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គ.ស.២០១៥

-កអារម្ភកថា
រស្ៀវរៅរនេះ េ្ញំោនប្បមូលនូវគាថារផ្ោេងៗ រោយអរនលើៗ បបបស្រងេប
រោយរប្េើនរ េះគ្ឺេ្ញំដកយកពីគាថាធមមបទ កនញងស្ុត្តនតបិដក បផ្នកេុទទកនិកាយ
រ ើយមានរាយរ ៀងរ

្ោេះវគ្គទំង២៦និងមាត្ិការ ឿងកនញងវគ្គនីមួយៗផ្ងបដ ។

ីឯវិ្ថោ វត្ថញ គ្បោបីរលើកយកកនញងធមមបទដឋកថាេលួនឯងេុេះ។ខាងរប្កាយប ទោប់រទៀត្
ោនបបនថមរគាលធម៌មួយេំនួន ោក់រ

្ោេះថា បកិណ្ណកធម៌ ។

េំរ េះពុទធគាថាវិញ ស្ុទធបត្លអ និងមានអត្ថន័យជាគ្មភី ភាពទំងអស្់
បុបនែេ្ញំដកយកបត្គាថាណាេលីៗ លមមងាយប្ស្ួលទរនទញឆប់ចំ ។ េំរ េះអងគ
ធមមកថិក

បដលមាននិស្ោេ័យកនញងកា ស្បមែងធម៌

ឬផ្ោេពវផ្ោាយប្ពេះធម៌្ម

មរធោោោយរផ្ោេងៗ បេចញបបោ ននស្ម័យ ជាពិរស្ស្្មបុស្ែិ៍វិទោយញឬ្មបណាដោញ
ស្ងគម គ្ឺថាអាេយកកូនរស្ៀវរៅរនេះោក់ជាប់្មេលួន រ ើយប ិកមមវារ ឿយៗ
ោនប្គ្ប់រពល និងប្គ្ប់ទីកបនលង ។ េំរ េះកា ស្បមតងវិញ អាប្ស្័យរៅរលើ
ឬត្ិេនិក ថារត្ើគ្ួ រលើកយករ ឿងនិទនប្ត្ង់ណាមួយ បដលេលួនរពញ
េិត្ត ឬគាថាណាបដលវាសាប់ផ្ត្ជាមួយសាេ់រ ឿង និងមានអត្ថន័យទក់ទង
រៅនឹងកមមវិធីបុណោយ បស្់ពុទធប ិស្័ទ ។
រោយយល់រៅរលើត្ប្មូវកា

បេចញបោបនន បស្់ពុទធសាសានិក ជាទូរៅ

បដលបត្ងរពញេិត្ត កនញងកា រធវើបុណោយទន

រៅ្ម្មវត្តអារាមឬ្ម

រគ្ ោឋោនទំងឡាយ កនញងរ េះមិនរលលេរសាេះរ ើយពីធមមរទស្
ស្ំខាន់ មិនគ្ួ ខាន ។

បដលជាកិេច

-ខស្ងោឃឹមថា រស្ៀវរៅរនេះ នឹងជួយឲោយមានភាពប្ស្ួលងាយដល់ស្ិកាខោកាម បដលជាពុទធជិរ

ស្ រដើមោបីភាវ

ប្ទប្ទង់ និងជួយផ្ោេពវផ្ោាយធមមវិន័យ

បស្់ប្ពេះវិជិត្មា ឲោយោន ុងររាេន៍ ។
ឥដឋផ្លបដលរកើត្ពីរស្ៀវរៅរនេះ
ទំងពី

បដលោនលាចករលាករៅរ ើយ,

េ្ញំស្ូមឧទទិស្ដល់អនកមានគ្ុណ
ប្បរគ្ន និង ជូនេំរ េះប្ពេះ

រថរានុរត្ថ :ប្គ្ប់ប្ពេះអងគ ប្ពេះមហាវី កោេប្ត្ប្គ្ប់ជំ ន់ បុពវបុ ស្ និងបុពវកា ីជន
ទំងឡាយ បដលោនោត្់បង់ជនមជីពរៅ កនញងបុពវរ ត្ុសាស្

និងស្ងគម

ជាត្ិ, មួយបផ្នករទៀត្ បេកជូនដល់ស្ពវស្ត្វទំងអស្់បដលចញ់អំណាេប្មឹត្ោយូវ
កនញងរលាកស្ននិវាស្ ្មស្មគ្ួ ដល់ឋានៈ។
ស្ូមបថលងអំណ គ្ុណឧោស្ិកា សារទេសិកា ហង្្ស-សុខា បដលោន
ជួយពិនិត្ោយអកេរាវិ ុទធរោយយកេិត្តទុកោក់ និងប្ស្លាញ់អកោេ សាស្រស្តបេម ។
ស្ូមជ នុជនទំងឡាយ កនញងកមពញជ ដឋ ោនប្បស្ពវនូវវឌោឍនធម៌ និង
ស្នតិភាព រ ើយ ួប ួមគា្ោ រលើកត្រមកើងអកោេ សាស្រស្ែ កសាងប្បរទស្ជាត្ិ និង
ប្ពេះពុទធសាស្

ឲោយោនេរប្មើន ជាលិរយោោភាពត្រ ៀងរៅ !
វត្ តត្បោស្មសាន(ព្រៃសាម ច់) បេត្ តកំៃង់ ឆ្ន ំង

ថ្ថៃរៅ ៍ ទី ៤ បេ មករា ឆ្ោំ ២០១៥ ប្ត្ូវនឹង ព.ស្.២៥៥៨
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១- យមកវគ្គ

១៤- ពុទ្ធវគ្គ

២- អប្បមាទ្វគ្គ

១៥- សុខវគ្គ

៣- ចិត្តវគ្គ

១៦- បិយវគ្គ

៤- បុបផវគ្គ

១៧- កោធវគ្គ

៥- ពាលវគ្គ

១៨- មលវគ្គ

៦- បណ្ឌិត្វគ្គ

១៩- ធមមដ្ឋវគ្គ

៧- អរហន្តវគ្គ

២០- មគ្គវគ្គ

៨- សហស្សវគ្គ

២១- បកិណ្ក
ណ វគ្គ

៩- បាបវគ្គ

២២- ន្ិរយវគ្គ

១០- ទ្ណ្ឌវគ្គ

២៣- នាគ្វគ្គ

១១- ជរាវគ្គ

២៤- ត្ណ្ហវ
្ គ្គ

១២- អត្តវគ្គ

២៥- ភិកខុវគ្គ

១៣- កោកវគ្គ

២៦- ព្រពាហមណ្វគ្គ
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-2យមកវគ្គមាន្១៤ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងព្រះចក្ខុបាលរថេរ
២- ររឿងមដ្ឋក្ុណ្ឌលី
៣- ររឿងព្រះថិស្សៈ
៤- ររឿងយក្ខិនីចងររៀរគ្ន្
៥- ររឿងភិក្ខុព្ក្ុងរោសមពី
៦- ររឿងចុលលោល-មហាោល
៧- ររឿងភិក្ខុរេវេថត
៨- ររឿងអាចារ្យសញ្ជ័យ
៩- ររឿងព្រះននទរថេរ
១០- ររឿងនាយចុនទសូក្រិក្
១១- ររឿងធមមិក្ឧបាសក្
១២- ររឿងភិក្ខុរេវេថត(ធរណ្ីព្សូប)
១៣- ររឿងនាងសុមនា
១៤- ររឿងភិក្ខុជាសម្ល្ញ់ពីរីររូប
អប្បមាទ្វគ្គមាន្៩ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងនាងសាម្វថី
២- ររឿងរោសក្រសដ្ឋី
៣- ររឿងព្រះចូឡបនេក្ៈ

-3៤- ររឿងនក្ខថតឫក្្សននជនពាល
៥- ររឿងព្រះមហាក្ស្សបៈ
៦- ររឿងភិក្ខុជាសម្ល្ញ់ពីរីររូប
៧- ររឿងសក្ករេវរាជ
៨- ររឿងភិក្ម
ខុ ួយរូប
៩- ររឿងព្រះនិគមវាសីថិស្សរថេរ
ចិត្តវគ្គមាន្៩ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងព្រះរមឃិយៈ
២- ររឿងភិក្ម
ខុ ួយរូប (ម្ថិក្ម្តា)
៣- ររឿងឧគណ្ឋិថភិក្ខុ
៤- ររឿងព្រះភាគិរនយ្យសង្ឃរក្ខិថរថេរ
៥- ររឿងព្រះចិថតគហរថេរ
៦- ររឿងភិក្ខុអ្នក្ព្បាររធវិបស្សនា
៧- ររឿងព្រះបូថិគថតថិស្សរថេរ
៨- ររឿងននទរគ្បាល
៩- ររឿងព្រះរសាររយ្យ
បុបផវគ្គមាន្១២ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងភិក្៥
ខុ ០០រូបខ្វលីខ្វ្យបឋវីក្សិណ្
២- ររឿងព្រះរេរៈចរព្មើនមរីចិក្មមដ្ឋ្ន

-4៣- ររឿងព្រះបាេវិឌូឌភៈ
៤- ររឿងនាងបថិបូជិោ
៥- ររឿងរោសិយរសដ្ឋី
៦- ររឿងបាដ្ិោជីវក្
៧- ររឿងឆថតបាណ្ិឧបាសក្
៨- ររឿងនាងវិសាខ្
៩- ររឿងព្រះអាននទ
១០- ររឿងព្បរគនបិណ្ឌបាថព្រះក្ស្សប
១១- ររឿងបរិនិពាវ្នរបសីព្រះរគ្ធិក្ៈ
១២- ររឿងគរហេិនន
ពាលវគ្គមាន្១៥ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងបុរសម្ន្ក្ី (ទុ.ស.ន.សោ )
២- ររឿងសេធិវិហារិក្ព្រះក្ស្សប
៣- ររឿងអាននទរសដ្ឋី
៤- ររឿងរចារេម្ល្យបងវិចព្េរ្យ
៥- ររឿងព្រះឧទាយិ
៦- ររឿងភិក្ខុអ្នក្ព្ក្ុងបាវា
៧- ររឿងសុប្បរុេធក្ុដ្ឋិ
៨- ររឿងបុរសអ្នក្ភជួរស្ព្ស

-5៩- ររឿងនាយសុមនម្លាោរ
១០- ររឿងនាងឧប្បលវណ្ណ្រេរី
១១- ររឿងជមពុោជីវក្
១២- ររឿងអ្ហិរព្បថ
១៣- ររឿងរសដ្ឋីក្ូដ្រព្បថ
១៤- ររឿងព្រះសុធមមរថេរ
១៥- ររឿងព្រះវនវាសីថិស្សរថេរ
បណ្ឌិត្វគ្គមាន្១១ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងព្រះរាធរថេរ
២- ររឿងភិក្អ្
ខុ ស្សជិ-បុនរវសក្
ុ ៈ
៣- ររឿងព្រះឆននរថេរ
៤- ររឿងព្រះមហាក្បិន
៥- ររឿងបណ្ឌិថសាមរណ្រ
៦- ររឿងព្រះលក្ុណ្ឌក្ភេទិយៈ
៧- ររឿងម្តានាងោណ្
៨- ររឿងភិក្៥
ខុ ០០រូប
៩- ររឿងព្រះធមមិក្រថេរ
១០- ររឿងោរសាដ្បីធម៌
១១- ររឿងអាគនតុក្ភិក្ខុ

-6អរហន្តវគ្គមាន្១០ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងររេ្យរ

្ះជីវក្

២- ររឿងព្រះមហាក្ស្សប
៣- ររឿងព្រះរវឡដ្ឋសីសៈ
៤- ររឿងព្រះមហាក្ចាច្យនៈ
៥- ររឿងព្រះសារីបុព្ថ
៦- ររឿងព្រះអ្នុរុេធ
៧- ររឿងព្រះថិស្សៈអ្នព្ក្ុងរោសមពី
៨- ររឿងព្រះសារីបុព្ថ
៩- ររឿងព្រះខ្េីរវនីយររវថៈ
១០- ររឿងស្រសតីម្ន្ក្ី
សហស្សវគ្គមាន្១៤ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងរចាររ

្ះថមពទាឋិក្ៈ

២- ររឿងព្រះទារុចីរិយៈ
៣- ររឿងព្រះនាងក្ុណ្ឌលរក្សី
៤- ររឿងព្រះអ្នថេបុចឆក្ព្ពាហមណ្៍
៥- ររឿងឪរុក្ម្ព្រះសារីបុព្ថ
៦- ររឿងក្មួយព្រះសារីបុព្ថ
៧- ររឿងព្ពាហមណ្៍ជាសម្ល្ញ់ពីព្រះសារីបុព្ថ

-7៨- ររឿងអាយុវឌ្ឍនក្ុម្រ
៩- ររឿងសងកិចចសាមរណ្រ
១០- ររឿងព្រះខ្នុរោណ្ឌញ្ញ
១១- ររឿងព្រះសប្បទាសរថេរ
១២- ររឿងនាងបដ្ចារ
១៣- ររឿងនាងក្ិសារគ្ថមី
១៤- ររឿងនាងរហុបុថតិោរេរី
បាបវគ្គមាន្១២ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងចូឡសាដ្ក្ព្ពាហមណ្៍
២- ររឿងព្រះរសយ្យក្រថេរ
៣- ររឿងនាងលាជធីតា
៤- ររឿងអ្នាេបិណ្ឌិក្រសដ្ឋី
៥- ររឿងភិក្ខុមិនរចះេុក្ដ្ក្ីបរិោខ្រ
៦- ររឿងរសដ្ឋីរជើងឆ្្្រ
៧- ររឿងមហាធនពាណ្ិជ
៨- ររឿងព្ពានក្ុក្កុដ្មិព្ថ
៩- ររឿងព្ពានសុនខ្រ

្ះរោក្ៈ

១០- ររឿងព្រះថិស្សៈនិងជាងស្ក្វមណ្ី
១១- ររឿងជន៣នាក្ី

-8១២- ររឿងព្រះបាេសុប្បរុេធសក្្យ
ទ្ណ្ឌវគ្គមាន្១១ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងឆរវគគិយភិក្ខុេ១
ី
២- ររឿងឆរវគគិយភិក្ខុេ២
ី
៣- ររឿងរក្មងរព្ចើននាក្ី
៤- ររឿងព្រះរោណ្ឌធាន
៥- ររឿងឧរបាសេក្មម
៦- ររឿងអ្ជគររព្បថ
៧- ររឿងព្រះមហារម្គគលាល្ន
៨- ររឿងភិក្អ្
ខុ នក្ម្នភណ្ឌៈ
៩- ររឿងសនតថិមហាម្ថ្យ
១០- ររឿងព្រះបិរលាថិក្ៈ
១១- ររឿងសុខ្សាមរណ្រ
ជរាវគ្គមាន្៩ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងស្រសតីជាសម្ល្ញ់ពីនាងវិសាខ្
២- ររឿងនាងសិរិម្
៣- ររឿងនាងឧថតរារេរី
៤- ររឿងព្រះអ្ធិម្និក្ភិក្ខុ
៥- ររឿងព្រះនាងរូបននាទ្

-9៦- ររឿងព្រះនាងមលលិោរេវី
៧- ររឿងព្រះរលាលុទាយិរថេរ
៨- ររឿងបឋមរពាធិោល (អសនកជាតិសំោរំ...)
៩- ររឿងបុព្ថរសដ្ឋីធាល្ក្ីខ្លួនព្ក្ (អចរិត្វា ព្រហ្មចរិយំ...)
អត្តវគ្គមាន្១០ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងរពាធិរាជក្ុម្រ
២- ររឿងព្រះឧបននទសក្្យបុព្ថ
៣- ររឿងព្រះបធានិក្ថិស្សរថេរ
៤- ររឿងម្តាព្រះក្ុម្រក្ស្សប
៥- ររឿងមហាោលឧបាសក្
៦- ររឿងភិក្ខុរេវេថត
៧- ររឿងសង្ឃរភេននភិក្ខុរេវេថត
៨- ររឿងព្រះោលរថេរ
៩- ររឿងចុលោ
ល លឧបាសក្
១០- ររឿងព្រះអ្ថតេថតរថេរ
កោកវគ្គមាន្១១ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងភិក្ខុក្ំរលាះ
២- ររឿងព្រះបាេសុរទាធ្េនៈ
៣- ររឿងភិក្ខុអ្នក្ចរព្មើនវិបស្សនា

-10៤- ររឿងអ្ភយរាជក្ុម្រ
៥- ររឿងព្រះសមជជនរថេរ
៦- ររឿងព្រះអ្ងគុលិម្ល៍
៧- ររឿងនាងធីតាននជាងថម្ាញ់ព
៨- ររឿងភិក្៣
ខុ ០រូប
៩- ររឿងនាងចិញ្ច្ម្ណ្វិោ
១០- ររឿងអ្សេិសទាន
១១- ររឿងនាយោឡៈបុព្ថអ្នាេបិណ្ឌិក្រសដ្ឋី
ពុទ្ធវគ្គមាន្៩ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងធីតារបសីម្រ
២- ររឿងយមក្ប្ាដ្ិហារ្យផ្ច្ញ់ពីនិព្គនេ
៣- ររឿងឯរក្បថតនាគរាជ
៤- ររឿងបញ្ហ្ព្រះអាននទ (ឱវាទបាតិសោកខ)
៥- ររឿងភិក្ខុមិនរព្ថក្អ្រ
៦- ររឿងបុររាហិថរ

្ះអ្គគិេថត

៧- ររឿងបញ្ហ្ព្រះអាននទ
៨- ររឿងភិក្ខុរព្ចើនរូប
៩- ររឿងរចថិយព្រះរុេធក្ស្សប

-11សុខវគ្គមាន្៨ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងជរម្ល្ះរបសីរួក្ព្រះញាថិ
២- ររឿងម្រ
៣- ររឿងបរាជ័យរសេចបរសនេិរោសល
៤- ររឿងអាពាហ៍រិពាហ៍
៥- ររឿងបុរសបាថីរគ្
៦- ររឿងោររសាយអាហាររបសីព្រះបាេបរសនេិរោសល
៧- ររឿងព្រះថិស្សៈ
៨- ររឿងសក្ករេវរាជបរព្មើព្រះសាសាដ្
បិយវគ្គមាន្៩ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងបរវជិថ៣រូប
២- ររឿងក្ុដ្ម
ុ ពិក្មួយរូប
៣- ររឿងរៅព្សីនាងវិសាខ្សាល្បី
៤- ររឿងរសេចលិចឆវី
៥- ររឿងអ្និថេិគនធក្ុម្រ
៦- ររឿងព្ពាហមណ្៍ម្ន្ក្ី
៧- ររឿងរក្មង ៥០០ នាក្ី
៨- ររឿងព្រះអ្នាគ្មិរថេរ
៩- ររឿងនាយននទយ
ិ ៈ

-12កោធវគ្គមាន្៨ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងនាងររាហិណ្ី
២- ររឿងភិក្ម
ខុ ួយរូប
៣- ររឿងឧបាសិោឧថតរា
៤- ររឿងបញ្ហ្ព្រះរម្គគលាល្ន
៥- ររឿងបញ្ហ្ភិក្ខុេូលសួរ
៦- ររឿងនាងបុណ្ណ្ទាសី
៧- ររឿងអ្ថុលឧបាសក្
៨- ររឿងឆរវគគិយភិក្ខុ
មលវគ្គមាន្១២ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងរគ្ោថក្ៈ
២- ររឿងព្ពាហមណ្៍ម្ន្ក្ី
៣- ររឿងភិក្ខុរក្ើថជាសថវនច
៤- ររឿងព្រះរលាឡុទាយី
៥- ររឿងក្ុលបុព្ថម្ន្ក្ី
៦- ររឿងភិក្ខុចូឡសារី
៧- ររឿងឧបាសក្៥នាក្ី
៨- ររឿងភិក្ក្
ខុ ំរលាះរ
៩- ររឿងឧបាសក្៥នាក្ី

្ះថិស្សៈ

-13១០- ររឿងរមណ្ឌក្រសដ្ឋី
១១- ររឿងព្រះឧជ្ានសញ្ញី
១២- ររឿងសុភេទបរិពាវ្ជក្
ធមមដ្ឋវគ្គមាន្១០ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងអាម្ថ្យអ្នក្វិនិចយ
ឆ័
២- ររឿងឆរវគគិយភិក្ខុ
៣- ររឿងព្រះឯក្ុទានរថេរ
៤- ររឿងព្រះក្ុណ្តក្ភេទិយរថេរ
៥- ររឿងភិក្ខុរព្ចើនរូប
៦- ររឿងភិក្ខុរ

្ះហថេក្ៈ

៧- ររឿងព្ពាហមណ្៍ម្ន្ក្ី
៨- ររឿងថិរថិយ
៩- ររឿងអ្រិយៈសទួចព្ថី
១០- ររឿងភិក្ខុរព្ចើនរូប
មគ្គវគ្គមាន្១០ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងភិក្៥
ខុ ០០រូប
២- ររឿងភិក្៥
ខុ ០០រូបដ្នេរេៀថ
៣- ររឿងព្រះបធានក្មមិក្ថិស្សរថេរ
៤- ររឿងសូក្ររព្បថ

-14៥- ររឿងភិក្ខុរបាឋិលៈ
៦- ររឿងព្រះរេរៈចាសី
៧- ររឿងសេធិវិហារិក្ព្រះសារីបុព្ថ
៨- ររឿងនាងក្ិសារគ្ថមី
៩- ររឿងមហាធនពាណ្ិជ
១០- ររឿងនាងបដ្ចារ
បកិណ្ណកវគ្គមាន្៩ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងបុរវក្មមរបសីព្រះអ្ងគ
២- ររឿងក្ុម្រិោសុីសុថម្នី
៣- ររឿងភិក្ខុអ្ក្
ន នគរភេទិយៈ
៤- ររឿងព្រះក្ុណ្តក្ភេទិយរថេរ
៥- ររឿងនាយទារុសាដ្ិក្
៦- ររឿងភិក្ខុវជជីបុព្ថ
៧- ររឿងចិថតគហបថី
៨- ររឿងចូឡសុភព្ទា
៩- ររឿងព្រះឯក្វិហារីរេរៈ
ន្ិរយវគ្គមាន្៩ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងនាងសុនទរី
២- ររឿងសថវព្ថូវេុក្ខរបៀថរបៀន

-15៣- ររឿងភិក្ខុរៅរឆនរសទឹងវគគុមុទា
៤- ររឿងរសដ្ឋីបុព្ថរ

្ះរខ្មក្ៈ

៥- ររឿងភិក្ខុព្បរៅព្ក្
៦- ររឿងស្រសតីព្ថូវរសចក្េីព្បច័ណ្ឌព្គបសងកថី
៧- ររឿងអាគនតុក្ភិក្ខុ
៨- ររឿងនិព្គនេ
៩- ររឿងសាវក្ថិរថិយ
នាគ្វគ្គមាន្៨ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងរបសីព្រះអ្ងគ
២- ររឿងភិក្ធា
ខុ ល្បីជាហមដ្ំរី
៣- ររឿងបុព្ថរបសីព្ពាហមណ្៍ចាសី
៤- ររឿងព្រះបាេបរសនេិរោសល
៥- ររឿងសានុសាមរណ្រ
៦- ររឿងដ្ំរីរ

្ះបារវរក្ៈ

៧- ររឿងភិក្ខុរព្ចើនរូប
៨- ររឿងម្រ
ត្ណ្ហ្វគ្គមាន្១២ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងព្ថីរ

្ះក្បិលៈ

២- ររឿងក្ូនព្ជូក្ញ់ពី

-16៣- ររឿងភិក្ខុសឹក្រៅរធវើរចារ
៤- ររឿងរនធនាគ្រ
៥- ររឿងព្រះនាងរខ្ម្
៦- ររឿងបុព្ថរសដ្ឋីអ្នក្រលងរបាំ
៧- ររឿងចូឡធនុគគហបណ្ឌិថ
៨- ររឿងម្រ
៩- ររឿងឧបោជីវក្
១០- ររឿងសក្ករេវរាជ
១១- ររឿងរសដ្ឋីគ្្នក្ូន
១២- ររឿងអ្ងកុររេវបុព្ថ
ភិកខុវគ្គមាន្១២ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងភិក្ខុ ៥ រូប
២- ររឿងភិក្ស
ខុ ម្ល្បីហង្ស
៣- ររឿងរោោលិក្ភិក្ខុ
៤- ររឿងព្រះធម្្្រាមរថេរ
៥- ររឿងភិក្គ
ខុ បីភិក្ខុ
៦- ររឿងបញ្ចគគទាយក្ព្ពាហមណ្៍
៧- ររឿងភិក្ខុរព្ចើនរូប
៨- ររឿងភិក្ខុ ៥០០ រូប

-17៩- ររឿងព្រះសនេោយរថេរ
១០- ររឿងព្រះនងគលក្ូដ្រថេរ
១១- ររឿងព្រះវក្កលិ
១២- ររឿងសុមនសាមរណ្រ
ព្រពាហមណ្វគ្គមាន្៣៩ករឿងគ្ឺៈ
១- ររឿងព្ពាហមណ្៍រព្ចើនរដ្យរសចក្េីព្ជះថ្ល្
២- ររឿងភិក្រខុ ព្ចើនរូប
៣- ររឿងម្រ
៤- ររឿងព្ពាហមណ្៍ម្ន្ក្ី
៥- ររឿងព្រះអាននទ (រុងររឿង៥យ្ង)
៦- ររឿងបរវជិថមួយរូប
៧- ររឿងព្រះសារីបុព្ថ
៨- ររឿងព្រះនាងមហាបជាបថិរគ្ថមី
៩- ររឿងព្រះសារីបុព្ថ
១០- ររឿងព្ពាហមណ្៍ជដ្ិល
១១- ររឿងព្ពាហមណ្៍និយយក្ុហក្
១២- ររឿងនាងក្ិសារគ្ថមី
១៣- ររឿងព្ពាហមណ្៍ម្ន្ក្ី
១៤- ររឿងឧគគរសន

-18១៥- ររឿងព្ពាហមណ្៍រីរនាក្ី
១៦- ររឿងអ្រោក្សក្ភារទាវ្ជព្ពាហមណ្៍
១៧- ររឿងព្រះសារីបុព្ថ
១៨- ររឿងនាងឧប្បលវណ្ណ្រេរី
១៩- ររឿងព្ពាហមណ្៍មួយរូប
២០- ររឿងនាងរខ្ម្ភិក្ខុនី
២១- ររឿងព្រះថិស្សៈរៅញ់ពក្ភនំ
២២- ររឿងភិក្ខុមួយរូប
២៣- ររឿងសាមរណ្រ
២៤- ររឿងព្រះមហាបនេក្រថេរ
២៥- ររឿងព្រះបិលិនទវចឆរថេរ
២៦- ររឿងភិក្ខុមួយរូប
២៧- ររឿងព្រះសារីបុព្ថ
២៨- ររឿងព្រះមហារម្គគលាល្ន
២៩- ររឿងព្រះររវថៈ
៣០- ររឿងព្រះចនាទ្ភៈ
៣១- ររឿងព្រះសីវលិ
៣២- ររឿងព្រះសុនទរសមុេទ
៣៣- ររឿងព្រះរជាថិក្ៈ

-19៣៤- ររឿងភិក្ខុធាល្បីជាអ្នក្របាំេី១
៣៥- ររឿងភិក្ខុធាល្បីជាអ្នក្របាំេី២
៣៦- ររឿងព្រះវងគស
ី ៈ
៣៧- ររឿងព្រះនាងធមមេិនាន្រេរី
៣៨- ររឿងព្រះអ្ងគុលិម្ល៍
៣៩- ររឿងរេវហិថព្ពាហមណ្៍
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-20យម្កវគ្ គ ទ ី១
មកនាបុពង
វ មា
គ
ធមាម្

មកនាកសដ្ឋ្ មកនាមយា

មន្សា កច បទ្ុកដ្ឋន្

ភាសត្ិ វា កករាត្ិ វា

ត្កោ ន្ំ ទ្ុកខមកន្វត្ិ

ចកកំវ វហកោ បទ្ំ ។

ធម៌ទាំងឡាយ ម្នចិថតជាព្បធាន ម្នចិថព្ត បរសើរបំផុថ (ម្នចិថតជា
ធំ) សរព្មចអ្ំរីចិថត របើបុគគលម្នចិថតព្ថូវរទាសព្បេូសតរហើយ រពាលក្េី រធវើក្េី
(នូវេុចចរិថ) រព្ពាះេុចចរិថទាំងរនាះ េុក្ខរស្មងជាបីតាមបុគគលរនាះរៅ ដ្ូចក្ងី
ររេះវិលតាមដ្នរជើងរគ្ស្ដ្លក្ំរុងអ្ូសរៅ ។
មកនាបុពង
វ មា
គ
ធមាម្

មកនាកសដ្ឋ្ មកនាមយា

មន្សា កច បសកន្េន្

ភាសត្ិ វា កករាត្ិ វា

ត្កោ ន្ំ សុខមកន្វត្ិ

ឆាយាវ អន្ុបាយិន្ី ។

ធម៌ទាំងឡាយ ម្នចិថតជាព្បធាន ម្នចិថតព្បរសើរបំផុថ

សរព្មច

អ្ំរីចិថត របើបុគគលម្នចិថតព្ជះថ្ល្រហើយ រពាលក្េី រធវើក្េី (នូវសុចរិថ) រព្ពាះ
សុចរិថទាំងរនាះ សុខ្រស្មងជាបីតាមបុគគលរនាះរៅ

ដ្ូចព្សរម្លអ្រនាទ្ល

តាមព្បាណ្ ។
ន្ ហិ កវករន្ កវរាន្ិ

សមមន្តីធ កុទាចន្ំ

អកវករន្ ច សមមន្តិ

ឯស ធកមាម្ សន្ន្តកនា ។

រិថស្មន

តាំងរីោលណ្មក្ ក្នុងរលាក្រនះ ររៀរទាំងឡាយមិន

-21រម្ង្បីរដ្យររៀររឡើយ ររៀរទាំងឡាយ ស្ថងរម្ង្បីរដ្យមិនម្នររៀរ រនះជា
បរវណ្ីធម៌ ។
សុភាន្ុបស្សឹ វិហរន្ដំ

ឥន្ទន្រកិ យសុ អសំវុត្ំ

កភាជន្មហិ

កុសីត្ំ ហីន្វីរិយំ

អមត្តញ្ុំ

ត្ំ កវ បសហត្ី មាករា

វាកោ រុកវ
ខំ ទ្ុពវលំ ។

បុគគលស្ដ្លយលីនូវអារមមណ្៍ថ្លអ មិនសព្ងួមក្នុងឥស្រនទិយទាំងឡាយ
មិនដ្ឹងព្បម្ណ្ក្នុងរភាជន ខ្ជិលព្ចអ្ូស ម្នរ្ាយមធូរេយ
រស្មងព្គបសងកថីបុគគលរនាះឯង

