មហាែល ៗ ណនះព្ទ្ងហ់ាមមិនយតាណធាើទ្ឹក 

អដាាតនដដរ ។ មហាែលណនាះមាន ៩ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- ន្ទឡ្និ្ករផលំ ដែលដលង  

 ២- តាលផលំ  ដែលណតាន ត្ 

 ៣- បតសផលំ  ដែលខនុរ 

 ៤- សព្េុផលំ  ដែលខនុរសមល 

 ៥- តិបុសផលំ  ដែលឪ ឹក 
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 ៦- បុសសែល ំ  ដែលព្ត្សក់ 

 ៧- ឯឡាលកុែល ំ ដែលព្ត្ឡាី 

 ៨- កុមាេឌ ែល ំ ដែលណពព  

 ៩- អាលារែុល ំ ដែលណឃាល ក 

 

 

 

វតត 
 ទ្ណំនៀមទ្មាល ប់ បណ្េីដដលភិកខុ-សាមណេរេួរព្បព្រឹត្ត កនុងកាល 

ណនាះៗ កនុងទ្ីឋាន កិីា និង បុេគល ណៅថ ្ត្ត ដីកណីញជា ៣ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- កិឆិចវតេ  ្ត្តេឺកិីាដដលេួរណធាើ 

 ២- ឆិរយិាវតេ ្ត្តេឺមារាងទ្េួរព្បព្រឹត្ត 

 ៣- វិធីវតេ  ្ត្តេឺបណ្េី ។ 

 កិឆិចវតេ ាតនដល់ករេីកិីាដដលបរាតកត្េបបីណធាើីណំពាះបុេគល 

និង ទ្ីឋាន ដលី អាេនតុក្ត្ត និងណសនាសន្ត្ត ជាណដើម ។ 

 ឆិរយិាវតេ ាតនដល់អាចារាៈ ដដលយតារកាណោយការសព្ងមួ 

ដលី  ជាមិនចាប់ពាល់សស្ត្សាត ្ធុ ជាណដើម ។ 

 វិធីវតេ ាតនដល់ដបបដែន ដដលយតាណធាើ ដលី ព្កងីីររ បត់្សំរត់្ 

ណព្បើាតព្ត្ជាអាទ្ិ៍ ។ 
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កិចចវតតមាន ១០ ោ៉ា ង្គឺៈ 

 ១-  ភិកខុ-សាមណេរ ជាសទ្ធិ្កហារិក េួរយកីិត្តទ្ុកោក់  

បណំរើឧបតាយ៍របស់ខលួន អស់កាលដដលអាព្ស័យណ៊នឹងណលាក ។ 

 ២ - ភិកខុជាឧបតាយ៍ មានីិត្តណអើណរើត្បសទ្ធិ្កហារិក្កញ  

អស់កាលដដលសទ្ធិ្ កហារកិណនាះណ៊ជាមួយ ។ 

 ៣-  ភិកខុ-សាមណេរ ជាអាេនតុកាៈ ព្ត្ល្ព្បព្រឹត្តយតាសមេួរ  

ជាណភាៀ្ ។ 

 ៤ - ភិកខុ-សាមណេរ  ជាមាា ស់ទ្ីកដនលង  កាលណបើមាន  

អាេនតុកាៈ ព្ត្ល្ ណធាើបដកសណាា រាៈណោយសមេួរ ។ 

 ៥- ភិកខុ-សាមណេរ មុននឹងណីញណៅទ្ីដថ្ទ្ ព្ត្ល្ ណរៀបីំ 

ទ្ុកោក់ណព្េឿងសមាា រាៈយតាសាអ ត្ាតត្ ។ 

 ៦-  មុនីលលបិេឌ ាតត្កនុងលដងាកភលមិ េួរព្បព្រឹត្តខលួនយតា  

ព្ត្ឹមព្ត្ល្ តាមទ្ណំនៀម ។ 

 ៧- ឆាន់អាហារ េួរព្បព្រឹត្តយតាព្ត្ឹមព្ត្ល្  ។ 

 ៨-  ភិកខុ-សាមណេរមានមលប់ណវើ ជាអាសនាៈ ដត្ណបើកនុង  

្សា ព្ត្ល្រកណសនាសនាៈ ដដលជាទ្ីេត់្ណភលៀង ដដលមនុសសណធាើ  

ឬណធាើណោយខលួនឯង ។ 

 ៩- ភិកខ-ុសាមណេរ េួររកាយតាសាអ ត្កនុង្ីាកុដក ។ 
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 ១០- េួរតយួរាាតលភិកខ-ុសាមណេរ ដដលមានអាពាធ តាម

កាលេួរ ។ 

 

ចរោិវតត 
ីរាិង្ត្តណនះ ណពាលណោយសណងខបមាន ១០ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- មិនយតាជាន់ែនត់្សំរត់្ស ដដលណេលាត្កនុងទ្ីនិមនត ។  

