កង្ខាវិតរណី
អដ្ឋកថាបាតមិ ោកខបាលី-ប្រែ
ប្រែមោយ
សាមមេរ សុមង្គលោ លសម សុវណណរ ័តន
សាមមេរ ធមមសរិ ី សសម ចន្ទធរី ៍
វតតនិមរោធវន័ (គល់ទទឹង)
មរៀែមរៀងជាថ្មមី ោយ

ភក
ិ ុ ខ ធមមសរិ ី សសម ចន្ទធីរ ៍

ការផ្សាយរែស់ពុទក
ធិ ែេឌិតយសភា

ននសាកលវទាល័
យែញ្ញាសាស្តសតកមពុជា
ិ
ព.ស.២៥៦៣

ឈ្មោះឈ

ៀវឈៅ

ប្រែឈោយ

កង្ខាវិតរណីបាលី-សរែ
សាមលណរ សុមង្គលោ លសម សុវណណរ ័តន
សាមលណរ ធមមសរិ ី សសម ចន្ទធរី ៍
័ (គល់ទទឹង)
វត្ន
ត ិ ឈរោធវន

ឈ ៀែឈ ៀងជាថ្ីឈម ោយ ភិក ាុ ធមមសរិ ី សសម ចន្ទធីរ ៍
កា ផ្សាយ

កាលែ ច្
ឆ
ិ ទ
ឈ

ោះពុម្ផ្ស
ព ាយ

ែ

់ពុទិកែណ្
ធ
ិឌ ត្យ

ភា

័ យែញ្ញាសាស្ត
ននសាកលវទាល
ិ
ប្ែ ែុ

ស ព.

ជាធម្ទា
ម ន

.២៥៦៣ ច្.

ក
ត ម្ុ ជា
ព

.១៣៨១ / ២០២០

ការលបាោះពុមពផ្សាយ
ពុទក
ធិ ែេឌិតយសភាននសាកលវទាល័
យែញ្ញាសាស្តសតកមពុជា សូ មមរតកអរអនុមោទនាររះថាា
ិ

យ៉ាងនរកប្លងចំម

ះវរិ យភាពរែស់
រពះគុេោាស់ រពះភក
ិ
ិ ុ ខ ធមមសរិ ី សសម ចន្ទធីរ ៍ ប្ដ្លបាន

រែង
ិ
ឹ ប្រែងពាយមែកប្រែគមពរី កង្ខខវតរេ
ី ជាភាសាបាលី
មរៀងជាភាសាបាលីមយ
ួ ចំម

ៀង សរោយមួយចំម

មកជាភាសាប្មមរ

នង
ិ បានចងរកងមរៀែ

ៀង ដ្ូចរពះនរតែដ្
ិ កប្មមរមយង
ើ ប្ដ្រ តាំងពនី ៅជា

សាមនេរ នោយបានប្រែរួមជាមួយសាមនេរ សុមង្គលោ លសម សុវណណរ ័តន ។ គមពរី
កង្ខខវតរេ
ិ
ី ជាអដ្ឋកបាតមិ ោកខ ប្ដ្លបានរចនាមោយរពះពុទមធ ោសាចារយ កនុងពុទធសតវត៍រទី ី ១០
នមពនយល់អធិែាយមសចកតីកុ ងភ
ន ក
ខ
ិ ុ ែាត
ិមោកខ

រែមយរនីដ្ម៏ រចើនែំផ្សុត កនុងប្ផ្សនកខាងរពះវន័
ិ យ។

និងភក
ខ ីបាតិមោកខ
ិ ុន

ពុទក
ធិ ែេឌិតយសភាននសាកលវទាល័
យែញ្ញាសាស្តសតកមពុជា
ិ

អដ្ឋកថាដ្ីកាប្ដ្លជាចាែ់ឆដ្ឋសង្ខាយនា
បាលីរសីលង្ខា បាលីនថ្ផ្សងប្ដ្រ ម

ជានោលគមពរី ោនសារៈ

បាននង
ឹ កំពុងមធវកា
ើ រែរវតត
ិ

រួមរតួតពិនិតយជាមួយអដ្ឋកថាដ្ីកា

យ
ើ បានមបាះពុមពជាែមេតើរៗម

ភាសាបាលីភូោ

យ
ឹ
ើ ។ រសែមពលមនះ ក៏បានដ្ង

ដ្ំេឹងពរី ពះគុេោាស់រពះភក
ិ
ិ ុ ខ ធមមសរិ ី សសម ចន្ទធីរ ៍ ប្ដ្លមោកបានប្រែគមពរី កង្ខខវតរេ
ី តំង
ពីមៅជាសាមមេរ ម

ធិ ែេឌិតយសភាមសនើសុំយកមកមបាះពុមព
ើយរែមូលរតួតពិនិតយជាថ្មី មទើែពុទក

ផ្សាយជារកុមជាមួយអដ្ឋកថាដ្កា
ី
អនុញ្ញាតតមសំ មេើរ ។

ពុទធិកែេឌិតយសភាសងមម
ឹ ថា

ផ្សតល់រែមយរនីដ្ធ
៏ ំមធងចំម

ប្ដ្លពុទក
ធិ ែេឌិតយសភាបានមបាះពុមរព ច
ួ ម

យ
ើ

មោកក៏បាន

ការមបាះពុមពផ្សាយគមពរី កង្ខខវតរេ
ិ
ី បាលី-ប្រែមនះ

ះពុទសា
ធ សនក
ិ យ
ិ កនុងការសិការសាវរជាវរពះវន័

នឹងបាន

និងរួយរទរទង់រពះ

ពុទធសាសនាឲ្យគង់វង៍កនុងពិភពមោកាំំងមូល អស់កាលជាអប្ងវងពុំខានមយើយ ។

មោយមតជានុភាពននរពះរតនរត័យ សូ មរពះគុេោាស់រពះភក
ិ ុ ខ ធមមសរិ ី សសម ចន្ទធីរ ៍

ែរែូ
ិ េ៌មោយអាយុ វេណៈ សុ មៈ ពលៈ នង
ិ បានជាែុគាលតំងមៅមដ្ើមបរី ទរទង់រពះសទធមម ជាឧតតម
រែមយរនីដ្ល់ជាតិនិងសាសនា ។

ចិរ ំ តិដ្ត
ឋ ុ សទ្ធលមម!
សូ មរពះសទធមមតង
ំ មៅអស់កាលដ្៏យូរអប្ងវង!
ប្មែុស៍ ឆ្ន ំ កុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣
ប្មមករា គ.ស.២០២០
ធម្មានន្ទ វ៉ាន្់ ចាន្់សាសរ ៉ាន្
អគាមលខាធិការពុទធិកែេឌិតយសភា

ននសាកលវទាល័
យែញ្ញាសាស្តសតកមពុជា
ិ

អារម្ភក្ថា
សម្រាប់ការប

ោះពុ ម្ពប

ក
ើ ប ោះ

គមពីរ ក្ង្ខាវិតរណី អដឋក្ថាជ្ររោះបាត្ិ ជ្មាក្ខ បាលី-ថ្ជ្រប ថ្ដលរួម
បញ្ូច លគ្ននទាំង ៤ ភាគ មក្ថ្ត្មួ យក្ាល ថ្ដលជ្ររោះជ្លរានុ ជ្ត្ថរ រុ ទ្ប
ធ រ ិស័ទ្
ក្ំ រុងថ្ត្សិក្ាជ្នោះ ជ្ក្ើត្ជ្

ើងជ្ោយជ្សចក្តីរាោម និងឆនទៈដូ ជ្ចនោះគឺ ៖

ក្នុងសត្វត្សរ ៍ទ្ី១០ តនរុ ទ្ស
ធ ក្រាជ ឬទ្ី ៥ តនជ្រគិ សស
ត ក្រាជ ជ្ររោះ

អដឋក្ថាភាស្នបាលីថ្ដលជ្

ើងរន់ សង្កាយនាទាំង ៣ ជ្រគ្ន បានបាត្់បង់

រី ថ្ដនដី ឥណ្ឌ
ឌ ទាំងស្សុង។

ជ្ទ្ើបជ្ររោះជ្លរៈទាំងឡាយ

មានជ្ររោះរុ ទ្ទ្
ធ ត្តៈ

ជ្ររោះរុ ទ្ធជ្ោសៈ និងធមមបាលៈាជ្ដើ ម ជ្រត្ូវបានបញ្ូជ នជ្ៅជ្រោះស្សីលង្កា
ក្នុងបំ ណងចមែងជ្ររោះអដឋក្ថាថ្ដលនាំយក្ជ្ៅជ្ោយជ្ររោះម
សរជ្សរទ្ុក្ាភាស្នសី

ិនទជ្ត្ថរ ជ្

ើយ

ៈ មក្ាភាស្នមគធៈវ ិញ។ ថ្ត្ជ្ររោះអដឋក្ថា-

ចារយទាំងជ្នាោះ មិ នបានបក្ថ្ជ្របទាំងស្សុងជ្នាោះជ្ទ្ ជ្

លគឺ ជ្ោក្ជ្ធវើនូវជ្ររោះ

អដឋក្ថាទាំង ១៩ ជ្នាោះ ជ្ៅតាមបដិ ភាណរបស់ជ្ោក្ បនាទប់រីទ្ទ្ួ ល
បានសី

ដឋក្ថាមក្សិក្ាជ្រៀនសូជ្រត្ជ្

ើយ។ ក្នុងចំជ្ណ្ឌម គមពីរជ្ររោះ

អដឋក្ថាទាំងឡាយ ថ្ដលចជ្រមាញ់ជ្ចញរី សី

ដឋក្ថាទាំងជ្នាោះ គមពីរ

ក្ង្កខវ ិត្រណី ក្៏ ាអដឋក្ថាមួ យថ្ដលបំ ជ្ររួញជ្សចក្តីអំរីមហាអដឋក្ថា ក្ុ រន
ុ ីទ
មហាបចចរ ី និ ងអនធក្ដឋក្ថាថ្ដរ។ គមពីរជ្នោះ ជ្ររោះរុទ្ធជ្ោស្នចារយ បានចង
ជ្រក្ងជ្

ើង តាមររអារាធនារបស់ជ្ររោះជ្ស្នណជ្ត្ថរ ជ្ដើ មបីអធិ បាយនូ វជ្ររោះ

បាលីបាត្ិ ជ្មាក្ខទាំងរីរ នារ.ស.៩៦០ ។

គមពីរក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ ជ្រត្ូវបានគណៈក្មមររស្នោបាលីាន់ ខពស់

ត្ជ្រមូវឲ្យសិក្ាសជ្រមាប់ ថានក្់ ឆ្នំទ្ី៤ ាយូរមក្ជ្
មានខវោះខាត្

មិ នសមបូរដូចគមពីរឯជ្ទ្ៀត្ជ្

ើយ ថ្ត្សម័ យជ្នាោះ ជ្ៅ

ើយ។

មក្ដល់រ.ស.២៤៨១

រុ ទ្ធស្នសនបណិ ឌ ត្យមានបំណងជ្បាោះរុ មគ
ព មពីរជ្នោះ

ជ្រក្ុមជំ នុំជ្ររោះតជ្រត្បិដក្

ក្៏ ចាត្់ឲ្យជ្ោក្មហា អុក្ ា ជ្រក្ុមជំ នុំជ្ររោះតជ្រត្បិដក្ សរជ្សរចមែងអំរី
ស្នស្ត្ស្នតសែឹក្រ ឹត្ជ្

ើយជ្ស្សច ថ្ត្ទ្ទ្ួ លស្សុក្ជ្ទ្សមានវ ិបត្តិក្៏ខានជ្ៅវ ិញ

មក្ដល់រ.ស.២៤៨៦ រុទ្ធស្នសនបណិ ឌ ត្យចាប់ ជ្ផ្សតើមឲ្យជ្ផ្សទៀងផ្ទទត្់ , ជ្រក្ុម
ជំ នុំក្៏ោក្់ឲ្យជ្ររោះជ្ទ្រមុនី យូរ -ប៉ាុ ណណ និងជ្ោក្មហា
ផ្ទទត្់ តាមចាប់ ជ្ដើ មសែឹក្រ ឹត្ថ្ខមរ និងជ្សៀវជ្ៅរុ មអ
ព ក្សរសី
ជ្បាោះរុ មក្
ព ៏ អាក្់ ខានជ្ៅជ្ទ្ៀត្ ជ្ជ្រ

ង សុខ ជ្ផ្សទៀង
ៈ។ ថ្ត្ររ

ោះខវោះខាត្ជ្រក្ោស។

លុោះដល់រ.ស.២៤៩១ ស្នោបាលីាន់ ខពស់ បានត្ជ្រមូវឲ្យជ្រក្ុម
ជំ នុំជ្ររោះតជ្រត្បិដក្ជ្ផ្សទៀងផ្ទទត្់បថ្នថមជ្ទ្ៀត្ ជ្ររោះជ្

ធិ វ ័ងស

ួត្ តាត្ អធិ បត្ី

តនជ្រក្ុមជំនុំជ្ររោះតជ្រត្បិដក្ បានោក្់ ភារៈជ្នោះ ឲ្យជ្ររោះជ្ទ្រសតាថ សូរ ហាយ
និ ងជ្ររោះជ្រគូសិរ ីជ្ស្នភ័ណ ក្ិម ត្ូ រ រិ និត្យឲ្យបានជ្រត្ឹ មជ្រត្ូវ ជ្ររមទាំងឲ្យោក្់
ជ្្មោះមាត្ិ រសិរខបទ្ វគា ដក្ោែលបោះ ឲ្យមានរជ្បៀបជ្រត្ឹ មជ្រត្ូវលអជ្
លុោះរិ និត្យថ្ក្សជ្រមួលជ្ស្សចជ្
ជូ នជ្រក្សួងធមមររ

ើយ

ើង។

ស្នោបាលីាន់ ខពស់បានយក្ជ្ៅ

សូមឲ្យចាត្់ ររជ្បាោះរុ មផ្ស
ព ាយ ជ្ដើមបីទ្ុក្ាសមបត្តិ

របស់ស្នោបាលីាន់ ខស
ព ់ត្ជ្ៅ។
តាំងរី ជ្រលជ្នាោះមក្ គមពីរជ្នោះ រុំ បានថ្ក្ត្ជ្រមូវ ឬបក្ថ្ជ្របមក្ា
ជ្ខមរភាស្នជ្យើងជ្ៅជ្

ើយផ្សង ស្សុក្ជ្ទ្សជ្យើងក្៏ធាែក្់ ចូលជ្ភែើងសង្គ្ង្កាម

ជ្របល័យរូជស្នសន៍ ។ អនក្ជ្របាជញ បញ្ាវនត ក្វ ីបណិ ឌ ត្ទាំងឡាយ ក្៏ជ្រត្ូវបាន

ជ្ធវើគត្់ សមែុត្គជ្រមាមសមាែប់ បាត្់ បង់អស់ជ្ៅជ្ោយសល់ជ្ៅថ្ត្ត្ិ ចត្ួ ច។
ចំ ជ្ណររលាខាងជ្ជ្ររយមក្ជ្នោះ

បដិ បត្តិតាមជ្ររោះធម៌វ ិន័យរបស់ជ្ររោះជិនស្សី

សង្កវត្សិក្ាជ្ររោះតជ្រត្បិដក្
អរ

ក្ុ លបុជ្រត្ជំនាន់ លីខ
ម ិ ត្ខំខី ោ
ម ម ត្ជ្របឹង

នតសមាមសមពុទ្ធជ្ោយជ្សចក្តីជ្រជោះថាែតជ្រក្ថ្លង តាមវត្ត អាស្សមនានា

ទ្ូ ទាំងជ្របជ្ទ្ស។ ថ្ត្ចំ ជ្
មិ នង្កយជ្ស្នោះជ្
ជ្ស្សចទាំងស្សុងជ្

ើយ ជ្
ើយ

ោះររសិក្ាឲ្យយល់ជ្របាក្ដចាស់ោស់ជ្នាោះ ក្៏
លគឺ ជ្ៅមានជ្សចក្តីសងស័យជ្ផ្សសងៗ មិ នោច់
ជ្ជ្រ

ោះដូ ចថ្ដលអស់ជ្ោក្អនក្បានដឹ ងស្ស្នប់ ថា

ជ្ដើមបីសិក្ាឲ្យដឹ ងចាស់ជ្របាក្ដចំ ជ្

ោះសិរខបទ្នី មួយៗ

ក្នុងជ្ររោះវ ិន័ យ

ជ្យើងជ្រត្ូវវ ិនិច័ យ
ឆ តាមលក្ខណៈ ១៧ ជ្របររ ក្នុងជ្នាោះ ក្៏ មានអងាតនសិរខបទ្ថ្ដរ។ ប៉ាុ ថ្នត គមពីរជ្ររោះតជ្រត្បិដក្ក្តី ជ្ររោះអដឋក្ថាសមនតបាស្នទ្ិ ររបស់

ជ្ររោះបាលីបិដក្ក្តី រុំ មានជ្របាប់ អងារបស់សិរខបទ្ជ្

ើយ។ ជ្ទ្ើ បជ្ធវើឲ្យក្ុ ល-

បុ ជ្រត្ជ្យើងមិ នោច់ ជ្ស្សច ជ្រត្ូវខិត្ខំរាោមស្ស្នវជ្រាវរាវរក្តាមគមពីរដី រ
ជ្ផ្សសងៗជ្ទ្ៀត្ មានស្នរត្ថទ្ីបនី វ ិមត្ិ វ ិជ្នាទ្នី ារិ ជ្សសគឺ ក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ
ថ្ត្មតង ថ្ដលមានសថ្មតងទាំងសមុ ោឋន និងអងាតនសិរខបទ្ោ៉ា ងចាស់។
សជ្រមាប់ ខួនខញ
ែ ំុផ្ទទល់ ជ្ោយបានចូ លមក្សិក្ាជ្ររោះតជ្រត្បិ ដក្ នាវត្ត

និ ជ្ជ្រគ្នធវ ័ន គល់ទ្ទ្ឹង តាំងរីរ.ស.២៥៤៣ ជ្

ើយមាននិ សស័យចូ លចិត្ត

អានគមពីរជ្នោះាខាែំង ថ្ត្គមពីរជ្នោះ ាភាស្នបាលី ជ្ទ្ើ បមិ នង្កយនឹងឲ្យខញំុ
បានយល់ជ្សចក្តីបានសរវជ្រគប់ ជ្

ើយ។ ជ្ៅរ.ស.២៥៤៥ សជ្ររ

ចា
ម រី

សុមងាជ្ោ ជ្សម សុវណណ រ ័ត្ន ជ្ៅក្ី មក្រី ោអងក្ី ភនំតាជ្រគ្នម បាត្់ដំបង

បានថ្ណនាំខំុក្
ញ ុងភាស្នបាលី
ន
ឯអត្ថតនជ្ររោះវ ិន័ យ ខញំុក្៏ជួយថ្ណនាំជ្ោក្

វ ិញ ថ្ដលជំរញ
ុ ឲ្យជ្យើងរន់ គមពីរក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ អានជុំ គ្ននចប់ ាជ្ជ្រចើន
ដង។ មួ យឆ្នំជ្ជ្ររយមក្ រួ ក្ជ្យើងគិ ត្ជ្រត្ូវគ្ននថា គួ រថ្ត្បក្ថ្ជ្របគមពីរជ្នោះ ឲ្យ
សជ្ររ

ចា
ម រ ីអងាជ្ផ្សសងៗជ្ទ្ៀត្បានសិក្ាថ្ដរជ្

ើយ។

រួចក្៏ ថ្ចក្គ្ននរី រភាគ

មានក្់ គឺ ភាគទ្ី ១ និងទ្ី៤ អងាក្ីបក្ថ្ជ្រប ឯភាគទ្ី ២ និងទ្ី៣ ខញំុាអនក្ថ្ជ្រប។
បនាទប់រីបក្ថ្ជ្របចប់ សរវជ្រគប់ ជ្ោក្ាអនក្សវោះថ្សវងរក្អនក្ជួ យវយអក្សរ
និ ងលវ ិរសជ្រមាប់ ជ្បាោះរុ មផ្ស
ព ាយ ឯខញំុទ្ទ្ួ លភារៈរិនិត្យសំជ្ៅទាំង

៤

ភាគ និងអត្ថន័យក្នុងជ្ររោះវ ិន័ យជ្ដើមបីក្ុំឲ្យមានជ្លអៀងចាក្អត្ថជ្ររោះរុទ្ដ
ធ ីរ
និ ងបានោក្់បញ្ូច លជ្លខជ្ោងរនយល់ជ្សចក្តីតនជ្ររោះវ ិន័ យខែោះៗ ជ្ៅភាគ
ទ្ី ១ ជ្ដើមបីឲ្យមានររង្កយយល់ដល់សិរខរមទាំងឡាយ។

ររជ្បាោះរុមពជ្លើក្ជ្នាោះ ក្៏សជ្ជ្រមចបានារី រភាគ គឺបាលីភាគទ្ី
១-២ ាមួ យភាគ បាលីភាគទ្ី៣-៤ ាមួ យភាគ ាសជ្រមាយសុទ្ធ ជ្ោយ
រួ ក្ជ្យើងខវោះបជ្ចចក្ជ្ទ្សតនររជ្ធវើបាលី-ថ្ជ្របដូចជ្ររោះតជ្រត្បិដក្ថ្ខមរ។ មា៉ា ង
ជ្ទ្ៀត្ ររជ្ធវើជ្លើក្ជ្នាោះ ក្៏មិនទាន់ សុជ្រក្ឹ ត្មួ យរយភាគរយថ្ដរ ថ្ត្ក្៏ បាន
ាជ្របជ្ោជន៍ ាជ្ជ្រចើ នដល់ក្ុលបុ ជ្រត្ទាំងឡាយអនក្ជ្របាថានសិក្ាជ្ររោះវ ិន័ យ
អនក្មានជ្សចក្តីសងស័យក្នុងអងាតនសិរខបទ្តាំងរីរ.ស.២៥៤៦ មក្។

លុោះដល់រ.ស.២៥៥៩ ខញំុក្៏ចាប់ ជ្ផ្សតើមចង់រិនិត្យជ្បាោះគមពីរជ្នោះាលមី

មតងជ្ទ្ៀត្។ សជ្ររ

ចា
ម រ ី សុមងាជ្ោ ក្៏ បានោចាក្សិរខបទ្យូរឆ្នំជ្

ើយ

ក្៏ មិនដឹងរស់ជ្ៅទ្ីណ្ឌ សំជ្ៅអក្សរក្នុងក្ុំរយូទ្័ រក្៏គ្នមន ជ្ទ្ើបខញំុរក្ាវនូវ
ចាប់ ថ្ដលបានជ្បាោះជ្

ើយជ្នាោះមួ យចប់ ជ្ផ្សញើជ្ៅបងឧបាសិរ ម៉ា ម នរម

ជ្ៅជ្របជ្ទ្សអាលែឺម៉ាង់ ឲ្យជួយវយចមែងាលមី។ ជ្ោយជ្សចក្តីជ្ស្នមនសស
រ ីក្រាយ ឧបាសិរក្៏ បានញ
ុ ំងររង្ករជ្នោះឲ្យបានសជ្ជ្រមចជ្ោយរលមិន
យូរ ជ្

ើយជ្របគល់មក្ខញំុ។

ខញំុក្៏បានចាប់ជ្ផ្សតើមរិនិត្យជ្ផ្សទៀងផ្ទទត្់ជ្ោយយក្ចិ ត្ទ្
ត ុក្ោក្់ ាមួ យ

សជ្រមាយថ្ដលជ្បាោះជ្

ឆដឋសង្កាយនាផ្សង ក្៏ ជ្

ើយផ្សង ចាប់ ថ្ខមរាបាលីទាំង ៤ ភាគផ្សង ចាប់
ើញថា រិ ត្ាមានក្ំ

ុសឆាងខែោះថ្មន ជ្ទ្ើបខញំុជ្របឹង

រាោមថ្ក្ត្ជ្រមូវជ្របជ្ោគ ន័ យ បថ្នថមន័ យថ្ដលបាត្់ ឬខុ សគ្ននាមួ យ
ចាប់ ឆដឋសង្កាយនា និ ងបានជ្រៀបចំ សជ្រមួលឲ្យមានាជ្្មោះតនសិរខបទ្
នី មួយៗផ្សងថ្ដរ។
បនាទប់រីជ្ធវើជ្ស្សចជ្

ើយ នាថ្ខមក្រា រ.ស.២៥៦១ ខញំុបានយក្

សំជ្ៅគមពីរជ្នោះ ថ្ដលជ្រៀបាសជ្រមាយសុទ្ធជ្ៅជ្
ភិ ក្ុនី
ខ សងឃ វត្តបញ្ញាធំ សង្កាត្់ ជ្ររំងធនង់ ខណឌជ្

ើយ ជ្ៅជួ បសំណ្ឌក្់

ធិ៍ថ្សនជ័ យ រាាធានី

ភនំជ្រញ ជ្ដើមបីជ្សនើរសុំររឧបត្ថមជ្ភ បាោះរុម។
ព
បនាទប់រីជថ្ជក្ និងស្នតប់ រី
អត្ថជ្របជ្ោជន៍ តនគមពីរជ្នោះជ្
សំជ្ណើរជ្នោះ
ចំ ជ្

ថ្ត្ក្៏ បានសុំឲ្យខញំុជ្ធវើតាមរជ្បៀបជ្ររោះតជ្រត្បិ ដក្

ៀង សជ្រមាយមួ យចំជ្

បាន ជ្ជ្រ

ើយ សំណ្ឌក្់ភិក្ុនី
ខ សងឃ ក្៏ រ ីក្រាយទ្ទ្ួ លនូវ

គឺ បាលីមួយ

ៀង ជ្របសិនជ្បើ អាច។ ខញំុក្៏ទ្ទ្ួ លថា នឹ ងជ្ធវើឲ្យ

ោះក្៏ ាបំ ណងរបស់ខំុតា
ញ ំងរីជ្ដើមរ

ូត្មក្ថ្ដរ ជ្

ើយចំ ណ្ឌយ

ជ្រលាជ្ជ្រចើនថ្ខទ្ំរាបា
ំ នជ្ស្សចាស្នថររ។

ររជ្រៀបចំជ្បាោះជ្លើក្ជ្នោះ ខញំុជ្ធវើថ្ត្មួ យក្ាលចូ លគ្នន ាគមពីរស្ស្នវ

ជ្រាវបាលី-ថ្ជ្រប ថ្ដលមានមាត្ិ របាត្ិ ជ្មាក្ខទាំងរី រជ្ៅខាងជ្ដើមផ្សង ោក្់

ជ្្មោះសិរខបទ្នី មួយៗផ្សង ោក្់ ជ្លខជ្ោង និ ងចងអុលជ្របាប់គមពីរជ្ផ្សសង
ៗផ្សង បថ្នថមសមុ ោឋនខាងចុ ងឲ្យជ្រគប់ បរ ិបូ ណ៌ផ្សង។

ថ្ត្ជ្ទាោះបី ជ្យើងខំ ជ្របឹងរាោមជ្ធវើមួយៗ អស់រលយូរប៉ាុ ណ្ឌណ ក្៏
គង់ជ្ៅមានក្ងវោះខាត្ខែោះាជ្រឿងជ្ចៀសមិនផ្សុត្។ ជ្ជ្រ

ោះជ្

ត្ុ ជ្នាោះ ខញំុសូម

ខនតីអភ័ យជ្ទាសាមុន អំរីសំណ្ឌក្់ អក្
ន សិក្ាទាំងឡាយចំ ជ្

ោះក្ំ

ុស

ឆាងទាំងជ្នាោះ។
ជ្ោយអំ ណ្ឌចតនក្ុ សលបុណយថ្ដលជ្ក្ើត្ជ្ចញអំរីក្ិរ ិោរាោម
ជ្ធវើគមពីរជ្នោះ ឲ្យបានសជ្ជ្រមចតាមបំ ណង សូមឲ្យសរវសត្វទាំងអស់ បាន
ចំ ថ្ណក្ក្ុ សលជ្នោះ ជ្
ជ្ៅជ្ោយជ្របតរផ្សងចុ ោះ។

ើយបានញ
ែ
ុ ំងមជ្នារលដ៏ ជ្របជ្សើររបស់ខួនសជ្ជ្រមច

វ ិ បេ ឋិបេ សាស ំ ឋិេំ! វ ិ បោ សាស សស អាេុ !
តលៃអង្ការ ៤ ជ្ក្ើ ត្ ថ្ខមិគសិរ ឆ្នំច សំរ ឹទ្ធិស័ក្ រ.ស.២៥៦២
ជ្រត្ូវនឹ ងតលៃទ្ី ១១ ថ្ខធនូ ឆ្នំ ២០១៨
រដឋអារ ី

សូណ្ឌ ស

រដឋអាជ្មរ ិក្

ភិ ក្ុធមម
ខ
សិរ ី ថ្សម ចនទធីរ ៍

ពាក្យស្តើម្
បាវចនៈ ថ្ដលមានជ្ៅក្នុងជ្ររោះតជ្រត្បិដក្ទាំង៣ គឺាជ្ររោះរុទ្ដ
ធ ីរ

របស់ជ្ររោះភគវនតមុនីនាលអរ

នតសមាមសមពុទ្ធ ជ្ររោះអងាដល់ជ្ររមជ្ោយបញ្ញា

សមបទា មានជ្ររោះទ្័ យជ្របក្បជ្ោយជ្ររោះមហាក្រុណ្ឌ ាជ្សតចតនជ្ទ្វតា
និ ងមនុ សសទាំងឡាយ បានជ្រទ្ង់ ជ្រតាស់សថ្មតងជ្

ើយ ជ្ទាោះបីមានស្នវក្-

ភាសិត្ ឥសីភាសិត្ និ ងជ្ទ្វតាភាសិត្ខែោះក្៏ ជ្ោយ ក្៏ ជ្ៅាភាសិត្ថ្ដល
ជ្ររោះអងាជ្រទ្ង់អនុ ជ្មាទ្នាជ្

ើយ ជ្ររោះធម៌ជ្ទ្សនាថ្ដលជ្ររោះអងាជ្រទ្ង់ សថ្មតង

ដល់មនុ សសនាសម័ យជ្នាោះ ជួនរលធមមជ្ទ្សនាខែោះ ជ្ររោះអងាសថ្មតងតាម
រជ្បៀបរបស់ជ្ររោះរុ ទ្ធជ្រគប់ ជ្ររោះអងា ជួនរលជ្ររោះអងាសថ្មតងជ្ជ្រ
ថ្ដលជ្ក្ើ ត្ជ្

ោះជ្របាររធជ្រឿង

ើង ជួនរលជ្ររោះអងាសថ្មតងតាមអធាស្ស័យរបស់ជ្វជ្នយយ-

សត្វ ជួនរលជ្ររោះអងាសថ្មតងតាមអធាស្ស័យរបស់ជ្ររោះអងា និងធមមជ្ទ្សនាខែោះជ្ទ្ៀត្ ជ្ររោះអងាសថ្មតងជ្ជ្រ

ោះអាស្ស័យ

ជ្ររោះរុ ទ្ធវចនៈទាំងអស់ ថ្ដលជ្ររោះអងាសថ្មតងជ្
នូ វម

ជ្

ោះជ្

ត្ុ ជ្នាោះ

ើយ ាជ្របទ្ីបជ្ជ្រទាលបំ ភឺ ែ

នធររ គឺអវ ិាជ ាមនទិលដ៏ ងងឹត្ជ្រគបសងាត្់សត្វទាំងឡាយ សត្វ

រួ ក្ខែោះបានស្នតប់ជ្
ជ្

ក្យសួរ។ ជ្ជ្រ

ើយ ជ្រតាស់ដឹងសចចធម៌ សត្វរួក្ខែោះបានស្នតប់ ជ្

ើញជ្ទាសក្នុងររជ្រគប់ជ្រគងផ្សទោះ

ជ្រចបូក្ជ្រចបល់ជ្ោយរមទាំងឡាយ

ើយជ្ចញបួ សជ្របជ្ររឹ ត្តា
ត មស្នសនជ្ររ

បានាជ្ររោះអរ

ច
ម រ ិយៈ បានសជ្ជ្រមចជ្ររោះអរ

នត សត្វរួក្ខែោះបានស្នតប់ ជ្

ត្ុ ជ្នាោះ

ជ្ររោះរុទ្ធវចនៈ

គឺ ជ្ររោះតជ្រត្បិ ដក្ជ្នាោះ

ជ្សចក្តីជ្រត្ូវររ

ៈ ជ្ភែើងរាគៈ និ ង

ជ្សចក្តីជ្ស្សក្ោែន

ឱារសដ៏ជ្រត្ាក្់ ជួ យប៉ាូវបំ ប៉ានឲ្យក្មាែំងដល់បញ្ញា ជ្ជ្រ
បានស្នតប់ជ្

ើយ ធូ រជ្សបើយរស្នយចាក្ជ្ជ្រគឿងជ្ៅ

ោះ

ជ្ជ្របៀបដូចទ្ឹ ក្អមត្ៈ

សជ្រមាប់ ជ្ស្ស្នចរ ំលត្់ ជ្ភែើងជ្ោភៈ ជ្ភែើងជ្ទាសៈ ជ្ភែើងជ្មា
ជ្ភែើងគឺ ជ្សចក្តីជ្របាថាន

ត្ត

ើយសូមដល់តជ្រត្សរណគមន៍

ាទ្ី រឹងទ្ីរលឹក្ សមាទានសីល ឲ្យទានតាមក្មាែំងសទាធរបស់ខួន
ែ ជ្ជ្រ
ជ្

ើយ

និងដូចា

ោះសត្វទាំងឡាយ

ង
ម គឺក្ិជ្លស និងា

អនក្មានជ្សចក្តីសប
ៃ ់ រមាៃប់តាមផ្សែូវចិត្ត អងាុយាសុខ ជ្ដក្ាសុខ ជ្ដើរា
សុខ ឈរាសុខ មិនមានជ្សចក្តីត្ក្់ សត្ភ័
ុែ យខាែច។
ជ្ជ្រ

ោះអាស្ស័យជ្ររោះរុទ្ធដីររបស់ជ្ររោះមានជ្ររោះភាគ ជ្រទ្ង់ ជ្រតាស់នឹង

ជ្ររោះអាននទជ្ត្ថរក្នុងរលជ្ទ្ៀបនឹងបរ ិនិ វ នថា អាននទ អនក្ទាំងឡាយអាច
នឹ ងគិ ត្ថា មិ នយូរប៉ាុ នាមនធម៌ និងវ ិន័ យមានស្នស្នតក្នែងជ្ៅជ្
របស់ជ្យើងក្៏នឹងមិនមានជ្
ជ្

ើយ

អាននទ

អនក្ទាំងឡាយក្ុំ គិត្ោ៉ា ងជ្នោះ

ើយ អាននទ ធម៌និងវ ិន័យឯណ្ឌ ថ្ដលត្ថាគត្បានសថ្មតងជ្

បញ្ា ត្ជ្ត

ើយ ស្នស្នត
ើយ បាន

ើយដល់អក្
ន ទាំងឡាយ ធម៌និងវ ិន័ យជ្នាោះ ាស្នស្នតរបស់អនក្

ទាំងឡាយ ជ្ោយរលក្នែងជ្ៅតនជ្ររោះត្ថាគត្ ដូជ្ចនោះ ជ្ររោះមហាជ្លរៈ
ទាំងឡាយ មានជ្ររោះជ្លរៈជ្្មោះក្សសបៈ ាជ្ដើ ម ជ្របាថាននូ វជ្សចក្តីរង
ុ ជ្រឿង
តនជ្ររោះស្នសនា បានជ្របជុំភិក្ុជ្ជ្រចើ
ខ
នរូប ជ្ជ្រជើ សជ្រ ើសជ្ធវើបឋមសង្កាយនា ចង
ជ្រក្ងធម៌ វ ិន័ យជ្រគ្នដំ បូង។

ក្នុងរលក្នែងមក្

ចជ្រមូងចជ្រមាស់ជ្ក្ើត្ជ្

ើង

ដល់ជ្ររោះស្នសនា ជ្ររោះមហាជ្លរៈទាំងឡាយ បានជ្ជ្រជើ សជ្រ ើសជ្ធវើទ្ុត្ិយ-

សង្កាយនា ត្ត្ិ យសង្កាយនា ចងជ្រក្ងធម៌ វ ិន័ យត្ៗមក្ ក្នុងជ្រលជ្ជ្ររយ

ជ្ទ្ៀត្ មានជ្ររោះជ្លរៈ១អងា ជ្្មោះរុ ទ្ធជ្ោសៈ រចនាគមពីរវ ិសុទ្ិម
ធ គា គមពីរ
ក្ង្កខវ ិត្រណីាជ្ដើ ម ជ្ោយអាងជ្ររោះរុទ្ធវចនៈ និងអដឋក្ថា តាមបដិ ភាណ
របស់ជ្ោក្។

ក្នុងបចចុបបននសម័ យជ្នោះ គមពីរក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ ជ្ៅាភាស្នបាលី

ភិ ក្ុស្នមជ្ណរមួ
ខ
យចំនួនមិនអាចជ្មើ លអានបានយល់ជ្សចក្តី
បានសិក្ាភាស្នបាលី អាស្ស័យជ្

ជ្ជ្រ

ោះមិ ន

ត្ុ ជ្នាោះ ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌយល់ជ្

ើញថា

គមពីរក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ ាអដឋក្ថារិ ជ្សស អធិ បាយបំ ភឺជ្ែ សចក្តីបាត្ិជ្មាក្ខ
រាប់ថា ាក្បរណ៍មួ យដ៏ជ្របជ្សើរ ក្នុងផ្សែូវវ ិន័ យ ទាំងជ្សចក្តីក្៏សមរមយលមម
មិ នសជ្ងខបជ្រក្ មិនរិស្នតរជ្រក្ ក្៏

ក្យជ្រចន៍រជ្រងីក្ជ្សចក្តីក្ុងសិ
ន
រខបទ្

ថ្ដលមានក្នុងបាត្ិ ជ្មាក្ខជ្ោយសរវជ្រគប់ ទាំងអងា ទាំងសមុ ោឋនសិរខបទ្។

គមពីរក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ ាស្ននជ្ររោះ

សតតនជ្ររោះរុទ្ធជ្ោស្នចារយ ថ្ដល

ជ្ោក្រចនាក្នុងរលសត្វត្សរ ៍ទ្ី ១០

តនជ្ររោះរុទ្ធសក្រាជ

ក្នុងរលាខាងជ្ជ្ររយតនគមពីរជ្ររោះវ ិសុទ្ិម
ធ គា។

(រ.ស.៩៦០)

គមពីរក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ ាជ្្មោះអដឋក្ថាបាត្ិ ជ្មាក្ខ សជ្រមាប់ ញ
ំ
ុ ង

អនក្សិក្ាឲ្យឆែងនូ វជ្សចក្តីសងស័យ ក្នុងបាត្ិ ជ្មាក្ខបានជ្ោយរិត្។

ឈរជ្លើទ្សសនៈខាងជ្លើជ្នោះ ខញំុខំជ្របឹ ងថ្ជ្របងបក្ថ្ជ្របចាក្បាលីភាស្ន

មក្ាជ្ខមរភាស្ន

ជ្ដើ មបីឲ្យង្កយស្សួលដល់ររសិក្ារបស់ជ្ខមរក្ុ ល-

បុ ត្ទា
ត ំងឡាយ នាបចចុបបននសម័ យជ្នោះ។ ជ្ជ្រ
ជ្ទាោះជ្រត្ូវចិត្តអក្
ន អានក្តី

មិ នជ្រត្ូវក្តី

ខញំុក្៏ចាប់

ើង។ ក្នុងររថ្ជ្របជ្រៀបជ្រៀងជ្សៀវជ្ៅជ្នោះ ខញំុ

បានយក្វ ិនយបក្រណ៍ទាំងឡាយ
 វ ិនយបិដក្
 សមនតបាស្នទ្ិ រ
 វជិ ររុ ទ្ិដ
ធ ីរ

មក្ាជំនួយ

ដូចមានជ្្មោះខាង

អដឋក្ថាជ្ររោះវ ិន័ យ
ដី រជ្ររោះវ ិន័ យ
ដី រជ្ររោះវ ិន័ យ

 ស្នរត្ថទ្ីបនី

 វ ិមត្ិ វ ិជ្នាទ្នី

ដី រជ្ររោះវ ិន័ យ

 វ ិនយត្ថមញ្ូជ ស្នអភិនវដី រ ដី របាត្ិ ជ្មាក្ខ
 បូ រាណដី រ
 វ ិនយសងា

ើយ

ចង់ ឲ្យអនក្រួមស្នសនាបានដឹ ង

អំ រីជ្ររោះវ ិន័ យថ្ដលាប់ ទាក្់ទ្ងនឹងជ្ររោះសងឃ

ជ្ផ្សតើមជ្រៀបជ្រៀងជ្សៀវជ្ៅជ្នោះជ្
ជ្ជ្ររម៖

ត្ុដូជ្ចានោះ សំជ្ណរជ្នោះ

មិនាជ្របមាណសជ្រមាប់ រប
ូ ខញំុជ្

ជ្ោយជ្គ្នលគំនិត្និ ងឧត្តមគត្ិ របស់ខំុញ
រន់ ថ្ត្ចាស់

ោះជ្

ដី របាត្ិ ជ្មាក្ខ

ដឋក្ថា

 វ ិនោលង្ការ

 វ ិនយត្ថស្នរសនទីបនី

 អត្ថជ្ោជនាជ្ររោះវ ិន័ យ

បាលិមុត្ក្
ត វ ិនិ ច័ យ
ឆ

ដី របាលិមុត្តក្វ ិនិច័ យ
ឆ
ដី រវ ិន័ យវ ិនិច័ យ
ឆ

ក្នុងររថ្ជ្របជ្រៀបជ្រៀងជ្សៀវជ្ៅជ្នោះ ខញំុមិនបានជ្អើ ជ្រើ រររី ជ្រាោះ ឬមិន

រី ជ្រាោះង្កយស្នតប់ ឬលំបាក្ស្នតប់ជ្

ើយ ខញំុជ្របាថានថ្ត្នឹ ងឲ្យជ្

ើញជ្សចក្តី

រិ ត្ ក្នុងជ្ររោះរុទ្ធស្នសនាថ្ត្ប៉ាុជ្ណ្ឌណោះ ជ្ទ្ើបខញំុថ្ជ្របជ្រៀបជ្រៀងឲ្យជ្ជ្រចើ ន ជ្ោយ
ជ្រៀបជ្របជ្ោគបាលីថ្ដលាជ្របធានជ្ដើម

ជ្ដើមបីឲ្យបានាភសតតាងដល់
ុ

ចិ ត្គ
ត ំ និត្របស់សិរខរមក្ុលបុ ជ្រត្ទាំងឡាយ
ជ្រៀងជ្រត្ឹមៗថ្ត្នឹ ង
បនតួច

ឯ

ក្យថ្ដលខញំុថ្ជ្របជ្រៀប

ក្យបាលី និ ងជ្រគ្នន់ ថ្ត្អធិបាយសជ្រមួលជ្សចក្តីបនតិច

ជ្ដើមបីឲ្យលមមថ្ត្រួ ក្រុ ទ្ស្ន
ធ
សនិក្ជនផ្សតិត្យក្មក្ាវត្តជ្របត្ិបត្តិ

បានប៉ាុ ជ្ណ្ឌណោះ ជ្ជ្រ

ោះថា បំ ណងរបស់ខំុញ មិនចង់ឲ្យជ្សៀវជ្ៅជ្នោះជ្

ោែត្ឆ្ៃយអំរីចាប់ ជ្ដើ ម
ជំ នាន់រុទ្ធសម័ យ

ជ្ដើមបីរក្ាជ្សចក្តីរិត្ៗ

និងអរ

រលជ្ទ្ៀត្។

ៀែ ង

តាមចាប់ រលរី

នតសម័ យឲ្យតាំងជ្ៅឋិត្ជ្លរជ្ៅក្នុងអនាគត្

ជ្ដើមបីក្ុំឲ្យជ្សៀវជ្ៅជ្នោះសមបូរជ្ោយជ្សចក្តីភាែំងភាែត្់ ខញំុបានជ្របជ្គន

និ ងជូ នជ្ៅជ្ោក្អនក្ជ្របាជញាជ្ជ្រចើនអងា និ ងជ្ជ្រចើ នរូបមាន៖

ជ្ររោះអងា េុខ រប
ុ៉ឹ ស្នស្ត្ស្នតចារយវ ិទ្ាល័យសជ្មតចាសុីមតាថ្ក្វ និង

ជ្ោក្ជ្រគូធមាមចារយ គ ំ អុវ
ី ាជ្ដើម ឲ្យជ្ោក្ជួ យរិ និត្យ និ ងជ្ផ្សទៀងផ្ទទត្់
ថ្ត្ជ្ទាោះបីាោ៉ា ងណ្ឌ ធមមតាក្ិចចររជ្រគប់ ោ៉ាង ថ្ដលជ្គតាក្់ថ្ត្ងជ្ធវើឲ្យ
ជ្ក្ើត្ជ្

ើង

រថ្មងជ្ៅមានររភាែំងភាែត្់ខុសខែោះរីបំណងជ្ដើ មរបស់អនក្ជ្ធវើ

ាធមមតា ជ្ទាោះបីអនក្ជ្ផ្សតើមជ្ធវើយក្ចិ ត្ទ្
ត ុក្ោក្់ក្ុងររជ្នាោះ
ន
មិ នចង់ ឲ្យភាែត្់
ជ្ទ្ ជ្

ើយខំ ជ្របឹងសជ្ងាត្រិ និត្យោ៉ា ងណ្ឌក្៏ ជ្ោយ គង់ ថ្ត្មានភាែត្់ ជ្

ៀែ ង

ោែត្ខែោះរុំ ខាន។ ដូ ជ្ចនោះ ជ្រគប់ ជ្របជ្ោគភាស្នបាលីទាំងអស់ ថ្ដលបាន
បក្ថ្ជ្របជ្

ើយ និងជ្សចក្តីថ្ជ្រប គង់ថ្ត្នឹងមានជ្សចក្តីខុសភាែំងភាែត្់ ឆ្ាំឆង
ា

ាក្់ ារុំ ខាន

ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌសូមជ្របជ្គននូ វជ្របជ្ោគភាស្នបាលី

ជ្សចក្តីថ្ជ្របាជ្ខមរភាស្នថ្ដលខុ សឆ្ាំឆាង

ចំ ជ្

និង

ោះជ្វយាក្រណបណិ ឌ ត្-

ទាំងឡាយ និ ងវ ិនោចារយទាំងឡាយ និ ងខញំុសូមអភ័យជ្ទាសអំ រីសំណ្ឌក្់
អនក្អានទាំងឡាយទ្ុក្ាមុ ន

ជ្បើ មានខុ សឆាងជ្ោយសរទភាស្នបាលីក្ី ត

ភាស្នថ្ខមរក្តី សូមជ្មតាតជួយថ្ក្សជ្រមួលជ្ោយអនុ ជ្ជ្រគ្នោះផ្សងចុ ោះ ជ្ដើ មបីក្ុំឲ្យ
រែយជ្ៅាសទ្ធមប
ម បដិ រប
ូ ។
ទ្ី បំផ្សុត្ជ្នោះ ជ្យើងសូមឧទ្ទិសចំ ថ្ណក្បុណយដ៏ឧត្តមជ្នោះ ជូនចំ ជ្
ជ្ោក្អនក្មានគុ ណទាំងឡាយ

មានមាតាបិ តាាជ្ដើម

ោះ

ជ្ររមទាំងសរវ

សត្វក្ុងសក្លជ្ោក្
ន
និងអនក្សិក្ាទាំងឡាយ, សូមឲ្យអស់ជ្ោក្អនក្
មានគុ ណ ជ្ររមទាំងសរវសត្វទាំងជ្នាោះ បានជ្ស្នយជ្សចក្តីសុខសាប់សល
ា ់
ជ្រគប់ ជ្រលជ្វោ។

ពុ ទ្ធម្ណ្ឌ
តលៃជ្ររ

ម្ហាសេប
ិ បដ្ឋា

វេត ិបម្រោធវ ័ គ

់ទ្ទ្ឹង

សបត្ិ៍ ៣ ជ្ក្ើ ត្ ថ្ខក្ត្តិក្ ឆ្នំមមី ចតាវស័ក្ រ.ស. ២៥៤៦
ជ្រត្ូវនឹ ងតលៃទ្ី ៧ ថ្ខវ ិចឆិរ ឆ្នំ ២០០២
ង
ិ ភាគទ្ើ ២

តលៃរុធ ៦ ជ្ក្ើត្ ថ្ខអសសុជ ឆ្នំមថ្ម បញ្ចស័ក្ រ.ស. ២៥៤៧
ជ្រត្ូវនឹ ងតលៃទ្ី១ ថ្ខត្ុោ ឆ្នំ ២០០៣

ស្នមជ្ណរ សុ ម្ងគបោ បសម្-សុ វណ្ណរេន
័
ស្នមជ្ណរ ច ទបបបញោ សសម្-ច ធ
ទ រើ ៍

អ្នកជួេម្រេួេពិ េ
ិ យ (ភាគ ១-២)
១.

ជ្ររោះធមាមចារយ

ជ្មតាតបាជ្ោ

វត្តនិជ្ជ្រគ្នធវ ័ន ជ្ៅគល់ទ្ទ្ឹង

ទ្ឹ ម

ជ្សឿត្

ថានក្់ ដឹក្នាំជ្ររោះសងឃ

ុំតជ្ររក្លមី ស្សុក្ជ្ក្ៀនស្នវយ ជ្ខត្តក្ណ្ឌ
ា ល

២. ជ្ររោះធមាមចារយ ជ្ស្នភណជ្ត្ថជ្រា ជ្ស្នម សុភារ ជ្ររោះវ ិន័ យធរ ស្សុក្
ុវ ័ន តជ្ររឫសសី

អងាសួល
ន និ ងាជ្ៅអធិ ររ វត្តជ្វ

៣. ជ្ររោះឧជ្ទ្ទស្នចារយ ធមមបាជ្ោ សុខ រុប
ឹ អត្ី ត្ជ្រគូ រុ ទ្ិ ក្
ធ វ ិទ្ាល័យ សជ្មតច
ា សុីម ជ្ខត្តតាថ្ក្វ
៤. ជ្ររោះធមាមចារយ ញណសរជ្ណ្ឌ ជ្
៥. ជ្ររោះធមាមចារយ ឧត្តមបបជ្ញ្ញា
៦. ជ្ររោះធមាមចារយ សីលថាវជ្រា

ឿប បូ រ ជ្ៅអធិ ររ វត្តក្ំថ្ផ្សង

ុន បុ នត

វត្តក្ំថ្ផ្សង បាត្់ ដំបង

ូវ ផ្សលែី អាស្សមគនធក្ុដិ បាត្់ ដំបង

៧. ជ្ររោះធមាមចារយ រក្ខិត្ធជ្មាម ជ្របាក្់ ស្ននត វត្តគល់ទ្ទ្ឹ ង
៨. ជ្ររោះធមាមចារយ ធមមបាជ្ោ ជ្ជ្របម លីម វត្តគល់ទ្ទ្ឹង
៩. ជ្ររោះធមាមចារយ ចនទសុភូជ្តា ចាន់ សុភក្តិ វត្តគល់ទ្ទ្ឹង
១០. ជ្ររោះធមាមចារយ ជ្ាត្ញ្ញាជ្ណ្ឌ ថ្ង៉ា ត្ សុផ្ទន អត្ីត្ជ្រគូមធយមសិក្ា
១១. ស្នមជ្ណរ អគាធីជ្រា គង់ សុមិត្ត វត្តគល់ទ្ទ្ឹ ង
១២. ឧបាសក្ គ្នំ អុី វ វ ិនោចារយ ជ្ខត្តបាត្់ ដំបង

អ្នកជួេខ្វ
១. ជ្ររោះធមាមចារយ

់ខ្វវេបរៀបចំបសៀវបៅ
ុន-បុ នត

២. ស្នមជ្ណរ អគាធីជ្រា គង់ -សុមិត្ត អនក្វយក្ុំ រយូទ្័រ និ ងថ្ក្អក្សរ
៣. ជ្ោក្ជ្រគូ ថ្ញម-សុខជ្

ង អនក្វយក្ុំរយូទ្័ រ

៤. ឧបាសិរ ជ្ៅ-សុខអុី (មាចស់ស្ននតដជ្រឿង ភនំទាបាងជ្ៅម)
៥. ឧបាសិរ

ុង-ជ្ចង

អ្ ុ បាទ្នាកថា (ភាគ ១-២)
ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌភិ ក្ុខ ធម្ម

បោ សុ ខ្ រុប
ឹ អត្ីត្ស្នស្ត្ស្នតចារយ តន

រុ ទ្ិក្
ធ វ ិទ្ាល័យសជ្មតច ា សុីម ភូមិភាគ តាថ្ក្វ។
ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌ បានរិនិត្យ និ ងថ្ក្សំរល
ួ រួចជ្

ើយ ជ្

ើញថា ចាប់

ជ្នោះ មានជ្របជ្ោជន៍ ដល់ក្ុលបុត្ត ឬសិរខរម អនក្ជ្របាថានជ្ដើមបីសិក្ា
ជ្រទ្ជ្រទ្ង់ ជ្ររោះរុទ្ធស្នសនាជ្ោយជ្ជ្រចើន លវីត្បិត្រុំ សូវសុជ្រក្ិត្ជ្ោយបជ្ចចក្ជ្ទ្ស
ក្៏ គង់ ជ្រគ្នន់ ជ្បើ ាងគ្នមនថ្ដរ។
រាជធានី ភំជ្ន រញ, វត្តឧណ្ឌណជ្ោម ក្ុដិ២៩
តលៃទ្ី ២៣ ថ្ខ ០១ ឆ្នំ២០០៣
ភិ ក្ុខ ធម្ម

បោ សុ ខ្-រុប
ឹ

អារម្ភក្ថា
ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌ ខញំុបាទ្បានទ្ទ្ួ លនូ វអត្ថបទ្ក្ង្កខវ ិត្រណីថ្ជ្រប ភាគទ្ី ៣-៤

អំ រីស្នមជ្ណរ ជ្សម សុវណណ រ ័ត្ន និងស្នមជ្ណរ ថ្សម ចនទធីរ ៍។ ថ្ដលជ្ររោះ
អងាជ្របគល់ជូនរុ ទ្ធស្នសនបណិ ឌ ត្យ អត្ថបទ្ថ្ជ្របជ្នោះ ជ្រក្ុមជំ នុំជ្ររោះតជ្រត្បិដក្
បានរិនិត្យជ្ផ្សទៀងផ្ទទត្់ ជ្

ើយ។ ជ្

ើញថាជ្រត្ឹ មជ្រត្ូវលអជ្រគប់អជ្នែើ ដូ ចា៖

ក្- ររបក្ថ្ជ្របមានដំ ជ្ណើរជ្របជ្ោគបានលអ យក្ជ្សចក្តីង្កយស្នតប់

បាន រត្់វ ិភត្តិជ្ចញខែោះ ជ្ដើមបីសជ្រមួលដល់ភាស្នថ្ខមរ។

ខ- ររសរជ្សរអក្ខរាវ ិរុទ្ធ ាភាស្នថ្ខមរក្៏ បានលអ មិ នសូវខុ សចាក្រី

អក្ខរជ្រក្មជ្

ើយ។ ប៉ាុ ថ្នតជ្ទាោះបី បានរិ និត្យ

ត្
ម ់ ចត្់ ោ៉ាងជ្នោះជ្

ើយក្៏ជ្ោយ ក្៏

គង់ មានររខុ សឆាងខែោះមិនខាន ជ្បើ មានខុ សទាស់ជ្រត្ង់ណ្ឌ ក្៏ សូមអភ័ យ
ជ្ទាសអំ រីសំណ្ឌក្់អក្
ន ជ្របាជញទាំងឡាយ ជ្ជ្រ

ោះររជ្ធវើអីម
វ ួ យ រថ្មងខុ សខែោះ

ជ្រត្ូវខែោះាធមមតា ជ្សចក្តីខុសមានជ្ជ្រចើ នជ្របររ គឺខុសជ្ោយភាន់ ជ្រច
ខុ សជ្ោយជ្របថ្
រិ និត្យសរវជ្រគប់ជ្

ំក្៏មាន

សជ្ធវសមិ នបានរិនិត្យឲ្យសរវជ្រគប់ក្៏មាន ខុ សជ្ោយបាន
ើយ ថ្ត្យល់មិនដល់ក្៏មាន។

ជ្សចក្តីខុសទាំងអស់ជ្នោះ សូមជ្ររោះជ្ត្ជគុ ណ និងអស់ជ្ោក្អនក្អាន
ជួ យថ្ក្ត្ជ្រមូវ ជ្ដើ មបីឲ្យជ្ររោះរុ ទ្ធស្នសនារបស់ជ្ររោះជិ នស្សី ្នជ្ៅរន់ ភារ
រុងជ្រឿង។
មា៉ា ងជ្ទ្ៀត្

ររថ្ជ្របជ្សៀវជ្ៅក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ

មានស្នរជ្របជ្ោជន៍

ដល់អនក្សិក្ាទ្ួ ជ្ៅ និងជួ យដល់ជ្រគូក្ុងររបជ្ជ្រងៀន។
ន
ជ្សៀវជ្ៅជ្នោះ នឹ ង
បានាជ្របទ្ីបបំភឺ ដ
ែ ល់ស្នធុ ជនទាំងឡាយ
ឲ្យបានជ្ជ្រៅជ្រជោះ

ជ្ជ្រ

អនក្មានបំ ណងក្នុងររសិក្ា

ោះជ្ធវើឲ្យជ្យើងអាចឆែងនូ វជ្សចក្តីសងស័យ

ជ្្មោះជ្សៀវជ្ៅថា ក្ង្កខវ ិត្រណី ថ្មន។

ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌ សូមថ្លែងនូ វអំ ណរគុ ណ ចំ ជ្

សមនឹ ង

ោះជ្ររោះគុណមាចស់ ជ្សម

សុវណណ រ ័ត្ន និ ងជ្ររោះគុ ណមាចស់ ថ្សម ចនទធីរ ៍ ថ្ដលជ្ររោះអងាបានខិត្ខំថ្ជ្រប

ជ្សៀវជ្ៅជ្នោះជ្

ើង ជ្

ើយសងឃឹមថា ក្នុងតលៃអនាគត្ ជ្ររោះអងានឹងបានាអនក្

ជួ យជ្លើក្សទយជ្ររោះរុ
ទ្ស្ន
ធ សនាត្ជ្រៀងជ្ៅ។
ួ

ភនំជ្រញ តលៃទ្ី ០៦ ថ្ខធនូ ឆ្នំ ២០០៣
នាយក្រុទ្ធស្នសនបណិ ឌ ត្យ
ងួ ន វ៉ា ន់ ចនធី

ពាក្យពណ៌នា
ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌ ធម្ម

បោ សុ ខ្ រុប
ធ ឹ អត្ីត្ាស្នស្ត្ស្នតចារយតនរុ ទ្ិក្

វ ិទ្ាល័យសជ្មតច ា សុីម ភូ មិភាគតាថ្ក្វ បចចុបបននបជ្ជ្រងៀនភាស្នបាលីជ្ៅ
ស្នោរុទ្ិ ក្
ធ គរុជ្រសលយជ្ររោះវ ិន័ យធរ បទ្ព វងស វត្តឧណ្ឌណជ្ោម។

ក្នុងរររួមចំ ថ្ណក្ក្ស្នងជ្របជ្ទ្សក្មពុា ខាងវ ិស័យវបបធម៌ និងអក្សរ

ស្នស្ត្សា
ត ត្ិ ឲ្យបានរ ីក្ចំ ជ្រ ើនលូត្ោស់ និងជ្លើក្សទយជ្ររោះរុ
ទ្ធស្នសនាឲ្យ
ួ

បានរុងជ្រឿងាភិ ជ្យាភារ រុ ទ្ស្ន
ធ សនិក្ជ្រគប់ រប
ូ មិនថ្មនជ្រត្ឹមថ្ត្ជ្ចោះជ្ធវើបុណយ
ឲ្យទាន

រក្ាសីល

និងចជ្ជ្រមើ នជ្មតាតភាវនាប៉ាុ ជ្ណ្ឌណោះជ្ទ្

ថ្ត្ក្៏ជ្ៅមានររ

សិក្ាជ្របត្ិ បត្តិ និងររផ្សសរវផ្សាយធម៌ វ ិន័ យតាមរយៈអក្សរស្នស្ត្សស្ន
ត សនា
ផ្សងថ្ដរ។
ជ្ររោះរុ ទ្ធស្នសនាជ្ៅក្មពុាមុ នសង្គ្ង្កាម មានរររ ីក្ចជ្ជ្រមើនលូត្ោស់

ជ្រគប់ វ ិស័យ ារិជ្សសវ ិស័យធនធានមនុ សស ជ្យើងមានអនក្ជ្របាជញ ក្វ ីនិរនធ
ថ្ដលាជ្វយាក្រណបណិ ឌ ត្ោ៉ា ងជ្ជ្រចើ ន ជ្ោក្ជ្ចោះសរជ្សរររយបាលី ររយ
ថ្ខមរ អក្សរសិលប៍ តាមថ្បបជ្ររោះរុ ទ្ធស្នសនា ទាំងបាលី ទាំងថ្ជ្របាថ្ខមរ និង
សរជ្សរចងជ្រក្ងគមពីរក្បួនចាប់ ាជ្ជ្រចើនជ្ទ្ៀត្ មានធមមបទ្ដឋក្ថា មងាលត្ថទ្ី បនី

វ ិសុទ្ិម
ធ គា សមនតបាស្នទ្ិ រ និងក្ង្កខវ ិត្រណីាជ្ដើម។ ថ្ត្គួ រឲ្យ

ជ្ស្នក្ស្នតយណ្ឌស់ គមពីរក្បួនចាប់ ទាំងអស់ជ្នោះ មិ នទាន់បានបក្ថ្ជ្របា

ជ្ខមរភាស្ន (ភាស្នថ្ខមរ) ឲ្យបានចប់ សរវជ្រគប់ ផ្សង ស្ស្នប់ ថ្ត្ជ្របជ្ទ្សក្មពុា
បានជ្របឈមមុខនឹងឧបសគាដ៏ធំចមបងមួ យ គឺ សង្គ្ង្កាមជ្របល័យរូជស្នសន៍

បានចូ លមក្បំផ្សិ ច
ែ បំ ផ្ទែញរប់ សមាែប់ជ្វយាក្រណបណិ ឌ ត្ថ្ខមរ និងបានដុ ត្
បំ ផ្ទែញគមពីរក្បួនចាប់ជ្ររោះរុ ទ្ធស្នសនាជ្សទើរគ្នមនសល់។
បចចុបបនន

ត្ួ ចណ្ឌស់

អនក្ជ្របាជញថ្ផ្សនក្ជ្ររោះរុទ្ធស្នសនាសល់ជ្ៅមានជ្របមាណត្ិ ច

ជ្

ើយសុទ្ថ្ធ ត្មានវ ័យចាស់ជរាជ្រជុលណ្ឌស់ជ្ៅជ្

ប៉ាុ ថ្នតជ្ទាោះបី ាជ្ោក្មានរាងរយជ្រទ្ុឌជ្ជ្រទាមោ៉ា ងណ្ឌក្តី

ើយផ្សង។

ក្៏ ខិត្ខំ យក្ចិ ត្ត

ទ្ុ ក្ោក្់បង្កាត្់បជ្ជ្រងៀនដល់សមណសិសស និ ងសមណនិ សសិត្ថ្ខមរ ជ្ៅតាម
ស្នោរុទ្ិ ក្
ធ នានា និងតាមវត្តអារាមមួ យចំ នួនជ្ទ្ៀត្ជ្ោយឥត្សំតចក្មាែំង
ជ្

ើយ។

ចំ ថ្ណក្ជ្ររោះសងឃថ្ដលាក្ុ លបុ ត្ដ
ត ៏ ជ្ឆនើមាជ្ជ្រចើ នជ្ររោះអងាជ្ទ្ៀត្

បានសមៃំខួនសិ
ែ
ក្ា និ ងជ្រទ្ជ្រទ្ង់ធុរៈក្នុងជ្ររោះរុទ្ធស្នសនា តាមអាស្សមនានា

មានអាស្សមនិ ជ្ជ្រគ្នធវ ័នាជ្ដើម អងាខែោះរន់គមពីរស្នវធាយ ទ្ជ្នទញ ចង្គ្ងម
ា
ជ្ៅមក្ៗ អងាខែោះគង់ សិក្ាផ្ទទល់ដី ក្នុងទ្ីចំជ្

ោះមុ ខជ្រគូអាចារយ អងាខែោះសរជ្សរ

ចងជ្រក្ងគមពីរក្បួនចាប់ ជ្ផ្សសងៗ ជ្មើ លជ្ៅគួរឲ្យជ្រជោះថាែរន់ជ្រក្ណ្ឌស់ ជ្
សក្ាិសមាថ្ស្សបុ ណយដ៏ជ្របជ្សើរ

និងាទ្ី សរារៈដ៏ ខង
ព ់ ខពស់

ើយ

របស់រុទ្ធ-

ស្នសនិ ក្ជ្ទ្ៀត្ផ្សង។

ាក្់ ថ្សតង គមពីរក្ង្កខវ ិត្រណី ាជ្ខមរភាស្នភាគទ្ី២ ជ្ក្ើ ត្ជ្ោយស្នន

ជ្ររោះ

សតរបស់ស្នមជ្ណរ ជ្សម សុវណណ រ ័ត្ន និងស្នមជ្ណរ ថ្សម ចនទធីរ ៍

ថ្ដលាក្ុ លបុត្តដ៏ជ្ក្មងខចី គង់ជ្ៅក្នុងអាស្សមនិ ជ្ជ្រគ្នធវ ័ន។ ភាគទ្ី១ ជ្ោក្
បានជ្ចញផ្សាយាធមមទានមតងរួចមក្ជ្
បានបនតរ

ើយ

ថ្ត្ក្ិចចជ្របឹ ងថ្ជ្របងរបស់ជ្ោក្

ូត្សជ្ជ្រមចភាគទ្ី ២ជ្នោះជ្ទ្ៀត្។ ជ្ជ្ររយរី ចងជ្រក្ងរួចជ្

ើយ ជ្ោក្

ក្៏ បានយក្សំជ្ៅជ្ដើមមក្ឲ្យខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌជួ យជ្រត្ួត្រិ និត្យ ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌ ក្៏
ខិ ត្ខំ រិនិត្យជ្ផ្សទៀងផ្ទទត្់ និងថ្ក្ត្ជ្រមូវចំជ្
ជ្នោះ រិ ជ្សសក្ំ

ោះក្ងវោះខាត្ជ្ផ្សសងៗ ជ្ៅក្នុងជ្សៀវជ្ៅ

ុសឆាង ោែជ្របជ្ោគ និងអក្ខរាវ ិរុទ្ទា
ធ ំងជ្ខមរភាស្ន ថ្ដល

ជ្ោក្សរជ្សរចងជ្រក្ងជ្

ើង ទាំងមគធភាស្ន (ភាស្នបាលី) ភាគទ្ី ១ ដល់

ភាគទ្ី ៤ តាមចាប់ថ្ដលខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌបានជ្របមូ លទ្ុ ក្ជ្ជ្ររយសង្គ្ង្កាម។ ប៉ាុ ថ្នត
ជ្ទាោះោ៉ា ងណ្ឌក្៏ជ្ោយ ក្៏គង់ មានក្ំ

ុសឆាងខែោះៗរុំខាន លវីដបិត្ស្ននតដជ្នោះ

រុំ សូវលអប៉ាុនាមន ក្៏ អាចចាត្់ ទ្ុក្ថាាជ្គ្នលចាប់ ដ៏ជ្របជ្សើរ សជ្រមាប់បរវជិត្
រុ ទ្ធស្នសនាជ្របត្ិ បត្តិត្ជ្ៅ។
ខែឹមស្នរតនជ្សៀវជ្ៅជ្នោះអាចជ្ចញផ្សាយាធមមទានបាន

ជ្

ើយរិ ត្

ាសមតាមបំ ណងរបស់អក្
ន ជ្របាជញទាំងឡាយ ថ្ដលបានបាត្់បង់ជីវ ិត្ និង

ចូ លទ្ិ វងាត្ជ្ៅក្នុងសម័ យសង្គ្ង្កាមផ្សង
ជ្របត្ិ បត្តិផ្សង។

និ ងមានជ្របជ្ោជន៍ដល់អក្
ន សិក្ា

និ ោយដល់ចំណុចជ្នោះ

ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌនឹក្ជ្

ើញដល់ជ្រគ្ន

ថ្ដលខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌ បានជួបាមួ យសមណសិសស សមណនិ សសិត្ ស្នស្ត្ស្នត

ចារយ ជ្ៅតាមរុទ្ិក្
ធ សិក្ា វត្តអារាម និងតាមអាស្សមាជ្ជ្រចើ ន ជ្ោក្បាន
និ ោយាមួ យខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌថា

ជ្ោក្ចង់ បានគមពីរក្ង្កខវ ិត្រណី

ថ្ជ្របា

ជ្ខមរភាស្ន ជ្ដើមបីសិក្ាស្ស្នវជ្រាវ ប៉ាុ ថ្នតមិនដឹ ងជ្ោក្ជ្ៅរក្ទ្ីណ្ឌ ស្នស្ត្ស្នត

ចារយខែោះ និ ោយថាជ្រឿងររបជ្ជ្រងៀនក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះ មិ នថ្មនាររង្កយជ្ទ្
ជ្បើ ទាល់ជ្របជ្ោគជ្យើងអាចស្ស្នវជ្រាវរក្បាន
អាចរក្បានជ្

ើយ

ជ្ជ្រ

ថ្ត្ជ្បើ ទាល់សរទ

ោះជ្របជ្ទ្សថ្ខមរជ្យើងតាំងរី ជ្ដើមមក្

រិ ត្ាមិន

រុំ ទាន់ បានជ្ធវើ

បទានុ ជ្រក្មក្ង្កខវ ិត្រណីជ្នោះជ្ទ្ សមណសិសសអងាខែោះ ជ្សនើរសុំឲ្យខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌ

សរជ្សរជ្បាោះរុ មពារជ្បៀបថ្ជ្របជ្ោត្ជ្របជ្ោគ និងថ្ជ្របជ្រៀងជ្សចក្តីាជ្ខមរភាស្ន ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌ បានជ្ឆែើយត្បជ្ៅវ ិញថា បំណងជ្នោះ គឺាបំ ណង
របស់ខំុជ្រញ រោះក្រុណ្ឌ មានយូរោរណ្ឌស់មក្ជ្
ជ្ររោះសងឃថ្ខមរជ្យើងជ្ៅតាមអាស្សមាជ្ជ្រចើន

ើយ ប៉ាុ ថ្នតបចចុបបននជ្នោះ មាន

រិ ជ្សសអាស្សមនិ ជ្ជ្រគ្នធវ ័ន

ជ្ោក្ក្ំ រុងនាំគ្ននចាត្់ ថ្ចងជ្ធវើជ្សៀវជ្ៅជ្នោះ មិ នយូរប៉ាុនាមនជ្ទ្ និងបានជ្ចញ
ផ្សាយជ្

ើយ។ ឮខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌជ្ឆែើយត្បដូជ្ចនោះ ជ្ររោះអងាមានជ្ររោះទ្័ យ រ ីក្រាយ

ផ្សាងអញ្ជលីជ្របណមយជ្

ើង

ជ្របជ្គនដល់ជ្ោក្ផ្សង។

សូមឲ្យខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌជួយចាត្់ ថ្ចងជ្សៀវជ្ៅជ្នោះ

ឈរជ្លើទ្សសនៈខាងជ្លើជ្នោះ ខញំុជ្ររោះក្រុណ្ឌយល់ថា ជ្សៀវជ្ៅដ៏ ក្ជ្រម

រក្បានជ្នោះ រិ ត្ាអាហារដ៏ រិជ្សស (ធាមហារ) អាចជួ យបំ បាត្់ជ្សចក្តី
ជ្ស្សក្ោែន

និងាជ្របទ្ីបសជ្រមាប់ ជ្ជ្រទាលបំភឺ ែ

(ធម្មបបទ្បើ

សិក្ាក្នុងរុទ្ធស្នសនមណឌលោ៉ា ងមានជ្របសិទ្ិ ភា
ធ រខពស់ផ្សង
ចូ លរួមចំ ថ្ណក្ក្នុងររអភិវឌឍន៍

ធនធានមនុ សសក្នុងក្មពុជរដឋ

)

ដល់អក្
ន
និងាររ
និងជ្លើក្

សទយអក្សរស្នស្ត្
សស្ន
ត សនា អក្សរស្នស្ត្សា
ត ត្ិ ឲ្យបានចំ ជ្រ ើនលូត្ោស់ ា
ួ
ភិ ជ្យាភារ

ជ្ររមទាំងជ្លើក្សទយជ្ររោះរុ
ទ្ធស្នសនាឲ្យបានរុងជ្រឿងសថិត្ជ្សថរ
ួ

អស់រលដ៏ យូរផ្សង។

(វ ិនជ្ោ នាម រុទ្ធស្នសនសស អាយុ វ ិនជ្យ ឋិជ្ត្ ស្នសនំ ឋិត្ំ)
ភនំជ្រញ វត្តឧណ្ឌណជ្ោម ក្ុដិជ្លខ ២៩
តលៃអង្ការ ១ជ្ក្ើត្ ថ្ខស្ស្នរណ៍ ឆ្នំមថ្ម បញ្ចស័ក្ រ.ស.២៥៤៧
ជ្រត្ូវនឹ ងតលៃទ្ី២៩ ថ្ខក្ក្ាោ គ.ស.២០០៣
ភិកុ ខ ធម្ម

បោ សុ ខ្ រុប
ឹ

អនក្ថ្ក្អក្ារាវិរ ុទ្ធ ន្ិងេម្ម្ួលសេចក្តី (ភាគ ៣-៤)
១-ជ្ររោះអងាជ្រគូ ឧបទ្ទសាចារយ បោេ េិប និ ងាវ ិន័ យធរស្សុក្មងាលបូ រ ី
២- ឧបទ្ទសាចារយ ធម្ម

បោ សុ ខ្ រុ ប
ធ
ឹ អត្ីត្ស្នស្ត្ស្នតចារយតនរុទ្ិក្

វ ិទ្ាល័យសជ្មតច ា សុីម ភូ មិភាគតាថ្ក្វ
៣-

ម្រពោះម្ហា

ឡាក់

សុ ភ័ក្តកត

ស្នស្ត្ស្នតចារយរុទ្ិ ក្
ធ វ ិទ្ាល័យ

ជ្ររោះសុរាជ្រមឹត្ និងាសមណនិ សសិត្ រុទ្ិ ក្
ធ សក្លវ ិទ្ាល័យ ជ្ររោះសី

នុរាជ

ជំ នាន់ទ្ី១
៤- ម្រពោះម្ហា សូរ សារទ្ធ
ធ
ិ ិ៍ (ស្នសនបណិ ឌ ត្) ស្នស្ត្ស្នតចារយរុទ្ិ ក្

វ ិទ្ាល័យជ្ររោះសុរាជ្រមឹ ត្
សី

និ ងាសមណនិ សសិត្រុទ្ិក្
ធ សក្លវ ិទ្ាល័យជ្ររោះ

នុ រាជ ជំ នាន់ទ្ី១
៥- ស្នមជ្ណរ សុ បម្ធបបបញោ អ្ូ

មហាវ ិទ្ាល័យជ្ររោះសី

សំ អ្ុ

សមណសិសសរុទ្ិ ក្
ធ

នុរាជ ជំ នាន់ ទ្ី៧

៦- ជ្ររោះធមាមចារយ ឧេតម្បបញោ ហុ

បុ ហហ

៧- ជ្ររោះធមាមចារយ ញាណ្សរបោ ប

ឿប បូរ ជ្ៅអធិ ររវត្តក្ំថ្ផ្សង

៨- ជ្ររោះជ្រគូធមមរងសី ទ្កខ បណ្ឌិេ េឹម្ ម្រសុ ើម្ ជ្ៅអធិររ ឧជ្ទ្ទស្នចារយ

រុ ទ្ិក្
ធ បឋមសិក្ាវត្តចំររអណូត ង ស្សុក្ចំ ររជ្លើ ជ្ខត្តក្ំរង់ ចាម
៩- ជ្ររោះធមាមចារយ វជិរបបបញោ គូ សុ ភាព
១០- ជ្ររោះធមាមចារយ ឥក្ត ទិេសំ វបោ េិ

១១- វ ិនោចារយ អ្គគធើបោ គង់ សុ ម្ិេត

សារម្
ឹ

១២- ឧជ្ទ្ទស្នចារយ ធាម បនាទ សួង បសឿ
១៣- ម្រពោះធាមចារយ ស តកាបោ ថូ ចា ់
១៤- ម្រពោះធាមចារយ បហឿ
១៥- ភិ ក្ុខ បម្ឿ

បុ បធឿ

ើ

សាម្ុ េ សមណសិសសរុ ទ្ិក្
ធ វ ិទ្ាល័យ

១៦- ភិ ក្ុខ ធម្មធបើ ោ ហា
១៧- ស្នមជ្ណរ េុ ើ ឆុ

ហវ សមណសិសសរុទ្ិ ក្
ធ វ ិទ្ាល័យ

ធ វ ិទ្ាល័យ
ើ សមណសិសសរុ ទ្ិក្

១៨- ជ្ោក្ជ្រគូ ធាមចារយ ោំ អ្ុ ើវ

១៩- ឧបទ្ទសាចារយ កឹេ សម្រពក អត្ី ត្សមណសិសសរុ ទ្ិក្
ធ វ ិទ្ាល័យ
២០- ជ្ោក្ វ៉ា

ចា ់ សាសរ

ជ្រក្ុមជំនុំជ្ររោះតជ្រត្បិដក្វ ិទ្ាស្នថនរុ ទ្-ធ

ស្នសនបណិ ឌ ត្យ
អនក្ជួយខវលខ្វ
់ វ យ
១- ជ្ររោះអងាជ្រគូ មនសិរជ្រា សូ ឈិន
២- ជ្ររោះធមាមចារយ ឧត្តមបជ្ញ្ញា

ុន បុ នត

៣- ជ្ររោះធមាមចារយ ញណសរជ្ណ្ឌ ជ្
៤- ភិក្ុខ អមជ្រា

ុន ជ្ប៉ា ង

ឿប បូ រ

ុិន (New Zealand)

៥- ភិក្ុខ ញណសរជ្ណ្ឌ មុំ ោ៉ា រាំង

៦- ជ្ររោះធមាមចារយ អគាបណិ ឌ ជ្តា យង់ សុផ្ទត្
៧- ជ្ររោះអងា គុ ត្តទាវជ្រា ណ្ឌក្់

ុន (Paris)

៨- ជ្ោក្ជ្រគូ បណិ ឌ ត្ធមាមចារយ ជ្អឿ ជ្ៅ (U.S.A)

ព្ពះពុទ្ធមោសៈ
មហាអដ្ ឋកថាចារយ
ររះរុទ្ធដោសៈរែសូតដៅកំឡុងសតវតសរ៍ទ្ី១០ នៃរុទ្ធសករាជ ឬទ្ី
៥ នៃររិសតសករាជ ដៅដោសរាម ជិតរុទ្ធរយា កនុងជមពូទ្វីែ កនុងរតកូល
រាហ្ម ណមហាសាល ។ ែិតានាមដកសិ រាហ្ម ណ៍ជាែុដរាហ្ិ តនៃររះរាជា
ៃិងដកសិ ៃីរាហ្ម ណីជាររះមាតា។ ដោកបាៃដរៀៃដចះចែ់ ៃិងសាាត់ ជនា
ំ ញ
កនុងរមពីរនរតដវទ្រែស់ រក
ួ រាហ្ម ណ៍តាំងរីររះជៃម ៧ ឆ្នំ ប្ែលដ្វើឲ្យររះរាជា
ៃិងរួករាហ្ម ណ៍ទំងឡាយរសឡាញ់ ដារររាែ់ អាៃ ៃិងដោតប្រកងចំដណះ
វិជាាែ៏មហាសាលរែស់ ដោក។
រុទ្ធដោសៈ បាៃែៃសល់ទ្ុកៃូវសានររហ្សតកនុងអកសរសិ លប៍ឥណ្ឌ
ា ជា
អន កចាស់ ោស់ ដវយាករណសាស្តសតកនុងរមពីរបាណិៃី។ មុៃៃឹងដោកចូលមក
កនុងររះរុទ្ធសាសនា ដោកបាៃរែតិែតតិតាមលទ្ធិែតញ្ាល,ី ដចះដយារៈ ៃិង
សមា្ិអែ់ រច
ំ ិតតតាមរដែៀែរួកសកយៈផងប្ែរ។

ដោយដហ្តុប្តៃិសស័យជា

អន កសិ កា ៃិងមិៃដចះប្អែតដោយមៃត, រុទ្ធដោស បាៃជួែរបារស័ យៃឹងររះ
មហាដេរៈ ដរវតៈ សាកសួរដែញដោលអំរីរមពីរនរតដវទ្ ៃិងរមពីរឥតិហាសៈ
ៃឹងររះដេរៈ ដោយរីករាយ។ ប្តរុទ្ធដោស មិៃអាចយល់ៃវូ អតថៃ័យដៅរា
ប្ែលររះដរវតដតថរបាៃសួ រ ៃិងសប្មតងអំរីចិតតយមកៈ កនុងររះអភិ្មមែិែក
ប្ែលដោកដលើក កុសលចិតត ២១ អកុសលចិតត ២០ វិបាកចិតត ៣៦ ៃិងកិរយា
ិ
ចិតត ២០ មកែង្ហាញ សឹ ងដ្វើឲ្យរុទ្ធដោសមាណរដរញចិតត ៃិងសុំសិកា។
ររះដេរៈបាៃមាៃដេរែីោថា ចូរអន កែួសសិ ៃ ដទ្ើែអាចសិ ការុទ្ធវចៃៈដៃះបាៃ។ មាណរអងវរសុំឪរុកមាតយដែើមបីែួសរតឹមប្តដរៀៃមៃតែុដណ្ឌ
ណ ះ
ែល់ចែ់

ៃឹងសឹ កមកជាររហ្សថ វញ
ិ
។ ដោកបាៃែួសជាសាមដណរកនុង

សំណ្ឌក់ ររះដេរៈ នាមហាដា្ិវហា
ិ រ រុទ្ធរយា ដរៀៃយកតចែញ្ចកកមមោាៃ
ៃិងសិ ការមពីរររះនរតែិែកទំងអស់ ដោយោលមិៃយូ រ។

លុះបាៃែួស ៃិងសិ ការរះអភិ្មមមក ដទ្ើែដោកែឹងថា ចំដណះ
វិជាាប្ែលដោកខំរែឹងដែើររែោសថាអសាចរយកៃលងមក រឺមិៃមាៃរែដយាជៃ៍
ដឡើយ

ដហ្ើ យដែើមបីែញ្ជាក់ ៃវូ ចំដណះែឹងេមដី ៃះ

ដទ្ើែដោកសរដសររមពី រ

មួយ ដៅថា ញាមោទ្័យ ប្ែលមាៃៃ័យថា "ោររះដឡើងេមនី ៃចំដណះ
ែឹង" ៃិងរមពីរអែាសាលិៃី អែាកថានៃរមពីរ្មមសងគណី ។
កនុងដរលចាែ់ ដផតម
ើ សរដសររមពីរែរិតតែក
ា ថា ដែើមបីអ្ិែាយៃូវររះ
ែរិតតកនុងររះនរតែិែក

ររះដរវតដតថរជាឧែជាយ៍ បាៃមាៃដេរែីោដៅៃឹង

ដោកថា៖
"បាលិមតតំ ឥធាៃីតំ

ៃតថិ អែាកថា ឥ្

តថាចារិយវាទ ច

ភិៃរន បា
ូ ៃ វិជដា រ

សី ហ្ឡែាកថា សុទធ

មហ្ិ ដៃាៃ មតិមតា

សងគត
ី ិតតយំ អារូឡាំ

សមាមសមពុទ្ធដទ្សិ តំ

សារីែុតាតទ្ិរីតញ្ច

កថាមរគំ សដមកខិយ

កតា សី ហ្ឡភាសាយ

សី ហ្ដឡសុ ែវតតតិ

តំ តតថ រនាតវ សុតាវ តវ ំ

មារធាៃំ ៃិរត
ុ តិយា

ែរិវដតតហ្ិ សា ដហាតិ

សរវដោោហ្ិ តាវហា" ។

។
។
។

កនុងជមពូទ្វីែដៃះ មាៃប្តររះបាលីែិែកែុដណ្ឌ
ណ ះ ប្ែលររះដេរៈទំង
ឡាយចងចាំទ្ុកដហ្ើ យ កនុងទ្ីដៃះ មិៃមាៃររះអែាកថា ទំងអាចរិយវាទ្ ប្ែល
ដផសងរីដេរវាទ្ក៏មិៃមាៃែូចាន។
សី ហ្ឡែាកថា ដៅែរិសុទ្ធ ររះមហ្ិ ៃដា តថរបាៃសប្មតងតាមោរដចះ
ែឹងរែស់ ខលួៃ ចងរកងទ្ុកជាភាសាសី ហ្ឡៈ នាំដៅដោះសី ហ្ឡៈ ជាបាលី
ប្ែលបាៃដឡើងោៃ់ សង្ហគយនាទំងែីរា ប្ែលររះសមាមសមពុទ្ធសប្មតងដហ្ើ យ
ប្ែលររះដេរៈទំងឡាយមាៃររះសារីែុរតជាដែើមចងចាំទ្ុកដហ្ើ យ
រតឹមរតវូ តាមកបួៃនៃោរដាល ។

រិៃិតយ

(ប្ៃ! រុទ្ធដោសៈ) ដោកចូរដៅដោះសី ហ្ឡៈដនាះ ដរៀៃយក ដហ្ើ យ
ែកប្រែសី ហ្ឡែាកថាដនាះ មកតាមកបួៃៃិរត
ុ តិសាស្តសតនៃភាសាមរ្ៈវិញ ររះ
អែាកថាដនាះៃឹងនាំមកៃូវរែដយាជៃ៍ែល់សតវដោកទំងអស់ បាៃ។
ដោយោរដរញចិតតៃឹងដេរែីោរែស់ ររះឧែជាយ៍

រុទ្ធដោសបាៃ

ដ្វើែដំ ណើររីឥណ្ឌ
ា ខាងដជើង មកោៃ់ ឥណ្ឌ
ា ខាងតបូង ដហ្ើ យសានក់ ដៅកនុងរកុង
ទំងឡាយមាៃទ្ីរកង
ុ កញ្ាីជាដែើម រែស់ រាជាណ្ឌចរកកូឡា ។ មាៃររះដេរៈ
មួយររះអងគដរញចិតតៃឹងដទ្រដោសលយរែស់ ររះរុទ្ធដោសៈ

ៃិងតាមដៅ

ដោះលង្ហាជាមួយប្ែរ មាៃររះនាមថា ដជាតិបាលដតថរ។
រួកដោកបាៃជួែររះរុទ្ធទ្តតដតថរ ដៅតាមផលូវរតឡែ់ រីដោះសី ហ្ឡៈ
ដហ្ើ យបាៃទ្ទ្ួលៃូវសាលបាោ ៃិងាកយប្ណនាំជារែដយាជៃ៍អំរីររះដេរផង។
ដោកបាៃដៅថាវយែងគរំ រះសងឃបាលមហាដេរៈ

អន កររែ់ ររងមហាវិហារ

នាអៃុរា្ែុរៈ ទ្ូលរែដរៃៃូវែំដណើរប្ែលដោកៃិមៃតមក ោៃ់ ដោះលង្ហា
ដែើមបីចមលងរមពីរររះអែាកថា ។
ដៅកនុងមហាែធាៃសាោ ររះសងឃបាលដតថរបាៃដ្វើរិដសា្ៃ៍ែល់
ចំដណះែឹងរែស់ ដោក

ដោយបាៃដលើកយកររះាថាមួយកនុងរមពីរសំយុតត

ៃិោយ មាៃជាអាទ្ិ៍ថា សី លេ បតិ ដ្ឋាយ នលោ សបបលញោ ជាដែើម ដែើមបីឲ្យ
រុទ្ធដោសរង្ហគយដសចកតីកនុងែិែកទំងែី។ ដោកក៏បាៃសរដសរែករណ៍មួយ
ប្ែលមាៃដ្មះថា វិសទ្
ុ ធិមគគ "

" ។ កនុងែឋមយាម

នៃរារតីដោកសរដសរចែ់ រុទ្
ំ ុកដហ្ើ យក៏ សរមាកែៃតិច រសាែ់ ប្តដសតចសកាៈ
មកយកដៅបាត់

ដទ្ើែដោកសរដសរជាដលើកទ្ីរីរ

សកាៈក៏យកដៅែូចាន

ែល់ខាងចុងនៃរារតី ដោកសរដសរចែ់ ជាេមម
ី តងដទ្ៀត ដទ្ើែដសតចសកាដទ្វរាជ
បាៃយករីរឈុ តដរៅដៃះមកោក់ ជាមួយានវិញ។
ររឹកដឡើង រុទ្ធដោសបាៃយករមពីរទំងែីឈុតដនាះដៅរែដរៃែល់
ររះសងឃបាលដតថរ ប្ែលដ្វើឲ្យដោកសញែ់ប្សញង ររមទំងសួរែល់ែដំ ណើរថា
ដហ្តុអវីបាៃដោកសរដសរែល់ដៅែីឈុតែូចាន មិៃខុសអកសរមួយតួយាង

ដៃះ? រមពីរទំងែីឈុតដនាះ មាៃអកសរចំៃៃ
ួ ជាង ១ ោៃ ៩ ប្សៃ ២ មុឺៃ ៣
ាៃ់ តួ។
តដតា ែោាយ ដសា ភិកខុ រុទ្ដធ ោសដតថដរា នាមាតិ ដោដក បាកដោ
អដហាសិ អលងោត់ ោររិដសា្ៃ៍ដនាះមក ររះរុទ្ធដោសដតថរដនាះ ក៏ជាភិកខុ
មាៃកិតតិនាមលបីលាញកនុងដោក, ដទ្ើែររះសងឃបាលដតថរ ៃិងររះសងឃដៅ
មហាវិហារ ររមរែរល់ររះបាលីែិែក ៃិងអែាកថាទំង ១៩ រមពីរ ប្ែលរកា
ទ្ុកដោយលែដហ្ើ យ ដៅររះរុទ្ធដោសៈដែើមបីសិកា ៃិងែកប្រែ។
ររះរុទ្ធដោសដតថរ រង់ដៅកនុងជាៃ់ ទ្ី១ នៃកុែិ ៧ ជាៃ់ នារនាថោរវិហារ ដ្វើោរែកប្រែរមពីរររះអែាកថានៃររះនរតែិែកចែ់ សរវររែ់ កនុងរយៈ
ោលែីប្ខែុដណ្ឌ
ណ ះ។ ដរោយរីែវារណ្ឌដចញររះវសាដហ្ើ យ ដោកបាៃសុំ
ោរអៃុញ្ជាតអំរីររះមហាដេរដែើមបីរតឡែ់ ដៅជមពូទ្វីែវិញ ប្តដោយមាៃររះ
ដេរៈមួយចំៃៃ
ួ ដៅសងស័យចំដាះសមតថភាររែស់ ដោក កនុងភាសាសំស្តសាឹត
ដទ្ើែដោករង់ដៅមួយនេៃដទ្ៀត ដហ្ើ យសប្មតងសូរតជាភាសាសំស្តសាឹត។
ររះរុទ្ធដោសដតថរ ជាររះអែាកថាចារយែ៏អសាចរយប្ែលបាៃចមលងរមពីរ
ររះអែាកថាភាសាបាលីដចញរីភាសាសី ហ្ឡៈទ្ុកជារែដយាជៃ៍ែល់កុលែុរត
អន ករបាថានសិ កាជំនាៃ់ ដរោយ។ ដោកបាៃដ្វើែដំ ណើរដៅដោះលង្ហាកនុងរាជយ
នៃររះរាជាមហានាម ដសាយរាជយកនុងឆ្នំ ៩៥៥-៩៧៧ នៃរ.ស. រតវូ ៃឹង
៤១២-៤៣៤ នៃរ.ស. រួចរតឡែ់ មកថាវយែងគរំ រះដរវតដតថរជាររះឧែជាយ៍
នារុទ្ធរយា ៃិងទ្ូលថាដោកបាៃដ្វើោរង្ហរសរដសរររះែរិយតតិចែ់ សរវររែ់
ដហ្ើ យ ។ ដោកបាៃដៅជួែដោមរែុសរសី ដហ្ើ យសុ រតដៅទ្ីដនាះ ររះ
ធាតុរែស់ ដោករតវូ បាៃប្ចកែល់ មៃុសសទំងឡាយ ដ្វើររះដចតិយតមាល់ទ្ុក
សរមាែ់ ដាររែូជា

ដហ្ើ យដោកបាៃដៅែែិសៃធិនាសាថៃតុសិតដទ្វដោក

រង់ដៅរហ្ូ តែល់សរវនេៃដៃះ។
(ខញស
ុំ រដសររែវតតិដៃះ

ដោយដយាងតាមរមពីរមហាវំស

សទ្ធមមសងគហ្ ៃិងដសៀវដៅរសាវរជាវបាលីអែាកថា)

រៃថវស
ំ

គមពីរដដ្លមោកបានសរមសរម

យ
ើ ម

ះរ ួមោន៖

១. ោដណ្ឌទ្័យ
២. អែាសាលិៃី

អែាកថា រមពីរ្មមសងគណី

៣. ែរិតតែក
ា ថា

អែាកថាររះែរិតត

៤. វិសុទ្ធិមរគ

ែករណ៍វិដសស

៥. សុមងគលវិោសិ ៃី

អែាកថា រមពីរទ្ីឃៃិោយ

៦. ែែញ្ចសូទ្ៃី

អែាកថា រមពីរមជឈិមៃិោយ

៧. សារតថែបោសិ ៃី

អែាកថា រមពីរសំយុតតៃិោយ

៨. មដនារេែូរណី

អែាកថា រមពីរអងគុតតរៃិោយ

៩. សមៃតែាសាទ្ិោ

អែាកថា ររះវិៃ័យែិែក

១០. កង្ហខវិតរណី

អែាកថា បាតិដមាកខ

១១. ្មមែទ្ែាកថា

អែាកថា រមពីរ្មមែទ្

១២. ជាតកែាកថា

អែាកថា រមពីរជាតក

១៣. ខុទ្ាកបាឋែាកថា

អែាកថា រមពីរខុទ្ាកបាឋ

១៤. សុតតៃិបាតែាកថា

អែាកថា រមពីរសុតតៃិបាត

១៥. អែទៃែាកថា

អែាកថា រមពីរអែទៃ

រ.ស.៩៦០

១៦. សដមាមហ្វិដនាទ្ៃី អែាកថា រមពីរវិភងគ
១៧. ែញ្ចែករណែាកថា អែាកថា អភិ្មមទំង ៥ រមពីរ

គម្ពីរថ្ែលអធិបាយេតថសាេន្៍
ុ
គមពីរទាំងជ្នាោះ អនក្ជ្របាជញ ជ្ោក្ចាត្់ តាមលំោប់ ៗគ្នន តាមជ្សចក្តី
សំខាន់ តនគមពីរនី មួយៗ គឺ ៖
១.

ជ្ររោះតជ្រត្បិ ដក្ បានដល់ ជ្ររោះបាលី ថ្ដលជ្ររោះអងាជ្រទ្ង់សំថ្ដងទ្ុក្ក្នុង
ជ្ររោះតជ្រត្បិ ដក្

២.

អដឋក្ថា បានដល់ គមពីរអធិ បាយ ជ្ររោះរុទ្ដ
ធ ី រ គឺជ្ររោះបាលីបិដក្

៣.

មូ លដី រ បានដល់ គមពីរ អធិ បាយអដឋក្ថា

៤.

អនុដីរ បានដល់ គមពីរ ថ្ដលអធិបាយមូ លដី រ

៥.

គនថនតរៈ បានដល់ គមពីរជ្ជ្រៅចាក្ជ្ររោះតជ្រត្បិដក្ អដឋក្ថា មូ លដី រ
និ ងអនុដីរ

៦.

គណី ឋ បានដល់ គមពីរថ្ដលអធិបាយ ជ្សចក្តីដ៏លំបាក្ៗ ថ្ដលជ្ររោះអដឋក្ថាចារយ និងជ្ររោះដី រចារយ មិនបានអធិ បាយទ្ុក្

៧.

ជ្ោជនា បានដល់ គមពីរ ថ្ដលសំថ្ដងរនយល់សរទ ឬជ្របាប់

ក្យ

សមពនធសរទទ្ុក្
៨.

សទាទវ ិជ្សស បានដល់ គមពីរថ្ដលសំថ្ដងដល់ជ្សចក្តីថ្ដលមានមក្
របស់សរទ ទ្ុក្តាមជួ រតននិរត្
ុ ិ ស្ន
ត
ស្ត្ស។
ត

ម្ពះវិន្័យបិែក្ ១៣ ក្ាល
ល.រ
១-៤
៥
៦-៨
៩-១១
១២-១៣

ក្យសជ្ងខប

ក្យជ្រញ

វ ិ.មហាវ ិ.

វ ិន័ យបិដក្ មហាវ ិភងា

វ ិ.មហា.

វ ិន័ យបិដក្ មហាវគា

វ ិ.ភិក្ុនី
ខ
វ ិ.ចុ ល.ែ
វ ិ.ប.

វ ិន័ យបិដក្ ភិក្ុនី
ខ វ ិភងា
វ ិន័ យបិដក្ ចុ លវែ គា
វ ិន័ យបិដក្ បរ ិវរៈ

ម្ពះេុតតន្ប
ត ិែក្ ៦៤ ក្ាល
ល.រ

ក្យសជ្ងខប

ក្យជ្រញ

១៤-១៥

ទ្ី .សី.

ទ្ី

និ រយ សីលក្ខនវធ គា

១៦-១៧

ទ្ី .មហា.

ទ្ី

និ រយ មហាវគា

១៨-១៩

ទ្ី .បា.

ទ្ី

និ រយ បាដិ ក្វគា

២០-២២

ម.មូ .

មជឈិមនិ រយ មូ លបណ្ឌណសក្

២៣-២៥

ម.ម.

មជឈិមនិ រយ មជឈិមបណ្ឌណសក្

២៦-២៨

ម.ឧ.

មជឈិមនិ រយ ឧបរ ិបណ្ឌណសក្

២៩-៣០

សំ.ស.

សំយុត្តនិរយ សគ្នលវគា

៣១-៣២

សំ.និ.

សំយុត្តនិរយ និ ទានវគា

៣៣-៣៤

សំ.ខ.

សំយុត្តនិរយ ខនធវរវគា

៣៥-៣៦

សំ.ស

៣៧-៣៩

សំ.មហា.

សំយុត្តនិរយ មហាវរវគា

៤០

អំ .ឯក្.ទ្ុ ក្.

៤១

អំ .ត្ិ ក្.

អងាុត្តរនិ រយ ឯក្និ បាត្ ទ្ុ ក្និ បាត្

៤២-៤៣

អំ .ចត្ុក្.ា

៤៤-៤៥

អំ .បញ្ច.

៤៦

អំ .ឆក្ា.

៤៧

អំ .សត្តក្.

៤៨

អំ .អដឋ.

៤៩

អំ .វនក្.

៥០-៥១

អំ .ទ្សក្.

៥២

ខុ .ខុ .

៥២

ខុ .ធ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ធមមបទ្

៥២

ខុ .ឧ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ឧទាន

៥៣

ខុ .ឥត្ិ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ឥត្ិ វត្
ុ តក្

.

សំយុត្តនិរយ សឡាយត្នវគា

អងាុត្តរនិ រយ ត្ិក្និ បាត្

អងាុត្តរនិ រយ ចត្ុក្ានិបាត្

អងាុត្តរនិ រយ បញ្ចក្និ បាត្
អងាុត្តរនិ រយ ឆក្ានិបាត្

អងាុត្តរនិ រយ សត្តក្និ បាត្
អងាុត្តរនិ រយ អដឋក្និ បាត្
អងាុត្តរនិ រយ វនក្និ បាត្

អងាុត្តរនិ រយ ទ្សក្និ បាត្
ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ខុទ្ទក្បាឋ

៥៤

ខុ .សុ.

៥៥

ខុ .វ ិ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ សុត្ន
ត ិ បាត្

៥៦

ខុ .ជ្បត្.

៥៦-៥៧

ខុ .ជ្លរ.លរ ី.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ជ្បត្វត្ថុ

៥៨-៦៣

ខុ .ា.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ាត្ក្

៦៤-៦៦

ខុ .មហា.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ មហានិ ជ្ទ្ទស

៦៧-៦៨

ខុ .ចូ

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ចូ

៦៩-៧១

ខុ .បដិ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ បដិ សមភិទាមគា

៧២-៧៦

ខុ .អប.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ អបទាន

៧៧

ខុ .រុ ទ្.ធ ចរ ិោ. ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ រុទ្ធវងស ចរ ិោបិ ដក្

៧៧

ជ្នត្តិ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ជ្នត្តិ

៧៧

ជ្បដជ្រ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ជ្បដជ្របជ្ទ្ស

៧៧

មិ លិន.ទ

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ មិ លិនទបញ្ញ
ា

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ វ ិមានវត្ថុ

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ជ្លរគ្នថា ជ្លរ ីគ្នថា

.

និ ជ្ទ្ទស

ម្ពះអភិធម្មបិែក្ ៣៣ ក្ាល
ល.រ.

ក្យសជ្ងខប

ក្យជ្រញ

៧៨-៧៩

អភិ.សំ.

អភិធមមបិដក្ ធមមសងាណី

៨០-៨២

អភិ.វ ិ.

អភិធមមបិដក្ វ ិភងា

៨៣

អភិ.ធា.បុ .

អភិធមមបិដក្ ធាត្ុក្ថា បុគាលបបញ្ាត្ិ ត

៨៤-៨៦

អភិ.ក្.

៨៧-៩៣

អភិ.យ.

អភិធមមបិដក្ ក្ថាវត្ថុ

៩៤-១១០

អភិ.ប.

អភិធមមបិដក្ យមក្
អភិធមមបិដក្ បោឋន
អែឋក្ថា ម្ពះវិន្័យ

ក្យសជ្ងខប

វ ិ.អដឋ.
វ ិ.អដឋ.

ក្យជ្រញ

វ ិនយបិដក្សមនតបាស្នទ្ិរ បារាជិក្ក្ណ្ឌ
ឌ ទ្ិ អដឋក្ថា
វ ិនយបិដក្សមនតបាស្នទ្ិរ មហាវគ្នាទ្ិ អដឋក្ថា

ក្ង្កខ.អដឋ.
វ ិ.សងា

.

វ ិ.វ ិនិចឆយ.

ឧត្តរ.វ ិ.

ក្ង្កខវ ិត្រណី អដឋក្ថា
វ ិនយសងា

អដឋក្ថា

វ ិនយវ ិនិ ចឆយ អដឋក្ថា
ឧត្តរវ ិនិចឆយ អដឋក្ថា

ខុ ទ្ក្
ទ សិរខ.

ខុ ទ្ក្
ទ សិរខ អដឋក្ថា

មូ លសិរខ.

មូ លសិរខ អដឋក្ថា
អែឋក្ថា ម្ពះេូម្ត

ក្យសជ្ងខប
ទ្ី .អដឋ.

ក្យជ្រញ
ទ្ី

និ រយ សុមងាលវ ិោសិនី សីលក្ខនធវគា អដឋក្ថា

មហាវគា អដឋក្ថា បាដិក្វគា អដឋក្ថា
ម.អដឋ

មជឈិមនិ រយ បបញ្ចសូទ្នី មូ លបណ្ឌណសក្ អដឋក្ថា
មជឈិមបណ្ឌណសក្អដឋក្ថា ឧបរ ិបណ្ឌណសក្អដឋក្ថា

សំ. អដឋ.

សំយុត្តនិរយ ស្នរត្ថបបរសិនី សគ្នលវគា អដឋក្ថា

អំ .អដឋ.

អងាុត្តរនិ រយ មជ្នារលបូ រណី ឯក្. ទ្ុក្. ត្ិ ក្. ចត្ុក្ា.
បញ្ចរទ្ិនិបាត្ អដឋក្ថា

ខុ ទ្ក្
ទ .អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ បរមត្ថជ្ាត្ិរ ខុ ទ្ក្
ទ បាឋ អដឋក្ថា

ធមម.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ធមមបទ្ដឋក្ថា

ឧទាន.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ បរមត្ថទ្ីបនី ឧទានអដឋក្ថា

ឥត្ិវត្
ុ ក្
ត .អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ បរមត្ថទ្ីបនី ឥត្ិវត្
ុ ក្
ត អដឋក្ថា

សុត្តនិ.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ បរមត្ថជ្ាត្ិរ សុត្តនិបាត្ អដឋក្ថា

ជ្លរ.ជ្លរ ី.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ បរមត្ថទ្ីបនី ជ្លរៈ ជ្លរ ី អដឋក្ថា

ា.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ាត្ក្ដឋក្ថា

មហានិ.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ សទ្ធមមបបជ្ាជត្ិ រ មហានិ ជ្ទ្ទស អដឋក្ថា

ចូ

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ សទ្ធមមបបជ្ាជត្ិ រ ចូ

វ ិមាន.ជ្បត្.អដឋ. ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ បរមត្ថទ្ីបនី វ ិមានវត្ថុ ជ្បត្វត្ថុអដឋក្ថា

និ.អដឋ.

បដិ សំ.អដឋ.

និ ជ្ទ្ទស អដឋក្ថា

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ សទ្ធមមបបរសនី បដិ សមភិទាមគា អដឋក្ថា

អប.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ វ ិសុទ្ជ
ធ នវ ិោសិនី អបទាន អដឋក្ថា

ចរ ិោ.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ បរមត្ថទ្ីបនី ចរ ិោបិ ដក្ អដឋក្ថា

ជ្នត្តិ.អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ ជ្នត្តិ អដឋក្ថា

រុ ទ្វធ ំ.អដឋ.

វ ិសុទ្ិ .ធ អដឋ.

ខុ ទ្ក្
ទ និ រយ មធុ រត្ថវ ិោសិនី រុទ្ធវងស អដឋក្ថា

វ ិសុទ្ិ ម
ធ គា អដឋក្ថា

អែឋក្ថា ម្ពះអភិធម្ម
ក្យសជ្ងខប
អភិ.អដឋ.
អភិ.អដឋ.

ក្យជ្រញ
អភិធមមបិដក្ ធមមសងាណី អដឋស្នលិនី អដឋក្ថា
អភិធមមបិដក្ វ ិភងា សជ្មាម

វ ិជ្នាទ្នី អដឋក្ថា

អភិ.អដឋ.

អភិធមមបិដក្ បញ្ចបក្រណអដឋក្ថា

សងា

អភិធមមត្ថសងា

.

អភិ.វតារ.

អដឋក្ថា

អភិធមាមវតារ
ែីកាម្ពះវិន្័យ

ក្យសជ្ងខប

ក្យជ្រញ

វជិ រ.

វជិ ររុ ទ្ដ
ធ ីរ

ស្នរត្ថ.

ស្នរត្ថទ្ីបនីដីរ

ក្ង្កខដី.

ក្ង្កខវ ិត្រណីបុ រាណដី រ

វ ិមត្ិ .

វ ិមត្ិ វ ិជ្នាទ្នីដីរ

ក្ង្កខដី.(អភិនវ)

វ ិនយត្ថមញ្ូជ ស្ន ក្ង្កខវ ិត្រណី អភិ នវដី រ

វ ិ.និចឆយដី .

វ ិនយវ ិនិ ចឆយដី រ

វ ិនោលង្ការ.
ឧត្តរ.វ ិ.ដី .

វ ិនោលង្ការដី រ
ឧត្តរវ ិនិចឆយដី រ

ខុ ទ្ក្
ទ សិរខ.ដី

ខុ ទ្ក្
ទ សិរខ បុរាណដី រ

ខុ ទ្ក្
ទ សិរខភិនវ.ដី.

ខុ ទ្ក្
ទ សិរខ អភិនវដី រ

មូ លសិរខ.ដី

មូ លសិរខដី រ

ែីកាម្ពះេូម្ត
ក្យសជ្ងខប
ទ្ី .ដី .

ក្យជ្រញ
ទ្ី

និ រយ លីនត្ថបបរសនី សីលក្ខនធវគា.មហាវគា.

បាដិក្វគាដីរ

និ រយ ស្នធុ វ ិោសិនី សីលក្ខនធវគា អភិនវដីរ

សី.ដី.

ទ្ី

ម.ដី .

មជឈិមនិ រយ លីនត្ថបបរសនី មូ ល.មជឈិម.
ឧបរ ិបណ្ឌណសដី រ

សំ.ដី.

សំយុត្តនិរយ លីនត្ថបបរសនី សំយុត្ដ
ត ីរ

អំ .ដី .

អងាុត្តរនិ រយ ស្នរត្ថមញ្ូជ ស្ន អងាុត្តរដី រ

ធមម.ដី.

ធមមបទ្ មហាដី រ

ជ្នត្តិ.ដី .

ជ្នត្តិដីរ

វ ិសុទ្ិ .ធ ដី.

បរមត្ថមញ្ូជ ស្នវ ិសុទ្ិ ម
ធ គា មហាដី រ

ជ្នត្តិ.វ ិ.

ជ្នត្តិវ ិភាវ ិនី

វ ិសុទ្ិ .ធ សជ្ងខប.ដី. សជ្ងខបត្ថជ្ាត្នី វ ិសុទ្ិ ម
ធ គា ចូ

ដី រ

ែីកាម្ពះអភិធម្ម
ក្យសជ្ងខប
មូ លដី.

ក្យជ្រញ

អភិធមមបិដក្ ធមមសងាណី.វ ិភងា.បញ្ចបក្រណ មូ លដីរ

អនុដី.

អភិធមមបិដក្ ធមមសងាណី.វ ិភងា.បញ្ចបក្រណ អនុ ដីរ

មណិទ្ីប.

មណិទ្ីបដី រ

មធុដី.

មធុ ស្នរត្ថទ្ីបនី ដីរ

មណិមញ្ូជ .

មណិស្នរត្ថមញ្ូជ ស្នដី រ

វ ិភាវ ិនី.

ក្យសជ្ងខប
បដិ សំ.គណិ ឋ .

អភិធមមត្ថវ ិភាវ ិនីដីរ
គមពីរគណី ឋ

ក្យជ្រញ
បដិ សមភិទាមគាដឋក្ថាគណិ ឋ

បញ្ជ មា
ី តិកា
ភិក្បាតិ
ាុ
សមាក្ាបាលី - ថ្ម្ប

បុ រក្
វ រណៈ បុរវក្ិចច.............................................................................១
និ ទានុ ជ្ទ្ទស.......................................................................................២
បារាជិក្ុជ្ទ្ទស....................................................................................៣
សងាទ្ិ ជ្សសុជ្ទ្ទស...........................................................................៥
អនិ យត្ុ ជ្ទ្ទស..................................................................................១២
និ សសគាិយបាចិត្ិ យ
ត ..........................................................................១៤
សុទ្ិ ក្
ធ បាចិ ត្ិ យ
ត ...............................................................................២២
បាដិ ជ្ទ្សនី យ...............................................................................៣៧
ជ្សខិ យ..........................................................................................៣៩
អធិក្រណសមល.............................................................................៤៧
ភិក្ន្ី
ាុ បាតិសមាក្ាបាលី - ថ្ម្ប

បុ រក្
វ រណៈ បុរវក្ិចច..........................................................................៤៩
និ ទានុ ជ្ទ្ទស.....................................................................................៥០
បារាជិក្ុជ្ទ្ទស..................................................................................៥២
សងាទ្ិ ជ្សសុជ្ទ្ទស.........................................................................៥៥
និ សសគាិយបាចិត្ិ យ
ត ..........................................................................៦៥
សុទ្ិ ធក្បាចិ ត្ិ យ
ត ...............................................................................៧២
បាដិ ជ្ទ្សនី យ................................................................................៩៣
ជ្សខិ យ..........................................................................................៩៥
អធិក្រណសមល...........................................................................១០៣
ក្ង្ខាវិតរណី ភិក្បាតិ
ាុ
សមាក្ាវណណនា

អារមភក្ថា.....................................................................................១០៥
និ ទានវណណ នា...............................................................................១០៦
សងឃ ៥ រួក្ ................................................................................១០៩

ឧជ្បាសល ៣ ោ៉ា ង ......................................................................១០៩
ឧជ្បាសល មានរលសមគួ រ សជ្ង្គ្ង្កាោះអងា៤ ...................................១១១
សីមា ២ .......................................................................................១១២
សីមាវ ិបត្តិ១១ ..............................................................................១១២

សមបត្តិ៣ .....................................................................................១១៤
អរ័ទ្ធសីមា៣ ...............................................................................១១៦
វជជនីយបុគាល ២១ ........................................................................១២១
ឧជ្បាសល៣ ................................................................................១២២
បុ រក្
វ ិ ចច ៥ ....................................................................................១២៦
អាររជ្រត្ូវអាបត្តិ ៦ .....................................................................១៣៣
បារាជិក្វណណនា
បឋមបារាជិក្វណណ នា ...................................................................១៤០
ឧបសមបទា ៨ .............................................................................១៤០
បុ គាលលួចសំវស ៣ ...................................................................១៤១
ញត្តិមានជ្ទាស៥ ........................................................................១៤៣
អនុ សាវនា មានជ្ទាស៥..............................................................១៤៤
បរ ិស័ទ្ មានជ្ទាស៣ ...................................................................១៤៥
ជ្ខត្តជ្

លោសិរខ២២ ...............................................................១៤៦

លក្ខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ វ ិន័ យ ១៧ ...........................................................១៤៩
ទ្ុ ត្ិយបារាជិក្វណណ នា ..................................................................១៥៩
អវហារ ២៥... ..............................................................................១៦១
ត្ត្ិ យបារាជិក្វណណ នា ..................................................................១៦៩
ជ្របជ្ោគតនបាណ្ឌត្ិ បាត្ ៦ .........................................................១៦៩
ចត្ុត្ថបារាជិក្វណណ នា ...................................................................១៧៥
និ គមគ្នថា ..................................................................................១៧៨

េងាទ្ិសេេវណណនា

សុក្ខវ ិសសដឋិសិរខបទ្ទ្ី១ ...............................................................១៨០
រយសំសគាសិរខបទ្ទ្ី ២ ............................................................១៨២
ទ្ុ ដុលែ
ឋ វចាសិរខបទ្ទ្ី៣ ...............................................................១៨៤
អត្តរមសិរខបទ្ទ្ី៤ ...................................................................១៨៦
សញ្ចរ ិត្តសិរខបទ្ទ្ី៥ ...................................................................១៨៨
ក្ុ ដិររសិរខបទ្ទ្ី៦ .....................................................................១៩១

វ ិហារររសិរខបទ្ទ្ី ៧ ..................................................................១៩៥
ទ្ុ ដជ្ឋ ទាសសិរខបទ្ទ្ី៨ .................................................................១៩៦
អញ្ា ភាគិ យសិរខបទ្ទ្ី ៩ ..............................................................២០១
សងឃជ្ភទ្សិរខបទ្ទ្ី១០ .............................................................២០៣
ជ្ភទានុវត្តក្សិរខបទ្ទ្ី ១១ ...........................................................២០៦
ទ្ុ រច
វ សិរខបទ្ទ្ី ១២ ....................................................................២០៧
ក្ុ លទ្ូ សក្សិរខបទ្ទ្ី១៣.............................................................២០៨
ន្ិគម្ន្វណណនា
លក្ខណៈបិទ្បាំងអាបត្តិ ១០ ោ៉ា ង................................................២១០
អនតរាយ ១០.................................................................................២១១
បរ ិវស ៣....................................................................................២១២
អន្ិយតវណណនា
បឋមានិ យត្វណណ នា......................................................................២១៨
ទ្ុ ត្ិោនិ យត្វណណ នា ...................................................................២២១
ន្ិេសគគិយវណណនា
ចវើ រវគគ ទ្ើ១

ក្ឋិនសិរខបទ្ទ្ី ១ .......................................................................២២២

អាជី វវ ិបត្តិ ៦ សិរខបទ្ និងទ្ិ ដិវឋ ិបត្តិ...............................................២៣២
ឧជ្ទាទសិត្សិរខបទ្ទ្ី ២ ................................................................២៣៤

អរលចី វរសិរខបទ្ទ្ី៣ ..............................................................២៣៦
សីមា ១៥ ជ្របជ្ភទ្........................................................................២៣៦
បុ រាណចី វរសិរខបទ្ទ្ី៤ ...............................................................២៤៥
ចី វរបបដិ គា

ណសិរខបទ្ទ្ី ៥........................................................២៤៧

អញ្ញាត្ក្វ ិញ្ាត្ិ ស
ត ិរខបទ្ទ្ី៦ ..........................................................២៤៨
ត្ទ្ុត្តរ ិសិរខបទ្ទ្ី ៧......................................................................២៥០
ឧបក្ខដសិរខបទ្ទ្ី៨ ....................................................................២៥២
ទ្ុ ត្ិយឧបក្ខដសិរខបទ្ទ្ី ៩ ...........................................................២៥៤
រាជសិរខបទ្ទ្ី១០........................................................................២៥៥
និ សសគាិយវត្ថុ ៤ ោ៉ា ង ទ្ុ ក្ដ
ា វត្ថុ......................................................២៥៥
ឯឡកបោម្វគគ ទ្ើ២

ជ្រសិយសិរខបទ្ទ្ី ១...................................................................២៦០
សុទ្ធរ

ក្សិរខបទ្ទ្ី ២...............................................................២៦១

ជ្ទ្វភាគសិរខបទ្ទ្ី៣ ....................................................................២៦១
ឆរវសសសិរខបទ្ទ្ី៤......................................................................២៦២
និ សីទ្នសិរខបទ្ទ្ី៥....................................................................២៦៣
ឯ

ក្ជ្ោមសិរខបទ្ទ្ី៦.............................................................២៦៣

ឯ

ក្ជ្ោមជ្ធាវបនសិរខបទ្ទ្ី ៧...............................................២៦៤

ាត្រូបសិរខបទ្ទ្ី៨......................................................................២៦៥
រូបិយសំជ្វហារសិរខបទ្ទ្ី៩ ........................................................២៦៧
ក្យវ ិក្ាយសិរខបទ្ទ្ី១០ ..............................................................២៦៨
បេតវគគទ្ើ៣

បត្តសិរខបទ្ទ្ី១...........................................................................២៧០
ខានត្បាជ្រត្ ៩ ជ្របជ្ភទ្....................................................................២៧១
ឩនបញ្ចរនធនសិរខបទ្ទ្ី ២...........................................................២៧២

ជ្ភសជជសិរខបទ្ទ្ី៣....................................................................២៧៥
វសសិក្ស្នដិក្សិរខបទ្ទ្ី៤ ..........................................................២៧៧
ចី វរអចឆិនន
ទ សិរខបទ្ទ្ី ៥................................................................២៨០

សុត្តវ ិញ្ា ត្ិ ស
ត ិរខបទ្ទ្ី៦..................................................................២៨១
មហាជ្បសររសិរខបទ្ទ្ី៧..........................................................២៨៣
អជ្ចចក្ចី វរសិរខបទ្ទ្ី៨ .................................................................២៨៤
ស្នសងាសិរខបទ្ទ្ី៩....................................................................២៨៦
បរ ិណត្សិរខបទ្ទ្ី១០..................................................................២៨៨
បាចិតយ
តិ វណណនា
ម្ុ សាវទ្វគគ ទ្១
ើ

មុ ស្នវទ្សិរខបទ្ទ្ី ១ ..................................................................២៩០
ក្ុ

ក្ ៦ ជ្របជ្ភទ្ ជ្រត្ូវអាបត្តិជ្ផ្សសងៗគ្នន...........................................២៩០

ឱមសវទ្សិរខបទ្ទ្ី ២.................................................................២៩២
ជ្បសុញ្ាសិរខបទ្ទ្ី៣...................................................................២៩៣
បទ្ជ្ស្នធមមសិរខបទ្ទ្ី ៤...............................................................២៩៤
បឋមស

ជ្សយយសិរខបទ្ទ្ី៥.....................................................២៩៥

ទ្ុ ត្ិយស

ជ្សយយសិរខបទ្ទ្ី ៦ ...................................................២៩៦

ធមមជ្ទ្សនាសិរខបទ្ទ្ី ៧ .............................................................២៩៧
ភូ តាជ្រាចនសិរខបទ្ទ្ី៨................................................................២៩៩
ទ្ុ ដុោ
ឋ ែ ជ្រាចនសិរខបទ្ទ្ី៩ ...........................................................៣០០
បឋវ ីខណនសិរខបទ្ទ្ី ១០ ...........................................................៣០១
ដី ៣ ជ្របជ្ភទ្................................................................................៣០១
ភូេោម្វគគ ទ្ើ២

ភូ ត្គ្នមសិរខបទ្ទ្ី១ ..................................................................៣០៣
ក្បបិយ ៥ ជ្របជ្ភទ្.........................................................................៣០៤

អញ្ា វទ្ក្សិរខបទ្ទ្ី ២ ................................................................៣០៦
ឧជាបនក្សិរខបទ្ទ្ី៣ .............................................................៣០៧
បឋមជ្សនាសនសិរខបទ្ទ្ី ៤........................................................៣០៩
ទ្ុ ត្ិយជ្សនាសនសិរខបទ្ទ្ី ៥......................................................៣១២
អនុបបខជជសិរខបទ្ទ្ី ៦.................................................................៣១៥
និ ក្ឌ
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នី ចាសនសិរខបទ្ទ្ី ១៣...............................................................៤៦៣
ឋិ ត្សិរខបទ្ទ្ី១៤.........................................................................៤៦៤
បចឆជ្តាគមនសិរខបទ្ទ្ី១៥...........................................................៤៦៤
ឧបបជ្លនគមនសិរខបទ្ទ្ី១៦........................................................៤៦៤
បក្ិណណក្ៈ ៣
ឋិ ជ្តាឧចាចរសិរខបទ្ទ្ី១................................................................៤៦៥
រ ិជ្ត្ឧចាចរសិរខបទ្ទ្ី ២...............................................................៤៦៥
ឧទ្ជ្ក្ឧចាចរសិរខបទ្ទ្ី ៣..............................................................៤៦៥
អធិក្រណេម្លវណណនា
អធិក្រណ៍ ៤ ោ៉ា ង.......................................................................៤៦៧

វ ិវទ្ិ ធិក្រណ៍.................................................................................៤៦៨

អនុវទាធិក្រណ៍...........................................................................៤៦៩
អាបតាតធិក្រណ៍............................................................................៤៧០
ក្ិ ចាចធិក្រណ៍................................................................................៤៧១
ភិក្ន្ី
ាុ បាតិសមាក្ាវណណនា

និ ទានវណណ នា ..............................................................................៤៧៤
បារាជិក្វណណនា
ជ្មលុ នធមមសិរខបទ្ទ្ី១-៤.............................................................៤៧៤
ឧរភាណុមណឌលិរសិរខបទ្ទ្ី ៥.................................................៤៧៥
វជជបបដិ ចាឆទ្ិ រសិរខបទ្ទ្ី៦..........................................................៤៧៧
ឧក្ខិតាតនុ វត្តិរសិរខបទ្ទ្ី ៧...........................................................៤៧៨
អដឋវត្ថុរសិរខបទ្ទ្ី ៨...................................................................៤៧៩
េងាទ្ិសេេវណណនា

ឧសុយយវទ្ិ រសិរខបទ្ទ្ី១...........................................................៤៨២
ជ្ចារ ីវុោឋបិ រសិរខបទ្ទ្ី ២..............................................................៤៨៤
ឯក្គ្នមនតរគមនសិរខបទ្ទ្ី ៣.......................................................៤៨៦
ឧក្ខិត្តក្ឱស្នរណសិរខបទ្ទ្ី ៤.......................................................៤៨៩
ជ្ភាជនបបដិគា

ណបឋមសិរខបទ្ទ្ី ៥...........................................៤៩០

ជ្ភាជនបបដិគា

ណទ្ុត្ិយសិរខបទ្ទ្ី ៦.........................................៤៩១

សញ្ចរ ិត្តសិរខបទ្ាជ្ដើ ម...............................................................៤៩២
សិក្ំ ប
ខ ចាចចិ ក្ណ
ខ សិរខបទ្ទ្ី ១០.....................................................៤៩២
អធិក្រណក្ុបិត្សិរខបទ្ទ្ី ១១......................................................៤៩៣
បាបសមាចារបឋមសិរខបទ្ទ្ី ១២.................................................៤៩៣
បាបសមាចារទ្ុត្ិយសិរខបទ្ទ្ី ១៣...............................................៤៩៤
សងឃជ្ភទ្រសិរខបទ្ាជ្ដើ ម........................................................៤៩៥
ន្ិេសគគិយវណណនា
បត្តសននិចយសិរខបទ្ទ្ី ១..............................................................៤៩៨

អរលចី វរសិរខបទ្ទ្ី២................................................................៤៩៩
ចី វរបរ ិវត្តនសិរខបទ្ទ្ី ៣................................................................៥០០
អញ្ា វ ិញ្ញាបនសិរខបទ្ទ្ី៤..............................................................៥០១
អញ្ា ជ្ចតាបនសិរខបទ្ទ្ី៥............................................................៥០២
បឋមសងឃិក្ជ្ចតាបនសិរខបទ្ទ្ី ៦................................................៥០២
ទ្ុ ត្ិយសងឃិក្ជ្ចតាបនសិរខបទ្ទ្ី ៧.............................................៥០៣
បឋមគណិក្ជ្ចតាបនសិរខបទ្ទ្ី ៨...............................................៥០៣
ទ្ុ ត្ិយគណិក្ជ្ចតាបនសិរខបទ្ទ្ី ៩..............................................៥០៣
បុ គាលិក្ជ្ចតាបនសិរខបទ្ទ្ី ១០....................................................៥០៣
គរុបាវុរណសិរខបទ្ទ្ី១១..............................................................៥០៥
ល

ុបាវុរណសិរខបទ្ទ្ី១២.........................................................៥០៦
បាចិតយ
តិ វណណនា
សុ ណ្វគគ ទ្១
ើ

លសុណសិរខបទ្ទ្ី ១...................................................................៥០៧
សមាពធជ្ោមសិរខបទ្ទ្ី ២............................................................៥០៨
ត្លោត្ក្សិរខបទ្ទ្ី ៣..............................................................៥០៨
ជត្ុមដឋក្សិរខបទ្ទ្ី ៤...................................................................៥០៩
ឧទ្ក្សុទ្ិក្
ធ សិរខបទ្ទ្ី ៥...............................................................៥០៩
ឧបត្ិ ដន
ឋ សិរខបទ្ទ្ី ៦...................................................................៥១០
អាមក្ធញ្ា សិរខបទ្ទ្ី ៧................................................................៥១១
បឋមឧចាចរឆឌឌនសិរខបទ្ទ្ី ៨........................................................៥១២
ទ្ុ ត្ិយឧចាចរឆឌឌនសិរខបទ្ទ្ី ៩......................................................៥១៣
នចចគីត្សិរខបទ្ទ្ី១០..................................................................៥១៣
រេត ធការវគគ ទ្២
ើ

រត្តនធររសិរខបទ្ទ្ី១.....................................................................៥១៥

បដិចឆជ្នានរសសិរខបទ្ទ្ី២...........................................................៥១៦
អជ្ជារសសលែបនសិរខបទ្ទ្ី ៣.................................................៥១៦
ទ្ុ ត្ិយិក្ឧជ្យាជនសិរខបទ្ទ្ី ៤....................................................៥១៦
អនាបុ ចាឆបក្ាមនសិរខបទ្ទ្ី ៥........................................................៥១៧
អនាបុ ចាឆអភិនិសីទ្នសិរខបទ្ទ្ី ៦.................................................៥១៨
អនាបុ ចាឆសនថរណសិរខបទ្ទ្ី ៧.....................................................៥១៨
បរឧជាបនក្សិរខបទ្ទ្ី៨............................................................៥១៩
បរអភិ សបនសិរខបទ្ទ្ី៩..............................................................៥១៩
ជ្រាទ្នសិរខបទ្ទ្ី ១០....................................................................៥២០
គគវគគ ទ្៣
ើ

នគាសិរខបទ្ទ្ី១...........................................................................៥២១
ឧទ្ក្ស្នដិ ក្សិរខបទ្ទ្ី ២.............................................................៥២១
ចី វរសិរវនសិរខបទ្ទ្ី៣.................................................................៥២២
សងាដិ វរសិរខបទ្ទ្ី៤................................................................៥២៣
ចី វរសងាមនី យសិរខបទ្ទ្ី៥...........................................................៥២៤
គណចីវរសិរខបទ្ទ្ី ៦...................................................................៥២៥
បដិ

នសិរខបទ្ទ្ី ៧................................................................៥២៦

ចី វរទានសិរខបទ្ទ្ី៨....................................................................៥២៦
រោត្ិ ក្ម
ា នសិរខបទ្ទ្ី៩............................................................៥២៧
ក្ឋិនុទាធរសិរខបទ្ទ្ី ១០................................................................៥២៨
េុ វដ្តវគគ ទ្៤
ើ

ឯក្មញ្ចត្ុវដានសិរខបទ្ទ្ី ១...........................................................៥២៩
ឯក្ត្ថរណត្ុ វដានសិរខបទ្ទ្ី ២........................................................៥២៩
អផ្ទសុក្រណសិរខបទ្ទ្ី៣...........................................................៥៣០
នឧបោឋបនសិរខបទ្ទ្ី ៤..............................................................៥៣១

និ ក្ឌ
ា ឍនសិរខបទ្ទ្ី៥....................................................................៥៣១
សំសដឋសិរខបទ្ទ្ី៦.....................................................................៥៣២
អជ្នាតរដឋសិរខបទ្ទ្ី ៧...................................................................៥៣២
ត្ិ ជ្រារដឋសិរខបទ្ទ្ី៨.....................................................................៥៣២
អជ្នាតវសសសិរខបទ្ទ្ី៩................................................................៥៣៣
ចារ ិក្នបក្ាមនសិរខបទ្ទ្ី១០.......................................................៥៣៣
ចិត្តតោរវគគ ទ្ើ៥

រាាគ្នរសិរខបទ្ទ្ី១....................................................................៥៣៥
អាសនទិបរ ិភុ ញ្ជនសិរខបទ្ទ្ី ២.......................................................៥៣៥
សុត្តក្នតនសិរខបទ្ទ្ី៣................................................................៥៣៦
គិ

ិជ្វយាវចចសិរខបទ្ទ្ី៤...........................................................៥៣៧

អធិក្រណសិរខបទ្ទ្ី៥.................................................................៥៣៧
ជ្ភាជនទានសិរខបទ្ទ្ី ៦..............................................................៥៣៨
អាវសលចីវរសិរខបទ្ទ្ី ៧..............................................................៥៣៨

អាវសលវ ិហារសិរខបទ្ទ្ី៨............................................................៥៣៩
ត្ិ រចាឆនវ ិាជបរ ិោបុណនសិរខបទ្ទ្ី ៩............................................៥៤០

ត្ិ រចាឆនវ ិាជវចនសិរខបទ្ទ្ី ១០......................................................៥៤០
អាោម្វគគ ទ្ើ៦

អារាមបវ ិសនសិរខបទ្ទ្ី១............................................................៥៤១
ភិ ក្ុអជ្រ
ខ
ា សនសិរខបទ្ទ្ី ២............................................................៥៤២
គណបរ ិភាសនសិរខបទ្ទ្ី ៣........................................................៥៤២

បវរ ិត្សិរខបទ្ទ្ី ៤.......................................................................៥៤៣
ក្ុ លមចឆរ ិនី សិរខបទ្ទ្ី ៥................................................................៥៤៤
អភិក្ុរវសសិ
ខ
រខបទ្ទ្ី៦..............................................................៥៤៥
អបវរណ្ឌសិរខបទ្ទ្ី ៧................................................................៥៤៦

ឱវទ្សិរខបទ្ទ្ី ៨.........................................................................៥៤៩
ឱវទ្ូ បសងាមនសិរខបទ្ទ្ី ៩..........................................................៥៥០
បស្នជ្ខាត្សិរខបទ្ទ្ី១០...........................................................៥៥១
គពភិ វើ គគ ទ្៧
ើ

គរភិនីសិរខបទ្ទ្ី ១........................................................................៥៥២
បាយនតីសិរខបទ្ទ្ី ២.....................................................................៥៥២
បឋមសិក្ខមានសិរខបទ្ទ្ី៣..........................................................៥៥៣
ទ្ុ ត្ិយសិក្ខមានសិរខបទ្ទ្ី៤.........................................................៥៥៣
បឋមគិ

ិគត្សិរខបទ្ទ្ី៥............................................................៥៥៤

ទ្ុ ត្ិយត្ត្ិ យគិ
បឋមស

ិគត្សិរខបទ្ទ្ី ៦-៧.............................................៥៥៤

ជីវ ិនី សិរខបទ្ទ្ី៨..........................................................៥៥៥

នានុ រនធនសិរខបទ្ទ្ី៩..................................................................៥៥៥
ទ្ុ ត្ិយស

ជី វ ិនី សិរខបទ្ទ្ី ១០......................................................៥៥៦
កុ ារភូ
ើ េវគគ ទ្ើ៨

បឋមក្ុ មារ ីភូត្សិរខបទ្ាជ្ដើម.....................................................៥៥៧
ឩនទាវទ្សវសសសិរខបទ្ទ្ី ៤.........................................................៥៥៧
បរ ិបុ ណណទាវទ្សវសសសិរខបទ្ទ្ី ៥...................................................៥៥៨
ខី យនធមមសិរខបទ្ទ្ី៦..................................................................៥៥៨
សិក្ខមាននវុោឋបនសិរខបទ្ទ្ី ៧-៨.................................................៥៥៩
ជ្ស្នរវសសិរខបទ្ទ្ី ៩...............................................................៥៦០
អននុ ញ្ញាត្សិរខបទ្ទ្ី១០..............................................................៥៦១
បារ ិវសិក្សិរខបទ្ទ្ី ១១...............................................................៥៦១
អនុវសសសិរខបទ្ទ្ី១២.................................................................៥៦៣
ឯក្វសសសិរខបទ្ទ្ី១៣.................................................................៥៦៤

ឆត្តុបា

ឆេតុ

ហ វគគ ទ្ើ៩

នសិរខបទ្ទ្ី១................................................................៥៦៥

ោនសិរខបទ្ទ្ី ២........................................................................៥៦៥
សងាណិសិរខបទ្ទ្ី៣.................................................................៥៦៦
ឥតាថលង្ការសិរខបទ្ទ្ី៤................................................................៥៦៦
គនធវណណ ក្សិរខបទ្ទ្ី៥.................................................................៥៦៧
វសិត្ក្សិរខបទ្ទ្ី៦....................................................................៥៦៧
ភិ ក្ុនី
ខ ឧមមទាទបនសិរខបទ្ទ្ី៧........................................................៥៦៧

សិក្ខមានឧមមទាទបនសិរខបទ្ាជ្ដើម...............................................៥៦៨
អនាបុ ចាឆសិរខបទ្ទ្ី ១១................................................................៥៦៨
បញ្ញ
ា បុចន
ឆ សិរខបទ្ទ្ី ១២.............................................................៥៦៩
អសងាចិ ក្
ឆ សិរខបទ្ទ្ី ១៣..............................................................៥៦៩
ម្ុ សាវទ្វគគ ជាបដ្ើម្

មុ ស្នវទ្សិរខបទ្ាជ្ដើម.............................................................៥៧០
បាែិសទ្េន្ីយវណណនា

សបបិវ ិញ្ញាបនសិរខបទ្ទ្ី១...........................................................៥៧២
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សមនុ ភាសនសមុ ោឋន.................................................................៥៧៨
ក្ឋិនសមុ ោឋន.............................................................................៥៧៨

ឯ

ក្ជ្ោមសមុ ោឋន...................................................................៥៧៩

បទ្ជ្ស្នធមមសមុ ោឋន.....................................................................៥៨០
អទាធនសមុ ោឋន.............................................................................៥៨០
ជ្លយយសត្ថសមុ ោឋន......................................................................៥៨១
ធមមជ្ទ្សនាសមុ ោឋន....................................................................៥៨១
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ជ្ចារ ីវុោឋបនសមុ ោឋន....................................................................៥៨២
អននុ ញ្ញាត្សមុ ោឋន......................................................................៥៨២
និ គមនក្ថា.................................................................................៥៨៣
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោាស្ម្ពុទ្ធស្ស

ទ្វេមាតិកា-បាលិ
ភិក្ប្បាតិ
ខុ
ទ្មាក្ខ-បាលិ
ប្បុព្េក្រណំ

សម្ម ជ្ជនី បទី បោ ច

ឧទកំ អាសបនន ច

ឧបោសថសស ឯតានិ

បុ ព្វករណនតិ វុ ចចតិ

។

ប្បុព្េក្ច្
ិ ចំ
ឆនទ ោរិ សុទធិ ឧតុ ក្ខានំ

ភិ កា ុគណនា ច ឱវាបោ

ឧបោសថសស ឯតានិ

បុ ព្វកិចចនតិ វុ ចចតិ

។

ប្បតតក្លលអង្គា
ឧបោសបោ យាវតិ ក្ខ ច ភិ កា ូ កម្ម បបតាត
សភាគាបតតិ បយា ច ន វិ ជ្ជនតិ
វជ្ជ នីយា ច បុ គគលា តសមឹ ន បោនតិ បតត កល្ល នតិ វុ ចចតិ

។

បុ ព្វករណបុ ព្វកិច្ចចនិ សមាបបតាវ បទសិ តាបតតិ កសស សម្គគ សស ភិ កា ុ
សង្ឃសស អនុ ម្តិ យា ោតិ បមាកា ំ ឧទទិ សិ តុ ំ អារាធនំ កបរាម្ ។

សូមនមស្ការចំ ព

ោះព្រោះមានព្រោះភាគ ជាអរហនតសមាាសមពុទ្ធ ព្រោះអង្គព

ោះ

មាតិកាទ ាំងពីរ-ប្រែ
ភិក្ែាតិ
ខុ
មមាក្ខ-ប្រែ
ែុពវក្រណៈ ៤
កិ រ ិយាពោសពោង្ឧពោសថ ១ អុ ចព្រទ្ីរ ១
តមាល់ទ្ឹក ១ ព្ាលអាសនៈ ១ កិចចននឧពោសថ
ទំង្ពនោះ ពោកព

លថា រុ រក
វ រណៈ ។

ែុពវក្ិច្ច ៥
ារ

ំឆនទៈ ១

ំោរ ិសុទ្ិ ធ ១ ព្ោរ់ រដូ វ ១

ោរ់ភិកុខ ១ ឲ្យឱវាទ្ដល់ភិកុនី
ខ ១ កិ ចនច ន

ឧពោសថទំង្ពនោះ ពោកពៅថា រុរវកិចច ។
អងគនៃឧមោសថមាៃកាលដ៏សមគួរ ៤ យ៉ាង
នថៃឧពោសថ ១ ភិ កុមានព្រមាណរ
ខ
ុណ្ណាគួ រដល់កមា ១
សភាគារតតិមិនមាន ១ វជ្ជនីយរុគគលទំង្ឡាយ
មិ នមានកនុង្រួ កភិ កុទំ
ខ ង្ព

ោះ ១ ពោកពៅថា

ឧពោសថមានាលដ៏ សមគួ រ ។
ពយើង្ទំង្ឡាយ សមាាតរុរវករណៈនិង្រុ រក
វ ិ ចចទំង្ឡាយ ពហើយ
ព្វើនូវារអាោ្

ពដើមបីសម្មតង្ោតិ ពមាកខ តាមអនុ មតិ ននសង្ឃម្ដលព្រម

ពព្រៀង្គាន មានអារតតិសម្មតង្ពចញពហើយ ។
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ

និទានុទ្វេទ្ោ

សុ ណាតុ បម្ ភបនត 1 សបង្ោ, អជ្ជ ុបោសបោ បណណរបោ 2 , យទិ
សង្ឃសស បតត កល្ល ំ , សបង្ោ ឧបោសថំ កបរយយ, ោតិ បមាកា ំ ឧទទិ បសយយ ។
កឹ សង្ឃសស បុ ព្វ កិចចំ, ោរិ សុទធឹ អាយសម បនាត អាបរាបចថ, ោតិ បមាកា ំ
ឧទទិ សិ សាម្ិ , តំ សបព្វ វ សនាត ោធុ កំ សុ បណាម្ ម្នសិ កបរាម្ ។ យសស
សិ យា អាបតតិ , បោ អាវិ កបរយយ ។ អសនតិ យា អាបតតិ យា តុ ណហី ភវិ តព្វ ំ ។
តុ ណហីភាបវន បោ បនាយសម បនត បរិ សុោធតិ បវទិ សាម្ិ ។ យោ បោ បន
បបចច កបុ ដ្ឋសស បវយាករណំ បោតិ ។ ឯវបម្វំ ឯវរូ ោយ បរិ ោយ
យាវតតិ យំ អនុ ោវិ តំ បោតិ ។ បយា បន ភិ កា ុ យាវតតិ យំ អនុ សាវិយមាបន
សរមាបនា សនតឹ អាបតតឹ នាវិ កបរយយ ។ សម្បជានម្ុ ោវាទសស បោតិ ។
សម្បជានម្ុ ោវាបោ បោ បនាយសម បនាត អនត រាយិ បក្ខ ធបមាម វុ បតាត ភគវតា,
តោម សរមាបនន ភិ កា ុនា អាបបនេ ន វិ សុោធបបបកា ន សនតី អាបតតិ អាវិក្ខតព្វវ,
អាវិ កតា ហិ សស ផាសុ បោតិ ។

1
2

ទ្ែើថា អាវ ុទ្ោ ត្តវូ ប្ត្ែថា ោាលសង្ឃដ៏ចទ្ត្រើន។
ទ្ែើថ្ងៃ ១៤ទ្ោច ត្តវូ ប្ត្ែថា វី១៤។ ទ្ែើថ្ងៃោរគ្គី ត្តវូ ប្ត្ែថា ថ្ងៃោរគ្គី។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

2

ៃិទៃុមទេស
ររិព្តព្រោះសង្ឃដ៏ ចពព្មើន សូមព្រោះសង្ឃស្កតរ់ខំុព្្ រោះករុណ្ណ, នថៃ

ពនោះជានថៃឧពោសថទ្ី ១៥, ពរើឧពោសថកមាពនោះ មានាលដ៏ គួរដល់សង្ឃ
ពហើយ, សង្ឃព្តូវព្វើឧពោសថ, ព្តូវសម្មតង្ោតិពមាកខ។

រុ រក
វ ិ ចរច រស់សង្ឃ (សង្ឃោនព្វើពហើយ)ឬ? ររិ ព្តពោកអនកមាន
អាយុទំង្ឡាយ សូមពោកទំង្ឡាយព្ោរ់ នូវពសចកតីររ ិសុទ្ិ ធ នឹង្សម្មតង្
ោតិ ពមាកខ, ពយើង្ទំង្ឡាយម្ដលមានពៅ(ទ្ី ពនោះ)ទំង្អស់គាន ព្តូវតាំង្ចិតត
ស្កតរ់ ោតិ ពមាកខព

ោះ

អារតតិ ពោកអង្គព

ឲ្យោនសពព្មចព្រពយាជ្ន៍

ពោកអង្គណ្ណមាន

ោះព្តូវសម្មតង្ពចញ ពរើរុំមានអារតតិពទ្ ព្តូវពៅពសៃៀម,

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណនឹ ង្ដឹ ង្ថា ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ

ជាអនកររ ិសុទ្ធ

ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀមនុ ោះឯង្, ដូចជារុគគលម្ដលព្តូវពគសួររញ្ហ
ា ចំ ព
រូរមានក់ៗ

ម្តង្ពោោះស្រស្កយ

យាង្ណ្ណមិ ញ,

ោះ

កយម្ដលខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

ព្រាសឲ្យដឹង្អស់កំណត់រីដង្យាង្ពនោះ កនុង្ររ ិស័ទ្មានសភារយាង្ពនោះ
ក៏ ដូព្នោះម្ដរ, ាលពរើ ខំុព្្ រោះករុណ្ណសូ្យព្រាសព្គរ់ រីដង្ពហើយ, ភិកុខ
ណ្ណមួ យ ាលរលឹកព
ភិ កុពខ

ើញថា មានអារតតិពហើយមិនព្រមសម្មតង្ពចញពទ្,

ោះ ព្តូវអារតតិព្ាោះសមបជានមុ ស្កវាទ្ទ្ុ កដ
ា , ររិ ព្តពោកអនកមាន

អាយុទំង្ឡាយ, ឯសមបជានមុ ស្កវាទ្ហនឹង្ ព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ ព្តាស់
ថា ជាអនតោយិក្ម៌ , ពព្
ព

ោះពហតុ ព

ោះ (ពរើ) ភិ កុព្តូ
ខ វអារតតិពហើយ រលឹក

ើញោន, មានរំ ណង្ចង្់ ឲ្យខលួនររ ិសុទ្វធ ិញ, ព្តូវម្តសម្មតង្អារតតិម្ដល

មាន (ព

ោះពចញ) ដបិតភិកុពខ

សម្មតង្អារតតិព

ោះ។

ោះ រម្មង្មានពសចកតីសរាយ ពព្

ោះារ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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ឧទទិ ដ្ឋ ំ បោ អាយសម បនាត និ ោនំ ។ តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ , កចចិ តា បរិ សុោធ,
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ , កចចិ តា បរិ សុោធ, តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ , កចចិ តា បរិ សុោធ,
បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត, តោម តុ ណហី, ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
និ ទានុទ្ទេទ្ោ3 និ ដ្ទ្ិ ឋ ោ

ិ ទ្ុ វេទ្ោ
បារាជក្
តត្តិ បម្ ចតាតបរា ោរាជ្ិ ក្ខ ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ ។
១. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ូនំ សិ ក្ខាោជ្ី វសមាបបនាេ សិ កា ំ អបបចច ក្ខាយ
ទុ ព្វ ល្យំ អនាវិ កតាវ បម្ថុ នំ ធម្ម ំ បដ្ិ បសបវយយ, អនត ម្បោ តិ រច្ចានគតាយបិ ,
ោរាជ្ិ បក្ខ បោតិ អសំ វាបោ ។
២. បយា បន ភិ កា ុ គាមា វា អរញ្ញា វា អទិ នេ ំ បថយយសង្ខាតំ អាទិ បយយយ
, យោរូ បប អទិ នាេោបន រាជាបនា បច្ចរំ គបហតាវ ហបនយយុំ វា ព្បនធ យយុំ វា
បព្វវបជ្យយុំ វា បច្ចបរាសិ ព្វបលាសិ ម្ូ បហហសិ បថបនាសី តិ , តោរូ បំ ភិ កា ុ
អទិ នេ ំ អាទិ យមាបនា អយម្បិ ោរាជ្ិ បក្ខ បោតិ អសំ វាបោ។
៣. បយា បន ភិ កា ុ សញ្ចិ ចច ម្នុ សសវិ គគហំ ជ្ី វិតា បវាបរាបបយយ សតា ោរកំ
វាសស បរិ បយបសយយ ម្រណវណណំ វា សំ វបណណយយ ម្រណាយ វា សមាទបបយយ

អបមាោ បុ រិស កឹ តុ យហិ ម្ិ នា ោបបកន ទុ ជ្ជី វិបតន ម្តបនត ជ្ី វិតា បសបយាតិ
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និទាន ប្ត្ែថា ទ្សចក្តីទ្្តរ
ើ ឬពាក្យត្បារព្ធ, ឧទ្វេស ប្ត្ែថា បាលីប្ដលសប្រតង្ទ្ឡើង្ វុក្

ជាទ្ោលទ្ដើរថ្នសិ កាខែវ។
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ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ, និ ទន ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោន

សម្មតង្រួចពហើយ។ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ

កនុង្និ ទនពនោះ, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ
សូមសួរជាគព្មរ់ រីរដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ?
ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនក

ររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ សុទ្ធម្តជាអនកររ ិសុទ្ធ
កនុង្និ ទននុ ោះពហើយ, ពព្

ោះពហតុ ព

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

សូម្ំទ្ុកនូវពហតុពនោះ ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀមយាង្ពនោះ។
និទានុ ទ្ទេស ចប់

ោរាជិក្មុ ទេស

អារតតិោោជ្ិ កទំង្ឡាយរួ នពនោះ មកាន់ឧពទ្ទសកនុង្ោតិ ពមាកខព

ោះ

១. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យដល់ព្រមពោយសិាខ និ ង្ស្កជ្ីវៈ ររស់ភិកុខទំង្

ឡាយពហើយ មិនព

លោសិាខពចញ មិនព្វើឲ្យជាក់ ចាស់ថាជាអនកមាន

កមាលំង្ថយពទ្, ពហើយពសរពមថុន្មា ពោយពោចពៅសូមបីម្តនឹ ង្សតវ
តិ រ្ានញី, (ភិកុពខ

ោះ) ព្តូវអារតតិោោជ្ិក ជារុ គគលឥតសំវាស។

២. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យាន់ យកព្ទ្រយ ម្ដលពគមិ នោនឲ្យពោយចំ ម្ណក

ននចិ តតលួច អំរីស្រសុកកតី អំរីនព្រកតី ព្រោះោជាទំង្ឡាយ្រ់ ព្រោនពហើយ
គរបីសមាលរ់កី ត

ុំឃង្
ំ កតី និ រពទ្សកតី ពោយព្រោះោជ្ឱង្ការថាៈ “អាឯង្ជា

ព្រ ជាមនុ សស

លវពង្វង្, ជាមនុ សសលាច”
ួ ពព្

ោះអទ្ិ ន ទនមានសភារ

យាង្ណ្ណ, ភិកុាលាន់
ខ
យកព្ទ្រយម្ដលពគមិ នោនឲ្យ មានសភារយាង្
ព

ោះ, ភិ កុពនោះក៏
ខ
ព្តូវអារតតិោោជ្ិក ជារុគគលឥតសំវាសម្ដរ ។

៣. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ម្កលង្ផ្តតច់រង្់ោង្ាយររស់មនុ សសឲ្យឃលត្ក

ជ្ី វ ិតកតី ម្សវង្រកសស្ត្ស្កតវុ្ឲ្យពគសមាលរ់ោង្ាយមនុសសកតី រណ៌
ពសចកតីស្កលរ់កី ត ឬក៏និយាយម្ណ

គុ ណនន

ំពដើមបីពសចកតីស្កលរ់ថា“ម្នរុ រសដ៏ ចពព្មើ ន

ជ្ី វ ិតអាព្កក់ ពនោះ មានព្រពយាជ្ន៍អីដ
វ ល់អក
ន ? អនកស្កលរ់ពៅ ស្កលរ់ ពៅវ ិញ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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ឥតិ ចិ តត ម្បនា ចិ តត សង្កបបោ អបនកបរិ យាបយន ម្រណវណណំ វា សំ វបណណយយ
ម្រណាយ វា សមាទបបយយ អយម្បិ ោរាជ្ិ បក្ខ បោតិ អសំ វាបោ។
៤. បយា

បន ភិ កា ុ

អនភិ ជានំ

ឧតត រិ ម្នុ សសធម្ម ំ

អតត ូបនាយិ កំ

អល្ម្រិ យញ្ញាណទសសនំ សម្ុ ោចបរយយ ឥតិ ជានាម្ិ , ឥតិ បសាម្ី តិ,
តបតា អបបរន សម្បយន សម្នុ គាគហី យមាបនា វា អសម្នុ គាគហី យមាបនា
វា អាបបនាេ វិ សុោធបបបក្ខា ឯវំ វបទយយ អជានបម្វំ អាវុ បោ អវចំ ជានាម្ិ ,
អបសសំ បសាម្ិ , តុ ចា ំ ម្ុ ោ វិ ល្បិ នតិ, អញ្ា ត្ត អធិ មានា, អយម្បិ ោរាជ្ិ បក្ខ
បោតិ អសំ វាបោ ។
ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អាយសម បនាត ចតាតបរា ោរាជ្ិ ក្ខ ធមាម ។
បយសំ ភិ កា ុ អញ្ា តរំ វា អញ្ា តរំ វា អាបជ្ជិ តាវ ន ល្ភតិ ភិ កា ូហិ សទធឹ
សំ វាសំ យោ បុ បរ, តោ បច្ចា, ោរាជ្ិ បក្ខ បោតិ អសំ វាបោ ។
តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ , កចចិ តា បរិ សុោធ, ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ , កចចិ តា
បរិ សុោធ, តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ , កចចិ តា បរិ សុោធ, បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត ។ តោម
តុ ណហី ។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
បារាជិកុទ្ទេទ្ោ និ ដ្ទ្ិ ឋ ោ ។
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ព្រពសើរជាង្រស់ពៅ”, ភិកុមានចិ
ខ
តតគិត មានពសចកតីព្តិ ោះរ ិោះកនុង្ចិ តត ដូពចនោះ
គរបីរណ៌

គុ ណននពសចកតីស្កលរ់ ឬគរបីម្ណ

ំពដើ មបីពសចកតីស្កលរ់ ពោយ

អពនកររ ិយាយ ភិកុពនោះក៏
ខ
ព្តូវអារតតិោោជ្ិក ជារុ គល
គ ឥតសំវាសម្ដរ។
៤. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យមិ នដឹង្ជាក់ ពហើយព

លអួតឧតតរ ិមនុ សស្ម៌ គឺ

ញាណនិង្ទ្សសនៈដ៏ ព្រពសើរ ជា្ម៌ អាចកមាចត់រង្់នូវកិ ពលស រពង្កានមក
ោក់ កុង្ខល
ន ួនថាៈ “ខ្ំុដឹង្ដូពចនោះ ខ្ំុព

ើញដូ ពចនោះ”, លុោះដល់សម័ យដនទ្រីព

ោះ

មក ពទោះមានពគស្កកសួរកតី ឥតមានពគស្កកសួរកតី ក៏ ពៅថា ព្តូវអារតតិ
ោោជ្ិកពហើយ, (ពទោះរី)មានព្ោថានចង្់ឲ្យររ ិសុទ្ធ (គឺឲ្យរួចពទស) ពហើយ
ព្តឡរ់ ជានិ យាយម្កសំនួនយាង្ពនោះវ ិញថា “ម្នអាវុពស្ក ខ្ំុមិនដឹង្យាង្
ពនោះពទ្ រុម្នតោនព
ព

ើញ, ខ្ំុព

លថាដឹ ង្, ខ្ំុមិនព

ើញយាង្ពនោះពទ្ រុម្នត ព

លថា

លកុ ហកពស្កោះពទ្”, ពវៀរម្លង្ម្តសមាគល់ថា ខលួនោនព្តាស់

ដឹ ង្រិ ត, ភិ កុពនោះក៏
ខ
ព្តូវអារតតិោោជ្ិ ក ជារុគគលឥតសំវាសម្ដរ ។

ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ អារតតិព្ាោះោោជ្ិកទំង្

រួ ន ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ, រណ្ណ
ត អារតតិទំង្រួ នព
ណ្ណ

ព្តូវអារតតិណ្ណមួ យពហើយ

ោះ ភិកុខ

ក៏មិនោននូវារពៅរួមជាមួ យនឹង្ភិកុខ

ទំង្ឡាយពឡើយ, ាលរីមុនយាង្ណ្ណមិ ញ, លុោះខាង្ពព្ាយមក (ភិ កុខ
ព

ោះ) ក៏ ជាោោជ្ិ ករកសំវាសគាានយាង្ព

ោះម្ដរ។

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ កនុង្អារតតិ

ោោជ្ិកទំង្រួនព

ោះ, ពោកទំង្ឡាយជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុព្រោះ

ករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ពទ្ៀត ពោកទំង្ឡាយជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយ
ឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយជាអនក

ររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ សុទ្ធម្តជាអនកររ ិសុទ្ធ
កនុង្ោោជ្ិ ារតតិទំង្រួ ននុោះពហើយ, ពព្

ោះពហតុ ព

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូម្ំទ្ុកនូវពហតុ ពនោះ ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀមយាង្ពនោះ។
ចប់ បារាជិកុ ទ្ទេស
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សង្ឃាវិទ្សសុទ្វេទ្ោ

ឥបម្ បោ បនាយសម បនាត បតរស សង្ោទិ បសោ ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ
១. សបញ្ច តនិ ក្ខ សុ កក វិសសដ្ឋិ អញ្ា ត្ត សុ បិ ននាត សង្ោទិ បសបោ ។
២. បយា បន ភិ កា ុ ឱតិ បណា
ណ វិ បរិ ណបតន ចិ បតត ន មាតុ គាគបម្ន សទធឹ
ក្ខយសំ សគគ ំ សមាបបជ្ជ យយ ហតា គាគហំ វា បវណិគាគហំ វា អញ្ា តរសស វា
អញ្ា តរសស វា អង្គសស បរាម្សនំ, សង្ោទិ បសបោ។
៣. បយា បន ភិ កា ុ ឱតិ បណា
ណ វិ បរិ ណបតន ចិ បតត ន មាតុ គាគម្ំ ទុ ដ្ឋ ុលាលហិ
វាច្ចហិ ឱភាបសយយ យោ តំ យុ វា យុ វតឹ បម្ថុ នូ បសញ្ហិ តាហិ សង្ោទិ បសបោ។

៤. បយា បន ភិ កា ុ ឱតិ បណា
ណ វិ បរិ ណបតន ចិ បតត ន មាតុ គាគម្សស សនតិ បក
អតត ក្ខម្ោរិ ចរិ យាយ

វណណំ

ភាបសយយ

ឯតទគគ ំ

ភគិ និ

ោរិ ចរិ យានំ

យាមាទិ សំ សី ល្វនត ំ កល្ាណធម្ម ំ ត្ព្ហម ច្ចរឹ ឯបតន ធបម្ម ន បរិ ចបរយាតិ
បម្ថុ នូ បសញ្ហិ បតន, សង្ោទិ បសបោ។
៥. បយា បន ភិ កា ុ សញ្ច រិតតំ សមាបបជ្ជ យយ ឥតាិ យា វា បុ រិសម្តឹ
បុ រិសសស វា ឥតាី ម្តឹ , ជាយតត បន វា ជារតត បន វា, អនត ម្បោ តង្ាណិក្ខយបិ ,
សង្ោទិ បសបោ។
៦. សញ្ញាចិ ក្ខយ បន ភិ កា ុនា កុ ដ្ឹ ក្ខរយមាបនន អសាម្ិ កំ អតត ុបទទ សំ
បមាណិក្ខ ក្ខបរតព្វវ, តត្តិ ទំ បមាណំ, ទី ឃបោ ោវទស វិ ទតាិ បយា

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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សងាទិមសសុមទេស
ររិ ព្តពោកអនកដ៏ មានអាយុទំង្ឡាយ អារតតិព្ាោះសង្ាទ្ិពសស
ទំង្ ១៣ ពនោះឯង្ មកាន់ឧពទ្ទស។
១. ភិកុម្កល
ខ ង្ញា
ំ ទ្ឹ កសុកាៈឲ្យឃលតពចញព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស
ុ ង្

ពលើកម្លង្ម្តយល់សរតិ។

២. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ម្ដលាមោគព្គរសង្ាត់ មានចិ តម្ត ព្រព្រួល,

ដល់ព្រមនូ វាយសំសគគៈ មួ យអពនលើពោយមាតុ ព្គាម, ពទោះ្រ់ នដកតី ្រ់
ផ្នួង្សក់ កី ត ឬស្កទរអម្ង្ាលអវយវៈព្តង្់ ណ្ណៗកតី, (ភិកុពខ

ោះ ព្តូវ)

អារតតិ

សង្ាទ្ិ ពសស។

៣. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ម្ដលាមោគព្គរសង្ាត់ មានចិ តម្ត ព្រព្រួល,

និ យាយម្ចចង្់ មាតុព្គាមពោយសំដីអាព្កក់ ៗ, ដូចព្រុសកំ ពឡាោះនិ យាយ
ម្ចចង្់ ស្រសីព្កមុំ ពោយសមតីម្ដលព្រករពោយពមថុ ន, (ភិកុពខ

ោះព្តូវ)អារតតិ

សង្ាទ្ិ ពសស។

៤. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ម្ដលាមោគព្គរសង្ាត់ មានចិ តម្ត ព្រព្រួល,

និ យាយសរពសើរគុ ណននាររពព្មើខួនពោយាម
ល
កនុង្សំណ្ណក់មាតុ ព្គាម
ពោយពសចកតីព្រករពោយពមថុ នថា

“មានលរាូនស្រសី!