ក្ិរលសម្រ

ដ្ូចខ្្យលីស្ដ្លព្គបសងកថីរដ្ើមរ

ើេុរវល

ដ្ូរចាន្ះ ។
អសុភាន្ុបស្សឹ វិហរន្តំ

ឥន្ទន្រិកយសុ សុសំវុត្ំ

កភាជន្មហិ ច មត្តញ្ុំ

សទ្ធំ អារទ្ធវរី ិយំ

ត្ំ កវ ន្ប្បសហត្ី មាករា

វាកោ កសលំវ បពវត្ំ ។

ឯបុគគលស្ដ្លយលីរឃើញ់ពនូវអារមមណ្៍ថ្មិនលអ
ឥស្រនទិយទាំងឡាយ

សព្ងួមព្បនរក្នុង

ដ្ឹងព្បម្ណ្ក្នុងរភាជន ម្នសទាធ្ ព្បាររធរ្ាយម

ក្ិរលសម្រមិនអាចព្គបសងកថីបុគគលរនាះបាន

ដ្ូចខ្្យលីព្គបសងកថភ
ី នំេមតានី

មិនបានដ្ូរចាន្ះ ។
យថា អគារំ ទ្ុចឆន្េំ

វុដ្ឋី សមត្ិវជ
ិ ្ឈត្ិ

ឯវំ អភាវិត្ំ ចិត្តំ

រាកគា សមត្ិវិជ្ឈត្ិ ។

-22ផទះស្ដ្លព្បក្ីខ្ជីខ្ជ្រហើយ
យ្ងណ្មិញ់ព

ថំណ្ក្ីេឹក្រភលៀងរស្មងរលចរព្សាចរហូថ

ចិថតស្ដ្លបុគគលមិនបានអ្បីរំរហើយ

រាគៈរស្មងចាក្ីរដ្ថ

យ្ងរនាះឯង ។
យថា អគារំ សុឆន្េំ

វុដ្ឋី ន្ សមត្ិវិជ្ឈត្ិ

ឯវំ សុភាវិត្ំ ចិត្តំ

រាកគា ន្ សមត្ិវិជ្ឈត្ិ ។

ផទះស្ដ្លព្បក្ីលអរហើយ ថំណ្ក្ីេឹក្រភលៀងរស្មងមិនរលចរហូថ យ្ង
ណ្មិញ់ព ចិថតស្ដ្លបុគគលបានអ្បីរំេុក្លអរហើយ រាគៈរស្មងមិនចាក្ីរដ្ថបាន
យ្ងរនាះឯង ។
ឥធ កសាចត្ិ កបចច កសាចត្ិ បាបោរី ឧភយត្ថ កសាចត្ិ
កសា កសាចត្ិ កសា វិហញ្ត្ិ ទ្ិសាវ្ កមមកិលិដ្ឋមត្តកនា ។
បុគគលអ្នក្រធវើបាប ស្ថងរសាក្សាដ្យក្នុងរលាក្ទាំងរីរ គឺរសាក្សាដ្យ
ក្នុងរលាក្រនះផង រសាក្សាដ្យក្នុងរលាក្ខ្ងមុខ្ផង បុគគលរនាះរស្មងរសាក្
សាដ្យ រ្ដ្ព្ក្ហាយ រព្ពាះរឃើញ់ពអ្ំររើរៅហមងរបសីខ្លួន ។
ឥធ ត្ប្បត្ិ កបចច ត្ប្បត្ិ

បាបោរី ឧភយត្ថ ត្ប្បត្ិ

បាបំ កម កត្ន្តិ ត្ប្បត្ិ

ភិកយ្ោ ត្ប្បត្ិ ទ្ុគ្គត្ឹ គ្កោ

បុគគលអ្នក្រធវើអ្ំររើបាប
ព្ក្ហាយក្នុងរលាក្រនះផង

ស្ថងរ្ដ្ព្ក្ហាយក្នុងរលាក្ទាំងរីរ

គឺរ្ដ្

រ្ដ្ព្ក្ហាយក្នុងរលាក្ខ្ងមុខ្ផង បុគគលរនាះ

-23រស្មងរ្ដ្ព្ក្ហាយរដ្យគិថរឃើញ់ពថ្ បាបអ្ញ់ពបានរធវើរហើយ

លុះសាល្បីរៅ

ោនីេុគគថិ ក្៏រង
ឹ រឹថស្ថរ្ដ្ព្ក្ហាយដ្៏នព្ក្ស្លង ។
ឥធ កមាទ្ត្ិ កបចច កមាទ្ត្ិ កត្បុក្ញ្ ឧភយត្ថ កមាទ្ត្ិ
កសា កមាទ្ត្ិ កសា បកមាទ្ត្ិ ទ្ិសាវ្ កមមវិសុទ្ធិមត្តកនា ។
បុគគលអ្នក្រធវើបុណ្្យេុក្
ក្នុងរលាក្រនះផង

រស្មងរីក្រាយក្នុងរលាក្ទាំងរីរ

រីក្រាយក្នុងរលាក្ខ្ងមុខ្ផង

គឺរីក្រាយ

បុគគលរនាះរស្មងរីក្រាយ

ព្សសីព្សាយ រព្ពាះរឃើញ់ពអ្ំររើបរិសុេធរបសីខ្លួន ។
ឥធ ន្ន្រត្ិ កបចច ន្ន្រត្ិ

កត្បុក្ញ្ ឧភយត្ថ ន្ន្រត្ិ

បុញ្ំ កម កត្ន្តិ ភិកយ្ោ

ន្ន្រត្ិ សុគ្ត្ឹ គ្កោ ។

បុគគលអ្នក្រធវើបុណ្្យេុក្ រស្មងរព្ថក្អ្រក្នុងរលាក្ទាំងរីរ គឺរព្ថក្អ្រក្នុង
រលាក្រនះផង រព្ថក្អ្រក្នុងរលាក្ខ្ងមុខ្ផង បុគគលរនាះរស្មងរព្ថក្អ្ររដ្យ
គិថរឃើញ់ពថ្ បុណ្្យអ្ញ់ពបានរធវើរហើយ លុះមរណ្ោលរៅោនីសុគថិក្៏រឹងរឹថ
ស្ថរព្ថក្អ្រដ្៏នព្ក្ស្លង ។

r2s

-24អបបមាទវគ្ គ ទ ី២
អប្បមាកទា អមត្ំបទ្ំ

បមាកទា មចចកុ នា បទ្ំ

អប្បមោត្ ន្ មីយន្តិ

កយ បមោត្ យថា មោ

ឯត្ំ វិកសសកោ ញោវ្

អប្បមាទ្មហិ បណ្ឌិោ ។

រសចក្េីមិនព្បម្េ ជាផលូវននរសចក្េីមិនសាល្បី រសចក្េីព្បម្េជាផលូវនន
រសចក្េីសាល្បី ជនទាំងឡាយស្ដ្លមិនព្បម្េរហើយ រ

្ះថ្មិនសាល្បី ជន

ទាំងឡាយស្ដ្លព្បម្េរហើយ េុក្ដ្ូចជាមនុស្សសាល្បីរៅរហើយ រួក្បណ្ឌិថ
បានព្ជាបនូវដ្ំរណ្ើររនះរដ្យស្បលក្ៗគ្ន្(រេើបឋិថរៅ) ក្នុងរសចក្េីមិនព្បម្េ។
បមាទ្មន្ុយញ
ុ ជន្តិ

ពាោ ទ្ុកមមធិកនា ជនា

អប្បមាទ្ញច កមធាវី

ធន្ំ កសដ្ឋំវ រកខត្ិ ។

រួក្ជនពាលអ្ប្បឥថព្បាជាញ្ ស្ថងព្បក្បររឿយ ៗ នូវរសចក្េីព្បម្េ
ចំស្ណ្ក្អ្នក្ព្បាជញ រស្មងរក្្ាេុក្នូវរសចក្េីមិនព្បម្េ ដ្ូច(រក្្ា)ព្េរ្យយ្ង
ព្បរសើរ ។
មា បមាទ្មន្ុយុកញជថ

មា ោមរត្ិសន្ថវំ

អប្បមកោត្ ហិ ឈាយកនាត្

បកប្ោត្ិ វិបល
ុ ំ សុខំ ។

អ្នក្ទាំងឡាយ

ចូរក្ុំព្បក្បររឿយៗ

នូវរសចក្េីព្បម្េ

ចូរក្ុំព្បក្ប

ររឿយៗ នូវរសចក្េីរីក្រាយរព្ថក្អ្រក្នុងោមរឡើយ ដ្្បិថបុគគលអ្នក្មិនព្បម្េ
ខ្ំសរងកថរិនិថ្យ រស្មងបានរសចក្េីសុខ្ដ្៏េូលាយ ។

-25អប្បមកោត្ បមកត្តសុ

សុកត្តសុ ពហុជាគ្ករា

អពលស្សំវ សីឃកស្ោ

ហិោវ្ យាត្ិ សុកមធកសា ។

បណ្ឌិថម្នព្បាជាញរ្ ម្ះមុថ ោលរួក្បុគគលក្ំរុងព្បម្េ រលាក្មិន
ព្បម្េ ោលរួក្បុគគលក្ំរុងរដ្ក្លក្ី រលាក្ភាញ្ក្ីរឭក្រព្ចើន រលាក្រស្មង
លះបងីរចាលនូវបុគគលស្បបរនាះ ដ្ូចរសះរលឿន ស្ដ្លរៅរចាលនូវរសះម្ន
ក្ម្ល្ំងរខ្្ាយដ្ូរចាន្ះ ។
អប្បមាកទ្ន្ មឃវា

កទ្វាន្ំ កសដ្ឋត្ំ គ្កោ

អប្បមាទ្ំ បសំសន្តិ

បមាកទា គ្រហិកោ សទា ។

មឃម្ណ្រដ្លីនូវភារជាបុគគលព្បរសើរបំផុថ ជាងរេវតាទាំងឡាយ
រព្ពាះស្ថរសចក្េីមិនព្បម្េ អ្នក្ព្បាជញទាង
ំ ឡាយ ស្ថងសររសើរនូវរសចក្េីមិន
ព្បម្េ (រហើយ) ថិះរដ្ៀលនូវរសចក្េីព្បម្េសរវៗោល ។

r2s

-26ច ិត្ តវគ្ គ ទ ី៣
ទ្ូរងគមំ

ឯកចរំ

អសរីរំ គ្ុហាសយំ

កយ ចិត្តំ សញ្កមស្សន្តិ

កមាកខន្តិ មារពន្ធនា ។

អ្នក្ទាំងឡាយណ្ នឹងសព្ងួមចិថតស្ដ្លរៅឆ្ង្យ ជាចិថតព្តាចីរៅស្ថ
ឯង មិនម្នសរីរៈ ម្នគុហាគឺមហាភូថរូប៤ ជាេីអាព្ស័យរៅ អ្នក្ទាំងរនាះ
ឯងរស្មងរួចចាក្ចំណ្ងននម្រ ។
កុមភូបមំ ោយមិមំ វិទ្ោ
ិ វ្
ន្គ្រូបមំ ចិត្តមិទ្ំ ថកកោវ្
កយាកធថ មារំ ប្ញ្វុកធន្
ជិត្ញច រកកខ អន្ិកវសកនា សិយា ។
បុគគលគប្បីដ្ឹងច្ាសីនូវោយរនះ ថ្ដ្ូចជាឆ្ន្ំង
ឲ្យដ្ូចជាបិេទាវ្រនគរ
ធម៌ស្ដ្លខ្លួន

គប្បីច្ាំងនូវម្ររដ្យអាវុធគឺបញ្ញ្

គប្បីបិេនូវចិថតរនះ
គប្បីរក្្ាេុក្នូវ

នះរហើយ មិនគប្បីជាអ្នក្ដ្ំអ្ក្ីរៅ (ក្នុងធម៌រនាះ) រឡើយ ។

r2s

-27ប ុប ផវគ្ គ ទ ី៤
បុបាផ្ន្ិ កហវ បចិន្ន្តំ

ព្ោសត្តមន្សំ ន្រំ

សុត្តំ គាមំ មកហាកោវ

មចចុ អាទាយ គ្ចឆត្ិ ។

មចចគ
ុ ឺរសចក្េីសាល្បី ស្ថងរក្ៀរយក្រៅនូវនរជនអ្នក្ម្នចិថតជាបីចំពាក្ី
ក្នុងអារមមណ្៍រផ្សង ៗ ក្ំរុងរព្ជើសររីសនូវផ្ក្ គឺោមគុណ្ ៥ នុះឯង ដ្ូចេឹក្
ជំននីធំ ស្ដ្លក្ួចយក្អ្នក្ព្សុក្ក្ំរុងរដ្ក្លក្ីរៅ ដ្ូរចាន្ះឯង ។
បុបាផ្ន្ិ កហវ បចិន្ន្តំ

ព្ោសត្តមន្សំ ន្រំ

អត្ិត្តំកយវ ោកមសុ

អន្តកោ កុរុកត្ វសំ ។

អ្នក្រធវើនូវេីបំផុថគឺមរណ្ៈ ស្ថងព្ក្ុងសថវ ស្ដ្លម្នចិថតជាបីចំពាក្ីក្នុង
អារមមណ្៍រផ្សងៗ ក្ំរុងរព្ជើសររីសនូវផ្ក្គឺោមគុណ្៥, មិនស្ឆអថឆអនីក្នុងោម
ទាំងឡាយនុះឯង ឲ្យរៅក្នុងអ្ំណ្ចរបសីខ្លួន ។
យថាបិ បុបរា
ផ សិមាហ្

កយិរា មាោគ្ុកេ ពហូ

ឯវំ ជាកត្ន្ មកចចន្

កត្តពវំ កុសលំ ពហុំ ។

ម្លាោរ រចះរធវើសំណ្ំននក្ព្មងផ្ក្ អ្ំរគ
ី ំនរននផ្ក្ (រផ្សងៗគ្ន្) ឲ្យ
រព្ចើនបាន យ្ងណ្មិញ់ព

ក្ុសលស្ដ្លសថវរក្ើថមក្រហើយ គួររធវើឲ្យរព្ចើន

យ្ងរនាះ ។
ន្ បុបផគ្កនាធ្ បដ្ិវាត្កមត្ិ
ន្ ចន្រន្ំ ត្គ្រមលលិោ វា

-28សត្ញច គ្កនាធ្ បដ្ិវាត្កមត្ិ
សពាវ្ទ្ិសា សប្បុរិកសា បវាយត្ិ ។
ក្លិនផ្ក្រ

ើ ផ្ាយរៅព្ចាសខ្្យលីមិនបាន ក្លិនខ្លឹមចនទន៍ក្េី ក្លិនខ្លឹម

ព្ក្សាន្ក្េី ក្លិនផ្ក្មលិះរួថក្េី ក្៏ផ្ាយរៅព្ចាសខ្្យលីមិនបាន ចំស្ណ្ក្ក្លន
ិ របសី
សប្បុរសទាំងឡាយ

រស្មងផ្ាយរៅព្ចាសខ្្យលីបាន

រព្ពាះសប្បុរសរស្មង

ផ្ាយរៅបានព្គបីេិស ។
អប្បមកោត្ អយំ គ្កនាធ្

យាវ្យំ ត្គ្រចន្រន្ី

កយា ច សីលវត្ំ គ្កនាធ្

វាត្ិ កទ្កវសុ ឧត្តកមា ។

ក្លិនព្ក្សាន្

និងក្លិនចនទន៍ណ្

ក្លិនរនះព្ក្អ្ូបម្នព្បម្ណ្ថិចរេ

ចំស្ណ្ក្ក្លិនននបុគគលម្នសីលទាំងឡាយណ្

ក្លិនរនាះរេើបព្ក្អ្ូបរលើស-

លបីផ្ាយរៅក្នុងរេវរលាក្និងមនុស្សរលាក្បាន ។
កត្សំ សម្បន្េសីោន្ំ

អប្បមាទ្វិហារិន្ំ

សមមទ្្ញ្

វិមុោត្ន្ំ

មាករា មគ្គំ ន្ វិន្រត្ិ ។

ម្រាធិរាជ

(េុក្ជាខ្ំស្សវងរក្)

ក្៏មិនជួបនូវផលូវរបសីរលាក្អ្នក្ម្ន

សីលបរិបូណ្៌ អ្នក្រៅរដ្យរសចក្េីមិនព្បម្េ អ្នក្រួចព្សឡះ (ចាក្ធម៌ជា
រព្គឿងរៅហមង) រព្ពាះដ្ឹងច្ាសីតាមរហថុ ។

r2s

-29ពាលវគ្ គ ទ ី៥
ទ្ីោ ជាគ្រកោ រត្តិ

ទ្ីឃំ សន្តស្ស កយាជន្ំ

ទ្ីកោ ពាោន្ សំសាករា

សទ្ធមមំ អវិជាន្ត្ំ ។

រាព្ថីស្វង ចំរពាះស្ថអ្នក្ភាញ្ក្ីរឭក្(រដ្ក្មិនលក្ី) រយជន៍ស្វងចំរពាះស្ថ
អ្នក្រនឿយហថី

សង្ារវដ្េស្វងឆ្ង្យ

ចំរពាះស្ថបុគគលពាលមិនដ្ឹងច្ាសីនូវ

ព្រះសេធមម ។
ចរកញច នាធិគ្កចឆយ្យ

កសយ្យំ សទ្ិសមត្តកនា

ឯកចរិយំ ទ្េហំ កយិរា

ន្ត្ថិ ពាកល សហាយោ ។

បុគគលោលសវះស្សវងរក្ក្ល្ាណ្មិព្ថ របើមិនបានមិព្ថស្ដ្លព្បរសើរ
ជាងខ្លួន ឬមិព្ថស្ដ្លរសមើនឹងខ្លួនរេ គប្បីព្បព្រឹថតរៅស្ថម្ន្ក្ីឯងឲ្យខ្ជប
្ ីខ្ជួនវិញ់ព
រព្ពាះថ្ សហាយតាគុណ្(១) មិនម្នក្នុងបុគគលពាលរឡើយ ។
បុោត្មត្ថិ

ធន្មត្ថិ

អោត្ ហិ អត្តកនាន្ត្ថិ

ឥត្ិ ពាកោ វិហញ្ត្ិ
កុកោ បុោត្ កុកោ ធន្ំ ។

ជនពាលស្ថងព្រួយលំបាក្រដ្យរសចក្េីសម្គ្លីថ្

ក្ូនទាំងឡាយ

របសីអ្ញ់ពម្ន ព្េរ្យរបសីអ្ញ់ពម្ន តាមស្ដ្លរិថ សូម្បីខ្លួនរបសីខ្លួនក្៏មិន
ម្នផង ចំណ្ងីរបើក្ូនទាំងឡាយនឹងម្នមក្អ្ំរណ្
ី
ព្េរ្យនឹងម្នមក្អ្ំរី
ណ្បាន ។
១- សីល ក្ថ្វថេុ១០ ធុថងគគណ្
ុ ១៣ វិបស្សនាគុណ្ មគគ៤ ផល៤ វិជាជ្៣ អ្ភិញ្ញ្៦ ។

-30កយា ពាកោ មញ្ត្ី ពាល្យំ

បណ្ឌិកោ វាបិ កត្ន្ កសា

ពាកោ ច បណ្ឌិត្មាន្ី

ស កវ ពាកោត្ិ វុចត្
ច ិ។

អ្នក្ណ្ជាមនុស្សពាល រហើយដ្ឹងនូវភារននខ្លួនថ្ជាពាល អ្នក្រនាះ
នឹងរៅជាបណ្ឌិថបានខ្លះរដ្យរហថុស្ដ្លដ្ឹងខ្លួនថ្ជាពាលរនាះ ម្ា្ងរេៀថ
អ្នក្ណ្ជាមនុស្សពាល
រ

ស្ថម្នរសចក្េីព្បោនីថ្ខ្លួនជាបណ្ឌិថ

អ្នក្រនាះ

្ះថ្ ជាមនុស្សពាល រដ្យរិថ ។
យាវជីវម្បិ កច ពាកោ

បណ្ឌិត្ំ បយិរុបាសត្ិ

ន្ កសា ធមមំ វិជានាត្ិ

ទ្ពវី សូបរសំ យថា ។

មនុស្សពាល របើចូលរៅអ្ងគុយជិថអ្នក្ព្បាជញ សូម្បីអ្សីមួយជីវិថ ក្៏
ឥថម្នដ្ឹងរសធម៌អ្វីឲ្យច្ាសីលាសីរឡើយ ដ្ូចស្វក្ស្ដ្លមិនដ្ឹងនូវរសសមល ។
មុហុត្តមបិ កច វិញ្ូ

បណ្ឌិត្ំ បយិរុបាសត្ិ

ខិប្បំ ធមមំ វិជានាត្ិ

ជិវាហ្ សូបរសំ យថា ។

វិញ្ញូជន របើចូលរៅអ្ងគុយជិថអ្នក្ព្បាជញ សូម្បីស្ថមួយរំររច រស្មងយលី
រសធម៌រដ្យឆ្បីរហ័ស ដ្ូចអ្ណ្ដ្ថដ្ឹងនូវរសសមល ។
ន្ ត្ំ កមមំ កត្ំ សាធុ

យំ កោវ្ អន្ុត្ប្បត្ិ

យស្ស អស្សម
ុ ុកោ ករាទ្ំ

វិបាកំ បដ្ិកសវត្ិ ។

-31បុគគលរធវើក្មមណ្រហើយ រស្មងរ្ដ្ព្ក្ហាយ ឬម្នមុខ្ព្បឡាក្ីរដ្យ
េឹក្ស្ភនក្ ស្ព្សក្យំ េេួលផលននក្មមណ្ ក្មមស្ដ្លរគរធវើរហើយរនាះ រ

្ះថ្

ជាក្មមមិនលអរឡើយ ។
ត្ញច កមមំ កត្ំ សាធុ យំ

កោវ្ នាន្ុត្ប្បត្ិ

យស្ស បត្ីកោ សុមកនា

វិបាកំ បដ្ិកសវត្ិ ។

បុគគលរធវើក្មមណ្រហើយ រស្មងមិនរ្ដ្ព្ក្ហាយ ឬដ្លីនូវរសចក្េីររញ់ព
ចិថត
រ

ម្នចិថតលអ

េេួលផលននក្មមណ្

ក្មមស្ដ្លរគរធវើរហើយរនាះឯង

្ះថ្ជាក្មមលអ ។
មធុវា មញ្ត្ី ពាកោ

យាវ បាបំ ន្ បចចត្ិ

យទា ច បចចត្ី បាបំ

អថ ទ្ុកខំ ន្ិគ្ចឆត្ិ ។

បាបមិនទានីឲយ្ ផលព្ថឹមណ្

ជនពាលស្ថងសម្គ្លីនូវបាបរនាះថ្

(ស្ផអម) ដ្ូចេឹក្ឃមុំលុះស្ថោលណ្បាបឲ្យផល ជនពាលរេើបព្បេះនូវរសចក្េី
េុក្ខក្នុងោលរណ្ះ ។

r2s

-32បណ្ឌិ ត្វគ្ គ ទ ី៦
ន្ិធីន្ំវ បវោត្រំ

យំ បកស្ស វជជទ្ស្សន្
ិ ំ

ន្ិគ្គយហវាទ្ឹ កមធាវឹ

ោទ្ិសំ បណ្ឌិត្ំ ភកជ

ោទ្ិសំ ភជមាន្ស្ស

កសកយ្ោ កហាត្ិ ន្ បាបិកយា ។

បុគគលគួររឃើញ់ពនូវអ្នក្ព្បាជញណ្

ស្ដ្លជាអ្នក្រពាលសងកថីសងកិន

ចងអុលព្បាបីរទាស ថ្ដ្ូចជាបុគគលអ្នក្ព្បាបីក្ំណ្បីព្េរ្យឲ្យ ដ្ូរចាន្ះគួរគបីរក្
អ្នក្ព្បាជញស្បបរនាះ (រព្ពាះថ្) ោលបុគគលគបីអ្នក្ព្បាជញស្បបរនាះរហើយ រស្មង
ម្នរសចក្េីគ្បីព្បរសើរ ឥថម្នរទាសដ្៏លាមក្រឡើយ ។
ធមមប្បីត្ិ សុខំ កសត្ិ

វិប្បសកន្េន្ កចត្សា

អរិយប្បកវទ្ិកត្ ធកមម

សទា រមត្ិ បណ្ឌិកោ ។

បណ្ឌិថ ស្ដ្លម្នរសចក្េីស្ឆអថក្នុងធម៌ ម្នចិថតព្ជះថ្ល្រហើយ រស្មង
រដ្ក្ជាសុខ្

រស្មងរព្ថក្អ្រក្នុងធម៌

ស្ដ្លព្រះអ្រិយៈព្បោសេុក្រហើយព្គបី

ររល ។
ឧទ្កញហិ ន្យន្តិ កន្ត្តោ
ិ
ឧសុោករា ន្មយន្តិ កត្ជន្ំ
ទារុំ ន្មយន្តិ ត្ចឆោ
អោត្ន្ំ ទ្មយន្តិ បណ្ឌោ
ិ ។

-33ធមមតាអ្នក្បងហូរេឹក្
(ឲ្យព្ថងី) អ្នក្ចាំងរ

ស្ថងបងហូរេឹក្រៅ

ើ ស្ថងចាំងរ

អ្នក្រធវើព្រួញ់ព

ស្ថងពាថីព្រួញ់ព

ើ ឯបណ្ឌិថទាំងឡាយ ស្ថងេូនា្នខ្លួន

(ដ្ូរចាន្ះស្ដ្រ) ។
កសកោ យថា ឯកឃកនា

វាកត្ន្ ន្ សមីរត្ិ

ឯវំ

ន្ សមមិញជន្តិ បណ្ឌិោ ។

ន្ិនាទ្បសំសាសុ

ភនំេមតានី មិនក្រព្មើក្ញាបីញ់ព័រ រដ្យខ្្យលី ដ្ូចរមេចមិញ់ព បណ្ឌិថ
ទាំងឡាយ ក្៏មិនញាបីញ់ព័រ រព្ពាះពាក្្យថិះរដ្ៀល និងពាក្្យសររសើរ (ជារដ្ើម)
ដ្ូរចាន្ះឯង ។
ន្ អត្តកហត្ុ ន្ បរស្ស កហត្ុ
ន្ បុត្តមិកចឆ ន្ ធន្ំ ន្ រដ្ឋំ
ន្ ឥកចឆយយ្ អធកមមន្ សមិទ្ធិមត្តកនា
ស សីលវា បញ្វា ធមមិកោ សិយា ។
បណ្ឌិថមិនគួររធវើអាព្ក្ក្ី រព្ពាះរហថុននខ្លួន មិនគួររធវើអាព្ក្ក្ី រព្ពាះ
រហថុននអ្នក្ដ្នេ

មិនគួរព្បាថ្ន្ក្ូន

មិនគួរព្បាថ្ន្ព្េរ្យ

មិនគួរព្បាថ្ន្រដ្ឋ

មិនគួរព្បាថ្ន្សិេធិរដ្ើម្បីខ្លួន រដ្យរហថុមិនស្មនជាធម៌រឡើយ រលាក្គួរជាអ្នក្
ម្នសីល ម្នព្បាជាញ្ព្បក្បរដ្យធម៌ ។
អប្បកោ កត្ មន្ុកស្សសុ

កយ ជនា បារគាមិកនា

អថាយំ ឥត្រា បជា

ត្ីរកមវាន្ុធាវត្ិ ។

-34បណ្ដ្មនុស្សទាំងឡាយ

រួក្ជនណ្ស្ដ្លឆលងដ្លីរព្ថើយ

គឺព្រះ

និពាវ្ន រួក្ជនរនាះម្នព្បម្ណ្ថិច ចំស្ណ្ក្រួក្សថវរព្្រនះ រស្មងសទុះរៅ
ោនីរព្ថើយ (គឺសោក្យេិដ្ឋិ) ។
កយ ច កោ សមមទ្ោខ្កត្

ធកមម ធមាម្ន្វ
ុ ត្តិកនា

កត្ ជនា បារកមស្សន្តិ

មចចុកធយ្យំ សុទ្ុត្តរំ ។

ជនទាំងឡាយណ្ ព្បព្រឹថតា
ត មធម៌

ក្នង
ុ ធម៌ស្ដ្លព្រះថថ្គថព្េងី

សស្មេងេុក្រហើយរដ្យព្បនរ ជនទាំងរនាះ នឹងឆលងនូវលំរៅននមចចុស្ដ្លមិន
ងាយឆលងបាន រហើយដ្លីនូវព្រះនិពាវ្ន ។
កយសំ សកមាព្ធិយកងគសុ

សមាម្ ចិត្តំ សុភាវិត្ំ

អាទាន្ប្បដ្ិន្ិស្សកគ្គ

អន្ុបាទាយ កយ រោ

ខីណ្សវា ជុត្ិមកនាត្

កត្ កោកក បរិន្ិពវុោ ។

ចិថតស្ដ្លបណ្ឌិថទាំងឡាយណ្ បានអ្បីរំលអរហើយក្នុងអ្ងគននធម៌ជា
រព្គឿងព្តាសីដ្ង
ឹ ទាំងឡាយ ឬបណ្ឌិថទាំងឡាយណ្មិនព្បោនីម្ំ រព្ថក្អ្រ
ស្ថក្នុងោរលះនូវរសចក្េីព្បោនីម្ំ បណ្ឌិថទាំងឡាយរនាះៗ រស្មងជាអ្នក្អ្សី
អាសវៈ ម្នរសចក្េីរុងររឿង បរិនិពាវ្នក្នុងរលាក្ ។

r2s

-35អរហន តវគ្ គ ទ ី៧
គាកម វា យទ្ិ វារកញ្

ន្ិកន្េ វា យទ្ិ វា ថកល

យត្ថ អរហកនាត្ វិហរន្តិ

ត្ំ ភូមិរាមកណ្យ្យកំ ។

ព្រះអ្រហនតទាំងឡាយ រៅក្នុងេីណ្ រទាះជាព្សុក្ក្េី នព្រក្េី េីទាបក្េី
េីេួលក្េី េីរនាះឯង ជាភូមិគួររព្ថក្អ្រ ។
រមណ្ិយាន្ិ អរ្ញ្ន្ិ

យត្ថ ន្ រមត្ី ជកនា

វីត្រាកគា

ន្ កត្ ោមគ្កវសិកនា ។

រកមស្សន្តិ

ជន (អ្នក្ស្សវងរក្ោម) រស្មងមិនរព្ថក្អ្រក្នុងនព្រស្ដ្លគួររីក្រាយរេ
ព្រះខ្ីណ្ព្សរស្ដ្លម្នរាគៈរៅព្បាសរហើយ
រព្ពាះរលាក្ជាអ្នក្មិនស្សវងរក្ោម ។

r2s

រេើបរព្ថក្អ្រ

ក្នុងនព្ររនាះ

-36សហសសវគ្ គ ទ ី៨
សហស្សមបិ កច វាចា

អន្ត្ថបទ្សញហិោ

ឯកំ អត្ថបទ្ំ កសកយ្ោ

យំ សុោវ្ ឧបសមមត្ិ ។

របើវាចា

សូម្បី ១ ពានីម្ថ
្ ី ជាវាចាព្បក្បរដ្យបេឥថព្បរយជន៍

វាចារនាះ រុំព្បរសើររឡើយ អ្នក្ណ្សាដ្បីបេម្នព្បរយជន៍ណ្រហើយ រស្មង
សងបីរម្ង្បីបាន បេម្នព្បរយជន៍រនាះ សូម្បី១បេ ក្៏រ