 ២- មិនធន់ាតនរិចារណាជាមុនកុអំាលអងគុយណលើអាសនាៈ ។  

 ៣- មិនព្ត្ល្ អងគយុណលើអាសនាៈដ្ងជាមួយនឹងស្ត្សតី ឬ មនសុស 

ណខទើយ ដត្ណបើអងគុយជាមួយមនសុសមានអាសនាៈមិនណសមើោន ាតន ។  

 ៤- ភិកខ-ុសាមណេរករំងុឆាន់មិនព្ត្ល្ ណព្កាកណចាល ។  

 ៥- មុនសឹងសំម កកនុងណ្លាថ្ងៃ ព្ត្ល្ បិត្ធា រ ។  

 ៦-  មិនព្ត្ល្បណនាទ បង់ឧចាា រាៈ បសា្ាៈ ណចាលសព្មាម ឬ  

របស់ជាសំេល់ណៅណព្ៅតញ្ជា ំង ឬ ណព្ៅកដំរង ។  

 ៧- មិនព្ត្ល្ ណ ើងណដើមណវើ  ណ្ៀរដលងដត្មានកិ ាី ដលីជា 

្ណងាងែលូ្ ។  

 ៨- មិនព្ត្ល្ ណៅណមើលម ំ សាត ប់ណព្ីៀង ឬព្បេ ំ។  

 ៩- មិនព្ត្ល្ សលព្ត្ធម៌ ណោយសណមលងណព្ីៀងដដ៏្ង ។  

 ១០- មិនព្ត្ល្ ចាប់ពាល់្ត្ ុជាអនាមាសាៈ ៦ ាង៉ា ង ។  
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វតថុអនាមាសៈ 
  ្ត្ ុដដលមិនេួរចាប់ពាល់ ណៅថ ្ត្ ុអនាមាសាៈ ដីកណីញជា 

៦ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ១- ស្ត្សតីព្រមធំងណព្េឿងដត្ងខលួនរបស់ស្ត្សតី និងរ លបម ង ដដល 

ណធាើមានព្ទ្ងព់្ធយជាស្ត្សតី ។ 

 ២- មាស-ព្ាតក់ និងរត្នាៈ ។ 

 ៣- សស្ត្សាត ្ធុណែសងៗ ជាណព្េឿងព្បទ្លសតថ្នម ងកាយ ឯណព្េឿង 

ណធាើការង្ហរ ដលី ជារលណពជាណដើម មិនម ប់បញ្ាូលកនុងរកួណនះណទ្ ។  

 ៤- ណព្េឿងោក់ចាប់សត្ាណលើណោក កនុងទ្ឹក ។  

 ៥- ណព្េឿងព្បេពំ្េប់ដបប ។  

 ៦- ព្ោប់ព្សល្ និងដែលណវើ  ដដលជាប់ណ៊នឹងណដើម ។  

វិធីវតត 
 ដបបដែនទ្ណំនៀមទ្មាល ប់ ដដលភកិខុ-សាមណេរ េួរព្បព្រឹត្ត ព្បត្ិបត្ត ិ

តាម ណៅថ ្កធី្ត្ត ។ ្កធី្ ត្តណនះ ណលាកណពាលជាដបបដែនមិនស ិត្ណស រ 

ដត្ងផ្លល ស់បតូរ ណៅតាម កាលាៈណទ្សាៈ ។ ្កធីបត់្ីីររ េឺមិនយតាបត់្ 

កាី់ីកំណាត ល រណបៀបទ្ុកីីររណលើដខសណសបៀង, ្កធីទ្ុកាតព្ត្ ្កធីតលត្ព្ទ្-

នាប់ណតើងណោយសំរត់្សៃួត្មុន ណ ើយសឹមយកសំរត់្ទ្ទ្ឹក តលត្ជាខ្ង 

ណព្កាយ ជាណដើម ធំងអស់ណនះ ណៅថ ្កធី្ត្ត ។  
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អធិោា ន 
 ព្រះរទុ្ធជាមាា ស់ព្ទ្ងអ់នញុ្ជា ត្ យតាសាមណេរ ណព្បើព្ាតស់បរកិាខ រ ដលី ជា 