ស្រសីណ្ណរពព្មើអក
ន

ព្រព្រឹ តព្ត រហា្រយ មានសីលមានកលាណ្ម៌ ព្រម្ហលដូ ចអាតាា ពោយ
ពមថុ ន្មានុោះ, ាររពព្មើពនោះររស់ស្រសីព
រពព្មើ ទំង្ឡាយ”, (ភិកុពខ

ោះ ព្ាោះថា ជាកំ រូលននារ

ោះ ព្តូវ) អារតតិសង្ាទ្ិ ពសស។

៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ព្រព្រឹតន
ត ិ យាយដឹក

ំ, (ព្ោរ់) ពសចកតីព្ោថាន

ររស់រុរសដល់ស្ត្សី,ត (ព្ោរ់) ពសចកតីព្ោថានររស់ស្ត្សីដ
ត ល់រុរស, ឲ្យោនគាន
ជារតីព្ររនធ ឬជាស្កោយសាន់, ពោយពោចពៅសូមបីម្ត (ព្ោរ់) ដល់
ស្ត្សីពត រសា, (ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវ) អារតតិសង្ាទ្ិ ពសស។

៦. ាលពរើ ភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើ កុដិ ម្ដលរុំ មានទយកជាមាចស់ររស់ចំព

ោះ

ជាទ្ី ពៅននខលួនពោយារសូមពព្គឿង្ឧរករណ៍មកខលួនឯង្ ព្តូវព្វើឲ្យព្រករ
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សុ គតវិ ទតាិ យា, តិ រិ យំ សតត នត រា, ភិ កា ូ អភិ បនតព្វវ វតា ុបទសនាយ, បតហិ
ភិ កា ូហិ វតា ំ ុ បទបសតព្វ ំ អនារម្ោ ំ សបរិ កកម្នំ។ ោរបម្ោ បច ភិ កា ុ វតា ុសមឹ
អបរិ កកម្បន

សញ្ញាចិ ក្ខយ កុ ដ្ឹ ក្ខបរយយ, ភិ កា ូ

វា អនភិ បនយយ

វតា ុបទសនាយ, បមាណំ វា អតិ ក្ខកបម្យយ, សង្ោទិ បសបោ ។
៧. ម្ហល្ល កំ បន ភិ កា ុនា វិ ោរំ ក្ខរយមាបនន សសាម្ិ កំ អតត ុបទទ សំ
ភិ កា ូ អភិ បនតព្វវ វតា ុបទសនាយ, បតហិ ភិ កា ូហិ វតា ំ ុ បទបសតព្វ ំ អនារម្ោ ំ
សបរិ កកម្នំ។ ោរបម្ោ បច ភិ កា ុ វតា ុសមឹ អបរិ កកម្បន ម្ហល្ល កំ វិ ោរំ ក្ខបរយយ
ភិ កា ូ វា អនភិ បនយយ វតា ុបទសនាយ, សង្ោទិ បសបោ ។
៨. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ំុ ទុ បដ្ឋឋ បោបោ អបបតី បតា អម្ូ ល្បកន
ោរាជ្ិ បកន ធបម្ម ន អនុ ទធំបសយយ

អបបបវ នាម្ នំ ឥម្មាហ ត្ព្ហម ចរិ យា

ច្ចបវយយនតិ ,

សម្បយន

តបតា

អបបរន

សម្នុ គាគហី យមាបនា វា

អសម្នុ គាគហី យមាបនា វា អម្ូ ល្កបញ្ច វ តំ អធិ ករណំ បោតិ , ភិ កា ុ ច
បោសំ បតិ ដ្ឋឋតិ , សង្ោទិ បសបោ ។
៩. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ំុ ទុ បដ្ឋឋ បោបោ អបបតី បតា អញ្ា ភាគិ យសស
អធិ ករណសស កិ ញ្ចិបទសំ

បល្សម្តត ំ

ឧោោយ ោរាជ្ិ បកន ធបម្ម ន

អនុ ទធំបសយយ អបបបវ នាម្ នំ ឥម្មាហ ត្ព្ហម ចរិ យា ច្ចបវយយនតិ , តបតា
អបបរន សម្បយន សម្នុ គាគហី យមាបនា វា អសម្នុ គាគហី យមាបនា វា
អញ្ា ភាគិ យបញ្ច វ តំ អធិ ករណំ បោតិ បក្ខចិ បទបោ បល្សម្បតាត ឧោទិ បនាេ
ភិ កា ុ ច បោសំ បតិ ដ្ឋឋតិ , សង្ោទិ បសបោ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ពោយព្រមាណ, ព្រមាណកុ ដិព

ោះ គឺរពណ្ណ
ត យ១២ចំអាម ទ្ទ្ឹ ង្៧ចំ អាម

ពោយចំ អាមព្រោះសុគតវាស់កុង្ខាង្កន
ន
ុង្ ព្តូវ
ទ្ី ឲ្យ ភិកុទំ
ខ ង្ព
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ំភិកុទំ
ខ ង្ឡាយមកសម្មតង្

ោះ គរបីសម្មតង្ទ្ី ម្ដលមិ នមានពសចកតីរពង្ាៀស មានឧរ្រៈ

ឲ្យ ពរើភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើកុដិពោយារសូមពព្គឿង្ឧរករណ៍ពគមកខលួនឯង្ កនុង្ទ្ី
ម្ដលមានពសចកតីរពង្ាៀស ទំង្មិ នមានឧរ្រៈកតី មិន

ំភិកុទំ
ខ ង្ឡាយមក

សម្មតង្ទ្ីឲ្យកតី ព្វើឲ្យកនលង្ហួសព្រមាណកតី ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិពសស។
ព្តូវ

៧. ាលពរើភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើវ ិោរ្ំ មានមាចស់ ចំ ព

ំភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ មកសម្មតង្ទ្ីឲ្យ, ភិកុទំ
ខ ង្ព

ោះជាទ្ី ពៅននខលួន,

ោះ គរបីសម្មតង្ទ្ីម្ដល

មិ នមានពសចកតីរពង្ាៀស មានឧរ្រៈឲ្យ, ពរើភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើ វ ិោរ្ំ កនុង្ទ្ី
ម្ដលមានពសចកតីរពង្ាៀស ទំង្មិ នមានឧរ្រៈកតី មិន
មកសម្មតង្ទ្ី ឲ្យកតី, ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស។

ំភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ

៨. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ពព្ា្ខឹង្ ព្រទ្ូ សត អាក់ អន់ចិត,ត ព្ទ្កមាចត់ភិកុខ

ផ្ង្គាន ពោយអារតតិោោជ្ិក មិ នមានមូ លពោយរំណង្ថាៈ “ព្វើដូចពមតច
ហន! អញនឹ ង្ញា
ុ ំង្ភិកុពខ

ោះឲ្យឃលត្កព្រហាចរ ិយ្ម៌ ពនោះោន” លុោះដល់

សម័ យដនទ្រី ព

ោះមក ពទោះមានពគស្កកសួរកតី ឥតមានពគស្កកសួរកតី,

ពរើ អ្ិ ករណ៍ព

ោះព្ោកដជារុំ មានមូ លម្មន ទំង្ភិកុក៏
ខ ពរតជា្ពទសខលួនផ្ង្

(ភិកុពខ

ោះព្តូវ) អារតតិសង្ាទ្ិពសស។

៩. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ពព្ា្ខឹង្ ព្រទ្ូ សត អាក់អន់ចិតត, ព្រាន់ យក

ពហតុរនតិចរនតួចននអ្ិ ករណ៍ ម្ដលជាពរឿង្ដនទ្មកជាពព្គឿង្អាង្ ពហើយ

ព្ទ្ភិកុពោយអារតត
ខ
ិ ោោជ្ិ ក ពោយរំណង្ថាៈ “ព្វើដូចពមតចហន! អញ
នឹ ង្ញា
ំ ភិ កុពខ
ុ ង្
ដនទ្រី ព

ោះ ឲ្យឃលត្កព្រហាចរ ិយ្ម៌ពនោះោន”, លុោះដល់សម័ យ

ោះមក

អ្ិករណ៍ព

ពទោះមានពគស្កកសួរកតី

ោះជាពរឿង្ដនទ្ពទ្,

ឥតមានពគស្កកសួរកតី,

ភិកុព្រាន់
ខ
យកពហតុ ព្តឹ មម្តរនតិចរនតួច

មកជាពព្គឿង្អាង្ ទំង្ភិកុក៏
ខ ពរតជា្ពទសខលួនផ្ង្ (ភិ កុពខ
សង្ាទ្ិ ពសស។

ពរើ

ោះ ព្តូវ) អារតតិ
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ

១០. បយា បន ភិ កា ុ សម្គគ សស សង្ឃសស បភោយ បរកក បម្យយ,
បភទនសំ វតត និ កំ វា អធិ ករណំ សមាោយ បគគ យហ តិ បដ្ឋ យយ, បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ
ឯវម្សស វចនី បយា មា អាយោម សម្គគ សស សង្ឃសស បភោយ បរកក ម្ិ,
បភទនសំ វតត និ កំ វា អធិ ករណំ សមាោយ បគគ យហ អដ្ឋឋសិ , សបម្តាយោម
សបង្ឃន សម្បគាគ ហិ សបង្ោ សបមាមទមាបនា អវិ វទមាបនា ឯកុ បទទ បោ ផាសុ
វិ ហរតី តិ , ឯវញ្ច បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ វុ ចចមាបនា តបថវ បគគ បណហយយ, បោ ភិ កា ុ
ភិ កា ូហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តបព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ, យាវតតិ យបញ្ច
សម្នុ ភាសិ យមាបនា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ , បនា បច
បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, សង្ោទិ បសបោ។
១១. តបសសវ បោ បន ភិ កា ុសស ភិ កា ូ បោនតិ អនុ វតត ក្ខ វគគ វាទក្ខ ឯបក្ខ
វា បទវ វា តបយា វា, បត ឯវំ វបទយយុំ មា អាយសម បនាត ឯតំ ភិ កា ំុ កិ ញ្ចិ អវចុ តា ,
ធម្ម វាទី បចបោ ភិ កា ុ, វិ នយវាទី បចបោ ភិ កា ុ, អមាហកបញ្ច បោ ភិ កា ុ ឆនទ ញ្ច
រុ ចិញ្ច អាោយ បវាហរតិ , ជានាតិ , បនា ភាសតិ , អមាហកបម្បតំ ខម្តី តិ , បត
ភិ កា ូ ភិ កា ូហិ ឯវម្សសុ វចនី យា មា អាយសម បនាត ឯវំ អវចុ តា , ន បចបោ ភិ កា ុ
ធម្ម វាទី , ន បចបោ ភិ កា ុ វិ នយវាទី , មា អាយសម នាតនម្បិ សង្ឃបភបោ រុ ចចិតា ,

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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១០. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ រាយាមពដើ មបីរំម្រកសង្ឃម្ដលព្រមពព្រៀង្គាន

ឬព្រាន់ ផ្ង្
គ ពឡើង្នូ វអ្ិ ករណ៍ ម្ដល
ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិ កុពខ

ំសង្ឃឲ្យម្រកោក់ គានពហើយតាំង្ពៅ

ោះយាង្ពនោះថាៈ “ពោកអនកមានអាយុ

កុំ រាយាមរំម្រកសង្ឃម្ដលព្រមពព្រៀង្គានពហើយ, ទំង្កុំ ព្រាន់ ផ្ង្
គ ពឡើង្
នូ វអ្ិ ករណ៍ម្ដល

ំឲ្យសង្ឃម្រកោក់ គានពហើយតាំង្ពៅពឡើយ ពោកអនក

មានអាយុ ចូ រព្រមពព្រៀង្ជាមួ យនឹង្សង្ឃវ ិញពៅ, ពព្

ោះថា សង្ឃព្រម

ពព្រៀង្គាន រ ីកោយរកគាន មិនវ ិវាទ្គាន មានឧពទ្ទសជាមួយគាន ម្តង្ម្តពៅជា
សុខសរាយ“, ាលម្ដលភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយនិ យាយយាង្ពនោះ, ភិ កុពខ
ម្តព្រាន់ដូព្នោះដម្ដល,

ព្តូវភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ

ោះពៅ

សូ្យសមនុ ភាសនកមា

ោមព្ោមភិកុពខ

ោះ អស់កំណត់ រីដង្ ពដើមបីឲ្យលោះរង្់ សង្ឃពភទ្កមាព

ដង្ពហើយ ភិកុពខ

ោះលោះរង្់ សង្ឃពភទ្កមាព

ោះ

ពចញ។ ាលពរើ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ សូ្យសមនុ ភាសនកមាោមព្ោមព្គរ់រី
ោះពចញ, ារលោះរង្់ ដូពចនោះនុ ោះ

ជាារព្រនរ, ពរើ រុំលោះរង្់ពទ្, ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិពសស។
១១. ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ ជាអនកព្រព្រឹតតតាមភិកុម្ដលរំ
ខ
ម្រកសង្ឃព

ឯង្ ពហើយជាអនកព
ទំង្ព

ោះ ព

លព្រាន់ រួក, ពទោះមួ យរូរកតី រី ររូរកតី រីររ
ូ កតី, ភិកុខ

លោម (ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយម្ដលជាអនកររ ិសុទ្ធ) យាង្ពនោះថាៈ

“សូមពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ កុំ ព
(ពព្

ោះ

ោះភិ កុពនោះ
ខ
ជាអនកព

ល

កយអវីៗនឹ ង្ភិកុពខ

លព្តូវតាម្ម៌ផ្ង្, ភិ កុពនោះ
ខ
ជាអនកព

ោះពឡើយ
លព្តូវ

តាមវ ិន័ យផ្ង្, មាង្ពទ្ៀត ភិកុពនោះាន់
ខ
យកពសចកតីពរញចិតត និ ង្ពសចកតី
គារ់ ចិតតររស់រួកពយើង្ ពទ្ើ រព
ររស់រួកពយើង្ ពទ្ើរព

ល, ពោកដឹ ង្ពសចកតីពរញចិ តតជាពដើម

ល, អំពរើ ពនោះ ក៏ គារ់ចិតដ
ត ល់ពយើង្ទំង្ឡាយ។

ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ ព្តូវនិ យាយនឹ ង្រួ កភិកុទំ
ខ ង្ព
មានអាយុទំង្ឡាយ កុំព
ជាអនកព

ោះយាង្ពនោះថាៈ “ពោកអនក

លយាង្ហនឹង្ពឡើយ, (ពព្

លព្តូវតាម្ម៌ ពទ្ ភិ កុពនោះមិ
ខ
នម្មនជាអនកព

ោះ)ភិកុពនោះ
ខ
មិ នម្មន

លព្តូវតាមវ ិន័ យពទ្

ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ កុំ គារ់ចិតតនឹង្សង្ឃពភទ្ពឡើយ, ចិ តរត រស់

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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សបម្តាយសម នាតនំ

សបង្ឃន,

សម្បគាគ

ហិ

សបង្ោ

សបមាមទមាបនា

អវិ វទមាបនា ឯកុ បទទ បោ ផាសុ វិ ហរតី តិ , ឯវញ្ច បត ភិ កា ូ ភិ កា ូហិ វុ ចចមានា
តបថវ បគគ បណហយយុំ, បត ភិ កា ូ ភិ កា ូហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស
បដ្ិ និសសគាគយ, យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយុំ,
ឥបចច តំ កុ សល្ំ , បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយុំ, សង្ោទិ បសបោ ។
១២.

ភិ កា ុ

បបនវ

ទុ ព្វ ចជាតិ បក្ខ

បោតិ

ឧបទទ សបរិ យាបបនេ សុ

សិ ក្ខាបបទសុ ភិ កា ូហិ សហធម្មិ កំ វុ ចចមាបនា អតាតនំ អវចនី យំ កបរាតិ មា ម្ំ
អាយសម បនាត កិ ញ្ចិ អវចុ តា កល្ាណំ វា ោបកំ វា, អហម្ោយសម បនត ន កិ ញ្ចិ
វក្ខាម្ិ កល្ាណំ វា ោបកំ វា, វិ រម្ោយសម បនាត ម្ម្ វចនាយាតិ , បោ ភិ កា ុ
ភិ កា ូហិ ឯវម្សស វចនី បយា មា អាយោម អតាតនំ អវចនី យំ អក្ខសិ ,
វចនី យបម្វ អាយោម អតាតនំ កបរាតុ , អាយោមបិ ភិ កា ូ វទតុ សហធបម្ម ន,
ភិ កា ូបិ អាយសម នត ំ វកា នតិ សហធបម្ម ន, ឯវំ សំ វោធ ហិ តសស ភគវបតា បរិ ោ
យទិ ទំ អញ្ា ម្ញ្ា វចបនន អញ្ា ម្ញ្ា វុដ្ឋឋបបននាតិ , ឯវញ្ច បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ
វុ ចចមាបនា

តបថវ

សម្នុ ភាសិ តបព្វវ

បគគ បណហយយ,
តសស

បោ

ភិ កា ុ

បដ្ិ និសសគាគយ,

ភិ កា ូហិ

យាវតតិ យំ

យាវតតិ យបញ្ច

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ
ពព្
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ចូរព្រមពព្រៀង្ជាមួ យនឹង្សង្ឃវ ិញពៅ,

ោះថា សង្ឃព្រមពព្រៀង្គាន រ ីកោយរកគាន មិ នវ ិវាទ្គាន មានឧពទ្ទសជា

មួ យគាន ម្តង្ម្តពៅជាសុខសរាយ“, ាលម្ដលភិកុទំ
ខ ង្ឡាយនិ យាយ
យាង្ពនោះ, ភិកុទំ
ខ ង្ព

ោះ ពៅម្តព្រាន់ដូព្នោះដម្ដល, ព្តូវភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ

សូ្យសមនុ ភាសនកមា ោមព្ោមភិកុទំ
ខ ង្ព
ឲ្យលោះរង្់អំពរើ ព

ោះអស់កំណត់រីដង្ ពដើមបី

ោះពចញ។ ាលពរើ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយសូ្យសមនុ ភាសនកមា

ោមព្ោមព្គរ់រីដង្ពហើយ ភិកុទំ
ខ ង្ព

ោះលោះរង្់ អំពរើ ព

ោះពចញ ារលោះ

រង្់ ោនដូពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ ពរើរុំលោះរង្់ ពទ្ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស។
១២. ពរើភិកុមានភារជាអន
ខ
កម្ដលពគរិ ោកសតីថា, ាលពរើ ភិកុខទំង្

ឡាយ ព

លព្រពៅតាម្ម៌ កនុង្សិាខរទ្ទំង្ឡាយម្ដលោរ់ចូលកនុង្

ឧពទ្ទស(ោតិ ពមាកខ) ក៏ ព្វើខួនឲ្យពគព្រពៅផ្ង្រុ
ល
ំ ោន ពោយ
ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ កុំ និយាយ
នឹ ង្ខ្ំុពឡើយ, ចំ ម្ណកខ្ំុក៏មិនព

ល

កយថាៈ “សូម

កយអវីៗ ពទោះលាកី ត អាព្កក់ កី ត

កយអវីៗ ពទោះលាកី ត អាព្កក់ កី ត នឹង្

ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយម្ដរ, សូមពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ
ម្លង្និយាយព្រពៅខ្ំុពៅ“។

ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ

ព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិកុពខ

ោះ

យាង្ពនោះថាៈ “ពោកអនកមានអាយុ កុំ ព្វើខួនឲ្យពគព្រពៅរុ
ល
ំ ោន (ដូ ពចនោះ)
ពឡើយ, ពោកអនកមានអាយុ ចូ រព្វើខួនឲ្យពគសត
ល
ីព្រពៅោនផ្ង្, ចំម្ណក
ពោកអនកមានអាយុ ចូរនិយាយសតី (ពៅរក)ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ តាមសហ្ម៌

គឺ រុទ្ធរបញ្ញ តិពត ៅ, ទំង្រួ កភិ កុក៏
ខ នឹង្និ យាយសតីមករកពោកអនកមានអាយុ
តាមសហ្ម៌ ម្ដរ, ពព្

ោះថា ររ ិស័ទ្ររស់ព្រោះមានព្រោះភាគព

ចពព្មើ នពឡើង្ពោយអាារៈយាង្ពនោះ, គឺពោយ

ោះ ម្តង្

កយជាព្រពយាជ្ន៍ ដល់គាន

នឹ ង្គាន និង្ពោយារញា
ំ គាននឹ ង្គាន ឲ្យពចញ្កអារតតិ”។ ាលម្ដល
ុ ង្
ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយនិ យាយយាង្ពនោះពហើយ,

ភិ កុពខ

ោះ

ពៅម្តព្រាន់ ដូពចនោះ

ដម្ដល, ព្តូវភិកុទំ
ខ ង្ឡាយសូ្យសមនុ ភាសនកមា ោមព្ោមភិ កុពខ
អស់កំណត់រីដង្ពដើមបីឲ្យលោះរង្់ អំពរើ ព

ោះ

ោះពចញ។ ាលពរើភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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សម្នុ ភាសិ យមាបនា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ , បនា បច
បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, សង្ោទិ បសបោ ។
១៣. ភិ កា ុ បបនវ អញ្ា តរំ គាម្ំ វា និ គម្ំ វា ឧបនិ សាយ វិ ហរតិ
កុ ល្ទូ សបក្ខ ោបសមាច្ចបរា, តសស បោ ោបក្ខ សមាច្ចរា ទិ សសនតិ បចវ
សុ យយនតិ ច, កុ លានិ ច បតន ទុ ដ្ឋឋនិ ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូ
ហិ ឯវម្សស វចនី បយា អាយោម បោ កុ ល្ទូ សបក្ខ ោបសមាច្ចបរា,
អាយសម បតា បោ ោបក្ខ សមាច្ចរា ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, កុ លានិ
ច្ចយសម តា ទុ ដ្ឋឋនិ ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, បកក ម្តាយោម ឥម្មាហ អាវាោ,
អល្បនត ឥធ វាបសនាតិ , ឯវញ្ច បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ វុ ចចមាបនា បត ភិ កា ូ ឯវំ
វបទយយ ឆនទ គាម្ិ បនា ច ភិ កា ូ, បោសគាម្ិ បនា ច ភិ កា ូ, បមាហគាម្ិ បនា ច ភិ កា ូ,
ភយគាម្ិ បនា ច ភិ កា ូ តាទិ សិ ក្ខយ អាបតតិ យា ឯកចច ំ បព្វវបជ្នតិ , ឯកចច ំ ន
បព្វវបជ្នតី តិ, បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ ឯវម្សស វចនី បយា មា អាយោម ឯវំ អវច, ន
ច ភិ កា ូ ឆនទ គាម្ិ បនា ន ច ភិ កា ូ បោសគាម្ិ បនា, ន ច ភិ កា ូ បមាហគាម្ិ បនា, ន ច
ភិ កា ូ

ភយគាម្ិ បនា,

អាយោម

បោ

កុ ល្ទូ សបក្ខ

ោបសមាច្ចបរា,

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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សូ្យសមនុ ភាសនកមា ោមព្ោមព្គរ់រីដង្ពហើយ ភិកុពខ
ព

ោះលោះរង្់អំពរើ

ោះពចញ, ារលោះរង្់ ោនដូពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ, ពរើ រុំលោះរង្់ពទ្, ព្តូវ

អារតតិសង្ាទ្ិ ពសស។
១៣. ភិ កុចូ
ខ លពៅពៅអាស្រស័យនឹ ង្ស្រសុកណ្ណមួ យ ឬនិ គមណ្ណមួ យ

ជាអនកព្ទ្ុសព្ត តកូ ល មានារព្រព្រឹ តតអាព្កក់ ។ ារព្រព្រឹតតអាព្កក់ ររស់ភិកុខ
ព

ោះឯង្ ព្ោកដជាពគព

ភិ កុពខ

ើញផ្ង្ ពគឮផ្ង្, ទំង្ព្តកូលទំង្ឡាយ ម្ដល

ោះព្ទ្ុសពត ហើយ ក៏ ព្ោកដជាពគព

ឡាយ ព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិកុពខ

ើញផ្ង្ ពគឮផ្ង្ម្ដរ។ ភិកុទំ
ខ ង្

ោះ យាង្ពនោះថាៈ “ពោកអនកមានអាយុជា

អនកព្ទ្ុសព្ត តកូ ល ជាអនកមានារព្រព្រឹ តតអាព្កក់ រិត, ារព្រព្រឹ តតអាព្កក់
ររស់ពោកអនកមានអាយុ ព្ោកដជាពគព

ើញផ្ង្ ពគឮផ្ង្, ទំង្ព្តកូ ល

ទំង្ឡាយ ម្ដលពោកអនកមានអាយុព្ទ្ុសពត ហើយ ក៏ព្ោកដជាពគព
ផ្ង្

ពគឮផ្ង្ម្ដរ,

ពោកអនកមានអាយុ

ើញ

ចូរពចញ្កអាវាសពនោះពៅ!

ពោករុំ គួរនឹង្ពៅកនុង្ទ្ី ពនោះពទ្។ ាលម្ដលភិកុទំ
ខ ង្ឡាយនិ យាយយាង្
ពនោះ ភិ កុពខ

ោះ ព្តឡរ់ ជាថាឲ្យភិកុទំ
ខ ង្ឡាយព

ោះ យាង្ពនោះវ ិញថាៈ ភិ កុខ

ទំង្ឡាយ សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីស្រសឡាញ់ផ្ង្, ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយសុទ្ម្ធ ត
លុោះកនុង្ពសចកតីសរ
ា ់ផ្ង្, ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីលង្
ៃ ់ ពលល
ផ្ង្, ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីខាលចផ្ង្, ពព្

ោះភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ

រពណតញភិ កុរួ
ខ កខលោះ មិនរពណតញភិ កុរួ
ខ កខលោះ ពោយអារតតិដូចម្តគាន។ ភិកុខ
ព

ោះ ព្តឡរ់ ជាថាឲ្យភិកុទំ
ខ ង្ឡាយព

ោះយាង្ពនោះវ ិញថាៈ“ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ

សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីស្រសឡាញ់ផ្ង្ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតី
សារ់ផ្ង្, ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីលង្
ៃ ់ ពលលផ្ង្, ភិ កុទំ
ខ ង្
ឡាយ សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីខាលចផ្ង្ ពព្

ោះភិកុខទំង្ឡាយរពណតញភិកុខ

រួ កខលោះ មិនរពណតញភិ កុរួ
ខ កខលោះ ពោយអារតតិដូចម្តគាន”។ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ
ព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិ កុពខ
យាង្ពនោះពឡើយ,

ោះ យាង្ពនោះថាៈ “ពោកអនកមានអាយុ កុំ និយាយ

ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ

មិ នម្មនលុោះកនុង្ពសចកតីស្រសឡាញ់ពទ្,

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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អាយសម បតា បោ ោបក្ខ សមាច្ចរា ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, កុ លានិ
ច្ចយសម តា ទុ ដ្ឋឋនិ ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, បកក ម្តាយោម ឥម្មាហ អាវាោ,
អល្បនត ឥធ វាបសនាតិ , ឯវញ្ច បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ វុ ចចមាបនា តបថវ
បគគ បណហយយ, បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តបព្វវ តសស
បដ្ិ និសសគាគយ, យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមាបនា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ,
ឥបចច តំ កុ សល្ំ , បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, សង្ោទិ បសបោ ។
ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អាយសម បនាត បតរស សង្ោទិ បសោ ធមាម នវ បឋមាបតតិ ក្ខ
ចតាតបរា យាវតតិ យក្ខ ។ បយសំ ភិ កា ុ អញ្ា តរំ វា អញ្ា តរំ វា អាបជ្ជិ តាវ
យាវតិ ហំ ជានំ បដ្ិ ច្ចាបទតិ , តាវតិ ហំ បតន ភិ កា ុនា អក្ខមា បរិ វតា ព្វ ំ ។
បរិ វុតាបរិ វាបសន

ភិ កា ុនា

ឧតត រិ

ឆារតត ំ

ភិ កា ុមានតាតយ

បដ្ិ បជ្ជិ តព្វ ,ំ

ចិ ណណមានបតាត ភិ កា ុ យតា សិ យា វី សតិ គបណា ភិ កា ុសបង្ោ, តតា បោ ភិ កា ុ
អបព្ោ តបព្វវ ។ ឯបកនបិ បច ឩបនា វី សតិ គបណា ភិ កា ុសបង្ោ តំ ភិ កា ំុ អបព្ោ យយ,
បោ ច ភិ កា ុ អនព្ោិ បតា, បត ច ភិ កា ូ គារយាហ, អយំ តតា ោម្ី ចិ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយមិ នម្មនលុោះកនុង្ពសចកតីសរ
ា ់ពទ្ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ មិ នម្មនលុោះ
កនុង្ពសចកតីលង្
ៃ ់ ពលលពទ្, ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ មិនម្មនលុោះកនុង្ពសចកតីខាលចពទ្,

ពោកអនកមានអាយុ ជាអនកព្ទ្ុសព្ត តកូ ល ជាអនកមានារព្រព្រឹតតអាព្កក់រិត
ារព្រព្រឹតតអាព្កក់ររស់ពោកអនកមានអាយុ ព្ោកដជាពគព

ើញផ្ង្ ពគឮ

ផ្ង្, ទំង្ព្តកូ លទំង្ឡាយ ម្ដលពោកអនកមានអាយុព្ទ្ុសពត ហើយ ក៏
ព្ោកដជាពគព

ើញផ្ង្ ពគឮផ្ង្ម្ដរ, ពោកអនកមានអាយុ ចូ រពចញ្ក

អាវាសពនោះពៅ! ពោករុំគួរនឹ ង្ ពៅកនុង្ទ្ី ពនោះពទ្”។ ាលម្ដលភិ កុទំ
ខ ង្
ឡាយ និ យាយយាង្ពនោះ ភិកុពខ

ោះពៅម្តព្រាន់ដូព្នោះដម្ដល, ព្តូវភិ កុខ

ទំង្ឡាយសូ្យសមនុ ភាសនកមា ោមព្ោមភិកុពខ
ពដើមបីឲ្យលោះរង្់អំពរើ អាព្កក់ ព

ោះ អស់កំណត់រីដង្

ោះពចញ។ ាលពរើ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ សូ្យ

សមនុ ភាសនកមា ោមព្ោមព្គរ់រីដង្ពហើយ ភិកុពខ

ោះលោះរង្់អំពរើ ព

ោះ

ពចញ ារលោះរង្់ ោនដូ ពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ, ពរើរុំលោះរង្់ ពទ្, ព្តូវអារតតិ
សង្ាទ្ិ ពសស។
ររិ ព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ អារតតិព្ាោះសង្ាទ្ិ ពសស
ទំង្១៣ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ អារតតិ៩ ពៅថា រឋមារតតិា
(គឺ ព្តូវអារតតិកុង្ពវោព្វ
ន
ើ ឲ្យកនលង្រញ្ញ តិ ជា
ត ដំ រូង្), អារតតិ ៤ ពៅថា យាវតតិ យា (គឺ ព្តូវអារតតិកុង្ពវោម្ដលសង្ឃសូ
ន
្យព្រាសោមព្គរ់រីដង្
ពហើយ ក៏ពៅម្តរុំព្រមលោះរង្់អំពរើអាព្កក់ព
១៣ព

ោះពចញ), រណ្ណ
ត អារតតិទំង្

ោះ, ពរើភិកុណ្ណព្តូ
ខ
វអារតតិណ្ណមួ យពហើយ ដឹង្ចាស់ រិ ទ្ោំង្ទ្ុក

អស់រុ ា ននថៃ, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវពៅររ ិវាសអស់រុ ពណ្ណាោះនថៃ ពោយោច់ ខាត

ភិ កុអន
ខ កពៅររ ិវាសព្គរ់កំណត់ នថៃម្ដលរិទ្ោំង្ពហើយ ព្តូវព្រព្រឹតតភិកុមាខ

នតតអស់ ៦ ោព្តី តពៅពទ្ៀត។ ភិកុព្រព្រឹ
ខ
តតមានតតពហើយ, ភិកុសង្ឃរួ
ខ
ក ២០
រូរ មានកនុង្ទ្ីណ្ណ, ភិ កុពខ
ទ្ី ព

ោះ ព្តូវភិ កុសង្ឃចំ
ខ
នួន ២០ រូរ ឲ្យអ ា នកមា កនុង្

ោះ។ ពរើភិកុសង្ឃ
ខ
មិនព្គរ់ ២០ រូរពទ្ សូមបីខវោះម្តមួ យរូរ ពហើយឲ្យ

អ ា នកមាដល់ភិកុពខ

ោះ, ភិកុពខ

ោះ មិ នោនព្ាោះថា ភិ កុសង្ឃឲ្យ
ខ
អ ា ន-
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ

តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ? ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា
បរិ សុោធ? តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ? បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត ។
តោម តុ ណហី ។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
ស្ង្ឃាទ្មិ ស្ស្ុ មទ្េមោ នដ្
ិ មឋិ ោ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

កមាផ្ង្, ទំង្រួ ការកភិកុពខ

11

ោះ ក៏ ព្ាោះថា ព្តូវព្រោះរុទ្ធជាមាចស់តាោះតិ ោះ

ពដៀលផ្ង្ ពសចកតីព្រតិ រតតិពនោះ ជាារសមគួរកនុង្កមាព

ោះ។

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ កនុង្សង្ា-

ទ្ិ ពសស្ករតតិ ទំង្ ១៣ ព

ោះ, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ពទ្ៀត ពោកទំង្ឡាយ ជាអនក

ររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្
ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?

ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ សុទ្ធម្តជាអនកររ ិសុទ្ធ កនុង្សង្ា-

ទ្ិ ពសស្ករតតិ ទំង្ ១៣ ព

ោះពហើយ, ពព្

ោះពហតុ ព

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូម្ំទ្ុកនូវពហតុ ពនោះ ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀមយាង្ពនោះ។
ចប់ សង្ឃាទិទ្សសុ ទ្ទេស

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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អនិយតុទ្វេទ្ោ
ឥបម្ បោ បនាយសម បនាត បទវ អនិ យតា ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ ។
១. បយា បន ភិ កា ុ មាតុ គាគបម្ន សទធឹ ឯបក្ខ ឯក្ខយ របោ បដ្ិ ចាបនេ
អាសបន អល្ំ កម្ម និបយ និ សជ្ជ ំ កបបបយយ, តបម្នំ សបទធ យយវចោ
ឧោសិ ក្ខ ទិ ោវ តិ ណណំ ធមាមនំ អញ្ា តបរន វបទយយ ោរាជ្ិ បកន វា
សង្ោទិ បសបសន វា ោចិ តតិបយន វា, និ សជ្ជ ំ ភិ កា ុ បដ្ិ ជានមាបនា តិ ណណំ
ធមាមនំ អញ្ា តបរន ក្ខបរតបព្វវ ោរាជ្ិ បកន វា សង្ោទិ បសបសន វា
ោចិ តតិ បយន វា, បយន វា ោ សបទធ យយវចោ ឧោសិ ក្ខ វបទយយ, បតន
បោ ភិ កា ុ ក្ខបរតបព្វវ ។ អយំ ធបមាម អនិ យបតា ។
២. ន បហវ បោ បន បដ្ិ ចានេ ំ អាសនំ បោតិ នាល្ំ កម្ម និយំ, អល្ញ្ច
បោ បោតិ មាតុ គាគម្ំ ទុ ដ្ឋ ុលាលហិ វាច្ចហិ ឱភាសិ តុ ំ , បយា បន ភិ កា ុ តោរូ បប
អាសបន មាតុ គាគបម្ន សទធឹ ឯបក្ខ ឯក្ខយ របោ និ សជ្ជ ំ កបបបយយ, តបម្នំ
សបទធ យយវចោ

ឧោសិ ក្ខ

ទិ ោវ

ទវិ នេ ំ

ធមាមនំ

អញ្ា តបរន

វបទយយ

សង្ោទិ បសបសន វា ោចិ តតិ បយន វា, និ សជ្ជ ំ ភិ កា ុ បដ្ិ ជានមាបនា ទវិ នេ ំ ធមាមនំ
អញ្ា តបរន ក្ខបរតបព្វវ សង្ោទិ បសបសន វា ោចិ តតិ បយន វា, បយន វា ោ
សបទធ យយវចោ ឧោសិ ក្ខ វបទយយ, បតន បោ ភិ កា ុ ក្ខបរតបព្វវ ។ អយម្បិ
ធបមាម អនិ យបតា។
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អៃិយតុមទេស
ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ, ្ម៌ព្ាោះ អនិ យតទំង្
ឡាយរី រពនោះឯង្ មកាន់ឧពទ្ទស។
១-

ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ

ម្តមានក់ និង្មានក់

អង្គុយពលើអាសនៈដ៏ ស្កៃត់

កំ ោំង្ លាមព្វើពសវនកិចោ
ច ន ជាមួ យនឹង្មាតុ ព្គាម, ឧោសិាម្ដលមាន
វា្គួ រពជ្ឿោន
ចំ ព

ព

ើញភិកុពខ

ោះពហើយ

គរបីព្ទ្ពោយអារតតិរីយាង្

ោះអារតតិណ្ណមួ យ គឺអារតតិោោជ្ិកកតី សង្ាទ្ិពសសកតី ោចិតិ យ
ត កតី,

ាលពរើ

ភិកុទ្ទ្ួ
ខ
លពរតជា្ារអង្គុយម្មន,

អារតតិរីយាង្ ចំ ព

វ ិន័យ្រព្តូវវ ិនិច័ យ
ា ពោយ

ោះអារតតិណ្ណមួ យ គឺ អារតតិោោជ្ិកកតី សង្ាទ្ិ ពសសកតី

ោចិ តិ យ
ត កតី, មាង្ពទ្ៀត ឧោសិាម្ដលមានវា្គួរពជ្ឿោនព
ពោយអារតតិណ្ណ វ ិន័ យ្រព្តូវវ ិនិច័ យ
ា ពោយអារតតិព

ោះ ចំ ព

្ម៌ពនោះ ព្ាោះថា អនិ យត (មិនពទ្ៀង្)។

ោះព្ទ្

ោះភិកុពខ

ោះ។

២- ពរើ អាសនៈ ជាទ្ី ម្ដលពគមិនោនរិទ្ោំង្ មិ នលាមនឹង្ព្វើពសវនកិ ចចោនក៏រិតម្មន, រុម្នតថា ជាទ្ីគួរនឹ ង្និ យាយម្ចចង្់ មាតុ ព្គាមពោយ
កយអាព្កក់ៗោន។

ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ

ម្តមានក់និង្មានក់

អង្គុយកនុង្ទ្ី

ស្កៃត់ ពលើអាសនៈមានសភារដូ ព្នោះ

ជាមួ យនឹ ង្មាតុ ព្គាម,

ម្ដលមានវា្គួ រពជ្ឿោនព

ោះពហើយ គរបីព្ទ្ពោយអារតតិរីរ

យាង្ ចំ ព

ើញភិ កុពខ

ោះអារតតិណ្ណមួយ គឺ អារតតិសង្ាទ្ិ ពសសកតី ោចិ តិ យ
ត កតី, ាល

ពរើភិកុទ្ទ្ួ
ខ លពរតជា្ារអង្គុយម្មន,
យាង្ ចំ ព

ឧោសិា

វ ិន័ យ្រព្តូវវ ិនិច័យ
ា

ពោយអារតតិរីរ

ោះអារតតិណ្ណមួយ គឺ អារតតិសង្ាទ្ិ ពសសកតី ោចិតិ យ
ត កតី, មាង្

ពទ្ៀត ឧោសិាម្ដលមានវា្គួ រពជ្ឿោនព
វ ិន័ យ្រព្តូវវ ិនិច័ យ
ា ពោយអារតតិព
ក៏ ព្ាោះថា អនិ យតម្ដរ។

ោះ

ចំ ព

ោះ ព្ទ្ពោយអារតតិណ្ណ,
ោះភិ កុពខ

ោះ។

ទំង្្ម៌ ពនោះ

13

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ

ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អាយសម បនាត បទវ អនិ យតា ធមាម ។ តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ ។
កចចិ តា បរិ សុោធ? ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ? តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។
កចចិ តា បរិ សុោធ? បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត ។ តោម តុ ណហី ។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
អនិ យតុ ទ្ទេទ្ោ និ ដ្ទ្ិ ឋ ោ
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ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ, ្ម៌ ព្ាោះអនិយតទំង្រី រ
ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ។
មានអាយុទំង្ឡាយ

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

កនុង្អារតតិទំង្ព

ោះ,

សូមសួរពោកអនក

ពោកទំង្ឡាយ

ជាអនក

ររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ពទ្ៀត, ពោក

ទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីដង្
ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ពោកអនកមានអាយុ
ទំង្ឡាយ សុទ្ម្ធ តជាអនកររ ិសុទ្ធ កនុង្អារតតិទំង្នុ ោះពហើយ, ពព្
ព

ោះពហតុ

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូម្ំទ្ុកនូវពហតុពនោះ ពោយ

កិ រ ិយាពៅពសៃៀមយាង្ពនោះ។

ចប់ អនយ
ិ តុ ទ្ទេស

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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និសសគ្ាិយា បាច្ិតតិយា
ឥបម្ បោ បនាយសម បនាត តឹ ស និ សសគគិ យា ោចិ តតិ យា ធមាម ឧបទទ សំ
អាគចា នតិ ។
១. និ ដ្ឋិតចី វរសមឹ ភិ កា ុនា ឧព្ោ តសមឹ កឋិ បន ទោហបរម្ំ អតិ បរកចី វរំ
ធាបរតព្វ ,ំ តំ អតិ ក្ខកម្យបតា និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២. និ ដ្ឋិតចី វរសមឹ ភិ កា ុនា ឧព្ោ តសមឹ កឋិ បន ឯករតត ម្បិ បច ភិ កា ុ តិ ចី វបរន
វិ បបវបសយយ, អញ្ា ត្ត ភិ កា ុសម្ម តិ យា និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៣. និ ដ្ឋិតចី វរសមឹ ភិ កា ុនា ឧព្ោ តសមឹ កឋិ បន ភិ កា ុបនា បបនវ អក្ខល្ចី វរំ
ឧបបបជ្ជ យយ, អាកង្ាមាបនន ភិ កា ុនា បដ្ិ គគបហតព្វ ំ, បដ្ិ គគបហតាវ ខិបបបម្វ
ក្ខបរតព្វ ,ំ បនា ចសស ោរិ បូរិ, មាសបរម្ំ បតន ភិ កា ុនា តំ ចី វរំ និ កាិបិតព្វ ំ
ឩនសស ោរិ បូរិយា សតិ យា បច្ចចោយ។ តបតា បច ឧតត រឹ និ កាិបបយយ
សតិ យាបិ បច្ចចោយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៤. បយា បន ភិ កា ុ អញ្ញាតិ ក្ខយ ភិ កា ុនិយា បុ រាណចី វរំ បធាវាបបយយ វា
រជាបបយយ វា អាបក្ខដ្ឋបបយយ វា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៥. បយា បន ភិ កា ុ អញ្ញាតិ ក្ខយ ភិ កា ុនិយា ហតា បតា ចី វរំ បដ្ិ គគបណហយយ
អញ្ា ត្ត ោរិ វដ្ដ ក្ខ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៦. បយា បន ភិ កា ុ អញ្ញាតកំ គហបតឹ វា គហបតានឹ វា ចី វរំ វិ ញ្ញាបបយយ
អញ្ា ត្ត សម្យា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា ។ អចាិ នេ ចីវបរា
វា បោតិ ភិ កា ុ, នដ្ឋ ចីវបរា វា ។ អយំ តតា សម្បយា ។
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ៃិសសគគិយ ោច្ិតតិយ
ររិ ព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ

អារតតិនិសសគគិយោចិ តិ យ
ត

ទំង្ឡាយ ៣០ ពនោះឯង្ មកាន់ឧពទ្ទស (គឺ ោតិពមាកខម្ដលសង្ឃព្តូវ
សម្មតង្ោល់កនលោះម្ខ)។
១. ាលពរើចីវរសពព្មចពហើយ កឋិនពោោះពហើយ, ភិកុព្តូ
ខ វទ្ុ កោក់

អតិពរកចី វរយាង្យូររំផ្ុតោនព្តឹម ១០ នថៃ (ពរើទ្ុក) ឲ្យកនលង្ហួសរី ព
ពៅ, ចី វរព

ោះ

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុព្តូ
ខ វអារតតិោចិតិ យ
ត ។

២. ាលពរើចីវរសពព្មចពហើយ កឋិ នពោោះពហើយ ពរើភិកុពៅព្ោស
ខ

្កនព្តចីវរ

សូមបីម្តមួយយរ់ ,

សមាតិអំរីសង្ឃ, ចី វរព

ិរបវាសពវៀរម្លង្ម្តភិ កុម្ដលោនអវ
ខ

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុព្តូ
ខ វអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៣. ាលពរើចីវរសពព្មចពហើយ កឋិនពោោះពហើយ, ពរើ អាលចី វរ
ពកើតពឡើង្ដល់ភិកុ,ខ ាលពរើ ភិកុមានពសចកត
ខ
ី ព្តូវារ ក៏ គរបីទ្ទ្ួ លចុ ោះ, លុោះ
ទ្ទ្ួ លរួចពហើយ ព្តូវរពវៀសរនវព្វើឲ្យឆារ់ , ពរើ សំរត់ ព
ព្គរ់ ព្គាន់ពទ្,

ភិកុពខ

ោះព្តូវទ្ុ កសំរត់ព

ោះយាង្យូររំ ផ្ុតោនព្តឹម១ម្ខ,

ពរើ មានរំ ណង្ថា នឹ ង្រកសំរត់ មករំ ពរញចីវរខវោះព
រី មួយម្ខព

ោះពៅខវោះ ព្វើមិន

ោះ, ពរើ ទ្ុកឲ្យពលើស

ោះពៅ, ពរើ ទ្ុកជាមានរំ ណង្តពៅពទ្ៀតក៏ ពោយ, ចី វរព

ោះ ជា

និ សសគគិយ ភិកុព្តូ
ខ វអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៤. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ពព្រើ ភិកុនី
ខ មិនម្មនជាញាតិ ឲ្យោង្កតី ឲ្យព្ជ្លក់ កី ត

ឲ្យពោកគក់កីត នូវចី វរ្ស់ ចី វរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុខព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិតយ។

៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ទ្ទ្ួ លយកចីវរអំ រីនដភិ កុនី
ខ មិនម្មនជាញាតិ , ពវៀរ

ម្លង្ម្តរតូរគាន, ចី វរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

៦. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ សូមចី វរចំ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ោះគហរតី កី ត គហរតានី កី ត មិនម្មន

ជាញាតិ ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័ យ ចី វរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

អារតតិោចិ តិ យ
ត
ពនោះជាសម័ យកនុង្សិាខរទ្ព

ោះ ព្តូវ

ោះ គឺភិកុមានចី
ខ
វរម្ដលព្រ

ដពណើ ត មយកពៅ ឬមានចីវរខូច, ពនោះជាសម័ យកនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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៧. តបញ្ច អញ្ញាតបក្ខ គហបតិ វា គហបតានី វា ព្ហូ ហិ ចី វបរហិ
អភិ ហដ្ឋ ំ ុ បវាបរយយ, សនត រុតតរបរម្ំ បតន ភិ កា ុនា តបតា ចី វរំ ោទិ តព្វ ំ ។
តបតា បច ឧតត រឹ ោទិ បយយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៨. ភិ កា ំុ បបនវ ឧទទិ សស អញ្ញាតកសស គហបតិ សស វា គហបតានិ យា វា
ចី វរបចតាបនំ ឧបកា ដ្ំ បោតិ ឥម្ិ នា ចី វរបចតាបបនន ចី វរំ បចតាបបតាវ
ឥតា នាេម្ំ ភិ កា ំុ ចី វបរន អច្ចាបទសាម្ី តិ, តត្ត បច បោ ភិ កា ុ បុ បព្វ
អបបវារិ បតា ឧបសង្កម្ិតាវ ចី វបរ វិ កបបំ អាបបជ្ជ យយ ោធុ វត ម្ំ អាយោម
ឥម្ិ នា ចី វរបចតាបបនន ឯវរូ បំ វា ឯវរូ បំ វា ចី វរំ បចតាបបតាវ អច្ចាបទហី តិ
កល្ាណកម្យតំ ឧោោយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៩. ភិ កា ំុ បបនវ ឧទទិ សស ឧភិ នេ ំ អញ្ញាតក្ខនំ គហបតី នំ វា គហបតានី នំ វា
បបចច កចី វរបចតាបនានិ ឧបកា ដ្ឋនិ បោនតិ ឥបម្ហិ ម្យំ បបចច កចី វរបចតាបបនហិ

បបចច កចី វរានិ

បចតាបបតាវ

ឥតា នាេម្ំ

ភិ កា ំុ

ចី វបរហិ

អច្ចាបទសាមាតិ , តត្ត បច បោ ភិ កា ុ បុ បព្វ អបបវារិ បតា ឧបសង្កម្ិតាវ ចី វបរ
វិ កបបំ អាបបជ្ជ យយ ោធុ វត ម្ំ អាយសម បនាត ឥបម្ហិ បបចច កចី វរបចតាបបនហិ ឯវរូ បំ វា ឯវរូ បំ វា ចី វរំ បចតាបបតាវ អច្ចាបទថ ឧបភាវ សនាត ឯបកនា
តិ កល្ាណកម្យតំ ឧោោយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១០. ភិ កា ំុ បបនវ ឧទទិ សស រាជា វា រាជ្បភាបគាគ វា ត្ព្វហម បណា វា
គហបតិ បក្ខ វា ទូ បតន ចី វរបចតាបនំ បហិ បណយយ ឥម្ិ នា ចី វរបចតាបបនន
ចី វរំ បចតាបបតាវ ឥតា នាេម្ំ ភិ កា ំុ ចី វបរន អច្ចាបទហី តិ ។ បោ បច ទូ បតា តំ ភិ កា ំុ
ឧបសង្កម្ិតាវ ឯវំ វបទយយ ឥទំ បោ ភបនត អាយសម នត ំ ឧទទិ សស ចី វរបចតាបនំ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ព
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៧. ពរើគហរតី កី ត គហរតានី កី ត មិនម្មនជាញាតិ ពគរវារណ្ណភិ កុខ

ោះ ពដើ មបី

ំយកចី វរជាពព្ចើ នមកព្រពគន ភិកុពខ

ោះព្តូវពព្តកអរម្តនឹ ង្ចី វរ

ម្ដលមានកំ ណត់ យាង្ពព្ចើនរំផ្ុត

ោនព្តឹមអនតរវាសក

រុ ពណ្ណាោះ អំរីចីវរម្ដលពគ

ោះ, ពរើពព្តកអរពលើសអំ រីកំណត់ ព

ពៅ, ចី វរព

ំមកព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុពខ

និង្ឧតតោសង្គ
ោះ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៨. ពរើ មានគហរតី កី ត គហរតានីកី ត មិ នម្មនជាញាតិ ពគរព្មុង្
តនមល សព្មារ់ ទ្ិញចី វរចំ ព

ោះភិ កុថាៈ
ខ
“ខ្ំុនឹង្ទ្ិ ញចីវរពោយតនមលចីវរពនោះ

ពហើយនឹ ង្ឲ្យភិកុព្
ខ
ា ោះពនោះ ពសលៀកដណតរ់ចីវរ“។ ពរើភិកុម្ដលពគមិ
ខ
នោន
រវារណ្ណជាមុ នព

ោះ ចូ លពៅកនុង្ទ្ី ព

ោះពហើយ កំណត់ ចីវរពោយ

កយថា

“លាពហើយអនកមានអាយុ! អនកចូ រទ្ិ ញចីវរមានម្ររយាង្ពនោះៗ ពោយតនមល
ចី វរពនោះពហើយ ចូ រឲ្យមកអាតាាពសលៀកដណតរ់ចុោះ“, ពព្
ចង្់ ោននូវចីវរលា ចី វរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ោះអាស្រស័យពសចកតី

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៩. ពរើ មានតនមលចីវរពផ្សង្គាន ម្ដលគហរតី កី ត គហរតានី កី ត រី រ
មិ នម្មនជាញាតិ ពគឧទ្ទិសចំ ព
នឹ ង្ទ្ិ ញចីវរពផ្សង្គាន

ក់

ោះភិ កុមួ
ខ យរូរពហើយ តមាល់ទ្ុកថាៈ “ពយើង្

ពោយតនមលចីវរពផ្សង្គានទំង្ពនោះ

ពហើយនឹង្ឲ្យភិកុខ

ព្ាោះពនោះពសលៀកដណតរ់ចីវរទំង្ឡាយ“ ពរើភិកុម្ដលពគមិ
ខ
នោនរវារណ្ណ
ជាមុ នព

ោះ ចូ លពៅកនុង្ទ្ី ព

ោះ ពហើយកំ ណត់ចីវរពោយ

កយថាៈ “លា

ពហើយអនកមានអាយុទំង្ឡាយ! អនកទំង្រីរ ចូ ររួររួមជាមួ យគានទ្ិ ញចី វរ
ម្ររយាង្ពនោះៗ ពោយតនមលចីវរពផ្សង្គានទំង្ពនោះពហើយ ចូ រឲ្យមកអាតាា
ពសលៀកដណតរ់ ចុោះ”

ពព្

ោះអាស្រស័យពសចកតីចង្់ ោននូវចី វរលា,

ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១០. ព្រោះោជាកតី ោជ្អាមាតយកតី ព្

ឧទ្ទិសចំ ព

ចី វរព

ោះ

ហាណ៍កតី គហរតីកី ត ោន

ោះភិ កុមួ
ខ យរូរពហើយ រញ្ូជ នតនមលចីវរពៅព្រពគនពោយអនករពព្មើ

ថា“អនកឯង្ចូ រទ្ិ ញចីវរ ពោយតនមលចីវរពនោះពហើយ ចូរព្រពគនភិ កុព្
ខ
ា ោះពនោះ
ឲ្យពសលៀកដណតរ់ចីវរចុោះ”។ ពរើរពព្មើ ព

ោះចូ លពៅរកភិកុពខ

ោះពហើយ និ យាយ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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អាភតំ , បដ្ិ គគណា
ហ តុ អាយោម ចី វរបចតាបននតិ ។ បតន ភិ កា ុនា បោ ទូ បតា
ឯវម្សស វចនី បយា ន បោ ម្យំ អាវុ បោ ចី វរបចតាបនំ បដ្ិ គគណា
ហ ម្, ចី វរញ្ច
បោ ម្យំ បដ្ិ គគណា
ហ ម្ ក្ខបល្ន កបបិយនតិ ។
បោ បច ទូ បតា តំ ភិ កា ំុ ឯវំ វបទយយ អតាិ បនាយសម បតា បក្ខចិ
បវយាវចច កបរាតិ ។ ចី វរតាិ បកន ភិ កា បវ ភិ កា ុនា បវយាវចច កបរា និ ទទិសិ តបព្វវ
អារាម្ិ បក្ខ វា ឧោសបក្ខ វា ឯបោ បោ អាវុ បោ ភិ កា ូនំ បវយាវចច កបរាតិ ។
បោ បច ទូ បតា តំ បវយាវចច ករំ សញ្ញាបបតាវ តំ ភិ កា ំុ ឧបសង្កម្ិតាវ ឯវំ
វបទយយ យំ បោ ភបនត អាយោម បវយាវចច ករំ និ ទទិសិ , សញ្ា បតាត បោ ម្យា,
ឧបសង្កម្តាយោម ក្ខបល្ន ចី វបរន តំ អច្ចាបទសសតី តិ ។
ភិ កា បវ

ភិ កា ុនា

បវយាវចច កបរា

ឧបសង្កម្ិតាវ

ទវ តតិ កា តតំ ុ

ចី វរតាិ បកន
បច្ចបទតបព្វវ

ោបរតបព្វវ អបតាា បម្ អាវុ បោ ចី វបរនាតិ , ទវ តតិ កា តតំ ុ បច្ចទយមាបនា
ោរយមាបនា តំ

ចី វរំ អភិ និ ោាបទយយ, ឥបចច តំ

កុ សល្ំ , បនា បច

អភិ និ ោាបទយយ, ចតុ កា តតំ ុ បញ្ច កាតតំ ុ ឆកា តតុបរម្ំ តុ ណហីភូ បតន ឧទទិ សស ឋាតព្វ ,ំ
ចតុ កា តតំ ុ បញ្ច កាតតំ ុ ឆកា តតុបរម្ំ តុ ណហីភូ បតា ឧទទិ សស តិ ដ្ឋ មាបនា តំ ចី វរំ
អភិ និ ោាបទយយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ , តបតា បច ឧតត រឹ វាយម្មាបនា តំ ចី វរំ
អភិ និ ោាបទយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។ បនា បច អភិ និ ោាបទយយ, យតសស
ចី វរបចតាបនំ អាភតំ , តតា ោម្ំ វា គនត ព្វំ, ទូ បតា វា ោបហតបព្វវ យំ បោ
តុ បម្ហ អាយសម បនាត ភិ កា ំុ ឧទទិ សស ចី វរបចតាបនំ បហិ ណិតា , ន តំ តសស

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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យាង្ពនោះថា“ពោកមាចស់! តនមលចីវរពនោះ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

ំមក ចំព

ោះពោក

អនកមានអាយុ សូមពោកអនកមានអាយុ ទ្ទ្ួ លយកតនមលចីវរចុ ោះ“។ ភិ កុពខ
ព្តូវនិ យាយនឹ ង្រពព្មើ ព

ោះ

ោះយាង្ពនោះថាៈ “មានលអាវុពស្ក! ពយើង្ទ្ទ្ួ លយក

តនមលចីវររុំ ោនពទ្, ពយើង្ទ្ទ្ួ លោនម្តចី វរ សមគួ រ ពោយាលគួ រ“។
ពរើរពព្មើ ព

ោះ សួរភិកុពខ

ោះយាង្ពនោះថា“ពោកអនកមានអាយុ មាន

ពវយាវចចករណ្ណមួ យម្ដរឬ“។ មានលភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ ! ភិ កុអន
ខ កព្តូវារចីវរ

គរបីរង្កាញព្ោរ់ ពវយាវចចករ គឺ ពញាមវតត ឬឧោសកថាៈ “មានលអាវុពស្ក!
អនកពនោះឯង្ពហើយជាពវយាវចចករររស់ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ ”។
ពរើរពព្មើ ព

ោះ ោននិ យាយរនយល់ពវយាវចចករព

ពហើយ ក៏ ចូលពៅរកភិ កុពខ

ោះ ព

ោះ ឲ្យចូ លចិ តត

លយាង្ពនោះថា "ររិព្តពោកដ៏ចពព្មើ ន!

ពោកអនកមានអាយុ រង្កាញព្ោរ់ នូវពវយាវចចករណ្ណ, “ពវយាវចចករព

ោះ

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនរនយល់ឲ្យចូ លចិតតពហើយ សូមពោកអនកមានអាយុចូល
ពៅរកពគចុ ោះ, ពគនឹ ង្ឲ្យពោកពសលៀកដណតរ់ ចីវរតាមាល។ មានលភិ កុទំ
ខ ង្
ឡាយ! ភិកុអន
ខ កព្តូវារចីវរ គរបីចូលពៅពតឿនទរ រ ំលឹកពវយាវចចកររី ររី

ពលើកថាៈ “មានលអាវុពស្ក! អាតាាព្តូវារចីវរ។ ាលពរើ ភិកុពៅពតឿនទរ
ខ
រ ំលឹកអស់រីររី ពលើក ក៏ញា
ុ ំង្ចីវរព

ោះឲ្យសពព្មចោន, ារោនសពព្មច

ដូ ពចនោះនុ ោះជាារព្រនរ ពរើរុំោនសពព្មចពទ្ ភិកុគរបី
ខ
ពៅឈរពសៃៀមចំព

ោះ

មុ ខរួ នពលើក ព្ោំពលើក ព្ោំមួយពលើកយាង្ពព្ចើន, ាលពរើ ភិកុឈរពសៃ
ខ
ៀម
ចំ ព

ោះមុខ រួ នពលើក ព្ោំពលើក ព្ោំមួយពលើកយាង្ពព្ចើនរំ ផ្ុតពហើយ ក៏

ញា
ុ ំង្ចីវរព

ោះ ឲ្យសពព្មចោន, ារោនសពព្មចដូ ពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ,

ពរើរុំោនសពព្មចពទ្, ាលពរើ ភិកុពខ
ព

ោះ ទល់ម្តោនសពព្មចចី វរព

ោះពចោះម្តរាយាមឲ្យពលើសរី កំណត់

ោះមក, ចីវរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុពខ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត , ពរើរុំោនសពព្មចពទ្, រពព្មើ ព
ភិ កុពខ

ោះ

ោះ

ំតនមលចីវរមកពដើ មបី

ោះ អំរីសំណ្ណក់ អក
ន ណ្ណ, ភិ កុគរបី
ខ
ពៅខលួនឯង្ ឬពព្រើ រពព្មើ ឲ្យពៅកនុង្

សំណ្ណក់អនកព

ោះថាៈ

“មានលអនកមានអាយុទំង្ឡាយ!

អនកទំង្ឡាយ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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ភិ កា ុបនា កិ ញ្ចិ អតា ំ អនុ បភាតិ , យុ ញ្ជ នាតយសម បនាត សកំ, មា បវា សកំ វិ នសាតិ ,
អយំ តតា ោម្ី ចិ ។
ចីវរវមគោ បឋមោ។

១១. បយា បន ភិ កា ុ បក្ខសិ យម្ិ សសកំ សនា តំ ក្ខរាបបយយ, និ សសគគិ យំ
ោចិ តតិ យំ ។
១២. បយា បន ភិ កា ុ សុ ទធ ក្ខឡក្ខនំ ឯឡកបលាមានំ សនា តំ ក្ខរាបបយយ,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៣. នវំ បន ភិ កា ុនា សនា តំ ក្ខរយមាបនន បទវ ភាគា សុ ទធ ក្ខឡក្ខនំ
ឯឡកបលាមានំ អាោតព្វវ, តតិ យំ ឱោតានំ, ចតុ តា ំ បគាចរិ យានំ ។ អនាោ
បច ភិ កា ុ បទវ ភាបគ សុ ទធ ក្ខឡក្ខនំ ឯឡកបលាមានំ, តតិ យំ ឱោតានំ, ចតុ តា ំ
បគាចរិ យានំ, នវំ សនា តំ ក្ខរាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៤. នវំ បន ភិ កា ុនា សនា តំ ក្ខរាបបតាវ ឆព្វ សានិ ធាបរតព្វ ,ំ ឱបរន បច
ឆនេ ំ វសានំ តំ សនា តំ វិ សសបជ្ជ តាវ វា អវិ សសបជ្ជ តាវ វា អញ្ា ំ នវំ សនា តំ
ក្ខរាបបយយ អញ្ា ត្ត ភិ កា ុសម្ម តិ យា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៥. និ សីទនសនា តំ បន ភិ កា ុនា ក្ខរយមាបនន បុ រាណសនា តសស
ោម្នាត សុ គតវិ ទតាិ អាោតព្វវ ទុ ព្វ ណណករណាយ ។ អនាោ បច ភិ កា ុ
បុ រាណសនា តសស ោម្នាត សុ គតវិ ទតាឹ , នវំ និ សីទនសនា តំ ក្ខរាបបយយ,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៦. ភិ កា ុបនា បបនវ អោធនម្គគ បបដ្ិ បនេ សស ឯឡកបលាមានិ ឧបបបជ្ជ យយុំ
អាកង្ាមាបនន ភិ កា ុនា បដ្ិ គគបហតព្វវនិ , បដ្ិ គគបហតាវ តិ បយាជ្នបរម្ំ សហតាា

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

រញ្ូជ នតនមលចីវរពៅចំ ព

រនតិចរនតួចដល់ភិកុរូខ រព
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ោះភិកុខរូរណ្ណ, តនមលចីវរព

ោះរុំសពព្មចព្រពយាជ្ន៍

ោះពទ្, អនកមានអាយុទំង្ឡាយ ចូ រទរយកររស់

អនកវ ិញចុ ោះ, ព្ទ្រយររស់អក
ន ទំង្ឡាយ ចូ រកុំ វ ិ

សខូ ចពឡើយ“។ ពនោះជា

ស្កមី ចិកមា គឺពសចកតីព្រព្រឹតតដ៏សមគួរ កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

ចី វរវគគទ្ីមួយ (ចរ់)។

១១. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ឲ្យពគព្វើសនថ័ត ោយពោយសូព្ត, សនថ័តព

ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ
១២.

សនថ័តព

ោះ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុពខ

ឲ្យពគព្វើសនថ័ត

ពោយពោមពចៀមពលាសុទ្,ធ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

១៣. ាលពរើភិកុខ ឲ្យពគព្វើសនថ័តថាី គរបីយកពោមពចៀមពលាសុទ្ធ

រី រភាគ, ពោមពចៀមស(មួយភាគ)ជាភាគទ្ីរី, ពោមពចៀមព្កហម (មួ យ
ភាគ) ជាភាគទ្ី រួន។ ពរើ ភិកុមិ
ខ នយកពោមពចៀមពលាសុទ្ធរីរភាគ ពោមពចៀម

សជាភាគទ្ីរី ពោមពចៀមព្កហមជាភាគទ្ី រួន, ពហើយឲ្យពគព្វើសនថ័តថាី,
សនថ័តព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

១៤. ពរើភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើ សនថ័តថាី គរបីពព្រើ ព្ោស់ឲ្យដល់ព្ោំមួយឆានំ។

ពរើមិនទន់ ដល់ព្ោំមួយឆានំពទ្

ភិកុលោះព្លសនថ
ខ
័តព

ពហើយឲ្យពគព្វើសនថ័តថាីដនទ្ពទ្ៀត,
សង្ឃ, សនថ័តព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុពខ

ោះកតី

មិនលោះកតី

ពវៀរម្លង្ម្តភិកុម្ដលោនសមា
ខ
តិអំរី
ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៥. ាលពរើភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើសនថ័តសព្មារ់អង្គុយ គរបីយកសនថ័ត

្ស់ មួ យចំ អាមព្រោះសុគត ពោយជ្ុំ វ ិញមកផ្សំផ្ង្ ពដើមបីនឹង្ព្វើសនថ័តថាី
ព

ោះឲ្យអន់រណ៌។ ពរើ ភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើ និសីទ្នសនថ័តថាី មិ នយកសនថ័ត្ស់

ព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

មួ យចំ អាមព្រោះសុគតពោយជ្ុំ វ ិញ មកផ្សំោយនឹ ង្សនថ័តថាីផ្ង្ពទ្, សនថ័ត
ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៦. ពរើ មានពោមពចៀមទំង្ឡាយ ពកើ តពឡើង្ដល់ភិកុអន
ខ កពដើ រផ្លូវ

ឆាៃយ, ាលពរើភិកុចង្់
ខ
ោន ក៏គរបីទ្ទ្ួ លយកចុ ោះ, លុោះទ្ទ្ួ លពហើយ, ពរើ
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ហរិ តព្វវនិ អសបនត ោរបក ។ តបតា បច ឧតត រឹ ហបរយយ, អសបនត បិ ោរបក,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៧.

បយា

បន

ភិ កា ុ

អញ្ញាតិ ក្ខយ

ភិ កា ុនិយា

ឯឡកបលាមានិ

បធាវាបបយយ វា រជាបបយយ វា វិ ជ្ដ្ឋបបយយ វា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៨. បយា បន ភិ កា ុ ជាតរូ បរជ្តំ ឧគគ បណហយយ វា ឧគគ ណា
ហ បបយយ វា
ឧបនិ កាិតតំ វា ោទិ បយយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៩. បយា បន ភិ កា ុ នានបបក្ខរកំ រូ បិយសំ បវាោរំ សមាបបជ្ជ យយ,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២០. បយា បន ភិ កា ុ នានបបក្ខរកំ កយវិ កកយំ សមាបបជ្ជ យយ, និ សសគគិ យំ
ោចិ តតិ យំ ។
ទ្ោសិ យវទ្គ
ោ ទុតិទ្ោ ។
២១. ទោហបរម្ំ អតិ បរកបបតាត ធាបរតបព្វវ, តំ អតិ ក្ខកម្យបតា និ សស
គគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២២. បយា បន ភិ កា ុ ឩនបញ្ច ព្នធ បនន បបតត ន អញ្ា ំ នវំ បតត ំ បចតាបបយយ
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។ បតន ភិ កា ុនា បោ បបតាត ភិ កា ុបរិ ោយ និ សសជ្ជិ តបព្វវ,
បយា ច តសា ភិ កា ុបរិ ោយ បតត បរិ យបនាត, បោ តសស ភិ កា ុបនា បោតបព្វវ
អយំ បត ភិ កា ុ បបតាត យាវ បភទនាយ ធាបរតបព្វវតិ , អយំ តតា ោម្ី ចិ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

មិ នមានអនក

ំយកពៅឲ្យពទ្, គរបី

18

ំយកពៅពោយនដខលួនឯង្យាង្ឆាៃយ

រំ ផ្ុតោនព្តឹ មរី ពយាជ្ន៍ ពរើ

ំយកឲ្យពលើសរី កំណត់ ព

យកពៅឲ្យក៏ គាាន ពោមពចៀមព

ោះជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ោះពៅ ទំង្អនក

ំ

ោះព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត

១៧. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ពព្រើភិកុនី
ខ មិនម្មនជាញាតិ ឲ្យោង្កតី ឲ្យ

ព្ជ្លក់កី ត ឲ្យសិត ឬព្តពោោះកតី នូ វពោមពចៀមទំង្ឡាយ, ពោមពចៀមព
ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ោះ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៨. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ទ្ទ្ួ លខលួនឯង្កតី ពព្រើ ពគឲ្យទ្ទ្ួ លកតី នូ វមាស

ព្ោក់ ឬមួ យពព្តកអរចំ ព

ោះមាសព្ោក់ ម្ដលពគទ្ុកោក់ឲ្យ, មាសព្ោក់

ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

១៩. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ព្រព្រឹ តទ្
ត ិ ញដូ រពោយរូរិយៈ មានព្រារពផ្សង្ៗ

វតថុម្ដលទ្ិ ញដូ រមកព
ររស់ព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២០. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ព្រព្រឹ តទ្
ត ិ ញដូ រររស់្ស់ មានព្រារពផ្សង្ៗ,
ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ពាសិយវគគទ្ីរីរ (ចរ់)។

២១. ភិ កុព្តូ
ខ វទ្ុកអតិ ពរកោព្ត យាង្យូររំផ្ុតោនព្តឹមដរ់ នថៃ, (ពរើ

ទ្ុ ក) ឲ្យកនលង្ហួសរី ព

ោះពៅ, ោព្តព

អារតតិោចិ តិ តយ។

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវ

២២. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ មានោព្តមានចំ ណង្គឺស្កនមពព្រោះ មិ នទន់

ព្គរ់៥អពនលើ ឲ្យពគរកោព្តថាីពទ្ៀត, ោព្តព
អារតតិោចិ តិ យ
ត ។ ភិកុពខ

ោះ ព្តូវលោះរង្់ ោព្តព

ណ្ណជាទ្ីរំផ្ុត ររស់ភិកុររ
ខ ិស័ទ្ព
ព្រគល់ោព្ត ព

ោះ ជានិសសគគិយ ភិកុពខ

ោះ ឲ្យដល់ភិកុពខ

ោះ ព្តូវ

ោះ កនុង្ភិ កុររ
ខ ិស័ទ្។ ោព្ត

ោះ, ភិ កុម្ដលសង្ឃោនសនា
ខ
ត ព្តូវ

ោះ ពោយ

កយថាៈ

“ មានលភិ កុ!ខ ពនោះជាោព្តររស់ពោកពហើយ, ពោកព្តូវពព្រើ ព្ោស់

ព្តាម្តម្រកចុ ោះ “។ ពនោះជាស្កមី ចិកមា កនុង្ារលោះរង្់ោព្តព

ោះ។
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២៣. យានិ បោ បន តានិ គិ លានានំ ភិ កា ូនំ បដ្ិ ោយនី យានិ បភសជាជនិ ,
បសយយថី ទំ សបបិ នវនី តំ បតល្ំ ម្ធុ ផាណិតំ តានិ បដ្ិ គគបហតាវ សតាតហបរម្ំ
សនេិ ធិក្ខរកំ បរិ ភុញ្ជិ តព្វវនិ , តំ អតិ ក្ខកម្យបតា និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៤.

មាបោ

បសបោ

គិ មាហននតិ

ភិ កា ុនា

វសសិកោដ្ិ កចី វរំ

បរិ បយសិ តព្វ ំ អឌ្ឍមាបោ បសបោ គិ មាហននតិ កតាវ និ វាបសតព្វ ំ ។ ឱបរន បច
មាបោ បសបោ គិ មាហននតិ វសសិកោដ្ិ កចី វរំ បរិ បយបសយយ ឱបរនទធ មាបោ
បសបោ គិ មាហននតិ កតាវ និ វាបសយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៥. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុសស ោម្ំ ចី វរំ ទតាវ កុ បិបតា អនតត ម្បនា
អចាិ បនទ យយ វា អចាិ នាទបបយយ វា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៦. បយា បន ភិ កា ុ ោម្ំ សុ តត ំ វិ ញ្ញាបបតាវ តនត វាបយហិ ចី វរំ
វាយាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៧. ភិ កា ំុ បបនវ ឧទទិ សស អញ្ញាតបក្ខ គហបតិ វា គហបតានី វា
តនត វាបយហិ ចី វរំ វាយាបបយយ, តត្ត បច បោ ភិ កា ុ បុ បព្វ អបបវារិ បតា
តនត វាបយ ឧបសង្កម្ិតាវ ចី វបរ វិ កបបំ អាបបជ្ជ យយ ឥទំ បោ, អាវុ បោ, ចី វរំ ម្ំ
ឧទទិ សស វិ យយតិ , អាយតញ្ច

កបរាថ, វិ តាតញ្ច , អបបិតញ្ច , សុ វី តញ្ច ,

សុ បបវាយិ តញ្ច , សុ វិ បល្ខិតញ្ច , សុ វិ តចាិ តញ្ច កបរាថ, អបបបវ នាម្ ម្យម្បិ
អាយសម នាតនំ កិ ញ្ចិម្តត ំ អនុ បទបជ្ជ យាមាតិ ។ ឯវញ្ច បោ ភិ កា ុ វតាវ កិ ញ្ចិម្តត ំ
អនុ បទបជ្ជ យយ អនត ម្បោ បិ ណឌោតម្តត ម្បិ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

២៣.
ពភសជ្ជៈទំង្ព

ពភសជ្ជៈណ្ណមួ យ

ម្ដលរួកភិ កុមានជ្ំ
ខ
ង្ឺគរបីឆាន់ ោន

ោះ គឺ ទ្ឹកពោោះោវ ទ្ឹកពោោះខារ់ , ពព្រង្, ទ្ឹ ក

ភិ កុទ្ទ្ួ
ខ
លពភសជ្ជៈទំង្ព
ព្ោំរីរនថៃ,

19

(ពរើ ទ្ុក)

និ សសគគិយ ភិកុពខ

ំ,ុា សារអំ ពៅ។

ោះពហើយ គួ រទ្ុកឆាន់ យាង្យូររំ ផ្ុត ោនព្តឹម

ឲ្យកនលង្ហួសរី ព

ោះពៅ,

ពភសជ្ជៈទំង្ព

ោះ

ជា

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៤. ភិកុខ (ដឹ ង្) ថា គិ មារដូ វពៅសល់មួយម្ខពទ្ៀត គរបីម្សវង្រក

ស្កដិ កចី វរ សព្មារ់ ង្ូតទ្ឹកពភលៀង្ោន។ (ដឹ ង្) ថាគិ មរា ដូ វពៅសល់កនលោះម្ខ
ពទ្ៀត គរបីព្វើឲ្យពស្រសចពហើយពព្រើ ព្ោស់។ ពរើភិកុខ(ដឹង្)ថាពៅមិនទន់ ដល់ម្ខមួ យ

ជាខាង្ចុ ង្ននគិ មារដូ វពទ្

ពហើយម្សវង្រកស្កដិ កចី វរសព្មារ់ ង្ូតទ្ឹ កពភលៀង្,

(ដឹង្)ថា មិនទន់ ដល់កនលោះម្ខជាខាង្ចុ ង្ននគិ មរា ដូ វពទ្ ក៏ ព្វើឲ្យសពព្មចពហើយ
ពព្រើព្ោស់, ស្កដិកចី វរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ោះ ព្តូវ អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ឲ្យចី វរដល់ភិកុផ្ង្គា
ខ
ន ពោយខលួនឯង្ពហើយ ខឹង្

អន់ចិតត ដពណើ ត មយកមកវ ិញកតី ពព្រើ ពគឲ្យដពណើ ត មយកមកវ ិញកតី, ចី វរព
ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ោះ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៦. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ សូមអពមាោះមកពោយខលួនឯង្ពហើយ ឲ្យរួក

ជាង្តមាញតាញចីវរឲ្យ, ចី វរព

ោះជានិសសគគិយ ភិកុខព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិតយ។

២៧. គហរតីកី ត គហរតានី កី ត មិ នម្មនជាញាតិ ពគឲ្យរួកជាង្
តមាញតាញចី វរចំ ព

ោះភិកុ។
ខ ពរើភិកុពខ

រវារណ្ណរី មុនកនុង្ពរឿង្ចី វរព

ោះ ម្ដលអនកមាចស់ចីវរ ពគរុំ ោន

ោះពទ្ អាចោ៊ានចូ លពៅរករួកជាង្តមាញ

ពហើយ ដល់នូវកិ រ ិយាកំ ណត់ កុង្ចី
ន វរថា“មានលអនកមានអាយុទំង្ឡាយ! ចី វរ
ពនោះ ពគឲ្យតាញចំព

ោះអាតាា, អនកទំង្ឡាយចូ រព្វើឲ្យម្វង្ផ្ង្, ឲ្យទ្ូ ោយ

ផ្ង្, ឲ្យមានស្កច់ ញឹកផ្ង្, ឲ្យពសាើលផ្
ា ង្, រ ឹតឲ្យតឹ ង្លាផ្ង្, ចូ រព្តពោោះកួត
ឲ្យលាផ្ង្ ចូ រសិតឲ្យលាផ្ង្ សឹមអាតាាម្ថមរង្កវន់ រនតិចរនតួចឲ្យដល់អនកទំង្
ឡាយ។ ភិកុពខ

ោះ លុោះនិយាយយាង្ពនោះពហើយ ក៏ ម្ថមរង្កវន់រនតិចរនតួច

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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២៨.

ទោោនាគតំ

កតតិ កបតមាសិ កបុ ណណម្ំ

ភិ កា ុបនា

បបនវ

អបចច កចី វរំ ឧបបបជ្ជ យយ, អបចច កំ ម្ញ្ា មាបនន ភិ កា ុនា បដ្ិ គគបហតព្វ ំ,
បដ្ិ គគបហតាវ យាវ ចី វរក្ខល្សម្យំ និ កាិបិតព្វ ំ ។ តបតា បច ឧតត រឹ និ កាិបបយយ,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៩. ឧបវសសំ បោ បន កតតិ កបុ ណណម្ំ យានិ បោ បន តានិ អារញ្ា ក្ខនិ
បសនាសនានិ

ោសង្កសម្ម តានិ

សបបដ្ិ ភយានិ ,

តោរូ បបសុ

ភិ កា ុ

បសនាសបនសុ

វិ ហរបនាត អាកង្ាមាបនា តិ ណណំ ចី វរានំ អញ្ា តរំ ចី វរំ

អនត រឃបរ និ កាិបបយយ, សិ យា ច តសស ភិ កា ុបនា បក្ខចិ បទវ បចច បយា បតន
ចី វបរន វិ បបវាោយ, ឆារតត បរម្ំ បតន ភិ កា ុនា បតន ចី វបរន វិ បបវសិ តព្វ ំ ។
តបតា បច ឧតត រឹ វិ បបវបសយយ អញ្ា ត្ត ភិ កា ុសម្ម តិ យា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៣០. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ
បរិ ណាបម្យយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
បតតវមគោ តតមិ ោ ។

បរិ ណតំ អតត បនា

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ឲ្យពគ ពោយពោចពៅសូមបីព្តឹមម្តអាោររិណឌោត ចី វរព
ភិ កុពខ

ោះ ជានិ សសគគិយ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

២៨. ពៅខវោះដរ់ នថៃពទ្ៀត នឹ ង្ដល់នថៃពរញរូ ណ៌មី ម្ខកតតិក ម្ដល

ជាម្ខទ្ី រីននវសានរដូវ ពរើ អពចចកចីវរពកើតពឡើង្ដល់ភិកុ,ខ ភិ កុសមា
ខ
គ ល់ថា
ជាអពចចកចី វរ គរបីទ្ទ្ួ លទ្ុ កោន លុោះទ្ទ្ួ លពហើយ គរបីទ្ុកោក់ដោរ
ដល់អស់សម័ យននចី វរាល
ព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុពខ

ពរើទ្ុកឲ្យយូរហួសកំណត់ព

ោះពៅ,

ចី វរ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៩. ាលពរើ ភិកុពៅ្ំ
ខ
វសារួចពហើយ លុោះដល់មកនថៃពរញរូ ណ៌មី

ម្ខកតតិក (ម្ដលជាម្ខទ្ី រំផ្ុតននវសានរដូ វ)។ ពស

សនៈទំង្ឡាយណ្ណ

មួ យ ម្ដលតាំង្ពៅកនុង្នព្រម្ដលពគសនាតថាជាទ្ីមានពសចកតីរពង្ាៀស ម្ដល
មានភ័ យចំ ព

ោះមុ ខ,

ាលពរើ ភិកុពៅកន
ខ
ុង្ពស

សនៈទំង្ឡាយ

មាន

សភារដូ ពចនោះ, (ពរើ)មានរំណង្ គរបីទ្ុករណ្ណ
ត ចី វរទំង្រី ចី វរណ្ណមួ យ
កនុង្ចព ល ោះផ្ទោះោន។ ព្រសិនពរើ ភិកុមានពហតុ
ខ
អី ម
វ ួ យលាមឲ្យពៅព្ោស្ក
ចី វរព

ោះ, ភិ កុពខ

ោះព្តូវពៅព្ោស្កចីវរព

ោះ យាង្យូររំ ផ្ុតោនព្តឹម

ព្ោំមួយោព្តី។ ពរើ ពៅព្ោស្កឲ្យហួសរី កំណត់ព
ភិ កុម្ដលោនសនា
ខ
តអំរីសង្ឃ ចី វរព
ោចិ តិ យ
ត ។

ោះពៅ, ពវៀរម្លង្ម្ត

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិ

៣០. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹ ង្ពហើយ រពង្កាននូ វោភម្ដលពគព្រុង្

នឹ ង្រពង្កានពៅពដើ មបីសង្ឃ មកពដើមបីខួនវ
ល ិញ, ោភព
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

រតតវគគទ្ី៣ (ចរ់)។

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុខ
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ

ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អាយសម បនាត តឹ ស និ សសគគិ យា ោចិ តតិ យា ធមាម ។
តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត ។ តោម តុ ណហី ។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
និស្សគោោ
បាចិតោ
តិ
និដ្ោ
ឋិ
។
ិ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ
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អារតតិព្ាោះនិ សសគគិយ

ោចិ តិ យ
ត ទំង្ ៣០ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណសូម
សួរពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយកនុង្អារតតិទំង្ព
ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?
ពោកទំង្ឡាយ

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

ោះ ពោកទំង្ឡាយ

សូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ពទ្ៀត,

ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ?

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

សូមសួរជា

គព្មរ់ រីដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ពោក
អនកមាន អាយុទំង្ឡាយ សុទ្ធម្តជាអនកររ ិសុទ្ធកុង្អារតត
ន
ិទំង្នុ ោះពហើយ,
ពព្

ោះពហតុព

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូម្ំទ្ុកនូ វពហតុ

ពនោះ ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀមយាង្ពនោះ។

ចរ់ អារតតិព្ាោះនិ សសគគិយោចិ តិ យ
ត ។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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សុវធិក្បាច្ិតយា
តិ
ឥបម្ បោ បនាយសម បនាត បទវ នវុ តិ ោចិ តតិ យា ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ ។
១. សម្បជានម្ុ ោវាបទ ោចិ តតិ យំ ។
២. ឱម្សវាបទ ោចិ តតិ យំ ។
៣. ភិ កា ុបបសុ បញ្ា ោចិ តតិ យំ ។
៤. បយា បន ភិ កា ុ អនុ បសម្បនេ ំ បទបោ ធម្ម ំ វាបចយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៥. បយា បន ភិ កា ុ អនុ បសម្បបនេ ន ឧតត រិ ទវិរតត តិ រតត ំ សហ បសយយំ
កបបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៦. បយា បន ភិ កា ុ មាតុ គាគបម្ន សហ បសយយំ កបបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៧. បយា បន ភិ កា ុ មាតុ គាគម្សស ឧតត រិ ឆបបញ្ច វាច្ចហិ ធម្ម ំ បទបសយយ
អញ្ា ត្ត វិ ញ្ាុនា បុ រិសវិ គគបហន, ោចិ តតិ យំ ។
៨. បយា បន ភិ កា ុ អនុ បសម្បនេ សស ឧតត រិ ម្នុ សសធម្ម ំ អាបរាបចយយ,
ភូ តសមឹ ោចិ តតិ យំ ។
៩. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុសស ទុ ដ្ឋ ុល្លំ អាបតតឹ អនុ បសម្បនេ សស អាបរាបច
យយ អញ្ា ត្ត ភិ កា ុសម្ម តិ យា, ោចិ តតិ យំ ។
១០. បយា បន ភិ កា ុ បឋវឹ ខបណយយ វា ខណាបបយយ វា ោចិ តតិ យំ ។
ម្ុ ោវាទ្វមគោ បឋមោ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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សុទធិក្ោច្ិតតិយ
ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ អារតតិោចិតិយ
ត ទំង្ឡាយ
៩២ ពនោះឯង្ មកាន់ឧពទ្ទស។
១. ភិកុពខ

ល

៣. ភិកុពខ

ល

២. ភិកុពខ

ព

ល

កយកុ ហកពោយដឹ ង្ខលួន ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
កយ្ក់ ពោត ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

កយញុោះញង្់ ភិកុផ្ង្គា
ខ
ន ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៤. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ រពព្ង្ៀន្ម៌ ជារទ្ ចំ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត (១)។

ោះអនុ រសមបនន, ភិកុខ

៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ សពព្មចារពដកជាមួ យនឹ ង្អនុ រសមបនន ពលើស

រី រីរយរ់ ឬរី យរ់ ពឡើង្ពៅ, ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៦. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ សពព្មចារពដក ជាមួ យនឹ ង្មាតុ ព្គាម, ភិ កុពខ

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៧. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ សម្មតង្្ម៌ដល់មាតុព្គាម ពលើសរី ព្ោំ ឬព្ោំ

មួ យ មាត់ ពឡើង្ពៅ, ពវៀរម្លង្ម្តមានរុ រសម្ដលដឹង្កតី (ពៅជាមួ យផ្ង្)
ភិ កុពខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។
៨. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ព្ោរ់ ឧតតរ ិមនុ សស្មា ដល់អនុរសមបនន ភិ កុខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ពព្
៩.

ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ

ោះមានរិតម្មន។

ព្ោរ់ ទ្ុដុោ
ឋ ល រតតិររស់ភិកុផ្ង្គា
ខ
ន

អនុរសមបនន, ពវៀរម្លង្ម្តភិកុម្ដលសង្ឃសនា
ខ
តឲ្យព្ោរ់ , ភិ កុពខ

ដល់
ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។
ព

១០. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ជ្ី កខលួនឯង្ ឬពព្រើ អក
ន ដនទ្ឲ្យជ្ីកនូវម្ផ្នដី , ភិកុខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

មុ ស្កវាទ្វគគទ្ី១ (ចរ់)
(១)

ចូរពមើលព្តង្់អ

រតតិ កនុង្វ ិន័យរិដក មោវ ិភង្គ ភាគទ្ី ៣ ទ្ំរ័រ ២៨៨ ផ្ង្ ។
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១១. ភូ តគាម្ោតព្យតាយ ោចិ តតិ យំ ។
១២. អញ្ា វាទបក, វិ បហសបក ោចិ តតិ យំ ។
១៣. ឧជ្ាបនបក, ខីយនបក ោចិ តតិ យំ ។
១៤. បយា បន ភិ កា ុ សង្ឃិកំ ម្ញ្ច ំ វា បី ឋំ វា ភិ សឹ វា បក្ខចា ំ វា
អបជ្ាក្ខបស សនា រិតាវ វា សនា រាបបតាវ វា តំ បកក ម្បនាត បនវ ឧទធ បរយយ, ន
ឧទធ រាបបយយ, អនាបុ ចាំ វា គបចា យយ, ោចិ តតិ យំ ។
១៥. បយា បន ភិ កា ុ សង្ឃិបក វិ ោបរ បសយយំ សនា រិតាវ វា សនា រាបបតាវ
វា តំ បកក ម្បនាត បនវ ឧទធ បរយយ, ន ឧទធ រាបបយយ, អនាបុ ចាំ វា គបចា យយ,
ោចិ តតិ យំ ។
១៦. បយា បន ភិ កា ុ សង្ឃិបក វិ ោបរ ជានំ បុ ព្វ ុបគតំ ភិ កា ំុ អនុ បខជ្ជ
បសយយំ

កបបបយយ យសស

សមាាបធា

ភវិ សសតិ ,

បោ

បកក ម្ិសសតី តិ

ឯតបទវ បចច យំ ករិ តាវ អនញ្ា ំ, ោចិ តតិ យំ ។
១៧. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ំុ កុ បិបតា អនតត ម្បនា សង្ឃិក្ខ វិ ោរា
និ កកបឌ្ឍយយ វា និ កកឌ្ាបបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

១១. ភិ កុព្វ
ខ ើភូតគាម ឲ្យវ ិ
១២. ភិ កុពខ

លនូ វ

23

ស ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

កយដនទ្ ឬព្វើឲ្យសង្ឃោនពសចកតីលំោក ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៣. ភិ កុរង្ក
ខ
គ រ់ភិកុដនទ្
ខ
ឲ្យព

ភិ កុផ្ង្គា
ខ
ន ខលួនឯង្ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

លពទសភិ កុផ្ង្គា
ខ
ន ឬតិ ោះពដៀល

១៤. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ោតសនធឹង្ខលួនឯង្ ឬឲ្យពគោតសនធឹង្នូ វម្ព្គ

កតី តាំង្កតី រូ កកតី ពៅអី កី ត ម្ដលជាររស់សង្ឃ កនុង្ទ្ី វាលពហើយ, ាលនឹ ង្
ពដើ រពចញពៅមិនោនពរ ើមកទ្ុ កោក់ មិនោនពព្រើពគឲ្យពរ ើមកទ្ុ កោក់ នូ វ
ពព្គឿង្ពស
ភិ កុពខ

សនៈព

ោះ ឬឥតោនព្ោរ់ អក
ន ដនទ្ ស្រស្ករ់ ម្តពដើ រពចញពៅ,

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។
១៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យព្ាល ឬពព្រើ ពគឲ្យព្ាល នូវកព្មាលសព្មារ់

ពដក កនុង្វ ិោរជាររស់សង្ឃពហើយ, ាលនឹ ង្ពដើ រពចញពៅ មិ នោនពរ ើ
មកទ្ុ កោក់ មិនោនពព្រើពគឲ្យពរ ើមកទ្ុកោក់ នូ វពព្គឿង្ពស

សនៈព

ឬឥតោនព្ោរ់អនកដនទ្

ព្តូវអារតតិ

ស្រស្ករ់ ម្តពដើ រពចញពៅ,

ោចិ តិ យ
ត ។

ភិ កុពខ

ោះ

ោះ

១៦. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹង្ ពហើយចូ លពៅពព្ជ្ៀតពរៀតភិ កុម្ដល
ខ

ចូ លពៅពៅមុ នពហើយ សពព្មចនូវទ្ីពដកកនុង្វ ិោរររស់សង្ឃ ពោយគិ ត
ថាៈ “ ភិ កុណ្ណមានពសចកត
ខ
ីចពង្ាៀតចង្ាល់, ភិកុពខ
នូ វពសចកតីពព្ជ្ៀតពរៀតព
ព

ោះនឹង្ពចញពៅចុ ោះ “, ព្វើ

ោះឯង្ឲ្យជារចច័យ រុំម្មនពហតុ ដនទ្ពឡើយ, ភិ កុខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៧. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ មានចិ តពត ព្ា្ ខឹង្នឹ ង្ភិ កុផ្ង្គា
ខ
ន ទ្ង្់ ទញ

ខលួនឯង្ ឬពព្រើ ពគឲ្យទ្ង្់ ទញ ពចញ្កវ ិោរររស់សង្ឃ, ភិ កុពខ
អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ោះ ព្តូវ
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១៨. បយា បន ភិ កា ុ សង្ឃិបក វិ ោបរ ឧបរិ បវោសកុ ដ្ិយា អាហចច ោទកំ
ម្ញ្ច ំ វា បី ឋំ វា អភិ និ សីបទយយ វា អភិ និ បបជ្ជ យយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
១៩. ម្ហល្ល កំ បន ភិ កា ុនា វិ ោរំ ក្ខរយមាបនន យាវ ោវរបក្ខោ
អគគ ឡដ្ឋ បនាយ អាបលាកសនធិ បរិ កមាមយ ទវ តតិ ចា ទនសស បរិ យាយំ អបបហរិ បត
ឋិ បតន អធិ ដ្ឋឋតព្វ ំ តបតា បច ឧតត រឹ អបបហរិ បតបិ ឋិ បតា អធិ ដ្ឋបហយយ
ោចិ តតិ យំ ។
២០. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ សបោណកំ ឧទកំ តិ ណំ វា ម្តតិ កំ វា សិ បញ្ច
យយ វា សិ ញ្ញចបបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
ភូ តគមវទ្គ
ោ ទុតិទ្ោ

២១. បយា បន ភិ កា ុ អសម្ម បតា ភិ កា ុនិបយា ឱវបទយយ, ោចិ តតិ យំ ។
២២. សម្ម បតាបិ បច ភិ កា ុ អតា ង្គបត សូ រិ បយ ភិ កា ុនិបយា ឱវបទយយ,
ោចិ តតិ យំ ។
២៣. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុនូបសសយំ ឧបសង្កម្ិតាវ ភិ កា ុនិបយា ឱវបទយយ
អញ្ា ត្ត សម្យា, ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា, គិ លានា បោតិ ភិ កា ុនី,
អយំ តតា សម្បយា ។
២៤. បយា បន ភិ កា ុ ឯវំ វបទយយ អាម្ិ សបហតុ បថរា ភិ កា ូ ភិ កា ុនិបយា
ឱវទនតី តិ, ោចិ តតិ យំ ។
២៥. បយា បន ភិ កា ុ អញ្ញាតិ ក្ខយ ភិ កា ុនិយា ចី វរំ ទបទយយ អញ្ា ត្ត
ោរិ វដ្ដ ក្ខ, ោចិ តតិ យំ ។
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១៨. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ អង្គុយសង្ាត់ ឬពដកសង្ាត់ពោយរហ័ស នូ វម្ព្គ

កតី តាំង្កតី ម្ដលមានពជ្ើ ង្ព្គាន់ ម្តស៊ាកទ្ុ កជារពណ្ណ
ត ោះអាសនន ពលើថានក់ កុង្
ន
វ ិោរររស់សង្ឃ, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៩. ាលពរើ ភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើ វ ិោរ្ំ (គឺ កុដិ្ំម្ដលមានមាចស់), គរបី

(ោររូកញយៗោន) កំណត់ ទ្ីមានឱាសព្តឹមម្តសនលឹកទវរ និង្សនលឹក
រង្ាួច ពដើ មបីទ្ុកពព្រើព្ោស់នូវទវរ និ ង្ពដើមបីររ ិកមានូវសនលឹករង្ាួច ឯដំរូល
ភិ កុព្តូ
ខ វសថិតពៅកនុង្ទ្ី ម្ដលគាានដំណ្ណំ ពទ្ើរព្រក់ោនព្តឹ មរី ររី ជាន់ ពរើ ភិកុខ
ព្រក់ ឲ្យពព្ចើនពលើសរីកំណត់ ព
ក៏ គង្់ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ោះពៅ ទ្ុកជាសថិតពៅកនុង្ទ្ី ម្ដលគាានដំណ្ណំ

២០. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹ ង្ថាទ្ឹ កមានសតវពហើយ ពស្រស្កចខលួន

ឯង្ ឬពព្រើពគឲ្យពស្រស្កចនូ វពមា ឬដី , ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ភូ តគាម វគគទ្ី២ (ចរ់ )។

២១. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ម្ដលសង្ឃមិនោនសនាតពហើយ ពៅព្រពៅ

រួ កភិ កុនី
ខ , ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២២. ភិ កុខ ពរើទ្ុកជាសង្ឃោនសនាតពហើយក៏ពោយ, ាលពរើព្រោះ

អាទ្ិ តយអសតង្គតពហើយ, ពៅព្រពៅរួ កភិកុនី
ខ , ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៣. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ចូ លពៅាន់ លំពៅររស់ភិកុនី
ខ ពហើយ ព្រពៅ

រួ កភិ កុនី
ខ , ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័ យ ភិកុពខ
សម័ យកនុង្សិាខរទ្ព

ោះ គឺភិកុនី
ខ មានជ្ំ ង្ឺ ពនោះជាសម័យកនុង្សិាខរទ្ព

២៤. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ព

រួ កភិ កុនី
ខ ពព្

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។ ពនោះជា
ោះ។

លយាង្ពនោះថាៈ “ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ ព្រពៅ

ោះពហតុ ម្តអាមិ ស“, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ឲ្យចី វរដល់ភិកុនី
ខ មិនម្មនជាញាតិ , ពវៀរម្លង្

ម្តរតូរគាន, ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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២៦. បយា បន ភិ កា ុ អញ្ញាតិ ក្ខយ ភិ កា ុនិយា ចី វរំ សិ បព្វ យយ វា
សិ ព្វវបបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
២៧. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុនិយា សទធឹ សំ វិ ធាយ ឯកោធនម្គគ ំ បដ្ិ បបជ្ជ យយ
អនត ម្បោ គាម្នត រម្បិ អញ្ា ត្ត សម្យា, ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា,
សតា គម្នី បយា បោតិ ម្បគាគ, ោសង្កសម្ម បតា, សបបដ្ិ ភបយា, អយំ តតា
សម្បយា ។
២៨. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុនិយា សទធឹ សំ វិ ធាយ ឯកំ នាវំ អភិ រុ បហយយ ឧទធ ំ
គាម្ិ នឹ វា អបធាគាម្ិ នឹ វា អញ្ា ត្ត តិ រិ យំ តរណាយ, ោចិ តតិ យំ ។
២៩. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ ភិ កា ុនីបរិ ោចិ តំ បិ ណឌោតំ ភុ បញ្ជ យយ អញ្ា ត្ត
បុ បព្វ គិ ហិសមារមាោ, ោចិ តតិ យំ ។
៣០. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុនិយា សទធឹ ឯបក្ខ ឯក្ខយ របោ និ សជ្ជ ំ
កបបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
ឱវាទវទ្គ
ោ តតិ ទ្ោ

៣១. អគគិ លាបនន ភិ កា ុនា ឯបក្ខ អាវសថបិ បណា
ឌ ភុ ញ្ជិ តបព្វវ ។ តបតា
បច ឧតត រឹ ភុ បញ្ជ យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៣២. គណបភាជ្បន អញ្ា ត្ត សម្យា ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា,
គិ លានសម្បយា, ចី វរោនសម្បយា, ចី វរក្ខរសម្បយា, អោធនគម្នសម្
បយា, នាវាភិ រុ ហនសម្បយា, ម្ោសម្បយា, សម្ណភតត សម្បយា, អយំ
តតា សម្បយា ។
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២៦. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ពដរខលួនឯង្ ឬពព្រើ ពគឲ្យពដរចី វរ ឲ្យភិ កុនី
ខ មិន

ម្មនជាញាតិ , ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

២៧. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ររួលភិ កុនី
ខ ពដើ រពៅាន់ ផ្ូវឆា
ល ៃ យមួ យជាមួ យ

គាន,

ពោយពោចពៅសូមបីចព ល ោះស្រសុកមួ យ,

ភិ កុពខ

ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័ យ,

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។ ពនោះជាសម័ យកនុង្សិាខរទ្ព

ោះ គឺ ផ្ូវល

ម្ដលគួរនឹង្ពៅពោយមានគនីគានជារួក១ ម្ដលពគសនាតថា ព្រករពោយ
ពសចកតីរពង្ាៀស១ ម្ដលព្រករពោយភ័ យចំ ព
សិាខរទ្ព

ោះ។

ោះមុខ១, ពនោះជាសម័ យកនុង្

២៨. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ររួ លភិ កុនី
ខ ពឡើង្ជ្ិ ោះទ្ូកមួ យជាមួយគាន, ពៅ

ព្្សទ្ឹ កកតី ពៅរពណ្ណ
ត យទ្ឹ កកតី, ពវៀរម្លង្ម្តឆលង្ទ្ទ្ឹង្, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៩. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹ ង្ ពហើយឆាន់ចង្កាន់រិណឌោត ម្ដល

ភិ កុនី
ខ ្ត់ម្ចង្ឲ្យ, ពវៀរម្លង្ម្តចង្កាន់ ម្ដលព្គហសថោនព្ោររធជាមុន ភិកុខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៣០. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ សពព្មចារអង្គុយកនុង្ទ្ី ស្កៃត់ជាមួ យនឹ ង្ភិ កុនី
ខ

ម្តមានក់និង្មានក់ ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
ឱវាទ្វគគទ្ី៣ (ចរ់)

៣១. ភិ កុមិ
ខ នមានជ្ំ ង្ឺ ព្តូវឆាន់ ចង្កាន់ រិណឌោតកនុង្ពោង្ទនោន

ម្តមតង្, ពរើ ឆាន់ឲ្យពលើសរីកំណត់ ព
គាន)

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៣២. ភិកុព្តូ
ខ វអារតតិោចិ តិយ
ត
ពព្

ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័ យ។

សម័ យម្ដលមានជ្ំង្ឺ១

ោះ(ទ្ទ្ួ ល) គណពភាជ្ន (ព្រម

ពនោះជាសម័ យ

សម័ យម្ដលពគឲ្យចី វរ១

កនុង្សិាខរទ្ព

ោះគឺ

សម័ យម្ដលព្វើចីវរ១

សម័ យម្ដលពដើរផ្លូវឆាៃយ១ សម័ យម្ដលជ្ិ ោះទ្ូក១ សម័ យម្ដលមានភិកុខ
ពព្ចើនអង្គ ១ សម័ យននសមណភតត ១, ពនោះជាសម័ យ កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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៣៣. បរម្បរបភាជ្បន អញ្ា ត្ត សម្យា ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា,
គិ លានសម្បយា,

ចី វរោនសម្បយា,

ចី វរក្ខរសម្បយា,

អយំ

តតា

សម្បយា ។
៣៤. ភិ កា ំុ បបនវ កុ ល្ំ ឧបគតំ បូ បវហិ វា ម្បនា ហិ វា អភិ ហដ្ឋ ំ ុ
បវាបរយយ, អាកង្ាមាបនន ភិ កា ុនា ទវ តតិ បតត បូ រា បដ្ិ គគបហតព្វវ ។ តបតា បច
ឧតត រឹ បដ្ិ គគបណហយយ, ោចិ តតិ យំ ។ ទវ តតិ បតត បូ បរ បដ្ិ គគបហតាវ តបតា នី ហរិ តាវ
ភិ កា ូហិ សទធឹ សំ វិ ភជ្ិ តព្វ ំ, អយំ តតា ោម្ី ចិ ។
៣៥. បយា បន ភិ កា ុ ភុ តាតវី បវារិ បតា អនតិ រិ តតំ ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា
ោបទយយ វា ភុ បញ្ជ យយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
៣៦. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ំុ ភុ តាតវឹ បវារិ តំ អនតិ រិ បតត ន ោទនី បយន វា
បភាជ្នី បយន វា អភិ ហដ្ឋ ំ ុ បវាបរយយ ហនទ ភិ កា ុ ោទ វា ភុ ញ្ជ វាតិ ជានំ
អាោទនាបបបក្ខា, ភុ តត សមឹ ោចិ តតិ យំ ។
៣៧. បយា បន ភិ កា ុ វិ ក្ខបល្ ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា ោបទយយ វា
ភុ បញ្ជ យយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
៣៨. បយា បន ភិ កា ុ សនេិ ធិក្ខរកំ ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា ោបទយយ វា
ភុ បញ្ជ យយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
៣៩. យានិ បោ បន តានិ បណីតបភាជ្នានិ , បសយយថី ទំ ។ សបបិ,
នវនី តំ, បតល្ំ , ម្ធុ , ផាណិតំ , ម្បច្ចា, ម្ំ សំ, ខីរំ, ទធិ ។ បយា បន ភិ កា ុ ឯវរូ ោនិ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

៣៣. ភិ កុព្តូ
ខ វអារតតិោចិតិយ
ត
ពព្
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ោះឆាន់ររមបរពភាជ្ន (គឺ ពភាជ្ន

ម្ដលពគនិមនតខាង្ពព្ាយ), ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័ យ។ ពនោះជាសម័ យ កនុង្
សិាខរទ្ព

ោះ

គឺ សម័ យម្ដលមានជ្ំ ង្ឺ

១

សម័យម្ដលពគឲ្យចីវរ

សម័ យម្ដលព្វើចីវរ១, ពនោះជាសម័ យកនុង្សិាខរទ្ព

១

ោះ។

៣៤. ជ្នរវារណ្ណ នូ វភិកុម្ដលចូ
ខ
លពៅាន់ ព្តកូ ល ពោយនំ ទំង្

ឡាយកតី ពោយសដូវទំង្ឡាយកតី ពដើ មបី

ំពៅោនតាមព្ោថាន។ ភិ កុមាន
ខ

ពសចកតីព្តូវារ ព្តូវទ្ទ្ួ លព្តឹ មពរញរី ររី ោព្តោន។ ពរើទ្ទ្ួ លឲ្យពលើសរី
កំ ណត់ព

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។ ភិ កុម្ដលោនទ្ទ្ួ
ខ
លនំ ឬសដូ វ

កំ ណត់ព្តឹមរី ររី ោព្តពហើយ ព្តូវ

ំយកអំរីទ្ីព

ោះ មកម្ចកជាមួ យនឹ ង្

ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ, ារម្ចកនំ ឬសដូ វពនោះ ជាស្កមីចិកមា កនុង្សិាខរទ្ព
៣៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ឆាន់ពហើយ ោនោមពភាជ្នពហើយ ទ្ំ

ោះ។
សុីកី ត

ររ ិពភាគកតី នូ វខាទ្នីយាោរ ឬពភាជ្នី យាោរ ម្ដលជាអនតិរ ិតត, ភិកុខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៣៦. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ

ំភតតពៅរវារណ្ណរង្ខំភិកុម្ដលឆាន់
ខ
ពហើយ

ោមភតតពហើយ ពោយខាទ្នី យាោរ ឬពភាជ្នី យាោរ ម្ដលជាអនតិ រ ិតត
ពោយ

កយថា “ ហ៏! ភិ កុខ ពោកចូ រទ្ំ

ពហើយ រ ំនររកពទស, និមិតម្ត តភិ កុពខ
អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

សុីកី ត ចូ រររ ិពភាគកតី “ ាលពរើ ដឹង្
ោះឆាន់ រច
ួ ពហើយ, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវ

៣៧. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ទ្ំ

សុីកី ត ររ ិពភាគកតី នូ វខាទ្នី យាោរ ឬ

៣៨. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ទ្ំ

សុីកី ត ររ ិពភាគកតី នូ វខាទ្នី យាោរ ឬ

ពភាជ្នីយាោរ កនុង្ពរលវ ិាល, ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ពភាជ្នីយាោរ ម្ដលខលួនទ្ុកោក់ ឲ្យកនលង្ោព្តី ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិតយ។

ព

ំ,ុា សារអំ ពៅ, ព្តី, ស្កច់ ,

៣៩.

រណីតពភាជ្នទំង្ឡាយណ្ណមួ យ,

ោះ គឺ ទ្ឹកពោោះថាល, ទ្ឹកពោោះខារ់ , ពព្រង្, ទ្ឹ ក

រណីតពភាជ្នទំង្

ទ្ឹ កពោោះស្រសស់, ទ្ឹកពោោះជ្ូ រ។ ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ គាានជ្ំង្ឺ សូមរណីតពភាជ្ន

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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បណីតបភាជ្នានិ អគគិ លាបនា អតត បនា អតាាយ វិ ញ្ញាបបតាវ ភុ បញ្ជ យយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៤០. បយា បន ភិ កា ុ អទិ នេ ំ ម្ុ ខោវរំ អាោរំ អាហបរយយ អញ្ា ត្ត
ឧទកទនត បោណា, ោចិ តតិ យំ ។
ទ្ោជនវទ្គ
ោ ចតុ ទ្ោ
ោ

៤១. បយា បន ភិ កា ុ អបចល្កសស វា បរិ ព្វវជ្កសស វា បរិ ព្វវជ្ិ ក្ខយ វា
សហតាា ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា ទបទយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤២. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ំុ ឯោវុ បោ គាម្ំ វា និ គម្ំ វា បិ ណា
ឌ យ
បវិ សិសាមាតិ តសស ោបបតាវ វា អោបបតាវ វា ឧបយាបជ្យយ គច្ចាវុ បោ ន
បម្ តយា សទធឹ កោ វា និ សជាជ វា ផាសុ បោតិ , ឯកកសស បម្ កោ វា

និ

សជាជ វា ផាសុ បោតី តិ ឯតបទវ បចច យំ ករិ តាវ អនញ្ា ំ, ោចិ តតិ យំ ។
៤៣. បយា បន ភិ កា ុ សបភាជ្បន កុ បល្ អនុ បខជ្ជ និ សជ្ជ ំ កបបបយយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៤៤. បយា បន ភិ កា ុ មាតុ គាគបម្ន សទធឹ របោ បដ្ិ ចាបនេ អាសបន និ សជ្ជ ំ
កបបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤៥. បយា បន ភិ កា ុ មាតុ គាគបម្ន សទធឹ ឯបក្ខ ឯក្ខយ របោ និ សជ្ជ ំ
កបបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤៦. បយា បន ភិ កា ុ និ ម្នតិ បតា សភបតាត សមាបនា សនត ំ ភិ កា ំុ អនាបុ ច្ចា
បុ បរភតត ំ វា បច្ចាភតត ំ វា កុ បល្សុ ច្ចរិ តតំ អាបបជ្ជ យយ អញ្ា ត្ត សម្យា,

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ទំង្ឡាយមានសភារយាង្ពនោះ ពដើ មបីព្រពយាជ្ន៍ ខួន
ល ពហើយឆាន់, ភិ កុខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៤០. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ពលរនូ វអទ្ិ ន ោរ តាមទវរមាត់ ពវៀរម្លង្

ម្តទ្ឹ ក និង្ពឈើ សន
ទ ់ , ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ពភាជ្នវគគទ្ី៤ (ចរ់ )

៤១. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ឲ្យខាទ្នី យាោរ ឬពភាជ្នី យាោរ ដល់

អពចលក៍កី ត ររ ិ វ ជ្កកតី ររ ិ វ ជ្ិ ាកតី ពោយនដររស់ខួន,
ល
ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៤២. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ និយាយនឹ ង្ភិ កុផ្ង្គា
ខ
ន យាង្ពនោះថាៈ “មានល

អាវុពស្ក, ពោកចូ រមក, ពយើង្ទំង្ឡាយ នឹ ង្ចូ លពៅាន់ ស្រសុក ឬនិគម
ពដើមបីរិណឌោត“ ពហើយឲ្យពគឲ្យ ឬមិ នឲ្យពគឲ្យអវីៗ ដល់ភិកុពខ
រញ្ូជ នឲ្យព្តឡរ់ ពៅវ ិញ ពោយ

ោះពហើយ

កយថា "មានលអាវុពស្ក, ពោក ចូ រពៅ

វ ិញចុ ោះ, ខ្ំុនិយាយ ឬអង្គុយជាមួ យនឹង្ពោកមិ នសរាយពទ្ ខ្ំុនិយាយ
ឬអង្គុយម្តមានក់ឯង្ស្រសួលជាង្“, ព្វើនូវពហតុនុោះឯង្ ឲ្យជារចច័យ រុំ ម្មន
ពហតុ ដនទ្ពឡើយ, ភិ កុពខ
៤៣.

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ

ព្តកូលម្ដលមានម្តជ្នរី រ

៤៤.

ចូលរុកោនពៅសពព្មចារអង្គុយពៅកនុង្

ក់ គឺរីតនិង្ព្ររនធ ភិកុខព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិតយ។

ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ

សពព្មចារអង្គុយពលើអាសនៈ

ជាទ្ីស្កៃត់

ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ

សពព្មចារអង្គុយកនុង្ទ្ីស្កៃត់

ជាមួ យនឹ ង្

ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ

ោនទ្ទ្ួ លនិ មនតពគពហើយ

កំ ោំង្ជាមួ យនឹង្មាតុព្គាម, ភិកុពខ
៤៥.

មាតុ ព្គាម ម្តមានក់និង្មានក់ , ភិកុពខ
៤៦.

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ជាអនកមានភតត

ពហើយ, មិនោនោ ឬព្ោរ់ ភិកុផ្ង្គា
ខ
ន ម្ដលមានពៅ ពហើយដល់នូវារ

ព្តាច់ ពៅកនុង្ព្តកូ លទំង្ឡាយកនុង្ពរលមុ នភតតកី ត ពព្ាយភតតកី ត ពវៀរម្លង្
ម្តមានសម័ យ

ភិ កុពខ

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ពនោះជាសម័ យ

កនុង្

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា, ចី វរោនសម្បយា, ចី វរក្ខរសម្បយា, អយំ
តតា សម្បយា ។
៤៧. អគគិ លាបនន ភិ កា ុនា ចតុ មាសបបចច យបវារណា ោទិ តព្វវ អញ្ា ត្ត
បុ នបបវារណាយ អញ្ា ត្ត និ ចចបវារណាយ។ តបតា បច ឧតត រឹ ោទិ បយយយ
ោចិ តតិ យំ ។
៤៨. បយា បន ភិ កា ុ ឧយយុតតំ បសនំ ទសសនាយ គបចា យយ អញ្ា ត្ត
តោរូ បបបចច យា, ោចិ តតិ យំ ។
៤៩. សិ យា ច តសស ភិ កា ុបនា បក្ខចិ បទវ បចច បយា បសនំ គម្នាយ,
ទវិ រតត តិ រតត ំ បតន ភិ កា ុនា បសនាយ វសិ តព្វ ំ ។ តបតា បច ឧតត រឹ វបសយយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៥០. ទវិ រតត តិ រតត បញ្ច ភិ កា ុ បសនាយ វសមាបនា ឧបយាធិ កំ វា ព្ល្គគ ំ វា
បសនាព្យូហំ វា អនី កទសសនំ វា គបចា យយ, ោចិ តតិ យំ ។
អទ្ចលកវទ្គ
ោ បញ្ច ទ្ោ

៥១. សុ រាបម្រយោបន ោចិ តតិ យំ ។
៥២. អង្គុល្ិបបបតាទបក ោចិ តតិ យំ ។
៥៣. ឧទបក ហសសធបម្ម ោចិ តតិ យំ ។
៥៤. អនាទរិ បយ ោចិ តតិ យំ ។
៥៥. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ំុ ភឹ ោបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

សិាខរទ្ព
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ោះ គឺ សម័ យម្ដលពគឲ្យចី វរ១ សម័ យម្ដលព្វើចីវរ១ ពនោះជា

សម័ យ កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

៤៧. ភិ កុមិ
ខ នមានជ្ំ ង្ឺ ព្តូវពព្តកអរនឹង្ាររវារណ្ណ ពោយរចច័យ

កំ ណត់ព្តឹមរួ នម្ខ, ពវៀរម្លង្ម្តពគោនរវារណ្ណម្ថមពទ្ៀត, ពវៀរម្លង្ម្ត
ពគោនរវារណ្ណជានិចច, ពរើ ពព្តកអរឲ្យពលើសរីកំណត់ព

ោះពៅ ព្តូវអារតតិ

ោចិ តិ យ
ត ។
៤៨. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ពៅពដើមបីពមើ លកង្ទ្័ រពគពលើកពចញពៅ, ពវៀរ

ម្លង្ម្តមានពហតុ មានសភារដូ ព្នោះ, ភិ កុពខ
ព

៤៩. ពរើ ភិកុពខ

ោះ មានពហតុ អីម
វ ួ យ គួ រនឹង្ពៅាន់ កង្ទ្័រ, ភិកុខ

ោះព្តូវពៅពៅកនុង្ទ្័ រោនព្តឹ មរី រោព្តី

កំ ណត់ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ឬរី ោព្តី។

ពរើ ពៅឲ្យពលើសរី

ោះពៅ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៥០. ាលពរើភិកុពៅកន
ខ
ុង្កង្ទ្័រ កំ ណត់រីរោព្តី ឬរីោព្តី ពហើយ

ពៅាន់ ទ្ីម្ដលពគចាំង្គានកតី ទ្ី ម្ដលពគព្តួតរលកតី ទ្ីតាំង្ពៅននកង្ទ្័ រកតី
ទ្ី សព្មារ់ ្ត់កបួនទ្័រកតី, ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

អទ្ចលកវគ្គទី៥ (ចប់)

៥១. ភិ កុផ្ឹ
ខ កសុោ និ ង្ពមរ ័យ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៥២.

ភិ កុ្ក់
ខ
ព្កពឡក

ព្រម្លង្គាន

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ពោយជ្នលួញ

គឺ ព្មាមនដ

៥៣. ភិ កុពលង្ទ្ឹ
ខ
ក ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
៥៤. ភិ កុមិ
ខ នពអើពរើ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៥៥.
ោចិ តិ យ
ត ។

ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ

រ ល ចភិកុផ្ង្គា
ខ
ន,

ភិកុពខ

ោះ

ព្តូវអារតតិ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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៥៦. បយា បន ភិ កា ុ អគគិ លាបនា វិ សិព្វ នាបបបក្ខា បជាតឹ សមាទបហយយ
វា សមាទោបបយយ វា អញ្ា ត្ត តោរូ បបបចច យា, ោចិ តតិ យំ ។
៥៧. បយា បន ភិ កា ុ ឱបរនឌ្ឍមាសំ នោបយយយ អញ្ា ត្ត សម្យា,
ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា ទិ យបឌ្ា មាបោ បសបោ គិ មាហននតិ
វសានសស បឋបមា មាបោ ឥបចច បត អឌ្ឍបតយយមាោ ឧណហសម្បយា,
បរិ ហហសម្បយា, គិ លានសម្បយា, កម្ម សម្បយា, អោធនគម្នសម្បយា,
វាតវុ ដ្ឋិសម្បយា, អយំ តតា សម្បយា ។
៥៨. នវំ បន ភិ កា ុនា ចី វរលាបភន តិ ណណំ ទុ ព្វ ណណករណានំ អញ្ា តរំ
ទុ ព្វ ណណករណំ អាោតព្វ ំ នី ល្ំ វា កទទ ម្ំ វា ក្ខឡោម្ំ វា ។ អនាោ បច ភិ កា ុ
តិ ណណំ ទុ ព្វ ណណករណានំ អញ្ា តរំ ទុ ព្វ ណណករណំ នវំ ចី វរំ បរិ ភុបញ្ជ យយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៥៩. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុសស វា ភិ កា ុនិយា វា សិ កា មានាយ វា
ោម្បណរសស វា ោម្បណរិ យា វា ោម្ំ ចី វរំ វិ កបបបតាវ អបបចច ុោធរណំ
បរិ ភុបញ្ជ យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៦០. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុសស បតត ំ វា ចី វរំ វា និ សីទនំ វា សូ ចិ ឃរំ វា
ក្ខយព្នធ នំ វា អបនិ បធយយ វា អបនិ ធាបបយយ វា អនត ម្បោ ហសាបបបក្ខាបិ
ោចិ តតិ យំ ។
សុ រាបានវទ្គ
ោ ឆទ្ឋឋ

៦១. បយា បន ភិ កា ុ សញ្ចិ ចច ោណំ ជ្ី វិតា បវាបរាបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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៥៦. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ មិ នមានជ្ំង្ឺ មានរំ ណង្នឹង្អាំង្ពភលើង្ពហើយ

រង្កាត់ ពភលើង្ខលួនឯង្កតី
សភារដូ ព្នោះ ភិកុពខ

ពព្រើពគឲ្យរង្កាត់កី ត,

ពវៀរម្លង្ម្តមានពហតុ

មាន

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៥៧. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ មិនទន់ ដល់កំណត់ កនលោះម្ខ ពហើយង្ូ តទ្ឹ ក,

ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័ យ, ភិ កុពខ
កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។ ពនោះជាសម័ យ

ោះ គឺមួយម្ខកនលោះដ៏ពសសខាង្ចុ ង្ននគិ មរា ដូ វ, មួ យម្ខខាង្

ពដើមននវសានរដូ វ, រួមម្ខទំង្ពនោះ ព្តូវជារីរម្ខកនលោះ, ពៅថាសម័ យពៅត,
សម័ យសាោះស្ក
ា រ់, សម័ យម្ដលមានជ្ំ ង្ឺ, សម័ យម្ដលព្វើារង្ករ, សម័ យ
ុ
ម្ដលពដើ រផ្លូវឆាៃយ, សម័យម្ដលមានខយល់និង្ពភលៀង្, ពនោះជាសម័ យកនុង្
សិាខរទ្ព
ខូ ច

ោះ ។

៥៨. ភិកុោនចី
ខ
វរថាីមកពហើយ គរបីាន់ យកនូ វវតថុសព្មារ់ ព្វើឲ្យ

រណ៌រី យាង្

វតថុសព្មារ់ ព្វើឲ្យខូចរណ៌ណ្ណមួ យ

គឺរណ៌ពខៀវកតី

រណ៌ភក់កី ត រណ៌ពលាកតី។ ពរើ ភិកុមិ
ខ នាន់ យកនូ វវតថុសព្មារ់ ព្វើឲ្យខូចរណ៌
រី យាង្ វតថុសព្មារ់ព្វើឲ្យខូ ចរណ៌ណ្ណមួ យពទ្, ពហើយពព្រើព្ោស់ចីវរថាី,
ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៥៩. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ោនវ ិករបចី វរពោយខលួនឯង្ ចំ ព

កតី ភិ កុនី
ខ កី ត សិកខមា

ោះភិ កុផ្ង្គា
ខ
ន

កតី ស្កមពណរកតី ស្កមពណរ ីកតី ពហើយពព្រើ ព្ោស់ចីវរ

ម្ដលមិនទន់ ឲ្យពគដកវ ិករបពចញ, ភិកុខព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៦០. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ោក់ទ្ុកខលួនឯង្ ឬពព្រើ ពគឲ្យោក់ទ្ុក នូ វោព្ត

កតី ចីវរកតី និ សីទ្នៈកតី រំ រង្់ មុលកត
ជ
ី វតថរនធចពង្ាោះកតី ររស់ភិកុផ្ង្គា
ខ
ន ពោយ
ពោចពៅ សូមបីព្គាន់ម្តមានរំ ណង្នឹ ង្ពសើចពលង្, ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិ

ោចិ តិ យ
ត ។

សុោោនវគគទ្ី៦ (ចរ់)

៦១. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ម្កលង្ផ្តតច់ រង្់ សតវ្កជ្ីវ ិត, ភិកុពខ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ោះ ព្តូវ
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៦២. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ សបោណកំ ឧទកំ បរិ ភុបញ្ជ យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៦៣. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ យោធម្ម ំ និ ហតាធិ ករណំ បុ នកមាមយ
ឧបក្ខកបដ្យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៦៤. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុសស ជានំ ទុ ដ្ឋ ុល្លំ អាបតតឹ បដ្ិ ច្ចាបទយយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៦៥. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ ឩនវី សតិ វសសំ បុ គគល្ំ ឧបសម្ោបទយយ, បោ
ច បុ គគបលា អនុ បសម្បបនាេ, បត ច ភិ កា ូ គារយាហ, ឥទំ តសមឹ ោចិ តតិ យំ ។
៦៦. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ បថយយសបតា ន សទធឹ សំ វិ ធាយ ឯកោធនម្គគ ំ
បដ្ិ បបជ្ជ យយ អនត ម្បោ គាម្នត រម្បិ, ោចិ តតិ យំ ។
៦៧. បយា បន ភិ កា ុ មាតុ គាគបម្ន សទធឹ

សំ វិ ធាយ ឯកោធនម្គគ ំ

បដ្ិ បបជ្ជ យយ អនត ម្បោ គាម្នត រម្បិ, ោចិ តតិ យំ ។
៦៨. បយា បន ភិ កា ុ ឯវំ វបទយយ តោហំ ភគវតា ធម្ម ំ បទសិ តំ
អាជានាម្ិ យោ បយបម្ អនត រាយិ ក្ខ ធមាម វុ តាត ភគវតា, បត បដ្ិ បសវបតា
នាល្ំ អនត រាយាយាតិ , បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ ឯវម្សស វចនី បយា មា អាយោម ឯវំ
អវច, មា ភគវនត ំ អព្វោចិ កាិ , ន ហិ ោធុ ភគវបតា អព្ោ ក្ខានំ, ន ហិ ភគវា ឯវំ
វបទយយ, អបនកបរិ យាបយនាវុ បោ អនត រាយិ ក្ខ ធមាម អនត រាយិ ក្ខ វុ តាត
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៦២. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹ ង្ពហើយពព្រើ ព្ោស់ទ្ឹកម្ដលមានសតវ

មានជ្ី វ ិត, ភិកុពខ
៦៣.

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ

សមគួ រតាម្ម៌ពហើយ

ាលដឹ ង្ថា

អ្ិករណ៍ម្ដលសង្ឃរមាៃរ់

ពសើពរ ើពដើមបីព្វើជាថាីពទ្ៀត,

ោចិ តិ តយ។

ភិ កុពខ

ោះ

ព្តូវអារតតិ

៦៤. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹ ង្ ពហើយរិ ទ្ោំង្ទ្ុ កនូ វទ្ុ ដុោ
ឋ ល រតតិ

ររស់ភិកុផ្ង្គា
ខ
ន , ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៦៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹ ង្ពហើយ ឲ្យឧរសមបទដល់រុគគល

ម្ដលមានអាយុមិនទន់ ព្គរ់ នមាឆានំ, រុ គគលព
ផ្ង្,

ទំង្រួការកភិកុពខ

ោះ

ក៏ ព្ាោះថា

ោះ ក៏ពៅរុំ ម្មនជាឧរសមបនន
ព្តូវព្រោះរុទ្ធជាមាចស់តាោះតិ ោះ

ពដៀលផ្ង្, ពនោះជាអារតតិោចិ តិ យ
ត កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

៦៦. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹង្ពហើយ ររួ លរួកឈាួញជាព្រ ពដើ រ

ពៅាន់ ផ្ូវឆា
ល ៃ យមួ យជាមួយគាន, ពោយពោចពៅ សូមបីចព ល ោះស្រសុកមួ យ
ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

៦៧. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ររួ លមាតុ ព្គាម ពដើ រពៅាន់ផ្ូវឆា
ល ៃ យមួ យជា

មួ យគាន, ពោយពោចពៅ សូមបីចព ល ោះស្រសុកមួ យ, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិ

ោចិ តិ យ
ត ។

៦៨. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ព

លយាង្ពនោះថា “ខ្ំុដឹង្ចាស់នូវ្ម៌ ម្ដល

ព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ សម្មតង្ពហើយ ពោយរារៈថា “អនតោយិក្ម៌ទំង្

ឡាយណ្ណ ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ ព្តាស់សម្មតង្ពហើយ, អនតោយិក្ម៌ ទំង្ឡាយព

ោះ មិនម្មនអាចនឹង្ព្វើនូវពសចកតីអនតោយ ដល់រុគគល

អនកពសរពទ្”។ ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ ព្តូវនិ យាយនឹង្ភិកុពខ
ពោកអនកមានអាយុ កុំនិយាយយាង្ពនោះពឡើយ, កុំព
ព្រោះភាគពឡើយ, ារព
ព្រោះភាគរុំ ម្មនព

ោះ យាង្ពនោះថា “
លរង្កាច់ព្រោះមាន

លរង្កាច់ ព្រោះមានព្រោះភាគ មិ នលាពទ្, ព្រោះមាន-

លយាង្ពនោះពទ្, មានលអាវុពស្ក! ព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់
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ភគវតា, អល្ញ្ច បន បត បដ្ិ បសវបតា អនត រាយាយាតិ ។ ឯវញ្ច បោ ភិ កា ុ
ភិ កា ូហិ វុ ចចមាបនា តបថវ បគគ បណហយយ, បោ ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ យាវតតិ យំ
សម្នុ ភាសិ តបព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។ យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមាបនា តំ បដ្ិ និ សសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ ។ បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៦៩. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ តោវាទិ នា ភិ កា ុនា អកដ្ឋនុ ធបម្ម ន តំ ទិ ដ្ឋឹ
អបបដ្ិ និសសបដ្ឋ ន សទធឹ សម្ោ ុបញ្ជ យយ វា, សំ វបសយយ វា, សហ វា បសយយំ
កបបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៧០. សម្ណុបទទ បោបិ បច ឯវំ វបទយយ តោហំ ភគវតា ធម្ម ំ បទសិ តំ
អាជានាម្ិ , យោ បយបម្ អនត រាយិ ក្ខ ធមាម វុ តាត ភគវតា, បត បដ្ិ បសវបតា
នាល្ំ អនត រាយាយាតិ , បោ សម្ណុបទទ បោ ភិ កា ូហិ ឯវម្សស វចនី បយា មា
អាវុ បោ, សម្ណុបទទ ស ឯវំ អវច, មា ភគវនត ំ អព្វោចិ កាិ , ន ហិ ោធុ ភគវបតា
អព្ោ ក្ខានំ, ន ហិ ភគវា ឯវំ វបទយយ, អបនកបរិ យាបយនាវុ បោ, សម្ណុបទទ ស
អនត រាយិ ក្ខ ធមាម អនត រាយិ ក្ខ វុ តាត ភគវតា, អល្ញ្ច បន បត បដ្ិ បសវបតា
អនត រាយាយាតិ , ឯវញ្ច បោ សម្ណុបទទ បោ ភិ កា ូហិ វុ ចចមាបនា តបថវ
បគគ បណហយយ, បោ សម្ណុបទទ បោ ភិ កា ូហិ ឯវម្សស វចនី បយា អជ្ជ តបគគ បត,
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ព្តាស់សម្មតង្ពហើយ នូ វអនតោយិក្ម៌ ទំង្ឡាយ ពោយអពនកររ ិយាយ,
អនតោយិក្ម៌ ទំង្ព

ោះពស្កត ក៏ អាចព្វើនូវពសចកតីអនតោយដល់អក
ន ពសរ

ោនម្មនរិ ត “។ ាលម្ដលភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ និ យាយយាង្ពនោះ, ភិកុពខ

ោះ

ពៅម្តព្រាន់ ដូព្នោះដម្ដល ព្តូវភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ សូ្យសមនុ ភាសនកមា
ោមព្ោមភិកុពខ

ោះ អស់កំណត់រីដង្ ពដើមបីឲ្យលោះរង្់ទ្ិដិពឋ

ាលពរើ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ
ពហើយ

ភិ កុពខ

ោះ

សូ្យសមនុ ភាសនកមា

លោះរង្់ នូវទ្ិដិ ពឋ

ជាារព្រនរ, ពរើ រុំលោះរង្់ពទ្, ភិកុពខ

ោះពចញ

ោះពចញ។

ោមព្ោមព្គរ់រីដង្

ារលោះរង្់ ោនដូព្នោះនុ ោះ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៦៩. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹង្ពហើយររ ិពភាគរួមកតី ពៅរួមកតី សពព្មច

ារពដករួមកតី ជាមួ យនឹ ង្ភិកុខម្ដលមានារព
មិនព្វើតាម្ម៌, ជាអនកមិនលោះរង្់ទ្ិដិឋព

៧០. ពរើ សមណុពទ្ទសព

ោះ, ភិកុពខ

លដូ ព្នោះជាព្រព្កតី ជាអនក
ោះ ព្តូវអារតតិ ោចិតិតយ។

លយាង្ពនោះថា “ ខ្ំុដឹង្ចាស់នូវ្ម៌

ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគសម្មតង្ពហើយ ពោយរារៈថា “អនតោយិក្ម៌ទំង្
ឡាយណ្ណ ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ ព្តាស់សម្មតង្ពហើយ, អនតោយិក
្ម៌ ទំង្ឡាយព

ោះ មិនម្មនអាចនឹង្ព្វើនូវពសចកតីអនតោយ ដល់រុគគល

អនកពសរពទ្“។ ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ ព្តូវនិ យាយនឹ ង្សមណុពទ្ទសព

ោះ យាង្

ពនោះថា ម្ន! អាវុពស្កសមណុពទ្ទស, ឯង្កុំនិយាយយាង្ពនោះពឡើយ, កុំ
ព

លរង្កាច់ព្រោះមានព្រោះភាគពឡើយ, ារព

មិ នលាពទ្,

ព្រោះមានព្រោះភាគរុំ ម្មនព

លរង្កាច់ព្រោះមានព្រោះភាគ

លយាង្ពនោះពទ្,

ម្ន!