្ះថ្ព្បរសើរជាង ។

សហស្សមបិ កច គាថា

អន្ត្ថបទ្សញហិោ

ឯកំ គាថាបទ្ំ កសកយ្ោ

យំ សុោវ្ ឧបសមមត្ិ ។

របើគ្ថ្ សូមប្ ី១ពានី ជាគ្ថ្ព្បក្បរដ្យបេឥថព្បរយជន៍ គ្ថ្
រនាះរុំព្បរសើររឡើយ អ្នក្ណ្សាដ្បីបេននគ្ថ្ណ្រហើយ រស្មងសងបីរម្ង្បី
បាន បេននគ្ថ្រនាះ សូម្បី១បេ ក្៏រ

្ះថ្ព្បរសើរជាង ។

កយា ច គាថា សត្ំ ភាកស

អន្ត្ថបទ្សញហិោ

ឯកំ ធមមបទ្ំ កសកយ្ោ

យំ សុោវ្ ឧបសមមត្ិ ។

អ្នក្ណ្

គប្បីរពាលគ្ថ្មួយរយ

ជាគ្ថ្ព្បក្បរដ្យបេឥថ

ព្បរយជន៍ គ្ថ្ស្ដ្លអ្នក្រនាះរពាលរហើយរនាះ រុំព្បរសើររឡើយ អ្នក្ណ្
សាដ្បប
ី េននធម៌រហើយ រស្មងសងបីរម្ង្បីបាន បេននធម៌រនាះ សូម្បស្ី ថមួយបេ
ក្៏រ

្ះថ្ព្បរសើរជាង ។

-37កយា សហស្សំ សហកស្សន្

សង្គ្កម មាន្ុកស ជិកន្

ឯកញច

ស កវ សង្គម
្ ជុត្តកមា ។

កជយ្យមោត្ន្ំ

អ្នក្ណ្ គប្បី

នះរួក្មនុស្ស ក្នុងសស្រងាគ្មអ្សីមួយពានីៗដ្ង គឺមួយ

លាននាក្ី ចំស្ណ្ក្អ្នក្ណ្
មនុស្សខ្ពងីខ្ពសី ជាងអ្នក្ស្ដ្ល

នះខ្លួនឯងស្ថម្ន្ក្ីបាន អ្នក្រនាះរ

្ះថ្ជា

នះក្នុងសស្រងាគ្មរនាះ ។

អោត្ ហកវ ជិត្ំ កសកយ្ោ

យា ចាយំ ឥត្រា បជា

អត្តទ្ន្តស្ស

ន្ិចចំ សញ្ត្ចារិកនា

កបាសស្ស

កន្វ កទ្កវា ន្ គ្ន្ធកពាវ្

ន្ មាករា សហ ព្រពហមុនា

ជិន្ំ អបជិត្ំ

ត្ថារូបស្ស ជន្តុកនា ។

កយិរា

នះខ្លួនឯងព្បរសើរជាង ចំស្ណ្ក្រួក្សថវរព្្រនះស្ដ្លរគ

នះរហើយ

មិនព្បរសើររឡើយ ោលរបើបុគគលម្នខ្លួនេូនា្នរហើយ ជាអ្នក្ព្បព្រឹថស
ត ព្ងួម
ជានិចច , រេវតា គនធរវ ម្រ ព្រមទាំងព្រហម មិនគប្បីរធវើនូវជមនះរបសីសថវម្ន
សភារដ្ូរចាន្ះ ឲ្យព្ថលបីចាញ់ពីវិញ់ពបានរឡើយ ។
មាកស មាកស សហកស្សន្

កយា យកជថ សត្ំ សមំ

ឯកញច

មុហុត្តមបិ បូជកយ

ភាវិត្ោត្ន្ំ

សាកយវ បូជនា កសកយ្ោ

យកញច វស្សសត្ំ ហុត្ំ ។

អ្នក្ណ្ បូជា (រលាក្ិយមហាជន) រដ្យព្េរ្យមួយពានី រាលីៗស្ខ្
អ្សី ១ រយឆ្ន្ំ ោរបូជារនាះ រុំព្បរសើររសមើនឹងអ្នក្ស្ដ្លបូជាចំរពាះបុគគលម្ន

-38ខ្លួនអ្បីរំរហើយស្ថ ១ នាក្ី សូម្បីមួយរំររច, ោរបូជាអ្សី ១០០ ឆ្ន្ំមិនព្បរសើរ
រឡើយ ។
កយា ច វស្សសត្ំ ជីកវ

ទ្ុស្សីកោ អសមាហិកោ

ឯោហំ ជីវត្
ិ ំ កសកយ្ោ

សីលវន្តស្ស ឈាយិកនា ។

បុគគលណ្ ជាមនុស្សព្េុសេសីល ម្នចិថតមិនបានថមកលីខ្ជ្បី(រទាះបី)
រសីរៅអ្សីរយននឆ្ន្ំ រុំព្បរសើររឡើយ (ចំស្ណ្ក្)ោររសីរៅសូម្បីព្ថឹមស្ថមួយ
នេងរបសីរលាក្អ្នក្ម្នសីល ម្នោររិនិថ្យរិចារណ្ជាព្បព្ក្ថី ព្បរសើរជាង.
កយា ច វស្សសត្ំ ជីកវ

ទ្ុប្បក្ញ្ អសមាហិកោ

ឯោហំ ជីវត្
ិ ំ កសកយ្ោ

បញ្វន្តសស្ ឈាយិកនា ។

បុគគលណ្ អ្ប្បឥថព្បាជាញ្ ម្នចិថតមិនបានថមកលីខ្ជ្បី (រទាះបី) រសី
រៅអ្សីរយននឆ្ន្ំ រុំព្បរសើររឡើយ (ចំស្ណ្ក្) ោររសីរៅសូម្បីព្ថឹមស្ថមួយនេង
របសីរលាក្ស្ដ្លម្នព្បាជាញ្ ម្នោររិនិថ្យរិចារណ្ជាព្បព្ក្ថី ព្បរសើរជាង.
កយា ច វស្សសត្ំ ជីកវ

កុសីកោ ហីន្វីរិកយា

ឯោហំ ជីវត្
ិ ំ កសកយ្ោ

វីរិយំ អារភកោ ទ្េហំ ។

បុគគលណ្ ជាមនុស្សខ្ជិលព្ចអ្ូស ម្នរ្ាយមរថ្ក្េយ (រទាះបី)
រសីរៅអ្សីរយននឆ្ន្ំ រុំព្បរសើររឡើយ (ចំស្ណ្ក្)ោររសីរៅសូម្បីព្ថឹមស្ថមួយ
នេងរបសីរលាក្ស្ដ្លព្បាររធរ្ាយមម្ំមួន ព្បរសើរជាង ។

-39កយា ច វស្សសត្ំ ជីកវ

អប្បស្សំ ឧទ្យពវយំ

ឯោហំ ជីវត្
ិ ំ កសកយ្ោ

បស្សកោ ឧទ្យពវយំ ។

បុគល
គ ណ្ មិនរឃើញ់ពោររក្ើថនិងោរវិនាសរៅននសងាខ្រធម៌(រទាះបី)
រសីរៅអ្សីរយននឆ្ន្ំ រុំព្បរសើររឡើយ(ចំស្ណ្ក្) ោររសីរៅសូម្បីព្ថឹមស្ថមួយ
នេង របសីរលាក្ស្ដ្លរឃើញ់ពោររក្ើថរឡើងនិងោរវិនាសរៅ ព្បរសើរជាង ។
កយា ច វស្សសត្ំ ជីកវ

អប្បស្សំ អមត្ំ បទ្ំ

ឯោហំ ជីវត្
ិ ំ កសកយ្ោ

បស្សកោ អមត្ំ បទ្ំ ។

បុគគលណ្ មិនរឃើញ់ពផលូវននព្រះនិពាវ្ន (រទាះបី) រសីរៅអ្សីរយននឆ្ន្ំ
រុំព្បរសើររឡើយ (ចំស្ណ្ក្) ោររសីរៅសូម្បីព្ថឹមស្ថមួយនេង របសីរលាក្អ្នក្
រឃើញ់ពផលូវព្រះនិពាវ្ន ព្បរសើរជាង ។
កយា ច វស្សសត្ំ ជីកវ

អប្បស្សំ ធមមមុត្តមំ

ឯោហំ ជីវត្
ិ ំ កសកយ្ោ

បស្សកោ ធមមមុត្តមំ ។

បុគគលណ្ មិនរឃើញ់ពធម៌ដ្ខ្
៏ ពងីខ្ពសី (រទាះបី) រសីរៅអ្សីរយននឆ្ន្ំរុំ
ព្បរសើររឡើយ (ចំស្ណ្ក្) ោររសីរៅសូម្បីព្ថឹមស្ថមួយនេង របសីរលាក្អ្នក្
រឃើញ់ពធម៌ដ្៏ខ្ង
ព ីខ្ពសី ព្បរសើរជាង ។

r2s

-40បាបវគ្ គ ទ ី៩
អភិត្ថករថ កល្ោកណ្

បាបា ចិត្តំ ន្ិវារកយ

ទ្ន្ធំ ហិ ករកោ បុញ្ំ

បាបសមឹ រមត្ី មកនា ។

បុគគលគួរព្បញាបីព្បញាលីរធវើអ្ំររើលអ គួរោថីចិថតចាក្បាប រព្ពាះថ្
ោលរបើបុគគលយឺថយូរក្នុងោររធវើបុណ្្យ ចិថតរស្មងរព្ថក្អ្រក្នុងបាប ។
បុញ្កញច បុរិកសា កយិរា

កយិរាកថន្ំ បុន្ប្បុន្ំ

ត្មហិ ឆន្រំ កយិរាថ

សុកោ បុញស
្ ្ស ឧចចកយា ។

របើបុរសរធវើបុណ្្យ គួររធវើបណ្
ុ ្យរនាះឲ្យររឿយៗ គួររធវើរសចក្េីររញ់ពចិថត
ក្នុងបុណ្្យរនាះ (រព្ពាះថ្) ោរសន្សំបុណ្្យ ស្ថងនាំមក្នូវរសចក្េីសុខ្ ។
មាវមកញ្ថ បាបស្ស

ន្ មត្តំ អាគ្មិស្សត្ិ

ឧទ្ពិន្រុន្បា
ិ កត្ន្

ឧទ្កុកមាភ្បិ បូរត្ិ

អាបូរត្ិ ពាកោ បាបស្ស

កថាកំ កថាកំបិ អាចិន្ំ ។

បុគគល មិនគួររមើលងាយបាបថ្ ម្នព្បម្ណ្ថិច នឹងមិនឲ្យផល
ដ្ូរចនះរឡើយ រព្បៀបដ្ូចក្អមេឹក្ រស្មងររញ់ពបានរដ្យថំណ្ក្ីេឹក្ ស្ដ្លធាល្ក្ីចុះ
យ្ងណ្ បុគគលពាលោលសន្សំបាប សូម្បីបនតិចមេងៗ គងីររញ់ពបានរដ្យ
បាបយ្ងរនាះស្ដ្រ ។
មាវមកញ្ថ បុញ្ស្ស

ន្ មត្តំ អាគ្មិស្សត្ិ

ឧទ្ពិន្រុន្បា
ិ កត្ន្

ឧទ្កុកមាភ្បិ បូរត្ិ

-41អាបូរត្ិ ធីករា បុញស
្ ្ស

កថាកំ កថាកំបិ អាចិន្ំ ។

បុគគល មិនគួររមើលងាយបុណ្្យថ្ ម្នព្បម្ណ្ថិច នឹងមិនឲ្យផល
ដ្ូរចនះរឡើយ រព្បៀបដ្ូចក្អមេឹក្ រស្មងររញ់ពបានរដ្យថំណ្ក្ីេឹក្ ស្ដ្លធាល្ក្ីចុះ
យ្ងណ្ អ្នក្ម្នព្បាជាញ្ ោលសន្សំបុណ្្យបនតិចមេង ៗ គងីររញ់ពបានរដ្យ
បុណ្្យយ្ងរនាះ ។
បាណ្ិមហិ កច វកណ្ នាស្ស

ហករយ្យ បាណ្ិនា វិសំ

នាពវណ្ំ វិសមកន្វត្ិ

ន្ត្ថិ បាបំ អកុពវកោ ។

របើដ្ំរៅមិនម្នក្នុងបាថនដ្រេ បុគគលគប្បីនាំយក្ថ្ន្ំរស
ិ
រដ្យបាថ
នដ្ ថ្ន្ំរិសរស្មងមិនព្ជាបចូលរៅោនីបាថនដ្ស្ដ្លគ្្្នដ្ំរៅ យ្ងណ្ បាប
រស្មងមិនម្នដ្លីបុគគលអ្នក្មិនរធវើយ្ងរនាះស្ដ្រ ។
កយា អប្បទ្ុដ្ឋស្ស ន្រស្ស ទ្ុស្សត្ិ
សុទ្ធស្ស កបាសស្ស អន្ងគណ្ស្ស
ត្កមវ ពាលំ បកចចត្ិ បាបំ
សុខុកមា រកជា បដ្ិវាត្ំវ ខិកោត្ ។
បុគគលណ្ ព្បេូសេចំរពាះអ្នក្មិនព្បេូសេថប ជាសថវសាអ្ថ មិនម្ន
ក្ិរលសដ្ូចជាេីេួល បាបរស្មងព្ថលបីមក្រក្បុគគលពាលរនាះវិញ់ព ដ្ូចបាច
ធូលល
ី អិថ រៅោនីេីព្ចាសខ្្យលី ។

-42ន្ អន្តលិកកខ ន្ សមុទ្រមកជ្ឈ
ន្ បពវោន្ំ វិវរំ បវីសំ
ន្ វិជត្
ជ ី កសា ជគ្ត្ិប្បកទ្កសា
យព្រត្ដ្ឋិកោ មុកចចយ្យ បាបកមាម្ ។
បុគគលអ្នក្រធវើបាបក្មមរហើយ រទាះបីចូលរៅរធដ្៏អាោស ក្នុងក្ណ្ដ្ល
សមុព្េ ោនីចរនាល្ះភនំទាំងឡាយ ក្៏មិនគប្បីរួចចាក្បាបក្មម រព្ពាះព្បរេសរលើ
ស្ផនដ្ីស្ដ្លបុគគលឋិថរៅរហើយ គប្បីរួចចាក្បាបក្មមបាន រនាះមិនស្ដ្លម្ន
រឡើយ ។
ន្ អន្តលិកកខ ន្ សមុទ្រមកជ្ឈ
ន្ បពវោន្ំ វិវរំ បវិស្ស
ន្ វិជត្
ជ ី កសា ជគ្ត្ិប្បកទ្កសា
យព្រត្ដ្ឋិត្ំ ន្ប្បសកហយ្យ មចចុ ។
បុគគលរៅរធដ្៏អាោស ក្នុងក្ណ្ដ្លសមុព្េ ោនីចរនាល្ះននភនំទាំង ឡាយ ក្៏មិនរួចចាក្រសចក្េីសាល្បីបាន រព្ពាះព្បរេសរលើស្ផនដ្ី ស្ដ្លបុគគល
ឋិថរៅរហើយ រសចក្េីសាល្បីព្គបសងកថីមិនបានរនាះ មិនស្ដ្លម្នរឡើយ ។

r2s

-43ទណ្ឌ វគ្ គ ទ ី១០
សកពវ ត្សន្តិ ទ្ណ្ឌសស្

សកពវ ភយន្តិ មចចកុ នា

អោត្ន្ំ ឧបមំ កោវ្

ន្ ហកន្យ្យ ន្ ោត្កយ ។

សថវទាំងឡាយព្គបីព្បាណ្ ស្ថងថក្ីសលុថនឹងអាជាញ្ សថវទាំងឡាយ
ស្ថងខ្ល្ចចំរពាះរសចក្េីសាល្បីព្គបីៗរូប បុគគលគួររធវើខ្លួនឲ្យជាឧបម្ រហើយមិន
គួរព្បហាររដ្យខ្លួនឯង មិនគួររព្បើរគឲ្យព្បហារ (សថវដ្នេ) រឡើយ ។
សកពវ ត្សន្ដិ ទ្ណ្ឌសស្

សកពវសំ ជីវត្
ិ ំ បិយំ

អោត្ន្ំ ឧបមំ កោវ្

ន្ ហកន្យ្យ ន្ ោត្កយ ។

សថវទាំងឡាយព្គបីព្បាណ្ ស្ថងថក្ីសលុថនឹងអាជាញ្ (រព្ពាះថ្) ជីវិថជា
េីព្សលាញ់ពីរបសីសថវទាំងរួង

បុគគលគួររធវើខ្លួនឲ្យជាឧបម្

រហើយមិនគួរ

ព្បហាររដ្យខ្លួនឯង មិនគួររព្បើរគឲ្យព្បហារ (សថវដ្នេ) រឡើយ ។
សុខោមាន្ិ ភូោន្ិ

កយា ទ្កណ្ឌន្ វិហស
ឹ ត្ិ

អត្តកនា សុខកមសាកនា

កបចច កសា ន្ លភកត្ សុខំ ។

ជនណ្ស្សវងរក្រសចក្េីសុខ្រដ្ើម្បីខ្លួន ស្ថរបៀថរបៀនសថវទាំងឡាយ
ស្ដ្លព្បាថ្ន្រសចក្េីសុខ្ រដ្យអាជាញ្ ជនរនាះលះរលាក្រនះរៅរហើយ នឹងមិន
បានរសចក្េីសុខ្រឡើយ ។
យថា ទ្កណ្ឌន្ កគាបាកោ

គាកវា បាកជត្ិ កគាចរំ

ឯវំ ជរា ច មចចុ ច

អាយុំ បាកជន្តិ បាណ្ិន្ំ ។

-44គងាវ្លរគ្ រស្មងរក្ៀងរគ្រៅោនីេីរគ្ចរ រដ្យអាជាញ្ (គឺដ្ំបង ឬ
រំពាថី ) ដ្ូចរមេចមិញ់ព

ជរានិងមចចុ ស្ថងរក្ៀងនូវអាយុរបសីសថវទាំងឡាយ

ដ្ូរចាន្ះឯង ។
ឧទ្កំ ហិ ន្យន្តិ កន្ត្តិោ

ឧសុោករា ន្មយន្តិ កត្ជន្ំ

ទារុំ ន្មយន្តិ ត្ចឆោ

អោត្ន្ំ ទ្មយន្តិ សុពវោ ។

ធមមតាអ្នក្បងហូរ ស្ថងបងហូរេឹក្ អ្នក្រធវើព្រួញ់ព ស្ថងពាថីព្រួញ់ព (ឲ្យព្ថងី)
អ្នក្ចាំង ស្ថងចាំងរ

ើ អ្នក្ម្នវថតលអ ស្ថងេូនា្នខ្លួន ។

r2s
ជរាវគ្ គ ទ ី១១
កោ ន្ុហាកសា កិមាន្កនាទ្

ន្ិចចំ បជជលិកត្ សត្ិ

អន្ធោករន្

បទ្ីបំ ន្ គ្កវសថ ។

ឱន្ទាធ្

ោលរបើរលាក្សននវា
ិ ស ព្ថូវរភលើងម្នរាគៈជារដ្ើមរឆះព្េរលាមជានិចច
រមេចក្៏រសើច រមេចក្៏រព្ថក្ព្ថអាល អ្នក្ទាំងឡាយព្ថូវងងឹថ គឺអ្វិជារជ្ ួបរឹថរហើយ
(រមេចរឡើយ) ក្៏មិនស្សវងរក្ព្បេីបគឺព្បាជាញ្ ។
បរិជិណ្ណមិទ្ំ រូបំ

ករាគ្ន្ិទ្ធំ បភងគុណ្ំ

ភិជជត្ិ បូត្ិ សកន្រកហា

មរណ្ន្តំ ហិ ជីវិត្ំ ។

-45រូបរនះព្គ្ំព្គ្អ្សីរហើយ

ជាេីសម្ន្ក្ីននររាគ

ជារបសីរុក្ផុយ

រាងោយជារបសីសអុយ(រនះ) ស្ថងស្បក្ធាល្យរៅវិញ់ព រព្ពាះថ្ជីវិថម្នរសចក្េី
សាល្បីជាេីបំផុថ ។
ជីរន្តិ កវ រាជរកថា សុចោ
ិ ត្
អកថា សរីរម្បិ ជរំ ឧកបត្ិ
សត្ញច ធកមាម្ ន្ ជរំ ឧកបត្ិ
សកនាត្ ហកវ សពភិ បកវទ្យន្តិ ។
រាជរេទាំងឡាយ ដ្៏វិចិព្ថលអរស្មងព្គ្ំព្គ្ សូម្បីសរីរៈក្៏ដ្លីនូវរសចក្េី
ព្គ្ំព្គ្ដ្ូចគ្ន្ រេើបឯធម៌របសីសប្បុរសទាំងឡាយ មិនដ្លីនូវរសចក្េីព្គ្ំព្គ្
(ដ្ូរចាន្ះ)រេ សប្បុរសទាំងឡាយ ស្ថងនិយយឲ្យរួក្សប្បុរសផងគ្ន្ដ្ឹងបាន។
អកន្កជាត្ិសំសារំ

សនាធ្វិសស្ ំ អន្ិពវិសំ

គ្ហោរំ គ្កវសកនាត្

ទ្ុោខ្ ជាត្ិ បុន្ប្បុន្ំ ។

ោលថថ្គថមិនទានីបានជួបព្បេះ (រពាធិញ្ញ្ណ្រវលីស្ថ) សវះស្សវង
រក្ជាងផទះគឺថណ្ហអ្
្ នក្រធវើផទះគឺអ្ថតភារ ក្៏អ្រនាទ្លរៅោនីសង្ារវដ្េ ម្នជាថិ
ដ្៏រព្ចើន រសចក្េីរក្ើថជាេុក្ខររឿយៗ ។
គ្ហោរក ទ្ិកដ្ឋ្សិ

បុន្កគ្ហំ ន្ ោហសិ

សពាវ្ កត្ ផាសុោ ភគាគ្

គ្ហកូដ្ំ វិសងខត្ំ

វិសង្ខ្រកត្ំ ចិត្តំ

ត្ណ្ហ្ន្ំ ខយមជ្ឈគា ។

-46ស្នជាងផទះ! អ្នក្ឯងរធវើផទះគឺអ្ថតភារ ថថ្គថរឃើញ់ពរហើយ អ្នក្នឹងរធវើ
ផទះ(របសីថថ្គថ)រេៀថមិនបានរឡើយ ឆអង
ឹ ជំនីរ គឺក្ិរលសរបសីអ្នក្ទាំងអ្សី
ថថ្គថោចីបបា
ំ ក្ីអ្សីរហើយ ដ្ំបូលផទះគឺអ្វិជាជ្ ថថ្គថក្ម្ច្ថីរចាលរហើយ
ចិថតរបសីថថ្គថ ដ្លីព្រះនិពាវ្នស្ដ្លម្នសងាខ្រព្បាសរហើយ ថថ្គថបាន
ដ្លីធម៌ជារព្គឿងក្្ស័យថណ្ហ្ទាំងឡាយរហើយ ។
អចរិោវ្ ព្រពហមចរិយំ

អលទាធ្ កយាពវកន្ ធន្ំ

ជិណ្ណកោ្ច្វ ឈាយន្តិ

ខីណ្មកចឆវ បលលកល ។

ជនពាលទាំងឡាយ
ោលខ្លួនរៅជាក្ំរលាះព្ក្មុំ

មិនព្បព្រឹថតព្រហមចរិយធម៌

មិនបានព្េរ្យក្នុង

រស្មងសញ្ជបីសញ្ជឹងដ្ូចសថវរព្ក្ៀលចាសីសំក្ុក្

រៅក្នុងភក្ីស្ដ្លអ្សីព្ថីរហើយ ។
អចរិោវ្ ព្រពហមចរិយំ

អលទាធ្ កយាពវកន្ ធន្ំ

កសន្តិ ចាបាត្ិខីណ្វ

បុរាណ្ន្ិ អន្ុត្ថុន្ំ ។

ជនពាលទាំងឡាយ មិនព្បព្រឹថតព្រហមចរិយធម៌ មិនបានព្េរ្យក្នុងោល
ខ្លួនរៅក្ំរលាះព្ក្មុំ

រស្មងរដ្ក្េងូរ

រសាក្សាដ្យព្េរ្យចាសីទាំងឡាយ

ដ្ូចព្រួញ់ពស្ដ្លផុថចាក្ស្ខ្្សបរនាល្ះដ្ូរចាន្ះ ។

r2s

-47អត្ តវគ្ គ ទ ី១២
អោត្ន្កញច បិយំ ជ្ញ្

រកកខយ្យ ន្ំ សុរកខិត្ំ

ត្ិណ្ណំ អញ្ត្រំ យាមំ

បដ្ិជកគ្គយ្យ បណ្ឌិកោ ។

របើបណ្ឌិថដ្ឹងថ្ ខ្លួនជាេីព្សលាញ់ពី គួររក្្ាខ្លួនរនាះឲ្យលអ គួរសងួន
ព្គងខ្លួនេុក្ក្នង
ុ វ័យទាំង៣ វ័យណ្មួយ ។
អោត្ន្កមវ បឋមំ

បដ្ិរូកប ន្ិកវសកយ

អថញ្មន្ុសាកសយ្យ

ន្ កិលិកស្សយ្យ បណ្ឌិកោ ។

បណ្ឌិថ គួរថមកលីខ្លួនេុក្ក្នុងគុណ្ដ្៏សមគួរជាមុនសិន រហើយសឹម
រព្បៀនព្បរៅអ្នក្ដ្នេជាខ្ងរព្ោយ (រធវើយ្ងរនះ) នឹងមិនលំបាក្រឡើយ ។
អោត្ន្កញច ត្ថា កយិរា

យថញ្មន្ុសាសត្ិ

សុទ្កនាត្ វត្ ទ្កមថ

អោត្ ហិ កិរ ទ្ុទ្រកមា ។

បុគគលរព្បៀនព្បរៅអ្នក្ដ្នេយង
្ ណ្ ព្ថូវរធវើខ្លួនឲ្យបានយ្ងរនាះស្ដ្រ
អ្នក្ស្ដ្លេូនា្នខ្លួនលអរហើយ

រេើបគួរេូនា្នអ្នក្ដ្នេបាន

រព្ពាះថ្ខ្លួនក្ព្ម

េូនា្នបានររក្ណ្សី ។
អោត្ ហិ អត្តកនា នាកថា

កោ ហិ នាកថា បករា សិយា

អត្តនា ហិ សុទ្កន្តន្

នាថំ លភត្ិ ទ្ុលលភំ ។

ខ្លួនជាេីរឹងរបសីខ្លួន អ្នក្ដ្នេជាេីរឹងដ្ូចរមេចបាន រព្ពាះបុគគលអ្នក្
ម្នខ្លួនហវឹក្ហវឺនលអរហើយ រស្មងបាននូវេីរឹងស្ដ្លរគបានរដ្យក្ព្ម ។

-48សុករាន្ិ

អសាធូន្ិ

អត្តកនា អហិោន្ិ ច

យំ កវ ហិត្ញច សាធុញច

ត្ំ កវ បរមទ្ុកករំ ។

ក្មមទាំងឡាយណ្ មិនលអផង មិនជាព្បរយជន៍ដ្លីខ្លួនផង ក្មមទាំង
រនាះជនពាលរធវើបានរដ្យងាយក្មមណ្ ជាព្បរយជន៍ផង លអផង ក្មមរនាះ
ឯង ជនពាលរធវើបានរដ្យលំបាក្ ។
កយា សាសន្ំ អរហត្ំ

អរិយាន្ំ ធមមជីវិន្ំ

បដ្ិកោក្សត្ិ ទ្ុកមមកធា

ទ្ិដ្ឋឹ ន្ិស្ោយ បាបិកំ

ផោន្ិ កណ្ដកកស្សវ

អត្តឃ្ញ្យ ផលលត្ិ ។

បុគគលណ្អ្ប្បព្បាជាញ្

អាព្ស័យេិដ្ឋិដ្៏លាមក្

ហាមោថីសាសនា

របសីព្រះអ្រហនតទាំងឡាយដ្៏ព្បរសើរ រសីរៅរដ្យធម៌ ោរហាមោថីរបសី
បុគគលរនាះ រស្មងរចញ់ពផល រដ្ើម្បីសម្ល្បីខ្លួន ដ្ូចស្ផលឫស្សីដ្ូរចាន្ះ ។
អត្តនា វ កត្ំ បាបំ

អត្តនា សងកល
ិ ិស្សត្ិ

អត្តនា អកត្ំ បាបំ

អត្តនា វ វិសុជ្ឈត្ិ

សុទ្ធិ អសុទ្ធិ បចចត្តំ

នាក្ញ្ អញ្ំ វិកសាធកយ ។

អ្នក្រធវើបាបខ្លួនឯង នឹងរៅហមងខ្លួនឯង អ្នក្មិនរធវើបាបខ្លួនឯង ស្ថង
បរិសុេធសាអ្ថខ្លួនឯង រសចក្េីបរិសុេធិនិងមិនបរិសុេធិម្នចំរពាះខ្លួន អ្នក្ដ្នេនឹង
រធវើអ្នក្ដ្នេឲ្យបរិសុេធមិនបានរឡើយ ។
អត្តទ្ត្ថំ

បរកត្ថន្

ពហុនាបិ ន្ ហាបកយ

-49អត្តទ្ត្ថមភិ្ញ្យ

សទ្ត្ថបសុកោ សិយា ។

បុគគល ក្ុំគប្បីរធវើព្បរយជន៍ខ្លួនឲ្យវិនាស រព្ពាះព្បរយជន៍របសីអ្នក្
ដ្នេ សូម្បីរព្ចើន របើដ្ឹងច្ាសីនូវព្បរយជន៍របសីខ្លួនរហើយ គប្បីខ្វលីខ្វ្យ
ក្នុងព្បរយជន៍របសីខ្លួន (រនាះ) ។

r2s
លោកវគ្ គ ទ ី១៣
ហីន្ំ ធមមំ ន្ កសកវយ្យ

បមាកទ្ន្ ន្ សំវាកស

មិចាឆ្ទ្ិដ្ឋឹ ន្ កសកវយ្យ

ន្ សិយា កោកវឌ្ឍកនា ។

បុគគលមិនគួររសរធម៌រថ្ក្ទាប មិនគួររៅរដ្យរសចក្េីព្បម្េ មិន
គួររសរមិចាឆ្េិដ្ិឋ មិនគួរជាមនុស្សចរងអៀថរលាក្ ។
ធមមំ

ចករ

សុចរិត្ំ

ធមមចារី សុខំ កសត្ិ

ន្ ត្ំ ទ្ុចចរិត្ំ ចករ
អសមឹ កោកក បរមហិ ច ។

បុគគលគួរព្បព្រឹថតធម៌ឲ្យសុចរិថ មិនគួរព្បព្រឹថតធម៌រនាះឲ្យេុចចរិថរឡើយ
បុគគលព្បព្រឹថធ
ត ម៌ជាព្បព្ក្ថី

រស្មងរដ្ក្ជាសុខ្ក្នុងរលាក្រនះផង

ខ្ងមុខ្ផង ។
ឯថ បស្សថិមំ កោកំ

ចិត្តំ រាជរថូបមំ

យត្ថ ពាោ វិសីទ្ន្តិ

ន្ត្ថិ សកង្គ្ វិជាន្ត្ំ ។

ក្នុងរលាក្
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ពាលទាំងឡាយ រស្មងលិចលងីក្នុងរលាក្ណ្ រសចក្េីជាបីចពា
ំ ក្ីក្នុងរលាក្
រនាះ រស្មងមិនម្នដ្លីជនជាបណ្ឌិថទាំងឡាយ ស្ដ្លដ្ឹងច្ាសីរេ ។
កយា ច បុកពវ បមជជិោវ្