ភិកខុដដរ ណ្ៀរដលងដត្សងាដ ី និងនិសីទ្នាៈ ។ ដលណីនះ បរកិាខ រ ដដលព្ត្ល្  

ណព្បើព្ាតស់ណនះ ព្ត្ល្ អធិោា ន ដព្បថ តាងំទ្ុក ។ មុនអធិោា ន សាមណេរ 

េបបីយកសំរត់្ណនាះ ណៅណាតកព្តលក់យតាាតនសាអ ត្រ ួី ណ ើយ ណរៀបីបំត់្ 

យតាណរៀបរយ ។ បនាទ ប់មកព្ត្ល្ យកថ្ដណលម  ឬ្ត្ ុអា ីដដលអាីេលសីណំំា 

ាតន ណធាើរិនទុណៅណលើជាយសំរត់្ ដដលបរំងុនឹងអធិោា ន មានទ្ ំំកុយំតា 

ណលើសរីដភនកមាន់ ណោយសលព្ត្ាតលថីាៈ 

 ឥមំ ពិ្តាយកបប ំកន្រាមិ ។  

 ទតិុយ្យមប ិឥមំ ពិ្តាយកបប ំកន្រាមិ ។  

 តតិយ្យមប ិឥមំ ពិ្តាយកបប ំកន្រាមិ ។  

 ដព្បថាៈ អាតាម អញណធាើនល្ ណព្េឿងសំោល់ណោយីេុំីណនះ ។  

 . . . . អស់វារាៈ រីរដងែង ។  

 . . . . អស់វារាៈ បីដងែង ។  

 រ ួី ណ ើយ ចាប់សំរត់្ណនាះណលើកណ ើង សលព្ត្អធិោា នតាមណ ម្ ះ ។ 

ណបើអធិោា ន ីី្រជាឧត្តម សងគាៈ (ីីររ) សលព្ត្ថ ឥមំ ឧតេរាសង្គំ  

អធិដ្ឋា មិ ដព្បថ អាតាម អញតាំងទ្ុកនល្ សំរត់្ ឧត្តម សងគាៈ ណនះ ឬថ 

“អាតាម អញអធិោា ននល្ សំរត់្ណនះជា ឧត្តម សងគាៈ េឺីី្ រ ” ។  
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 ណបើអធិោា នបរកិាខ រដថ្ទ្ណទ្ៀត្ េបបីណលើកយកបទ្ ឧតេរាសង្គំ ណីញ

ណ ើយបញ្ាូលណៅតាមណ ម្ ះដលណីនះ ។ 

 អតេរវាសកំ   នល្ សបង ់

 វសសកិសាដកំិ  នល្ សំរត់្ងលត្ទ្ឹកណភលៀង 

 ឧទកសាដកំិ  នល្ សំរត់្ងលត្ទ្ឹក 

 មុខបុញ្ក តន្ចាលំ  នល្ កដនសងតលត្មុខ 

 កណឌ យបបដចិាក ទឹ  នល្ សំរត់្រ ុដំណំៅ 

 កាលនឹងអធោិា ន ណបើបរកិាខ រដដលអធិោា នមុនណ៊ ណ ើយព្ត្ល្ ការ 

ផ្លល ស់ជាងម ីេបបីដកអធិោា នណីញសិន។ ការដកណនះណៅថ បីាុទ្ធរេាៈ។

ណលើកសំដដង ឧត្តម សងគាៈជាត្ួាង៉ា ងថ ឥមំ ឧតេរាសង្គំ បឆិចយទធសរាមិ  

ដព្បថ អាតាម អញដក ឧត្តម សងគាៈណនះ ។ បរកិាខ រដថ្ទ្ណទ្ៀត្មានទ្នំងដ់លី ោន  

ដបលកដត្ណ ម្ ះ ។ 

 ីណំំាាៈ តាមទ្ណំនៀម មុនអធិោា ន េបបីណធាើនមសសការសលព្ត្ តន្មា 

៣ ីប់ ។  

អធិោា នមាន ២ ោ៉ា ង្គឺៈ 
  អធិោា នណោយកាយ ១ ។  

  អធិោា នណោយវាចា ១ ។  

អធិោា នណោយកាយណនាះ េឺយកថ្ដចាប់ឬអដងអលបរកិាខ រដដលអធិោា ន 
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ណនាះណធាើណសីកតីីង់ី ិត្តតាមពាកាអធិោា នខ្ងណដើម ។ 

 អធិោា នណោយវាចា េឺបណញ្ាញសំណ ងអធិោា ន មិនចាប់ពាល់ 

របស់ណោយកាយក៏ាតន ដីញណីញណៅជា ២ េាឺៈ 

  អធិោា ន កនុង ត្ ាតស ១  

  អធិោា ន ណព្ៅ ត្ ាតស ១  

 បរកិាខ រណ៊ខ្ងកនុង ២  ត្  ១ ីអំាម ឬ ១  ត្  េបបីណព្បើអធិោា ន 

កនុង ត្ ាតសបណញ្ាញវាចាតាមដបបណនាះ ។ ណបើរបស់ណ៊ឃាល ត្ឆាៃ យេបបី 

ណព្បើអធិោា នណព្ៅ ត្ ាតស បណញ្ាញវាចាថ ឯតំ ឧតេរាសង្គំ អធិ-

ដ្ឋា មិ ដព្បថ អាតាម អញអធោិា ននល្ សំរត់្នុ ះយតាជាឧត្តម សងគាៈ ។ បរកិាខ រ  

ណព្ៅរីណនះ មានទ្នំងដលី ោន  ។  

ោច់អធិោា ន 

  បរកិាខ រដដលសាមណេរអធិោា ន ណោយណ ម្ ះដលី ណពាលមកណ ើយ 

នឹងោី់អធិោា នណៅ្កញ ណោយណ ត្ុ ៩ ាង៉ា ងេឺាៈ  

 ១- យតាដល់អនកដថ្ទ្ 

 ២- ណចារលួី ឬដណេតើ មយកណៅ  

 ៣- មិព្ត្កាន់យកណោយណសីកតីសនិទ្ធសាន ល 

 ៤- មាា ស់បិកាខ រ ដព្បភា្ាៈជាមនសុសណថកធប ដលី ជាព្ត្ល្  

នាសនងគាៈ ឬីលលលទ្ធិដថ្ទ្ ។  
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 ៥- លាចាកសិកាខ  