អាវុពស្ក

សមណុពទ្ទស, ព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ ព្តាស់សម្មតង្ពហើយ នូ វអនតោយិក្ម៌ ទំង្ឡាយ ពោយអពនកររ ិយាយ, អនតោយិក្ម៌ទំង្ព

ោះពស្កត ក៏

អាចព្វើនូវពសចកតីអនតោយ ដល់អនកពសរោនរិតម្មន។ ាលម្ដលភិកុខ
ទំង្ឡាយ និ យាយយាង្ពនោះ, សមណុពទ្ទសព

ោះ ពៅម្តព្រាន់ ដូព្នោះ

ដម្ដល, ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ ព្តូវនិ យាយនឹ ង្សមណុពទ្ទសព

ោះយាង្ពនោះថា

“ម្ន! អាវុពស្កសមណុពទ្ទស, ្រ់ តាំង្រីនថៃពនោះពៅ ឯង្មិនព្តូវអាង្ព្រោះ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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អាវុ បោ, សម្ណុបទទ ស ន បចវ បោ ភគវា សតាា អបទិ សិ តបព្វវ, យម្បិ
ចបញ្ា សម្ណុបទទ ោ ល្ភនតិ ភិ កា ូហិ សទធឹ ទវិ រតត តិ រតត ំ សហបសយយំ, ោបិ បត
នតាិ , ចរ បិ បរ, វិ នសាតិ ។ បយា បន ភិ កា ុ ជានំ តោនាសិ តំ សម្ណុបទទ សំ
ឧបលាបបយយ វា, ឧបដ្ឋឋបបយយ វា, សម្ោ ុបញ្ជ យយ វា, សហ វា បសយយំ
កបបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
សបាណកវទ្គ
ោ សតត ទ្ោ

៧១. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ូហិ សហធម្មិ កំ វុ ចចមាបនា ឯវំ វបទយយ ន
តាវាហំ អាវុ បោ ឯតសមឹ សិ ក្ខាបបទ សិ កាិ សាម្ិ , យាវ ន អញ្ា ំ ភិ កា ំុ ព្យតត ំ
វិ នយធរំ បរិ បុច្ចាម្ី តិ, ោចិ តតិ យំ ។ សិ កា មាបនន ភិ កា បវ ភិ កា ុនា អញ្ញាតព្វ ំ
បរិ បុចាិតព្វ ំ បរិ បញ្ហិ តព្វ ,ំ អយំ តតា ោម្ី ចិ ។
៧២. បយា បន ភិ កា ុ ោតិ បមាបកា ឧទទិ សសមាបន ឯវំ វបទយយ កឹ
បនិ បម្ហិ ខុោទនុ ខុទទបកហិ សិ ក្ខាបបទហិ ឧទទិ បដ្ឋ ហិ, យាវបទវ កុ កកុច្ចចយ
វិ បហោយ វិ បល្ោយ សំ វតត នតី តិ, សិ ក្ខាបទវិ វណណបក ោចិ តតិ យំ ។
៧៣. បយា បន ភិ កា ុ អនវ ឌ្ឍមាសំ ោតិ បមាបកា ឧទទិ សសមាបន ឯវំ វបទយយ
ឥោបនវ បោ អហំ ជានាម្ិ , អយម្បិ កិ រ ធបមាម សុ តាតគបតា សុ តត បរិ យាបបនាេ
អនវ ឌ្ឍមាសំ ឧបទទ សំ អាគចា តី តិ ។ តបញ្ច ភិ កា ំុ អបញ្ា ភិ កា ូ ជាបនយយុំ និ សិនេ បុព្វ ំ
ឥម្ិ នា ភិ កា ុនា ទវ តតិ កា តតំ ុ ោតិ បមាបកា ឧទទិ សសមាបន, បក្ខ បន វាបោ ភិ បយា, ន

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

មានព្រោះភាគអង្គព
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ោះ ថាជាស្កស្កតររស់ឯង្ពទ្ៀតពឡើយ ក៏ ស្កមពណរ

ទំង្ឡាយដនទ្ ម្តង្ោននូ វារពដករួមឯណ្ណ អស់រីរោព្តី ឬរីោព្តី ជា
មួ យនឹង្ភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ, ារពដករួមព
ឥតពគោរ់ ឯង្ចូ រពចញពៅ, ចូ រវ ិ

ោះ មិនមានដល់ឯង្ពទ្, ម្ន! មនុ សស

សពៅ“។ ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹង្ពហើយ

រញ្ុច ោះរញ្ូច លសមណុពទ្ទស ម្ដលសង្ឃោនឲ្យវ ិ

ស យាង្ព

ោះពហើយកតី,

ឲ្យរពព្មើ កី,ត ររ ិពភាគរួមកតី, សពព្មចឥរ ិយារថពដករួមកតី, ភិកុពខ
អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

សបាណកវគ្គទី៧ (ចប់)

៧១. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលម្ដលភិកុទំ
ខ ង្ឡាយព

ពោយ្ម៌ ពហើយព

ល

ោះ ព្តូវ

កយព្រករ

លយាង្ពនោះថា “មានលអាវុពស្កទំង្ឡាយ, ខ្ំុមិន

ទន់ស្កកសួរភិកុដនទ្ម្ដល្
ខ
ល ស ម្ដលព្ទ្ព្ទ្ង្់ វ ិន័ យដោរណ្ណ, ខ្ំុនឹង្
មិ នសិកាសិាខរទ្ពនោះដោរព
ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ

ោះ“, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។ មានល

ភិកុអន
ខ កសិកាគួ រម្តដឹ ង្ចាស់,

រិ ្រណ្ណ ។ ពនោះជាស្កមីចិកមា កនុង្សិាខរទ្ព

គួ រម្តស្កកសួរ

គួ រម្ត

ោះ។

៧២. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ាលភិ កុកំ
ខ រុង្សម្មតង្នូ វោតិពមាកខ ព

ល

យាង្ពនោះថា “ ព្រពយាជ្ន៍អី វ ពោយសិាខរទ្តូចតាច ម្ដលសម្មតង្ពហើយ
ទំង្ពនោះ សិាខរទ្ទំង្ពនោះ ព្រព្រឹតតពៅព្គាន់ ម្តពដើមបីពសចកតីពៅតព្កោយ
ចិ តត ពសចកតីលំោកចិ តត និ ង្ពសចកតីរពសមរស្កមចិតរ
ត ុ ពណ្ណាោះឯង្“, ភិកុខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ពព្

ម្ខ ព

ោះព

លរង្ការ់ សិាខរទ្។

៧៣. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ាលភិ កុកំ
ខ រុង្សម្មតង្នូ វោតិ ពមាកខ ោល់កនលោះ
លយាង្ពនោះថា “ខ្ំុពទ្ើ រម្តនឹ ង្ដឹង្ កនុង្ាលអមាញ់មិញពនោះឯង្

ថា “ឮថា សិាខរទ្ពនោះ មកពហើយកនុង្សុតតៈ ោរ់ រញ្ូច លកនុង្សុតតៈ មកាន់
ឧពទ្ទសោល់កនលោះម្ខ“។ ពរើភិកុទំ
ខ ង្ឡាយដនទ្ ដឹង្នូ វភិ កុពខ

ោះថា “ភិ កុពនោះ
ខ

ធ្លលរ់អង្គុយស្កតរ់ ោតិ ពមាកខ ម្ដលភិកុសម្មត
ខ
ង្អស់វារៈរី ររី ដង្ពហើយ នឹង្
ោច់ និ យាយថវីដល់ារស្កតរ់ ពព្ចើនដង្“, ភិ កុពខ

ោះ មិ នមានាររួច្ក

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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ច តសស ភិ កា ុបនា អញ្ញាណបកន ម្ុ តតិ អតាិ , យញ្ច តតា អាបតតឹ អាបបនាេ, តញ្ច
យោធបមាម ក្ខបរតបព្វវ, ឧតត រិ ញ្ចសស បមាបោ អាបរាបបតបព្វវ តសស បត
អាវុ បោ អលាភា, តសស បត ទុ ល្ល ទធ ំ , យំ តវ ំ ោតិ បមាបកា ឧទទិ សសមាបនន ោធុ
កំ អដ្ឋឹ កតាវ ម្នសិ កបរាសី តិ , ឥទំ តសមឹ បមាហនបក ោចិ តតិ យំ ។
៧៤. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុសស កុ បិបតា អនតត ម្បនា បោរំ ទបទយយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៧៥. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុសស កុ បិបតា អនតត ម្បនា តល្សតតិ កំ ឧគគិ បរយយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៧៦. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ំុ អម្ូ ល្បកន សង្ោទិ បសបសន អនុ ទធំបសយយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៧៧. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ុសស សញ្ចិ ចច កុ កកុចចំ ឧបទបហយយ ឥតិ សស
ម្ុ ហុតត ម្បិ អផាសុ ភវិ សសតី តិ ឯតបទវ បចច យំ ករិ តាវ អនញ្ា ំ, ោចិ តតិ យំ ។
៧៨. បយា បន ភិ កា ុ ភិ កា ូនំ ភណឌនជាតានំ កល្ហជាតានំ វិ វាោបនាេនំ
ឧបសសុតឹ តិ បដ្ឋ យយ យំ ឥបម្ ភណិសសនតិ , តំ បោសាម្ី តិ ឯតបទវ បចច យំ
ករិ តាវ អនញ្ា ំ, ោចិ តតិ យំ ។
៧៩. បយា បន ភិ កា ុ ធម្មិ ក្ខនំ កមាមនំ ឆនទ ំ ទតាវ បច្ចា ខីយនធម្ម ំ
អាបបជ្ជ យយ, ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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អារតតិ ពោយអាារៈម្ដលមិ នដឹ ង្ពទ្, ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិណ្ណ កនុង្

អ

្រព

ោះ សង្ឃព្តូវឲ្យភិ កុពខ

ោះ ព្វើអារតតិព

មាង្ពទ្ៀតព្តូវពលើកពមាោពោរនកមា ចំ ព

ោះពោយសមគួ រតាម្ម៌,

ោះភិ កុពខ

ោះម្ថមពទ្ៀតថា “មានល

អាវុពស្ក ារពនោះមិ នជាោភររស់អនកឯង្ពទ្, អនកឯង្ពនោះ ោននូ វររស់
អាព្កក់ពហើយ ពោយពហតុ ថា ាលភិកុកំ
ខ រុង្សម្មតង្នូ វោតិ ពមាកខ, អនក
ឯង្មិ នោនព្វើទ្ុកកនុង្ចិតត
អារតតិោចិ តិ យ
ត ពព្
ភិ កុពខ

ឲ្យសពព្មចព្រពយាជ្ន៍ដ៏លពា ឡើយ។

ោះម្កលង្ព្វើវពង្វង្ (ពរើ) ព

ពនោះជា

ោះ។

៧៤. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ពព្ា្ខឹង្ ពហើយឲ្យព្រោរដល់ភិកុផ្ង្គា
ខ
ន,

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

៧៥. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ពព្ា្ខឹ ង្ ពហើយង្កពឡើង្នូ វលំម្រង្ គឺោតនដ

សំពៅភិ កុផ្ង្គា
ខ
ន , ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៧៦. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ព្ទ្ភិ កុផ្ង្គា
ខ
ន ពោយអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស

ឥតមានមូ ល, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៧៧. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ម្កលង្រង្ាពហតុឲ្យមានពសចកតីរពង្ាៀសសង្ស័យ

ដល់ភិកុផ្ង្គា
ខ
ន ពោយគិ តថា “ភិ កុពខ

ោះ នឹ ង្មានពសចកតីមិនសរាយចិ តត

មួ យរ ំពរច ពោយពហតុ ពនោះ រុំ ខានពឡើយ “, ព្វើនូវពសចកតីសង្ស័យព
ឲ្យជារចច័យ រុំ ម្មនពហតុដនទ្ពឡើយ ភិ កុពខ

ោះឯង្

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៧៨. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ាលម្ដលភិកុទំ
ខ ង្ឡាយរង្ាពហតុ ព្រកួតព្រ

ាន់ ព្លោះទស់ម្ទ្ង្គាន, ពៅឈរម្អរ្ំស្កតរ់ ពោយគិ តថា “ភិកុទំ
ខ ង្
ពនោះ នឹ ង្ព

លនូវ

កយណ្ណ, អញនឹ ង្ស្កតរ់នូវ

ឈរម្អរ្ំស្កតរ់ ព
ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៧៩.
ភិ កុពខ

ោះ“, ព្វើនូវកិរ ិយា

ោះឯង្ឲ្យជារចច័យ រុំម្មនពហតុដនទ្ពឡើយ ភិកុពខ

ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ

ពោយ្ម៌ពហើយ

កយព

ឲ្យឆនទៈពដើមបីកមាទំង្ឡាយ

ក៏ដល់នូវ្ម៌

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

ោះ

ម្ដលព្រករ

គឺ កិរ ិយាតិ ោះពដៀលជាខាង្ពព្ាយវ ិញ,

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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៨០. បយា បន ភិ កា ុ សបង្ឃ វិ និចាយកោយ វតត មានាយ ឆនទ ំ អទតាវ
ឧដ្ឋឋយាសនា បកក បម្យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៨១. បយា បន ភិ កា ុ សម្បគគ ន សបង្ឃន ចី វរំ ទតាវ បច្ចា ខីយនធម្ម ំ
អាបបជ្ជ យយ យោសនា ុតំ ភិ កា ូ សង្ឃិកំ លាភំ បរិ ណាបម្នតី តិ, ោចិ តតិ យំ ។
៨២. បយា បន ភិ កា ុ ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិ ណតំ បុ គគល្សស
បរិ ណាបម្យយ, ោចិ តតិ យំ ។
សហធមមិកវទ្គ
ោ អដ្ ឋទ្ោ

៨៣. បយា បន ភិ កា ុ របញ្ញា ខតតិ យសស ម្ុ ោធភិ សិ តត សស អនិ កានតរាជ្បក
អនិ គគតរតនបក បុ បព្វ អបបដ្ិ សំវិ ទិបតា ឥនទ ខីល្ំ អតិ ក្ខកបម្យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៨៤. បយា បន ភិ កា ុ រតនំ វា រតនសម្ម តំ វា អញ្ា ត្ត អជ្ារាមា វា
អជ្ាវសោ វា ឧគគ បណហយយ វា ឧគគ ណា
ហ បបយយ វា, ោចិ តតិយំ ។ រតនំ វា បន
ភិ កា ុនា រតនសម្ម តំ វា អជ្ារាបម្ វា អជ្ាវសបថ វា ឧគគ បហតាវ វា
ឧគគ ោបបតាវ វា និ កាិបិតព្វ ំ យសស ភវិ សសតិ , បោ ហរិ សសតី តិ , អយំ តតា
ោម្ី ចិ ។
៨៥. បយា បន ភិ កា ុ សនត ំ ភិ កា ំុ អនាបុ ច្ចា វិ ក្ខបល្ គាម្ំ បវិ បសយយ
អញ្ា ត្ត តោរូ ោ អច្ចចយិ ក្ខ ករណីយា, ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ខ
យ ាលម្ដល
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កយវ ិនិ ច័ យ
ា កំ រុង្ព្រព្រឹតតពៅកនុង្

សង្ឃ មិនឲ្យឆនទៈ, ពហើយពព្ាក្កអាសនៈពចញពៅ, ភិកុពខ

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៨១. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ឲ្យចី វរ (ដល់ភិកុខ ជាមួ យ) នឹ ង្សង្ឃ ម្ដលព្រម

ពព្រៀង្គានពហើយ, ក៏ ដល់នូវកិ រ ិយាតិ ោះពដៀលជាខាង្ពព្ាយវ ិញថា “ភិ កុទំ
ខ ង្
ឡាយ រពង្កានោភររស់សង្ឃ ពៅតាមពសចកតីគារ់ចិតត“, ភិកុពខ

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៨២. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ាលដឹង្ពហើយ រពង្កានោភម្ដលពគព្រុង្នឹង្

រពង្កានពៅពដើ មបីសង្ឃ ឲ្យព្តឡរ់ មកពដើមបីរុគគលវ ិញ, ភិ កុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិ

ោចិ តិ យ
ត ។

សហ្មាិកវគគទ្ី៨ (ចរ់ )
៨៣. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ាលព្រោះោជាជាកសព្តិ យ៍ ោនមុ ទធភិ ពសក

ពហើយ ព្ទ្ង្់រុំទន់ព្ជារជាមុ ន, ្នកនលង្្រណី ចូ លពៅកនុង្ព្កឡា
ព្រោះរនទំ ម្ដលព្រោះោជាមិនទន់ ពសតចពចញ ទំង្ស្ត្សីម្ត កវ គឺព្រោះមពហសី ក៏
មិ នទន់ ពសតចពចញម្ដរ, ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៨៤. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ពរ ើសខលួនឯង្កតី ឲ្យពគពរ ើសកតី នូ វរតនៈកតី នូវវតថុ

ម្ដលសនាតជារតនៈកតី,
ភិ កុពខ

ពវៀរម្លង្ម្តខាង្កនុង្អាោម

ឬខាង្កនុង្ទ្ី ស្កនក់,

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។ ម្តថា ភិ កុព្តូ
ខ វពរ ើសខលួនឯង្ ឬឲ្យពគពរ ើសនូ វ

រតនៈកតី នូវវតថុម្ដលពគសនាតជារតនៈកតី ខាង្កនុង្អាោម ឬខាង្កនុង្ទ្ី ស្កនក់
ពហើយទ្ុ កោក់ ពោយគិ តថា “ រតនៈររស់អក
ន ណ្ណ អនកព
“។ ពនោះជាស្កមីចិកមា កនុង្សិាខរទ្ព

ោះនឹង្

ំយកពៅ

ោះ។

៨៥. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ រុំ ោនោភិកុម្ដលមានពៅ
ខ
ពហើយចូ លពៅ

ាន់ស្រសុកកនុង្ពវោវ ិាល,
ដូ ព្នោះ, ភិកុពខ

ពវៀរម្លង្ម្តមានកិចចព្រញារ់

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

មានសភារ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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៨៦. បយា បន ភិ កា ុ អដ្ឋិ ម្យំ វា ទនត ម្យំ វា វិ ោណម្យំ វា សូ ចិ ឃរំ
ក្ខរាបបយយ, បភទនកំ ោចិ តតិយំ ។
៨៧. នវំ បន ភិ កា ុនា ម្ញ្ច ំ វា បី ឋំ វា ក្ខរយមាបនន អដ្ឋ ង្គុល្ោទកំ
ក្ខបរតព្វ ំ សុ គតង្គុបល្ន អញ្ា ត្ត បហដ្ឋិ មាយ អដ្និ យា ។ តំ អតិ ក្ខកម្យបតា
បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។
៨៨. បយា បន ភិ កា ុ ម្ញ្ច ំ វា បី ឋំ វា តូ បលានទធ ំ ក្ខរាបបយយ, ឧោទឡនកំ
ោចិ តតិ យំ ។
៨៩. និ សីទនំ បន ភិ កា ុនា ក្ខរយមាបនន បមាណិកំ ក្ខបរតព្វ ,ំ តត្តិ ទំ
បមាណំ, ទី ឃបោ បទវ

វិ ទតាិ បយា សុ គតវិ ទតាិ យា, តិ រិ យំ ទិ យឌ្ឍំ,

ទោ វិ ទតាិ ។ តំ អតិ ក្ខកម្យបតា បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។
៩០. កណឌុបបដ្ិ ច្ចាទឹ បន ភិ កា ុនា ក្ខរយមាបនន បមាណិក្ខ ក្ខបរតព្វវ,
តត្តិ ទំ បមាណំ, ទី ឃបោ ចតបសសោ វិ ទតាិ បយា សុ គតវិ ទតាិ យា, តិ រិ យំ បទវ
វិ ទតាិ បយា ។ តំ អតិ ក្ខកម្យបតា បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។
៩១. វសសិកោដ្ិ កំ បន ភិ កា ុនា ក្ខរយមាបនន បមាណិក្ខ ក្ខបរតព្វវ,
តត្តិ ទំ

បមាណំ,

ទី ឃបោ

ឆ

វិ ទតាិ បយា

សុ គតវិ ទតាិ យា,

តិ រិ យំ

អឌ្ឍបតយា ។ តំ អតិ ក្ខកម្យបតា បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។
៩២. បយា បន ភិ កា ុ សុ គតចី វរបបមាណំ ចី វរំ ក្ខរាបបយយ, អតិ បរកំ វា,
បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។ តត្តិ ទំ សុ គតសស សុ គតចី វរបបមាណំ, ទី ឃបោ នវ
វិ ទតាិ បយា

សុ គតវិ ទតាិ យា,

តិ រិ យំ

ឆ

វិ ទតាិ បយា,

សុ គតចី វរបបមាណនតិ ។
រតនវទ្គ
ោ នវទ្ោ

ឥទំ

សុ គតសស
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ិារៈននឆាឹង្កតី ជាវ ិារៈ
៨៦. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ឲ្យពគព្វើរំរង្់មុលជាវ
ជ

ននភលុកកតី ជាវ ិារៈននម្សនង្កតី ភិកុពខ

ោះ ព្តូវអារតតិពភទ្នកោចិ តិ យ
ត ។

៨៧. ពរើភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើម្ព្គថាីកី ត តាំង្ថាីកី ត ព្តូវឲ្យព្វើឲ្យមានពជ្ើ ង្៨ធ្លនរ់

ពោយធ្លនរ់ ព្រោះសុគត វាស់រីព្តឹមពមម្ព្គខាង្ពព្ាមចុ ោះពៅ, (ពរើ ព្វើ) ឲ្យ
កនលង្ហួសរី ព
ព

ោះពៅ, ព្តូវអារតិ តពឆទ្នកោចិតិ យ
ត ។

៨៨. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ឲ្យពគព្វើម្ព្គកតី តាំង្កតី ញាត់ពោយសំឡី, ភិកុខ

ោះ ព្តូវអារតតិឧទទឡនកោចិ តិ យ
ត ។
៨៩.

ពរើ ភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើ សំរត់និសីទ្នៈ

ព្រមាណ, ឯព្រមាណកនុង្សំរត់និសីទ្នៈព

ព្តូវឲ្យពគព្វើឲ្យព្តូវនឹ ង្

ោះយាង្ពនោះគឺ រពណ្ណ
ត យរី រ

ចំ អាម, ទ្ទ្ឹង្១ចំ អាមកនលោះ និ ង្ជាយ១ចំ អាម ពោយចំ អាមព្រោះសុគត។
(ពរើព្វើ) ឲ្យកនលង្ហួសរី ព
៩០.
នឹ ង្ព្រមាណ,

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិពឆទ្នកោចិតិ យ
ត ។

ពរើភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើ សំរត់ សព្មារ់ព្គរកម

ព្តូវឲ្យពគព្វើឲ្យព្តូវ

ឯព្រមាណកនុង្សំរត់ សព្មារ់ព្គរកមព

ោះ

យាង្ពនោះគឺ

រពណ្ណ
ត យរួនចំ អាម, ទ្ទ្ឹង្រីរចំ អាម ពោយចំ អាមព្រោះសុគត។ (ពរើ ព្វើ)
ឲ្យកនលង្ហួសរីព

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិពឆទ្នកោចិតិ យ
ត ។

៩១. ពរើភិកុឲ្យពគព្វ
ខ
ើ សំរត់វសសិកស្កដិ ា ព្តូវឲ្យពគព្វើឲ្យព្តូវនឹ ង្

ព្រមាណ, ឯព្រមាណកនុង្សំរត់ វសសិកស្កដិ ាព

ោះយាង្ពនោះគឺរពណ្ណ
ត យ

ព្ោំមួយចំ អាម, ទ្ទ្ឹង្រី រចំអាមកនលោះ ពោយចំ អាមព្រោះសុគត។ (ពរើ ព្វើ) ឲ្យ
កនលង្ហួសរីព
ព

ោះ

សុគតព

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិពឆទ្នកោចិតិ យ
ត ។

៩២. ភិ កុណ្ណមួ
ខ
យ ឲ្យពគព្វើចីវររុនចី វរព្រោះសុគត ឬ្ំ ជាង្, ភិកុខ

ព្តូវអារតតិពឆទ្នកោចិ តិ តយ។

ឯព្រមាណននសុគតចីវរររស់ព្រោះ

ោះ យាង្ពនោះ គឺរពណ្ណ
ត យព្ោំរួនចំ អាម, ទ្ទ្ឹង្ព្ោំមួយចំ អាម

ពោយចំ អាមព្រោះសុគត។ ពនោះជាព្រមាណននសុគតចីវរររស់ព្រោះសុគត។
រតនវគគទ្ី៩ (ចរ់)
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ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អាយសម បនាត បទវ នវុ តិ ោចិ តតិ យា ធមាម ។
តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត ។ តោម តុ ណហី ។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
បាចិ តិ ត ោ និ ដ្ោ
ិឋ
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ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ, អារតតិោចិតិយ
ត ទំង្ ៩២
ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ។ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណសូមសួរពោកអនកមាន
អាយុទំង្ឡាយ

កនុង្អារតតិទំង្ព

ោះ,

ពោកទំង្ឡាយជាអនកររ ិសុទ្ធ

ពហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ
ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

សូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ពទ្ៀត,

ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?
ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ
ទំង្នុ ោះពហើយ, ពព្

ោះពហតុព

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

យាង្ពនោះ។

សុទ្ម្ធ តជាអនកររ ិសុទ្ធកុង្អារតត
ន
ិ

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។

សូម្ំទ្ុកនូ វពហតុ ព

ោះ

ចប់ អាបតតបា
ិ ចត
ិ តិយ

ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀម
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បាដិទ្វសនីយា
ឥបម្ បោ បនាយសម បនាត ចតាតបរា ោដ្ិ បទសនី យា ធមាម ឧបទទ សំ
អាគចា នតិ ។
១. បយា បន ភិ កា ុ អញ្ញាតិ ក្ខយ ភិ កា ុនិយា អនត រឃរំ បវិ ដ្ឋឋយ ហតា បតា
ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា សហតាា បដ្ិ គគបហតាវ ោបទយយ វា ភុ បញ្ជ យយ វា,
បដ្ិ បទបសតព្វ ំ បតន ភិ កា ុនា គារយហ ំ អាវុ បោ ធម្ម ំ អាបជ្ជឹ អសបោយំ
ោដ្ិ បទសនី យំ, តំ បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
២. ភិ កា ូ បបនវ កុ បល្សុ និ ម្នតិ តា ភុ ញ្ជ នតិ, តត្ត បច ោ ភិ កា ុនី
បវាោសមានរូ ោ ឋិ តា បោតិ ឥធ សូ បំ បទថ, ឥធ ឱទនំ បទោតិ ។ បតហិ
ភិ កា ូហិ ោ ភិ កា ុនី អបោបទតព្វវ អបសកក តាវ ភគិ និ យាវ ភិ កា ូ ភុ ញ្ជ នតីតិ ។
ឯកសសបិ បច ភិ កា ុបនា ន បដ្ិ ភាបសយយ តំ ភិ កា ុនឹ អបោបទតុ ំ អបសកក តាវ
ភគិ និ យាវ ភិ កា ូ ភុ ញ្ជ នតីតិ, បដ្ិ បទបសតព្វ ំ បតហិ ភិ កា ូហិ គារយហ ំ អាវុ បោ ធម្ម ំ
អាបជ្ជិ មាហ អសបោយំ ោដ្ិ បទសនី យំ តំ បដ្ិ បទបសមាតិ ។
៣. យានិ បោ បន តានិ បសកា សម្ម តានិ កុ លានិ , បយា បន ភិ កា ុ
តោរូ បបសុ

បសកា សម្ម បតសុ

កុ បល្សុ

បុ បព្វ អនិ ម្នតិ បតា អគគិ លាបនា

ោទនី យំ វា, បភាជ្នី យំ វា សហតាា បដ្ិ គគបហតាវ ោបទយយ វា ភុ បញ្ជ យយ វា ប
ដ្ិ បទបសតព្វ ំ បតន ភិ កា ុនា គារយហ ំ អាវុ បោ ធម្ម ំ អាបជ្ជឹ អសបោយំ
ោដ្ិ បទសនី យំ, តំ បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
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ោដិមទសៃីយ
ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ, អារតតិោដិ ពទ្សនី យទំង្
ឡាយរួ នពនោះឯង្ មកាន់ឧពទ្ទស។
១. ភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ទ្ទ្ួលយកខាទ្នី យាោរ ឬពភាជ្នីយាោរពោយ

នដររស់ខួន
ល
អំរីនដភិកុនី
ខ មិនម្មនជាញាតិ ម្ដលចូលពៅាន់ ចព ល ោះផ្ទោះ
ពហើយទ្ំ

សុីកី ត ររ ិពភាគកតី ភិ កុពខ

ោះព្តូវសម្មតង្(អារតតិោដិ ពទ្សនី យ) ថា

មានលអាវុពស្ក! ខ្ំុព្តូវពហើយ នូ វអារតតិោដិ ពទ្សនីយ ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់តិោះពដៀល មិ នជាទ្ី សរាយ ខ្ំុសូមសម្មតង្នូ វអារតតិព
២.

ភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ

ម្ដលជ្នោននិមនតពហើយ

ព្តកូ លទំង្ឡាយ។ ពរើមានភិកុនី
ខ មកឈររង្កគរ់ពគជ្ិតទ្ីព

ោះពចញ។

កំ រុង្ឆាន់កុង្
ន

ោះថា “ អនក

ទំង្ឡាយចូ រមកព្រពគនសមលកុង្ទ្ី
ន
ពនោះ, ចូ រមកព្រពគនោយកនុង្ទ្ីពនោះ“។
ភិ កុទំ
ខ ង្ព

ោះ ព្តូវរពណតញភិ កុនី
ខ ព

ោះពចញ ពោយ

កយថា “ ម្ន

ង្!

ង្ចូ រថយពចញពៅសិន ទ្ព្មាំម្តរួ កភិ កុឆាន់
ខ
រច
ួ “។ សូមបីភិកុមួ
ខ យរូរ

ពរើមិនោនរពណតញភិកុនី
ខ ព

ោះ ពោយ

កយថា “ម្ន

ង្!

់ រច
ពចញពៅសិន ទ្ព្មាំម្តរួកភិកុឆាន់
ខ
ួ “ ដូ ពចនោះពទ្, ភិ កុទំ
ខ ង្ព

ង្ចូរថយ
ោះ ព្តូវ

សម្មតង្ (អារតតិោដិ ពទ្សនី យ) ថា “មានលអាវុពស្ក! ពយើង្ព្តូវពហើយ នូ វ
អារតតិព្ាោះោដិ ពទ្សនីយ ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគ ព្ទ្ង្់ តិោះពដៀល មិ ន
ជាទ្ី សរាយ, ពយើង្សូមសម្មតង្នូ វអារតតិព

ោះពចញ “។

៣. ព្តកូ លទំង្ឡាយណ្ណ ម្ដលសង្ឃោនសនាតថា ជាពសកខ
ព្តកូ លពហើយ, ពរើភិកុណ្ណមួ
ខ
យ ឥតមានពគនិមនតមុន ពហើយឥតទំង្មាន

ជ្ំ ង្ឺ ោនទ្ទ្ួ លយកខាទ្នី យាោរ ឬពភាជ្នីយាោរពោយនដររស់ខួន
ល
អំ រីរួកព្តកូ ល ម្ដលសង្ឃោនសនាតថាជាពសកខព្តកូ លម្ររព
យកមកទ្ំ

សុីឬររ ិពភាគ ភិ កុពខ

ោះពហើយ

ោះព្តូវសម្មតង្ (អារតតិោដិ ពទ្សនី យ) ថា

មានលអាវុពស្ក! ខ្ំុព្តូវពហើយនូ វអារតតិោដិ ពទ្សនី យ ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់តិោះពដៀល មិ នជាទ្ី សរាយ ខ្ំុសូមសម្មតង្នូ វអារតតិព

ោះពចញ។
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៤. យានិ បោ បន តានិ អារញ្ា ក្ខនិ បសនាសនានិ ោសង្កសម្ម តានិ
សបបដ្ិ ភយានិ ,

បយា

បន

ភិ កា ុ

តោរូ បបសុ

បសនាសបនសុ

បុ បព្វ

អបបដ្ិ សំវិ ទិតំ ោទនី យំ វា, បភាជ្នី យំ វា អជ្ារាបម្ សហតាា បដ្ិ គគបហតាវ
អគិ លាបនា ោបទយយ វា ភុ បញ្ជ យយ វា បដ្ិ បទបសតព្វ ំ បតន ភិ កា ុនា គារយហ ំ
អាវុ បោ ធម្ម ំ អាបជ្ជឹ អសបោយំ ោដ្ិ បទសនី យំ, តំ បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អាយសម បនាត ចតាតបរា ោដ្ិ បទសនី យា ធមាម ។
តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ? ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។
កចចិ តា បរិ សុោធ? តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត ។ តោម តុ ណហី ។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
បាដ្ិទ្ទសនី ោ និ ដ្ោ
ិឋ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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សនៈទំង្ឡាយ ម្ដលមានពៅកនុង្នព្រ ម្ដលពគសនាត

ថា ជាទ្ី ព្រករពោយពសចកតីរពង្ាៀស ព្រករពោយភ័ យចំ ព
ណ្ណមួ យពៅកនុង្ទ្ី ពស

សនៈទំង្ឡាយម្ររព

ោះ

ោះមុខ, ភិកុខ

មិ នមានជ្ំង្ឺ

ោន

ទ្ទ្ួ លយកខាទ្នី យាោរ ឬពភាជ្នី យាោរ ម្ដលពគមិ នោនឲ្យដំ ណឹង្
ជាមុ ន ពោយនដររស់ខួនកន
ល ុង្អាោម យកមកទ្ំ
ព

សុី ឬររ ិពភាគ, ភិកុខ

ោះព្តូវសម្មតង្ (អារតតិោដិ ពទ្សនី យ) ថា “ មានលអាវុពស្ក! ខ្ំុព្តូវពហើយ

នូ វអារតតិោដិ ពទ្សនី យ ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគ ព្ទ្ង្់ តិោះពដៀល មិនជា
ទ្ី សរាយ, ខ្ំុសូមសម្មតង្នូ វអារតតិព

ោះពចញ “។

ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ, អារតតិោដិ ពទ្សនី យទំង្

រួ ន ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ។
ទំង្ព

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ កនុង្អារតតិ
ោះ, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូម

សួរជាគព្មរ់រីរដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុ
ព្រោះករុណ្ណ

សូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ពទ្ៀត,

ពោកទំង្ឡាយ

ជាអនក

ររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ សុទ្ធម្តជាអនកររ ិសុទ្ធ
កនុង្អារតតិទំង្នុ ោះពហើយ, ពព្
ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

យាង្ពនោះ។

ោះពហតុ ព

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។

សូម្ំទ្ុកនូ វពហតុ ព

ោះ

ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀម

ចប់ អាបតតបា
ិ ដទ្ិ ទសនយ
ី

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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ទ្សខិយា
ឥបម្ បោ បនាយសម បនាត (បញ្ច សតត តិ 4 ) បសខិយា ធមាម ឧបទទ សំ
អាគចា នតិ ។
១. បរិ ម្ណឌល្ំ និ វាបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា5 ។
២. បរិ ម្ណឌល្ំ ោរុ បិសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣. សុ បបដ្ិ ចាបនាេ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤. សុ បបដ្ិ ចាបនាេ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥. សុ សំ វុ បតា អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៦. សុ សំ វុ បតា អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៧. ឱកាិ តតចកា ុ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៨. ឱកាិ តតចកា ុ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៩. ន ឧកាិ តតក្ខយ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១០. ន ឧកាិ តតក្ខយ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
បរិមណឌលវទ្គ
ោ បឋទ្ោ

4

បាលីក្ាុង្វង្់ត្ក្ចក្ទ្នេះ ែញ្ចូលងមទ្ី ដើរបីត្បាែ់ ឲ្យដឹង្ចំនន
ួ ទ្សខិយសិ កាខែវ ៧៥ ឯក្ាុង្

វិនយែិដក្រិនោនបាលីទ្នេះទ្វ។
5

ពាក្យទ្នេះ បានទ្សចក្តីថា ទ្ែើភិក្ខុណារួយរិនទ្ ើទ្ព្ើ រិនត្ែត្ព្ឹ តតតារទ្វភិក្ខុទ្ េះ ត្តវូ ,

ដ។អាែតតិវុក្អា

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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មសខិយ
ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ!

វតតម្ដលគរបីសិកាទំង្

ឡាយ, (ចិតសិរព្ោំ) ពនោះឯង្ មកាន់ឧពទ្ទស (គឺ ារសម្មតង្ពឡើង្)។
១. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកា ថា “អាតាាអញ នឹង្ពសលៀកសបង្់ឲ្យ

ជាររ ិមណឌល“។

២. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្ដណតរ់ (គឺព្គង្)

ចី ររ ឲ្យជាររ ិមណឌល “។
(គឺ
(គឺ

៣. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្រិ ទ្ោំង្ាយ

ំ)ុល ឲ្យលា ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៤. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្រិ ទ្ោំង្ាយ

ំ)ុល ឲ្យលា អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៥. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្សព្ង្ួមឲ្យលា ពដើ រ

ពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៦. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្សព្ង្ួមឲ្យលា

អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៧. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មានម្ភនកសំឡឹង្

ចុ ោះ ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៨. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មានម្ភនកសំឡឹង្

ចុ ោះ អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៩. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ នពសើយចី វរ

ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១០. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនពសើយចី វរ

អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

ររ ិមណឌលវគគទ្ី១ (ចរ់ )
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១១. ន ឧជ្ជ គឃិក្ខយ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

១២. ន ឧជ្ជ គឃិក្ខយ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

១៣. អបបសបោទ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

១៤. អបបសបោទ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

១៥. ន ក្ខយបបច្ចល្កំ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

១៦. ន ក្ខយបបច្ចល្កំ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

១៧. ន ព្វហុ បបច្ចល្កំ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

១៨. ន ព្វហុ បបច្ចល្កំ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

១៩. ន សី សបបច្ចល្កំ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

២០. ន សី សបបច្ចល្កំ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

ឧជជគ្ឃិកវទ្គ
ោ ទុតិទ្ោ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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១១. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនពសើចខាលំង្

ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១២. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិនពសើចខាលំង្

អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។
១៣.

ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា

“

អាតាាអញ

នឹ ង្និ យាយ

ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា

“

អាតាាអញ

នឹង្និ យាយ

សំពឡង្តិ ច ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។
១៤.

សំពឡង្តិ ច អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៥. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នព្គម្លង្

ាយ ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៦. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នព្គម្លង្

ាយ អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៧. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនរង្់ ពោយ

ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៨. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាារនដ

អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៩. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នអព្ង្ួន

កាល ពដើរពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២០. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នអព្ង្ួន

កាល អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

ឧជ្ជគឃិកវគគទ្ី២ (ចរ់)
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២១. ន ខម្ោ កបតា អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២២. ន ខម្ោ កបតា អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៣. ន ឱគុ ណឋិបតា អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៤. ន ឱគុ ណឋិបតា អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៥. ន ឧកក ុដ្ិក្ខយ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៦. ន បល្ល តាិ ក្ខយ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
ឆព្វី សតិ ោរុបា
២៧. សកក ចចំ បិ ណឌោតំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៨. បតត សញ្ាី បិ ណឌោតំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៩. សម្សូ បកំ បិ ណឌោតំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣០. សម្តិ តតិ កំ បិ ណឌោតំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
ខមភកវទ្គ
ោ តតិ ទ្ោ

៣១. សកក ចចំ បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

41

២១. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នយកនដសទឹម

ចពង្ាោះ ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២២. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនយកនដសទឹម

ចពង្ាោះ អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២៣. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនទ្ទ្ូ រកាល

ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២៤. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិនទ្ទ្ូ រកាល

អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២៥. ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិនចំពអើតពជ្ើ ង្

ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២៦. ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នអង្គុយ

ព្តពោមកាលជ្ង្គង្់ កនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

(ចរ់ ) ស្ករុរបនមាព្ោំមួយ

២៧.(១). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្ទ្ទ្ួ ល

អាោររិ ណឌោតពោយពគាររ “។

២៨.(២). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្សមាគល់

ម្តកនុង្ោព្ត ទ្ទ្ួ លរិ ណឌោត “។

២៩.(៣). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្ទ្ទ្ួ ល

រិ ណឌោត ឲ្យលាមគាននឹ ង្សមល “។

៣០.(៤). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្ទ្ទ្ួ ល

រិ ណឌោត ឲ្យពសាើព្តឹ មកណ្ណ
ត រ់ មាត់ ោព្ត “។

ខមាកវគគទ្ី៣ (ចរ់)
៣១.(៥). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “

រិ ណឌោតពោយពគាររ “។

អាតាាអញ នឹ ង្ឆាន់
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៣២. បតត សញ្ាី បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៣. សបោនំ បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៤. សម្សូ បកំ បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៥. ន ថូ បកបតា ឱម្ទទិ តាវ បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៦. ន សូ បំ វា ព្យញ្ជ នំ វា ឱទបនន បដ្ិ ច្ចាបទសាម្ិ ភិ បយាកម្យតំ
ឧោោយាតិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៧. ន សូ បំ វា ឱទនំ វា អគិ លាបនា អតត បនា អតាាយ វិ ញ្ញាបបតាវ
ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៨. ន ឧជ្ានសញ្ាី បបរសំ បតត ំ ឱបលាបកសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៩. នាតិ ម្ហនត ំ កព្ឡំ ករិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤០. បរិ ម្ណឌល្ំ អាបលាបំ ករិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
សកក ចវ
ច ទ្គ
ោ ចតុ ទ្ោ
ោ
៤១. ន អនាហបដ្ កព្បឡ ម្ុ ខោវរំ វិ វរិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤២. ន ភុ ញ្ជ មាបនា សព្វ ហតា ំ ម្ុ បខ បកាិ បិសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៣. ន សកព្បឡន ម្ុ បខន ព្ាហរិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
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៣២.(៦). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្សមាគល់ម្ត

កនុង្ោព្ត ឆាន់រិណឌោត “។

៣៣.(៧). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្ឆាន់

រិ ណឌោត វាចឲ្យពសាើ “។

៣៤.(៨). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា

“

អាតាាអញ នឹ ង្ឆាន់

រិ ណឌោត ឲ្យលាមគាននឹ ង្សមល “។

៣៥.(៩). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នព្ចម

ព្តង្់កំរូលោយ ពហើយឆាន់រិណឌោត “។

៣៦.(១០). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នាយ

ោយ លុរសមល ឬមាូរ ពព្

ោះអាស្រស័យពសចកតីពោាភពព្ចើ ន “។

៣៧.(១១). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ ឥតមានជ្ំង្ឺ

នឹ ង្មិ នសូមសមល ឬោយ ពដើ មបីព្រពយាជ្ន៍ខួនឯង្ពហើ
ល
យឆាន់ “។

៣៨.(១២). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នព្រុង្

ពលើកពទសពហើយ សមលឹង្ពមើ លោព្តរួកភិកុដនទ្
ខ
“។

៣៩.(១៣). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិនព្វើ

រំ នូតោយ ឲ្យ្ំពរក “។

៤០.(១៤). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្ព្វើរំនូត

ោយ ឲ្យជាររ ិមណឌល គឺឲ្យមូ ល “។

សកាចចវគគទ្ី៤ (ចរ់)
៤១.(១៥). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ ាលរំ នូត

ោយមិ នទន់ មកដល់, នឹង្មិនពរើ កទវរមាត់ ្ំ “។

៤២.(១៦). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ ាលឆាន់

នឹ ង្មិ នញាត់ព្មាមនដទំង្អស់ ចូ លពៅកនុង្មាត់ “។

៤៣.(១៧). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

និ យាយទំង្រំនូតោយពៅកនុង្មាត់ “។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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៤៤. ន បិ ណឌុបកា បកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៥. ន កព្ហវបចា ទកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៦. ន អវគណឌក្ខរកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៧. ន ហតា និ ទធូនកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៨. ន សិ តាាវក្ខរកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៩. ន ជ្ិ វាហនិ ច្ចារកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥០. ន ចបុ ចបុ ក្ខរកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
កព្ឡវទ្គ
ោ បញ្ច ទ្ោ
៥១. ន សុ រុ សុរុ ក្ខរកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥២. ន ហតា និ បល្ល ហកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥៣. ន បតត និ បល្ល ហកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥៤. ន ឱដ្ឋ និបល្ល ហកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥៥. ន ោម្ិ បសន ហបតា ន ោនី យោល្កំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
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៤៤.(១៨). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនឆាន់

ពោោះដុំោយពៅកនុង្មាត់ “។

៤៥.(១៩). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនឆាន់

ាត់រំនូតោយ “។

៤៦.(២០). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

ពរៀមរំ នូតោយកនុង្ថាពល់ “។

៤៧.(២១). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

រោស់នដ “។

៤៨.(២២). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

ព្វើព្គារ់ោយឲ្យព្ជ្ុោះពោយោយ “។

៤៩.(២៣). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

ពលៀនអណ្ណ
ត ត “។

៥០.(២៤). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

ព្វើសូរឲ្យឮផ្ចរ់ៗ “។

ករឡវគគទ្ី៥ (ចរ់)
៥១.(២៥). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

ព្វើសូរឲ្យឮព្គូកៗ “។

៥២.(២៦). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

លិទ្នធ ដ “។

៥៣.(២៧). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

លិទ្ោ
ធ ព្ត “។

៥៤.(២៨). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាន់

លិទ្រ
ធ រូ រមាត់ “។

៥៥.(២៩). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ មាននដ

ព្រឡាក់ពោយអាមិ ស នឹង្មិ នទ្ទ្ួ លភាជ្នៈទ្ឹកសព្មារ់ ឆាន់ “។
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៥៦. ន សសិ តា កំ បតត បធាវនំ អនត រឃបរ ឆបឌ្ឌ សាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
សមតតឹ ស ទ្ោជនបបដ្ិសំយុោ
ត

៥៧. ន ឆតត ោណិសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៥៨. ន ទណឌោណិសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

៥៩. ន សតា ោណិសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៦០. ន អាវុ ធោណិសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
សុ រស
ុ ុ រវ
ុ ទ្គ
ោ ឆទ្ឋឋ

៦១. ន ោទុ ក្ខរុ ឡហសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៦២. ន ឧោហនារុ ឡហសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៦៣. ន យានគតសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៦៤. ន សយនគតសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

៦៥. ន បល្ល តាិ ក្ខយ និ សិនេ សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា។
៦៦. ន បវដ្ឋិ តសី សសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា។
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៥៦.(៣០). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ ន្ក់

ទ្ឹ កោង្ោព្តទំង្ព្គារ់ោយ កនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

(ចរ់ ) ពភាជ្នរបដិ សំយុតត ៣០ គត់

៥៧.(១). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ មានឆព្តកនុង្នដ “។

៥៨.(២). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ មានដំរង្កនុង្នដ “។

៥៩.(៣). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ មានពព្គឿង្សស្ត្ស្កតកនុង្នដ “។

៦០.(៤). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ មានពព្គឿង្អាវុ្កនុង្នដ “។
សុរស
ុ ុរវុ គគទ្ី៦ (ចរ់ )

៦១.(៥). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ

ក់ ព្ទ្

រ់ ពជ្ើង្ “។

៦២.(៦). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ

ក់ ម្សបកពជ្ើ ង្ “។

៦៣.(៧). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ពៅពលើយាន “។

៦៤.(៨). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ពៅពលើដំពណក “។

៦៥.(៩). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនសម្មតង្

្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ អង្គុយព្តពោមកាលជ្ង្គង្់ “។
៦៦.(១០).

ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ជ្ួ តកាល “។

“អាតាាអញ

នឹ ង្មិ ន
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៦៧. ន ឱគុ ណឋិតសី សសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៦៨. ន ឆមាយំ និ សីទិ តាវ អាសបន និ សិនេ សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ
បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៦៩. ន នី បច អាសបន និ សីទិ តាវ ឧបចច

អាសបន និ សិនេ សស

អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៧០. ន ឋិ បតា និ សិនេ សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៧១. ន បចា បតា គចា បនាត បុ របតា គចា នត សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ
បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៧២. ន ឧបបបថន គចា បនាត បបថន គចា នត សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ
បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
ទ្ោឡស ធមមទ្ទសនាបដ្ិសំយុោ
ត

៧៣. ន ឋិ បតា អគគិ លាបនា ឧច្ចចរំ វា បសាវំ វា ករិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៧៤. ន ហរិ បត អគគិ លាបនា ឧច្ចចរំ វា បសាវំ វា បខឡំ វា ករិ សាម្ី តិ
សិ ក្ខា ករណីយា ។
៧៥. ន ឧទបក អគគិ លាបនា ឧច្ចចរំ វា បសាវំ វា បខឡំ វា ករិ សាម្ី តិ
សិ ក្ខា ករណីយា ។
តទ្ោ បកិ ណណោ និ ដ្ោ
ិឋ
បាទុកវទ្គ
ោ សតត ទ្ោ
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៦៧.(១១). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ទ្ទ្ូរកាល “។
៦៨.(១២).

ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា

“

ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា

“

នឹ ង្មិ នអង្គុយផ្តទល់នឹង្ម្ផ្នដី
អង្គុយពលើអាសនៈ “។
៦៩.(១៣).

នឹ ង្មិ នអង្គុយពលើអាសនៈទរ

អាតាាអញ

ពហើយសម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំ ង្ឺ
អាតាាអញ

ពហើយសម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំ ង្ឺ

អង្គុយពលើអាសនៈខពស់ “។

៧០.(១៤). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

ឈរសម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ម្ដលអង្គុយ “។
៧១.(១៥).

ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា

“

អាតាាអញ

នឹ ង្មិ នពដើរខាង្ពព្ាយ សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ពដើ រខាង្មុខ “។
៧២.(១៦). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នពដើរ

ពព្ៅផ្លូវ សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ពដើ រតាមផ្លូវ “។
(ចរ់ ) ពទ្ស

រដិ សំយុតត ១៦

៧៣.(១). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញគាានជ្ំង្ឺ នឹង្

មិ នឈររព ទ រង្់ ឧ្ចរៈ ឬរសាវៈ “។

៧៤.(២). ភិកុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “អាតាាអញគាានជ្ំង្ឺ នឹង្មិន

រព ទ រង្់ឧ្ចរៈឬរសាវៈឬក៏ពស្កតោះទ្ឹកមាត់ពលើពមាស្រសស់ឬពឈើ ស្រសស់។

៧៥.(៣). ភិ កុគរបី
ខ
ព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញគាានជ្ំង្ឺ នឹង្

មិ នរព ទ រង្់ឧ្ចរៈ ឬរសាវៈ ឬក៏ពស្កតោះទ្ឹកមាត់ ពលើទ្ឹក “។
ចរ់ រកិ ណាកៈ ៣
ោទ្ុ ាវគគទ្ី៧ (ចរ់ )
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ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អាយសម បនាត (បញ្ច សតត តិ ) បសខិយា ធមាម ។
តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត ។ តោម តុ ណហី ។
។ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
ទ្សខិោ និ ដ្ោ
ិឋ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ
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វតតម្ដលគរបីសិកាទំង្

(ចិតសិរព្ោំ) ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ។ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូម
សួរពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ កនុង្ពសខិ យវតតទំង្ព

ោះ, ពោកទំង្

ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្

ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរ

ជាគព្មរ់រីដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ពោក
អនកមានអាយុទំង្ឡាយ សុទ្ធម្តជាអនកររ ិសុទ្ធ កនុង្ពសខិ យវតតទំង្នុ ោះ
ពហើយ, ពព្

ោះពហតុព

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូម្ំទ្ុកនូ វ

ពហតុ ពនោះ ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀមយាង្ពនោះ។

ចប់ ទ្សខយ
ិ វតត

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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អធិក្រណសមថា
ឥបម្ បោ បនាយសម បនាត សតត អធិ ករណសម្ោ ធមាម ឧបទទ សំ
អាគចា នតិ ។
ឧបបនេ ុបបនាេនំ អធិ ករណានំ សម្ោយ វូ បសមាយ សម្ម ុោវិ នបយា
ោតបព្វវ, សតិ វិ នបយា ោតបព្វវ, អម្ូ ឡហវិ នបយា ោតបព្វវ, បដ្ិ ញ្ញាយ ក្ខបរតព្វ ំ
បយភុ យយសិ ក្ខ, តសសោបិ យសិ ក្ខ, តិ ណវតាារបក្ខតិ ។
ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អាយសម បនាត សតត អធិ ករណសម្ោ ធមាម ។
តតាាយសម បនត បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយសម បនាត ។ តោម តុ ណហី ។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
អធិ ករណសមថា និ ដ្ោ
ិឋ

ឧទទិ ដ្ឋ ំ បោ អាយសម បនាត និ ោនំ, ឧទទិ ដ្ឋឋ ចតាតបរា ោរាជ្ិ ក្ខ ធមាម, ឧទទិ ដ្ឋឋ
បតរស សង្ោទិ បសោ ធមាម, ឧទទិ ដ្ឋឋ បទវ អនិ យតា ធមាម, ឧទទិ ដ្ឋឋ តឹ ស
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អធិក្រណសមថៈ
ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ,

្ម៌ សព្មារ់ រមាៃរ់នូវ

អ្ិករណ៍ទំង្ឡាយព្ោំរីរយាង្ពនោះឯង្ មកាន់ឧពទ្ទស។
ពដើមបីរមាៃរ់ ពដើ មបីផ្សោះផ្ារ នូ វអ្ិ ករណ៍ទំង្ឡាយ ម្ដលពកើ ត

ពឡើង្ពហើយ សង្ឃព្តូវឲ្យសមាុខាវ ិន័ យ១, សង្ឃព្តូវឲ្យសតិវ ិន័ យ១, សង្ឃ
ព្តូវឲ្យអមូ ឡវា ិន័ យ១, សង្ឃព្តូវវ ិនិច័ យ
ា តាម
១,

សង្ឃព្តូវវ ិនិច័ យ
ា

តាម

កយពរតជា្ររស់ភិកុអន
ខ កពឆលើយ

កយខាង្ពព្ចើនជាព្រមាណ១,

សង្ឃព្តូវព្វើ

ពទសតាមកមាររស់ភិកុម្ដលព្រព្រឹ
ខ
តតោមក១, សង្ឃព្តូវវ ិនិ ច័ យ
ា ឲ្យរួ កភិ កុខ
ម្ដលវ ិវាទ្ទស់ម្ទ្ង្គានលុរោង្រំ ោត់

ពហើយអត់ឱនគានពៅវ ិញពៅមក

ដូ ចជាព្គរមូព្ត ោមក ពោយពមា១។
ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ,

្ម៌ សព្មារ់ រមាៃរ់នូវ

អ្ិករណ៍ទំង្ព្ោំរីរយាង្ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ។ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយកនុង្្ម៌ ទំង្ព

ោះ, ពោក

ទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូមសួរជាគព្មរ់រីរ
ដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ សូម
សួរជាគព្មរ់រីដង្ពទ្ៀត, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?
ពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ
ទំង្នុ ោះពហើយ។ ពព្

ោះពហតុ ព

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

សុទ្ធម្តជាអនកររ ិសុទ្ធ

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។

សូម្ំទ្ុកនូ វពហតុ ពនោះ

កនុង្្ម៌

ពោយកិ រ ិយាពៅពសៃៀម

យាង្ពនោះ។

ចរ់ ្ម៌ សព្មារ់រមាៃរ់នូវអ្ិ ករណ៍

ការភ្ាំឧ
ុ មទេស

ររិព្តពោកអនកមានអាយុទំង្ឡាយ, និ ទន ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោន

សម្មតង្រួចពហើយ, អារតតិោោជ្ិកទំង្ ៤ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួច

ពហើយ អារតតិសង្ាទ្ិ ពសសទំង្១៣ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ
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និ សសគគិ យា ោចិ តតិ យា ធមាម, ឧទទិ ដ្ឋឋ បទវ នវុ តិ ោចិ តតិ យា ធមាម, ឧទទិ ដ្ឋឋ ចតាតបរា
ោដ្ិ បទសនី យា ធមាម, ឧទទិ ដ្ឋឋ (បញ្ច សតត តិ ) បសខិយា ធមាម, ឧទទិ ដ្ឋឋ សតត
អធិ ករណសម្ោ ធមាម, ឯតត កំ តសស ភគវបតា សុ តាតគតំ សុ តត បរិ យាបនេ ំ
អនវ ឌ្ឍមាសំ ឧបទទ សំ អាគចា តិ , តតា សបព្វ បហវ សម្បគគ ហិ សបមាមទមាបនហិ
អវិ វទមាបនហិ សិ កាិ តព្វ នតិ ។
វិោ
ោ រុទ្ទេទ្ោ និ ដ្ទ្ិ ឋ ោ
ភិ កខ ុបាតិ ទ្ោកខំ និ ដ្ត
ិឋ ំ ។
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្ម៌ ព្ាោះអនិ យត ទំង្ ២ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ, អារតតិ
និ សសគគិយោចិតិ យ
ត
ទំង្៣០ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ, អារតតិ
ោចិ តិ យ
ត (១)ទំង្៩២ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ, អារតតិោដិ ពទ្-

សនី យទំង្៤ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ, ពសខិ យវតតទំង្ (៧៥)

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ, ្ម៌សព្មារ់ រមាៃរ់នូវអ្ិ ករណ៍ ទំង្
៧យាង្

ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនសម្មតង្រួចពហើយ។

រុ ពណា ោះ ររស់ព្រោះមានព្រោះភាគអង្គព

សិាខរទ្មានព្រមាណ

ោះ មកពហើយកនុង្សុតតៈ (មាតិ ា)

ោរ់រញ្ូច លពហើយកនុង្សុតតៈ មកាន់ ឧពទ្ទស (គឺារសម្មតង្ោតិ ពមាកខ)ោល់

កនលោះម្ខ។ ពោកអនកមានអាយុព្គរ់អង្គ គរបីព្រមពព្រៀង្គាន គរបីរ ីកោយ
រកគាន កុំ វ ិវាទ្ទស់ម្ទ្ង្គាន គរបីសិកាកនុង្សិាខរទ្ទំង្ឡាយព
ចរ់ វ ិតាថរុពទ្ទស
ចរ់ ភិកុរាតិ
ខ
ពមាកខ។

(១) សុ ទ្ធិក្បាចិតតិយ

ោះ។
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ភិក្នី
ខុ បាតិទ្មាក្ខ-បាលិ
ប្បុព្េក្រណំ-៤
សម្ម ជ្ជនី បទី បោ ច

ឧទកំ អាសបនន ច

ឧបោសថសស ឯតានិ

បុ ព្វករណនតិ វុ ចចតិ

។

ប្បុព្េក្ិច្ចំ-៥
ឆនទ ោរិ សុទធិ ឧតុ ក្ខានំ

ភិ កា ុនិគណនា ច ឱវាបោ

ឧបោសថសស ឯតានិ

បុ ព្វកិចចនតិ វុ ចចតិ

។

ប្បតតក្លលអង្គា-៤
ឧបោសបោ, យាវតិ ក្ខ ច ភិ កា ុនី កម្ម បបតាត;
សភាគាបតតិ បយា ច ន វិ ជ្ជនតិ;
វជ្ជ នីយា ច បុ គគលា តសមឹ ន បោនតិ , បតត កល្ល នតិ វុ ចចតិ
បុ ព្វករណបុ ព្វកិច្ចចនិ

សមាបបតាវ

បទសិ តាបតតិ កសស

។
សម្គគ សស

ភិ កា ុនីសង្ឃសស អនុ ម្តិ យា ោតិ បមាកា ំ ឧទទិ សិ តុ ំ អារាធនំ កបរាម្ ។
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ភិក្ៃី
ខុ ោតិមមាក្ខ-ប្រែ
ែុពវក្រណៈ ៤
កិ រ ិយាពោសពោង្ឧពោសថ ១ អុ ចព្រទ្ីរ ១
តមាល់ទ្ឹក ១ ព្ាល អាសនៈ ១
កិ ចនច នឧពោសថទំង្ពនោះ ពោកព

លថា រុ រក
វ រណៈ ។

ែុពវក្ច្
ិ ច៥
ារ

ំឆនទៈ ១

ំោរ ិសុទ្ិ ធ ១ ព្ោរ់ រដូ វ ១

ោរ់ភិកុនី
ខ ១ ស្កតរ់ ឱវាទ្ ១
កិ ចនច នឧពោសថទំង្ពនោះ ពោកពៅថា រុរវកិចច ។
អងគនៃឧមោសថមាៃកាលដ៏សមគួរ ៤ យ៉ាង
នថៃឧពោសថ ១ ភិ កុនី
ខ មានព្រមាណរុ ណ្ណាគួ រដល់កមា ១
សភាគារតតិ មិ នមាន ១ វជ្ជនីយរុគគលទំង្ឡាយមិនមាន
កនុង្រួ កភិកុខនី ទំង្ព

ោះ ១ ពោកពៅថា

ឧពោសថមានាលដ៏ សមគួ រ ។
ពយើង្ទំង្ឡាយ សមាាតរុរវករណៈនិង្រុ រក
វ ិ ចចទំង្ឡាយ ពហើយ
ព្វើនូវារអាោ្

ពដើមបីសម្មតង្ោតិ ពមាកខ

តាមអនុមតិននភិកុនី
ខ សង្ឃ

ម្ដលព្រមពព្រៀង្គាន មានអារតតិសម្មតង្ពចញពហើយ ។
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និទានុទ្វេទ្ោ
សុ ណាតុ បម្ អបយយ សបង្ោ, អជ្ជ ុបោសបោ បណណរបោ, យទិ
សង្ឃសស បតត កល្ល ំ , សបង្ោ ឧបោសថំ កបរយយ, ោតិ បមាកា ំ ឧទទិ បសយយ ។
កឹ សង្ឃសស បុ ព្វកិចចំ ? ោរិ សុទធឹ អយាបយា អាបរាបចថ, ោតិ បមាកា ំ
ឧទទិ សិ សាម្ិ , តំ សព្វវវ សនាត ោធុ កំ សុ បណាម្ ម្នសិ កបរាម្ ។ យសា
សិ យា អាបតតិ , ោ អាវិ កបរយយ, អសនតិ យា អាបតតិ យា តុ ណហី ភវិ តព្វ ំ,
តុ ណហីភាបវន បោ បនាយាបយា, បរិ សុោធតិ បវទិ សាម្ិ ។ យោ បោ បន
បបចច កបុ ដ្ឋសា

បវយាករណំ

បោតិ ,

ឯវបម្វំ

ឯវរូ ោយ

បរិ ោយ

យាវតតិ យំ អនុ ោវិ តំ បោតិ ។ យា បន ភិ កា ុនី យាវតតិ យំ អនុ ោវិ យមាបន
សរមានា សនតឹ អាបតតឹ នាវិ កបរយយ, សម្បជានម្ុ ោវាទសា បោតិ ។
សម្បជានម្ុ ោវាបោ បោ បនាយាបយា, អនត រាយិ បក្ខ ធបមាម វុ បតាត ភគវតា,
តោម សរមានាយ ភិ កា ុនិយា អាបនាេយ វិ សុោធបបក្ខាយ សនតី អាបតតិ
អាវិ ក្ខតព្វវ, អាវិ កតា ហិ សា ផាសុ បោតិ ។
ឧទទិ ដ្ឋ ំ បោ, អយាបយា, និ ោនំ ។
តតាាយាបយា បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ៃិទៃុមទេស
ររិព្តព្រោះភិ កុនី
ខ សង្ឃជាមាចស់ សូមព្រោះសង្ឃស្កតរ់ខំុ្ នថៃពនោះជានថៃ

ឧពោសថទ្ី ១៥, ពរើឧពោសថកមាពនោះ មានាលដ៏ គួរដល់សង្ឃពហើយ,
សង្ឃព្តូវព្វើឧពោសថ, ព្តូវសម្មតង្ោតិពមាកខ។
រុ រក
វ ិ ចរច រស់សង្ឃ (សង្ឃោនព្វើពហើយ)ឬ? ររិ ព្តពោកមាចស់
ទំង្ឡាយ សូមពោកទំង្ឡាយ ព្ោរ់នូវពសចកតីររ ិសុទ្ិ ធ នឹ ង្សម្មតង្
ោតិ ពមាកខ ពយើង្ទំង្ឡាយម្ដលមានពៅ(ទ្ី ពនោះ)ទំង្អស់គាន ព្តូវតាំង្ចិតត
ស្កតរ់ ោតិពមាកខព

ោះឲ្យោនសពព្មចព្រពយាជ្ន៍ ពោកមាចស់អង្គណ្ណមាន

អារតតិ, ពោកមាចស់អង្គព

ោះព្តូវសម្មតង្ពចញ, ពរើ រុំមានអារតតិពទ្ ព្តូវពៅ

ពសៃៀម, ខ្ំុនឹង្ដឹង្ថា ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធ ពោយកិរ ិយា
ពៅពសៃៀមនុ ោះឯង្, ដូចជារុគគលម្ដលព្តូវពគសួររញ្ហ
ា ចំ ព
ពោោះស្រស្កយយាង្ណ្ណមិ ញ

ោះរូរមានក់ៗម្តង្

កយម្ដលខ្ំុព្រាសឲ្យដឹង្អស់កំណត់ រីដង្

យាង្ពនោះ កនុង្ររ ិស័ទ្មានសភារយាង្ពនោះ ក៏ដូព្នោះម្ដរ, ាលពរើខំុមា
្ ច ស់
សូ្យព្រាសព្គរ់រីដង្ពហើយ, ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលរលឹកព
អារតតិពហើយ

មិនព្រមសម្មតង្ពចញពទ្,

សមបជានមុ ស្កវាទ្ទ្ុកាដ,

ភិកុនី
ខ ព

ោះ

ើញថា មាន

ព្តូវអារតតិព្ាោះ

ររិ ព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ

ឯសមបជាន-

មុ ស្កវាទ្ហនឹង្ ព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ ព្តាស់ថា ជាអនតោយិក្ម៌ , ពព្
ពហតុ ព

ោះ (ពរើ)ភិកុនី
ខ ព្តូវអារតតិពហើយ រលឹកព

ើញោន, មានរំ ណង្ចង្់

ឲ្យខលួនររ ិសុទ្វធ ិញ, ព្តូវម្តសម្មតង្អារតតិម្ដលមាន(ព
ព

ោះ រម្មង្មានពសចកតីសរាយ ពព្

ោះ

ោះពចញ) ដបិតភិកុខនី

ោះារសម្មតង្អារតតិព

ោះ។

ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ, និ ទន ខ្ំុោនសម្មតង្រួចពហើយ។ ខ្ំុ

សូមសួរ

ង្មាចស់ទំង្ឡាយ

កនុង្និ ទនពនោះ,

ពោកទំង្ឡាយ

ជា

អនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ផ្ង្, ពោកទំង្ឡាយ ជា

អនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ផ្ង្, ពោកទំង្ឡាយ ជា

51

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ

បរិ សុបទធ តាាយាបយា ។ តោម តុ ណហី ។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
និ ទានុទ្ទេទ្ោ និ ដ្ទ្ិ ឋ ោ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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អនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ សុទ្ម្ធ តជាអនកររ ិសុទ្ក
ធ ុង្
ន
និ ទននុ ោះពហើយ, ពព្

ោះពហតុ ព

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។

ខ្ំុសូម្ំទ្ុកនូ វពរឿង្ពនោះ ពោយអាារពសៃៀមពៅយាង្ពនោះ។
ចរ់និទនុពទ្ទស
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បារាជិក្ទ្ុ វេទ្ោ
តត្តិ បម្ អដ្ឋ ោរាជ្ិ ក្ខ ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ ។
១. យា បន ភិ កា ុនី ឆនទ បោ បម្ថុ នំ ធម្ម ំ បដ្ិ បសបវយយ, អនត ម្បោ
តិ រច្ចានគបតនបិ , ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ អសំ វាោ ។
២. យា បន ភិ កា ុនី គាមា វា អរញ្ញា វា អទិ នេ ំ បថយយសង្ខាតំ អាទិ បយយយ
យោរូ បប អទិ នាេោបន រាជាបនា បច្ចរំ គបហតាវ ហបនយយុំ វា ព្បនធ យយុំ វា ប
ព្វវបជ្យយុំ វា បច្ចរាសិ ព្វលាសិ ម្ូ ហហសិ បថនាសី តិ , តោរូ បំ ភិ កា ុនី អទិ នេ ំ
អាទិ យមានា អយម្បិ ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ អសំ វាោ ។
៣. យា បន ភិ កា ុនី សញ្ចិ ចច ម្នុ សសវិ គគហំ ជ្ី វិតា បវាបរាបបយយ សតា ោរកំ
វាសស បរិ បយបសយយ ម្រណវណណំ វា សំ វបណណយយ ម្រណាយ វា សមាទបបយយ
អបមាោ បុ រិស កឹ តុ យហិ ម្ិ នា ោបបកន ទុ ជ្ជី វិបតន ម្តបនត ជ្ី វិតា បសបយាតិ
ឥតិ ចិ តត ម្នា ចិ តត សង្កបោ អបនកបរិ យាបយន ម្រណវណណំ វា សំ វបណណយយ,
ម្រណាយ វា សមាទបបយយ, អយម្បិ ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ អសំ វាោ ។
៤. យា បន ភិ កា ុនី អនភិ ជានំ ឧតត រិ ម្នុ សសធម្ម ំ អតត ូបនាយិ កំ អល្ម្រិ យញ្ញាណទសសនំ សម្ុ ោចបរយយ ឥតិ ជានាម្ិ ឥតិ បសាម្ី តិ តបតា អបបរន
សម្បយន សម្នុ គាគហី យមានា វា អសម្នុ គាគហី យមានា វា អាបនាេ
វិ សុោធបបក្ខា ឯវំ វបទយយ អជានបម្វំ អបយយ អវចំ ជានាម្ិ អបសសំ បសាម្ិ
តុ ចា ំ ម្ុ ោ វិ ល្បិ នតិ អញ្ា ត្ត អធិ មានា, អយម្បិ ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ អសំ វាោ ។

ោរាជិក្មុ ទេស
អារតតិោោជ្ិកទំង្ឡាយព្ោំរីពនោះ មកាន់ឧពទ្ទសកនុង្ោតិពមាកខព

ោះ។

១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពសរពមថុន្មាពោយពសចកតីពរញចិ តត ពោយពោចពៅ

សូមបីម្តនឹង្សតវតិរ្ានព្ាល ភិកុនី
ខ ព

ោះព្តូវអារតតិោោជ្ិ កជាស្រសីមិនមានសំវាស។

២. ភិកុខនីណ្ណមួយ ាន់ យកព្ទ្រយម្ដលពគមិ នោនឲ្យពោយចំម្ណក

ននចិ តតលួច អំរីស្រសុកកតី, អំ រីនព្រកតី, ព្រោះោជាទំង្ឡាយ្រ់ព្រោន
ពហើយ គរបីសមាលរ់ កី ត

ុំឃំង្កតី និ រពទ្សកតី ពោយព្រោះោជ្ឱង្ការថាៈ “ហង្

ឯង្ជាព្រ ជាមនុ សស

លវពង្វង្ ជាមនុ សសលាច”
ួ ពព្

ោះអទ្ិ ន ទន មាន

សភារយាង្ណ្ណ ភិកុនី
ខ ាលាន់ យកព្ទ្រយម្ដលពគមិ នោនឲ្យមានសភារ
យាង្ព

ោះ ភិ កុនី
ខ ពនោះ ក៏ ព្តូវអារតតិោោជ្ិក ជាស្រសីមិនមានសំវាសម្ដរ។

៣. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ម្កលង្ផ្តតច់ រង្់ ោង្ាយររស់មនុសស ឲ្យឃលត

្កជ្ី វ ិតកតី, ម្សវង្រកសស្ត្ស្កតវុ្ឲ្យពគសមាលរ់ោង្ាយមនុ សសកតី, រណ៌
គុ ណននពសចកតីស្កលរ់កី ត ឬក៏ និយាយម្ណ

ំពដើ មបីពសចកតីស្កលរ់ ថា“ម្នរុ រស

ដ៏ ចពព្មើន ជ្ីវ ិតអាព្កក់ ពនោះមានព្រពយាជ្ន៍អី ដ
វ ល់អក
ន ? អនកស្កលរ់ពៅ ស្កលរ់

ពៅវ ិញព្រពសើរជាង្រស់ពៅ” ភិកុខនី មានចិតគ
ត ិ ត មានពសចកតីព្តិ ោះរ ិោះកនុង្ចិតត
ដូ ពចនោះ គរបីរណ៌

គុ ណននពសចកតីស្កលរ់ឬគរបីម្ណ

ំពដើ មបីពសចកតីស្កលរ់

ពោយអពនកររ ិយាយ ភិកុនី
ខ ពនោះ ក៏ព្តូវអារតតិោោជ្ិកជាស្រសីមិនមានសំវាសម្ដរ។

៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិ នដឹង្ជាក់ ពហើយព

លអួ តឧតតរ ិមនុ សស្ម៌

គឺញាណនិ ង្ទ្សសនៈដ៏ព្រពសើរ ជា្ម៌ អាចកមាចត់ រង្់នូវកិ ពលស រពង្កាន
មកោក់ កុង្ខល
ន ួនថា“ខ្ំុដឹង្ដូ ពចនោះ ខ្ំុព

ើញដូ ពចនោះ” លុោះដល់សម័ យដនទ្រី ព

ោះ

មក ពទោះមានពគស្កកសួរកតី ឥតមានពគស្កកសួរកតី ក៏ ពៅថា ព្តូវអារតតិ
ោោជ្ិកពហើយ, (ពទោះរី)មានព្ោថានចង្់ឲ្យររ ិសុទ្ធ (គឺឲ្យរួចពទស) ពហើយ
ព្តឡរ់ ជានិ យាយម្កសំនួនយាង្ពនោះវ ិញថា “ម្ន
ពនោះពទ្ រុម្នតោនព
ព

ើញ, ខ្ំុព

លថាដឹ ង្, ខ្ំុមិនព

ង្មាចស់ ខ្ំុមិនដឹ ង្យាង្

ើញយាង្ពនោះពទ្ រុម្នត ព

លថា

លកុ ហកពស្កោះពទ្”, ពវៀរម្លង្ម្តសមាគល់ថា ខលួនោនព្តាស់

ដឹ ង្រិ ត, ភិ កុនី
ខ ពនោះក៏ ព្តូវអារតតិោោជ្ិក ជាស្រសីមិនមានសំវាស។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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៥. យា បន ភិ កា ុនី អវសសុតា អវសសុតសស បុ រិសបុ គគល្សស, អធកា កំ
ឧព្ោ ជាណុម្ណឌល្ំ អាម្សនំ វា បរាម្សនំ វា គហណំ វា ឆុ បនំ វា បដ្ិ បីឡនំ
វា ោទិ បយយយ, អយម្បិ ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ អសំ វាោ ឧព្ោ ជាណុម្ណឌល្ិ ក្ខ។
៦. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ ោរាជ្ិ កំ ធម្ម ំ អជ្ាបនេ ំ ភិ កា ុនឹ បនវតត នា
បដ្ិ បច្ចបទយយ, ន គណសស អាបរាបចយយ, យោ ច ោ ឋិ តា វា អសស ចុ តា
វា នាសិ តា វា អវសដ្ឋ វា, ោ បច្ចា ឯវំ វបទយយ បុ បព្វ វាហំ អបយយ អញ្ញាសឹ
ឯតំ ភិ កា ុនឹ ឯវរូ ោ ច ឯវរូ ោ ច ោ ភគិ នីតិ, បនា ច បោ អតត នា
បដ្ិ បច្ចបទសសំ, ន គណសស អាបរាបចសសនតិ , អយម្បិ ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ
អសំ វាោ វជ្ជ បបដ្ិ ច្ចាទិ ក្ខ ។
៧. យា បន ភិ កា ុនី សម្បគគ ន សបង្ឃន ឧកាិ តតំ ភិ កា ំុ ធបម្ម ន វិ នបយន
សតា ុោសបនន អនាទរំ អបបដ្ិ ក្ខរំ អកតសោយំ តម្នុ វបតត យយ, ោ
ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា ឯបោ បោ អបយយ ភិ កា ុ សម្បគគ ន
សបង្ឃន ឧកាិ បតាត, ធបម្ម ន វិ នបយន សតា ុោសបនន អនាទបរា អបបដ្ិ ក្ខបរា
អកតសោបយា, មាបយយ ឯតំ ភិ កា ំុ អនុ វតតី តិ , ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ
វុ ចចមានា

តបថវ

បគគ បណហយយ,

ោ

ភិ កា ុនី

ភិ កា ុនីហិ

យាវតតិ យំ

សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ, យាវតតិ យំ បច សម្នុ ភាសិ យមានា

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

៥.

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

អម្ង្ាលកតី ាន់ កី ត

53

មានតពព្មកពហើយពព្តកអរនឹង្ារស្កទរកតី

ល់កី ត ឱររ ឹតកតី ខាង្ពព្ាមតាំង្រី ដង្ាំរិតចុ ោះមក ខាង្

ពលើតាំង្រីមណឌលជ្ង្គង្់ពឡើង្ពៅ ននរុ រសរុគគលម្ដលមានតពព្មក ភិ កុនី
ខ
ពនោះ ព្តូវអារតតិោោជ្ិ ក ព្ាោះឧរាជានុ មណឌលិក (ពព្

ោះឲ្យរុ រសស្កទរសរ ីរ

ព្រពទ្សខាង្ពលើតាំង្រី មណឌលជ្ង្គង្់ពឡើង្ពៅ) ជាស្រសីមិនមានសំវាស។
៦.

ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យដឹ ង្ថា

ភិ កុនី
ខ ផ្ង្គានព្តូវអារតតិោោជ្ិកពហើយ

ោះសថិតពៅកតី ចយុតពហើយកតី វ ិ

សពហើយកតី ពចៀសពៅាន់ លទ្ធិដនទ្

មិ នព្ទ្ពោយខលួនឯង្ និង្មិនព្ោរ់ ដល់រួកគណៈ ាលណ្ណពរើ ភិកុនី
ខ
ព

ពហើយកតី ពទោះភិកុនី
ខ ម្ដលដឹង្ពរឿង្ព

ោះ និ យាយយាង្ពនោះកនុង្ាលជាខាង្

ពព្ាយថា ររិ ព្តពោកមាចស់ ខ្ំុោនដឹ ង្(ពរឿង្)ភិកុនី
ខ ព

ោះថា

ង្ព

ោះ

មានសភារយាង្ពនោះមួ យ យាង្ពនោះមួ យ កនុង្ាលមុ នម្ដរ រុម្នតខំុ្មិន
ោនព្ទ្ចំ ព

ោះខលួនឯង្ និង្មិនោនព្ោរ់ដល់រួកគណៈពទ្ ដូពចនោះ ភិកុនី
ខ

ពនោះ ក៏ ព្តូវអារតតិោោជ្ិ ក ព្ាោះវជ្ជរដិ ្ាទ្ិ ក (ពព្

ោះជ្ួ យរិទ្ោំង្ពទស

ពគ) ជាស្រសីមិនមានសំវាស។
៧. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យព្រព្រឹ តតា
ត មភិកុម្ដលសង្ឃព្រមពព្រៀង្គា
ខ
ន ពលើក

វតតតាម្ម៌ តាមវ ិន័ យ តាម

កយពព្រៀនព្រពៅររស់ព្រោះស្កស្កត ជាភិ កុមិ
ខ ន

ពអើ ពរើ ជាភិកុម្ដលសង្ឃជ្ួ
ខ
យពព្ជាមម្ព្ជ្ង្មិ នោន ជាភិ កុមិ
ខ នមានាររួររួម
ជាមួ យនឹង្សង្ឃ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយនិយាយយាង្ពនោះថា ម្ន

ពោកមាចស់ ភិកុពនោះឯង្ម្ដលសង្ឃព្រមពព្រៀង្គា
ខ
ន ពលើកវតតតាម្ម៌ តាម
វ ិន័ យ តាម

កយពព្រៀនព្រពៅររស់ព្រោះស្កស្កត ជាភិ កុមិ
ខ នពអើពរើ ជាភិកុម្ដល
ខ

សង្ឃជ្ួ យពព្ជាមម្ព្ជ្ង្មិនោន

ជាភិកុមិ
ខ នមានាររួររួមជាមួ យនឹ ង្សង្ឃ

ម្នពោកមាចស់ ពោកកុំ ព្រព្រឹតតតាមភិ កុពនោះពឡើ
ខ
យ ភិកុនី
ខ ព
ទំង្ឡាយនិយាយឲ្យយាង្ពនោះ ពៅម្តព្រាន់ យាង្ព
ព

ោះ ាលភិកុនី
ខ

ោះដម្ដល ភិកុនី
ខ

ោះព្តូវភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយសូព្តសមនុ ភាសនកមាជាគំ ររ់រីដង្ ពដើ មបីឲ្យលោះ

រង្់វតថុព

ោះ ពរើភិកុខនីព

ោះ ាលព្តូវភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូព្តសមនុ ភាសន-
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តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ , បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, អយម្បិ
ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ អសំ វាោ ឧកាិ តាតនុ វតតិ ក្ខ ។
៨. យា បន ភិ កា ុនី អវសសុតា អវសសុតសស បុ រិសបុ គគល្សស ហតា គគ ហណំ
វា ោទិ បយយយ, សង្ោដ្ិ កណណគគ ហណំ វា ោទិ បយយយ, សនតិ បដ្ឋ យយ វា,
សល្ល បបយយ វា, សបង្កតំ វា គបចា យយ, បុ រិសសស វា អព្វោគម្នំ ោទិ បយយយ
ឆនេ ំ វា អនុ បវិ បសយយ ក្ខយំ វា តទតាាយ ឧបសំ ហបរយយ ឯតសស អសទធ ម្ម សស
បដ្ិ បសវនតាាយ, អយម្បិ ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ អសំ វាោ អដ្ឋ វតា ុក្ខ ។
ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អយាបយា អដ្ឋ ោរាជ្ិ ក្ខ ធមាម ។
បយសំ ភិ កា ុនី អញ្ា តរំ វា អញ្ា តរំ វា អាបជ្ជិ តាវ ន ល្ភតិ ភិ កា ុនីហិ សទធឹ
សំ វាសំ យោ បុ បរ តោ បច្ចា ោរាជ្ិ ក្ខ បោតិ អសំ វាោ ។
តតាាយាបយា បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ? ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។
កចចិ តា បរិ សុោធ? តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយាបយា ។ តោម តុ ណហី ។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
បារាជិកុទ្ទេទ្ោ និ ដ្ទ្ិ ឋ ោ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

កមាជាគំ ររ់ រីដង្ លោះរង្់វតថុព
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ោះោន ារលោះរង្់ ោនព

ោះជាារលា ពរើ

មិ នលោះរង្់ពទ្ ភិ កុនី
ខ ពនោះ ក៏ ព្តូវោោជ្ិ ក ព្ាោះឧកខិតាតនុ វតតិក (ពព្

ោះ

ព្រព្រឹ តតតាមភិ កុម្ដលសង្ឃពលើ
ខ
កវតត) ជាស្រសីមិនមាន សំវាស។
៨.

ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ

មានតពព្មកពហើយពព្តកអរនឹង្ារ្រ់ នដកតី

ពព្តកអរនឹង្ារ្រ់ ជាយសង្ាដី កី ត

ររស់រុរសរុគគលម្ដលមានតពព្មក

ឈរជាមួ យកតី ចរ្ជាមួយកតី ពៅាន់ទ្ីសពង្ាតកតី ពព្តកអរនឹង្ព្រុសពដើ រ
ចូ លមកជ្ិតកតី ចូ លពៅាន់ ទ្ីកំោំង្កតី រិ ្រណ្ណាយពដើ មបីអសទ្ធមាព

ោះ

កតី ពដើមបីនឹង្ពសរអសទ្ធមន
ា ុ ោះ ភិ កុនី
ខ ពនោះកតី ព្តូវអារតតិោោជ្ិក ព្ាោះ
អដឋវតថុា (ពព្

ោះព្រករពោយវតថុ ៨ ) រកសំវាសគាាន។

ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ, អារតតិោោជ្ិកទំង្ឡាយ ៨ ខ្ំុ

សម្មតង្ពឡើង្ពហើយ, រណ្ណ
ត អារតតិោោជ្ិ កទំង្ឡាយ ៨ នុ ោះ ភិកុខនីណ្ណ
ព្តូវអារតតិោោជ្ិ កណ្ណមួយ,
ទំង្ឡាយពឡើយ, (ពព្

ភិកុនី
ខ ព

ោះមិនោនពៅរួមជាមួ យនឹង្ភិ កុនី
ខ

ោះ) ខលួនព្តូវអារតតិោោជ្ិក រកសំវាសគាាន ាល

អំ រីមុន គឺ ាលម្ដលខលួនពៅជាព្គហសថមានសភារយាង្ណ្ណ ាលខាង្
ពព្ាយម្ដលខលួនព្តូវោោជ្ិកពហើយ ក៏ មានសភារដូ ព្នោះម្ដរ។
ខ្ំុសូមសួរពោកមាចស់ទំង្ឡាយ កនុង្ពរឿង្ព

ោះ ពោកទំង្ឡាយ

ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់ រីរដង្ផ្ង្, ពោកទំង្ឡាយ

ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់ រីដង្ផ្ង្, ពោកទំង្ឡាយ
ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធកុង្ពរឿង្នុ
ន
ោះ
ពហើយ, ពហតុព

ោះ ោនជាពៅពសៃៀម។ ខ្ំុសូម្ំទ្ុកនូ វពរឿង្ពនោះ ពោយ

អាារពសៃៀមពៅយាង្ពនោះ។

ចប់ បារាជិកុទ្ទេស

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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សង្ឃាវិទ្សសុទ្វេទ្ោ
ឥបម្ បោ បនាយាបយា សតត រស សង្ោទិ បសោ ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ ។

១. យា បន ភិ កា ុនី ឧសុ យយវាទិ ក្ខ វិ ហបរយយ គហបតិ នា វា គហបតិ បុ បតត ន វា ោបសន វា កម្ម ក្ខបរន វា អនត ម្បោ សម្ណបរិ ព្វវជ្បកនាបិ ,
អយម្បិ ភិ កា ុនី បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
២. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ បច្ចរឹ វជ្ឈំ វិ ទិតំ អនបបលាបកតាវ រាជានំ វា
សង្ឃំ វា គណំ វា បូ គំ វា បសណឹ វា, អញ្ា ត្ត កបោ វុ ដ្ឋឋបបយយ, អយម្បិ
ភិ កា ុនី បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
៣. យា បន ភិ កា ុនី ឯក្ខ វា គាម្នត រំ គបចា យយ, ឯក្ខ វា នទី ោរំ គបចា យយ,
ឯក្ខ វា រតតឹ វិ បបវបសយយ, ឯក្ខ វា គណមាហ ឱហិ បយយយ, អយម្បិ ភិ កា ុនី
បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
៤. យា បន ភិ កា ុនី សម្បគគ ន សបង្ឃន ឧកាិ តតំ ភិ កា ុនឹ ធបម្ម ន វិ នបយន
សតា ុោសបនន អនបបលាបកតាវ ក្ខរកសង្ឃំ, អនញ្ញាយ គណសស ឆនទ ំ
ឱោបរយយ, អយម្បិ ភិ កា ុនី បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ
សង្ោទិ បសសំ ។
៥. យា បន ភិ កា ុនី អវសសុតា អវសសុតសស បុ រិសបុ គគល្សស ហតា បតា
ោទនី យំ វា, បភាជ្នី យំ វា សហតាា បដ្ិ គគបហតាវ ោបទយយ វា ភុ បញ្ជ យយ វា,
អយម្បិ ភិ កា ុនី បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
៦. យា បន ភិ កា ុនី ឯវំ វបទយយ កិ បនត អបយយ ឯបោ បុ រិសបុ គគបលា
ករិ សសតិ អវសសុបតា វា អនវសសុបតា វា, យបតា តវ ំ អនវសសុតា, ឥង្ឃបយយ,

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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សងាទិមសសុមទេស
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ អារតតិសង្ាទ្ិពសសទំង្ ១៧ ពនោះ
ឯង្ ម្តង្មកាន់ ឧពទ្ទស។
១. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ជាអនករតឹង្ផ្តល់រីគហរតិ កី ត កូនគហរតិកី ត ខ្ំុពគ

កតី អនកព្វើារង្ករកតី ពោយពោចពៅសូមបីម្តសមណររ ិ វ ជ្ក ភិកុនី
ខ ពនោះ
ក៏ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។

២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ដឹង្ថាស្រសីជាព្រម្ដលពគដឹង្ចាស់ថា ព្តូវ

សមាលរ់ ពហើយ មិនោនព្ោរ់ ពសតចកតី សង្ឃកតី គណៈកតី ព្រជ្ុំជ្នកតី ពស
កតី ពហើយរំរួស (ស្រសីព

ោះ) ពវៀរម្តករប (គឺ មានសំរុព្តចារ់) ភិ កុនី
ខ ពនោះកតី

ក៏ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។

៣. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពៅាន់ ចព ល ោះស្រសុកម្តមានក់ ឯង្កតី ពៅាន់

ពព្តើ យសទឹង្ខាង្
ឯង្កតី

យមានក់ឯង្កតី

ពៅព្ោស្កគានកនុង្ពវោោព្តី ម្តមានក់

ឈរ់ ឲ្យឃលតអំរីរួកម្តមានក់ ឯង្កតី

ភិកុនី
ខ ពនោះឯង្

ក៏ព្តូវអារតតិ

សង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។
៤. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិ នោនព្ោរ់ ារកសង្ឃ មិ នដឹ ង្ពសចកតីព្ោថាន

ររស់គណៈ ពហើយសូព្តរញ្ូច លភិកុនី
ខ ម្ដលសង្ឃព្រមពព្រៀង្គាន ពលើកវតត
តាម្ម៌ តាមវ ិន័ យ តាម

កយពព្រៀនព្រពៅររស់ព្រោះស្កស្កត ភិកុនី
ខ ពនោះកតី

ក៏ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។

៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មានតពព្មកទ្ទ្ួ លយកខាទ្នី យកតី ពភាជ្នី យ

កតី អំរីនដរុ រសរុគគលម្ដលមានតពព្មកម្ដរ ពោយនដននខលួនពហើយទ្ំ

សុី

កតី ររ ិពភាគកតី ភិ កុនី
ខ ពនោះកតី ក៏ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក គួ រ
រពណតញពចញ្កសង្ឃ។

៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ព

លយាង្ពនោះថា ម្នពោកមាចស់ រុ គគល

ព្រុសពនោះ ទ្ុកជាមានតពព្មកកតី មិ នមានតពព្មកកតី នឹ ង្ព្វើអី វដល់ពោកោន
ម្នពោកមាចស់ ពណើ ា យចុ ោះ ាលណ្ណពរើ ពោកមិនមានតពព្មកពទ្ ពរើ រុគគល
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ

យបនត ឯបោ បុ រិសបុ គគបលា បទតិ ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា, តំ តវ ំ សហតាា
បដ្ិ គគបហតាវ ោទ វា ភុ ញ្ជ វាតិ , អយម្បិ ភិ កា ុនី បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ
និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
៧. យា បន ភិ កា ុនី សញ្ច រិតតំ សមាបបជ្ជ យយ ឥតាិ យា វា បុ រិសម្តឹ ,
បុ រិសសស វា ឥតាិ ម្តឹ , ជាយតត បន វា ជារតត បន វា អនត ម្បោ តង្ាណិក្ខយបិ ,
អយម្បិ ភិ កា ុនី បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
៨. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនឹ ទុ ដ្ឋឋ បោោ អបបតី តា អម្ូ ល្បកន ោរាជ្ិ បក
ន ធបម្ម ន អនុ ទធំបសយយ អបបបវ នាម្ នំ ឥម្មាហ ត្ព្ហម ចរិ យា ច្ចបវយយនតិ ,
តបតា អបបរន សម្បយន សម្នុ គាគហី យមានា វា អសម្នុ គាគហី យមានា វា
អម្ូ ល្កបញ្ច វ តំ អធិ ករណំ បោតិ , ភិ កា ុនី ច បោសំ បតិ ដ្ឋឋតិ , អយម្បិ
ភិ កា ុនី បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
៩. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនឹ ទុ ដ្ឋឋ បោោ អបបតី តា អញ្ា ភាគិ យសស
អធិ ករណសស កិ ញ្ចិបទសំ បល្សម្តត ំ ឧោោយ ោរាជ្ិ បកន ធបម្ម ន អនុ ទធំបសយយ
អបបបវ នាម្ នំ ឥម្មាហ ត្ព្ហម ចរិ យា ច្ចបវយយនតិ , តបតា អបបរន សម្បយន
សម្នុ គាគហី យមានា វា អសម្នុ គាគហី យមានា វា អញ្ា ភាគិ យបញ្ច វ តំ អធិ ករណំ
បោតិ ។ បក្ខចិ បទបោ បល្សម្បតាត ឧោទិ បនាេ, ភិ កា ុនី ច បោសំ បតិ ដ្ឋឋតិ ,
អយម្បិ ភិ កា ុនី បឋមាបតតិ កំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
១០. យា បន ភិ កា ុនី កុ បិតា អនតត ម្នា ឯវំ វបទយយ ព្ុ ទធំ បច្ចចចិ ក្ខាម្ិ
ធម្ម ំ បច្ចចចិ ក្ខាម្ិ , សង្ឃំ បច្ចចចិ ក្ខាម្ិ , សិ កា ំ បច្ចចចិ ក្ខាម្ិ , កិ នេុមា វ សម្ណិបយា
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ព្រុសពនោះ ឲ្យវតថុឯណ្ណជាខាទ្នី យកតី ជាពភាជ្នី យកតីដល់ពោក ពោកចូ រ
ទ្ទ្ួ លយកវតថុព

ោះពោយនដខលួន ពហើយទ្ំ

សុីឬររ ិពភាគចុ ោះ ភិ កុនី
ខ ពនោះកតី

ក៏ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។
៧. ភិកុខនីណ្ណមួ យ ព្រព្រឹតន
ត ិ យាយដឹក

ំ, (ព្ោរ់ ) ពសចកតីព្ោថាន

ររស់រុរសដល់ស្ត្សី,ត (ព្ោរ់ ) ពសចកតីព្ោថានររស់ស្ត្សីដ
ត ល់រុរស, ឲ្យោន
គានជារតីព្ររនធ ឬជាស្កោយសាន់, ពោយពោចពៅ សូមបីម្ត (ព្ោរ់)
ដល់ស្ត្សីពត រសា, ភិកុខនីពនោះកតី ក៏ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក
គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។

៨. ភិ កុខនីណ្ណមួ យ ពព្ា្ខឹ ង្ ព្រទ្ូ សត អាក់អន់ចិតត, ព្ទ្កមាចត់

ភិ កុនី
ខ ផ្ង្គាន ពោយអារតតិោោជ្ិកមិនមានមូ ល ពោយរំ ណង្ថាៈ “ព្វើដូច
ពមតចហន! អញនឹ ង្ញា
ំ ភិកុនី
ខ ព
ុ ង្

ោះ ឲ្យឃលត្កព្រហាចរ ិយ្ម៌ ពនោះោន”

លុោះដល់សម័ យដនទ្រី ព

ោះមក ពទោះមានពគស្កកសួរកតី ឥតមានពគស្កក

សួរកតី,

ោះព្ោកដជារុំ មានមូ លម្មន

ពរើ អ្ិករណ៍ព

ទំង្ភិ កុនី
ខ ក៏ពរតជា្

ពទសខលួនផ្ង្ ភិកុនី
ខ ពនោះកតី ក៏ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក
គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។

៩. ភិកុខនីណ្ណមួ យ ពព្ា្ខឹ ង្ ព្រទ្ូ សត អាក់ អន់ ចិតត, ព្រាន់ យក

ពហតុរនតិចរនតួចននអ្ិ ករណ៍ ម្ដលជាពរឿង្ដនទ្មកជាពព្គឿង្អាង្ ពហើយ

ព្ទ្ភិកុនី
ខ ពោយអារតតិោោជ្ិក ពោយរំ ណង្ថាៈ “ ព្វើដូចពមតចហន! អញ
នឹ ង្ញា
ខ ព
ុ ំង្ភិកុនី
ដនទ្រី ព

ោះមក

អ្ិករណ៍ព

ោះ ឲ្យឃលត្កព្រហាចរ ិយ្ម៌ ពនោះោន” លុោះដល់សម័ យ

ពទោះមានពគស្កកសួរកតី

ឥតមានពគស្កកសួរកតី,

ពរើ

ោះជាពរឿង្ដនទ្ពទ្, ភិកុនី
ខ ព្រាន់ យកពហតុ ព្តឹ មម្តរនតិចរនតួច

មកជាពព្គឿង្អាង្, ទំង្ភិកុនី
ខ ក៏ពរតជា្ពទសខលួនផ្ង្, ភិកុនី
ខ ពនោះកតី ក៏ ព្តូវ
អារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជារឋមារតតិក គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។
១០. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ខឹ ង្អាក់ អន់ ចិតតពហើយព

លយាង្ពនោះថា ខ្ំុ

ោព្រោះរុ ទ្ធ ខ្ំុោព្រោះ្ម៌ ខ្ំុោព្រោះសង្ឃ ខ្ំុោសិាខ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ
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យា សម្ណិបយា សកយធី តបរា, សនត ញ្ញាបិ សម្ណិបយា ល្ជ្ជិ និបយា កុ កកុចចិក្ខ
សិ ក្ខាក្ខមា, តាោហំ សនតិ បក ត្ព្ហម ចរិ យំ ចរិ សាម្ី តិ។ ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ
ឯវម្សស វចនី យា នាបយយ6 កុ បិតា អនតត ម្នា ឯវំ អវច ព្ុ ទធំ បច្ចចចិ ក្ខាម្ិ ,
ធម្ម ំ បច្ចចចិ ក្ខាម្ិ , សង្ឃំ បច្ចចចិ ក្ខាម្ិ , សិ កា ំ បច្ចចចិ ក្ខាម្ិ , កិ នេុមា វ សម្ណិបយា
យា សម្ណិបយា សកយធី តបរា, សនត ញ្ញាបិ សម្ណិបយា ល្ជ្ជិ និបយា កុ កកុចចិក្ខ
សិ ក្ខាក្ខមា, តាោហំ សនតិ បក ត្ព្ហម ចរិ យំ ចរិ សាម្ី តិ ។ អភិ រម្បយយ(*),
ោវក្ខាបតា ធបមាម, ចរ ត្ព្ហម ចរិ យំ សមាម ទុ កា សស អនត កិរិយាយាតិ , ឯវញ្ច ោ
ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តបថវ បគគ បណហយយ, ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ យាវតតិ យំ
សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ, យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា
តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ , បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, អយម្បិ
ភិ កា ុនី យាវតតិ យកំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
១១. យា បន ភិ កា ុនី កិ សមិញ្ចិ បទវ អធិ ករបណ បច្ចចកតា កុ បិតា
អនតត ម្នា ឯវំ វបទយយ ឆនទ គាម្ិ និបយា ច ភិ កា ុនិបយា, បោសគាម្ិ និបយា ច
ភិ កា ុនិបយា,

បមាហគាម្ិ និបយា

ច

ភិ កា ុនិបយា,

ភយគាម្ិ និបយា

ច

ភិ កា ុនិបយាតិ ។ ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា មាបយយ កិ សមិញ្ចិ បទវ
អធិ ករបណ បច្ចចកតា កុ បិតា អនតត ម្នា ឯវំ អវច ឆនទ គាម្ិ និបយា ច

6

ឆដឋសង្គគយ យ

ទ្យយតិ បាទ្ោ វិសសតិ ។

(*)

ភិរោទ្យយ
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ណ្ណ ជាសមណី ជា្ី តាព្រោះរុទ្ធជាសកយ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយពនោះ នឹ ង្ពៅ
ថាសមណីដូចពមតចោន
ខាាស

សូមបីសមណីទំង្ឡាយដនទ្ម្ដលមានពសចកតី

មានពសចកតីរពង្ាៀស

ព្ោថានារសិកាគង្់មានខលោះម្ដរ

ព្រព្រឹ តព្ត រហា្រយកនុង្សំណ្ណក់ សមណីទំង្ឡាយព
ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយនិ យាយយាង្ពនោះថា

ោះ។ ភិកុនី
ខ ព

ម្នពោកមាចស់

អញនឹ ង្
ោះ ព្តូវ

ពោកកុំខឹង្អាក់

អន់ពហើយនិ យាយយាង្ពនោះថា ខ្ំុោព្រោះរុទ្ធ ខ្ំុោព្រោះ្ម៌ ខ្ំុោព្រោះ
សង្ឃ ខ្ំុោសិាខ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយណ្ណ ជាសមណី ជាសកយ្ី តា ភិកុនី
ខ

ទំង្ឡាយពនោះនឹង្ពៅថាសមណីដូចពមតចោន សូមបីសមណីទំង្ឡាយ
ដនទ្ម្ដលមានពសចកតីខាាស មានពសចកតីរពង្ាៀស ព្ោថានារសិកាគង្់ មាន
ខលោះម្ដរ អញនឹ ង្ព្រព្រឹ តព្ត រហា្រយកនុង្សំណ្ណក់ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយព
ពឡើយ ។ ម្នពោកមាចស់ ចូ រពោកពព្តកអរ (ពព្

ោះដូ ពចនោះ

ោះ)្ម៌ព្រោះមានព្រោះភាគ

សម្មែង្លាពហើយ ចូរពោកព្រព្រឹ តតព្រហា្រយពដើមបីព្វើនូវទ្ី រំផ្ុតទ្ុ កពខ ោយ
ព្រនរចុ ោះ។ ឯភិ កុនី
ខ ព

ោះ ាលពរើ ព្តូវភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ ព

លយាង្ពនោះ

ោះអស់វារជាគំ ររ់រីដង្ ពដើ មបីឲ្យលោះរង្់វតថុព

ោះពចញ។ ពរើ

ពៅព្រាន់ យាង្ព
ចំ ព

ោះភិកុនី
ខ ព

ភិ កុនី
ខ ព

ោះដម្ដល ព្តូវភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូព្តសមនុ ភាសនវ ិ្ី

ោះាលព្តូវភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ

(ពហើយ) លោះរង្់ វតថុព
មិ នោនពទ្

សូព្តសមនុ ភាសនវ ិ្ីគំររ់ រីដង្

ោះោន ារលោះរង្់ ោនព

ោះជាារលា ពរើ លោះរង្់

ភិ កុនី
ខ ពនោះក៏ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស

ជាយាវតតិ យក

គួរ

រពណតញពចញ្កសង្ឃ។
នី មួយ

១១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ម្ដលភិ កុនី
ខ សង្ឃព្វើឲ្យ្ញ់ពព្
ពហើយខឹង្អាក់អន់ ចិតតព

ពោយពសចកតីស្រសឡាញ់ផ្ង្

លយាង្ពនោះថា

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយលុោះ

ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយលុោះពោយពសចកតីសរ
ា ់ ផ្ង្

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយលុោះពោយពសចកតីលង្
ៃ ់ផ្ង្
ពសចកតីខាលចផ្ង្។ ភិកុនី
ខ ព

ោះអ្ិករណ៍

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយលុោះពោយ

ោះព្តូវភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយនិយាយយាង្ពនោះថា ម្ន

ពោកមាចស់ ពោកម្ដលភិកុនី
ខ សង្ឃឲ្យ្ញ់ពព្

ោះអ្ិករណ៍នី មួយពហើយ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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ភិ កា ុនិបយា, បោសគាម្ិ និបយា ច ភិ កា ុនិបយា, បមាហគាម្ិ និបយា ច ភិ កា ុនិបយា,
ភយគាម្ិ និបយា ច ភិ កា ុនិបយាតិ , អយា បោ ឆនាទបិ គបចា យយ បោោបិ
គបចា យយ បមាោបិ គបចា យយ ភយាបិ គបចា យាតិ ។ ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី
ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តបថវ បគគ បណហយយ, ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ យាវតតិ យំ
សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។ យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា
តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, អយម្បិ ភិ កា ុនី
យាវតតិ យកំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
១២. ភិ កា ុនិបយា បបនវ សំ សដ្ឋឋ វិ ហរនតិ ោោច្ចរា ោបសោទ
ោបសិ បលាក្ខ ភិ កា ុនិសង្ឃសស វិ បហសិ ក្ខ អញ្ា ម្ញ្ាិ សា វជ្ជ បបដ្ិ ច្ចាទិ ក្ខ ។
តា ភិ កា ុនិបយា ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សសុ វចនី យា ភគិ និបយា បោ សំ សដ្ឋឋ វិ ហរនតិ
ោោច្ចរា

ោបសោទ

ោបសិ បលាក្ខ

ភិ កា ុនិសង្ឃសស

វិ បហសិ ក្ខ

អញ្ា ម្ញ្ាិ សា វជ្ជ បបដ្ិ ច្ចាទិ ក្ខ, វិ វិចចោបយយ, វិ បវកបញ្ា វ ភគិ នីនំ សបង្ោ
វបណណតី តិ ។ ឯវញ្ច តា ភិ កា ុនិបយា ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តបថវ បគគ បណហយយុំ, តា
ភិ កា ុនិបយា ភិ កា ុនីហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។
យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយុំ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ ,
បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយុំ, ឥមាបិ ភិ កា ុនិបយា យាវតតិ យកំ ធម្ម ំ អាបនាេ
និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ខឹ ង្អាក់ អន់ចិតក
ត ុំ និយាយយាង្ពនោះថា ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយលុោះពោយពសចកតី

ស្រសឡាញ់ផ្ង្ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយលុោះពោយពសចកតីសរ
ា ់ផ្ង្ ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ
លុោះពោយពសចកតីលង្
ៃ ់ផ្ង្

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយលុោះពោយពសចកតីខាលចផ្ង្

ដូ ពចនោះថា ពោកមាចស់ហឹង្
ន ឯង្ លុោះពោយពសចកតីស្រសឡាញ់ខលោះ លុោះពោយ
ពសចកតីសរ
ា ់ខលោះ
ភិ កុនី
ខ ព
យាង្ព

ោះ

លុោះពោយពសចកតីលង្
ៃ ់ខលោះ

លុោះពោយពសចកតីខាលចខលោះ។

ាលម្ដលភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយនិ យាយយាង្ពនោះ

ោះដម្ដល ភិកុនី
ខ ព

ពៅព្រាន់

ោះព្តូវភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូព្តសមនុ ភាសនវ ិ្ី

ដោរដល់គំររ់រីដង្ ពដើមបីឲ្យលោះរង្់កមាព

ោះពចញ។ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ាលពរើ

ព្តូវភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយសូព្តសមនុ ភាសនវ ិ្ី ដោរដល់គំររ់រីដង្ លោះរង្់ កមា
ព

ោះោន ារលោះរង្់ ោនពនោះជាារលា ពរើមិនលោះរង្់ ពទ្ ភិកុនី
ខ ពនោះកតី ក៏

ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ជាយាវតតិ យក គួ ររពណតញពចញ្កសង្ឃ។

១២. ចំ ម្ណកភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយពៅព្ចឡំពោយព្គហសថ មានមារយាទ្

អាព្កក់ មានកិ តិ ស
ត រទអាព្កក់ មានារចិ ញ្ចឹមជ្ី វ ិតអាព្កក់ ជាអនកពរៀត
ពរៀនភិ កុនី
ខ សង្ឃ រិទ្ោំង្ពទសររស់ភិកុនី
ខ ផ្ង្គាន។ ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយព
គួ រភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយនិ យាយយាង្ពនោះថា

ោះ

ភិកុនី
ខ ជារង្រាូនស្រសីទំង្ឡាយ

ពៅព្ចឡំពោយព្គហសថ មានមារយាទ្អាព្កក់ មានកិ តិ ស
ត រទអាព្កក់ មាន
ារចិ ញ្ចឹមជ្ី វ ិតអាព្កក់ ជាអនកពរៀតពរៀនភិ កុនី
ខ សង្ឃ រិ ទ្ោំង្ពទសររស់
ភិ កុនី
ខ ផ្ង្គាន
(្ករួ ក)

ររិ ព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ

ពោកទំង្ឡាយចូ រស្កៃត់

សង្ឃម្តង្សរពសើរពសចកតីស្កៃត់ (្ករួ ក)

ទំង្ឡាយ។ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ោះ ាលភិកុនី
ខ ទំង្ ឡាយនិ យាយយាង្

ពនោះពហើយ ក៏ ពៅម្តព្រាន់ យាង្ព

ោះដម្ដល ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយសូព្តសមនុ ភាសនវ ិ្ី ជាគំ ររ់រីដង្
វតថុព

ោះ។ ពរើភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ររស់រង្រាូនស្ត្សី ត
ោះ គួរ

ពដើមបីឲ្យលោះរង្់នូវ

ោះាលភិ កុនី
ខ ទំង្ ឡាយសូព្តសមនុ ភា-

សនវ ិ្ី ជាគំ ររ់រីដង្ លោះរង្់វតថុព

ោះោន ារលោះរង្់ ោនពនោះជាារលា

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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១៣. យា បន ភិ កា ុនី ឯវំ វបទយយ សំ សដ្ឋឋវ អបយយ តុ បម្ហ វិ ហរថ មា
តុ បម្ហ នានា វិ ហរិ តា សនតិ សបង្ឃ អញ្ញាបិ ភិ កា ុនិបយា ឯវាច្ចរា ឯវំសោទ ឯវំ
សិ បលាក្ខ ភិ កា ុនីសង្ឃសស វិ បហសិ ក្ខ អញ្ា ម្ញ្ាិ សា វជ្ជ បបដ្ិ ច្ចាទិ ក្ខ, តា
សបង្ោ ន កិ ញ្ចិ អាហ តុ បម្ហ បយវ សបង្ោ ឧញ្ញាយ បរិ ភបវន អកា នតិយា
បវភសា ទុ ព្វ ល្ា ឯវមាហ

ភគិ និបយា បោ សំ សដ្ឋឋ វិ ហរនតិ ោោច្ចរា

ោបសោទ

ភិ កា ុនីសង្ឃសស

ោបសិ បលាក្ខ

វិ បហសិ ក្ខ

អញ្ា ម្ញ្ាិ សា

វជ្ជ បបដ្ិ ច្ចាទិ ក្ខ, វិ វិចចោបយយ, វិ បវកបញ្ា វ ភគិ នីនំ សបង្ោ វបណណតី តិ ។ ោ
ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា មាបយយ ឯវំ អវច សំ សដ្ឋឋ វ អបយយ តុ បម្ហ
វិ ហរថ មា តុ បម្ហ នានា វិ ហរិ តា សនតិ សបង្ឃ អញ្ញាបិ ភិ កា ុនិបយា ឯវាច្ចរា ឯវំ
សោទ ឯវំសិបលាក្ខ ភិ កា ុនិសង្ឃសស វិ បហសិ ក្ខ អញ្ា ម្ញ្ាិ សា វជ្ជ បបដ្ិ ច្ចាទិ ក្ខ
តា សបង្ោ ន កិ ញ្ចិ អាហ តុ ម្ហ បញ្ា វ សបង្ោ ឧញ្ញាយ បរិ ភបវន អកា នតិយា
បវភសា ទុ ព្វ ល្ា ឯវមាហ

ភគិ និបយា បោ សំ សដ្ឋឋ វិ ហរនតិ ោោច្ចរា

ោបសោទ

ភិ កា ុនីសង្ឃសស

ោបសិ បលាក្ខ

វិ បហសិ ក្ខ

អញ្ា ម្ញ្ាិ សា

វជ្ជ បបដ្ិ ច្ចាទិ ក្ខ វិ វិចចោបយយ វិ បវកបញ្ា វ ភគិ នីនំ សបង្ោ វបណណតី តិ ។ ឯវញ្ច
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ពរើមិនលោះរង្់ពទ្ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយពនោះកតី ក៏ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិពសស ជា
យាវតតិ យក គួ ររពណតញពចញ។
ឡាយ

១៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យព

លយាង្ពនោះថា ររិ ព្តពោកមាចស់ទំង្

ពោកទំង្ឡាយចូ រពៅព្ចឡកព្ចឡំ
ពោយព្គហសថចុោះ
ូ

ទំង្ឡាយកុំពៅម្រកម្ខ្កគានពឡើយ

ពោក

សូមបីភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយរូរដនទ្ម្ដល

មានមារយាទ្ដូចគាន មានកិ តិ ស
ត រទដូចគាន មានារចិញ្ចឹមជ្ី វ ិតដូ ចគាន ជា

អនកពរៀតពរៀនភិកុនី
ខ សង្ឃ ជាអនករិ ទ្ោំង្ពទសររស់ភិកុនី
ខ រួកផ្ង្គាន មាន
ពៅកនុង្សង្ឃម្ដរ សង្ឃមិនព
ព

ល

កយយាង្ពនោះ

ល

កយអវីនឹង្ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ោះពទ្ សង្ឃ

ម្តនឹង្ពោកទំង្ឡាយពោយពសចកតីពមើ លង្កយ

ពោយពររព្ជាយ ពោយគាានអំ ណត់ ពោយសមតីរង្គង្គរ ពោយពោក
ទំង្ឡាយមានកមាលំង្ថយថា ភិ កុនី
ខ ជារង្រាូនស្រសីទំង្ឡាយហនឹង្ឯង្ ជា
អនកពៅព្ចឡកព្ចឡំ
(ពោយព្គហសថ) មានមារយាទ្អាព្កក់ មានកិ តិ ស
ត រទ
ូ

អាព្កក់ មានារចិ ញ្ចឹមជ្ី វ ិតអាព្កក់ ជាអនកពរៀតពរៀនភិកុនី
ខ សង្ឃ ជាអនក
រិ ទ្ោំង្ពទសររស់ភិកុនី
ខ រួកផ្ង្គាន ររិ ព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ ពោក

ទំង្ឡាយចូរស្កៃត់(្ករួក) សង្ឃសរពសើរម្តពសចកតីស្កៃត់ររស់ភិកុនី
ខ ជា
រង្រាូនស្រសីទំង្ឡាយ។ ភិកុនី
ខ ព

ោះគរបីភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយនិ យាយយាង្ពនោះ

ថា ររិ ព្តពោកមាចស់ ចូ រពោកកុំនិយាយយាង្ពនោះថា ររិ ព្តពោកមាចស់

ទំង្ឡាយ ពោកទំង្ឡាយចូ រពៅព្ចឡកព្ចឡំ
ពោយព្គហសថចុោះ ពោក
ូ
ទំង្ឡាយកុំពៅម្រកម្ខ្កគានពឡើយ សូមបីភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយដនទ្ ម្ដលមាន

មារយាទ្ដូ ចគាន មានកិតិស
ត រទដូចគាន មានារចិ ញ្ចឹមជ្ី វ ិតដូ ចគាន ជាអនក
ពរៀតពរៀនភិកុនី
ខ សង្ឃ ជាអនករិ ទ្ោំង្ពទសររស់ភិកុនី
ខ រួកផ្ង្គានមានពៅ
កនុង្សង្ឃម្ដរ សង្ឃមិនព
ព

ល

កយយាង្ពនោះ

ល

កយអវីនឹង្ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ោះពទ្ សង្ឃ

ម្តនឹង្ពោកទំង្ឡាយពោយពសចកតីពមើ លង្កយ

ពោយពររព្ជាយ ពោយគាានអំ ណត់ ពោយសមតីរង្គង្គរ ពោយពោក
ទំង្ឡាយ មានកមាលំង្ថយថា ភិ កុនី
ខ ជារង្រាូនស្រសីទំង្ឡាយហនឹង្ឯង្ ជា

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តបថវ បគគ បណហយយ ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ
យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។ យាវតតិ យបញ្ច
សម្នុ ភាសិ យមានា តំ

បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ , បនា បច

បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, អយម្បិ ភិ កា ុនី យាវតតិ យកំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ
សង្ោទិ បសសំ ។
១៤. យា បន ភិ កា ុនី សម្គគ សស សង្ឃសស បភោយ បរកក បម្យយ
បភទនសំ វតត និ កំ វា អធិ ករណំ សមាោយ បគគ យហ តិ បដ្ឋ យយ ោ ភិ កា ុនី
ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា មា អយា សម្គគ សស សង្ឃសស បភោយ បរកក ម្ិ,
បភទនសំ វតត និ កំ វា អធិ ករណំ សមាោយ បគគ យហ អដ្ឋឋសិ សបម្តាយា
សបង្ឃន សម្បគាគ ហិ សបង្ោ សបមាមទមាបនា អវិ វទមាបនា ឯកុ បទទ បោ ផាសុ
វិ ហរតី តិ ។ ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តបថវ បគគ បណហយយ, ោ
ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។
យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ ។
បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, អយម្បិ ភិ កា ុនី យាវតតិ យកំ ធម្ម ំ អាបនាេ
និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
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អនកពៅព្ចឡកព្ចឡំ
(ពោយព្គហសថ) មានមារយាទ្អាព្កក់ មានកិ តិ ស
ត រទ
ូ

អាព្កក់ មានារចិ ញ្ចឹមជ្ី វ ិតអាព្កក់ ជាអនកពរៀតពរៀរភិកុនី
ខ សង្ឃ ជាអនក
រិ ទ្ោំង្ពទសររស់ភិកុនី
ខ រួកផ្ង្គាន ររិ ព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ ពោក
ទំង្ឡាយចូរស្កៃត់ (្ករួ ក) សង្ឃសរពសើរម្តពសចកតីស្កៃត់ ររស់ភិកុនី
ខ
ជារង្រាូនស្រសីទំង្ឡាយ។ ភិកុនី
ខ ព

ោះាលម្ដលភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ ព

យាង្ពនោះ ក៏ពៅម្តព្រាន់ដម្ដល ភិកុនី
ខ ព
សមនុ ភាសនវ ិ្ី ពដើ មបីឲ្យលោះរង្់ នូវវតថុព
ព

ល

ោះគរបីភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូព្ត

ោះដោរដល់គំររ់រីដង្។ ពរើភិកុនី
ខ

ោះ ាលម្ដលភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូព្តសមនុ ភាសនវ ិ្ី ដោរ ដល់គំររ់

រី ដង្ លោះរង្់ វតថុព

ោះោន ារលោះរង្់ ោនពនោះជាារលា ពរើ មិនលោះរង្់

ពទ្ ភិកុនី
ខ ពនោះកតី (ក៏)ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ព្ាោះយាវតតិ យក គួរ
រពណតញពចញ។

១៤. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ រាយាមពដើ មបីរំម្រកសង្ឃម្ដលព្រមពព្រៀង្

គាន ឬព្រាន់ ផ្ង្
គ ពឡើង្នូវអ្ិករណ៍ ម្ដល

ំសង្ឃឲ្យម្រកោក់ គានពហើយ

តាំង្ពៅ, ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិ កុនី
ខ ព
ពោកមាចស់

ោះ យាង្ពនោះថាៈ “ ម្ន

កុំរាយាមរំ ម្រកសង្ឃម្ដលព្រមពព្រៀង្គានពហើយ,

ព្រាន់ ផ្ង្
គ ពឡើង្នូ វអ្ិ ករណ៍ ម្ដល

ទំង្កុំ

ំឲ្យសង្ឃម្រកោក់ គានពហើយតាំង្ពៅ

ពឡើយ ពោកមាចស់ចូរព្រមពព្រៀង្ជាមួ យនឹង្សង្ឃវ ិញពៅ, ពព្

ោះថា សង្ឃ

ព្រមពព្រៀង្គាន រ ីកោយរកគាន មិ នវ ិវាទ្គាន មានឧពទ្ទសជាមួ យគាន ម្តង្ម្ត
ពៅជាសុខសរាយ“ ាលម្ដលភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយនិយាយយាង្ពនោះ ភិកុនី
ខ
ព

ោះពៅម្តព្រាន់ដូព្នោះដម្ដល ព្តូវភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូ្យសមនុ ភាសន-

កមា ោមព្ោមភិកុខនីព
កមាព

ោះអស់កំណត់រីដង្ ពដើមបីឲ្យលោះរង្់ សង្ឃពភទ្

ោះពចញ។ ាលពរើភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូ្យសមនុ ភាសនកមា ោម

ព្ោមព្គរ់រីដង្ពហើយ ភិកុខនីព

ោះលោះរង្់ សង្ឃពភទ្កមាព

ោះពចញ, ារ

លោះរង្់ដូពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ, ពរើរុំលោះរង្់ ពទ្, ភិ កុនី
ខ ពនោះកតី ក៏ព្តូវអារតតិ
សង្ាទ្ិ ពសស ព្ាោះយាវតតិ យក គួ ររពណតញពចញ។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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១៥. តសាបយវ បោ បន ភិ កា ុនិយា ភិ កា ុនិបយា បោនតិ អនុ វតតិ ក្ខ
វគគ វាទិ ក្ខ ឯក្ខ វា បទវ វា តិ បសសោ វា, តា ឯវំ វបទយយុំ មា អយាបយា ឯតំ
ភិ កា ុនឹ កិ ញ្ចិ អវចុ តា ធម្ម វាទិ នី បចោ ភិ កា ុនី, វិ នយវាទិ នី បចោ ភិ កា ុនី,
អមាហកបញ្ច ោ ភិ កា ុនី ឆនទ ញ្ច រុ ចិញ្ច អាោយ បវាហរតិ , ជានាតិ , បនា ភាសតិ ,
អមាហកបម្បតំ ខម្តី តិ , តា ភិ កា ុនិបយា ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សសុ វចនី យា មា
អយាបយា, ឯវំ អវចុ តា , ន បចោ ភិ កា ុនី ធម្ម វាទិ នី , ន បចោ ភិ កា ុនី
វិ នយវាទិ នី , មាយានម្បិ សង្ឃបភបោ រុ ចចិតា , សបម្តាយានំ សបង្ឃន,
សម្បគាគ ហិ សបង្ោ សបមាមទមាបនា អវិ វទមាបនា ឯកុ បទទ បោ ផាសុ
វិ ហរតី តិ ។ ឯវញ្ច តា ភិ កា ុនិបយា ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តបថវ បគគ បណហយយុំ, តា
ភិ កា ុនិបយា ភិ កា ុនីហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។
យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយុំ ។ ឥបចច តំ កុ សល្ំ ។
បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយុំ, ឥមាបិ ភិ កា ុនិបយា យាវតតិ យកំ ធម្ម ំ អាបនាេ
និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
១៦.

ភិ កា ុនី

បបនវ

ទុ ព្វ ចជាតិ ក្ខ

បោតិ

ឧបទទ សបរិ យាបបនេ សុ

សិ ក្ខាបបទសុ ភិ កា ុនីហិ សហធម្មិ កំ វុ ចចមានា អតាតនំ អវចនី យំ កបរាតិ មា ម្ំ
អយាបយា កិ ញ្ចិ អវចុ តា កល្ាណំ វា ោបកំ វា, អហម្ោយាបយា, ន កិ ញ្ចិ
វក្ខាម្ិ កល្ាណំ វា ោបកំ វា, វិ រម្ោយាបយា, ម្ម្ វចនាយាតិ , ោ ភិ កា ុនី

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ព

១៥. ភិកុខនី ទំង្ឡាយ ជាអនកព្រព្រឹតតតាមភិ កុនី
ខ ម្ដលរំ ម្រកសង្ឃ

ោះឯង្ ពហើយជាអនកព

លព្រាន់រួក, ពទោះមួ យរូរកតី រី ររូរកតី រី ររ
ូ កតី,

ភិ កុនី
ខ ទំង្ព

ោះព

លោម (ភិកុខនី ទំង្ឡាយម្ដលជាអនកររ ិសុទ្ធ) យាង្

ពឡើយ, (ពព្

ោះភិ កុនី
ខ ពនោះ ជាអនកព

ពនោះថាៈ “ សូមពោកមាចស់ទំង្ឡាយ កុំ ព
ព
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ល

កយអវីៗ នឹង្ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

លព្តូវតាម្ម៌ផ្ង្, ភិកុនី
ខ ពនោះ ជាអនក

លព្តូវតាមវ ិន័ យផ្ង្, មាង្ពទ្ៀតភិកុនី
ខ ពនោះាន់យកពសចកតីពរញចិតត

និ ង្ពសចកតីគារ់ចិតរត រស់រួកពយើង្ ពទ្ើរព
ចិ តតជាពដើមររស់រួកពយើង្ ពទ្ើរព

ល, ពោកដឹង្ពសចកតីពរញ

ល, អំ ពរើ ពនោះ ក៏ គារ់ ចិតតដល់ពយើង្ទំង្

ឡាយ។ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ ព្តូវនិ យាយនឹ ង្រួ កភិកុខនីទំង្ព
“ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ កុំព
ម្មនជាអនកព

លយាង្ហនឹង្ពឡើយ, (ពព្

លព្តូវតាម្ម៌ពទ្,

ភិ កុនី
ខ ពនោះ

ោះយាង្ពនោះថា

ោះ)ភិកុនី
ខ ពនោះ មិ ន

មិ នម្មនជាអនកព

លព្តូវ

តាមវ ិន័ យពទ្ ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ កុំ គារ់ ចិតតនឹង្សង្ឃពភទ្ពឡើយ, ចិតត
ររស់ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ ចូ រព្រមពព្រៀង្ជាមួ យនឹង្សង្ឃវ ិញពៅ ពព្

ោះ

ថា សង្ឃព្រមពព្រៀង្គាន រ ីកោយរកគាន មិនវ ិវាទ្គាន មានឧពទ្ទសជាមួ យគាន

ម្តង្ម្តពៅជាសុខសរាយ“ ាលម្ដលភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយនិ យាយយាង្ពនោះ
ភិ កុនី
ខ ទំង្ព

ោះ ពៅម្តព្រាន់ដូព្នោះដម្ដល, ព្តូវភិកុខនី ទំង្ឡាយសូ្យ

សមនុ ភាសនកមា ោមព្ោមភិកុខនី ទំង្ព
លោះរង្់អំពរើ ព

ោះអស់កំណត់ រីដង្ ពដើមបីឲ្យ

ោះពចញ។ ាលពរើ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយសូ្យសមនុ ភាសនកមា

ោមព្ោមព្គរ់រីដង្ពហើយ ភិ កុនី
ខ ទំង្ព

ោះលោះរង្់ អំពរើ ព

ោះពចញ ារលោះ

រង្់ ោនដូពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ, ពរើរុំលោះរង្់ ពទ្, ភិកុនី
ខ ពនោះកតី ក៏ ព្តូវអារតតិ
សង្ាទ្ិ ពសស ព្ាោះយាវតតិ យក គួ ររពណតញពចញ។

១៦. ពរើ ភិកុខនីមានភារជាអនកម្ដលពគរិ ោកសតីថា, ាលពរើ ភិកុនី
ខ

ទំង្ឡាយព

លព្រពៅតាម្ម៌ កនុង្សិាខរទ្ទំង្ឡាយម្ដលោរ់ចូលកនុង្

ឧពទ្ទស (ោតិពមាកខ), ក៏ ព្វើខួនឲ្យពគព្រពៅផ្ង្រុ
ល
ំ ោន ពោយ
ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ កុំនិយាយ

កយថា “សូម

កយអវីៗ ពទោះលាកី ត អាព្កក់កី ត នឹង្ ខ្ំុ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា មាយា អតាតនំ អវចនី យំ អក្ខសិ , វចនី យបម្វ,
អយា, អតាតនំ កបរាតុ , អយាបិ ភិ កា ុនិបយា វទតុ សហធបម្ម ន, ភិ កា ុនិបយាបិ
អយយំ វកា នតិ សហធបម្ម ន, ឯវំ សំ វឌ្ា ហិ តសស ភគវបតា បរិ ោ យទិ ទំ
អញ្ា ម្ញ្ា វចបនន អញ្ា ម្ញ្ា វុដ្ឋឋបបននាតិ ។ ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ
វុ ចចមានា

តបថវ

បគគ បណហយយ,

ោ

ភិ កា ុនី

ភិ កា ុនីហិ

យាវតតិ យំ

សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។ យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា
តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ ។ បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, អយម្បិ
ភិ កា ុនី យាវតតិ យកំ ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។
១៧. ភិ កា ុនី បបនវ អញ្ា តរំ គាម្ំ វា និ គម្ំ វា ឧបនិ សាយ វិ ហរតិ
កុ ល្ទូ សិ ក្ខ ោបសមាច្ចរា, តសា បោ ោបក្ខ សមាច្ចរា ទិ សសនតិ បចវ
សុ យយនតិ ច, កុ លានិ ច តាយ ទុ ដ្ឋឋនិ ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច ។ ោ ភិ កា ុនី
ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា អយា បោ កុ ល្ទូ សិ ក្ខ ោបសមាច្ចរា អយាយ
បោ ោបក្ខ សមាច្ចរា ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, កុ លានិ ច្ចយាយ, ទុ ដ្ឋឋនិ
ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, បកក ម្តាយា ឥម្មាហ អាវាោ, អល្បនត ឥធ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ពឡើយ, ចំម្ណកខ្ំុ ក៏មិនព

ល
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កយអវីៗ ពទោះលាកី ត អាព្កក់កី ត នឹ ង្ពោក

មាចស់ទំង្ឡាយម្ដរ, សូមពោកមាចស់ទំង្ឡាយ ម្លង្និ យាយ ព្រពៅខ្ំុ
ពៅ“។ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ ព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិ កុនី
ខ ព

ោះយាង្ពនោះថា “ពោក

មាចស់ កុំ ព្វើខួនឲ្យពគព្រពៅរុ
ល
ំ ោន(ដូពចនោះ)ពឡើយ, ពោកមាចស់ ចូ រព្វើខួនឲ្យ
ល
ពគសតីព្រពៅោនផ្ង្, ចំ ម្ណកពោកមាចស់ ចូរនិ យាយសតី (ពៅរក) ភិកុនី
ខ

ទំង្ឡាយ តាមសហ្ម៌ គឺ រុទ្ធរបញ្ញ តិពត ៅ, ទំង្រួ កភិ កុនី
ខ ក៏នឹង្និ យាយ
សតីមករកពោកមាចស់ តាមសហ្ម៌ ម្ដរ, ពព្
ព្រោះភាគព

ោះថា ររ ិស័ទ្ររស់ព្រោះមាន-

ោះ ម្តង្ចពព្មើ នពឡើង្ពោយអាារៈយាង្ពនោះ, គឺពោយ

ព្រពយាជ្ន៍ ដល់គាននឹ ង្គាន

និង្ពោយារញា
ំ គាននឹ ង្គាន
ុ ង្

កយជា

ឲ្យពចញ្ក

អារតតិ”។ ាលម្ដលភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយនិយាយយាង្ពនោះពហើយ ភិកុនី
ខ ព
ពៅម្តព្រាន់ ដូពចនោះដម្ដល
ោមព្ោមភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវភិកុខនី ទំង្ឡាយសូ្យសមនុ ភាសនកមា

ោះអស់កំណត់រីដង្ ពដើ មបីឲ្យលោះរង្់អំពរើ ព

ោះពចញ។

ាលពរើ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូ្យសមនុ ភាសនកមា ោមព្ោមព្គរ់រីដង្
ពហើយ ភិកុនី
ខ ព

ោះលោះរង្់អំពរើ ព

ោះពចញ, ារលោះរង្់ ោនដូ ពចនោះនុ ោះ ជា

ារព្រនរ, ពរើរុំលោះរង្់ ពទ្, ភិ កុនី
ខ ពនោះកតី ក៏ ព្តូវអារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ព្ាោះ
យាវតតិ យក គួ ររពណតញពចញ។

១៧. ភិ កុនី
ខ ចូលពៅពៅអាស្រស័យនឹ ង្ស្រសុកណ្ណមួ យ ឬនិ គមណ្ណ

មួ យ ជាអនកព្ទ្ុសព្ត តកូ ល មានារព្រព្រឹតតអាព្កក់។ ារព្រព្រឹ តតអាព្កក់
ររស់ភិកុនី
ខ ព

ោះឯង្ ព្ោកដជាពគព

ឡាយ ម្ដលភិកុនី
ខ ព

ើញផ្ង្ ពគឮផ្ង្, ទំង្ព្តកូ លទំង្

ោះព្ទ្ុសពត ហើយ ក៏ ព្ោកដជាពគព

ម្ដរ។ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិកុខនី ព

ើញផ្ង្ ពគឮផ្ង្

ោះយាង្ពនោះថាៈ “ ពោក

មាចស់ជាអនកព្ទ្ុសព្ត តកូ ល ជាអនកមានារព្រព្រឹ តតអាព្កក់រិត, ារព្រព្រឹតត
អាព្កក់ររស់ពោកមាចស់ ព្ោកដជាពគព

ើញផ្ង្ ពគឮផ្ង្, ទំង្ព្តកូ ល

ទំង្ឡាយ ម្ដលពោកមាចស់ព្ទ្ុសពត ហើយ ក៏ព្ោកដជាពគព

ើញផ្ង្ ពគឮ

ផ្ង្ម្ដរ, ពោកមាចស់ ចូ រពចញ្កអាវាសពនោះពៅ! ពោករុំគួរនឹ ង្ពៅ

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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វាបសនាតិ ។ ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តា ភិ កា ុនិបយា ឯវំ វបទយយ
ឆនទ គាម្ិ និបយា

ច

ភិ កា ុនិបយា,

បោសគាម្ិ និបយា

ច

ភិ កា ុនិបយា,

បមាហគាម្ិ និបយា ច ភិ កា ុនិបយា, ភយគាម្ិ និបយា ច ភិ កា ុនិបយា, តាទិ សិ ក្ខយ
អាបតតិ យា ឯកចច ំ បព្វវបជ្នតិ ឯកចច ំ ន បព្វវបជ្នតី តិ ។ ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ
ឯវម្សស វចនី យា មា អយា ឯវំ អវច, ន ច ភិ កា ុនិបយា ឆនទ គាម្ិ និបយា, ន
ច ភិ កា ុនិបយា បោសគាម្ិ និបយា , ន ច ភិ កា ុនិបយា បមាហគាម្ិ និបយា, ន ច
ភិ កា ុនិបយា ភយគាម្ិ និបយា, អយា បោ កុ ល្ទូ សិ ក្ខ ោបសមាច្ចរា,
អយាយ បោ ោបក្ខ សមាច្ចរា ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, កុ លានិ
ច្ចយាយ ទុ ដ្ឋឋនិ ទិ សសនតិ បចវ សុ យយនតិ ច, បកក ម្តាយា, ឥម្មាហ អាវាោ
អល្បនត ឥធ វាបសនាតិ ។ ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តបថវ
បគគ បណហយយ, ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស
បដ្ិ និសសគាគយ ។ យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ,
ឥបចច តំ កុ សល្ំ ។ បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, អយម្បិ ភិ កា ុនី យាវតតិ យកំ
ធម្ម ំ អាបនាេ និ សារណីយំ សង្ោទិ បសសំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

63

កនុង្ទ្ី ពនោះពទ្។ ាលម្ដលភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយនិ យាយយាង្ពនោះ ភិកុនី
ខ ព
ព្តឡរ់ ជាថាឲ្យភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ោះ យាង្ពនោះវ ិញថាៈ ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ

សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីស្រសឡាញ់ផ្ង្,
ពសចកតីសរ
ា ់ផ្ង្,

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ

ោះ

ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយសុទ្ធម្តលុោះកនុង្

សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីលង្
ៃ ់ ពលលផ្ង្,

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ សុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីខាលចផ្ង្, ពព្

ោះភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ

រពណតញភិ កុនី
ខ រួកខលោះ មិ នរពណតញភិ កុនី
ខ រួកខលោះ ពោយអារតតិដូចម្តគាន។
ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តឡរ់ ជាថាឲ្យភិកុខនី ទំង្ឡាយព

ោះយាង្ពនោះវ ិញថា “ភិកុនី
ខ

ទំង្ឡាយ សុទ្ម្ធ តលុោះកនុង្ពសចកតីស្រសឡាញ់ផ្ង្, ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយសុទ្ធម្ត
លុោះកនុង្ពសចកតីសរ
ា ់ផ្ង្, ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយសុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីលង្
ៃ ់ ពលល
ផ្ង្,

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយសុទ្ធម្តលុោះកនុង្ពសចកតីខាលចផ្ង្,

ពព្

ោះភិ កុនី
ខ ទំង្

ឡាយ រពណតញភិ កុនី
ខ រួកខលោះ មិនរពណតញភិ កុនី
ខ រួកខលោះ ពោយអារតតិដូច
ម្តគាន”។ ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ ព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិ កុនី
ខ ព

ោះយាង្ពនោះថា “ពោក

មាចស់កុំនិយាយយាង្ពនោះពឡើយ, ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយមិនម្មនលុោះកនុង្ពសចកតី
ស្រសឡាញ់ពទ្, ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយមិ នម្មនលុោះកនុង្ពសចកតីសរ
ា ់ ពទ្, ភិកុនី
ខ ទំង្
ឡាយ មិនម្មនលុោះកនុង្ពសចកតីលង្
ៃ ់ ពលលពទ្, ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយមិនម្មនលុោះ
កនុង្ពសចកតីខាលចពទ្ ពោកមាចស់ជាអនកព្ទ្ុសព្ត តកូ ល ជាអនកមានារព្រព្រឹ តត
អាព្កក់រិត, ារព្រព្រឹតតអាព្កក់ររស់ពោកមាចស់ ព្ោកដជាពគព

ើញផ្ង្

ពគឮផ្ង្, ទំង្ព្តកូ លទំង្ឡាយ ម្ដលពោកមាចស់ព្ទ្ុសពត ហើយ ក៏ ព្ោកដ
ជាពគព

ើញផ្ង្ ពគឮផ្ង្ម្ដរ, ពោកមាចស់ ចូរពចញ្កអាវាសពនោះពៅ!

ពោករុំ គួរនឹ ង្ពៅកនុង្ទ្ី ពនោះពទ្”។ ាលម្ដលភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ និ យាយ
យាង្ពនោះ ភិកុនី
ខ ព

ោះពៅម្តព្រាន់ដូព្នោះដម្ដល, ព្តូវភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ

សូ្យសមនុ ភាសនកមាោម ព្ោមភិកុនី
ខ ព
លោះរង្់អំពរើ អាព្កក់ ព

ោះ អស់កំណត់ រីដង្ ពដើមបីឲ្យ

ោះពចញ។ ាលពរើភិកុខនី ទំង្ឡាយ សូ្យសមនុ ភា

សនកមាោមព្ោមព្គរ់រីដង្ពហើយ

ភិកុនី
ខ ព

ោះលោះរង្់អំពរើ ព

ោះពចញ
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ

ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អយាបយា សតត រស សង្ោទិ បសោ ធមាម នវ បឋមាបតតិ ក្ខ
អដ្ឋ យាវតតិ យក្ខ, បយសំ ភិ កា ុនី អញ្ា តរំ វា អញ្ា តរំ វា អាបជ្ជ តិ, តាយ
ភិ កា ុនិយា ឧភបតាសបង្ឃ បកា មានតត ំ ចរិ តព្វ ំ ។ ចិ ណណមានតាត ភិ កា ុនី យតា
សិ យា វី សតិ គបណា ភិ កា ុនីសបង្ោ, តតា ោ ភិ កា ុនី អបព្ោ តព្វវ ។ ឯក្ខយបិ បច
ឩបនា វី សតិ គបណា ភិ កា ុនិសបង្ោ តំ ភិ កា ុនឹ អបព្ោ យយ, ោ ច ភិ កា ុនី អនព្ោិ តា,
តា ច ភិ កា ុនិបយា គារយាហ, អយំ តតា ោម្ី ចិ ។
តតាាយាបយា បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយាបយា ។ តោម តុ ណហី ។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។

ស្ង្ឃាទ្មិ ស្ស្ុ មទ្េមោ នដ្
ិ មឋិ ោ
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ារលោះរង្់ ោនដូ ពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ, ពរើ រុំលោះរង្់ពទ្, ភិ កុនី
ខ ពនោះកតី ក៏ព្តូវ
អារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ព្ាោះយាវតតិ យក គួ ររពណតញពចញ។

ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ អារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ទំង្១៧ ខ្ំុ

សម្មតង្ពឡើង្ពហើយ, អារតតិ ៩ ព្ាោះរឋមារតតិា (គឺ ព្តូវអារតតិកុង្ពវោ
ន
ព្វើឲ្យកនលង្រញ្ញតិ ជា
ត ដំ រូង្), អារតតិ ៨ ព្ាោះយាវតតិ យា (គឺ ព្តូវអារតតិ
កនុង្ពវោម្ដលសង្ឃសូ្យព្រាសោមព្គរ់ រីដង្ពហើយ
លោះរង្់អំពរើអាព្កក់ ព

ក៏ ពៅម្តរុំ ព្រម

ោះពចញ), រណ្ណ
ត អារតតិទំង្១៧ពនោះ, ភិកុនី
ខ អង្គណ្ណ

ព្តូវអារតតិណ្ណៗ ភិកុនី
ខ អង្គព

ោះ ព្តូវព្រព្រឹតតរកខមានតតកុង្ឧភពតាសង្ឃ។
ន

ភិ កុនី
ខ ម្ដលព្រព្រឹ តតមានតតពហើយ ពរើភិកុនី
ខ សង្ឃ រួ ក២០រូរ មានកនុង្ទ្ីណ្ណ,
ភិ កុនី
ខ សង្ឃព្តូវឲ្យអ ា នកមាចំព

ោះ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ កនុង្ទ្ី ព

ោះ។ ពរើភិកុនី
ខ សង្ឃ

រួ ក ២០ រូរ ខវោះសូមបីម្តភិកុនី
ខ មួយរូរឲ្យអ ា នកមាដល់ភិកុនី
ខ ព
ព

ោះ, ភិ កុនី
ខ

ោះ ព្ាោះថា ភិកុខនី សង្ឃមិ នឲ្យអ ា នកមាផ្ង្, ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ោះ

ព្ាោះថា ព្តូវព្រោះដ៏ មានព្រោះភាគតិ ោះពដៀលផ្ង្។ ពនោះជាស្កមីចិកមាកុង្
ន
ពរឿង្ព

ោះ។

ខ្ំុសូមសួរពោកមាចស់ទំង្ឡាយ

កនុង្អារតតិទំង្ព

ោះ,

ពោក

ទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ផ្ង្ ពោក
ទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ផ្ង្, ពោក
ទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ?
ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ
ពហតុ ព

ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយកនុង្អារតតិទំង្ពនោះ,

ោះ ពទ្ើរពោកមាចស់ទំង្ឡាយពសៃៀម។ ខ្ំុសូម្ំទ្ុកនូវពរឿង្ពនោះ

ពោយអាារពសៃៀមពៅយាង្ពនោះ។

ចប់ សង្ឃាទិទ្សសុ ទ្ទេស
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និសសគ្ាិយា បាច្ិតតិយា
ឥបម្ បោ បនាយាបយា តឹ ស និ សសគគិ យា ោចិ តតិ យា ធមាម ឧបទទ សំ
អាគចា នតិ ។
១. យា បន ភិ កា ុនី បតត សនេិ ចយំ កបរយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២. យា បន ភិ កា ុនី អក្ខល្ចី វរំ ក្ខល្ចី វរនតិ អធិ ដ្ឋហិតាវ ភាជាបបយយ,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៣. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា សទធឹ ចី វរំ បរិ វបដ្ដ តាវ ោ បច្ចា ឯវំ វបទយយ
ហនទ បយយ តុ យហ ំ ចី វរំ, អាហរ បម្តំ ចី វរំ, យំ តុ យហ ំ តុ យហ បម្បវតំ , យំ ម្យហ ំ
ម្យហ បម្បវតំ , អាហរ បម្តំ ចី វរំ, សកំ បច្ចចហរាតិ

អចាិ បនទ យយ វា

អចាិ នាទបបយយ វា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៤. យា បន ភិ កា ុនី អញ្ា ំ វិ ញ្ញាបបតាវ អញ្ា ំ វិ ញ្ញាបបយយ, និ សសគគិ យំ
ោចិ តតិ យំ ។
៥. យា បន ភិ កា ុនី អញ្ា ំ បចតាបបតាវ អញ្ា ំ បចតាបបយយ, និ សសគគិ យំ
ោចិ តតិ យំ ។
៦. យា បន ភិ កា ុនី អញ្ា ទតាិ បកន បរិ ក្ខាបរន អញ្ា ុទទិសិ បកន សង្ឃិបកន
អញ្ា ំ បចតាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៧. យា បន ភិ កា ុនី អញ្ា ទតាិ បកន បរិ ក្ខាបរន អញ្ា ុទទិសិ បកន សង្ឃិបកន
សញ្ញាចិ បកន អញ្ា ំ បចតាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
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ៃិសសគគិយ ោច្ិតតិយ
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ អារតតិទំង្ឡាយ ព្ាោះនិ សសគគិយ
ោចិ តិ យ
ត មានចំនួន ៣០ ពនោះឯង្ ម្តង្មកាន់ឧពទ្ទស។
១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ព្វើពសចកតីសនសំោព្ត ភិ កុនី
ខ ព

ោះព្តូវនិ សសគគិយ

ោចិ តិ យ
ត ។

២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ អ្ិោឋនអាលចី វរឲ្យជាាលចី វរពហើយពព្រើ

គានឲ្យម្ចក ភិកុនី
ខ ព
ព

ោះ ព្តូវនិ សសគគិយោចិតិ យ
ត ។

៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ រតូរចី វរនឹង្ភិ កុនី
ខ ផ្ង្គាន ពហើយភិកុនី
ខ ព

លយាង្ពនោះកនុង្ាលជាខាង្ពព្ាយថា ររិ ព្តពោកមាចស់ ពណើ ា យចុ ោះ

ពោកចូ រយកចីវរររស់ពោកពៅវ ិញចុ ោះ
ចី វរណ្ណររស់ពោក ចី វរព
ព

ោះ ព្តឡរ់

ពោកចូ រឲ្យចីវរព

ោះមកខ្ំុវ ិញ

ោះជាររស់ពោកដម្ដល ចី វរណ្ណររស់ខំុ្ ចីវរ

ោះជាររស់ខំុដ
្ ម្ដលវ ិញ ពោកចូរឲ្យចី វរព

ោះមកខ្ំុ ពោកចូ រ

ំយក

ចី វរររស់ពោកពៅវ ិញចុ ោះ (ពហើយ) ដពណើ ែ មយកឯង្កតី ពព្រើពគឲ្យដពណើ ែ ម
យកកតី ព្តូវនិ សសគគិយោចិតិ យ
ត ។
ព

៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ សុំររស់ដនទ្ ពហើយសុំររស់ឯពទ្ៀតវ ិញ ភិ កុនី
ខ

ោះ ព្តូវនិ សសគគិយោចិ តិយ
ត ។

៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យពគទ្ិ ញររស់ដនទ្ពហើយ ព្តឡរ់ ឲ្យពគទ្ិ ញ

ររស់ឯពទ្ៀតវ ិញ ព្តូវនិ សសគគិយោចិតិ យ
ត ។
៦.