បចាឆ្ កសា ន្ប្បមជជត្ិ

កសាមំ កោកំ បភាកសត្ិ

អពាភ្ មុកោត្វ ចន្រមា
ិ ។

បុគគលណ្ ព្បម្េរហើយក្នុងោលមុន លុះោលជាខ្ងរព្ោយរគមិន
ព្បម្េវិញ់ព បុគគលរនាះរ

្ះថ្ ញាង្ំងខ្នាធ្េិរលាក្រនះឲ្យភលឺច្ាសី ដ្ូចព្រះ

ចនទរះផុថចាក្ររក្ ។
យស្ស បាបំ កត្ំ កមមំ

កុសកលន្ បិថីយត្ិ

កសាមំ កោកំ បភាកសត្ិ

អពាភ្ មុកោត្វ ចន្រមា
ិ ។

បុគគលណ្ រធវើអ្ំររើបាបរហើយ បិេខ្ទបីអ្ំររើបាបរនាះរដ្យក្ុសលគឺ
អ្រហថតមគគបាន បុគគលរនាះរ

្ះថ្ញាង្ំងខ្នាធ្េិរលាក្រនះឲ្យភលឺច្ាសី ដ្ូចព្រះ

ចនទរះផុថចាក្ររក្ ។
អន្ធភូកោ អយំ កោកោ

ត្ន្ុកកត្ថ វិបស្សត្ិ

សកុកណ្ ជាលមុកោត្វ

អកប្ោ សគាគយ
្
គ្ចឆត្ិ ។

រលាក្ិយមហាជនរនះ ជាមនុស្សងងឹថ បណ្ដ្ជនទាំងរនះ ជនថិចគ្ន្
ស្ដ្លរឃើញ់ពច្ាសី (នព្ថលក្ខណ្៍) ជនថិចគ្ន្ ស្ដ្លរៅោនីឋានសួគ៌ ដ្ូចសថវ
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្ (ស្ដ្លជាបីសំណ្ញ់ពីរបសីព្ពានរហើយ)ថិចណ្សីស្ដ្លរួចអ្ំរីសំណ្ញ់ពី
ដ្ូរចាន្ះ ។
ឯកំ ធមមំ អត្ីត្ស្ស

មុសាវាទ្ិស្ស ជន្តុកនា

វិត្ិណ្ណបរកោកស្ស

ន្ត្ថិ បាបំ អោរិយំ ។

បុគគលព្បព្រឹថក្
ត នលង (ពាក្្យសចចៈ) ស្ដ្លជាធម៌ឯក្ និយយស្ថពាក្្យ
ក្ុហក្ ម្នបររលាក្លះរចាលរហើយ រ

្ះថ្មិនរធវើអ្ំររើបាប មិនស្មន

រឡើយ ។
ន្ កវ កទ្រិយា កទ្វកោកំ វជន្តិ
ពាោ ហកវ

ន្ប្បសំសន្តិ ទាន្ំ

ធីករា ច ទាន្ំ អន្ុកមាទ្មាកនា
កត្កន្វ កសា

កហាត្ិ សុខី បរត្ថ ។

បុគគលក្ំណ្ញ់ពីសវិថសាវ្ញ់ព មិនបានរៅោនីរេវរលាក្រេ ជនពាល
ទាំងឡាយមិនសររសើរទានរឡើយ

ចំស្ណ្ក្អ្នក្ព្បាជញ

ស្ថងអ្នុរម្េនាទាន

រព្ពាះរហថុរនាះ រលាក្ស្ថងបានរសចក្េីសុខ្ក្នុងរលាក្ខ្ងមុខ្ ។
បឋវ្ោ ឯករកជជន្

សគ្គស្ស គ្មកន្ន្ វា

សពវកោោធិបកចចន្

កសាោបត្តិផលំ វរំ ។

រសាតាបថតិផល ជាគុណ្ជាថដ្៏ព្បរសើរ ជាងភារននឯក្រាជ្យរលើស្ផនដ្ី
ផង ជាងដ្ំរណ្ើររៅោនីឋានសួគ៌ផង ជាងភារជាធំក្នុងរលាក្ទាំងមូលផង.
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កិកចាឆ្ មន្ុស្សបដ្ិោកភា

កិចឆំ មចាច្ន្ ជីវិត្ំ

កិចឆំ

កិកចាឆ្ ពុទាធ្ន្មុប្ោកទា ។

សទ្ធមមសស្ វន្ំ

ោរព្ថលបីបានអ្ថតភារជាមនុស្ស បានរដ្យក្ព្ម ោររសីរៅរបសី
សថវទាំងឡាយបានរដ្យក្ព្ម ោរសាដប
្ ីធម៌របសីសប្បុរស បានរដ្យក្ព្ម
ោររក្ើថរឡើងននព្រះរុេធទាំងឡាយបានរដ្យក្ព្ម ។
សពវបាបស្ស អករណ្ំ

កុសលស្សូបសម្បទា

សចិត្តបរិកយាទ្បន្ំ

ឯត្ំ ពុទាធ្ន្ សាសន្ំ ។

ោរមិនរធវើបាបទាំងរួង ោរញាង្ំងក្ុសលឲ្យរក្ើថរឡើង ោររធវើចិថតរបសី
ខ្លួនឲ្យផូរផងី រនះជាពាក្្យរព្បៀនព្បរៅ របសីព្រះរុេធទាំងឡាយ ។
ខន្តិ បរមំ ត្កបា ត្ីត្ិោខ្
ន្ិពាវ្ន្ំ បរមំ វទ្ន្តិ ពុទាធ្
ន្ ហិ បពវជកិ ោ បរូបោត្ី
សមកណ្ កហាត្ិ បរំ វិកហឋយកនាត្ ។
ខ្នតិ គឺរសចក្េីអ្ថីធនី ជាថបធម៌ដ្៏ឧថតម ព្រះរុេធទាំងឡាយ ស្ថង
រពាលថ្
រ

ព្រះនិពាវ្នជាធមមជាថដ្៏ឧថតម

្ះថ្បរវជិថរេ

សមណ្ៈរឡើយ ។

បុគគលស្ដ្លសម្ល្បីសថវដ្នេ

បុគគលស្ដ្លរបៀថរបៀនសថវដ្នេ

ក្៏មិនរ

មិន
្ះថ្
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បាត្ិកមាកកខ ច សំវករា

មត្តញ្ុោ ច ភត្តសមឹ

បន្តញច សយនាសន្ំ

អធិចិកត្ត ច អាកយាកគា

ឯត្ំ ពុទាធ្ន្ សាសន្ំ ។

ោរមិនថិះរដ្ៀល (អ្នក្ដ្នេ) ១ ោរមិនរបៀថរបៀន (អ្នក្ដ្នេ) ១ ោរ
សព្ងួមក្នុងបាថិរម្ក្ខ ១ ភារជាអ្នក្ដ្ឹងព្បម្ណ្ក្នុងភថត ១ ោររដ្ក្និងអ្ងគុយ
ក្នុងេីសាង្ថី១ ោររ្ាយមក្នុងអ្ធិចិថត១ នុះជាពាក្្យរព្បៀនព្បរៅរបសីព្រះរុេធ
ទាំងឡាយ ។
ន្ កហាបណ្វកស្សន្

កិត្តិ ោកមសុ វិជជត្ិ

អប្បស្ោទា ទ្ុោខ្ ោមា

ឥត្ិ វិ្ញ្យ បណ្ឌិកោ

អបិ ទ្ិកពវសុ ោកមសុ

រត្ឹ កសា នាធិគ្ចឆត្ិ

ត្ណ្ហកខយរកោ កហាត្ិ

សមាម្សមពទ្
ុ សា
ធ វកោ ។

ោរសកបីសកលី

ក្នុងោមទាំងឡាយ

រស្មងមិនម្នរព្ពាះក្ហាបណ្ៈ

(ស្ដ្លធាល្ក្ីចុះ) ដ្ូចេឹក្រភលៀងរេ ោមទាំងឡាយម្នសុខ្ថិច ម្នេុក្ខរព្ចើន
អ្នក្ព្បាជញដ្ឹងច្ាសីយ្ងរនះរហើយ រលាក្មិនបានរព្ថក្អ្រក្នុងោមទាំងឡាយ
សូម្បីជាេិរវរឡើយ សាវ័ក្របសីព្រះសម្្្សមពេ
ុ ធ រស្មងជាអ្នក្រព្ថក្អ្រក្នុងធម៌ជា
រព្គឿងអ្សីថណ្ហ្ ។
ពហុំ កវ សរណ្ំ យន្តិ

បពវោន្ិ វនាន្ិ ច

អារាមរុកខកចត្្ោន្ិ

មន្ុស្ោ ភយត្ជជិោ
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កន្ត្ំ សរណ្មុត្តមំ

កន្ត្ំ សរណ្មាគ្មម

សពវទ្ុោខ្ បមុចចត្ិ ។

មនុស្សទាំងឡាយ រព្ចើននាក្ី ព្ថូវភ័យគំរាមរហើយ ស្ថងយក្ភនំ អារាម
និងរុក្រខ ចថិយជាេីរឹង, េីរង
ឹ ស្បបរនះ មិនស្មនជាេីរឹងដ្៏រក្្សមរេ េីរឹងស្បប
រនះមិនស្មនជាេីរឹងដ្៏ឧថតមរេ បុគគលអាព្ស័យនូវេីរឹងរនះរហើយ រស្មងមិន
រួចព្សឡះចាក្េុក្ខទាំងរួងរឡើយ ។
កយា ច ពុទ្ញ
ធ ច ធមមញច

សង្ឃញច សរណ្ំ គ្កោ

ចោត្រិ អរិយសចាច្ន្ិ

សមមប្ប្ញ្យ បស្សត្ិ

ទ្ុកខំ ទ្ុកខសមុប្ោទ្ំ

ទ្ុកខស្ស ច អត្ិកកមំ

អរិយញចដ្ឋងគិកំ មគ្គំ

ទ្ុកខូបសមគាមិន្ំ

ឯត្ំ កោ សរណ្ំ កខមំ

ឯត្ំ សរណ្មុត្តមំ

ឯត្ំ សរណ្មាគ្មម

សពវទ្ុោខ្ បមុចចត្ិ ។

លុះស្ថបុគគលណ្ យក្ព្រះរុេធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ ជាេីរឹង រឃើញ់ព
ច្ាសីនូវអ្រិយសចចៈទាំង៤ គឺេុក្ខសចច១ េុក្ខសមុេយសចច១ និររាធសចច ក្នលង
េុក្ខ១ អ្រិយមគគព្បក្បរដ្យអ្ងគ៨ ជាដ្ំរណ្ើររៅោនីព្រះនិពាវ្ន ស្ដ្លជាេី
រម្ង្បេ
ី ុក្ខ១ រដ្យព្បាជាញ្ដ្៏ព្បនរ រនះឯងជាេីរឹងដ្៏រក្្សម រនះឯងជាេីរឹងដ្៏
ឧថតម បុគគលអាព្ស័យេីរឹងរនះ(រហើយ) រស្មងរួចព្សឡះចាក្េុក្ខទាំងរួងបាន.

-55សុកោ ពុទាន្
ធ្ មុប្ោកទា

សុោ សទ្ធមកម ទ្សនា

សុោ សង្ឃស្ស សាមគ្គី

សមគាគ្ន្ំ ត្កបា សុកោ ។

ោររក្ើថរឡើងននព្រះរុេធ

ជាសុខ្

ោរសស្មេងព្រះសេធមម

ជាសុខ្

រសចក្េីព្រមរព្រៀងគ្ន្ននរួក្ (សង្ឃ ឬ រួក្ព្ក្ុម) ជាសុខ្ រសចក្េីព្រមរព្រៀងគ្ន្
របសីអ្នក្ម្នថបធម៌ទាំងឡាយ ជាសុខ្ ។
បូជារកហ បូជយកោ

ពុកទ្ធ យទ្ិ ច សាវកក

បបញចសមត្ិកកកន្ត

ត្ិណ្ណកសាកបរិទ្រកវ

កត្ ោទ្ិកស បូជយកោ

ន្ិពវុកត្ អកុកោភកយ

ន្ សោក្ បុញ្ំ សង្ខត្
្ ុំ

ឥកមត្តមបិ កកន្ចិ ។

ោលបុគគលបូជា ដ្លីបូជារហបុគគល គឺព្រះរុេធ ឬសាវ័ក្របសីព្រះរុេធ
ស្ដ្លក្នលងផុថបបញ្ចធម៌ ស្ដ្លក្នលងផុថរសចក្េីរសាក្ និងខ្្សឹក្ខ្្សល
ួ ឬោល
បូជាដ្លីបូជារហបុគគលទាំងរនាះ ស្ដ្លព្បក្បរដ្យតាេិគុណ្ រលាក្មិនម្ន
ភ័យអ្ំរីេីណ្ សូម្បីនិពាវ្នរៅរហើយ បុគគលណ្មួយ មិនអាចរាបីបណ្
ុ ្យថ្
បុណ្្យរនះម្នព្បម្ណ្បុរណ្ណះ បានរឡើយ ។

r2s

-56សុខវគ្ គ ទ ី១៥
ជយំ កវរំ បសវត្ិ

ទ្ុកខំ កសត្ិ បរាជិកោ

ឧបសកនាត្ សុខំ កសត្ិ

ហិោវ្ ជយបរាជយំ ។

បុគគលអ្នក្

នះ

ចំស្ណ្ក្បុគគលលះបងីោរ

ស្ថងរងនូវររៀរ
នះ

បុគគលអ្នក្ចាញ់ពី

និងោរចាញ់ពីរចញ់ពរហើយ

ស្ថងរដ្ក្ជាេុក្ខ
ជាអ្នក្សងបីរម្ង្បី

រេើបរដ្ក្ជាសុខ្ ។
ន្ត្ថិ រាគ្សកមា អគ្គិ

ន្ត្ថិ កទាសសកមា កលិ

ន្ត្ថិ ខន្ធសមា ទ្ុោខ្

ន្ត្ថិ សន្តិបរំ សុខំ ។

រភលើងរសមើរដ្យរាគៈ មិនម្ន រទាសក្ំហុសរសមើរដ្យរទាសៈមិនម្ន
េុក្ខទាំងឡាយរសមើរដ្យខ្នធ មិនម្ន សុខ្រព្្រីរសចក្េស
ី ងបី មិនម្ន ។
ជិឃចាឆ្ បរមា ករាគា

សង្ខ្រា បរមា ទ្ុោខ្

ឯត្ំ ញោវ្ យថាភូត្ំ

ន្ិពាវ្ន្ំ បរមំ សុខំ ។

រសចក្េីរព្សក្ោល្ន ជាររាគយ្ងនព្ក្ស្លង សងាខ្រទាំងឡាយ ជាេុក្ខ
យ្ងនព្ក្ស្លង (អ្នក្ព្បាជញ) ដ្ឹងច្ាសីរសចក្េីនុះ តាមរិថរហើយ (រស្មងរធវើឲ្យ
ច្ាសី) នូវព្រះនិពាវ្ន ជាសុខ្យ្ងនព្ក្ស្លង ។
អាករាគ្្យបរមា ោភា

សន្តុដ្ឋិបរមំ ធន្ំ

វិស្ោសបរមា ញាត្ី

ន្ិពាវ្ន្ំ បរមំ សុខំ ។

-57ោរមិនម្នររាគ ជាលាភយ្ងនព្ក្ស្លង រសចក្េីសរនាដ្ស ជាព្េរ្យ
យ្ងនព្ក្ស្លង រសចក្េីសនិេធសាល
ន្
ជាញាថិយ្ងនព្ក្ស្លង ព្រះនិពាវ្នជាសុខ្
យ្ងនព្ក្ស្លង ។
សាធុ ទ្ស្សន្មរិយាន្ំ

សន្េិវាកសា សទា សុកោ

អទ្ស្សកន្ន្ ពាោន្ំ

ន្ិចចកមវ សុខី សិយា ។

ោរជួបព្បេះព្រះអ្រិយបុគគលទាំងឡាយ ជាោរលអ ោររៅរួមជាមួយ
ព្រះអ្រិយបុគគលទាំងឡាយ ជារហថុឲ្យរក្ើថរសចក្េីសុខ្សរវោល បុគគលគប្បី
ម្នរសចក្េីសុខ្អ្សីោលជានិចចបាន

រព្ពាះមិនចួបព្បេះនូវបុគគលពាល

ទាំងឡាយ ។
ពាលសងគត្ចារី

ហិ

ទ្ីឃមទាធ្ន្ កសាចត្ិ

ទ្ុកោខ្ ពាកលហិ សំវាកសា

អមិកត្តកន្វ សពវកសា ។

បុគគលអ្នក្ព្បព្រឹថតសមគបីរដ្យជនពាល

រស្មងរសាក្សាដ្យអ្សី

ោលយូរអ្ស្ងវង ោររៅរួមជាមួយនឹងជនពាល រស្មងជាេុក្ខសរវោល ។

r2s

-58ប ិយវគ្ គ ទ ី១៦
បិយកោ ជាយត្ី កសាកោ

បិយកោ ជាយត្ី ភយំ

បិយកោ វិបប្ មុត្តស្ស

ន្ត្ថិ កសាកោ កុកោ ភយំ ។

រសចក្េីរសាក្
ព្សលាញ់ពី

រក្ើថអ្ំរីរសចក្េីព្សលាញ់ពី

ភ័យរក្ើថអ្ំរីរសចក្េី

ោលរបើរួចព្សឡះចាក្រសចក្េីព្សលាញ់ពីរហើយ

រសចក្េីរសាក្ក្៏

ស្លងម្ន ភ័យនឹងម្នមក្រីណ្ ។
កបមកោ ជាយត្ី កសាកោ

កបមកោ ជាយត្ី ភយំ

កបមកោ វិបប្ មុត្តស្ស

ន្ត្ថិ កសាកោ កុកោ ភយំ ។

រសចក្េីរសាក្
ព្សលាញ់ពី

រក្ើថអ្ំរីរសចក្េីព្សលាញ់ពី

ភ័យរក្ើថអ្ំរីរសចក្េី

ោលរបើរួចព្សឡះចាក្រសចក្េីព្សលាញ់ពីរហើយ

រសចក្េីរសាក្

ក្៏ស្លងម្ន ភ័យនឹងម្នមក្រីណ្ ។
រត្ិយា ជាយត្ី កសាកោ

រត្ិយា ជាយត្ី ភយំ

រត្ិយា វិបប្ មុត្តស្ស

ន្ត្ថិ កសាកោ កុកោ ភយំ ។

រសចក្េរី សាក្រក្ើថអ្ំរីថរព្មក្ ភ័យរក្ើថអ្ំរីថរព្មក្ ោលរបើរួចព្សឡះ
ចាក្ថរព្មក្រហើយ រសចក្េីរសាក្ក្៏ស្លងម្ន ភ័យនឹងម្នមក្រីណ្ ។
ោមកោ ជាយត្ី កសាកោ

ោមកោ ជាយត្ី ភយំ

ោមកោ វិបប្ មុត្តស្ស

ន្ត្ថិ កសាកោ កុកោ ភយំ ។

-59រសចក្េីរសាក្រក្ើថអ្ំរីោម ភ័យរក្ើថអ្ំរីោម ោលរបើរួចព្សឡះចាក្
ោមរហើយ រសចក្េីរសាក្ក្៏ស្លងម្ន ភ័យនឹងម្នមក្រីណ្ ។
ត្ណ្ហ្យ ជាយត្ី កសាកោ

ត្ណ្ហ្យ ជាយត្ី ភយំ

ត្ណ្ហ្យ វិប្បមុត្ស
ត ្ស

ន្ត្ថិ កសាកោ កុកោ ភយំ ។

រសចក្េរី សាក្រក្ើថអ្ំរីថណ្ហ្ ភ័យរក្ើថអ្ំរីថណ្ហ្ ោលរបើរួចព្សឡះ
ចាក្ថណ្ហ្រហើយ រសចក្េីរសាក្ក្៏ស្លងម្ន ភ័យនឹងម្នមក្រីណ្ ។
ចិរប្បវាសឹ បុរិសំ

ទ្ូរកោ កសាត្ថិមាគ្ត្ំ

ញាត្ី មិោត្ សុហជាជ្ ច

អភិន្ន្រន្តិ អាគ្ត្ំ

ត្កថវ កត្បុញ្ម្បិ

អសាម្ កោោ បរំ គ្ត្ំ

បុ្ញ្ន្ិ បដ្ិគ្ណ្ហន្តិ

បិយំ ញាត្ីវ អាគ្ត្ំ ។

រួក្ញាថិក្េី មិព្ថក្េី សម្ល្ញ់ពក្
ី េី រស្មងរព្ថក្អ្រនឹងបុរសស្ដ្លោល្ថគ្ន្
អ្សីោលយូរ

មក្អ្ំរីចម្ង្យរដ្យសួសេី មក្ដ្លីរហើយ យ្ងណ្មិញ់ព

បុណ្្យទាំងឡាយ ស្ថងេេួលបុគគលស្ដ្លបានរធវើបុណ្្យ ច្យុថអ្ំរម
ី នុស្សរលាក្
រនះ រៅោនីរលាក្ខ្ងមុខ្ ដ្ូចញាថិទាំងឡាយ េេួលបុរសជាេីព្សឡាញ់ពី
រេើបមក្ដ្លីដ្ូរចាន្ះឯង ។

r2s

-60លោធវគ្ គ ទ ី១៧
កយា កវ ឧប្បត្ិត្ំ កោធំ

រថំ ភន្តវ
ំ ធារកយ

ត្មហំ សារថឹ ព្រពូមិ

រសមិគាគ្កហា ឥត្ករា ជកនា ។

បុគគលណ្ ោថីរសចក្េីរព្ោធស្ដ្លរក្ើថរឡើងរហើយ ដ្ូចសារេីេបី
រេស្ដ្លក្ំរុងរលឿនបាន ថថ្គថរៅបុគគលរនាះថ្ជាសារេី ជនរព្្រីរនះ
ព្គ្នីស្ថជាអ្នក្ោនីស្ខ្្សបរ (មិនស្មនសារេីរឡើយ) ។
អកោក្កធន្ ជិកន្ កោធំ

អសាធុំ សាធុនា ជិកន្

ជិកន្ កទ្រិយំ ទាកន្ន្

សកចចនាលិកវាទ្ិន្ំ ។

បុគគលគប្បីផ្ញ់ព
ច្ ីមនុស្សរព្ោធ

រដ្យរសចក្េីមិនរព្ោធ

គប្បផ្
ី ញ់ព
ច្ ី

មនុស្សអ្សប្បុរស រដ្យសប្បុរស គប្បីផ្ច្ញ់ពីមនុសស្ ក្ំណ្ញ់ពី រដ្យោរឲ្យ
គប្បីផ្ច្ញ់ពីមនុស្សនិយយពាក្្យមិនរិថ រដ្យពាក្្យរិថ ។
អហឹសោ កយ មុន្កយា

ន្ិចចំ ោកយន្ សំវុោ

កត្ យន្តិ អចចុត្ំ ឋាន្ំ

យត្ថ គ្ន្តវា ន្ កសាចករ ។

ជនទាំងឡាយណ្ ជាអ្នក្ព្បាជញ(១) មិនរបៀថរបៀនសថវដ្នេ សព្ងួម
រហើយរដ្យោយទាវ្រ (ជារដ្ើម) ជានិចច ជនទាំងឡាយរនាះ រស្មងរៅោនី
សាថ្នដ្៏មិនស្ព្បព្បួល ជាសាថ្នស្ដ្លរគរៅដ្លីរហើយ ស្ថងមិនរសាក្សាដ្យ ។

r2s
១- សំរៅយក្រសក្ខមុនី ស្ដ្លសរព្មចមគគផល រដ្យរម្រនយ្យប្បដ្ិបទា ។

-61ម្លវគ្ គ ទ ី១៨
បណ្ឌុបោកសាវទាន្ិសិ
យមបុរិសាបិ ច កត្ ឧបដ្ឋោ
ិ
ឧកយ្ោគ្មុកខ ច ត្ិដ្ស
ឋ ិ
បាកថយ្យម្បិ ច កត្ ន្ វិជជត្ិ ។
ឥឡូវរនះ ខ្លួនអ្នក្ដ្ូចសលឹក្រ

ើេុំរហើយ ទាំងរួក្បុរសរបសីយមរាជ

ព្បាក្ដ្ដ្លីអ្ក្
ន រហើយ ខ្លួនអ្នក្តាំងរៅក្នុងម្ថីរសចក្េីវិនាស សូម្បីរស្បៀងគឺ
ក្ុសលរបសីអ្នក្ ក្៏មិនទានីម្នរឡើយ ។
កសា កករាហិ ទ្ីបមត្តកនា
ខិប្បំ វាយម បណ្ឌិកោ ភវ
ន្ិទ្ធន្តមកោ អន្ងគកណ្
ទ្ិពវំ អរិយភូមិកមហិសិ ។
អ្នក្ចូររធវើក្ុសលជាេីរឹងសព្ម្បីខ្លួនរៅ

ចូររ្ាយមឲ្យឆ្បីរៅ

ចូរជាអ្នក្ព្បាជញរៅ របើអ្នក្ (រធវើយ្ងរនះរហើយ) នឹងរៅជាអ្នក្ក្ម្ច្ថីបងីមនទិល
បាន មិនម្នេីេួលគឺក្ិរលស នឹងដ្លីនូវភូមិរបសីព្រះអ្រិយៈ ដ្ូចជាេិរវបាន.
ឧបន្ីត្វកយា វទាន្ិសិ
សម្បយាកោសិ យមស្ស សន្តិកំ
វាកសាបិ ច កត្ ន្ត្ថិ អន្តរា

-62បាកថយ្យម្បិ ច កត្ ន្ វិជជត្ិ ។
ឥឡូវរនះ ខ្លួនអ្នក្ព្ថូវជរាចូលដ្លីរហើយ ជាអ្នក្ររៀបដ្ំរណ្ើររៅោនី
សម្ន្ក្ីយមរាជ មួយរេៀថ េីសំចថក្នុងចរនាល្ះមិនម្នដ្លីអ្នក្រេ

សូម្បី

រស្បៀងក្៏មិនម្នដ្លីអ្នក្ ។
អន្ុបុកពវន្ កមធាវី

កថាកំ កថាកំ ខកណ្ ខកណ្

កមាម្ករា រជត្កស្សវ

ន្ិទ្ធកម មលមត្តកនា ។

អ្នក្ម្នព្បាជាញ្ គួរក្ម្ច្ថីបងីមនទិលរបសីខ្លួនបនតិចមេងៗ រាលីៗខ្ណ្ៈ
រដ្យលំដ្បី ដ្ូចជាងម្ស ជព្មះសនឹមឬស្ព្ចះរបសីម្សដ្ូរចាន្ះ ។
អយសា វ មលំ សមុដ្ត្
ឋិ ំ
ត្ទ្ុដ្ឋ្យ ត្កមវ ោទ្ត្ិ
ឯវំ អត្ិកធាន្ចារិន្ំ
សាន្ិ កមាម្ន្ិ ន្យន្តិ ទ្ុគ្ត្
គ ឹ។
ស្ព្ចះរក្ើថអ្ំរីស្ដ្ក្ លុះរក្ើថអ្ំរីស្ដ្ក្រនាះរហើយ ស្ថងសុីស្ដ្ក្រនាះវិញ់ព
យ្ងណ្មិញ់ព ក្មមទាំងឡាយរបសីខ្លួន ស្ថងនាំបុគគលអ្នក្ព្បព្រឹថក្
ត នលងបញ្ញ្ជា
រព្គឿងជព្មះចិថត ឲ្យរៅោនីេុគគថិ ក្៏យ្ងរនាះឯង ។
អសជ្ាយមោ មនាត្

អន្ុដ្ឋ្ន្មោ ឃរា

មលំ វណ្ណសស្ កោសជជំ

បមាកទា រកខកោ មលំ ។

-63មនតទាំងឡាយម្នោរមិនសាវ្ធ្ាយ ជាមនទិល ផទះទាំងឡាយម្នោរ
មិនស្េទាំ ជាមនទិល រសចក្េីខ្ជិលជាមនទិលរបសីរណ្៌សម្បុរ រសចក្េីព្បម្េ
ជាមនទិលរបសីបុគគលអ្នក្រក្្ា ។
មលិត្ថិយា ទ្ុចចរិត្ំ មកចឆរំ

ទ្ទ្កោ មលំ

មោ កវ បាបោ ធមាម្

អសមឹ កោកក បរមហិ ច

ត្កោ មោ មលត្រំ

អវិជាជ្ បរមំ មលំ

ឯត្ំ មលំ បហន្តវាន្

ន្ិមមោ កហាថ ភិកខកវា ។

ោរព្បព្រឹថតិអាព្ក្ក្ី ជាមនទល
ិ របសីស្រសតី រសចក្េីក្ំណ្ញ់ពី ជាមនទិល
របសីអ្នក្ឲ្យ ធម៌អាព្ក្ក្ីទាង
ំ ឡាយ ជាមនទិលក្នុងរលាក្រនះនិងរលាក្ខ្ងមុខ្
ធមមជាថ ជាមនទិលដ្៏រលើសលបី ជាងមនទិលទាំងរនាះ គឺអ្វិជាជ្ ជាមនទិលដ្៏នព្ក្
ស្លង ម្ន្លភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នក្ទាំងឡាយចូរលះមនទិលទាំងរនះរចញ់ព ចូរក្ុំជា
អ្នក្ម្នមនទិលរឡើយ ។
កយា បាណ្មត្ិមាកបត្ិ

មុសាវាទ្ញច ភាសត្ិ

កោកក អទ្ិន្េំ អាទ្ិយត្ិ

បរទារញច គ្ចឆត្ិ

សុរាកមរយបាន្ញច

កយា ន្ករា អន្ុយុញជត្ិ

ឥកធវកមកសា កោកសមឹ

មូលំ ខណ្ត្ិ អត្តកនា ។

ជនណ្សម្ល្បីសថវផង និយយក្ុហក្ផង ោនីយក្វថេុស្ដ្លរគមិន
បានឲ្យ ក្នុងរលាក្ផង រសរព្បរនធរបសីអ្នក្ដ្នេផង ជនណ្ផឹក្សុរានិង