 ៦- ណធាើកាលកិរាិង 

 ៧- ដព្បណភទ្ព្បុសជាស្ត្សតីកនុងណរឿង្កនីត្្ត្ ថុ្នាតម តកក 

 ៨- ដកណីញរីអធិោា ន  

 ៩- ោី់ធលុះជាព្បណហាងប៉ាុនខនងព្កីកកលនថ្ដ មិនមានសរថ្ស 

អណមាះកនុងីណនាល ះ ម ប់អំរីជាយសំរត់្ីលលណៅខ្ងបណណាត យ ១   

ីអំាម ខ្ងទ្ទ្ឹង ៤ ធារាន ប់ ។  
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បាលយីកវតត 
 កិីាយក្ត្ត ព្រះឧបតាយ៍ ឬអាចារាណនះ ជាទ្ណំនៀមបរាតកត្កនុង 

ព្រះរទុ្ធសាសនា ណ ើយខ្នរុំាតនែង ។ ឯរណបៀបយក្ត្តណនាះ មាន 

ដលី ត្ណៅ ៖ 

 សទ្ធិ្កហារកិ ឬ អណនតវាសិក េបបកីាន់យកណព្េឿងសកាក រាៈ មាន 

ណទ្ៀន ធលប ាតរ ី ជាណដើម ីលលណៅរកព្រះឧបតាយ៍ ឬអាចារា ព្បណេន 

ណព្េឿងសកាក រាៈណនាះណៅណលាក ណ ើយណព្កាកវរណ ើងសលព្ត្ថាៈ 

 ឧកាស វន្ទា មិ ភន្តេ សព្ាំ អបរាធំ ខមថ ន្ម  

ភន្តេ មយា កតំ បុញ្ាំ  សាមិន្ទ អតនុ្មាទិតព្ាំ សាមិ- 

ន្ទ កតំ បុញ្ាំ  មយ្យហំ  ទាតព្ាំ សាធ ុសាធ ុអតនុ្មាទាមិ ។ 

 ដព្បមានកនុងបរាជាា ្កធីខ្ងណដើម ។ រ ួី ណ ើយ អងគុយព្ីណហាង 

ព្បេមាអញ្ាល ីសលព្ត្ថាៈ 

 សព្ាំ អបរាធំ ខមថ ន្ម ភន្តេ ។  

 ព្កាបីុះ សលព្ត្ថាៈ 

 ឧកាស ទាា រតេន្យ្យត កតំ សព្ាំ អបរាធំ ខមថ ន្ម        

ភន្តេ ។  

 ព្រះឧបតាយ៍ ឬអាចារា ណលាកយតាររ សរទសាធកុារយតាាតនីរំងុ 

ីណំរើនព្រះរទុ្ធសាសនា ឬ ណលាកសលព្ត្រុទ្ធររ ៤ ព្បការជាណដើម ។  
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 េបបីទ្ទ្ួលត្បថាៈ 

 ឧកាស ខមាមិ ភន្តេ ។  

 ណព្កាកវរណ ើងព្បេមាអញ្ាល ីសលព្ត្ថាៈ 

 វន្ទា មិ ភន្តេ ។ ល ។ សាធ ុសាធ ុអតនុ្មាទាមិ ។  

ីប់រិធីយក្ត្តដត្ប៉ាុណេណ ះ ៕ 
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ក្ខរចូលវសា 