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ឲ្យពគទ្ិ ញររស់ដនទ្

ពោយររ ិាខរម្ដល

ទយកព្រពគនពដើ មបីព្រពយាជ្ន៍វតថុដនទ្ ពគឧទ្ទិសពដើ មបីវតថុដនទ្ ជាររស់
សង្ឃ ព្តូវនិ សសគគិយោចិតិយ
ត ។

៧. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យពគទ្ិ ញវតថុដនទ្ ពោយររ ិាខរម្ដលទយក

ឲ្យពដើ មបីព្រពយាជ្ន៍វតថុដនទ្

ឲ្យចំ ព

ោះវតថុដនទ្ជាររស់សង្ឃ

ម្ដលសូមពោយខលួនឯង្ ព្តូវនិ សសគគិយោចិ តិ យ
ត ។

ពោយវតថុ
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៨. យា បន ភិ កា ុនី អញ្ា ទតាិ បកន បរិ ក្ខាបរន អញ្ា ុទទិសិ បកន ម្ោជ្និ បក
ន អញ្ា ំ បចតាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
៩. យា បន ភិ កា ុនី អញ្ា ទតាិ បកន បរិ ក្ខាបរន អញ្ា ុទទិសិ បកន ម្ោជ្និ បក
ន សញ្ញាចិ បកន អញ្ា ំ បចតាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១០. យា បន ភិ កា ុនី អញ្ា ទតាិ បកន បរិ ក្ខាបរន អញ្ា ុទទិសិ បកន បុ គគល្ិបកន
សញ្ញាចិ បកន អញ្ា ំ បចតាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
បតត វទ្គ
ោ បឋទ្ោ

១១.

គរុ ោបុ រណំ បន

ភិ កា ុនិយា

បចតាបបនតិ យា

ចតុ កក ំសបរម្ំ

បចតាបបតព្វ ំ។ តបតា បច ឧតត រឹ បចតាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។7
១២. ល្ហុ ោបុ រណំ(*) បន ភិ កា ុនិយា បចតាបបនតិ យា អឌ្ឍបតយយកំសបរម្ំ បចតាបបតព្វ ំ។ តបតា បច ឧតត រឹ បចតាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៣. និ ដ្ឋិតចី វរសមឹ ភិ កា ុនិយា ឧព្ោ តសមឹ កឋិ បន ទោហបរម្ំ អតិ បរកចី វរំ ធាបរតព្វ ំ ។ តំ អតិ ក្ខកបម្នតិ យា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៤. និ ដ្ឋិតចី វរសមឹ ភិ កា ុនិយា ឧព្ោ តសមឹ កឋិ បន ឯករតត ម្បិ បច ភិ កា ុនី
តិ ចី វបរន វិ បបវបសយយ, អញ្ា ត្ត ភិ កា ុនីសម្ម តិ យា និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៥. និ ដ្ឋិតចី វរសមឹ
អក្ខល្ចី វរំ

7

ភិ កា ុនិយា ឧព្ោ តសមឹ

ឧបបបជ្ជ យយ,

អាកង្ាមានាយ

ឱ.រ. គ្រុបាវ ុរណំ, ឧតតរិ ។ (*) លហុ បាវ ុរណំ

កឋិ បន ភិ កា ុនិយា បបនវ
ភិ កា ុនិយា

បដ្ិ គគបហតព្វ ,ំ
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៨. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យពគទ្ិ ញវតថុដនទ្ ពោយររ ិាខរម្ដលពគឲ្យ

ពដើមបីព្រពយាជ្ន៍ វតថុដនទ្ ឲ្យចំ ព
និ សសគគិយោចិតិ យ
ត ។

ោះវតថុដនទ្ជាររស់គណៈ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវ

៩. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យពគទ្ិ ញវតថុដនទ្ ពោយររ ិាខរម្ដលពគឲ្យ

ពដើមបីព្រពយាជ្ន៍ វតថុដនទ្ ពគឲ្យចំ ព

វតថុម្ដលសូមពោយខលួនឯង្ ភិ កុនី
ខ ព

ោះវតថុដនទ្ជាររស់គណៈ

និង្ពោយ

ោះ ព្តូវនិ សសគគិយោចិ តិ យ
ត ។

១០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យពគទ្ិ ញវតថុដនទ្ ពោយររ ិាខរម្ដលពគឲ្យ

ពដើមបីព្រពយាជ្ន៍ វតថុដនទ្ ពគឲ្យចំ ព
ម្ដលសូមពោយខលួនឯង្ ភិកុនី
ខ ព

ោះវតថុដនទ្ជាររស់រុគគល និ ង្ពោយវតថុ

ោះ ព្តូវនិ សសគគិយោចិ តិ យ
ត ។

រតតវគគទ្ីមួយ (ចរ់)

១១. ភិ កុនី
ខ ាល្ត់ ម្ចង្សំរត់ ដណែរ់ម្ដលមានស្កច់ ព្ាស់ ព្តូវ

្ត់ ម្ចង្ោនម្តសំរត់ ម្ដលមានតនមលរួនកោរណៈរួ នដង្ ជាយាង្
ពព្ចើន

ពរើ ្ត់ ម្ចង្សំរត់ម្ដលមានតនមលហួសរីព

ោះពៅ

ព្តូវនិ សសគគិយ

ោចិ តិ យ
ត ។
១២. ភិ កុនី
ខ ាល្ត់ម្ចង្សំរត់ដណែរ់ ម្ដលមានស្កច់ ពសតើង្ ព្តូវ

្ត់ ម្ចង្ោនម្តសំរត់ ម្ដលមានតនមល ព្តឹមរួនកោរណៈរីដង្ពោយកនលោះ
ពរើ ្ត់ម្ចង្ឲ្យពលើសរី កំណត់ ព

ោះពៅ ព្តូវនិ សសគគិយោចិ តិតយ។

១៣. ាលពរើចីវរសពព្មចពហើយ កឋិនពោោះពហើយ, ភិ កុនី
ខ ព្តូវទ្ុ ក

ោក់អតិ ពរកចី វរ យាង្យូររំ ផ្ុតោនព្តឹម ១០ នថៃ (ពរើទ្ុក) ឲ្យកនលង្ហួសរី
ព

ោះពៅ, ចី វរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុនី
ខ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៤. ាលពរើ ចីវរសពព្មចពហើយ កឋិនពោោះពហើយ, ពរើភិកុនី
ខ ពៅ

ព្ោស្កនព្តចី វរ សូមបីម្តមួ យយរ់ , ពវៀរម្លង្ម្តភិកុខនីម្ដលោនអវ ិរបវាសសមាតិអំរីសង្ឃ, ចី វរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុខនីព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៥. ាលពរើ ចីវរសពព្មចពហើយ កឋិនពោោះពហើយ, ពរើ អាលចី វរ
ពកើតពឡើង្ដល់ភិកុនី
ខ , ាលពរើ ភិកុនី
ខ មានពសចកតីព្តូវារ ក៏គរបីទ្ទ្ួ លចុ ោះ,
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បដ្ិ គគបហតាវ ខិបបបម្វ ក្ខបរតព្វ ,ំ បនា ចសស ោរិ បូរិ, មាសបរម្ំ តាយ
ភិ កា ុនិយា តំ ចី វរំ និ កាិបិតព្វ ំ ឩនសស ោរិ បូរិយា សតិ យា បច្ចចោយ។ តបតា
បច ឧតត រឹ និ កាិបបយយ សតិ យាបិ បច្ចចោយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៦. យា បន ភិ កា ុនី អញ្ញាតកំ គហបតឹ វា គហបតានឹ វា ចី វរំ
វិ ញ្ញាបបយយ អញ្ា ត្ត សម្យា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា
អចាិ នេ ចីវរា វា បោតិ ភិ កា ុនី, នដ្ឋ ចីវរា វា, អយំ តតា សម្បយា ។
១៧. តបញ្ច អញ្ញាតបក្ខ គហបតិ វា គហបតានី វា ព្ហូ ហិ ចី វបរហិ
អភិ ហដ្ឋ ំ ុ បវាបរយយ, សនត រុតតរបរម្ំ តាយ ភិ កា ុនិយា តបតា ចី វរំ ោទិ តព្វ ំ ។
តបតា បច ឧតត រឹ ោទិ បយយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៨. ភិ កា ុនឹ បបនវ ឧទទិ សស អញ្ញាតកសស គហបតិ សស វា គហបតានិ យា
វា ចី វរបចតាបនំ ឧបកា ដ្ំ បោតិ ឥម្ិ នា ចី វរបចតាបបនន ចី វរំ បចតាបបតាវ
ឥតា នាេម្ំ ភិ កា ុនឹ ចី វបរន អច្ចាបទសាម្ី តិ ។ តត្ត បចោ ភិ កា ុនី បុ បព្វ
អបបវារិ តា ឧបសង្កម្ិតាវ ចី វបរ វិ កបបំ អាបបជ្ជ យយ ោធុ វត ម្ំ អាយោម
ឥម្ិ នា ចី វរបចតាបបនន ឯវរូ បំ វា ឯវរូ បំ វា ចី វរំ បចតាបបតាវ អច្ចាបទហី តិ
កល្ាណកម្យតំ ឧោោយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
១៩. ភិ កា ុនឹ បបនវ ឧទទិ សស ឧភិ នេ ំ អញ្ញាតក្ខនំ គហបតី នំ វា គហបតានី នំ
វា បបចច កចី វរបចតាបនានិ ឧបកា ដ្ឋនិ បោនតិ ឥបម្ហិ ម្យំ បបចច កចី វរបចតាបបនហិ

បបចច កចី វរានិ

បចតាបបតាវ

ឥតា នាេម្ំ

ភិ កា ុនឹ

ចី វបរហិ
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លុោះទ្ទ្ួ លរួចពហើយ ព្តូវរពវៀសរនវព្វើឲ្យឆារ់ , ពរើ សំរត់ ព
ព្គរ់ ព្គាន់ពទ្, ភិកុនី
ខ ព

ោះព្តូវទ្ុ កសំរត់ព

ោះ យាង្យូររំផ្ុតោនព្តឹ ម១ម្ខ

ពរើ មានរំ ណង្ថា នឹង្រកសំរត់ មករំ ពរញចីវរខវោះព
មួ យម្ខព

ោះពៅ,

ោះពៅខវោះ ព្វើមិន

ោះ, ពរើទ្ុកឲ្យពលើសរី

ពរើទ្ុកជាមានរំ ណង្តពៅពទ្ៀតក៏ ពោយ,

ជានិ សសគគិយ ភិកុខនីព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៦. ភិកុខនីណ្ណមួ យ សូមចី វរចំ ព

ចីវរព

ោះ

ោះគហរតី កី ត គហរតានីកី ត មិន

ម្មនជាញាតិ, ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័ យ, ចី វរព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុនី
ខ ព

ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ពនោះជាសម័ យកនុង្សិាខរទ្ព

ោះ

ោះ គឺ ភិកុនី
ខ មានចី វរម្ដល

ព្រដពណើ ត មយកពៅ ឬមានចីវរខូច, ពនោះជាសម័ យកនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

១៧. ពរើគហរតីកី ត គហរតានីកី ត មិ នម្មនជាញាតិ ពគរវារណ្ណ

ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ពដើមបី

ំយកចីវរជាពព្ចើ នមកព្រពគន, ភិកុនី
ខ ព

ោះព្តូវពព្តកអរ

ម្តនឹ ង្ចី វរម្ដលមានកំណត់ យាង្ពព្ចើ នរំផ្ុត

ោនព្តឹ មអនតរវាសក

ឧតតោសង្គរុ ពណ្ណាោះ

ោះ,

កំ ណត់ព

អំរីចីវរម្ដលពគ

ោះពៅ, ចីវរព

ំមកព

ោះជានិ សសគគិយ ភិកុខនីព

និ ង្

ពរើ ពព្តកអរពលើសអំរី

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៨. ពរើ មានគហរតី កី ត គហរតានីកី ត មិនម្មនជាញាតិ ពគរព្មុង្
តនមលសព្មារ់ទ្ិញចីវរចំ ព

ោះភិ កុនី
ខ ថាៈ

“ខ្ំុនឹង្ទ្ិ ញចី វរពោយតនមលចីវរពនោះ

ពហើយ នឹ ង្ឲ្យភិកុខនីព្ាោះពនោះ ពសលៀកដណតរ់ចីវរ “។ ពរើ ភិកុនី
ខ ម្ដលពគមិ ន
ោនរវារណ្ណជាមុនព

ោះ

ចូ លពៅកនុង្ទ្ី ព

ោះពហើយ

កំ ណត់ ចីវរពោយ

កយថាៈ “ លាពហើយអនកមានអាយុ! អនកចូ រទ្ិ ញចីវរមានម្ររយាង្ពនោះៗ
ពោយតនមលចីវរពនោះពហើយ

ចូ រឲ្យមកអាតាាពសលៀកដណតរ់ចុោះ“,

អាស្រស័យពសចកតីចង្់ ោននូវចី វរលា, ចី វរព
អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុខនី ព

ពព្

ោះ

ោះ ព្តូវ

១៩. ពរើ មានតនមលចីវរពផ្សង្គាន ម្ដលគហរតី កី ត គហរតានីកី ត រីរ
ក់ មិនម្មនជាញាតិ ពគឧទ្ទិសចំ ព

ោះភិ កុនី
ខ មួយរូរពហើយ តមាល់ទ្ុក ថាៈ

“ពយើង្នឹង្ទ្ិ ញចី វរពផ្សង្គាន ពោយតនមលចីវរពផ្សង្គានទំង្ពនោះពហើយ នឹង្ឲ្យ
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ

អច្ចាបទសាមាតិ ។ តត្ត បចោ ភិ កា ូនី បុ បព្វ អបបវារិ តា ឧបសង្កម្ិតាវ
ចី វបរ វិ កបបំ អាបជ្ជ យយ ោធុ វត ម្ំ អាយសម បនាត ឥបម្ហិ បបចច កចី វរបចតាបបនហិ ឯវរូ បំ វា ឯវរូ បំ វា ចី វរំ បចតាបបតាវ អច្ចាបទថ ឧបភាវ សនាត
ឯបកនាតិ កល្ាណកម្យតំ ឧោោយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២០. ភិ កា ុនឹ បបនវ ឧទទិ សស រាជា វា រាជ្បភាបគាគ វា ត្ព្វហម បណា វា
គហបតិ បក្ខ វា ទូ បតន ចី វរបចតាបនំ បហិ បណយយ ឥម្ិ នា ចី វរបចតាបបនន
ចី វរំ បចតាបបតាវ ឥតា នាេម្ំ ភិ កា ុនឹ ចី វបរន អច្ចាបទហី តិ ។ បោ បច ទូ បតា តំ
ភិ កា ុនឹ ឧបសង្កម្ិតាវ ឯវំ វបទយយ ឥទំ បោ អបយយ អយយំ ឧទទិ សស ចី វរបចតាបនំ
អាភតំ , បដ្ិ គគណា
ហ តាយា ចី វរបចតាបននតិ ។ តាយ ភិ កា ុនិយា បោ ទូ បតា
ឯវម្សស វចនី បយា ន បោ ម្យំ អាវុ បោ ចី វរបចតាបនំ បដ្ិ គគណា
ហ ម្, ចី វរញ្ច
បោ ម្យំ បដ្ិ គគណា
ហ ម្ ក្ខបល្ន កបបិយនតិ ។ បោ បច ទូ បតា តំ ភិ កា ុនឹ ឯវំ
វបទយយ អតាិ បនាយាយ បក្ខចិ បវយាវចច កបរាតិ ចី វរតាិ ក្ខយ ភិ កា បវ
ភិ កា ុនិយា បវយាវចច កបរា និ ទទិសិ តបព្វវ អារាម្ិ បក្ខ វា ឧោសបក្ខ វា ឯបោ
បោ អាវុ បោ ភិ កា ុនីនំ បវយាវចច កបរាតិ ។ បោ បច ទូ បតា តំ បវយាវចច ករំ
សញ្ញាបបតាវ តំ ភិ កា ុនឹ ឧបសង្កម្ិតាវ ឯវំ វបទយយ យំ បោ អបយយ អយា
បវយាវចច ករំ និ ទទិសិ សញ្ា បតាត បោ ម្យា ឧបសង្កម្តាយា ក្ខបល្ន
ចី វបរន តំ អច្ចាបទសសតី តិ ។ ចី វរតាិ ក្ខយ ភិ កា បវ ភិ កា ុនិយា បវយាវចច កបរា
ឧបសង្កម្ិតាវ ទវ តតិ កា តតំ ុ បច្ចបទតបព្វវ ោបរតបព្វវ អបតាា បម្ អាវុ បោ
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ភិ កុនី
ខ ព្ាោះពនោះ ពសលៀកដណតរ់ ចីវរទំង្ឡាយ“, ពរើភិកុខនីម្ដលពគ មិ នោន
រវារណ្ណជាមុ នព

ោះ ចូ លពៅកនុង្ទ្ី ព

ោះ ពហើយកំណត់ ចីវរពោយ

កយថា

“លាពហើយ អនកមានអាយុទំង្ឡាយ! អនកទំង្រី រ ចូររួររួមជាមួ យគាន ទ្ិ ញ
ចី វរម្ររយាង្ពនោះៗ ពោយតនមលចីវរពផ្សង្គានទំង្ពនោះពហើយ ចូ រឲ្យមកអាតាា
ពសលៀកដណតរ់ ចុោះ” ពព្
និ សសគគិយ ភិកុខនីព

ោះអាស្រស័យពសចកតីចង្់ ោននូវចី វរលា, ចី វរព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២០. ព្រោះោជាកតី ោជ្អាមាតយកតី ព្

ចំ ព

ោះ ជា

ហាណ៍កតី គហរតីកី ត ោនឧទ្ទិស

ោះភិកុនី
ខ មួយរូរពហើយ រញ្ូជ នតនមលចីវរ ពៅព្រពគនពោយអនករពព្មើថាៈ

“អនកឯង្ចូ រទ្ិ ញចីវរ ពោយតនមលចីវរពនោះពហើយ ចូ រព្រពគនភិ កុនី
ខ ព្ាោះពនោះ
ឲ្យពសលៀកដណតរ់ ចីវរចុ ោះ”។
និ យាយយាង្ពនោះថា “
ង្មាចស់,

សូម

និ យាយនឹង្រពព្មើ ព

ពរើរពព្មើ ព

ោះ

ចូ លពៅរកភិកុនី
ខ ព

ង្មាចស់! តនមលចីវរពនោះ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណ

ង្មាចស់

ទ្ទ្ួ លយកតនមលចីវរចុោះ“។

ោះយាង្ពនោះថាៈ

“មានលអាវុពស្ក!

ោះពហើយ

ំមកចំព

ភិកុនី
ខ ព

ោះ

ោះព្តូវ

ពយើង្ទ្ទ្ួ លយក

តនមលចីវររុំ ោនពទ្, ពយើង្ទ្ទ្ួ លោនម្តចី វរ សមគួ រ ពោយាលគួ រ “។ ពរើ
រពព្មើ ព

ោះ សួរភិកុខនីព

ោះយាង្ពនោះថាៈ “

ង្មាចស់ មានពវយាវចចករណ្ណ

មួ យម្ដរឬ“។ មានលភិកុទំ
ខ ង្ឡាយ ! ភិកុខនីអនកព្តូវារចី វរ គរបីរង្កាញ
ព្ោរ់ ពវយាវចចករ គឺ ពញាមវតត ឬឧោសកថាៈ “មានលអាវុពស្ក! អនកពនោះឯង្
ពហើយជាពវយាវចចករររស់ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ” ពរើ រពព្មើ ព
រនយល់ពវយាវចចករព

យាង្ពនោះថាៈ "ររិ ព្ត
“ពវយាវចចករព

ោះ ោននិ យាយ

ោះឲ្យចូ លចិតពត ហើយ ក៏ចូលពៅរកភិកុខនីព

ោះ ព

ង្មាចស់! ពោករង្កាញព្ោរ់នូវពវយាវចចករណ្ណ,

ោះ ខ្ំុព្រោះករុណ្ណោនរនយល់ឲ្យចូ លចិតតពហើយ, សូម

មាចស់ចូលពៅរកពគចុ ោះ,

ល

ពគនឹង្ឲ្យពោកពសលៀកដណតរ់ ចីវរ

ង្

តាមាល។

មានលភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ ! ភិ កុនី
ខ អក
ន ព្តូវារចី វរ គរបីចូលពៅពតឿនទរ រ ំលឹក
ពវយាវចចកររី ររី ពលើកថាៈ “មានលអាវុពស្ក! អាតាាព្តូវារចី វរ។ ាលពរើ
ភិ កុនី
ខ ពៅពតឿនទរ រ ំលឹកអស់រីររីពលើក ក៏ ញា
ំ ចី វរព
ុ ង្

ោះឲ្យសពព្មចោន,
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ចី វបរនាតិ ទវ តតិ កា តតំ ុ បច្ចទយមានា ោរយមានា តំ ចី វរំ អភិ និ ោាបទយយ
ឥបចច តំ កុ សល្ំ បនា បច អភិ និ ោាបទយយ ចតុ កា តតំ ុ បញ្ច កាតតំ ុ ឆកា តតុបរម្ំ
តុ ណហីភូ តាយ ឧទទិ សស ឋាតព្វ ,ំ ចតុ កា តតំ ុ បញ្ច កាតតំ ុ ឆកា តតុបរម្ំ តុ ណហីភូ តា
ឧទទិ សស តិ ដ្ឋ មានា តំ ចី វរំ អភិ និ ោាបទយយ ឥបចច តំ កុ សល្ំ បនា បច
អភិ និ ោាបទយយ តបតា បច ឧតត រឹ វាយម្មានា តំ ចី វរំ អភិ និ ោាបទយយ,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។ បនា បច អភិ និ ោាបទយយ យតសា ចី វរបចតាបនំ
អាភតំ តតា ោម្ំ វា គនត ព្វំ ទូ បតា វា ោបហតបព្វវ យំ បោ តុ បម្ហ អាយសម បនាត
ភិ កា ុនឹ ឧទទិ សស ចី វរបចតាបនំ បហិ ណិតា ន តំ តសា ភិ កា ុនិយា កិ ញ្ចិ អតា ំ
អនុ បភាតិ យុ ញ្ជ នាតយសម បនាត សកំ មា បវា សកំ វិ នសាតិ អយំ តតា ោម្ី ចិ ។
ចី វរវទ្គ
ោ ទុតិទ្ោ

២១. យា បន ភិ កា ុនី ជាតរូ បរជ្តំ ឧគគ បណហយយ វា ឧគគ ណា
ហ បបយយ វា
ឧបនិ កាិតតំ វា ោទិ បយយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២២. យា បន ភិ កា ុនី នានបបក្ខរកំ រូ បិយសំ បវាោរំ សមាបបជ្ជ យយ,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៣. យា បន ភិ កា ុនី នានបបក្ខរកំ កយវិ កកយំ សមាបបជ្ជ យយ,
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៤. យា បន ភិ កា ុនី ឩនបញ្ច ព្នធ បនន បបតត ន អញ្ា ំ នវំ បតត ំ បចតាបបយយ
និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។ តាយ ភិ កា ុនិយា បោ បបតាត ភិ កា ុនិបរិ ោយ និ សសជ្ជិ តបព្វវ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ារោនសពព្មចដូ ពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ, ពរើរុំោនសពព្មចពទ្, ភិកុនី
ខ គរបី
ពៅឈរពសៃៀមចំ ព

ោះមុខ រួ នពលើក ព្ោំពលើក ព្ោំមួយពលើកយាង្ពព្ចើ ន,

ាលពរើ ភិកុនី
ខ ឈរ ពសៃៀមចំ ព

ោះមុខ រួ នពលើក ព្ោំពលើក ព្ោំមួយពលើក

យាង្ពព្ចើនរំផ្ុត ពហើយក៏ញា
ុ ំង្ចីវរព

ោះឲ្យសពព្មចោន, ារោនសពព្មច

ដូ ពចនោះនុ ោះ ជាារព្រនរ, ពរើ រុំោនសពព្មចពទ្, ាលពរើ ភិកុនី
ខ ព
រាយាមឲ្យពលើសរី កំណត់ ព
ព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិ កុនី
ខ ព

រពព្មើ ព

ោះ

ពៅខលួនឯង្

ោះ ទល់ម្តោនសពព្មចចី វរព

ោះពចោះម្ត
ោះមក, ចី វរ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត , ពរើ រុំោនសពព្មចពទ្,

ំតនមលចីវរមកពដើ មបីភិកុនី
ខ ព

ោះអំរីសំណ្ណក់ អក
ន ណ្ណ ភិ កុនី
ខ គរបី
ោះថាៈ

“មានលអនកមាន

អាយុទំង្ឡាយ! អនកទំង្ឡាយ រញ្ូជ នតនមលចីវរពៅចំ ព

ោះភិកុនី
ខ ររ
ូ ណ្ណ,

តនមលចីវរព

ឬពព្រើ រពព្មើ ឲ្យពៅកនុង្សំណ្ណក់អនកព

ោះរុំ សពព្មចព្រពយាជ្ន៍ រនតិចរនតួចដល់ភិកុខនីររ
ូ ព

មានអាយុទំង្ឡាយ
ឡាយ ចូ រកុំ វ ិ

ចូរទរយកររស់អក
ន វ ិញចុ ោះ,

ោះពទ្, អនក

ព្ទ្រយររស់អក
ន ទំង្

សខូ ចពឡើយ“។ ពនោះជាស្កមីចិកមា គឺ ពសចកតីព្រព្រឹតតដ៏

សមគួ រ កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។
ចី វរវគគទ្ីរីរ (ចរ់ )

២១. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ទ្ទ្ួលខលួនឯង្កតី ពព្រើ ពគឲ្យទ្ទ្ួលកតី នូ វមាស

ព្ោក់ ឬមួ យពព្តកអរ ចំព

ោះមាសព្ោក់ ម្ដលពគទ្ុកោក់ឲ្យ, មាសព្ោក់

ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុនី
ខ ព

២២. ភិ កុខនី ណ្ណមួ យ ព្រព្រឹតតទ្ិញដូ រពោយរូរិយៈមានព្រារពផ្សង្ៗ

វតថុម្ដលទ្ិ ញដូ រមកព
ររស់ព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុខនីព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៣. ភិកុខនីណ្ណមួ យ ព្រព្រឹតតទ្ិញដូ រររស់្ស់មានព្រារពផ្សង្ៗ
ោះជានិ សសគគិយ ភិកុខនីព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

២៤. ភិកុខនីណ្ណមួ យ មានោព្តមានចំ ណង្គឺស្កនមពព្រោះ មិនទន់

ព្គរ់៥អពនលើ ឲ្យពគរកោព្តថាីពទ្ៀត, ោព្តព
ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ជានិសសគគិយ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវលោះរង្់ ោព្តព

ោះ

ោះ កនុង្ភិ កុនី
ខ ររ ិស័ទ្

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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បយា ច តសា ភិ កា ុនិបរិ ោយ បតត បរិ យបនាត, បោ តសា ភិ កា ុនិយា បោតបព្វវ
អយំ បត ភិ កា ុនិ បបតាត យាវបភទនាយ ធាបរតបព្វវតិ អយំ តតា ោម្ី ចិ ។
២៥. យានិ បោ បន តានិ គិ លានានំ ភិ កា ុនីនំ បដ្ិ ោយនី យានិ បភសជាជនិ
បសយយថី ទំ សបបិ នវនី តំ បតល្ំ ម្ធុ ផាណិតំ , តានិ បដ្ិ គគបហតាវ
សតាតហបរម្ំ សនេិ ធិក្ខរកំ បរិ ភុញ្ជិ តព្វវនិ ។ តំ អតិ ក្ខកបម្នតិ យា, និ សសគគិ យំ
ោចិ តតិ យំ ។
២៦. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា ោម្ំ ចី វរំ ទតាវ កុ បិតា អនតត ម្នា
អចាិ បនទ យយ វា អចាិ នាទបបយយ វា, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៧. យា បន ភិ កា ុនី ោម្ំ សុ តត ំ វិ ញ្ញាបបតាវ តនត វាបយហិ ចី វរំ
វាយាបបយយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
២៨. ភិ កា ុនឹ បបនវ ឧទទិ សស អញ្ញាតបក្ខ គហបតិ វា គហបតានី វា
តនត វាបយហិ ចី វរំ វាយាបបយយ តត្ត បចោ ភិ កា ុនី បុ បព្វ អបបវារិ តា
តនត វាបយ ឧបសង្កម្ិតាវ ចី វបរ វិ កបបំ អាបបជ្ជ យយ ឥទំ បោ អាវុ បោ ចី វរំ ម្ំ
ឧទទិ សស វិ យយតិ អាយតញ្ច កបរាថ វិ តាតញ្ច អបបិតញ្ច សុ វី តញ្ច សុ បបវាយិ តញ្ច
សុ វិ បល្ខិតញ្ច សុ វិ តចាិ តញ្ច កបរាថ អបបបវ នាម្ ម្យម្បិ អាយសម នាតនំ
កិ ញ្ចិម្តត ំ អនុ បទបជ្ជ យាមាតិ ។ ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី វតាវ កិ ញ្ចិម្តត ំ អនុ បទបជ្ជ យយ
អនត ម្បោ បិ ណឌោតម្តត ម្បិ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ោព្តណ្ណជាទ្ីរំផ្ុត ររស់ភិកុនី
ខ ររ ិស័ទ្ព
ព្តូវព្រគល់ោព្តព

ពនោះជាោព្តររស់

ោះ ឲ្យដល់ភិកុខនីព
ង្ពហើយ,

ពភសជ្ជៈទំង្ព

ពភសជ្ជៈណ្ណមួ យ

ោះ ពោយ

កយថា “មានលភិ កុនី
ខ !

ោះ។
ម្ដលរួកភិកុខនី មានជ្ំ ង្ឺគរបីឆាន់ ោន,

ោះ គឺទ្ឹកពោោះោវ ទ្ឹកពោោះខារ់ ពព្រង្ ទ្ឹក

ភិ កុនី
ខ ទ្ទ្ួ លពភសជ្ជៈទំង្ព

ំុា សារអំ ពៅ។

ោះពហើយ គួ រទ្ុ កឆាន់ យាង្យូររំ ផ្ុត ោនព្តឹម

ព្ោំរីរនថៃ (ពរើទ្ុក)ឲ្យកនលង្ហួសរី ព
ភិ កុនី
ខ ព

ោះ, ភិ កុនី
ខ ម្ដលសង្ឃោនសនាត

ង្ព្តូវពព្រើ ព្ោស់ព្តាម្តម្រកចុ ោះ“។ ពនោះជា

ស្កមី ចិកមា កនុង្ារលោះរង្់ោព្តព
២៥.
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ោះពៅ ពភសជ្ជៈទំង្ព

ោះ ជានិ សសគគិយ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
២៦. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យចី វរដល់ភិកុនី
ខ ផ្ង្គាន ពោយខលួនឯង្ពហើយ

ខឹ ង្អន់ចិតត ដពណើ ត មយកមកវ ិញកតី ពព្រើ ពគឲ្យដពណើ ត មយកមកវ ិញកតី, ចី វរ
ព

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

២៧. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ សូមអពមាោះមកពោយខលួនឯង្ពហើយ ឲ្យរួ ក

ជាង្តមាញតាញចី វរឲ្យ, ចី វរព
ោចិ តិ យ
ត ។

ោះ ជានិ សសគគិយ ភិកុខនីព

ោះ ព្តូវអារតតិ

២៨. គហរតីកី ត គហរតានី កី ត មិ នម្មនជាញាតិ ពគឲ្យរួកជាង្
តមាញតាញចីវរចំ ព

ោះភិកុនី
ខ ។ ពរើភិកុខនី ព

រវារណ្ណរី មុនកនុង្ពរឿង្ចី វរព

ោះ ម្ដលអនកមាចស់ចីវរពគរុំ ោន

ោះពទ្ អាចោ៊ានចូ លពៅរករួកជាង្តមាញ

ពហើយ ដល់នូវកិ រ ិយាកំណត់កុង្ចី
ន
វរថាៈ “មានលអនកមានអាយុទំង្ឡាយ!
ចី វរពនោះ ពគឲ្យតាញចំ ព

ោះអាតាា, អនកទំង្ឡាយចូ រព្វើឲ្យម្វង្ផ្ង្, ឲ្យ

ទ្ូ ោយផ្ង្, ឲ្យមានស្កច់ញឹកផ្ង្, ឲ្យពសាើលផ្
ា ង្, រ ឹតឲ្យតឹ ង្លាផ្ង្, ចូរ
ព្តពោោះកួ តឲ្យលាផ្ង្, ចូរសិតឲ្យលាផ្ង្, សឹមអាតាាម្ថមរង្កវន់ រនតិចរនតួច
ឲ្យដល់អក
ន ទំង្ឡាយ។ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ លុោះនិ យាយយាង្ពនោះពហើយ ក៏ ម្ថម

រង្កវន់ រនតិចរនតួចឲ្យពគ ពោយពោចពៅ សូមបីព្តឹមម្តអាោររិ ណឌោត
ចី វរព

ោះជានិ សសគគិយ ភិ កុនី
ខ ព

ោះព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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២៩. ទោោនាគតំ កតតិ កបតមាសិ កបុ ណណម្ំ ភិ កា ុនិយា បបនវ អបចច កចី វរំ ឧបបបជ្ជ យយ, អបចច កំ ម្ញ្ា មានាយ ភិ កា ុនិយា បដ្ិ គគបហតព្វ ,ំ បដ្ិ គគបហតាវ
យាវ ចី វរក្ខល្សម្យំ និ កាិបិតព្វ ំ ។ តបតា បច ឧតត រឹ និ កាិបបយយ, និ សសគគិ យំ
ោចិ តតិ យំ ។
៣០. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិ ណតំ អតត បនា
បរិ ណាបម្យយ, និ សសគគិ យំ ោចិ តតិ យំ ។
បតត វទ្គ
ោ តតិ ទ្ោ

ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អយាបយា,តឹ ស និ សសគគិ យា ោចិ តតិ យា ធមាម ។
តតាាយាបយា បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយាបយា ។ តោម តុ ណហី ។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
និ សសគ្ោិោ បាចិ តិ ត ោ និ ដ្ោ
ិឋ
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២៩. ភិកុនី
ខ ព្តូវទ្ុកអតិពរកោព្ត យាង្យូររំផ្ុតោនព្តឹមដរ់ នថៃ,

(ពរើទ្ុក) ឲ្យកនលង្ហួសរី ព

ោះពៅ, ោព្តព

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ោះ ជានិសសគគិយ ភិកុនី
ខ ព

ោះ

៣០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ពហើយ រពង្កាននូវោភម្ដលពគ

ព្រុង្នឹ ង្រពង្កានពៅពដើមបីសង្ឃ មកពដើ មបីខួនវ
ល ិញ, ោភព
ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ជានិ សសគគិយ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

រតតវគគទ្ី៣ (ចរ់)
ររិ ព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ រួ កអារតតិព្ាោះនិ សសគគិយោចិ តិ យ
ត

៣០ ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ។ ខ្ំុសូមសួរពោកមាចស់ទំង្ឡាយ កនុង្អារតតិ
ទំង្ព

ោះ, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់

រី រដង្ផ្ង្, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់

រីដង្ផ្ង្, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ពោកមាចស់ទំង្
ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយកនុង្អារតតិទំង្ពនោះ, ពព្

ោះពហតុ ដូព្នោះ ោន

ជាពោកទំង្ឡាយពសៃៀមពៅ។ ខ្ំុសូម្ំទ្ុកនូ វពរឿង្ពនោះ ពោយអាារ
ពសៃៀមពៅយាង្ពនោះ។

នស
បាចត
តិ
ចប់
ិ សគ្គយ
ិ
ិ យ
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សុវធិក្បាច្ិតតិយា

ឥបម្ បោ បនាយាបយា ឆសដ្ឋិ សតា ោចិ តតិ យា ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ
១. យា បន ភិ កា ុនី ល្សុ ណំ ោបទយយ ោចិ តតិ យំ ។
២. យា បន ភិ កា ុនី សមាាបធ បលាម្ំ សំ ហរាបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៣. តល្ឃាតបក ោចិ តតិ យំ ។
៤. ជ្តុ ម្ដ្ឋ បក ោចិ តតិ យំ ។
៥. ឧទកសុ ទធិ កំ បន ភិ កា ុនិយា អាទិ យមានាយ ទវ ង្គុល្បព្វ បរម្ំ អាោតព្វ ំ
។ តំ អតិ ក្ខកបម្នតិ យា ោចិ តតិ យំ ។
៦. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុសស ភុ ញ្ជ នតសស ោនី បយន វា វិ ធូបបនន វា
ឧបតិ បដ្ឋ យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៧. យា បន ភិ កា ុនី អាម្កធញ្ា ំ វិ ញ្ញាបបតាវ វា វិ ញ្ញាោបបតាវ វា ភជ្ជិ តាវ វា
ភជាជបបតាវ វា បក្ខបដ្ដ តាវ វា បក្ខដ្ឋដបបតាវ វា បចិ តាវ វា បច្ចបបតាវ វា ភុ បញ្ជ យយ,
ោចិ តតិ យំ ។
៨. យា បន ភិ កា ុនី ឧច្ចចរំ វា បសាវំ វា សង្ខករំ វា វិ ឃាសំ វា តិ បរាកុ បដ្ដ
វា តិ បរាោក្ខបរ វា ឆបឌ្ឌ យយ វា ឆឌ្ឌឌបបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
៩. យា បន ភិ កា ុនី ឧច្ចចរំ វា បសាវំ វា សង្ខករំ វា វិ ឃាសំ វា ហរិ បត
ឆបឌ្ឌ យយ វា ឆឌ្ឌឌបបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
១០. យា បន ភិ កា ុនី នចច ំ វា គី តំ វា វាទិ តំ វា ទសសនាយ គបចា យយ,
ោចិ តតិ យំ ។
លសុ ណវទ្គ
ោ បឋទ្ោ
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សុទក្
ធិ ោច្ិតតិយ
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ

អារតតិទំង្ឡាយព្ាោះោចិតិ យ
ត

ម្មនពនោះមានចំ នួន១៦៦ ម្តង្មកាន់ឧពទ្ទស(គឺ ារសូព្តោល់ៗកនលោះម្ខ)
១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ទ្ំ

សុីខឹ ម
ទ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យឲ្យពគដកពោមកនុង្ទ្ីចពង្ាៀត ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត
៣. អារតតិោចិតិ យ
ត មានដល់ភិកុនី
ខ ពព្

ោះកិរ ិយាទ្ោះនូ វនផ្ទនន អង្គជាត

៤. អារតតិោចិ តិ យ
ត មានដល់ភិកុនី
ខ
ពព្

រលីង្ម្ដលពគព្វើរីអាចម៍ល័កត។

ោះដង្រង្ាួរមានសណ្ណ
ឋ ន

៥. ាលភិកុនី
ខ ព្វើារជ្ព្មោះពោយទ្ឹ ក ព្តូវព្វើារជ្ព្មោះោនព្តឹម

រី រថានំង្ព្មាមនដជាកំ ណត់

ាលឲ្យកនលង្ហួសរី កំណត់ ព

ោះពៅ

ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។
៦.

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ាលភិ កុកំ
ខ រុង្ឆាន់ពៅរពព្មើ ពោយទ្ឹកកតី

ពោយផ្លិតកតី ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៧. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ សូមឯង្កតី ឲ្យពគសូមកតី កិ នឯង្កតី ឲ្យពគកិ នកតី

រុ កឯង្កតី ឲ្យពគរុកកតី ចមាិនឯង្កតី ឲ្យពគចមាិនកតី នូ វស្រសូវស្រសស់ ពហើយ
ររ ិពភាគ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។
៨.

ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ព្លឯង្កតី

ឲ្យពគព្លកតី

នូ វឧ្ចរៈកតី

រសាវៈកតី សព្មាមកតី ាកអាោរកតី ពៅខាង្ពព្ៅជ្ញ្ហ
ជ ំង្កតី ខាង្ពព្ៅ
ររង្កតី ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៩. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ព្លឯង្ឬឲ្យពគព្ល នូ វឧ្ចរៈកតី រសាវៈ

កតី សព្មាមកតី ររស់ជាសំណល់កី ត កនុង្ទ្ី មានវតថុមានរណ៌ពខៀវ ព្តូវអារតតិ
ោចិ តិ តយ។

១០. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពៅពដើ មបីពមើ លរោំកី ត ចពព្មៀង្កតី ព្រគំ កី ត ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

លសុណវគគ ទ្ី ១ ចរ់

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ

73

១១. យា បន ភិ កា ុនី រតត នធ ក្ខបរ អបបទី បប បុ រិបសន សទធឹ ឯបកបនក្ខ
សនតិ បដ្ឋ យយ វា សល្ល បបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
១២. យា បន ភិ កា ុនី បដ្ិ ចាបនេ ឱក្ខបស បុ រិបសន សទធឹ ឯបកបនក្ខ
សនតិ បដ្ឋ យយ វា សល្ល បបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
១៣. យា បន ភិ កា ុនី អបជ្ាក្ខបស បុ រិបសន សទធឹ ឯបកបនក្ខ
សនតិ បដ្ឋ យយ វា សល្ល បបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
១៤. យា បន ភិ កា ុនី រថិ ក្ខយ វា ព្យូបហ វា សិ ង្ោដ្បក វា បុ រិបសន សទធឹ
ឯបកបនក្ខ សនតិ បដ្ឋ យយ វា សល្ល បបយយ វា និ កណណិកំ វា ជ្បបបយយ ទុ តិ យិ កំ វា
ភិ កា ុនឹ ឧបយាបជ្យយ, ោចិ តតិយំ ។
១៥. យា បន ភិ កា ុនី បុ បរភតត ំ កុ លានិ ឧបសង្កម្ិតាវ អាសបន និ សីទិ តាវ
ោម្ិ បក អនាបុ ច្ចា បកក បម្យយ, ោចិ តតិ យំ ។
១៦. យា បន ភិ កា ុនី បច្ចាភតត ំ កុ លានិ ឧបសង្កម្ិតាវ ោម្ិ បក អនាបុ ច្ចា
អាសបន អភិ និ សីបទយយ វា អភិ និ បបជ្ជ យយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
១៧. យា បន ភិ កា ុនី វិ ក្ខបល្ កុ លានិ ឧបសង្កម្ិតាវ ោម្ិ បក អនាបុ ច្ចា
បសយយំ សនា រិតាវ វា សនា រាបបតាវ វា អភិ និ សីបទយយ វា អភិ និ បបជ្ជ យយ វា,
ោចិ តតិ យំ ។
១៨. យា បន ភិ កា ុនី ទុ គគ ហិបតន ទូ បធារិ បតន បរំ ឧជ្ាបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
១៩. យា បន ភិ កា ុនី អតាតនំ វា បរំ វា និ របយន វា ត្ព្ហម ចរិ បយន វា
អភិ សបបយយ, ោចិ តតិ យំ ។
២០. យា បន ភិ កា ុនី អតាតនំ វធិ តាវ វធិ តាវ បរាបទយយ, ោចិ តតិ យំ ។
រតត នោ
ធ
រវទ្គ
ោ ទុតិទ្ោ
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១១. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ សថិតពៅកតី និយាយកតី ម្តមានក់ នឹង្មានក់ មួ យ

អពនលើពោយរុរស កនុង្យរ់ង្ង្ឹតឥតមានព្រទ្ីរ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ សថិតពៅកតី និ យាយកតី ម្តមានក់ នឹង្មានក់ មួ យ

អពនលើពោយរុរស កនុង្ទ្ី ដ៏កំោំង្ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ សថិតពៅកតី និ យាយកតី ម្តមានក់នឹង្មានក់ មួ យ

អពនលើពោយរុរសកនុង្ទ្ីវាល ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឈរពៅកតី និយាយកតី ខសិរជ្ិតព្តពចៀកកតី

ម្តមានក់នឹង្មានក់ មួ យអពនលើពោយរុ រស កនុង្ព្ចករហូតកតី កនុង្ព្ចកទល់កី ត

កនុង្ទ្ី ព្រជ្ុំផ្ូវមានព្ជ្ុ
ល
ង្ ៤ ឬព្ជ្ុង្ ៣ កតី រពណតញភិកុនី
ខ ជាគូកនពចញកតី ព្តូវ
អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ចូលពៅរកព្តកូ លទំង្ឡាយកនុង្ពរលមុ ន

ោយ ពហើយអង្គុយពលើអាសនៈ រួចមិ នោនោរួ កជ្នជាមាចស់ផ្ទោះពចៀស
ពចញពៅ ព្តូវអារតតិោចិតិយ
ត ។
១៦.

ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ចូ លពៅរកព្តកូ លទំង្ឡាយកនុង្ពរល

ពព្ាយោយ មិនព្ោរ់ រួកជ្នជាមាចស់ផ្ទោះ
អាសនៈ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

ពហើយអង្គុយកតី ពដកកតី ពលើ

១៧. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួយ ចូ លពៅរកព្តកូ លទំង្ឡាយកនុង្ពវោវ ិាល

ពហើយមិ នទន់ ោនព្ោរ់រួកជ្នជាមាចស់សិន ក៏ ព្ាលឯង្កតី ឲ្យពគព្ាល
កតីនូវកព្មាលសព្មារ់ ពដក ពហើយអង្គុយកតី ពដកកតី ព្តូវអារតតិ ោចិ តិ យ
ត ។

១៨. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពមើលង្កយពគពោយារព្រាន់ យកអាព្កក់

ពោយាររិ ្រណ្ណខុ ស ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៩. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ផ្តតស្កខលួនឯង្កតី អនកឯពទ្ៀតកតី ពោយនរកកតី

ពោយព្រហាចរ ិយ្ម៌កី ត ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

២០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួយ វាយតរ់ ទ្ោះខលួនឯង្ពហើយយំ ព្តូវអារតតិោចិតិតយ។
អនធារវគគ ទ្ី ២ ចរ់
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២១. យា បន ភិ កា ុនី នគាគ នោបយយយ, ោចិ តតិ យំ ។
២២. ឧទកោដ្ិ កំ បន ភិ កា ុនិយា ក្ខរយមានាយ បមាណិក្ខ ក្ខបរតព្វវ,
តត្តិ ទំ បមាណំ, ទី ឃបោ ចតបសសោ វិ ទតាិ បយា សុ គតវិ ទតាិ យា, តិ រិ យំ បទវ
វិ ទតាិ បយា ។ តំ អតិ ក្ខកបម្នតិ យា បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។
២៣. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា ចី វរំ វិ សិបព្វ តាវ វា វិ សិព្វវបបតាវ វា ោ
បច្ចា អននត រាយិ កិ នី បនវ សិ បព្វ យយ, ន សិ ព្វវបនាយ ឧសសុកកំ កបរយយ អញ្ា ត្ត
ចតូ ហបញ្ញចោ, ោចិ តតិ យំ ។
២៤. យា បន ភិ កា ុនី បញ្ញចហិ កំ សង្ោដ្ិ វារំ8 អតិ ក្ខកបម្យយ, ោចិ តតិ យំ ។
២៥. យា បន ភិ កា ុនី ចី វរសង្កម្នី យំ ធាបរយយ, ោចិ តតិ យំ ។
២៦. យា បន ភិ កា ុនី គណសស ចី វរលាភំ អនត រាយំ កបរយយ ោចិ តតិ យំ ។
២៧. យា បន ភិ កា ុនី ធម្មិ កំ ចី វរវិ ភង្គ ំ បដ្ិ ព្វបហយយ, ោចិ តតិ យំ ។
២៨. យា បន ភិ កា ុនី អាគារិកសស វា បរិ ព្វវជ្កសស វា បរិ ព្វវជ្ិ ក្ខយ វា
សម្ណចី វរំ ទបទយយ, ោចិ តតិ យំ ។
២៩.

យា

បន

ភិ កា ុនី

ទុ ព្វ ល្ចី វរបច្ចចោយ

ចី វរក្ខល្សម្យំ

អតិ ក្ខកបម្យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៣០. យា បន ភិ កា ុនី ធម្មិ កំ កឋិ នុ ោធរំ បដ្ិ ព្វបហយយ, ោចិ តតិ យំ ។
នគ្ោវទ្គ
ោ តតិ ទ្ោ

8

ឱ.រ. សង្ាដិចារំ
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២១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យអាព្ាតាយង្ូតទ្ឹក ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២២. ភិ កុនី
ខ ាលឲ្យពគព្វើសមពត់ង្ូតទ្ឹកគរបីឲ្យព្វើឲ្យលាមព្រមាណ

ឯព្រមាណកនុង្សំរត់ង្ូតទ្ឹកព
ពោយចំ អាមព្រោះសុគត

ព្តូវពឆទ្នកោចិ តិ យ
ត ។

ោះ គឺ រពណ្ណ
ត យ ៤ ចំអាម ទ្ទ្ឹ ង្ ២ ចំ អាម

ាលភិ កុនី
ខ ព្វើឲ្យកនលង្ពលើសព្រមាណព

ោះពៅ

២៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ រុសឯង្កតី ឲ្យពគរុសកតី នូ វចី វរររស់ភិកុនី
ខ ផ្ង្

គាន ភិ កុនី
ខ ព

ោះមិ នមានពសចកតីអនតោយកនុង្ាលជាខាង្ពព្ាយពទ្ ពហើយ

មិ នពដរឯង្ មិនព្វើារខវល់ខាវយពដើ មបីឲ្យពគពដរ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត
ពវៀរ
ម្ត (ដំកល់ទ្ុក) ព្តឹ ម ៤ - ៥ នថៃ ។

២៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ញា
ំ វារៈននសង្ាដិ ឲ្យកនលង្ហួស ៥ នថៃពៅ
ុ ង្

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
២៥. ភិកុនី
ខ

មួ យ ព្ទ្ព្ទ្ង្់ (ពសលៀកដណែរ់ ) នូ វសង្គមនី យចី វរ គឺ

ចី វរម្ដលខលួនលរយកពៅពព្រើ ព្ោស់មួយសំពណើរ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ព្វើចីវរោភររស់គណៈឲ្យអនតោយពៅ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៧. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ោមឃត់ ារម្ចកចី វរម្ដលព្រករពោយ

្ម៌ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

២៨. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យសមណចីវរដល់ព្គហសថកី ត ដល់ររ ិ វ ជ្ក

កតី ដល់ររ ិ វ ជ្ិ ាកតី ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

២៩. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ញា
ំ សម័ យននចី វរាលឲ្យកនលង្ហួសពៅ
ុ ង្

ពោយពសចកតីព្ោថានចីវរដ៏ទ្ុរវល ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៣០. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ោមឃត់នូវារដកកឋិនព្រករពោយ្ម៌

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

នគគវគគ ទ្ី ៣ ចរ់

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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៣១. យា បន ភិ កា ុនិបយា បទវ ឯកម្បញ្ច តុ វបដ្ដ យយុំ, ោចិ តតិ យំ ។
៣២. យា បន ភិ កា ុនិបយា បទវ

ឯកតា រណោបុ រណា តុ វបដ្ដ យយុំ,

ោចិ តតិ យំ ។
៣៣. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា សញ្ចិ ចច អផាសុ ំ កបរយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៣៤. យា បន ភិ កា ុនី ទុ កាិ តំ សហជ្ី វិនឹ បនវ ឧបបដ្ឋ យយ, ន ឧបដ្ឋឋបនាយ
ឧសសុកកំ កបរយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៣៥. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា ឧបសសយំ ទតាវ កុ បិតា អនតត ម្នា
និ កកបឌ្ឍយយ វា និ កកឌ្ាបបយយ វា, ោចិ តតិ យំ ។
៣៦. យា បន ភិ កា ុនី សំ សដ្ឋឋ វិ ហបរយយ គហបតិ នា វា គហបតិ បុ បតត ន
វា។ ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា

មាបយយ សំ សដ្ឋឋ វិ ហរិ

គហបតិ នាបិ គហបតិ បុ បតត នាបិ វិ វិច្ចចហបយយ វិ បវកបញ្ា វ ភគិ និយា សបង្ោ
វបណណតី តិ ។ ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា តបថវ បគគ បណហយយ, ោ
ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។
យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា តំ បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ បនា
បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៣៧. យា បន ភិ កា ុនី អបនាតរបដ្ឋ
អសតាិ ក្ខ ច្ចរិ កំ ចបរយយ, ោចិ តតិ យំ ។

ោសង្កសម្ម បត សបបដ្ិ ភបយ
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៣១. ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយណ្ណរី ររូរពដកពលើម្ព្គមួ យ

(ជាមួ យគាន)

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៣២.

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយឯណ្ណរី ររូរមានសមពត់សព្មារ់ ព្ាល

សព្មារ់ ដណែរ់ម្តមួ យ ពដកជាមួ យគាន ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៣៣. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ម្កលង្ព្វើពសចកតីមិនសរាយដល់ភិកុនី
ខ ផ្ង្

គាន ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៣៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនរពព្មើ ឯង្ មិ នព្វើារខវល់ខាវយពដើ មបីឲ្យ

ពគរពព្មើ ភិកុនី
ខ ជាកូនសិសស ម្ដលដល់នូវពសចកតីទ្ុកខ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៣៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យលំពៅដល់ភិកុនី
ខ ផ្ង្គាន ពហើយខឹ ង្អាក់

អន់ចិតត ក៏ទ្ង្់ ទញឯង្កតី ឲ្យពគទ្ង្់ ទញកតី ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៣៦. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពៅព្ចឡូកព្ចឡំពោយគហរតីកី ត ពោយកូ ន

គហរតី កី។
ត ភិកុនី
ខ ព
មាចស់

ពឡើយ

ោះ ព្តូវភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយព

លយាង្ពនោះថា ម្នពោក

ពោកកុំ ពៅព្ចឡកព្ចឡំ
ពោយគហរតី
ូ

ម្នពោកមាចស់

ពោកចូ រស្កៃត់ចុោះ

ស្កៃត់ ននរង្រាូនស្រសី។ ភិ កុនី
ខ ព

ឬពោយកូនគហរតី

សង្ឃរម្មង្សរពសើរពសចកតី

ោះ ាលភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ពហើយក៏ ពៅព្រកួ តព្រាន់ ព្វើយាង្ព

ោះដម្ដល

ភិកុនី
ខ ព

លយាង្ពនោះ
ោះព្តូវភិ កុនី
ខ ទំង្

ឡាយសូព្តសមនុ ភាសនកមាព្រាសោមដោរគព្មរ់រីដង្ ពដើមបីឲ្យលោះ
រង្់វតថុព

ោះ។

ភិកុនី
ខ ព

ោះ

ពរើភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយសូព្តសមនុ ភាសនកមា

ព្រាសោមដោរគព្មរ់រីដង្ពហើយ លោះវតថុព

ោះោន ារលោះដូ ពចនោះពនោះ

ជាារព្រនរ ពរើមិនលោះពទ្ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៣៧. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ គាានរួកឈាួញពៅជាមួ យ ពហើយពព្តចពៅ

ាន់ ្រ ិកខាង្កនុង្ម្ដនម្ដលពគសនាតថា ជាទ្ីព្រករពោយពសចកតីរពង្ាៀស
ព្រករពោយភ័ យចំព

ោះមុខ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
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៣៨. យា បន ភិ កា ុនី តិ បរារបដ្ឋ ោសង្កសម្ម បត សបបដ្ិ ភបយ អសតាិ ក្ខ
ច្ចរិ កំ ចបរយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៣៩. យា បន ភិ កា ុនី អបនាតវសសំ ច្ចរិ កំ ចបរយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤០. យា បន ភិ កា ុនី វសសំ វុ តាា ច្ចរិ កំ ន បកក បម្យយ អនត ម្បោ ឆបបញ្ច
បយាជ្នានិ បិ, ោចិ តតិ យំ ។
តុ វដ្ ដវទ្គ
ោ ចតុ ទ្ោ
ោ

៤១. យា បន ភិ កា ុនី រាជាគារំ វា ចិ តាតគារំ វា អារាម្ំ វា ឧយានំ វា
បោកា រណឹ វា ទសសនាយ គបចា យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤២. យា បន ភិ កា ុនី អាសនទឹ វា បល្ល ង្ក ំ វា បរិ ភុបញ្ជ យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤៣. យា បន ភិ កា ុនី សុ តត ំ កបនត យយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤៤. យា បន ភិ កា ុនី គិ ហិបវយាវចច ំ កបរយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤៥. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា ឯហបយយ ឥម្ំ អធិ ករណំ វូ បសបម្ហី តិ
វុ ចចមានា ោធូ តិ បដ្ិ សសុណិតាវ ោ បច្ចា អននត រាយិ កិ នី បនវ វូ បសបម្យយ,
ន វូ បសមាយ ឧសសុកកំ កបរយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤៦. យា បន ភិ កា ុនី អាគារិ កសស វា បរិ ព្វវជ្កសស វា បរិ ព្វវជ្ិ ក្ខយ វា
សហតាា ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា ទបទយយ, ោចិ តតិ យំ ។
៤៧. យា បន ភិ កា ុនី អាវសថចី វរំ អនិ សសបជ្ជ តាវ បរិ ភុបញ្ជ យយ,
ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

76

៣៨. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ គាានរួកឈាួញពៅជាមួ យ ពហើយពព្តចពៅ

ាន់ ្រ ិកខាង្ពព្ៅម្ដនម្ដលពគសនាតថា ជាទ្ី ព្រករពោយពសចកតីរពង្ាៀស
ព្រករពោយភ័ យចំព
៣៩.

ោះមុខ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ពព្តចពៅាន់ ្រ ិកខាង្កនុង្វសា

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ព្តូវ

៤០. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពៅ្ំវសារួចពហើយ មិនពចៀសពចញពៅ

ាន់ ្រ ិក ពោយពោចពៅសូមបីម្ត ៥-៦ ពយាជ្ន៍ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
តុ វដែវគគ ទ្ី ៤ ចរ់
៤១.

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ពៅពដើ មបីពមើ លសំណ្ណក់ សព្មារ់ ព្កស្កល

ររស់ពសតចកតី ពោង្ដ៏ វ ិចិ ព្តកតី សួនកតី ឧទ្ានកតី ស្រសោះពោកខរណីកតី ភិ កុនី
ខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៤២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពព្រើ ព្ោស់អាសនទិកី ត រលលង្ាកី ត ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៤៣. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ារអពមាោះ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៤៤. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ព្វើាររពព្មើ ព្គហសថ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
៤៥. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលម្ដលភិកុនី
ខ និយាយថា ម្ន

ង្ចូ រមក ចូររមាៃរ់ អ្ិ ករណ៍ដូ ពចនោះ ោនទ្ទ្ួ ល
ភិ កុនី
ខ ព
រមាៃរ់

ង្មាចស់

កយថា ស្ក្ុ ពហើយ

ោះកនុង្ាលជាខាង្ពព្ាយឥតមានពសចកតីអនតោយ (អវី) ពហើយមិន
មិនព្វើពសចកតីខល
វ ់ខាវយពដើ មបីរមាៃរ់

ោចិ តិ យ
ត ។

ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិ

៤៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យខាទ្នី យ ឬពភាជ្នី យ ដល់ព្គហសថកី ត

ររ ិ វ ជ្កកតី ររ ិ វ ជ្ិ ាកតី ពោយនដខលួនឯង្ ភិកុនី
ខ ព
ភិ កុនី
ខ ព

ោះព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត

៤៧. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនព្រគល់អាវសថចីវរ ពហើយពព្រើ ព្ោស់
ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
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៤៨. យា បន ភិ កា ុនី អាវសថំ អនិ សសជ្ជិ តាវ ច្ចរិ កំ បកក បម្យយ ោចិ តតិ យំ ។
៤៩. យា បន ភិ កា ុនី តិ រច្ចានវិ ជ្ជំ បរិ យាបុ បណយយ ោចិ តតិ យំ ។
៥០. យា បន ភិ កា ុនី តិ រច្ចានវិ ជ្ជំ វាបចយយ ោចិ តតិ យំ ។
ចិ ោ
ត គរវទ្គ
ោ បញ្ច ទ្ោ

៥១. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ សភិ កា ុកំ អារាម្ំ អនាបុ ច្ចា បវិ បសយយ ោចិ តតិ យំ ។
៥២. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ំុ អបក្ខកបសយយ វា បរិ ភាបសយយ វា ោចិ តតិ យំ ។
៥៣. យា បន ភិ កា ុនី ចណឌីកតា គណំ បរិ ភាបសយយ ោចិ តតិ យំ ។
៥៤. យា បន ភិ កា ុនី និ ម្នតិ តា វា បវារិ តា វា ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា
ោបទយយ វា ភុ បញ្ជ យយ វា ោចិ តតិ យំ ។
៥៥. យា បន ភិ កា ុនី កុ ល្ម្ចា រិ នី អសស ោចិ តតិ យំ ។
៥៦. យា បន ភិ កា ុនី អភិ កា ុបក អាវាបស វសសំ វបសយយ ោចិ តតិ យំ ។
៥៧. យា បន ភិ កា ុនី វសសំ វុ តាា ឧភបតាសបង្ឃ តី ហិ ឋាបនហិ
នបបវាបរយយ ទិ បដ្ឋ ន វា សុ បតន វា បរិ សង្ខកយ វា ោចិ តតិ យំ ។
៥៨. យា បន ភិ កា ុនី ឱវាោយ វា សំ វាោយ វា ន គបចា យយ ោចិ តតិ យំ ។
៥៩. អនវ ឌ្ឍមាសំ បន9 ភិ កា ុនិយា ភិ កា ុសង្ឃបតា បទវ ធមាម បច្ចចសឹ សិ តព្វវ
ឧបោសថបុ ចាកញ្ច ឱវាទុ បសង្កម្នញ្ច តំ អតិ ក្ខកបម្នតិ យា ោចិ តតិ យំ ។

9

ឱ.រ. ទ្បាតថទ្ក្សុ យំ បាទ្ោ ន ទ្ោតិ ។ (*) ែចាចសី សិតពាេ, ឱវាវូែសង្អារនញ្ច ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

77

៤៨. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនព្រគល់លំពៅពហើយពចៀសពចញពៅាន់

្រ ិក ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៤៩.ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យពរៀនតិ រ្ានវ ិជាជភិកុនី
ខ ព

ោះព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៥០. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ រពព្ង្ៀនតិរ្ានវ ិជាជ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
ចិ តាតគារវគគ ទ្ី ៥ ចរ់

៥១. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ពហើយមិនោនព្ោរ់ភិកុម្ដលមាន
ខ

ពៅពហើយចូ លពៅាន់ អាោម ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៥២. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពជ្រគំោមភិកុខ ភិកុនី
ខ ព
៥៣.
ភិ កុនី
ខ ព
ទ្ំ

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ោះព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ផ្តតស្កគណភិ កុនី
ខ ពោយពសចកតីកំណ្ណច

៥៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ម្ដលពគនិមនតពហើយកតី ោមភតតពហើយកតី

សុីកី ត ររ ិពភាគកតី នូវខាទ្នី យ ឬពភាជ្នី យ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
៥៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មានពសចកតីកំណ្ណញ់ព្តកូ ល ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៥៦. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពៅ្ំវសាកនុង្អាវាសឥតភិកុខ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៥៧. ភិកុខនីណ្ណមួ យ ពៅ្ំវសាពហើយមិ នរវារណ្ណនឹង្ឧភពតា-

សង្ឃពោយស្កថនរីយាង្ គឺ ពោយព
ភិ កុនី
ខ ព
ភិ កុនី
ខ ព

ើញកតី ពោយឮកតី ពោយរពង្ាៀសកតី

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៥៨. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនពៅពដើ មបីឱវាទ្កតី ពដើមបីពៅរួររួមគានកតី
ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៥៩. ភិ កុនី
ខ ព្តូវព្ោថាន្ម៌រីរយាង្អំ រីភិកុសង្ឃ
ខ
គឺ សួរឧពោសថ ១

ចូ លពៅទ្ទ្ួ លឱវាទ្ ១ ោល់ ៗ កនលោះម្ខ ាលភិកុនី
ខ ឲ្យកនលង្កនលោះម្ខព
ពៅ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ោះ
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៦០. យា បន ភិ កា ុនី បោបខ ជាតំ គណឌំ វា រុ ហិតំ10 វា អនបបលាបកតាវ
សង្ឃំ វា គណំ វា បុ រិបសន សទធឹ ឯបកបនក្ខ បភោបបយយ វា ផាលាបបយយ វា
បធាវាបបយយ វា អាល្ិ ម្ោបបយយ វា ព្នាធបបយយ វា បមាច្ចបបយយ វា ោចិ តតិ យំ ។
អារាមវទ្គ
ោ ឆទ្ឋឋ

៦១. យា បន ភិ កា ុនី គព្ោិ នឹ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៦២. យា បន ភិ កា ុនី ោយនតឹ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៦៣. យា បន ភិ កា ុនី បទវ វសានិ ឆសុ ធបម្ម សុ អសិ កាិ តសិ កា ំ សិ កា មានំ
វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៦៤. យា បន ភិ កា ុនី បទវ វសានិ ឆសុ ធបម្ម សុ សិ កាិ តសិ កា ំ សិ កា មានំ
សបង្ឃន អសម្ម តំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៦៥. យា បន ភិ កា ុនី ឩនោវទសវសសំ គិ ហិគតំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៦៦. យា បន ភិ កា ុនី បរិ បុណណោវទសវសសំ គិ ហិគតំ បទវ វសានិ ឆសុ
ធបម្ម សុ អសិ កាិ តសិ កា ំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៦៧. យា បន ភិ កា ុនី បរិ បុណណោវទសវសសំ គិ ហិគតំ បទវ វសានិ ឆសុ
ធបម្ម សុ សិ កាិ តសិ កា ំ សបង្ឃន អសម្ម តំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។

10

ឱ. រូហិត ំ ។ រ. រុធិត ំ ។
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៦០. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនោនព្ោរ់ សង្ឃកតី គណៈកតី ពហើយម្តមានក់ នឹ ង្
មានក់ ជាមួ យនឹ ង្រុ រសឲ្យទ្ំោយកតី វោះកតី ោង្កតី ោរកតី ចង្កតី ស្រស្កយកតី
នូ វរកកតី ររួ សកតី ម្ដលពកើ តព្តង្់ ាយខាង្ពព្ាម ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិ

ោចិ តិ យ
ត ។

អាោមវគគ ទ្ី ៦ ចរ់

៦១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់ស្រសីមានគភ៌ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

៦២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់ស្រសីពមពោោះ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៦៣. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់សិកខមា

សិកាសិាខកនុង្្ម៌ ទំង្ឡាយ ៦ អស់រីរវសា ភិ កុនី
ខ ព

ម្ដលមិនោន
ោះ ព្តូវអារតតិ

ោចិ តិ យ
ត ។

៦៤. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ញា
ំ សិកខមា
ុ ង្

ម្ដលសិកាសិាខពហើយកនុង្

្ម៌ ៦ យាង្អស់រីរវសាម្ដលសង្ឃមិនោនសនាតឲ្យឧរសមបទ ភិកុនី
ខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៦៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់ស្រសីគិហិគតាមានវសា

ខវោះរី ១២ ឆានំ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៦៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់ស្រសីគិហិគតាមានវសា

ព្គរ់ ១២ ពហើយ ម្ដលមិនោនសិកាសិាខកនុង្្ម៌ ៦ យាង្អស់រីរវសា
ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៦៧. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់ស្រសីគិហិគតាមានវសា

ព្គរ់ ១២ ពហើយ ោនសិកាសិាខកនុង្្ម៌ ៦ យាង្អស់រីរវសាពហើយ
ម្តសង្ឃមិនសនាត (ឲ្យ) ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។
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៦៨. យា បន ភិ កា ុនី សហជ្ី វិនឹ វុ ដ្ឋឋបបតាវ បទវ

វសានិ បនវ

អនុ គគបណហយយ ន អនុ គគណា
ហ បបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៦៩. យា បន ភិ កា ុនី វុ ដ្ឋឋបិ តំ បវតតិ នឹ បទវ វសានិ នានុ ព្បនធ យយ ោចិ តតិ យំ ។
៧០. យា បន ភិ កា ុនី សហជ្ី វិនឹ វុ ដ្ឋឋបបតាវ បនវ វូ បក្ខបសយយ ន
វូ បក្ខោបបយយ អនត ម្បោ ឆបបញ្ច បយាជ្នានិ បិ ោចិ តតិ យំ ។
គ្ព្ភិ នីវទ្គ
ោ សតត ទ្ោ

៧១. យា បន ភិ កា ុនី ឩនវី សតិ វសសំ កុ មារី ភូតំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៧២. យា បន ភិ កា ុនី បរិ បុណណវី សតិ វសសំ កុ មារី ភូតំ បទវ វសានិ ឆសុ
ធបម្ម សុ អសិ កាិ តសិ កា ំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៧៣. យា បន ភិ កា ុនី បរិ បុណណវី សតិ វសសំ កុ មារី ភូតំ បទវ វសានិ ឆសុ
ធបម្ម សុ សិ កាិ តសិ កា ំ សបង្ឃន អសម្ម តំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៧៤. យា បន ភិ កា ុនី ឩនោវទសវសា វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៧៥. យា បន ភិ កា ុនី បរិ បុណណោវទសវសា សបង្ឃន អសម្ម តា
វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៧៦. យា បន ភិ កា ុនី

អល្នាតវ បត អបយយ វុ ដ្ឋឋបិ បតនាតិ វុ ចចមានា

ោធូ តិ បដ្ិ សសុណិតាវ ោ បច្ចា ខីយនធម្ម ំ 11 អាបបជ្ជ យយ ោចិ តតិ យំ ។

11

ឆដឋសង្គគយ យ ខិយយនធរម ំ ឥតិ បាទ្ោ វិសសតិ។
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៦៨. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់សិកខមា

ជាសហជ្ី វ ិនី

ពហើយមិ នរពព្ង្ៀនពោយខលួនឯង្ មិ នឲ្យពគរពព្ង្ៀនអស់រីរវសា ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៦៩. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនតាមរពព្មើភិកុនី
ខ ជារវតតិនី ម្ដលរំរួស

ខលួនអស់រីរវសា ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៧០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់សិកខមា

ពហើយមិ ន

ំយកពៅ មិ នឲ្យពគ

ពយាជ្ន៍ ភិ កុនី
ខ ព

ជាសហជ្ី វ ិនី

ំយកពៅ ពោយពោចពៅអស់ ៥-៦

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
គរាិនីវគគ ទ្ី ៧ ចរ់

៧១. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់កុមារ ីភូ តា (ស្កមពណរ ី)

មានឆានំខវោះរី ២០ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៧២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់កុមារ ីភូ តាមានឆានំពរញ

២០ ពហើយ មិនោនសិកាសិាខកនុង្្ម៌ ៦ យាង្អស់រីរវសា ភិកុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៧៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់កុមារ ីភូ តាមានឆានំពរញ

២០ ពហើយ សិកាសិាខកនុង្្ម៌ ៦ យាង្អស់រីរឆានំពហើយ ម្ដលសង្ឃមិ ន
ោនសនាត (ឲ្យ) ភិ កុនី
ខ ព
៧៤.

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ឧរសមបទ (ពគ) ភិ កុនី
ខ ព

មានវសាមិនទន់ ព្គរ់

១២

ពហើយឲ្យ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៧៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មានវសា ១២ ររ ិរូ ណ៌ពហើយ សង្ឃមិ ន

ោនសនាត (ពហើយឲ្យឧរសមបទ) ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិតយ។

៧៦. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលម្ដលសង្ឃនិ យាយថា ម្នពោកមាចស់

មិ នគួ រពោកឲ្យឧរសមបទពៅពឡើយពទ្ដូ ពចនោះ ទ្ទ្ួ ល

ព្គាពព្ាយព្តឡរ់តិោះពដៀលវ ិញ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

កយថា ស្ក្ុ ពហើយ
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៧៧. យា បន ភិ កា ុនី សិ កា មានំ សបច បម្ តវ ំ អបយយ ចី វរំ ទសសសិ
ឯវាហនត ំ 12 វុ ដ្ឋឋបបសាម្ី តិ វតាវ ោ បច្ចា អននត រាយិ កិ នី បនវ វុ ដ្ឋឋបបយយ ន
វុ ដ្ឋឋបនាយ ឧសសុកកំ កបរយយ ោចិ តតិ យំ ។
៧៨. យា បន ភិ កា ុនី សិ កា មានំ សបច ម្ំ តវ ំ អបយយ បទវ វសានិ
អនុ ព្នធិ សសសិ ឯវាហនត ំ វុ ដ្ឋឋបបសាម្ី តិ វតាវ ោ បច្ចា អននត រាយិ កិ នី បនវ
វុ ដ្ឋឋបបយយ ន វុ ដ្ឋឋបនាយ ឧសសុកកំ កបរយយ ោចិ តតិ យំ ។
៧៩. យា បន ភិ កា ុនី បុ រិសសំ សដ្ឋ ំ កុ មារកសំ សដ្ឋ ំ ចណឌឹ បោក្ខវសសំ
សិ កា មានំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៨០. យា បន ភិ កា ុនី មាតាបិ តូហិ វា ោម្ិ បកន វា អននុ ញ្ញាតំ សិ កា មានំ
វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៨១. យា បន ភិ កា ុនី ោរិ វាសិ កឆនទ ោបនន សិ កា មានំ វុ ដ្ឋឋបបយយ
ោចិ តតិ យំ ។
៨២. យា បន ភិ កា ុនី អនុ វសសំ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
៨៣. យា បន ភិ កា ុនី ឯកំ វសសំ បទវ វុ ដ្ឋឋបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
កុ ោរីភូតវទ្គ
ោ អដ្ ឋទ្ោ

៨៤. យា បន ភិ កា ុនី អគិ លានា ឆតត ុោហនំ ធាបរយយ ោចិ តតិ យំ ។

12

ឯវាហំ តំ ។
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៧៧. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ និ យាយនឹ ង្សិកខមា

ង្នឹង្ឲ្យចីវរដល់ពយើង្,

ពយើង្នឹង្ឲ្យ

អាារយាង្ពនោះ ដល់ព្គាពព្ាយភិ កុនី
ខ ព
មិ នឲ្យ (សិកខមា

ព

ង្ោនឧរសមបទ

ង្មាចស់
ពោយ

ោះមិនមានពសចកតីអនតោយពហើយ

ោះ) ោនឧរសមបទ មិនព្វើពសចកតីខវល់ខាវយពដើមបី

ឲ្យោនឧរសមបទ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៧៨. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ និ យាយនឹង្សិកមា
ខ

រពព្មើ ពយើង្អស់រីរឆានំ
យាង្ពនោះ

ដូ ពចនោះថា ម្ន

ពយើង្នឹង្ឲ្យ

ព្គាពព្ាយភិកុនី
ខ ព

ថា ម្ន

ង្ ពរើ

ង្តាម

ង្ោនឧរសមបទពោយអាារ

ោះមិនមានពសចកតីអនតោយ

ពហើយមិនឲ្យ

ឧរសមបទ មិនព្វើពសចកតីខវល់ខាវយពដើមបីឲ្យឧរសមបទ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។
៧៩.

ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ញា
ុ ំង្សិកខមា

ម្ដលព្ចឡកព្ចឡំ
ពោយ
ូ

រុ រស ម្ដលព្ចឡូកព្ចឡំពោយកុ មារ ជាស្រសីាច ជាស្រសីរណ្ណ
ត លពសចកតី
ពស្កក ឲ្យោនឧរសមបទ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៨០. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ញា
ំ សិកខមា
ុ ង្

មិ នទន់ អនុ ញ្ហញតឲ្យឧរសមបទ ភិ កុនី
ខ ព

ម្ដលមាតារិតាកតី ស្កវមី កី ត

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៨១. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់សិកខមា

ពោយឲ្យឆនទៈ

ព្ាោះោរ ិវាសិក គឺ ររ ិសទ្យពព្ាកពចញពៅពហើយ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិ

៨២. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទោល់ឆានំ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិ

ោចិ តិ យ
ត ។
ោចិ តិ យ
ត ។
ព

៨៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឧរសមបទដល់ស្រសីរីររួរកនុង្ ១ ឆានំ ភិកុនី
ខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

កុ មារ ីភូតវគគទ្ី ៨ ចរ់
ព

៨៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនឈឺព្ទ្ព្ទ្ង្់ឆព្តនិង្ម្សបកពជ្ើ ង្ ភិ កុនី
ខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិតយ។
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៨៥. យា បន ភិ កា ុនី អគិ លានា យាបនន យាបយយយ ោចិ តតិ យំ ។
៨៦. យា បន ភិ កា ុនី សង្ោណឹ ធាបរយយ ោចិ តតិ យំ ។
៨៧. យា បន ភិ កា ុនី ឥតាាល្ង្ខករំ ធាបរយយ ោចិ តតិ យំ ។
៨៨. យា បន ភិ កា ុនី គនធ វណណបកន នោបយយយ ោចិ តតិ យំ ។
៨៩. យា បន ភិ កា ុនី វាសិ តបកន បិ ញ្ញាបកន នោបយយយ ោចិ តតិ យំ ។
៩០. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា ឧម្ម ោទបបយយ វា បរិ ម្ោទបបយយ វា ោចិ តតិ យំ ។
៩១. យា បន ភិ កា ុនី សិ កា មានាយ ឧម្ម ោទបបយយ វា បរិ ម្ោទបបយយ វា
ោចិ តតិ យំ ។
៩២. យា បន ភិ កា ុនី ោម្បណរិ យា ឧម្ម ោទបបយយ វា បរិ ម្ោទបបយយ វា
ោចិ តតិ យំ ។
៩៣. យា បន ភិ កា ុនី គិ ហិនិយា ឧម្ម ោទបបយយ វា បរិ ម្ោទបបយយ វា
ោចិ តតិ យំ ។
៩៤. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុសស បុ របតា អនាបុ ច្ចា អាសបន និ សីបទយយ
ោចិ តតិ យំ ។
៩៥. យា បន ភិ កា ុនី អបនាក្ខសកតំ ភិ កា ំុ បញ្ហ ំ បុ បចា យយ ោចិ តតិ យំ ។
៩៦. យា បន ភិ កា ុនី អសង្កចាិក្ខ គាម្ំ បវិ បសយយ ោចិ តតិ យំ ។
ឆតត ុបាហនវទ្គ
ោ នវទ្ោ

៩៧. សម្បជានម្ុ ោវាបទ ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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៨៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនឈឺពហើយពៅពោយយាន ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៨៦. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ
ព

ោះព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត

៨៧. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពព្រើ ព្ោស់ពព្គឿង្អលង្ការររស់ស្រសី ភិកុនី
ខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ភិ កុនី
ខ ព
ព

ក់ម្ខសព្កវាត់ ភិ កុនី
ខ ព

៨៨. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ង្ូតទ្ឹ កពោយពព្គឿង្ព្កអូរនិង្ពព្គឿង្ោរ
ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៨៩. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ង្ូតទ្ឹកពោយពព្គឿង្អរ់ ពព្គឿង្លំអិត ភិកុនី
ខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៩០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យភិកុនី
ខ គក់រ ឹតកតី ព្ចោច់កី ត ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៩១. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យសិកខមា

គក់ រ ឹតកតី ព្ចោច់ កី ត ភិកុនី
ខ ព

ោះ

៩២. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យស្កមពណរ ីគក់ រ ឹតកតី ព្ចោច់ កី ត ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

៩៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យស្រសីព្គហសថគក់ រ ឹតកតី ព្ចោច់ កី ត ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

៩៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនព្ោរ់ ពហើយអង្គុយពលើអាសនៈខាង្មុ ខ

ភិ កុខ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៩៥.

ឱាស ភិកុនី
ខ ព

ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ

សួររញ្ហ
ា នឹ ង្ភិកុម្ដលខល
ខ
ួនមិ នោនសូម

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

៩៦. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ គាានសមពត់ព្មរុ ង្ចូ លពៅាន់ ស្រសុក ភិកុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
៩៧. ភិ កុនី
ខ ព

ល

ឆតតុោហនវគគទ្ី ៩ ចរ់

កយកុហកពោយដឹង្ខលួន ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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៩៨. ឱម្សវាបទ ោចិ តតិ យំ ។
៩៩. ភិ កា ុនីបបសុ បញ្ា ោចិ តតិយំ ។
១០០. យា បន ភិ កា ុនី អនុ បសម្បនេ ំ បទបោ ធម្ម ំ វាបចយយ ោចិ តតិ យំ ។
១០១. យា បន ភិ កា ុនី អនុ បសម្បនាេយ ឧតត រិ ទវិរតត តិ រតត ំ សហបសយយំ
កបបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
១០២. យា បន ភិ កា ុនី បុ រិបសន សហបសយយំ កបបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
១០៣. យា បន ភិ កា ុនី បុ រិសសស ឧតត រិ ឆបបញ្ច វាច្ចហិ ធម្ម ំ បទបសយយ
អញ្ា ត្ត វិ ញ្ាុនា ឥតាី វិ គគបហន ោចិ តតិ យំ ។
១០៤. យា បន ភិ កា ុនី អនុ បសម្បនាេយ ឧតត រិ ម្នុ សសធម្ម ំ អាបរាបចយយ
ភូ តសមឹ ោចិ តតិ យំ ។
១០៥. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា ទុ ដ្ឋ ុល្លំ អាបតតឹ អនុ បសម្បនាេយ
អាបរាបចយយ អញ្ា ត្ត ភិ កា ុនិសម្ម តិ យា ោចិ តតិ យំ ។
១០៦. យា បន ភិ កា ុនី បឋវឹ ខបណយយ វា ខណាបបយយ វា ោចិ តតិ យំ ។
មុោវាទវទ្គ
ោ ទសទ្ោ

១០៧. ភូ តគាម្ោតព្យតាយ ោចិ តតិ យំ ។
១០៨. អញ្ា វាទបក វិ បហសបក ោចិ តតិ យំ ។
១០៩. ឧជ្ាបនបក ខីយនបក ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

៩៨. ភិ កុនី
ខ ព
៩៩. ភិ កុនី
ខ ព
ភិ កុនី
ខ ព

ល

កយ្ក់ ពោត ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

ល

កយញុោះញង្់ ភិកុខនីផ្ង្គាន ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១០០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ រពព្ង្ៀន្ម៌ ជារទ្ ចំ ព

ោះអនុ រសមបនន,

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១០១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ សពព្មចារពដកជាមួ យនឹ ង្អនុ រសមប ន

ពលើសរី រីរយរ់ ឬរី យរ់ ពឡើង្ពៅ, ភិកុនី
ខ ព
ព
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ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១០២. ភិកុខនីណ្ណមួ យ សពព្មចារពដក ជាមួ យនឹង្រុ រស, ភិ កុនី
ខ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១០៣. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ សម្មតង្្ម៌ ដល់រុរស ពលើសរី ព្ោំ ឬព្ោំ

មួ យមាត់ ពឡើង្ពៅ ពវៀរម្លង្ម្តមានស្ត្សីម្ត ដលដឹ ង្កតី(ពៅជាមួ យផ្ង្) ភិកុនី
ខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ភិ កុនី
ខ ព

១០៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ព្ោរ់ ឧតតរ ិមនុ សស្មា ដល់អនុរសមប ន
ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ តយ ពព្

ោះមានរិតម្មន។

១០៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ព្ោរ់ ទ្ុដុោ
ឋ ល រតតិររស់ភិកុនី
ខ ផ្ង្គាន ដល់

អនុរសមប ន , ពវៀរម្លង្ម្តភិកុខនីម្ដលសង្ឃសនាតឲ្យព្ោរ់, ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
ភិ កុនី
ខ ព

១០៦. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ជ្ីកខលួនឯង្ ឬពព្រើអនកដនទ្ឲ្យជ្ីកនូវម្ផ្នដី ,
ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

មុ ស្កវាទ្ វគគទ្ី១០ ចរ់

១០៧. ភិកុនី
ខ ព្វើភូតគាម ឲ្យវ ិ
១០៨. ភិកុនី
ខ ព

លនូ វ

ស ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

កយដនទ្ ឬព្វើឲ្យសង្ឃោនពសចកតីលំោក

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១០៩. ភិ កុនី
ខ រង្កគរ់ភិកុនី
ខ ដនទ្ ឲ្យព

លពទសភិ កុនី
ខ ផ្ង្គាន ឬតិ ោះ-

ពដៀលភិ កុនី
ខ ផ្ង្គានខលួនឯង្ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ
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១១០. យា បន ភិ កា ុនី សង្ឃិកំ ម្ញ្ច ំ វា បី ឋំ វា ភិ សឹ វា បក្ខចា ំ វា
អបជ្ាក្ខបស សនា រិតាវ វា សនា រាបបតាវ វា តំ បកក ម្នតី បនវ ឧទធ បរយយ ន
ឧទធ រាបបយយ អនាបុ ចាំ វា គបចា យយ ោចិ តតិ យំ ។
១១១. យា បន ភិ កា ុនី សង្ឃិបក វិ ោបរ បសយយំ សនា រិតាវ វា
សនា រាបបតាវ វា តំ បកក ម្នតី បនវ ឧទធ បរយយ, ន ឧទធ រាបបយយ, អនាបុ ចាំ វា
គបចា យយ, ោចិ តតិ យំ ។
១១២. យា បន ភិ កា ុនី សង្ឃិបក វិ ោបរ ជានំ បុ ព្វ ុបគតំ ភិ កា ុនឹ អនុ បខជ្ជ
បសយយំ កបបបយយ យសា សមាាបធា ភវិ សសតិ , ោ បកក ម្ិសសតី តិ ឯតបទវ
បចច យំ ករិ តាវ អនញ្ា ំ ោចិ តតិ យំ ។
១១៣. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនឹ កុ បិតា អនតត ម្នា សង្ឃិក្ខ វិ ោរា
និ កកបឌ្ឍយយ វា និ កកឌ្ាបបយយ វា ោចិ តតិ យំ ។
១១៤. យា បន ភិ កា ុនី សង្ឃិបក វិ ោបរ ឧបរិ បវោសកុ ដ្ិយា អាហចច ោទកំ ម្ញ្ច ំ វា បី ឋំ វា អភិ និ សីបទយយ វា អភិ និ បបជ្ជ យយ វា ោចិ តតិ យំ ។
១១៥. ម្ហល្ល កំ បន ភិ កា ុនិយា វិ ោរំ ក្ខរយមានាយ យាវ ោវរបក្ខោ
អគគ ឡដ្ឋ បនាយ

អាបលាកសនធិ បរិ កមាមយ

ទវ តតិ ចា ទនសស

បរិ យាយំ

អបបហរិ បត ឋិ តាយ អធិ ដ្ឋឋតព្វ ំ ។ តបតា បច ឧតត រឹ អបបហរិ បតបិ ឋិ តា
អធិ ដ្ឋបហយយ ោចិ តតិ យំ ។
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១១០. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ោតសនធឹង្ខលួនឯង្ ឬឲ្យពគោតសនធឹង្នូ វ

ម្ព្គកតី តាំង្កតី រូកកតី ពៅអីកី ត ម្ដលជាររស់សង្ឃ កនុង្ទ្ី វាលពហើយ, ាល

នឹ ង្ពដើ រពចញពៅមិនោនពរ ើមកទ្ុ កោក់ មិនោនពព្រើពគឲ្យពរ ើមកទ្ុកោក់ នូវ
ពព្គឿង្ពស
ភិ កុនី
ខ ព

សនៈព

ោះ ឬឥតោនព្ោរ់ អក
ន ដនទ្ ស្រស្ករ់ ម្តពដើ រពចញពៅ,

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
១១១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យព្ាល ឬពព្រើ ពគឲ្យព្ាល នូ វកព្មាលសព្មារ់

ពដក កនុង្វ ិោរជាររស់សង្ឃពហើយ, ាលនឹ ង្ពដើរពចញពៅ មិ នោនពរ ើមក
ទ្ុ កោក់ មិ នោនពព្រើ ពគឲ្យពរ ើមកទ្ុកោក់ នូវពព្គឿង្ពស
ោនព្ោរ់អនកដនទ្ ស្រស្ករ់ ម្តពដើរពចញពៅ ភិ កុនី
ខ ព

សនៈព

ោះ ឬឥត

ោះព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១១២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ ពហើយចូ លពៅពព្ជ្ៀតពរៀតភិកុខនី

ម្ដលចូ លពៅពៅមុនពហើយ សពព្មចនូ វទ្ី ពដកកនុង្វ ិោរររស់សង្ឃ ពោយ
គិ តថាៈ “ភិកុនី
ខ ណ្ណមានពសចកតីចពង្ាៀតចង្ាល់, ភិកុពខ
ព្វើនូវពសចកតីពព្ជ្ៀតពរៀតព
ភិ កុនី
ខ ព

ោះនឹ ង្ពចញពៅចុ ោះ“,

ោះឯង្ ឲ្យជារចច័យ រុំ ម្មនពហតុដនទ្ពឡើយ,

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
១១៣. ភិកុខនីណ្ណមួ យ មានចិតតពព្ា្ ខឹង្នឹ ង្ភិកុខនីផ្ង្គាន ទ្ង្់

ទញខលួនឯង្ ឬពព្រើ ពគឲ្យទ្ង្់ ទញ ពចញ្កវ ិោរររស់សង្ឃ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
ម្ព្គកតី

១១៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ អង្គុយសង្ាត់ ឬពដកសង្ាត់ពោយរហ័ស នូ វ
តាំង្កតី

ម្ដលមានពជ្ើ ង្ព្គាន់ ម្តស៊ាកទ្ុកជារពណ្ណ
ត ោះអាសនន

ថានក់ កុង្វ
ន ិោរររស់សង្ឃ, ភិ កុនី
ខ ព

ពលើ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១១៥. ាលពរើភិកុនី
ខ ឲ្យពគព្វើវ ិោរ្ំ (គឺកុដិ្ំម្ដលមានមាចស់) គរបី

(ោររូកញយៗោន) កំណត់ ទ្ីមានឱាសព្តឹមម្តសនលឹកទវរ និ ង្សនលឹក
រង្ាួច ពដើ មបីទ្ុកពព្រើ ព្ោស់នូវទវរ និ ង្ពដើ មបីររ ិកមានូវសនលឹករង្ាួច ឯដំ រូល
ភិ កុនី
ខ ព្តូវសថិតពៅកនុង្ទ្ី ម្ដលគាានដំណ្ណំ ពទ្ើរព្រក់ោនព្តឹ មរី ររី ជាន់, ពរើ
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១១៦. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ សបោណកំ ឧទកំ តិ ណំ វា ម្តតិ កំ វា
សិ បញ្ច យយ វា សិ ញ្ញចបបយយ វា ោចិ តតិ យំ ។
ភូ តគមវទ្គ
ោ ឯោទសទ្ោ

១១៧. អគគិ លានាយ ភិ កា ុនិយា ឯបក្ខ អាវសថបិ បណា
ឌ ភុ ញ្ជិ តបព្វវ ។
តបតា បច ឧតត រឹ ភុ បញ្ជ យយ ោចិ តតិ យំ ។
១១៨. គណបភាជ្បន អញ្ា ត្ត សម្យា ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា
គិ លានសម្បយា, ចី វរោនសម្បយា, ចី វរក្ខរសម្បយា, អោធនគម្នសម្
បយា, នាវាភិ រុ ហនសម្បយា, ម្ោសម្បយា, សម្ណភតត សម្បយា, អយំ
តតា សម្បយា ។
១១៩. ភិ កា ុនឹ បបនវ កុ ល្ំ ឧបគតំ បូ បវហិ វា ម្បនា ហិ វា អភិ ហដ្ឋ ំ ុ
បវាបរយយ, អាកង្ាមានាយ ភិ កា ុនិយា ទវ តតិ បតត បូ រា បដ្ិ គគបហតព្វវ ។ តបតា បច
ឧតត រឹ បដ្ិ គគបណហយយ, ោចិ តតិ យំ ។ ទវ តតិ បតត បូ បរ បដ្ិ គគបហតាវ តបតា នី ហរិ តាវ
ភិ កា ុនីហិ សទធឹ សំ វិ ភជ្ិ តព្វ ,ំ អយំ តតា ោម្ី ចិ ។
១២០. យា បន ភិ កា ុនី វិ ក្ខបល្ ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា ោបទយយ វា
ភុ បញ្ជ យយ វា ោចិ តតិ យំ ។
១២១. យា បន ភិ កា ុនី សនេិ ធិក្ខរកំ ោទនី យំ វា បភាជ្នី យំ វា ោបទយយ
វា ភុ បញ្ជ យយ វា ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ភិ កុនី
ខ ព្រក់ឲ្យពព្ចើ នពលើសរីកំណត់ ព
ដំ ណ្ណំ, ក៏គង្់ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
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ោះពៅ ទ្ុ កជាសថិតពៅកនុង្ទ្ីម្ដលគាាន

១១៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ថាទ្ឹ កមានសតវពហើយ ពស្រស្កច

ខលួនឯង្ ឬពព្រើពគឲ្យពស្រស្កចនូ វពមា ឬដី , ភិកុនី
ខ ព

ោះព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ភូ តគាម វគគទ្ី ១១ ចរ់

១១៧. ភិកុនី
ខ មិនមានជ្ំង្ឺ ព្តូវឆាន់ ចង្កាន់រិណឌោតកនុង្ពោង្ទន

ោនម្តមតង្, ពរើ ឆាន់ ឲ្យពលើសរី កំណត់ព

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១១៨. ភិកុខនីព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ពព្

ោះ(ទ្ទ្ួ ល)គណពភាជ្ន (ព្រម

គាន) ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័យ។ ពនោះជាសម័ យ កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ គឺ សម័ យ

ម្ដលមានជ្ំង្ឺ ១ សម័ យម្ដលពគឲ្យចី វរ ១ សម័ យម្ដលព្វើចីវរ ១ សម័ យ
ម្ដលពដើ រផ្លូវឆាៃយ ១ សម័យម្ដលជ្ិ ោះទ្ូក ១ សម័ យម្ដលមាន ភិកុពព្ចើ
ខ
ន
អង្គ ១ សម័ យននសមណភតត ១, ពនោះជាសម័ យ កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

១១៩. ជ្នរវារណ្ណ នូ វភិកុខនីម្ដលចូ លពៅាន់ព្តកូល ពោយនំ

ទំង្ឡាយកតី ពោយសដូ វទំង្ឡាយកតី ពដើមបី

ំពៅោនតាមព្ោថាន។ ភិកុខ

នី មានពសចកតីព្តូវារ ព្តូវទ្ទ្ួ លព្តឹមពរញរី ររី ោព្តោន។ ពរើទ្ទ្ួ លឲ្យ
ពលើសរី កំណត់ព

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។ ភិ កុនី
ខ ម្ដលោនទ្ទ្ួ ល នំ

ឬសដូ វកំ ណត់ ព្តឹ មរី ររី ោព្តពហើយ ព្តូវ

ំយកអំ រីទ្ីព

ោះ មកម្ចកជា

មួ យនឹ ង្ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ, ារម្ចកនំ ឬសដូ វពនោះ ជាស្កមី ចិកមា កនុង្
សិាខរទ្ព

ោះ។

១២០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ទ្ំ

សុីកី ត ររ ិពភាគកតី នូវខាទ្នី យាោរ ឬ

១២១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ទ្ំ

សុីកី ត ររ ិពភាគកតី នូវខាទ្នី យាោរ ឬ

ពភាជ្នីយាោរ កនុង្ពរលវ ិាល, ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ពភាជ្នីយាោរ ម្ដលខលួនទ្ុ កោក់ឲ្យកនលង្ោព្តី, ភិកុនី
ខ ព
ោចិ តិ យ
ត ។

ោះ ព្តូវអារតតិ
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១២២. យា បន ភិ កា ុនី អទិ នេ ំ ម្ុ ខោវរំ អាោរំ អាហបរយយ អញ្ា ត្ត
ឧទកទនត បោណា ោចិ តតិ យំ ។
១២៣. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនឹ ឯហបយយ គាម្ំ វា និ គម្ំ វា បិ ណា
ឌ យ
បវិ សិសាមាតិ តសា ោបបតាវ វា អោបបតាវ វា ឧបយាបជ្យយ គច្ចាបយយ ន
បម្ តយា សទធឹ កោ វា និ សជាជ វា ផាសុ បោតិ ឯកិ ក្ខយ បម្ កោ វា និ សជាជ
វា ផាសុ បោតី តិ ឯតបទវ បចច យំ ករិ តាវ អនញ្ា ំ ោចិ តតិ យំ ។
១២៤. យា បន ភិ កា ុនី សបភាជ្បន កុ បល្ អនុ បបខជ្ជ និ សជ្ជ ំ កបបបយយ
ោចិ តតិ យំ ។
១២៥. យា បន ភិ កា ុនី បុ រិបសន សទធឹ របោ បដ្ិ ចាបនេ អាសបន និ សជ្ជ ំ
កបបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
១២៦. យា បន ភិ កា ុនី បុ រិបសន សទធឹ ឯបកបនក្ខ របោ និ សជ្ជ ំ
កបបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
ទ្ោជនវទ្គ
ោ ទាវទសទ្ោ

១២៧. យា បន ភិ កា ុនី និ ម្នតិ តា សភតាត សមានា សនតឹ ភិ កា ុនឹ អនាបុ ច្ចា
បុ បរភតត ំ វា បច្ចាភតត ំ វា កុ បល្សុ ច្ចរិ តតំ អាបបជ្ជ យយ អញ្ា ត្ត សម្យា ោចិ តតិយំ ។
តតាាយំ សម្បយា, ចី វរោនសម្បយា, ចី វរក្ខរសម្បយា, អយំ តតា សម្បយា ។
១២៨. អគគិ លានាយ ភិ កា ុនិយា ចតុ មាសបបចច យបវារណា ោទិ តព្វវ
អញ្ា ត្ត បុ នបបវារណាយ អញ្ា ត្ត និ ចចបបវារណាយ ។ តបតា បច ឧតត រឹ
ោទិ បយយយ ោចិ តតិ យំ ។
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១២២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពលរនូវអទ្ិ ន ោរ តាមទវរមាត់ ពវៀរម្លង្

ម្តទ្ឹ ក និង្ពឈើ សន
ទ ់ , ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១២៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ និ យាយនឹង្ភិ កុនី
ខ ផ្ង្គាន យាង្ពនោះថាៈ

“ម្នពោកមាចស់, ពោកចូ រមក, ពយើង្ទំង្ឡាយ នឹង្ចូ លពៅាន់ស្រសុក
ឬនិគម ពដើមបីរិណឌោត“ ពហើយឲ្យពគឲ្យ ឬមិ នឲ្យពគឲ្យអវីៗ ដល់ភិកុខនី
ព

ោះពហើយ រញ្ូជ នឲ្យព្តឡរ់ ពៅវ ិញ ពោយ

កយថា "ម្នពោកមាចស់,

ពោកចូ រពៅវ ិញចុ ោះ, ខ្ំុនិយាយ ឬអង្គុយជាមួ យនឹង្ពោកមិ នសរាយពទ្
ខ្ំុនិយាយ ឬអង្គុយម្តមានក់ឯង្ស្រសួលជាង្“ ព្វើនូវពហតុ នុោះឯង្ ឲ្យជារចច័យ
រុំ ម្មនពហតុដនទ្ពឡើយ, ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

១២៤. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ចូលរុកោនពៅសពព្មចារអង្គុយពៅកនុង្

ព្តកូលម្ដលមានម្តជ្នរី រ

ក់ គឺរីតនិង្ព្ររនធ ភិកុនី
ខ ព

ោះព្តូវអារតតិោចិតិតយ។

១២៥. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ សពព្មចារអង្គុយពលើអាសនៈ ជាទ្ីស្កៃត់

កំ ោំង្ ជាមួ យនឹង្រុ រស, ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

១២៦. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ សពព្មចារអង្គុយកនុង្ទ្ី ស្កៃត់ ជាមួ យនឹ ង្

រុ រស ម្តមានក់និង្មានក់, ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

ពភាជ្នវគគទ្ី១២ ចរ់

១២៧. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ោនទ្ទ្ួ លនិមនតពគពហើយ ជាអនកមានភតត

ពហើយ, មិនោនោ ឬព្ោរ់ ភិកុខនីផ្ង្គានម្ដលមានពៅ, ពហើយដល់នូវារ

ព្តាច់ ពៅ កនុង្ព្តកូ លទំង្ឡាយ កនុង្ពរលមុនភតតកី ត ពព្ាយភតតកី ត, ពវៀរ
ម្លង្ម្តមានសម័ យ, ភិ កុនី
ខ ព
សិាខរទ្ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។ ពនោះជាសម័ យ កនុង្

ោះគឺ សម័ យម្ដលពគឲ្យចី វរ១ សម័ យម្ដលព្វើចីវរ១, ពនោះជា

សម័ យ កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

១២៨. ភិ កុនី
ខ មិនមានជ្ំង្ឺ ព្តូវពព្តកអរនឹង្ាររវារណ្ណ ពោយរចច័យ

កំ ណត់ព្តឹមរួ នម្ខ ពវៀរម្លង្ម្តពគោនរវារណ្ណម្ថមពទ្ៀត ពវៀរម្លង្ម្តពគ
ោនរវារណ្ណជានិចច ពរើ ពព្តកអរឲ្យពលើសរីកំណត់ព

ោះពៅ ព្តូវអារតតិោចិតិតយ។
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១២៩. យា បន ភិ កា ុនី ឧយយុតតំ បសនំ ទសសនាយ គបចា យយ អញ្ា ត្ត
តោរូ បបបចច យា ោចិ តតិ យំ ។
១៣០. សិ យា ច តសា ភិ កា ុនិយា បក្ខចិ បទវ បចច បយា បសនំ គម្នាយ
ទវិ រតត តិ រតត ំ តាយ ភិ កា ុនិយា បសនាយ វសិ តព្វ ំ។ តបតា បច ឧតត រឹ វបសយយ
ោចិ តតិ យំ ។
១៣១. ទវិ រតត តិ រតត បញ្ច ភិ កា ុនី បសនាយ វសមានា ឧបយាធិ កំ វា ព្ល្គគ ំ
វា បសនាព្យូហំ វា អនី កទសសនំ វា គបចា យយ ោចិ តតិ យំ ។
១៣២. សុ រាបម្រយោបន ោចិ តតិ យំ ។
១៣៣. អង្គុល្ិបបតាទបក ោចិ តតិ យំ ។
១៣៤. ឧទបក ហសសធបម្ម ោចិ តតិ យំ ។
១៣៥. អនាទរិ បយ ោចិ តតិ យំ ។
១៣៦. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនឹ ភឹ ោបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
ចារិតតវទ្គ
ោ ទ្តរសទ្ោ

១៣៧. យា បន ភិ កា ុនី អគគិ លានា វិ សីវនាបបក្ខា បជាតឹ សមាទបហយយ
វា សមាទោបបយយ វា អញ្ា ត្ត តោរូ បបបចច យា ោចិ តតិ យំ ។
១៣៨. យា បន ភិ កា ុនី ឱបរនឌ្ឍមាសំ នោបយយយ អញ្ា ត្ត សម្យា
ោចិ តតិ យំ ។ តតាាយំ សម្បយា ទិ យបឌ្ា មាបោ បសបោ គិ មាហននតិ
វសានសស បឋបមា មាបោ ឥបចច បត អឌ្ឍបតយយមាោ ឧណហសម្បយា,
បរិ ហហសម្បយា, គិ លានសម្បយា, កម្ម សម្បយា, អោធនគម្នសម្បយា,
វាតវុ ដ្ឋិសម្បយា, អយំ តតា សម្បយា ។
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១២៩. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពៅពដើ មបីពមើ លកង្ទ្័រពគពលើកពចញពៅ,

ពវៀរម្លង្ម្តមានពហតុ មានសភារដូ ព្នោះ, ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
ព

១៣០. ពរើ ភិកុនី
ខ ព

ោះ មានពហតុ អីម
វ ួ យ គួរនឹង្ពៅាន់កង្ទ្័ រ ភិកុនី
ខ

ោះ ព្តូវពៅពៅកនុង្ទ្័ រោនព្តឹមរី រោព្តី ឬរី ោព្តី ។ ពរើ ពៅឲ្យពលើសរី

កំ ណត់ព

ោះពៅ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៣១. ាលពរើ ភិកុនី
ខ ពៅកនុង្កង្ទ្័រ កំ ណត់រីរោព្តី

ឬរីោព្តី

ពហើយពៅាន់ទ្ីម្ដលពគចាំង្គានកតី ទ្ី ម្ដលពគព្តួតរលកតី ទ្ី តាំង្ពៅនន
កង្ទ្័ រកតី ទ្ី សព្មារ់ ្ត់កបួនទ្័ រកតី, ព្តូវអារតតិោចិ តិយ
ត ។

១៣២. ភិ កុនី
ខ ផ្ឹកសុោ និ ង្ពមរ ័យ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៣៣. ភិ កុនី
ខ ្ក់ព្កពឡក ព្រម្លង្គាន ពោយជ្នលួញ គឺ ព្មាមនដ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៣៤. ភិកុនី
ខ ពលង្ទ្ឹក ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
១៣៥. ភិកុនី
ខ មិនពអើ ពរើ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
១៣៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ រ ល ចភិកុខនីផ្ង្គាន ភិកុខព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិតយ។

្រ ិតតវគគទ្ី ១៣ ចរ់

១៣៧. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិ នមានជ្ំង្ឺ មានរំ ណង្នឹ ង្អាំង្ពភលើង្

ពហើយ រង្កាត់ ពភលើង្ខលួនឯង្កតី ពព្រើពគឲ្យរង្កាត់កី ត, ពវៀរម្លង្ម្តមានពហតុ
មានសភារដូ ព្នោះ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៣៨. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនទន់ ដល់កំណត់ កនលោះម្ខ ពហើយង្ូ តទ្ឹ ក

ពវៀរម្លង្ម្តមានសម័ យ, ភិ កុនី
ខ ព
កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។ ពនោះជាសម័ យ

ោះគឺ មួ យម្ខកនលោះដ៏ពសសខាង្ចុ ង្ននគិ មរា ដូ វ មួ យម្ខខាង្

ពដើមននវសានរដូ វ, រួមម្ខទំង្ពនោះ ព្តូវជារីរម្ខកនលោះ, ពៅថាសម័ យពៅត,
សម័ យសាោះស្ក
ា រ់, សម័ យម្ដលមានជ្ំ ង្ឺ, សម័ យម្ដលព្វើារង្ករ, សម័ យ
ុ
ម្ដលពដើ រផ្លូវឆាៃយ, សម័យម្ដលមានខយល់និង្ពភលៀង្, ពនោះជាសម័ យកនុង្
សិាខរទ្ព

ោះ។
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១៣៩. នវំ បន ភិ កា ុនិយា ចី វរលាភាយ តិ ណណំ ទុ ព្វ ណណករណានំ អញ្ា តរំ
ទុ ព្វ ណណករណំ អាោតព្វ ំ នី ល្ំ វា កទទ ម្ំ វា ក្ខឡោម្ំ វា ។ អនាោ បច ភិ កា ុនី
តិ ណណំ ទុ ព្វ ណណករណានំ អញ្ា តរំ ទុ ព្វ ណណករណំ នវំ ចី វរំ បរិ ភុបញ្ជ យយ ោចិ តតិ យំ ។
១៤០. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុសស វា ភិ កា ុនិយា វា សិ កា មានាយ វា
ោម្បណរសស វា ោម្បណរិ យា វា ោម្ំ ចី វរំ វិ កបបបតាវ អបបចច ុោធរណំ
បរិ ភុបញ្ជ យយ ោចិ តតិ យំ ។
១៤១. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា បតត ំ វា ចី វរំ វា និ សីទនំ វា សូ ចិ ឃរំ វា
ក្ខយព្នធ នំ វា អបនិ បធយយ វា អបនិ ធាបបយយ វា អនត ម្បោ ហសាបបក្ខាបិ
ោចិ តតិ យំ ។
១៤២. យា បន ភិ កា ុនី សញ្ចិ ចច ោណំ ជ្ី វិតា បវាបរាបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
១៤៣. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ សបោណកំ ឧទកំ បរិ ភុបញ្ជ យយ ោចិ តតិ យំ ។
១៤៤. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ យោធម្ម ំ និ ហតាធិ ករណំ បុ នកមាមយ
ឧបក្ខកបដ្យយ ោចិ តតិ យំ ។
១៤៥. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ បថយយសបតា ន សទធឹ សំ វិ ធាយ ឯកោធនម្គគ ំ
បដ្ិ បបជ្ជ យយ អនត ម្បោ គាម្នត រម្បិ ោចិ តតិ យំ ។
១៤៦. យា បន ភិ កា ុនី ឯវំ វបទយយ តោហំ ភគវតា ធម្ម ំ បទសិ តំ
អាជានាម្ិ យោ បយបម្ អនត រាយិ ក្ខ ធមាម វុ តាត ភគវតា បត បដ្ិ បសវបតា
នាល្ំ អនត រាយាយាតិ ។ ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា មាបយយ ឯវំ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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១៣៩. ភិកុនី
ខ ោនចី វរថាីមកពហើយ គរបីាន់ យកនូវវតថុសព្មារ់ព្វើ

ឲ្យខូ ចរណ៌រី យាង្ វតថុសព្មារ់ ព្វើឲ្យខូចរណ៌ណ្ណមួយ គឺ រណ៌ពខៀវកតី រណ៌
ភក់កី ត រណ៌ពលាកតី ។ ពរើ ភិកុខនីមិនាន់ យកនូ វវតថុសព្មារ់ ព្វើឲ្យខូចរណ៌រី

យាង្ វតថុសព្មារ់ ព្វើឲ្យខូចរណ៌ណ្ណមួ យពទ្ ពហើយពព្រើព្ោស់ចីវរថាី, ព្តូវ
អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៤០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ោនវ ិករបចី វរពោយខលួនឯង្ ចំ ព

ភិ កុនី
ខ ផ្ង្គានកតី សិកខមា

ោះភិកុកត
ខ ី

កតី ស្កមពណរកតី ស្កមពណរ ីកតី ពហើយពព្រើ ព្ោស់

ចី វរម្ដលមិ នទន់ ឲ្យពគដកវ ិករបពចញ, ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៤១. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ោក់ ទ្ុកខលួនឯង្ ឬពព្រើ ពគឲ្យោក់ ទ្ុក នូវ

ោព្តកតី ចី វរកតី និ សីទ្នៈកតី រំ រង្់ មុលកត
ជ
ី វតថរនធចពង្ាោះកតី ររស់ភិកុនី
ខ ផ្ង្គាន
ពោយពោចពៅ សូមបីព្គាន់ ម្តមានរំ ណង្នឹង្ពសើចពលង្ ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវ

១៤២. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ម្កលង្ផ្តតច់ រង្់ សតវ្កជ្ីវ ិត, ភិកុខនីព

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។
អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៤៣. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ពហើយពព្រើព្ោស់ទ្ឹកម្ដលមាន

សតវមានជ្ី វ ិត, ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៤៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ថា អ្ិ ករណ៍ម្ដលសង្ឃរមាៃរ់

សមគួ រតាម្ម៌ពហើយ ពសើពរ ើពដើមបីព្វើជាថាីពទ្ៀត, ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិ

ោចិ តិ យ
ត ។

១៤៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ពហើយ ររួ លរួកឈាួញជាព្រ

ពដើ រពៅាន់ផ្ូវឆា
ល ៃ យមួ យជាមួ យគាន, ពោយពោចពៅ សូមបីចព ល ោះស្រសុក
មួ យ, ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៤៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ព

លយាង្ពនោះថា “ខ្ំុដឹង្ចាស់នូវ្ម៌ ម្ដល

ព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ សម្មតង្ពហើយ ពោយរារៈថា “អនតោយិក្ម៌ទំង្

ឡាយណ្ណ ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ ព្តាស់សម្មតង្ពហើយ, អនតោយិក
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អវច, មា ភគវនត ំ អព្វោចិ កាិ , ន ហិ ោធុ ភគវបតា អព្ោ ក្ខានំ, ន ហិ ភគវា ឯវំ
វបទយយ អបនកបរិ យាបយនាបយយ អនត រាយិ ក្ខ ធមាម អនត រាយិ ក្ខ វុ តាត ភគវតា
អល្ញ្ច បន បត បដ្ិ បសវបតា អនត រាយាយាតិ ។ ឯវញ្ច ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ
វុ ចចមានា តបថវ បគគ បណហយយ ោ ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ យាវតតិ យំ សម្នុ ភាសិ តព្វវ តសស បដ្ិ និសសគាគយ ។ យាវតតិ យបញ្ច សម្នុ ភាសិ យមានា តំ
បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ, ឥបចច តំ កុ សល្ំ ។ បនា បច បដ្ិ និសសបជ្ជ យយ ោចិ តតិ យំ ។
ទ្ោតិ វទ្គ
ោ ចុទស
េ ទ្ោ

១៤៧. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ តោវាទិ និ យា ភិ កា ុនិយា អកដ្ឋនុ ធមាមយ តំ
ទិ ដ្ឋឹ អបបដ្ិ និសសដ្ឋឋយ សទធឹ សម្ោ ុបញ្ជ យយ វា សំ វបសយយ វា សហ វា បសយយំ
កបបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
១៤៨. សម្ណុបទទ ោបិ បច ឯវំ វបទយយ តោហំ ភគវតា ធម្ម ំ បទសិ តំ
អាជានាម្ិ , យោ បយបម្ អនត រាយិ ក្ខ ធមាម វុ តាត ភគវតា, បត បដ្ិ បសវបតា
នាល្ំ អនត រាយាយាតិ ។ ោ សម្ណុបទទ ោ ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា
នាបយយ, សម្ណុបទទ បស ឯវំ អវច, មា ភគវនត ំ អព្វោចិ កាិ , ន ហិ ោធុ
ភគវបតា អព្ោ ក្ខានំ, ន ហិ ភគវា ឯវំ វបទយយ, អបនកបរិ យាបយនាបយយ,
សម្ណុបទទ បស អនត រាយិ ក្ខ ធមាម អនត រាយិ ក្ខ វុ តាត ភគវតា, អល្ញ្ច បន បត

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

្ម៌ ទំង្ឡាយព
ពសរពទ្”។

ោះ មិនម្មនអាចនឹង្ព្វើនូវពសចកតីអនតោយដល់រុគគលអនក

ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ

ព្តូវនិ យាយនឹ ង្ភិកុខនីព

“ពោកមាចស់ កុំនិយាយយាង្ពនោះពឡើយ កុំ ព
ពឡើយ, ារព
រុំ ម្មនព
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ោះ

យាង្ពនោះថា

លរង្កាច់ព្រោះមានព្រោះភាគ

លរង្កាច់ ព្រោះមានព្រោះភាគ មិនលាពទ្, ព្រោះមានព្រោះភាគ

លយាង្ពនោះពទ្, ម្នពោកមាចស់! ព្រោះមានព្រោះភាគ ព្ទ្ង្់ ព្តាស់

សម្មតង្ពហើយ នូ វអនតោយិក្ម៌ ទំង្ឡាយ ពោយអពនកររ ិយាយ, អនតោយិក្ម៌ ទំង្ព

ោះពស្កត ក៏ អាចព្វើនូវពសចកតីអនតោយ ដល់អក
ន ពសរោន

ម្មនរិត“។ ាលម្ដលភិកុខនី ទំង្ឡាយ និយាយយាង្ពនោះ, ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ពៅម្តព្រាន់ ដូព្នោះដម្ដល ព្តូវភិកុខនី ទំង្ឡាយ សូ្យសមនុ ភាសនកមា
ោមព្ោមភិកុនី
ខ ព

ោះ អស់កំណត់រីដង្ពដើមបីឲ្យលោះរង្់ទ្ិដិពឋ

ោះពចញ។

ាលពរើ ភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយ សូ្យសមនុ ភាសនកមា ោមព្ោមព្គរ់រីដង្
ពហើយ ភិ កុនី
ខ ព

ោះ លោះរង្់ នូវទ្ិដិ ពឋ

ជាារព្រនរ, ពរើ រុំលោះរង្់ពទ្, ភិកុខនី ព

ោះពចញ ារលោះរង្់ ោនដូព្នោះនុ ោះ
ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ពជាតិ វគគទ្ី ១៤ ចរ់

១៤៧. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ ពហើយររ ិពភាគរួមកតី ពៅរួមកតី

សពព្មចារពដករួមកតី

ជាមួ យនឹង្ភិកុនី
ខ

ម្ដលមានារព

ព្រព្កតី, ជាអនកមិនព្វើតាម្ម៌ , ជាអនកមិ នលោះរង្់ទ្ិដិពឋ
ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
១៤៨. ពរើ សមណុពទ្ទស្កព

លដូ ព្នោះជា

ោះ, ភិកុនី
ខ ព

ោះ

លយាង្ពនោះថា “ខ្ំុដឹង្ចាស់នូវ្ម៌

ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគសម្មតង្ពហើយ ពោយរារៈថា “អនតោយិក្ម៌ទំង្
ឡាយណ្ណ ម្ដលព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ ព្តាស់សម្មតង្ពហើយ, អនតោយិក
្ម៌ ទំង្ឡាយព

ោះ មិនម្មនអាចនឹង្ព្វើនូវពសចកតីអនតោយ ដល់រុគគល

អនកពសរពទ្“។ ភិកុខនី ទំង្ឡាយព្តូវនិ យាយនឹ ង្សមណុពទ្ទស្កព
ពនោះថា ម្ន!

ង្សមណុពទ្ទស្ក,

ោះយាង្

ង្កុំ និយាយយាង្ពនោះពឡើយ, កុំ ព

រង្កាច់ ព្រោះមានព្រោះភាគពឡើយ, ារព

ល

លរង្កាច់ព្រោះមានព្រោះភាគ មិ នលា
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ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាលិ

បដ្ិ បសវបតា អនត រាយាយាតិ ។ ឯវញ្ច ោ សម្ណុបទទ ោ ភិ កា ុនីហិ វុ ចចមានា
តបថវ បគគ បណហយយ, ោ សម្ណុបទទ ោ ភិ កា ុនីហិ ឯវម្សស វចនី យា
អជ្ជ តបគគ បត អបយយ សម្ណុបទទ បស ន បចវ បោ ភគវា សតាា អបទិ សិ តបព្វវ
យម្បិ ចញ្ញា សម្ណុបទទ ោ ល្ភនតិ ភិ កា ុនីហិ សទធឹ ទិ រតត តិ រតត ំ សហបសយយំ
ោបិ បត នតាិ ចរ បិ បរ វិ នសាតិ ។ យា បន ភិ កា ុនី ជានំ តោនាសិ តំ
សម្ណុបទទ សំ ឧបលាបបយយ វា ឧបដ្ឋឋបបយយ វា សម្ោ ុបញ្ជ យយ វា សហ វា
បសយយំ កបបបយយ ោចិ តតិ យំ ។
១៤៩. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនីហិ សហធម្មិ កំ វុ ចចមានា ឯវំ វបទយយ ន
តាវាហំ អបយយ ឯតសមឹ សិ ក្ខាបបទ សិ កាិ សាម្ិ យាវ ន អញ្ា ំ ភិ កា ុនឹ ព្យតត ំ
វិ នយធរំ បរិ បុច្ចាម្ី តិ ោចិ តតិយំ ។ សិ កា មានាយ ភិ កា បវ ភិ កា ុនិយា អញ្ញាតព្វ ំ
បរិ បុចាិតព្វ ំ បរិ បញ្ហិ តព្វ ំ អយំ តតា ោម្ី ចិ ។
១៥០. យា បន ភិ កា ុនី ោតិ បមាបកា ឧទទិ សសមាបន ឯវំ វបទយយ កឹ
បនិ បម្ហិ ខុោទនុ ខុទទបកហិ សិ ក្ខាបបទហិ ឧទទិ បដ្ឋ ហិ យាវបទវ កុ កកុច្ចចយ
វិ បហោយ វិ បល្ោយ សំ វតត នតី តិ សិ ក្ខាបទវិ វណណនបក ោចិ តតិ យំ ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ពទ្, ព្រោះមានព្រោះភាគរុំម្មនព
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លយាង្ពនោះពទ្, ម្ន!

ង្សមណុពទ្ទស្ក,

ព្រោះមានព្រោះភាគព្ទ្ង្់ព្តាស់សម្មតង្ពហើយ

នូ វអនតោយិក្ម៌ ទំង្ឡាយ

ពោយអពនកររ ិយាយ, អនតោយិក្ម៌ទំង្ព

ោះពស្កត ក៏ អាចព្វើនូវពសចកតី

អនតោយ ដល់អក
ន ពសរោនរិតម្មន។ ាលម្ដលភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ និ យាយ
យាង្ពនោះ, សមណុពទ្ទស្កព
ឡាយ

ោះ ពៅម្តព្រាន់ដូព្នោះដម្ដល, ភិកុខនី ទំង្

ព្តូវនិ យាយនឹ ង្សមណុពទ្ទស្កព

សមណុពទ្ទស្ក ្រ់ តាំង្រី នថៃពនោះពៅ
អង្គព

ោះ

ថាជាស្កស្កតររស់

ោះយាង្ពនោះថា

“ម្ន!

ង្

ង្មិ នព្តូវអាង្ព្រោះមានព្រោះភាគ

ង្ពទ្ៀតពឡើយ

ក៏ស្កមពណរ ីទំង្ឡាយ

ដនទ្ ម្តង្ោននូ វារពដករួមឯណ្ណ អស់រីរោព្តី ឬរី ោព្តី ជាមួ យនឹ ង្
ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ, ារពដករួមព
ពគោរ់

ង្ចូ រពចញពៅ, ចូរវ ិ

ោះ មិនមានដល់

ង្ពទ្, ម្ន! មនុ សសឥត

សពៅ “។ ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួយ ាលដឹ ង្ពហើយ

រញ្ុច ោះរញ្ូច លសមណុពទ្ទស្ក ម្ដលសង្ឃោនឲ្យវ ិ

ស យាង្ព

ោះពហើយកតី

ឲ្យរពព្មើ កី,ត ររ ិពភាគរួមកតី, សពព្មចឥរ ិយារថពដករួមកតី, ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។
១៤៩.

ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ព្រករពោយ្ម៌ ពហើយព

ាលម្ដលភិកុនី
ខ ទំង្ឡាយព

ល

កយ

លយាង្ពនោះថា “ម្នពោកមាចស់ទំង្ឡាយ, ខ្ំុ

មិ នទន់ស្កកសួរភិកុនី
ខ ដនទ្ម្ដល្លស ម្ដលព្ទ្ព្ទ្ង្់ វ ិន័ យដោរណ្ណ, ខ្ំុ
នឹ ង្មិ នសិកាសិាខរទ្ពនោះដោរព

ោះ“,

ភិ កុនី
ខ ព

ោះព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត

មានលភិ កុទំ
ខ ង្ឡាយ ភិ កុនី
ខ អនកសិកាគួ រម្តដឹ ង្ចាស់, គួ រម្តស្កកសួរ គួ រ
ម្តរិ ្រណ្ណ។ ពនោះជាស្កមី ចិកមា កនុង្សិាខរទ្ព
១៥០.

ព

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ោះ។

ាលភិកុខនីកំរុង្សម្មតង្នូវោតិ ពមាកខ

លយាង្ពនោះថា “ព្រពយាជ្ន៍អី វ ពោយសិាខរទ្តូ ចតាច ម្ដលសម្មតង្

ពហើយទំង្ពនោះ សិាខរទ្ទំង្ពនោះ, ព្រព្រឹតតពៅព្គាន់ ម្តពដើមបីពសចកតីពៅត
ព្កោយចិតត ពសចកតីលំោកចិតត និ ង្ពសចកតីរពសមរស្កមចិតរ
ត ុ ពណ្ណាោះឯង្“
ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ពព្

ោះព

លរង្ការ់ សិាខរទ្។

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខោតិកាបាឡិ
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១៥១. យា បន ភិ កា ុនី អនវ ឌ្ឍមាសំ ោតិ បមាបកា ឧទទិ សសមាបន ឯវំ
វបទយយ ឥោបនវ បោ អហំ អបយយ ជានាម្ិ អយម្បិ កិ រ ធបមាម សុ តាតគបតា
សុ តត បរិ យាបបនាេ អនវ ឌ្ឍមាសំ ឧបទទ សំ អាគចា តី តិ , តបញ្ច ភិ កា ុនឹ អញ្ញា
ភិ កា ុនិបយា ជាបនយយុំ និ សិនេ បុព្វ ំ ឥមាយ ភិ កា ុនិយា ទវ តតិ កា តតំ ុ ោតិ បមាបកា
ឧទទិ សសមាបន, បក្ខ បន វាបោ ភិ បយា, ន ច តសា ភិ កា ុនិយា អញ្ញាណបកន
ម្ុ តតិ អតាិ , យញ្ច តតា អាបតតឹ អាបនាេ, តញ្ច យោធបមាម ក្ខបរតបព្វវ,
ឧតត រិ ញ្ចសា បមាបោ អាបរាបបតបព្វវ តសា បត អបយយ អលាភា តសា បត
ទុ ល្ល ទធ ំ យំ តវ ំ ោតិ បមាបកា ឧទទិ សសមាបន ន ោធុ កំ អដ្ឋឹ កតាវ ម្នសិ កបរាសី តិ
ឥទំ តសមឹ បមាហនបក ោចិ តតិយំ ។
១៥២. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា កុ បិតា អនតត ម្នា បោរំ ទបទយយ
ោចិ តតិ យំ ។
១៥៣. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា កុ បិតា អនតត ម្នា តល្សតតិ កំ
ឧគគិ បរយយ ោចិ តតិ យំ ។
១៥៤.

យា

បន

ភិ កា ុនី

ភិ កា ុនឹ

អម្ូ ល្បកន

សង្ោទិ បសបសន

អនុ ទធំបសយយ ោចិ តតិ យំ ។
១៥៥. យា បន ភិ កា ុនី ភិ កា ុនិយា សញ្ចិ ចច កុ កកុចចំ ឧបទបហយយ ឥតិ សា
ម្ុ ហុតត ម្បិ អផាសុ ភវិ សសតី តិ ឯតបទវ បចច យំ ករិ តាវ អនញ្ា ំ ោចិ តតិ យំ ។
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១៥១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលភិ កុនី
ខ កំរុង្សម្មតង្នូ វោតិ ពមាកខោល់

កនលោះម្ខ ព

លយាង្ពនោះថា “ខ្ំុពទ្ើរម្តនឹ ង្ដឹង្ កនុង្ាលអមាញ់មិញពនោះ

ឯង្ថា “ឮថាសិាខរទ្ពនោះ មកពហើយកនុង្សុតតៈ ោរ់រញ្ូច លកនុង្សុតតៈ មក
ាន់ឧពទ្ទសោល់កនលោះម្ខ“។ ពរើភិកុខនី ទំង្ឡាយដនទ្ ដឹ ង្នូ វភិ កុនី
ខ ព

ោះថា

“ភិ កុនី
ខ ពនោះធ្លលរ់អង្គុយស្កតរ់ោតិ ពមាកខ ម្ដលភិកុខនី សម្មតង្អស់វារៈរីររីដង្
ពហើយ នឹ ង្ោច់និយាយថវី ដល់ារស្កតរ់ ពព្ចើ នដង្“, ភិ កុនី
ខ ព
ាររួច្កអារតតិ ពោយអាារៈម្ដលមិ នដឹ ង្ពទ្, ភិ កុនី
ខ ព
ណ្ណ កនុង្អ

្រព

ោះ សង្ឃព្តូវឲ្យភិ កុនី
ខ ព

ោះ មិ នមាន

ោះ ព្តូវអារតតិ

ោះ ព្វើអារតតិ ព

គួ រតាម្ម៌ មាង្ពទ្ៀតព្តូវពលើកពមាោពោរនកមាចំព

ោះពោយសម

ោះ ភិ កុនី
ខ ព

ោះម្ថម

ពទ្ៀតថា “ម្នពោកមាចស់ ារពនោះមិ នជាោភររស់ពោកពទ្, ពោកឯង្
ពនោះ ោននូ វររស់អាព្កក់ ពហើយ ពោយពហតុ ថា ាលភិ កុនី
ខ កំរុង្សម្មតង្
នូ វោតិ ពមាកខ, ពោកឯង្មិ នោនព្វើទ្ុកកនុង្ចិ តត ឲ្យសពព្មចព្រពយាជ្ន៍ដ៏
លាពឡើយ។ ពនោះជាអារតតិោចិ តិ យ
ត ពព្

ោះម្កលង្ព្វើវពង្វង្ (ពរើ) ព

ោះ។

១៥២. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពព្ា្ខឹង្ ពហើយឲ្យព្រោរដល់ភិកុខនីផ្ង្

គាន, ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៥៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពព្ា្ខឹង្ ពហើយង្កពឡើង្នូវលំម្រង្ គឺ

ោតនដ សំពៅភិកុនី
ខ ផ្ង្គាន, ភិកុនី
ខ ព
១៥៤.

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

សង្ាទ្ិ ពសស ឥតមានមូល, ភិកុខនីព
១៥៥.

ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។
ព្ទ្ភិ កុនី
ខ ផ្ង្គាន

ពោយអារតតិ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិ តិ យ
ត ។

ម្កលង្រង្ាពហតុ ឲ្យមានពសចកតីរពង្ាៀស

សង្ស័យដល់ភិកុនី
ខ ផ្ង្គាន ពោយគិ តថា “ភិកុនី
ខ ព

ោះ នឹង្មានពសចកតីមិន

សរាយចិ តម
ត ួ យរ ំពរច ពោយពហតុ ពនោះ រុំ ខានពឡើយ“, ព្វើនូវពសចកតី
សង្ស័យព

ោះឯង្ឲ្យជារចច័យ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

រុំ ម្មនពហតុ ដនទ្ពឡើយ

ភិកុខនីព

ោះ ព្តូវ
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១៥៦.

យា បន

ភិ កា ុនី

ភិ កា ុនីនំ

ភណឌនជាតានំ

កល្ហជាតានំ

វិ វាោបនាេនំ ឧបសសុតឹ តិ បដ្ឋ យយ យំ ឥមា ភណិសសនតិ តំ បោសាម្ី តិ
ឯតបទវ បចច យំ ករិ តាវ អនញ្ា ំ ោចិ តតិ យំ ។
ទិ ដ្វ
ិ ឋ ទ្គ
ោ បណណរសទ្ោ

១៥៧. យា បន ភិ កា ុនី ធម្មិ ក្ខនំ កមាមនំ ឆនទ ំ ទតាវ បច្ចា ខីយនធម្ម ំ
អាបបជ្ជ យយ ោចិ តតិ យំ ។
១៥៨. យា បន ភិ កា ុនី សបង្ឃ វិ និចាយកោយ វតត មានាយ ឆនទ ំ អទតាវ
ឧដ្ឋឋយាសនា បកក បម្យយ ោចិ តតិ យំ ។
១៥៩. យា បន ភិ កា ុនី សម្បគគ ន សបង្ឃន ចី វរំ ទតាវ បច្ចា ខីយនធម្ម ំ
អាបបជ្ជ យយ យោសនា ុតំ ភិ កា ុនិបយា សង្ឃិកំ លាភំ បរិ ណាបម្នតី តិ ោចិ តតិ យំ ។
១៦០. យា បន ភិ កា ុនី ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិ ណតំ បុ គគល្សស
បរិ ណាបម្យយ ោចិ តតិ យំ ។
១៦១. យា បន ភិ កា ុនី រតនំ វា រតនសម្ម តំ វា អញ្ា ត្ត អជ្ារាមា វា
អជ្ាវសោ វា ឧគគ បណហយយ វា ឧគគ ណា
ហ បបយយ វា ោចិ តតិយំ ។ រតនំ វា បន
ភិ កា ុនិយា រតនសម្ម តំ វា អជ្ារាបម្ វា អជ្ាវសបថ វា ឧគគ បហតាវ វា
ឧគគ ោបបតាវ វា និ កាិបិតព្វ ំ យសស ភវិ សសតិ បោ ហរិ សសតី តិ អយំ តតា
ោម្ី ចិ ។
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ាលម្ដលភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយរង្ាពហតុ

ព្រកួ តព្រាន់ ព្លោះទស់ម្ទ្ង្គាន, ពៅឈរម្អរ្ំស្កតរ់ ពោយគិ តថា
“ភិ កុនី
ខ ទំង្ពនោះ នឹង្ព

លនូ វ

នូ វកិ រ ិយាឈរម្អរ្ំស្កតរ់ព
ភិ កុនី
ខ ព

កយណ្ណ, អញនឹ ង្ស្កតរ់ នូវ

កយព

ោះ“, ព្វើ

ោះឯង្ ឲ្យជារចច័យ រុំ ម្មនពហតុដនទ្ពឡើយ

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
ទ្ិ ដិវឋ គគទ្ី ១៥ ចរ់
១៥៧. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យឆនទៈពដើមបីកមាទំង្ឡាយ ម្ដលព្រករ

ពោយ្ម៌ពហើយ
ភិ កុនី
ខ ព

ក៏ដល់នូវ្ម៌

គឺ កិរ ិយាតិ ោះពដៀលជាខាង្ពព្ាយវ ិញ,

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។
១៥៨. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលម្ដល

កយវ ិនិច័ យ
ា កំរុង្ព្រព្រឹតតពៅ

កនុង្សង្ឃ មិនឲ្យឆនទៈ, ពហើយពព្ាក្កអាសនៈពចញពៅ, ភិ កុនី
ខ ព

ោះ

ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៥៩. ភិកុខនីណ្ណមួ យ ឲ្យចីវរ (ដល់ភិកុនី
ខ ជាមួ យ) នឹ ង្សង្ឃ ម្ដល

ព្រមពព្រៀង្គានពហើយ, ក៏ ដល់នូវកិរ ិយាតិ ោះពដៀល ជាខាង្ពព្ាយវ ិញ ថា
ភិ កុនី
ខ ទំង្ឡាយ រពង្កានោភររស់សង្ឃ ពៅតាមពសចកតីគារ់ ចិតត ភិ កុនី
ខ
ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។

១៦០. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ាលដឹ ង្ពហើយ រពង្កានោភម្ដលពគព្រុង្

នឹ ង្រពង្កានពៅពដើ មបីសង្ឃ ឲ្យព្តឡរ់ មកពដើ មបីរុគគលវ ិញ, ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវ

អារតតិោចិ តិ យ
ត ។

១៦១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ពរ ើសខលួនឯង្កតី ឲ្យពគពរ ើសកតី នូ វរតនៈកតី នូ វ

វតថុម្ដលសនាតជារតនៈកតី, ពវៀរម្លង្ម្តខាង្កនុង្អាោម ឬខាង្កនុង្ទ្ី ស្កនក់ ,
ភិ កុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិោចិតិ យ
ត ។ ម្តថាភិកុខនីព្តូវពរ ើសខលួនឯង្ ឬឲ្យពគពរ ើស

នូ វរតនៈកតី

នូវវតថុម្ដលពគសនាតជារតនៈកតី

ខាង្កនុង្អាោម

ទ្ី ស្កនក់ពហើយទ្ុកោក់ ពោយគិ តថា “រតនៈររស់អនកណ្ណ អនកព
យកពៅ “។ ពនោះជាស្កមីចិកមា កនុង្សិាខរទ្ព

ោះ។

ឬខាង្កនុង្
ោះនឹង្

ំ
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១៦២. យា បន ភិ កា ុនី អដ្ឋិ ម្យំ វា ទនត ម្យំ វា វិ ោណម្យំ វា សូ ចិ ឃរំ
ក្ខរាបបយយ បភទនកំ ោចិ តតិ យំ ។
១៦៣. នវំ បន ភិ កា ុនិយា ម្ញ្ច ំ វា បី ឋំ វា ក្ខរយមានាយ អដ្ឋ ង្គុល្ោទកំ
ក្ខបរតព្វ ំ សុ គតង្គុបល្ន អញ្ា ត្ត បហដ្ឋិ មាយ អដ្និ យា ។ តំ អតិ ក្ខកបម្នតិ យា
បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។
១៦៤. យា បន ភិ កា ុនី ម្ញ្ច ំ វា បី ឋំ វា តូ បលានទធ ំ ក្ខរាបបយយ ឧោទឡនកំ
ោចិ តតិ យំ ។
១៦៥. កណឌុបបដ្ិ ច្ចាទឹ បន ភិ កា ុនិយា ក្ខរយមានាយ បមាណិក្ខ ក្ខបរតព្វវ
តត្តិ ទំ បមាណំ ទី ឃបោ ចតបសសោ វិ ទតាិ បយា សុ គតវិ ទតាិ យា, តិ រិ យំ បទវ
វិ ទតាិ បយា ។ តំ អតិ ក្ខកបម្នតិ យា បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។
១៦៦. យា បន ភិ កា ុនី សុ គតចី វរបបមាណំ ចី វរំ ក្ខរាបបយយ អតិ បរកំ វា
បឆទនកំ ោចិ តតិ យំ ។ តត្តិ ទំ សុ គតសស សុ គតចី វរបបមាណំ, ទី ឃបោ
នវ វិ ទតាិ បយា សុ គតវិ ទតាិ យា តិ រិ យំ ឆ វិ ទតាិ បយា ឥទំ សុ គតសស
សុ គតចី វរបបមាណនតិ ។
ធមមិកវទ្គ
ោ ទ្ោឡសទ្ោ

ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អយាបយា ឆសដ្ឋិ សតា ោចិ តតិ យា ធមាម ។
តតាាយាបយា បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ? ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា
បរិ សុោធ? តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ? បរិ សុបទធ តាាយាបយា ។
តោម តុ ណហី ។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
បាចិ តិ ត ោ និ ដ្ោ
ិឋ
។
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១៦២. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យពគព្វើរំរង្់មុល
ជ ជាវ ិារៈននឆាឹង្កតី ជាវ ិារៈ

ននភលុកកតី ជាវ ិារៈននម្សនង្កតី ភិកុនី
ខ ព

ោះ ព្តូវអារតតិពភទ្នកោចិតិ យ
ត ។

១៦៣. ពរើ ភិកុនី
ខ ឲ្យពគព្វើម្ព្គថាីកី ត តាំង្ថាីកី ត ព្តូវឲ្យព្វើឲ្យមានពជ្ើង្

៨ធ្លនរ់ ពោយធ្លនរ់ ព្រោះសុគត វាស់រីព្តឹ មពមម្ព្គខាង្ពព្ាមចុ ោះពៅ, (ពរើ
ព្វើ) ឲ្យកនលង្ហួសរី ព
ភិ កុនី
ខ ព

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិពឆទ្នកោចិ តិ យ
ត ។

១៦៤. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យពគព្វើម្ព្គកតី តាំង្កតី ញាត់ពោយសំឡី,
ោះ ព្តូវអារតតិឧទទឡនកោចិ តិ យ
ត ។

១៦៥.

ពរើ ភិកុនី
ខ ឲ្យពគព្វើសំរត់ សព្មារ់ ព្គរកម

ព្តូវនឹ ង្ព្រមាណ, ឯព្រមាណកនុង្សំរត់ សព្មារ់ព្គរកមព

ព្តូវឲ្យពគព្វើឲ្យ
ោះ យាង្ពនោះ

គឺ រពណ្ណ
ត យរួ នចំ អាម, ទ្ទ្ឹ ង្រី រចំ អាម ពោយចំ អាមព្រោះសុគត។ (ពរើ ព្វើ)
ឲ្យកនលង្ហួសរីព
ភិ កុនី
ខ ព

ោះពៅ, ព្តូវអារតតិពឆទ្នកោចិតិ យ
ត ។

១៦៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ ឲ្យពគព្វើចីវររុនចីវរព្រោះសុគត ឬ្ំ ជាង្,
ោះ ព្តូវអារតតិពឆទ្នកោចិតិ យ
ត ។ ឯព្រមាណននសុគតចី វរររស់

ព្រោះសុគតព

ោះយាង្ពនោះ គឺ រពណ្ណ
ត យព្ោំរួនចំ អាម, ទ្ទ្ឹង្ព្ោំមួយចំ អាម

ពោយចំ អាមព្រោះសុគត។ ពនោះជាព្រមាណននសុគតចីវរររស់ព្រោះសុគត។
្មាិកវគគទ្ី ១៦ ចរ់
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ, អារតតិោចិតិ យ
ត ទំង្ឡាយ ១៦៦
ខ្ំុោនសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ។ ខ្ំុសូមសួរពោកមាចស់ទំង្ឡាយ កនុង្អារតតិ
ោចិ តិ យ
ត ទំង្ព

ោះ, ពោកទំង្ឡាយជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរ

ជាគព្មរ់រីរដង្ផ្ង្, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុសូម

សួរជាគព្មរ់រីដង្ផ្ង្, ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ពោក
មាចស់ទំង្ឡាយជាអនកររ ិសុទ្ធកុង្អារតត
ន
ិទំង្ពនោះពហើយ ពហតុ ព

ោះ ពទ្ើរ

ពសៃៀមពៅ។ ខ្ំុសូម្ំទ្ុកនូ វពរឿង្ពនោះ ពោយអាារពសៃៀមពៅយាង្ពនោះ។
ចប់ អាបតតបា
ិ ចត
ិ តិយ។
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បាដិទ្វសនីយា
ឥបម្ បោ បនាយាបយា អដ្ឋ ោដ្ិ បទសនី យា ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ ។
១.

យា បន

ភិ កា ុនី

អគគិ លានា

សបបឹ

វិ ញ្ញាបបតាវ

ភុ បញ្ជ យយ

បដ្ិ បទបសតព្វ ំ តាយ ភិ កា ុនិយា គារយហ ំ អបយយ ធម្ម ំ អាបជ្ជឹ អសបោយំ
ោដ្ិ បទសនី យំ តំ បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
២. យា បន ភិ កា ុនី អគគិ លានា បតល្ំ វិ ញ្ញាបបតាវ ភុ បញ្ជ យយ ។បប។ តំ
បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
៣. យា បន ភិ កា ុនី អគគិ លានា ម្ធុ ំ វិ ញ្ញាបបតាវ ភុ បញ្ជ យយ ។បប។ តំ
បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
៤. យា បន ភិ កា ុនី អគគិ លានា ផាណិតំ វិ ញ្ញាបបតាវ ភុ បញ្ជ យយ ។បប។ តំ
បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
៥. យា បន ភិ កា ុនី អគគិ លានា ម្ចា ំ វិ ញ្ញាបបតាវ ភុ បញ្ជ យយ ។បប។ តំ
បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
៦. យា បន ភិ កា ុនី អគគិ លានា ម្ំ សំ វិ ញ្ញាបបតាវ ភុ បញ្ជ យយ ។បប។ តំ
បដ្ិ បទបសម្ី តិ។
៧. យា បន ភិ កា ុនី អគគិ លានា ខីរំ វិ ញ្ញាបបតាវ ភុ បញ្ជ យយ ។បប។ តំ
បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
៨. យា បន ភិ កា ុនី អគគិ លានា ទធឹ វិ ញ្ញាបបតាវ ភុ បញ្ជ យយ, បដ្ិ បទបសតព្វ ំ
តាយ ភិ កា ុនិយា គារយហ ំ អបយយ ធម្ម ំ អាបជ្ជឹ អសបោយំ ោដ្ិ បទសនី យំ, តំ
បដ្ិ បទបសម្ី តិ ។
ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អយាបយា អដ្ឋ ោដ្ិ បទសនី យា ធមាម ។
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ោដិមទសៃីយ
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ អារតតិទំង្ឡាយ ព្ាោះ ោដិ ពទ្សនី យ ៨ ពនោះ មកាន់ឧពទ្ទស។
១. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនឈឺសូមទ្ឹកពោោះោវឆាន់ ភិ កុនី
ខ ព

សំម្ដង្ចំ ព

ោះអារតតិព

ោះថា

មានព្រោះភាគតិ ោះពដៀលពហើយ
ខ្ំុសូមសម្មតង្ចំព

ោះនូ វអារតតិព

ចំ ព

ោះ។

ចំ ព

ររិព្តពោកមាចស់

មិ នជាទ្ី សរាយ

ោះព្តូវ

ខ្ំុព្តូវអារតតិម្ដលព្រោះ

ព្ាោះោដិ ពទ្សនី យ

ោះ។

២. ភិ កុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនឈឺសូមពព្រង្ឆាន់ ...ពរ... ខ្ំុសូមសម្មតង្

ោះនូវអារតតិព

៣. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិ នឈឺសូមទ្ឹក

ោះនូវអារតតិព

ោះ។

ំឆា
ុា ន់ ...ពរ... ខ្ំុសូមសម្មតង្

៤. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនឈឺសូមសារអំ ពៅឆាន់ ...ពរ... ខ្ំុសូម

សម្មតង្ចំ ព
ចំ ព
ចំ ព

ោះនូ វអារតតិព

ោះ។

៥. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនឈឺសូមព្តី ឆាន់ ...ពរ... ខ្ំុសូមសម្មតង្

ោះនូវអារតតិព

ោះ។

៦. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនឈឺសូមស្កច់ ឆាន់ ...ពរ... ខ្ំុសូមសម្មតង្

ោះនូវអារតតិព

ោះ។

៧. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិ នឈឺសូមទ្ឹកពោោះស្រសស់ឆាន់ ...ពរ... ខ្ំុ

សូមសម្មតង្ចំ ព

ោះនូវអារតតិព

ោះ។

៨. ភិកុនី
ខ ណ្ណមួ យ មិនឈឺសូមទ្ឹកពោោះជ្ូ រឆាន់ ភិ កុនី
ខ ព

សំម្ដង្ចំ ព

ោះអារតតិព

ោះថា

មានព្រោះភាគតិ ោះពដៀលពហើយ
ខ្ំុសូមសម្មតង្ចំព

ោះនូ វអារតតិព

ររិ ព្តពោកមាចស់

មិ នជាទ្ី សរាយ

ោះព្តូវ

ខ្ំុព្តូវអារតតិម្ដលព្រោះ

ព្ាោះោដិ ពទ្សនី យ

ោះ។

ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ

អារតតិទំង្ឡាយ

ោដិ ពទ្សនី យ ៨ ខ្ំុោនសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ។

ព្ាោះ
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តតាាយាបយា បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយាបយា ។ តោម តុ ណហី។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
បាដ្ិទ្ទសនី ោ និ ដ្ោ
ិឋ
។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

ខ្ំុសូមសួរពោកមាចស់ទំង្ឡាយ

ទំង្ឡាយ

ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?
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កនុង្អារតតិទំង្ព

ោះ,

ពោក

ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ផ្ង្,

ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ផ្ង្,
ពោកទំង្ឡាយ

ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ?