-64រមរ័យផង ជនរនាះឯងរ

្ះថ្ គ្សីររមលើងឫសគលីរបសីខ្លួន ក្នុងរលាក្រនះ

រដ្យរិថ ។
ន្ត្ថិ រាគ្សកមា អគ្គិ

ន្ត្ថិ កទាសសកមា គ្កហា

ន្ត្ថិ កមាហសមំ ជាលំ

ន្ត្ថិ ត្ណ្ហស
្ មា ន្ទ្ី ។

រភលើងរសមើរដ្យរាគៈ មិនម្ន

ោរចាបីរសមើរដ្យរទាសៈ

មិនម្ន

បណ្ដ្ញ់ពរសមើរដ្យរម្ហៈ មិនម្ន សទឹងរសមើរដ្យថណ្ហ្ មិនម្ន ។

r2s
ធម្ មដ្ ឋវគ្ គ ទ ី១៩
ន្ កត្ន្ បណ្ឌិកោ កហាត្ិ

យាវោ ពហុ ភាសត្ិ

កខមី អកវរី អភកយា

បណ្ឌិកោត្ិ បវុចចត្ិ ។

បុគគលរ

្ះថ្បណ្ឌិថ មិនស្មនរព្ពាះរហថុព្ថឹមស្ថរចះនិយយរព្ចើន

រេ លុះព្តាស្ថបុគគលស្ដ្លម្នរសចក្េីរក្្សម មិនម្នររៀរ មិនម្នភ័យ រេើប
រៅថ្បណ្ឌិថបាន ។
ន្ ោវោ ធមមធករា

យាវោ ពហុ ភាសត្ិ

កយា ច អប្បម្បិ សុោន្
វ្

ធមមំ ោកយន្ បស្សត្ិ

ស កវ ធមមធករា កហាត្ិ

កយា ធមមំ ន្ប្បមជជត្ិ ។

-65បុគគលមិនទានីរ

្ះថ្ ជាអ្នក្ព្េព្េងីធម៌ រព្ពាះរហថុស្ថរចះនិយយ

រព្ចើនរេ លុះព្តាស្ថបុគគលណ្សាដ្បីរុេធវចនៈ សូម្បម្
ី នព្បម្ណ្ថិច រហើយ
រឃើញ់ពធម៌រដ្យនាមោយគឺចិថតបាន

បុគគលរនាះរេើបរ

ធម៌ បុគគលណ្មិនរមើលងាយធម៌ បុគល
គ រនាះឯងរ

្ះថ្ជាអ្នក្ព្េព្េងី

្ះថ្ជាអ្នក្ព្េព្េងីធម៌។

ន្ កត្ន្ កថករា កហាត្ិ

កយន្ស្ស បលិត្ំ សិករា

បរិបកោក្ វកយា ត្ស្ស

កមាឃជិកណ្ណត្
្ ិ វុចចត្ិ ។

បុគគលម្នក្្ាលសកូវរហើយ រដ្យរហថុណ្ រ
រហថុរនាះមិនទានីបានរេ

្ះថ្ជារេរៈរដ្យ

វ័យរបសីបុគគលរនាះចាសីព្ជុលរហើយ

រៅថ្

ចាសីរដ្យរម្ឃៈ ។
យមហិ សចចញច ធកមាម្ ច

អហឹសា សញ្កមា ទ្កមា

ស កវ មន្តមកោ ធីករា

កសា កថករាត្ិ បវុចចត្ិ ។

លុះព្តាស្ថសចចៈផង ធម៌ផង ោរមិនរបៀថរបៀនផង ោរសព្ងួមផង
ោរេូនា្នខ្លួនផង ម្នក្នុងបុគគលណ្ បុគគលរនាះឯងជាអ្នក្ម្នមនទិលខ្ជ្ក្ី
រចាលរហើយ ជាអ្នក្ម្នព្បាជាញ្ រេើបរៅថ្ រេរៈ ។

r2s

-66ម្គ្ គវគ្ គ ទ ី២០
សកពវ សង្ខរា
្ អន្ិចាច្ត្ិ

យទា ប្ញយ
្
បស្សត្ិ

អថ ន្ិពវិន្ត្
រ ិ ទ្ុកកខ

ឯស មកគាគ្ វិសុទ្ធិយា ។

ោលណ្ បុគគលយលីរឃើញ់ពរដ្យព្បាជាញ្ថ្ សងាខ្រទាំងរួងមិនរេៀង
ដ្ូរចនះ ោលរណ្ះ រស្មងរនឿយណ្យក្នុងរសចក្េីេុក្ខ រនះជាផលូវននរសចក្េី
បរិសុេធ ។
សកពវ សង្ខរា
្ ទ្ុោខ្ត្ិ

យទា ប្ញយ
្
បស្សត្ិ

អថ ន្ិពវិន្ត្
រ ិ ទ្ុកកខ

ឯស មកគាគ្ វិសុទ្ធិយា ។

ោលណ្ បុគគលយលីរឃើញ់ពរដ្យព្បាជាញ្ថ្ សងាខរ្ ទាំងរួងនាំមក្
នូវរសចក្េីេុក្ខដ្ូរចនះ ោលរណ្ះ រស្មងរនឿយណ្យក្នុងរសចក្េីេុក្ខ រនះជាផលូវ
ននរសចក្េីបរិសុេធ ។
សកពវ ធមាម្ អន្ោត្ត្ិ

យទា ប្ញយ
្
បស្សត្ិ

អថ ន្ិពវិន្ត្
រ ិ ទ្ុកកខ

ឯស មកគាគ្ វិសុទ្ធិយា ។

ោលណ្ បុគគលយលីរឃើញ់ពរដ្យព្បាជាញ្ថ្ ធម៌ទាង
ំ រួងមិនស្មនជា
របសីខ្លួនដ្ូរចនះ ោលរណ្ះ រស្មងរនឿយណ្យក្នុងរសចក្េីេុក្ខ រនះជាផលូវនន
រសចក្េីបរិសុេធ ។
ត្ំ បុត្តបសុសមមត្តំ

ព្ោសត្តមន្សំ ន្រំ

សុត្តំ គាមំ មកហាកោវ

មចចុ អាទាយ គ្ចឆត្ិ ។

-67មចចុ គឺរសចក្េីសាប
ល្ ី ស្ថងនាំយក្នរជន អ្នក្ព្សវឹងព្ជបីក្នុងក្ូននិងសថវ
ចិញ្ចឹម ម្នចិថតជាបីចំពាក្ី ក្នុងអារមមណ្៍រផ្សងៗរនាះ ដ្ូចជំននីេក្
ឹ ធំនាំយក្
អ្នក្ព្សុក្ក្ំរុងរដ្ក្លក្ីរៅ ។
ន្ សន្តិ បុោត្ ោណ្យ

ន្ បិោ ន្បិ ពន្ធវា

អន្តកកនាធិបន្េស្ស

ន្ត្ថិ ញាត្ីសុ ោណ្ោ

ឯត្មត្ថវសំ ញោវ្

បណ្ឌិកោ សីលសំវុកោ

ន្ិពាវ្ន្គ្មន្ំ មគ្គំ

ខិប្បកមវ វិកសាធកយ ។

បុគគល ោលព្ថូវមចចុព្គបសងកថីរហើយ ក្ូនទាំងឡាយមិនម្នរដ្ើម្បជា
ី
េីរឹង បិតា ក្៏មិនម្ន ទាំងរៅរង្ស ក្៏មិនម្នរដ្ើម្បជា
ី េីរឹងរឡើយ រសចក្េី
េីរឹងក្នុងញាថិទាំងឡាយ ក្៏មិនម្ន បណ្ឌិថដ្ឹងអ្ំណ្ចព្បរយជន៍រនះរហើយ
គួរជាអ្នក្សព្ងួមក្នុងសីល គួរព្បញាបីព្បញាលីជព្មះផលូវជាេីរៅោនីព្រះនិពាវ្ន
ឲ្យបាន ។

r2s

-68បក ិណ្ណកវគ្ គ ទ ី២១
មោត្សុខបរិចាច្គា

បកស្ស កច វិបុលំ សុខំ

ចកជ មោត្សខ
ុ ំ ធីករា

សម្បស្សំ វិបុលំ សុខំ ។

របើរឃើញ់ពរសចក្េីសុខ្ដ្៏ធំេូលាយ

រព្ពាះលះបងីសុខ្លមមព្បម្ណ្

អ្នក្ម្នព្បាជាញ្ ោលរឃើញ់ពសុខ្ដ្៏ធំេូលាយ គប្បីលះសុខ្លមមព្បម្ណ្រចញ់ព។
បរទ្ុកខូបធាកន្ន្

កយា

កវរសំសគ្គសំសកដ្ឋ្

កវរា កសា ន្ បរិមច
ុ ចត្ិ ។

ជនព្បាថ្ន្រសចក្េីសុខ្រដ្ើម្បីខ្លួន
រ

អត្តកនា សុខមិចឆត្ិ
រដ្យបងកេុក្ខឲ្យអ្នក្ដ្នេ

ជនរនាះ

្ះថ្ ព្ចបូក្ព្ចបលីរហើយ រដ្យោរជាបីចំពាក្ីគឺររៀរ រស្មងមិនរួចចាក្

ររៀររេ ។
ទ្ុប្បពវជជំ ទ្ុរភិរមំ

ទ្ុរាវាសា ឃរា ទ្ុោ

ទ្ុកោខ្សមាន្សំវាកសា

ទ្ុោខ្ន្ុបត្ិត្ទ្ធគ្ូ

ត្សាម្ ន្ ចទ្ធគ្ូ សិយា

ន្ ច ទ្ុោខ្ន្ប
ុ ត្ិកោ សិយា

ោររចញ់ពបួសបានរដ្យព្ក្ ោររព្ថក្អ្រព្ថូវបានរដ្យព្ក្ ផទះទាំងឡាយម្នោររៅព្គបីព្គងរដ្យលំបាក្ ជាោរព្ក្ ោររៅរួមរដ្យជនរសមើ
គ្ន្

(១)

(ស្ដ្លមិនម្នរសចក្េីរោថស្ព្ក្ង) ជាោរព្ក្ ជនអ្នក្រដ្ើរផលូវឆ្ង្យគឺវដ្េៈ

១- អាចារ្យខ្លះស្ព្បថ្ ោររៅរួមរដ្យជនមិនរសមើគ្គ
ន្ ឺ ទ្ុកោខ្+អសមាន្សំវាកសា ។

-69ស្ថងព្ថូវរសចក្េីេុក្ខធាល្ក្ីជាបីតាម រព្ពាះហថុរនាះ បុគគលមិនគប្បីជាអ្នក្រដ្ើរផលូវ
ឆ្ង្យផង មិនគប្បីជាអ្នក្ព្ថូវរសចក្េីេុក្ខធាល្ក្ីជាបីតាមផង ។

r2s
ន ិរយវគ្ គ ទ ី២២
អភូត្វាទ្ី ន្ិរយំ ឧកបត្ិ
កយា វាបិ កោវ្ ន្កករាមីត្ិ ចាហ
ឧកភាបិ កត្ កបចច សមា ភវន្តិ
ន្ិហីន្កមាម្ មន្ុជា បរត្ថ ។
បុគគលរពាលពាក្្យមិនរិថ ឬបុគគលណ្រធវើ

(អ្ំររើអាព្ក្ក្ី) រហើយ

និយយថ្ អ្ញ់ពមិនរធវរើ េ (បុគគលរនាះ) រស្មងរៅោនីនរក្, ជនទាំងរីរនាក្ី
ស្ដ្លម្នអ្ំររើទាបរថ្ក្ (រសមើគ្ន្)រនាះ លុះលះរលាក្រនះរៅរហើយ រស្មង
ជាអ្នក្រសមើគ្ន្ (រដ្យគថិ) ក្នង
ុ រលាក្ខ្ងមុខ្រេៀថ ។
ោសាវកណ្ឋ្ ពហកវា

បាបធមាម្ អសញ្ោ

បាបា បាកបហិ កកមមហិ

ន្ិរយកន្ត ឧបបជជករ ។

រួក្ជនរព្ចើននាក្ី

ស្ដ្លម្នក្រ័នធរ័េធ

រដ្យសំរថីោសាវៈ

ស្ថ

(ព្បព្រឹថ)ត ធម៌ដ្លា
៏ មក្ មិនបានសព្ងួម រួក្ជនលាមក្ទាំងរនាះ រស្មងរៅរក្ើថ
ក្នុងនរក្ រដ្យសារក្មមទាំងឡាយ ដ្៏លាមក្រនាះ ។

-70កសកយ្ោ អកយាគ្ុកោ ភុកោត្ ត្កោត្ អគ្គស
ិ ិខូបកមា
យកញច ភុកញជយ្យ ទ្ុស្សកី ោ

រដ្ឋបិណ្ឌំ អសញ្កោ

បរវជិថព្េុសស
េ ីល សូវបរិរភាគដ្ុំស្ដ្ក្ ស្ដ្លក្ំរុងរ្ដ្ ម្នរណ្៌ដ្ូច
អ្ណ្ដ្ថរភលើង ព្បរសើរជាង, បរវជិថព្េុសេសីល មិនសព្ងួម បរិរភាគដ្ុំបាយអ្នក្
ស្ដ្ន នឹងព្បរសើរដ្ូចរមេចបាន ។
កុកសា យថា ទ្ុគ្គហិកោ

ហត្ថកមវាន្ុកន្តត្ិ

សាមញ្ំ ទ្ុប្បរាមដ្ឋំ

ន្ិរយាយូបកឌ្ឍត្ិ ។

ស្បូវភាល្ំង ស្ដ្លបុគគលោនីមិនចំណ្បី រស្មងលះនដ្ យ្ងណ្មិញ់ព
ភារជាសមណ្ៈ ស្ដ្លបរវជិថោនីមិនសបីសួនរហើយ រស្មងទាញ់ពបរវជិថរនាះ
រៅនរក្ យ្ងរនាះឯង ។
អកត្ំ ទ្ុកត្
ក ំ កសកយ្ោ

បចាឆ្ ត្បត្ិ ទ្ុកកត្ំ

កត្ញច សុកត្ំ កសកយ្ោ

យំ កោវ្ នាន្ុត្ប្បត្ិ ។

អ្ំររើអាព្ក្ក្ី ស្ដ្លបុគគលមិនរធវើ ព្បរសើរជាង (រព្ពាះថ្) អ្ំររើអាព្ក្ក្ី
រស្មងរធវើឲ្យរ្ដ្ព្ក្ហាយ

ក្នុងោលជាខ្ងរព្ោយ

បុគគលរធវើអ្ំររើណ្រហើយ

រស្មងមិនរ្ដ្ព្ក្ហាយរព្ោយ អ្ំររើរនាះជាអ្ំររើលអ របើបុគគលរធវើរហើយ រ
ថ្បុគគលព្បរសើរ ។
អលជជិោកយ លជជន្តិ

លជជិោកយ ន្ លជជករ

មិចាឆ្ទ្ិដ្ឋិសមាទានា

សោត្ គ្ចឆន្តិ ទ្ុគ្គត្ឹ ។

្ះ

-71សថវទាំងឡាយ ស្ដ្លព្បោនីមិចាឆ្េិដ្ឋិ រស្មងខ្្្ស ក្នុងរហថុស្ដ្លរគ
មិនព្ថូវខ្្្ស រស្មងមិនខ្្្ស ក្នុងរហថុស្ដ្លរគព្ថូវខ្្្ស សថវទាំងរនាះស្ថង
រៅោនីេុគគថិ ។
អវកជជ វជជមត្ិកនា

វកជជ ច អវជជទ្ស្សិកនា

មិចាឆ្ទ្ិដ្ឋិសមាទានា

សោត្ គ្ចឆន្តិ ទ្ុគ្គត្ឹ ។

សថវទាំងឡាយ
ស្ដ្លឥថរទាស

ស្ដ្លព្បោនីមិចាឆ្េិដ្ឋិ

ថ្ជារហថុម្នរទាសផង

រស្មងយលីរឃើញ់ពក្នុងរហថុ

យលីរឃើញ់ពក្នុងរហថុស្ដ្លម្ន

រទាស ថ្ជារហថុឥថម្នរទាសផង សថវទាំងរនាះ ស្ថងរៅោនីេុគគថិ ។

r2s
នាគ្វគ្ គ ទ ី២៣
អប្បមាទ្រោ កហាថ

សចិត្តមន្ុរកខថ

ទ្ុគាគ្ ឧទ្ធរថោត្ន្ំ

បកងក សកនានវ
្ កុញកជ រា ។

អ្នក្ទាំងឡាយ ចូររព្ថក្អ្រក្នុងរសចក្េីមិនព្បម្េ ចូរក្្ាចិថតរបសីខ្លួន
ចូរររីខ្លួនចាក្ភក្ីគឺក្ិរលស ស្ដ្លឆលងបានរដ្យក្ព្ម ដ្ូចដ្ំរីស្ដ្លជាបីរៅក្នុង
ភក្ី ររីខ្លួនឲ្យរួចបាន ។
សុោ មកត្តយ្យោ កោកក

អកថា កបកត្តយ្យោ សុោ

សុោ សាមញ្ោ កោកក

អកថា ព្រពហមញ្ោ សុោ ។

-72រសចក្េីព្បថិបថតិលអក្នុងម្តា

នាំរសចក្េីសុខ្មក្ឲ្យក្នុងរលាក្ ម្ា្ង

រេៀថ រសចក្េីព្បថិបថតិលអក្ង
នុ បិតា នាំរសចក្េីសុខ្មក្ឲ្យ រសចក្េីព្បថិបថតល
ិ អ
ក្នុងសមណ្ៈ នាំរសចក្េីសុខ្មក្ឲ្យក្នុងរលាក្ ម្ា្ងរេៀថរសចក្េីព្បថិបថតល
ិ អ
ក្នុងព្ពាហមណ្៍ នាំរសចក្េីសុខ្មក្ឲ្យ ។
សុខំ យាវ ជរា សីលំ

សុោ សទាធ្ បត្ិដ្ឋិោ

សុកោ ប្ញប
្ ដ្ិោកភា

បាបាន្ំ អករណ្ំ សុខំ ។

សីលនាំរសចក្េីសុខ្មក្ឲ្យ

ដ្រាបដ្លីចាសីជរា

សទាធ្ស្ដ្លបុគគល

ថមកលស
ី បីរហើយ នាំរសចក្េីសុខ្មក្ឲ្យ ោរបានព្បាជាញ្ នាំរសចក្េីសុខ្មក្ឲ្យ
ោរមិនរធវើបាបទាំងឡាយ នាំរសចក្េីសុខ្មក្ឲ្យ ។

r2s
ត្ណ្ហាវគ្ គ ទ ី២៤
យថាបិ មូកល អន្ុបទ្រកវ ទ្កេហ
ឆិកនាន្បិ រុកោខ្ បុន្ករវ រូហត្ិ
ឯវម្បិ ត្ណ្ហ្ន្ុសកយ អន្ូហកត្
ន្ិពវត្តត្ី ទ្ុកម
ខ ិទ្ំ បុន្ប្បុន្ំ ។
ោលរបើឫសរ
េុក្ជាោបីរចាលរហើយ

ើ មិនម្នរសចក្េីអ្នតរាយ រៅម្ំមន
ួ រេ រដ្ើមរ
ក្៏ស្ថងដ្ុះរឡើងរេៀថបាន

ម្នឧបម្ដ្ូចរមេចមិញ់ព

ើ

-73ោលរបើថណ្ហ្នុស័យ បុគគលក្ម្ច្ថីមិនទានីបានរហើយ េុក្ខ (ម្នជាថិេុក្ខ
ជារដ្ើម) រនះ ក្៏ស្ថងរក្ើថររឿយៗ ម្នឧបរមយ្យដ្ូរចាន្ះឯង ។
ត្សិណ្យ បុរកខោ បជា
បរិសប្បន្តិ សកសាវ ពាធិកោ
សក្ញ្ជន្សងគសោត្
ទ្ុកខមុកបន្តិ បុន្ប្បុន្ំ ចិរាយ ។
រួក្សថវស្ដ្លថណ្ហ្ ជាេីញាង្ំងសថវឲ្យថក្ីសលុថ ព្ក្ុងេុក្រហើយ ស្ថង
រនធថដ្
ី ូចេន្ាយស្ដ្លព្ពានទាក្ីបានរហើយដ្ូរចាន្ះ

រួក្សថវ

ស្ដ្លជាបីក្នុង

សំរយជនៈនិងសងគធម៌ (ធម៌ជារព្គឿងចំពាក្ី) ស្ថងដ្លីនូវរសចក្េីេុក្រខ រឿយៗ
អ្សីោលអ្ស្ងវង ។
កយ រាគ្រោត្ន្ុបត្ន្តិ កសាត្ំ
សយំ កត្ំ មកកដ្កោវ ជាលំ
ឯត្ម្បិ កឆោវ្ន្ វជន្តិ ធីរា
អន្កបកខិកនា សពវទ្ុកខំ បហាយ ។
រួក្ជនណ្ រព្ថក្អ្ររដ្យអ្ំណ្ចរាគៈ រួក្ជនរនាះស្ថងធាល្ក្ីចុះោនី
ស្ខ្្សថណ្ហ្ ដ្ូចរីងពាងេម្លក្
្ ីខ្លួនចុះោនីសំណ្ញ់ពី ស្ដ្លរធវើរហើយរដ្យខ្លួន
ឯង

អ្នក្ព្បាជញទាំងឡាយ

ស្ថងោថីស្ខ្្សថណ្ហ្រនាះ

អារឡាះអាល័យ លះេុក្ទា
ខ ំងរួងរចញ់ពរៅ ។

ជាអ្នក្មិនម្នរសចក្េី

-74សពវទាន្ំ ធមមទាន្ំ ជិនាត្ិ
សពវរសំ ធមមរកសា ជិនាត្ិ
សពវរត្ឹ ធមមរត្ិ ជិនាត្ិ
ត្ណ្ហកខកយា សពវទ្ុកខំ ជិនាត្ិ ។
ធមមទាន
រព្ថក្អ្រក្នុងធម៌

នះអាមិសទានទាំងរួង ធមមរស

នះរសទាំងរួង រសចក្េី

នះរសចក្េីរព្ថក្អ្រទាំងរួង ោរអ្សីថណ្ហ្

នះេុក្ខទាំងរួង

ហន្ន្តិ កភាគា ទ្ុកមមធំ

កនា ច បារគ្កវសិកនា

កភាគ្ត្ណ្ហយ
្
ទ្ុកមមកធា

ហន្តិ អកញ្វ អត្តន្ំ ។

រភាគៈទាំងឡាយ

រស្មងសម្ល្បីបុគគលអ្ប្បព្បាជាញ្

បុស្នតមិនសម្ល្បី

បុគគលអ្នក្ស្សវងរក្រព្ថើយគឺព្រះនិពាវ្នរេ ឯបុគគលអ្ប្បឥថព្បាជាញ្ រស្មងសម្ល្បី
ខ្លួនឯង ដ្ូចជាសម្ល្បីបុគគលដ្នេ រព្ពាះចំណ្ងីក្នុងរភាគៈ ។
ត្ិណ្កទាសាន្ិ កខោត្ន្ិ

រាគ្កទាសា អយំ បជា

ត្សាម្ ហិ វីត្រាកគ្សុ

ទ្ិន្េំ កហាត្ិ មហបផលំ ។

ស្ព្សទាំងឡាយម្នរៅ្្ជារទាស
រទាស រព្ពាះរហថុរនាះ

រួក្សថវរលាក្រនះម្នរាគៈជា

ទានស្ដ្លបុគគលឲ្យរហើយ

ដ្លីអ្នក្ម្នរាគៈអ្សី

រហើយ រស្មងជាទានម្នផលរព្ចើន ។
ត្ិណ្កទាសាន្ិ កខោត្ន្ិ

កទាសកទាសា អយំ បជា

ត្សាម្ ហិ វីត្កទាកសសុ

ទ្ិន្េំ កហាត្ិ មហបផលំ ។

-75ស្ព្សទាំងឡាយម្នរៅ្្ជារទាស

រួក្សថវរលាក្រនះម្នរទាសៈជា

រទាស រព្ពាះរហថុរនាះ ទានស្ដ្លបុគគលឲ្យរហើយ ដ្លីអ្នក្ម្នរទាសៈអ្សី
រហើយ រស្មងជាទានម្នផលរព្ចើន ។
ត្ិណ្កទាសាន្ិ កខោត្ន្ិ

ឥចាឆ្កទាសា អយំ បជា

ត្សាម្ ហិ វីត្ត្ិកចឆសុ

ទ្ិន្េំ កហាត្ិ មហបផលំ ។

ស្ព្សទាំងឡាយម្នរៅ្្ជារទាស

រួក្សថវរលាក្រនះម្នរសចក្េី

ព្ចស្ណ្នជារទាស រព្ពាះរហថុរនាះ ទានស្ដ្លបុគគលឲ្យរហើយ ដ្លីអ្នក្ម្ន
រសចក្េីព្ចស្ណ្នអ្សីរហើយ រស្មងជាទានម្នផលរព្ចើន ។

r2s
ភ ិកខវុ គ្ គ ទ ី២៥
ធមមរាកមា ធមមរកោ

ធមមំ អន្ុវច
ិ ន្
ិ តយំ

ធមមំ អន្ុស្សរំ ភិកខុ

សទ្ធមាម្ ន្ បរិហាយត្ិ ។

ភិក្ខុម្នធម៌ជាេីរព្ថក្អ្រ រព្ថក្អ្ររហើយក្នុងធម៌ រិចារណ្ធម៌ រឭក្
ធម៌ររឿយៗ រស្មងមិនសាបសូន្យចាក្ព្រះសេធមមរឡើយ ។
កមោត្វិហារី កយា ភិកខុ

បសកនាន្ ពុទ្សា
ធ សកន្

អធិគ្កចឆ បទ្ំ សន្តំ

សង្ខ្រូបសមំ សុខំ ។

-76ភិក្ខុណ្រៅរដ្យអ្ំណ្ចរមតាត្ ព្ជះថ្លក្
្ នុងព្រះរុេធសាសនា ភិក្ខុរនាះ
រស្មងបានបេដ្៏សងបី ជាេីរម្ង្បីនូវសងាខ្រ នាំមក្នូវរសចក្េីសុខ្ ។
ន្ត្ថិ ឈាន្ំ អបញ្ស្ស

ន្ត្ថិ ប្ញ្ អឈាយិកនា

យមហិ ឈាន្ញច ប្ញ្ ច

ស កវ ន្ិពាន្
វ្ សន្តិកក ។

ោររិនិថ្យមិនម្នដ្លីបុគគលអ្នក្មិនម្នព្បាជាញ្

ព្បាជាញ្មិនម្នដ្លី

បុគគលអ្នក្មិនរិនិថ្យ ោររិនិថ្យនិងព្បាជាញម្
្ នក្នុងបុគគលណ្ បុគគលរនាះឯង
រ

្ះថ្ ឋិថរៅក្នុងេីជិថននព្រះនិពាវ្ន ។
សន្តោកយា សន្តវាកចា

សន្តមកនា សុសមាហិកោ

វន្តកោោមិកសា ភិកខុ

ឧបសកនាត្ត្ិ វុចចត្ិ ។

ភិក្ខុអ្នក្ម្នោយរម្ង្បីរហើយ ម្នវាចារម្ង្បីរហើយ ម្នចិថតរម្ង្បី
រហើយ ម្នចិថតថមកលីម្ំរហើយ ម្នអាមិសៈក្នុងរលាក្ ខ្ជ្ក្ីរចាលរហើយ
រេើបថថ្គថរៅថ្ អ្នក្សងបីរម្ង្បី ។
កយា ហកវ ទ្ហករា ភិកខុ

យុញជត្ិ ពុទ្សា
ធ សកន្

កសាមំ កោកំ បភាកសត្ិ

អពាភ្ មុកោត្វ ចន្រមា
ិ ។

ភិក្ខុណ្រៅក្ំរលាះ

ព្បឹងស្ព្បងក្នុងព្រះរុេធសាសនា

ញាង្ំងរលាក្រនះឲ្យភលឺសាវ្ងបាន ដ្ូចព្រះចនទស្ដ្លរះផុថអ្ំរីររក្ ។

r2s

ភិក្ខុរនាះរស្មង

-77ព្រពាហមណ្វគ្ គ ទ ី២៦
យទា ទ្វកយសុ ធកមមសុ

បារគ្ូ កហាត្ិ ព្រពាហមកណ្

អថស្ស សកពវ សំកយាគា

អដ្ឋំ គ្ចឆត្ិ ជាន្កោ ។

ោលណ្ ព្ពាហមណ្៍អ្នក្ដ្លីរព្ថើយ ក្នុងធម៌រីរព្បោរគឺសមេៈធម៌និង
វិបស្សនាធម៌ ក្នុងោលរនាះ ក្ិរលស រព្គឿងព្បក្បសថវេុក្ទាំងអ្សីរបសី
ព្ពាហមណ្៍ អ្នក្ដ្ឹងរនាះ រស្មងដ្លីនូវោរតាំងរៅមិនបាន ។
ទ្ិវា ត្បត្ិ អាទ្ិកចាច្

រត្តិមាភាត្ិ ចន្រិមា

សន្េកទាធ្ ខត្តកិ យា ត្បត្ិ

ឈាយី ត្បត្ិ ព្រពាហមកណ្

អថ សពវមកហារត្តឹ

ពុកទាធ្ ត្បត្ិ កត្ជសា ។

ព្រះអាេិថ្យរុងររឿងក្នុងរវលានេង ព្រះចនទរុងររឿងក្នុងរវលាយបី ក្្សព្ថ
ព្េងីព្បដ្បីររញ់ពយសរហើយ រស្មងរុងររឿង, សមណ្ព្ពាហមណ្៍អ្នក្ម្ន

ន

រស្មងរុងររឿង ឯព្រះសមពុេធ រស្មងរុងររឿងរដ្យរថជះ រហូថនេងនិងយបីទាំងអ្សី
វារិ

កបាកខរបកត្តវ

កយា ន្ លិម្បត្ិ ោកមសុ

អារកគ្គរវិ សាសកបា
ត្មហំ ព្រពូមិ ព្រពាហមណ្ំ ។

បុគគលណ្ ម្នចិថតមិនបានជាបីរៅ ក្នុងោមទាំងឡាយ ដ្ូចេឹក្រលើ
សលឹក្

ូក្

ព្ពាហមណ្៍ ។

ឬដ្ូចព្គ្បីនសពរលើចុងស្ដ្ក្ព្សួច

ថថ្គថរៅបុគគលរនាះថ្ជា

-78អសំសដ្ឋំ គ្ហកដ្ឋហិ

អនាគាករហិ ចុភយំ

អកនាកសារឹ អប្បិចឆំ

ត្មហំ ព្រពូមិ ព្រពាហមណ្ំ ។

ថថ្គថរៅ បុគគលស្ដ្លមិនព្ចឡំ រដ្យជនទាំងឡាយរីររួក្ គឺ
ព្គហសេ ១ បរវជិថ ១

ជាអ្នក្ព្តាចីរៅរដ្យមិនម្នរសចក្េីអាល័យ ម្ន

រសចក្េីព្បាថ្នថ
្ ិចរនាះ ថ្ជាព្ពាហមណ្៍ ។
កយាធ ោកម បហន្តវាន្

អនាគាករា បរិពវកជ

ោមភវបរិកណ្
ខី ំ

ត្មហំ ព្រពូមិ ព្រពាហមណ្ំ ។

បុគគលណ្ ក្នុងរលាក្រនះ បានលះបងីោមទាំងឡាយ ជាអ្នក្មិន
ម្នផទះ រគចរចញ់ពចាក្ោមបាន ថថ្គថរៅបុគគលរនាះ ស្ដ្លអ្សីោមភរ
រហើយ ថ្ជាព្ពាហមណ្៍ ។
ហិោវ្ មាន្ុសកំ កយាគ្ំ