 តាមទ្ណំនៀមព្រះរទុ្ធសាសនា ដត្ដល់្សានរដល្ ណ ើយ េឺចាប់ 

តាំងរីថ្ងៃ ១ ណម ី ដខអាសាធ រ លត្ទ្ល់នឹងថ្ងៃ ១៥ ណកើត្ ដខកត្តិក រយាៈ 

កាល ៤ ដខណនះ ភិកខ-ុសាមណេរ រុំព្ត្ល្ ព្តាី់ីររណ ត្រ លត្ណទ្ ព្ត្ល្ រកទ្ ី

លណំ៊វប់សំម កមួយកដនលង អស់ងករណ្លា ៣ ដខ ដដលណលាកណៅថ 

ចាំ្សា ។ 

ក្ខរច្ចុំវសាមាន ២ ណលើកគឺៈ 

 ណលើកដបំលង, ភិកខ-ុសាមណេរព្ត្ល្ ីលល្សារីថ្ងៃ ១ ណម ី ដខអាសាធ 

ឬទ្ុត្ិាងសាធ រ លត្ទ្ល់នឹងថ្ងៃ ១៥ ណកើត្ ដខអសសុត ។ ីលលរណបៀប 

ណនះ ណៅថ បុរមិិកា្សា ។ 

 ណលើកណព្កាយ, ីលល្សារីថ្ងៃ ១ ណម ី ដខព្សារេ៌ រ លត្ណៅទ្ល់

ថ្ងៃ ១៥ ណកើត្ ដខកត្តិក ។ ីលលរណបៀបណនះណៅថ បឆិកិមិកាវសា ។ 

បាលចីលូវសា 

 ណ៊ថ្ងៃី លល្សា សាមណេរធំងឡាយ មិនព្ត្ល្ ណដើរណីញរីអាវាស 

ណ ើយ េបបីតយួណរៀបីអំាវាស ទ្ីបរណិ្េ ព្រះ្កហារ ដកំល់ទ្ឹកឆាន់ ទ្ឹក

ណព្បើព្ាតស់ព្បណេនភិកខុសងឃ បនាទ ប់រីភិកខុសងឃីលល្សារ ួី ណ ើយ សាម- 

ណេរ េបបីព្បតុោំន កនុងព្រះ្កហារ អធិោា នីលល្សាព្រមោន ថាៈ 
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ឥមសមាសឹ អាវាន្ស ឥមំ ន្តមាសំ វសស ំឧន្បម 

ដព្បថាៈ  ណយើងធំងឡាយ  ណ៊ចាំ្ សាអស់ដខ  ៣  ណនះ  កនុង 

អាវាសណនះ ។ ថដត្ព្ត្ឹមាតល ី៣ ដង ដព្បមិនាតី់ថណទ្ ។  

សតាត ហករេីយៈ 
 សាមណេរីលល្សាកនុងទ្ីណាណ ើយ ព្ត្ល្ ណ៊រកាម ព្ត្ីកនុងទ្ីណនាះ 

រ លត្កេំត់្ ៣ ដខ ណបើមានធរុាៈអាីណីញណដើរាតន ដត្ព្ត្ល្ ្កលមក្កញ 

យតាាតនមុនថ្ងៃរះកនុងថ្ងៃទ្ី ៧ ។  

 ណបើមានធរុាៈីណំពាះ មាតា-បិតា និង ភិកខ-ុសាមណេរ ដដលខលួនាតន 

ដងឹណ ើយ សាមណេរអាីណលើកសតាត  ាៈណៅាតន ណោយមិនាតី់មាន 

ការនិមនតន៍ណទ្, ដត្ណបើឧាតសក ឧាតសិកា បង បអូន ញាត្ិ មានធរុាៈ 

លះុណាដត្មានការនិមនតន៍ ណទ្ើបណៅណោយសតាត  ាៈាតន ។ មុននឹងណីញ 

រីអាវាស ព្ត្ល្ អធោិា នថាៈ 

 សន្ឆិ ន្ម អតេរាន្យា តតាិ , សតាេ ហព្ភតេន្រន្យ្យវ 

បុត តិវតេិសាមិ ។  

 ទតិុយ្យមប ិសន្ឆិ ន្ម ។ ល ។ តិវតេិសាមិ ។  

 តតិយ្យមប ិសន្ឆិ ន្ម ។ ល ។ តិវតេិសាមិ ។  

 ដព្បថាៈ ណបើមិនមានអនតម យដល់អាតាម អញណទ្, អាតាម អញនឹង 

ព្ត្ ប់មក្កញ កនុងីណនាល ះសតាត  ាៈរុំខ្ន ។  
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. . . . ជាេព្មប់រីរដងែង ។  

. . . . ជាេព្មប់បីដងែង ។  

ក្ខរលាសកិ្ខា  

 ភិកខុ-សាមណេរ អនកណនឿយណាយកនុងការព្បព្រឹត្តិព្រ មីរយិធម៌ 

មានព្ាតថន នឹងព្ត្ ប់មកកាន់ណភទ្ជាព្េ ស  រដមងណធាើាតនណោយការលា 

សិកាខ  ។  

 ឯការលាសិកាខ ណនះ កនុងេមពីរកង្ហខ ្កត្រេីបឋមាតម តកក សំដដងថ 

ព្ត្ល្ ព្បកបអងគ ៦ ាង៉ា ងេឺាៈ 

 ីិត្ត ១, ណខត្ត ១, កាល ១, បណាងេ ១, បុេគល ១, ្កជាននាៈ ១ ។  

១-ចិតត 

 អនកលាសិកាខ  ព្ត្ល្ ណធាើណោយតាំងីិត្ត ណដើមបីលាសិកាខ រិត្ៗ ណបើព្ោន់ 

ដត្ថណលង ឬទ្ណនទញពាកាលា ណពាលណោយការណរៀន ឬក៏សំដដង្កន័យ

កថមិនម ប់ថលាណទ្ ។  

២-ណេតត 

 សំណៅយក ណខត្តបទ្ ២២ ាង៉ា ងេឺាៈ ណខត្តបទ្សព្មាប់ណពាលលា ១៤ 

ាង៉ា ង និងណខត្តបទ្ សព្មាប់ព្ទ្ព្ទ្ងណ់ភទ្ជាងម ី៨ ាង៉ា ង។ ណខត្តបទ្សព្មាប់

ណពាលលា ១៤ ាង៉ា ងណនះេឺាៈ 
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  -ព្ទុធសំ បឆិចកាខ មិ   ខាុសំលមលាព្រះរទុ្ធ ១ 