ររ ិសុទ្ក
ធ ុង្អារតត
ន
ិទំង្ពនោះពហើយ, ពហតុព

ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ

ោះ ោនជាពសៃៀមពៅ។

ខ្ំុសូម្ំទ្ុកនូ វពរឿង្ពនោះ ពោយអាារពសៃៀមពៅយាង្ពនោះ។
ចរ់ អារតតិោដិ ពទ្សនី យ។
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ទ្សក្ខិយា
ឥបម្ បោ បនាយាបយា (បញ្ច សតត តិ ) បសកាិ យា ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ ។
១. បរិ ម្ណឌល្ំ និ វាបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២. បរិ ម្ណឌល្ំ ោរុ បិសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣. សុ បបដ្ិ ចានាេ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤. សុ បបដ្ិ ចានាេ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥. សុ សំ វុ តា អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៦. សុ សំ វុ តា អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៧. ឱកាិ តតចកា ុនី អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៨. ឱកាិ តតចកា ុនី អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៩. ន ឧកាិ តតក្ខយ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១០. ន ឧកាិ តតក្ខយ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

បរិមណឌលវទ្គ
ោ បឋទ្ោ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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មសក្ខិយ
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ! អារតតិទំង្ឡាយព្ាោះពសកខិយៈ
(ចិតសិរព្ោំ) អមាលពនោះ ម្តង្មកាន់ឧពទ្ទស (គឺ ារសម្មតង្ពឡើង្)។
១. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកា ថា “ អាតាាអញ នឹង្ពសលៀកសបង្់ឲ្យ

ជាររ ិមណឌល “។

២. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “អាតាាអញ នឹ ង្ដណតរ់ (គឺ ព្គង្)

ចី ររ ឲ្យជាររ ិមណឌល “។
(គឺ
(គឺ

៣. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្រិទ្ោំង្ាយ

ំ)ុល ឲ្យលា ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៤. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្រិទ្ោំង្ាយ

ំ)ុល ឲ្យលា អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៥. ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្សព្ង្ួមឲ្យលា

ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៦. ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្សព្ង្ួមឲ្យលា

អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៧. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មានម្ភនក

សំឡឹង្ចុ ោះ ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៨. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា

“ អាតាាអញ នឹ ង្មានម្ភនក

សំឡឹង្ចុ ោះ អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

៩. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនពសើយចី វរ

ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១០. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នពសើយចី វរ

អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

ររ ិមណឌលវគគទ្ី១ (ចរ់ )
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១១. ន ឧជ្ជ គឃិក្ខយ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១២. ន ឧជ្ជ គឃិក្ខយ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១៣. អបបសោទ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១៤. អបបសោទ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១៥. ន ក្ខយបបច្ចល្កំ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១៦. ន ក្ខយបបច្ចល្កំ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១៧. ន ព្វហុ បបច្ចល្កំ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១៨. ន ព្វហុ បបច្ចល្កំ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
១៩. ន សី សបបច្ចល្កំ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២០. ន សី សបបច្ចល្កំ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

ឧជជគ្ឃិកវទ្គ
ោ ទុតិទ្ោ

២១. ន ខម្ោ កតា អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២២. ន ខម្ោ កតា អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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១១. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ នពសើចខាលំង្

ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១២. ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នពសើច

ខាលំង្ អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៣. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្និ យាយ

សំពឡង្ង្តិច ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៤. ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្និ យាយ

សំពឡង្តិ ច អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៥. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនព្គម្លង្

ាយ ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៦. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនព្គម្លង្

ាយ អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៧. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នរង្់

ពោយ ពដើរពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៨. ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នឆាារនដ

អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

១៩. ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នអព្ង្ួន

កាល ពដើរពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២០. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនអព្ង្ួន

កាល អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

ឧជ្ជគឃិកវគគទ្ី២ (ចរ់)

២១. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនយកនដ

សទឹមចពង្ាោះ ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២២. ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនយកនដ

សទឹមចពង្ាោះ អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។
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២៣. ន ឱគុ ណឋិតា អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៤. ន ឱគុ ណឋិតា អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៥. ន ឧកក ុដ្ិក្ខយ អនត រឃបរ គម្ិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៦. ន បល្ល តាិ ក្ខយ អនត រឃបរ និ សីទិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
ឆព្វី សតិ ោរុបា

២៧. សកក ចចំ បិ ណឌោតំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

២៨. បតត សញ្ាិ នី បិ ណឌោតំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
២៩. សម្សូ បកំ បិ ណឌោតំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣០. សម្តិ តតិ កំ បិ ណឌោតំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
ខមភកវទ្គ
ោ តតិ ទ្ោ

៣១. សកក ចចំ បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣២. បតត សញ្ាិ នី បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៣. សបោនំ បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
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២៣. ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិនទ្ទ្ូ រ

កាល ពដើរពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២៤. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នទ្ទ្ូ រ

កាល អង្គុយកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២៥. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនចំពអើត

ពជ្ើង្ ពដើ រពៅកនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

២៦. ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនអង្គុយ

ព្តពោមកាលជ្ង្គង្់ កនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

(ចរ់ ) ស្ករុរបនមាព្ោំមួយ

២៧.(១). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្ទ្ទ្ួ ល

អាោររិ ណឌោតពោយពគាររ “។

២៨.(២). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្សមាគល់

ម្តកនុង្ោព្ត ទ្ទ្ួ លរិ ណឌោត “។

២៩.(៣). ភិកុខនីគរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្ទ្ទ្ួ ល

រិ ណឌោត ឲ្យលាមគាននឹ ង្សមល “។

៣០.(៤). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្ទ្ទ្ួ ល

រិ ណឌោត ឲ្យពសាើព្តឹ មកណ្ណ
ត រ់ មាត់ ោព្ត “។

ខមាកវគគទ្ី៣ (ចរ់)
៣១.(៥). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្ឆាន់

រិ ណឌោតពោយពគាររ “។

៣២.(៦). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្សមាគល់

ម្តកនុង្ោព្ត ឆាន់រិណឌោត “។

៣៣.(៧). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្ឆាន់

រិ ណឌោត វាចឲ្យពសាើ “។
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៣៤. សម្សូ បកំ បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៥. ន ថូ បកបតា ឱម្ទទិ តាវ បិ ណឌោតំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៦. ន សូ បំ វា ព្យញ្ជ នំ វា ឱទបនន បដ្ិ ច្ចាបទសាម្ិ ភិ បយាកម្យតំ
ឧោោយាតិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៧. ន សូ បំ វា ឱទនំ វា អគគិ លានា អតត បនា អតាាយ វិ ញ្ញាបបតាវ
ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៣៨. ន ឧជ្ានសញ្ាិ នី បបរសំ បតត ំ ឱបលាបកសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា។
៣៩. នាតិ ម្ហនត ំ កព្ឡំ ករិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤០. បរិ ម្ណឌល្ំ អាបលាបំ ករិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
សកក ចវ
ច ទ្គ
ោ ចតុ ទ្ោ
ោ

៤១. ន អនាហបដ្ កព្បឡ ម្ុ ខោវរំ វិ វរិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤២. ន ភុ ញ្ជ មានា សព្វ ហតា ំ ម្ុ បខ បកាិ បិសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៣. ន សកព្បឡន ម្ុ បខន ព្ាហរិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៤. ន បិ ណឌុបកា បកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៥. ន កព្ហវបចា ទកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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៣៤.(៨). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្ឆាន់

រិ ណឌោត ឲ្យលាមគាននឹ ង្សមល “។

៣៥.(៩). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ នព្ចម

ព្តង្់កំរូលោយ ពហើយឆាន់រិណឌោត “។

៣៦.(១០). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

ាយោយ លុរសមល ឬមាូរ ពព្

ោះអាស្រស័យពសចកតីពោាភពព្ចើន “។

៣៧.(១១). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ ឥតមាន

ជ្ំ ង្ឺ នឹង្មិ នសូមសមល ឬោយ ពដើមបីព្រពយាជ្ន៍ ខួនឯង្ពហើ
ល
យឆាន់ “។

៣៨.(១២). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

ព្រុង្ ពលើកពទសពហើយ សមលឹង្ពមើ លោព្តរួ កភិ កុនី
ខ ដនទ្ “។

៣៩.(១៣). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិនព្វើ

រំ នូតោយ ឲ្យ្ំពរក “។

៤០.(១៤). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្ព្វើ

រំ នូតោយ ឲ្យជាររ ិមណឌល គឺ ឲ្យមូ ល “។

សកាចចវគគទ្ី៤ (ចរ់)
៤១.(១៥). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ ាលរំ នូត

ោយមិ នទន់ មកដល់, នឹង្មិនពរើ កទវរមាត់ ្ំ “។

៤២.(១៦). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ ាលឆាន់

នឹ ង្មិ នញាត់ព្មាមនដទំង្អស់ ចូ លពៅកនុង្មាត់ “។

៤៣.(១៧). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ ន

និ យាយទំង្រំនូតោយពៅកនុង្មាត់ “។

៤៤.(១៨). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

ឆាន់ពោោះដុំ ោយពៅកនុង្មាត់ “។

៤៥.(១៩). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

ឆាន់ាត់ រំនូតោយ “។
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៤៦. ន អវគណឌក្ខរកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៧. ន ហតា និ ទធុនកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៨. ន សិ តាាវក្ខរកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៤៩. ន ជ្ិ វាហនិ ច្ចារកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥០. ន ចបុ ចបុ ក្ខរកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
កព្ឡវទ្គ
ោ បញ្ច ទ្ោ

៥១. ន សុ រុ សុរុ ក្ខរកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥២. ន ហតា និ បល្ល ហកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥៣. ន បតត និ បល្ល ហកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥៤. ន ឱដ្ឋ និបល្ល ហកំ ភុ ញ្ជិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៥៥. ន ោម្ិ បសន ហបតា ន ោនី យោល្កំ បដ្ិ គគបហសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៥៦. ន សសិ តា កំ បតត បធាវនំ អនត រឃបរ ឆបឌ្ឌ សាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា។
សមតតឹ ស ទ្ោជនបបដ្ិសំយុោ
ត

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ

99

៤៦.(២០). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

ឆាន់ពរៀមរំនូតោយកនុង្ថាពល់ “។

៤៧.(២១). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

ឆាន់រោស់នដ “។

៤៨.(២២). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

ឆាន់ ព្វើព្គារ់ ោយឲ្យព្ជ្ុោះពោយោយ “។

៤៩.(២៣). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

ឆាន់ពលៀនអណ្ណ
ត ត “។

៥០.(២៤). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

ឆាន់ ព្វើសូរឲ្យឮផ្ចរ់ៗ “។

ករឡវគគទ្ី៥ (ចរ់)
៥១.(២៥). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

ឆាន់ ព្វើសូរឲ្យឮព្គូកៗ “។

៥២.(២៦). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

ឆាន់ លិទ្នធ ដ “។

៥៣.(២៧). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

ឆាន់ លិទ្ោ
ធ ព្ត “។

៥៤.(២៨). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

ឆាន់ លិទ្រ
ធ រូរមាត់ “។

៥៥.(២៩). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ មាននដ

ព្រឡាក់ពោយអាមិ ស នឹង្មិ នទ្ទ្ួ លភាជ្នៈទ្ឹកសព្មារ់ ឆាន់ “។

៥៦.(៣០). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

្ក់ ទ្ឹកោង្ោព្តទំង្ព្គារ់ ោយ កនុង្ចព ល ោះផ្ទោះ “។

(ចរ់ ) ពភាជ្នរបដិ សំយុតត ៣០ គត់
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៥៧. ន ឆតត ោណិសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា។
៥៨. ន ទណឌោណិសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា។
៥៩. ន សតា ោណិសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៦០. ន អាវុ ធោណិសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
សុ រស
ុ ុ រវ
ុ ទ្គ
ោ ឆទ្ឋឋ
៦១. ន ោទុ ក្ខរុ ឡហសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។

៦២. ន ឧោហនារុ ឡហសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា។
៦៣. ន យានគតសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៦៤. ន សយនគតសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៦៥. ន បល្ល តាិ ក្ខយ និ សិនេ សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៦៦. ន បវដ្ឋិ តសី សសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៦៧. ន ឱគុ ណឋិតសី សសស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
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៥៧.(១). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ មានឆព្តកនុង្នដ “។

៥៨.(២). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ ន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ មានដំរង្កនុង្នដ “។

៥៩.(៣). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ មានពព្គឿង្សស្ត្ស្កតកនុង្នដ “។

៦០.(៤). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ មានពព្គឿង្អាវុ្កនុង្នដ “។
សុរស
ុ ុរវុ គគទ្ី៦ (ចរ់ )

៦១.(៥). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ

ក់ ព្ទ្

រ់ ពជ្ើង្ “។

៦២.(៦). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិ ន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ

ក់ ម្សបកពជ្ើ ង្ “។

៦៣.(៧). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ពៅពលើយាន “។

៦៤.(៨). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ពៅពលើដំពណក “។

៦៥.(៩). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិ ន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ អង្គុយព្តពោមកាលជ្ង្គង្់ “។

៦៦.(១០. ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ជ្ួ តកាល “។

៦៧.(១១). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ទ្ទ្ូរកាល “។
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៦៨. ន ឆមាយំ និ សីទិ តាវ អាសបន និ សិនេ សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ
បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៦៩. ន នី បច អាសបន និ សីទិ តាវ ឧបចច

អាសបន និ សិនេ សស

អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៧០. ន ឋិ តា និ សិនេ សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៧១. ន បចា បតា គចា នតី

បុ របតា គចា នត សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ

បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
៧២. ន ឧបបបថន គចា នតី បបថន គចា នត សស អគគិ លានសស ធម្ម ំ
បទបសសាម្ី តិ សិ ក្ខា ករណីយា ។
ទ្ោឡស ធមមទ្ទសនាបដ្ិសំយុោ
ត

៧៣. ន ឋិ តា អគគិ លានា ឧច្ចចរំ វា បសាវំ វា ករិ សាម្ី តិ សិ ក្ខា
ករណីយា ។
៧៤. ន ហរិ បត អគគិ លានា ឧច្ចចរំ វា បសាវំ វា បខឡំ វា ករិ សាម្ី តិ
សិ ក្ខា ករណីយា ។
៧៥. ន ឧទបក អគគិ លានា ឧច្ចចរំ វា បសាវំ វា បខឡំ វា ករិ សាម្ី តិ
សិ ក្ខា ករណីយា ។
តទ្ោ បកិ ណណោ និ ដ្ោ
ិឋ
បាទុកវទ្គ
ោ សតត ទ្ោ

ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អយាបយា (បញ្ច សតត តិ ) បសកាិ យា ធមាម ។
តតាាយាបយា បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
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៦៨.(១២). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

អង្គុយផ្តទល់នឹង្ម្ផ្នដី ពហើយសម្មតង្្ម៌ដល់មនុសសគាានជ្ំង្ឺ អង្គុយពលើ
អាសនៈ “។

៦៩.(១៣). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹង្មិន

អង្គុយពលើអាសនៈទរ ពហើយសម្មតង្្ម៌ដល់មនុសសគាានជ្ំង្ឺ អង្គុយពលើ
អាសនៈខពស់ “។

៧០.(១៤). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

ឈរសម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំង្ឺ ម្ដលអង្គុយ “។

៧១.(១៥). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

ពដើ រខាង្ពព្ាយ សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំ ង្ឺ ពដើរខាង្មុខ “។

៧២.(១៦). ភិ កុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញ នឹ ង្មិន

ពដើ រពព្ៅផ្លូវ សម្មតង្្ម៌ដល់មនុ សសគាានជ្ំ ង្ឺ ពដើរតាមផ្លូវ “។
(ចរ់ ) ពទ្ស

រដិ សំយុតត ១៦

៧៣.(១). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញគាានជ្ំង្ឺ នឹង្

មិ នឈររព ទ រង្់ ឧ្ចរៈ ឬរសាវៈ “។

៧៤.(២).ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា អាតាាអញគាានជ្ំង្ឺនឹង្មិ ន

រព ទ រង្់ឧ្ចរៈឬរសាវៈ ឬក៏ពស្កតោះទ្ឹកមាត់ ពលើពមាស្រសស់ឬពឈើ ស្រសស់

៧៥.(៣). ភិកុនី
ខ គរបីព្វើពសចកតីសិកាថា “ អាតាាអញគាានជ្ំង្ឺ នឹង្

មិ នរព ទ រង្់ឧ្ចរៈ ឬរសាវៈ ឬក៏ពស្កតោះទ្ឹកមាត់ ពលើទ្ឹក “។
ចរ់រកិណាកៈ ៣
ោទ្ុ ាវគគទ្ី៧ (ចរ់ )
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ
(ចិតសិរព្ោំ) ខ្ំុសម្មតង្ពឡើយពហើយ។

្ម៌ ទំង្ឡាយព្ាោះពសកខិយៈ

ខ្ំុសូមសួរពោកមាចស់ទំង្ឡាយ កនុង្្ម៌ ទំង្ព

ោះ, ពោកទំង្

ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ផ្ង្, ពោក
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ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយាបយា ។ តោម តុ ណហី។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។
ទ្សកខិ ោ និ ដ្ោ
ិឋ
។

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ផ្ង្, ពោក
ទំង្ឡាយ

ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?

ររ ិសុទ្ក
ធ ុង្្ម៌
ន
ទំង្ពនោះពហើយ, ពហតុព

ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ

ោះ ោនជា ពសៃៀមពៅ។ ខ្ំុសូម្ំ

ទ្ុ កនូ វពរឿង្ពនោះ ពោយអាារពសៃៀមពៅយាង្ពនោះ។
ពសកខិយៈ ចរ់ ។
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អធិក្រណសមថា
ឥបម្ បោ បនាយាបយា សតត អធិ ករណសម្ោ ធមាម ឧបទទ សំ អាគចា នតិ ។
ឧបបនេ ុបបនាេនំ អធិ ករណានំ សម្ោយ វូ បសមាយ សម្ម ុោវិ នបយា
ោតបព្វវ, សតិ វិ នបយា ោតបព្វវ, អម្ូ ឡហវិ នបយា ោតបព្វវ, បដ្ិ ញ្ញាយ ក្ខបរតព្វ ំ
បយភុ យយសិ ក្ខ, តសសោបិ យសិ ក្ខ, តិ ណវតាារបក្ខតិ ។
ឧទទិ ដ្ឋឋ បោ អយាបយា សតត អធិ ករណសម្ោ ធមាម ។
តតាាយាបយា បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
ទុ តិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
តតិ យម្បិ បុ ច្ចាម្ិ ។ កចចិ តា បរិ សុោធ?
បរិ សុបទធ តាាយាបយា ។ តោម តុ ណហី ។
។ ឯវបម្តំ ធារយាម្ិ ។

អធិ ករណសមថា និ ដ្ោ
ិឋ

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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អធិក្រណសមថៈ
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ,

្ម៌ សព្មារ់ រមាៃរ់នូវអ្ិករណ៍

ទំង្ឡាយ ៧ យាង្ពនោះឯង្ ម្តង្មកាន់ឧពទ្ទស។
ពដើមបីរមាៃរ់ ពដើ មបីផ្សោះផ្ារ នូ វអ្ិ ករណ៍ទំង្ឡាយ ម្ដលពកើ ត

ពឡើង្ពហើយ សង្ឃព្តូវឲ្យសមាុខាវ ិន័ យ១ សង្ឃព្តូវឲ្យសតិវ ិន័ យ១ សង្ឃ
ព្តូវឲ្យអមូ ឡវា ិន័ យ១ សង្ឃព្តូវវ ិនិច័ យ
ា តាម
សង្ឃព្តូវវ ិនិច័ យ
ា
តាម

កយពរតជា្ររស់ភិកុអន
ខ កពឆលើយ១

កយខាង្ពព្ចើ នជាព្រមាណ១ សង្ឃព្តូវព្វើពទស

តាមកមាររស់ភិកុម្ដលព្រព្រឹ
ខ
តតោមក១ សង្ឃព្តូវវ ិនិ ច័ យ
ា ឲ្យរួកភិកុម្ដល
ខ

វ ិវាទ្ទស់ម្ទ្ង្គានលុរោង្រំ ោត់ ពហើយអត់ ឱនគានពៅវ ិញពៅមក ដូ ចជា
ព្គរមូ ព្តោមកពោយពមា១។
ររិព្តពោកមាចស់ទំង្ឡាយ,

្ម៌ សព្មារ់ រមាៃរ់នូវអ្ិករណ៍

ទំង្ព្ោំរីរយាង្ ខ្ំុោនសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ។

ខ្ំុសូមសួរពោកមាចស់ទំង្ឡាយកនុង្្ម៌ ទំង្ព

ោះ

ពោកទំង្

ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ពធ ហើយឬ? ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីរដង្ពទ្ៀត, ពោក
ទំង្ឡាយ

ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?

ពោកទំង្ឡាយ ជាអនកររ ិសុទ្ធពហើយឬ?
ពោកមាចស់ទំង្ឡាយ
ពហើយ ពហតុ ព

ខ្ំុសូមសួរជាគព្មរ់រីដង្ពទ្ៀត,

សុទ្ធម្តជាអនកររ ិសុទ្ក
ធ ុង្្ម៌
ន
ទំង្ពនោះ

ោះ ោនជាពសៃៀមពៅ។

ខ្ំុសូម្ំទ្ុកនូ វពរឿង្ពនោះ ពោយអាារពសៃៀមពៅយាង្ពនោះ។
អ្ិករណសមថៈ ចរ់ ។
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ឧទទិ ដ្ឋ ំ បោ អយាបយា និ ោនំ,
ឧទទិ ដ្ឋឋ អដ្ឋ ោរាជ្ិ ក្ខ ធមាម,
ឧទទិ ដ្ឋឋ សតត រស សង្ោទិ បសោ ធមាម,
ឧទទិ ដ្ឋឋ តឹ ស និ សសគគិ យា ោចិ តតិ យា ធមាម,
ឧទទិ ដ្ឋឋ ឆសដ្ឋិ សតា ោចិ តតិ យា ធមាម,
ឧទទិ ដ្ឋឋ អដ្ឋ ោដ្ិ បទសនី យា ធមាម,
ឧទទិ ដ្ឋឋ (បញ្ច សតត តិ ) បសខិយា ធមាម,
ឧទទិ ដ្ឋឋ សតត អធិ ករណសម្ោ ធមាម, ឯតត កំ តសស ភគវបតា សុ តាតគតំ
សុ តត បរិ យាបនេ ំ អនវ ឌ្ឍមាសំ ឧបទទ សំ អាគចា តិ , តតា សព្វវបហវ សម្គាគហិ
សបមាមទមានាហិ អវិ វទមានាហិ សិ កាិ តព្វ នតិ។
វិោ
ោ រុទ្ទេទ្ោ និ ដ្ទ្ិ ឋ ោ ។
ភិ កខ ុនីបាតិ ទ្ោកខំ និ ដ្ត
ិឋ ំ ៕

មាតិកា បាតិមមាក្ខទាំងពី រ ប្រែ
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ការភ្ុុំឧទ្ទេស

ររិព្តពោកមាចស់ទង្
ំ ឡាយ, និ ទន ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ,
អារតតិោោជ្ិក ៨ ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ
អារតតិសង្ាទ្ិ ពសស ១៧ ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ
អារតតិនិសសគគិយោចិតិ យ
ត ៣០ ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ,
អារតតិោចិ តិ យ
ត ១៦៦ ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ,
អារតតិោដិ ពទ្សនី យ ៨ ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ,
្ម៌ព្ាោះពសកខិយៈទំង្ឡាយ (៧៥) ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ,
្ម៌ព្ាោះអ្ិករណសមថៈ ៧ យាង្ ខ្ំុសម្មតង្ពឡើង្ពហើយ។

កយររស់ព្រោះមានព្រោះភាគមានព្រមាណរុ ពណា ោះ
(មាតិ ា)
ោតិ ពមាកខ)

ោរ់រញ្ូច លពហើយកនុង្សុតតៈ
ោល់កនលោះម្ខ។

មកពហើយកនុង្សុតតៈ

មកាន់ ឧពទ្ទស

គួ រពោកមាចស់ព្គរ់អង្គ

ស្រសុោះស្រសួលគាន កុំ ទស់ម្ទ្ង្គាន សិកាកនុង្រុទ្ធវចនៈព
វត្ថ
ិ ា រុទ្ទេស ចប់ ។

ចប់ ភក
ិ ុ ខ នបា
ី តទ្ិ ោកខ ៕

ោះ។

(គឺារសម្មតង្

ព្រមពព្រៀង្គាន
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។

។

។

។

។

។

។

ពណ៌នានិ ទាន
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អដ្ឋកថា បាតមិ ោកខ
ម្មោះ កង្ខាវិតរណី

ពណ៌នាភិកប្បាតិ
ាុ
ក្កា
សូមនមស្ការចំម

ោះព្រោះោនព្រោះភាគអរហនតសោមសមពុទ្ធព្រោះអង្គម

ោះ

អារម្ភកថា
ខ្ុំញព្ពះករញណា ដែលព្ពះសោណសថេរៈ ជាអ្នកសព្ថកអ្រចុំ ស

ះសេចកតី

លអ ជាអ្នកឱនលុំសទាន ព្រព្ពឹ ថតលែ
អ ញ េខាថ់ កិសលេ ែល់ព្ពម្សោយអាចារៈ
កនញងព្ពះវ ិន័ យ បានអារាធនាស

ើយ េូម្ព្ារថាាយរងគុំ ចុំ ស

ះព្ពះពញទ្ធ

ព្ពះធម្៌ និ ងព្ពះេងឃ ជាភាជនៈេុំរារ់ព្ទ្ព្ទ្ង់ នូវកិរ ិយាថាាយរងគុំ សោរព
រារ់ អាន រូ ជាេាារៈសោយចិ ថតព្ជះថាា និងសធាើអ្ញ្ជលី សោរពនម្េសារ
ចុំ ស

ះេី

រញ ា ចារយទាុំងឡាយ ដែលជាព្រទ្ី រននសេរវងស ជាអ្នកមុំម្ួន

កនញងវ ិន័ យរិ ែក នឹងសរៀរសរៀងនូវវណណ នា (គឺអ្ែឋកថា) ននបាថិ សមកខ (ស្មះ
កង្ខខវ ិថរណី) ដែលជាព្រធានននធម្៌ទាុំងឡាយ ម្ិនមនសទាេ ជាឧបាយ

សែើម្បីសធាើឲ្យជាក់ចាេ់នូវព្ពះនិ ា ន ដែលព្ពះេមមេម្ទញទ្ធព្ទ្ង់ ដេាងរកនូ វ
គញ ណធុំព្រាេេុំដែងស

ើយែ៏លអ ជាសព្គឿងចម្ាងនូ វសេចកតីេងស័យ មន

សេចកតីវ ិនិច័ យ
ឆ ររ ិរូណ៌ អាស្េ័យនូ វថព្មយនន

កយររេ់ព្ពះសេរៈទាុំង-

ឡាយ អ្នកមនព្រព្កថី គង់សៅកនញងម្ហាវ ិហារ សោយស្មះ សែើម្បីចម្ាង
រង់នូវសេចកតីេងស័យររេ់ភិកញទាុំ
ខ ងឡាយ
កនញងបាថិ សមកខសនាះ។

អ្នកសកើ ថមនសេចកតីេងស័យ
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រណា
ត រទ្ទាុំងសនាះ រទ្ថា បាតិមោកខ សេចកតីថា ធម្មជាថែ៏កុំពូល

នព្កដលង អ្ធិរាយថា ជាព្រធាននព្កដលង ព្រសេើរនព្កដលង ឧថតម្នព្ក
ដលង។ បាថិ សមកខសនាះ េូម្បីមនព្រារម្ួ យ សោយសេចកតីនន

កយសនះ

មនព្រារពីរ សសសងសោយេីល និ ងគនេៈ សោយព្រារយា៉ា ងសនះ។ ពិ ថ
យា៉ា ងសនាះ េីល សៅថា បាថិ សមកខ សព្

ះ

កយជាសែើ ម្ថា ភិ កញេព្ងួ
ខ
ម្

សោយារេព្ងួម្កនញងបាថិ សមកខសង ធម្មជាថសនះជាសែើម្ ធម្មជាថសនះ ជា
ព្រធាន ធម្មជាថសនះ ជាម្ញ នែុំ រូងននកញ េលធម្៌ទាុំងឡាយ ស

ថញ សនាះ

ថថាគថសៅថា បាថិ សមកខសង។ គនេៈ សោកសៅថា បាថិ សមកខ សព្

ះ

ជាសែើ ម្ថា

ចុំ ដណកបាថិ សមកខទាុំងពី រ

កយ

ភិ កញសនាះក៏
ខ
សចះចាុំសោយពិ ោតរ។

រណា
ត េីលនិ ងគនេៈសនាះ េីលស្មះថា បាថិ សមកខ សព្

ះអ្ថេថា រញ គគល

ណាព្គរ់ ព្គង គឺ រកានូវេីលសនាះ េីលរដម្ងញ
ញ ុំងរញ គគលសនាះឲ្យសញថ គឺ

ឲ្យរួចអ្ុំពីទ្ញកខទាុំងឡាយ មនអ្បាយិកទ្ញកខជាសែើ ម្ ឬភ័ យទាុំងឡាយ មន
អ្ត្តតនញ វាទ្ភ័ យជាសែើ ម្។ ចុំដណកគនេៈ សោកសៅថា បាថិ សមកខ សព្
បាថិ សមកខសនាះ។ ក៏អ្ថេនន

កយដែលស

ះរុំ ភឺ ា

លកនញងខាងសែើ ម្ ជាោធារណៈែល់

បាថិ សមកខេូម្បីទាុំងពីរ។ វណណ នាសនះ កនញងេីលរាថិសមកខ និងគនេរាថិសមកខសនាះ រដម្ងេម្គួ រែល់េីលរាថិសមកខសង គនេរាថិ សមកខសង សព្
ថា គនេៈដែលពណ៌នាស

ើយ សេចកតីននគនេសនាះ ក៏ ពណ៌នាស

ះ

ើយដែរ។

ក៏ គនេរាថិ សមកខសនះ មន២ យា៉ា ង គឺ ភិកញរាថិ
ខ
សមកខ១ ភិកញនី
ខ បាថិ សមកខ

១។ រណា
ត បាថិ សមកខទាុំង២សនាះ ភិកញខរាថិ សមកខមន

កយជាសែើម្ថា រពិព្ថ

សោយារកុំ ណថ់ នូវឧសទ្េេ៥។ ភិ កញនី
ខ បាថិ សមកខ មន

កយជាសែើ ម្ថា រពិព្ថ

ព្ពះេងឃែ៏ចសព្ម្ើន េូម្ព្ពះេងឃោតរ់ខុំញ្ ែូ សចនះ គឺ សោកកុំណថ់ស
ព្ពះភិកញនី
ខ េងឃជាមាេ់
ស

េូម្ព្ពះេងឃោតរ់ខុំញ្

ើយសោយារកុំ ណថ់ឧសទ្េេ៤។

ែូសចនះ

ើយ

គឺសោកកុំ ណថ់
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រណា
ត បាថិ សមកខទាុំងពី រសនាះ ភិ កញរាថិ
ខ
សមកខ មនឧសទ្េេ ៥ គឺ

និ ទានញសទ្េេ បារាជិកញសទ្េេ េងាទ្ិសេេញសទ្េេ អ្និ យថញ សទ្េេ វ ិត្តេរញសទ្េេ។
រណា
ត ឧសទ្េេ ៥ សនាះ និ ទានញ សទ្េេ គឺ សោកគរបីស

លថា រពិ ព្ថព្ពះេងឃ-

ែ៏ចសព្ម្ើន េូម្ព្ពះេងឃោតរ់ ខុំញព្្ ពះករញណា ។ល។ ែបិថភិកញសនាះរដម្ងមន
ខ
សេចកតីេរាយ សព្

ះារេដម្តងអារថតិសនាះ។ ខ្ុំញព្ពះករញណា េូម្េួរសោក

អ្នកមនអាយញទាុំងឡាយ កនញងនិ ទានសនះ, សោកទាុំងឡាយ ជាអ្នកររ ិេញទ្ធ
ស
ស
ស

ើយឬ? ។ល។ សោកទាុំងឡាយ េញទ្ដធ ថជាអ្នកររ ិេញទ្ក
ធ ញងនិ
ន
ទាននញ ះ
ើយ, សព្

ះស

ថញ សនាះ បានជាសៅសេងៀម្ ។ ខ្ុំញព្ពះករញណាេូម្ចាុំទ្ញកនូវ

ថញ សនះ សោយកិ រ ិយាសៅសេងៀម្យា៉ា សនះ។ ែូ សចនះស

ើយ េដម្តងឧសទ្េេែ៏

សេេ សោយារេូព្ថ សោយេញថរទ្សោយន័ យជាសែើ ម្ថា រពិ ព្ថសោក
អ្នកមនអាយញទាុំងឡាយ និ ទានខ្ុំញព្ពះករញណាបានេដម្តងរួចស

ើយែូសចនះ។

ររ ិសចឆទ្ននឧសទ្េេទាុំងឡាយ មនបារាជិកញសទ្េេជាសែើម្ រណិ ឌ ថគរបីព្រម្ូ ល
រួររួម្នូវេិាខរទ្ទាុំងឡាយ មនបារាជិកជាសែើម្ ចារ់ សសតើម្អ្ុំពីនិទាន ។
ចុំ ដណកវ ិត្តេរញសទ្េេ គឺជាសេចកតីពិោតរសនាះឯង។

ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ រណា
ត ឧសទ្េេទាុំងឡាយ មនបារាជិ កញសទ្េេជាសែើម្ ឧសទ្េេ
ណាម្ិនទាន់ចរ់ អ្នតរាយរដម្ងសកើ ថស

ើង ភិ កញគរបី
ខ
េូព្ថឧសទ្េេែ៏សេេ

ព្ពម្ទាុំងឧសទ្េេសនាះ សោយេញថរទ្បាន សព្

ះព្ពះបាលីថា េូព្ថនូវ

ឧសទ្េេែ៏សេេេល់សោយេញថរទ្។ ាលសរើនិទានម្ិនទាន់ចរ់ ស្មះថា
កិ ចដា ែលព្ថូវេូព្ថសោយេញថរទ្ រដម្ងម្ិនមន។ ឯភិកញនី
ខ បាថិ សមកខ ម្ិ ន
មនអ្និ យថញសទ្េេសទ្។

កយែ៏ សេេ មនន័ យែូចស

លស

ើយសនាះឯង។

វណណ នាសនះ ននបាថិ សមកខទាុំងពីរសនាះ ដែលសោកកុំណថ់ សោយារកុំ ណថ់
នូ វឧសទ្េេ៥ និង៤សនាះ មនយា៉ា ងសនះ។ ម្ួ យវ ិញសទ្ៀថ សោកស

ល

កយសនះថាៈ
“ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ ែល់ព្ពម្សោយេីល ព្បាថានកនញងារេិកា ចូ រោតរ់នូវ

108

។
។

,

។

។

។

។
,

,

,
,

លិ

។
។
5

,
6

។

។

,

។

។
។

។

5
6

វិ.មហាវ.៦/៣៧៥
វិ.មហាវ.៦/៣៧៦

ពណ៌នានិ ទាន

108

អ្ថេ និងសេចកតីវ ិនិច័ យ
ឆ ននរទ្ទាុំងឡាយ មនជាសែើម្ថា សូមស្កតប់ខុ ំ្
ែូ សចនះ ររេ់ខុំញ្” សែើម្បីពណ៌នាបាថិសមកខសនាះម្ញន សព្

ពី រសនាះ ភិកញរាថិ
ខ
សមកខជារឋម្។
ក៏ កញងនិ
ន ទានសនាះ

កយថា ននខ្ុំញ ជា

កយសនះថា េូម្ោតរ់ ជា

កយេដម្តងខាួនររេ់ភិកញអ្ន
ខ កេូព្ថ។

កយនិ យាយសោយសោរពសាថដព្កង។

កយទាុំងសនាះឯង ជា

គរបីស

ដម្នពិថ

ភិ កញសនាះ
ខ
ជាេងឃសថេរៈ គរបីស

កយថា រពិព្ថ ជា
កយ (ព្បារ់)

កយព្ថូវភិកញអ្ន
ខ កេដម្តងបាថិសមកខ

ព្ពះមនព្ពះភាគ

បាថិ សមកខញសទ្េេកនញងព្កុងរាជព្គឹ ះ។ ស

កយរង្ខគរ់ ឲ្យោតរ់។

កយថា េងឃ ជា

ព្រជញុំរញគគល។ ក៏
លម្ញន។

ះបាថិសមកខទាុំង

បានព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់អ្នញ ញ្ញាថ

ថញសនាះ ភិកញណាេុំ
ខ
ដែងបាថិ សមកខ សរើ

លថា សោកមនអាយញ ។ សរើ ជាអ្នកខាីជាង

គរបីស

លថា

រពិព្ថសោកែ៏ចសព្ម្ើន

ត្តម្ន័យដែលមនម្កស

បាលី

ឹង
ន ឯង។ ពិ ថដម្ន ព្ពះេងឃសថេរៈ គរបីេុំដែងបាថិ សមកខ សព្

ើយកនញង
ះព្ពះ

បាលីថា បាថិ សមកខ មនព្ពះសេរៈជាធុំ ឬភិ កញអ្ន
ខ កខាីជាង គរបីេដម្តង
បាថិ សមកខ សព្

ះព្ពះបាលីថា មនលភិ កញខទាុំងឡាយ ថថាគថអ្នញ ញ្ញាថនូវ

បាថិ សមកខ េសព្ម្ចសលើភិកញដែល្
ខ
ា េ ព្រថិពល កនញងអាវាេសនាះ ។
ក៏ រទ្ថា េងឃ សនះ គឺ សោកស

ក៏ ពិថដម្នស

លព្រជញុំននរញ គគល សោយម្ិ នដរាកោន

ើយ រ៉ាញដនតថា េងឃសនាះ មនពី រពួ ក គឺ ទ្កខិសណយយេងឃ១

េម្មថិេងឃ១ ។ រណា
ត េងឃទាុំងពី រពួកសនាះ ព្រជញុំននអ្រ ិយរញគគល ៨ ពួក
សោកសៅថា ទ្កខិសណយយេងឃ។ ព្រជញុំ ននភិកញខ សោកសៅថា េម្មថិេងឃ
សោយម្ិ នដរាកោន ។ េម្មថិេងឃសនាះ សោករុំ ណងយកកនញងទ្ី សនះ ។ ក៏

េម្មថិេងឃសនាះ មន៥ពួក សោយអ្ុំណាចននកម្ម គឺេងឃចថញ វគគ១ េងឃ-

រញ្ាវគគ១ េងឃទ្េវគគ១ េងឃវ ីេថិ វគគ១ េងឃអ្ថិសរកវ ីេថិ វគគ១។ រណា
ត
េងឃវគគទាុំងសនាះ េងឃចថញ វគគ គួ រសធាើេងឃកម្មទាុំងអ្េ់ សវៀរឧរេម្បទាកម្ម រវារណាកម្ម និ ងអ្ ភ នកម្ម។ េងឃរញ្ាវគគ គួ រសធាើេងឃកម្មទាុំងអ្េ់
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(*)
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សវៀរឧរេម្បទាកម្មកញងម្ជឈិ
ន
ម្ជនរទ្ និ ងអ្ ភ នកម្ម។ េងឃទ្េវគគ គួ រសធាើ
នូ វេងឃកម្មទាុំងអ្េ់ សវៀរព្ថឹ ម្ដថអ្ ភ នកម្មសចញ។ េងឃវ ីេថិ វគគ ម្ិនគួ រ

សធាើេងឃកម្មណាម្ួ យ ក៏ម្ិនដម្ន (គឺគួរែល់កម្មទាុំងពួ ង ម្ិ នមនសវៀរនូ វ
កម្មណាម្ួ យស

ើយ)។ េងឃអ្ថិ សរកវ ីេថិវគគ ក៏ យា៉ាងសនាះែូ ចោននឹងេងឃ

វ ីេថិ វគគដែរ ។ ក៏ េម្មថិេងឃសនាះ សោកស

លស

ើយ សែើ ម្បីេុំដែងថា

េងឃថិចជាងសនាះ សធាើកម្មដែលេងឃចថញ វគគជាសែើម្គរបីសធាើ ម្ិ នគួ រ, ដថ
សព្ចើនជាងសនាះ គួ រសធាើ។

ក៏កញងអ្ថេ
ន
សនះ

សោករុំណងយកេម្មថិេងឃ

េូម្បីទាុំងអ្េ់ អាស្េ័យេងឃចថញ វគគ។
រទ្ថា

នេងសនះជានេងឧសបាេេ

គឺ នេងសនះជានេងននឧសបាេេ

។

ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគ ព្ទ្ង់ហាម្ឃាថ់ នេងម្ិនដម្នជានេងឧសបាេេ សោយរទ្
សនាះ។ ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគ ព្ទ្ង់ ហាម្ឃាថ់ នេងឧសបាេេែនទ្ សោយរទ្
សនះថា ទ្ី១៥ ។ ឯនេងឧសបាេេ (សរើនឹងេុំដែង) ត្តម្អ្ុំ ណាចនេង មន ៣
យា៉ា ងគឺ ឧសបាេេមនកនញងថិ េីទ្ី១៤ ឧសបាេេមនកនញងថិេីទ្ី១៥ ឧសបាេេ
មនកនញងនេងដែលេងឃព្ពម្សព្ពៀងោន។ ឧសបាេេទាុំង ៣ យា៉ា ង ដែល
ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់ម្កស

ើយយា៉ា ងសនះ។ ជុំ នញុំឧសបាេេ ទាុំង

សនាះ ចាថញ ទ្េេិកឧសបាេេមន៦ ឧសបាេេែ៏ សេេមន ១៨ ស្មះថា
រណណ រេិកឧសបាេេ សព្

ះសធាើឲ្យជាពីរៗ កនញងរកខជាគព្ម្រ់៣ និ ងរកខជា

គព្ម្រ់ ៧ (រកខទ្ី៣ រកខទ្ី៧) ននរែូ វទាុំង៣ គឺ ស
វេានរែូវ១ សព្
២៤ យា៉ា ងសនះ។

ះស

ថញសនាះ កនញងម្ួ យឆ្នុំ ឧសបាេេទាុំងអ្េ់ ព្ថូវជា

កយថា ឧសបាេេមន ២៤ កនញងម្ួ យឆ្នុំសនះ ជា

រកថិ ចារ ិថតសោយពិថ។ ម្យ៉ា ងវ ិញសទ្ៀថ ាលសរើ ស
មនម្កស

ម្នតរែូ វ១ គិម្ហរែូ វ១

ថញ មនេភាពែូសចនះ

ើយ េងឃគួ រសធាើឧសបាេេកនញងនេងចាថញទ្េេិកែនទ្ សព្

ះព្ពះពញ ទ្ធ

ែី ាថា មនលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ ថថាគថអ្នញ ញ្ញាថឲ្យភិកញេុំ
ខ ដែងបាថិ សមកខ ១
រកខម្តង (កនាះដខម្តង) គឺកញងនេង
ន
ទ្ី១៤កតី ទ្ី១៥កតី និងព្ពះពញទ្ធែីាថា ពួ ក
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.៨/៣៧២, សមន្តប្បាសាទិកា មហាវគ្គ ប្បវារណាខន្ធកៈ សំដែងថា សងឃមាន្ការធ្វើសាមគ្គីប្បវារណា

ត្រវូ ធវៀរថ្ងៃប្បឋមប្បវារណាធេញ ត្រវូ ធ្វើកង
នុ េធ្លោះថ្ងៃធេញប្បូណ៌មីដខករតិក ចាប្ប់ ធែើមតំងេីថ្ងៃ១ធោេដខ អសសុជមក
ធប្បើធ្វើមុន្ ឬធត្កាយអំេីកណ
ំ រ់ ធ្ោះធៅមិន្គ្ួរធទ(គ្ឺសាមគ្គប្ប
ី វារណាធ្វើនតន្ដរ១ដខប្បុធណា
ណ ោះ គ្ឺចាប្ប់ តំងេី ថ្ងៃ១ធោេ
ដខអសសុជ ែល់ថ្ងៃ១៥ធកើរ ដខករតក
ិ )។
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អាគនតញកភិកញខ ព្ថូវអ្នញ វថតត្តម្ពួកអាវាេិកភិ កញខជាសែើម្។ េូម្បីនេង រវារណា

ទាុំងសនះ ក៏ មន៣យា៉ា ង គឺ នេងសពញរូ ណ៌ម្ី ដខកថតិកសែើ ម្ (ជានេងរវារណា
ររេ់ពួកភិ កញ)ខ ដែលសៅចាុំរញរ ិម្ិ កវេារួចស
កថតិកជាខាងសែើម្)

ព្រាន់សរៀថសរៀនស
ាលសរើ (មនស

ើយ១ (សរើ នេងសពញរូ ណ៌ម្ី ដខ

ររេ់ភិកញទាុំ
ខ ងសនាះឯង

ពួកភិកញអ្ន
ខ កសធាើសេចកតីព្រកួថ

ើយ ព្ថូវសលើករវារណា (សនះ) សៅោក់ កញងនេង
ន
ែនទ្។

ថញែូសចនះម្កស

ើយ) នេងចាថញ ទ្េេី កនញងា

រកខ ននដខ

កថតិកសែើ ម្ ឬនេងសពញរូ ណ៌ម្ី ដខកថតិកខាងសព្ាយជានេង រវារណា១ ម្ួ យ
វ ិញសទ្ៀថ នេងសពញរូ ណ៌ម្ី ដខកថតិកខាងសព្ាយសនាះឯង (ជានេងរវារណា
ររេ់ពួកភិ កញ)អ្ន
ខ កចូ លរចឆិម្វេាស

ើយដថម្យ៉ា ង១។

កយថា នេងរវារណា

ទាុំងសនាះ (មន៣យា៉ា ង) សនះ ជារកថិ ចារ ិថតដម្នពិថ ។ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ ាល
សរើ មនស

ថញ មនេភាពែូសចនះមនម្កស

ើយ េងឃគួ រសធាើរវារណា េូម្បី

កនញងនេងទ្ី១៤ទាុំងឡាយ ជាខាងសែើម្នននេងសពញរូណ៌ម្ី ដខកថតិកទាុំងពីរ
សនាះចញ ះ។ ម្ួ យវ ិញសទ្ៀថ ាលសរើ ភិកញេងឃដរកោ
ខ
ន សៅស

ើយ េងឃបានសៅ

ឲ្យចូ លម្កវ ិញ សធាើេងឃោម្គគីសែើម្បីរមងរ់ នូវវថេញសនាះកនញងភិ កញសនាះ
ខ
ត្តម្ន័ យ
ដែលមនម្កកនញងសាេម្ទិកខនក
ធ ៈសនាះឯង នេងឧសបាេេឯណានីម្ួយែនទ្
សវៀរដលងដថនេងចាថញទ្េេី រណណ រេី សៅថា នេងោម្គគីឧសបាេេ កនញងាល
សនាះ សព្

ះព្ពះពញទ្ធែីាថា ភិកញេងឃគរបី
ខ
សធាើឧសបាេេ គរបីេុំដែងបាថិ-

សមកខ កនញងនេងដែលេងឃព្ពម្សព្ពៀងោនសនាះឯង។ ម្ួយវ ិញសទ្ៀថ នេងខាង
កនញងដខកថតិកររេ់ពួកភិ កញដែលបានចូ
ខ
លចាុំរញរ ិម្ិកវេាសនះ ស្មះថា នេង
ោម្គគីរវារណាដថម្យ៉ា ង។ ជុំ នញុំនេង ទាុំង ៣ សនះ ព្ពះមនព្ពះភាគ ព្ទ្ង់
ហាម្ឃាថ់ នេងឧសបាេេែនទ្
យា៉ា ងសនះ។ សព្

ះស

កយសនះថា

ទ្ី១៥

សោយព្រារ

ថញ សនាះ នេងដែលម្ិនដម្នជានេងឧសបាេេ ព្ពះមនព្ពះ

ភាគព្ទ្ង់ឃាថ់ សស្េចស
សព្

សោយ

ើយ េងឃម្ិនគួ រសធាើឧសបាេេ កនញងនេងសនាះស

ើយ

ះព្ពះពញទ្ធែីាថា នេងសនះជានេងឧសបាេេ។ ឯនេងឯណាម្ួ យែនទ្ ជា
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នេងឧសបាេេ េងឃគរបីសធាើឧសបាេេ កនញងនេងសនាះចញ ះ។ សរើ នេង ១៤ េងឃ
ាលសធាើឧសបាេេ ព្ថូវស
១៥ ព្ថូវស

លថា នេងសនះ ជានេងឧសបាេេទ្ី ១៤។ សរើនេងទ្ី

លថា នេងសនះ ជានេងឧសបាេេទ្ី ១៥។ សរើនេងោម្គគីឧសបាេេ

េងឃាលសធាើឧសបាេេ គរបីស

គរបីព្ជារសេចកតីវ ិនិ ច័ យ
ឆ កនញង

ែល់េងឃស

លថា នេងសនះ ជានេងឧសបាេេោម្គគី។
កយថា សរើឧសបាេេសនះ មនាលែ៏គួរ

យ
ើ
សនះយា៉ា ងសនះ, ាលននកម្មសនះ ែល់ស

ែូ សចនះ សទ្ើរស្មះថា មនាលែល់ស
ែ៏ គួរែល់ស

ើយ សព្

ះស

ថញ

ើយៗ នញ ះឯង សៅថា មនាល

ើយ។

ឧសបាេេកម្មមនាលែ៏េម្គួ រសនះ សោកេសគង្ខគះសោយអ្ងគ ៤
កនញងទ្ី សនះ។ ែូចអ្ែឋកថាចារយទាុំងឡាយ ស

លម្កស

ើយថា នេងឧសបាេេ

១ ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ មនចុំនួនរ៉ាញ ណាណ ែ៏ េម្គួ រែល់កម្ម១ េភាោរថតិម្ិន
មន១

វជជនីយរញ គគលទាុំងឡាយ

ម្ិនមនកនញងទ្ី សនាះ១

ឧសបាេេកម្ម

ព្រករសោយអ្ងគទាុំងសនះ សោកសៅថាឧសបាេេកម្មមនាលែ៏ េម្គួ រ។
រណា
ត រទ្ទាុំងសនាះ រទ្ថា ឧសបាេេ បានែល់ នេងឧសបាេេទាុំង៣
នេងណាម្ួ យ ជានេងឧសបាេេ។ សព្
ស

ះថា ាលសរើ នេងឧសបាេេមនម្ក

ើយសនាះ ឧសបាេេកម្មររេ់េងឃ ស្មះថា មនាលែ៏គួរ គឺម្ិន

វ ិនាេ។ ែូចជាព្ពះពញទ្ធែីាព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ទ្ង់ព្ត្តេ់ថា មនលភិ កញខ
ទាុំងឡាយ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ អ្នកទាុំងឡាយ ម្ិ នគរបីសធាើឧសបាេេកនញងនេងម្ិន
ដម្នជានេងឧសបាេេសទ្ ភិកញណាសធា
ខ
ើ ព្ថូវអារថតិទ្ញកាែ។

សព្ចើ នរទ្ថា ភិកទាុំ
ញខ ងឡាយមនព្រមណរញណាណគួរែល់កម្ម សេចកតី

ថា ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយព្រមណរ៉ាញ ណាណមនេភាពែ៏ េម្គួរែល់ឧសបាេេកម្ម

សនាះ សោយកុំ ណថ់ យា៉ាងថិចរុំសញថ (ព្ថឹម្)ភិ កញ៤រូ
ខ រជារកថថត គឺ ជាអ្នកមន
រូរព្រព្កថី ស
ជាម្ួ យោន។

ើយភិកញទាុំ
ខ ងសនាះ ម្ិ នលះរង់

ថេបាេ ឋិ ថសៅកនញងេីម
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(វិ.ប្បរិវារ ១៣/៤២៥)
ធៅកនុងវិន្យរថមញ្ជូសាែីកាេន្យល់ ថា ្មមតសងឃកមមធ្ោះ គ្ប្បបីធ្វើធោយសងឃវីសរិជាទីប្បផ
ំ រ
ុ (គ្ឺ

មាន្ដរត្រឹមហ្នឹ ង) ធត្រោះធហ្រុ ធ្ោះ នតន្ជាអែឋកថាចារយធរលថា ភិកខុ២១រូប្បមិន្អាេអងគុយេុោះនតន្កនុង
សី មា។ គ្ឺភិកខុ២១ រូប្ប មួយអធន្លធើ ោយភិកខុអនកគ្ួរែល់ កមម (គ្ឺត្រវូ អាប្បរតិសងាទិធសស ធៅប្បរិវាស
ត្ប្បត្េឹរត មាន្រត ធហ្ើ យេូលធៅសូ មអរាន្) ធោយការកំណរ់ យងទាប្បប្បំផរ
ុ មិន្អាេអងគុយមាន្អាការ
ជារងវងម
់ ូល កនុងសី មាណា សី មាធ្ោះ ធ្មោះថា សី មារូេធេក។

ពណ៌នានិ ទាន

112

ធម្មត្តេីមសនះមន ២ យា៉ា ងគឺ ពទ្ធេីម េីមដែលេងឃចង
សោយកម្មវាចា១ អ្ពទ្ធេីម េីមដែលេងឃម្ិនបានចងសោយកម្មវាចា

១។ រណា
ា េីមទាុំងពី រសនាះ េីមណាដែលព្រព្ពឹថតកនាងេីមវ ិរថតិ ១១
ព្រករសោយេម្បថតិ៣យា៉ា ង ដែលេងឃចងនិម្ិថតសោយនិ ម្ិថត រួចស
េនមថ(ជាេីម) ស្មះថា ពទ្ធេីម។ ស្មះថា េីមវ ិរថតិ សព្
ថា កម្មទាុំងឡាយ រដម្ងវ ិរថតិសព្

ើយ

ះបាលី

ះេីម សោយអាារ ១១ យា៉ា ងសនះ គឺ

េីមថូ ចសពក ១ េីមធុំសពក ១ េីមមននិម្ិថោ
ត ច់ ១ េីមមន
ស្េសមលជានិម្ិថត ១ េីមម្ិ នមននិម្ិថត ១ េីមដែលេងឃឋិថសៅខាង
សព្ៅេីមស

ើយេនមថ ១ េីមដែលេនមថកនញងេេឹង ១ េីមដែលេនមថ

កនញងេម្ញ ព្ទ្ ១ េីមដែលេនមថកនញងជាថស្េះ១ េីមដែលេនមថទ្ុំ ោយ
េីមសោយេីម ១ េីមេនមថព្គរេីមសោយេីម ១ ។

រណា
ត េីមវ ិរថតិទាុំងសនាះ េីមណា ដែលភិកញ២១រូ
ខ
រ ម្ិ នអាចនឹ ង

អ្ងគញយបាន េីមសនាះស្មះថា េីមថូចសពក។ េីមណាដែលេងឃ
េនមថកនាង

ួេ ៣ សយាជន៍ េូម្បីដថម្ួ យចញងេក់ េីមសនាះ ស្មះថា

េីមធុំសពក។ េីមមននិម្ិថម្
ត ិ នជារ់ថោន សោកសៅថា េីមមននិម្ិថត
ោច់។ ារដែលបានកុំ ណថ់ និម្ិថក
ត ញងទ្ិ
ន េខាងសកើថរួចស
កនញងទ្ិ េខាងថបូង
ស

ើយ ព្ថ

ទ្ិ េខាងលិច

ទ្ិ េខាងសជើ ងសោយលុំោរ់

រ់កុំណថ់ និម្ិថត ដែលខាួនកុំ ណថ់ ស

ខាងសកើថម្តងសទ្ៀថ ស

ើយ កុំ ណថ់ និម្ិថត
សស្េច

ើយពី ាលម្ញន កនញងទ្ិ េ

ើយេឹម្ឈរ់ សទ្ើរគួរ។ េីមយា៉ា ងសនះ ស្មះថា

េីមមននិម្ិថម្
ត ិ នោច់។ ដថសរើភិកញខនាុំម្កសោយលុំោរ់ ស

ើយកុំ ណថ់

និ ម្ិថតកញងទ្ិ
ន
េខាងសជើង ឈរ់ កញងទ្ិ
ន
េសនាះឯង េីមសនាះ ស្មះថា មន

និ ម្ិថតោច់។ ស្មះថា េីមមននិម្ិថោ
ត ច់ែនទ្សទ្ៀថ គឺ េីមដែលេងឃ
េនមថវថេញម្ិ នគួ រយកសធាើជានិម្ិថត គឺសឈើ មនខាឹម្ខាងសព្ៅកតី ែងគថ់សឈើ កី ត គុំនរ
អាចម្៍ ែីកី ត គុំនរែីខាច់ កីណា
ត
ម្ួយសធាើឲ្យជានិ ម្ិថតខាងកនញងេីមសនាះ។
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េីម ដែលេងឃេនមថយកស្េសមលភនុំជាសែើម្ណាម្ួ យ សធាើឲ្យជា
និ ម្ិថត ស្មះថា េីមដែលេងឃេនមថយកស្េសមលជានិម្ិថ។
ត
េីម
ដែលេងឃម្ិនបានកុំ ណថ់និម្ិថតទាុំងពួង សោយវថេញទាុំងពួងស

ើយ ស្ោរ់ ដថ

េនមថេីម (ដថម្តងសៅ) េីមសនាះ ស្មះថា េីមម្ិនមននិម្ិថ។
ត
េីមដែលេងឃ កុំ ណថ់និម្ិថតទាុំងឡាយរួចស

ើយ ឈរខាងសព្ៅនិ ម្ិថត

ស

ើយ សទ្ើ រេនមថ េីមសនាះ ស្មះថា េីមដែលេងឃឈរខាងសព្ៅ

ស

យ
ើ េនមថ។ េីមណា ដែលេងឃេនមថកនញងេេឹងជាសែើម្សនាះ េីម

សនាះ ស្មះថា េីម ដែលេនមថកនញងេេង
ឹ េីមដែលេនមថកនញងេម្ញព្ទ្
េីមដែលេនមថកនញងជាថិស្េះ។ សព្
េនមថស
សព្

ះថា េីមសនាះ សទាះរីភិកញបាន
ខ

ើយយា៉ា ងសនាះ ក៏ ស្មះថា េីមដែលភិ កញម្ិ
ខ នបានេនមថសៅវ ិញ

ះព្ពះពញទ្ធែីាថា មនលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ េេឹងទាុំងអ្េ់ម្ិនដម្នជាេីម

េម្ញ ព្ទ្ទាុំងអ្េ់ម្ិនដម្នជាេីម ជាថស្េះទាុំងអ្េ់ម្ិនដម្នជាេីមដែរ។
េីមដែលភិ កញខទ្ុំ ោយេីមររេ់ភិកញទាុំ
ខ ងឡាយែនទ្សោយេីមររេ់ខួន
ា
ស

ើយសទ្ើរេនមថ

សោយេីម ស

េីមសនាះ

ស្មះថា

េីមដែលភិកទ្ុំ
ញខ ោយេីម

យ
ើ េនមថ។ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ សរើសឈើ ពីរសែើម្ គឺ សែើម្ោាយ១

សែើម្ព្ពីង១ ែញ ះកនញងទ្ិ េខាងសកើ ថវថតចាេ់ មនរង្ខគរ ឬដម្កគងរុំ

ក់សលើ

ោននឹ ងោន។ រណា
ត សឈើ ទាុំងពីរសែើរសនាះ សែើម្ព្ពីងែញ ះកនញងចុំ ដណកទ្ិ េខាង

លិចននសែើម្ោាយ ចុំ ដណកខាងេីមកនញងវថតសនាះ េងឃសធាើសែើម្ព្ពី ងឲ្យ
សៅខាងកនញង (េីម) រួចស

ើយកុំ ណថ់សែើម្ោាយ (ជានិ ម្ិថតសស្េច) សទ្ើ រ

ចងេីមសៅ។ កនញងាលសនាះ ភិ កញសធា
ខ ើវ ិហារកនញងទ្ិ េខាងសកើ ថននវ ិហារចាេ់
សនាះជាខាងសព្ាយរួចស
ខាងកនញងសស្េចស

ើយ ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ សធាើសែើម្ោាយសនាះ ឲ្យជា

ើយ សទ្ើរកុំ ណថ់សែើម្ព្ពីង (ឲ្យជានិម្ិថ)ត ស

ើយចងេីម

សៅ េីមសនះ ស្មះថា េីមដែលភិ កញទ្ុំ
ខ ោយេីមសោយេីម។
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ធៅកនុងវិមរិវធិ ្ទន្ីែកា
ី មហាវគ្គ ដកឧធនតសងកខន្ក
ធ ថា ភិកខុ៤រូប្ប មិន្អាេអងគុយ នតន្កនុងទីមាន្

ត្ប្បមាណប្បុណា
ណ ភិកខុធ្វើសីមា(រប្បស់ ភិកខុែថ្ទ)ចាប្ប់ តំងេីទីមាន្ត្ប្បមាណប៉ុណ្ណោះ ធោយធហាេធៅ សូ
មបីដរប្បុន្េុងសរថ្សសក់ ឲ្យធៅខាងកនុងសី មារប្បស់ ខលួន្ ធ្មោះថា ទំលាយ។ ភិកធខុ ្វើសីមា (ភិកែ
ខុ ថ្ទ)
ចាប្ប់ េីទីដែលលមមភិកខុ៤រូប្បអងគយ
ុ នតន្ រហ្ូ រសូ មបីទាំងអស់ ឃំងធៅខាងកនង
ុ សី មា (រប្បស់ ខលួន្) ធ្មោះ
ថា ត្គ្ប្បសងករ់។

ពណ៌នានិ ទាន
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េីម ដែលភិ កញេនម
ខ
ថព្គរេីមភិកញទាុំ
ខ ងឡាយែនទ្ សោយេីម

ររេ់ខួន
ា េីមសនាះ ស្មះថា េីមដែលេនមថព្គរេីមសោយេីម។
ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ សរើភិកញសធា
ខ ើពទ្ធេីម ររេ់ភិកញទាុំ
ខ ងឡាយែនទ្ ទាុំងអ្េ់កី ត សធាើ
ព្រសទ្េពទ្ធេីមសនាះ (ម្ួយកដនាង)កតី សអាយជាខាងកនញង (េីមររេ់ខួន)
ា
ស

ើយសទ្ើរេនមថេីមររេ់ខួន(េី
ា
មដែលសធាើយា៉ាងសនះ) ស្មះថា ព្គរ

េីមសោយេីម ។ េីមដែលេងឃេនមថព្រព្ពឹថតកនាងេីមវ ិរថតិ១១
សនះ សោយព្រារែូ សចនះ។
រទ្ថា ព្រករសោយេម្បថតិ៣ បានែល់ ព្រករសោយនិ ម្ិថតេម្បថតិ១
ររ ិេេម្បថតិ១ កម្មវាចាេម្បថតិ១។ រណា
ត េម្បថតិទាុំង៣សនាះ េីមដែល
ស្មះថា ព្រករសោយនិ ម្ិថតេម្បថតិ ាលសរើនិម្ិថតទាុំង៨ដែលព្ពះែ៏មន
ព្ពះភាគ ព្ទ្ង់ព្ត្តេ់ម្កស

ើយយា៉ា ងសនះថា រពាថនិម្ិថត១ បាោណនិម្ិថត

១ វននិម្ិថ១
ត រញកខនិម្ិថ១
ត ម្គគនិម្ិថ១
ត វម្មិកនិម្ិថ១
ត នទ្ិនិម្ិថត១ ឧទ្កនិ ម្ិថ១
ត
ភិ កញបានកុំ
ខ
ណថ់វថេញទាុំងឡាយ ដែលចូ លសៅាន់និម្ិថត ត្តម្េម្គួ រែល់

វថេញដែលខាួនរកបាន កនញងចុំដណកទ្ិ េសនាះៗ សោយព្រនព សោយន័ យថា

កនញងទ្ិ េខាងសកើថមនអ្ាីជានិ ម្ិថត រពិព្ថសោកមាេ់ែ៏ចុំសរ ើន ភនុំ ភនុំសនាះ ជា
និ ម្ិថតជាសែើ ម្ ស

ើយសទ្ើ រេនមថ (េីម) ។ កនញងនិ ម្ិថតទាុំងសនាះ ធម្មជាថិ

ដែលចូ លសៅាន់និម្ិថត រណិ ឌ ថគរបីព្ជារ សោយេសងខរយា៉ា ងសនះ៖

ដម្នពិថ េូម្បីភុំសន នាះ មន៣យា៉ា ង សោយអ្ុំណាចេញទ្ធរុំេញ ភនុំ
អាចម្៍ែីេញទ្១
ធ េញទ្ធបាោណ ភនុំេមេញទ្ធ១ ឧភយម្ិេសក ភនុំោយសោយ
ថេញទាុំងពី រ គឺ អាចម្៍ ែី និងេម១។ ភនុំដែលចូ លសៅាន់ និម្ិថត ខាងសលើចារ់
ត្តុំងអ្ុំពីភុំរ
ន ៉ាញនែុំរ ីស

ើងសៅ ។ ភនុំដែលថូ ចជាងអ្ុំ ពីភុំរ
ន ៉ាញនែុំរ ីសនាះ ម្ិនគួរ ។

កនងបាោណនិ
ម្ិថត េូម្បីអាចម្៍ ដែក ក៏ែល់នូវាររារ់ ថា េម បានដែរ ។
ញ
សព្

ះស

ថញ សនាះ េមណាម្ួយ ដែលចូ លសៅាន់ និម្ិថត សោយកុំ ណថ់ យា៉ាង

ថូ ចរុំ សញថ រ៉ាញ នែញុំ េរា អ្ុំ សៅ៣២រលៈ សព្

ះសធាើេម ដែលថូ ចជាងេមព្រមណ
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វិន្យរថមញ្ជូសាថា កនុងធែើមធ

ធែើម ធ

ើ ៤ធែើម ធ

ើ មាន្ខលឹម៣ធែើម អរ់ ខលឹម២ធែើមក៏ នតន្។

ើ មាន្ខលឹម៣ធែើម អរ់ ខលឹម១ក៏ នតន្ កនុងធ

ើ ៥
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រ៉ាញ នែុំ រ ី សោយអ្ុំណាចេមយា៉ាងឧព្កិែឋ ឲ្យជាសែើម្។ សរើ ថូចជាងកុំ ណថ់ សនាះ
ម្ិ នគួ រ។ ដថថាេមោេូម្បីធុំជាងក៏គួរ។ កនងវននិ
ម្ិថត នព្ពដែលចូ លសៅាន់
ញ

និ ម្ិថតសនាះ េូម្បីនព្ពមនសឈើ ដថ៤ ឬ៥សែើ ម្(រ៉ាញសណាណះ) ដថសឈើ ទាុំងសនាះ
ជាសឈើ មនខាឹម្ខាងកនញងកតី ជាសឈើ ោយសោយសឈើ មនខាឹម្ខាងកនញងកតី ។
នព្ពដែលមនសឈើ ថិចជាងកុំ ណថ់សនាះ ម្ិនគួ រ។ សឈើ ដែលសៅរេ់សនាះ
ឯង ជាសឈើ មនខាឹម្ខាងកនញងត្តុំងសៅសលើដសនែី សោយសហាចសៅ េូម្បីដថ
សឈើ មនកុំ ពេ់៨ធានរ់ ទ្ុំ

ុំរ៉ាញនែងដែកចារជាព្រមណ ក៏ស្មះថា សឈើ

ចូ លសៅាន់ និម្ិថតបាន។ សឈើ ដែលថូ ចជាងព្រមណកុំ ណថ់ សនាះម្ិ នគួ រ។
សាូវ ជាសាូវសៅសោយសជើងកតី សាូវសៅសោយរសទ្ះកតី សាូវណាម្ួ យ ធាញះរ

ូថសៅ

ាន់ ោម្សខថតពីររី សាូវែូ សចានះសនាះ ដែលពួកឈមួញអ្នកសៅសោយសជើ ង និង

ពួ កឈមួញអ្នកសៅសោយរសទ្ះ កុំពញងសព្រើព្បាេ់ សទ្ើ រស្មះថា សាូវចូ លសៅ
ាន់ និម្ិថ។
ត សរើពួកឈមួញទាុំងសនាះឈរ់សព្រើ ព្បាេ់ស

ើយម្ិនគួរ។ ចុំដណក

ខាងែុំរូក កុំ ណថ់ យា៉ាងថូ ចរុំ សញថ េូម្បីែុំរូកដែលសទ្ើ រនឹ ងសកើ ថកនញងនេងសនាះ
កុំ ពេ់៨ធានរ់ េូម្បីព្រមណរ៉ាញ នដេនងសោ ក៏ រារ់ ថា ែុំរូកចូ លសៅាន់

និ ម្ិថតបាន។ សរើែុំរូកថូ ចជាងកុំ ណថ់ សនាះ ម្ិនគួរ។ សយើងេុំសៅយកេេង
ឹ
ណា សោយលកខណៈននអ្ពទ្ធេីម េេឹងសនាះ ស្មះថា េេឹងចូ លសៅ
ាន់ និម្ិថបា
ត ន។ េេឹងែនទ្ ម្ិនគួ រ។ ទ្ឹកណា ដែលម្ិ ន
ជារ់ កញងរសត
ន
ត ស្េះសបាកខរណី ស្េះ ជាថស្េះ ព្ថ

ូរសៅ ឋិថសៅ

ុំង និងេម្ញព្ទ្ ជា

សែើម្ សោយសហាចសៅ េូម្បីដថទ្ឹ កដែលសគែងនឹ ងកអម្ទាុំងឡាយយកសៅ
ចាក់ រុំសពញកនញងរសត
ត ដែលសគជី កសលើដសនែី កញងខណៈសនាះឯង
ន
ឲ្យដថទ្ឹ ក
សនាះត្តុំងសៅ ែរារែល់ចរ់ កម្មវាចា ក៏ស្មះថា ទ្ឹកចូ លសៅាន់និម្ិថត
សព្

ះសធាើទ្ឹកដែលម្ិ ន

ទ្ឹ កកុំ ពញង

ូរកតី

ដែលសយើងស

ូរសៅសនាះឲ្យជាសែើម្។ ទ្ឹកសព្ៅអ្ុំ ពីសនះ សទាះរី

ទ្ឹកដែលម្ិ នត្តុំងសៅអ្េ់ាលត្តម្កុំ ណថ់

លម្កស

ែូច

ើយកតី ទ្ឹកដែលត្តុំងសៅកនញងភាជនៈកតី ម្ិនគួ រ។

កយ

116

ទី
,

ឆ

។

15

។

។
។
,

,

។

,

។
។

។

15

វិ.មហាវ.៦/៣៤៩

ពណ៌នានិ ទាន

116

េីមដែលសោកឲ្យស្មះថា ព្រករសោយររ ិេេម្បថតិ សនាះ សោយ
កុំ ណថ់ភិកញយា៉ា
ខ
ងថិចរុំសញថ៤រូរព្រជញុំ ោន ចុំ ដណកខាងភិ កញដែលឋិ
ខ
ថសៅ (កនញង

ទ្ី សនាះ) ចុំ នួនរ៉ាញ ណាណ ម្ិ នចញ ះាន់ពទ្ធេីម កនញងោម្សខថតសនាះកតី ម្ិ នចញ ះ

ាន់ េឹង
េ េម្ញព្ទ្ ជាថស្េះកតី ព្ថូវសធាើភិកញទាុំ
ខ ងអ្េ់សនាះ (ឲ្យម្កសៅ) កនញង
ថេបាេ ឬថាឲ្យនាុំឆនេៈម្ក ស

ើយេឹម្េនមថ។

េីម ដែលសោកឲ្យស្មះថា ព្រករសោយកម្មវាចាេម្បថតិ សនាះ
បានែល់ េីមដែលភិកញទាុំ
ខ ងឡាយ េនមថសោយញថតិទ្ញថិយកម្មវាចា ែ៏
ររ ិេញទ្ធ ដែលព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ត្តេ់ម្កស

ើយ សោយន័ យជាសែើម្ថា

រពិព្ថព្ពះេងឃែ៏ ចុំសរ ើន េូម្ព្ពះេងឃោតរ់ខុំញ្ និម្ិថសត ោយជញុំ វ ិញព្ថឹ ម្ណា
គឺ ខុំញក
្ ុំ ណថ់ ស

ើយ។

េីមដែលេងឃេនមថចងនិ ម្ិថតសោយនិ ម្ិថត កនាងេីមវ ិរថតិ ១១

ព្រករសោយេម្បថតិ ៣ ដែលសយើងអ្ធិរាយរួចម្កស

ើយកនញងខាងសែើម្

យា៉ា ងសនះ រណិ ឌ ថគរបីែឹងថា ពទ្ធេីម ។ ព្រសភទ្ររេ់េីមសនាះឯង

មន ៣ យា៉ា ង គឺេីមថូច ១ េីមដែលេងឃេនមថឲ្យមនេុំវាេសេមោ
ើ ន
១ េីមដែលេងឃេនមថសែើម្បីសៅព្បាេចាកនព្ថចីវរ ១។
ចុំ ដណកខាងអ្ពទ្ធេីម មន ៣ យា៉ា ងគឺ េីមស្េុក ១ េីមកុំ ណថ់
សោយទ្ី មនព្រមណ៧អ្ពភនរត ៈ១

េីមកុំ ណថ់ សោយារោចទ្ឹ ក

១។

រណា
ត អ្ពទ្ធេីមទាុំង ៣ សនាះ ោម្សកខថត១ កុំ ណថ់ ព្ថឹ ម្ណា េីមសនាះ
សោកឲ្យស្មះថា

ោម្េីម

ព្ថឹ ម្សនាះ។

កនញងនព្ព

ម្ិ នដម្នជាស្េុក

ព្រសទ្េ ៧អ្ពភនតរៈសោយជញុំ វ ិញ ស្មះថា េថតពន
ភ រត េីម។ នព្ពទាុំងសនាះ
នព្ពជាធម្មត្ត ម្ិ នដម្នជាស្េុក សោកកុំ ណថ់ យកនព្ពទាុំងឡាយ មននព្ព

ស្មះវ ិជាែវ ីជាសែើ ម្ខាះ នព្ពដែលសៅសលើសាះទាុំងឡាយព្ថង់ កណា
ត លនន
ម្ហាេម្ញ ព្ទ្ ដែលម្ិ នដម្នជាសាូវររេ់ពួកម្ចាឆពនធ គឺ ព្

នេុំណាញ់ខាះ។
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ពី ររទ្ថា ៧អ្ពភនរត ៈសោយជញុំវ ិញ គឺ ៧អ្ពភនតរៈ កនញងទ្ិេទាុំងពួ ងររេ់

ពួ កជនដែលឋិថសៅព្ថង់ កណា
ត ល ព្ថូវជា១៤អ្ពភនតរៈ សោយាថ់ ថព្ម្ង់ ។
រណា
ត អ្ពភនតរៈទាុំង១៤សនាះ ម្ួ យអ្ពភនតរៈព្រមណ២៨

ថេ។ ចុំ ដណកខាង

េីមសនះ ដថងចុំ សរ ើនស

ះស

ើង សោយអ្ុំ ណាចររ ិេ័ទ្។ សព្

ត្តុំងពីទ្ីរុំសញថររ ិេ័ទ្សៅសោយជញុំ វ ិញ

ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ

ថញ សនាះ ចារ់
គរបីសធាើកុំណថ់

ព្រសទ្េព្ថឹ ម្ដថ៧អ្ពភនតរៈ (រ៉ាញ សណាណះ)។ សរើ េងឃពី រពួ ក សធាើឧសបាេេសសសងៗ
ោន គរបីត្តុំងទ្ញ កេថតពភនរត ៈម្ួ យែនទ្ កនញងចសនាាះននេថតពភនរត ៈពី រ (សនាះ)

សែើម្បីជាឧរចារៈ។ ចុំ ដណកេីម ដែលព្ពះមនព្ពះភាគ ព្ទ្ង់ ឃាថ់ នូវភាព
ននទ្ី ជាេីម មនេេឹងជាសែើ ម្ សោយន័ យថា មនលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ េេឹង
ទាុំងអ្េ់ ម្ិ នដម្នជាេីមជាសែើ ម្ រួចស

ើយ ព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់ េុំដែងម្តងសទ្ៀថ

ថា មនលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ ទ្ី ណាដែលរញ គគលកុំ ណថ់ សោយារោចទ្ឹ ក នន
ម្ជឈិម្រញ រេសោយជញុំ វ ិញ កនញងេេឹងកតី េម្ញ ព្ទ្កតី ជាថស្េះកតី ទ្ីសនះ សៅថា

មនេុំវាេសេមើោន មនឧសបាេេជាម្ួ យោន កនញងទ្ី សនះ េីមសនះ ស្មះថា
ឧទ្កញសកខរេីម។

កនញងាលសេតច ជាធម្មិករាជទាុំងឡាយ សភាៀងក៏ រងអញរចញ ះម្ក ម្ិ នកនាង

ាលកនាះដខជាលុំោរ់ កី ត ១០នេងជាលុំោរ់ កី ត ៥នេងជាលុំោរ់ កី ត ាលសភាៀង
ទាុំងឡាយ ព្ថឹ ម្ដថរាុំងស

ើយ ព្កដេទ្ឹ កននេេឹងណា រដម្ងោច់ សៅ េេឹង

សនះ ម្ិ នែល់នូវាររារ់ ថាេេឹងសទ្។ ក៏ ឯេេឹងណា មនព្កដេទ្ឹ ក

ូរសៅ

ម្ិ នោច់ អ្េ់រែូ វសភាៀង៤ដខ កនញងាលសភាៀងទាុំងឡាយរងអញរែូ ចសនះ។ េេឹង
ណា ាលនាងភិ កញនី
ខ រិទ្បាុំងម្ណឌលរី សោយលកខណៈដែល ម្កស
កនញងេិាខករណីយ ម្ិ នបានសេើយអ្នតរវាេកៈ ស

ើយ

ើយសែើ រឆាងសៅត្តម្កុំ ពង់

កតី ត្តម្ទ្ី ម្ិនដម្នជាកុំ ពង់កី ត អ្នតរវាេកៈទ្ទ្ឹ ក េូម្បីព្ថឹ ម្ដថ១ធានរ់ ឬពី រ
ធានរ់ េេឹងសនះ ក៏ ែល់នូវាររារ់ ថាេេឹងដែរ។ ព្រសទ្េជាទ្ី

ូរ សៅននទ្ឹ ក

សនះ ចូ លសៅាន់ េម្ញ ព្ទ្កតី ចូ លសៅាន់ ស្េះកតី ក៏ ស្មះថា េេឹង ចារ់ សែើ ម្

118

។
,
,

,

។

។

,
,
,

,
។
ទី
,
,

។
,
,

,

។

ពណ៌នានិ ទាន

អ្ុំ ពីារសកើថស

ើង។ េម្ញព្ទ្ ជាព្រសទ្េព្បាកែស

118

ើយសនាះឯង។ ចុំ ដណក

រសត
ត ណា គឺ រញគគលណានី ម្ួយ ម្ិ នបានជី កសធាើឲ្យជារសត
ត សទ្ ដែល
ម្កអ្ុំ ពីព្រសទ្េជញុំវ ិញ ស

ូរ

ើយមនទ្ឹ កែក់ សៅជារ់ ។ ព្រសទ្េណា ទ្ឹ កត្តុំង

សៅជារ់ កនញងវេានាល មនព្រារែូ ចដែលសយើងស

លម្កស

ើយកនញង

េេឹង ព្រសទ្េសនះ ស្មះថា ជាថស្េះ គឺស្េះសកើ ថឯង។ ម្ួ យវ ិញសទ្ៀថ
រសត
ត ណាដែលទ្ឹ កទ្ុំ ោយ (ព្ចាុំង) េេឹង ឬ(ព្ចាុំង)េម្ញ ព្ទ្
ស

ូរសព្ចាះ

ើយែល់នូវលកខណៈសនាះ ឯរសត
ត សនះ សោកសៅថា ជាថស្េះែូចោន។
កយថា ទ្ីណា ដែលរញគល
គ កុំណថ់សោយារោចទ្ឹកររេ់ម្ជឈិម្រញរេ

សោយជញុំវ ិញ សេចកតីថា ទ្ី ណា កុំ ណថ់ សោយារោចទ្ឹ កររេ់ម្ជឈិម្
រញ រេសោយជញុំ វ ិញ គឺ ម្ជឈិម្រញ រេយកនែចារ់ ទ្ឹក ឬែីខាច់ ស

ើយសបាះសៅ

កនញងទ្ីសនាះ សោយកុំ ោុំងទាុំងអ្េ់ ឧរមែូ ចពួ កអ្នកសលងសបាះកុំ ណាថ់

សឈើ និ ងអ្ងគញ់ែូសចានះ ទ្ឹ កកតី ែី ខាច់កី ត ដែលម្ជឈិម្រញ រេោចសៅយា៉ា ង
សនះ ធាាក់ ចញះសៅកនញងទ្ី ណា ទ្ី សនាះស្មះថា ឧទ្កញសកខរេីម ។

រទ្ថា ទ្ីសនះ សៅថា មនេុំវាេសេមើោន មនឧសបាេេជាម្ួយោន កនញង

ទ្ីសនាះ សេចកតីថា េីមសនះ សោកកុំ ណថ់ សោយារោចទ្ឹ កសៅកនញងទ្ី

ទាុំងសនាះ មនេេឹងជាសែើ ម្ ស្មះថា េីមមនេុំវាេសេមើោនសង មន
ឧសបាេេជាម្ួ យោនសង។ ម្ួ យវ ិញសទ្ៀថ េីមសនះ រណិ ឌ ថេុំសៅយកទ្ី

ខាងកនញងព្រសទ្េទាុំងឡាយ មនេេឹងជាសែើ ម្សនាះឯង ម្ិ នដម្នេុំសៅយក
ទ្ី អ្ុំពីខាងសព្ៅសនាះសទ្។ សព្

ះស

ថញ សនាះ ទ្ឹ កកនញងេេឹងកតី កនញងជាថស្េះកតី

កនញងាលដែលមនសភាៀងជាព្រព្កថី កនញងរវាង៤ដខ ធាាក់ចញះសៅាន់ ព្រសទ្េ
ព្រមណរ៉ាញ ណាណ

រលកទ្ឹ កជាព្រព្កថីកញងេម្ញ
ន
ព្ទ្ព្រជញុំចញះស

ើយត្តុំងសៅកនញង

ព្រសទ្េណា (ទ្ឹ កកនញងព្រសទ្េទាុំងសនាះ) ស្មះថា ករបិយភូម្ិ ចារ់ សសតើម្
ពី ាលសនាះម្ក, ាលភិ កញេងឃឋិ
ខ
ថសៅព្ថង់ ករបិយភូម្ិសនាះ ស

ើយសធាើនូវ

កម្ម មនឧសបាេេជាសែើ ម្ គួ រ។ កនញងេេឹង និ ងជាថស្េះ េូម្បីរ ីងេងថសៅ
ួ
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កនញងាលដែលមនសភាៀងថិ ចកតី កនញងគិម្ហរែូ វកតី េេឹងនិ ងជាថស្េះសនាះ សោក
សៅដថសៅថា ករបិយភូ ម្ិែដែល។ ដថសរើពួកជនជី កស្េះ កនញងជាថស្េះ
េងថសនាះកត
ី សធាើារោរសព្
ួ

ះកតី ទ្ី សនាះ ស្មះថា ជាោម្សកខថត។ ដសនែី

ណាម្ួ យ ដែលសោកសៅថា ករបិយភូ ម្ិសនាះ ឧទ្កញ សកខរេីម ម្ិ នសៅ
ខាងសព្ៅអ្ុំ ពីសនាះ ដថងសៅខាងកនញងទ្ី សនាះរ៉ាញ សណាណះ សព្

ះស

ថញ សនាះ ភិកញខ

ទាុំងឡាយ គរបីសធាើារកុំណថ់ សោយារោចទ្ឹ ក សៅសោយជញុំ វ ិញ ចារ់

ត្តុំងអ្ុំ ពីទ្ីរុំសញថររ ិេ័ទ្ ខាងកនញងព្រសទ្េទាុំងសនាះ។ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ សរើ េងឃ
ពី រពួ កសធាើកម្ម មនឧសបាេេកម្មជាសែើ ម្សសសងៗោន, ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ គរបី
ត្តុំងទ្ញ កឧទ្កញ សកខរម្ួ យែនទ្សទ្ៀថ

កនញងចសនាាះននឧទ្កញ សកខរពី រ

សែើ ម្បីជា

ឧរចារៈ។ ឯេីមសនះ ស្មះថា េថតពភនតរេីមសង ឧទ្កញ សកខរេីមសង
រណិ ឌ ថនឹ ងកុំ ណថ់ យកបាន ចារ់ អ្ុំពីឱាេដែលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ ឈរសៅ
ស

ើយ។ ភិ កញលះរង់
ខ
នូវ

ថេបាេ ស

ើយឋិ ថសៅខាងកនញងកុំ ណថ់ សនាះកតី ឋិ ថ

សៅម្ិនកនាងកុំណថ់ទ្ីែនទ្ចុំ នួនរ៉ាញ សណាណះ ខាងសព្ៅអ្ុំពីកុំណថ់សនាះកតី រដម្ង
ញ
ញ ុំងកម្មឲ្យកុំ សរ ើក។

កយសនះ

ជា

អ្ពទ្ធេីម រណិ ឌ ថគរបីព្ជារយា៉ា ងសនះ។

កយកុំ ណថ់កញងអ្ែឋ
ន
កថាទាុំងពួ ង។

កយសនាះថា ចុំ ដណកភិ កញទាុំ
ខ ងសនាះ ម្ិ នលះរង់

សៅកនញងេីមជាម្ួ យោន

គឺសោកស

លស

ើយ សព្

ថេបាេស

ះេុំសៅយកេីមពី រ

យា៉ា ង សោយអ្ុំ ណាចពទ្ធេីម និ ងអ្ពទ្ធេីមែូ សចនះឯង។ សព្
ទាុំង៤រូរសនាះ ឋិ ថសៅកនញងេីមជាម្ួ យោន ម្ិ នលះរង់

ើយ ឋិ ថ

ះថា ភិ កញខ

ថេបាេ ឧសបាេេ

កម្មររេ់េងឃសនះ សទ្ើ រស្មះថា ឧសបាេេមនេភាពែ៏ េម្គួ រែល់កម្ម
ម្ិ នដម្នឧសបាេេកម្មមនេភាពែ៏ េម្គួ រ សោយព្រារយា៉ា ងែនទ្អ្ុំ ពីសនះ
ស

ើយ។

េម្ែូ ចជាព្ពះពញ ទ្ែ
ធ ី ាថា

អ្នញ ញ្ញាថឲ្យភិកញខ៤អ្ងគេុំដែងបាថិ សមកខ។

មនលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ

ថថាគថ
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កនញង

អ្េ់ព្ថូវល

120

កយថា េភាោរថតិម្ិនមន សនះ មនសេចកតីថា េងឃទាុំង

ញារថតិមនវថេញមនចុំ ដណកសេមើោន មនឆ្ន់ សភាជនកនញងវ ិាល

គឺ ាលខញ េជាសែើ ម្ អារថតិមនចុំ ដណកសេមើោនដររសនះសនាះ សោកសៅថា
េភាោរថតិ។ ឯភិ កញេុំ
ខ ដែងអារថតិ មនចុំ ដណកសេមើោន ដែលខាួនព្ថូវស
សព្

ះវ ិាលសភាជនជារចា័យ កនញងេុំណាក់ភិកញដែលព្ថូ
ខ
វអារថតិ សព្

ើយ

ះអ្នថិ -

រ ិថតសភាជនជារចា័យ ក៏ គួរ។ ម្ួ យវ ិញសទ្ៀថ ាលសរើព្ថូវេភាោរថតិ គឺ

អារថតិសេមើោន ព្ថូវភិ កញទាុំ
ខ ងសនាះ រញ្ូជ នភិ កញខ១រូរ សៅាន់ អាវាេជិ ថខាង
កនញងនេងសនាះថា ដនអាវញសោ អ្នកចូ រសៅេុំដែងអារថតិសនាះ ស

ើយម្កវ ិញ

សយើងទាុំងឡាយ នឹ ងេដម្តងអារថតិ កនញងេុំណាក់ សោក។ សរើ េងឃបានារ
េុំដែងអារថតិសនាះ សោយអាារៈយា៉ា ងសនះ ារបានសនាះជាារលអ សរើ េងឃ
ម្ិ នបានសទ្ ព្ថូវភិ កញដែល្
ខ
ា េព្រថិ ពលឲ្យេងឃព្ជារថា រពិ ព្ថព្ពះេងឃ
ែ៏ ចុំសរ ើន េូម្ព្ពះេងឃោតរ់ ខុំញ្ េងឃទាុំងអ្េ់សនះ ព្ថូវអារថតិសេមើភាគោន
ាលណាេងឃនឹ ងស

ើញភិកញែនទ្ររ
ខ
ិេញទ្ធ ម្ិ នមនអារថតិ េងឃនឹ ងេដម្តង

អារថតិសនាះ កនញងេុំណាក់ភិកញសនាះ
ខ
កនញងាលសនាះ លញះនិ យាយស

ើយ សធាើ

ឧសបាេេចញ ះ។ ដថសរើ េងឃទាុំងអ្េ់ មនសេចកតីេងស័យសោថ ភិកញអ្ន
ខ ក
្ាេព្រថិ ពល គរបីឲ្យេងឃព្ជារថា រពិ ព្ថព្ពះេងឃែ៏ ចុំសរ ើន េូម្ព្ពះ
េងឃោតរ់ ខុំញ្ េងឃទាុំងអ្េ់សនះ មនសេចកតីេងស័យ កនញងអារថតិសេមើភាគ

ោន ាលណាេងឃអ្េ់សេចកតីេងស័យ នឹ ងេដម្តងអារថតិសនាះ កនញងាល
សនាះ។ លញះនិ យាយស
ស

ើយ សធាើឧសបាេេចញ ះ។ សរើ ភិកញណាម្ួ
ខ
យ េុំោល់កញង
ន

ថញ សនាះថា ារដែលអាត្តមអ្ញេុំដែងេភាោរថតិសនាះ ដថងគួ រ សទ្ើ រ

េុំដែង (អារថតិសនាះ) កនញងេុំណាក់ ភិកញខ១រូរ, អារថតិដែលភិ កញេុំ
ខ ដែងស
(សនាះ)

ស្មះថា

បានេុំដែងស

ព្ថូវអារថតិទ្ញកាែែនទ្សទ្ៀថ
អារថតិជាស

ើយសោយព្រនព។

គឺ ភិកញអ្ន
ខ កេុំដែងអារថតិ

ថញ ១ ភិ កញអ្ន
ខ កទ្ទ្ួ លអារថតិ ព្ថូវសព្

ើយ

រ៉ាញ ដនតភិកញទាុំ
ខ ងពី ររូរ

ព្ថូវសព្

ះារេុំដែង

ះារទ្ទ្ួ លអារថតិជាស

ថញ ១
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អារថតិទ្ញកែ
ា សនាះ

មនវថេញសសសងៗោន

សព្

121

ះស

ថញ សនាះ

ភិ កញគរបី
ខ
េដម្តង

អារថតិសនាះ ែល់ោននិ ងោន សទ្ើ រភិ កញទាុំ
ខ ងពី ររូរសនាះ ជាអ្នកឥថមនអារថតិ
សទ្ៀថ សោយស

ថញ រ៉ាញសណណ ះឯង។ ពួ កភិកញែ៏
ខ សេេគរបីេុំដែង ឬថាសធាើឲ្យ

ជាក់ ចាេ់ចុំស

ះេភាោរថតិ កនញងេុំណាក់ភិកញទាុំ
ខ ងសនាះ ។ សរើ ភិកញទាុំ
ខ ង

សនាះ ម្ិ នសធាើយា៉ាងសនះស

ើយសធាើឧសបាេេ ព្ថូវអារថតិទ្ញកាែ ដែលព្ពះមនែ៏ -

ព្ពះភាគព្ទ្ង់ រញ្ាថតរច
ួ ស

ើយ កនញងារសធាើឧសបាេេររេ់ភិកញខ ដែលព្រករ

សោយអារថតិ សោយន័ យជាសែើ ម្ថា សោកែ៏ មនអាយញទាុំងឡាយ ចូ រព្បារ់
នូ វសេចកតីររ ិេញទ្ធ។ សរើ េងឃទាុំងអ្េ់
សយើងស

លស

សយើងស

លម្កស

ព្ថូវេភាោរថតិ ម្ិ នសធាើវ ិធី ដែល

ើយសធាើឧសបាេេ េងឃទាុំងអ្េ់ព្ថូវអារថតិ ែូ ចន័ យដែល
ើយម្ិ នខាន។ សព្

ះស

ថញ សនាះ ាលសរើ េភាោរថតិមន

ឧសបាេេកម្មក៏ម្ិនស្មះថា មនាលែ៏ េម្គួ រែល់េងឃ។ សព្
ែូ សចានះ

សោកស

លថា

េភាោរថតិម្ិនមន។

េភាោរថតិទាុំងសនាះម្ិ នមនសទ្

ដម្នពិ ថ

វ ិេភាោរថតិទាុំងឡាយ

ះស

ថញ

ាលសរើ

មនរ៉ាញ នាមនក៏

សោយ ឧសបាេេកម្មររេ់េងឃ ក៏ សៅដថស្មះថា មនាលែ៏ េម្គួ រ
ែល់េងឃែដែល។
សព្ចើ នរទ្ថា វជជនីយរញគល
គ ទាុំងឡាយ ម្ិនមនកនងទ្ី
ញ សនះ សេចកតីថា

ស្មះថា វជជនីយរញ គគល គឺរញគគលដែលេងឃគរបីសវៀរ មន ២១ ពួ កគឺ ៖ ១.
ព្គ

េេ សព្

ះព្ពះពញ ទ្ែ
ធ ីាថា មនលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ ម្ិ នព្ថូវភិកញេុំ
ខ ដែងនូ វ

បាថិ សមកខកញងររ
ន
ិេ័ទ្ជាម្ួយនឹ ងព្គ

េេសទ្ ភិ កញណាេុំ
ខ
ដែង ព្ថូវអារថតិ-

៥. នាងោម្សណរ ី ៦. រញ គគលដែលស

លោេិាខ ៧. ភិ កញព្ថូ
ខ វអ្នតិម្វថេញ ៨.

ទ្ញ កាែ និ ង២០ពួកសនាះគឺ ៖ ២. នាងភិ កញនី
ខ ៣. នាងេិកម
ខ នា ៤. ោម្សណរ
ភិ កញដែលេងឃសលើ
ខ
កវថត សព្
សព្

ះម្ិ នស

ើញអារថតិ ៩. ភិកញដែលេងឃសលើ
ខ
កវថត

ះម្ិ នេុំដែងអារថតិ ១០. ភិ កញដែលេងឃសលើ
ខ
កវថត សព្

ះម្ិ នលះរង់ទ្ិែិ ឋ

ែ៏ ោម្ក ១១. ម្នញ េសសខេើយ ១២. រញ គគលលួចេង្ខាេ ១៣. រញ គគលដែល
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សគចសៅាន់ លទ្ធិថិរយ
ិេ
១៤. េថាថិរចាឆន ១៥. អ្នកេុំោរ់ មត្ត ១៦.
អ្នកេមារ់ រិត្ត ១៧. អ្នកេមារ់ ព្ពះអ្រ

នត ១៨. អ្នកព្រទ្ូ េច
ត ុំ ស

១៩. អ្នករុំ ដរកេងឃ ២០. អ្នកសធាើព្ពះសោ

ះភិកញនី
ខ

ិថព្ពះេម្ទញទ្ធឲ្យពញ រពង ២១.

អ្នកមនសភទ្ពី រ ដែលព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគ ព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់សោយន័ យជាសែើ ម្ថា

មនលភិកញទាុំ
ខ ងឡាយ ភិ កញម្ិ
ខ នព្ថូវេុំដែងបាថិសមកខែល់ភិកញនី
ខ ររ ិេ័ទ្ ដែល
អ្ងគញយ(ជារ់

ថេបាេ)ស

ើយ។ វជជនីយរញ គគលទាុំងអ្េ់សនាះ ដែលេងឃ

គរបីសវៀរ សោយអ្ុំ ណាចារសធាើខាងសព្ៅអ្ុំ ពី

ថេបាេ។ ដម្នពិ ថ រញគគល

ទាុំង២១សនាះ ឧកខិថភិ កញទាុំ
ខ ង៣ពួ ក េងឃសធាើឧសបាេេ(ជាម្ួ យ) ព្ថូវអារថតិ
បាចិ ថិ យ
ត ។ ពួ កែ៏សេេ ព្ថូវអារថតិទ្ញកាែ។ ចុំ ដណកខាងឧរេម្បទាររេ់
ថិ រចាឆនឯណាម្ួ យ ដែលព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគ ព្ទ្ង់ ហាម្ស

ើយ ថិ រចាឆនសនាះ

ស្មះថា ថិ រចាឆន កនញងវជជនីយរញ គគលកថាសនះ។ ថិ រយទាុំ
ិេ
ងសនាះ សោក
េសគង្ខគះស

ើយ សោយព្គ

វជជនីយរញគគលដែរ។

េេសនាះឯង សព្

ឧសបាេេកម្ម

ះថិ រយទាុំ
ិេ
ងសនាះ ស្មះថា

ដែលមនាលែ៏ េម្គួ រយា៉ា ងសនះ

រណិ ឌ ថគរបីែឹងថា ឧសបាេេកម្ម សោកេសគង្ខគះសោយអ្ងគទាុំង៤សនះ។
សោយរទ្សនះថា េងឃគរបីសធាើឧសបាេេ ឧសបាេេ េូម្បីែនទ្សទ្ៀថ
មន៣យា៉ា ងគឺ េងឃញសបាេេ១ គណញសបាេេ១ រញ គគលញសបាេេ១ ឧសបាេេ
ទាុំង៣យា៉ា ងសនាះ សោកេុំដែងស

ើយ សោយអ្ុំ ណាចននភិកញអ្ន
ខ កសធាើយា៉ាង

សនះ រណា
ត ឧសបាេេទាុំង៣សនាះ ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគ ព្ទ្ង់ ហាម្ឃាថ់ នូវ
ឧសបាេេ២សព្ៅសនះ ស

ើយេុំដែងេងឃញសបាេេដថម្យ៉ា ងរ៉ាញ សណាណះ។

រទ្សនះថា គរបីេុំដែងបាថិសមកខ សេចកតីថា ឧសបាេេ េូម្បីែនទ្សទ្ៀថ
មន៣ គឺ េញថញសទ្េ
ត េញសបាេេ១ បារ ិេញទ្ិ ឧ
េ សបាេេ១ អ្ធិ ោឋនញ សបាេេ១
ឧសបាេេទាុំង ៣ យា៉ា ងសនះ សោកេុំដែងសោយអ្ុំ ណាចអាារៈ ដែល
ភិ កញគរបី
ខ
សធាើយា៉ាងសនះ, រណា
ត ឧសបាេេទាុំងសនាះ ព្ពះមនព្ពះភាគ ព្ទ្ង់
ហាម្ឧសបាេេ២សព្ៅសនះ េុំដែងេថតញសទ្េេញសបាេេដថម្យ៉ា ងរ៉ាញ សណាណះ។
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ឧសបាេេដែលស្មះថា េថតញសទ្េេ សោកស

លថា បាែិ សមកខញសទ្េេ

បាែិ សមកខញសទ្េេសនាះ មន២យា៉ា ងគឺ ឱវាទ្រាថិសមកខញសទ្េេ១ អាណាបាថិ សមកខញសទ្េេ១។ រណា
ត បាថិសមកខញសទ្េេទាុំង២សនាះ ោថាទាុំងឡាយ៣ដែល
ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់ស
១. អ្ធិ វាេនខនតី ស

ើយ សោយន័ យជាសែើ ម្ថា៖

លគឺ សេចកតីអ្ថ់ ធន់ ជាថរធម្៌ ែ៏ឧថតម្

២. ារម្ិ នសធាើអ្ុំសពើ បារទាុំងពួ ង
៣.

ារម្ិ នស

ឱវាទ្រាថិសមកខ។

លថិ ះសែៀល

ព្ពះពញទ្ធដថរ៉ាញ សណាណះ

សនាះ ម្ិ នដម្នោវ ័កេុំដែងស
ព្ត្តេ់ស

ារម្ិ នសរៀថសរៀន(អ្នកែនទ្)

ើយ។

ស្មះថា

ព្ទ្ង់ េុំដែងនូ វឱវាទ្រាថិសមកខ
កយដែលព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ទ្ង់

ើយសោយន័យជាសែើម្ថា រពិ ព្ថព្ពះេងឃែ៏ចសព្ម្ើន េូម្ព្ពះេងឃ

ោតរ់ ខុំញ្ ស្មះថា អាណាបាថិសមកខ។ ោវ ័កដថរ៉ាញ សណាណះ េុំដែងបាថិ សមកខ
សនាះ ម្ិ នដម្នព្ពះពញ ទ្ធ េុំដែងស

ើយ។ ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ទ្ង់ រុំណងយក

អាណាបាថិ សមកខសនះ ឯងថា បាថិ សមកខកញងអ្ថេ
ន
សនះ។

ឧសបាេេទាុំងឡាយណា ២យា៉ា ងសព្ៅសនះ រណា
ត ឧសបាេេទាុំង២

សនាះ បារ ិេញទ្ិឧ
ធ សបាេេមន២ព្រារគឺ សោយអ្ុំ ណាចារព្បារ់ ររ ិេញទ្ិ ធកញង
ន
េុំណាក់ ភិកញែនទ្១
ខ
សោយអ្ុំ ណាចារព្បារ់ ររ ិេញទ្ិ ធ ែល់ោននិ ងោន១ ។
បារ ិេញទ្ិ ឧ
ធ សបាេេ ទាុំង២សនាះ បារ ិេញទ្ិ ឧ
ធ សបាេេណា ដែលភិ កញសធា
ខ ើ កនញង
េុំណាក់ ភិកញទាុំ
ខ ងឡាយែនទ្ បារ ិេញទ្ិ ធឧសបាេេេូម្បីសនាះមន ២ ព្រារគឺ
សោយអ្ុំ ណាចារសធាើកញងេុំ
ន
ណាក់ ភិកញទាុំ
ខ ងឡាយ
ស

ដែលបានរវារណា

ើយ១ សោយអ្ុំ ណាចារសធាើកញងេុំ
ន
ណាក់ភិកញទាុំ
ខ ងឡាយ ដែលម្ិ នទាន់

រវារណាស

ើយ១។
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រកយថា

,

កាយសាមគ្គី
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រណា
ត រវារណាទាុំង២សនាះ ភិ កញដែលបានចូ
ខ
លរចឆិម្ិាវេាកតី ម្ិ ន

បានចូ លរចឆិម្ិាវេាសោះកតី មនវេាោច់ កី ត ព្ថូវឲ្យាយោម្គគីកញង
ន
េុំណាក់ ភិកញទាុំ
ខ ងឡាយ ដែលបានរវារណាស

ើយ កនញងនេងម្ហារវារណា,

ឯភិ កញដែលបានចូ
ខ
លរញ រ ិម្ិ ាវេាកតី ម្ិ នបានចូ លរញ រ ិម្ិាវេាកតី (ម្ិ នបាន
ចូ លវេាសោះកតី) មនវេាោច់ កី ត ព្ថូវឲ្យាយោម្គគី កនញងេុំណាក់ភិកញខ
ទាុំងឡាយ ដែលបានរវារណាស
សេចកតីររ ិេញទ្អ្
ធ េ់វារៈ៣ែងថា

ើយ កនញងនេង១៥សកើថដខកថតិក ស

រពិ ព្ថសោកមាេ់ែ៏ចុំសរ ើន

ើយព្បារ់

ខ្ុំញជារញ គគល

ររ ិេញទ្ធ េូម្សោកមាេ់ទាុំងឡាយ ចាុំទ្ញកនូ វខ្ុំញថា ជារញ គគលររ ិេញទ្ធ រួច
ស
ស
ស

ើយគរបីសធាើឧសបាេេចញ ះ។

ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ បាថិ សមកខព្ោន់ ដថថា អាវាេិកភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ េុំដែង

ើយ កនញងាលែនទ្ សលើកទ្ញ កដថនេងរវារណា សទាះររ ិេ័ទ្ម្ិ នទាន់ សព្ាក

ើងកតី សព្ាកសចញសៅខាះកតី សព្ាកសចញសៅទាុំងអ្េ់កី ត ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ

ណាែនទ្ សេមើភាគោនកតី ថិចជាងោនកតី សទ្ើ រម្កែល់។ ភិ កញទាុំ
ខ ងសនាះ គរបី

ព្បារ់ សេចកតីររ ិេញទ្ធ កនញងេុំណាក់ ភិកញទាុំ
ខ ងសនាះ សោយន័ យែូ ចដែលសយើង
បានស

លម្កស

ើយសនាះឯង។ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ បារ ិេញទ្ិឧ
ធ សបាេេណា ដែល

ភិ កញសធា
ខ ើ សោយអ្ុំ ណាចារព្បារ់ សេចកតីររ ិេញទ្ិែ
ធ ល់ោននឹ ងោន បារ ិេញទ្ិ ធឧសបាេេសនាះ មន២ព្រារ គឺ សោយអ្ុំ ណាចារត្តុំងញថតិស
ញថតិស

ើយសធាើ១ ម្ិ នត្តុំង

ើយសធាើ១។ រណា
ត បារ ិេញទ្ិ ឧ
ធ សបាេេទាុំង២សនាះ ភិ កញ៣រូ
ខ រ គង់សៅ

កនញងអាវាេណា ាលភិ កញទាុំ
ខ ងសនាះព្រជញុំ ោនកនញងនេងឧសបាេេ (កនញងអាវាេ
សនាះ) ព្ថូវភិ កញម្ួ
ខ យរូរ ជាអ្នក្ាេ ស

លថា េូម្សោកែ៏ មនអាយញទាុំង-

ឡាយោតរ់ ខុំញ្ នេងសនះ ជានេងឧសបាេេ ទ្ី ១៤ ឬទ្ី ១៥ រួចស
សរើ កម្មមនាលគួ រែល់សោកែ៏ មនអាយញទាុំងឡាយស

ើយត្តុំងញថតិថា

ើយ

សយើងទាុំង-

ឡាយ គួ រសធាើបារ ិេញទ្ិ ឧ
ធ សបាេេែល់ោននឹ ងោន ព្ថូវភិកញជាសេរៈសធា
ខ
ើឧថតរាេងគៈ
សឆៀងោមមខង

ស

ើយអ្ងគញយព្ចសហាងសគងអ្ញ្ជលីស

ើង

រួចស

ើយស

ល
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អ្េ់វារៈ៣ែងថា ដនអាវញសោ ខ្ុំញជារញ គគលររ ិេញទ្ធ េូម្សោកទាុំងឡាយ
ចាុំទ្ញកនូ វខ្ុំញថាជារញ គគលររ ិេញទ្ធ។ ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយសព្ៅពី សនាះ ព្ថូវស
រពិ ព្ថសោកែ៏ចុំសរ ើន
ស

ស

ើយស

លែូ ចោនសនាះឯង។

លថា

ភិ កញព្ថូ
ខ វត្តុំងញថតិ

ើយសធាើបារ ិេញទ្ិ ឧ
ធ សបាេេយា៉ា ងសនះ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ ភិ កញខ២រូរ គង់ សៅកនញង

អាវាេ ាលភិ កញទាុំ
ខ ងសនាះព្រជញុំ ោនកនញងអាវាេសនាះ ម្ិ នព្ថូវត្តុំងញថតិស
ព្បារ់ សេចកតីររ ិេញទ្ធ សោយន័ យដែលសយើងស

ើយ

លសនាះសទ្។ ទាុំងធម្៌ សនះ

ក៏ ស្មះថា បារ ិេញទ្ិ ឧ
ធ សបាេេដែរ។
ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ សរើភិកញដថ១រូ
ខ
រ ព្ថូវភិកញសនាះសធា
ខ
ើរញពាករណីយកិ ចាទាុំងអ្េ់

ឲ្យស

ើយេពាព្គរ់ ែឹ ងថា ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយែនទ្ម្ិ នម្កស

នេងសនះ ជានេងឧសបាេេររេ់សយើង ទ្ី ១៤ ឬទ្ី ១៥ លញះស
ស

ើយ ព្ថូវស
លស

លថា

ើយ ព្ថូវ

លសទ្ៀថថា ខ្ុំញេូម្អ្ធិោឋន។ សនះស្មះថាអ្ធិោឋនញ សបាេេ។ រណិ ឌ ថ

គរបីែឹងឧសបាេេ ៣ យា៉ា ង សោយអ្ុំ ណាចននារដែលភិ កញគរបី
ខ
សធាើយា៉ាង
សនះ។

ឧសបាេេមន៩ យា៉ា ង សយើងបានេដម្តងម្កស

ើយ ព្រមណរ៉ាញ សណណ ះ

រណា
ត ឧសបាេេទាុំង៩សនាះ ឧសបាេេដែលររ ិរូ ណ៌សោយលកខណៈ៣សនះ
គឺ សោយអ្ុំ ណាចនននេង ស្មះថា រណណ រេិកឧសបាេេ គឺ ឧសបាេេមន
កនញងនេងទ្ី១៥ម្ួ យ សោយអ្ុំ ណាចភិ កញអ្ន
ខ កសធាើ ស្មះថា េងឃញសបាេេ គឺ

ឧសបាេេកនញងេងឃម្ួ យ សោយអ្ុំ ណាចអាារៈដែលភិ កញគរបី
ខ
សធាើ ស្មះថា
េញថញសទ្េ
ត េសញ បាេេម្ួ យ រណិ ឌ ថគរបីព្ជារថា ឧសបាេេសនះ សយើងេដម្តង
ស

ើយ កនញងទ្ី សនះ។ ាលសរើ នេងឧសបាេេកុំ ពញងព្រព្ពឹថតសៅ ភិ កញម្ិ
ខ នសធាើឧសបា-

េេ ស

ើយកនញងនេងឧសបាេេសនាះ សែើ រសៅាន់ អាវាេែនទ្ ដែលឥថមន

ភិ កញគង់
ខ សៅកតី

សៅាន់អាវាេមនភិ កញគង់
ខ សៅ

ជាម្ួ យនឹ ងពួ កភិ កញមន
ខ

េុំវាេសសសងោនកតី សៅាន់ ទ្ីម្ិនដម្នជាអាវាេកតី សែើ ម្បីសៅ ព្ថូវអារថតិ
ទ្ញ កាែ សវៀរដលងដថសៅជាម្ួ យនឹ ងេងឃ សវៀរដលងដថមនអ្នតរាយ។
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ឋ ថា ១៦៨
សមន្ត. ន្ិងមញ្ជូសាែីកាថា មិន្ត្រវូ ប្បង្កគប្ប់ ភិកខុណាមួយ ដែលកំេង
ុ ធ្វើការង្ករ អវ ីមួយសេវៗកាលកតី

អន កន្ឹងសធត្មេកិេចការមួយកតី ភិកខុអនកជាសរភាណកៈ អន កោស់ ធរឿន្ធយើ ង ឬ្មមកងិកកតី ជាធែើមធទ។
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េួរថា រញ ពក
ា ិចាររេ់េងឃែូ ចសម្តច? សឆាើយថា េងឃញសបាេេ ដែល

សយើងស

លស

ើយ

ភាជរ់ សោយារសធាើឧសបាេេសនាះឯង

េងឃគរបីសធាើឧសបាេេ
សោយន័ យជាសែើ ម្ថា

ដែលភិ កញគរបី
ខ
សធាើ

មនលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ

កយដែលម្កស

យា៉ា ងសនះថា
ើយកនញងបាលី

ថថាគថអ្នញញ្ញាថឲ្យភិ កញខ

សបាេសរាងឧសបាេេ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ កនញងអ្ែឋកថាសោកក៏ បានេុំដែងរញ ពាកិចា
៩យា៉ា ង សោយនាម្២យា៉ា ងសនះគឺ ៖

កិ ចាទាុំងសនាះ គឺ ារសបាេព្ចាេ១ អ្ញជព្រទ្ី រ១ ថម្ាល់ទ្ឹក១ ព្ាល
អាេនៈ១ សោកសៅថា រញ ពក
ា រណននឧសបាេេ។
កិ ចាទាុំងសនាះគឺ នាុំឆនេៈ និងបារ ិេញទ្ិ ធ១ ព្បារ់ រែូ វ១ រារ់ចុំនួនភិ កញ១
ខ
ឲ្យឱវាទ្ (ពួកភិកញនី
ខ )១ សោកសៅថា រញ ពក
ា ិចាននឧសបាេេ។
េួរថា សធាើរញពក
ា ិចាសនាះែូ ចសម្តច? សឆាើយថា សព្
រញ ពក
ា ិ ចសា នាះ ស

ើយសធាើឧសបាេេ ម្ិនគួ រ។ សព្

ជម្ងឺ (សរើ) ព្ពះសេរៈរង្ខគរ់ ស

ះស

ះថា ភិ កញម្ិ
ខ នបានសធាើ

ថញ សនាះ ភិ កញម្ិ
ខ នមន

ើយ ព្ថូវដថសបាេសរាងឧសបាេេ ថម្ាល់ទ្ឹក

ឆ្ន់ ទ្ឹកសព្រើ ព្បាេ់ ព្ាលអាេនៈ អ្ញជព្រទ្ីរ (សរើ ) ម្ិ នសធាើ ព្ថូវអារថតិ
ទ្ញ កែ
ា ។ េូម្បីព្ពះសេរៈក៏ព្ថូវែឹង ស

ើយរង្ខគរ់ភិកញែ៏
ខ េម្គួរ។

រណិ ឌ ថគរបីព្ជារសេចកតីវ ិនិ ច័ យ
ឆ កនញងរទ្ថា ឆនេបារ ិេញទ្ិ ធ ែូចថសៅ

សនះ៖ ាលេងឃព្រជញុំ ោន សែើ ម្បីសធាើឧសបាេេ ភិកញសធា
ខ ើឧសបាេេខាងសព្ៅរួច
ស

ើយម្ក ព្ថូវសៅាន់ទ្ីព្រជញុំ សរើម្ិនបានឲ្យាយោម្គគី ព្ថូវដថឲ្យឆនេៈ។

សរើភិកញណាម្ួ
ខ
យមនជម្ងឺកី ត
បារ ិេញទ្ិ ស
ធ ង ឲ្យឆនេៈសង។

ខាល់ខាាយកនញងកិចាារកតី

ភិ កញសនាះ
ខ

គរបីឲ្យ
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ឆ

,

ែីកាថា ត្រវូ តំងេិរតគ្ិរត្េមឲ្យផង ធហ្ើ យកំធរើកកាយ ឬអវយវៈ ឬធរល

វាចា (ធ្ោះ) ការឲ្យឆន្ទៈ ន្ិងនតរិសុទធិធន្ោះ ឲ្យធោយភាសាណាមួយក៏ នតន្។
33

៣៤

វិ.មហាវ.៦/៣៨៨
វិ.មហាវ.៦/៣៩៤ ឧធនតសងកខន្ធធ ក ឯវរូធនត នតធោ ។ អមាាកមបន្ ខន្តិ សន្តិ សងឃសស ករណីយន្ីរិ

វា សរិ សងឃសស ករណីធយរិ វា ដត្ប្ប៖ កនុងឧធនតសងកខន្ក
ធ ៈ មាន្នតលីែធូ ចានោះ។ ដរេាប្ប់ រប្បស់ ធយើ ង
មាន្នតលីជា សន្តិ សងឃសស ករណីយន្ិ ឬ សរិ សងឃសស ករណីធយ ។
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េួរថា ភិកញគរបី
ខ
ឲ្យឆនេៈែូចសម្តច? សឆាើយថា ភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយសនាះ ព្ថូវ

រញ្ញ
ជ ក់សេចកតីសនះ សោយាយកតី វាចាកតី ាយនិ ងវាចាពី រសនាះកតី កនញង
េុំណាក់ភិកញ១រូ
ខ រថា ខ្ុំញឲ្យឆនេៈ សោកចូ រនាុំឆនេៈររេ់ខុំញស្ ៅ ចូ រព្បារ់ឆនេៈ
ររេ់ខុំញ។
្ ឆនេៈសនាះស្មះថា បានឲ្យស

ើយសោយលអយា៉ាងសនះ។ ចុំ ដណក

ខាងភិ កញមនជម្ង
ខ
ឺ កី ត ខាល់ខាាយកនញងកិ ចាារកតី ម្ិនបានសធាើឧសបាេេ ព្ថូវដថ

ឲ្យបារ ិេញទ្ិ ធ ។ េួរថា គរបីឲ្យបារ ិេញទ្ិ ែ
ធ ូចសម្តច? សឆាើយថា ភិកញទាុំ
ខ ងសនាះ
ព្ថូវរញ្ញ
ជ ក់ សេចកតីសនះ សោយាយកតី វាចាកតី ាយនិងវាចាពី រសនាះកតី កនញង

េុំណាក់ភិកញម្ួ
ខ យរូរថា ខ្ុំញឲ្យបារ ិេញទ្ិ ធ សោកចូ រនាុំបារ ិេញទ្ិ រធ រេ់ខុំញស្ ៅ ចូ រ
ព្បារ់ បារ ិេញទ្ិរធ រេ់ខុំញ។
្ បារ ិេញទ្ិ ធ ស្មះថា បានឲ្យស

ើយសោយលអយា៉ាង

សព្

ើយថា មនលភិ កញ-ខ

សនះ។ ម្ួ យវ ិញសទ្ៀថ ភិ កញបានឲ្យបារ
ខ
ិេញទ្ិសធ នាះស
ះថា

ើយ គួ រដថឲ្យឆនេៈសង។

កយសនះគឺ ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ទ្ង់ េុំដែងស

ទាុំងឡាយ

សរើ េងឃមនកិចាព្ថូវសធាើ

ថថាគថអ្នញ ញ្ញាថឲ្យភិកញដែលឲ្យ
ខ

បារ ិេញទ្ិ ក
ធ ញងឧសបាេេនេង
ន
សនាះ ឲ្យឆនេៈសទ្ៀថបាន ។ រណា
ត ឆនេៈ និង
បារ ិេញទ្ិ សធ នាះ ារឲ្យនូវបារ ិេញទ្ិ ធ ស្មះថា ញ
ុំ នូ វារសធាើឧសបាេេររេ់
ញ ង

េងឃសង ររេ់ខួនសង
ា
ឲ្យេសព្ម្ចបាន។ កិ ចាររេ់េងឃ ែ៏សេេម្ិ នបាន
េសព្ម្ចស

ើយ។ ចុំ ដណការឲ្យឆនេៈ រដម្ងញ
ុំ ារសធាើឧសបាេេសង កិចា
ញ ង

ែ៏ សេេសង ររេ់េងឃដថម្យ៉ា ងឲ្យបានេសព្ម្ច។ ឯឧសបាេេររេ់ខួន
ា
ម្ិ នស្មះថា ភិកញសនាះបានសធា
ខ
ើស
បារ ិេញទ្ិ សធ
ម្កស

ើយ។ សព្

ះស

ើយព្ថូវដថឲ្យឆនេៈសង។ ចុំ ដណកខាង

ថញ សនាះ ភិកញសរើ
ខ បានឲ្យ
កយ ដែលសោកស

ល

ើយពី ាលម្ញនថា ភិ កញដថម្ួ
ខ
យរូរនាុំបារ ិេញទ្ិក
ធ ី ត ឆនេៈកតី នាុំឆនេៈនិ ង

បារ ិេញទ្ិ ក
ធ ី ត ររេ់ភិកញេូ
ខ ម្បីសព្ចើនរូរក៏គួរ។ សរើភិកញសនាះ
ខ
បានស

ើញភិ កញ១អ្ងគ
ខ

សទ្ៀថ កនញងចសនាាះសាូវ ឆនេៈកតី បារ ិេញទ្ិ ក
ធ ី ត ររេ់ភិកញណា
ខ
ដែលភិកញសនាះបាន
ខ
ាន់ យកសៅស

ើយ ស

ើយឲ្យឆនេៈ និ ងបារ ិេញទ្ិ រធ រេ់ពួកភិ កញទាុំ
ខ ងសនាះសង

ររេ់ខួនសង
ា
ឆនេៈ និងបារ ិេញទ្ិ ធ ររេ់ភិកញសនាះរ៉ា
ខ
ញសណាណះ រដម្ងម្ក ។
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35

ែីកាទាំង៤ថា ត្េវា៉ាក់ កាំទី១ ន្ិងទី២ រដមងែល់ គ្ឺជាប្ប់ គាន មិន្ដែលធ ើ ញមាន្កាំទី១ធៅជាប្ប់ ជាមួយ

កាំទី៣ធទយងណា សូ មបីឆន្ទៈនតរិសុទធិធន្ោះក៏ ែេ
ូ គាន ភិកខុអនកឲ្យ(ភិកខុ

ឺ )ឲ្យឆន្ទៈនតរិសុទធិែល់ ភិកខុណា ធត្ៅ

េីភិកខុធ្ោះ ឆន្ទៈនតរិសុទធិ ក៏ មិន្ែល់ ធោយត្ប្បការែថ្ទ (គ្ឺមិន្អាេធៅនតន្ ធត្រោះធវៀរភិកខុធ្ោះធេញ)។
36
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ចុំ ដណកខាងឆនេៈ និងបារ ិេញទ្ិ សធ ព្ៅពី សនះ ស្មះថា ឆនេៈ និងបារ ិេញទ្ិ ធែូច
ព្ចវា៉ា ក់ចងឆ្ម ឆនេៈ និងបារ ិេញទ្ិ សធ នាះ ម្ិនមនម្ក ស
ភិ កញព្ថូ
ខ វសៅាន់ទ្ីព្រជញុំ ស

ើយ សព្

ះស

ថញ សនាះ

ើយព្បារ់ ឆនេៈ និងបារ ិេញទ្ិ សធ ោយខាួនឯង។ សរើ

ដកាងម្ិនព្បារ់ ព្ថូវអារថតិទ្ញកែ
ា ។ ចុំ ដណកខាងឆនេៈ និ ងបារ ិេញទ្ិ ធ ម្ក
ស

ើយ សោយព្ោន់ដថភិ កញសនាះ
ខ
ចូ លសៅាន់

ថេបាេស

ើយនញ ះឯង។

រទ្ថា ាររារ់រែូវ គឺ ារព្បារ់ រែូ វយា៉ា ងសនះថា រណា
ត រែូ វទាុំង៣ មន

ស

ម្នតរែូ វជាសែើម្ រែូ វរ៉ាញ សណណ ះកនាងសៅស

ើយ សៅេល់រ៉ាញសណណ ះសទ្ៀថ។

រទ្ថា ាររារ់ភិកញខ គឺ ាររារ់ ភិកញទាុំ
ខ ងឡាយថា ភិ កញរ៉ា
ខ ញ សណណ ះរូរ ព្រជញុំ

ោន កនញងសរាងឧសបាេេស
េូម្បីសនះឯង ស

ើយ ។ ដម្នពិ ថ ភិកញេងឃ
ខ
គរបីសធាើនូវកិចាទាុំងពី រ

ើយេឹម្សធាើឧសបាេេចញ ះ។

រទ្ថា ឱវាទ្ គឺឱវាទ្ចុំ ស

ះនាងភិកញនី
ខ ទាុំងឡាយ។ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ ារ

ម្ិ នព្បារ់ឱវាទ្ ដែលពួកភិ កញនី
ខ បានេូម្ ស
ចុំ ដណកខាងនាងភិកញនី
ខ ទាុំងឡាយ ម្កស

ើយសធាើឧសបាេេ ម្ិនគួរ។

ើយសោយរុំ ណងថា ដេអកជានេង

ឧសបាេេ បានេួរថា ឧសបាេេសនះទ្ី ១៤ ឬទ្ី១៥ ម្កកនញងនេងឧសបាេេ
ម្តងសទ្ៀថ

សទ្ើ រេូម្ឱវាទ្យា៉ា ងសនះថា

រពិព្ថសោកមាេ់

ភិ កញនី
ខ េងឃ

ថាាយរងគុំបាទាននភិកញេងឃសង
ខ
េូម្ចូ លសៅទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង រពិព្ថសោក

មាេ់ ឮថាភិ កញនី
ខ េងឃព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្។ ភិកញែនទ្សវៀរភិ
ខ
កញលង
ខ ង់
ភិ កញឈឺ
ខ
ភិកញសធា
ខ ើែុំសណើរសចញ េូម្បីសរើ ជាអ្នកសៅនព្ពក៏ សោយ ម្ិនបានសែើម្បី
ម្ិ នទ្ទ្ួ លនូ វារេូម្ឱវាទ្សនាះសទ្។ សព្
ឱវាទ្សនាះស

ើយ

គរបីស

ះស

ថញ សនាះ ភិកញអ្ន
ខ កទ្ទ្ួ លនូ វ

លនឹ ងភិ កញអ្ន
ខ កេុំដែងនូ វបាថិ សមកខ

កនញងសរាង

ឧសបាេេយា៉ា ងសនះថា រពិ ព្ថសោកមាេ់ ភិ កញនី
ខ េងឃថាាយរងគុំបាទានន

ភិ កញេងឃសង
ខ
ចូ លសៅទ្ទ្ួលឱវាទ្សង រពិ ព្ថសោកមាេ់ ឮថាភិ កញនី
ខ េងឃ
ព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្។ ភិកញអ្ន
ខ កេុំដែងបាថិសមកខ គរបីស

លថា

ភិ កញអ្ងគ
ខ
ណាដែលេងឃេនមថឲ្យជាអ្នកឲ្យឱវាទ្ែល់ភិកញនី
ខ មនឬ? ព្រេិន
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សរើ មនភិកញណាម្ួ
ខ
យ េងឃបានេនមថឲ្យជាអ្នកឲ្យឱវាទ្ែល់ភិកញនី
ខ ស
លុំោរ់ សនាះ ភិកញអ្ន
ខ កេុំដែងបាថិ សមកខសនាះ គរបីស

ើយ,

លនឹ ងភិ កញអ្ន
ខ កទ្ទ្ួ ល

ឱវាទ្សនាះថា ភិកញស្
ខ
ម ះសនះ េងឃបានេនមថឲ្យជាអ្នកឲ្យឱវាទ្ែល់ភិកញនី
ខ
ស

ើយ ភិកញនី
ខ េងឃព្ថូវចូលសៅរកភិ កញសនាះចញ
ខ
ះ។ សរើ ភិកញអ្ន
ខ កឲ្យឱវាទ្ែល់

នាងភិកញនី
ខ សនាះ ម្ិនមនសទ្ លុំោរ់ សនាះ ភិ កញអ្ន
ខ កេុំដែងបាថិ សមកខសនាះ
គរបីេួរថា សោកអ្នកមនអាយញអ្ងគណា អាចសែើម្បីឲ្យឱវាទ្ភិ កញនី
ខ បាន សរើ

ភិ កញអ្ងគ
ខ
ណាម្ួ យអាច ភិ កញសនាះ
ខ
ទាល់ដថជាអ្នកព្រករសោយអ្ងគ ៨ យា៉ា ង។
ភិ កញអ្ន
ខ កេុំដែងបាថិសមកខ គរបីេនមថភិកញរូខ រសនាះ កនញងទ្ី សនាះឯង ស
ស

ើយ

លនឹ ងភិ កញអ្ន
ខ កទ្ទ្ួ លឱវាទ្ថា ភិ កញស្
ខ
ម ះសនះ េងឃបានេនមថឲ្យ ជាអ្នក

ឲ្យឱវាទ្ ែល់ភិកញនី
ខ ស

ើយ ភិ កញនី
ខ េងឃ ចូ រចូ លសៅរកភិ កញសនាះចញ
ខ
ះ ។ សរើ

ភិ កញអ្ងគ
ខ
ណាម្ួ យ ម្ិនអាច ភិ កញអ្ន
ខ កេុំដែងបាថិ សមកខ គរបីស
អ្ងគណាម្ួ យ េងឃបានេនមថឲ្យជាអ្នកឲ្យឱវាទ្ែល់ភិកញនី
ខ ស

លថា ភិកញខ

ើយ ម្ិនមន

សទ្ ភិកញនី
ខ េងឃ ចូ រែល់ព្ពម្សោយកម្ម នាុំម្កនូ វសេចកតីព្ជះថាាចញ ះ។ ឯ

កយសព្រៀនព្រសៅទាុំងអ្េ់ ដែលេសគង្ខគះសោយេិាខ ៣ សោកបាន

សលើកស

ើងស

ើយព្រមណរ៉ាញ សណណ ះ។ ភិកញសនាះទ្ទ្ួ
ខ
ល

កយស

ើយព្ថូវព្បារ់

ែល់ភិកញនី
ខ កនញងនេងបាែិ រទ្ គឺ នេង១សកើ ថ ឬ១សរាច។ ទាុំងភិ កញនី
ខ េងឃ ក៏ព្ថូវ

រញ្ូជ នភិ កញនី
ខ ទាុំងឡាយសៅថា សោកទាុំងឡាយ ចូ រសៅេួរសោកមាេ់ថា
រពិព្ថសោកមាេ់ ភិកញនី
ខ េងឃបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្ឬសទ្? ចុំ ដណក
ភិ កញនី
ខ ទាុំងឡាយ ទ្ទ្ួ ល

កយស

ើយ ចូ លសៅរកភិកញសនាះ
ខ
និ យាយយា៉ា ង

សនះថា រពិព្ថសោកមាេ់ ភិ កញនី
ខ េងឃបានារចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្ឬសទ្?
ភិ កញសនាះគរបី
ខ
ព្បារ់ ថា

ភិកញអ្ងគ
ខ
ណាម្ួ យ

េងឃបានេនមថឲ្យជាអ្នកឲ្យ

ឱវាទ្ែល់ភិកញនី
ខ ម្ិ នមនសទ្ ភិកញនី
ខ េងឃ ចូរែល់ព្ពម្សោយកម្មនាុំម្កនូ វ
សេចកតីព្ជះថាាចញ ះ។ ភិកញនី
ខ ទាុំងឡាយ គរបីទ្ទ្ួ ល
សោកមាេ់។

កយសនះ សោកស

លស

កយថា ព្ពះករញណា

ើយ សោយអ្ុំ ណាចភិកញនី
ខ ២រូរ
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ឬ៣រូរម្ករួម្ោន។ រណា
ត ភិ កញនី
ខ ទាុំងសនាះ ភិ កញនី
ខ ១រូររ៉ាញ សណាណះ គរបីស
សង គរបីទ្ទ្ួ ល

ល

កយសង។ ភិកញនី
ខ សព្ៅពីសនះ ជាេមាញ់ររេ់ភិកញនី
ខ សនាះ។

ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ សរើភិកញេងឃ
ខ
ឬភិកញនី
ខ េងឃម្ិនព្គរ់។ េូម្បីចុំដណកទាុំងពី រ
ក៏ ព្ថឹ ម្ដថជាគណៈ ឬព្ថឹ ម្ដថជារញគគលរ៉ាញ សណាណះ។ សនះជាលុំោរ់ នន

កយ

កនញងអ្ធិ ារសនាះ៖

រពិព្ថសោកមាេ់ ភិកញនី
ខ ទាុំងឡាយ ថាាយរងគុំបាទាននភិ កញេងឃសង
ខ

េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង រពិ ព្ថសោកមាេ់ែ៏ចុំសរ ើន ឮថាភិ កញនី
ខ ទាុំង-

ឡាយព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួលឱវាទ្, រពិ ព្ថសោកមាេ់ ខ្ុំញមាេ់ថាាយរងគុំ
បាទាននភិកញេងឃសង
ខ
េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង រពិ ព្ថសោកមាេ់ ខ្ុំញ
មាេ់ព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួលឱវាទ្, រពិ ព្ថសោកមាេ់ ភិកញនី
ខ េងឃថាាយរងគុំបាទាសោកមាេ់ទាុំងឡាយសង េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង រពិ ព្ថ
សោកមាេ់ ឮថាភិកញនី
ខ េងឃ ព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្។

រពិ ព្ថសោកមាេ់ ភិ កញនី
ខ េងឃទាុំងឡាយ ថាាយរងគុំបាទាននសោកមាេ់

ទាុំងឡាយសង េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង រពិ ព្ថសោកមាេ់ ឮថា
ភិ កញនី
ខ ទាុំងឡាយ ព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្ រពិ ព្ថសោកមាេ់ ខ្ុំញមាេ់

ថាាយរងគុំបាទាននសោកមាេ់ទាុំងឡាយសង េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង
រពិ ព្ថសោកមាេ់ ខ្ុំញមាេ់ព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្ រពិព្ថសោកមាេ់

ភិ កញនី
ខ េងឃ ថាាយរងគុំបាទាននសោកមាេ់សង េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្
សង រពិ ព្ថសោកមាេ់ ឮថាភិ កញនី
ខ េងឃ ព្ថូវបានចូលម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្។

រពិព្ថសោកមាេ់ ភិកញនី
ខ ទាុំងឡាយថាាយរងគុំបាទាសោកមាេ់សង

េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង

រពិ ព្ថសោកមាេ់

ឮថាភិកញនី
ខ ទាុំងឡាយ

ព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្, រពិ ព្ថសោកមាេ់ ខ្ុំញមាេ់ថាាយរងគុំបាទា
ននសោកមាេ់ទាុំងឡាយសង េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង រពិ ព្ថសោក
មាេ់ ខ្ុំញមាេ់ព្ថូវបានចូ លទ្ទ្ួ លឱវាទ្។
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េូម្បីភិកញសនាះ
ខ
កនញងឧសបាេេាល គរបីស

លយា៉ា ងសនះថា រពិព្ថ

ព្ពះេងឃែ៏ចុំសរ ើន ភិកញនី
ខ ទាុំងឡាយ ថាាយរងគុំបាទាននភិកញេងឃសង
ខ
េូម្
ចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង

រពិព្ថព្ពះេងឃែ៏ ចុំសរ ើន ឮថាភិ កញនី
ខ ទាុំងឡាយ

ព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្, រពិ ព្ថព្ពះេងឃែ៏ ចុំសរ ើន ភិ កញនី
ខ ថាាយរងគុំបាទា
ននភិ កញេងឃសង
ខ

េូម្ចូលម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្សង

រពិ ព្ថព្ពះេងឃែ៏ចុំសរ ើន

ឮថាភិ កញនី
ខ ព្ថូវបានចូ លម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្។ រពិព្ថសោកែ៏ចុំសរ ើន ភិកញនី
ខ េងឃ
... រពិ ព្ថសោកែ៏ចុំសរ ើន ភិ កញនី
ខ ទាុំងឡាយ... រពិ ព្ថសោកែ៏ ចុំសរ ើន ភិកញនី
ខ
ថាាយរងគុំបាទាននសោកែ៏មនអាយញទាុំងឡាយសង

េូម្ចូ លម្កទ្ទ្ួ ល

ឱវាទ្សង រពិព្ថសោកែ៏ ចុំសរ ើន ឮថាភិ កញនី
ខ ព្ថូវបានចូលម្កទ្ទ្ួ លឱវាទ្។

កនញងសរាងឧសបាេេក៏ សោយ ភិកញអ្ន
ខ កេុំដែងបាថិ សមកខកី ត ភិ កញអ្ន
ខ កត្តុំង

ញថតិកី ត ភិ កញសព្ៅពី
ខ
សនាះកតី សរើភិកញដែលេងឃបានេនម
ខ
ថស
ស

ើយ មន គរបី

លសោយន័ យម្ញនសនាះឯងថា ភិកញនី
ខ េងឃ ព្ថូវចូលសៅរកភិ កញសនាះចញ
ខ
ះ,

ភិ កញនី
ខ ទាុំងឡាយ ព្ថូវចូ លសៅរកភិ កញសនាះចញ
ខ
ះ, ភិកញនី
ខ
ព្ថូវចូ លសៅរកភិកញខ
សនាះចញ ះ។ សរើភិកញដែលេងឃបានេនម
ខ
ថស

ើយ ម្ិនមនសទ្ គរបីស

លថា

ភិ កញនី
ខ េងឃ ចូ រែល់ព្ពម្សោយកម្ម នាុំម្កនូវសេចកតីព្ជះថាាចញ ះ, ភិកញនី
ខ ទាុំងឡាយចូ រែល់ព្ពម្សោយកម្មនាុំម្កនូ វសេចកតីព្ជះថាាចញះ, ភិ កញនី
ខ ចូរែល់ព្ពម្

សោយកម្មនាុំម្កនូ វសេចកតីព្ជះថាាចញ ះ, ភិ កញអ្ន
ខ កទ្ទ្ួ លឱវាទ្ គរបីនាុំម្កកនញង
នេង១សកើថឬ១សរាច ស

ើយព្បារ់សោយព្រារយា៉ា ងសនាះចញ ះ។ សនះជាសេចកតី

វ ិនិច័ យ
ឆ ែ៏ េសងខរកនញងអ្ធិ ារសនាះ ។ ភិកញព្ថូ
ខ វដថព្បារ់ឱវាទ្ដែលភិ កញនី
ខ ទាុំងឡាយេូម្ស

ើយយា៉ា ងសនះ ស

បានជាសោកស

ើយេឹម្សធាើឧសបាេេ។

សព្

ះស

លថា៖

កិ ចាទាុំងសនាះ គឺ នាុំឆនេៈ១ នាុំបារ ិេញទ្ិ ធ១ ព្បារ់រែូវ១
រារ់ភិកញ១
ខ ឲ្យឱវាទ្១ សោកសៅថា រញ ពក
ា ិចាននឧសបាេេ។

ថញ សនាះ
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រពិព្ថសោកអ្នកមនអាយញទាង
ុំ ឡាយ

េូម្សោកទាុំង

ឡាយព្បារ់នូវសេចកតីររ ិេញទ្ធ គឺ ព្បារ់ នូវភាវៈននខាួនជាអ្នកររ ិេញទ្សធ
កយថា ខ្ុំញព្ពះករញណា នឹងេដម្តងបាថិ សមកខសនះ ជា

កយព្បារ់ស

ើយ។
ថញ នន

ារព្បារ់ សេចកតីររ ិេញទ្។
ធ ដម្នពិថ ភិកញម្ិ
ខ នររ ិេញទ្ិ ធ ម្ិនគួរោតរ់បាថិ សមកខ
សព្

ះព្ពះពញទ្ធែីាថា មនលភិ កញទាុំ
ខ ងឡាយ ម្ួ យវ ិញសទ្ៀថ ភិ កញដែលមន
ខ

អារថតិ

ម្ិនព្ថូវោតរ់ បាថិ សមកខសទ្

សព្

ថញសនាះ សោកស

ះស

ភិកញណាោ
ខ
ត រ់

ព្ថូវអារថតិទ្ញកាែ។

លថា រពិ ព្ថសោកអ្នកមនអាយញទាុំងឡាយ

េូម្សោកទាុំងឡាយ ព្បារ់ នូវសេចកតីររ ិេញទ្ិ ធ ខ្ុំញព្ពះករញណា នឹ ងេដម្តង
នូ វបាថិ សមកខ។ េួរថា ារព្រករកនញង

កយថា ខ្ុំញព្ពះករញណានឹ ងេដម្តង

បាថិ សមកខ សថើែូចសម្តច? សឆាើយថា គរបីស
េូម្បីកញងទ្ី
ន សនះ សព្

លថា នឹ ងេដម្តងបាថិ សមកខ

ះព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគេុំដែងថា េងឃគួរសធាើឧសបាេេ

គួ រេុំដែងនូ វបាថិ សមកខ។ េួរថា ាលសរើ មនស
កយែនទ្សទ្ៀថជារ់ ោនជាម្ួ យ
ដថជា

ថញយា៉ាងសនះស

កយម្ញនឬសទ្? ខ្ុំញនឹងស

ើយ សថើ

លថសៅ, នញ ះព្ថឹម្

កយរ៉ាញ សណាណះ ម្ិនជារ់ ោនសទ្ រ៉ាញ ដនតេម្ត្តម្លកខណៈ។

កយសនះថា

បាថិ សមកខ េងឃេុំដែងត្តម្សេចកតីព្ពម្សព្ពៀងររេ់េងឃ សេចកតីព្ពម្
សព្ពៀងររេ់គណៈ ឧសទ្េេររេ់រញគគល ជាលកខណៈកនញងបាថិ សមកខញសទ្េេ
សនាះ សព្

ះស

ថញ សនាះ

ឯង ដែលសោកគរបីស
កនញង

កយថា ខ្ុំញព្ពះករញណានឹងេុំដែងបាថិ សមកខសនះ

លកនញងបាថិ សមកខញសទ្េេសនាះ។

កយថា សយើងទាុំងឡាយ ដែលមនសៅទាុំងអ្េ់ោន ចូរព្រុង

ោតរ់ យកចិថទ្
ត ញកោក់នូវបាលីសនាះ

កយថា បាលីសនាះ គឺ បាថិ សមកខ។

កយថា សយើងទាុំងឡាយ ដែលមនសៅទាុំងអ្េ់ោន គឺភិកញជាសេរៈកត
ខ
ី ភិកញខា
ខ ី

វេាកតី ភិកញជាកណា
ខ
ត លកតី ទាុំងអ្ម្ាលម៉ា នកនញងររ ិេ័ទ្សនាះ។
ចូរព្រុងោតរ់

គឺ សយើងចូ រសធាើឲ្យជាព្រសយាជន៍

កយថា

សធាើទ្ញកកនញងចិ ថត សាិថសាង់នូវ

បាថិ សមកខទាុំងអ្េ់ សោយចិ ថត សោយអ្ុំណាចសោថទាារ។
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កយថា យក ចិថទ្
ត ញកោក់ គឺ សយើងទាុំងឡាយ ចូ រមនអារម្មណ៍ដថ១
ត្តុំងទ្ញកកនញងចិ ថ។
ត ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ កនញង

កយសនាះ សោកស

អ្នកមនអាយញទាុំងឡាយ ោតរ់ យកចិថតទ្ញកោក់ ស
សព្

លថា េូម្សោក
ើញថាែូ ចជាេម្គួ រ

ះព្ពះមនព្ពះភាគព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់ថា ខ្ុំញព្ពះករញណា នឹ ងេដម្តងបាថិ សមកខ

ក៏ ពិថដម្នស

ើយ រ៉ាញ ដនតថា

សធាើឧសបាេេ។ សព្

ះថា

កយសនាះ ម្ិនេម្ត្តម្ញថតិសនះថា េងឃគរបី

កយសនះជាារសធាើឧសបាេេររេ់េងឃដែល

ព្ពម្សព្ពៀងោន។ ក៏ឯភិកញអ្ន
ខ កេុំដែងបាថិ សមកខ រារ់រញ្ូា លស
ពិ ថ។ គួ រស

ល

កយសនះឯងថា ោតរ់ យកចិ ថទ្
ត ញកោក់ សព្

សទ្េេ ភិ កញសនាះ
ខ
រារ់ រញ្ូា លកនញងេងឃ ែូ សចនះឯង។
ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់ស

ើយកនញងេងឃ

ះបាថិ សមកខញ-

ើយថា សោកអ្ងគណា មនអារថតិ

ព្ថូវសោកអ្ងគសនាះព្បារ់ សែើ ម្បីេដម្តងនូ វ

កយដែលសោកស

លថា រពិ ព្ថ

សោកអ្នកមនអាយញទាុំងឡាយ េូម្សោកទាុំងឡាយ ព្បារ់ សេចកតីររ ិេញទ្ិ ធ ែូ ចជាារព្បារ់ បារ ិេញទ្ិ ក
ធ ញង
ន

កយសនាះែូសចានះ កនញងឥ

ត
ូវសនះ។ រណា

រទ្ទាុំងសនាះ រទ្ថា សោកអ្ងគណា សេចកតីថា សោកអ្ងគណាមនអារថតិ
ដែលព្ថូវស

ើយ សោយរណា
ត អាារៈទាុំង ៦ ណាម្ួ យ។ ដម្នពិ ថ ភិកញខ

ាលព្ថូវអារថតិ រដម្ងព្ថូវអារថតិសោយអាារៈ ៦ យា៉ា ងសនះគឺ ១. ព្ថូវ
សោយម្ិ នមនខាមេ ២. សោយម្ិ នោគល់អារថតិ ៣. សោយេងស័យស
សធាើរុំ

ើយ

ន ៤. ព្ថូវសោយេុំោល់ថា គួ រ កនញងវថេញដែលម្ិ នគួ រ ៥. សោយ

េុំោល់ថា ម្ិ នគួ រ កនញងវថេញដែលគួ រ ៦. សោយសភាចោមរថី ។

េួរថា ភិកញព្ថូ
ខ វអារថតិ សោយម្ិនមនខាមេ សថើ ែូចសម្តច? សឆាើយថា

ភិ កញែឹ
ខ ងវថេញជាអ្ករបិយភាពដែរ ដថសធាើារញុំញី ព្រព្ពឹ ថក
ត នាង។ េម្ែូ ច
កយដែលព្ពះឧបាលិស

លថា៖

រញ គគលមនចិថតដកាងព្ថូវអារថតិ

រួចរិទ្បាុំងអារថតិទ្ញកកតី

លញះត្តម្

អ្ុំ ណាចអ្គថិ កី ត រញគគលយា៉ា ងសនះ ព្ពះមនព្ពះភាគសៅថា អ្លជជីរញគគល។
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េួរថា ភិកញព្ថូ
ខ វអារថតិ សោយម្ិនោគល់អារថតិ សថើែូចសម្តច? សឆាើយថា

រញ គគលម្ិ នមនញណ

មនព្បាជា្ថិច

ជាអ្នកលងង់សលា

ម្ិនោគល់កិចា

ដែលខាួនគួ រសធាើ និ ងកិចាដែលខាួនម្ិ នគួ រសធាើ ដថងដថសធាើកិចដា ែលខាួនម្ិនព្ថូវ
សធាើ ម្ិ នេុំសរចកិចាដែលគួ រសធាើ ភិកញព្ថូ
ខ វអារថតិ សព្

ះម្ិ នែឹ ងយា៉ា ងសនះ។

េួរថា ភិ កញព្ថូ
ខ វអារថតិ សោយសេចកតីេងស័យស

សម្តច? សឆាើយថាសេចកតីេងស័យសកើ ថមនស

ើងសព្

យ
ើ សធាើរុំ

ន សថើែូច

ះអាស្េ័យវថេញជាករបិយ

ឬអ្ករបិយ ជាវថេញែលភិ កញគរបី
ខ
េួរព្ពះវ ិន័ យធរ សរើ ជាករបិយ ក៏គរបីសធាើ សរើ
ជាអ្ករបិយ ក៏ម្ិនគរបីសធាើសទ្, ដថភិកញសនះ
ខ
េុំោល់ថាគួ រ ស
ារញុំញី
រុំ

ព្រព្ពឹ ថក
ត នាងសទ្ៀថ

នយា៉ា ងសនះ។

ភិ កញព្ថូ
ខ វអារថតិ

សព្

ើយសចះដថសធាើ

ះេងស័យស

ើយសធាើ

េួរថា ភិ កញព្ថូ
ខ វអារថតិ សោយេុំោល់ថាគួរ កនងវថេ
ញ
ញដែលម្ិនគួរ សថើ

ែូ ចសម្តច?