ទ្ិពវំ កយាគ្ំ ឧបចចគា

សពវកយាគ្វិសំយុត្តំ

ត្មហំ ព្រពូមិ ព្រពាហមណ្ំ ។

បុគគលណ្ លះក្ិរលសជារព្គឿងព្បក្ប ស្ដ្លជារបសីមនុស្ស ក្នលង
ក្ិរលសជារព្គឿងព្បក្ប

ស្ដ្លជារបសីេិរវបានរហើយ

ថថ្គថរៅបុគគល

ស្ដ្លផុថព្សឡះ ចាក្ក្ិរលសជារព្គឿងព្បក្បទាំងរួងរនាះ ថ្ជាព្ពាហមណ្៍ ។

ចប់ គាថាធម្ម បទ

r2s

-79បកិណ្ក
ណ ធម៌
រថនគ្ថ្
ចិត្តី គ្ត្ំ មហគ្្ឃញច

អត្ុលំ ទ្ុលលភទ្ស្សំ

អកនាមសត្តបរិកភាគ្ំ

រត្ន្ំ កត្ន្ វុចចត្ិ ។

វត្ថុដែលធ្វឲ្
ើ យធេរីករាយ មានត្ម្លៃធ្រើន ថ្ៃង
ឹ លិនបាន ធ

ើញ

បានធោយលំបាក លិនជាការបរិធោេរបស់ សត្វអ្នកធោកទាប ធោយ
ធេត្ុធ

ោះ ធ ើបធៅោ រត្នៈ ។

ពុកទាធ្ត្ិ វចន្ំ កសដ្ឋំ

ពុកទាធ្ត្ិ បទ្មុត្តមំ

ន្ត្ថិ កត្ន្ សមំ កោកក

អញ្ំ កសាត្រសាយន្ំ ។

ពាកយោ ្រោះរុ ធ ជាពាកយែ៏្បធសើរបំផត្
ុ ប ោ ្រោះរុ ធ ជាប
ែ៏ខ្ពងខ្
់ ពស់បំផត្
ុ ពាកយនិងប ែម្
ពាកយនិងប ធ

ដែលរី ធរាោះែល់ ្ត្ធរៀក ធសមើធោយ

ោះ កនុងធោក លិនមានធ ើយ ។

ធកមាម្ត្ិ វចន្ំ កសដ្ឋំ

ធកមាម្ត្ិ បទ្មុត្តមំ

ន្ត្ថិ កត្ន្ សមំ កោកក

អញ្ំ កសាត្រសាយន្ំ ។

ពាកយោ ្រោះ្ល៌ ជាពាកយែ៏្បធសើរបំផត្
ុ ប ោ ្រោះ្ល៌ ជាប
ែ៏ខ្ពងខ្
់ ពស់បំផត្
ុ ពាកយនិងប ែម្
ពាកយនិងប ធ

ដែលរី ធរាោះែល់ ្ត្ធរៀក ធសមើធោយ

ោះ កនុងធោក លិនមានធ ើយ ។

-80សកង្ោត្ិ វចន្ំ កសដ្ឋំ

សកង្ោត្ិ បទ្មុត្តមំ

ន្ត្ថិ កត្ន្ សមំ កោកក

អញ្ំ កសាត្រសាយន្ំ ។

ពាកយោ ្រោះសងឃ ជាពាកយែ៏្បធសើរបំផត្
ុ ប ោ ្រោះសងឃ ជា
ប ែ៏ខ្ពងខ្
់ ពស់បំផត្
ុ
ពាកយនិងប ែម្
ធោយពាកយនិងប ធ

ដែលរី ធរាោះែល់ ្ត្ធរៀក ធសមើ

ោះ កនុងធោក លិនមានធ ើយ ។

អប្បមាកណ្ ពុកទាធ្
្រោះរុ ធ ្ ្ ង់នវូ ្រោះេុណ នឹង្បមាណលិនបាន ។

អប្បមាកណ្ ធកមាម្
្រោះ្ល៌ ្ ្ ង់នវូ ្រោះេុណ នឹង្បមាណលិនបាន ។

អប្បមាកណ្ សកង្ោ
្រោះសងឃ ្ ្ ង់នវូ ្រោះេុណ នឹង្បមាណលិនបាន ។

យំ កិញចិ វត្តំ ឥធ វា ហុរំ វា សកគ្គសុ វា យំ រត្ន្ំ បណ្ីត្ំ
្ រយណាលួយកនុងធោកធនោះកដី

កនុងធោកខាងលុខ្កដី

រត្នវត្ថុ

ែ៏ឧត្តលណា កនុងឋានសួេក
៌ ដី ។

ន្ កនា សមំ អត្ថិ ត្ថាគ្កត្ន្
ធសមើធោយ្រោះត្ោេត្លិនមានធ ើយ ។

្ រយនិងរត្នវត្ថុទាំងធ

ោះឯង

-81ឥទ្ម្បិ ពុកទ្ធ រត្ន្ំ បណ្ីត្ំ រត្នៈេឺ្រោះរុ ធធ នោះឯង ជារត្នៈ
ែ៏ឧត្តល

ខយំ វិរាគ្ំ អមត្ំ បណ្ីត្ំ យទ្ជ្ឈគា សក្យមុន្ី សមាហិកោ
្រោះសកយលុនី្ ង់មាន្រោះ ័យត្លកល់មាំ បាន្ាស់ ែង
ឹ ធេើ យ នូវ្រោះ
្ល៌ណាជា ីកស័យធៅម្នកិធលស

ជា្ល៌្បាសចាករាេៈ ជា្ល៌លន
ិ

ស្លៃប់ ជា្ល៌ែឧ
៏ ត្តល ។

ន្ កត្ន្ ធកមមន្ សមត្ថិ កិញចិ
ធ

រត្នៈនីលយ
ួ ធសមើធោយ្រោះ្ល៌

ោះលិនមាន ។

ឥទ្ម្បិ ធកមម រត្ន្ំ បណ្ីត្ំ

រត្នៈេឺ្រោះ្ល៌ធនោះឯង ជារត្នៈ

ែ៏ឧត្តល ។

កយ បុគ្ោ
គ
អដ្ឋ សត្ំ បសដ្ឋ្ ចោតរ្ ិ ឯោន្ិ យុគាន្ិ កហាន្តិ
បុេល
គ ទាំងឡាយណា៨រួ ក រួ កសបបុរសសរធសើរធេើ យ ធបើរាប់
ជាេូមាន៤េូ ។

កត្ ទ្កខិកណ្យ្ោ សុគ្ត្ស្ស សាវោ បុេល
គ ទាំងឡាយធ

ោះជា

ស្លវ័ករបស់ ្រោះសុេត្ ធោកេួរែល់ កខណា
ិ
ទាន ។

ឯកត្សុ ទ្ិនាន្ន្ិ មហបផោន្ិ

ទានទាំងឡាយ ដែលបុេល
គ ឲ្យ

ធេើ យរំធពាោះ កខធិ ណយយបុេល
គ ទាំងឡាយធ

ោះ ជាទានមានផលធ្រើន ។

-82ឥទ្ម្បិ សកង្ឃ រត្ន្ំ បណ្ីត្ំ ដកវេឺ្រោះសងឃធនោះឯង ជាដកវ
ែ៏ឧត្តល ។

ឯកត្ន្ សកចចន្ សុវត្ថិ កហាត្ុ ធោយពាកយសរចៈធនោះ សូលមាន
សិរស
ី ួសដី ។ (បិ.៥២/៧)

r2s
ពាក្យថា ព្រពះពុទ្ធ
ពុជ្ឈិោ សចាច្ន្ីត្ិ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះ្ ង់្ាស់
ែឹងនូវសរចៈទាំងឡាយ ។

កពាកធោ បជាយាត្ិ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេត្ុ្ ង់
ញុំងរួ កសត្វឲ្យ្ាស់ ែង
ឹ ។

សពវញ្ុោយ ពុកទាធ្

ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះ្រោះអ្ងគែង
ឹ ្ល៌

ទាំងរួ ង ។

សពវទ្ស្ោវិោយ
ធ

ើញ្ល៌ទាំងរួ ង ។

ពុកទាធ្

ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះ្រោះអ្ងគ

-83អភិកញ្យ្យោយ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះ្រោះអ្ងគែង
ឹ
រាស់ ។

វិកសិោយ

ពុកទាធ្

ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះ្រោះអ្ងគរក
ី រាយ

ធេើ យ ។

ខីណ្សវសង្ខ្កត្ន្ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេធពាល
ោ្រោះអ្ងគមានអាសវៈអ្ស់ ធេើ យ ។

ន្ិរុបកកិកលសសង្ខ្កត្ន្

ពុកទាធ្

ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេ

ធពាលោ ្រោះអ្ងគមានឧបកកធិ លសអ្ស់ ធេើ យ ។

ឯកន្តវីត្រាកគាត្ិ

ពុកទាធ្

ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេត្ុ្ ង់

្បាសចាករាេៈធោយរំដណកលួយ ។

ឯកន្តវីត្កទាកសាត្ិ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេត្ុ្ ង់
្បាសចាកធទាសៈធោយរំដណកលួយ ។

ឯកន្តវីត្កមាកហាត្ិ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេត្ុ្ ង់
្បាសចាកធមាេៈធោយរំដណកលួយ ។

ឯកន្តន្ិកកកិ លកសាត្ិ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេត្ុ្ ង់
មានកិធលសធរញធេើ យធោយរំដណកលួយ ។

-84ឯោយន្មគ្គំ គ្កោត្ិ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេត្ុ
្ ង់ធៅធេើ យកាន់ ផូវៃ ជា ីធៅម្នបុេល
គ មានក់ ឯង ។

ឯកោ អន្ុត្រត ំ សមាម្សកមាព្ធឹ អភិសមពុកទាធ្ត្ិ ពុកទាធ្ ធ្មោះោ
្រោះរុ ធ ធ្ពាោះធេត្ុ្ ង់ជាបុេល
គ ឯក ្ាស់ ែង
ឹ រំធពាោះសមាមសធមាព្ិញ្ញាណ លិនមានេុណជាត្ិែម្ ម្្កដលងជាង ។

អពុទ្ធិវិហត្ោត្ ពុទ្ធិប្បដ្ិោភា ពុកទាធ្ ធ្មោះោ ្រោះរុ ធ ធ្ពាោះ
្ ង់កមាចត្់ បង់ធសរកដល
ី ងង ់ ធ្ពាោះការបាននូវ្បាជាា ។
្រោះ

ល្រោះរុ ន
ធ ោះុ

លិនដលន្រោះមាាោវយ

លិនដលនបងបអូន្បុសោវយ
លិ្ត្និងអាមាត្យោវយ

លិនដលន្រោះបិាោវយ

លិនដលនបងបអូន្សីោវយ

លិនដលនរួ ក

លិនដលនរួ កញត្ិនិងស្លធោេិ ត្ោវយ លិន

ដលនរួ កសលណ្ពាេម ណ៍ោវយ លិនដលនរួ កធ វាោវយធ
្រោះរុ ធ នុោះ ជា្រោះ
ែឹង្រល

្រោះ

ល

លធកើត្កនុង ីបំផត្
ុ ម្នវិធមាកខ ធកើត្ធ្ពាោះការ្ាស់

ធោយការបានរំធពាោះនូវសរវ ញ្ាុត្ញ្ញាណ

្រឹ កស (ខ្ុ ក
ទ និកាយ រូ និធ ស
ទ ១០៧ )

x x x x x

ធ ៀបេល់ ធពា្ិ-

-85ពាកាយឧបោព្រះរតនព្ត័យ
១ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរ្រោះរនទធរញបូណ៌លី

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូររនៃឺរសមីរបស់ ្រោះរនទ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរធោកដែលភ្ៃធឺ ោយរសមី្រោះរនទ

២ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរែួង្រោះអា ិត្យ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូររសមីម្ន្រោះអា ិត្យ

-ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរធោកដែល្រោះអា ិត្យកមាចត្់ ងងឹត្

៣ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរអ្នកែុត្ម្្រេឺកធិ លស

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរជាធភ្ៃង
ើ ស្មាប់ ែត្
ុ ម្្រ

- ព្រពះសង្ឃ

ជាបុញ្ាធកខត្ត ធ្បៀបែូរជាដ្ស ដែលែុត្ម្្រ
អ្ស់ ធេើ យ,

៤ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរធល

ធភ្ៃៀង្ំ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរ ឹកធភ្ៃៀង

- ព្រពះសង្ឃ

អ្នករមាងប់ នវូ ្ូលីេក
ឺ ធិ លស ធ្បៀបែូរជនប
ដែលលិនមានលអង្ូលីធ្ពាោះធភ្ៃៀងធ្លៃក់

៥ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរ

យស្លរថ្ីែ្៏ បធសើរ

-86- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបវិ្ប
ី ងវក
ឹ ធសោះអាជាធនយយ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរធសោះអាជាធនយយ ដែលមានប លអ
ធេើ យ,

៦ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរអ្នកែក្រួញេឺ ិែទា
ឋិ ំងអ្ស់

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរឧបាយជាធ្េឿងែក្រួញ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរជនដែល្ត្ូវែក្រួញធរញ

៧ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូររកខុធរ យ ធ្ពាោះែក្ូលីេធឺ មាេៈ
ធរញបានធេើ យ,

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរឧបាយជាធ្េឿងយក្ូលីធរញ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរជាជនមានដភ្នក េឺញណភ្ៃោ
ឺ ៃ ធ្ពាោះ
យក្ូលីធរញធេើ យ,

៨ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរ្េូធរ យដែលបុិន្បសប់ ធ្ពាោះ្ ង់
កមាចត្់ រា្ិេក
ឺ ធិ លសទាំងអ្នុស័យធរញបាន,

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរឱសថ្ដែលផសំ្ត្ឹល្ត្ូវធេើ យ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរអ្នកមានជំងដឺ ែលសងប់រមាងប់ ធេើ យ

៩ - ព្រពះពុទ្ធ
- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរអ្នកបង្ហាញផៃូវ
ធ្បៀបែូរជាផៃូវលិនមានភ្័យ

-87- ព្រពះសង្ឃ
១០- ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរអ្នកធែើរផៃូវ
ធ្បៀបែូរជា

វិកែ៏ជំ

ញ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរជា ក
ូ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរអ្នកែំធណើ រឆ្ៃងែល់ ធ្ត្ើយ

១១ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរម្្រេិ លពានត

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរឱសថ្ដែលធកើត្

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរជនលិនមានធរាេ ធ្ពាោះធ្បើ្បាស់ ោនំ

១២ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរជាអ្នក្បទាន្ រយ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរជា្ រយ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរអ្នក

១៣ - ព្រពះពុទ្ធ

ម្្រធ

ល
ួ ្ រយ

ធ្បៀបែូរអ្នកបង្ហាញកំណប់ ្ រយ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរកំណប់ ្ រយ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរអ្នកបានកំណប់ ្ រយ

១៤ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរវីរបុរស ្បទានអ្ភ្័យ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរជាការលិនមានភ្័យ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរអ្នករ ួរផុត្រី ភ្យ
័

ោះ

-88១៥ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរជាអ្នកលួងធោល

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរជាការលួងធោល

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរជនដែល្ត្ូវធេលួងធោល

១៦ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរជាលិត្ែ
ត ល
៏ អ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរជាពាកយ ូ ម នមានផល្បធោជន៍

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរអ្នកជួប្ប ោះនូវ្បធោជន៍

១៧- ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរអ្ណដូងធកើត្្ រយដែលមានខ្ៃឹលស្លរ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរ្ រយដែលមានខ្ៃឹលស្លរ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរជនដែលធ្បើ្ រយមានខ្ៃឹលស្លរ

១៨ - ព្រពះពុទ្ធ
- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរអ្នកផងួត្ ឹកឲ្យ្រោះរាជកុមារ
ធ្បៀបែូរជា ឹកែ៏្ត្ជាក់

ដែលធ្ស្លរាំងរី

្រោះសិរស្លរុោះលក,

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរ្រោះរាជកុមារ ដែលងូត្ ឹកលអធេើ យ
ធោយ ឹកេឺ្រោះស ល
ធ ម

១៩ - ព្រពះពុទ្ធ
- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរអ្នកបំពាក់ ធ្េឿងអ្លង្ហករ
ធ្បៀបែូរជាធ្េឿអ្លង្ហករ

-89- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរ្រោះរាជឱរស

្បោប់ ធេើ យធោយធ្េឿងអ្លង្ហករេឺ្រោះស ល
ធ ,ម

២០ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរធែើលចាន់

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរកៃន
ិ ធកើត្រី ខ្ៃឹលរនទន៍ធ

ោះ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរអ្នករមាងប់ ធសរកដធី ដដ្កហាយធោយ
ការធ្បើ្បាស់ ខ្ៃឹលរនទន៍េ្ឺ រោះស ល
ធ ,ម

២១ - ព្រពះពុទ្ធ

ធ្បៀបែូរបិា្បេល់ លរត្កឲ្យ

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរលរត្ក

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូរបុត្អ្
ត នក

២២- ព្រពះពុទ្ធ

ល
ួ លរត្កេឺ្រោះស ល
ធ ម

ធ្បៀបែូរផ្កកឈូ កដែលរីក

- ព្រពះធម៌

ធ្បៀបែូរលលអងធកសរធកើត្រី ផ្កកឈូ កធ

- ព្រពះសង្ឃ

ធ្បៀបែូររួ កភ្លរជាត្ិដែលធ្កបលលអងធ
(ចាកគម្ពី រម្ហាធម្ម សង្គហៈ)

3

ោះ
ោះ

-90មហាបរិន្ិពាវ្ន្សូព្រត្
ព្រះដ្៏ម្នព្រះភាគ ព្េងីព្តាសីនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថ្ :
ឥកម កោ កត្ ភិកខកវ ធមាម្ មយា អភិ្ញ្ កទ្សិោ កយ កត្
សាធុកំ ឧគ្គកហោវ្ អាកសវិត្ពាវ្ ភាកវត្ពាវ្ ពហុលីោត្ពាវ្ យថយិទ្ំ
ព្រពហមចរិយំ

អទ្ធន្យ
ិ ំ

ពហុជន្សុោយ

អស្ស

ចិរដ្ឋត្
ិ ិកំ

កោោន្ុកម្ោយ

ត្ទ្ស្ស

អោថយ
្

ពហុជន្ហិោយ

ហិោយ

សុោយ

កទ្វមន្ុស្ោន្ំ ។
មានលភ្ិកុទា
ខ ំងឡាយ ស្លសន្រេម ររិយៈធនោះ េបបីាំងធៅអ្ស់
កាលអ្ដងវង េបបីត្លកល់ធៅអ្ស់ កាលែ៏យូរ លួយធ ៀត្ ស្លសន្រេម ររិយៈធ

ោះ ្ប្រឹ ត្ធត ៅធែើលបី្បធោជន៍ ែល់ ជនធ្រើន ធែើលបីធសរកដី

សុខ្ែល់ ជនធ្រើន ធែើលបីអ្នុធ្រោះែល់ សត្វធោក ធែើលបីធសរកដរ
ី ធ្លើន
ធែើលបី្បធោជន៍

ធែើលបីធសរកដស
ី ុខ្

ធោយ្បការណា

ែល់ ធ វានិងលនុសសទាំងឡាយ

្ល៌ទាំងឡាយណា

ធោយបញ្ញាែ៏ឧត្តល ្ល៌ទាំងឡាយធ

ដែលត្ោេត្សដលដងធេើ យ

ោះ អ្នកទាំងឡាយេបបីធរៀនធោយ

្បម្រ ធេើ យធសររធ្លើន ធ្វឲ្
ើ យធរឿយៗ ធោយ្បការែូធចានោះ ។
សេយ្យថីទំ

្ល៌ទាំងធ

ោះធត្ើែរ
ូ ធលដរ ?

-91ធម៌ទាំងឡាយរនាះគឺ :
- ចត្ត
ា សោ េតិ ប្បដ្ឋានា :

សត្ិបបោឋន ៤

- ចត្ត
ា សោ េម្មប្បធានា :

សលមបបធ្លន ៤

- ចត្ត
ា សោ ឥទធិ បាទា :

ឥ ិបា
ធ
៤

- ប្ញ្ចិ ន្រ្ទិ យា្ិ

:

ឥន្ទនទិយ ៥

- ប្ញ្ច ពលា្ិ

:

រលៈ ៥

- េតា សោជ្ឈង្គា

:

ធពាជឈងគ ៧

- អរិសយា អដ្ ាង្ាិសោ ម្សគ
ា : អ្រិយលេគអ្ងគ ៨ ។

ទ្ហរាបិ ច កយ វុឌ្ា
កយ ពាោ កយ ច បណ្ឌិោ
អឌ្ា កចវ ទ្លិទាទ្ ច
សកពវ មចចុបរាយនា ។
រួ កជនណាៗ ធទាោះបីធកមងកដី ចាស់ កដី ពាលកដី បណឌិត្កដី អ្នកមានកដី
អ្នក្កកដី ជនទាំងអ្ស់ ធ

ោះ ដត្ងមានធសរកដស្ល
ី ៃ ប់ ធៅរី ខាងលុខ្ ។

យថាបិ កុមោ
ភ រស្ស
កត្ំ មត្តក
ិ ភាជន្ំ
ខុទ្រកញច មហន្តញច

-92យញច បកកំ យញច អាមកំ
សពវំ កភទ្បរិយន្តំ
ឯវំ មចាច្ន្ ជីវិត្ំ ។
ោជន៍ែី ដែលសមូនឆ្នំងធ្វធើ េើ យ ធទាោះបី ត្ូរកដី
ធៅកដី ោជន៍ទាំងអ្ស់ ធ

្ំកដី

ឆ្អន
ិ កដី

ោះ មានកិរោ
ិ ដបកធ្លៃយជា ីបំផត្
ុ ោ៉ាងណា

ជីវត្
ិ របស់ សត្វទាំងឡាយ ក៏ោ៉ាងធ

ោះដែរ ។

- អថាប្រំ ឯតទសោច េត្ត
ា

ព្រះសាសាដ្ ព្េងីម្នព្រះបនទល
ូ ដ្ូរចនះថរៅរេៀថថ្ :
បរិបកោក្ វកយា មយហំ
បរិត្តំ មម ជីវិត្ំ
បហាយ កវា គ្មិស្ោមិ
កត្ំ កម សរណ្មត្តកនា ។
វ័យរបស់ ត្ោេត្ចាស់ ធេើ យ ជីវត្
ិ របស់ ត្ោេត្មាន្បមាណ
ត្ិរ

ត្ោេត្នឹងលោះបង់អ្នកទាំងឡាយ

ត្ោេត្បានធ្វើ ក
ុ ធេើ យ ។

ធេើ យធៅ

ឯ ីរឹងរំធពាោះខ្ៃួន

-93រសចក្េីមិនព្បម្េ
អប្បមោត្ សត្ីមកនាត្

សុសីោ កហាថ ភិកកខ វា

សុសមាហិត្សងកប្ោ

សចិត្តមន្ុរកខថ ។

មានលភ្ិកុទា
ខ ំងឡាយ
មានសីលលអ

អ្នកទាំងឡាយកុ្ំ បមា

មានត្្លិោះត្លកល់នឹងលអ

្ត្ូវមានស្លមរត្ី

រូររការិត្រត បស់ ខ្ៃួន

ឲ្យបាន

ធរឿយៗរុោះ ។

កយា ឥមសមឹ ធមមវន្
ិ កយ

អប្បមកោត្ វិហរិស្សត្ិ

បហាយ ជាត្ិសំសារំ

ទ្ុកខស្សន្តំ ករិស្សត្ិ ។

ភ្ិកុណា
ខ
លិន្បមា
លោះបង់ជាត្ិសងារ

ធេើ យធៅកនុង្លមវន
ិ ័យធនោះ (ភ្ិកុធខ

ធេើ យធ្វន
ើ វូ ្រោះនិពាវន

ោះ) នឹង

ជា ីបំផត្
ុ ម្នកង ក
ុ ខបាន

លិនខាន ។

ព្រទង់ ព្របារព ធចង្ហា ន់នាយច ុន ទកមាម រប ុត្ ត
ទ្ទ្កោ បុញ្ំ បវឌ្ឍត្ិ
សំយមកោ កវរំ ន្ វីយត្ិ
កុសកោ វជហាត្ិ បាបកំ
រាគ្កទាសកមាហកខយា ន្ិពកវុ ោត្ិ ។

-94បុណយរដលងរធ្លើនែល់ អ្នកឲ្យទាន

ធវរាលិនរធ្លើនែល់ បុេល
គ

អ្នកស្ងួល បុេល
គ អ្នក្ៃស (បរិបូណ៌ធោយញណ) រដលងលោះបង់នវូ
អ្ំធរើ ោលកបាន បុេល
គ ធ

ោះក៏បរិនិពាវន ធ្ពាោះអ្ស់ រាេៈ ធទាសៈ ធមាេៈ

ធម៌វិន័យជាសាសាដ្
កយា កវា អាន្ន្រ មយា

ធកមាម្ ច វិន្កយា ច

កទ្សិកោ បញ្កោត្ កសា

កវា មមចចកយន្ សោថ្ ។

មានលអាននទ ្ល៌ណាកដី វិន័យណាកដី ដែលត្ោេត្សដលដងធេើ យ
បញ្ា ត្ធត េើ យ ែល់ អ្នកទាំងឡាយ លុោះអ្ំធណើ ោះឥត្អ្ំរីត្ោេត្ធៅ ្ល៌និង
វិន័យធ

ោះ ជា្េូរបស់ អ្នកទាំងឡាយ ។

ឱវាេចុងរព្ោយ

អថសោ ភគោ ភិ ក្ខូ អាម្ស្ាេិ ្រធ

ោះ ្រោះមាន្រោះោេ

្ ង់្ាស់ នឹងភ្ិកុទា
ខ ំងឡាយោៈ

ហន្រទាន្ិ ភិកខកវ អាមន្តយាមិ កវា វយធមាម្
សង្ខ្រា អប្បមាកទ្ន្ សម្ោកទ្ថ ។
មានលភ្ិកុទា
ខ ំងឡាយ
ទាំងឡាយឲ្យបានែឹងោ

ធណាើយរុោះ

សង្ហខរទាំងឡាយ

ឥ ូវធនោះត្ោេត្្បាប់ អ្នក
មានធសរកដស្ល
ី បសូនយជា

-95្លមា អ្នកទាំងឡាយ រូរញុំងកិរទា
ច ំងរួ ងឲ្យសធ្លរ ធោយធសរកដល
ី ន
ិ
្បមា រុោះ ។ (បិ .១៦/២៥៤ —២៥៧)

x x x x x

អានិសង្សបុណ្្យ
សុវណ្ណោ សុសរោ

សុសណ្ឋ្ន្ំ សុរូបោ

អាធិបចចំ បរិវាករា

សពវកមកត្ន្ លពភត្ិ ។

ោរជាអ្នកមានសលបុរផូរផង់ មានសំធ ងរី ធរាោះ ្ ង់្ទាយលអ
រ ូបលអ ជាអ្្ិបត្ី មានយសបរិវារ ផលទាំងអ្ស់ (ធនោះ) រដលងបានធោយ
កំណប់ ្ រយេឺបុណយនុោះ ។

បកទ្សរជជំ ឥស្សរិយំ

ចកកវត្តស
ិ ុខំ បិយំ

កទ្វរាជម្បិ ទ្ិកពវសុ

សពវកមកត្ន្ លពភត្ិ ។

ោរជាធសដរ្បធ សរាជ
ធសដររ្ករត្តជា
ិ
ី្សោញ់

ឥសសរិយយស

ោរជាធសដរម្នធ វា

ធសរកដស
ី ុខ្របស់
កនុងធ រនិកាយ

ផលទាំងអ្ស់ រដលងបានធោយកំណប់ ្ រយេឺបុណយនុោះ ។

មាន្ុស្សិោ ច សម្បត្តិ

កទ្វកោកក ច យា រត្ិ

យា ច ន្ិពាន្
វ្ សម្បត្តិ

សពវកមកត្ន្ លពភត្ិ ។

-96សលបត្តជា
ិ របស់ លនុសសណាផង ធសរកដធី ្ត្កអ្រ កនុងធ វធោក
ណាផង សលបត្តេ
ិ ្ឺ រោះនិពាវនណាផង សលបត្តទា
ិ ំងអ្ស់ រដលងបានធោយ
កំណប់ ្ រយេឺបុណយនុោះ ។

បដ្ិសមភិទា វិកមាោខ្ច

យា ច សាវកបារមី

បកចចកកពាធិ ពុទ្ធភូមិ

សពវកមកត្ន្ លពភត្ិ ។

បែិសលភទា
ិ
និងរុ ភ្
ធ ល
ូ ិណា ៗ

វិធមាកខ

ស្លវកបារលីញណ

បធរចកធពា្ិញ្ញាណ

ឥែឋផលទាំងអ្ស់ រដលងបានធោយកំណប់ ្ រយេឺ

បុណយនុោះ ។

ឯវំ មហិទ្ោ
ធិ
ឯសា

យទ្ិទ្ំ បុញស
្ ម្បទា

ត្សាម្ ធីរា បសំសន្តិ

បណ្ឌិោ កត្បុញ្ត្ំ ។

បុញ្ាសលបទាធនោះ ឲ្យសធ្លរ្បធោជន៍ ្ំ ធោយ្បការែូធរនោះ
ធ្ពាោះធេត្ុធ

ោះ អ្នក្បាជាទាំងឡាយ ជា្ីរជន ធ ើបសរធសើរនូវោរ

ម្នបុេល
គ អ្នកមានបុណយធ្វើ ក
ុ ធេើ យ។ (បិ .៥២/១៧)

x x x x x

-97ធមមុរេទស៤យ្ង
១- ឧបន្ីយត្ិ កោកោ អទ្ធុកវា ។
សត្វធោកលិនធ ៀង ដត្ង្ត្ូវជរា

ំរល
ូ ធៅ (រកលរណៈ) ។

២- អោកណ្ កោកោ អន្ភិសស្ ករា ។
សត្វធោកលិនមានធ្េឿងការពារ លិនមាន ីរឹងធ ើយ ។

៣- អស្សកោ កោកោ សពវំ បហាយ គ្មន្ីយំ ។
សត្វធោកសុ ដធ ត្លិនមានអ្វីជារបស់ ខ្ៃួន ្ត្ូវដត្លោះបង់នវូ
របស់ ទាំងរួ ង ។

៤- ឩកនា កោកោ អត្ិកោត្ ត្ណ្ហ្ទាកសា ។
សត្វធោក មានដត្សរកដខ្
ី វោះខាត្ (ជានិរ)ច លិនធរោះដឆ្អត្ សុ ដធ ត្
ជាខ្ាំរុ បស់ ត្ណា
ា ។ (បិ .២៤/២៩៨)

បស្ោមិ កោកក សធកន្ មន្ុកស្ស
លទាធ្ន្ វិត្តំ ន្ ទ្ទ្ន្តិ កមាហា ។
អាាមដត្ងធ

ើញ

នូវលនុសសទាំងឡាយ

កនុងធោក (រួ កលនុសសទាំងធ

អ្នកមាន្ រយសលបត្តិ

ោះ) លុោះបាន្ រយរប់ រត្
ិ ធត េើ យ លិនឲ្យ

(ទានែល់ បុេល
គ ណាធ ើយ) ធ្ពាោះដត្ធសរកដវី ធងវង ។

-98លទាធ្ ធន្ំ សន្េិចយំ កករាន្តិ
ភិកយ្ោ ច ោកម អភិបត្ថយន្តិ ។
រួ កលនុសសបាន្ រយធេើ យ