  -ធមមាសំ បឆិចកាខ មិ  ខាុសំលមលាព្រះធម៌ ១   

 -សង្ឃ ំបឆិចកាខ មិ  ខាុសំលមលាព្រះសងឃ ១ 

 -សិកខំ  បឆិចកាខ មិ  ខាុសំលមលាសិកាខ  ១ 

 -វិតយំ្យ បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលា្កន័យ ១ 

 -បាតិន្មាកខំ  បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលាាតត្ិណមាកខ ១ 

 -ឧន្ទាសំ បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលាឧណទ្ទស ១ 

 -ឧបេាយំ្យ បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលាព្រះឧបតាយ៍ 

 -អាឆិរយំិ្យ បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលាអាចារា ១ 

 -សទធសិវិហារកំិ បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលាសទ្ធិ្កហារកិ ១ 

 -អន្តេវាសិកំ បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលាអណនតវាសិក ១ 

 -សមាតបុេាយ្យកំ បឆិចកាខ មិ  ខាុសំលមលាសមានបុតាយ៍ ១ 

 -សមាន្ទឆិរយិ្យកំ បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលាសមានីរយិក៍ ១ 

-សព្ព្ហមាសចារ ឹ បឆិចកាខ មិ ខាុសំលមលាសព្រ មចារ ី ១ 

ណខត្តបទ្ សព្មាប់ព្ទ្ព្ទ្ង់ណភទ្ជាងម ី៨ ាង៉ា ងណនាះេឺាៈ 

 -គិហីតិ មំ ធាន្រថ សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ ចាំទ្ុក 

នល្ ខាុថំ ជាព្េ ស  ។ 
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 -ឧបាសន្កាតិ មំ ធាន្រថ សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ 

ចាំទ្ុកនល្ ខាុថំ ជាឧាតសក ១ ។   

 -អារាមិន្កាតិ មំ ធាន្រថ សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ 

ចាំទ្ុកនល្ ខាុថំជាអាម មិកតន ១ ។   

 -សាមន្ណន្រាតិ មំ ធាន្រថ សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ

ចាំទ្ុកនល្ ខាុថំជាសាមណេរ ១ ។ 

 -តិតាិន្យាតិ មំ ធាន្រថ សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ 

ចាំទ្ុកនល្ ខាុថំ ជាត្ិរ  យ៍ី ១ ។  

 -តិតាិយ្យសាវន្កាតិ មំ ធាន្រថ សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ 

ចាំទ្ុកនល្ ខាុថំ ជាសា្កត្ិរ  យ៍ី ។  

 -អសសមន្ណាតិ មំ ធាន្រថ សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ

ចាំទ្ុកនល្ ខាុថំ ជាបុេគលមិនដមនជាសមេាៈ ១ ។  

 -អសក្បុតេិន្យាតិ មំ ធាន្រថ សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ 

ចាំទ្ុកនល្ ខាុថំ ជាបុេគលមិនដមនជាសកាបុត្តិយ ១ ។  

 រមួព្ត្ល្ ជាណខត្តបទ្ ២២ ព្បការ ។  

 កនុងណខត្តបទ្ ២២ ព្បការណនះ អនកលាសិកាខ  េបបីណពាលលាដត្ណខត្តបទ្ 

ណាមួយដដលខលួនីងល់ា ណ ើយព្ទ្ព្ទ្ងណ់ខត្តបទ្ណាមួយ ដដលខលួន 

ព្សឡាញ់ ។ ឧបមាថាៈ ណបើលាព្រះរុទ្ធ អនកណនាះឯង មានព្ាតថន ីលល 

សាសនាដថ្ទ្ ព្ត្ល្ លាថាៈ 
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  ព្ទុធសំ បឆិចកាខ មិ, តិតាិន្យាតិ មំ ធាន្រថ  

 ខាុសំលមលាព្រះរទុ្ធ, សលមណលាកមាា ស់ធំងឡាយ ចាំទ្ុកខាុថំ 

ជាត្ិរ  យ៍ី ។ ណពាលលាដបបណនះ ណ ម្ ះថោី់ចាកណភទ្ជាបរាតកត្ 

ណ ើយដងមធំងោី់ចាកណភទ្ជារទុ្ធបរស័ិទ្ណទ្ៀត្ ។  

 ណលាកអាចារាជាណព្ីើន ណពាលថាៈ ព្បណទ្សណយើងជាអនក 

កាន់ព្រះរុទ្ធសាសនា រុំេួរណពាលលា ព្រះរុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសងឃ 