សឆាើយថា

ភិ កញឆ្ន់
ខ
ោច់ ខាា

ុំញម

េុំោល់ថា

ឆ្ន់ កញងវ
ន ិាល េុំោល់ថា ាល ភិ កញព្ថូ
ខ វអារថតិ សព្

ោច់ ព្ជូក

ះេុំោល់ថាគួ រ

កនញងវថេញដែលម្ិ នគួ រយា៉ា ងសនះ។

េួរថា ភិ កញព្ថូ
ខ វអារថតិ សោយេុំោល់ថា ម្ិនគួរកនញងវថេញដែលគួរ សថើ

ែូ ចសម្តច? សឆាើយថា ភិ កញឆ្ន់
ខ
ោច់ព្ជូក េុំោល់ថាោច់ ខាា
ាល េុំោល់ថា វ ិាល ភិ កញព្ថូ
ខ វអារថតិ សព្
ដែលគួ រយា៉ា ងសនះ។

ុំញម ឆ្ន់កញង
ន

ះេុំោល់ថាម្ិ នគួ រ កនញងវថេញ

េួរថា ភិកញព្ថូ
ខ វអារថតិ សោយសភាចោមរថី សថើែូចសម្តច? សឆាើយថា

អារថតិទាុំងឡាយ មនេ
ភិ កញព្ថូ
ខ វអារថតិ សព្

សេយយរថតិ និ ងចី វរាវ ិរបវាោរថតិ ជាសែើម្

ះសភាចោមរថី យា៉ាងសនះ។ ភិ កញព្ថូ
ខ វអារថតិសោយរណា
ត

អាារទាុំង៦សនះ អាារៈណាម្ួ យ សោយព្រារយា៉ា ងសនះ។ អ្ធិរាយថា
សោកអ្ងគណាមនអារថតិ

សទាះរីភិកញជាសេរៈ
ខ

ឬភិ កញខា
ខ ី វេា

កណា
ត ល រណា
ត អារថតិទាុំង៧កង ព្ថូវអារថតិណាម្ួយ។

ឬភិកញជា
ខ
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កយថា ព្ថូវសោកអ្ងគសនាះព្បារ់ ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ត្តេ់ស
ថា េូម្ឲ្យភិកញអ្ងគ
ខ
សនាះ េដម្តង ឬព្រាេអារថតិសនាះ។

ើយ

កយថា ាលសរើ

ម្ិនមនអារថតិ សេចកតីថា ក៏ អារថតិសនាះ ស្មះថា ម្ិនមនែល់ភិកញដែល
ខ
ម្ិ នព្ថូវអារថតិណាកតី ព្ថូវអារថតិណាស

ើយ សចញចាកអារថតិសនាះកតី េដម្ាង

កតី ព្បារ់កី យា
ត ៉ា ងសនះ។ ាលសរើ ម្ិនមនអារថតិយា៉ាងសនះព្ថូវសៅឲ្យសេងៀម្។
កយថា ខ្ុំញនឹងេុំោល់សោកែ៏មនអាយញទាង
ុំ ឡាយថា ជារញគល
គ ររ ិេញទ្ធ

សោយភាវៈសេងៀម្ គឺខុំញន
្ ឹងែឹ ងសោកែ៏ មនអាយញទាុំងឡាយយា៉ា ង សនះថា
ជារញ គគលររ ិេញទ្ធ េូម្បីសោយភាវៈសេងៀម្ គឺ សោយស
ជារញគល
គ ដែលព្ថូវសគេួររញ្ញ
ហ ស

យ
ើ
ចុំស

ថញ ។

ះរូរមនក់ៗ

កយថា ែូច

ដថងសោះស្ោយ

យា៉ា ងណាម្ិញ គឺរញគគលមនក់ ដែលរញ គគលមនក់ សទ្ៀថេួរស

ើយ ព្ថូវដថសោះ

ស្ោយ មនឧរមយា៉ា ងណា។ អ្ធិ រាយថា រញ គល
គ មនក់ ដែលរញគគល
មនក់ សទ្ៀថេួរស

ើយ ែឹ ងថាអ្នកសនាះេួរអ្ញ ដថងដថសោះ ស្ោយ ឧរម

ែូ ចសម្តចម្ិ ញ។
កនញង

កយថា

កយដែលខ្ុំព្ញ រាេឲ្យែឹងអ្េ់វារៈជាគុំររ់រីែងយា៉ា ង

សនះ កនងររ
ិេ័ទ្មនេភាពយា៉ា ងសនះ ក៏ែូសចានះដែរ សនះ៖ អាចារយពួកខាះ
ញ
ស

លយា៉ា ងសនះម្ញ នថា សេចកតីថារញ គគលមនក់ ៗ

គរបីែឹង

កយដែលភិកញខ

អ្នកេុំដែងបាថិសមកខ ព្រាេសអាយែឹ ងអ្េ់វារៈរី ែងថា សោកអ្ងគណា

មនអារថតិ ព្ថូវសោកអ្ងគសនាះព្បារ់ ាលសរើម្ិនមនអារថតិសទ្ ព្ថូវសៅ
សេងៀម្ ខ្ុំញនឹងេុំោល់សោកែ៏ មនអាយញទាុំងឡាយថា ជារញគគលររ ិេញទ្ធ

សោយភាវៈសេងៀម្កនញងររ ិេ័ទ្សនះយា៉ា ងសនះថា រញ គល
គ សនាះ េួរអ្ញក៏ ែូសចានះ
ដែរ។

កយសនះ ម្ិនគួ រ។ េួរថា ម្ិ នគួ រសព្

ដរកធាាយអ្ថេ

និងពយញ្ជនៈ។

សព្

ះស

ថញអ្ី ា? សឆាើយថា សព្

ះធម្មត្តអ្នញ េាវនៈ

ធាាយសោយអ្ថេ និងពយញ្ជនៈ ែូ ចជាអ្នញ េាវនៈ កនញង
ស

លសេចកតីសនះ ជាគុំ ររ់ពីរែងសង។ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ

ះ

រដម្ងម្ិ នដរក
កយជាសែើម្ថា ខ្ុំញ

កយរី ម៉ាថ់ ជាសែើ ម្ថា
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សោកអ្ងគណា

រដម្ងដរកធាាយសោយអ្ថេសង

សព្

កយសនះ មនអ្នញ េាវនៈ ៣ ម្ិនគួរ។ សរើ

ស

ថញសនាះ

មនអ្នញ េាវនៈរ

សោយពយញ្ជនៈសង។

ូថែល់៣ែង និ ទានញសទ្េេម្ិ នទាន់ ចរ់ ស

កយសនាះ

ើយ អារថតិ

ក៏ មន ក៏ភិកញព្ថូ
ខ វអារថតិកញងសខថត
ន
អ្នារថតិ ម្ិនេម្គួ រ។

ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ អាចារយែនទ្កុំណថ់ យកអ្ថេននរទ្ថា ព្រាេស

គរបីព្រាេ ស

ើយស

ល

ើយថា

កយថា អ្េ់វារៈ៣ែងសនះ សោកេុំសៅយក

កយសនះថា សោកទាុំងឡាយ ជាអ្នកររ ិេញទ្ធស

ើយឬ? ខ្ុំញព្ពះករញណាេូម្

េួរជាគុំ ររ់ ពីរែងសទ្ៀថ កនញងទ្ីរុំសញថននឧសទ្េេខាងសែើម្។ េូម្បី
ក៏ ម្ិនគួរ។ េួរថា ម្ិនគួ រ សព្

ះស

ថញអ្ី ា? សឆាើយថា សព្

ះម្ិនមន

ព្រករសោយអ្ថេ។ ក៏រទ្សនះ អាចារយពួកខាះ េូព្ថថា
អាចារយពួកខាះេូព្ថថា អនុ សាមវតរវំ។ ម្យ៉ា ងសទ្ៀថ

កយសនាះ

កយ

អនុ សាវតំ
ិ ។

កយេូម្បីទាុំងពីរ

សនះ េុំដែងដថអ្ថី ថាលរ៉ាញ សណាណះ ម្ិនបានេុំដែងអ្នាគថាលសទ្ សរើ
អ្នាគថាលសនះ ជាអ្ថេនន
មហសសតិ

សោកស

កយសនាះ សោកគរបីស

កយសនាះ ម្ិនេម្គួ រ សព្
ល

ររ ិរូ ណ៌ស

កយសនាះ េុំសៅយក

ះម្ិនមនសេចកតីសោយពិថ។ សរើ

កយកនញងទ្ីរុំសញថននឧសទ្េេ និ ទានចរ់

ើយ ម្ញ ោវាទ្ ដែលព្ពះេមមេម្ទញទ្ធព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់ស

គរបីមនែល់ភិកញខ ាលញ
ត យសកើថស
ញ ុំងចិថឲ្
ចាេ់។ េួរថា សព្

ះស

សនះឯង គរបីជា

ះព្ពះពញ ទ្ែ
ធ ី ាថា ាលសរើ

ើយ។

កយឥថព្រសយាជន៍ ។ សព្

ះស

កយថា អ្េ់វារៈរី ែង
ថញអ្ី ា? េូម្បី

ះម្ិ នមនសេចកតីេម្គួរយា៉ា ងសនះ គឺ សព្

អ្េ់វារៈ៣ែង កនញងនិ ទានញសទ្េេ។ ម្ួ យវ ិញសទ្ៀថ
ព្ពះករញណាព្រាេឲ្យែឹ ងអ្េ់កុំណថ់រីែងសនះ
លកខណៈ។

សព្

ះស

ថញ សនាះ

ើយ ក៏ ម្ិន

ើងថា សយើងនឹងម្ិនសធាើឲ្យជាក់

ថញ អ្ី ា? សឆាើយថា សព្

ខ្ុំញព្ពះករញណា េូធយព្រាេព្គរ់រីែងស
ក៏ ម្ិនគួរ សព្

លថា អនុ សាវតំ
ិ

កយសនះ

ះម្ិ នមនារេូធយ
កយថា

ព្ោន់ ដថជា

សោកេុំដែងសេចកតីសនះថា

កយដែលខ្ុំញ
កយព្បារ់

ស្មះថា
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បាថិ សមកខសនះ ព្ថូវភិកញេូ
ខ ធយអ្េ់កុំណថ់៣ែងសនះ លញះេូធយបាថិសមកខ
សនះ អ្េ់កុំណថ់រីែងស
ស

ើយ ភិ កញណាម្ួ
ខ
យាលរឭកស

ើញថា មនអារថតិ

ើយម្ិ នព្ពម្េុំដែងសចញសទ្ ាលចរ់អ្នញ េាវនៈ អ្េ់កុំណថ់ រីែង

ភិ កញសនាះ
ខ
ព្ថូវអារថតិស្មះ េម្បជានម្ញ ោវាទ្។

ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់ថា ខ្ុំញព្ពះករញណា េូម្េួរសោកមន

អាយញទាុំងឡាយកនញងអារថតិសនះ ែូសចនះជាសែើម្ សែើ ម្បីេុំដែងនូ វបាថិ សមកខ
សនាះ ែូ ចដែលភិកញេូ
ខ ធយស
ក៏

កយសនាះ ព្បាកែស

ើយ ស្មះថា េូធយអ្េ់កុំណថ់រីែងែូ សចនះ។

ើយ កនញងទ្ី រុំសញថននឧសទ្េេទាុំងឡាយ មនឧសទ្េេ

ននបារាជិកជាសែើ ម្ ម្ិនបានព្បាកែកនញងទ្ីរុំសញថនិ ទានសទ្។ ម្ិ នព្បាកែក៏
ពិ ថដម្នស

ើយ ដថថា កនញងឧសទ្េេាល ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគព្ត្តេ់ថា ែបិថ

ភិ កញសនាះ
ខ
រដម្ងមនសេចកតីេរាយ សព្

ះារេុំដែងអារថតិសនាះ ស

ើយ

ព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់រដនេម្សទ្ៀថ សោយន័ យជាសែើម្ថា រពិព្ថសោកអ្នកមនអាយញ
ទាុំងឡាយ និ ទាន ខ្ុំញព្ពះករញណាបានេុំដែងរួចស

ើយ ខ្ុំញព្ពះករញណា េូម្

េួរសោកអ្នកមនអាយញទាុំងឡាយ កនញងនិ ទានសនាះ។ ឯនិ ទាន ស្មះថា
េុំដែងលអស

ើយយា៉ា ងសនះ ស្មះថា េុំដែងម្ិ នលអ សោយព្រារែនទ្។

ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគេុំសៅសេចកតីសនះឯងព្ទ្ង់ ព្ត្តេ់កញងឧសបាេេកខ
ន
នធៈថា
កយថា

កយដែលខ្ុំញព្រាេឲ្យែឹងអ្េ់វារៈជាគុំ ររ់ ៣ែង គឺ

កយដែល

ខ្ុំញព្រាេឲ្យែឹងអ្េ់វារៈជាគុំ ររ់១ែងសង ដែលខ្ុំញព្រាេឲ្យែឹងអ្េ់វារៈ
ជាគុំ ររ់២ែងសង ដែលខ្ុំញព្រាេឲ្យែឹងអ្េ់វារៈជាគុំររ់៣ែងសង។ សនះ
ជាសេចកតីវ ិនិច័ យ
ឆ កនញងអ្ធិារសនាះ ដែលអាចារយនាុំម្កថៗោន។

កយថា ភិកណាម្ួ
យ ។ល។ ភិកញសនាះ
ខ
ព្ថូវេម្បជានម្ញោវាទ្ គឺ
ញខ

េម្បជានម្ញ ោវាទ្ មនែល់ភិកញសនាះ
ខ
សព្

ះស

ថញសនាះ ភិកញសនាះ
ខ
ព្ថូវ

អារថតិទ្ញកែ
ា ។ ក៏ អារថតិសនាះឯង ម្ិនដម្នមនត្តម្លកខណៈម្ញោវាទ្សទ្។
ដថគួ រព្ជារថា

ជាអារថតិមនារម្ិនសធាើកញងវចី
ន
ទាារជាេម្ញ ោឋន

ត្តម្ព្ពះ
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ថព្មេ់ររេ់ព្ពះែ៏ មនព្ពះភាគសនះថា េម្បជានម្ញោវាទ្ជាអារថតិអ្ី ា?
េម្បជានម្ញ ោវាទ្ ជាអារថតិទ្ញកែ
ា ។ េម្ែូចព្ពះឧបាលិសថេរៈស
ភិ កញខ

ាលម្ិនចរចានឹងម្នញ េសណាម្ួ យ

រសញ្ាញវាចា ក៏ម្ិនបានស
ព្ថ

លចុំ ស

ម្ួ យសទ្ៀថ

ះអ្នកែនទ្ស

រ់ព្ថូវអារថតិព្រករសោយវាចា

លថា៖
ាលនឹ ង

ើយ ដថភិកញខ (សនាះ)

ម្ិ នព្ថូវអារថតិព្រករសោយ

ាយ ព្រោនសនះ ពួ កសោកអ្នក្ាេនវ បានគិថម្កស

ើយ។

កយថា អ្នតរាយិកធម្៌ គឺ ធម្៌ ហាម្ឃាថ់ ារបានគញណជាថិ មន
បាសមជជៈជាសែើ ម្ សធាើអ្នតរាយែល់ារព្ត្តេ់ែឹង គញណធម្៌ មនរឋម្ជាន
ជាសែើ ម្ សព្
សនាះ គឺសព្

ះមនសេចកតីសៅតព្កហាយជាស
ះេម្បជានម្ញោវាទ្ ស

ើយ ម្ិ នបានសចញចាក។

ថញ

កយថា រលឹកស

ញ
ើ
គឺែឹងថា

កយថា អារថតិមន គឺ អារថតិដែលភិ កញព្ថូ
ខ វ

កយថា ព្ថូវព្បារ់ គឺភិកញព្ថូ
ខ វព្រាេកនញង

កណា
ត លេងឃកតី កណា
ត លគណៈកតី ចុំ ស
េូម្បីភិកញជាលុំ
ខ
ោរ់រនាេរ់

ក៏ គរបីស

ស្មះសនះ ខ្ុំញសចញពី ទ្ីសនះស
សេចកតីេងស័យ គរបីស
អារថតិស្មះសនះ

ះស

កយថា ព្បាថានសេចកតីររ ិេញទ្ធ គឺ ព្បាថានសចញចាក

អារថតិ ព្បាថានសែើ ម្បីោអថ។
ស

កយថា សព្

លគឺ កិ រ ិយាម្ិនសធាើឲ្យចាេ់សនះ ជា

អ្នតរាយិកធម្៌ គឺ ធម្៌ សធាើសេចកតីអ្នតរាយ។
អារថតិមនកនញងខាួន។

ថញ។

ះរញ គគលមនក់កី ត, សោយសហាចសៅ

លថា

ដនអាវញសោ

ខ្ុំញព្ថូវអារថតិ

ើយ នឹ ងេុំដែងអារថតិសនាះ ។ សរើ មន

លថា ដនអាវញសោ ខ្ុំញមនសេចកតីេងស័យ កនញង

ាលណាខ្ុំញអ្េ់េងស័យ

ខ្ុំញនឹងេុំដែងអារថតិសនាះ
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ាលសនាះ។
ព្បារ់ស
ស

កយថា ព្បារ់ស

ើយជាារស្េួល”

ើយ។ ក៏ ឯ

យ
ើ
កនញង

សេចកតីថា

139

កយថា “សព្
សធាើឲ្យចាេ់ស

ះអារថតិដែលភិកញខ
ើយ

គឺ ព្រាេ

កយរឋមវ ិភថតិសនះ ចញ ះកនញងអ្ថេ ថថិយាវ ិភថតិ ែូ ចជា

អលជ្ជិតា ជាសែើ ម្។ េពេថា ហិ ព្ថឹ ម្ដថជានិ បាថ។

បានែល់ភិកញសនាះ។
ខ
េរាយមន សព្

ាររែិរថតិស្េួល

កយថា “សនាះ”

កយថា “មនសេចកតីេរាយ” សេចកតីថា សេចកតី
ះេសព្ម្ចនូ វគញ ណទាុំងឡាយ មនរឋម្ជានជាសែើម្
រដម្ងេសព្ម្ចសោយអ្ុំ ណាចគញ ណ

មនបាសមជជៈ

ជាសែើ ម្ មនសេចកតីម្ិនសៅតព្កហាយជាម្ូ ល។
រណ៌

កយថា

នទា
ិ ន កនុ ង្អដ្ឋកថាបាតមិ ោកខ

ម្មោះ កង្ខខវតរណ
ិ
ី ចប់តតបុ មណណោះ ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

140

វណ្ណនា
,
ស្មឹ

។

ព្វា
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១.
។ បនាតិ

និ បាតោ។
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។

ព្វា។
,
ព្ា ំ

ព្ា

តព្វា។

ពណ៌នាបឋមបារាជិកសិ ក្ខាបទ

140

ិ ៤
ពណ៌នាបារាជក
ឥឡូវន េះ កណ្ឌបន្ទាប់ អំពី ិ ទា នន្ទេះនៅ ន្មេះថា បារាជិកកណ្ឌ

មា ពាកយថា បួនននេះ ដូន្នេះជានដើ ម។ កនុងបារាជិកកណ្ឌនន្ទេះ ពាកយថា
កនងបាតិ
នមាកខនន្ទេះ គឺកុងបាតិ
ន
នមាកខដដលព្ពេះដ៏ មា ព្ពេះភាគ ព្រង់ ព្ាស់
ុ
យ៉ា ងន េះថា ខ្ំុព្ពេះករុណា

ឹ ងសំដដងបាតិ នមាកខនន្ទេះ។ ពាកយថា ន េះ គឺ

ជាពាកយន្វើពាកយដដលព្តូវនពាលកនុងនពលឥឡូវន េះ ឲ្យព្បាកដ្ំ នពាេះមុ ខ
ពាកយថា បួ

គឺកំណ្ត់ នោយការរាប់។ ពាកយថា បារាជិក គឺ្ម៌ មា

ន្មេះយ៉ា ងន េះ។ ពាកយថា ្ម៌ គឺ អាបតតិ។ ពាកយថា មកកា ់ឧនរាស
គឺ មកកា ់នស្កតីដដលព្តូវសំដដងនោយសរុប មិ ដម ដូ្កនុង ិ ទា

មក

នោយព្តឹមដតពាកយសាធាររណ្ ថា នោកអងគណា មា អាបតតិនន្ទេះនរ។

១. ពណ៌នាបឋមបារាជិកសិក្ខាបទ

ពាកយថា ណាមួយ គឺ ភិកុណាមួ
ខ
យ នោយលិងគនភរ មា ទាប ខពស់

ជានដើ ម។ សពាថា បន ជា ិ បាត។ បណា
ត ឧបសមបទាទាំង៨ន េះ គឺឯហិ-

ភិ កូបសមបទា១
ខ
សរណ្គម ូបសមបទា១ ឱវារបបដិគគហណ្ូបសមបទា១
បញ្ហ
ា ពាករណ្ូបសមបទា១ អដឋគរុ្មមបបដិគគហណ្ូបសមបទា១ រូ នត

ឧបបសមបទា១ អដឋវា្ិ កូបសមបទា១ ញតតិ្តុតថកមមូបសមបទា១ បុគគល
ដដលឧបសមបទានហើយ នោយឧបសមបទាកមមមា ញតតិជាគព្មប់ បួ

ដ៏

សមគួ រដល់នហតុ ដដលមិ មា នស្កតីអ តរាយ ន្មេះថា ភិកុខ ។

ក៏ កមមនន្ទេះ បណ្ិ ឌ តគបបីព្ជាបថា មិ កនព្មើកនោយអំ ណា្ វតថុ-

សមបតតិ ញតតិសមបតតិ អ ុសាវ សមបតតិ សីមាសមបតតិ

ិងបរ ិសសមបតតិ។

បណា
ត សមបតតិទាំង៥នន្ទេះ ន្មេះថា វតថុ បា ដល់ បុគល
គ អនកបំ ណ្ង

ឧបសមបទា, ឧបសមបទានបកខបុគគលនន្ទេះ បណ្ិ ឌ តគបបីព្ជាបថា នវៀរបុ គគល
អនកមា វសាមិ ទា ់ព្គប់ ២០ អនការាប់ព្តូវអ ិ ម
ត វតថុ

ិ ងអភពវបុគគល ១១

ពួ កមា នខាើយជានដើម។ បណា
ត បុគគលទាំង៣ពួ កនន្ទេះ ន្មេះថា បុ គគល
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វជិរពុទ្ធិដកា
ី ថា អាចារយទាំងឡាយមោលថា សាមមណ្រមៅកាន់ ប្ប្បមទ្សដទទ្ កាលពួក្

ប្បពវជត
ិ (ដូចគ្នា)សួ រ ក្៏ ប្ាប្ប់ ថា ខ្ុោ
ាំ នវសា១០ជាមដើម រមមងោនមទស (គឺចាត់ ជាមេយយសាំវាស)។ (មតមប្បើ ) មោក្ប្ាប្ប់ ដល់ពក្
ួ ប្គហសថ មិនោនមទសមទ្ (គឺមិនជាមេយយសាំវាស
មទ្)។ មយ៉ាងមទ្ៀតថា ប្បុគគលអ្ា ក្កាន់ មភទ្ មោយរាជភ័យជាមដើម សូ មបីោនចិតតប្បមឆោតថា
ប្គហសថ ចូរដឹងអ្ញថាជាសមណ្ៈចុុះក្៏ មោយ ក្៏ មិនប្បងកឲ្យមក្ើតជាមទសម ើយ មប្ោុះមិន
ោនចិតតប្ាថាានងងប្បមឆោតពួក្ភិក្ខុ ឬប្ាថាាមដើមបីមៅរួមជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយ។
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មា វសាមិ ទា ់ ព្គប់ ២០ គឺបុគគលមា វសា២០មិ ទា ់បរ ិបូ ណ្៌ ចាប់
ាំងពី ចាប់ បដិ ស ិម
ធ ក។ បុ គគលដដលន្មេះថា ជាអនការាប់ ព្តូវអ ិ ម
ត វតថុ គឺ

បុ គគលារាប់ ព្តូវបណា
ត អាបតតិបារាជិ ក៤ ណាមួ យ ។ ្ំ ដណ្កខាងអភពវបុ គគល ១១ មា នខាើយជានដើម ខ្ំុនពាលនហើយ កនុងវជជ ី យបុគគលកថា។
បណា
ត អភពវបុគកល១១នន្ទេះ នវៀរអាសិតប
ត ណ្ឌក

ិ ងឧសសុយយបណ្ឌកន្ញ

កនុងរី ន េះ នោកបំណ្ងយកឱបកកមិកបណ្ឌក

បុំសកបណ្ឌក

ិងបកខ-

បណ្ឌកដដលាំងនៅកនុង្ំដណ្កបណ្ឌកភាព(១) ។
្ំ ដណ្កបុគគលលួ្សំវាសមា

៣ ពួក គឺបុគគលលួ្នភរ បុ គគល

លួ្សំវាស បុគគលលួ្ទាំងនភរទាំងសំវាស។ បណា
ត បុគគលទាំង ៣ ពួក
នន្ទេះ បុគគលណាបួ សនហើយនោយខាួ ឯងមិ រាប់ វសាន ភិកុខ មិ នព្តកអរ
ឹ ងការថាវយបងគំរបស់ភិកុខ ឬសាធមនណ្រទាំងឡាយ ាមលំោប់ ចាស់ មិ

ហាមឃាត់ នោយអាស
បុ គគលនន្ទេះ

ន្មេះថា

មិ ្ូ លនៅកនុងសងឃកមមមា ឧនបាសថជានដើ ម
ម ុ សសលួ្នភរ

នព្ពាេះនគលួ្ព្តឹមដតនភរ

ប៉ាុ នណាណេះ នោយ្ិតម
ត ិ បរ ិសុរិ ។
ា
្ំ ដណ្កបុគគលឯណា

ដដលភិ កុទាំ
ខ ងឡាយ

បំបួសជាសាធមនណ្រ

នោេះសំពត់ កាសាធយ ន្ញ ដតនៅមា ឧសាហ

កនុងសំពត់កាសាធយ

នន្ទេះ នសពនមថុ ្មម នហើយនសាៀកវ ិញ នបតជា្ជាសាធមនណ្រ។ បុគគលន េះ
មិ ន្មេះថា

ជាម ុ សសលួ្នភរនរ

នព្ពាេះនោកមិ បា លេះបង់ នភរ

ដដលភិ កុទាំ
ខ ងឡាយឲ្យនហើយ មិ ន្មេះថា ជាម ុ សសលួ្សំវាស នព្ពាេះ
នោកនព្តកអរ ូ វសំវាស ដ៏ សមគួ រដល់នភរ។ សូមបីដតភិកុអន
ខ កព្តូវអ ិម
ត -វតថុ
ក៏ដូ្ ័យន េះដដរ។

្ំ ដណ្កបុគគលឯណាជាសាធមនណ្រ នៅកា ់ ព្បនរសដនរ រាប់ វសា
ភិ កុខ
(១)

នព្តកអរ ឹ ងការថាវយបងគំាមលំោប់ភិកុចាស់
ខ
វជិរពុទធិដក្ខ
ី ថា

បណឌកមាន៧

ដោយរាប់ មាសបណឌកៈដ្ទើយ១ខ្

ខដេមានពូជប្តវូ ក្ខត់ ដេញដោយមនត (របស់ ប្ាហ្ម ណ៍)ផង។

ហាមឃាត់ នោយ

ប្បប្កតី១ខ្

និងដេ្បណឌកៈ
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្ូ លនៅកនុងសងឃកមមមា ឧនបាសថជានដើម បុ គគលន េះ ន្មេះ-

ថា ជាម ុ សសលួ្សំវាស នព្ពាេះនោកលួ្ព្តឹមដតសំវាសប៉ាុ នណាណេះ។ ក៏
នស្កតីនសសងន កិ រ ិយសូមបីទាំងពួង

មា រាប់ វសាភិ កុជានដើ
ខ
ម

បណ្ិ ឌ ត

គបបីព្ជាបថា សំវាស កនុងអតថន េះ សូមបីកុងបុ
ន
គគលនពាលោសិកាខនហើយ
បដិបតតិយ៉ាងន េះនរៀត

នោយគិ តថា

រណាមួ យ

រដមងមិ ដឹ ងអញ

ក៏ ដូ្ ័ យនន្ទេះដដរ។

្ំ ដណ្កបុគគលណា បួ សនោយខាួ ឯង នៅកា ់ វ ិហារ នព្តកអរ ឹ ង

ការថាវយបងគំ ាមលំោប់ភិកុចាស់
ខ
ហាមឃាត់ នោយអាស

រាប់វសា

ភិ កុខ ្ូ លនៅកា ់កុងសងឃកមម
ន
មា ឧនបាសថជានដើ ម បុ គគលន េះ ន្មេះ
ថា

ជាម ុ សសលួ្ទាំងពីរ

នព្ពាេះនហតុ ដដលខាួ លួ្ទាំងនភរ

ទាំង

សំវាស។ សូមបីអនកនោេះសំពត់ កាសាធយ ន្ញ នោយអំ ណា្ការោក់
្ុ រ ព្តូវអ ិម
ត វតថុ នហើយនសាៀកដណ្តប់ សំពត់ កាសាធយ នន្ទេះនរៀត បដិ បតតិ

យ៉ា ងន េះ ក៏ ដូ្ ័ យនន្ទេះដដរ។ បុ គគលនថយយសំវាសទាំង៣ព្បនភរន េះ
ព្ពេះមា ដ៏ ព្ពេះភាគបំ ណ្ងយកនហើយកនុងរី ន េះ។ ក៏ឯនវៀរបុ គគល៣ព្បនភរ
នន្ទេះន្ញ៖

បុ គគលណា កា ់ យកនភរកនុងព្ពេះពុ រសាធ
ធ
សន្ទន េះ នព្ពាេះរាជភ័ យ

រុ ពិក
ភ ខភ័យ កន្ទតរភ័ យ នរាគភ័ យ នវរ ីភ័ យកតី នដើមបី ឹងន្ទំ្ីវរមកកតី បុ គគល

នន្ទេះ មា ្ិតតបរ ិសុរិ ធ នៅមិ ទា ់ ររួ លសង្វវសព្តឹ មណា បុគគលនន្ទេះ
បណ្ិ ឌ តនៅមិ ទា ់នពាលថា ជាម ុ សសនថយយសំវាស ព្តឹមនន្ទេះ។
្ំ ដណ្កបុគគលណា ជាឧបសមប ន ព្បាថានភាវ ជាតិរយ
ិថ
កា ់ យក
នភរតិ រយ
ិ ថ មា

(ការនសាៀក) សំពត់ ដដលនគន្វើពីសបូវភាាំងជានដើម នោយ

ខាួ ឯងកតី បួ សកនុងសំណាក់ តិរយទាំ
ិថ
ងនន្ទេះកតី ជាអនកអាព្កាត នៅកា ់

សំណាក់ អាជី វក នហើយកា ់ យកវតតរបស់អាជីវកទាំងនន្ទេះកតី បុ គគលន េះ
ន្មេះថា ជាម ុ សសនគ្្ូលពួ កតិ រយ។
ិថ
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នី
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។

។

។
តថ ុកា។

ស្មឹ
។
?
។
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ពណ៌នាបឋមបារាជិកសិ ក្ខាបទ

្ំ ដណ្កសតវដ៏នសសសូមបីទាំងអស់
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នវៀរសតវមា ជាតិ ជាម ុ សស

ន្ញ ន្មេះថា តិ រចាា ។ បុ គគលសូមបីខួា ឯង ក៏ ជាម ុ សសពិត ដកាងផ្តត្់

ជី វ ិតមាាបនងកើត ដដលមា ជាតិ ជាម ុ សស ន្មេះថា អនកសមាាប់ មាា។
សូមបីអក
ន សមាាប់បិា ក៏ ័ យន េះឯង។ បុគគលដកាងផ្តត្់ជីវ ិតព្ពេះខីណា-

ស្សព ដដលមា ជាតិ ជាម ុ សស នោយនហា្នៅ សូមបីាំងនៅកនុងនភរ
ជាព្គហសថ ក៏ ន្មេះថា ជាអនកសមាាប់ ព្ពេះអរហ ។
ត ្ំ ដណ្កបុ គគលណា

ព្រុស្
ត ំនពាេះភិកុខ ី ជាបកតតត បណា
ត មគគទាំង៣ មគគណាមួ យ បុគគលន េះ
ន្មេះថា ជាម ុ សសព្រុសភ
ត ិ កុខ ី ។

ភិ កុណា
ខ
ន្វើពាកយនព្បៀ ព្បនៅឲ្យឃាាតចាក្ម៌ ចាកវ ិ ័ យ បំ ដបក

សងឃ នោយអំណា្កមមទាំង៤ណាមួ យដូ ្ភិកុនរវរតត
ខ
ភិកុនខ េះន្មេះថា
ជាអនកបំ ដបកសងឃ។ បុគល
គ ណា មា ្ិ តតព្បរូ សត គិ ត ឹ ងសមាាប់ ញ
ំ
ុ ង
នោហិតឲ្យនកើតនឡើង សូមបីព្តឹ មដតការសឹករបស់រយ
ុ តូ ្ កនុងសរ ីរ មា

ជី វ ិតរបស់ព្ពេះតថាគត ដូ្ភិកុនរវរតត
ខ
បុ គគលន េះ ន្មេះថា ជាអនកញ
ុ ំង
នោហិតឲ្យពុ រពង។ បុ គល
គ ណា មា
អំ ពី្ំដណ្កទាំង២

ិមិតតជានព្គឿងព្បាកដ សូមបី២យ៉ា ង

គឺ កមមជានហតុ ញ
ំ ឥតថី ិមិតតឲ្យនកើ តនឡើង១
ុ ង

កមមជា

នហតុញ
ត យនកើ តនឡើង១ បុ គគលន េះ ន្មេះថា ជាម ុ សស
ុ ំងបុ រ ិស ិមិតឲ្

មា នភរពី រ។ បុ គគលទាំង១៣ព្បនភរន េះ មិ ដម ជាវតថុ ឧបសមបទា
ដូ ន្នេះឯង។ ក៏ កាលឧបសមបទានបកខបុគគលដនរមា

នវៀរបុ គគល ទាំង ១៣

ព្បនភរន េះន្ញ ឧបសមបទាកមម ន្មេះថា មិ កនព្មើកនោយអំណា្
វតថុសមបតតិ។

សួរថា ឧបសមបទាកមមមិ កនព្មើក នោយអំណា្ញតតិសមបតតិ នតើ

ដូ ្នមត្? ន្ាើយថា ញតតិ មា នទាស ៥ យ៉ា ងន េះ គឺ មិ ព្បាប់ វតថុ សងឃ
បុ គគល ញតតិ

ិងាំងញតតិខាងនព្កាយ។ បណា
ត នទាសទាំង៥នន្ទេះ ការមិ

សំដដងឧបសមបទានបកខបុគគលថា អនកន េះ ន្មេះន េះ ន្មេះថា មិ ព្បាប់
វតថុ។ កនុងពាកយថា បពិ ព្តព្ពេះសងឃដ៏្ំនរ ើ

សូមព្ពេះសងឃសាធតប់ ពាកយខ្ំុ
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សូមសាធតប់ ពាកយខ្ំុ

នោយមិ បា

នពាលថា ព្ពេះសងឃ នរ ន្មេះថា មិ ព្បាប់ សងឃ។ មិ សំដដងកំ ណ្ត់
ឧបជាយ៍ថា ជាឧបសមបទានបកខរបស់នោកន្មេះន េះ ន្មេះថា មិ
ព្បាប់ បុគគល។ ការមិ នលើកនឡើង ូ វញតតិទាំងអស់ នោយពាកយទាំងអស់
ន្មេះថា មិ ព្បាប់ ញតតិ។ ញ
ុ ំងកមមវាចាឲ្យ្ប់ មុ

នពាលថា ន េះជាញតតិ

នហើយកំ ណ្ត់ ញតតិយ៉ាងន េះថា គួ រដល់សងឃ ន្មេះថា ាំងញតតិខាង
នព្កាយ។ ឧបសមបទាកមមដល់ព្ពមនោយញតតិ សុ តចាកនទាសទាំងឡាយ
ន េះ ន្មេះថា កមមមិ កនព្មើ ក នោយអំណា្ញតតិសមបតតិដូ្ន េះឯង។
សួរថា ឧបសមបទាកមម សូមបីមិ កនព្មើកនោយអំណា្អ ុ សាវ
នតើដូ្នមត្? ន្ាើយថា អ ុ សាវ

មា នទាស៥យ៉ា ងន េះ គឺ សូ្យមិ

ន្ញន្មេះវតថុ សងឃ បុគល
គ
ន្វើសាធវ វ ិ្ី ឲ្យខូ្ សូ្យកនុងកាលមិ គួ រ។

បណា
ត នទាសទាំង៥នន្ទេះ ការសូ្យមិ ន្ញន្មេះវតថុជានដើម ព្បាកដដូ ្
ខ្ំុនពាលនហើយកនុងញតតិ។ ដតថា បណា
ត អ ុ សាវ
ន្មេះវតថុជានដើ មនន្ទេះ កនុងអ ុ សាវ
ន្ញន្មេះដូ្គ្នន ។

៣ ភិ កុសូ
ខ ្យមិ ន្ញ

ណាមួ យ ក៏ន្មេះថា សូ្យមិ

្ំ ដណ្កខាងការមិ បា សូ្យកមមវាចាទាំងអស់

នហើយសដមតងញតតិដតមា៉ា ង អស់វារ ៤ដង ឬថា មិ បា នលើកនឡើង ឬ
នលើកនឡើងមិ លអ

ូ វអកខរ ឬបរ កនុង្នន្ទាេះកមមវាចា ន្មេះថា ន្វើសាធវ -

វ ិ្ីឲ្យខូ្។ មិ បា ាំងញតតិរុកមុ
ឱកាសន សាធវ

ន្វើអ ុ សាវ

កនុងកាលមិ ដម ជា

ន្មេះថា សូ្យកនុងកាលមិ គួ រ។ ឧបសមបទាកមម ដល់

ព្ពមនោយអ ុ សាវ

សុ តចាកនទាសទាំងន េះ ន្មេះថា

ជាកមមមិ

កនព្មើ កនោយអំណា្អ ុសាវ សមបតតិដូន្នេះឯង។
្ំ ដណ្កខាងកមម ដដលសងឃន្វើនហើយ កនុងសីមាក ង
ា សុតលកខណ្

សីមាវ ិបតតិ ដដលនយើងនពាលនហើយកនុងខាងនដើ ម ន្មេះថា កមមមិ កនព្មើ ក

នោយអំ ណា្សីមាសមបតតិ។ ក៏បរ ិស័រមា នទាស៣យ៉ា ងន េះគឺ ភិកុទាំ
ខ ង

ឡាយ មា ្ំ ួ ប៉ាុ ន្ទម រូប ដដលគួ រដល់កមម ភិ កុទាំ
ខ ងនន្ទេះ ក៏មិ បា មក
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មិ បា ន្ទំ្ ា របស់ភិកុដដលគួ
ខ
រដល់្ ា មក
មា កនុងរី្ំនពាេះមុ ខ។
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ហាមឃាត់ ពួកភិ កុដដល
ខ

កមមដដលសងឃន្វើកុងបរ
ន
ិស័រ

រួ្សុ តចាកនទាស

ទាំងនន្ទេះ ន្មេះថា ជាកមមមិ កនព្មើ ក នោយអំណា្បរ ិសសមបតតិ។ ក៏
កមម ន្មេះថា សមគួរដល់ឋា

នព្ពាេះសមគួរដល់នហតុ សមគួ រដល់

សតថុសាធសន្ទ សមណ្ ឯណា បា ឧបសមប័រនហើយ នោយឧបសមបទា
កមមមា ញតតិជាគំ រប់ ៤ មិ មា នស្កតីអ រា
ត យ ដ៏ សមគួរដល់នហតុ យ៉ាង

ន េះ សមណ្ ន េះ ព្ពេះដ៏ មា ព្ពេះភាគបំ ណ្ងថា ភិកុកន
ខ ុងបារាជិកន េះ
នោយព្បការដូ ន្នេះ។

ក៏ឧបសមបទាសូមបីដនរ

មា ឯហិភិកូបសមបទា
ខ

ជានដើ ម ក៏ដល់ ូវការសនគង្វគេះកនុងសិកាខបរជាបណ្ណ តិវត ជជ ទាំងឡាយ។
ពាកយថា

ដល់ព្ពមនោយសិកាខ

ិងសាធជីវ របស់ភិកទាំ
ុខ ងឡាយ

នស្កតីថា សិកាខឯណា នពាលគឺ អ្ិ សីលរបស់ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ សិកាខ គឺ

អ្ិ សីលនន្ទេះសង ក៏ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ រស់នៅរួមគ្នន គឺ រស់នៅជាមួ យគ្នន
មា ការព្បព្ពឹ តនត សមើគ្នន កនុងសាធជីវ ណា សាធជី វ នន្ទេះ នពាលគឺ សិកាខបរ
ដដលព្ពេះដ៏ មា ព្ពេះភាគព្រង់បញ្ញ តិនត ហើយសង
សិកាកនុងសិកាខ
នោយសិកាខ

ភិកុដល់
ខ
ព្ពមនោយការ

ិងសាធជីវ នន្ទេះ នព្ពាេះនហតុ ដូនចានេះ ន្មេះថា ដល់ព្ពម

ិ ងសាធជី វ របស់ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ។ បរថា ដល់ព្ពម នស្កតី

ថា ភិ កុជាអន
ខ
កបំ នពញសិកាខសង មិ ព្បព្ពឹតក
ត
ង
ា សាធជី វ សង ន្មេះថា
្ូ លដល់ ូ វសិកាខ
ពាកយថា
កមាាង
ំ ថយ

ិ ងសាធជី វ ទាំង២នន្ទេះ។

មិ នពាលោសិកាខ

មិ ន្វើឲ្យ្ាស់ ូវភាវ ជាអនកមា

គឺដល់ព្ពមនោយសិកាខណា

មិ ហាមឃាត់ សិកាខនន្ទេះសង

ដល់ព្ពមសាធជី វ ណា មិ ព្បកាសភាពជាអនកមា កមាាំងថយ កនុងសាធជី វ

នន្ទេះសង។ កនុងសិកាខសាធជី វ នន្ទេះ បណ្ិ ឌ តគបបីព្ជាបការនពាលោសិកាខ
នោយអំ ណា្្ិតត នខតត កាល ព្បនយគ បុគល
គ
វ ិជា

នហើយក៏ ព្តូវ

ព្ជាបការមិ នពាលោ នព្ពាេះមិ មា អងគ មា ្ិតជា
ត នដើ មនន្ទេះ។ សួរថា
គបបីព្ជាបដូ្នមត្? ន្ាើយថា ក៏ ការនពាលោសិកាខ រដមងមា បា

នោយ
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្ិ ត្
ត ង់ នដើមបីឃាាតចាកភាវ ជាឧបសមប ព
ន ិ ត រដមងមិ មា ដល់ភិកុអន
ខ ក

នពាលរហ័ស ឬនពាលភាាត់ ការនពាលោសិកាខ រដមងមា នោយអំ ណា្
្ិ តត យ៉ា ងន េះ រដមងមិ មា

នោយឥត្ិ ត។
ត

មា៉ា ងនរៀត ការព្បាប់ ោសិកាខ រដមងមា នោយអំណា្បរណា
មួ យ ជានវវ្

ន នខតតបរ២២ន េះគឺ ១៤បរ មា ព្ពេះពុរធជានដើ ម ដដល

ព្ពេះមា ព្ពេះភាគ ព្រង់ ព្ាស់នហើយយ៉ា ងន េះថា ខ្ំុសូមលេះបង់ព្ពេះពុ រធ
ខ្ំុសូមលេះបង់ព្ពេះ្ម៌ ខ្ំុសូមលេះបង់ ព្ពេះសងឃ សិកាខ វ ិ ័ យ បាតិ នមាកខ
ឧនរាស ព្ពេះឧបជាយ៍ អាចារយ សរធិវ ិហារ ិក អន តវាសិក បពវជិតដដលមា
ឧបជាយ៍នសមើគ្នន បពវជិតដដលមា អាចារយនសមើគ្នន សព្ពហមចារ ី
មា ព្គហសថជានដើម

ិង៨បរ

ដដលព្ពេះដ៏ មា ព្ពេះភាគព្រង់ព្ាស់យ៉ាងន េះថា

នោក្ូ រចាំរុក ូ វខ្ំុថា ជាព្គហសថ ឧបាសក អារាមិកជ
តិ រយ
ិថ
សាធវ ័ករបស់តិរយ
ិថ
មិ ដម ជាសមណ្

សាធមនណ្រ

មិ ដម ជាសកយបុ ត្
ត ុ េះ។

ដល់ភិកុអន
ខ ក្ង់នពាលបណា
ត បរទាំងនន្ទេះណាមួ យ នហើយនពាលបរណា
មួ យ,

រដមងមិ មា ដល់ភិកុកា
ខ
់ យកន្មេះវតថុ

មា នដើ មន

ើ ជានដើម

ណាមួ យ នហើយនពាលោសិកាខ។ ការនពាលោសិកាខ រដមងមា នោយ
អំ ណា្នខតតយ៉ាងន េះ រដមងមិ មា នោយឥតនខតត។
បណា
ត បរទាំងនន្ទេះ ពាកយឯណា ដដលខ្ំុនពាលថា ខ្ំុសូមលេះបង់កី ត

ថានោក្ូ រចាំរុក ូ វខ្ំុកី ត ពាកយនន្ទេះ ជាពាកយព្បាប់ វតតមា កាល។ មួ យ
នរៀត៤បរឯណា មា ពាកយជានដើ មថា ខ្ំុមិ ព្តូវការ, អនកសិកា មិ ព្តូវ
ដតងាំងកាលនោយអំណា្អាខាត នោយ ័ យជានដើ មថា ខ្ំុមិ ព្តូវការ
នោយព្ពេះពុ រនធ រ

ព្បនយជ ៍អី វ

នោយព្ពេះពុ រនធ ខ្ំុ មិ មា

នោយព្ពេះពុ រធដល់ខំុ្

នស្កតីព្តូវការ

ខ្ំុរ្
ួ ស្សឡេះចាកព្ពេះពុរធនហើយ ព្តូវនពាល

ព្បកបជាមួ យបរ១៤ខាងនដើ ម។ ការនពាលោ រដមងមា នោយអំ ណា្
បរ ជានវវ្

នន្ទេះពិត រដមងមិ មា ដល់ភិកុខ កាលនពាលពាកយអតីត

ពាកយអន្ទគត ពាកយបរ ិកបប ជានដើមថា ខ្ំុលេះបង់ នហើយកតី ខ្ំុ ឹងលេះបង់កី ត
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នោកគបបីចាំរុក ូវខ្ំុកី ត នោក ឹងចាំរុក ូ វខ្ំុកី ត ន្វើដូ្នមត្ហន៎ ខ្ំុគបបីលេះ
បង់កី ត ការនពាលោ(សិកាខ) រដមងមា នោយអំណា្វតតមា កាល

ិង

នោយអំ ណា្អន្ទមដឋកាលយ៉ា ងន េះ រដមងមិ មា នោយឥតកាលនន្ទេះ
្ំ ដណ្កបនយគ មា ២យ៉ា ង គឺ ព្បនយគព្បព្ពឹ តនត ៅកនុងកាយ ១

ព្បនយគព្បព្ពឹតតនៅកនុងវាចា ១។ បណា
ត បនយគទាំង២នន្ទេះ ភិ កុន្វ
ខ ើវ្ី

នភរ នោយភាសាធណាមួយ នោយ ័ យជានដើមថា ខ្ំុសូមលេះបង់ព្ពេះពុ រធ
ន្មេះថា នពាលោនោយវា្សិកបបនយគពិត ការនពាលោ រដមងមិ

មា ដល់ភិកុកាលន្វ
ខ
ើកាយបបនយគ គឺ សរនសរអកសរកតី សំដដងវ ិការ ន នដ
ជានដើ មកតី។ ការនពាលោ(សិកាខ) រដមងមា នោយវា្សិកបបនយគដត
មា៉ា ងន េះ ការនពាលោមិ មា

នព្ពាេះមិ មា វា្សិកបបនយគនន្ទេះ។

្ំ ដណ្កបុគល
គ មា ២ព្បនភរគឺ បុគគលណានពាលោ១ នពាលោ
្ំ នពាេះបុគគលណា១។ បណា
ត បុគគលទាំង២ព្បនភរនន្ទេះ បុគគលណានពាល
ោ បុគគលនន្ទេះ មិ ដម ជាបុ គគលណាមួ យ បណា
ត បុ គគល្កួត បុគគលមា

្ិ តរត នវ ើរវាយ បុគគលដដលរុ កនខ វរន្ទព្គបសងកត់។ ្ំដណ្កភិ កុនពាលោ
ខ

ឹ ងបុ គគលណា បុគគលនន្ទេះ ជាម ុ សសជាតិ បណា
ត បុ គគលមា ឧមមតតក-

បុ គគលជានដើម មិ ដម ជាបុ គគលណាមួ យសង ជាអនកនៅកនុងរី ្ំនពាេះមុ ខ

សង ការនពាលោសិកាខ នរើ បមា បា ។ ក៏ ការព្បាប់ (ោសិកាខ) នោយ
រូ ត ឬនោយសំបុព្ត ្ំ នពាេះបុ គគលមិ នៅកនុងរី្ំនពាេះមុ ខ មិ នឡើងនរ។

ការព្បាប់ ោ (សិកាខ) រដមងមា នោយអំ ណា្បុ គល
គ
ាមដដលខ្ំុនពាល
នហើយយ៉ា ងន េះ មិ មា បុគគលនន្ទេះ ការព្បាប់ ោ (សិកាខ) ក៏មិ មា ។
្ំ ដណ្កវ ិជា

មា ២យ៉ា ង នោយអំ ណា្កំណ្ត់

កំ ណ្ត់បុគគល។ បណា
ត វ ិជា

ិ ងមិ បា

២នន្ទេះ ភិកុកំ
ខ ណ្ត់បុគគលណា ឬបុ គគល

ទាំងឡាយណា នហើយនពាលនោយគិ តថា នយើង ឹ ងព្បាប់បុគគលន េះ ឬ

បុ គគលទាំងឡាយន េះ។ នបើបុគគលទាំងឡាយនន្ទេះ ដឹងនស្កតីដដលនោក
នពាលោសិកាខ នោយអាការណាមួ យថា ភិ កុនខ េះអសសុក ឬថា ព្បាថានភាវ
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ជាព្គហសថ បន្ទាប់ពីការនពាលរបស់នោកនន្ទេះឯងដូ ្ម ុ សសទាំងឡាយ
កនុងនោកសាធតប់ ពាកយជាព្បព្កតី ដឹងកនុងសម័ យពិ ចារណាដូ ន្នេះឯង សិកាខ

ន្មេះថា ភិ កុបា
ខ
នពាលោនហើយពិត។ នបើបុគគលទាំងនន្ទេះគិតថា ភិ កុខ
ន េះនពាលអវី នហើយនរើបដឹងកនុង្ំដណ្កខាងនព្កាយ ឬថា បុ គគលដនរដឹង
សិកាខ ន្មេះថា ភិកុមិ
ខ
បា នពាលោនឡើយ។ ដតនបើភិកុព្បាប់
ខ
មិ កំ ណ្ត់

នហើយបុ គគលណាមួ យ មា ជាតិ ជាម ុ សស ដឹងនស្កតីន ពាកយាម ័ យ
ដដលខ្ំុនពាលនហើយ សិកាខ ន្មេះថា ភិកុបា
ខ
នពាលោនហើយពិត។ ការ
នពាលោ (សិកាខ) រដមងមា នោយអំណា្វ ិជា
វ ិជា

យ៉ា ងន េះ មិ មា

ន េះនរ ការនពាលោនន្ទេះ ក៏មិ មា ។ មា៉ា ងនរៀត ភិកុណា
ខ

នពាលោ (សិកាខ) នោយនហា្នៅសូមបីរហ័សកតី សូមបីភាាត់ កី ត សិកាខ
ន្មេះថា ភិ កុនន្ទេះ
ខ
មិ បា នពាលោ ដូ ្គ្នន។

ភិ កុន្
ខ
ម េះថា មិ នពាលោសិកាខ នោយអំណា្អងគ៦ មា ្ិ តជា
ត

នដើម មា ព្បការដដលខ្ំុនពាលនហើយន េះ ឬថា នោយការមិ នពាលោ
នោយព្បការទាំងពួង

ិងន្មេះថា មិ ន្វើឲ្យ្ាស់ ូ វភាវ ជាអនកមា

កំ ោំងថយ្ំ ដណ្កខាេះ ជានស្កតីន ការនពាលោសិកាខនន្ទេះឯង នោយ
ព្បការដូ ន្នេះឯង។
កនុងពាកយថា

នសពនមថុ ្មម

ន េះ

ពាកយថា

នមថុ ្មម

គឺ

្ម៌របស់ជ ពី រន្ទក់ ព្បាកដនឡើងនោយការាំងនឡើងន រាគ ។ ពាកយថា
នសព គឺគបបីនសព បា ដល់ ព្បព្ពឹ តអ
ត ជាចារ ។ បរថា នោយនហា្នៅ
គឺនោយកំ ណ្ត់យ៉ាងតិ ្បំសុត។

ពាកយថា

សូមបីដត ឹងសតវតិរចាា

គឺ

សូមបីសតវនៅកនុងពួកសតវតិរចាា

នោយអំ ណា្បដិ ស ិ។
ធ
ន េះជាអ ុ-

បបញ្ញ តិ ត កនុងសិកាខបរ ុ៎ េះ។ ពាកយថា ព្តូវអាបតតិបារាជិក គឺ ភិកុជាអន
ខ
កចាល
ចាញ់នហើយ គឺ ដល់នហើយ ូ វការបរាជ័ យ។ បរថា រកសំវាសគ្នម

គឺភិកុខ

ទាំងឡាយ ជាអនកមា ខាួ ព្បព្កតី នៅរួមកនុងវ ិ្ីនន្ទេះ នហតុ នន្ទេះ វ ិ្ី មា

កមមជាមួ យគ្ននជានដើម ន្មេះថា សំវាស។ សំវាសនន្ទេះ មិ មា ជាមួ យ
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ភិ កុនន្ទេះ
ខ
នព្ពាេះនហតុ នន្ទេះ ភិ កុនន្ទេះ
ខ
ន្មេះថារកសំវាសគ្នម ។ ក៏ ភិកុនន្ទេះ
ខ
ទាំងមិ ជាគណ្បូ រក កនុងសងឃកមមទាំងឡាយ។ ន េះជាបរវណ្ណ ន្ទមុ ។

សិកាខបរន េះ មា វ ិ ិ្័ យ
ា ដូ ្តនៅ ៖ ក៏ ស្តសតី មា ៣ពួក នោយ

អំ ណា្ម ុ សសស្សី អម ុសសស្សី

ិ ងសតវតិរចាា ញី។ ស្តសតីទាំង៣នន្ទេះ

មា មគគ៩ នព្ពាេះន្វើឲ្យជា៣ៗ នោយអំ ណា្វ្ចមគគ បសាវមគគ មុខមគគ។
ឧភនាពយញ្ជ ក ក៏ ដូ្គ្នន។ ្ំ ដណ្កបុរសមា មគគ៦ នព្ពាេះន្វើឲ្យជាពីរៗ
នោយអំ ណា្វ្ចមគគ មុខមគគ។ បណ្ឌក ក៏ដូ្គ្នន។ (បូ ករួម) មគគសូមបីទាំង
អស់ ព្តូវជា៣០យ៉ា ងន េះ។ បណា
ត មគគទាំង៣០នន្ទេះ ភិ កុណាមា
ខ
្ិ ត្
ត ង់
នសព បញ្ូច លអងគជាតរបស់ខួា

មា នស្សាធមព្រន្ទប់កី ត គ្នម នស្សាធមព្រន្ទប់

កតី សូមបីព្តឹមដតមួ យព្គ្នប់លង នៅកនុងឱកាសនសើម ដដលខយល់ព្បព្កតី មិ
ពាល់ព្តូវន មគគណាមួ យរបស់ខួា កតី

របស់បុគគលដនរកតី

មា នស្សាធម

ព្រន្ទប់កី ត គ្នម នស្សាធមព្រន្ទប់ កី ត មា៉ា ងនរៀត មគគណាមួ យរបស់បុគគលដនរ
សូមបីសាធាប់ នហើយ

សតវមិ ទា ់ សុីកី ត

សតវមិ ទា ់ សុីនោយនព្្ើ កតី។

មា៉ា ងនរៀត កាលបុគគលដនរបញ្ូច លអងគជាត ភិ កុនព្តកអរ
ខ
បណា
ត អងគជាត
កំ ពុង្ូ លនៅ

អងគជាតដដល្ូ លសបប់នហើយ

អងគជាតកំ ពុងសថិតនៅ

អងគជាតដដលប ថយន្ញណាមួ យ ភិកុនខ េះ ន្មេះថា ព្តូវបារាជិ កាបតតិ។
ន េះជាអសាធាររណ្វ ិ ិ្័ យ
ា កនុងសិកាខបរនន្ទេះមុ ។

មាតិ កាន េះ សព្មាប់ វ ិ ិ ្័យ
ា សាធាររណ្ ដល់សិកាខបរទាំងពួង គឺ

អនកព្បាជ្ព្តូវសាធគល់លកខណ្ ដដលមា រួនៅ ដដលាំងនៅនោយអាការ
១៧យ៉ា ងគឺ ៖
ិ ទា ១ បុ គគល១ វតថុ១ បញ្ញ តិ ត១ អាណ្តតិ១ អាបតតិ១
អន្ទបតតិ១ វ ិបតតិ១ អងគ១ សមុ ោឋ ១ កិ រ ិយ១ សញ្ហញ១
្ិ ត១
ត វជជ ១ កមម១ កុ សលតតិក១ នវរ តតិក១ នហើយ
ព្តូវព្បកបលកខណ្ ន េះ កនុងសិកាខបរនន្ទេះៗ ាមសមគួរ្ុ េះ។
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ិទា

គឺរីកដ ង
ា បញ្ញតត

(សិកាខបរ) មា ៧កដ ង
ា នោយអំ ណា្ គរនវសាធលី១ រាជព្គឹ េះ១ សាធវតថី
១

គរអាឡវ ី១ នកាសមពី១ ដដ សកក១ ដដ ភគគ១។ ន េះជា ិ ទា

ន

សិកាខបរទាំងអស់។ ដដលន្មេះថា បុគល
គ
គឺ បុគគលដដលព្ពេះមា ព្ពេះ
ភាគព្បារពធ នហើយបញ្ញ តស
ត ិកាខបរនន្ទេះៗ។ អជាចារ គឺ ការព្បព្ពឹតតខុស
របស់បុគគលនន្ទេះៗ ព្ពេះតថាគតនៅថា វតថុ។

បរថា បញ្ញតិ ត បា ដល់បញ្ញ តិ ត ៩ យ៉ា ង នោយអំណា្បញ្ញ តិ ត ១

អ ុបបញ្ញតិ ត ១ អ ុ បប ប
ន បញ្ញ តិ ត ១ សពវតប
ថ បញ្ញតិ ត ១ បនរសបបញ្ញតិ ត ១
សាធាររណ្បបញ្ញ តិ ត ១ អសាធាររណ្បបញ្ញ តិ ត ១ ឯកនាបញ្ញ តិ ត ១ ឧភនាបញ្ញ តិ ត ១។ បណា
ត បញ្ញតិទា
ត ំង៩នន្ទេះ ន្មេះថា អ ុបប នបបញ្ញតិ ត ព្ពេះមា ព្ពេះភាគបញ្ញតតនហើយ

កនុងនទាសដដលមិ ទា ់នកើតនឡើង។

បញ្ញតិ នត េះ

មា ្ំ នពាេះដតភិកុខ ីមា៉ា ងប៉ាុនណាណេះ នោយអំណា្ការររួ លគរុ្ម៌៨យ៉ា ង
រដមងមិ មា កនុងរីដនរ។ បញ្ញ តិ ត ៤ យ៉ា ង នោយអំ ណា្បរនន្ទេះគឺ

ឧបសមបទានោយគណ្ មា វ ិ ័ យ្រជាគំ រប់ ព្បាំ១ ដសបកនជើងបួ ជា ់១
ស្សង់ រឹកជា ិ ្១
ច កព្មាលដសបក១ ន្មេះថា បនរសបបញ្ញ តិ។
ត ក៏ អាបតតិ
មា នោយបរទាំងនន្ទេះ ដតកនុងមជឈិមព្បនរសប៉ាុនណាណេះ។ បណា
ត បរសូមបី
ទាំង៤នន្ទេះ ព្តឹ មដតការហាមឃាត់ ការស្សង់ រឹកជា ិ្ប
ច ៉ាុ នណាណេះ ដដលមា

មកកនុងបាតិ នមាកខ។ ន្មេះថា បនរសបបញ្ញ តិ ត ដនរអំ ពីនន្ទេះ មិ មា ។
សិកាខបរទាំងអស់ ជាសពវតប
ថ បញ្ញតិ ដត តមា៉ា ងប៉ាុ នណាណេះ។ សាធាររណ្បញ្ញ តិ ត
២ ពួក

ិ ងឯកនាបញ្ញ តិ ត ២ ពួក ដតមួ យនោយនស្កតី នព្ពាេះនហតុ នន្ទេះ

អនកសិកាគបបីព្ជាបនស្កតីវ ិ ិ ្័ យ
ា កនុងសិកាខបរទាំងពួ ង

នោយអំណា្

បញ្ញ តិ ត ៤ ដ៏ នសស នវៀរអ ុបប នបបញ្ញតិ ត ២ ពួក សពវតប
ថ បញ្ញ តិ ត ២ ពួក

ិង

ឯកនាបញ្ញតិ ត២ពួកន្ញ។

កនុងពាកយថា អាណ្ាតបតតិន្ទបតតិវ ិបតតិ នន្ទេះ ការបង្វគប់ នោក នៅ

ថា អាណ្តតិ នស្កតីនសសងន អាបតតិ អនកសិកាគបបីព្ជាបថា អាបតតិ នោយ
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។

ព្ា

ព្ា

តព្វា

ព្ា ំ ។
ព្វា

ម្ុ

។
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។
,

,

,

។

។

,

។

,
,

,

។ ស្ស

។

។

ពណ៌នាបឋមបារាជិកសិ ក្ខាបទ

អំ ណា្បុ ពប
វ បនយគជានដើម។ អាបតតិមិ មា
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នោយអំ ណា្ការមិ ដឹ ង

ជានដើ ម នៅថា អន្ទបតតិ ។ បរថា វ ិបតតិ គឺ ជាវ ិបតតិណាមួ យ បណា
ត
សីលវ ិបតតិ អាចារវ ិបតតិ រិដិ វឋ ិបតតិ

ិងអាជី វវ ិបតតិ ។ អនកសិកាគបបីព្ជាប

នស្កតីវ ិ ិ្័ យ
ា កនុងសិកាខបរទាំងពួ ង នោយអំ ណា្លកខណ្

សូមបីទាំង

ន េះ មា អាណ្តតិជានដើមដូ ន្នេះឯង។ អងគន អាបតតិ កនុងសិកាខបរទាំងពួង
អនកសិកាគបបីព្ជាបថា អងគ។

បរថា សមុោឋ វ ិ្ី បា ដល់សមុ ោឋ ន អាបតតិទាំងអស់មា

នៅថា សិកាខបរសមុ ោឋ ដូ ន្នេះខាេះ ដដលមា អងគ១ អងគ២

៦

ិងអងគ៣ ន េះ

គឺ កាយ១ វាចា១ កាយ ិងវាចា១ កាយ្ិតត១ វាចា្ិតត១ កាយវាចា្ិ ត១
ត ,
បណា
ត សមុ ោឋ ទាំងនន្ទេះ សមុ ោឋ ៣ខាងនដើម ន្មេះថា អ្ិតតកសមុោឋ , សមុ ោឋ ៣ខាង្ុ ង ន្មេះថា ស្ិ តក
ត សមុ ោឋ ។ បណា
ត សមុ ោឋ
ទាំងនន្ទេះ អាបតតិាំងនឡើងនោយសមុ ោឋ
សមុ ោឋ

៣ ក៏ មា

សមុោឋ

៤ ក៏ មា

១ ក៏ មា
សមុ ោឋ

សមុ ោឋ

២ ក៏ មា

៦ ក៏ មា ។ ន្មេះថា

សមុ ោឋ ៥ មិ មា នរ។ បណា
ត សមុ ោឋ ទាំងនន្ទេះ អាបតតិដដលន្មេះថា
ឯកសមុោឋ

គឺអាបតតិនកើតនឡើងនោយសមុ ោឋ រី៤ សមុ ោឋ រី៥

ិង

សមុ ោឋ រី ៦ រដមងមិ នកើ តនឡើងនោយសមុ ោឋ ដនរ ។ អាបតតិដដល
ន្មេះថា រវិសមុោឋ

គឺអាបតតិនកើតនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ១

ិងរី ៤,

សមុ ោឋ រី ២ ិងរី ៥, សមុ ោឋ រី ៣ ិងរី៦, សមុោឋ រី ៤ ិងរី ៦, សមុោឋ រី៥
ន្មេះថា

ិងរី៦ រដមងមិ នកើ តនឡើងនោយសមុ ោឋ ដនរ។ អាបតតិដដល
តិសមុោឋ

គឺ អាបតតិនកើតនឡើងនោយសមុ ោឋ ៣ខាងនដើម

ិ ងសមុ ោឋ ៣ខាង្ុង រដមងមិ នកើតនឡើងនោយសមុ ោឋ ដនរ។ អាបតតិ
ដដលន្មេះថា ្តុសមុោឋ
រី ៤ រី ៦,

គឺ អាបតតិនកើ តនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ១ រី៣

ិងសមុ ោឋ រី២ រី ៣ រី ៥ រី ៦ រដមងមិ នកើតនឡើងនោយ

សមុ ោឋ ដនរ។ អាបតតិដដលន្មេះថា ្សសមុោឋ
នោយសមុ ោឋ ទាំង៦។

គឺ អាបតតិនកើ តនឡើង
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វិ.ចុលវល .៩/៣៩១ ចាប្ប់ ពីម្ា ៀប្ប ៤៨៩ ជាមដើមមៅ

។

,

ពណ៌នាបឋមបារាជិកសិ ក្ខាបទ

អាបតតិឯកសមុ ោឋ

មា ៣្ំដណ្ក

្ំ ដណ្ក អាបតតិតិសមុ ោឋ
្សសសមុ ោឋ
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អាបតតិរិ ស
វ មុោឋ

ិ ងអាបតតិ្តុ សមុ ោឋ

មា ៥

មា ២្ំដណ្ក អាបតតិ

មា ១្ំ ដណ្ក យ៉ា ងន េះ។

អាបតតិទាំងអស់មា ១៣ នោយអំ ណា្សមុ ោឋ ។ ក៏ អាបតតិទាំង
ឡាយ

បា

ូ វន្ទម១៣

ាមសមុ ោឋ

នោយអំ ណា្បឋមបបញ្ញ តិ ត

សិកាខបរ គឺ បឋមបារាជិកសមុ ោឋ ១ អរិ ន្ទនទា សមុ ោឋ ១ សញ្ចរ ិតត
សមុ ោឋ ១

សម ុ ភាស សមុ ោឋ ១

កឋិ សមុោឋ ១

សមុ ោឋ ១

បរនសាធ្មមសមុ ោឋ ១

អទាធ សមុោឋ ១

ឯឡកនោម
នថយយសតថ

សមុ ោឋ ១ ្មមនរសន្ទសមុ ោឋ ១ ភូ ានរា្ សមុ ោឋ ១ នចារ ីវុោឋប
សមុ ោឋ ១ អ

ុ ញ្ហញតសមុ ោឋ ១។

បណា
ត សមុ ោឋ ទាំងនន្ទេះ អាបតតិណា នកើតនឡើងអំ ពីកាយ ិ ង្ិតត
អាបតតិនន្ទេះ ន្មេះថា បឋមបារាជិកសមុោឋ ។ អាបតតិណានកើ តនឡើង
នោយសមុ ោឋ ៣ ជាស្ិតតក អាបតតិន េះន្មេះថា អរិន្ទនទា សមុោឋ ,
អាបតតិណា នកើតនឡើងនោយសមុ ោឋ
សញ្ចរ ិតតសមុោឋ ។

អាបតតិណា

សូមបីទាំង៦ អាបតតិន េះន្មេះថា

នកើតនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ៦ដតមា៉ា ង

អាបតតិន េះ ន្មេះថា សម ុភាស សមុោឋ ។ អាបតតិណា នកើតនឡើង
នោយសមុ ោឋ រី៣

ិ ងរី ៦

អាបតតិន េះ

អាបតតិណា នកើតនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ១

ន្មេះថា

កឋិ សមុោឋ ។

ិ ងរី ៤ អាបតតិនន្ទេះ ន្មេះថា

ឯឡកនោមសមុោឋ ។ អាបតតិណា នកើ តនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ២ ិងរី ៥
អាបតតិន េះ ន្មេះថា បរនសាធ្មមសមុោឋ ។ អាបតតិណា នកើតនឡើង
នោយសមុ ោឋ រី ១ រី ៣ រី៤ រី ៦ អាបតតិន េះ ន្មេះថា អទាធ សមុោឋ ។
អាបតតិណា នកើ តនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ៤

ិងរី៦ អាបតតិន េះ ន្មេះថា

នថយយសតថសមុោឋ ។ អាបតតិណា នកើ តនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ៥ដតមា៉ា ង
អាបតតិន េះ ន្មេះថា ្មមនរសន្ទសមុោឋ ។ អាបតតិណា នកើតនឡើង
នោយសមុ ោឋ ៣ ជាអ្ិតតក អាបតតិន េះ ន្មេះថា ភូានរា្ សមុោឋ ,
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(វិ.មហាវិ.៣/១២៦ រូប្បិយប្បបដិគគហណ្សិ កាខប្បទ្ទ្ី៨ មកាសិ យវគគទ្ី២)

វិ.មហាវិ.៣/៣៤២ ប្បឋវីខណ្នសិ កាខប្បទ្ី ១០ ក្ាុងមុ សាវាទ្វគគទ្ី១ ទនសុ ទ្ធិក្ាចិតតិយ

11

វិ.មហាវិ.៣/១ ប្បឋមក្ឋិ នសិ កាខប្បទ្ទ្ី ១ ក្ាុងចីវរគគទ្ី១ ទននិសសគគិយ ៣០ ។

12

វិ.មហាវិ.៣/៤០ ចីវរប្បបដិគគហណ្សិ កាខប្បទ្ី៥ ក្ាុងចីវរវគគទ្ី១ ទននិសសគគិយ ៣០ ។

។

ពណ៌នាបឋមបារាជិកសិ ក្ខាបទ

អាបតតិណា នកើ តនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ៥
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ិងរី៦ អាបតតិន េះ ន្មេះថា

នចារ ីវុោឋប សមុោឋ ។ អាបតតិណា នកើ តនឡើងនោយសមុ ោឋ រី ២ រី៣
ិ ងរី ៥ រី ៦ អាបតតិន េះ ន្មេះថា អ

ព្ជាបនស្កតីវ ិ ិ្័ យ
ា

សូមបីន េះ ដូ ន្នេះឯង។

ុញ្ហញតសមុោឋ ។ អនកសិកាគបបី

កនុងសិកាខបរទាំងពួង

នោយអំ ណា្សមុ ោឋ វ ិ្ី

ពាកយថា នស្កតីនសសងនោយកិរ ិយ សញ្ហញ

ិង្ិតត នស្កតីថា អនក

សិកាគបបីព្ជាបនស្កតីនសសងៗន អាបតតិទាំងពួ ង

នោយលកខណ្ មា

កិ រ ិយជានដើម ុ៎ េះ នហើយក៏ព្តូវព្ជាបនស្កតីវ ិ ិ ្័ យ
ា
កនុងសិកាខបរទាំងពួ ង,
ក៏ អាបតតិទាំងអស់មា ៥យ៉ា ង នោយអំណា្កិ រ ិយ គឺ អាបតតិនកើតនឡើង
នព្ពាេះការន្វើក៏មា

នព្ពាេះការមិ ន្វើក៏មា

នព្ពាេះការន្វើ ិ ងមិ ន្វើក៏មា

នព្ពាេះការន្វើកុងកាលខា
ន
េះ នព្ពាេះការមិ ន្វើកុងកាលខា
ន
េះក៏ មា
កនុងកាលខាេះ នព្ពាេះការន្វើ ិ ងមិ ន្វើកុងកាលខា
ន
េះក៏ មា ។
បណា
ត អាបតតិទាំងនន្ទេះ

អាបតតិណា

មា ដល់ភិកុខ

នព្ពាេះការន្វើ
កាលន្វើការ

ព្បព្ពឹ តក
ត
ាងនោយកាយ ឬវាចា ដូ ្ជាអាបតតិកុងការជី
ន
កដី ជានដើម អាបតតិ
ន េះ ន្មេះថា នកើតនឡើងនព្ពាេះការន្វើ។

អាបតតិណាមា ដល់ភិកុខ កាលមិ ន្វើ ូ វកមមដដលគួ រន្វើ នោយកាយ

ឬវាចា ដូ្ជាអាបតតិកុងបឋមកឋិ
ន
សិកាខបរ អាបតតិន េះ ន្មេះថា នកើត
នឡើងនព្ពាេះការមិ ន្វើ។

អាបតតិណា មា ដល់ភិកុខ កាលន្វើ

ន្មេះថា នកើតនឡើងនព្ពាេះការន្វើ

ិងកាលមិ ន្វើ អាបតតិន េះ

ិងការមិ ន្វើ ដូ្ជាអាបតតិ នព្ពាេះការ

ររួ ល ូ វ្ី វរ អំពីនដរបស់ភិកុខ ី ដដលមិ ដម ជាញតិ ។
អាបតតិណា មា ដល់ភិកុខ កាលន្វើកុងកាលខា
ន
េះ

ិងមិ ន្វើ កនុងកាល

ខាេះ អាបតតិន េះ ន្មេះថា នកើតនឡើងនព្ពាេះការន្វើកងកាលខា
េះ នព្ពាេះការមិ
ុន
ន្វើកងកាលខា
េះ ដូ្ជាអាបតតិនព្ពាេះររួ លព្បាក់។
ុន
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,
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,
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វិ.មហាវិ.២/១៧៩ ក្ុដកា
ិ រសិ កាខប្បទ្ទ្ី ៦ ក្ាុងសងាទ្ិមសស ។

តព្វា ។
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អាបតតិណា មា ដល់ភិកុខ កាលន្វើកុងកាលខា
ន
េះ

ិងកាលន្វើ

ិ ងមិ

ន្វើកុងកាលខា
ន
េះ ដូ្ជាអាបតតិនព្ពាេះន្វើកុដិ អាបតតិន េះ ន្មេះថា នកើតនឡើង
នព្ពាេះការន្វើកងកាលខា
េះ នព្ពាេះការន្វើ ិងមិ ន្វើកងកាលខា
េះ។
ុន
ុន
មា៉ា ងនរៀត

អាបតតិទាំងអស់មា ២យ៉ា ង

នោយអំ ណា្សញ្ហញ

គឺ រ្
ួ ចាកអាបតតិនព្ពាេះការសំគ្នល់១ មិ រួ្ចាកអាបតតិនព្ពាេះការសំគ្នល់១
បណា
ត សញ្ហញទាំង២នន្ទេះ

ភិ កុរួខ ្ចាកអាបតតិណា

នព្ពាេះមិ មា ការ

សំគ្នល់ថា ព្បព្ពឹតក
ត ង
ា អាបតតិន េះ ន្មេះថា សញ្ហញវ ិនមាកខ។ អាបតតិ
នព្ៅពី ន េះ ន្មេះថា នន្ទសញ្ហញវ ិនមាកខ។

អាបតតិសូមបីទាំងអស់មា ២យ៉ា ងនរៀត នោយអំណា្្ិ តត គឺ ព្បកប
នោយ្ិ ត១
ត មិ ព្បកបនោយ្ិ ត១
ត ។ បណា
ត ្ិ តទា
ត ំង២នន្ទេះ អាបតតិណា
នកើតនឡើងនោយអំណា្ស្ិ តក
ត សមុ ោឋ ដតមា៉ា ង អាបតតិន េះ ន្មេះថា
ស្ិតក
ត ។ អាបតតិណា នកើ តនឡើងនោយអ្ិតក
ត

ឬថា អ្ិតតក ោយ

ជាមួ យស្ិតតក អាបតតិន េះ ន្មេះថា អ្ិតក
ត ។
កនុងបរថា ព្បនភរន វជជ

ិ ងកមម ន េះ ដូ ន្នេះ៖ អាបតតិទាំងអស់មា

២យ៉ា ង នោយអំណា្វជជ គឺ នទាសកនុងសាូវនោក១ នទាសកនុងសាូវបញ្ញ តិ១
ត ,

បណា
ត វជជ ទាំង២នន្ទេះ ្ិតនត អាបតតិណា ដសនកខាងស្ិ តក
ត
ជាអកុ សល
ដតមា៉ា ង អាបតតិនន្ទេះ ន្មេះថា នោកវជជ ។ អាបតតិដ៏នសស ន្មេះថា
បណ្ណតិវត ជជ ។
មា៉ា ងនរៀត អាបតតិទាំងអស់មា ៣ នោយអំ ណា្កមម គឺ កាយកមម១
វ្ីកមម១ កាយកមម

ិងវ្ីកមមទាំងពីរនន្ទេះ១។ បណា
ត កមមទាំង ៣ នន្ទេះ

អាបតតិដដលភិ កុព្តូ
ខ វកនុងកាយទាវរ នោកនៅថា កាយកមម។ អាបតតិដដល

ភិ កុព្តូ
ខ វកនុងវ្ី ទាវរ នោកនៅថា វ្ីកមម។ អាបតតិដដលភិ កុព្តូ
ខ វកនុងទាវរទាំង
២ នោកនៅថា កាយកមម

ិងវ្ី កមម។ ន្មេះថា អាបតតិកុងមនន្ទទា
ន
វរ

មិ មា នរ។ អនកសិកា គបបីព្ជាបនស្កតីវ ិ ិ្័ យ
ា កនុងសិកាខបរទាំងពួង
សូមបីនោយព្បនភរន វជជ

ិ ងកមមន េះ ដូ ន្នេះឯង។
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បរថា តិករវយវ ិ្ី បា ដល់វ ិ្ី គឺ កុ សល៣ពួក

ិងនវរន្ទ៣ពួក ក៏

ភិ កុកាលព្តូ
ខ
វអាបតតិ ជាអនកមា ្ិតតជាអកុ សល ព្តូវ(អាបតតិ)ក៏ មា

ជាអនក

មា ្ិតតជាកុ សល ជាអពាកត ព្តូវ(អាបតតិ)ក៏ មា ។ ភិកុដល់
ខ
ព្ពមនោយ
រុ កនខ វរន្ទ ឬដល់ព្ពមនោយនវរន្ទនព្ៅន េះ ក៏ យ៉ាងនន្ទេះ។ កាលនបើនហតុ

សូមបីមា មកនហើយយ៉ា ងន េះ នោកបា ព្បនភរន េះឯង កនុងសិកាខបរ

ទាំងពួង គឺ ្ិតតមា ១ នោយអំ ណា្អកុ សល្ិត,ត ្ិ តតមា ២ នោយ
អំ ណា្កុ សល្ិ តត
ពួ ង។

ិងអពាកត្ិតត, ្ិតតមា ៣ នោយអំ ណា្្ិ តតទាំង

នវរន្ទមា ១

អំ ណា្សុខនវរន្ទ

នោយអំ ណា្រុ កខនវរន្ទ,
ិងឧនបកាខនវរន្ទ,

នវរន្ទមា ២

នវរន្ទមា ៣

នោយ

នោយអំណា្

នវរន្ទទាំងពួង។ ព្បនភរដនរ មិ មា នរ។
ពាកយថា ព្តូវសាធគល់លកខណ្ ដដលមា រួនៅ ដដលាំងនៅនោយ
អាការ ១៧ន េះ គឺព្តូវដឹ ង ូ វលកខណ្ មា បការ ១៧ យ៉ា ង មា

ិ ទា

ជានដើ ម មា នវរន្ទតិកជារី បំសុតន េះ។
ពាកយថា ព្តូវព្បកបាមសមគួរកនងសិ
កាខបរនន្ទេះ នស្កតីថា ភិកុជា
ខ
ុ

បណ្ិ ឌ ត ព្តូវព្បកបលកខណ្ ន េះ កនុងសិកាខបរនន្ទេះៗ ាមសមគួ រ។ ក៏ ភិកុខ
ជាបណ្ិ ឌ ត មិ បា ព្បកបលកខណ្ នន្ទេះៗ រដមងមា ការដឹង្ាស់បា

នោយលំបាក នព្ពាេះនហតុនន្ទេះ នយើងទាំងឡាយ មិ បា នលើកនឡើង ូ វ
មាតិ កាន េះនរ

ិងសំដដងព្បកប ូវលកខណ្

មិ រួ នៅ ដល់សិកាខបរទាំងពួង។

កនុងរី បំសុតន ការវ ិ ិ ្័ យ
ា

ន េះនយជន្ទន មាតិ កានន្ទេះ កនុងបឋមបារាជិកសិកាខបរន េះ៖

បឋមបារាជិកសិកាខបរន េះ ព្ពេះមា ព្ពេះភាគព្រង់ បញ្ញ តតកុង
ន
គរនវសាធលី
ព្បារពធសុរិ នន តថរ

នព្ពាេះនរឿងរា៉ា វព្បព្ពឹតតក ាងនមថុ ។ ន េះជាបញ្ញ តិ ក
ត ុង
ន

សិកាខបរនន្ទេះគឺ នសពនមថុ ្មម។ អ ុ បបញ្ញ តិ ត២គឺ មិ នពាលោសិកាខ១
នោយនហា្នៅសូមបីជាមួយសតវតិរចាា ១។ ្មមាអ ុបបញ្ញតិ នត ន្ទេះ ន្វើ
ឲ្យជាអាបតតិ ដូ ្កនុងសិកាខបរទាំងឡាយ មា អញ្ញ វារកសិកាខបរជានដើម
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វិ.មហាវិ.៣/៣៥៣ ជាសិ កាខប្បទ្ទ្ី២ ក្ាុងភូតគ្នមវគគទ្ី២ ទនសុ ទ្ធីក្ាចិតតិយ។

15

វិ.មហាវិ.២/១

សុ ក្កវស
ិ សដឋស
ិ ិ កាខប្បទ្ទ្ី ១ ទនសងាទ្ិមសសក្ណ្ឌ

16

វិ.មហាវិ.១/១៣៥

អ្ទ្ិនាាទនសិ កាខប្បទ្ទ្ី២ ក្ាុងារាជិក្ក្ណ្ឌ
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សង ន្វើឲ្យជាអន្ទបតតិ ដូ្កនុងពាកយទាំងឡាយ មា ពាកយថា នវៀរដតយល់

សបត ដូ ន្នេះជានដើ មសង ន្វើការឧបតថមភដល់អាបតតិ ដូ ្កនុងសិកាខបរទាំង-

ឡាយ មា អរិ ន្ទនទា សិកាខបរជានដើមសង។ ដតកនុងសិកាខបរន េះ បណ្ិ ឌ ត
គបបីព្ជាបថា អ ុបបញ្ញតិ ត ន្វើការឧបតថមភ។ មា៉ា ងនរៀត អ ុបបញ្ញតិ ត មា

កនុងសិកាខបរណា នយើង ឹងសំដដងពាកយព្បមាណ្ព្តឹមប៉ាុនណ្ណ េះថា ន េះជា
អ ុបបញ្ញតិ ត កនុងសិកាខបរនន្ទេះ ដនរអំពីនន្ទេះ។ មា៉ា ងនរៀត អនកសិកាគបបី

ព្ជាបការវ ិ ិ្័ យ
ា
កនុងសិកាខបរទាំងពួងថា នវៀរអ ុបបញ្ញ តិនត ្ញ ដ៏ នសស

ន្មេះថា បញ្ញតិ ដត តមា៉ា ង។ បញ្ញតិ ស
ត ូមបីរបស់ភិកុខ ីទាំងឡាយ យ៉ា ងន េះ
ថា ភិ កុខ ីណាមួ យ នសពនមថុ ្មម នោយនស្កតីនពញ្ិ តត នព្ពាេះនរឿងរា៉ា វ

ព្បារពធភិកុនន្ទេះឯង
ខ
ន្មេះថា សាធាររណ្បបញ្ញតិ ។
ត
សិកាខបរន េះ ជា
អន្ទណ្តតិក នព្ពាេះមិ ព្តូវ(អាបតតិ) នោយការបង្វគប់។ ដតភិកុកាលបង្វ
ខ
គ ប់
រដមងមិ រួ្ចាកអាបតតិ នព្ពាេះអកបបិយសមាទា ។ អាបតតិរុកដ
ក
មា

នព្ពាេះសាធាបអដងអលកាយ នោយតនព្មកកនុងនមថុ ។ មគគមា ព្បការដដល

នពាលនហើយន សរ ីរ មា ជី វ ិត នបើ សូមបីកាត់ ូវដសបកជានដើមមិ ឲ្យនសស
សល់នោយព្បការទាំងពួង រដមងព្បាកដ សូមបីព្តឹមដតសណា
ឋ

ិមិត។
ត

ក៏ ភិកុខ នោយនហា្នៅសូមបីបញ្ូច លពក ឬកំណាត់ដសបក ដដលនកើ តព្តង់
អងគជាតមា កាយបបសាធរមិ ទា ់ នៅព្បាស នៅកនុងសណា
ឋ
កាលនបើ នសវ ្ិ តតមា

ិ មិតតនន្ទេះ

ព្តូវអាបតតិបារាជិ ក។ ភិ កុកាលបញ្
ខ
ូច លនរាម ឬពក

ឬកំណាត់ដសបក ដដលមា កាយបបសាធរនៅព្បាសនហើយ ព្តូវអាបតតិរុកដ
ក ។
នបើមគគនសើយនហើយនោយព្បការទាំងពួង មិ ឲ្យនសសសល់សូមបីព្តឹ មដត
សណា
ឋ

ិ មិតត

ភិ កុកាលពាយមព្តង់
ខ
មគគនន្ទេះ

ព្តូវអាបតតិថុល្
ា ័យ
ច

នោយអំ ណា្ការសនគង្វគេះថា ដំ នៅ។ កនុងព្បនហាងដភនក ព្បនហាងព្្មុ េះ
ព្បនហាងព្តន្ៀក

ិងនស្សាធមកាលសសាធល់ (នស្សាធមអងគជាត) ឬថា កនុង

ដំ នៅដដលន្វើនហើយនោយសស្តសាធតរបស់ម ុ សសទាំងឡាយ ក៏ យ៉ាងនន្ទេះ។
មា៉ា ងនរៀត ភិ កុកាលពាយមព្តង់
ខ
នស្សាធមកាលអងគជាត

ិងព្បនហាង
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ព្្មុ េះរបស់សតវតិរចាា ទាំងឡាយមា ដំ រ ី ិ ងនសេះជានដើម ព្តូវថុ ល្
ា ័យ
ច ។
ដតភិ កុខ កាលពាយមព្តង់ ដភនក ព្តន្ៀក

ិ ងដំ នៅរបស់សតវតិរចាា កតី

ព្តង់ ិមិតត តូ ្ ព្បាសចាកព្បមាណ្ន ការ្ូ លនៅរបស់សតវទាំងឡាយ
មា ពស់

ិ ងព្តី ជានដើមកតី ព្តង់ សរ ីរ ដ៏នសសមា នកាៀកជានដើម របស់

សតវទាំងពួ ងកតី ព្តូវរុ កដ
ក ។ ភិកុកាលពាយមព្តង់
ខ
ិ មិតត កនុងសរ ីរ ដដល
សាធាប់ នហើយ ព្តូវអាបតតិថុល្
ា ័យ
ច ដរាបដល់សរ ីរ មិ ទា ់ នហើមនបា៉ា ង ចាប់

នដើមអំពីមគគ ដដលសតវសុីអស់ពាក់កណា
ត ល។ ភិ កុកាលពាយម
ខ
ព្តង់

ិ មិតតកុងសរ
ន
ីរ ដដលនហើមនបា៉ា ងនហើយ ព្តូវអាបតតិរុកដ
ក ។ ភិកុកាលបញ្
ខ
ូច ល

អងគជាត នៅកនុងមាត់ហាមិ ឲ្យប៉ា េះ ក៏ព្តូវអាបតតិរុកដ
ក ដូ ្គ្នន ។ ភិ កុកាល
ខ
ពាយមព្តង់ អណា
ត ត ដដលនលៀ ន្ញមកខាងនព្ៅអំ ពីបបូរមាត់ ឬព្តង់
ន្មញទាំងឡាយ

ព្តូវអាបតតិថុល្
ា ័យ
ច ។

ភិ កុកាលពាយមព្តង់
ខ
ដុំសាធ្់

ដដលារាក់ អំពី ិ មិតតមកខាងនព្ៅ ព្តូវអាបតតិរុកដ
ក ន េះជានស្កតីនសសងន
អាបតតិ កនុងសិកាខបរនន្ទេះ។
អាបតតិមិ មា

ដល់ភិកុមិ
ខ
ដឹង១ ភិ កុមិ
ខ
នព្តកអរ១ ភិ កុ្ក
ខ ួត១ ភិកុខ

មា ្ិតតរនវ ើរវាយ១ ភិកុដដលនវរន្ទព្គបសងក
ខ
ត់១ ភិកុនដើ
ខ មបញ្ញ តិ១
ត ។ ក៏
បណា
ត ភិ កុទាំ
ខ ងនន្ទេះ ភិកុណា
ខ

មិ ដឹ ងនស្កតីពាយមដដលបុ គគលដនរ

សូមបីបា ន្វើនហើយ នព្ពាេះនស្កតីដដលនោក្ ្ុ េះកា ់ ការនដកលក់
ភិ កុនន្ទេះ
ខ
ន្មេះថា មិ ដឹង។ ភិកុណា
ខ
សូមបីដឹងនហើយ រដមងមិ នព្តកអរ

ភិ កុនន្ទេះន្
ខ
ម េះថា មិ នព្តកអរ។ ភិ កុណា
ខ
ដល់ ូ វការ្កួតជាអនតកិ ចាា
នោយអំ ណា្ន ព្បមាត់ ភិ កុនន្ទេះន្
ខ
ម េះថា ្កួត។ ភិ កុណា
ខ
ដដលយកខន្វើ

ឲ្យមា ្ិតតរាយមាយ ភិកុនន្ទេះន្
ខ
ម េះថា មា ្ិតតរនវ ើរវាយ។ ក៏ ភាវ ន ការ
មិ ដឹ ងកនុងវតថុទាំងឡាយ មា នភាើង អា្ម៍ ខាឹម្ ា ៍ ជានដើម នោយភាព
ន ការព្បព្ពឹតតនៅនសមើរបស់ភិកុខ

សូមបីទាំង២រូបនន្ទេះឯង

ជាព្បមាណ្។

្ំ ដណ្កភិកុណា
ខ
មិ ដឹងរបស់អី វ នព្ពាេះនោករសាធប់រសល់ នោយនវរន្ទ
មា ព្បមាណ្នព្កដលង ភិកុនន្ទេះន្
ខ
ម េះថា ភិកុដដលនវរន្ទព្គបសងក
ខ
ត់។
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តស្មឹ
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ស្មឹ
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។
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។

ព្ា
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ភិ កុណាជាខាងនដើ
ខ
ម កនុងនរឿងនន្ទេះៗ ភិ កុនន្ទេះន្
ខ
ម េះថា អារិ កមមិក ។
ន េះជាអន្ទបតតិ។ បណា
ត វ ិបតតិ ៤ យ៉ា ង (សិកាខបរន េះ) ជាសីលវ ិបតតិ។

សិកាខបរន េះ មា អងគ២គឺ ្ិតតគិត ឹ ងនសព១ ញ
ំ មគគ ិងមគគឲ្យ
ុ ង

ដល់គ្នន១។ នោយលកខណ្ មា សមុ ោឋ ជានដើម សិកាខបរន េះ ន្មេះ
បឋមបារាជិកសមុ ោឋ
កាយកមម

គឺ កិរ ិយ សញ្ហញវ ិនមាកខ ស្ិ តក
ត

អកុ សល្ិតត

មា នវរន្ទពី រ។

ក៏ ន្មេះថា

នោកវជជ

លកខណ្ មា

សមុ ោឋ ជានដើមន េះ មា ្ំ នពាេះដតអាបតតិ រដមងមិ មា ្ំ នពាេះសិកាខបរ
ឯនរសន្ទមកនហើយ កនុងអដឋកថាទាំងពួង នោយព្បារ គឺ សិកាខបរ ក៏
នដើមបីស្សួលដល់នវាហារ។ នព្ពាេះនហតុ នន្ទេះ កនុងរីសូមបីដនរនរៀត មា
សភាពយ៉ា ងន េះ អនកសិកាមិ ព្តូវន្វើនស្កតីនអើនពើកុងពយញ្
ន
ជ

ព្តូវកា ់

យកនស្កតីដតមា៉ា ង។ នព្ពាេះ

ព្ពេះនោកន្ទថ ព្រង់ដសវងរកគុ ណ្ដ៏្ំ អ ុ នព្គ្នេះព្បនយជ ៍
ដល់សតវនោក ព្រង់ ព្ាស់សំដដងយកនស្កតីជា្ំ មិ បា
សដមតងយកពយញ្ជ

ជា្ំ នរ នហតុ នន្ទេះ អនកមា ញណ្ មិ

ព្តូវន្វើនស្កតីនព្តកអរ កនុងអកខរ នរ ព្តូវាំងរុក ូវញណ្កនុង
នស្កតី ដូន្នេះឯង។
ពណ៌នាបឋមបារាជិកសិក្ខ
ា បទ ចប់
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២.
តព្វា

តព្វា។
។
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។

ព្ា

,

,
។
។
ព្ា ំ។
,
។
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២. ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិក្ខាបទ
បណ្ិ ឌ តគបបីជ្រាបវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទាំង២ ដូច្តទៅទនេះ៖
ក្នុងពាក្យទ

េះថា ស្សុក្ក្តី ព្ជ្រៃក្តី ស្សុក្សូម្បីទាំងអស់ ទសេងទោយ

ស្សុក្មានខ្ទម្១ ាទដើ ម្ មានរបង ឬក្ាំ ពៃងក្តី ឥតមានរបងឬក្ាំពៃងក្តី
មានម្នុ សេក្តី ឥតមានម្នុ សេក្តី ទោយទោច្ទៅ សូម្បីៃួក្ឈ្មួញណា
ម្ួ យ

បានអាស្ស័យទៅទ

ស្សុក្។ ទីដ៏ទសស ទ
ថាព្ជ្រៃ។

ើក្ព

ើសាង៤ពខ្ទ

ើងទៅ

បណ្ិ ឌ តគបបីជ្រាបថា

ងពតស្សុក្និងឧបចារៈព្នស្សុក្ទច្ញ ទ្មេះ

អនក្សិក្ាគបបីជ្រាបច្ាំ ពណ្ក្ទនេះ

គឺ សទេះ

ឧបចារៈសទេះ

ឧបចារៈស្សុក្ ទដើម្បីម្ិនវទងេងក្នុងស្សុក្និងឧបចារស្សុក្ទ

ស្សុក្

េះ។ ទី ខាងក្នុង

ទី ធ្លាក្់ច្ុេះព្នទឹក្សាំយាបសទេះ ទ្មេះថាសទេះ។ ច្ាំ ពណ្ក្ទី ធ្លាក្់ច្ុេះព្នទឹ ក្លាង
ភាជនៈពដ

មាតុ ជ្រាម្ឈ្រទៅជ្រតង់ ទេរសាច្ទៅ

ឬអាំទបាសពដ

មាតុ ជ្រាម្ទ

េះឯង

ខាងទជ្រៅតាម្ជ្របជ្រក្តី និ ងរបងពដ

និងទី ធ្លាក្់ ច្ុេះព្នច្ទងេរ

ឈ្រទៅខាងក្នុងសទេះ

ទបាេះទច្ញទៅ

ទគច្ងភាាប់ ជ្រតង់ ជ្រជុងទាំង២ ខាងម្ុខ្

សទេះ តាាំងទុក្ទេរគនាឹេះទឈ្ើ ជ្រតង់ ក្ណា
ត

ទ្េើទុក្សាំរាប់ ឃាំងៃួក្ទាច្ូ

ទៅ សូម្បីទាំងអស់ទនេះ ទ្មេះថា ឧបចារៈសទេះ។ ច្ាំ ពណ្ក្សទេះណា ទៅច្ុង
ទគបាំ សុត ទី ខាងក្នុងព្នទី ធ្លាក្់ ច្ុេះព្នដុាំ ដីព្នបុ រសមានក្មាាាំងយា៉ា ងក្ណា
ត
ឈ្រជ្របបឧបចារៈសទេះ ជ្របាក្ដទសមើដូទចានេះ ព្នសទេះទ
ម្នុ សេក្ទមាាេះ ក្ខ

ជ្រប

េះ ទ

ើយទចា

ទៅ ដូ ច្

ងក្ាំ លាង
ាំ របស់ខ្ួន
ា
លាទដើម្ព្ដ ទ

ើយទចា

ទៅនូ វដុាំ ដីដូទចានេះ ទ្មេះថា ស្សុក្។ ទី ខាងក្នុងទីធ្លាក្់ ច្ុេះដុាំដីដព្ទអាំ ៃីដុាំដី
ទ

េះ ទ្មេះថា ឧបចារៈស្សុក្។ ក្៏អក្
ន សិក្ាម្ិ នគួ រក្ខន់យក្ទី រទម្ៀ

ព្នដុាំ ដីពដ

ធ្លាក្់ ច្ុេះ។ ម្យ៉ា ងទទៀត របងឬក្ាំពៃងព្នស្សុក្ពដ

ទៅ

មានរបងឬ

ក្ាំ ពៃង ទ្មេះថាពដនក្ាំណ្ត់ ព្នស្សុក្។ ទបើ ្រណ្ីទេរព្នស្សុក្ទ

េះមាន២

ទី ខាងក្នុងទី ធ្លាក្់ ច្ុេះដុាំ ដីព្នម្ជឈិម្បុ រសឈ្រជ្របប្រណ្ីទេរខាងក្នុង ទ្មេះ

ថា ឧបចារៈព្នស្សុក្។ អនក្សិក្ាគបបីជ្រាបទសច្ក្តី សូម្បីក្ុងបទភាជនី
ន
យ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

160
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។
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ក្លហវិវាទ្សូ ប្ត ទ្ី១១

ក្ាុងប្បទ្ភាជនីយទនអ្ទ្ិនាាទនសិ កាខប្បទ្

ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ទោយន័ យទនេះឯង។ បណា
ត ឧបចារៈទាំង២ទ
មានរបងឬក្ាំ ពសងពដ

ទលាក្សាំពដងទ

ក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ មានវ ិក្ខ
អាំ ណាច្ឧបចារៈទ

េះ។

160

េះ ឧបចារៈណាព្នស្សុក្ឥត

ើយ

បណ្ិ ឌ តគបបីក្ាំណ្ត់ អាបតតិ

ាម្បបទវសនសិក្ខាបទាទដើម្ ទោយ

ឯទីដ៏ទសស

ទ

ើក្ព

ងពតឧបចារៈស្សុក្ទនេះ

ទ្មេះថា ព្ជ្រៃ ក្នុងសិក្ខាបទទនេះ ដូ ទច្នេះឯង។ ក្៏ ពាក្យថា ស្សុក្ ឬព្ជ្រៃទ
ជ្រតឹម្ពតទទស

ប៉ាុ ទណាណេះ។ ច្ាំ ពណ្ក្្ិក្ុា

ឧបចារៈសទេះ ឬស្សុក្និងឧបចារៈស្សុក្ ពដ
ទ

េះ

ួច្វតបាុបារាជិក្ សូម្បីអាំៃីសទេះ និ ង
ជ្រៃេះមានជ្រៃេះភាគជ្រទង់ ជ្រតាស់

ើយ ទដើម្បីសពម្តងពដនក្ាំណ្ត់ ស្សុក្និងព្ជ្រៃទនេះ ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្ៃិ ត,
បទថា ជ្រទៃយពដ

ទគម្ិនបានឲ្យ គឺ ជ្រទៃយារបស់បុគគ

ច្
ួ
មានវ ិនិ ច្័ យ
ឆ

មានាតិាម្នុ សេ។ ពាក្យថា ទោយច្ាំពណ្ក្ព្នច្ិតត
ដូ ច្តទៅទនេះ៖ ទចារ ទ្មេះថា អនក្

ច្
ួ ។ ភាវៈព្នក្ខរ

ទេយយ។ បទថា ទេយយ ាទ្មេះព្នច្ិតប
ត ជ្រម្ុងនឹ ង
សង្ខាត ទោយទសច្ក្តីពតម្ួយ។ បទថា សង្ខាត ទ

ដព្ទ ពដ

ួច្ ទ្មេះថា

ួច្។ ៃី របទថា សង្ខា
េះ ាទ្មេះព្នច្ាំពណ្ក្

ដូ ច្សង្ខាតសៃទ ក្នុងជ្របទយាគទាំងឡាយថា ច្ាំ ពណ្ក្្ម្៌ាទជ្រគឿងយឺតយូរ
ទាំងឡាយ មានសញ្ញាាទ

តុ ។ ភាវៈាអនក្

ួច្សង ច្ាំ ពណ្ក្ទ

េះសង

ទជ្រពាេះដូ ទចានេះ ទទើបទ្មេះថា ទេយយសង្ខាត។ អ្ិបាយថា ច្ាំ ពណ្ក្ព្នច្ិ តត
ម្ួ យ ពដ

ាច្ាំ ពណ្ក្ព្នច្ិតតាទចារ។ ក្៏ ពាក្យថា ទេយយសង្ខាត ទនេះ ា

បឋមាវ ិ្តតិ ច្ុ េះក្នុងអតបាតតិយាវ ិ្តតិ។ ទជ្រពាេះទ
ទសច្ក្តីថាទោយច្ាំ ពណ្ក្ព្នច្ិតតាទចារ។
ទោយច្ាំ ពណ្ក្ព្នច្ិតត

ួច្ ្ិ ក្ុទា

តុ ទ

េះ បណ្ិ ឌ តគបបីទ

ក្៏្ិក្ុឯណា
ា

ើញ

រពម្ងក្ខន់យក្

េះ រពម្ងាអនក្មានច្ិតតាទចារ ទជ្រពាេះ

ដូ ទចានេះ គបបីជ្រាបថា ទដើម្បីម្ិនទអើ ទៃើៃយញ្ានៈ សាំពដងពតទសច្ក្តីប៉ាុទណាណេះ
ជ្រៃេះដ៏ មានជ្រៃេះភាគ ទទើបជ្រទង់ជ្រតាស់បទភាជនៈព្នបទថា ទោយច្ាំ ពណ្ក្
ព្នច្ិ តត

ួច្ទ

បជ្រម្ុងនឹ ង

េះ ទុក្យា៉ា ងទនេះថា ្ិក្ុមានច្ិ
ា
តតាអនក្

ួច្។

ួច្ គឺ ្ិក្ុមានច្ិ
ា
តត

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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។
ព្វា ។
ព្ា
។

។
ព្ា ំ,
។
។
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,

តឹ

,

។

,

។
,

។

។

។
។

តឹ

។
។
។

ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

បទថា គបបីក្ខន់យក្ ទសច្ក្តីថា ្ិក្ុា

២៥ អវោរណាម្ួ យ។ ក្៏អវោរទាំងទ
ទ

ើយគបបីក្ាំណ្ត់ឲ្យ

ព្នអាក្ខរ

ាំទៅទោយអាំណាច្អវោរ

េះ អនក្សិក្ាគបបីជ្របជុាំ បញ្ចក្ៈ៥

ទ្មេះថា បញ្ចក្ៈ មាន៥យា៉ា ង គឺ ជ្រក្ុម្៥

ួច្មាន្ណ្ឌទសេងៗ១ ជ្រក្ុម្៥ព្នអាក្ខរ

ជ្រក្ុម្៥ព្នអាក្ខរ
ជ្របទយាគ

។
េ ពដ

161

ួច្១

ួច្ផ្ទទ

់ព្ដខ្ាួន១

ួច្មាន្ណ្ឌពតម្ួ យ១

ជ្រក្ុម្៥ព្នអាក្ខរ

ជ្រក្ុម្៥ព្នអាក្ខរ

ួច្ទោយក្ខរ

ទោយទេយយច្ិតត១។ បណា
ត បញ្ចក្ៈទាំង៥ទ

ួច្ជ្រតូវអាបតតិម្ុន

បលាក្់ បាំបិទបាំ បាាំង

េះ បញ្ចក្ៈ២ខាងទដើម្ ទលាក្

ក្ាំ ណ្ត់ យក្ទោយអាំ ណាច្បទទនេះ គឺ្ិក្ុគបបី
ា
ក្ខន់យក្១
គបបី

បណា
ត បញ្ចក្ៈទាំង២ទ

ើយ ក្នុងបទភាជនីយព្នបទទ

េះ

ទោយអាំ ណាច្ជ្រទៃយមានវ ិញ្ញាណ្
ទជ្រៅៃី ទនេះ គបបីទ

េះឯង។

្ណ្ឌបញ្ចក្ៈ អនក្សិក្ាគបបីទ

និងជ្រទៃយឥតមានវ ិញ្ញាណ្។

ើញ

បញ្ចក្ៈ

ើញទោយអាំ ណាច្ជ្រទៃយមានវ ិញ្ញាណ្ពតម្យ៉ា ង។ សួរថា

ើញដូច្ទម្តច្? ទ្ាើយថា បទថា គបបីក្ខន់យក្ ទសច្ក្តីថា ្ិ ក្ុបនា
ា ាំ

យក្សួន ជ្រតូវអាបតតិទុក្ដ
ក ។ ញ
ាំ ទសច្ក្តីសងេ័យឲ្យទក្ើតទ
ុ ង
សួន ជ្រតូវេុ

ាំជ្រទៃយរបស់អក្
ន ដព្ទទៅ សាទបអពងេ

ទ្េើឲ្យក្ទជ្រម្ើ ក្ ជ្រតូវអាបតតិេុ
បទថា គបបី

ើ ងដ

់មាចស់

ច្
ា ័យ
ច ។ មាចស់សួនោក្់្ុរៈថា សួនទនេះ នឹ ងម្ិ នពម្នារបស់

ទយើង ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្។ បទថា គបបី
ច្ិ តត

ាំទៅ១

ួច្យក្១ គបបីឲ្យក្ទជ្រម្ើក្ឥរ ិយាបេ១ គបបីឲ្យឃាតចាក្ទី១ ពដ

ជ្រៃេះដ៏ មានជ្រៃេះភាគជ្រទង់ សាំពដងទ

គបបីទ

គបបី

ាំទៅ ទសច្ក្តីថា ្ិក្ុមានទេយយា

ភារៈទ

ើក្ា

ជ្រតូវអាបតតិទុក្ដ
ក ។

ច្
ា ័យ
ច , ោក្់ច្ុេះម្ក្ក្ខន់ ក្ ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្។

ច្
ួ យក្ ទសច្ក្តីថា ក្ខ

ទសញើទុក្ថា ទលាក្ច្ូ រឲ្យជ្រទៃយដ

មាចស់របស់ទម្ទរជ្រទៃយពដ

់ខ្ាំុញ ្ិក្ុទពា
ា

ថា អាតាមម្ិ នបានទទួ

ទទ ជ្រតូវអាបតតិទុក្កដ។ ញ
ាំ ទសច្ក្តីសងេ័យឲ្យទក្ើ តទ
ុ ង

ើង ដ

ទគ
ទុក្

់មាចស់ជ្រទៃយ

ជ្រតូវអាបតតិេុ

ច្
ា ័យ
ច ។ មាចស់ជ្រទៃយោក្់្ុរៈថា ជ្រទៃយទនេះ នឹងម្ិ នពម្នា

របស់ទយើង

ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្។

ទសច្ក្តីថា

្ិ ក្ុគិ
ា តថា

អញនឹង

ៃី របទថា
ួច្យក្ជ្រទៃយ

គបបីឲ្យក្ាំទរ ើក្ឥរ ិយាបេ
ជ្រៃម្ទាំងអនក្

ាំជ្រទៃយ
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។

។
។

។

-

ព្ា ំ។
ព្ា ំ។
?
។
។
។
។
។
,

។
,
។

-

ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ទ

ើយឲ្យម្នុ សេទ
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េះទដើ រទៅ ១ជាំ ោនដាំបូង ជ្រតូវអាបតតិេុ

ច្
ា ័យ
ច ។ ឲ្យ

ម្នុ សេទដើរទៅបាន២ជាំ ោន ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្។ ៃី របទថា ឲ្យឃាតចាក្
ទី ទសច្ក្តីថា ្ិ ក្ុមានទេយយច្ិ
ា
តត ចាប់ ពា

់ជ្រទៃយពដ

តាាំងទៅទ

ើទាក្

ជ្រតូវអាបតតិទុក្កដ។ ទ្េើឲ្យក្ាំទរ ើក្ ជ្រតូវអាបតតិេុ

ច្
ា ័យ
ច ។ ទ្េើឲ្យឃាតចាក្ទី

ជ្រតូវអាបតតិបារាជិ ក្។ បណ្ិ ឌ តគបបីជ្រាប

្ណ្ឌបញ្ចក្ៈ យា៉ា ងទនេះ។

ច្ាំ ពណ្ក្

ឯក្្ណ្ឌបញ្ចក្ៈ

យក្ ក្ខរ

ាំទៅ ក្ខរ

អនក្សិក្ាគបបីជ្រាបទោយអាំ ណាច្ក្ខរក្ខន់

ួច្យក្ ក្ខរទ្េើឲ្យក្ទជ្រម្ើ ក្ឥរ ិយាបេ ក្ខរឲ្យឃាត

ចាក្ទី នូ វទសក្តី សតេតិរចាឆនក្តី ពដ
យក្ាទដើម្ តាម្ពដ
សួរថា សា
មាន៥ គឺ អាក្ខរ

ទពា

ទ

មានមាចស់ ទោយន័ យ មានក្ខរបនាាំ

ើយ។

តបាិក្បញ្ចក្ៈ មានប៉ាុ ម ន? ទ្ាើយថា សា
ួច្ទោយផ្ទទ

តបាិក្បញ្ចក្ៈ

់ព្ដខ្ាួនឯង១ ទោយបង្ខគប់ ទគ ឬទជ្របើ ទគ១

ទោយទបាេះ ឬជ្រគពវង១ ក្ាំណ្ត់ ទោយញ
ុ ាំងជ្របទយាជន៍ឲ្យសទជ្រម្ច្១ ក្ាំ ណ្ត់
ទោយក្ខរោក្់្ុរៈ១។

បណា
ត សា

ទ្មេះថា សា តបាិក្ៈ បានដ
ខ្ាួនឯង។ ពដ

់ ្ិ ក្ុា

ួច្ជ្រទៃយរបស់ជនឯទណាេះ។ ពដ

ទ្មេះថា និសេគគិយៈ គឺ

ធ្លាក្់ ទៅខាងទជ្រៅ។ ទ្មេះថា អតបាសា្ក្ៈ បានដ
ទ

ណាទលាក្អាច្

េះ ទលាក្ច្ូរ

ទបើ្ិក្ុអន
ា ក្ទទួ
បាន

ួច្ជ្រទៃយទ

ើយញ
ាំ ជ្រទៃយឲ្យ
ុ ង

់ ្ិក្ុបង្ខ
ា
គ ប់ អក្
ន ដព្ទ

ួច្ជ្រទៃយរបស់ជនឯទណាេះបាន ក្នុងក្ខ

េះម្ក្។ បណា
ត ្ិក្ុអន
ា ក្បង្ខគប់ និ ង្ិ ក្ុអន
ា ក្

បង្ខគប់ ម្ិនមានអនតរាយក្នុងច្ទ ា េះ

្ិ ក្ុអន
ា ក្បង្ខគប់

ពដ

់ ្ិ ក្ុបង្ខ
ា
គ ប់អក្
ន ដព្ទថា

្ិ ក្ុឈ្រខាងក្ន
ា
ុងគយ និ ងឱក្ខសក្ាំណ្ត់ ទ

ថា ក្នុងក្ខ

េះ

ួច្ជ្រទៃយរបស់អនក្ដព្ទ ទោយព្ដ

ទ្មេះថា អាណ្តតិក្ៈ បានដ

ទលាក្ច្ូ រទៅ
ក្ខរពដ

តបាិក្បញ្ចក្ៈទាំង៥យា៉ា ងទ

ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្

ួច្ជ្រទៃយទ

ក្នុងខ្ណ្ៈបង្ខគប់ទ

េះម្ក្

េះឯង។

ច្ាំ ពណ្ក្្ិក្ុទនេះ
ា
ោក្់ច្ុេះវតបាុទាំងឡាយ មានពសបក្ទជើ ងាទដើម្ ពដ
បានៃិតនូវទជ្របងមានតាំ ព្

១បាទ

ួច្

ទៅក្នុងឆ្នាំងទជ្របងរបស់ជនដព្ទ

បឺត
ជ្រតូវ

អាបតតិបារាជិក្ ជ្រតឹម្ពតសុ តអាំ ៃីព្ដប៉ាុ ទណាណេះ។ ច្ាំ ពណ្ក្្ុរនិទក្ាប គបបីជ្រាប
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តព្វា ។
។
ព្ា

?

ព្ា
។

តព្វា ។

ព្ា
,
តព្វា។
។

ស្មឹ
។

តព្ា
។

ស្មឹ

។
។
,

,
ព្ា

។
?
។

ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ទោយអាំ ណាច្ក្ខរបនាាំយក្សួន និងជ្រទៃយពដ
ឲ្យជ្រទៃយពដ

ទគឲ្យារបស់ខ្ី ច ក្៏ ន័យទ

ទនេះ ទ្មេះថា សា
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ទគទសញើទុក្។ ្ិក្ុសូ
ា ម្បីម្ិន

េះឯង។ ពាក្យពដ

អ្ិបាយម្ក្

តបាិក្បញ្ចក្ៈ។

សួរថា បុៃេបបទយាគបញ្ចក្ៈ មានប៉ាុ ម ន? ទ្ាើយថា បុ ៃប
េ បទយាគបញ្ចក្ៈមាន៥ គឺ ជ្របក្បក្នុងខាងទដើម្១ ជ្របក្បជ្រៃម្ាន១ ក្ខរបបួ
១ ក្ខរក្ាំណ្ត់ ាន១ក្ខរទ្េើនិម្ិត១
ត ។ បណា
ត បញ្ចក្ៈទាំង៥ទ
បណ្ិ ឌ តគបបីជ្រាបទោយអាំណាច្ក្ខរបង្ខគប់ ទ
ជ្រាបទោយអាំ ណាច្ក្ខរឲ្យឃាតចាក្ទី
ទដើម្ ទ
ពដ

បានម្ក្។ ក្ខ
ទ

ស

ួច្

េះ បុៃប
េ បទយាគ

បបទយាគ

គបបី

និងអាំ ណាច្ក្ខរបងាិតបទង្ខគ

ា

ទ្មេះថា សាំវ ិធ្លវោរ គឺ ក្ខរ

ើយក្ខន់ យក្ពស្សាទដើ ម្។ ពដ

រួម្គាំនិតានថា ទយើងនឹ ង

េះ។

ទៅ

ួច្ជ្រទៃយទ្មេះឯទណាេះ ទ

ើយ

ួច្យក្

ទបើ្ិក្ុទៅរួ
ា
ម្គាំ និតានយា៉ា ងទនេះ ្ិក្ុសូ
ា ម្បីពត១រូប ទ្េើជ្រទៃយ

េះឲ្យឃាតចាក្ទី អវោររពម្ងមានដ

់្ិក្ុទាំ
ា ងអស់។ ពដ

ទ្មេះថា

សទងកតក្ម្ម គឺ ក្ខរទ្េើក្ខរច្ាំណាាំ។ ថាទបើ ្ិក្ុអន
ា ក្បង្ខគប់ ក្ាំ ណ្ត់បណា
ត ក្ខ
មានបុ ទរ្តតាទដើ ម្ ក្ខ
ទ្មេះទនេះ ក្នុងក្ខ

ណាម្ួ យ ទ

ឯទណាេះ ្ិក្ុទា

ើយទពា

េះ

ថា ទលាក្ច្ូរ

ួច្ជ្រទៃយទ

េះបានម្ក្ ក្នុងក្ខ

ម្ិ នទជ្រក្ខយម្ិនម្ុ នក្ខរក្ាំណ្ត់ ។ ្ិក្ុអន
ា ក្ទ្េើសញ្ញាក្ាំណ្ត់ ទៃ
ក្នុងខ្ណ្ៈទ្េើសញ្ញាក្ាំ ណ្ត់ទៃ

ទ

ទក្ើតក្ខរដឹង។ ក្៏ឯទបើ ្ិក្ុទពា
ា

ថា ទលាក្

បានដ

់ ក្ខរទ្េើនិម្ិតតទជ្រគឿងសាំា

ម្ក្ ក្នុងក្ខ

េះឯង។

ពដ

ួច្ជ្រទៃយ

ទ្មេះថា

ាអវោរ
និម្ិតក្
ត ម្ម

់ មានប៉ាជ្របិច្ព្នក្ាទដើម្ ទដើ ម្បីឲ្យ

ម្ិនទជ្រក្ខយម្ិ នម្ុ ន និម្ិតពត ដ

អនក្ទ្េើនិម្ិតត ាអវោរ ក្នុងខ្ណ្ៈទ្េើនិម្ិតទត

ួច្ជ្រទៃយណា បានជ្រទៃយទ

េះ

បានទ្េើទុក្យា៉ា ងទនេះ។ ្ិក្ុា
េះឯង ពាក្យអ្ិបាយម្ក្

ទនេះ ាបុៃប
េ បទយាគបញ្ចក្ៈ។

សួរថា ទេយយវោរបញ្ចក្ៈ មានប៉ាុ ម ន? ទ្ាើយថា ទេយយវោរបញ្ចក្ៈមាន៥ គឺ

ួច្ទោយភាៃាទចារ១

ួច្តាម្ក្ខរក្ាំ ណ្ត់ ទុក្១

ួច្ទោយក្ខរសងកត់សងកិន១

ួច្ទោយក្ិរ ិយាបិ ទបាាំង១

ួច្ទោយក្ខរ
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។
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។
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ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ផ្ទាស់បូរសា
ត
ា ក្១។ បណា
ត ទេយយវោរទាំង៥ទ
ក្ខត់ជញ្ញ
ា ាំងាទដើ ម្ ក្ខ
ទោយរង្ខេស់រង្ខេ
ក្ខ

ពដ

្ិក្ុទា

ទគម្ិនទ

ើញ
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េះ ្ិក្ុណាទ្េ
ា
ើក្ម្ម មានក្ខរ

ួច្យក្ទៅក្តី បទញ្ញ
ឆ តក្ខន់ យក្

់ ឬជញ្ាីងទក្ខង គោបណ្ៈ បនាាំពក្ាងក្ខាយាទដើម្ក្តី
េះ ក្ខន់យក្យា៉ា ងទនេះ អវោរ គបបីជ្រាបថា ទេយយវ-

ោរ។ ្ិក្ុណាម្ួ
ា
យ គជ្រមាម្ក្ាំ ព

ងក្ខន់ យក្ជ្រទៃយសម្បតតិរបស់ជនដព្ទ

ទោយក្ខរដទណ្ើ ត ម្យក្ទោយក្ាំ លាាំងក្ខយ
ាទដើ ម្ ឬក្ខន់ យក្ទ

ើសាងៃ

ី ពដ

ដូច្ៃួ ក្ទចារសមាាប់ អក្
ន ស្សុក្

បានដ

់ខ្ួន
ា ដូច្ឥសេរជនមាន

អាមាតយរបស់ជ្រៃេះរាាាទដើ ម្ អវោររបស់្ិក្ុា ក្ខ
គបបីជ្រាបថា បសយាាវោរ។ ច្ាំពណ្ក្ក្ខរក្ាំ ណ្ត់ទ
ថា បរ ិក្បាវោរ។ បរ ិក្បាវោរទ
និ ងឱក្ខស។ បណា
ត បរ ិក្បាវោរ២ទ

ក្ខន់ យក្យា៉ា ងទនេះ

ើយក្ខន់ យក្ ទ្មេះ-

េះ មាន២យា៉ា ង ទោយអាំ ណាច្្ណ្ឌ
េះ ក្ខរក្ាំ ណ្ត់្ណ្ឌទនេះ គឺ្ិក្ុមាន
ា

ទសច្ក្តីជ្រតូវក្ខរទោយសាំៃត់ សាដក្ ទទើ បច្ូ

ទៅខាងក្នុងបនទប់ ក្ាំ ណ្ត់

ក្នុងច្ិ តតថា ទបើនឹងាសាំៃត់ សាដក្ ទយើងនឹ ងក្ខន់យក្ ទបើនឹងាអាំ ទបាេះ
ទយើងនឹងម្ិ នក្ខន់ យក្ ទ

ើយក្ខន់ យក្ក្ខរុងក្នុងទី ងងឹត ទបើក្ុងក្ខរុ
ន
ងទ

មានសាំៃត់ សាដក្ ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្ ក្នុងខ្ណ្ៈទ
ទបើ មានអាំ ទបាេះទៅរក្ាបានម្ិ នទន់ ាអេី។ ្ិ ក្ុា
ទច្ញដឹងថា អាំ ទបាេះទ
ដឹ ងថាអាំ ទបាេះទ
ទ

ើយ ទទើប

ើក្ទ

ើងទ

េះ

េះឯង។

ាំទច្ញទៅខាងទជ្រៅស្សាយ

ាំម្ក្ទុក្វ ិញ ទៅរក្ាបានដូ ច្ាន។ សូម្បី

ើយ ទដើ រទៅទោយគិ តថា បានវតបាុណា ក្៏ ជ្រតូវក្ខន់ យក្វតបាុ

េះ គបបីៃិន័យតាម្វារៈជាំ ោនទជើង។ ទបើ ោក្់ ទុក្ទ

ក្ខន់ យក្ម្តងទទៀត ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្ ក្នុងខ្ណ្ៈពដ

ើពសនដី ទ
ទ

ើក្ទ

ើយទទើ ប
ើងទ

េះ

ឯង។ ទបើ ៃួក្មាចស់របស់ទដញតាម្ពស្សក្ថា ទចារ! ទចារ! ទទើបទបាេះទចា
ទ

ើយទគច្ទៅ ទៅរក្ា។ ៃួ ក្មាចស់ទ

ើញទ

ើយ ក្ខន់ យក្ ទៅរក្ាបាន

ដូ ច្ាន។ ទបើជនណាដព្ទក្ខន់ យក្ ា្ណ្ឌទទយយ ។ ទបើ ៃួក្មាចស់ជ្រត
ទៅទ

ើយ ្ិក្ុទា

ប់

ើញទោយខ្ាួនឯង សូម្បីក្ខន់ យក្ទោយគិ តថា ជ្រទៃយទនេះ

ទយើងបានក្ខន់ យក្ក្ខ

ម្ុន ឥ

ូវទនេះ ារបស់ទយើង ទោយសាំា

់ថា
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ា្ណ្ឌទទយយ។ ក្ខរក្ាំ ណ្ត់ ណា ក្នុង្ណ្ឌទ

េះ ពដ

ជ្របជ្រៃឹ តទត ៅទោយន័ យាទដើ ម្ថា ទបើ នឹងាសាំៃត់សាដក្ ទយើងនឹងក្ខន់
យក្ក្ខរក្ាំណ្ត់ទនេះ ទ្មេះថា ្ណ្ឌបរ ិក្បប។
ច្ាំ ពណ្ក្ខាងឱក្ខសបរ ិក្បប គបបីជ្រាបយា៉ា ងទនេះ ្ិក្ុៃួ
ា ក្ខ្ាេះ ច្ូ

ទៅក្ខន់ ទីមានបរ ិទវណ្បុគគ

ដព្ទាទដើម្ បានទ

ើញជ្រទៃយខ្ាេះ ាទី តាាំង

ព្នទសច្ក្តីទលា្ ទទើបបានទ្េើទសច្ក្តីក្ាំណ្ត់ ទោយអាំ ណាច្សាបានទី មាន
ទេរបនទប់ រទបៀងខាងទជ្រក្ខយជ្របាសាទ ទខាាងទេរ គ
ៃួ ក្មាចស់របស់នឹងទ
ទដើម្បីជ្រតូវក្ខរទម្ើ
ួច្យក្។

្ិក្ុទា

ើញទយើងក្នុងច្ទ ា េះទ

ទ

ឯង។
ទ

ើយទ

េះ ក្ខន់ យក្ជ្រទៃយទ
ក្ខរក្ាំ ណ្ត់ណា

េះ ទយើងទ្េើដូច្ាយក្ទដើ រទៅ
ើញទទ ទយើងនឹង

េះទៅ ជ្រតឹ ម្ពតក្នាង

ពដ

ួសពដន

ជ្របជ្រៃឹតតទៅទោយន័ យពដ

េះឯង ក្ខរក្ាំ ណ្ត់ទនេះ ទ្មេះថា ឱក្ខសបរ ិក្បប ដូទច្នេះ

អវោររបស់្ិក្ុា

ក្ខ

ក្ាំ ណ្ត់ ក្ខន់ យក្ទោយអាំ ណាច្បរ ិក្បប២

េះ គបបីជ្រាបថា បរ ិក្បាវោរ យា៉ា ងទនេះ។
ច្ាំ ពណ្ក្ក្ខរបិ ទបាាំង ទ

បដិច្ឆ ន វោរទ
អ

ើញាទដើម្ថា ទបើ

នឹងឲ្យ(វ ិញ) ទបើៃួក្មាចស់របស់ម្ិនទ

ក្ាំ ណ្ត់ ាអវោរ។
ទពា

់ទ

ង្ខករ

ើយ

ួច្យក្ ទ្មេះថា បដិច្ឆ ន វោរ។

េះ គបបីជ្រាបយា៉ា ងទនេះ៖ ្ិក្ុណាពដ
ា

មានច្ិ ទញ្ចៀនមានតបូងាទដើម្

ពដ

បានទ

បុ គគ

ើញទជ្រគឿង

ដព្ទទោេះទុ ក្ក្នុង

រម្ណ្ីយោាន មានឧទយនាទដើ ម្ ទទើ បយក្អាច្ម្៍ដី ឬសាឹក្ទឈ្ើ បាាំងទុ ក្
ទោយគិ តថា ខាងទជ្រក្ខយទយើងនឹ ងក្ខន់ យក្ ជ្រតឹម្ពតប៉ាុទណាណេះ ក្ខរទ
ទ

ើង រពម្ងម្ិនមានដ

់្ិក្ុទា

េះ ទជ្រពាេះទ

ពតក្នុងក្ខ

ណា ៃួក្មាចស់ពសេងរក្ម្ិនទ

នឹ ងដឹ ង ទ

ើយក្៏ ទៅទាំងពដ

ទ

ទបើ្ិក្ុទា

ពដ

េះ ក្ខ
ទ

ើក្ទ

ើ ង។

េះ ទ
ក្ខ

តុ ទ

េះទទើបម្ិ នទន់ ាអវោរ

ើញ គិ តថា ព្េៃពសេក្ៃួក្ទយើង

ទៅមានទសច្ក្តីអា
ើក្ទ

ើក្

ើងនូ វជ្រទៃយទ

្ិ ក្ុក្ខន់
ា
យក្ក្នុងក្ខ

័យទ

េះឯង ក្នុងក្ខ

េះ អវោរមានក្នុងខ្ណ្ៈ
ពដ

បិទបាាំងទុក្ទ

ើយ
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ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ទ

េះឯងទោយសាំា

សញ្ញាថា ឥ
ជ្រទៃយទនេះទ

់ថា

ជ្រទៃយទនេះារបស់ទយើង

ូវទនេះ មាចស់ទាំងឡាយទៅទ

ើយ ក្៏ ា្ណ្ឌទទយយ។ ក្ខ

ក្នុងព្េៃទី២ ពសេងរក្ក្៏ម្ិនទ
ពដ

ទលាក្ក្ខន់ យក្ទ

ខ្ណ្ៈោក្់ ្ុរៈ
ទជ្រពាេះទ
ទ
ពដ

ឬទោយបងេុក្ូ

ើយ ៃួក្ទគបាន

ម្នុ សេៃួក្ទ

េះបង់ទចា

េះសូម្បីម្ក្ទ

ើញ ទទើ បទ្េើក្ខរោក្់្ុរៈជ្រត

ើយ

មាចស់ជ្រទៃយដឹងក្នុងទៃ
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ើយ

ប់ទៅ ជ្រទៃយ

ក្៏ ា្ណ្ឌទទយយដូច្ាន។

្ិក្ុក្ខ
ា

ពដ

ទជ្រក្ខយ ទគម្ក្ទម្ទរ ក្៏ម្ិនឲ្យ អវោរមានក្នុង

របស់មាចស់ជ្រទៃយ។

តុថា ៃួ ក្មាចស់ម្ិនទ

សួរថា

ទជ្រពាេះទ

តុ អី េ?

ទ្ាើយថា

ើញជ្រទៃយទោយទសច្ក្តីៃយយាម្របស់្ិក្ុា

េះ។ ម្យ៉ា ងទទៀត ្ិ ក្ុណា
ា
ម្ិនបានបិទបាាំងជ្រទៃយមានសភាៃដូ ទចានេះ
តាាំងទៅក្នុងទីដ៏សម្គួ រ ពតមានទេយយច្ិ តត យក្ទជើងាន់ ឲ្យ

ក្នុង្ក្់ក្ី ត

ក្នុងដី ខ្ាច្់ ក្ី ត

ជ្រតឹ ម្ពតជ្រទៃយពដ

ទលាក្ឲ្យច្ូ

ិច្ច្ូ

ទៅទ

ើយ

ប៉ាុ ទណាណេះ ក្៏ាអវោរ។

ច្ាំ ពណ្ក្ខាងក្ខរផ្ទាស់បូរសា
ត
ា ក្

សូម្បីក្ុសាវោរទ

ួច្យក្ទៅ ទ្មេះថា ក្ុសាវោរ។

េះ គបបីជ្រាបយា៉ា ងទនេះ៖ ្ិ ក្ុណា
ា
ក្ខ

្ិ ក្ុទាំ
ា ងឡាយ

ក្ាំ ៃុងចាត់ពច្ងោក្់ សាាក្ណាម្ួ យ ទ្េើៃីទដើ ម្ឫសេី ឬទ្េើៃីសឹក្
ា ទតានតពដ
បានទ្េើទជ្រគឿងច្ាំ ណាាំរច្
ួ ទ

ើយពច្ក្ច្ី វរ

ជ្របាថាននឹង

ួច្ច្ាំ ពណ្ក្របស់្ិក្ុា

ដព្ទ មានតព្ម្ាតិច្ាង ឬមានតព្ម្ាទជ្រច្ើនាង ឬទសមើានទោយតព្ម្ា ពដ
តាាំងទៅជិតច្ាំ ពណ្ក្របស់ខ្ួន
ា
ច្ាំ ពណ្ក្របស់ខ្ួនទៅ
ា

ទទើបទ

ើក្ទ

ើងនូ វសាាក្

ពដ

ោក្់ក្ុង
ន

ទដើម្បីជ្រតូវក្ខរោក្់ក្ុងច្ាំ
ន
ពណ្ក្របស់្ិក្ុដព្ទ
ា

ទៅ

រក្ាបាន។ ទលាក្ោក្់ សាាក្ទៅក្នុងច្ាំ ពណ្ក្របស់្ិក្ុដព្ទ
ា
ក្៏ ទៅរក្ាបាន
ដូ ច្ាន។ ពតក្ខ

ណាសាាក្ទ

្ិ ក្ុដព្ទទ
ា

អាំៃីច្ាំពណ្ក្របស់្ិក្ុដព្ទបនត
ា
ិ ច្បនតួច្

អវោរ
ទ

ើង

ើង

េះ ោក្់ ទៅទ

រពម្ងមានក្នុងខ្ណ្ៈជ្រតឹម្ពតទ

អាំៃីច្ាំពណ្ក្របស់្ិក្ុដព្ទម្ុ
ា
ន

ច្ាំ ពណ្ក្របស់ខ្ួន
ា ក្នុងខ្ណ្ៈទ

ើក្ទ

ើក្ទ

ើយ ទលាក្ទ
ើង។

ើក្សាាក្របស់

ក្នុងក្ខ

ទបើ ទលាក្ទ

ទ

េះ

ើក្សាាក្

ទជ្រពាេះជ្របាថាននឹ ងោក្់ ច្ុេះ ទៅក្នុង

ើង ទៅរក្ាបាន។ ក្នុងខ្ណ្ៈោក្់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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។

ព្វា

20

។
។
?

20

។

សមនតប្បាសាទ្ិកា មហាវគគថា មប្គឿងចង (គុក្ោន៩យ៉ាង) គឺ អ្នទុពនធនៈ មប្គឿងចងគឺម្ាុះ, សងខលិ

ក្ៈ ប្ចវា៉ាក្់ , រជជុ មខស, គ្នម ប្សុក្, និគម និគម, នគរ ប្ក្ង
ិ គុតតិ ឲ្យរាជប្បុរសតាមមមើល, ជនប្បទ្ៈ
ុ , ប្បុរស
ជនប្បទ្, ទ្ីប្បពនធនៈ មប្គឿងចងគឺទ្វីប្ប។

ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ច្ុ េះ ក្៏ ទៅរក្ាបាន។ ម្យ៉ា ងទទៀត ទលាក្ទ
ច្ាំ ពណ្ក្របស់ខ្ួន
ា ក្នុងខ្ណ្ៈពដ
ក្ខ

ទ

ើក្សាាក្ទ

េះទ

ើងទ

ទ

ើក្ទ

ើយ
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ើក្សាាក្របស់ខ្ួនទ
ា

ើ ងទ

ើង អាំ ៃី

េះឯង ទៅរក្ាបានពដរ។

ោក្់ច្ុេះទៅក្នុងច្ាំ ពណ្ក្របស់្ិក្ុដព្ទ
ា

ជ្រតឹម្ពតសុតៃីព្ដ ក្៏ ាអវោរ។ ពាក្យអ្ិ បាយម្ក្ទនេះ ទ្មេះក្ុ សាវោរ
ទសច្ក្តីព្នពាក្យពដ
គបបី

ជ្រៃេះដ៏មានជ្រៃេះភាគជ្រទង់ ជ្រតាស់ថា គបបីក្ខន់ យក្ គឺ

ាំទៅ ទោយអាំណាច្អវោរ២៥ អវោរណាម្ួយ ខ្ញាំុជ្របក្ខសទ

ើយ

ទោយជ្របក្ខរដូ ទច្នេះ។

បទថា មានសភាៃយា៉ា ងណា គឺជ្របាក្ដពបបណា។ បទថា ទជ្រពាេះ
អទិ ន ទន គឺ ក្ខន់ យក្របស់អនក្ដព្ទពដ

ទគម្ិនបានឲ្យ។ ពាក្យថា ទសតច្

ទាំងឡាយទនេះ ជ្រៃេះតថាគតជ្រតាស់សាំទៅយក្ពតទសតច្ៃិម្ិ សា
ព
រប៉ាុ ទណាណេះ។
ក្៏ ឯទសតច្ទាំងឡាយដព្ទ ទ្េើយា៉ាងទ

េះក្តី ម្ិ នទ្េើយា៉ាងទ

េះក្តី ទសតច្ទាំង

ទ

េះ ម្ិ នាជ្របមាណ្។ បទថា គបបីសមាាប់ក្ី ត ទសច្ក្តីថា គបបីវាយទោយ

ប

រណ្វតបាុ មានព្ដាទដើម្ក្តី គបបីក្ខត់ ទោយសស្ត្សាតក្តី។ បទថា គបបី

ឃ
ុាំ ង
ាំ ក្តី ទសច្ក្តីថា គបបី

ុាំឃាំងទោយច្ាំ ណ្ង មានច្ាំ ណ្ង គឺ ពខ្េា

ទដើម្ក្តី។ បទថា គបបីបាំបរបង់ក្ី ត ទសច្ក្តីថា គបបី

ាំទច្ញក្តី។ គបបីទជរ

ជ្របទទច្ទោយពាក្យទនេះថា អនក្ឯងាទចារ អនក្ឯងាពា
បុ គគ

វទងេង អនក្ឯងាបុគគ

អនក្ឯងា

្កួត។ ក្៏ ជ្រៃេះរាាទាំងឡាយ ទ្េើយា៉ាងទនេះ

ទជ្រពាេះក្ខន់ យក្របស់ទគ ម្ិនបានឲ្យ ជ្របាក្ដពបបណា គឺជ្រទៃយមានច្ាំ នួន
ម្ួ យបាទក្តី ជ្រទៃយមានច្ាំនួនគួ រដ
ក្ខន់យក្ជ្រទៃយពដ
ក្ខ
ពដ

ួច្ជ្រទៃយ ពដ

់ម្ួយបាទក្តី។ ពាក្យថា ្ិក្ក្ខ
ុា

ពដ

ទគម្ិនបានឲ្យ មានសភាៃយា៉ា ងទនេះ ទសច្ក្តីថា ្ិ ក្ុា
ទគម្ិនបានឲ្យណាម្ួ យ មានជី វ ិតក្តី ឥតមានជី វ ិតក្តី

តាាំងទៅក្នុងបណា
ត ទីទាំងឡាយ មានពសនដី ាទដើ ម្ ទី ណាម្ួ យ មាន

ច្ាំ នួនតព្ម្ាម្ួយបាទ ឬគួ រដ

់តព្ម្ាម្ួយបាទ ព្នក្ោបណ្ៈចាស់ ជ្របាក្ដ

ដូ ទចានេះ ទោយបណា
ត អវោរ មានជ្របក្ខរពដ
ម្ួ យ ទ្មេះថា ាបារាជិ ក្។ ចាាំបាច្់ទពា

ទពា

ទ

ើយ អវោរណា

ទៅេេី ក្នុងជ្រទៃយមានតព្ម្ាទជ្រច្ើន

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

168

,

។
ស្មឹ
,

,

ព្ា

។
។

,
,
។

ស្ស

,

,
។

តព្វា
,

,

ព្ា

។

,

,

,

-

,

។

។
,

,

,

,
។

,

,

,

,

,

,

,

។
។

,

ពណ៌នាទុតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ាងទ

168

េះ ដូ ទច្នេះឯង។

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រៃេះមានជ្រៃេះភាគជ្រទង់បញ្ា តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ េះ ជ្របារៃធ

្និ យទតបារៈ

ទជ្រពាេះទរឿងរា៉ា វយក្ទឈ្ើ របស់ជ្រៃេះរាាពដ

ម្ិ នបានជ្របទគន។

អនុបបញ្ាតិ តក្ុងសិ
ន
ក្ខាបទទនេះ គឺអាំៃីស្សុក្ក្តី ព្ជ្រៃក្តី, សិក្ខាបទទនេះាសាធ្លរ-

ណ្បបញ្ាតិ ត សាណ្តតិក្ៈ។ អាបតតិទុក្ដ
ក មានក្នុងបុ ៃប
េ ទយាគ មានក្ខរទដើ រ
ទៅទដើម្បី

ួច្ាទដើ ម្។ អាបតតិទុក្ដ
ក មានទជ្រពាេះក្ខរចាប់ ពា

បារាជិក្ឲ្យក្ទជ្រម្ើ ក្

ជ្រតូវអាបតតិេុ

ច្
ា ័យ
ច ។

្ិ ក្ុក្ខ
ា

់ ។ ទ្េើវតបាុ

ក្ខន់ យក្ជ្រទៃយម្ួ យ

មាសក្ៈក្តី តិ ច្ាងម្ួ យមាសក្ៈក្តី ជ្រតូវអាបតតិទុក្ដ
ក ។ ្ិ ក្ុក្ខ
ា

ក្ខន់ យក្

ជ្រទៃយទជ្រច្ើនាងម្ួ យមាសក្ៈក្តី តិ ច្ាង៥មាសក្ៈក្តី ជ្រតូវអាបតតិេុ

ច្
ា ័យ
ច ,

ជ្រទៃយច្ាំនួន៥មាសក្ៈក្តី ទជ្រច្ើ នាង៥មាសក្ៈក្តី ជ្រតូវអាបតតិបារាជិក្។ គបបី
ជ្រាបទសច្ក្តីវ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងមាសក្ៈសូម្បីទាំងអស់ ទោយអាំ ណាច្ក្ខ
យក្សង

ទោយអាំណាច្ជ្របទទសក្ខន់ យក្សង

ទថាក្ និ ងទ
ទដើម្សង។
សនិទសា
ធ ន
ួងព

ើងព្េា ទោយក្ខរពជ្របជ្របួ
្ិក្ុក្ខន់
ា
យក្ទោយសាំា

ទោយសាំា
(អម្ា

ព្នភាជនៈទជ្រពាេះក្ខរទជ្របើ ជ្របាស់ា
់ថាារបស់ខ្ួន
ា

់ថា

ៃួក្សតេតិរចាឆន

ារបស់បងេុក្ូ

ក្ខន់ យក្ទោយ

ទនេះ) ម្ិ នជ្រតូវអាបតតិទ

ងរក្ា១ សាំា

ម្ក្ទោយអាំណាច្អវោរ មានជ្របក្ខរពដ

ង ក្ខន់ យក្
វ ិបតតិ។

អនក្ដព្ទាម្នុ សេាតិ

អនក្ដព្ទ

ើសៃី ៥មាសក្ៈ១

ៃួក្ទជ្របត

្ិក្ុទដើ
ា ម្បញ្ាតិ ត

ើយ។ សិក្ខាបទទនេះ ាសី

់ថា ាជ្រទៃយពដ

មានតព្ម្ា៥មាសក្ៈ ឬទ

ួ ងព

្ិ ក្ុ្ក
ា ួត

សិក្ខាបទទនេះ មានអងគ៥គឺ ជ្រទៃយពដ
ព

ទោយអាំ ណាច្តព្ម្ាច្ុេះ

នឹ ងាន ក្ខន់ យក្ារបស់ខ្ី ា
ច ន ក្ខន់ យក្របស់ពដ

ងរក្ា ក្ខន់ យក្របស់ពដ

ក្ខន់

ួងព

ងរក្ា១ បរ ិក្ខារ

ច្ិតគ
ត ិ តនឹ ង
ទពា

ទ

ួង

ួច្១

ួច្បាន

ើយ១។សិក្ខាបទទនេះ

ទ្មេះ អទិ ន ទនសម្ុ ោាន ក្ិ រ ិយា សញ្ញាវ ិទមាក្ា សច្ិ តក្
ត ៈ ទលាក្វជាៈ
ក្ខយក្ម្ម វច្ីក្ម្ម អក្ុ ស

ច្ិ តត មានទវទ

៣ ដូ ទចានេះឯង។

ពណ៌នាទុ តយ
ិ បារាជិកសក្ខ
ិ ា បទ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៣.