ក៏ ធ្វន
ើ វូ ការសនសំ ក
ុ

ធ្ពាោះជាប់

រំពាក់ នឹង្ រយ ទាំង្បាោននូវកាលទាំងឡាយ ែ៏ធលើសលប់ ។

រាជា បសយហប្បឋវឹ វិជោ
ិ វ្
សសាគ្រន្តំ មហិមាវសកនាត្
ឱរំ សមុទ្រសស្ អត្ិត្តរូកបា
បារំ សមុទ្រសស្ បិ បត្ថកយថ ។
្រោះរាជា ឈន ោះនូវដផនែី ដែល្រោះអ្ងគរប
ឹ ជាន់ បានធេើ យ ធៅ
្េប់ ្េងសលបត្តធិ លើដផនែី មានស្លេរជា ីបំផត្
ុ ធៅដត្លិនសកប់សកល់
នឹង្បធ សខាងអាយសលុ្

ដត្ង្បោននូវ្បធ សខាង

ធ ៀត្ ។

រាជា ច អកញ្ ច ពហូ មន្ុស្ោ
អវីត្ត្ណ្ហ្ មរណ្ំ ឧកបន្តិ
ឩនាវ ហុោវ្ ន្ ជហន្តិ កទ្ហំ
ោកមហិ កោកមហិ ន្ហត្ថិ ត្ិត្តិ ។

យសលុ្

-99្រោះរាជាកដី លនុសសទាំងឡាយែម្ ធ្រើនកដី ដត្លិនទាន់ អ្ស់ ត្ណា
ា
ធេើ យ រដលងរូលធៅកាន់ ធសរកដស្ល
ី ៃ ប់

មានសោរជាអ្នកខ្វោះខាត្

ដត្ងលិនលោះបង់នវូ រាងកាយធ ើយ ធ្មោះោធសរកដដី ឆ្អត្ឆ្អន់ធោយកាល
ទាំងឡាយ រដលងលិនមានកនុងធោកធ ើយ ។

ន្ មិយ្យមាន្ស្ស ភវន្តិ ោណ្
ញាត្ី ច មិោត្ អថវា សហាយា
ទាយាទ្ោ ត្ស្ស ធន្ំ ហរន្តិ ។
ធ្េឿងការពារទាំងឡាយ រដលងលិនមានែល់ បុេល
គ ស្លៃប់ ធ
ដត្រួ កញត្ិល្ិ ត្ ឬរួ កសមាៃញ់ជាទាោ
ស្លៃប់ ធ

មាន

ំយក្ រយរបស់ បុេល
គ

ោះធៅ ។

សកោត្ បន្ គ្ចឆត្ិ កយន្ កមមំ
ន្ មិយ្យមាន្ំ ធន្មកន្វត្ិ កិញចិ
បុោត្ ច ទារា ច ធន្ញច រដ្ឋំ ។
រំដណកសត្វក៏ធៅាលយោកលម ្ រយបនតិរបនតួរ រដលងលិនជាប់
ធៅាលបុេល
គ ស្លៃប់ ធ ើយ រួ កកូន្បរនធ ្ រយនិងដែន ក៏លន
ិ ជាប់ ាល
ធៅធ ។

-100ន្ទ្ីឃមាយុំ លភកត្ ធកន្ន្
ន្ ចាបិ វិកត្តន្ ជរំ វិហន្តិ
អប្បកញចិទ្ំ ជីវិត្មាហុ ធីរា
អស្សសត្ំ វិប្បរិណ្មធមមំ ។
បុេល
គ លិនបានអាយុ ដវង ធ្ពាោះ្ រយធ

ទាំងលិនដលនលោះបង់ជរា

បាន ធ្ពាោះ្ រយដែរ អ្នក្បាជាធពាលោ ជីវត្
ិ ធនោះ ត្ិរធរកណាស់ លិន
ធ ៀងទាត្់ មានសោរដ្ប្បួលជា្លមា ។

អឌ្ោ ទ្លិនាទ្ ច ផុសន្តិ ផស្សំ
ពាកោ ច ធីករា ច ត្កថវ ផុកដ្ឋ្
ពាកោ ហិ ពាល្ោ វធិកោ វ កសត្ិ
ធីករា ច ន្ កវធត្ិ ផស្សផុកដ្ឋ្ ។
រួ កអ្នកមានកដី

អ្នក្កកដី ដត្ងពាល់ ្ត្ូវនូវសលផសសស្លៃប់ ទាំង

ពាលទាំង្បាជា ក៏ពាល់ ្ត្ូវែូធចានោះដែរ ដត្ោ បុេល
គ ពាល ដត្ងធែកត្ក់
សៃុត្ ធ្ពាោះធសរកដល
ី ងង ់ រំដណកអ្នក្បាជា ធបើ ក
ុ ជាពាល់ ្ត្ូវសលផសស
ស្លៃប់ ក៏លន
ិ ញប់ ញ័រធ ើយ ។ (បិ .២៤/៣០៧)

x x x x x

-101បុគគលម្នរាព្ថីមួយដ្៏ចរព្មើន
ភគ្វា ឯត្ទ្កវាច ព្រះម្នព្រះភាគ ព្េងីព្តាសីដ្ូរចនះថ្ :
អត្ីត្ំ នានាវគ្
្ កមយ្យ

ន្ប្បដ្ិកកងខ អនាគ្ត្ំ

យទ្ត្ីត្ម្បហីន្ន្តំ

អប្បត្តញច អនាគ្ត្ំ ។

បុេល
គ
លិនេបបីអាធឡាោះអាល័យបញ្ច កន
ខ ធ ដែលកនៃងធៅធេើ យ
លិនេបបី្បាោនបញ្ច កន
ខ ធ ដែលលិនទាន់ លកែល់ ធ
អ្ត្ីត្ បញ្ច កន
ខ ធធ
កខនធធ

ោះកនៃងេួ សធៅធេើ យ បញ្ច កន
ខ ណា
ធ
ជាអ្

េត្ បញ្ច -

ោះក៏លិនទាន់ លកែល់ ។

បចចុប្បន្េញច កយា ធមមំ

ត្ត្ថ ត្ត្ថ វិបស្សត្ិ

អសំហិរំ អសងកុប្បំ

ត្ំ វិទាធ្ មន្ុព្រពូហកយ ។

លួយធ ៀត្ បុេល
គ ណា ធ
ធ

ធ្ពាោះបញ្ច កន
ខ ណា
ធ
ជា

ោះៗ បុេល
គ ធ

ើញរាស់ នវូ ្ល៌ជាបរចុបបនន កនុង ី

ោះ លុោះែឹងរាស់ នវូ ្រោះនិពាវន ដែលលិនរធសលរស្លល

និងលិនបានកធ្លើក (ធោយរួ កកិធលស) េបបីរធ្លើនឲ្យធរឿយៗ នូវ
ផលសមាបត្តិ ដែលជាអារលមណ៍របស់ ្រោះនិពាវនធ

ោះ ។

អកជជវ កិចមា
ច ត្ប្បំ

កោ ជ្ញ្ មរណ្ំ សុកវ

ន្ ហិ កនា សងគរកន្តន្

មហាកសកន្ន្ មចចនា
ុ ។

-102ឯការរាោលជាធ្េឿងែុត្កិធលស បុេល
គ េួរដត្ធ្វក
ើ ុង
ន ម្ថ្ងធនោះ
ឯង អ្នកណានឹងែឹងោ ធសរកដស្ល
ី ៃ ប់ នឹងមានកនុងម្ថ្ងដសអកបាន ធ្ពាោះោ
ការត្ ល់ របស់ ធយើ ងរំធពាោះលរចុ ដែលមានធស

ែ៏ធ្រើនធ

ោះ លិនមាន

ធស្លោះធ ើយ ។

ឯវំវិហារមាោបឹ

អកហារត្តមត្ន្រិត្ំ

ត្ំ កវ ភកទ្រករកោត្ត្ិ

សកនាត្ អាចិកខកត្ មុន្ី

អ្នក្បាជាដែលសងប់ ក
ុ ធខ េើ យ ដត្ងធៅបុេល
គ ដែលមានវិហារ្ល៌ោ៉ាងធនោះ ជាអ្នកមានរាោលែុត្កិធលស ជាអ្នកលិនខ្ជិល្រអ្ូស
អ្ស់ យប់ និងម្ថ្ងធ

ោះឯង ោជាអ្នកមានរា្ត្ីលយ
ួ ែ៏រធ្លើន ។ (បិ .២៨/២)

x x x x x

-103េីរឹងក្នង
ុ ភរខ្ងមុខ្
ឧបន្ីយត្ិ ជីវិត្មប្បមាយុំ
ជរូបន្ីត្ស្ស ន្ សន្តិ ោណ្
ឯត្ំ ភយំ មរកណ្ កបកខមាកនា
បុ្ញ្ន្ិ កយិរាថ សុោវហាន្ិ ។
ជីវត្
ិ េឺអាយុ មាន្បមាណត្ិរ

ដែលជរាបញ្ជ ូនត្ៗរន,

ីរឹង

ទាំងឡាយ លិនមានែល់ បុេល
គ ដែល្ត្ូវជរាបញ្ជ ូនត្ៗរនធៅធ កាលធបើ
បុេល
គ ធ

ើញភ្័យកនុងលរណៈនុោះ េួរធ្វន
ើ វូ បុណយទាំងឡាយដែលជាធេត្ុ

ំលកនូវធសរកដស
ី ុខ្ ។

កយាធ ោកយន្ សញ្កមា
វាចាយ ឧទ្ កចត្សា
ត្ំ ត្ស្ស កបត្ស្ស សុោយ កហាត្ិ
យំ ជីវមាកនា បកករាត្ិ បុញ្ំ ។
ធសរកដស
ី ្ងួលធោយ កាយ វាចា រិត្ត ណាាំងរី ឥ ូវធនោះធៅ
បុណយដែលធកើត្អ្ំរីការស្ងួលធ
ែល់ បុេល
គ ដែលធៅកាន់ បរធោកធ

ោះ

រដលង្ប្រឹ ត្ធត ៅ ធែើលបីជាសុខ្
ោះ

(ធ្ពាោះធេត្ុធ

បុេល
គ រស់ ធៅ េួរដត្ធ្វប
ើ ុណយ ។ (បិ .៤១/១៣៣)

ោះ)

កាលធបើ

-104ោរឲ្យទាន
អាទ្ិត្តសមឹ អគារសមឹ
យំ ន្ីហរត្ិ ភាជន្ំ
ត្ំ ត្ស្ស កហាត្ិ អោថយ
្
កនា ច យំ ត្ត្ថ ឌយហត្ិ
ឯវមាទ្ិត្កត ោ កោកោ
ជរាយ មរកណ្ន្ ច
ន្ីហករកថវ ទាកន្ន្
ទ្ិន្េំ កហាត្ិ សុន្ិពភត្ំ ។
បុេល
គ
ជញ្ជ ូននូវោជន៍ណា អ្ំរីផោះទ ដែលធភ្ៃង
ើ កំរុងធឆ្ោះ រុំ ធ
ធស្លត្ ធភ្ៃង
ើ លិនទាន់ ធឆ្ោះនូវវត្ថុណាកនុងផទោះធ
ជា្បធោជន៍ម្នបុេល
គ ធ

ោះរដលង

ោះឯង (ោ៉ាងណា) សត្វធោក ដែលជរានិង

លរណៈឆ្បធឆ្ោះោ៉ាងធនោះ ្ត្ូវដត្្បញប់
ទានកុខា
ំ ន (ធ្ពាោះោ)

ោះ ោជន៍និងវត្ថុធ

ោះ

ំ្ រយធរញ ធោយការឲ្យ

ទានដែលបុេល
គ ឲ្យធេើ យ ធ្មោះោ

ធោយលអ ។ (បិ .៤១/១៣៥+២៩/៧៨)

ំធរញ

-105ទ្ិន្េំ សុខផលំ កហាត្ិ
នាទ្ិន្េំ កហាត្ិ ត្ំ ត្ថា
កចារា ហរន្តិ រាជាកនា
អគ្គិ ឌយហត្ិ ន្ស្សត្ិ
អថ អកន្តន្ ជហត្ិ
សរីរំ សបរិគ្ហ
គ ំ
ឯត្ទ្្ញ្យ កមធាវី
ភុកញជថ ច ទ្កទ្ថ ច
ទ្ោវ្ ច ភុោវ្ ច យថាន្ុភាវំ
អន្ិន្រិកោ សគ្គមុកបត្ិ ឋាន្ំ ។
វត្ថុដែលបុេល
គ ឲ្យធេើ យ ជាវត្ថុមានសុខ្ជាផល វត្ថុដែលបុេល
គ
លិនឲ្យធេើ យ ជាវត្ថុលន
ិ មានសុខ្ជាផលធ
ធៅ

រួ ករាជការដត្ងរឹបយក

ធរលស្លៃប់ ធៅ

(ធ្ពាោះោ) រួ កធចារដត្ង

ធភ្ៃង
ើ ដត្ងធឆ្ោះវិ

សធៅ

រុំ ធ

ោះធស្លត្

ក៏រដលងលោះបង់សរីរៈនិង្ រយដែលខ្ៃួនធ្លៃប់ េួងដេង,

អ្នក្បាជាែង
ឹ នូវធសរកដធី នោះធេើ យ េបបីបរិធោេផង ឲ្យទានផង បុេល
គ
ឲ្យទានទាំងបរិធោេ ឲ្យសលេួរាលសោរធេើ យ ធេលិនដែលនិ ទ ធ
ដត្ងបានធៅធកើត្កនុងឋានសួេ៌ ។ (បិ .២៩/៧៩)

ំ

-106អន្េកទា ពលកទា កហាត្ិ
វត្ថកទា កហាត្ិ វណ្ណកទា
យាន្កទា សុខកទា កហាត្ិ
ទ្ីបកទា កហាត្ិ ចកខុកទា ។
បុេល
គ ឲ្យបាយ ធ្មោះោឲ្យកមាៃំង ឲ្យសំរត្់ ធ្មោះោឲ្យរណ៌ សលបុរ ឲ្យោនជំនិោះ ធ្មោះោឲ្យធសរកដស
ី ុខ្ ឲ្យ្ប ីប ធ្មោះោឲ្យរកខុ

កសា ច សពវទ្កទា កហាត្ិ
កយា ទ្ទាត្ិ ឧបស្សយំ
អមត្ន្រកទា ច កសា កហាត្ិ
កយា ធមមមន្ុសាសត្ិ ។
លួយធ ៀត្ បុេល
គ ណា ឲ្យ ីធៅអា្ស័យ បុេល
គ ធ
ឲ្យវត្ថុ្េប់ ោ៉ាង បុេល
គ ណា ធ្បៀន្បធៅ្ល៌ បុេល
គ ធ
្រោះនិពាវន ។ (បិ .២៩/៨០)

អារាមករាបា វន្ករាបា
កយ ជនា កសត្ុោរោ
បបញច ឧទ្បាន្ញច
កយ ទ្ទ្ន្តិ ឧបស្សយំ

ោះ ធ្មោះោ

ោះ ធ្មោះោឲ្យ

-107កត្សំ ទ្ិវា ច រកោត្ ច
សទា បុញ្ំ បវឌ្ឍត្ិ
ធមមដ្ឋ្ សីលសម្បនាន្
កត្ ជនា សគ្គគាមិកនា ។
ជនណា ោំរារធឈើ មានផ្កកដផៃ ោំរារធឈើ មានលៃប់ សង់ស្លពន
ស្លងធរាង ឲ្យទាន ឹកទាំងជីក្សោះ ជនទាំងឡាយណា ឲ្យនូវ ីសមានក់
អា្ស័យ បុណយរដលងរធ្លើនលិនោរ់ ទាំងម្ថ្ងទាំងយប់ ្េប់ ធវោ ែល់
ជនទាំងឡាយធ

ោះ

ជនទាំងធ

ោះ

ធ្មោះោជាអ្នកាំងធៅកនុង្ល៌

ធ្មោះោបរិបូណ៌ធោយសីល េួរធៅកាន់ ឋានសួេបា
៌ ន ។ (បិ .២៩/៨៤)

x x x x x

-108អ្ំរីសីល
សាសកន្ កុលបុោត្ន្ំ

បត្ិដ្ឋ្ ន្ត្ថិ យំ វិនា

អាន្ិសំសំ បរិកចឆទ្ំ

ត្ស្ស សីលស្ស កោ វិកទ្ ។

ីរឹងរបស់ កល
ុ បុ្ត្ទាំងឡាយ កនុងស្លស

ធនោះ ធវៀរដត្សីល

ធរញធេើ យ នឹងមានលកអ្ំរីណា អ្នកណាេន នឹងកំណត្់ (រណ៌

) នូវ

អានិសងសរបស់ សីលបាន ។ (វិ.ម្ ១/១៧)

កីកីវ អណ្ឌំ ចមរីវ វាលធឹ បិយំវ បុត្តំ
ន្យន្ំវឯកកំ ត្កថវ សីលំ អន្ុរកខមាន្ោ
សុកបសោ កហាថ សទា សគារវា ។
សត្វ្ត្ធែវវិរ រកានូវសុត្វាោ៉ាងណា សត្វចាលរីរកានូវកនទុយ
វាោ៉ាងណា

មាារកានូវកូន្បុសដត្លួយោ៉ាងណា

មាខង រកានូវដភ្នក ោ៉ាងណាលិញ

ជនមានដភ្នកដត្

អ្នកទាំងឡាយ រូរជាអ្នកមានសីល

ឲ្យជា ី្សោញ់ ជាអ្នក្បកបធោយធសរកដធី រររកនុងសីល រូរាល
រកាសីលឲ្យបានសរវ កាល ក៏ ោ៉ាងធ

ោះដែរ ។ (វិ.ម្ ១/៦៨)

បាត្ិកមាកខំ វិកសាកធកនាត្

អកប្បវ ជីវត្
ិ ំ ជកហ

បញ្ត្តំ កោកនាកថន្

ន្ ភិកន្រ សីលសំវរំ ។

-109ធ្ពាោះែូធចានោះ

កុលបុ្ត្អ្នកមានសទាធ

កាលនឹងជ្លោះនូវបាត្ិ-

ធមាកខសំវរសីលឲ្យបរិសុ ធ េបបីសូលោះបង់ សូលបីទាំងជីវត្
ិ
ធោយរិ ត្
លិនេបបី មាៃយបាត្ិធមាកខសំវរសីល ដែល្រោះធោក
បញ្ា ត្ធត េើ យធ

ថ្ជាមាចស់ ្ ង់

ោះធ ើយ ។ (វិ.ម្ ១/៦៩)

សីកលន្ សុគ្ត្ឹយន្តិ

សីកលន្ កភាគ្សម្បទា

សីកលន្ ន្ិពត្
វុ ឹ យន្តិ

ត្សាម្ សីលំ វិកសាធកយ ។

សត្វទាំងឡាយបានធៅកាន់ ស្លថនសួេ៌ ក៏ធ្ពាោះសីល បានធោេៈ
ក៏ធ្ពាោះសីល

បានធៅកាន់ ីរល
ំ ត្់ ក
ុ េ
ខ ្ឺ រោះនិពាវន

ក៏ធ្ពាោះសីល

ធ្ពាោះធេត្ុែធូ ចានោះធេើ យ ស្ល្ុជនទាំងឡាយ េបបីជ្លោះសីលឲ្យបរិសុ ធ
កុឲ្
ំ យធៅេម ងធ ើយ ។

វិន្យំ អជាន្កនាត្
កាលធបើកល
ុ បុ្ត្

កុកោ សីលសម្បន្េំ ។
លិនធរោះវិន័យធេើ យ

នឹងជាអ្នកែល់ ្រល

ធោយសីលែូរធលដរធកើត្ ។

សីលំ កយាគ្ិស្ស លង្ក្ករា

សីលំ កយាគ្ិស្ស មណ្ឌន្ំ

សីកលហិ លងគកោ កយាគ្ី

មណ្ឌកន្ អគ្គត្ំ គ្កោ ។

-110សីលជាធ្េឿងអ្លង្ហករ របស់ ធោេី (អ្នករកាសីល) សីលជា
ធ្េឿង្បោប់ របស់ ធោេី, ធោេី្បោប់ ាក់ ដត្ង ធោយសីលទាំងឡាយធេើ យ ដត្ងបាននូវោវៈខ្ពងខ្
់ ពស់ កនុងការ្បោប់ (កាយ) ។

ន្ បុបផគ្កនាធ្

បដ្ិវាត្កមត្ិ

ចន្រន្ំ

ត្គ្រមលលិោ វា សត្ញច គ្កនាធ្ បដ្ិវាត្កមត្ិ
សពាវ្ ទ្ិសា សប្បុរិសា បវាយាត្ិ ។
កៃន
ិ ផ្កកបក់ ផាយ្ចាសខ្យល់ រុំបានធ

កៃន
ិ ខ្ៃឹលរនទន៍កដី កៃិន្កស្លន

កដី កៃន
ិ ផ្កកលៃិោះរ ួត្កដី បក់ ផាយ្ចាសខ្យល់ រុំបានធ

មានដត្កៃន
ិ ម្នរួ ក

សបបុរស (អ្នកមានសីល) ធ ើបបក់ ផាយ្ចាសខ្យល់ បាន សបបុរស
អ្នកមានសីល បក់ ផាយកៃន
ិ សរវ ិស្លនុ ិស (េឺទាំង ីបធណា
ដ យខ្យល់
ទាំង ី្ចាសខ្យល់ ) ។

ចន្រន្ំ ត្គ្រំ វាបិ

ឧប្បលំ អថំ វស្សិកី

ឯកត្សំ គ្ន្ធជាោន្ំ

សីលគ្កនាធ្ អន្ុត្តករា ។

ខ្ៃឹលរនទន៍កដី ្កស្លនកដី ផ្កកឧបបលកដី ផ្កកលៃោះិ ោកដី (សុ ដធ ត្មានកៃន
ិ
្កអ្ូប) ប៉ាុដនតកន
ៃិ សីល ្កអ្ូបម្្កដលងជាងេនធជាត្ទាំងនុោះ ( ឥត្មាន
េនធជាត្អ្វី្កអ្ូបែូរសីលធ ើយ) ។

-111អប្បកោត្ អយំ គ្កនាធ្

យាវ្យំ ត្គ្រចន្រន្ី

កយា ច សីលវត្ំ គ្កនាធ្

វាត្ិ កទ្កវសុ ឧត្តកមា ។

កៃន
ិ ្កស្លន និងកៃន
ិ រនទន៍ណា កៃន
ិ ធនោះ ្កអ្ូបមាន្បមាណត្ិរធ
រំដណកកៃន
ិ

ម្នបុេល
គ មានសីលទាំងឡាយណា

កៃន
ិ ធ

ោះធ ើប្កអ្ូប

ធលើសលប់ ផាយធៅកនុងធ វធោកនិងលនុសសធោកបាន ។

កត្សំ សម្បន្េសីោន្ំ

អប្បមាទ្វិហារិន្ំ

សមទ្្ញ្ វិមុោត្ន្ំ

ហករា មគ្គំ ន្ វិន្រត្ិ ។

មារា្ិរាជ ( ក
ុ ជាខ្ំដសវងរក)

ក៏លិនជួបនូវផៃូវរបស់ ធោកមាន

សីលបរិបូណ៌ អ្នកធៅធោយធសរកដល
ី ន
ិ ្បមា

អ្នករ ួរ្ស ោះ (ចាក

្ល៌ជាធ្េឿងធៅេម ង) ធ្ពាោះែឹងរាស់ ាលធេត្ុ ។ (ធម្ម បទ.បុ បផ វគគ ទី៤)

x x x x x

-112លាភសក្ករា ៈសម្លាបប
់ គ្
ុ ល
គ ពាល
ព្បាររធភិក្ខុរេវេថត
ផលំ កវ កទ្លឹ ហន្តិ

ផលំ កវេុំ ផលំ ន្េំ

សោក្ករា ោបុរិសំ ហន្តិ

ភកពាភ្ អស្សត្រឹ យថា ។

ដផៃធរក

រដលងសមាៃប់ ធែើលធរក

ដផៃឫសសី

រដលងសមាៃប់ ធែើល

ឫសសី ដផៃបបុស រដលងសមាៃប់ ធែើលបបុស (ោ៉ាងណា) ោភ្សកាករៈរដលង
សមាៃប់ បុរសអា្កក់ ែូរជាេភ្៌រដលងសមាៃប់ ធលធសោះអ្សសត្រ ែូធចានោះ ។
(សង្ឃភេទកខ ន្ធកៈ /២៥)

អ្ំររើលអនិងអាព្ក្ក្ី
សុកករំ សាធុនា សាធុ

សាធុ បាកបន្ ទ្ុកករំ

បាបំ បាកបន្ សុកករំ

បាបមរិកយហិ ទ្ុកករំ ។

-

អ្ំធរើ លអ លនុសសសបបុរស ធ្វបា
ើ នធោយង្ហយ,

-

អ្ំធរើ លអ លនុសសអា្កក់ ធ្វបា
ើ នធោយ្ក,

-

អ្ំធរើ បាប លនុសសបាប ធ្វបា
ើ នធោយង្ហយ,

-

អ្ំធរើ បាប ្រោះអ្រិយៈ ធ្វបា
ើ នធោយ្ក ។
(សង្ឃភេទកខ ន្ធកៈ/៦១)

x x x x x

-113ព្រះរុេធដ្ូចផ្ក្

ូក្

យថាបិ ឧទ្កក ជាត្ំ បុណ្ឌរីកំ ច វឌ្ឍត្ិ
ន្ ឧបលិមប្ ត្ិ កោកយន្ សុចិគ្ន្ធំ មកនារមំ
ត្កថវ កោកក សុជាកោ ពុកទាធ្ កោកក វិហរត្ិ
ន្ ឧប្បលិម្បត្ិ កោកកន្ កោកយន្ បទ្ុមំ យថា ។
ឈូ កសដែលែុោះធ ើង

រធ្លើនធ ើងកនុង ឹក

មានកៃន
ិ លអជា ី

ធ្ត្កអ្រម្នរិត្ត លិនជាប់ ធោយ ឹក ែូរធលដរលិញ ្រោះរុ ្ធ ង់ធកើត្ធ ើង
កនុងធោក ក៏លន
ិ ជាប់ ធោយធោកធ ើយ ែូរផ្កកឈូ ក លិនជាប់ ធោយ
ឹកែូធចានោះដែរ ។ (បិ .៤៦/១៣៦)

x x x x x

ធម៌មិនព្បរសើរ៤យ្ង
អលកសា គ្ិហី ោមកភាគ្ី ន្ សាធុ
អសញ្កោ បពវជិកោ ន្ សាធុ
រាជា ន្ សាធុ អន្ិសមមោរី
កយា បណ្ឌិកោ កោធកនា ត្ំ ន្ សាធុ ។
-

្េេសថ អ្នកបរិធោេកាល ខ្ជិល្រអ្ូស លិនលអ,

-

អ្នកបួស លិនស្ងួល លិនលអ,
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្រោះរាជា អ្នកលិនរិ ចារណាធេើ យធ្វើ លិនលអ,

-

បណឌិត្ ដែលធ្រើនធោយធ្កា្ ការធ្កា្ធ

ោះ លិនលអ ។

(បិ .៥៩/២០១+៦០/១១២)

x x x x x

បុេុជជនរថ្ក្ទាប
ឯកោ បុកពវ ចរិោវ្ន្

កមថុន្ំ កយា ន្ិកសវត្ិ

យាន្ំ ភន្តំវ ត្ំ កោកក

ហីន្មាហុ បុថុជជន្ំ ។

បុេល
គ ណា

្ប្រឹ ត្ដត ត្មានក់ ឯង (េឺបួស) កនុងកាលលុន ធេើ យ

(្ត្លប់ លក) ធសរធលថ្ុន្លមវញ
ិ
អ្នក្បាជាទាំងឡាយ ធៅបុេល
គ ធ

ោះ

ោ បុថ្ជ
ុ ន
ជ ធោកទាបកនង
ុ ធោក ែូរជាោនដែលភ្ៃូកធេើ យ ។

យកសា កិត្តី ច យា បុកពវ

បហាយ កត្ វាបិ ត្ស្ស

សា ឯត្ម្បិ ទ្ិសាវ្ សិកកខថ

កមថុន្ំ វិប្បហាត្កវ ។

យសនិងធករធដិ៍ ្មោះណា (ធ្លៃប់ មានធេើ យ) កនុងកាលលុន យស
និងធករធដិ៍ ្មោះធ

ោះ

របស់ បុេល
គ ធ

ោះ ក៏ស្លបសូនយធៅ បរវ ជត្
ិ ធ

នូវែំធណើ រនុោះធេើ យ េបបីសិកា ធែើលបីលោះបង់ធលថ្ុន្លម ។
(បិ .៦៤/២៧៣+២៧៩)

x x x x x

ើញ

-115ម្តាបិតា
ព្រពហាម្ត្ិ មាោបិត្ករា

បុពាវ្ចរិយាត្ិ វុចកច រ

អាហុកន្យ្ោ ច បុោន្
ត្ ំ

បជាយ អន្ុកម្បោ ។

មាាបិាទាំងឡាយដែលធៅោ ្រេម កដី បុពាវចារយកដី អាេុ ធនយយៈកដី (សុ ដធ ត្) ជាអ្នកអ្នុធ្រោះ ែល់ រួកសត្វេក
ឺ ន
ូ ។