ណទ្ ណបើណលាកអនកលាណនាះ ជាសាមណេរ លាព្តឹ្មដត្សិកាខ , 

្កន័យ, ឧណទ្ទស ណ្ៀរដលងដត្ាតតិ្ណមាកខ ណព្ពាះសាមណេរោម ន 

ណ ើយណបើព្ទ្ព្ទ្ង់ណភទ្ជាព្េ ស  ព្ត្ល្ សមាធនសីល ប៉ាុដនតណបើណ៊ 

ថា យខលួនជាឧាតសក េឺណពាលយកណភទ្ជាឧាតសក្កញដត្មតង រុំាតី់

សមាធនសីល ដងមណទ្ៀត្ក៏ាតន ។ 

៣-ក្ខល 

 អនកលាសិកាខ  ព្ត្ល្ ណពាលយតាីាស់ កុយំតាព្ី ំកាល ដលី ជា 

ណពាលថ ខាុនំឹងលា (បឆិចកខិសស)ំ ខាុពំ្រះករណុានឹងជាព្េ ស  

(គិហីភវិសស)ំ ។ ល ។ មិនណ ម្ ះថលាសិកាខ ណ ើយ ព្ត្ល្ លា 

ជាសមានកាលថ សិកខំ  បឆិចកាខ មិ ខាុលំាសិកាខ  គិហីតិ មំ 

ធាន្រថ សលមព្រះករណុាធំងឡាយចាំទ្កុនល្ ខាុថំ ជាព្េ ស  ។  
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៤-បណោគ 
 បណាងេដីកជា ២ ាង៉ា ងេឺាៈ កាយបបណាងេ ១, ្ីីបណាងេ ១ 

 កាយ្យបបន្យាគ េឺអនកលា ព្ោន់ដត្ណធាើកាយ្កការ ឬ ផ្លល ស់

សំរត់្កាសាយាៈណីញ ណសលៀកដេត ប់ដលី ព្េ ស  មិនម ប់ថលាណទ្ 

លះុណាដត្បណញ្ាញវាចាណបតជាា ខលួនឯង ជា វឆីិបន្យាគ ណទ្ើប 

ណ ម្ ះថលា ។ 

៥-បុគគល 
 បុេគលអនកលាសិកាខ  មិនដមនជាមនសុសវគួត្ មិនព្ក កីិត្ត 

មិនមានណ្ទ្នាព្េបសងកត់្ ធំងបុេគលដថ្ទ្ជាសាកសីណនាះ មិនដមន 

ជាសត្ា េឺជាមនសុសដងឹខុសព្ត្ល្  ណ ើយណ៊ីណំពាះមុខោន ែង ។  

៦-វិជ្ជននៈ ក្ខរឱ្យដងឹ្ចាស ់
 អនកលាសិកាខ  េបបីព្ាតប់អនកដថ្ទ្យតាដងឹីាស់ អំរីការអែសុក 

ីងសឹ់ក នឹងព្ាតប់ណភទ្ងមដីដលព្ត្ល្ ផ្លល ស់ ។  

 ណបើព្បកបណោយអងគធំង ៦ ណនាះណ ើយ ណ ម្ ះថការលា 

សិកាខ ីប់ព្ត្ឹមណនះ អនកលាសិកាខ េបបីផ្លល ស់ណភទ្ជាឃម វាសីុះ ។  

ាតលោីថសព្មាប់ទ្ណនទញយតាង្ហយចាំាៈ 

  ឆិិតេំ  ន្ខតេញ្ច  កាន្ោ ឆិ 

  បន្យាន្ោ បុគគន្ោ តថា  
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  វិជាតតតេិ សិកាខ យ្យ 

  បឆិចកាខ តំ ឆឡ្ង្គិកំ 

ការលាសិកាខ  ព្ត្ល្ ព្បកបណោយអងគ ៦ ាង៉ា ងេឺាៈ 

  ីិត្ត ១,  ណខត្ត ១, កាល ១, 

បណាងេ ១,  បុេគល ១,  ្កជាននាៈ ១ ។  

 តាមដដលធារាល ប់ដងឹត្ៗមកថាៈ ការលាសិកាខ បទ្ណនះ មាន 

ាតលសីព្មាប់សលព្ត្ថាៈ 

 ហរាយ្យមាន្ន្ទ អដេយិ្យមាន្ន្ទ 

 េិគុឆិកមាន្ន្ទ គីហីតិ មំ ធាន្រថ ។ 

 ដព្បថាៈ ខាុពំ្រះករណុា ណនឿយណាយ ធញុព្ធន់ណខពើមណវអើម 

(នឹងរទុ្ធសាសនាណាស់) សលមណលាកមាា ស់ចាំទ្ុក នល្ ខាុពំ្រះករណុាថ 

ជាព្េ ស ីុះ ។  

 កាលណពាលាង៉ា ងណនះ រុំេួរណទ្ ណព្ពាះខលួនណ៊កាន់រទុ្ធសាសនា 

ណ ើយព្បកាសថ ខលួនណខពើមណវអើម ធញុព្ធន់ រទុ្ធសាសនា ។ 

ដលណីនះ េួរសិកាខ កាមកលុបុព្ត្ សិកាតាមាតលមីានកនុងេមពីរ កង្ហខ ្តី្រេី

ដលី ណពាលខ្ងណដើមរ ួី មកណ ើយ ។  
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ក្ខរផ្ាយណមតាត ព្គប់ទសិ 
 សន្ព្ា បុរតាិមាយ្យ ទិសាយ្យ សតាេ  អន្វរា សុខី          