ស្តញ្ច តតោា

ទ្ធឹ

។

ទ្ធឹ

។
។
21

។
តព្វា,

តព្វា,

តព្វា,

តព្វា។
,

,

។

។

។

។
។

21

វិនយតថមញ្ជូសាដីកាថា ចាប្ប់ ម្តម
ើ តាាំងពី ក្លលរូប្បមក្ើតមួយអ្មនលើមោយប្បដិសនធិវឆ
ិ ា ណ្។

ម្មុះថា ក្លលរូប្ប គឺរប្ប
ូ រប្បស់ ស្តសតី និងប្បុរសោន៣០គត់ មោយអ្ាំណាចទនកាយទ្សក្រូប្ប
វតថុទ្សក្រូប្ប ភាវទ្សក្រូប្បរប្បស់ មនុសសោនមភទ្ពី រ ោន២០មោយអ្ាំណាចកាយវតថុទ្សក្រូប្ប

ពណ៌នាតតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ
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៣. ពណ៌នាតតិយបារាជិកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ៣ ដូច្តទៅ៖

ប្ទថា ក្ក្ែង គឺ តាំងច្ិតគ
ត ិ តជ្ររមនឹ ងវធក្ទច្តនា គឺទសច្ក្តីជ្រាថាន
ទដើមបីសម្លែប្់ គឺ នឹក្គិត ានដល់ ក្ាំណត់ ទោយវធក្ទច្តនាថា អញនឹ ង
សម្លែប្់ ប្ុគគលទនាោះ ជ្ររមទាំងសាំគាល់ថា សតវរិត។ ប្ទថា រាងក្ខយនន
មនុសស គឺ សរ ីរៈរប្ស់ជនាមនុ សសាតិ ក្ាំរុងរស់ទៅចាប្់ ទ្តើម រីក្លលរូប្មក្។

រី រប្ទថា

ផ្តតច្់ប្ង់ចាក្ជីវ ិត

ទសច្ក្តីថា

គប្បីផ្តតច្់ ចាក្ជី វ ិត

ទោយក្ខរក្ាំ ទៅ និងជ្រច្ាច្់ ឬទោយក្ខរោក្់ ថានាំ សូមបីក្ុងក្ខលក្ដលទៅ
ន
ាក្លលរូប្ ឬទោយទសច្ក្តីរាយាម ក្ដលសមគួរដល់រប្
ូ ទនាោះ សូមបី
ប្នាាប្់រីក្លលរូប្ទនាោះទៅ។ ក្៏ ទដើ មបីជ្រប្ក្ខសទសច្ក្តីទនោះ អនក្សិក្ាគួរ
ជ្រាប្ាណៈ

គួ រជ្រាប្ាណាតិ ាត

គួ រជ្រាប្ាណាតិ ាតី

គួ រជ្រាប្

ជ្រប្ទយាគននាណាតិ ាត។
ប្ណា
ត ាណៈ ាទដើមទនាោះ ាណៈ ទោយទោហារ ានដល់សតវ

ទោយប្រមតថ ានដល់ ជី វ ិតិ ន្ទនាីយ៍។ ប្ុ គគលឲ្យជ្រប្ទយាគក្ដលច្ូ លទៅក្ខត់
នូ វជី វ ិតិន្ទនាីយ៍តាំងទ

ើងទោយទច្តនាណា ទច្តនាទនាោះទ្មោះថា ាណា-

តិាត។ ាណាតិាតី គឺប្ុគគលអនក្ជ្ររមទជ្ររៀងទោយទច្តនា ក្ដលទោល
ទ

ើយ។ ក្ដលទ្មោះថា ជ្រប្ទយាគននាណាតិាត ានដល់ ជ្រប្ទយាគនន

ាណាតិ ាត៦យា៉ា ង គឺជ្រប្ទយាគផ្តាល់នដខ្ែួន១ ទផ្តែង១ ទជ្រប្ើទគ១ ជ្រប្ចាាំក្ខរ
១ សទជ្រមច្ទោយវ ិាា១ សទជ្រមច្ទោយឬទធិ១។

ប្ណា
ត ប្ទយាគទាំងទនាោះ ក្ខរជ្រប្ហារទោយក្ខយ ឬទោយវតថុាប្់

ក្ខយរប្ស់ប្ុគគល អនក្សម្លែប្់ ទោយខ្ែួនឯង ទ្មោះថា សា

តថិក្ប្ទយាគ,

ក្ខរជ្រគក្វង ទជ្រគឿងជ្រប្ហារ ម្លនក្ូនសរ លាំក្រងយនត ដុាំ ថ្មាទដើមទៅទោយ
ក្ខយ ឬទោយវតថុាប្់ ទោយក្ខយរប្ស់ប្ុគគល អនក្ប្ាំ ណងនឹងសម្លែប្់ នូវ
ប្ុ គគលក្ដលឈរទៅឆ្ងាយ ទ្មោះថា និសសគគិយប្ទយាគ។ ក្នុងសា

តថិក្

និ ងនិ សសគគិយ ទាំង២ទនាោះ ប្ទយាគនី មួយៗ ម្លន២យា៉ា ង ទោយជ្រប្ទេទ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ព្ា

តព្វា ។

។

ពណ៌នាតតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ច្ាំ ទោោះ

និងមិនច្ាំ ទោោះ។

ក្នុងជ្រប្ទយាគច្ាំ ទោោះ

170

និ ងមិ នច្ាំ ទោោះ២ទនោះ

ជ្រប្ទយាគក្ដលច្ាំ ទោោះ គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ដូទច្នោះ៖ េិ ក្ុសាំ
ា ទៅច្ាំ ទោោះប្ុ គគល
ណា ទ

ើយជ្រប្ហារជ្រតូវប្ុ គល
គ ទនាោះឯងសាែប្់ ាក្មមរនធ(ទជ្រគឿងច្ងគឺក្មម)។

ក្នុងជ្រប្ទយាគក្ដលមិ នច្ាំ ទោោះយា៉ា ងទនោះថា ប្ុ គគលណាមួ យច្ូ រសាែប្់ ប្ុគគល
ណាមួ យសាែប្់ ទជ្រោោះក្ខរជ្រប្ហារាប្ច្ច័យ េិ ក្ុាក្មម
ា
រនធ។ ក្នុងជ្រប្ទយាគ
សូមបីទាំង២ទនាោះ

ប្ុគគលសាែប្់ ក្ុងខ្ណៈជ្រតឹ
ន
មក្តជ្រប្ហារទ

ក្នុងទរលទជ្រក្ខយទោយទរាគទនាោះឯង

េិក្ុាក្មម
ា
រនធ

ើយ

ឬសាែប្់

ក្នុងខ្ណៈជ្រតឹ មក្ត

ជ្រប្ហារទនាោះឯង។ ក្ខរប្ង្គគប្់ ថា ទោក្ច្ូ រសម្លែប្់ប្ុគគលទ្មោះឯទណាោះ
រប្ស់េិក្ុអន
ា ក្ទជ្រប្ើ ប្ុគគលដនទ

ទ្មោះថា

អាណតតិក្។

ក្នុងអាណតតិក្-

ប្ទយាគទនាោះ អនក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្ទជ្រគឿងក្ាំ ណត់ ៦ យា៉ា ងគឺ ៖
ទ

តុ ាទជ្រគឿងក្ាំ ណត់ម្លន៦យា៉ា ងទនោះគឺ

វតថុ ក្ខល ឱក្ខស អាវុធ ឥរ ិយាប្ថ្ និងក្ិរ ិយាវ ិទសស ។

ប្ណា
ត ប្ទទាំង៦ទនាោះប្ទថា វតថុ ានដល់ ប្ុគគល។ ក្៏ េិក្ុក្ដល
ា

អាណាប្ក្េិក្ុប្ង្គ
ា
គ ប្់ ថា ទោក្ច្ូរសម្លែប្់ ប្ុគគលណា សម្លែប្់ ប្ុគគលទនាោះ
ឯង េិ ក្ុអន
ា ក្ទជ្រប្ើ ជ្រតូវអាប្តតិ។ ទប្ើ សម្លែប្់ប្ុគគលដនទ ឬថាសាំគាល់ថា ប្ុ គគល
ទនាោះ ក្តសម្លែប្់ច្ាំប្ុគគលដនទ េិក្ុអន
ា ក្ទជ្រប្ើ រច្
ួ ្ុ ត(ចាក្អាប្តតិ)។ េិក្ុប្ង្គ
ា
គ ប្់

ថា ទោក្ច្ូ រសម្លែប្់ប្ុគគលទនោះ េិ ក្ុអន
ា ក្ទជ្រប្ើ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
។ ។ ប្ទថា ក្ខល
ានដល់ ក្ខលម្លនប្ុ ទរេតតាទដើម។ ទប្ើេិក្ុក្ដលអាណាប្ក្េិ
ា
ក្ុប្ង្គ
ា
គ ប្់ ថា
ទោក្ច្ូ រសម្លែប្់ក្ុងប្ុ
ន ទរេតត ទទើ ប្សម្លែប្់ក្ុងប្ុ
ន ទរេតតទនាោះឯង េិ ក្ុអន
ា ក្ប្ង្គគប្់
ជ្រតូវអាប្តតិ។ ទប្ើ ក្ខលណា ក្ដលទោក្ប្ង្គគប្់ក្ាំណត់ថា ទោក្ច្ូ រសម្លែប្់

ក្នុងប្ុ ទរេតត ក្តសម្លែប្់ ទជ្រក្ខយ ឬមុ នក្ខលទនាោះ េិ ក្ុអន
ា ក្ទជ្រប្ើ រច្
ួ ្ុត។ គប្បី
ជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងប្ទទាំងរួ ង ទោយន័ យទនោះ។

ក្ខរជី ក្រទត
ត ចាត់ ក្ច្ងទធវើប្ក្ងែក្ ោក្់ សស្ត្សាតវុធ ម្លនោវាទដើ ម

្សាំថានាំរិសោក្់ក្ុងស្សោះាទដើ
ន
ម ក្មមម្លនសម្លែប្់ទោយរូប្យា៉ា ងទនោះាទដើ ម

រប្ស់េិក្ុអន
ា ក្ជ្រាថាន ទដើមបីសម្លែប្់ ទោយកប្ក្រណ៍ក្ដលមិ នក្ាំ ទរ ើក្ ទ្មោះ
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ថា ថាវរប្ទយាគ។ ក្៏ ជ្រប្ទេទច្ាំ ទោោះ និ ងមិនច្ាំទោោះក្នុងថាវរៈ សូមបីទនាោះ
គប្បីជ្រាប្ទោយន័ យក្ដលានទោលទ

ើយទនាោះឯង។ ក្ខររាយមនតទដើមបី

នឹ ងឲ្យទគសាែប្់ ទ្មោះថា វ ិាាមយជ្រប្ទយាគ។ ក្ខរជ្រប្ក្ប្ឫទធិ ក្ដលទក្ើ ត
អាំ រីវ ិាក្ននក្មម ទ្មោះថា ឥទធិមយជ្រប្ទយាគ ។
គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងោក្យថា

សម្លែប្់)

រាងក្ខយមនុសសទនាោះក្តី

រក្មងនាាំទៅ ទ

ក្សវងរក្ទជ្រគឿងសស្ត្សាតវុធ
ដូ ច្តទៅទនោះ៖

(ឲ្យទគ

ទជ្រគឿងជ្រប្ហារណា

តុ ទនាោះ ទជ្រគឿងជ្រប្ហារទនាោះ ទ្មោះថា នាាំទច្ញ។ សួរថា

នាាំទច្ញនូវអវី? ទ្ែើយថា នាាំទច្ញនូវជី វ ិត។ មា៉ា ងទទៀត ទជ្រគឿងជ្រប្ហារណា
ក្ដលប្ុគគលគប្បីនាាំទៅ ទ

តុ ទនាោះ ទជ្រគឿងជ្រប្ហារទនាោះ ទ្មោះថា ក្ដល

ប្ុគល
គ គប្បីនាាំទៅ។ អធិប្ាយថា ទជ្រគឿងជ្រប្ហារក្ដលប្ុ គគលចាត់ក្ច្ងទុក្។
សស្ត្សាត្ង ទជ្រគឿងជ្រប្ហារទនាោះ្ង គប្បីនាាំទច្ញទៅ ទ

តុ ទនាោះ ទ្មោះថា

សស្ត្សាតក្ដលគប្បីនាាំទច្ញ។ ប្ទថា ទនាោះ ានដល់ ក្ខយរប្ស់មនុ សស។
ប្ទថា

ក្សវងរក្

ទសច្ក្តីថា

គប្បីទធវើទោយជ្រប្ក្ខរក្ដលខ្ែួននឹងាន។

អធិប្ាយថា គប្បីចាត់ក្ច្ងទុក្។ ជ្ររោះដ៏ ម្លនជ្ររោះភាគ ជ្រទង់ សាំក្ដងថាវរប្ទយាគទោយោក្យទនាោះ។ ក្ខលនឹ ងក្ខន់ យក្ទសច្ក្តី សូមបីទោយជ្រប្ក្ខរ
ដនទ េិ ក្ុនឹ
ា ងាារាជិ ក្ក្នុងខ្ណៈជ្រតឹ មក្តសស្ត្សាតក្ដលទោក្ក្សវងរក្ាន
ទ

ើយប្៉ាុ ទណាណោះ។ ទោយរិ ត ោក្យទនោះ មិ នជ្រតឹមជ្រតូវ។ ក្តជ្ររោះកាលី

មិ នទអើ ទរើរយញ្ចនៈននប្ទទនាោះ ទដើមបីនឹងសក្មតងសស្ត្សាតក្ដលសទន្ទង្គគោះច្ូ ល
ក្នុងថាវរៈជ្រប្ទយាគ

ក្នុងប្ទថា

សស្ត្សាតវុធទនាោះ

ទទើ ប្ទោលទុក្ក្នុងប្ទ

ភាជនី យថា ោវក្តី ដូទច្នោះាទដើ ម។ រី រប្ទថា រណ៌នាគុណននទសច្ក្តី
សាែប្់ក្ី ត ទសច្ក្តីថា ជ្រប្ក្ខសគុ ណននទសច្ក្តីសាែប្់ទោយោចា ឬទោយ
សរទសរក្នុងសែឹក្ ម្លនសែឹក្ទតនតាទដើ ម ទោយន័ យាទដើ មថា ប្ុ គគលណា
សាែប្់ ទៅយា៉ា ងទនោះ ប្ុ គគលទនាោះនឹ ងានជ្រទរយឬ។ ក្នុងអទិ នានទន េិក្ុរួា ច្
្ុ ត(រី អាប្តតិ)

ទោយប្រ ិយាយក្ថា

ទជ្រោោះជ្ររោះដ៏ម្លនជ្ររោះភាគជ្រតស់ថា

គប្បីក្ខន់ យក្ យា៉ា ងណា ក្នុងមនុ សសវ ិគគ

ៈទនោះ េិក្ុមិ
ា នរួច្(ចាក្អាប្តតិ)
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យា៉ា ងទនាោះទទ ទជ្រោោះោក្យទនាោះថា រណ៌នាគុណទសច្ក្តីសាែប្់ក្ី ។
ត មា៉ា ង
ទទៀត គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីទនោះថា ក្នុងមនុ សសវ ិគគ

ៈទនោះ េិក្ុមិ
ា នរួច្ (ចាក្

អាប្តតិ) ទោយប្រ ិយាយក្ថាក្មន ទជ្រោោះជ្ររោះរុទធដីក្ខថា រណ៌នា។ រី រប្ទ
ថា និយាយក្ណនាាំ ទដើមបីទសច្ក្តីសាែប្់ក្ី ត ទសច្ក្តីថា េិក្ុឲ្យក្ខន់
ា
យក្
កាយ ទដើមបីជ្រប្ទយាជន៍ដល់ទសច្ក្តីសាែប្់ ទោយន័ យាទដើមថា អនក្ច្ូរ

នាាំទជ្រគឿងសស្ត្សាតមក្ក្តី។ ជ្ររោះដ៏ ម្លនជ្ររោះភាគជ្រទង់ ជ្រតស់សក្មែងអាណតតិក្
ជ្រប្ទយាគទោយោក្យទនាោះ។ ោក្យថា ក្នប្ុរសដ៏ច្ាំទរ ើន ាោក្យទៅ។
ោក្យាទដើ មថា

អនក្ម្លនជ្រប្ទយាជន៍អី វ

ាោក្យសាំក្ដងទច្ញនូ វអាក្ខរ

រណ៌នា។ ប្ទថា ម្លនច្ិតគ
ត ិតដូទច្នោះ ទសច្ក្តីថា ម្លនច្ិ តដ
ត ូ ទច្នោះ ម្លន
គាំ និតដូទច្នោះ។ អធិ ប្ាយថា ម្លនក្ខរគិ តនឹងសម្លែប្់ គឺ ម្លនច្ិតតនឹងសម្លែប្់
ក្ដលទោលទ

ើយក្នុងោក្យថា អនក្សាែប្់ទៅជ្រប្ទសើរាងរស់ទៅ។ ក្៏ក្ុង
ន

ោក្យទនាោះ ប្ទថា មនៈ ទនោះ ទោលទ
ទ

ើយទដើមបីសាំក្ដងអតថននច្ិត។
ត ទជ្រោោះ

តុ ទនាោះឯង ជ្ររោះកាលីទទើ ប្ទោលោក្យាទដើមថា ធមមាតិណា ា

ច្ិ តត ធមមាតិ ទនាោះ ាមទនា។ ប្ទថា ម្លនទសច្ក្តីជ្រតិោះរ ិោះក្នងច្ិ
ត ូទច្នោះ ាន
ុ តដ

ដល់ទសច្ក្តីជ្រតិ ោះរ ិោះ គឺ វ ិតក្។ៈ។ សូមបីក្ុងោក្យទនាោះ
ន
ក្៏ជ្រតូវអនក្សិក្ានាាំ ឥតិ
ស័រាមក្។ មា៉ា ងទទៀត ោក្យថា ជ្រតិ ោះរ ិោះ ទនោះ ាទ្មោះជ្រតឹមក្តក្ខរចាត់ក្ច្ង

មិ នក្មនទ្មោះវ ិតក្។ៈក្តមា៉ា ងទទ។ ក្៏ ក្ខរចាត់ ក្ច្ងទនាោះ ដល់នូវក្ខរសទន្ទង្គគោះ
ទោយក្ខរតាំងច្ិ តត និ ងប្ាំណងក្នុងអតថទនោះ។ ទជ្រោោះទ

តុ ទនាោះ គប្បីទ

ើញ

ទសច្ក្តីក្ុងប្ទថា
ន
ម្លនទសច្ក្តីជ្រតិ ោះរ ិោះក្នុងច្ិ តដ
ត ូ ទច្នោះ យា៉ា ងទនោះថា ម្លនទសច្ក្តី
សាំគាល់ក្ុងទសច្ក្ត
ន
ីសាែប្់ ម្លនទច្តនាច្ង់ឲ្យសាែប្់ ម្លនទសច្ក្តីប្៉ាុនប្៉ា ងឲ្យ
សាែប្់ ានទោលទ

ើយក្នុងោក្យថា អនក្សាែប្់ ទៅជ្រប្ទសើរាងរស់ទៅ ក្៏

ន័ យទនោះឯង ទោក្សាំក្ដងទ

ើយ សូមបីក្ុងប្ទភាជនី
ន
យ។ ជ្ររោះម្លនជ្ររោះ-

ភាគជ្រទង់ សាំក្ដងថា ក្ដលទ្មោះថា រណ៌នាទសច្ក្តីសាែប្់ រក្មងមិនម្លន

ដល់ប្ុគគលក្ាំរុងទោលធម៌ ទវៀរចាក្ច្ិតតគិតនឹងសម្លែប្់ ាទដើ ម ទោយន័ យ
ាទដើ មថា

ក្ខររស់ទៅសូមបីក្តមួ យនថ្ា

រប្ស់ទោក្ក្ដលជ្រាររធទសច្ក្តី

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

173

,

ម្រណ

24

។
។

។
ស្មឹ
។

។
។

។
។

,
ទ្ទិ

ណិ

តបប

។

។
។

។
។
តព្វា ។

។
ស្មឹ
។
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ប្ពុះគ្នថាធមមប្បទ្ សហសសវគគ

ព្ា

ពណ៌នាតតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

173

រាយាមម្លាំមួន ជ្រប្ទសើរាង ទោយោក្យទនាោះ។ ប្ទថា ទោយអទនក្
ប្រ ិយាយ គឺ ទោយទ

តុ ម្លនជ្រប្ក្ខរទ្សងៗ ខ្ពស់និងទប្។ ោក្យាទដើ មថា

គុណននទសច្ក្តីសាែប្់ ានិគមវច្នៈក្ថ្មមតងទទៀត។ រី រប្ទថា ាារាជិក្
ទសច្ក្តីថា េិក្ុក្ខលផ្ត
ា
ត ច្់ រាងក្ខយមនុ សស សូមបីទក្ើ តទ

ើងក្នុងខ្ណៈទនាោះ

ចាក្ជី វ ិត ទោយន័ យក្ដលទោលទនាោះឯង ទ្មោះថា ាារាជិក្។
សិក្ខាប្ទទនោះ

ជ្ររោះដ៏ ម្លនជ្ររោះភាគ

ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងទវសាលី

ជ្រាររធេិក្ុទជ្រច្ើ
ា នរូប្ ទជ្រោោះទរឿងរា៉ា វផ្តតច្់ ជីវ ិតគាននិ ងគាន។ ទនោះាអនុប្បញ្ញ តិ ត
ក្នុងសិក្ខាប្ទទនាោះ គឺរណ៌នាគុ ណននទសច្ក្តីសាែប្់ក្ី។
ត សិក្ខាប្ទទនោះ ា

សាធារណប្បញ្ញ តិ ត សាណតតិក្ៈ។ េិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិទុក្។ដ ក្នុងជ្រប្ទយាគទាំង-

ឡាយ ម្លនជីក្រទត
ត ទដើ មបីសម្លែប្់ ាទដើ ម ។ រទត
ត ក្ដលជីក្មិ នច្ាំ ទោោះ
សូមបីប្ុគគលណាមួ យធាែក្់ ទៅ េិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិទុក្ដ
។ ។ ទសច្ក្តីទុក្ទា ក្ើតទ

ើង

ដល់យក្ា ទជ្រប្ត តិ រចាឆន ក្ដលម្លនរាងក្ខយដូ ច្ាមនុ សសក្តី សតវតិរចាឆន
ក្តី េិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិទុក្ដ
។ រិត។ ទសច្ក្តីទុក្ាទក្ើតដល់ជនាមនុ សសាតិ េិ ក្ុា
ជ្រតូវអាប្តតិថ្ុលច្
ែ ័យ
ច ។ អមនុ សសម្លនយក្ាាទដើ មសាែប្់ ក្៏ យា៉ាងទនាោះ។ ប្៉ាុក្នត
សតវតិរចាឆនសាែប្់ េិ ក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិាច្ិ តិ យ
ត ៈ។ មនុ សសសាែប្់ េិ ក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិ
ារាជិក្។ គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីទ្សងននអាប្តតិ ទោយអាំណាច្ជ្រប្ទយាគ ក្នុង
ជ្រប្ទយាគទាំងរួងទោយន័យទនោះដូទច្នោះឯង ។

េិ ក្ុមិ
ា នក្ក្ែងសម្លែប្់១ េិ ក្ុមិ
ា នដឹ ង១ េិ ក្ុមិ
ា នជ្រាថានឲ្យសាែប្់១ េិក្ុា

្។ួត១ េិក្ុទដើ
ា មប្ញ្ញតិ ត១ (េិក្ុទាំ
ា ងទនាោះ) មិនជ្រតូវអាប្តតិទទ។ ប្ណា
ត ប្ទទាំង
ទនាោះ ប្ទថា មិនក្ក្ែង ម្លនទសច្ក្តីថា េិ ក្ុមិ
ា នានគិ តថា ទយើងនឹងសម្លែប្់
មនុ សសទនាោះ

ទោយទសច្ក្តីរាយាមទនោះ

ទោយទសច្ក្តីរាយាមក្ដលានទធវើទ

សូមបីក្ខលប្ុ គគលដនទសាែប្់

ើយ ដូ ច្ទរឿងរា៉ា វប្ញ្ឈរអក្ជ្រង1 ក្៏ មិន

ាអាប្តតិ។ ប្ទថា មិនដឹង ទសច្ក្តីថា េិ ក្ុមិ
ា នដឹងថា ប្ុ គគលទនោះនឹ ងសាែប្់

1
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ស្មឹ

។
ស្មឹ
។

តព្វា ។
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,
។

។

ពណ៌នាតតិយបារាជិកសិ ក្ខាបទ

ទោយទសច្ក្តីរាយាមទនោះ

174

ក្ខលប្ុគគលដនទសាែប្់ ទៅ

ទោយទសច្ក្តី

រាយាម ក្៏មិនាអាប្តតិ ដូ ច្ទរឿងប្ិណឌាតោយថានាំរិស2។ ប្ទថា មិន
ជ្រាថានឲ្យសាែប្់ ទសច្ក្តីថា មិ នជ្រាថាននឹងឲ្យសាែប្់ សូមបីប្ុគគលដនទសាែប្់
ទៅ ទោយទសច្ក្តីរាយាម ក្៏ មិនាអាប្តតិ ដូ ច្ទរឿងរា៉ា វទេសជាៈ3។ អនក្

សិក្ាគប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងប្ទ ម្លនប្ទថា មិ នក្ក្ែងាទដើ មយា៉ា ងទនោះ។
សិក្ខាប្ទទនោះ ាសីលវ ិប្តតិ។

សិក្ខាប្ទទនោះ ម្លនអងគ ៥ គឺ សតវម្លនាតិ ាមនុសស១ ដឹ ងថា

សតវម្លនជី វ ិត១ ច្ិតប្
ត ាំ ណងនឹងសម្លែប្់ ១ រាយាមសម្លែប្់ ១ សតវសាែប្់
ទោយទសច្ក្តីរាយាមទនាោះ១។
សិក្ខាប្ទទនោះ

ាអទិ នានទនសមុ ោាន

ក្ិរ ិយា

សញ្ញញវ ិទម្លក្ា

សច្ិ តក្
ត ៈ ទោក្វជាៈ ក្ខយក្មម វច្ីក្មម អក្ុ សលច្ិតត ទុ ក្ាទវទនា ដូទច្នោះ
ឯង។
ពណ៌នាតតយ
ិ បារាជិកសក្ខ
ិ ា បទ ចប់

2
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៤.

។
។ អតត ូ

,
,

តត ូ

។

។
បប

ញ្ញា,

។ ញាណញ្ច តំ ទ្ស្សនញ្ញចតិ

។

ញ្ញា

។

ញ្ញា
,
ញ្ញា

,

ញ្ញា
ញ្ញា

។

-

ពណ៌នាចតុតថបារាជិកសិ ក្ខាបទ

175

៤. ពណ៌នាចតុតថបារាជិកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ៤ ដូច្តទៅ៖

ប្ទថា មិនដឹងច្ាស់ ទសច្ក្តីថា មិ នដឹងភាវៈននគុណធម៌ មានក្នុង

ច្ិ តត ទជ្ររោះគុណធម៌ មិនទក្ើ តក្នុងសន្តតនរប្ស់ខ្ួន។
ល
ប្ទថា ឧតតរ ិមនុសស
ធម៌

ទសច្ក្តីថា

ធម៌ រប្ស់មនុ សសជ្រប្ទសើរ

គឺ មនុសសមានឈាន

និ ង

ជ្ររោះអរ ិយៈទាំងឡាយ។ ប្ទថា ប្ទអោនមក្ដាក្់ក្ងខ្ល
ុន ន
ួ ទសច្ក្តីថា ភិក្ុា
ប្ទអោនធម៌ ទន្តោះមក្ដាក្់ ក្ុងច្ិ
ន
តត ទ

ឬថាប្ទអោនច្ិ តទត ៅដាក្់ក្ុងធម៌
ន
ទន្តោះ
ច្ាស់ក្ុងធម៌
ន
ទន្តោះ ទជ្ររោះទ

ើយទរលអួ តថា ទយើងមានធម៌ទន្តោះ
ទ

ើយទរលអួ តថា

តុ ទន្តោះ ឧតតរ ិមនុ សសធម៌

ទយើងទ

ើញ

ទឈាះោះថា ភិ ក្ុា

ប្ទអោនមក្ដាក្់ក្ុងខ្ល
ន ួន។ នូ វឧតតរ ិមនុ សសធម៌ គួរប្ទអោនមក្ដាក្់ក្ុងខ្ល
ន ួន
ទន្តោះ។ សមពនធថា គប្បីទធវើយ៉ាងទន្តោះ ទ

ើយទរលអួត។ គប្បីជ្រាប្ក្ខរ

ភាាប្់ អតថននប្ទក្នុងរក្យថា ាធម៌មានញាណ និងទសសនៈដ៏ជ្រប្ទសើរ អាច្
ក្ាំ ចាត់ប្ង់ក្ិទលសយ៉ា ងទនោះគឺ ម

គគតប្បញ្ញា និងទោក្ុ តរត ប្បញ្ញា ទឈាះោះ

ថា ញាណ ទជ្ររោះអតថថា ដឹងច្ាស់ ទឈាះោះថា ទសសនៈ ទជ្ររោះអតថថា
ទ

ើញ ទជ្ររោះទធវើឲ្យជ្រប្ច្ក្សច្ាស់នូវធម៌ ដូ ច្ទ

ទសសនៈទន្តោះផង ទជ្ររោះទ

ើញទដាយច្ក្ាុ។ ញាណផង

តុ ទន្តោះ ទឈាះោះថា ញាណទសសនៈ។ ញាណ

ទសសនៈ យ៉ា ងជ្រប្ទសើរ គឺ ដ៏ប្រ ិសុទិ យ
ធ ៉ា ងឧតតម ទជ្ររោះទ

តុ ដូទចានោះ ទទើប្

ទឈាះោះថា អរ ិយញ្ញាណទសសនៈ។ អរ ិយញ្ញាណទសសនៈ អាច្ គឺ ទក្លៀវក្ខល
អាច្ក្ាំ ចាត់ ប្ង់ក្ិទលស ក្នុងឧតតរ ិមនុ សសធម៌ទន្តោះ ទផសងទដាយឈានា
ទដើម ឬថា អរ ិយញ្ញាណទសសនៈននឧតតរ ិមនុ សសទន្តោះ អាច្ ទជ្ររោះទ

តុ

ទន្តោះ ឧតតរ ិមនុ សសធម៌ ទន្តោះ ទទើប្ទឈាះោះថា ាធម៌ មានញាណ និងទសសនៈ
ដ៏ ជ្រប្ទសើរ អាច្ក្ាំ ចាត់ប្ង់ក្ិទលស។ នូ វឧតតរ ិមនុ សសធម៌ទន្តោះ ដដលមាន
ញាណទសសនៈដ៏ ជ្រប្ទសើរ អាច្ក្ាំ ចាត់ ប្ង់ក្ិទលស។
ប្ទថា គប្បីទរលអួត ទសច្ក្តីថា គប្បីជ្រាប្់នូវឧតតរ ិមនុ សសធម៌ មាន
ជ្រប្ក្ខរដដលទរលទ

ើយទន្តោះទធវើឲ្យគួ រប្ទអោនមក្ដាក្់ ក្ុងខ្ល
ន ួន ដល់វ ិញ្ាូ ជន
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វិ.មហាវិ.១/៣០៤ ប្បទ្ភាជនីយទនឧតតរម
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តព្វា
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ាមនុ សសាតិ ទដាយក្ខយ ឬទដាយវាចា ឬថាទាំងក្ខយទាំងវាចា២ទន្តោះ,
រក្យថា ខ្្ាំុដឹងដូទច្នោះ ខ្្ាំុទ

ញ
ើ ដូទច្នោះ ទនោះ ារក្យសាំដដងអាក្ខរៈទរល

អួ ត។ ក្៏ឯភិក្ុក្ខលទរលអួ
ា
តឧតតរ ិមនុ សសធម៌ ទធវើឲ្យគួ រប្ទអោនមក្ដាក្់ក្ុង
ន

ខ្លួន ទវៀរចាក្ក្ខរអាងប្ុ គល
គ ដនទ ទឈាះោះថា ទរលអួ តយ៉ា ងទនោះ។ ទជ្ររោះ
ទ

តុ ទន្តោះ ជ្រប្ទភទឯណា ដដលជ្ររោះដ៏ មានជ្ររោះភាគ ជ្រទង់ជ្រាស់ក្ុងប្ទន

ភាជនី យាទដើមថា
ប្ឋមជាន

ទយើងានច្ូ លទ

ើយ

ក្ាំរុងច្ូ ល

ានច្ូ លក្ខន់

គប្បីជ្រាប្ថា ជ្រប្ទភទទាំងអស់ទន្តោះ ដល់ក្ខរសទគអគោះក្នុង

រក្យថា ខ្្ាំដ
ុ ឹងដូទច្នោះ ខ្្ាំុទ
ដឹ ងដូ ទច្នោះ ខ្្ាំុទ

ញ
ើ ដូទច្នោះ ទនោះឯង។ ក្៏ឯភិ ក្ុក្ខលទរលថា
ា
ខ្្ាំុ

ើញដូ ទច្នោះ រដមងទរលជ្រតឹ មដតរក្យទនោះប្៉ាុ ទណាណោះក្៏មិនដមន

ទដាយរិ តទៅ ទោក្សដមែងថាទយើងមានធម៌ ទនោះ ទដាយទ
ដតភិ ក្ុក្ខលទរលរក្យាទដើ
ា
មថា ខ្្ាំុានច្ូ លទ
គុ ណធម៌ ដដលមាន ទដាយទ

តុ ទនោះផងៗ។

ើយ ទឈាះោះថា សដមែងនូ វ

តុ មានក្ខរច្ូ លាទដើម។ ទជ្ររោះទ

តុទន្តោះ

ទោក្ទទើប្ទរលថា ជ្រប្ទភទណា ដដលជ្ររោះមានជ្ររោះភាគជ្រទង់ សដមែងក្នុង
ប្ទភាជនី យ៍ាទដើមថា

ខ្្ាំុានច្ូ លទ

ើយ

ក្ាំរុងច្ូ ល

ានច្ូ លក្ខន់

ប្ឋមជាន ជ្រប្ទភទទាំងអស់ទន្តោះ រដមងដល់ក្ខរសទគអគោះក្នុងរក្យថា ខ្្ាំុ
ដឹ ងដូ ទច្នោះ ខ្្ាំុទ

ើញដូទច្នោះ ទនោះឯង។

រក្យថា លុោះដល់សម័ យដនទអាំរីទន្តោះ គឺ ក្នុងក្ខលដនទអាំរីក្ខល

ជ្រាប្់ ឧតតរ ិមនុ សសធម៌ ទន្តោះ។ រក្យថា លុោះដល់សម័យដនទអាំរីទន្តោះ ទនោះ
សាំដដងដល់សម័ យទប្តា្ថា ាអាប្តតិ។ ក្៏ភិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិាាំងរីក្ុងខ្ណៈ
ន
ដដលខ្លួនជ្រាប្់ ទន្តោះរួច្មក្ទ

ើយ។ មយ៉ា ងទទៀត ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិទ

ប្ុ គគលដនទទចាទក្តី មិ នទចាទក្តី រដមងទប្តា្ ទជ្ររោះទ

ើយ ក្ខល

តុ ដូទចានោះ ជ្ររោះដ៏ មាន

ជ្ររោះភាគទទើប្ជ្រាស់ថា មានប្ុគគលដនទសាក្សួរក្តី មិនសាក្សួរក្តី។ ប្ទ
ថា ជ្រតូវទ

ើយ គឺ ជ្រតូវទ

ើយនូ វអាប្តតិារាជិក្ ក្នុងខ្ណៈដដលជ្រាប្់ ទ

ើយ

ទន្តោះឯង។ ប្ទថា មានជ្រាថានច្ង់ឲ្យប្រ ិសុទធ គឺ សាំឡឹងជ្រាថានទសច្ក្តី
ប្រ ិសុទិ ធ មានភារាជ្រគ

សថាទដើ ម។ ក្៏ ភិក្ុទនោះ
ា
ាាំងទៅក្នុងភាវៈាភិ ក្ុា
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មិ នអាច្ទដើ មបីជ្រាស់ដឹងនូ វគុ ណាតិ មានឈានាទដើ មទទ ទជ្ររោះទោក្
ជ្រតូវអាប្តតិារាជិ ក្ទ

ើយ ភិ ក្ុភាវៈរប្ស់
ា
ទោក្ ទឈាះោះថា មិ នប្រ ិសុទធ ដូ ច្

ទនោះ។ មយ៉ា ងទទៀត ភិក្ុទន្តោះ
ា
ាជ្រគ

សថ ឬប្ណា
ត ឧាសក្ អារាមិ ក្ជន

សាមទណរណាមួ យ ាអនក្អាច្ទដើ មបីសទជ្រមច្នូ វផលូវសួគ៌ ទដាយក្ខរឲ្យទន

ាទដើ ម ឬថា ផលូវជ្ររោះនិ រវន ទដាយគុ ណមានឈានាទដើ ម ទជ្ររោះដូ ទចានោះ
ភាវៈាជ្រគ

សថាទដើ មរប្ស់ភិក្ុទន្តោះ
ា
ទឈាះោះថា ប្រ ិសុទ។
ធ
ទ

ទោក្ទទើប្ទរលថា

សាំឡឹងទសច្ក្តីប្រ ិសុទធមានជ្រគ

តុទន្តោះ

សថភាវៈាទដើ ម។

ប្ទថា និយយយ៉ា ងទនោះ គឺទរលយ៉ា ងទនោះ។ សួរថា ទរលដូ ច្ទមតច្?
ទ្លើយថា ទរលរក្យ ាទដើ មថា ដនអាវុទសា ខ្្ាំុមិនដឹងយ៉ា ងទនោះទទ។
ក្នុងប្ទទាំងទន្តោះ ប្ទថា មិនដឹង គឺមិនជ្រាប្។ ប្ទថា មិនទ
ក្ខរមិ នានទ
ាននិ យយ

ើញ។ ប្ទថា ខ្្ាំុទរលក្ុ

គឺ ទរលទទទ

ញ
ើ
គឺ

ក្ទសាោះទទ មានអធិប្ាយថា ខ្្ាំុ

ទវៀរចាក្ជ្រប្ទយជន៍ននរក្យនិយយក្ុ

ក្

ទដាយប្ាំ ណងនឹងប្ទញ្ញ
ឆ ត។ រី រប្ទថា ទវៀរដលងដតសាំគាល់ថា ខ្លនាន
ួ
ជ្រាស់ដឹង ទសច្ក្តីថា ក្ខរសាំគាល់ឯណា ទរលគឺ សាំគាល់ថា ានជ្រាស់
ដឹ ងទ

ើយ ក្នុងគុ ណដដលមិ នទន់ជ្រាស់ដឹង រដមងទក្ើ តទឡើងដល់អារទធ-

វ ិប្សសក្ភិក្ុា អនក្ទ

ើញច្ាស់ក្ុងសអ
ន
ា រ ទជ្ររោះទលើក្ទឡើងនូ វលក្ាណៈ៣

ភិ ក្ុណា
ា
គប្បីទរលអួត ទជ្ររោះទសច្ក្តីដដលខ្លួនជ្រាថានអាជ្រក្ក្់ដតមយ៉ា ង ទវៀរ
ក្ខរសាំគាល់ទន្តោះទច្ញ សូមបីភិក្ុទនោះ
ា
ក្៏ ាារាជិក្។

សិក្ខាប្ទទនោះ ជ្រទង់ប្ញ្ា តក្
ត ុងនគរទវសាលី
ន
ជ្រាររធភិក្ុទៅជ្រប្ប្ទ្ន
ា
រ

សទឹងវគគុមុ ទ

ទជ្ររោះទរឿងអួ តឧតតរ ិមនុ សសធម៌

ដល់ជ្រគ

សថទាំងឡាយ។

ទនោះាអនុប្បញ្ាតិ តក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទទន្តោះ គឺ ទវៀរដលងដតសាំគាល់ថា ខ្លួនាន
ជ្រាស់ដឹង។ សិក្ខាប្ទទនោះ ាសាធារណប្បញ្ា តិ ត អន្តណតតិក្ៈ។ ភិ ក្ុជ្រាប្់
ា
ធម៌

មានឈានាទដើម

ដដលមិនមាន

ទដាយន័ យាទដើ មថា ខ្្ាំុានច្ូ លទ
ប្ុ គគលណា

ប្ុ គគលទន្តោះ

មានជ្រប្ក្ខរដដលទរលទ

ើយ

ើយក្ខន់ ប្ឋមជាន ទប្ើជ្រាប្់ច្ាំទរោះ

ាអនក្មានាតិ ាមនុសស

ដឹងទសច្ក្តីទន្តោះ
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ទដាយអាក្ខរណានីមួយថា ភិ ក្ុទនោះ
ា
ាអនក្ានឈាន ឬថា ាជ្ររោះអរ ិយៈ

ប្ន្តទប្់ ទន្តោះឯង ភិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិារាជិក្ ទប្ើមិនដឹង ជ្រតូវអាប្តតិថុលច្
ល ័យ
ច ។

មយ៉ា ងទទៀត ទប្ើភិក្ុក្ខលជ្រាប្់
ា
អាងអនក្ដនទ ទដាយន័យាទដើ មថា ភិ ក្ុណា
ា
គង់ទៅក្នុងវ ិហាររប្ស់ទោក្ ភិ ក្ុទន្តោះ
ា
ក្ាំ រុងច្ូ លប្ឋមឈាន ប្ុ គគលទន្តោះ
ដឹ ង ភិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិថុលច្
ល ័យ
ច ។ ទប្ើមិនដឹ ងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ អាប្តតិ មិ ន

មានដល់ភិក្ុនិ
ា យយសាះនថា ខ្លួនានមគគផល១ ភិក្ុនិ
ា យយរីមគគផល
ទដាយឥតមានជ្រាថាននឹ ងទរលអួ តក្ុ
ទនោះ ាសីលវ ិប្តតិ។
សិក្ខាប្ទទនោះ

មានអងគ

៥

ក្១ ភិ ក្ុ្ក
ា ួតាទដើ ម១។ សិក្ខាប្ទ

គឺឧតតរ ិមនុ សសធម៌មិនមានក្នុងខ្លួន១

ជ្រាប្់ ដល់ប្ុគគលទន្តោះទជ្ររោះជ្រាថានអាជ្រក្ក្់ ១ មិនអាងអនក្ដនទ១ ជ្រាប្់ ដល់
អនក្ណា អនក្ទន្តោះាមនុ សសាតិ ១ ទគដឹងច្ាស់នូវទសច្ក្តីក្ុងខ្ណៈទន្តោះ១
ន
លក្ាណៈ

មានសមុ ដាានាទដើ ម

ជ្រាក្ដទសះើដូច្ទរលទ

ើយ

អទិ ន្តនទនសិក្ខាប្ទ។

ក្នុង

ពណ៌នាចតុ តបា
ថ រាជិកសក្ខ
ិ ា បទ ចប់
រក្យថា ប្រិជ្រតទោក្អនក្មានអាយុទាំងឡាយ អាប្តតិារាជិក្ទាំង
៤ ខ្្ាំុជ្ររោះក្រុណា ានសដមែងរួច្ទ

ើយ ទនោះារក្យសដមែងដល់ារាជិក្

ដដលទលើក្ទឡើងសដមែងក្នុងាតិ ទមាក្ាុទទទសទនោះឯង។
ទ

ដតជ្រប្មូ លច្ូ លគាន

ើយ គប្បីជ្រាប្ារាជិ ក្ទាំងអស់ដតមតងថា មាន២៤យ៉ា ង។ ារាជិក្២៤

ទតើអី ខ្
វ លោះ? គឺ ារាជិក្ដដលមានក្នុងាលីមុន មាន៨យ៉ា ង គឺ ារាជិ ក្រប្ស់
ភិ ក្ុ៤
ា ារាជិ ក្ដដលាអសាធារណៈរប្ស់ភិក្ុនី
ា ៤។ ារាជិ ក្ទាំង៨ទន្តោះ

(ប្ូក្រួម)នឹ ងារាជិ ក្១១ ទរលគឺ ភាវៈននអភរវប្ុគគល១១ មានទខ្ទើយ ា
ទដើម ជ្រតូវា១៩ (ប្ូ ក្រួម)នឹងារាជិ ក្រប្ស់ភិក្ុនី
ា ច្ង់សឹក្ជ្រាថានាជ្រគ

សថ

ជ្រតូវា២០។ អាចារយទាំងឡាយទរលថា អនុ ទោមារាជិ ក្ សូមបីដនទ
ទទៀតមាន៤ ទដាយអាំណាច្ប្ុ គគល៤រួក្ទនោះ គឺ ភិក្ុមានអងគ
ា
ាតយ១ ភិក្ុា
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,

ព្វា

ព្វា ។
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។
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,

ទ្ធឹ

។

។

,

។
។
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,
។
ភក
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មានខ្នងទន់១ ភិ ក្ុយក្មាត់
ា
ទប្ៀមអងគាតរប្ស់ប្ុគល
គ ដនទ១ ភិក្ុអងគ
ា ុយ
សងកត់ទលើអងគាតរប្ស់ប្ុគគលដនទ១។ អនក្សិក្ា គប្បីប្ូក្រួមារាជិ ក្៤
ទនោះ និងារាជិក្២០ខាងទដើម ទ

ើយគប្បីជ្រាប្ារាជិក្ទាំងអស់ដតមតង

ថា ា ២៤ ទដាយជ្រប្ក្ខរដូ ទច្នោះ។
រក្យថា មិនាននូវក្ខរទៅរួមាមួយភិក្ទាំ
ុា ងឡាយ ទសច្ក្តីថា មិន

ាននូ វសាំវាស ទផសងទដាយឧទាសថាទដើម ាមួយនឹ ងភិ ក្ុទាំ
ា ងឡាយ។

រក្យថា ក្ខលមុនយ៉ា ងណា ខាងទជ្រក្ខយយ៉ា ងទន្តោះ ទសច្ក្តីថា ក្នុងក្ខល
មុ ន

គឺក្ុងក្ខលាជ្រគ
ន

សថ

(រដមងាអនក្មិនមានសអវស)
ារាជិក្ទ

ើយ

និ ងក្នុងក្ខលដដលមិនទន់ ានឧប្សមប័ទ
យ៉ា ងណា

គឺ ាអនក្មិ នមានសអវស

ខាងទជ្រក្ខយសូមបីជ្រតូវអាប្តតិ

ដូ ទចានោះដដរ។

សអវសទផសងទដាយជ្រប្ទភទឧទាសថរប្ស់ភិក្ុទន្តោះ
ា

អធិ ប្ាយថា

រដមងមិ នមានា

មួ យភិក្ុទាំ
ា ងឡាយ។

រក្យថា ខ្្ាំុសម
ូ សួរទោក្អនក្មានអាយុទង
ាំ ឡាយ ក្នងអាប្តត
ិទន្តោះ
ុ

ទសច្ក្តីថា ខ្្ាំុជ្ររោះក្រុណា សូមសួរទោក្អនក្មានអាយុទាំងឡាយ ក្នុង
អាប្តតិារាជិក្ទាំង៤ទន្តោះថា ទោក្ទាំងឡាយ ាអនក្ប្រ ិសុទធទ

ើយឬ?

ប្ទថា ក្ច្ចិតថ ក្ខត់ ប្ទថា ក្ច្ចិ + ឯតថ។ អធិ ប្ាយថា ក្នុងារាជិក្ទាំង
៤ទនោះ ទោក្ទាំងឡាយ ាអនក្ប្រ ិសុទធទ

ើយឬ? មយ៉ា ងទទៀត រី រប្ទថា

ក្ច្ចិតថ ប្រ ិសុទធ ទសច្ក្តីថា ទោក្ទាំងឡាយ ាអនក្មានទសច្ក្តីប្រ ិសុទធ
ទ

ើយឬ? ប្ទដ៏ ទសសជ្រគប្់ៗក្ដនលង មានទសច្ក្តីរាក្់ទាំងអស់ ដូ ទច្នោះឯង។
ពណ៌នាបារាជិក កនុ ងភក
ិ ុ ា បាតមិ ោកា វណណនា
ម្មោះកង្ខាវតរណ
ិ
ី ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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សង្ឃាទិសសសវណ្ណនា
ឥមេ មោ បនាតិ ឥទានិ វតត ព្វានំ អភិ េុ ខីករណំ ។ អាយស្ម មនាតតិ
ស្ននិ បតិ តានំ បិ យវចមនន អាលបនំ ។ មតរសាតិ គណនបរិ មចេ មទា ។
ស្ង្ឃាទិ មស្សាតិ ឯវំនាេកា ។ ធម្មមតិ អាបតតិ មោ ។ ឧមទេ ស្ំ អាគចេ នតីតិ
ស្រូ មបន ឧទេិ ស្ិ តព្ា តំ អាគចេ នតិ , ន និ ទាមន វិ យ យស្ស ស្ិ ោ អាបតតី តិ
សាធារណវចនេមតត ន ។
១. សុក្វ
ក ិសសដ្ឋិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ស្ំ វិ ជ្ជតិ មចតនា អស្ាតិ ស្មចេ តនា, ស្មចេ តនាវ ស្មចេ តនិ កា,
ស្មចេ តនា វា អស្ស អតថី តិ ស្មចេ តនិ កា ។ ស្ុ កក វិស្សដ្ឋី តិ ស្ុ កក ស្ស វិ ស្សដ្ឋិ ។
រាគូ បតថ ម្មាទី ស្ុ មយន មកនចិ អង្ឃគជាមត កេម ចញតំ បមតត អាមរាគាទី ស្ុ
យំ កិ ចេិ អបទិ ស្ិ តាា អជ្ឈតត រូ បាទី ស្ុ យតថ កតថ ចិ មម្មចនស្ាទមចតនាយ
និ េិមតត ឧបកក េនត ស្ស អាស្យធាតុ នានតត មតា នី លាទិ វមស្ន1 ទស្វិ មធស្ុ
ស្ុ មកក ស្ុ យស្ស កស្សចិ ស្ុ កក ស្ស ឋានា ចាវនាតិ អមតាថ ។ អចញ ត្ត
ស្ុ បិ ននាតតិ ោ ស្ុ បិ មន ស្ុ កក វិស្សដ្ឋិ មោតិ , តំ ឋមបតាា។ ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ
ោ អចញ ត្ត ស្ុ បិ ននាត ស្មចេ តនិ កា ស្ុ កក វិស្សដ្ឋិ , អយំ ស្ង្ឃាទិ មស្មសា នាេ
អាបតតិ និ កាមោតិ អមតាថ។ វចនមតាថ បមនតថ ស្មង្ឃា អាទិ េហិ មចវ មស្មស្ ច

1
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ខណ្ឌចក្ក ក្នុងប្បទភាជនីយ

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស
ពាក្យថា ន េះ ជាពាក្យន្វើពាក្យដែលគួរនពាល ក្នុងនេលឥឡូវន េះ

ឲ្យប្រាក្ែនៅក្នុងទីចំនពាេះមុ ខ។ បទថា នោក្អ្នក្មា អាយុ ន េះ ជាពាក្យ
ិ យាយនោយពាក្យជាទី ស្រឡាញ់របរ់ភិក្ុទំ
ខ ងឡាយអ្នក្ប្របជុំ គ្នន។ បទ

ថា ១៣ គឺក្ំណត់ នោយការរាប់។ បទថា រងាទិនររ គឺ្ម៌ មា

ន្មេះយា៉ា ងន េះ។ បទថា ្ម៌ ា ែល់អាបតតិ។ បទថា មក្កា ់ឧនទេរ
នរចក្តីថា មក្កា ់ ភាវៈដែលគបបីរដមតងនឡើង នោយនរចក្តីររុប មិ
ដម ែូចក្នុង ិ ទ មក្កា ់ឧនទេរ នោយប្រតឹមដតពាក្យជាសាធារណៈថា
នោក្អ្ងគណា មា អាបតតិ។

ិ ក្ខ
១. ពណ៌នាសុក្វ
ក ស
ិ សដ្ឋស
ិ ា បទ

នចតនា ន រុក្កវ ិរសែិិននាេះ មា

នប្រពាេះនតតុ ននាេះ រុក្កវ ិរសែិិននាេះ

ន្មេះថា មា នចតនា។ រនចេតនាននាេះឯង ន្មេះថា រនចេត ិ កា។
មយ៉ា ងនទៀត រនចេតនាន រុក្កវ ិរសែិិននាេះមា នប្រពាេះនតតុ ននាេះ រុក្វក ិរសែិិ

ននាេះ ន្មេះថា មា នចតនា។ បទថា រុក្វក ិរសែិិ ា ែល់ការបនចេញ
រុក្កៈ។ អ្្ិបាយថា អ្ងគជាតជាអ្វយវៈគួ រែល់ក្មម នោយការឧបតថមភ
មា ឧបតថមនភ ោយរាគៈជានែើ ម

ឧបតថមណា
ភ
មួ យ

ភិ ក្ុកាលអាងបណា
ខ
ត

នតតុ មា មិ ឲ្យមា នរាគជានែើម នតតុណាមួ យ នតើយេយយាមប្រតង់

ិ មិតត នោយនចតនារមបយុតត នោយនរចក្តីនប្រតក្អ្រក្នុងការបនចេញ ក្នុង

បណា
ត រូបមា អ្ជឈតតរប
ូ ជានែើ ម រូបណាមួ យ បណា
ត រុក្កៈ មា ១០យា៉ា ង
នោយអ្ំ ណាចេណ៌ មា េណ៌នខៀវជានែើម នសសងៗនោយទី អាស្រ័យ

ិង

ធាតុ រុក្កៈណាមួ យក្នប្រមើក្លាតចតនចញកទក្ទី។ េីរបទថា នលើក្ដលងដត
យល់របតិ គឺ នវៀរដលងដតរុក្កវ ិរសែិិក្ុងការយល់
ន
របតិ។ បទថា រងាទិ-

នររ នរចក្តីថា ភិក្ុដក្ច
ខ ងញ
ុ ំងទឹក្រុក្កៈណា ឲ្យលាតចតនចញ នវៀរដលងដត
យល់របតិ រុក្កវ ិរសែិិន េះ ជាក្ងន អាបតតិន្មេះរងាទិ នររ។ ក្៏ឯ

វច តថៈក្នុងបទថា រងាទិនររន េះថា រងឃដែលភិ ក្ុគបបី
ខ
ប្រាថានក្នុងក្មម
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ឥចេិ តមព្វា អស្ាតិ ស្ង្ឃាទិ មស្មសា ។ កឹ វុ តតំ មោតិ ។ ឥេំ អាបតតឹ
អាបជ្ជិ តាា វុ ដ្ឋឋតុ កាេស្ស យំ

តំ

អាបតតិ វុ ដ្ឋឋនំ , តស្ស អាទិ េហិ

មចវ

បរិ វាស្ទានតាថយ, អាទិ មតា មស្មស្ េមជ្ឈ ម្មនតត ទានតាថយ េូ លាយ
បដ្ិ កស្សមនន វា ស្ហ ម្មនតត ទានតាថយ, អវសាមន អព្វានតាថយ ច ស្មង្ឃា
ឥចេិ តមព្វា ។ ន មហតថ ឯកេបិ កេម ំ វិ នា ស្មង្ឃេន ស្កាក កាតុ ំ ។ ឥតិ ស្មង្ឃា
អាទិ េហិ មចវ មស្មស្ ច ឥចេិ តមព្វា អស្ាតិ ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ ។
សាវតថិ យំ

មស្យយស្កំ អារព្ា ឧបកក េិតាា អស្ុ ចិ មម្មចនវតថ ុស្មឹ

បចញ តតំ។ អចញ ត្ត ស្ុ បិ ននាតតិ អយមេតថ អនុ បបចញ តតិ ។ អសាធារណបបចញ តតិ។
អនាណតតិ កំ ។ ស្មច បន បមរន អតត មនា អង្ឃគជាមត ឧបកក េំ កាមរតាា
មម្មចាមបតិ អាបជ្ជ តិមយវ ។ មចមតតាា អនត េមសា អាកាមស្ កដ្ិ កេបមននបិ
និ េិមតត ឧបកក េនត ស្ស ស្មច ន េុ ចេតិ ថុ លល ចេ យំ ។ ស្មច បន អនត េមសា យំ
ឯកាខុទេកេកខិ កាបិ វនេតត ំ បិ

តតត កេបិ

ឋានមតា

េុ ចេតិ

។

ទកមសាតំ

អមនាតិ មណេបិ ស្ង្ឃាទិ មស្មសា ។ ឋានមតា បន ចុ តំ អវស្សមេវ ទកមសាតំ
ឱតរតិ ។ តសាម ទកមសាតំ ឱតិ ណេេមតត ព្ហិ និ កខមនត វា អនិ កខមនត វា
ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ 2 អដ្ឋ កថាស្ុ វុ តតំ ។

2

បារា. អដ្ឋ. ២.២៣៧

សមនត.២/៧
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ិងក្មមែ៏នររន ក្ងអាបតតិននាេះ នប្រពាេះនតតុ ននាេះ ក្ងអាបតតិ

ននាេះ ន្មេះរងាទិ នររ។ មា ប្រេេះេុ ទា្ិបាយែូ ចនមតច? មា ប្រេេះ
េុ ទា្ិបាយថា ភិ ក្ុប្រតអ
ខ វអាបតតិន េះនតើយប្រាថាននែើ មបីនចញកទក្ គបបីប្រាថាន
រងឃ នែើ មបីប្របនយាជ ៍ ែល់ការឲ្យបរ ិវារក្នុងក្មមខាងនែើម

ិ ងនែើមបី

ប្របនយាជ ៍ ែល់ការឲ្យមា តត ឬនែើមបីប្របនយាជ ៍ ែល់ការឲ្យមា តត រួមជា
មួ យមូ ោយបែិ ក្រស ៈក្នុងក្មមក្ណា
ត ល

នែើមបីប្របនយាជ ៍ែល់ការឲ្យ

អ្ពាភ ក្នុងក្មមជាទីបំសុតែ៏ នររ អ្ំ េីក្មមខាងនែើមន ការនចញកទក្អាបតតិ
ននាេះ។ នប្រពាេះថា ក្មមទំងននាេះ ក្មមរូមបីមួយ នវៀរកទក្រងឃនតើយ បុគគល
ណាមួ យ ក្៏មិ អាចន្វើា

ឬរងឃដែលភិក្ុគបបី
ខ
ប្រាថាន ក្នុងក្មមខាងនែើ ម

ិ ងក្មមែ៏នររន ក្ងអាបតតិននាេះ

នប្រពាេះែូនកទនេះ

ក្ងអាបតតិននាេះ

នទើប

ន្មេះថា រងាទិនររ ែូ នចនេះឯង។
រិកាខបទន េះ

ប្រទង់បចញតតក្ុងប្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ប្រារេានរយយរក្ភិក្ុខ

នប្រពាេះនរឿងរា៉ា វេយយាមញ
ំ ទឹក្អ្រុចិឲ្យលាតចតនចញ។ ន េះជាអ្ ុ បបចញ តិ ត
ុ ង

ក្នុងរិកាខបទន េះ គឺ នលើក្ដលងដតយល់របតិ។ រិកាខបទន េះ ជាអ្សាធារណបបចញតិ ត អ្នាណតតិក្ៈ។ នបើ ភិក្ុនប្របើ
ខ
បុគគលែនទឲ្យន្វើនរចក្តីេយយាម
ប្រតង់ អ្ងគជាតរបរ់ខួច

ញ
ំ អ្រុចិឲ្យលាតចតនចញ ប្រតអវ(អាបតតិ)េិ ត។ កាល
ុ ង

នបើភិក្ុដក្ច
ខ ងេយយាមប្រតង់ ិមិតត នោយនទចន

រូមបីន្វើចនងកេះឲ្យញ័រ ក្នុង

អាការ នបើទឹក្អ្រុចិមិ លាតចតនចញ ភិ ក្ុប្រតអ
ខ វអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ។ នបើទឹក្
រុក្កៈ រូមបីប្របមាណប៉ាុ នណេះ នោយនទចន
សឹ ក្ា

លាតចតនចញកទក្ឋា ។ ទឹ ក្រុក្កៈ

រូមបីលម
ម ដតរុយតូ ច១ នប្រក្ប
ឹងមិ តូរចុ េះកា ់ប្របឡាយ

បរាវៈក្៏ នោយ ភិក្ុប្រតអ
ខ វអាបតតិរងាទិនររ។ ដតទឹ ក្រុក្កៈក្នប្រមើក្លាតចត
កទក្ឋា នតើយ រដមងតូរចុ េះកា ់ ប្របឡាយបរាវៈនោយេិ ត។ នប្រពាេះនតតុ

ននាេះ នទើបនោក្នពាលក្នុងអ្ែិក្ថាទំងឡាយថា ទឹ ក្អ្រុចិប្រគ្ន ់ដតតូរ
ចុ េះកា ់ែងបរាវៈប៉ាុនណាេះ
អាបតតិរងាទិ នររ។

ឹងនចញមក្ខាងនប្រៅក្តី មិ នចញក្តី ភិក្ុប្រតអ
ខ វ
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អនុ បកក េនត ស្ស ច, អមម្មចនាធិ បាយស្ស ច, ស្ុ បិ នំ បស្សនត ស្ស ច,
ឧេម តតកាទី នចេ េុ មតត បិ អនាបតតិ ។ ស្ី លវិ បតតិ ។
មចតនា, ឧបកក មម្ម , េុ ចេននតិ ឥម្មមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ
បឋេបារាជ្ិ មក វុ តតស្ទិ សាមនវាតិ ។
សុ ក្វក សសដ្ឋ
ស
ឋិ
ិ
ិ ក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

២. ក្ខយសំសគ្គសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ ឱតិ មណ
េ តិ យកាខទី ហិ វិ យ ស្តាត អមនាត ឧបបជ្ជ មនត ន រាមគន
វា ឱតិ មណ
េ ។ កូ បាទី និ វិ យ ស្តាត អស្េមបកខិ តាា រជ្ជ នីមយ ឋាមន រជ្ជ មនាត
ស្យំ វា រាគំ ឱតិ មណ
េ ។ កាយស្ំ ស្គគ រាគស្េង្ឃគិមស្សតំ អធិ វចនំ ។
វិ បរិណមតន ចិ មតត នាតិ បរិ ស្ុទធ ភវង្ឃគស្នត តិស្ង្គខតំ បកតឹ វិ ជ្ហិ តាា អចញ ថា
បវមតត ន វិ រូបំ វា បរិណមតន យថា បរិ វតត ម្មនំ វិ រូបំ មោតិ

ឯវំ

វុ តតរាគវមស្ន បរិ វមតត តាា ឋិ មតន ចិ មតត នាតិ អមតាថ ។
ម្មតុ គ្គគមេន ស្ទធិ នតិ តទហុ ជាតាយបិ ជ្ី វម្មនកេនុ ស្សិតថិោ ស្ទធឹ ។
កាយស្ំ ស្គគ ំ

ស្ម្មបមជ្ជ យាតិ

ហតថ គគ ហណទិ កអាយស្េបមោគំ

កាយេិ ស្សីភាវំ ស្ម្មបមជ្ជ យយ ។ ហតថ គ្គគហំ វាតិ អាទិ បនស្ស វិ តាថមរន
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ភិ ក្ុមិ
ខ
ា េយយាម១ ភិក្ុមិ
ខ
មា បំ ណងឲ្យទឹក្រុក្កៈលាតចតនចញ

១ ភិក្ុយល់
ខ
របតន

ើញ១ ភិ ក្ុឆ្ក
ខ ួតជានែើម១ អ្រុចិ ឹងលាតចតនចញក្៏ នោយ

ក្៏ មិ ជាអាបតតិ។ រិកាខបទន េះ ជារីលវ ិបតតិ។

រិកាខបទន េះ មា អ្ងគ៣ គឺ មា នចតនាឲ្យលាតចតនចញ១ េយយាម
១ អ្រុចិលាតចតនចញ១ ។ រមុ ោិ ជានែើម ប្រាក្ែែូចនពាលនតើយ ក្នុង
បឋមារាជិក្ននាេះឯង។

ពណ៌នាសុ ក្វក សសដ្ឋ
ស
ិ
ិ ក្ខ
ិ ា បទ ទី១ ចប់

២. ពណ៌នាក្ខយសំសគ្គសក្ខ
ិ ា បទ

បណិ ឌ តគបបីប្រជាបនរចក្តីវ ិ ិ ច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ២ ែូចតន

៖

បទថា គឺកាមរាគៈប្រគបរងកត់នតើយ នរចក្តីថា ភិ ក្ុដែលរាគៈនក្ើ
ខ
ត

ខាងក្នុង ប្រគបរងកត់នតើយ ឧបមាែូចជា រតវប្រតអវអ្ម ុ រស មា យក្ខជា

នែើម ចូ លនតើយែូ នកទនេះ ឬថា កាលមិ េិ កទរណានប្រតក្អ្រ ក្នុងឋា ៈដែល
គួ រនប្រតក្អ្រ ន្មេះថា ្ ចុ េះកា ់ នរចក្តីនប្រតក្អ្រនោយខចួ ឯង ឧបមា
ែូ ចរតវ ដែលមិ េិ កទរណាធាចក្់ចុេះកា ់ទី មា រនត
ត ជានែើ មែូ នកទនេះ។
ពាក្យថា ឱតិណ ន េះ ជាន្មេះន ភិក្ុអ្ន
ខ ក្ប្រេមនប្រេៀងនោយកាយរំរគគរាគៈ។ េី របទថា មា ចិតដត ប្របប្របួល នរចក្តីថា ចិតតដែលលេះបង់ ប្របប្រក្តី
នពាលគឺ ភវងគរ ត
ត ិ ែ៏បរ ិរុទា ប្របប្រេឹតតន
រូបនសសងៗ

ឬប្របប្រេឹ តនត

ជុំ វ ិញ

នោយប្របការែនទឬដប្របប្របួលមា

តំងនៅនោយអ្ំណាចរាគៈដែលនពាល

នតើយនោយប្របការដែលចិតត កាលប្របប្រេឹតតន
ពាក្យថា

មួយអ្ន ើនច ោយមាតុប្រគ្នម

មា រូបនសសងៗ។
គឺមួយអ្ន ើនច ោយស្តរតីម ុ រស

មា ជី វ ិតរូមបីនក្ើតនតើយក្នុងនថៃននាេះ។ េីរបទថា ែល់ប្រេម ូវកាយរំរគគៈ
នរចក្តីថា គបបីែល់ប្រេម ូវការរួបរួមកាយ មា កទប់ នែជានែើ ម គឺ នរចក្តី

ោយឡំកាយ។ ក្៏ ពាក្យថា នទេះកទប់នែក្តី ែូ នចនេះជានែើម ប្រេេះមា ប្រេេះភាគ
ប្រទង់ ប្រតរ់នែើ មបីរដមែងនរចក្តីន បទថា ែល់ប្រេម ូ វកាយរំរគគៈននាេះ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

183

អតថ ទស្សនតថ ំ វុ តតំ ។ តតថ ហមតាថ នាេ កបបុរមតា បដ្ឋឋយ ោវ អគគ នោ ។
មវណិ នាេ វិ នទធិ តាា វា អវិ នទធិ តាា វា ស្ុ ទធ មកមស្ហិ វា នី លាទិ វណេស្ុ តត កុ ស្ុេកោបណម្មលាស្ុ វណេចី រកេុ តាតវឡិអាទី ស្ុ អចញ តរេិ មស្សហិ
វា កតមកស្កលាបមស្សតំ អធិ វចនំ។ មវណិគគ ហមណន មចតថ មកសាបិ
គហិ តាមយវ ស្ទធឹ មលាមេហិ ។ ឥតិ វុ តតលកខ ណស្ស ហតថ ស្ស គហណំ
ហតថ គ្គគមោ ។ មវណិោ គហណំ មវណិគ្គគមោ។ អវមស្ស្ស្ស ស្រី រស្ស
បរាេស្នំ អចញ តរស្ស វា អចញ តរស្ស វា អង្ឃគស្ស បរាេស្នំ នាេ ។ មោ តំ
ហតថ គ្គគហំ វា មវណិគ្គគហំ វា អចញ តរស្ស វា អចញ តរស្ស វា អង្ឃគស្ស
បរាេស្នំ ស្ម្មបមជ្ជ យយ, តស្ស ស្ង្ឃាទិ មស្មសា នាេ អាបតតិ និ កាមោ
មោតី តិ ។
សាវតថិ យំ ឧទាយិ មតថ រំ អារព្ា កាយស្ំ ស្គគ ស្ម្មបជ្ជ នវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
អសាធារណបបចញ តតិ ។
មលាមេន

មលាេំ

អនាណតតិ កំ ។ ឥតថិ ោ ឥតថិ ស្ចញិ មនា អនត េមសា
ផុ ស្នត ស្ាបិ ,

ឥតថិ ោ

វា

ផុ ស្ិយម្មនស្ស

មស្វនាធិ បាមយន វាយេិ តាា ផស្សំ បដ្ិ ជាននត ស្ស ស្ង្ឃាទិ មស្មសា។
ឯមកន បន ហមតថ ន គមហតាា ទុ តិ មយន ហមតថ ន ទិ វស្េបិ តតថ តតថ
ផុ ស្នត ស្ស ឯកាវ អាបតតិ ។ អគគ មហតាា ផុ ស្មនាត បន ស្មច ស្ី ស្មតា ោវ
បាទា, តាវ កាយមតា ហតថ ំ អមម្មមចមនាតមយវ ផុ ស្តិ , ឯកាវ អាបតតិ ។ បចេ ននំ
អង្ឃគុលីនំ ឯកមតា គហមណបិ ឯកាមយវ ។ ស្មច បន នានិ តថីនំ បចេ ង្ឃគុលិមោ
ឯកមតា

គណ
ហ តិ

បចេ

អាបតតិ មោ

។

ឥតថិ ោ

មវេតិ កស្ស,
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នោយេិ សាតរ។ បណា
ត អ្វយវៈទំងន េះ ររ ីរៈប្របនទរ រាប់ កទប់ តំងេីប្រតឹម
ែុំ នែ ែរាបែល់ចុងប្រក្ចក្ នៅថា នែ។ ដែលនៅថា សនួងរក្់ ននាេះ ជា

ន្មេះន ាច់ រក្់ ដែលនគចងឬមិ ចង ន្វើនោយរក្់ រុទាឬោយនោយ
បណា
ត េណ៌មា េណ៌នខៀវជានែើ ម
មារ រំបក្ន

ិ ងអ្ំ នាេះ ផ្កក ក្ទបណៈ ក្ប្រមងផ្កក

ើ ដក្វមុ កាត វលចិ៍ជានែើម របរ់ណាមួ យ។ ក្៏ រូមបីរក្់ ប្រេម

ទំងនរាម នោក្រនគ្គេះនោយរេេថា សនួងរក្់ ននាេះ ក្នុងរិកាខបទន េះ។

ការកទប់ ូវនែមា លក្ខណៈដែលនពាលនតើយ ន្មេះថា តតថគ្នគតៈ ែូ នចនេះ
ការកទប់ សួងរក្់
ន
ន្មេះថា នវណិគ្នគតៈ។ អ្ដងែលររ ីរៈែ៏ នររ ន្មេះ
ថា សាេបអ្ដងែលអ្វយវៈប្រតង់ណាៗ។ ភិក្ុណា
ខ
គបបីែល់ប្រេម ូ វការកទប់

នែក្៏ នោយ កទប់សួងរក្់
ន
ក្៏នោយ ការសាេបអ្ដងែលអ្វយវៈប្រតង់ ណាមួ យ
ក្៏ នោយ ជាក្ងអាបតតិន្មេះរងាទិនររ ែល់ភិក្ុននាេះ
ខ
ែូនចនេះ ឯង។

រិកាខបទន េះ ប្រទង់បចញតក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ប្រារេាឧទយិនតថរៈ នប្រពាេះ

នរឿងរា៉ា វែល់ប្រេម ូ វកាយរំរគគៈ។ រិកាខបទន េះ ជាអ្សាធារណបបចញតិ ត
អ្នាណតតិក្ៈ។ ស្រី ភិក្ុរំ
ខ គ្នល់ថាជាស្រី នោយនទចន

រូមបីប៉ាេះពាល់

ូ វនរាមនោយនរាម ឬភិក្ុកាលស្រី
ខ
ប៉ាេះពាល់ មា នរចក្តីប្រាថាន នែើមបី ឹ ង

នរេ េយយាមែឹងចារ់ ូ វសរសៈ ប្រតអវអាបតតិរងាទិនររ។ ដតភិក្ុខ
យក្នែមួ យកទប់ យក្នែទីេីរប៉ា េះពាល់ក្ុងទី
ន
ននាេះៗ រូមបីអ្រ់មួយនថៃ ប្រតអវ

អាបតតិដតមួ យប៉ាុនណាេះ(១)។ មយ៉ា ងនទៀត ភិក្ុមិ
ខ
ា កទប់ នតើយរឹមប៉ា េះនទ

នបើប៉ាេះមិ ឲ្យនែសុតអ្ំេីកាយ កទប់ តំងេីក្ាល ែរាបែល់នជើង ប្រតអវអាបតតិ
ដតមួ យែូចគ្នន។ រូមបីកទប់ ប្រមាមទំង៥រួមគ្នន ប្រតអវអាបតតិដតមួ យែូចគ្នន។
មយ៉ា ងនទៀត នបើភិក្ុកទប់
ខ
ប្រមាម៥ របរ់ស្រីនសសងៗរួមគ្នន ប្រតអវអាបតតិ៥។ ភិ ក្ុខ
មា នរចក្តីរងស័យក្នុងស្តរតី
(១)

ិ ងភិក្ុរំ
ខ គ្នល់ថា នខេើយ ប្របុរ រតវតិរកទឆ

វ ិ យវ ិ ិចឆយែី កាថា នោក្នពាលជាអាបតតិ១ នប្រពាេះនែដែលកទប់ មិ ា ែក្

នចញ ដតនបើែក្នែដែលកទប់នចញនតើយ សាេបញយៗ អាបតតិរាប់តមប្របនយាគ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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បណឌកបុ រិស្តិ រចាេនគតស្ចញិ ស្ស

ច

ថុ លល ចេ យំ

។

តថា

កាមយន

កាយបបដ្ិ ព្មទធ ន, អេនុ ស្សិតថិបណឌមកហិ ច ស្ទធឹ កាយស្ំ ស្មគគ បិ ។
េនុ ស្សិតថិោ

បន

កាយបបដ្ិ ព្មទធ ន

កាយបបដ្ិ ព្ទាធទី ស្ុ

បុ រិស្កាយ-

ផុ ស្នាទី ស្ុ ច ទុ កក ដ្ំ ។
ឥតថិ ោ

ផុ ស្ិយម្មនស្ស

មស្វនាធិ បាយស្ាបិ

កាមយន

អវាយេិ តាា ផស្សំ បដ្ិ ជាននត ស្ស, មម្មកាខធិ បាមយន ឥតថឹ ផុ ស្នត ស្ស,
អស្ចេិ ចេ,

អស្សតិ ោ,

អជាននត ស្ស,

អសាទិ យនត ស្ស,

ឧេម តតកាទី នចេ

អនាបតតិ ។ ស្ី លវិ បតតិ ។ េនុ ស្សិតថី, ឥតថី ស្ចញិ តា, កាយស្ំ ស្គគ រាមគ្គ, មតន
រាមគន វាោមម្ម, ហតថ គ្គគោទិ ស្ម្មបជ្ជ ននតិ ឥម្មមនតថ បចេ អង្គគនិ ។
ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ បឋេបារាជ្ិ មក វុ តតស្ទិ សាមនវាតិ ។
ក្ខយសំ សគ្គសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៣. ទុដ្ល្ល
ឋុ វាចាសិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ ឱតិ ណេតា ច វិ បរិ ណតចិ តត តា ច ទុ ដ្ឋ ុលលវាចស្ាទរាគវមស្ន មវទិ តព្វា ។ ម្មតុ គ្គគេនតិ ទុ ដ្ឋ ុលាលទុ ដ្ឋ ុលលស្ំ លកខ ណស្េតថ ំ េនុ ស្សិតថឹ ។
ទុ ដ្ឋ លា
ុ ល ហិ វាចាហី តិ វចេ េគគ បស្ាវេមគគ មេថុ នធេម បបដ្ិ ស្ំយុ តាតហិ វាចាហិ ។
ឱភាមស្យាតិ អវភាមស្យយ, វណ
េ វណេោចនអាោចនបុ ចេនបដ្ិ បុចេនអាចិ កខ ណនុ សាស្នអមកាកស្នវមស្ន នានបបការំ អស្ទធ េម វចនំ វមទយយ។
យថា តនតិ ឯតថ តនតិ និ បាតេតត ំ ។ យថា យុ វា យុ វតិ នតិ អមតាថ ។ ឯមតន

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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ប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ។ រូមបីកាយរំរគគៈ នោយកាយ ឬនោយវតថុជាប់
នោយកាយ ជាមួ យអ្ម ុរសស្រី
ក្នុង (ការពាល់)
ស្រីជានែើម

ិងបណឌក្ ក្៏ ែូចគ្នន។ អាបតតិទុក្កែមា

ូ វវតថុជាប់ ឹ ងកាយ នោយវតថុជាប់ ឹងកាយរបរ់ម ុ រស

ិងក្នុងការពាល់ ូ វកាយរបរ់បុររជានែើ ម។

អាបតតិមិ មា

ែល់ភិក្ុកាលប្រតឹ
ខ
មដតស្រីមក្ពាល់១ ែល់ភិក្ុរូ
ខ មបី

មា នរចក្តីប្រាថាននែើមបី ឹងនរេ ដតមិ េយយាមនោយកាយ ប្រគ្ន ់ ដត
ែឹ ងចារ់ ូ វសរសៈ១

ែល់ភិក្ុកាលពាល់
ខ
ប្រតអវស្រី

នោយនរចក្តីប្រាថាន

នែើមបី ឹ ងនោេះខចួ ឲ្យរួច១ ភិ ក្ុមិ
ខ
ដក្ចង១ ភិក្ុនភច
ខ ចសាមរតី១ ភិ ក្ុមិ
ខ ែឹង១
ភិ ក្ុមិ
ខ នប្រតក្អ្រ១ ភិ ក្ុឆ្ក
ខ ួតជានែើ ម១។ រិកាខបទន េះ ជារីលវ ិបតតិ។

រិកាខបទន េះ មា អ្ងគ៥ គឺស្រីម ុ រស១ រំគ្នល់ថាជាស្រី១ តនប្រមក្

នោយកាយរំរគគៈ១ េយយាមតមតនប្រមក្ននាេះ១ ែល់ប្រេមនោយការកទប់
នែជានែើ ម១។ រមុ ោិ ជានែើ មប្រាក្ែែូ ចនពាលនតើយក្នុងបឋមារាជិ ក្។
ពណ៌នាក្ខយសំ សគ្គសិក្ខ
ា បទទី២ ចប់

៣. ពណ៌នាទុដ្ល្ល
ឋុ វាចាសិក្ខាបទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី៣ ែូចតន
ភាេន ភិក្ុជាអ្ន
ខ
ក្ គឺរាគៈប្រគបរងកត់

ដប្របប្របួល

ន េះ៖

ិ ងភាេន ភិក្ុជាអ្ន
ខ
ក្មា ចិ តត

គបបីប្រជាបនោយអ្ំ ណាចតនប្រមក្ក្នុងការនពាលពាក្យអាប្រក្ក្់។

បទថា មាតុប្រគ្នម គឺម ុ រសស្រីជាអ្នក្អាចក្ំ ណត់ រមែីគួរ ិងមិ គួ រា ។

េី របទថា នោយរំែីអាប្រក្ក្់ ា ែល់ រមែីប្របក្បនោយនមថុ ្មមនោយ
អ្ំ ណាចវចេមគគ

ិងបរាវមគគ។ បទថា

ិយាយចង់ នរចក្តីថា

ិ យាយ

គឺ នពាលអ្រទាមមវច ៈមា ប្របការនសសងៗ នោយអ្ំណាចររនរើរ ប្ែប់
រូមអ្ងវរ រួរ រួរបញ្ជ
ា ក្់ ប្រាប់ នប្របៀ ប្របនៅ នជរ។ រេេថា តំ ក្នុងពាក្យ
ថា យថា តំ ន េះ ប្រតឹ មដតជា ិ ាត។ នរចក្តីថា ែូចប្របុរក្នមាចេះ ិយាយ

ចង់ ស្រីប្រក្មុំ។ ប្រេេះមា ប្រេេះភាគប្រទង់ រដមែងក្ិ រ ិយាមិ មា នរចក្តីរងស័យ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ឱភាស្មន និ រាស្ង្ឃកភាវំ ទមស្សតិ ។ មេថុ នុបស្ចហិ តាហី តិ ឥទំ ទុ ដ្ឋ ុលលវាចាយ
ស្ិ ោបតត លកខ ណទស្សនំ
វណ
េ វមណេហិ

វា

។

ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ

មេថុ នោចនាទី ហិ

ឧភមតាព្យចជ នកាស្ី តិ 5 ឥមេស្ុ

តី ស្ុ

វា

ទាិ នន ំ

េគ្គគនំ

ស្ិ ខរណីស្ិ 3

វមស្ន

ស្ំ ភិ នានស្ិ 4

អចញ តមរន អមកាកស្វចមនន វា

ម្មតុ គ្គេំ ឱភាស្នត ស្ស ស្ង្ឃាទិ មស្មសា នាេ អាបតតិ និ កាមោ មោតី តិ ។
សាវតថិ យំ ឧទាយិ មតថ រំ អារព្ា ទុ ដ្ឋ ុលលវាចាហិ ឱភាស្នវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
អសាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ ឥតថិ ោ ឥតថី ស្ចញិ មនា អនត េមសា
ហតថ េុ ទាេយបិ វុ តតនមយន ឱភាស្នត ស្ស ស្មច សា តេតថ ំ តស្មឹ មយវ ខមណ
ជានាតិ ស្ង្ឃាទិ មស្មសា ។ បណឌមក ថុ លល ចេ យំ ។ តស្មឹ មយវ ឥតថី ស្ចញិ មនា
ទុ កក ដ្ំ ។ បុ នបបុនំ ឱភាស្នត ស្ស ស្េព ហុលា ច ឥតថិ មោ ឯកវាចាយ
ឱភាស្នត ស្ស វាចាគណនាយ មចវ ឥតថី គណនាយ ច អាបតតិ មោ ។ ស្មច
យំ ឥតថឹ ឱភាស្តិ សា ន ជានាតិ ថុ លល ចេ យំ ។ អធកខ កំ ឧព្ា ជាណុេណឌលំ
អាទិ ស្ស

វណ
េ ទិ ភណមនបិ

ថុ លល ចេ យំ

។

បណឌមក

ទុ កក ដ្ំ

ឧព្ា កខកំ

អមធាជាណុេណឌលំ កាយបបដ្ិ ព្ទធ ចេ អាទិ ស្ស វណ
េ ទិ ភណមន ស្ព្ា តថ
ទុ កក ដ្ំ។

3

អតថ ធេម អនុ សាស្និ បុមរកាខរានំ

វិនយវិនិចឆយដ្ីកា និងវិនយតថមញ្ជូសាដ្ីកាថា មមោនសាច់ ម

មមសិ ខិរណ្ី។
4
5

ឧេម តតកាទី នចេ

គឺទ្វារប្បសាវមគគ និងវចចមគគរលាយចូ គ្នន។
គឺោនឥតថីនិមិតតផង ប្បុរស
ិ និមិតតផង។

អនាបតតិ

។

ៀនមចញមរៅ ម្មោះថា

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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ក្នុងការ ិ យាយចង់ នោយពាក្យននាេះ។ បទថា នោយរមែីដែលប្របក្ប

នោយនមថុ ន េះ ជាបទរដមែងលក្ខណៈន រមែីអាប្រក្ក្់ែល់ក្ំេូលនតើយ។
បទថា រងាទិនររ នរចក្តីថា ភិក្ុកាល
ខ
ិ យាយចង់ មាតុ ប្រគ្នម នោយ
នពាលររនរើរ

ិងនពាលប្ែប់ ឬនោយការរូម មា រូមនមថុ ជានែើម

ឬនោយបណា
ត បទទំង៣ន េះគឺ នមរិខិរណី នមមា ទវរមគគរោយចូ ល
គ្នន នមឧភនតេយចា ក្ៈ បទណាមួ យ ឬនោយពាក្យនជរ នោយ អ្ំណាច
មគគេីរ ជាក្ងន អាបតតិន្មេះរងាទិនររ។
រិកាខបទន េះ ប្រទង់ បចញតក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ប្រារេាឧទយិនតថរ នប្រពាេះ

នរឿង ិ យាយចង់ (មាតុប្រគ្នម) នោយរមែីអាប្រក្ក្់។ រិកាខបទន េះ ជា

អ្សាធារណបបចញតិ ត អ្នាណតតិក្ៈ។ ស្រី ភិក្ុរំ
ខ គ្នល់ថាជាស្រី នតើយ
ិ យាយចង់ នោយពាក្យដែលនពាលនតើយននាេះ នោយនទចន

រូមបី

នោយវ ិការៈន នែ នបើស្រីននាេះែឹ ងនរចក្តីននាេះ ក្នុងខណៈននាេះឯង ភិក្ុប្រតអ
ខ វ
អាបតតិរងាទិ នររ។

ិ យាយចង់ នខេើយ

ប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ។

ភិក្ុខ

រំគ្នល់នខេើយននាេះឯងថាជាស្រី ប្រតអវអាបតតិទុក្ែ
ក ។ ភិ ក្ុខ ិ យាយចង់នរឿយៗ
សង

ិយាយចង់ ស្រីនប្រចើ នាក្់ នោយរមែីដតមួ យសង ប្រតអវអាបតតិនប្រចើ

នោយការរាប់ វាកទ
ស្តរតីននាេះមិ ែឹង

ិងនោយការរាប់ស្តរតី។

ប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ។

នបើ ភិក្ុខ ិ យាយចង់ ស្តរតីណា

រូមបីការនពាលររនរើរជានែើម

ចំ នពាេះ(កាយ) ខាងនប្រកាមេី ប្រតឹ មែងកាំបិតចុ េះមក្ ខាងនលើេីប្រតឹមមណឌល
ជងគង់នឡើងន

ប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ។

ិ យាយចំនពាេះបណឌក្ ប្រតអវអាបតតិ

ទុ ក្ែ
ក ។ ការនពាលររនរើរជានែើ មចំ នពាេះ(កាយ) ខាងនលើេីប្រតឹ មែងកាំបិត
នឡើងន

ក្តី ខាងនប្រកាមេី ប្រតឹ មមណឌលជងគង់ចុេះមក្ក្តី វតថុជាប់ ឹ ងកាយក្តី

ប្រតអវអាបតតិទុក្កែក្នុងទី ទំងេួ ង។

អាបតតិមិ មា

ែល់ភិក្ុដែលក្ំ
ខ
េុង

អ្្ិបាយនរចក្តី ភិក្ុដែលក្ំ
ខ
េុងបនប្រងៀ ្ម៌ ភិក្ុដែលក្ំ
ខ
េុងនប្របៀ ប្របនៅ
ិ ងភិ ក្ុឆ្ក
ខ ួតជានែើ ម។ រិកាខបទន េះ ជារីលវ ិបតតិ។
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ស្ី លវិ បតតិ ។
រាមគន

េនុ ស្សិតថី,

ឱភាស្នំ,

ឥតថី ស្ចញិ តា,

តង្ឃខណវិ ជានននតិ

ទុ ដ្ឋ ុលលវាចស្ាទរាមគ្គ,
ឥម្មមនតថ

បចេ

មតន

អង្គគនិ

។

អទិ នានទានស្េុ ដ្ឋឋនំ, កិ រិយំ, ស្ញ្ញញវិ មម្មកខ ំ, ស្ចិ តត កំ, មលាកវជ្ជ ំ, កាយកេម ំ ,
វចី កេម ំ , អកុ ស្លចិ តត ំ , ទាិ មវទននតិ ។
ទុ ដ្ុ ល្ល
ឋ វាចាសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៤. អត្តក្ខមសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ ឱតិ ណេតា ច វិ បរិណតចិ តត តា ច អតត កាេបារិ ចរិ ោវមស្ន
មវទិ តព្វា ។ ម្មតុ គ្គគេស្ស ស្នតិ មកតិ ទុ ដ្ឋ ុមលាលភាស្មន វុ តតបបការាយ ឥតថិ ោ
ស្េី មប ។ អតត កាេបារិ ចរិោោតិ មេថុ នធេម ស្ង្គខមតន កាមេន បារិ ចរិ ោ
កាេបារិ ចរិ ោ, អតត មនា អតាថយ កាេបារិ ចរិ ោ អតត កាេបារិ ចរិ ោ, អតត នា
វា កាេិ តា ឥចេិ តាតិ អតត កាម្ម, ស្យំ មេថុ នរាគវមស្ន បតថិ តាតិ អមតាថ,
អតត កាម្ម

ច

សា

បារិ ចរិ ោ

ចាតិ

អតត កាេបារិ ចរិ ោ,

តស្ា

អតត កាេបារិ ចរិ ោយ។ វណេំ ភាមស្យាតិ គុ ណំ អានិ ស្ំស្ំ បកាមស្យយ។
ឯតទគគ នតិ អាទិ តស្ា អតត កាេបារិ ចរិ ោយ វណេភាស្នាការនិ ទស្សនំ។
តត្តាយំ បទស្េព នធវមស្មនវ ស្មង្ឃខបមតាថ ោ ម្មទិ ស្ំ បាណតិ បាតាទី ហិ

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

រិកាខបទន េះ

មា អ្ងគ

៥
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គឺស្រីម ុ រស១

រំគ្នល់ថាជាស្រី១

តនប្រមក្ក្នុងការនពាលពាក្យអាប្រក្ក្់១ នពាលនោយចិតតតនប្រមក្ននាេះ១ នគ
ែឹ ងនរចក្តីក្ុងខណៈននាេះ១។
ន

រិកាខបទន េះ

ជាអ្ទិ នានទ រមុ ោិ

ក្ិ រ ិយា រញ្ជញវ ិនមាក្ខ រចិតតក្ៈ នោក្វជាៈ កាយក្មម វចីក្មម អ្ក្ុ រលចិតត
មា នវទនា២ ែូ នចនេះឯង។
ពណ៌នាទុ ដ្ុ ល្លវា
ឋ ចាសិសក្ខ
ិ ា បទទី៣ ចប់

៤. ពណ៌នាអត្តក្ខមសិក្ខាបទ
គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ៤ ែូចតន
ភាេន ភិក្ុជាអ្ន
ខ
ក្ដែលរាគៈប្រគបរងកត់

ន េះ៖
ិងភាេន ភិ ក្ុជាអ្ន
ខ
ក្មា

ចិ តដត ប្របប្របួល គបបីប្រជាបនោយអ្ំ ណាចការបនប្រមើ ខួច នោយកាម។ េី របទ
ថា ក្នុងរំណាក្់មាតុប្រគ្នម នរចក្តីថា ក្នុងទីជិតមាតុ ប្រគ្នម មា ប្របការ
ដែលនពាលនតើយ ក្នុងទុែុោ
ិ ច ភារ រិកាខបទ។ បទថា ការបនប្រមើខួច

នោយកាម នរចក្តីថា ការបនប្រមើ នោយកាម នពាលគឺ នមថុ ្មម ន្មេះថា
កាមារ ិចរ ិយា។ ការបនប្រមើនោយកាមនែើ មបីប្របនយាជ ៍ ែល់ខួច

ន្មេះថា

អ្តតកាមារ ិចរ ិយា មយ៉ា ងនទៀត ការបនប្រមើ ដែលខចួ បំ ណង គឺ ប្រាថាន នប្រពាេះ
ែូ នកទនេះ នទើបន្មេះថា អ្តតកាម។ អ្្ិ បាយថា ដែលភិ ក្ុខច
ខ ួ ឯង ប្រាថាន
នោយអ្ំ ណាចតនប្រមក្ក្នុងនមថុ ។ ការបនប្រមើ ននាេះសង ដែលខចួ ឯងប្រាថាន

សង នប្រពាេះែូ នកទនេះ នទើ បន្មេះថា អ្តតកាមារ ិចរ ិយា។ ន ការបនប្រមើ នោយ
កាម នែើ មបីប្របនយាជ ៍ែល់ខួច ននាេះ។ េី របទថា គបបីប្របការគុណ គឺ

អា ិ រងស។ ពាក្យថា ជាក្ំេូល ជានែើ ម ជាពាក្យរំដែងនចញ ូ វអាការៈ
ការ ិ យាយររនរើរគុ ណន ការបនប្រមើ ខួច នោយកាមចំ នពាេះស្តរតីននាេះ។ ន េះ
ជានរចក្តីរនងខបក្នុងបទននាេះ នោយអ្ំ ណាចបទរមព នា នាេះឯងថា ស្តរតី
ណា គបបីបនប្រមើ គឺ គបបីនប្រតក្អ្រចំ នពាេះរមណៈ ន្មេះថា ជាអ្នក្មា

រីល នប្រពាេះនវៀរកទក្បចេនវរាមា ាណាតិ ាតជានែើម ន្មេះថា ជាអ្នក្

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

187

វិ រហិ តតាត ស្ី លវនត ំ

មេថុ នធម្មម វិ រហិ តតាត ត្ព្ហម ចារឹ

តទុ ភមយនាបិ

កលាណធេម ំ ឯមតន ធមេម ន បរិ ចមរយយ អភិ រមេយយ ។ តស្ា ឯវំ ម្មទិ ស្ំ
បរិ ចរនតិ ោ ោ អយំ បារិ ចរិ ោ នាេ ។ ឯតទគគ ំ បារិ ចរិ ោននតិ ។
មេថុ នូបស្ចហិ មតន ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ
ភាស្មនាត

ច

អរហស្ិ

តា ំ

ឯវំ អតត កាេបារិ ចរិ ោយ វណេំ

េយហ ំ

មេថុ នធេម ំ

ទាតុ នតិ អាទិ នា

មេថុ នបបដ្ិ ស្ំយុ មតត មនវ វចមនន មោ ភាមស្យយ តស្ស ស្ង្ឃាទិ មស្មសា ។
សាវតថិ យំ

ឧទាយិ មតថ រំ

អារព្ា

អតត កាេបារិ ចរិ ោយ

វណេភាស្នវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ អសាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ ឥតថិ ោ
ឥតថី ស្ចញិ មនា អនត េមសា ហតថ េុ ទាេយបិ វុ តតនមយមនវ អតត កាេបារិ ចរិ ោយ
វណេំ

ភាស្នត ស្ស

ស្ង្ឃាទិ មស្មសា

ស្មច
។

មនា

សា

តេតថ ំ

មច

ជានាតិ

តស្មឹ មយវ
ថុ លល ចេ យំ

ខមណ

ជានាតិ

។

បណឌមក

បណឌកស្ចញិ មនាបិ ថុ លល ចេ យំ ។ តស្មឹ មយវ ឥតថី ស្ចញិ មនា ទុ កក ដ្ំ។ ចី វរាទី ហិ
វតថ ុកាមេហិ បារិ ចរិ ោយ វណេំ ភាស្នត ស្ស ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។
ស្ី លវិ បតតិ ។
េនុ ស្សិតថី, ឥតថី ស្ចញិ តា, អតត កាេបារិ ចរិ ោយ រាមគ្គ, មតន រាមគន
វណេភណនំ, តង្ឃខណវិ ជានននតិ ឥម្មមនតថ បចេ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ
ទុ ដ្ឋ ុមលាលភាស្មន វុ តតស្ទិ សាមនវាតិ ។
អត្តក្ខមសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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នប្រពាេះនវៀរកទក្នមថុ ្មម

ន្មេះថា

ជាអ្នក្មា

ក្លយណ្ម៌ នោយការនវៀរកទក្ទំង២ននាេះ ប្របដតលែូ ចអាតម នោយ
្ម៌ននាេះ ដែលន្មេះថា ការបនប្រមើ ន េះណា របរ់ស្តរតីននាេះ អ្នក្បនប្រមើ អ្ក្
ន
ប្របប្រេឹ តប្រត េតមកទរយប្របដតលែូ ចនយើងន េះ ការបនប្រមើ ននាេះ ជាក្ំេូលជាងការ
បនប្រមើ ទំងឡាយ។ េី របទថា ប្របក្បនោយនមថុ

ប្រតអវអាបតតិរងាទិនររ

នរចក្តីថា ភិក្ុណាកាលនពាលគុ
ខ
ណន ការបនប្រមើ ខួច នោយកាមយា៉ា ងន េះ
គបបីនពាលនោយពាក្យបែិ រំយុតតនោយនមថុ ជានែើមថា នាងគួ រឲ្យនមថុ
ែល់អាតម ភិក្ុននាេះ
ខ
ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររ។

រិកាខបទន េះ ប្រទង់ បចញតក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ប្រារេាឧទយិនតថរ នប្រពាេះ

នរឿងនពាលគុ ណន ការបនប្រមើ ខួច នោយកាម។ រិកាខបទន េះ ជាអ្សាធារណបបចញ តិ ត អ្នាណតតិក្ៈ។ ស្តរតីភិក្ុខរំគ្នល់ថាស្រី នពាលគុ ណន ការបនប្រមើ
ខចួ នោយកាម នោយ ័ យដែលនពាលនតើយននាេះ នោយនទចន

រូមបី

នោយវ ិការៈន នែ នបើ ស្តរតីននាេះែឹ ងនរចក្តីននាេះក្នុងខណៈននាេះឯង ភិក្ុប្រតអ
ខ វ

អាបតតិរងាទិ នររ។ នបើ មិ ែឹងនទ ប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ។ រូមបីនខេើយ
ភិ ក្ុរំ
ខ គ្នល់ថានខេើយ ប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ។ នខេើយ ុេះឯង ភិក្ុរំ
ខ គ្នល់ថា
ស្រី

ប្រតអវអាបតតិទុក្ែ
ក ។

អាបតតិមិ មា

ការបនប្រមើខួច នោយប្រាថានវតថុមា ចី វរជានែើម១

ែល់ភិក្ុនពាលគុ
ខ
ណន

ែល់ភិក្ុឆ្ក
ខ ួតជានែើ ម១

រិកាខបទន េះ ជារីលវ ិបតតិ។
រិកាខបទន េះ

មា អ្ងគ៥

គឺ ស្រីម ុ រស១

នប្រតក្អ្រ ឹងការបំ នរ ើនោយកាមែល់ខួច ១
ននាេះ១

នគែឹ ងនរចក្តីក្ុងខណៈននាេះ១។
ន

រំគ្នល់ថាជាស្រី១

នពាលររនរើរនោយតនប្រមក្
រមុោិ ជានែើ មប្រាក្ែែូ ច

នពាលនតើយក្នុងទុ ែុោ
ិ ច ភារ រិកាខបទ ែូ នចនេះឯង។

ពណ៌នាអត្តក្ខមសក្ខ
ិ ា បទទី៤ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៥. សញ្ច រ ិត្តសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
បចេ មេ
ស្ម្មបមជ្ជ យាតិ

ស្ចេ រិតតនតិ
ស្ម្មម

ឥតថិ បុ រិសានំ

អនត មរ

ស្ំ ចរណភាវំ

បដ្ិ គគណហនវី េំស្នបចាេហរណនិ

។

កមរាមនាត

អាបមជ្ជ យយ ។ ឥតថិ ោ វាតិ អាទិ ស្ម្មបជ្ជ នាការទស្សនំ ។ តតថ ឥតថិ ោ វា
បុ រិស្េតិ នតិ បុ រិមស្ន វា តស្ស ម្មតាបិ តាទី ហិ វា មបស្ិ មតា បុ រិស្ស្ស េតឹ
អធិ បាយំ ឥតថិ ោ អាមរាមចយាតិ អមតាថ ។ បុ រិស្ស្ស វា ឥតថី េតិ នតិ ឥតថិ ោ
វា តស្ា ម្មតាបិ តាទី ហិ វា មបស្ិ មតា ឥតថិ ោ េតឹ អធិ បាយំ បុ រិស្ស្ស
អាមរាមចយាតិ អមតាថ ។ ជាយតត មន វា ជារតត មន វាតិ ជាយភាមវ វា ជារភាមវ
វា។ បុ រិស្ស្ស ហិ េតឹ ឥតថិ ោ អាមរាមចមនាត ជាយតត មន អាមរាមចតិ , ឥតថិ ោ
េតឹ បុ រិស្ស្ស អាមរាមចមនាត ជារតត មន អាមរាមចតិ ។ អបិ ច បុ រិស្មស្សវ េតឹ
ឥតថិ ោ អាមរាមចមនាត ជាយតត មន វា អាមរាមចតិ និ ព្ទធ ភរិ យភាមវ, ជារតត មន
វា េិ ចាេចារភាមវ, មតមនវស្ស បទភាជ្មន6 ជាយតត មន វាតិ ជាោ ភវិ ស្សស្ិ ,
ជារតត មន វាតិ ជារី ភវិ ស្សស្ី តិ វុ តតំ។ ឯមតមនវ ឧបាមយន ឥតថិ ោ េតឹ
បុ រិស្ស្ស អាមរាចមនបិ បតិ ភវិ ស្សស្ិ

ជាមរា ភវិ ស្សស្ី តិ

វតត ព្ា តា

មវទិ តព្វា។ អនត េមសា តង្ឃខណិកាយបី តិ ស្ព្ា នតិមេន បរិ មចេ មទន ោ អយំ
តង្ឃខមណ េុ ហុតត េមតត ស្ំ វស្ិ តព្ា មតា តង្ឃខណិកាតិ វុ ចេតិ, េុ ហុតតិ កាតិ អមតាថ។
តស្ាបិ

6

េុ ហុតតិ កា ភវិ ស្សស្ី តិ

វិ.មហាវិ.២/១៣៣

ឯវំ បុ រិស្ស្ស េតឹ

អាមរាមចនត ស្ស

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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៥. ពណ៌នាសញ្ច រ ិត្តសក្ខ
ិ ា បទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ៥ ែូចតន

បទថា ប្របប្រេឹតត ា ែល់ ជាអ្នក្នប្រតចន
ប្របុរ។ បទថា

ក្នុងចននាចេះន ស្តរតី

ិង

ិយាយែឹក្នាំ នរចក្តីថា ភិក្ុន្វ
ខ ើការទទួ លពាក្យ ការ

ិ យាយលបងនមើ ល
ពាក្យថា

ន េះ៖

ន ស្រីឬ

ិងប្រតឡប់មក្នោយប្របនេ ន្មេះថា
ជានែើ ម

ិ យាយែឹ ក្នាំ

ជាពាក្យរំដែងអាការៈ ិ យាយែឹ ក្នាំ។

បណា
ត បទទំងននាេះ េីរបទថា ប្រាថានប្របុរ ិងស្រីក្ី ត នរចក្តីថា ភិក្ុដែល
ខ
បុ ររ ឬញតិ មា មាតជានែើ មរបរ់បុររននាេះ បចូា ន

នតើយ គបបី

ប្រាប់បំណងនរចក្តីប្រាថានរបរ់បុររននាេះែល់ស្តរតី។ េី របទថា នរចក្តី
ប្រាថានស្រី ែល់ប្របុរក្តី នរចក្តីថា ភិក្ុដែលស្រី
ខ
ឬញតិ មា មាតជានែើម
របរ់ស្រីននាេះ បចូា ន

នតើយគបបីប្រាប់ បំណង គឺ នរចក្តីប្រាថានរបរ់

ស្រីែល់ប្របុរ។ េីរបទថា ឲ្យា គ្ននជាប្របេ ក្
ា ី ត ជាបតី ឬជារទយក្តី គឺ
ភាេជាប្របេ ា ឬភាេជារទយ។ ដម េិត ភិ ក្ុកាលប្រាប់
ខ
បំណងរបរ់
បុ ររែល់ស្តរតី ន្មេះថា ប្រាប់ ក្ុងភាេជាប្របេ
ន
ា កាលប្រាប់ បំណងរបរ់

ស្រីែល់ប្របុរ ន្មេះថា ប្រាប់ ក្ុងភាេជារទយ។
ន
មយ៉ា ងនទៀត ភិក្ុខ

កាលប្រាប់ បំណងរបរ់បុររននាេះឯងែល់ស្រី ន្មេះថា ប្រាប់ ក្ុងភាេ
ន
ជាប្របេ ា

គឺ ជាភរ ិយាអ្រ់កាលជា ិ ចខ
េ ចេះ

ភាេជារទយ

គឺ ជាអ្នក្

ប្របប្រេឹ តខ
ត ុ រខចេះ។ នប្រពាេះនតតុ ននាេះឯង នោក្នទើបនពាលក្នុងបទភាជ ៈ
ន បទននាេះថា ប្រតង់ ពាក្យថា ឲ្យា គ្ននជាប្របេ ាក្ី ត គឺ ប្រាប់ ថា អ្នក្ឯង ឹ ង
ជាប្របេ ានគ។ ប្រតង់បទថា ជាបតី ឬជារទយក្តី គឺ ប្រាប់ ថា អ្នក្ឯង ឹ ងជា
រទយនគ។ នោយឧាយននាេះឯង រូមបីក្ុងការប្រាប់
ន
បំណងរបរ់ស្រី

ែល់ប្របុរ បណិ ឌ តគបបីប្រជាបនរចក្តីដែលប្រតអវនពាលថា នោក្ ឹងជាបតីនគ
នោក្ ឹ ងជារទយនគ។ េី របទថា នោយនទចន

រូមបីដតស្រី ដែល

បុររគបបីនរេមួយរ ំនេច នរចក្តីថា ស្រីដែលប្រេេះែ៏មា ប្រេេះភាគ ប្រទង់
ប្រតរ់ថា តងខណិកា នប្រពាេះជាអ្នក្ដែលបុ ររគបបីនៅរួម ក្នុងខណៈននាេះ គឺ
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ស្ង្ឃាទិ មស្មសា, ឯមតមនវ ឧបាមយន េុ ហុតតិ មកា ភវិ ស្សស្ី តិ ឯវំ បុ រិស្ស្ស
ឥតថិ េតឹ អាមរាមចមនាតបិ ស្ង្ឃាទិ មស្ស្ំ អាបជ្ជ តីតិ មវទិ តមព្វា ។
សាវតថិ យំ ឧទាយិ មតថ រំ អារព្ា ស្ចេ រិតតស្ម្មបជ្ជ នវតថ ស្
ុ មឹ បចញ តតំ ។
អនត េមសា តង្ឃខណិកាយបី តិ អយមេតថ អនុ បបចញ តតិ ។ សាធារណបបចញ តតិ ។
បដ្ិ គគណ
ហ តិ , វី េំស្តិ ,

អមនត វាស្ឹ

បចាេហរាមបតី តិ 7

ឥេិ នា នមយន

សាណតតិ កំ ។ អចញ ត្ត នាលំ វចនី ោយ ោយ កាយចិ ឥតថិ ោ អនត េមសា
ម្មតុ ោបិ បុ រិស្េតឹ អាមរាមចមនាត មោហិ កិ រ ភរិ ោ ធនកកី តាតិ វតត ុកាមម្ម
ស្មចបិ ឆនេ វាស្ិ នី អាទី ស្ុ អចញ តរាកាមរន អាមរាមចតាា តាយ សាធូ តិ
ស្េបដ្ិ ចេិ មតបិ អស្េបដ្ិ ចេិ មតបិ បុ ន អាគនាតា មយន បហិ មតា, តស្ស តំ បវតតឹ
អាមរាមចតិ ស្ង្ឃាទិ មស្ស្ំ អាបជ្ជ តិ ។ សា បន តស្ស ភរិ ោ មោតុ វា ម្ម
វា អការណមេតំ ។ ស្មចបិ យស្ា ស្នតិ កំ មបស្ិ មតា តំ អទិ សាា អចញ តរស្ស
អវស្ាមរាចនកស្ស

អាមរាមចហី តិ

វតាា

បចាេហរតិ

អាបជ្ជ តិមយវ។

ម្មតុ រកខិ តំ ត្ព្ូហីតិ មបស្ិ តស្ស បន គនាតា អចញ ំ បិ តុរកខិ តាទី ស្ុ អចញ តរំ
វទនត ស្ស វិ ស្មង្ឃកតំ មោតិ ។ បុ រិស្ស្ស វា ឥតថិ ោ វា វចនំ សាធូ តិ កាមយន
វា វាចាយ វា ឧភមយន វា បដ្ិ គគណហិតាា តស្ា ឥតថិ ោ វា បុ រិស្ស្ស វា
អាមរាមចតាា វា អាមរាចាមបតាា វា បុ ន មយន មបស្ិ មតា តស្ស តំ បវតតឹ ស្យំ
អាមរាមចនត ស្ស វា អមចញ ន អាមរាចាមបនត ស្ស វា ស្ង្ឃាទិ មស្មសា ។ ឯតាតវតា
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ប្រតឹមដតមួ យរ ំនេច នោយក្ំ ណត់ យា៉ាងទបបំសុត។ អ្្ិបាយថា

ឹងជា

ស្រីដែលបុ ររគបបីនរេមួយស្របក្់។ កាលភិ ក្ុប្រាប់
ខ
បំណងរបរ់បុររ
យា៉ា ងន េះថា

នាង ឹងជាភរ ិយាមួ យស្របក្់ ែល់ស្រី

រូមបីននាេះ

ក្៏ ជា

រងាទិ នររ។ នោយឧាយននាេះឯង បណិ ឌ តគបបីប្រជាបថា ភិក្ុរូ
ខ មបី
កាលប្រាប់ បំណងរបរ់ស្រី ែល់ប្របុរយា៉ា ងន េះថា នោក្ ឹងជាបតីមួយ
រ ំនេច ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររ។
រិកាខបទន េះ ប្រទង់បចញតក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ប្រារេាឧទយិនតថរៈ នប្រពាេះ

នរឿងរា៉ា វប្របប្រេឹតត ិ យាយែឹក្នាំ។ ន េះជាអ្ ុបបចញតិ ក្
ត ុងរិ
ន
កាខបទននាេះ គឺ
នោយនទចន

រូមបីដតស្រីដែលបុ គគលគបបីនៅអ្រទាមមមួយរ ំនេច។

រិកាខបទន េះ ជាសាធារណបបចញតិ ។
ត ជាសាណតតិក្ៈ នោយ ័ យជានែើម
ថា ក្៏ ភិក្ុទទួ
ខ
លពាក្យន

ិ យាយលបងនមើ ល នតើយនប្របើក្ូ រិរសឲ្យវ ិល

មក្។ ភិក្ុកាលប្រាប់
ខ
បំណងែល់ស្រីណាមួ យ ដែលមិ ទ ់ ដលងគ្ននោច់
ក្នុងទី ណាមួ យ

នោយនទចន

រូមបីែល់មាត

ជាអ្នក្ចង់ នែើ មបី ឹ ង

នពាលថា ឮថា នាង ឹ ងជា្ ក្កីតភរ ិយា នបើ រូមបីនពាលនតើយ នោយ
បណា
ត បទមា ជានែើ មថា ឆ្ វា
េ រិ ី ែូ នចនេះ បទណាមួ យ ស្តរតីននាេះទទួ ល

ពាក្យក្៏នោយ មិ ទទួ លក្៏ នោយ ភិក្ុវខ ិលប្រតឡប់មក្វ ិញ ប្រាប់ែំណឹង

ននាេះ ែល់បុររដែលបចូា ខចួ មក្ ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររ។ ចំ ដណក្
ស្តរតីននាេះ

ចូ រា ជាភរ ិយារបរ់បុររននាេះក្តី

នតតុ ។ រូមបីនបើភិក្ុដែលបុ
ខ
ររបចូា ន
ជួ បស្រីននាេះ

មិ ា ក្តី

ននាេះមិ ជា

កា ់ រំណាក្់ស្រីណា មិ ា

ប្រាប់ ឹ ងបុគគលែនទអ្នក្ ឹងប្រាប់េិតថា

នោក្ចូរប្រាប់

នតើយនទើ បប្រតឡប់ មក្ ក្៏ ប្រតអវអាបតតិដែរ។ ដតកាលភិក្ុដែលបុ
ខ
ររបចូា ន
ថា រូមប្រាប់ ស្តរតីដែលមាតរក្ា នតើយន

ប្រាប់ស្តរតីេួក្ែនទ មា ស្តរតី

ដែលបិ តរក្ាជានែើ ម ស្រីណាមួ យ រដមងខុ ររនងកត។ ភិក្ុទទួ
ខ
លពាក្យ
បុ ររ ឬស្តរតី នោយកាយ ឬនោយវាកទ ឬទំងកាយទំងវាកទ នតើយន

ប្រាប់ែល់ស្តរតី ឬបុ ររននាេះ ឬនប្របើ ឲ្យនគប្រាប់ នតើយប្រាប់ ែំណឹងននាេះ
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ហិ បដ្ិ គគណ
ហ តិ វី េំស្តិ បចាេហរតី តិ ឥទំ អង្ឃគតតយំ ស្េាទិ តមេវ មោតិ ,
ឥមតា បន មយហិ មកហិ ចិ ទាី ហិ អមង្ឃគហិ, បណឌមក ច អង្ឃគតតមយនាបិ
ថុ លល ចេ យំ ។ ឯមកន ទុ កក ដ្ំ ។ ស្ង្ឃេស្ស វា មចតិ យស្ស វា គិ លានស្ស វា
កិ មចេ ន គចេ នត ស្ស, ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ ស្ី លវិ បតតិ ។
មយស្ុ

ស្ចេ រិតតំ

ស្ម្មបជ្ជ តិ,

មតស្ំ

េនុ ស្សជាតិ កតា,

ន

នាលំ វចនី យតា បដ្ិ គគណហនវី េំស្នបចាេហរណនី តិ ឥម្មមនតថ បចេ អង្គគនិ ។
ឆស្េុ ដ្ឋឋនំ,

បណេតតឹ

វា

អលំ វចនី យភាវំ

វា

អជាននត ស្ស

កាយវិ កាមរន សាស្នំ គមហតាា តមថវ វី េំស្ិតាា តមថវ បចាេហរនត ស្ស
កាយមតា ស្េុ ដ្ឋឋតិ ។ ឥតថ នានម្ម អាគេិ ស្សតិ តស្ា ចិ តត ំ ជាមនយាថាតិ
មកនចិ វុ មតត សាធូ តិ ស្េបដ្ិ ចេិតាា តំ អាគតំ វតាា បុ ន តស្មឹ បុ រិមស្ អាគមត
អាមរាមចនត ស្ស កាមយន កិ ចេិ អកតតាត វាចមតា ស្េុ ដ្ឋឋតិ ។ វាចាយ សាធូ តិ
សាស្នំ គមហតាា អមចញ ន ករណីមយន តស្ា ឃរំ គនាតា អចញ តថ វា
គេនកាមល តំ ទិ សាា វចី មភមទន វី េំស្ិតាា បុ នបិ អមចញ មនវ ការមណន តមតា
អបកក េម កទាចិ មទវ តំ បុ រិស្ំ ទិ សាា អាមរាមចនត ស្ាបិ វាចមតា ស្េុ ដ្ឋឋតិ ។
បណេតតឹ អជាននត ស្ស បន ខីណស្វស្ាបិ បិ តុវចមនន គនាតា អលំ វចនី យំ
ម្មតរេបិ ឯហិ មេ បិ តរំ ឧបដ្ឋឋហី តិ វតាា បចាេហរនត ស្ស កាយវាចមតា
ស្េុ ដ្ឋឋតិ ។ ឥម្មនិ តី ណិ អចិ តត កស្េុ ដ្ឋឋនានិ ។ តទុ ភយំ បន ជានិ តាា
ឯមតមហវ តី ហិ នមយហិ ស្ម្មបជ្ជ នតស្ស តាមនវ តី ណិ តទុ ភយជាននចិ មតត ន

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

190

នោយខចួ ឯង ឬនប្របើឲ្យបុ គល
គ ែនទប្រាប់ែល់បុររ ដែលបចូា ខចួ មក្វ ិញ
ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររ។ ក្៏ឯអ្ងគ៣ន េះ គឺទទួ លពាក្យ១ ន

ិ យាយ

លបងនមើ ល១ ប្រតឡប់មក្វ ិញ១ រំនរចប្រេមនោយនតតុ ប្របមាណប៉ាុ នណេះ។
ក្៏ ភិក្ុខប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ នោយអ្ងគេីរណាមួ យ អ្ំេីអ្ងគទំង៣ននាេះ

ិង

រូមបីនោយអ្ងគ៣ ក្នុងបណឌក្ៈ ភិក្ុប្រតអ
ខ វអាបតតិទុក្ែ
ក នោយអ្ងគ១។ អាបតតិ
មិ មា

ែល់ភិក្ុនខ

នោយក្ិ ចរេ បរ់រងឃក្តី នចតិយក្តី ភិក្ុខ

ជានែើ ម។ រិកាខបទន េះ ជារីលវ ិបតតិ។

ឺក្ី ត ភិ ក្ុឆ្ក
ខ ួត

រិកាខបទន េះ មា អ្ងគ៥ គឺ នាំរចេរ ិតតក្ុងរំ
ន
ណាក្់ អ្ក្
ន ណា អ្នក្

ននាេះជាម ុ រសជាតិ១ នគមិ ដម ជាបតី ជាប្របេ ា ឹងគ្ននេី មុ

ឬជាបតីប្របេ ា

នតើយដតដលងគ្នន១ ទទួ លពាក្យនគ១ ប្រាប់ តមពាក្យបណា
ត ំ នគ១ ប្រតឡប់
មក្ប្រាប់ វ ិញ១។

រិកាខបទន េះ មា រមុ ោិ ៦ គឺ ភិក្ុមិ
ខ ែឹ ងបចញ តិ ត ឬមិ ែឹ ងថា ជា

អ្នក្ដលងគ្ននោច់ នតើយ

ទទួ លពាក្យបណា
ត ំ

នោយកាយវ ិការនតើយន

ិ យាយលបងនមើ លយា៉ា ងននាេះ ប្រតឡប់មក្វ ិញយា៉ា ងននាេះ អាបតតិ ន្មេះថា

នក្ើតនឡើងអ្ំេីកាយ។

កាលបុ ររណាមួ យនពាលថា

ស្តរតី ឹ ងមក្ក្នុងទី

ន្មេះន េះ នោក្ចូ រែឹងចិតតរបរ់នគ ភិក្ុទទួ
ខ
លពាក្យនតើយ លុេះស្រីមក្
ភិ ក្ុក្៏
ខ ប្រាប់ លុេះប្របុរមក្នទៀត ភិ ក្ុក្៏
ខ ប្រាប់ អាបតតិ ន្មេះថា នក្ើតនឡើង
អ្ំ េីវាកទ នប្រពាេះភិក្ុមិ
ខ
ា ន្វើវតថុណាមួ យនោយកាយ។ ភិក្ុទទួ
ខ
លពាក្យ
នោយវាកទ នតើយន

កា ់សេេះរបរ់ស្រីននាេះ នោយក្ិចេែនទ ឬថា ន

ក្នុង

ទី ែនទ ជួប ឹងស្រីននាេះ នតើយក្៏ ប្រាប់ែល់ស្រីននាេះ នោយវចី នភទ នតើយ
ក្៏ ន
ចូ លន

នោយនតតុ ែនទនទៀត ប្រតឡប់ មក្ជួបប្របុរននាេះកាលណានតើយ ក្៏
ប្រាប់ ែល់ប្របុរននាេះ អាបតតិន្មេះថា នក្ើ តអ្ំ េីវាកទ។ មយ៉ា ងនទៀត

ភិ ក្ុមិ
ខ
ែឹងបចញតិ ត រូមបីជាប្រេេះខី ណាស្រេ បិ តនប្របើ ន

នតើយ នោក្ន

ប្រាប់ ែល់មាត ដែលដលងគ្ននោច់ នតើយថា អ្នក្ចូរប្រតឡប់ ន

បនប្រមើបិត

ចុ េះ នតើយប្រតឡប់មក្វ ិញ ន្មេះថា នក្ើតនឡើងេី កាយវាកទ។ រមុ ោិ

៣

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ស្ចិ តត កានិ មោនតិ ។ កិ រិយំ, មនាស្ញ្ញញវិ មម្មកខ ំ, អចិ តត កំ, បណេតតិ វជ្ជ ំ,
កាយកេម ំ , វចី កេម ំ , កុ ស្លាទិ វមស្ន មចតថ តី ណិ ចិ តាតនិ , ស្ុ ោទិ វមស្ន
តិ មស្សោ មវទនាតិ ។
សញ្ច រត្ត
ា បទវណ្ណនា នដ្
ឋិ
ិ សិក្ខ
ិ តា

៦. ក្ុដ្ិក្ខរសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឆមដ្ឋ

ស្ញ្ញញចិ កាយ

បនាតិ

ឯតថ

ស្ញ្ញញចិ កា

នាេ

ស្យំ

បវតតិ តោចនា វុ ចេតិ ។ តសាម ស្ញ្ញញចិ កាោតិ អតត មនា ោចនាោតិ វុ តតំ
មោតិ ។ ស្យំ ោចិ តមកហិ ឧបករមណហី តិ អមតាថ ។ ឯតថ ច យង្ឃកិចេិ
បរបរិ គគហិតកំ េូ លមចេ ទវមស្ន8 ោចិ តុ ំ ន វដ្ដ តិ ។ តាវកាលិ កំ បន វដ្ដ តិ។
ស្ោយតាថយ កេម ករណតាថយ បុ រិស្ំ មទថាតិ វតត ំ ុ វដ្ដ តិ បុ រិស្តត ករេបិ
ោចិ តុ ំ វដ្ដ តិ។ បុ រិស្តត កមរា នាេ វឌ្ឍកិ អាទិ នា បុ រិមស្ន កាតព្ា ំ ហតថ កេម ំ ។
តំ បុ រិស្តត ករំ មទហី តិ វា ហតថ កេម ំ មទហី តិ វា វតាា ោចិ តុ ំ វដ្ដ តិ។ ហតថ កេម ំ
នាេ យង្ឃកិចេិ វតថ ុ ន មោតិ ។ តសាម កឹ ភមនត អាគតតាថតិ បុ ចេិមត វា អបុ ចេិមត
វា ោចិ តុ ំ វដ្ដ តិ ។ វិ ចញតតិបចេ ោ មទាមសា នតថិ ។ េិ គលុ ទេ កាទមោ បន
ស្កកេម ំ ន ោចិ តព្វា ។ កុ ដ្ិនតិ ឧលលិ តាតទី ស្ុ អចញ តរំ ។ តតថ ឧលលិ តាត នាេ

8

វិមតិវមិ នាទនីដ្កា
ី និងអភិនវដ្ីកាថា សូ មឲ្យដាច់ ឈប្ប់ ជារប្បស់ អន ក្ដ្ទទមទៀត គឺមក្ក្នុង

អំណាចរប្បស់ ខលួនដាច់ តតមតង។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

យា៉ា ងន េះ

ន្មេះថា

អ្ចិ តក្
ត រមុ ោិ ។
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មយ៉ា ងនទៀត

ភិក្ុែឹ
ខ ង ូ វបទ

ទំងេី រននាេះ នតើយនាំរចេរ ិតតនោយ ័ យ៣យា៉ា ងន េះ រមុ ោិ ៣យា៉ា ង
ន េះឯង ន្មេះ រចិតតក្រមុ ោិ

នប្រពាេះចិតតែឹង ូ វបទទំង២ននាេះ។ ជា

ក្ិ រ ិយា ននារញ្ជញវ ិនមាក្ខ អ្ចិតតក្ៈ បណតតិវជាៈ កាយក្មម វចីក្មម

ិ ងក្នុង

រិកាខបទន េះ មា ចិតត៣ នោយអ្ំ ណាចក្ុ រលចិ តជា
ត នែើ ម មា នវទនា៣
នោយអ្ំ ណាចរុខនវទនាជានែើ មែូ នចនេះ។

ពណ៌នាសញ្ច រត្ត
ិ សក្ខ
ិ ា បទទី៥ ចប់

៦. ពណ៌នាក្ុដ្ិក្ខរសិក្ខាបទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ៦ តន
ការរូម ដែលភិ ក្ុឲ្យប្របប្រេឹ
ខ
តនត

ន េះ៖

នោយខចួ ឯង នោក្នៅថា ការ

រូមមក្ខចួ ឯង ក្នុងពាក្យថា នោយការរូមឧបក្រណ៍នគមក្ខចួ ឯងន េះ។
នប្រពាេះនតតុននាេះ បទថា នោយការរួម នទើបមា អ្្ិ បាយថា នោយការ

រូមរបរ់ខួច ។ អ្្ិបាយថា នោយឧបក្រណ៍ទំងឡាយ ដែលា រូម
មក្នោយខចួ ឯង។

ក្៏ បណា
ត ឧបក្រណ៍ទំងននាេះ

ឧបក្រណ៍ណាមួ យ

ដែលបុគគលែនទតួងដតងរក្ា ភិ ក្ុរូ
ខ មនោយអ្ំ ណាចោច់ មូល មិ គួ រ។
ដតរូមន្វើជារបរ់ខី េ គួ រ។ ភិ ក្ុនពាលថា
ខ
នោក្ទំងឡាយ ចូ រឲ្យបុ ររ

នែើមបីប្របនយាជ ៍ ែល់រមាចញ់ គឺ នែើមបីប្របនយាជ ៍ែល់ក្មមក្រ គួ រ រូមបី ឹ ង
រូមតតថក្មមបុររ ក្៏គួរ។ ដែលនៅថា តតថក្មមបុររ ា ែល់ តតថក្មម
ដែលបុររមា ជាងន

ើ ជានែើ ម ប្រតអវន្វើ។ ភិក្ុនពាលរូ
ខ
មថា នោក្ចូ រឲ្យ

តតថក្មមបុររ ឬថា នោក្ចូ រឲ្យតតថក្មម គួ រ។ វតថុណាមួ យ ដែលនៅថា
តតថក្មម មិ មា ។ នប្រពាេះនតតុ ននាេះ ភិក្ុកាលនគរួ
ខ
រថា បេិ ប្រតនោក្

មាេរ់ នោក្មាេរ់ ិម ម
ត ក្ន្វើអ្ី វ? ឬថា នគមិ រួរ គួ រនែើ មបីរូម។ នទរ
នប្រពាេះការរូមជាបចេ័យ មិ មា ។ ដតចំនពាេះការ្ររបរ់ខួច

ភិ ក្ុមិ
ខ
គួ រ

រូម ឹងប្រពា ទំងឡាយមា ប្រពា ប្រមឹគជានែើ ម។ ន្មេះថា ក្ុែិ ា ែល់
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ឋមបតាា
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ថេា តុលាបិ ដ្ឋស្ង្ឃាដ្វាតបានធូ េចេិ ទាេទិ មភទំ

អមលមបាកាស្ំ

អវមស្មស្ មលមបាកាមស្ កុ មដ្ដ ហិ ស្ទធឹ ឃមដ្តាា ឆទនស្ស អមនាត ស្ុ ធាយ
វា េតតិ កាយ វា លិ តាត។ អវលិ តាត នាេ តមថវ វុ តតនមយមនវ ឆទនស្ស ព្ហិ
លិ តាត។ ឧលលិ តាតវលិ តាត នាេ តមថវ ឆទនស្ស អមនាត ច ព្ហិ ច លិ តាត ។
ការយម្មមននាតិ ស្យំ វា កមរាមនត ន, អាណតតិ ោ វា ការាមបមនត ន ។
អស្ាេិ កនតិ កាមរតា ទាយមកន វិ រហិ តំ ។ អតត មុ ទេ ស្នតិ េយហ ំ វាសាគ្គរំ
ឯសាតិ ឯវំ អតាត ឧមទេ មសា ឯតិ ស្ាតិ អតត ុមទេ សា ។ តំ អតត ុមទេ ស្ំ ។
បម្មណិកា កាមរតព្វាតិ បម្មណយុ តាត កាមរតព្វា ។ តត្តិ ទំ បម្មណនតិ តស្ា
កុ ដ្ិោ ឥទំ បម្មណំ ។ ទី ឃមសាតិ ទី ឃមតា ។
ទាាទស្ វិទតថិ មោ ស្ុ គតវិទតថិ ោតិ ឯតថ ស្ុ គតវិ ទតថិ នាេ ឥទានិ
េជ្ឈិេស្ស បុ រិស្ស្ស តិ មស្សោ វិ ទតថិ មោ ។ វឌ្ឍកិ ហមតថ ន ទិ យមឌ្ោ ហមតាថ
មោតិ ។ េិ នមនត ន បន កុ ដ្ិោ ព្ហិ កុ មឌ្ឌ បឋេំ ទិ នន ំ េោេតតិ កបរិ យនត ំ
អគគ មហតាា ថុ ស្បិ ណឌបរិយមនត ន ទាាទស្ វិ ទតថិ មោ េិ មនតព្វា ។ ស្មច
ថុ ស្បិ ណឌមកន អនតថិ មកា មោតិ ។ េោេតតិ កមលមបមនវ និ ដ្ឋឋមបតិ មស្ា វ
បរិ មចេ មទា ។ តិ រិយនតិ វិ តាថរមតា ។
ស្តត នតរាតិ កុ ឌ្ឌស្ស ព្ហិ អនត ំ អគគ មហតាា អព្ា នតរិមេន អមនត ន ស្តត
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ិងោបខាងនប្រៅជានែើម ក្ុែិ

ណាមួ យ។ បណា
ត ក្ុែិទំងននាេះ ដែលន្មេះថា ក្ុែិោបខាងក្នង
គឺ
ុ

ក្ុ ែិដែលភិ ក្ុត
ខ ូ វឱការគួរោបែ៏ នររ ជាមួ យ ឹងជញ្ជ
ា ំង នលើក្ដលង
ឱការមិ គួរោបនសសងនោយប្របនភទ មា ររររ ្នឹម ប្រក្បទវរ បងែួច

បំ េង់ ដសសងជានែើ ម នតើយោបនោយក្ំ នារ ឬែី រិត
ែ ខាងក្នុងែំ បូល។

ដែលន្មេះថា ក្ុែិោបខាងនប្រៅ គឺក្ុែិដែលភិក្ុោបខាងនប្រៅែំ
ខ
បូល

នោយ ័ យដែលនពាលនតើយននាេះឯង។ ដែលន្មេះថា ក្ុ ែិោបខាងក្នុង
ិ ងខាងនប្រៅ គឺក្ុែិដែលភិ ក្ុោបខាងក្ន
ខ
ុងសង ខាងនប្រៅសង ន ែំបូល

នោយប្របការែូ នចនេះ។ បទថា កាលឲ្យនគន្វើ គឺ កាលន្វើនោយខចួ ឯង ឬ
ប្គប់នគឲ្យន្វើ។ បទថា មិ មា ទយក្ជាមាេរ់របរ់ គឺ នវៀរកទក្ជ
ឲ្យន្វើប្របនគ ។

បទថា

ចំនពាេះជាទីនៅន ខចួ

នរចក្តីថា

អ្នក្

ខចួ ជាទី

ចំ នពាេះន ក្ុែិននាេះយា៉ា ងន េះថា ក្ុ ែិននាេះ ជាអាគ្នរនៅរបរ់នយើង នប្រពាេះ
ែូ នកទនេះ នទើ បន្មេះថា ចំ នពាេះជាទី នៅន ខចួ ។

ូ វក្ុែិចំនពាេះជាទី នៅន

ខចួ ននាេះ។ បទថា គបបីន្វើឲ្យប្របក្បនោយប្របមាណ គឺគបបីន្វើឲ្យគួរតម
ប្របមាណ។

េីរបទថា

ប្របមាណន េះ

ក្នងក្ុ
ុ ែិននាេះ

គឺ ន េះជាប្របមាណ

ន ក្ុ ែិននាេះ។ បទថា បនណា
ត យ គឺ នោយចំដណក្បនណា
ត យ។

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ
ក្នុងពាក្យថា ១២ចំអាម នោយចំអាមប្រេេះរុគត

ែូ នចនេះថា៖ ដែលន្មេះថា ចំ អាមប្រេេះរុគត គឺ (នរមើ) ៣ចំ អាមរបរ់មជឈិម
បុ ររក្នុងកាលឥឡូវន េះ។ មួ យចំ អាមប្រេេះរុគត នរមើមួយតតថមួយចំ អាម
នោយតតថរបរ់ជាងន

ើ ។ ដតភិក្ុកាល
ខ
ឹងវារ់ មិ គបបីក្ំណត់យក្ទី

បំ សុតែុំែីរិត
ែ ្ំ ដែលខចួ ោក្់ មុ នគប្រតង់ជញ្ជ
ា ំងខាងនប្រៅក្ុែិនទ គបបីវារ់

១២ចំ អាម នោយទីបំសុតែីរិត
ែ ោយអ្្កម។ នបើ ភិក្ុមិ
ខ
មា នរចក្តីប្រតអវ
ការនោយែុំែីោយអ្្កមនទ

ន្វើឲ្យរនប្រមចនោយការោបែីរិត
ែ ្ំ ដត

មយ៉ា ង ែី រិត
ែ ននាេះឯងជានខតតក្ំណត់ ។ បទថា ទទឹង គឺនោយចំ ដណក្
ទទឹង (ខចី)។ ពាក្យថា ៧ចំអាម មា អ្្ិបាយថា ៧ចំ អាមប្រេេះរុគត
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ស្ុ គតវិ ទតថិ មោ បម្មណនតិ វុ តតំ មោតិ ។ ឯតថ ច មកស្គគ េតត េបិ ទី ឃមតា
ោមបតាា តិ រិ យំ តិ រិ យមតា វា ោមបតាា ទី ឃំ វមឌ្ឍតុ ំ ន វដ្ដ តិ ។ មកា បន
វាមទា ឧភមតាវឌ្ឍមន។ ោ បន ទី ឃមតា ស្ដ្ឋិ ហតាថបិ មោតិ តិ រិ យមតា
តិ ហតាថ វា ឱនកចតុ ហតាថ វា យតថ បម្មណយុ មតាត េមញ្ញេ ឥមតា ចិ មតា ច ន
បរិ វដ្ដ តិ បចេិ េមកាដ្ិ ោ ចតុ ហតថ វិ តាថរា ន មោតិ អយំ កុ ដ្ិស្ង្ឃខយំ ន គចេ តិ ។
តសាម សាបិ 9 ន វដ្ដ តិ។ ភិ កខ ូ អភិ មនតព្វា វតថ មុ ទស្នាោតិ យស្មឹ បមទមស្ កុ ដ្ឹ
កាមរតុ កាមម្ម មោតិ , តំ មសាមធតាា បទភាជ្មន វុ តតនមយន ស្ង្ឃេំ តិ កខ តតំ ុ
ោចិ តាា ស្មព្ា វា ស្ង្ឃេបរិ ោបនាន ស្មង្ឃេន វា ស្េម តា មទា តមោ ភិ កខ ូ តតថ
វតថ ុមទស្នតាថយ អភិ មនតព្វា។ មតហិ ភិ កខ ហ
ូ ិ វតថ ុ មទមស្តព្ា ំ អនារេា ំ
ស្បរិកកេននតិ

មតហិ

ភិ កខ ូហិ

កិ បិលលិកាទី នំ

អាស្ោទី ហិ

មតរស្ហិ

បុ ព្ា ណ
េ បរណេនិ ស្សិតាទី ហិ មសាឡស្ហិ ឧបទេ មវហិ វិ រហិ តតាត អនារេា ំ ទាី ហិ
វា ចតូ ហិ វា ព្លិ ព្មទធ ហិ យុ មតត ន ស្កមដ្ន ឯកំ ចកក ំ និ មព្វាទកបតនដ្ឋឋមន
ឯកំ ព្ហិ កតាា អាវិ ជ្ឈិតុំ ស្កក ុមណយយតាយ ស្បរិ កកេននតិ ស្លល មកខ តាា ស្មច
ស្ង្ឃេបមោនកា មោនតិ តមតថ វ មនា មច ស្ង្ឃេេជ្ឈំ គនាតា មតន ភិ កខ ុនា
9

បា ី ឆដ្ឋសង្គគយនា មិនោនពាក្យថា សាប្បិ ន មទ គឺោនរតឹមតត តសាម វដ្ដតិ ោនន័យថា

ក្ុដ្មិ នាោះ សមគួរ។ សូ មបីក្នុងអដ្ឋក្ថាររោះវិន័យប្បិដ្ក្ មហាវិភងគ រតង់ក្ុដ្កា
ិ រសិ កាខប្បទដ្ូចគ្នន
មនាោះ ក្៏ ោនបា រី តឹមថា តសាម អយមបិ វដ្តតិ តរប្បថា មរពាោះមេតុមនាោះ សូ មបីក្ុដ្មិ នោះ សមគួរ
ខ្ស
ុំ ូ មយក្តាមក្ង្គខវិតរណ្ី រប្បស់ ឆដ្ឋសង្គគយនា និងអដ្ឋក្ថា សមនតប្បាសាទិកា មដាយ
សរម ួ មៅតាមក្ិចចរប្បស់ ររោះវិន័យចុោះ មរពាោះក្នុងអដ្ឋក្ថាមនាោះ មលាក្បានម ក្ររោះរុទធដដ្កា
ី
មក្ថា អាយមមតា វា វិតាថរមតា វា អនតមមសា មក្សមតតមបិ អតិកាកមមតាា ក្មរាតិ វា ការាមប្បតិ វា
ប្បមោមគ ទុក្កដ្ ំ ម្ាក្ុដ្មិ ដាយប្បមណា
ដ យក្តី មដាយទទឹងក្តី មេយ ម្ាខលួនឯងក្តី មរប្បមគឲ្យម្ាក្តី
ឲ្យក្នលងេួ សរប្បោណ្
វិ.មហាវិ.២/២០០

សូ មបីរប្បោណ្ប្បនុនចុងសក្់

រតវូ អាប្បតតិទុក្កដ្រា ់ រប្បមោគ

។
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(គឺវារ់)តមទីបំសុត ដែលជាខាងក្នុងជាប្របមាណ មិ កា ់ យក្ទី បំសុត
ខាងនប្រៅជញ្ជ
ា ង
ំ នទ។

ក្៏ក្ុនងប្របមាណននាេះ

ភិ ក្ុបំ
ខ ប្រេួញខាងបនណា
ត យ

បន ើ រ
ច ខាងទទឹ ង ឬបំ ប្រេួញខាងទទឹ ង បន ើ រ
ច ខាងបនណា
ត យ រូមបីប្រតឹ មដត
មួ យចុងរក្់ ក្៏ មិ គួរ។ កទំាច់ នពាលន

ថវី ក្នុងការបដ ថមចំ ដណក្ទំង

េី រខាង។ ចំ ដណក្ក្ុ ែិណា បនណា
ត យ រូមបីមា ប្របមាណ៦០តតថ ទទឹង

ប្របមាណ៣តតថ ឬតិចជាង៤តតថ ជាក្ុែិដែលដប្រគប្របក្បនោយប្របមាណ
វ ិលន

ជុំ វ ិញខាងន េះ ខាងននាេះ មិ ា

ទទឹងមិ ា ប្របមាណ ៤ តតថ

នោយក្ំ ណត់យា៉ាងទបបំសុត ក្ុែិននាេះ មិ ែល់ការរាប់ ថា ក្ុ ែិ។ នប្រពាេះ
នតតុ ននាេះ រូមបីក្ុែិន េះ ក្៏ គួរ។ ពាក្យថា ប្រតអវនាំេួក្ភិក្មក្
នែើមបីរដមែង
ុខ

ទីឲ្យ នរចក្តីថា ភិក្ុប្រាថា
ខ
ន នែើមបីន្វើក្ុែិក្ុងប្របនទរណា
ន
ប្រតអវជប្រមេះប្របនទរ

ននាេះ រួចនតើយប្រតអវរូម ឹ ងរងឃអ្រ់វារៈ៣ែង តម ័ យដែលនពាលក្នុង
បទភាជ ី យ1ននាេះឯង នតើយប្រតអវនាំភិក្ុទំ
ខ ងអ្រ់ ដែលចូ លមក្ក្នុងរងឃ
ឬភិក្ុេី
ខ របីរប
ូ ដែលរងឃា រ ត
ម នតើយន

ក្នុងទីននាេះ នែើមបីរំដែងទី

ឲ្យ។ ពាក្យថា ភិក្ទំ
ត យ
ុខ ងននាេះ គបបីរំដែងទីដែលមិ មា អ្ រា

ិងមា

ឧបកទរៈ នរចក្តីថា ភិ ក្ុទំ
ខ ងននាេះ ប្រតអវក្ំ ណត់ ថា ទី ន្មេះថា មិ មា
នរចក្តីរនងកៀរ នប្រពាេះនវៀរកទក្អ្ តរាយ ១៣ យា៉ា ង មា ទី អាស្រ័យនៅន
រតវស្រនមាចជាអាទិ ជានែើម

ិងឧបទេវៈ១៦យា៉ា ង មា ទី អាស្រ័យន បុ េ-វ

ណជាតិ ជានែើ ម

មា ឧបកទរៈ

ន្មេះថា

នប្រពាេះអាចនែើមបីបងវិលរនទេះ

ដែលទឹមនោយរតវនគ្នេី រ ឬនគ្ន៤ ន្វើក្ង់ មាខងប្រតង់ទីធាចក្់ ទឹក្រំយាបសេេះ
ក្ង់ មាខងខាងនប្រៅ នបើភិក្ុលម
ខ មប្រគប់ជារងឃ គបបីរំដែងទី ក្ុងទី
ន
ននាេះឯង
នបើមិ ប្រគប់ ជារងឃនទ ប្រតអវន

កា ់ ក្ណា
ត លរងឃ ភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយ ដែល

ភិ ក្ុននាេះរូ
ខ
មនតើយ ប្រតអវរំដែងទី នោយញតតិទុតិយក្មម។ ពាក្យជានែើ មថា
មា នរចក្តីរនងកៀរ គបបីប្រជាបនោយ ័ យបែិបក្ខននាេះឯង។

1

វិ.មហាវិ.២/១៩៣ ប្រតង់ បទភាជ ីយន ក្ុែិការរិកាខបទ ុេះឯង ។
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ោចិ មតហិ ញតតិ ទុ តិ មយន កមេម ន វតថ ុ មទមស្តព្ា ំ ។ សារមេា មចតិ អាទិ
បដ្ិ បកខ នមយន មវទិ តព្ា ំ ។
អាឡវិ យំ អាឡវិ មក ភិ កខ ូ អារព្ា ស្ញ្ញញចិ កាយ កុ ដ្ិករណវតថ ុស្មឹ
បចញ តតំ ។ អសាធារណបបចញ តតិ សាណតតិ កំ ។ អមទស្ិ តវតថ ុកំ បម្មណតិ កក នតំ
កុ ដ្ឹ កាមរស្ាេី តិ ឧបករណតថ ំ អរចញ ំ គេនមតា បដ្ឋឋយ ស្ព្ា បមោមគស្ុ
ទុ កក ដ្ំ ។ ឥទានិ ទាី ហិ បិ មណឌហិ និ ដ្ឋឋនំ គេិ ស្សតី តិ មតស្ុ បឋេបិ ណឌទាមន
ថុ លល ចេ យំ ។ ទុ តិ យទាមនន មលមប ឃដ្ិ មត ស្មច អមទស្ិ តវតថ ុកា ឯវ វា
បម្មណតិ កក នាត ឯវ វា មោតិ ឯមកា ស្ង្ឃាទិ មស្មសា មទា ច ទុ កក ដ្ឋនិ ។
ឧភយវិ បបនាន មទា ស្ង្ឃាទិ មស្សា មទា ច ទុ កក ដ្ឋនិ ។ ស្មច បន ទាារព្នធ ំ វា
វាតបានំ វា អដ្ឋ មបតាាវ េតតិ កាយ លិ េបតិ ឋបិ មត ច តស្មឹ មលមបា ន
ឃដ្ិ យតិ រកខ តិ តាវ ។ បុ ន លិ េបនត ស្ស បន ឃដ្ិ តេមតត ស្ង្ឃាទិ មស្មសា ។
ស្មច តំ ឋបិ យម្មនំ បឋេទិ នន មលមបន ស្ទធឹ និ រនត រមេវ ហុ តាា តិ ដ្ឋ តិ ។
បឋេមេវ

ស្ង្ឃាទិ មស្មសា

។

មកវលំ

សារម្មាយ

ទុ កក ដ្ំ

តថា

អបរិ កកេនាយ។ វិ បបកតំ កុ ដ្ឹ អចញ ស្ស ទទមតា ច, ភូ េិ ស្េំ កតាា ភិ នេ នតស្ស
ច, មលណគុ ោតិ ណកុ ដ្ិបណេចេ ទនមគមហស្ុ អចញ តរំ កាមរនត ស្ស, កុ ដ្ិេបិ
អចញ ស្ស វាស្តាថយ, វាសាគ្គរំ ឋមបតាា ឧមបាស្ថាគ្គរាទី ស្ុ អចញ តរតាថយ
កាមរនត ស្ស ច ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ ស្ី លវិ បតតិ ។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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រិកាខបទន េះ ប្រទង់បចញ តក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងអាឡវ ី ប្រារេាអាឡវ ីភិ ក្ុខ នប្រពាេះ

នរឿងរា៉ា វន្វើក្ុែិ

នោយឧបក្រណ៍រូមមក្ខចួ ឯង។

រិកាខបទន េះ

ជា

អ្សាធារណបបចញតិ ត សាណតតិក្ៈ។ ក្នុងប្របនយាគទំងអ្រ់ កទប់ នសតើមតំង
េី ការនែើ រន

កា ់ នប្រេ នែើមបីប្របនយាជ ៍ែល់ឧបក្រណ៍ នោយគិតថា អ្ញ

ឹ ងន្វើក្ុែិ ឥតមា េួ ក្ភិក្ុរំ
ខ ដែងទី ឲ្យ តួរប្របមាណ ភិ ក្ុប្រតអ
ខ វអាបតតិ

ទុ ក្ែ
ក ។ ក្នុងខណៈដែលគួ រនពាលថា ក្ុ ែិ ឹ ងែល់នរចក្តីរនប្រមចនោយែុំ២
ក្នុងកាលឥឡូវន េះ បណា
ត ែុំ ២ននាេះ ភិក្ុោក្់
ខ
ែុំទី១ ប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ។

ោក្់ ែុំទី២ោបភាាប់ គ្នន នបើ ក្ុែិននាេះ ជាក្ុែិឥតមា េួ ក្ភិក្ុរដមែ
ខ
ងទី ឲ្យ
ននាេះឯង ឬជាក្ុែិតួរប្របមាណននាេះឯង ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររ១

ិង

អាបតតិទុក្ែ
ក ២។

នបើវ ិបតតិកទក្ការរំដែងទី

រងាទិ នររ២

ិងអាបតតិទុក្កែ២។ ដតនបើ ភិក្ុមិ
ខ ា តំងទុ ក្ទវរេ ា ឬ

បងែួចនទ ោបនោយែី រិត
ែ

ិងប្របមាណ

ិងកាលតំងប្រក្បទវរ

ប្រតអវអាបតតិ

ិ ងបងែួចននាេះនតើយ

កាលោប នៅមិ ជាប់ គ្នន នៅរក្ាា ។ ដតកាលោបមតងនទៀត ប្រតឹម
ដតជាប់តគ្នន

ក្៏ ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររ។

នបើ ប្រក្បទវរ

ិងបងែួចននាេះ

ដែលភិ ក្ុតំ
ខ ងទុក្ ឋិតនៅជាប់ តគ្នន ជាមួ យ ឹងការោបដែលោក្់ែំបូង
ភិ ក្ុប្រតអ
ខ វអាបតតិរងាទិនររ តំងេីែំបូង។ ភិក្ុប្រតអ
ខ វអាបតតិទុក្ែ
ក នប្រពាេះក្ុែិ
មា នរចក្តីរនងកៀរដតមយ៉ា ង ក្ុែិមិ មា ឧបកទរ ក្៏ែូចគ្នន។
អាបតតិមិ មា

ែល់ភិក្ុឲ្យក្ុ
ខ
ែិដែលន្វើមិ ទ ់ នស្រច ែល់បុគគល

ែនទ ែល់ភិក្ុន្វ
ខ ើ នសេែីនរមើ នតើយទំ ោយ ែល់ភិក្ុន្វ
ខ ើបណា
ត នលណ គុ ទ

ក្ុ ែិនមម សេេះប្របក្់ រឹក្
ច ណាមួ យ ែល់ភិក្ុន្វ
ខ ើក្ុែិនែើ មបីប្របនយាជ ៍ែល់ការ
នៅរបរ់ភិក្ុែនទ
ខ

ែល់ភិក្ុន្វ
ខ ើ នែើមបីប្របនយាជ ៍ែល់បណា
ត ទី មា នរាង

ឧនារថជានែើម ទីណាមួយ នវៀរដលងដតន្វើក្ុែិរំរាប់ នៅរបរ់ខួច
ភិ ក្ុឆ្ក
ខ ួតជានែើម។ រិកាខបទន េះ ជារីលវ ិបតតិ។

ែល់
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ឧលលិ តាតទី នំ អចញ តរតា, មហដ្ឋិ េបម្មណស្េា មវា, អមទស្ិ តវតថ ុកតា,
បម្មណតិ កក នតតា, អតត ុមទេ ស្ិ កតា, វាសាគ្គរតា , មលបឃដ្នាតិ ឥម្មមនតថ ឆ
វា ស្តត វា អង្គគនិ ។
ឆស្េុ ដ្ឋឋនំ, កិ រិយចេ , កិ រិោកិ រិយចេ ។ ឥទចហិ វតថ ំ ុ មទសាមបតាា
បម្មណតិ កក នតំ វា កមរាមតា កិ រិយមតា ស្េុ ដ្ឋឋតិ , អមទសាមបតាា កមរាមតា
កិ រិោកិ រិយមតា ស្េុ ដ្ឋឋតិ ។ មស្ស្មេតថ ស្ចេ រិមតត វុ តតស្ទិ ស្មេវាតិ ។
ក្ុ ដ្ិក្ខរសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

៧. វិហារក្ខរសិក្ខាបទវណ្ណនា
ស្តត មេ

េហលល កនតិ

ស្សាេិ កភាមវន

ស្ញ្ញញចិ តកុ ដ្ិមតា

េហនត ភាមវា ឯតស្ស អតថី តិ េហលល មកា ។ យសាម វា វតថ ំ ុ មទសាមបតាា
បម្មណតិ កក មេនាបិ កាតុ ំ វដ្ដ តិ ។ តសាម បម្មណេហនត តាយបិ េហលល មកា។
តំ េហលល កំ ។ យសាម បនស្ស តំ បម្មណេហនត តតំ ស្សាេិ កតាតវ លព្ា តិ,
តសាម តទតថ ទស្សនតថ ំ េហលល មកា នាេ វិ ោមរា ស្សាេិ មកា វុ ចេតី តិ
ឯវេស្ស បទភាជ្មន10 វុ តតំ ។ មស្ស្ំ ស្ព្ា ំ កុ ដ្ិការស្ិ កាខបមទ វុ តតស្ទិ ស្ំ ,
ស្សាេិ កភាវេតត មេវ ហិ វិមស្មសា ។
មកាស្េពិ យំ ឆនន មតថ រំ អារព្ា មចតិ យរុ កខំ មឆទាបនវតថ ុស្មឹ បចញ តតភាមវា,
អកិ រិយេតត មតា(១) ស្េុ ដ្ឋឋនភាមវា, ឯកស្ង្ឃាទិ មស្ស្តា ច ឯតថ វិ មស្មសា ។
វហារក្ខរស
ក្ខ
ឋិ
ិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា
10

វិ.មហាវិ.២/២២៥ (១) ដ្ីកាទ្វំងឡាយថា រតវូ អាប្បតតិមដាយមិ នឲ្យសងឃសតមដងទីឲ្យ

ររោះអដ្ឋក្ថាចារយ ហាមភារតដ្ សិ កាខប្បទតាំងម ងមដាយការម្ាមដាយ មតតៈ សរទ។
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រិកាខបទន េះ មា អ្ងគ ៦ ឬ ៧ គឺក្ុែិោបខាងក្នុងជានែើ មណាមួ យ

១ មា ប្របមាណយា៉ា ងតូ ច១ ដែលរងឃមិ ា រំដែងទី ឲ្យ១ ន្វើតួរ
ប្របមាណ១ ចំនពាេះជារបរ់ខួច ១ ជាទី នៅ១ ោបជាប់ គ្នន១។
រិកាខបទន េះ

េិ តដម

មា រមុោិ ៦

ជាក្ិរ ិយា

ិងក្ិ រ ិយាក្ិ រ ិយា។

រិកាខបទន េះ រដមងនក្ើតនឡើងនោយការន្វើរបរ់ភិក្ុអ្ន
ខ ក្ឲ្យរងឃ

រំដែងទីឲ្យ នតើយន្វើឲ្យតួរប្របមាណ។ នក្ើតនឡើងនោយការន្វើ

ិង

មិ ន្វើរបរ់ភិក្ុអ្ន
ខ ក្មិ ឲ្យរងឃរដមែងទីឲ្យ នតើយន្វើ។ បទែ៏នររ ក្នុង
រិកាខបទន េះ ប្រាក្ែែូចនពាលនតើយក្នុងរចេរ ិតតរិកាខបទននាេះឯង។
ពណ៌នាក្ុ ដ្ិក្ខរសិក្ខ
ា បទទ៦
ី ចប់

៧. ពណ៌នាវិហារក្ខរសិក្ខាបទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ៧ ែូចតន

ន េះ៖ បទថា វ ិទរ្ំ

នរចក្តីថា ភាេន វ ិទរ្ំជាងក្ុែិដែលរូមឧបក្រណ៍ខចួ ឯង នោយភាេ

ដែលមា មាេរ់មា ែល់វ ិទរននាេះ នតតុ ននាេះនទើ បន្មេះថា មតលចក្ៈ។
មយ៉ា ងនទៀត ភិក្ុឲ្យរងឃរំ
ខ
ដែងទីឲ្យ នតើយន្វើរូមបីតួរប្របមាណ ក្៏គួរ

នប្រពាេះែូ នកទនេះ វ ិទរននាេះ នទើ បន្មេះថា មតលចក្ៈ នប្រពាេះ្ំ ជាងប្របមាណ
ខចេះ។ ូ វវ ិទរ្ំ ននាេះ។ ក្៏វ ិទរមា ក្ិ រ ិយា្ំ ជាងប្របមាណននាេះា

នប្រពាេះ

ជារបរ់មា មាេរ់ននាេះឯង នប្រពាេះែូនកទនេះ នែើមបីរដមែងនរចក្តីននាេះ ប្រេេះឧាលិ

នទើបនពាលក្នុងបទភាជ ៈន បទននាេះថា វ ិទរដែលមា មាេរ់ តថាគត
ប្រតរ់នៅថាវ ិទរ្ំ។

ពាក្យែ៏នររទំងអ្រ់

នតើយក្នុងក្ុែិការរិកាខបទ។ េិតដម

ប្រាក្ែនរមើែូចនពាល

រិកាខបទន េះ មា នរចក្តីដបចក្គ្នន

ប្រតឹមដតជារបរ់មា មាេរ់ ប៉ាុ នណាេះ។
រិកាខបទន េះ ប្រទង់ បចញ តក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងនការមពី ប្រារេាឆ្ ននតថរៈ នប្រពាេះនរឿង

នប្របើឲ្យនគកាប់ នែើ មន

ើ ជាទី នគ្នរេ។

ក្នុងរិកាខបទន េះ

ក្ិ រ ិយានក្ើ តនឡើងនោយការមិ ន្វើជាប្របមាណ

ដបចក្គ្ននដតមា

ិងជាអាបតតិរងាទិនររ

ដតមួ យប៉ាុ នណាេះ ែូ នចនេះ។ ពណ៌នាវហារក្ខរស
ា បទទី៧ ចប់
ិ
ិក្ខ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

196

៨. ទុដ្ឋសោសសិក្ខាបទវណ្ណនា
អដ្ឋ មេ ទុ មដ្ឋឋ មទាមសាតិ ទូ ស្ិ មតា មចវ ទូ ស្មកា ច ។ ឧបបមនន ហិ
មទាមស្ បុ គគមលា មតន មទាមស្ន ទូ ស្ិ មតា មោតិ , បកតិ ភាវំ ជ្ោបិ មតា,
តសាម ទុ មដ្ឋឋតិ វុ ចេតិ ។ បរចេ ទូ មស្តិ វិ នាមស្តិ , តសាម មទាមសាតិ វុ ចេតិ ។
ឥតិ ទុ មដ្ឋឋ មទាមសាតិ ឯកមស្សមវតំ បុ គគលស្ស អាការនានមតត ន និ ទស្សនំ។
អបបតី មតាតិ នបបតី មតា, បី តិស្ុ ោទី ហិ វិ វជ្ជិ មតា, ន អភិ ស្មដ្ឋតិ អមតាថ។
អេូ លមកនាតិ

យំ

មចាទមកន

អបរិ ស្ង្ឃកិតំ។

ឥទំ

ឯមតស្ំ

ចុ ទិ តកេហិ

បុ គគមល

អទិ ដ្ឋ ំ

អស្សុតំ

ទស្សនស្វនបរិ ស្ង្គកស្ង្គខតានំ

េូ លានំ

អភាវមតា អេូ លកំ នាេ។ តំ បន មសា អាបមនាន វា មោតុ , អនាបមនាន វា,
ឯតំ ឥធ អបបម្មណំ។ ឯតថ ច អទិ ដ្ឋ ំ នាេ អតត មនា បសាទចកខ ុនា វា ទិ ព្ា ចកខ ុនា
វា អទិ ដ្ឋ ំ ។ អស្សុតំ នាេ តមថវ មកនចិ វុ ចេម្មនំ ន ស្ុ តំ , អបរិ ស្ង្ឃកិតំ នាេ
អតត មនា វា បរស្ស វា ទិ ដ្ឋ ស្ុតេុ តវមស្ន មចតសា អបរិ ស្ង្ឃកិតំ , ឥតិ
ឯវរូ មបន អេូ លមកន ។ បារាជ្ិ មកនាតិ ភិ កខ ុមនា អនុ រូមបស្ុ ឯកូ នវី ស្តិ ោ
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៨. ពណ៌នាទុដ្ឋសោសសិក្ខាបទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ៨ ែូចតន
េី របទថា
នតើយ

មា នរចក្តីនប្រកា្ប្របទូរត

ន េះ៖

គឺ ជាអ្នក្ប្រតអវនទរៈប្របទូ រត

ិងជាអ្នក្ប្របទូ ររាយ។ ដម េិ ត កាលនទរៈនក្ើ តនឡើងនតើយ

បុ គគលរដមងជាអ្នក្ន្មេះថា ប្រតអវនទរននាេះប្របទូ រនត តើយ គឺ ឲ្យលេះភាេ
ប្របប្រក្តីនកទល នប្រពាេះែូ នកទនេះ នោក្នទើ បនពាលថា ប្របទូ រ។
ត ដថមទំងអ្នក្
មា នរចក្តីនប្រកា្ននាេះ រដមងប្របទូ ររា៉ា យបុ គគលែនទ គឺ ញ
ុ ំងបុគគលែនទ

ឲ្យវ ិនារ នប្រពាេះែូ នកទនេះ នោក្នទើ បនពាលថា នទរៈ។ នោយប្របការយា៉ា ង
ន េះ ពាក្យថា នប្រកា្ប្របទូរត ន េះ រដមែងនោយនរចក្តីនសសងៗ ន អាការ
របរ់បុគគលប្រតឹមដតមួ យនាក្់ ប៉ាុនណាេះ។ បទថា មា ចិតអា
ត ក្់អ្ ់ នរចក្តី
ថា មា ចិ តតមិ រ ីក្រាយ គឺ នវៀរកទក្គុ ណមា បី តិ
គុ ណមា បីតិ

ិ ងរុខៈជានែើ ម ា ែល់

ិងរុខៈជានែើ ម មិ ប្រជួតប្រជាប។ បទថា មិ មា មូល

នរចក្តីថា ារាជិក្ ដែលភិ ក្ុអ្ន
ខ ក្នកទទមិ ា ន

ើញ មិ ា ឮ មិ ា

រនងកៀរក្នុងបុគគលដែលប្រតអវនកទទ ន្មេះថាមិ មា មូ ល នប្រពាេះមិ មា មូ ល
នពាលគឺ ការន

ើញ ការឮ ការរនងកៀរននាេះ។ ក្៏ ភិក្ុដែលនគនកទទននាេះ
ខ

ឹង

ប្រតអវអាបតតិារាជិ ក្ននាេះ ឬមិ ប្រតអវក្៏ នោយ ននាេះមិ ជាប្របមាណនទ ក្នុង
រិកាខបទន េះ។
មិ ា ន

ក្៏ ក្ុងបទថា
ន

ញ
ើ
គឺ មិ ា ន

មិ ន

ញ
ើ ជានែើមននាេះ

ដែលន្មេះថា

ើញនោយចក្ខុប្របសាទ ឬទិេវចក្ខុរបរ់ខួច ។

ន្មេះថា មិ ា ឮ គឺ មិ ា ឮ រណាៗ ិ យាយគ្នន ែូចយា៉ា ងននាេះ។
ន្មេះថា មិ ា រនងកៀរ គឺ មិ ា រនងកៀរនោយចិ តត នោយអ្ំណាច
ការន

ើញ ការឮ ការែឹងរបរ់ខួច

ឬរបរ់អ្នក្ែនទ។ ារាជិ ក្ដែលមិ

មា មូ ល មា រភាេយា៉ា ងន េះ ែូ នចនេះឯង។ បទថា នោយអាបតតិារាជិក្
ា ែល់ អាបតតិារាជិក្១៩ែ៏រមគួ ររបរ់ភិក្ុខ អាបតតិារាជិ ក្ណាមួ យ។

ក្៏ ប្រេេះឧាលិនតថរៈកា ់ យក្អាបតតិារាជិ ក្ ដែលមក្ក្នុងារាជិ ក្ុនទេរននាេះ
ឯង នទើបនពាលក្នុងបទភាជ ី យថា បណា
ត អាបតតិារាជិក្ទំង៤ អាបតតិ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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អចញ តមរន ។ បទភាជ្មន11 បន បារាជ្ិ កុមទេ មស្ អាគតាមនវ គមហតាា ចតុ នន ំ
អចញ តមរនាតិ វុ តតំ ។ អនុ ទធំមស្យាតិ ធំ មស្យយ វិ ទធំមស្យយ បធំ មស្យយ
អភិ ភមវយយ ។ តំ បន អនុ ទធំស្នំ យសាម អតត នា មចាមទមនាតបិ បមរន មចាទាមបមនាតបិ កមរាតិ តសាមស្ស បទភាជ្មន មចាមទតិ វា មចាទាមបតិ វាតិ វុ តតំ ។
តតថ

វតថ ុស្នេ ស្សនា

អាបតតិ ស្នេ ស្សនា

ស្ំ វាស្បបដ្ិ មកខ មបា

សាេី ចិបបដ្ិ មកខ មបាតិ ស្មង្ឃខបមតា ចតមស្សោ មចាទនា ។ តាស្ុ វតថ ុស្នេ ស្សនា
នាេ តា ំ មេថុ នំ ធេម ំ បដ្ិ មស្វី តិអាទិ នា នមយន បវតាត។ អាបតតិ ស្នេ ស្សនា
នាេ

តា ំ

មេថុ នធម្មមបតតឹ

អាបមនានតិ អាទិ នា

នមយន

បវតាត

។

ស្ំ វាស្បបដ្ិ មកខ មបា នាេ នតថិ តោ ស្ទធឹ ឧមបាស្មថា វា បវារណ វា
ស្ង្ឃេកេម ំ

វាតិ

ឯវំ

បវមតាត

។

ឯតាតវតា

បន

ស្ី ស្ំ

ន

ឯតិ ,

អស្សេមណស្ី តិ អាទី ហិ វចមនហិ ស្ទធឹ ឃដ្ិ មតមយវ ស្ី ស្ំ ឯតិ ។
សាេី ចិបបដ្ិ មកខ មបា

នាេ

អភិ វាទនបចេ ុដ្ឋឋនអចជ លិកេម សាេី ចិកេម ព្ីជ្-

និ កម្មមទី នំ អករណំ ។ តំ បដ្ិ បាតិ ោ វនេ នាទី និ កមរាមតា ឯកស្ស អកតាា
មស្សានំ ករណកាមល មវទិ តព្ា ំ។ ឯតាតវតា ច មចាទនា នាេ មោតិ , អាបតតិ
បន ស្ី ស្ំ ន ឯតិ ។ កសាម េេ វនេ នាទី និ ន កមរាស្ី តិ បុ ចេិមត បន
អស្សេមណស្ី តិ អាទិ វចមនហិ ស្ទធឹ ឃដ្ិ មតមយវ ស្ី ស្ំ ឯតិ ។ តសាម មោ
ភិ កខ ុ ភិ កខ ំុ ស្េី មប ឋតាា តា ំ មេថុ នំ ធេម ំ បដ្ិ មស្វី តិ វា អស្សេមណស្ី តិ វា
11

វិ.មហាវិ.២/២៥៥

ដ្ីកា អាប្បតតិបារាជិក្ (១៩) េនឹ ង មរពាោះមចាទសូ មបីមដាយពាក្យ

ថា អន ក្ឯងជាប្បណ្ឌក្ៈជាមដ្ម។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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ារាជិក្ណាមួ យ។ បទថា នកទទ ា ែល់ គបបីក្ំកទត់ គឺ ក្ំកទត់បង់
ញំញី។ ក្៏ភិក្ុនកទទនោយខច
ខ
ួ ឯងក្តី នប្របើឲ្យអ្នក្ែនទនកទទក្តី នទើបន្មេះថា
រដមងន្វើការក្ំ កទត់ ននាេះឯង នប្រពាេះែូ នកទនេះ ក្នុងបទភាជ ៈន បទននាេះ ប្រេេះ

ឧាលិនទើបនពាលថា នកទទខចួ ឯងក្តី ឲ្យអ្នក្ែនទនកទទក្តី។ ក្នុងអ្្ិ ការ
ននាេះ ការនកទទមា

៤ យា៉ា ង នោយរនងខប គឺ នកទទរដមែងវតថុ១ នកទទ

រដមែងអាបតតិ១ ការទមរ្វរ១ ការទមសាមីចិក្មម១។

បណា
ត ការនកទទទំង ៤ ននាេះ ន្មេះថា នកទទរដមែងវតថុ ា ែល់

ការនកទទដែលប្របប្រេឹ តនត
ដែលន្មេះថា

នោយ ័ យជានែើមថា

នកទទរដមែងអាបតតិ

នោក្នរេនមថុ ្មម។

គឺ ការនកទទដែលប្របប្រេឹ តនត

នោយ

័ យជាអាទិ ថា នោក្ប្រតអវនមថុ ្មាមបតតិ។ ន្មេះថា ការទមរ្វរ គឺ
ការទមដែលប្របប្រេឹ តនត

យា៉ា ងន េះថា ឧនារថក្តី បវារណាក្តី រងឃក្មម

ក្តី រួមជាមួ យនោក្មិ មា ។ ដតនោយអាការៈប្រតឹមប៉ាុ នណាេះ ការនកទទ
នៅមិ ែល់ទីបំសុត។ កាល ិ យាយតភាាប់ ជាមួ យពាក្យជានែើ មថា នោក្
មិ ដម ជារមណៈែូ នចនេះ នទើ បែល់ទីបំសុត។ ន្មេះថា ការទមសាមីចិ
ក្មម គឺ ការមិ ន្វើក្មម មា ប្រកាបរំេេះ នប្រកាក្ទទួ ល សគងអ្ចាលី ន្វើនរចក្តី
នកាតដប្រក្ង ន្វើការបក្់សិត
ច ជានែើ ម។ ការមិ ន្វើសាមីចិក្មមននាេះ គបបីប្រជាប
កាលដែលភិក្ុអ្ន
ខ ក្ន្វើការប្រកាបរំេេះជានែើមតមលំោប់ មិ ន្វើែល់ភិក្ុ១
ខ

រូប ន្វើែល់ភិក្ុែ៏
ខ នររ។ ក្៏នោយអាការៈប្រតឹ មប៉ាុ នណាេះ ន្មេះថា នកទទ។
ចំ ដណក្អាបតតិនៅមិ ែល់ទីបំសុត។ ដតកាលនោក្រួរថា នតតុអ្ី នវ ោក្
នទើបមិ ន្វើការប្រកាបរំេេះែល់ខំុ្?