ត្សាម្ ហិ កន្ ន្មកស្សយ្យ

សកកករយ្យ ច បណ្ឌិកោ

អកន្េន្ អកថា បាកន្ន្

វកត្ថន្ សយកន្ន្ ច

ឧចាឆ្ទ្កន្ន្ នាហ្បកន្ន្

បាទាន្ំ កធាវកន្ន្ ច ។

ធ្ពាោះធេត្ុធ
មាាបិាទាំងធ

ោះឯង

អ្នក្បាជាេរួ នលស្លករ

ោះ ធោយបាយ

េួរធ្វស
ើ កាករៈែល់

ឹក សំរត្់ ធ្េឿងធែក ធ្េឿងអ្ប់

ធ្េឿងផងូត្ ឹក និង ឹកស្មាប់ ោងធជើង ។

ោយ ន្ំ បារិចរិយាយ

មាោបិត្ូសុ បណ្ឌិោ

ឥកធវ ន្ំ បសំសន្តិ

កបចច សកគ្គ បកមាទ្ត្ិ ។

ធ្ពាោះការបាន ំនក
ុ ប្លុង មាាបិាធ
្បាជាទាំងឡាយ សរធសើរនូវបុេល
គ ធ

ោះធេើ យ

បានជាអ្នក

ោះ កនុងធោកធនោះឯង បុេល
គ ធ

ោះ

លុោះលោះធោកធនោះធៅធេើ យ រដលងរីករាយកនុងឋានសួេ៌ ។ (បិ .៥៣/១៤២)

x x x x x

-116ដ្ំរណ្ើរផលូវ
គ្ត្ិ មិគាន្ំ បវន្ំ

អាោកសា បកខីន្ំ គ្ត្ិ

វិភាកវា គ្ត្ិ ធមាមន្
្ ំ

ន្ិពាវ្ន្ំ អរហកោ គ្ត្ិ ។

-

ម្្រ ជាែំធណើ ររបស់ រួក្លឹេ,

-

អាកាស ជាែំធណើ ររបស់ រួកបកសី,

-

ធសរកដវី ិ

-

្រោះនិពាវន ជាែំធណើ ររបស់ ្រោះអ្រេនត ។

ស ជាែំធណើ ររបស់ សងខត្្ល៌ទាំងឡាយ,

(គម្ពី របរិវារៈ ទុតិយភាគ)

x x x x x

រព្គឿងចាក្ីស្ព្សះ
អកនាត្ ជដ្ ពហិជដ្

ជដ្យ ជដ្ិោ បជា

ត្ំ ត្ំ កគាត្ម បុចាឆ្មិ

កោ ឥមំ វិជដ្កយ ជដ្ំ ។

ត្ណា
ា ជាធ្េឿងចាក់ ដ្សោះខាងកនុងក៏មាន
ដ្សោះខាងធ្ដក៏ មាន

ត្ណា
ា ជាធ្េឿងចាក់

ររួ កសត្វ្ត្ូវត្ណា
ា ជាធ្េឿងចាក់ ដ្សោះរ ួបរឹត្

ធេើ យ បរិ ្ត្្រោះធរត្ល ធ្ពាោះធេត្ុធ

ោះ ខ្ាំ្ុ រោះអ្ងគសូលសួរ្រោះអ្ងគោ

អ្នកណាអារកាប់ ឆ្ករ នូវធ្េឿងចាក់ ដ្សោះេឺត្ណា
ា ធនោះបាន ។

-117សីកល បត្ិដ្ឋ្យ ន្ករា សបក្ញ្ ចិត្តំ បញ្ញច ភាវយំ
អាោបី ន្ិបកោ ភិកខុ
នរជន

មាន្បាជាា

សមា្ិរត្
ិ ន
ត ិងវិបសស

កសា ឥមំ វិជដ្កយ ជដ្ំ ។
បានាំងមាំកុង
ន សីលធេើ យ

បញ្ញា

្បកបធោយបារិហារិយបបញ្ញា
ធ

រធ្លើននូវ

ជាអ្នកមានរាោលែុត្កធដដកិធលស
ជាអ្នកធ

ើញភ្័យកនុងសងារ បុេល
គ

ោះធ ើបកាប់ ឆ្ករ នូវត្ណា
ា ជាធ្េឿងចាក់ ដ្សោះធនោះបាន ។

កយសំ រាកគា ច កទាកសា ច អវិជាជ្ ច វិរាជិោ
ខីណ្សវា អរហកនាត្

កត្សំ វិជដ្ិោ ជដ្ ។

រួ កបុេល
គ ណាកមាចត្់ បង់រាេៈ ធទាសៈ និងអ្វិជាជបាន ជាអ្នកអ្ស់
អាសវៈ ឆ្ងយចាកកិធលស រួ កបុេល
គ ធ

ោះ ធ្មោះោ កាប់ ឆ្ករនូវត្ណា
ា

ជាធ្េឿងចាក់ ដ្សោះធេើ យ ។

យត្ថ នាមញច រូបញច

អកសសំ ឧបរុជ្ឈត្ិ

បដ្ិឃរូបស្ញ្ ច

ឯត្ថ សា ឆិជកជ ត្ ជដ្ ។

លនិងរ ូប ទាំងបែិ

សញ្ញា និងរ ូបសញ្ញា រលត្់ ធៅឥត្មាន

ធសសសល់ កនុង ីណា ត្ណា
ា ជាធ្េឿងចាក់ ដ្សោះធ
កនុង ីនោះុ ។ (ជដាសូ ត្ត បិ .២៩/៣៣)

x x x x x

ោះ រដលងរលត្់ ធៅ

-118អ្ំរីរដ្ូវ
តាម្ចន ទគ្ត្ ិមាន៣ រដ្ ូវកងុ ន ១ឆ្ន ាំ
១- គិមហរដ្ូវ :

១ធរារ ផលគុន — ១៥ធកើត្ អាស្លឍ

២- វស្ានរដ្ូវ :

១ធរារ អាស្លឍ — ១៥ធកើត្ កត្តក
ិ

៣- រហមនតរដ្ូវ :

១ធរារ កត្តក
ិ

— ១៥ធកើត្ ផលគុន

ស្ខ្ទាំង ១២ ខ្ងចនទគថ
ិ

១- លិេសិរ

២- បុសស

៣- មា

៤- ផលគុន

៥-ធរ្ត្

៦- វិស្លខ្

៧-ធជសឋ

៨-អាស្លឍ

៩-្ស្លរណ

១០- ភ្្ ប

១១- អ្សសុជ

១២- កត្តក
ិ ។

តាមសុរយ
ិ គថិម្ន ៤ រដ្ូវក្នុង ១ ឆ្ន្ំ
១- សិសិរ :

រី ម្ថ្ង ី ២២ ្នូ — ២០ លិ

(៨៩ឬ៩០ម្ថ្ង)

២- និទាឃ :

រី ម្ថ្ង ី ២១ លិ

៣- វស្ាន :

រី ម្ថ្ង ី ២២ លិថ្ុ

៤- សរេ :

រី ម្ថ្ង ី ២៣ កញ្ញា —២១ ្នូ (៩០ម្ថ្ង) ។

— ២១ លិថ្ុ

(៩៣ម្ថ្ង)

— ២២ កញ្ញា (៩៣ម្ថ្ង)

-119ស្ខ្ទាំង ១២ ខ្ងសុរយ
ិ គថិ

លករា មាន ៣១ ម្ថ្ង

កុលៈភ

លី

ធលស្ល មាន ៣០ ម្ថ្ង

មាន ៣១ ម្ថ្ង

មាន ២៨ ម្ថ្ង

ឧសោ មាន ៣១ ម្ថ្ង

លិថ្ុ

មាន ៣០ ម្ថ្ង

កកកោ មាន ៣១ ម្ថ្ង

សីហា មាន ៣១ ម្ថ្ង

កញ្ញា មាន ៣០ ម្ថ្ង

ត្ុោ

មាន ៣១ ម្ថ្ង

វិរកា
ឆិ
មាន ៣០ ម្ថ្ង

្នូ

មាន ៣១ ម្ថ្ង ។

តាមព្បរេសខ្លះ និយមរព្បើរដ្ូវ៦គឺ :
១- រហមនតរដ្ូវ រី ម្ថ្ង១ធរារ ដខ្កត្តក
ិ ែល់ ម្ថ្ង១៥ធកើត្ ដខ្បុសស
្ត្ូវជា ៥៩ ម្ថ្ង ។

២- សិសិររដ្ូវ រី ម្ថ្ង១ធរារ ដខ្បុសស ែល់ ម្ថ្ង១៥ធកើត្ ដខ្ផលគុន
្ត្ូវជា ៥៩ ម្ថ្ង ។

៣- វសនតរដ្ូវ

រី ម្ថ្ង១ធរារដខ្ផលគុន ែល់ ម្ថ្ង១៥ធកើត្ ដខ្រិ ស្លខ្

្ត្ូវជា ៥៩ ម្ថ្ង ។

៤- គិមហរដ្ូវ

រី ម្ថ្ង១ធរារ ដខ្រិ ស្លខ្ ែល់ ម្ថ្ង១៥ធកើត្ ដខ្

អាស្លឍ ្ត្ូវជា ៥៩ ម្ថ្ង ។

-120(ធបើឆ្នំដែលមានអ្្ិកវារៈ មាន៦០ម្ថ្ង, ឆ្នំដែលមានអ្្ិកមាស
៣ដខ្ មានម្ថ្ង ៨៩ (?) ធ្ពាោះធ្បើដខ្ធរញធ្មោះាលរនទេត្ិ ែូរដបប
ធ្បើរែូវ៣ដែរ) ។

៥- វស្ានរដ្ូវ រី ម្ថ្ង ១ ធរារ ដខ្អាស្លឍ ែល់ ម្ថ្ង ១៥ ធកើត្
ដខ្ភ្្ ប ្ត្ូវជា ៥៩ ម្ថ្ង ។

៦- សរេរដ្ូវ

រី ម្ថ្ង ១ ធរារ ដខ្ភ្្ ប

ែល់ ម្ថ្ង ១៥ ធកើត្

ដខ្កត្តក
ិ ្ត្ូវជា ៥៩ ម្ថ្ង ។
-រ ួលទាំង៦រែូវមាន១២ដខ្ (ឬរួនកាលមាន១៣ដខ្?) មាន ៣៥៤
(ឬ ៣៥៥ម្ថ្ង ឬក៏រន
ួ កាល ៣៨៤ម្ថ្ង?) ្ត្ូវជា ១ ឆ្នំ ។

x x x x x

-121ពុទ្ធប្បវត្តិ សកងខប
ព្រព ឹត្ោរណ្
តិ

ថ្ង ៃ

ខខ

ឆ្ន ាំ

ព្រពះជន ម

បដ្ិសនធិ

ព្រហស្បថិ៍ អាសាឍ រោ

ព្បសូថ

សុព្ក្

រិសាខ្

ច

អ្ភិរសក្

អាេិថ្យ

ក្ថតិក្

ឆលូវ

បួស

ព្រហស្បថិ៍ អាសាឍ រថ្ះ

២៩

ព្តាសីដ្ឹង

រុធ

៣៥

រិសាខ្

រោ

ក្ំណ្ថីសងាខ្រ សុព្ក្

ម្ឃ

ររាង

និពាវ្ន

រិសាខ្

ម្ាញ់ពី

អ្ងាគ្រ

១៦

៨០

.................................

សកម្ មភាព

ឆ្ន ាំ

ខខ

ចាបី

រ

អា

ព្រ

រេៀបភលឺ

ព្ប

ច

រិ

សុ

ជិថព្ថងី

រាជ្យ

ឆលូវ

ក្

អា

នេង

បួស

រថ្ះ

អា

ព្រ

អ្ព្ធាព្ថ

រ

រិ

រុធ

រេៀបភលឺ

ព្តាសី

ថ្ង ៃ

លពល

ក្ំ

ររាង

ម្ឃ

សុ

ព្រឹក្

និ

ម្ាញ់ពី

រិ

អ្ងគ

រេៀបភលឺ

x x x x x

-122សមាគ្មអាសា្ន្
អាស្លន

មានន័យោ

សមាេល្បជាជាត្ិ

លករី ពាកយធរញ ជាោស្លអ្ង់ធេៃសោ

អាសុីអាធេនយ៍

Association

of

South

East Asian Nation . ធៅកាត្់ ោ Asean ។ Asean មានម្ផទែស
ី រ ុប
៤.៤៦៥.៣២២ Km2 ។
Asean ្ត្ូវបានបធងកត្
ើ ធ ើងធៅម្ថ្ង ី៨ ដខ្សីហា ឆ្នំ ១៩៦៧
ី្កុងបាងកក

្បធ សម្ថ្ ដែលធផដល
ើ ធ ើងធោយ្បធ សទាំង៥េឺ

ឥណឌូធនសុី មា៉ាធ សុី េវី លីរីន សឹងប
ា ូរ ី និង ្បធ សម្ថ្ ។
Asean មានធរលធៅ៣ មានធរលបំណង១៥ មានធរល
ការណ៍ ១៤ ធេើ យកនុងរែឋ្លមនញ្
ុ ា មាន១៣រំរូក និង៥៥មា្ា ។

x x x x x

-123ព្របលទសជាសមាជ ិកអាស៊ានទ ាំង១០
ល

រ

្ះព្បរេស

ោលបរិរចឆេ

នផទដ្ី

1

្បធ សឥណឌូធនសុី

៨-៨- ១៩៦៧

១.៩០០.០០០ Km2

2

្បធ សមា៉ាធ សុី

៨-៨- ១៩៦៧

៣២៩.៧៥៨ Km2

3

្បធ សេវី លីរីន

៨-៨- ១៩៦៧

៣០០.០០០ Km2

4

្បធ សសឹងប
ា ូរ ី

៨-៨- ១៩៦៧

៦.៤៦១ Km2

5

្បធ សម្ថ្

៨-៨- ១៩៦៧

៥១៣.០០០ Km2

6

្បធ ស្បុយធន

៨ -១ - ១៩៨៤

៥.៧៦៩ Km2

7

្បធ សធវៀត្ណាល

២៨-៧-១៩៩៥

៣៣១.៦៨៩ Km2

8

្បធ សឡាវ

២៤-៧-១៩៩៧

២៣៦.៨០០ Km2

9

្បធ សភ្ូមា

២៤-៧-១៩៩៧

៦៧៨.០៣៣ Km2

10

្បធ សកលពុជា

៣០-៤-១៩៩៩

១៨១.០៣៥ Km2

x x x x x

-124ន ិម្ ិត្ តសញ្ញា ន ិងទង់ អាស៊ាន
និលត្
ិ ស
ត ញ្ញាអាស្លន និង ង់អាស្លនត្ំណាងឲ្យសមាេលអាស្លន
លួយ ដែលមានសថិរោរ សនតិោរ ស្លលេគោ
ី រ ោរអ្ង់អារ និង្បកប
ធោយោលរល ។ រណ៌ និងនិលត្
ិ ស
ត ញ្ញាម្ន ង់អាស្លន មានរណ៌ ធខ្ៀវ
្កេល ស ធលឿង ដែលរណ៌ ទាំងអ្ស់ ធនោះ ត្ំណាងឲ្យរណ៌ សំខាន់ ម្ន
ង់ជាត្ិរបស់ ្បធ សសមាជិកទាំងអ្ស់ ។

- រណ៌ ធខ្ៀវ : ត្ំណាងឲ្យ សនតិោរ និងធសថរោរ ។
- រណ៌ ្កេល :

ត្ំណាងឲ្យធសរកដកា
ី ៃ ហាន និងោរស្លវហាប់ ែ៏

្បកបធោយោលរល ។

- រណ៌ ស : ត្ំណាងឲ្យោរបរិសុ ិ ធ ស្លអត្សអំ ។
- រណ៌ ធលឿង : ត្ំណាងឲ្យវិបុលោរ ោរសលបូរណ៍ សបាយ ។
- ធែើល្សូវទាំង១០

:

ត្ំណាងឲ្យសុបិនរបស់ បិាបធងកត្
ើ អាស្លន

ដែលមានបំណង្បលូលផតុំ ្បធ សទាំង១០ធៅអាសុីអាធេនយ៍ ឲ្យកាៃយ
ជាសេេលលួយ ្បកបធោយលិត្ោ
ត រ និងស្លលេគោ
ី រ។

- រងវងរ
់ ័ ជ
ធ វុំ ញ
ិ
: ត្ំណាងឲ្យការឯកោររន របស់ អាស្លន ។

x x x x x

-125ព្រពះថ្ព្រត្ប ិដ្ក ៨៤០០០ ព្រពះធម្ មកខន ធ

3

- ព្រះវិនយបិដ្ក្ ២១០០០

ព្រះធមមក្ខនធ ។

- ព្រះសុថតនេបិដ្ក្ ២១០០០

ព្រះធមមក្ខនធ ។

- ព្រះអ្ភិធមមបិដ្ក្ ៤២០០០

ព្រះធមមក្ខនធ ។

*

្រោះវិន័យបិែក

មាន៥េលពរី េឺៈ

អា ិកលម១

បារិត្យ
តិ ៈ១

លហាវេគ១ រុលៃវេគ ១ បរិវារៈ ១ ។
* ្រោះសុត្ន
ត ប
ដ ិែកមាន៥េលពរី េឺៈ

ី

និកាយ១ លជឈិលនិកាយ១

សំយុត្ន
ត ិកាយ១ អ្ងគុត្រត និកាយ១ និង ខ្ុ ក
ទ និកាយ១ ។
* ្រោះអ្ភ្ិ្លមបិែក មាន៧េលពរី េឺៈ

្លមសងគណី១

វិភ្ងគ១

ធ្លត្ុកោ១ បុេល
គ បបញ្ា ត្១
តិ កោវត្ថុ១ យលកៈ១ និង លហាបោឋន១ ។

x x x x x
គ្មពីរដដ្លអធិប្ោយសត្ថុសាសន្៍
េលពរី ទាំងធ

ោះ អ្នក្បាជាធោកចាត្់ ាលលំោប់ ៗរន ាលធសរកដី

សំខាន់ ៗម្នេលពរី នីលយ
ួ ៗ េឺ :

-126១- ព្រះត្ព្ៃបិដក

បានែល់ ្រោះបាលីដែល្រោះអ្ងគ្ ង់សដលដង

ក
ុ កនុង្រោះម្្ត្បិែក ។

២- អដឋកថា

បានែល់

េលពរី ដែលអ្្ិបាយ្រោះរុ ែ
ធ កា
ី កនុង

្រោះបាលីបិែក ។

៣- មូលដីកា

បានែល់ េលពរី អ្្ិបាយអ្ែឋកោ ។

៤- អនុដីកា

បានែល់ េលពរី អ្្ិបាយលូលែីកា ។

៥- គនថនតរៈ

បានែល់ េលពរី ធ្ដចាក្រោះម្្ត្បិែក

អ្ែឋកោ

លូលែីកា និង អ្នុែកា
ី ។

៦- គណ្ឋី

បានែល់ េលពរី អ្្ិបាយធសរកដដី ែលលំបាកៗ

ដែល្រោះអ្ែឋកោចារយ និង្រោះែីកាចារយ លិនបានអ្្ិបាយ ក
ុ ។

៧- យោជនា

បានែល់ េលពរី ដែលសដលដងរនយល់ សរទ ឬ្បាប់

ពាកយសលពនស
ធ រទ ក
ុ ។

៨- សទ្ទាវិយសស បានែល់ េលពរី សដលដងែល់ ធសរកដដី ែលមាន
លករបស់ សរទ ក
ុ ាលជួរម្ននិរ ុត្តស្ល
ិ ន្ទសដ ។

x x x x x

-127កឈាម្ះគ្មពីរកេុងព្រពះពុទ្ធសាសនា
អដ្ ឋកថា ― ដ្ ីោ

3
អ្ដ្ឋក្ថ្ព្រះវិន័យម្ន ៥ ក្្ាល

១- សលនតបាស្ល ិកា

បឋលោេ

២- សលនតបាស្ល ិកា

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៣- សលនតបាស្ល ិកា ត្ត្ិយោេ
៤- កង្ហខវិត្រណី អ្ែឋកោ
៥- វនយសងគេអ្ែឋកោ

ដ្ីោព្រះវិនយ
័ ម្ន ៧ ក្្ាល

១- វជិររុ ិែ
ធ កា
ី

២- ស្លរត្ថ ីបនីែកា
ី

បឋលោេ

៣- ស្លរត្ថ ីបនីែកា
ី

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៤- ស្លរត្ថ ីបនីែកា
ី

ត្ត្ិយោេ

៥- វិលត្ិវធិ

នីែកា
ី

បឋលោេ

៦- វិលត្ិវធិ

នីែកា
ី

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៧- កង្ហខវិត្រណី បុរាណ-វិនយត្ថលញ្ជ ូស្លកង្ហខវិត្រណី អ្ភ្ិនវែីកា

-128លៅកងុ ន កង្ហខវត្រណ្ី
ិ
មានបខន ែម្គ្ម្រពី ៦ លទៀត្គ្ ឺ :

១- វិនោលង្ហករែីកា

២- វិនយវិនិរយ
ឆ ែីកា
៣- ឧត្តរវិនិរយ
ឆ ែីកា
៤- ខ្ុ ក
ទ សិកាខបុរាណែីកា
៥- ខ្ុ ក
ទ សិកាខអ្ភ្ិនវែីកា
៦- លូលែីកា

អ្ដ្ឋក្ថ្ព្រះសូព្ថម្ន :
អដ្ ឋកថាទ ីឃន ិោយមាន ៣ កាល

១- សុលងគលវិោសិនី សីលកខនវធ េគអ្ែឋកោ
២- សុលងគលវិោសិនី លហាវេគអ្ែឋកោ
៣- សុលងគលវិោសិនី បាែិកវេគអ្ែឋកោ

ដ្ ីោទ ីឃន ិោយមាន ៥ កាល

១- លីនត្ថបបកាសនី

សីលកខនវធ េគែកា
ី

២- លីនត្ថបបកាសនី

លហាវេគែកា
ី

៣- លីនត្ថបបកាសនី

បាែិកវេគែីកា

៤- ស្ល្ុវោ
ិ សនី

សីលកខនវធ េគ អ្ភ្ិនវែីកា បឋលោេ

-129៥- ស្ល្ុវោ
ិ សនី

សីលកខនវធ េគ អ្ភ្ិនវែីកា

ត្
ុ យ
ិ ោេ

អដ្ ឋកថាម្ជឈិម្ន ិោយមាន ៤ កាល
១- បបញ្ច សូ នី

លូលបណា
ា សអ្ែឋកោ បឋលោេ

២- បបញ្ច សូ នី

លូលបណា
ា សអ្ែឋកោ

៣- បបញ្ច សូ នី

លជឈិលបណា
ា សអ្ែឋកោ

៤- បបញ្ច សូ នី

ឧបរិបណា
ា សអ្ែឋកោ

ត្
ុ យ
ិ ោេ

ដ្ ីោម្ជឈិម្ន ិោយ ៣ កាល
១- លីនត្ថបបកាសនី

លូលបណា
ា សែីកា

បឋលោេ

២- លីនត្ថបបកាសនី

លូលបណា
ា សែីកា

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៣- លីនត្ថបបកាសនី

លជឈិល-ឧបរិបណា
ា សែីកា

អដ្ ឋកថាសាំយត្
ុ តន ិោយ ៣ កាល
១- ស្លរត្ថបបកាសិនី

សរថ្វេគអ្ែឋកោ

២- ស្លរត្ថបបកាសិនី

និទាន-ខ្នធវេគអ្ែឋកោ

៣- ស្លរត្ថបបកាសិនី

សឡាយត្ន-លហាវេគអ្ែឋកោ

ដ្ ីោសាំយត្
ុ តន ិោយ ២ កាល

១- លីនត្ថបបកាសនី

សំយុត្ែ
ត កា
ី

បឋលោេ

២- លីនត្ថបបកាសនី

សំយុត្ែ
ត កា
ី

ត្
ុ យ
ិ ោេ

-130អដ្ ឋកថាអងត្ុ គ តរន ិោយ ៣ កាល

១- លធ

រថ្បូរណី

២- លធ

រថ្បូរណី

៣- លធ

រថ្បូរណី

ឯកនិបាត្អ្ែឋកោ
ក
ុ -រត្ុកន
ក ិបាត្អ្ែឋកោ
បញ្ច ក-ឯកា សកនិបាត្អ្ែឋកោ

ដ្ ីោអងត្ុ គ តរន ិោយ ៣ កាល
១- ស្លរត្ថលញ្ជ ូស្ល

អ្ងគុត្រត ែីកា

បឋលោេ

២- ស្លរត្ថលញ្ជ ូស្ល

អ្ងគុត្រត ែីកា

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៣- ស្លរត្ថលញ្ជ ូស្ល

អ្ងគុត្រត ែីកា

ត្ត្ិយោេ

អដ្ ឋកថាខ ុទ ទកន ិោយ ២៨ កាល
១- បរលត្ថធជាត្ិកា

ខ្ុ ក
ទ បាឋអ្ែឋកោ

២- បរលត្ថ ីបនី

ឧទានអ្ែឋកោ

៣- បរលត្ថ ីបនី

ឥត្ិវ ុត្តកអ្ែឋកោ

៤- បរលត្ថធជាត្ិកា

សុត្ន
ត ិបាត្អ្ែឋកោ

បឋលោេ

៥- បរលត្ថធជាត្ិកា

សុត្ន
ត ិបាត្អ្ែឋកោ

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៦- បរលត្ថ ីបនី

វិមានវត្ថុអ្ែឋកោ

៧- បរលត្ថ ីបនី

ធបត្តវត្ថុអ្ែឋកោ

៨- បរលត្ថ ីបនី

ធថ្ររោអ្ែឋកោ

បឋលោេ

-131៩- បរលត្ថ ីបនី

ធថ្ររោអ្ែឋកោ

១០- បរលត្ថ ីបនី

ធថ្រីរោអ្ែឋកោ

១១- ជាត្កអ្ែឋកោ

បឋលោេ

១២- ជាត្កអ្ែឋកោ

ត្
ុ យ
ិ ោេ

១៣- ជាត្កអ្ែឋកោ

ត្ត្ិយោេ

១៤- ជាត្កអ្ែឋកោ

រត្ុត្ោ
ថ េ

១៥- ជាត្កអ្ែឋកោ

បញ្ច លោេ

១៦- ជាត្កអ្ែឋកោ

ឆ្ែឋលោេ

១៧- ជាត្កអ្ែឋកោ

សត្តលោេ

១៨- ជាត្កអ្ែឋកោ

អ្ែឋលោេ

១៩- ជាត្កអ្ែឋកោ

នវលោេ

២០- ជាត្កអ្ែឋកោ

ត្
ុ យ
ិ ោេ

សលោេ

២១- ស ល
ធ ប
ម បធជាជត្ិកា លហានិធ ស
ទ អ្ែឋកោ
២២- ស ល
ធ មបបធជាជត្ិកា រូ និធ ស
ទ អ្ែឋកោ
២៣- ស ល
ធ មបបកាសិនី

បែិសលភទា
ិ លេគអ្ែឋកោ បឋលោេ

២៤- ស ល
ធ ប
ម បកាសិនី

បែិសលភទា
ិ លេគអ្ែឋកោ

ត្
ុ យ
ិ ោេ

២៥- វិសុ ជ
ធ នវិោសិនី អ្បទានអ្ែឋកោ បឋលោេ

-132២៦- វិសុ ជ
ធ នវិោសិនី

អ្បទានអ្ែឋកោ

២៧- ល្ុរត្ថវោ
ិ សិនី

រុ វធ ស
ំ អ្ែឋកោ

២៨- បរលត្ថ ីបនី

ររិោបិែកអ្ែឋកោ ។

(ដីការបស់ ខុ ទទកន្ិកាយ ម្ិ ន្ភ

ើញមាន្ភទ) ។

អ្ដ្ឋក្ថ្ព្រះអ្ភិធមម ៥ ក្្ាល
១- អ្ែឋស្លលិនីអ្ែឋកោ
២- សធមាមវិធ

នីអ្ែឋកោ

៣- បញ្ច បករណអ្ែឋកោ
៤- បញ្ច អ្ភ្ិ្លមត្ស
ថ ធងខបអ្ែឋកោធោ
- អ្ភ្ិ្មាមវារ
- បរលត្ថវន
ិ ិរយ
ឆ
-

ត្
ុ យ
ិ ោេ

លរ ូបបរិធរឆ

- សរចសធងខប
- រ ូបារ ូបវិោេ
៥- អ្ភ្ិ្លមត្ស
ថ ងគធហា
* ត្ធោអ្ភ្ិ្លមត្ស
ថ ងគេែីកា ៖
- អ្ភ្ិ្លមត្ស
ថ ងគេែីកា

-133- អ្ភ្ិ្លមត្វថ ោ
ិ វិនីែកា
ី
- សធងខបវណា

ែីកា

ដ្ ីោព្រពះអភ ិធម្ ម ៧ កាល
១- ្លមសងគណីលូល — អ្នុែកា
ី
២- វិភ្ងគលល
ូ — អ្នុែកា
ី
៣- បញ្ច បករណលូល — អ្នុែកា
ី
៤- អ្ភ្ិ្មាមវារែីកា

បឋលោេ

៥- អ្ភ្ិ្មាមវារែីកា

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៦- លណិ ស្លរលញ្ជ ូស្លែីកា

បឋលោេ

៧- លណិ ស្លរលញ្ជ ូស្លែីកា

ត្
ុ យ
ិ ោេ

x x x x x

-134បករណ្វិកសស ៦ ក្ោល
១- វិសុ ិល
ធ េគបករណ

បឋលោេ

២- វិសុ ិល
ធ េគបករណ

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៣- ធនត្ត-ិ ធបែធកាបធ សបករណ
៤- លិលិនប
ទ បញ្ា បករណ
៥- លហាវំស

បឋលោេ

៦- លហាវំស

ត្
ុ យ
ិ ោេ

អដ្ ឋកថាបករណ្វលសស
ិ
២ កាល

១- ធនត្តអ្
ិ ែឋកោ

២- លិលិនប
ទ បញ្ា អ្ែឋកោ — ែីកា

ដ្ ីោបករណ្វលសស
ិ
៣ កាល

១- បរលត្ថលញ្ជ ូស្ល

វិសុ ិល
ធ េគលហាែីកា

បឋលោេ

២- បរលត្ថលញ្ជ ូស្ល

វិសុ ល
ធ េគលហាែីកា

ត្
ុ យ
ិ ោេ

៣- ធនត្តែ
ិ កា
ី — ធនត្តវិ ោ
ិ វិនី ។

ចាគគម្ពីរម្ហាធម្មសង្គហ្ៈ

r(0)s
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អវសានកថា

r 0s
 ្ិ រយ្ំ បាប្ក្ម្មិសនា
រួ កអ្នកមានអ្ំធរើ អា្កក់ ធៅកាន់ នរក
 េគាំ េុគតិ សនា យ្្ាិ
រួ កអ្នកមានេត្ិលអ ធៅកាន់ ឋានសួេ៌
 ប្រិ្ិព្
វ ាិ អនាេោ
រួ កអ្នកលិនមានអាសវៈ បរិនិពាវន ។ (បិ .៥២/៤៨)

r2s

-136ពង្ោវោរដខមរ
——————
១-

ស្ខ្មររអ្ើយ ចូរចាំជាក្ីថ្ តាមរង្ាវតារ ជាថិរខ្មរា ធាលប
្ ីស្ថរេកើង
េឹក្ដ្ីស្ខ្មរធំ េូលំេូលាយ សរវសាយរុងររឿង រគឯង ស្ថងរលើក្ថរមកើង
ថមកលីជាថិរយើង ចាថីេុក្រឡើង ជាជាថិច្បង ។

២-

អារ្យធម៌ ខ្ពងខ្
ី ពសីរឆើយឆ្យ បានរចញ់ពផ្សរវផ្ាយ ព្គបីេិសទាំងឡាយ ចុងបូពា្ សាសនាសិល្បៈ ចម្លក្
្ ីវិចិព្ថ គំនថ
ិ សិក្្ា ថស្រនតី
េស្សនវិជាជ្ ព្រះរុេធសាសនា ជារគ្លោរណ្៍ ស្ខ្មរផ្ាយរៅ ។

៣-

ស្ខ្មររអ្ើយ

ចូរសាដ្បីសាវតារ

រូជស្ខ្មររេកើង

តាំងចិថតឲ្យម្ំ

ស្ដ្លបានចរចា
ខ្ិថខ្ំព្បឹងរវញ់ព

បញ្ជ្ក្ីព្បាបីថ្
សាមគគីជាថិរយើង

ជួយរលើក្ថរមកើង ថនមលស្ខ្មររយើង ឲ្យបានរុងររឿង ជាេមីរឡើង តាម
សាវតារ ។
បុរាណនិពនធ ន្ួន្-កន្ (ឆ្នាំ ១៩៥៨)

r2s

-137-

ររៀបររៀងរដ្យ

អគ្គទត្តោ. គ្ល់-សុភាព
វតតតសបាសមោន (ព្ព្រោមាច់)
ស្រុករលាប្អៀរ បេត្តកំពង់ឆ្នំង
(ថ្ងៃទ៨
ី -តុលា-២០១៣)