ន្ហាតេយ សត្ាធងំឡាយធំងរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្ិសបលរ៌ 

សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។  

 សន្ព្ា បុរតាិមាយ្យ អតទិុសាយ្យ សតាេ  អន្វរា             

សុខី ន្ហាតេយ សត្ាធំងឡាយធំងរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្សិ 

អាណេនយ៍ សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។  

 សន្ព្ា ទកខិណាយ្យ ទិសាយ្យ សតាេ  អន្វរា សុខី          

ន្ហាតេយ សត្ាធងំឡាយធំងរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្ិសទ្កសិេ 

សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។  

 សន្ព្ា ទកខិណាយ្យ អតទិុសាយ្យ សតាេ  អន្វរា             

សុខី ន្ហាតេយ សត្ាធំងឡាយធំងរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្សិ 

និរត្ី សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។  

 សន្ព្ា បឆិកិមាយ្យ ទិសាយ្យ សតាេ  អន្វរា សុខី 

 ន្ហាតេយ សត្ាធំងឡាយធំងរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្ិសបសាិម 

សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។  

 សន្ព្ា បឆិកិមាយ្យ អតទិុសាយ្យ សតាេ  អន្វរា សុខី 

ន្ហាតេយ សត្ាធំងឡាយធងំរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្ិសពាយ័រា 
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សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។ 

 សន្ព្ា ឧតេរាយ្យ ទិសាយ្យ សតាេ  អន្វរា សុខី 

ន្ហាតេយ សត្ាធំងឡាយធំងរួង (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទិ្សឧត្តរ 

សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។  

 សន្ព្ា ឧតេរាយ្យ អតទិុសាយ្យ សតាេ  អន្វរា សុខី 

ន្ហាតេយ សត្ាធំងឡាយធងំរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្ិសឦសាន 

សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។ 

 សន្ព្ា ឧបរមិាយ្យ ទិសាយ្យ សតាេ  អន្វរា សុខី 

ន្ហាតេយ សត្ាធំងឡាយធំងរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្សិខ្ងណលើ 

សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។  

 សន្ព្ា ន្ហដាមិាយ្យ ទិសាយ្យ សតាេ  អន្វរា សុខី 

ន្ហាតេយ សត្ាធងំឡាយធំងរងួ (ដដលស ិត្ណ៊) កនុងទ្ិសខ្ងណព្កាម 

សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  មានដត្ណសីកតីសុខ ។ 

 សន្ព្ា សតាេ  អន្វរា ន្ហាតេយ សត្ាធំងឡាយធំងរងួ 

សលមកុយំតាមានណរៀរនឹងោន  ។ 

 សុខិតា ន្ហាតេយ សលមយតាមានដត្ណសីកតីសុខ ។  

 តិទាយកាខ  ន្ហាតេយ សលមយតាព្ាតសចាកទ្ុកខ ។  

 អព្ាបេា ន្ហាតេយ សលមកុយំតាមានរាាតទ្នឹងោន  ។  
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 អតីឃា ន្ហាតេយ     សលមកុយំតាមានណសីកតីីណងអៀត្ីងអល់ីិត្ត ។  

 ទីឃាយុ្យកា ន្ហាតេយ  សលមយតាមានអាយុដ្ង ។  

 អន្រាោ ន្ហាតេយ   សលមកុយំតាមានណម េ ។  

 សមបតេីហិ សមិេឈតេយ សលមយតាសណព្មីណោយសមបត្តិ

ធំងឡាយ ។  

 សុខី អតាេ តំ បរហិរតេយ សលមរកានល្ ខលួនយតាណ៊ជាសុខ 

ត្ណៅ ។  

  ទកុខបបតាេ  ឆិ តិទាយកាខ   

  ភយ្យបបតាេ  ឆិ តិព្ភយា  

  ន្សាកបបតាេ  ឆិ តិន្សសោកា  

  ន្ហាតេយ សន្ព្ាបិ បាណិន្ន្ទ ។ 

 សត្ាធំងឡាយធំងរួង ដដលដល់ណ ើយនល្ ណសីកតីទ្ុកខ សលម 

យតាជាសត្ាាតត់្ណសីកតីទ្ុកខណៅ ដដលដល់ណ ើយនល្ ភ័យ សលមយតាជា 

សត្ាាតត់្ភ័យណៅ ដដលដល់ណ ើយនល្ណសីកតីណសាក សលមយតាជា 

សត្ាាតត់្ណសីកតីណសាកណៅ ។ 

 

 