នតើយនោក្ក្៏ ិ យាយភាាប់ ជាមួ យ

ពាក្យជានែើ មថា នោក្មិ ដម ជារមណៈ អាបតតិ នទើ បែល់ទីបំសុត។
នប្រពាេះនតតុននាេះ ភិក្ុណា
ខ

រក្នុងទីជិត(១) ភិ ក្ុនតើ
ខ
យ នពាលនរចក្តីននាេះ

នោយពាក្យជានែើ មថា នោក្នរេនមថុ ្មម ឬថា នោក្មិ ដម ជា

(១)

ែីកាថា ក្នុងប្របនទរប្របមាណ១២តតថ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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អាទី ហិ វចមនហិ ហតថ េុ ទាេយ ឯវ វា ឯតេតថ ំ ទី មបមនាត ស្យំ វា មចាមទតិ ,
គហដ្ឋ បព្ា ជ្ិមតស្ុ វា អចញ តមរន មចាទាមបតិ , អយំ អនុ ទធំមស្តិ នាេ ។
អមបបវ នាេ នំ ឥេម្មហ ត្ព្ហម ចរិោ ចាមវយយនតិ អបិ ឯវ នាេ នំ
បុ គគលំ ឥេម្មហ មស្ដ្ឋ ចរិ ោ អបមនយយំ ។ សាធុ វតស្ស ស្ចាហំ ឥេំ បុ គគលំ
ឥេម្មហ ត្ព្ហម ចរិ ោ ចាមវយយនតិ ឥេិ នា អធិ បាមយន អនុ ទធំមស្យាតិ វុ តតំ
មោតិ ។ ឯមតន ឯកំ ចាវនាធិ បាយំ គមហតាា អវមស្សា អមកាកសាធិ បាមោ
កម្មមធិ បាមោ

វុ ដ្ឋឋនាធិ បាមោ

ឧមបាស្ថដ្ឋ បនាធិ បាមោ

បវារណ-

ដ្ឋ បនាធិ បាមោ អនុ វិជ្ជនាធិ បាមោ ធេម កថាធិ បាមោតិ ស្តត អធិ បាោ
បដ្ិ កខិតាត មោនតិ ។
តមតា អបមរន ស្េមយនាតិ យស្មឹ ស្េមយ អនុ ទធំស្ិមតា មោតិ ,
តមតា អចញ ស្មឹ ស្េមយ ។ ស្េនុ គ្គគហី យម្មមនា វាតិ អនុ វិជ្ជមកន កឹ មត
ទិ ដ្ឋ នតិអាទិ នា

នមយន

អនុ វិជ្ជិយម្មមនា

ឧបបរិ កខិយម្មមនា

។

អស្េនុ គ្គគហី យម្មមនា វាតិ ទិ ដ្ឋឋទី ស្ុ មកនចិ វតថ ុនាវា អនុ វិជ្ជកាទី ស្ុ មយន
មកនចិ បុ គគមលន វា អវុ ចេម្មមនា។ ឥមេស្ំ បន បទានំ បរមតា ភិ កខ ុ ច មទាស្ំ
បតិ ដ្ឋឋតី តិ ឥេិ នា ស្េព មនាធ។ ឥទចហិ វុ តតំ មោតិ ឯវំ ស្េនុ គ្គគហី យម្មមនា វា
អស្េនុ គ្គគហី យម្មមនា វា ភិ កខ ុ ច មទាស្ំ បតិ ដ្ឋឋតិ បដ្ិ ចេ តិ ដ្ឋ តិ បដ្ិ ជានាតិ ។
ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ ។ ឥទចេ អេូ លកភាវស្ស បាកដ្កាលទស្សនតថ ំ វុ តតំ ។
អាបតតឹ បន អនុ ទធំស្ិតកខ មណមយវ អាបជ្ជ តិ។ អេូ លកមចេ វ តំ អធិ ករណំ
មោតី តិ

ឯតថ

បន ទិ ដ្ឋ េូ លាទី នំ អភាមវន អេូ លកំ ។ ស្េមថហិ

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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រមណៈ ឬនោយវ ិការៈន នែននាេះឯង ន្មេះថា នកទទខចួ ឯង ឬឲ្យ
បណា
ត ប្រគតរថ ឬបេវជិត អ្នក្ណាមួ យនកទទភិ ក្ុនខ េះ ន្មេះថា នកទទ។
ពាក្យថា

ន េះា

អ្ញប្រតអវន្វើែូចនមតច

ឲ្យភិក្ុននាេះលាត
ខ
ច តកទក្ប្រេតមចរ ិយ

នរចក្តីថា អ្ញប្រតអវគិ តែូ ចនមតចតន

ឹ ងគបបីនាំបុគគលន េះ នចញ

កទក្ការប្របប្រេឹតែ
ត ៏ ប្របនរើរន េះា ។ មា ពាក្យអ្្ិ បាយថា គបបីតមក្មាេត់
នោយបំ ណងន េះថា គបបីជាការលែតន នបើ នយើងឲ្យភិ ក្ុននាេះ
ខ
លាតចតកទក្
ប្រេតមចរ ិយន េះា ។ នោក្ក្ំណត់ យក្កទវនា្ិបាយមួ យ នតើយនទើ ប

ា ទមលាតត់អ្្ិបាយ៧ែ៏ នររគឺ ៖ បំ ណងនែើ មបីនជរ១ បំ ណងនែើមបី
នកទទនោយអាបតតិថា នយើង ឹងន្វើក្មមរូមបីទំង៧ មា តជា ី យក្មមជានែើម
១ បំ ណងនែើ មបីឲ្យនចញកទក្អាបតតិ១ បំ ណងនែើមបីលាតត់ ឧនារថ១ បំ ណង
នែើមបីលាតត់ បវារណា១ បំណងនែើ មបីលបងនមើ ល១ បំណងនែើ មបីនពាល្ម៌
១ នោយពាក្យន េះ។
ពាក្យថា លុេះរម័យខាងនប្រកាយតេីននាេះមក្ នរចក្តីថា ភិក្ុននាេះ
ខ

នកទទនគក្នុងរម័ យណា ក្នុងរម័ យែនទអ្ំ េីរម័ យននាេះ។ បទថា នទេះ
នគសាក្រួរក្តី នរចក្តីថា ប្រតអវភិ ក្ុអ្ន
ខ ក្ជាវ ិ ័ យ្រដរវងរក្ គឺេិកទរណា
នោយ ័ យជានែើ មថា នោក្ន

ើញអ្វី? បទថា នគមិ សាក្រួរក្តី នរចក្តី

ថា ឥតមា អ្នក្ណាមួ យសាក្រួរនោយបណា
ត វតថុ មា ការន

ើញជានែើ ម

វតថុណាមួ យ ឬដែលបុគគលមា វ ិ ័ យ្រជានែើម បុ គល
គ ណាមួ យ មិ ា

សាក្រួរ។ ក្៏ បទទំងន េះ រមព ាជាមួ យពាក្យននាេះថា ក្៏ ភិក្ុរដមងនបត
ខ
ជា្
ូ វនទរខាងមុ ខ។ ដម េិត មា នរចក្តីដែលនោក្នពាលទុ ក្ថា ក្៏ ឯភិ ក្ុខ

នទេះនគសាក្រួរក្តី មិ សាក្រួរក្តី នបតជា្ ឋិ តនៅអាស្រ័យ គឺសារភាេ
នទរ ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររ។ ក្៏ ពាក្យន េះប្រេេះមា ប្រេេះភាគ ប្រទង់ ប្រតរ់
នែើមបីរដមែងកាលប្រាក្ែន អ្្ិ ក្រណ៍មិ មា មូ ល។

ដតភិ ក្ុអ្ន
ខ ក្នកទទ

រដមងប្រតអវអាបតតិក្ុងខណៈដែលនកទទននាេះឯង។
ន
វ ិ ិ ច័យ
ឆ ក្នុងពាក្យថា អ្្ិក្រណ៍ននាេះ ប្រាក្ែជាគ្នម មូល ន េះ ែូចតន

៖ ក្៏ អ្្ិ ក្រណ៍ ន្មេះថា

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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អធិ ករណីយភាមវន អធិ ករណំ ។ យចហិ អធិ កិចេ អារព្ា បដ្ិ ចេ ស្នាធយ
ស្េថា

បវតត នតិ

។

តំ

អធិ ករណំ

។

ឥធ

បន

បារាជ្ិ កស្ង្គខតំ

អាបតាតធិ ករណមេវ អធិ មបបតំ ។ យទិ ហិ តំ អធិ ករណំ ទិ ដ្ឋឋទី ហិ េូ មលហិ
អេូ លកមចេ វ មោតិ , អយំ មចាមទតុ ំ អាគមតា ភិ កខ ុ ច មទាស្ំ បតិ ដ្ឋឋតិ បដ្ិ ចេ
តិ ដ្ឋ តិ, តុ ចេ កំ េោ ភណិតនតិ អាទី និ 12 វទមនាត បដ្ិ ជានាតិ , តស្ស ភិ កខ ុមនា
អនុ ទធំស្ិតកខ មណមយវ ស្ង្ឃាទិ មស្មសា មោតិ ។ អយំ ស្ិ កាខបទស្ស
បទានុ កកមេន អមតាថ ។
រាជ្គមហ មេតតិ យភូ េជ្មក ភិ កខ ូ អារព្ា អេូ លមកន បារាជ្ិ មកន
អនុ ទធំស្នវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ សាធារណបបចញ តតិ ។ សាណតតិ កំ ។ កតូ បស្េបទំ
ស្ុ ទធ ំ វា អស្ុ ទធ ំ វា បុ គគលំ មយន បារាជ្ិ មកន មចាមទតិ ។ តំ អយំ
អនជ្ាបមនានតិ ញតាា ចាវនាធិ បាមយន កមរាតុ មេ អាយសាម ឱកាស្ំ , អហំ
តំ វតត ុកាមម្មតិ ឯវំ ឱកាស្ំ អកាមរតាា មចាមទនត ស្ស ស្មច មសា តង្ឃខមណមយវ
ជានាតិ េំ មចាមទតី តិ , វាចាយ វាចាយ ស្ង្ឃាទិ មស្មសា មចវ ទុ កក ដ្ចេ ។
ឱកាស្ំ កាមរតាា មចាមទនត ស្ស ស្ង្ឃាទិ មស្មសាមយវ។ ហតថ េុ ទាេយ ស្េម ុោ
មចាមទនត ស្ាបិ ឯមស្វ នមោ។ បរេម ុោ មចាមទនត ស្ស បន ស្ី ស្ំ ន ឯតិ ។
អតត នា ស្េី មប ឋតាា អចញ ំ ភិ កខ ំុ អាណមបតិ , មសា តស្ស វចមនន តំ
មចាមទតិ , មចាទាបកមស្សវ វុ តតនមយន អាបតតិ មោ។ អថ មសាបិ េោ ទិ ដ្ឋ ំ
ស្ុ តំ

12

អតថី តិ

មចាមទតិ

វិ.មហាវិ.២/២៥៦

។

ទាិ នន េបិ

ជានានំ

តមថវ

អាបតតិ មោ។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

មិ មា មូ ល នប្រពាេះមិ មា មូ លមា ការន
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ើញជានែើម។ ក្មម ន្មេះថា

អ្្ិ ក្រណ៍ នប្រពាេះជាក្មមដែលរងឃគបបីន្វើនោយរមថៈ។ ដម េិ ត រមថៈ
ទំងឡាយ ប្រារេាគឺអាស្រ័យរំនៅយក្អ្្ិ ក្ិចណា
េ
អ្្ិក្ិចនេ នាេះ ន្មេះថា
អ្្ិក្រណ៍។ ដតក្នុងរិកាខបទន េះ បំណងយក្អាបតត្ិ ក្រណ៍ នពាលគឺ

អាបតតិារាជិក្ននាេះឯង។ ក្៏ នបើ ារាជិក្ននាេះ ជាអ្្ិ ក្រណ៍មិ មា មូ ល
នប្រពាេះមូ លមា ការន

ើញជានែើ មននាេះឯង។ ដថមទំងភិក្ុននាេះ
ខ
មក្នែើមបី

នកទទនបតជា្ ឋិតនៅ អាស្រ័យនទរ គឺ កាលនពាលពាក្យជានែើ មថា ខ្ំុ
នពាលទនទ ន្មេះថា សារភាេ។ ភិក្ុននាេះ
ខ
ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររ ក្នុង
ខណៈនកទទននាេះឯង។ ន េះជានរចក្តីន រិកាខបទននាេះតមលំោប់ ន បទ។
រិកាខបទន េះ ប្រទង់បចញ តក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងរាជប្រគឹ េះ ប្រារេានមតតិយភិក្ុខ

ិង

ភុ មជ
ម ាក្ភិក្ុខ នប្រពាេះនរឿងនកទទនោយអាបតតិារាជិ ក្មិ មា មូ ល។ រិកាខបទ
ន េះ ជាសាធារណបបចញតិ ត សាណតតិក្ៈ។ ភិក្ុនកទទបុ
ខ
គគលណា ដែល
ឧបរមប័ទនតើយ ជាអ្នក្បរ ិរុទក្
ា ី ត មិ បរ ិរុទក្
ា ី ត នោយអាបតតិារាជិក្

ណាមួ យ កាលែឹ ងថា បុគគលន េះ មិ ប្រតអវអាបតតិារាជិក្ននាេះ មិ ឲ្យន្វើ
ឱការ នោយមា ប្រាថាននែើ មបីឲ្យលាតចតយា៉ា ងន េះថា នោក្អ្នក្មា អាយុ
ចូ រន្វើឱការែល់ខំុ្ ខ្ំុមា ប្រាថាននែើ មបីនពាល ឹងនោក្នតើយនកទទ នបើ
បុ គគលននាេះ

ែឹ ងក្នុងខណៈននាេះឯងថា

រងាទិ នររ

ភិក្ុនខ េះនកទទអ្ញ

ិ ងអាបតតិទុក្កែប្រគប់ៗមាត់។

ប្រតអវអាបតតិ

កាលឲ្យន្វើឱការនតើយ

នកទទ ប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររប៉ាុ នណាេះ។ រូមបីការនកទទនោយកាយវ ិការ
ក្នុងទី ចំនពាេះមុខក្៏ ័ យននាេះឯង។ ដតកាលនបើ នកទទក្នុងទីក្ំាំងមុ ខ នៅ
មិ ែល់ទីបំសុត។ នបើប្គប់ ភិក្ុែនទដែល
ខ
ននាេះតមពាក្យរបរ់នោក្។

រជិតខចួ

ភិ ក្ុននាេះ
ខ
នកទទភិក្ុខ

ភិក្ុអ្ន
ខ ក្នប្របើឲ្យនកទទននាេះឯង

ប្រតអវអាបតតិ

តម ័ យដែលនពាលននាេះឯង។ នបើ រូមបីភិក្ុននាេះនកទទថា
ខ
ខ្ំុា ន

ើញ

ា ឮ។ អាបតតិ រដមងមា ែល់ជ រូមបីទំងេីររូប នោយប្របការយា៉ា ង
ននាេះ។ ដតភិ ក្ុមិ
ខ
ឲ្យន្វើឱការនតើយនពាល ប្រាថាននែើមបីនជរ ប្រតអវអាបតតិ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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អមកាកសាធិ បាមយន បន ឱកាស្ំ

អកាមរតាា វទនត ស្ស វុ តតនមយមនវ

បាចិ តតិ យមចេ វ ទុ កក ដ្ចេ ។ ឱកាស្ំ

កាមរតាា វទនត ស្ស បាចិ តតិ យមេវ។

កម្មមធិ បាមយន

អស្េម ុោ

ស្តត វិ ធេបិ

កេម ំ

កមរានត ស្ស

ទុ កក ដ្មេវ។

វុ ដ្ឋឋនាធិ បាមយន តា ំ ឥតថ នានេំ អាបតតឹ អាបមនាន, តំ បដ្ិ កមរាហី តិ វទនត ស្ស,
ឧមបាស្ថំ វា បវារណំ វា ឋមបនត ស្ស ច ឱកាស្កេម ំ នតថិ , ឋបនមកខ តតំ បន
ជានិ តព្ា ំ។

អនុ វិជ្ជកស្ាបិ

ឱស្មដ្

វតថ ុស្មឹ

អមតថ

តំ

តវ

កេម នតិ

អនុ វិជ្ជនាធិ បាមយន វទនត ស្ស ឱកាស្កេម ំ នតថិ ។ ធេម កថិ កស្ាបិ មោ
ឥទចេ ឥទចេ កមរាតិ , អយំ អស្សេមណតិ អាទិ នា នមយន អមនាទិ ស្កំ ធេម ំ
កមថនត ស្ស ឱកាស្កេម ំ នតថិ ។ ស្មច បន ឧទេិ ស្ស និ យមេតាា អស្ុ មកា ច
អស្ុ មកា ច អស្សេមណ អនុ បាស្មកាតិ កមថតិ , អាស្នមតា ឱរុ យហ អាបតតឹ
មទមស្តាា គនត ព្ាំ ។ ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ ស្ី លវិ បតតិ ។ យំ មចាមទតិ វា
មចាទាមបតិ វា, តស្ស ឧបស្េបមនានតិ ស្ង្ឃខយុបគេនំ , តស្មឹ ស្ុ ទធ ស្ចញិ តា,
មយន

បារាជ្ិ មកន

មចាមទតិ ,

តស្ស

ទិ ដ្ឋឋទិ វមស្ន

អេូ លកតា,

ចាវនាធិ បាមយន ស្េម ុោមចាទនា, តស្ស តង្ឃខណវិ ជានននតិ ឥម្មមនតថ បចេ
អង្គគនិ

។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ

អទិ នានទានស្ទិ សានិ

។ មវទនា13 បមនតថ

ទុ កាខមយវាតិ ។
ទុ ដ្ឋទោសសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

13

វិនយវិនិចឆយដ្ីកាថា សិ កាខប្បទមនោះ ជាសចិតតក្ៈ មរពាោះរប្បក្ប្បមដាយប្បដ្ិឃចិតតរីរណាមួយ

ម្មោះថា ទុក្ខមវទនា មដាយអំណាចមទ្វមនសសមវទនាសមបយុ តតជាមួយ។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

ាចិ តិ យ
ត

200

ិ ងទុក្កែតម ័ យដែលនពាលនតើយននាេះឯង។

កាលឲ្យន្វើ

ឱការ នតើយនពាល ប្រតអវដតអាបតតិាចិតិ យ
ត ប៉ាុ នណាេះ។ កាលភិ ក្ុន្វ
ខ ើ ក្មម

រូមបីទំង៧យា៉ា ង(១) ក្នុងទី ក្ំាំងមុ ខ នោយប្រាថាននែើមបីនកទទនោយក្មម
ប្រតអវអាបតតិទុក្កែ ដតមយ៉ា ង ក្នុងឋា ន អាបតតិាចិតិ យ
ត ។ ឱការក្មមរដមង
មិ មា ែល់ភិក្ុកាលនពាលថា
ខ

នោក្ប្រតអវអាបតតិន្មេះន េះ

នោក្ចូ រ

រដមែងអាបតតិន្មេះននាេះនចញ នោយបំ ណងនែើ មបីឲ្យភិ ក្ុននាេះនចញកទក្
ខ
អាបតតិ

ិ ងែល់ភិក្ុខកាលលាតត់ឧនារថ ឬបវារណា។ ដតគបបីែឹងនខតតន

ការលាតត់។ កាលនបើ វតថុប្របជុំ ចុេះនតើយ ឧនារថក្មម រដមងមា រូមបីែល់
វ ិ ័ យ្រ កាលនពាលនោយបំ ណងនែើមបីេិកទរណាថា ក្មមននាេះមា ែល់

នោក្ឬ? រូមបីរប្រមាប់ ្មមក្ថិក្កាលនពាល្ម៌មិ មា ចំ នពាេះនោយ ័ យ
ជានែើ មថា ភិក្ុណា
ខ
ន្វើយា៉ាងន េះៗ ភិ ក្ុននាេះ
ខ
មិ ដម ជារមណៈ មិ ប្រតអវ

មា ការរូមឱការ។ ដតនពាលក្ំ ណត់ចំនពាេះថា នោក្ននាេះ មិ ដម ជា
រមណៈ មិ ដម ជាឧារក្។ ចុ េះអ្ំេីអារ ៈ នតើយប្រតអវរំដែងអាបតតិ
នទើបគួ រន

។ អាបតតិមិ មា ែល់ភិក្ុឆ្ក
ខ ួតជានែើម។ រិកាខបទន េះ ជារីល-

វ ិបតតិ។ រិកាខបទន េះ មា អ្ងគ៥ គឺនកទទខចួ ឯង ឬនប្របើឲ្យអ្នក្ែនទនកទទ

ូ វបុ គគលណា បុ គគលននាេះជាឧបរមប ន១ រំគ្នល់ថា អ្នក្ននាេះជាម ុ រស

បរ ិរុទ១
ា នកទទនោយារាជិ ក្ណា ារាជិក្ននាេះ មិ មា មូ លនោយការ
ន

ើញជានែើម១ នកទទខចួ ឯង ឬនប្របើអ្នក្ែនទឲ្យនកទទ ក្នុងទី ចំនពាេះមុខ

នោយបំ ណង ឹ ងឲ្យលាតចតកទក្ប្រេតមចរ ិយៈ១
ខណៈននាេះ១។

រមុ ោិ ជានែើម

អ្នក្ប្រតអវនកទទ

ែឹងខចួ ក្នុង

ប្រាក្ែែូ ចអ្ទិ នានទ រិកាខបទ។

ដតរិកាខបទន េះ ជាទុ ក្នខ វទនា ដតមយ៉ា ងែូនចនេះឯង។
ពណ៌នាទុ ដ្ឋទោសសក្ខ
ិ ា បទទី៨ ចប់
(១)

គឺតជា ីយក្មម១

ិយរសក្មម១

បពាវជ ី យក្មម១

ឧនក្ខប ីយក្មម៣។ ែូចនពាលទុក្ក្នុងក្មមក្ខ ាក្ៈ។

បែិសារណីយក្មម១

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៩. អញ្ញ ភាគ្ិយសិក្ខាបទវណ្ណនា
នវមេ អចញ ភាគិ យស្ាតិ អាទី ស្ុ អចញ ភាគស្ស ឥទំ , អចញ ភាមគ្គ វា
អស្ស អតថី តិ អចញ ភាគិ យំ។ អធិ ករណនតិ អាធាមរា មវទិ តមព្វា។ វតថ ុ អធិ ដ្ឋឋននតិ
វុ តតំ មោតិ ។ មោ ហិ មសា អតថ ុបបតតិ យំ ទមព្វា េលល បុ មតាត នាម្មតិ ឆគលមកា
វុ មតាត។ មសា ោាយំ អាយស្ម មតា ទព្ា ស្ស េលល បុ តតស្ស ភាមគ្គ មកាដ្ឋឋមសា
បមកាខ េនុ ស្សជាតិ មចវ ភិ កខ ុភាមវា ច, តមតា អចញ ស្ស ភាគស្ស មកាដ្ឋឋស្ស្ស
បកខ ស្ស មោតិ តិ រចាេនជាតិ ោ មចវ ឆគលកភាវស្ស ច ។ មសា វា
អចញ ភាមគ្គ អស្ស អតថិ , តសាម អចញ ភាគិ យស្ង្ឃខយំ លភតិ ។ យសាម ច មតស្ំ
ឥេំ េយំ ទព្ា ំ េលល បុ តតំ នាេ កមរាម្មតិ វទនាតនំ តស្ស នាេករណស្ញ្ញញយ
អាធាមរា វតថ ុអធិ ដ្ឋឋនំ, តសាម អធិ ករណនតិ មវទិ តមព្វា ។ តចហិ ស្នាធយ ស្ចេ ំ
កិ រ តុ មេហ ភិ កខ មវ ទព្ា ំ េលល បុ តតំ អចញ ភាគិ យស្ស អធិ ករណស្ាតិ អាទិ 14 វុ តតំ។
ន វិ វាទាធិ ករណទី ស្ុ

អចញ តរំ ។ កសាម? អស្េា វមតា ។ ន ហិ

មេតតិ យភូ េជ្កា ចតុ នន ំ អធិ ករណនំ កស្សចិ អចញ ភាគិ យស្ស អធិ ករណស្ស
កិ ចេិមទស្ំ មលស្េតត ំ ឧបាទិ យឹ ស្ុ ។ ន ច ចតុ នន ំ អធិ ករណនំ មលមសា
នាេ អតថិ ។ ជាតិ មលសាទមោ ហិ បុ គគលានំមយវ មលសា វុ តាត ន
វិ វាទាធិ ករណទី នំ

14
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។

តចេ

ទមព្វា

េលល បុ មតាតតិ

នាេំ

តស្ស

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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៩. ពណ៌នាអញ្ញ ភាគ្ិយសិក្ខាបទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ៩ ែូចតន
ពាក្យថា ជាចំដណក្ែនទ ជានែើ មមា

ន េះ៖

័ យវ ិ ិ ច័ យ
ឆ ែូ នចនេះ៖ អ្្ិក្រណ៍

នពាលគឺ េដេជានែើមន េះ ន ចំ ដណក្ែនទ ឬចំ ដណក្ែនទន េដេជានែើម
ននាេះមា

នប្រពាេះនតតុននាេះ េដេជានែើ មននាេះនទើបន្មេះថា អ្ចញ ភាគិ យ។

ការប្រទប្រទង់ គបបីប្រជាបថា អ្្ិក្រណ៍។ មា អ្្ិបាយថា ទី តំងន នរឿង។
នប្រពាេះថា េដេដែលេួ ក្ភិក្ុនមតត
ខ
ិយ

ិងភុ មជ
ម ាក្ៈនពាលថា ន្មេះទេវមលច-

បុ តត ក្នុងការនក្ើតនឡើងន នរឿងននាេះ រដមងមា ែល់ភាគ គឺ នកាោិរបក្ខ
នពាលគឺ ក្ំនណើតតិ រកទឆ

ិងភាេជាេដេែនទអ្ំ េីចំដណក្ គឺ នកាោិរបក្ខ

នពាលគឺក្ំនណើតម ុ រស

ិងភាេជាភិក្ុរបរ់
ខ
ប្រេេះទេវមលចបុតែ
ត ៏ មា អាយុ។

មយ៉ា ងនទៀត ចំដណក្ែនទននាេះន េដេននាេះមា

នប្រពាេះនតតុ ែូនកទនេះ េដេ

ននាេះ នទើ បា ការរាប់ ថា មា ចំ ដណក្ែនទ។ ក្៏ េដេននាេះ ជាទីទទួ ល
រា៉ា ប់រង

ជាទី តំងន នរឿងរបរ់រញ្ជញ

គឺ ការតំងន្មេះរបរ់ភិក្ុនមតត
ខ
ិយ

ិ ងភុ មជ
ម ក្
ា ៈននាេះ អ្នក្នពាលថា េួ ក្នយើង ឹងន្វើេដេន េះ ឲ្យន្មេះថា
ទេវមលចបុតត នប្រពាេះែូ នកទនេះ េដេននាេះ គបបីប្រជាបថា អ្្ិ ក្រណ៍។ ដម េិ ត

ប្រេេះមា ប្រេេះភាគរំនៅយក្េដេននាេះ នទើបប្រតរ់ថា មានលភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយ
ឮថាអ្នក្រាល់គ្នន... របរ់អ្្ិ ក្រណ៍ ជាចំ ដណក្ខាងនប្រៅមក្ជានប្រគឿងអាង
(នតើយនកទទ) ទេវមលចបុតត េិតដម ឬ? ែូ នចនេះជានែើម មិ ា រំនៅយក្

អ្្ិក្រណ៍ណាមួ យ មា វ ិវាទ្ិក្រណ៍ជានែើមនទ។ រួរថា នប្រពាេះនតតុអ្ី វ?
នឆ្ចើយថា នប្រពាេះអ្្ិ ក្រណ៍មិ មា ។ នប្រពាេះថា េួក្ភិ ក្ុនមតត
ខ
ិយ

ិងភុមជ
ម ាក្ៈ

ននាេះ មិ ា កា ់ យក្នតតុ ប ិច
ត ប ួតចរបរ់អ្្ិ ក្រណ៍ទំង ៤ ណាមួ យ
ជាចំ ដណក្ែនទ

មក្ជានប្រគឿងអាងនទ។

ដថមទំងន្មេះថា

នលរន

អ្្ិក្រណ៍ទំង៤ មិ មា ។ េិតដម នប្រគឿងអាងទំងឡាយមា ជាតិជានែើម
ប្រេេះមា ប្រេេះភាគ ជាមាេរ់ប្រទង់ ប្រតរ់ទុក្រប្រមាប់បុគល
គ ទំងននាេះឯង មិ

ា ប្រតរ់ទុក្ រប្រមាប់អ្្ិ ក្រណ៍មា វ ិវាទ្ិ ក្រណ៍ជានែើ មនទ។ ក្៏ ពាក្យ
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អចញ ភាគិ ោធិ ករណភាមវ ឋិ តស្ស ឆគលកស្ស មកាចិ មទមសា មោតិ មថរំ
បារាជ្ិ មកន ធមេម ន អនុ ទធំមស្តុ ំ មលស្េមតាត ច។ ឯតថ ច ទិ ស្សតិ អបទិ ស្សតិ
អស្ស អយនតិ មវាហរី យតី តិ មទមសា។ ជាតិ អាទី ស្ុ អចញ តរមកាដ្ឋឋស្មស្សតំ
អធិ វចនំ។ អចញ េបិ វតថ ំ ុ លិ ស្សតិ ស្ិ លិ ស្សតិ មវាោរេមតត មនវ ឦស្កំ
អលលី យតី តិ មលមសា។ ជាតិ អាទី នំមយវ អចញ តរមកាដ្ឋឋស្មស្សតំ អធិ វចនំ។
បទភាជ្មន15 បន យស្ស អចញ ភាគិ យស្ស អធិ ករណស្ស កិ ចេិមទស្ំ
មលស្េតត ំ

ឧបាទាយ បារាជ្ិ មកន ធមេម ន អនុ ទធំមស្យយ, តំ

យសាម

អដ្ឋ ុបបតតិ វមស្មនវ អាវិ ភូតំ , តសាម តំ អវិ ភជ្ិ តាា ោនិ អធិ ករណនតិ
វចនសាេចញ មតា អតថ ុទាធរវមស្ន បវតាតនិ ចតាតរិ អធិ ករណនិ , មតស្ំ
អចញ ភាគិ យតា ច តព្វាគិ យតា ច យសាម អបាកដ្ឋ, ជានិ តព្វា ច
វិ នយធមរហិ , តសាម តចេ អវសាមន អាបតត ចញ ភាគិ មយន មចាទនចេ អាវិ កាតុ ំ
អចញ ភាគិ យស្ស

អធិ ករណស្ាតិ

អធិ ករណចញ ភាគិ យំ វាតិ អាទិ

អាបតត ចញ ភាគិ យំ

វា

មោតិ

វុ តតំ ។ មស្សា វិ និចេយកថា អដ្ឋ មេ

វុ តតស្ទិ សាមយវ ។ អយំ បន វិ មស្មសា ឥទំ អចញ ភាគិ យស្ស អធិ ករណស្ស
កិ ចេិមទស្ំ មលស្េតត ំ ឧបាទាយ បារាជ្ិ មកន ធមេម ន អនុ ទធំស្នវតថ ុស្មឹ
បចញ តតំ។ ឥធ ច អាបតត ចញ ភាគិ យមចាទនាយ តថាស្ចញិ មនាបិ អនាបតតិ ។
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ថា ទេវមលចបុប្រតន េះ ជាឯក្នទរខចេះ របរ់េដេននាេះ ដែលតំងនៅក្នុង
ភាេជាអ្្ិក្រណ៍មា ចំដណក្ែនទ

ិ ងប្រតឹមដតជានលរនែើមបីនកទទប្រេេះនថរៈ

នោយអាបតតិារាជិក្មិ មា មូ ល។ ក្៏បណា
ត នទរ

ិ ងនលរទំង២ននាេះ

ចំ ដណក្ដែលន្មេះថា នទរ នប្រពាេះអ្តថថា ប្រាក្ែប្រតអវអាងែល់ ប្រតអវនៅ
ថា េដេន េះ ។ ពាក្យថា នទរ ន េះ ជាន្មេះន ចំ ដណក្មួ យ បណា
ត
ចំ ដណក្មា ជាតិ ជានែើ ម។ ចំ ដណក្ដែលន្មេះថា នលរ នប្រពាេះអ្តថថា
ជាប់ គឺរម
ួ គ្នន ូ វវតថុរូមបីែនទ ា ែល់ ជាប់ គ្ននប ិច
ត ប ួច
ត នោយប្រតឹមដត

នវាទរប៉ាុ នណាេះ។ ពាក្យថា នលរ ន េះ ជាន្មេះន ចំ ដណក្ណាមួ យ
បណា
ត ចំ ដណក្មា ជាតិ ជានែើ ម។ ក្៏ភិក្ុកា
ខ
់ យក្ចំ ដណក្ប ិ ច
ត ប ួចរបរ់
ត

អ្្ិក្រណ៍ជាចំ ដណក្ែនទណា មក្ជានប្រគឿងអាង នតើយនកទទភិក្ុនោយ
ខ

អាបតតិារាជិ ក្ អ្្ិក្រណ៍ននាេះប្រាក្ែនតើយ នោយអ្ំណាចការនក្ើ តនឡើង
ន អ្តថននាេះឯង នប្រពាេះែូនកទនេះ ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគជាមាេរ់ មិ ា ដចក្
អ្្ិក្រណ៍ននាេះ, អ្្ិ ក្រណ៍៤េួក្ណា ដែលប្របប្រេឹតតន

នោយអ្ំ ណាចន

ការនលើក្នឡើង ូ វអ្តថនោយពាក្យសាមចញ ថា អ្្ិក្រណ៍, អ្្ិ ក្រណ៍ទំង
៤េួក្ននាេះ មា ចំ ដណក្ែនទសង មា ចំ ដណក្ននាេះសង មិ ទ ់ប្រាក្ែ
សង វ ិ ័ យ្រទំងឡាយ គួ រប្រជាប នប្រពាេះនតតុែូនកទនេះ នែើមបីន្វើឲ្យជាក្់
ចារ់ ូ វអ្្ិក្រណ៍ទំង៤ននាេះសង

ូវការនកទទនោយចំ ដណក្ែនទន

អាបតតិក្ុងអ្វសា
ន
ននាេះសង ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគជាមាេរ់ នទើ បប្រទង់ប្រតរ់

ក្នុងបទភាជ ី យជានែើមថា ពាក្យថា អ្្ិ ក្រណ៍ជាចំ ដណក្ែនទ គឺចំដណក្

ែនទន អាបតតិ ឬចំ ដណក្ែនទន អ្្ិក្រណ៍។ វ ិ ិ ច័ យ
ឆ ក្ថាែ៏ នររ ប្រាក្ែ
ែូ ចនពាលនតើយ
រិកាខបទន េះ

ក្នុងរិកាខបទទី ៨ននាេះឯង។

ន េះជានរចក្តីវ ិនររ។

ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគជាមាេរ់ប្រទង់ បចញតត

នប្រពាេះនរឿងកា ់

យក្នតតុប ិ ច
ត ប ួច
ត របរ់អ្្ិក្រណ៍ជាចំ ដណក្ែនទ មក្ជានប្រគឿងអាង

នតើយនកទទភិ ក្ុននាេះ
ខ
នោយអាបតតិារាជិក្។ ក្៏ក្ុងរិ
ន
កាខបទននាេះ អាបតតិ
មិ មា ែល់ភិក្ុអ្ន
ខ ក្នកទទនោយចំ ដណក្ែនទន អាបតតិ

ិ ងភិក្ុអ្ន
ខ ក្រំគ្នល់
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អមង្ឃគស្ុ

ច

អចញ ភាគិ យស្ស

អធិ ករណស្ស

កិ ចេិមទស្ំ

មលស្េតត ំ

ឧបាទិ យនតា អធិ កាតិ ។
អញ្ញភាគ្យ
ឋិ
ិ សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

១០. សង្ឃឃសេទសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទស្មេ ស្េគគ ស្ស ស្ង្ឃេស្ាតិ ស្ហិ តស្ស ភិ កខ ុស្ង្ឃេស្ស, ចិ មតត ន
ច ស្រី មរន ច អវិ យុតត ស្ាតិ អមតាថ។ មតមនវស្ស បទភាជ្មន16 ស្េមគ្គគ
នាេ

ស្មង្ឃា

ស្ម្មនស្ំ វាស្មកា

ស្ម្មនស្ំ វាស្មកា

ហិ

ស្ម្មនស្ី ម្មយំ

ស្េចិ តត តាយ

ចិ មតត ន

ឋិ មតាតិ

អវិ យុមតាត

វុ តតំ។
មោតិ ,

ស្ម្មនស្ី ម្មយំ ឋិ មតា កាយសាេគគិ ទានមតា ស្រី មរន អវិ យុមតាត។ មភទាយ
បរកក មេយាតិ កថំ នាម្មយំ ភិ មជ្ជ យាតិ មភទនតាថយ វាោមេយយ។
មភទនស្ំ វតត និកំ វា អធិ ករណនតិ មភទនស្ស ស្ង្ឃេមភទស្ស អតាថយ ស្ំ វតត និ កំ
ការណំ។ ឥេស្មិ ចហិ

ឱកាមស្ កាេមហតុ

កាេនិ ទានំ កាម្មធិ ករណនតិ

អាទី ស្ុ 17 វិ យ ការណំ អធិ ករណនតិ អធិ មបបតំ ។ តំ មភទករវតថ ុវមស្ន
អដ្ឋឋរស្វិ ធំ។ ស្ម្មទាោតិ គមហតាា។ បគគ យហ តិ មដ្ឋ យាតិ តំ ស្ង្ឃេមភទស្ស
អតាថយ ស្ំ វតត និ កំ ស្ង្ឃេមភទនិ ព្ាតតិស្េតថ ំ ការណំ គមហតាា ទី មបយយ មចវ

16

វិ.មហាវិ.២/២៩៨

17

ម. និ. ២០/៣១៥

ក្នុងមហាទុក្ខក្ខនស
ធដ ូ រតទី៣ ទនមហាសី េនាទវគគទី២

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

យា៉ា ងននាេះ។
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ក្៏ ភាេន ភិ ក្ុអ្ន
ខ ក្នកទទប្របកា ់ យក្នតតុប ិ ច
ត ប ួចរបរ់
ត

អ្្ិក្រណ៍ ជាចំ ដណក្ែនទ មក្ជានប្រគឿងអាង ជាអ្្ិក្រណ៍ក្នុងអ្ងគែូនចនេះ
ឯង។

ពណ៌នាអញ្ញភាគ្យ
ា បទទី៩ ចប់
ិ សិក្ខ

១០. ពណ៌នាសង្ឃឃសេទសិក្ខាបទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ រិកាខបទទី ១០ តន

៖

បទថា រងឃដែលប្រេមនប្រេៀង ា ែល់ រងឃរួបរួមគ្នន អ្្ិបាយថា
មិ ដបក្គ្ននទំងចិ តតទំងកាយ។ នប្រពាេះនតតុ ននាេះឯង នទើបប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះ
ភាគជាមាេរ់ ប្រទង់ ប្រតរ់ក្ុងបទភាជ
ន
ៈន បទននាេះថា រងឃដែលមា

រំវារនរមើគ្នន ឋិ តនៅក្នុងរីមាជាមួ យគ្នន នៅថា ប្រេមនប្រេៀងគ្នន។ ដម

េិ ត រងឃដែលមា រំវារនរមើគ្នន ន្មេះថា មិ ដបក្គ្នននោយចិ តត នប្រពាេះ
មា ចិតតនរមើគ្នន រងឃដែលឋិ តនៅក្នុងរីមាជាមួ យគ្នន ន្មេះថា មិ ដបក្

គ្នននោយកាយនប្រពាេះឲ្យកាយសាមគគី។ េី របទថា េយយាម នែើមបីបំដបក្
រងឃ នរចក្តីថា ភិក្ុគបបី
ខ
េយយាម នែើ មបីបំដបក្រងឃ នោយចិ តប
ត ំ ណង

ថា រងឃន េះគបបីដបក្គ្នននោយឧាយែូ ចនមតច? េី របទថា អ្្ិក្រណ៍
ដែលែឹក្នាំឲ្យរងឃដបក្គ្នន ា ែល់ នតតុដែលប្របប្រេឹតនត
គ្នន គឺ នែើ មបីទំោយរងឃ។ េិ តដម

នែើមបីដបក្

ក្នុងឱការន េះ នតតុ នោក្បំ ណង

យក្ថា អ្្ិក្រណ៍ ែូចជាក្នុងប្របនយាគថា មា កាមជានតតុ មា កាមជា
នប្រគឿងប្របគល់ឲ្យ ូ វសល មា កាមជានប្រគឿងសតួចនសតើម។ អ្្ិក្រណ៍ននាេះមា

១៨យា៉ា ង នោយអ្ំ ណាចន នរឿងដែលជានតតុ ន្វើឲ្យរងឃដបក្គ្នន។ បទថា
ប្របកា ់ គឺ កា ់ យក្។ េីរបទថា ប្របកា ់សង
គ នឡើង នរចក្តីថា ប្របកា ់
រដមែង

ិ ងមិ លេះបង់ នតតុ ននាេះ ដែលប្របប្រេឹតតន

ការបំ ដបក្រងឃ

នែើមបីប្របនយាជ ៍ែល់

គឺ នតតុ ដែលអាចញ
ុ ំងរងឃនភទឲ្យរំនរច។

ភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ ប្រតអវនពាលយា៉ា ងន េះ នរចក្តីថា ភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយ ន
ននាេះ ក្ំ េុង

ពាក្យថា
ើញភិ ក្ុខ

រសគងក្នុងទីចំនពាេះមុខ ឬភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ ឮថា ភិ ក្ុក្ន
ខ ុងវ ិទរ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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នបបដ្ិ និស្សមជ្ជ យយ ច។ ភិ កខ ហ
ូ ិ ឯវេស្ស វចនី មោតិ មយ តំ បគគ យហ តិ ដ្ឋ នតំ
ស្េម ុោ បស្សនតិ , មយ វា អស្ុ កស្មឹ នាេ វិ ោមរតិ ស្ុ ណនតិ , មតហិ
ស្ព្ា នតិមេន

បរិ មចេ មទន

អឌ្ឍមោជ្នេតត ំ

គនាតាបិ

ោាយំ

អននត មរ

ម្មយសាមតិ អាទិ វចនកក មម្ម វុ មតាត ឯវេស្ស វចនី មោ។ ទិ សាា វា ស្ុ តាា វា
អវទនាតនំ ទុ កក ដ្ំ។ ឯតថ ច ម្មឥតិ បទំ បរកក េីតិ បមទន អដ្ឋឋស្ី តិ បមទន ច
ស្ទធឹ ម្ម បរកក េិ ម្ម អដ្ឋឋស្ី តិ មោមជ្តព្ា ំ។ ស្មេតាយសាម ស្មង្ឃេនាតិ
អាយសាម ស្មង្ឃេន ស្ទធឹ ស្មេតុ ស្ម្មគចេ តុ , ឯកលទធិ មកា មោតូ តិ អមតាថ។
កឹ ការណ? ស្េមគ្គគ ហិ ស្មង្ឃា…មប.… វិ ហរតី តិ ។ តតថ ស្មម្មមទម្មមនាតិ
អចញ េចញ ស្េបតតិ ោ ស្ុ ដ្ឋ ុ មម្មទម្មមនា។ អវិ វទម្មមនាតិ អយំ ធមម្មម, នាយំ
ធមម្មមតិ ឯវំ ន វិ វទម្មមនា។ ឯមកា ឧមទេ មសា អស្ាតិ ឯកុ មទេ មសា, ឯកមតា
បវតត បាតិ មម្មកខ ុមទេ មសាតិ អមតាថ។ ផាស្ុ វិហរតី តិ ស្ុ ខំ វិ ហរតិ ។ ឯវំ វិ ស្ុេបិ
ស្ង្ឃេេមជ្ឈបិ តិ កខ តតំ ុ វុ ចេម្មនស្ស អបបដ្ិ និស្សជ្ជ មតា ទុ កក ដ្ំ ។ ឯវចេ
មសាតិ អាទិ េហិ ស្េនុ ភាស្ិ តមព្វាតិ ស្េនុ ភាស្នកេម ំ កាតព្ា ំ ។ ឥមចេ តំ
កុ ស្លនតិ ឥតិ ឯតំ បដ្ិ និស្សជ្ជ នំ កុ ស្លំ មខេំ មសាតថិ ភាមវា តស្ស ភិ កខ ុមនា ។
មនា មច បដ្ិ និស្សមជ្ជ យយ, ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ
បរិ មោសាមន

អបបដ្ិ និស្សជ្ជ នតស្ស

ឧតាតនបទតថ មេវ ។

ឯតថ

ស្េនុ ភាស្នកេម -

ស្ង្ឃាទិ មស្មសា

។

មស្ស្ំ

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

ន្មេះឯនណាេះ។ ភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ គបបីន
ក្ំ ណត់យា៉ាងតិចបំសុត
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អ្រ់ប្រតឹ មក្ ចេះនយាជ ៍ នោយ

ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគជាមាេរ់

ប្រទង់ ប្រតរ់លំោប់

ន ពាក្យណាជានែើមថា ក្ុំនឡើងអ្នក្មា អាយុ ក្នុងលំោប់ ននាេះ គបបីនពាល
ឹ ងភិ ក្ុននាេះ
ខ
នោយពាក្យយា៉ា ងននាេះ កាលភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ

ា ន

ើញ

ឬា ឮ នតើយមិ នពាល (ទម) ប្រតអវអាបតតិទុក្ែ
ក ។ ក្៏ ក្ុងបទថា
ន
ក្ុំ ក្នុង

ពាក្យននាេះថា ក្ុំ នឡើយ អ្នក្មា អាយុ គបបីប្របក្បជាមួ យបទថា េយយាម
ិ ងបទថា តំងនៅនឡើយ ថា ក្ុំ េយយាម ក្ុំ តំងនៅនឡើយ។ ពាក្យថា
រូមនោក្មាេរ់ ប្រេមនប្រេៀងជាមួយ ឹងរងឃន

នរចក្តីថា រូមនោក្

មា អាយុប្រេមនប្រេៀង រូមរមាគម រូមមា លទាិដតមួ យ ជាមួ យ ឹង
រងឃ។ រួរថា នប្រពាេះនតតុអ្ី វ? នឆ្ចើយថា នប្រពាេះថា រងឃប្រេមនប្រេៀងគ្នន រ ីក្រាយរក្គ្នន មិ វ ិវាទគ្នន មា ឧនទេរជាមួ យគ្នន ដតងនៅជារុខរបាយ។

បណា
ត បទទំងននាេះ បទថា រ ីក្រាយរក្គ្នន នរចក្តីថា រ ីក្រាយនោយលែ

នោយរមបតតិរបរ់គ្នន ិងគ្នន។ បទថា មិ វ ិវាទគ្នន នរចក្តីថា មិ វ ិវាទគ្នន
យា៉ា ងន េះថា ន េះ្ម៌ ន េះមិ ដម ្ម៌។ ក្នុងឧនទេរជាមួ យគ្ននន រងឃ
ននាេះ មា

នប្រពាេះនតតុែូនកទនេះ រងឃននាេះ នទើ បន្មេះថា មា ឧនទេរជា

មួ យគ្នន អ្្ិបាយថា មា ាតិ នមាក្ខុនទេរជាមួ យគ្នន ប្របប្រេឹតតន

រួមគ្នន។

េី របទថា ដតងនៅជារុខរបាយ ា ែល់នៅជារុខស្រួល។ កាល
ភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយ នពាលអ្រ់វារៈ៣ែង ក្នុងទីនសសងៗក្តី ប្រតង់ ក្ណា
ត លរងឃ
ក្តីយា៉ាងន េះ នៅដតមិ លេះបង់ ប្រតអវអាបតតិទុក្កែ។ បទថា រូ្យរម ុភារ ក្មម ក្នុងពាក្យថា ឯវញ្ច ទោ ែូ នចនេះជានែើ ម គឺគបបីន្វើរម ុ ភារ ក្មម។ េី របទថា ការលេះបង់ា ននាេះ ជាការលែ នរចក្តីថា ការលេះបង់

ា ននាេះ ជាក្ុ រល ជានរចក្តីនក្សម គឺ ជារុវតថិភាេែល់ភិក្ុននាេះ។
ខ
ក្នុង
ពាក្យថា

នបើភិក្ុននាេះមិ
ខ
លេះបង់នទ

ប្រតអវអាបតតិរងាទិនររ

ន េះ

មា វ ិ ិច័ យ
ឆ ែូ នចនេះ៖ កាលចប់ រម ុ ភារ ក្មម ភិ ក្ុននាេះ
ខ
មិ លេះបង់ ប្រតអវ
អាបតតិរងាទិ នររ។ ពាក្យែ៏ នររ មា នរចក្តីន បទរាក្់ដម េិ ត។
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រាជ្គមហ មទវទតត ំ អារព្ា ស្ង្ឃេមភទាយ បរកក េនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
សាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ ស្េនុ ភាស្នកមេម ករិ យម្មមន
អបបដ្ិ និស្សជ្ជ នតស្ស ញតតិ បរិ មោសាមន ទុ កក ដ្ំ, ទាី ហិ
ថុ លល ចេ ោ, យស្ស នកខ េតិ , មសា ភាមស្យាតិ
តតិ យកេម វាចាយ

តចេ

ទុ កក ដ្ំ

មត

ច

កេម វាចាហិ

មទា

ឯវំ យយ-ការបតាតយ

ថុ លល ចេ ោ

បដ្ិ បបស្សេា នតិ,

ស្ង្ឃាទិ មស្មសាមយវ តិ ដ្ឋ តិ ។ អស្េនុ ភាស្ិ យម្មនស្ស ច បដ្ិ និស្សជ្ជ នតស្ស
ច ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ ស្ី លវិ បតតិ ។
មភទាយ បរកក េនំ, ធេម កមេម ន ស្េនុ ភាស្នំ, កេម វាចាបរិ មោសានំ,
អបបដ្ិ និស្សជ្ជ ននតិ ឥម្មមនតថ ចតាតរិ អង្គគនិ ។ ស្េនុ ភាស្នស្េុ ដ្ឋឋនំ,
អកិ រិយំ,

ស្ញ្ញញវិ មម្មកខ ំ,

ស្ចិ តត កំ,

មលាកវជ្ជ ំ,

កាយកេម ំ ,

អកុ ស្លចិ តត ំ , ទុ កខ មវទននតិ ។
សង្ឃទេទសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

វចី កេម ំ ,
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រិកាខបទន េះ ប្រទង់បចញតក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងរាជប្រគឹ េះ ប្រារេាភិក្ុនទវទតត
ខ
នប្រពាេះ

នរឿងរា៉ា វេយយាមនែើមបីបំដបក្រងឃ។ រិកាខបទន េះ ជាសាធារណបបចញ តិ ត
ជាអ្នាណតតិក្ៈ។ កាលរងឃក្ំេុងន្វើរម ុ ភារ ក្មម ភិ ក្ុននាេះ
ខ
កាល
មិ លេះបង់

ក្នុងកាលរូ្យញតតិចប់

ប្រតអវអាបតតិទុក្កែ។

រូ្យក្មមវាកទ

២ែង ប្រតអវអាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ២។ រូ្យក្មមវាកទែល់គប្រមប់៣ ែល់ យយ អ្ក្សរ
យា៉ា ងន េះថា មិ រមគួ រែល់នោក្មាេរ់អ្ងគណា នោក្មាេរ់អ្ងគននាេះ
ប្រតអវនពាលនឡើង, អាបតតិទុក្កែននាេះសង អាបតតិថុលច
ច ័យ
េ ននាេះសង ក្៏រដមង
រមាៃប់ ន

ឯង តំងនៅដតអាបតតិរងាទិ នររប៉ាុ នណាេះ។ អាបតតិមិ មា

ែល់ភិក្ុដែលរងឃមិ
ខ
ទ ់ រូ្យប្របការទម ែល់ភិក្ុដែលា
ខ
លេះបង់
ិ ងភិ ក្ុឆ្ក
ខ ួតជានែើ ម។ រិកាខបទន េះ ជារីលវ ិបតតិ។

រិកាខបទន េះ មា អ្ងគ៤ គឺ េយយាមនែើ មបីបំដបក្រងឃ១ រងឃ

រូប្រតរម ុ ភារ ក្មម នោយក្មមប្របក្បនោយ្ម៌១ រូប្រតរម ុ ភារ ក្មម មា ក្មមវាកទជាទី បចេប់ ១ មិ ទ ់ លេះបង់១។
រិកាខបទន េះ ជារម ុ ភារ រមុ ោិ

អ្ក្ិ រ ិយា(១) រញ្ជញវ ិនមាក្ខ(២)

រចិ តក្
ត ៈ(៣) នោក្វជាៈ កាយក្មម វចីក្មម អ្ក្ុ រលចិតត ទុក្ខនវទនា ែូ នចនេះ
ឯង។
ពណ៌នាសង្ឃទេទសក្ខ
ិ ា បទទី១០ ចប់

(១)

ែីកាថា ន្មេះថា អ្ក្ិរ ិយា នប្រពាេះមិ ា បញ្ជ
ា ក្់ឲ្យចារ់ នោយកាយវ ិការ ឬ

នោយវចីនភទថា៖ ខ្ំុលេះបង់ ូវនរចក្តីេយយាម នោយទមការេយយាមក្នុងរងឃនភទ
(បំដបក្រងឃ)។
(២)

រញ្ជញវ ិនមាក្ខ

(គឺរំគ្នល់ថា
(៣)

នប្រពាេះរួចសុតនោយមិ មា នរចក្តីរំគ្នល់ថា

ឹងលេះបង់ )។

រចិតតក្ៈ នោយរំគ្នល់ថា អ្ញ ឹងមិ លេះបង់។

អ្ញ ឹងមិ លេះបង់
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១១. សេោនុវត្តក្សិក្ខាបទវណ្ណនា
ឯកាទស្មេ តមស្សវ មោ បនាតិ មោ ស្ង្ឃេមភទាយ បរកក េតិ ,
តមស្សវ។ អនុ វតត កាតិ តស្ស ទិ ដ្ឋឹ ខនតឹ រុ ចឹ គហមណន អនុ បដ្ិ បជ្ជ នកា។ វគគ ំ
អសាេគគិ បកខិ យវចនំ វទនតី តិ វគគ វាទកា។ យសាម បន តិ ណេំ ឧទធ ំ កម្មមរោ ន
មោនតិ ។ ន ហិ ស្មង្ឃា ស្ង្ឃេស្ស កេម ំ កមរាតិ ។ តសាម ឯមកា វា មទា វា តមោ
វាតិ វុ តតំ។ ជានាតិ មនាតិ អម្មហកំ ឆនាេទី និ ជានាតិ ។ ភាស្តី តិ ឯវំ កមរាម្មតិ
អមេហ ហិ ស្ទធឹ ភាស្តិ ។ អម្មហកមេបតំ ខេតី តិ យំ មសា កមរាតិ , ឯតំ អម្មហកេបិ
រុ ចេតិ ។ ស្មេតាយស្ម នាតនំ ស្មង្ឃេនាតិ អាយស្ម នាតនំ ចិ តត ំ ស្មង្ឃេន ស្ទធឹ
ស្មេតុ ស្ម្មគចេ តុ , ឯកី ភាវំ គចេ តូ តិ វុ តតំ មោតិ ។ មស្ស្ំ បទតថ មតា
ឧតាតនមេវ ។ វិ និចេយកថា មចតថ ទស្មេ វុ តតស្ទិ សាមយវ ។ អយំ បន
វិ មស្មសា ។
ឥទំ រាជ្គមហ ស្េព ហុមល ភិ កខ ូ អារព្ា មទវទតត ស្ស ស្ង្ឃេមភទាយ
បរកក េនត ស្ស អនុ វតត នវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ, អមង្ឃគស្ុ ច យថា តតថ បរកក េនំ, ឯវំ ឥធ
អនុ វតត នំ ទដ្ឋ ព្ា នតិ ។
ទេោនុ វត្តក្សក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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១១. ពណ៌នាសេោនុវត្តក្សិក្ខាបទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ១១ ែូ ចតន

ន េះ៖

បទថា ភិក្ុននាេះឯង
ខ
ា ែល់ ភិក្ុេយយាមនែើ
ខ
មបីបំដបក្រងឃននាេះ

ឯង។ បទថា ជាអ្នក្ប្របប្រេឹតត
ត ម ា ែល់ ជាអ្នក្បែិ បតតិតមនោយការ
ប្របកា ់ យក្ ូ វការយល់ន
ននាេះ។ ភិ ក្ុេួ
ខ ក្ណា

ើញ ការប្រតអវចិតត

ិងការគ្នប់ ចិតត របរ់ភិក្ុខ

ិ យាយជាេួ ក្ៗ គឺ ិយាយពាក្យមា ក្នុងបក្ខេួក្ ន

ការមិ ប្រេមនប្រេៀងគ្នន នប្រពាេះនតតុ ែូនកទនេះ ភិ ក្ុេួ
ខ ក្ននាេះ នទើបន្មេះថា ជា
អ្នក្នពាលប្របកា ់េួក្។

ក្៏ ភិក្ុនប្រចើ
ខ
ជាង៣អ្ងគ

ជាអ្នក្មិ គួ រែល់ក្មម

នប្រពាេះថា រងឃរដមងមិ ន្វើក្មមែល់រងឃ នប្រពាេះែូនកទនេះ ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះ
ភាគជាមាេរ់ នទើបប្រទង់ ប្រតរ់ថា ១រូបក្តី ២រូបក្តី ៣រូបក្តី។ បទថា នោក្
ែឹង នរចក្តីថា ែឹង ូវនរចក្តីនេញចិ តជា
ត នែើមរបរ់េួក្នយើង។ បទថា
នទើបនពាល ា ែល់ នពាលជាមួ យ ឹងេួក្នយើងទំងឡាយថា េួក្នយើង
ឹ ងន្វើយា៉ាងន េះ។

ពាក្យថា

អ្ំនេើន េះ

គ្នប់ចិតែ
ត ល់នយើងទំងឡាយ

នរចក្តីថា ភិ ក្ុននាេះន្វ
ខ
ើ ូ វក្មមណា ក្មមននាេះ ក្៏ នេញចិ តរ
ត ូមបីែល់េួក្

នយើង។ ពាក្យថា រូមនោក្មាេរ់ទង
ំ ឡាយ ប្រេមនប្រេៀងជាមួយ ឹងរងឃ
នរចក្តីថា ចិ តតរបរ់នោក្អ្នក្មា អាយុទំងឡាយ ចូ រប្រេមនប្រេៀង ចូរ
រមាគមជាមួ យ ឹងរងឃ អ្្ិបាយថា ចូរន

កា ់ ភាេដតមួ យ។ បទែ៏

នរររាក្់នោយនរចក្តីន បទទំងអ្រ់។ ក្៏ វ ិ ិច័ យ
ឆ ក្ថាក្នុងរិកាខបទន េះ
ប្រាក្ែែូចដែលនពាលនតើយ
គ្នន។
រិកាខបទន េះ

ក្នុងរិកាខបទទី១០។

ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគ

ន េះជានរចក្តីដបចក្

ប្រទង់ បចញតក្
ត ុងប្រក្ុ
ន
ងរាជប្រគឹ េះ

ប្រារេាភិក្ុនប្រចើ
ខ
រូប នប្រពាេះនរឿងរា៉ា វប្របប្រេឹតត
ត មភិក្ុនទវទតត
ខ
េយយាមនែើមបី

បំ ដបក្រងឃ។ ឯការប្របប្រេឹតតតមក្នុងរិកាខបទន េះ គបបីប្រជាបែូចនរចក្តី
េយយាមក្នុងរិកាខបទទី១០ ែូនកទនេះ ក្នុងអ្ងគទំងឡាយ។

ពណ៌នាទេោនុ វត្តក្សក្ខ
ិ ា បទទី១១ ចប់
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១២. ទុព្វចសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទាាទស្មេ ទុ ព្ា ចជាតិ មកាតិ ទុ ព្ា ចស្ភាមវា, វតត ំ ុ អស្កក ុមណមយាតិ
អមតាថ។ ឧមទេ ស្បរិោបមនន ស្ូតិ ឧមទេ មស្ បរិ ោបមនន ស្ុ អមនាតគមធស្ុ ។
យស្ស ស្ិ ោ អាបតតិ , មសា អាវិ កមរយាតិ ឯវំ ស្ង្ឃគហិតតាត អមនាត
បាតិ មម្មកខ ស្ស វតត ម្មមនស្ូ តិ អមតាថ។ ស្ហធេមិ កំ វុចេម្មមនាតិ ស្ហធេមិ មកន
វុ ចេម្មមនា។ ការណមតថ មចតំ ឧបមោគវចនំ។ បចេ ហិ ស្ហធេមិ មកហិ
ស្ិ កខិ តព្ា តាត, មតស្ំ វា ស្នត កតាត ស្ហធេមិ កនតិ លទធ នាមេន ព្ុ ទធបចញ មតត ន
ស្ិ កាខបមទន វុ ចេម្មមនាតិ អមតាថ។ វិ រេថាយស្ម មនាត េេ វចនាោតិ មយន
វចមនន េំ វទថ, តមតា េេ វចនមតា វិ រេថ។ ម្ម េំ តំ វចនំ វទថាតិ វុ តតំ
មោតិ ។ វមទតុ ស្ហ ធមេម នាតិ ស្ហធេមិ មកន ស្ិ កាខបមទន, ស្ហធមេម ន វា
អមចញ នបិ បាសាទិ កភាវស្ំ វតត និ មកន វចមនន វមទតុ ។
យទិ ទនតិ វុ ទធិការណទស្សនមតថ និ បាមតា។ មតន យំ ឥទំ អចញ េចញ ស្ស
ហិ តវចនំ,

អាបតតិ មតា

ច

វុ ដ្ឋឋបនំ,

មតន

អចញ េចញ វចមនន

អចញ េចញ វុដ្ឋឋបមនន ។ ឯវំ ស្ំ វទាធហិ តស្ស ភគវមតា បរិ សាតិ ឯវំ បរិ សាយ
វុ ទធិការណំ ទស្សិតំ មោតិ ។ មស្ស្ំ ឧតាតនតថ មេវ ។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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១២. ពណ៌នាទុពវចសិក្ខាបទ

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី ១២ ែូចតន

ន េះ៖

បទថា ភិក្មា
ជាតិ ដែលនគប្របនៅប្រក្ គឺ ភាេជាអ្នក្ដែលនគរតី
ុខ

ប្របនៅា នោយក្ប្រម។ អ្្ិ បាយថា គឺ រណាៗ មិ អាចនពាលថាា ។
បទថា រាប់បចូេ លក្នងឧនទេ
រ ា ែល់ រាប់ចូលក្នុងឧនទេរ គឺរម
ួ ចុ េះខាង
ុ
ក្នុង អ្្ិ បាយថាកាលប្របប្រេឹ តនត

ខាងក្នុងាតិ នមាក្ខ នប្រពាេះនោក្រនគ្គេះ

យា៉ា ងន េះថា នោក្អ្ងគណាមា អាបតតិ នោក្អ្ងគននាេះប្រតអវរំដែងនចញ។

េី របទថា នពាលប្របនៅនោយ្ម៌ ា ែល់ ដែលភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយ នពាល
ប្របនៅនោយរត្ម៌។

ពាក្យទុតិយាវ ិភតតិន េះ

ចុេះក្នុងអ្តថតតិ យាវ ិភតតិ

អ្្ិបាយថា ដែលភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយ នពាលនោយរិកាខបទ ដែលប្រេេះែ៏ មា

ប្រេេះភាគជាមាេរ់ ប្រទង់បចញតតទុក្ ដែលា នាមថា រត្មមិក្ៈ នប្រពាេះជា
រិកាខដែលរត្មមិក្ទំង៥ននាេះ

គបបីរិក្ា

ឬនប្រពាេះជារមបតតិរបរ់

រត្មមិក្ទំង៥េួក្ននាេះ។ ពាក្យថា បេិប្រតនោក្មាេរ់ទង
ំ ឡាយ ចូរ
នោក្

ប់ ិយាយប្របនៅខ្ំុន

នរចក្តីថា នោក្នពាលប្របនៅខ្ំុនោយ

ពាក្យណា ចូរនវៀរកទក្ពាក្យននាេះ តមពាក្យរបរ់ខំុ។
្ មា អ្្ិ បាយថា

នោក្ក្ុំ នពាលពាក្យននាេះ ឹងខ្ំុ។ ពាក្យថា ចូរប្របនៅភិក្ទំ
ុខ ងឡាយ នោយ
រត្ម៌ នរចក្តីថា ចូ រនពាលនោយរិកាខបទដែលជារត្ម៌ ឬរូមបី
នោយពាក្យែនទ

ដែលជារត្ម៌

គឺ ប្របប្រេឹ តនត

នែើ មបីនរចក្តីប្រជេះថាច។

រេេថា យទទ
ិ ំ ជា ិ ាតចុ េះក្នុងអ្តថនែើមបីរដមែងនតតុ ន នរចក្តី

ចនប្រមើ ។ នោយរេេថា យទទ
ិ ំ ននាេះ រដមងជាការដែលនោក្រំដែង
នតតុ ន នរចក្តីចនប្រមើ របរ់បរ ិរ័ទយា៉ា ងន េះថា
ប្របនយាជ ៍ ែល់គ្នន ិ ងគ្នន

ការ ិ យាយប្រាប់ ូ វ

ិ ងការញ
ុ ំងគ្នន ិងគ្ននឲ្យនចញកទក្អាបតតិន េះ

ណា បរ ិរ័ទចនប្រមើ នតើយនោយការនពាលែល់គ្នន ិ ងគ្នន

ិងការញ
ំ
ុ ង

គ្នន ិ ងគ្នន ឲ្យនចញកទក្អាបតតិននាេះ។ បទែ៏ នររ រុទាដតមា អ្តថរាក្់។
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វិ និចេយកថាបិ ទស្មេ វុ តតស្ទិ សាមយវ ។ អយំ បន វិ មស្មសា ឥទំ
មកាស្េពិ យំ ឆនន មតថ រំ អារព្ា អតាតនំ អវចនី យករណវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ អមង្ឃគស្ុ
ច យថា តតថ បរកក េនំ, ឯវំ ឥធ អវចនី យករណតា ទដ្ឋ ព្វាតិ ។
ទុ ព្វចសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

១៣. ក្ុល្ទូសក្សិក្ខាបទវណ្ណនា
មតរស្មេ គ្គេំ វា និ គេំ វាតិ ឯតថ នគរេបិ គ្គមេ អមនាតគធមេវ ។
ឧបនិ ស្ាយ វិហរតី តិ តតថ បដ្ិ ព្ទធ ចី វរាទិ បចេ យតាយ តំ និ ស្ាយ វស្តិ ។
បុ បផទានាទី ហិ
កុ លទូ ស្មកា។

េនុ ស្ានំ

ស្ទធ ំ

វិ នាមស្មនាត18

ម្មលាវចេ មរាបនាទមោ

បាបកា

កុ លានិ

ទូ មស្តី តិ

ស្ម្មចារា

អស្ាតិ

បាបស្ម្មចាមរា ។ មសា ភិ កខ ត
ូ ិ មសា កុ លទូ ស្មកា ភិ កខ ុ ។ អាយសាម មោ
កុ លទូ ស្មកា

។មប។

អលំ

មត

ឥធ

វាមស្នាតិ

ឥេិ នាស្ស

បព្វាជ្នី យកម្មមរហតំ ទមស្សតិ ។ បព្វាជ្នី យកេម កមតា បមនស្ យស្មឹ គ្គមេ
វា និ គមេ វា កុ លទូ ស្កកេម ំ កតំ , យស្មិ ចេ វិ ោមរ វស្តិ , មនវ តស្មឹ គ្គមេ
វា និ គមេ វា ចរិ តុំ លភតិ , ន វិ ោមរ វស្ិ តុ ំ ។ ឯវចេ មសា ភិ កខ ត
ូ ិ ឯតថ មសាតិ
បព្វាជ្នី យកេម កមតា អធិ មបបមតា ។ ឆមនេ ន គចេ នតីតិ ឆនេ គ្គេិ មនា ។ ឯស្

18

ដ្ីកា ពាក្យថា ញុំងសទ្វធដរប្បស់ មនុសសទ្វំងឡាយ ឲ្យវិនាស គឺឲ្យនូវការមិនរជោះថាល ការមិន

មជឿតាមក្នុងភិក្ខុទ្វំងឡាយអន ក្ោនសី

ជាទីរសឡាញ់ តដ្ មិនរប្បររឹ តតម្ាោនងមនាោះ។
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រូមបីវ ិ ិ ច័ យ
ឆ ក្ថា ប្រាក្ែែូ ចនពាលនតើយ ក្នុងរិកាខបទទី ១០ ននាេះឯង។
ន េះជា នរចក្តីវ ិនររ។
រិកាខបទន េះ

ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគជាមាេរ់

ប្រទង់បចញ តតក្ុងប្រក្ុ
ន
ង

នការមពី ប្រារេាឆ្ ននតថរៈ ក្នុងនរឿងដែលន្វើខួច ឲ្យនគប្របនៅមិ ា
ភាេន ការប្របនៅលំាក្

ក្នុងរិកាខបទន េះ

ិង

គបបីប្រជាបែូចជានរចក្តី

េយយាមក្នុងរិកាខបទទី១០ ក្នុងអ្ងគទំងឡាយ ែូ នកទនេះឯង។
ពណ៌នាទុ ពវចសក្ខ
ិ ា បទទី១២ ចប់

១៣. ពណ៌នាក្ុល្ទូសក្សិក្ខាបទ
គបបីប្រជាបនរចក្តីវ ិ ិ ច័ យ
ឆ ក្នុងរិកាខបទទី១៣ ែូចតន
រូមបី គរក្៏ រម
ួ ចូ លខាងក្នុងស្រុក្ននាេះឯង

ិគមក្តី។ េី របទថា ចូលន
ស្រុក្

ន េះ៖

ក្នុងពាក្យថា

ស្រុក្ក្តី

ជិតអាស្រ័យនៅ នរចក្តីថា ភិក្ុអាស្រ័
ខ
យនៅ

ិង ិគមននាេះ នប្រពាេះបចេ័យមា ចីវរជានែើ ម ដែលជាប់ ចំនពាេះមា

នៅនតើយក្នុងស្រុក្ ិង ិគមននាេះ។

ភិក្ុណា
ខ

ញ
ំ រទារបរ់ម ុ រស
ុ ង

ទំងឡាយឲ្យវ ិនារ រដមងប្រទុរប្រត តក្ូ ល នោយការឲ្យ ូ វផ្កកន

ើ ជានែើម

នប្រពាេះនតតុននាេះ ភិក្ុននាេះ
ខ
នទើបន្មេះថា ជាអ្នក្ប្របទូ រប្រត តក្ូ ល។ ការ
ប្របប្រេឹ តតអាប្រក្ក្់ មា ោំក្ូ ន

ើ ជានែើមរបរ់ភិក្ុននាេះ
ខ
នប្រពាេះនតតុែូនកទនេះ

ភិ ក្ុននាេះ
ខ
នទើបន្មេះថា ជាអ្នក្ប្របប្រេឹតតអាប្រក្ក្់។ បទថា ភិក្ុននាេះ
ខ
ា

ែល់ ភិក្ុអ្ន
ខ ក្ប្រទុរប្រត តក្ូ លននាេះ។ ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគ ប្រទង់ រដមែង ូ វភាេ
ន ភិ ក្ុននាេះ
ខ
ជាអ្នក្គួរែល់បពាវជ ី យក្មម នោយពាក្យន េះថា នោក្ែ៏
មា អាយុឯង

ជាអ្នក្ប្រទុរប្រត តក្ូ ល

មា នរចក្តីប្របប្រេឹ តអា
ត ប្រក្ក្់ ។ល។

នោក្ក្ុំ នៅក្នុងអាវារន េះ។ ក្៏ ភិក្ុននាេះ
ខ
ដែលរងឃា ន្វើបពាវជ ី យ
ក្មមនតើយ នោក្ន្វើក្ុលទូ រក្ក្មមក្ុងស្រុ
ន
ក្ ឬ ិគមណា
វ ិទរណា

រដមងមិ ា នែើមបីនប្រតចន

ក្នុងស្រុក្

ិងនៅក្នុង

ឬ ិគមននាេះ

រដមង

មិ ា នែើ មបីនៅក្នុងវ ិទរននាេះ។ ក្នុងពាក្យថា ភិក្ុននាេះ
ខ
បទថា ននាេះ គឺ

នោក្រំនៅយក្ភិក្ុខ ដែលរងឃា ន្វើបពាវជ ី យក្មម។ ភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយ
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នមោ មស្មស្ស្ុ បិ ។ មសា ភិ កខ ត
ូ ិ មសា ឆនេ គ្គេិ មនាតិ អាទី និ វទម្មមនា ។
តស្ស វចនស្ស បដ្ិ និស្សគ្គគយ ឯវំ វចនី មោ, ន កុ លទូ ស្ននិ វារណតាថយ ។
កុ លទូ ស្នកមេម ន ហិ មសា អាបជ្ជិ តព្វា អាបតតិ មោ បុ មព្ា វ អាបមនាន ។ ឯវំ
បនស្ស វិ ស្ុេបិ ស្ង្ឃេេមជ្ឈបិ វុ ចេម្មនស្ស អបបដ្ិ និស្សជ្ជ មតា អបរំ ទុ កក ដ្ំ ។
ឯវចេ មសាតិ អាទិ ឥមតា បុ មព្ា វុ តតចេ អវុ តតចេ ស្ព្ា ំ ឧតាតនតថ មេវ ។
វិ និចេយកថាបិ ទស្មេ វុ តតស្ទិ សាមយវ ។
អយំ បន វិ មស្មសា ឥទំ សាវតថិ យំ អស្សជ្ិ បុនព្ា ស្ុមក ភិ កខ ូ អារព្ា
ឆនេ គ្គេិ តាទី ហិ បាបនវតថ ស្
ុ មឹ បចញ តតំ, អមង្ឃគស្ុ ច យថា តតថ បរកក េនំ, ឯវំ ឥធ
ឆនាេទី ហិ បាបនំ ទដ្ឋ ព្ា នតិ ។
ក្ុ ល្ទូសក្សក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

209

ណា លុេះនោយនរចក្តីស្រឡាញ់ នប្រពាេះនតតុ ែូនកទនេះ ភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយននាេះ
នទើបន្មេះថា ជាអ្នក្លុេះក្នងនរចក្ត
ីស្រឡាញ់។
ុ

័យននាេះឯង រូមបីក្ុង
ន

បទែ៏ នររ។ េី របទថា ភិក្ុននាេះ
ខ
នរចក្តីថា ភិ ក្ុននាេះកាលនពាល
ខ
ូ វពាក្យ

ជានែើ មថា ភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ លុេះក្នុងនរចក្តីស្រឡាញ់ ជាអ្នក្គឺ ភិក្ុទំ
ខ ង
ឡាយ ប្រតអវនពាលយា៉ា ងន េះ នែើមបីឲ្យនោក្លេះបង់ ូវពាក្យននាេះ មិ ដម

នែើមបីទមលាតត់ ូ វភិក្ុខ អ្នក្ប្រទុរប្រត តក្ូ លនទ។ ដម េិ ត ភិ ក្ុននាេះ
ខ
ប្រតអវ

នតើយ ូ វអាបតតិទំងឡាយ ដែលគបបីប្រតអវនោយក្ុ លទូ រក្ក្មម ក្នុងខាង
នែើមននាេះឯង។ ក្៏ ភិក្ុននាេះ
ខ
កាលភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ នពាលទមក្នុងទីនសសងៗ
សង

ក្នុងក្ណា
ត លរងឃសង

កាលនបើមិ លេះបង់

ប្រតអវអាបតតិទុក្កែែនទ

នទៀត។ ពាក្យជានែើ មថា ឯវញ្ច ទោ ដែលនយើងនពាលនតើយក្តី មិ ទ ់

ា នពាលក្តី ក្នុងខាងនែើមអ្ំេីពាក្យននាេះ មា អ្តថ្យយល់ទំងអ្រ់។
រូមបីវ ិ ិ ច័ យ
ឆ ក្ថា ប្រាក្ែែូ ចដែលនពាលនតើយ ក្នុងរិកាខបទទី ១០ ននាេះ
ឯង។ ន េះជានរចក្តីវ ិនររ៖
រិកាខបទន េះ

ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគជាមាេរ់

សាវតថី ប្រារេាេួក្ភិក្ុអ្រសជិ
ខ

ប្រទង់បចញ តតក្ុងប្រក្ុ
ន
ង

ិងបុ េវរុក្ នប្រពាេះនរឿងរា៉ា វតិ េះនែៀលប្រេេះ

រងឃថា លុេះក្នុងអ្ំណាចនរចក្តីស្រឡាញ់ជានែើ ម។ ក្នុងអ្ងគទំងឡាយ
ក្នុងរិកាខបទន េះ គបបីប្រជាបែូចជានរចក្តីេយយាម
ែូ នចនេះឯង។

ក្នុងរិកាខបទទី១០

ពណ៌នាក្ុ ល្លវទូសក្សិក្ខ
ា បទទី១៣ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ឧទេិ ដ្ឋឋ មោ ។មប។ ឯវមេតំ ធារោេី តិ ឯតថ បឋេំ អាបតតិ ឯមតស្នតិ
បឋម្មបតតិ កា, បឋេំ វី តិកក េនកខ មណមយវ អាបជ្ជិ តព្វាតិ អមតាថ ។ ឥតមរ បន
យថា តតិ មយ ច ចតុ មតថ ច ទិ វមស្ មោតី តិ ឯតថ តតិ យមកា, ចតុ តថ មកាតិ
វុ ចេតិ , ឯវំ ោវតតិ មយ ស្េនុ ភាស្នកមេម មោនតី តិ ោវតតិ យកាតិ
មវទិ តព្វា ។ ោវតី ហនតិ យតត កានិ អោនិ ។ ជានំ បដ្ិ ចាេមទតី តិ ជានមនាត
បដ្ិ ចាេមទតិ ។ តតាថយំ បដ្ិ ចាេទនលកខ ណស្ស ម្មតិ កា ៖
អាបតតិ

ច មោតិ , អាបតតិ ស្ចញី ច, បកតមតាត ច មោតិ ,

បកតតត ស្ចញី ច, អននត រាយិ មកា ច មោតិ , អននត រាយិ កស្ចញី ច, បហុ ច
មោតិ , បហុ ស្ចញី ច, ឆាមទតុ កាមម្ម ច មោតិ , ឆាមទតិ ចាតិ ។
តតថ អាបតតិ ច មោតិ , អាបតតិ ស្ចញី ចាតិ យំ អាបតតឹ អាបមនាន, សា
មតរស្នន ំ អចញ តរា មោតិ , មសាបិ ច តតថ វតថ ុវមស្ន វា ឥទំ ភិ កខ ូនំ ន វដ្ដ តីតិ
នាេេតត វមស្ន វា អយំ ឥតថ នានម្ម អាបតតី តិ អាបតតិ ស្ចញី មយវ ហុ តាា ន ទានិ
នំ កស្សចិ អាមរាមចស្ាេី តិ ឯវំ ឆាមទតុ កាមម្មវ ធុ រំ និ កខិបិតាា អរុ ណំ
ឧដ្ឋឋមបតិ , ឆនាន មោតិ អាបតតិ ។ ស្មច បមនតថ អនាបតតិ ស្ចញី វា មោតិ ,
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ពណ៌នានិគ្មន៍

គបបីប្រជាបវ ិ ិច័ យ
ឆ
ក្នុងពាក្យថា បេិប្រតនោក្ែ៏មា អាយុទង
ំ ឡាយ

។ល។

ែូ ចតន

ខ្ំរ
ូ កទំទុក្ ូវែំនណើរន េះ
ុ ម

នោយអាការៈនរៃៀមនៅយា៉ា ងន េះ

ន េះ៖

្ម៌ ទំងននាេះ មា ការប្រតអវអ្ំ េីែំបូង នប្រពាេះនតតុែូនកទនេះ នទើ បន្មេះ
ថា បឋមាបតតិក្ៈ។ អ្្ិបាយថា ដែលភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ គបបីប្រតអវក្នុងខណៈ
ប្របប្រេឹ តក្
ត ចងមុ ែំបូងននាេះឯង។ ចំ ដណក្្ម៌ ទំងឡាយនប្រៅន េះ គបបី
ប្រជាបថា

ជា យាវតតិយក្ៈ

នោយអ្តថថា

មា ក្នុងរម ុ ភារ ក្មម

ក្ំ ណត់អ្រ់វារៈជាគំ រប់៣ែង ែូចនរាគរគម មា ក្នុងនថៃទី៣

ិ ងនថៃទី៤

នគនៅថា តតិយក្ៈ ចតុតក្
ថ ៈ ែូនកទនេះ។ បទថា អ្រ់ប៉ាុនាម នថៃ ា ែល់
អ្រ់នថៃប៉ាុណា។ េីរបទថា ែឹងចារ់បិទាំងទុក្ ា ែល់ ែឹងនតើយ
បិ ទាំងទុក្។ ន េះជាមាតិកា ន លក្ខណៈបិទាំង ក្នុងពាក្យននាេះគឺ ៖

អាបតតិមា ១ ភិក្ុខរំគ្នល់ថា មា អាបតតិ១ មា ខចួ ជាប្របប្រក្តី១

រំគ្នល់ថា មា ខចួ ជាប្របប្រក្តី១ អ្ រា
ត យមិ មា ១ រំគ្នល់ថា អ្ រា
ត យ
មិ មា ១

អាច១

រំគ្នល់ថា

អាច១

មា បំ ណង ឹ ងោក្់ អាបតតិ១

ោក្់ អាបតតិ១។
បណា
ត មាតិ កាទំងននាេះ មាតិ កាថា ជាអាបតតិ១ ភិក្ុរំ
ខ គ្នល់ថា ជា

អាបតតិ១ ា ែល់ភិក្ុប្រតអ
ខ វអាបតតិណា អាបតតិននាេះជាអាបតតិណាមួ យ បណា
ត

អាបតតិទំង១៣។ មយ៉ា ងនទៀត ភិ ក្ុននាេះជាអ្ន
ខ
ក្រំគ្នល់អាបតតិថា អាបតតិន េះ

មា ន្មេះយា៉ា ងន េះ នោយអ្ំ ណាចវតថុ ក្នុងអាបតតិននាេះ ឬនោយអ្ំ ណាច
ប្រតឹមដតនាមថា ការប្របប្រេឹ តក្
ត ង
ច ន េះ មិ គួរែល់ភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ

ិងមា

បំ ណងនែើមបី ឹងោក្់ អាបតតិយា៉ាងន េះថា ឥឡវន
េះ នយើងមិ ប្រាប់ អាបតតិ
ូ

ននាេះ ែល់អ្នក្ណាៗ នតើយោក្់ ្ុរៈឲ្យអ្រុណរេះនឡើង អាបតតិន្មេះថា
នោក្បិទាំងនតើយ។ ដតនបើ ភិក្ុមា
ខ
ការរំគ្នល់ថា គ្នម អាបតតិ ឬរំគ្នល់

ក្នុងក្ងអាបតតិែនទ ឬមា នរចក្តីរងស័យក្នុងអាបតតិននាេះ អាបតតិន្មេះថា
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អញ្ញញបតតិ កខ នធស្ចញី វា, មវេតិ មកា វា, អចេ នានវ មោតិ ។ បកតមតាតតិ
អនុ កខិមតាត ស្ម្មនស្ំ វាស្មកា ។ មសា មច បកតតត ស្ចញី ហុ តាា វុ តតនមយមនវ
ឆាមទតិ ,

ឆនាន

មោតិ

។

អននត រាយិ មកាតិ

យស្ស

ទស្ស្ុ

រាជ្មចារអគគិ ឧទកេនុ ស្សអេនុ ស្សវាឡស្រី ស្បជ្ី វិតត្ព្ហម ចរិ យនត រាមយស្ុ
ឯមកាបិ នតថិ , មសា មច អននត រាយិ កស្ចញី ឆាមទតិ , ឆនាន មោតិ ។ បហូ តិ
មោ ស្មកាកតិ ភិ កខ ុមនា ស្នតិ កំ គនត ុមចេ វ អាមរាមចតុ ចេ , មសា មច បហុ ស្ចញី
ហុ តាា ឆាមទតិ , ឆនាន មោតិ ។ ឆាមទតុ កាមម្ម ច មោតិ , ឆាមទតិ ចាតិ ឥទំ
ឧតាតនមេវ ។ ស្មចបិ ហិ មសា ស្ភាគំ ទិ សាា អយំ មេ ឧបជ្ាមោ វា
អាចរិ មោ វាតិ លជាជយ នាមរាមចតិ , ឆនានវ មោតិ ។ ឧបជ្ាោទិ ភាមវា ហិ
ឥធ អបបម្មណំ, ស្ភាគេតត មេវ បម្មណំ ។ អយំ ជានំ បដ្ិ ចាេមទតី តិ បទស្ស
ស្មង្ឃខបមតា អតថ វិ និចេមោ ។
តាវតី ហនតិ តតត កានិ អោនិ , បដ្ិ ចាេទិ តទិ វស្មតា បដ្ឋឋយ ោវ
អាមរាចិ តទិ វមសា, តាវ ទិ វស្បកខ ម្មស្ស្ំ វចេ រវមស្ន យតត មកា កាមលា
អតិ កក មនាត, តតត កំ កាលនតិ អមតាថ ។ អកាម្ម បរិវតថ ព្ានតិ ន កាមេន ន វមស្ន,
អថ មោ អកាមេន អវមស្ន បរិ វាស្ំ ស្ម្មទាយ វតថ ព្ា ំ ។
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នោក្មិ ា បិ ទាំងេិត។ មាតិ កាថា មា ខចួ ជាប្របប្រក្តី ា ែល់ ភិ ក្ុខ
ដែលរងឃមិ ា នលើក្វតត មា រំវារនរមើគ្នន។ នបើ ភិក្ុននាេះរំ
ខ
គ្នល់ថា
បក្តតតៈ រដមងោក្់ ាំង តម ័ យដែលនពាលនតើយននាេះឯង អាបតតិ

ន្មេះថា នោក្បិ ទាំងនតើយេិ ត។ មាតិ កាថា គ្នម អ្ រា
ត យ នរចក្តីថា
បណា
ត អ្ រា
ត យ១០យា៉ា ង គឺ អ្ តរាយអ្ំេីប្រេេះរាជា១ នកទរ១ នភចើង១ ទឹក្១

ម ុ រស១ អ្ម ុ រស១ រតវសាទវ១ រតវមា េិ រ១ ជី វ ិត១ ប្រេតមចរ ិយ១
រូមបីអ្ រា
ត យដតមួ យ រដមងមិ មា ែល់ភិក្ុណា
ខ
នបើ ភិក្ុននាេះរំ
ខ
គ្នល់ថា

គ្នម អ្ តរាយ នតើយបិទាំងអាបតតិ ន្មេះថា នោក្ា បិទាំងនតើយ
េិ ត។

បទមាតិ កាថា

អាច

នរចក្តីថា

ភិ ក្ុណា
ខ

អាចនែើ មបីន

កា ់

រំណាក្់ភិក្ុសង
ខ
អាចនែើមបីប្រាប់សង នបើភិក្ុននាេះ
ខ
រំគ្នល់ថា អាច នតើយ

បិ ទាំង អាបតតិ ន្មេះថា នោក្ា បិទាំងនតើយេិ ត។ មាតិ កាថា
មា បំណង ឹងោក្់អាបតតិ១

ា ោក្់អាបតតិ១

ទំងអ្រ់។ រូមបីនបើភិក្ុននាេះ
ខ
ន

ន េះ

មា អ្តថរាក្់

ើញភិ ក្ុជារភាគ
ខ
រដមងមិ ប្រាប់ នប្រពាេះ

ខាមរថា ភិ ក្ុនខ េះជាឧបជាយ៍ ឬអាកទរយរបរ់នយើង អាបតតិ ន្មេះថា បិទ
ាំងនតើយេិ ត។

េិតដម

ភាវៈន ភិក្ុជាឧបជាយ៍
ខ
ជានែើ ម

មិ ជា

ប្របមាណ ក្នុងអ្្ិ ការន េះ ប្រតឹមដតភិ ក្ុជារភាគៈប៉ា
ខ
ុ នណាេះ ជាប្របមាណ។
ន េះជាអ្តថវ ិ ិច័ យ
ឆ នោយនរចក្តីរនងខបន បទថា ែឹងចារ់បិទាំង។
បទថា

អ្រ់ប៉ាុនណាេះនថៃ

អ្្ិបាយថា កាលប៉ាុណា ក្ ចងន
ែរាបែល់នថៃប្រាប់
ប្របមាណប៉ាុ នណាេះ។

ា ែល់

អ្រ់នថៃប្របមាណប៉ាុ នណាេះ។

នតើយ នោយអ្ំណាចនថៃបក្ខ ដខ ឆ្នំ

កទប់ នសតើមតំងេីនថៃដែលបិ ទាំងមក្
េី របទថា

អ្រ់កាល

មិ មា នរចក្តីប្រាថាន ឹងនៅបរ ិវារ

នរចក្តីថា មិ ដម នោយនរចក្តីប្រាថាន គឺ មិ ដម នោយអ្ំ ណាច។ តម
េិ តន

គបបីរមាទ បរ ិវារនៅនោយនរចក្តីមិ ប្រាថាន គឺនោយមិ

ដម អ្ំ ណាច។
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តតថ បដ្ិ ចេនន បរិ វាមសា ស្ុ ទធ នត បរិ វាមសា ស្មម្មធានបរិ វាមសា ចាតិ
តិ វិ មធា បរិ វាមសា ។
តតថ បដ្ិ ចេនន បរិ វាមសា តាវ យថាបដ្ិ ចេនានយ អាបតតិ ោ ទាតមព្វា។
កស្សចិ ហិ ឯកាហបបដ្ិ ចេនាន អាបតតិ មោតិ , កស្សចិ ទាី ោទិ បបដ្ិ ចេនាន។
កស្សចិ ឯកា អាបតតិ មោតិ , កស្សចិ មទា វា តិ មស្សោ វា តទុ តត រិ វា ។ តសាម
បដ្ិ ចេនន បរិ វាស្ំ មទមនត ន បឋេមេវ វុ តតនមយន បដ្ិ ចេនន ភាវំ ញតាា តមតា
បដ្ិ ចេនន ទិវមស្ ច អាបតតិ មោ ច ស្លល មកខ តាា ស្មច ឯកា ឯកាហបបដ្ិ ចេនាន
មោតិ , អហំ

ភមនត

ឯកំ អាបតតឹ

អាបជ្ជឹ

ស្មចេ តនិ កំ ស្ុ កក វិស្សដ្ឋឹ

ឯកាហបបដ្ិ ចេនន នតិ ឯវំ បរិ វាស្ំ ោចាមបតាា ខនធ មក19 អាគតនមយន កេម វាចំ
វតាា បរិ វាមសា ទាតមព្វា ។
អថ ទាី ហតី ោទិ បបដ្ិ ចេនាន មោតិ

ទាី ហបបដ្ិ ចេនន ំ តី ហបបដ្ិ ចេនន ំ

ចតូ ហបបដ្ិ ចេនន ំ បញ្ញេហបបដ្ិ ចេនន ំ ។មប។ ចុ ទេ សាហបបដ្ិ ចេនន នតិឯវំ ោវ
ចុ ទេ ស្ទិ វសានិ ទិ វស្វមស្ន មោជ្នា កាតព្វា ។ បចេ ទស្ទិ វស្បបដ្ិ ចេនានយំ
បកខ បបដ្ិ ចេនន នតិ មោជ្នា កាតព្វា ។ តមតា ោវ ឯកូ នតឹ ស្តិ មម្ម ទិ វមសា, តាវ
អតិ មរកបកខ បបដ្ិ ចេនន នតិ,
មទា ម្មស្បបដ្ិ ចេនន ំ

តមតា

ម្មស្បបដ្ិ ចេនន ំ

អតិ មរកមទា ម្មស្បបដ្ិ ចេនន ំ

អតិ មរកម្មស្បបដ្ិ ចេនន ំ

មតម្មស្បបដ្ិ ចេនន ំ

។មប។

អតិ មរកឯកាទស្ម្មស្បបដ្ិ ចេ នន នតិ ឯវំ មោជ្នា កាតព្វា ។ ស្ំ វចេ មរ បុ មណេ
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បរ ិវារក្នុងពាក្យននាេះ មា ៣យា៉ា ង គឺ ៖បរ ិវារដែលរងឃគបបីឲ្យ

នោយអាបតតិដែលភិ ក្ុបិ
ខ ទាំងទុ ក្១ បរ ិវារដែលរងឃគបបីឲ្យតមក្ំ ណត់
កាលដែលមា បរ ិរុទាជាទី បំសុត១

បរ ិវារដែលរងឃគបបីឲ្យនោយការ

ប្របជុំអាបតតិ១។
បណា
ត បរ ិវារទំង៣ននាេះ បែិចឆ ប
ន រ ិវារ គួ រឲ្យនែើ មបីអាបតតិតម
ដែលបិទាំងទុក្មុ ។ អាបតតិរបរ់ភិក្ុរូខ បខចេះ បិ ទាំងអ្រ់មួយនថៃ អាបតតិ

របរ់ភិក្ុរូខ បខចេះ បិ ទាំងអ្រ់េីរនថៃជានែើ ម ភិ ក្ុរូខ បខចេះ មា អាបតតិ១ ភិក្ុរូខ ប
ខចេះ មា េី របី ឬនប្រចើ ជាងននាេះ។ នប្រពាេះែូ នកទនេះ កាលឲ្យបែិចឆ ប
ន រ ិវារ គួ រ
ប្រជាបភាេន អាបតតិ ដែលបិ ទាំងទុ ក្ នោយ ័ យដែលនពាលនតើយ មុ
ននាេះឯង លំោប់េីននាេះន
ឡាយសង

នបើ អាបតតិ១

គបបីក្ំណត់ នថៃដែលបិទាំងសង អាបតតិទំង
បិ ទាំងអ្រ់១នថៃ

យា៉ា ងន េះថា បេិប្រតប្រេេះរងឃែ៏ ចំនរ ើ

គបបីឲ្យនោក្រូមបរ ិវារ

ខ្ំុប្រេេះក្រុណា ប្រតអវអាបតតិ១ ន្មេះ

រនចេត ិក្រុក្កវ ិរសែិិ នតើយបិ ទាំងទុក្១នថៃ, រូ្យក្មមវាកទ នតើយឲ្យ
បរ ិវារតម ័ យដែលនពាលមក្នតើយក្នុងខ ាក្ៈ។

នបើ អាបតតិ១ បិ ទាំងទុក្អ្រ់២-៣នថៃជានែើម គបបីន្វើនយាជនានោយ

អ្ំ ណាចនថៃែរាបែល់១៤នថៃ យា៉ា ងន េះថា បិទាំងទុ ក្២នថៃ បិ ទាំងទុក្
៣នថៃ បិទាំងទុ ក្៤នថៃ បិទាំងទុ ក្៥នថៃ។ល។ បិទាំងទុក្១៤នថៃ។ គបបី
ន្វើនយាជនាន អាបតតិដែលបិ ទាំងអ្រ់ ១៥ នថៃ យា៉ា ងន េះថា បិទាំងទុ ក្
មួ យបក្ខ។ បនាេប់េីមួយបក្ខននាេះន

រតូតែល់ ២៩ នថៃ គបបីន្វើនយាជនា

យា៉ា ងន េះថា បិ ទាំងទុក្នលើរជាងមួ យបក្ខ។ កទប់ នសតើមតំងអ្ំ េីបិទាំង
ទុ ក្ ៣០ នថៃននាេះន

គបបីន្វើនយាជនាយា៉ា ងន េះថា បិទាំងទុ ក្អ្រ់១ដខ

បិ ទាំងទុក្នលើរជាង១ដខ បិទាំងទុ ក្អ្រ់២ដខ បិទាំងទុ ក្នលើរជាង
២ដខ។ល។ បិ ទាំងទុក្១១ដខ បិទាំងទុ ក្នលើរជាង១១ដខ។ ប្រគប់ ១ឆ្នំ
បរ ិបូ ណ៌ គបបីន្វើនយាជនាែូ នចនេះថា បិទាំងទុក្១ឆ្នំ។ ែនទអ្ំ េី១ឆ្នំ ននាេះ
ន

គបបីន្វើនយាជនាែូ នចនេះថា បិ ទាំងទុក្នលើរជាង១ឆ្នំ បិទាំងទុ ក្២
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ឯកស្ំ វចេ របបដ្ិ ចេនន នតិ, តមតា បរំ អតិ មរកស្ំ វចេ រំ មទា ស្ំ វចេ រំ ឯវំ ោវ
ស្ដ្ឋិ ស្ំវចេ រអតិ មរកស្ដ្ឋិ ស្ំវចេ របបដ្ិ ចេនន នតិ ។ តមតា វា ភិ មយាបិ វតាា
មោជ្នា កាតព្វា ។
ស្មច បន មទា តិ មស្សោ តទុ តត រិ វា អាបតតិ មោ មោនតិ , យថា ឯកំ
អាបតតិ នតិ វុ តតំ, ឯវំ មទា អាបតតិ មោ តិ មស្សោ អាបតតិ មោតិ វតត ព្ា ំ។ តមតា បរំ
បន ស្តំ វា មោតុ , ស្ហស្សំ វា, ស្េព ហុលាតិ វតត ំ ុ វដ្ដ តិ។ នានាវតថ ុកាស្ុ បិ
អហំ ភមនត ស្េព ហុលា ស្ង្ឃាទិ មស្សា អាបតតិ មោ អាបជ្ជឹ ឯកំ ស្ុ កក វិស្សដ្ឋឹ
ឯកំ

កាយស្ំ ស្គគ ំ

ឯកំ

ទុ ដ្ឋ ុលលវាចំ

ឯកំ

អតត កាេំ

ឯកំ

ស្ចេ រិតតំ

ឯកាហបបដ្ិ ចេនានមោតិ ឯវំ គណនវមស្ន វា, អហំ ភមនត ស្េព ហុលា
ស្ង្ឃាទិ មស្សា អាបតតិ មោ អាបជ្ជឹ នានាវតថ ុកាមោ ឯកាហបបដ្ិ ចេនានមោតិ
ឯវំ វតថ ុកិតតនវមស្ន វា, អហំ ភមនត ស្េព ហុលា ស្ង្ឃាទិ មស្សា អាបតតិ មោ
អាបជ្ជឹ ឯកាហបបដ្ិ ចេនានមោតិ ឯវំ នាេេតត វមស្ន វា មោជ្នា កាតព្វា ។
តតថ

នាេំ

ទុ វិ ធំ

ស្ជាតិ សាធារណំ

ស្ព្ា សាធារណចេ

។

តតថ

ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ ស្ជាតិ សាធារណំ ។ អាបតតី តិ ស្ព្ា សាធារណំ ។ តសាម
ស្េព ហុលា

អាបតតិ មោ

អាបជ្ជឹ

ឯកាហបបដ្ិ ចេនានមោតិ

ឯវំ

ស្ព្ា សាធារណនាេវមស្នាបិ វតត ំ ុ វដ្ដ តិ ។ ឥទចហិ បរិ វាសាទិ វិ នយកេម ំ
វតថ ុវមស្ន មគ្គតត វមស្ន នាេវមស្ន អាបតតិ វមស្ន ច កាតុ ំ វដ្ដ តិមយវ ។ តតថ
ស្ុ កក វិស្សដ្ឋី តិ វតថ ុ មចវ មគ្គតត ចេ ។ ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ នាេមចេ វ អាបតតិ ច,
តតថ ស្ុ កក វិស្សដ្ឋឹ កាយស្ំ ស្គគ នតិអាទិ វចមននាបិ នានាវតថ ុកាមោតិ វចមននាបិ
វតថ ុ

មចវ

មគ្គតត ចេ

គហិ តំ

មោតិ ,

ស្ង្ឃាទិ មស្មសាតិ វចមននាបិ
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ឆ្នំ ឬរតូតែល់ថា បិទាំងទុក្៦០ឆ្នំ បិ ទាំងទុក្នលើរជាង ៦០ឆ្នំ។
គបបីនពាលរូមបីនប្រចើ ជាងននាេះ នតើយន្វើនយាជនា។
នបើ អាបតតិ២-៣ ឬនប្រចើ ជាងននាេះ គបបីនពាលថា អាបតតិ២ អាបតតិ៣
ែូ ចដែលនពាលនតើយថា អាបតតិ១ ែូ នកទនេះ។ មយ៉ា ងនទៀត ែនទនប្រៅេី ននាេះ
អាបតតិ១០០ ឬ១.០០០ គួ រនែើមបីនពាលថា អាបតតិនប្រចើ ។ រូមបីក្ុងអាបតត
ន
ិ

មា វតថុនសសងៗគ្នន ក្៏ គបបីន្វើនយាជនា នោយអ្ំ ណាចការរាប់ យា៉ាងន េះថា
បេិប្រតប្រេេះរងឃែ៏ចំនរ ើ

ខ្ំុប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររនប្រចើ

គឺន្មេះ រុក្ក-

វ ិរសែិិ១ ន្មេះកាយរំរគគ១ ន្មេះទុែុលច
ិ វាកទ១ ន្មេះអ្តតកាម១
ន្មេះរចេរ ិតត១ នតើយបិទាំងទុ ក្១នថៃ ឬនោយអ្ំណាចន ការបញ្ជ
ា ក្់
វតថុយា៉ា ងន េះថា បេិ ប្រតប្រេេះរងឃែ៏ ចំនរ ើ

ខ្ំុប្រតអវអាបតតិរងាទិ នររនប្រចើ

មា វតថុនសសងៗគ្នន បិ ទាំងទុ ក្១នថៃ ឬនោយអ្ំ ណាចប្រតឹ មដតន្មេះយា៉ា ង
ន េះថា បេិ ប្រតប្រេេះរងឃែ៏ចំនរ ើ
ទុ ក្១នថៃ។ ក្នុងវតថុ

ខ្ំុប្រតអវអាបតតិរងាទិនររនប្រចើ

បិទាំង

ិ ងន្មេះននាេះ ន្មេះមា ២យា៉ា ង គឺ ន្មេះដែលទួន

នោយជាតិ នរមើគ្នន១ ន្មេះដែលទួន

ែល់អាបតតិទំងអ្រ់១។

បណា
ត ន្មេះទំង២ននាេះ ន្មេះថា រងាទិនររ ជាន្មេះដែល
ទួ ន

នោយជាតិ នរមើគ្នន។ ន្មេះថា អាបតតិ ជាន្មេះដែលទួ ន

អាបតតិទំងអ្រ់។
ន្មេះទួន

នប្រពាេះនតតុ ននាេះ

ភិក្ុនពាលរូ
ខ
មបីនោយអ្ំ ណាចន

យា៉ា ងន េះថា ខ្ំុប្រតអវអាបតតិនប្រចើ

ក្៏ ឯភិ ក្ុន្វ
ខ ើ ូ វវ ិ ័ យក្មម

បិទាំងទុក្អ្រ់១នថៃ គួរ។

មា បរ ិវារជានែើ មននាេះ

នោយអ្ំ ណាចន នគ្នប្រត នោយអ្ំ ណាចនាម
គួ រដម េិត។ បណា
ត វតថុ នគ្នប្រត នាម

ែល់

នោយអ្ំណាចន វតថុ

ិងនោយអ្ំ ណាចន អាបតតិ

ិ ងអាបតតិននាេះ ពាក្យថា រុក្កវ ិរសែិិ

ជាវតថុសង ជានគ្នប្រតសង។ ពាក្យថា រងាទិ នររ ជានាមសង ជាអាបតតិ
សង។ បណា
ត វតថុជានែើ មននាេះ វតថុ

ិងនគ្នប្រត នោក្កា ់ យក្នតើយ នោយ

ពាក្យជានែើ មថា រុក្កវ ិរសែិិ កាយរំរគគៈ

ិ ងនោយពាក្យថា វតថុនសសងៗ

គ្នន នាម ិងអាបតតិ នោក្កា ់ យក្នតើយ នោយពាក្យថា រងាទិ នររ
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អាបតតិ មោតិ វចមននាបិ នាេមចេ វ អាបតតិ ច គហិ តា មោតិ ។ តសាម
ឯមតស្ុ យស្ស កស្សចិ វមស្ន កេម វាចា កាតព្វា ។
កេម វាចាបរិ មោសាមន ច ស្មច អបបភិ កខ ុមកា អាវាមសា មោតិ ,
ស្កាក រតតិ មចេ ទំ អនាបជ្ជ មនត ន វស្ិ តុ ំ , តមតថ វ បរិវាស្ំ ស្ម្មទិ ោេិ , វតត ំ
ស្ម្មទិ ោេី តិ តិ កខ តតំ ុ វតត ំ ស្ម្មទាតព្ា ំ។ ស្ម្មទិ យិ តាា តមតថ វ ស្ង្ឃេស្ស
អាមរាមចតាា បុ ន អាគតាគតានំ ភិ កខ ូនំ អាមរាមចមនត ន វតត មភទចេ រតតិ មចេ ទចេ
អកតាា បរិ វស្ិ តព្ា ំ។ ស្មច ន ស្កាក មោតិ បរិ វាស្ំ មសាមធតុ ំ , និ កខិតតវមតត ន
វស្ិ តុ កាមម្ម មោតិ , តមតថ វ ស្ង្ឃេេមជ្ឈ, ឯកបុ គគលស្ស វា ស្នតិ មក បរិ វាស្ំ
និ កខិបាេិ , វតត ំ និ កខិបាេី តិ បរិ វាមសា និ កខិបិតមព្វា។ ឯកបមទនាបិ មចតថ និ កខិមតាត
មោតិ បរិ វាមសា។ ទាី ហិ បន ស្ុ និ កខិមតាតមយវ, ស្ម្មទាមនបិ ឯមស្វ នមោ។
និ កខិតតកាលមតា បដ្ឋឋយ បកតតត ដ្ឋឋមន តិ ដ្ឋ តិ ។ អថាមនន បចេ ូស្ស្េមយ
ឯមកន ភិ កខ ុនា ស្ទធឹ បរិ កខិតតស្ស វិ ោរស្ស បរិ មកខ បមតា, អបរិ កខិតតស្ស
បរិ មកខ បារហដ្ឋឋនមតា មទា មលឌ្ឌ ុបាមត អតិ កក េិតាា េោេគគ មតា ឱកក េម គុ មេព ន
វា វតិ ោ វា បដ្ិ ចេនន ដ្ឋឋមន និ ស្ីទិ តាា អមនាតអរុ មណមយវ វតត ំ ស្ម្មទិ យិ តាា
អាមរាមចតព្ា ំ។ យេបិ អចញ ំ ភិ កខ ំុ បស្សតិ , តស្ាបិ អាមរាមចតព្ា មេវ។
អរុ មណ ឧដ្ឋិ មត តស្ស ស្នតិ មក វតត ំ និ កខិបិតាា វិ ោរំ គនត ព្ាំ។ ស្មច មសា បុ មរ
អរុ មណមយវ មកនចិ ករណីមយន គមតា, វិ ោរំ គនាតា យំ ស្ព្ា បឋេំ ភិ កខ ំុ
បស្សតិ , តស្ស អាមរាមចតាា និ កខិបិតព្ា ំ ។ ឯវំ ស្លល មកខ តាា ោវ រតតិ មោ
បូ មរនតិ , តាវ បរិ វតថ ព្ា ,ំ អយំ ស្មង្ឃខបមតា បដ្ិ ចេននបរិ វាស្វិ និចេមោ ។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣
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ិ ងនោយពាក្យថា អាបតតិ។ នប្រពាេះនតតុននាេះ ក្មមវាកទ គឺភិក្ុគបបី
ខ
ន្វើ

នោយអ្ំ ណាចន វតថុជានែើមននាេះណាមួ យ។

ក្៏ ក្ុងទី
ន
បំសុតន ក្មមវាកទ ប្របរិ នបើ អាវារមា ភិ ក្ុតិ
ខ ច ភិក្ុកាល
ខ

មិ ោច់ រាប្រតី អាចនែើ មបីនៅា

ប្រេេះក្រុណារូមរមាទ បរ ិវារ

គបបីរមាទ វតតអ្រ់វារៈ៣ែងថា ខ្ំុ
ខ្ំុប្រេេះក្រុណារូមរមាទ វតត

ក្នុង

អាវារននាេះឯង។ លុេះរមាទ នតើយ គបបីប្រាប់ែល់រងឃ ក្នុងអាវារ
ននាេះឯង នតើយប្រាប់ែល់ភិក្ុទំ
ខ ងឡាយដែល ិ ម ម
ត ក្នតើយៗមតងនទៀត
មិ គបបីនៅន្វើឲ្យដបក្ធាចយវតត

ិ ងោច់រាប្រតី ។ ក្៏ប្របរិ នបើភិក្ុអាចជប្រមេះ
ខ

រមាែត ូ វបរ ិវារ ជាអ្នក្ោក្់ វតតនតើយ ប្រាថាននែើមបីនៅ គបបីោក្់ បរ ិវារ
ថា ខ្ំុប្រេេះក្រុណារូមោក្់បរ ិវារ ខ្ំុប្រេេះក្រុណារូមោក្់ វតត ក្នុងក្ណា
ត ល
ន រងឃ ឬក្នុងរំណាក្់ ន បុ គគលក្នុងអាវារននាេះឯង។ ក្៏បរ ិវារ គឺ នោក្
ា ោក្់ នតើយក្នុងអាវារននាេះ រូមបីនោយបទដតមួយ។ ប៉ាុ ដ ត បរ ិវារ គឺ
នោក្ា ោក្់នតើយនោយលែ នោយបទ២។
រមាទ ។

័ យន េះឯង រូមបីក្ុងការ
ន

ភិក្ុរដមងតំ
ខ
ងនៅក្នុងឋា ជាបក្តតតៈ

កទប់ នសតើមអ្ំេីកាល

ដែលោក្់ វតតនតើយ។ ប្របរិ នបើភិក្ុនខ េះ ក្ ង
ច ូវនលណុឌ ាត២ អ្ំ េីរបង

ន វ ិទរដែលមា របង (ឬ)អ្ំ េីទីដែលគួ រែល់នប្រគឿងេ័ ាេ័ទនា វ ិទរ ដែល
មា របងជាមួ យ ឹងភិ ក្ុមួ
ខ យរូបក្នុងបចេូររម័ យ ា ចុ េះកទក្សចូវ្ំ នតើយ
អ្ងគុយក្នុងទី ដែលបិ ទាំងនោយគុ មពន

ើ ឬរបង នតើយរមាទ

នតើយគបបីប្រាប់ក្ុងខាងក្ន
ន
ុងន អ្រុណននាេះឯងដម េិត។ ន

ូ វវតត

ើញភិ ក្ុរូខ បណា

រូមបីែនទ គបបីប្រាប់រូមបីែល់ភិក្ុរូខ បននាេះដម េិត។ កាលអ្រុណរេះនឡើង
នតើយ

គបបីោក្់វតតក្ុងរំ
ន
ណាក្់ ន ភិ ក្ុននាេះ
ខ

ប្របរិ នបើភិក្ុននាេះ
ខ
ន
ន

កា ់ វ ិទរ

រួចនតើយន

កា ់ វ ិទរ។

នោយនតតុណា ី មួយ មុ អ្រុណននាេះឯង គបបី

នតើយប្រាប់ ែល់ភិក្ុដែលន
ខ

ើញមុ នគបងែរ់

រួចនតើយ

ោក្់ វតតចុេះ។ គបបីក្ំណត់យា៉ាងន េះ នតើយនៅបរ ិវារ រតូតែល់រាប្រតីប្រគប់
បរ ិបូ ណ៌។

ន េះជានរចក្តីវ ិ ិច័ យ
ឆ

ក្នុងបែិចឆ នបរ ិវារ

នោយរនងខប។
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វិ តាថមរា បន ស្េនត បាសាទិ កាយ វិ នយស្ំ វណេនាយ20 វុ តតនមយមនវ
មវទិ តមព្វា ។
ឥតមរស្ុ បន ទាី ស្ុ អាបតតិ បរិ យនត ំ ន ជានាតិ , រតតិ បរិ យនត ំ ន
ជានាតី តិ 21 ឥេស្មឹ វតថ ុស្មឹ ខនធ មក អនុ ញ្ញញមតា ស្ុ ទធ នត បរិវាមសា នាេ ។ មសា
ទុ វិ មធា ចូ ឡស្ុ ទធ មនាត េោស្ុ ទធ មនាតតិ ។ ទុ វិ មធាបិ មចស្ រតតិ បរិ មចេ ទំ ស្កលំ
វា ឯកចេ ំ វា អជាននត ស្ស ច អស្សរនត ស្ស ច តតថ មវេតិ កស្ស ច ទាតមព្វា ។
អាបតតិ បរិ យនត ំ បន ឯតតិ កា អហំ អាបតតិ មោ អាបមនានតិ ជានាតុ វា, ម្ម វា,
អការណមេតំ ។ តស្ស ទានវិ ធិ ខនធ មក អាគមតា ។ វិ និចេយកថា បន
វិ តាថរមតា ស្េនត បាសាទិ កាយំ 22 វុ តាត ។
ឥតមរា បន ស្មម្មធានបរិវាមសា នាេ, មសា តិ វិ មធា មោតិ
ឱធានស្មម្មធាមនា

អគេស្មម្មធាមនា

េិ ស្សកស្មម្មធាមនាតិ ។

តតថ

ឱធានស្មម្មធាមនា នាេ អនត រាបតតឹ អាបជ្ជិ តាា បដ្ិ ចាេមទនត ស្ស បរិ វុតថទិ វមស្
ឱធុ និតាា េមកខ តាា បុ រិម្មយ អាបតតិ ោ េូ លទិ វស្បរិ មចេ មទ បចាេ អាបនន ំ
អាបតតឹ ស្មម្មទហិ តាា ទាតព្ា បរិ វាមសា វុ ចេតិ ។ អគេស្មម្មធាមនា នាេ
ស្េព ហុលាស្ុ អាបតតី ស្ុ ោ ឯកា វា មទា វា តិ មស្សោ វា ស្េព ហុលា វា
អាបតតិ មោ ស្ព្ា ចិរបបដ្ិ ចេនានមោ, តាស្ំ អមគេន ស្មម្មធាយ តាស្ំ
រតតិ បរិ មចេ ទវមស្ន អវមស្សានំ ឩនតរបបដ្ិ ចេនាននំ អាបតតី នំ ទាតព្ា បរិ វាមសា
វុ ចេតិ ។ េិ ស្សកស្មម្មធាមនា នាេ នានាវតថ ុកាមោ អាបតតិ មោ ឯកមតា កតាា

20

ចុ វល . អដ្ឋ. ៩៧

សមនត.៣/៤៣៦

21

វិ.ចុ វល .៩/៣៧៩

ក្នុងសមុចចយក្ខនក្
ធដ ៈទី៣

22

ចុ វល . អដ្ឋ. ១០២

សមនត.៣/៤៧០
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ក្៏ នរចក្តីេិសាតរ គបបីប្រជាបតម ័ យដែលនពាលនតើយ ក្នុងវ ិ ័ យវណនា
ន្មេះ រម ប
ត ាសាទិ កា ននាេះឯង។

ចំ ដណក្ក្នុងបរ ិវារ២យា៉ា ងែនទនទៀត ដែលន្មេះថា រុទា ប
ត រ ិវារ

ប្រេេះែ៏ មា ប្រេេះភាគជាមាេរ់ប្រទង់អ្ ុ ញ្ជញតទុក្ក្នុងខ ាក្ៈ នប្រពាេះនរឿងន េះថា
ភិ ក្ុមិ
ខ
ែឹង ូវទីបំសុតន អាបតតិ មិ ែឹង ូ វទី បំសុតន រាប្រតី។ រុទា ប
ត រ ិវារ
ននាេះ មា ២យា៉ា ងគឺ ចូ ឡរុទា ១
ត មទរុទា ត១។ ក្៏រុទា តបរ ិវារ រូមបី
ទំង២ននាេះ រងឃគបបីឲ្យែល់ភិក្ុអ្ន
ខ ក្មិ ែឹ ង
រាប្រតី ទំងអ្រ់ ឬមួ យចំ ដណក្

ិងរឭក្មិ ា

ូ វក្ំ ណត់

ិ ងភិក្ុមា
ខ
នរចក្តីរងស័យក្នុងការក្ំ ណត់

រាប្រតី ននាេះ ដតភិ ក្ុែឹ
ខ ង ូវទី បំសុតន អាបតតិថា នយើងប្រតអវ ូ វអាបតតិប៉ាុនណាេះ ក្៏

នោយ មិ ែឹងក្៏ នោយ ននាេះមិ ជានតតុ។ រូមបីទ វ ិ្ី ន រុទា តបរ ិវារ
ទំង២ននាេះ មក្នតើយក្នុងខ ក្
ា ៈ។ ក្៏ វ ិ ិ ច័ យ
ឆ ក្ថា មក្នតើយ ក្នុងរម -ត
បាសាទិ កា នោយេិ សាតរ។

ចំ ដណក្បរ ិវារនប្រៅន េះ ន្មេះថា រនមាធា បរ ិវារ។ រនមាធា បរ ិវារននាេះ មា ៣យា៉ា ងគឺ ឱធា រនមាធា ១ អ្គឃរនមាធា ១
មិ រសក្រនមាធា ១។ បណា
ត រនមាធា បរ ិវារ៣ននាេះ ដែលន្មេះថា
ឱធា រនមាធា
ា

នោក្នៅបរ ិវារដែលរងឃគបបីនលើក្ គឺ លប់ នថៃដែល

ូ វបរ ិវារនចញ

នតើយប្របមូ លអាបតតិដែលប្រតអវខាងនប្រកាយ ចុ េះក្នុង

ក្ំ ណត់នថៃនែើមន អាបតតិនែើម

ឲ្យែល់ភិក្ុអ្ន
ខ ក្ប្រតអវអាបតតិក្ុងចននា
ន
ច េះនតើយ

បិ ទាំងទុក្។ ដែលន្មេះថា អ្គឃរនមាធា

នោក្នៅ បរ ិវារដែល

រងឃប្របមូ លតនមចន អាបតតិនប្រចើ េួក្ នទេះអាបតតិមួយក្តី េី រក្តី បីក្ី ត នប្រចើ ក្តី
ដែលបិទាំងទុ ក្យូរ ជាងអាបតតិទំងេួង នតើយឲ្យបរ ិវារ នែើមបីអាបតតិ
ទំងឡាយដែលបិទាំងទុក្តិចជាង
ក្ំ ណត់រាប្រតី ន អាបតតិទំងននាេះ។

ដែលនៅរល់

ដែលន្មេះថា

នោយអ្ំណាច

មិ រសក្រនមាធា

នោក្នៅបរ ិវារ ដែលរងឃន្វើអាបតតិ មា វតថុនសសងៗរួមគ្នន នតើយឲ្យ។

ន េះជារនងខបក្ថា ក្នុងរនមាធា បរ ិវារ រូមបីទំង៣ននាេះ។ ក្៏នរចក្តី

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ទាតព្ា បរិ វាមសា វុ ចេតិ ។ អយំ តិ វិ មធបិ ស្មម្មធានបរិ វាមស្ ស្មង្ឃខបកថា,
វិ តាថមរា

បន

ស្េនត បាសាទិ កាយំ

វុ មតាត,

ឥទំ

បរិ វតថ ព្ា នតិ

បទស្ស

វិ និចេយកថាេុ ខ ំ ។
ឧតត រិ ឆារតត នតិ បរិ វាស្មតា ឧតត រិ ឆ រតតិ មោ ។

ភិ កខ ម្ម
ុ នតាតោតិ

ភិ កខ ូនំ ម្មនភាវាយ, អារាធនតាថោតិ វុ តតំ មោតិ ។ បដ្ិ បជ្ជិ តព្ា នតិ វតតិ តព្ា ំ ។
ភិ កខ ុម្មនតត ចេ បមនតំ បដ្ិ ចេនានបដ្ិ ចេនន វមស្ន ទុ វិ ធំ ។ តតថ យស្ស
អបបដ្ិ ចេនានបតតិ មោតិ , តស្ស បរិ វាស្ំ អទតាា ម្មនតត មេវ ទាតព្ា ,ំ ឥទំ
អបបដ្ិ ចេនន ម្មនតត ំ ។ យស្ស បដ្ិ ចេនាន មោតិ , តស្ស បរិ វាស្បរិ មោសាមន
ទាតព្ា ំ ម្មនតត ំ បដ្ិ ចេនន ម្មនតត នតិ វុ ចេតិ ។ ឥទំ ឥធ អធិ មបបតំ ។ ឧភិ នន េបិ
បមនមតស្ំ

ទានវិ ធិ វិ និចេយកថា ច ស្េនត បាសាទិ កាយំ

មវទិ តព្វា។ អយំ

បមនតថ

ស្មង្ឃខមបា ។ ស្មច អយំ

វុ តតនមយន

វតត ំ និ កខិបិតាា

បចេ ូស្ស្េមយ ស្ម្មទាតុ ំ គចេ តិ , ស្ព្ា នតិមេន បរិ មចេ មទន ចតូ ហិ ភិ កខ ូហិ
ស្ទធឹ

បរិ វាមស្ វុ តតបបការំ បមទស្ំ

គនាតា ម្មនតត ំ ស្ម្មទិ ោេិ , វតត ំ

ស្ម្មទិ ោេី តិ ស្ម្មទិ យិ តាា មនស្ំ អាមរាមចតាា តមតា មតស្ុ គមតស្ុ វា
អគមតស្ុ វា បុ រិេនមយន បដ្ិ បជ្ជិ តព្ា ំ ។
យតថ ស្ិ ោ វីស្តិ គមណតិ ឯតថ វី ស្តិ ស្មង្ឃា គមណ អស្ាតិ
វី ស្តិ គមណ ។ តត្តាតិ យត្ត ស្ព្ា នតិមេន បរិ មចេ មទន វី ស្តិ គមណ
ភិ កខ ុស្មង្ឃា អតថិ , តត្ត ។ អមព្ាតមព្វាតិ អភិ ឯតមព្វា, ស្េបដ្ិ ចេិតមព្វា,
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ន េះជាមុ ខវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្ថា

នពាលនតើយក្នុងរម ប
ត ាសាទិ កា។

របរ់បទថា នៅបរ ិវារ។

េី របទថា អ្រ់៦រាប្រតីែ៏នលើរ គឺ អ្រ់រាប្រតី ៦ នលើរជាងបរ ិវារ។
បទថា ភិក្មា
តត ា ែល់ ភាេរាប់ អា របរ់ភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ មា ពាយ
ុខ

អ្្ិបាយថា នែើមបីប្របនយាជ ៍ឲ្យភិក្ុទំ
ខ ងឡាយនប្រតក្អ្រ។ បទថា គបបី
បែិបតតិ គឺគបបីប្របប្រេឹ ត។
ត

ក្៏ ឯភិ ក្ុមា
ខ
តតននាេះ

មា ២យា៉ា ង

នោយអ្ំ ណាចបែិចឆ ន

ិង

អ្បបែិចឆ ។
ន
បណា
ត ភិក្ុមា
ខ
តតទំង២ននាេះ ភិក្ុណា
ខ
មា អាបតតិមិ ា

បិ ទាំង រងឃមិ ា ឲ្យបរ ិវារ ែល់ភិក្ុននាេះ
ខ
ឲ្យមា តតដតមយ៉ា ង មា តត
ន េះ ន្មេះថា អ្បបែិចឆ មា
ន
តត។ ភិក្ុណា
ខ
បិទាំងអាបតតិទុក្ មា តត
ដែលរងឃគបបីឲ្យែល់ភិក្ុននាេះ
ខ

ក្នុងទី បំសុតន បរ ិវារ

នោក្នៅថា

បែិចឆ នមា តត។ បែិ ចឆ នមា តតន េះ នោក្បំ ណងយក្ក្នុងទី ន េះ។ ក្៏ ទ វ ិ្ី

ិ ងវ ិ ិច័ យ
ឆ ក្ថា ន បរ ិវាររូមបីទំង២ននាេះ គបបីប្រជាបតម ័ យ ដែល

នពាលនតើយក្នុងរម តបាសាទិ កាននាេះឯង។

ក្៏ ឯន េះជានរចក្តីរនងខប

ក្នុងអ្្ិក្រណ៍ន េះ។ នបើ ភិក្ុននាេះោក្់
ខ
ូវវតត នតើយន
បចេូររម័ យ ា ន

នែើ មបីរមាទ

ក្នុង

ប្របនទរមា ប្របការដែលនពាលនតើយ ក្នុងបរ ិវារ

ជាមួ យភិក្ុទំ
ខ ងឡាយ៤រូប នោយក្ំ ណត់យា៉ាងតិ ចបំសុត នតើយរមាទ
( ូ វមា តត)ថា ខ្ំុរូមរមាទ

ូ វមា តត ខ្ំុរូមរមាទ

ប្រាប់ែល់ភិក្ុទំ
ខ ងននាេះ កាលភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយននាេះៗ ន
ក្តី មិ ន

ូ វវតត នតើយ

អ្ំេីប្របនទរននាេះ

ក្តី គបបីប្របប្រេឹតត
ត ម ័ យមុ ននាេះឯង។

ក្នុងពាក្យថា ភិក្រងឃេួ
ក្២០រូប មា នៅក្នងទី
ុខ
ុ ណា ន េះ មា

នរចក្តីវ ិ ិច័ យ
ឆ ែូ ចតន

ន េះ៖

គណៈ២០រូប

ដែលរាប់ ា ន ភិក្ុរងឃ
ខ

ននាេះ នប្រពាេះនតតុែូនកទនេះ ភិក្ុរងឃននាេះ
ខ
នទើ បន្មេះថា វ ីរតិគណៈ។
បទថា ក្នុងទីននាេះ គឺទីដែលមា ភិក្ុរងឃមា
ខ
គណៈ២០រូប នោយក្ំណត់
យា៉ា ងតិចបំ សុត។ បទថា គបបីឲ្យអ្ពាភ

ា ែល់ ដែលភិក្ុរងឃគបបី
ខ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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អព្វានកេម វមស្ន ឱសាមរតមព្វាតិ វុ តតំ មោតិ ។ អវាហតមព្វាតិ វា អមតាថ ។
អព្វានកេម ំ បន បាឡិវមស្ន ខនធ មក23 វិ និចេយវមស្ន ស្េនត បាសាទិ កាយំ
វុ តតំ ។ អនព្ាិ មតាតិ ន អព្ាិ មតា អស្េបដ្ិ ចេិមតា, អកតព្វានកមម្មមតិ វុ តតំ
មោតិ ។ អនវាហមតាតិ វា អមតាថ ។ មត ច ភិ កខ ូ គ្គរោហតិ មយ ឱនភាវំ ញតាា
អមព្ា នតិ, មត ភិ កខ ូ ច គរហិ តព្វា, សាតិ សារា ស្មទាសា ទុ កក ដ្ំ អាបជ្ជ នតីតិ
អមតាថ។ អយំ តតថ សាេី ចីតិ អយំ តតថ អនុ ធេម តា មលាកុ តតរធេម ំ អនុ គតា
ឱវាទានុ សាស្នី សាេី ចិ ធេម តា ។ មស្ស្មេតថ វុ តតនយមេវាតិ ។
ក្ង្ខាវត្រណ្
ិ
ិ យា េក្
ិ ុ ា បាត្ទិ ្ក្ា វណ្ណនាយ
សង្ាទទិ សសវណ្ណនា នដ្
ឋិ ។
ិ តា
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សមុចចយក្ខនក្
ធដ ៈទី៣

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៣

អ្ពាភ

គឺ ទទួ លប្រេម។

មា ពាក្យអ្្ិ បាយថា

217

គបបីនៅចូ លនោយ

អ្ំ ណាចអ្ពាភ ក្មម។ មយ៉ា ងនទៀត នរចក្តីថា រងឃគបបីនៅចូ លេួ ក្។ ក្៏
អ្ពាភ ក្មម នោក្នពាលនតើយក្នុងខ ក្
ា ៈ នោយអ្ំណាចាលី នពាល
នតើយក្នុងរម តបាសាទិកា នោយអ្ំ ណាចន នរចក្តីវ ិ ិច័ យ
ឆ ។ បទថា
មិ គបបីអ្ពាភ
ប្រេម

ា ែល់ ដែលភិក្ុរងឃមិ
ខ
ា អ្ពាភ

មា ពាក្យអ្្ិ បាយថា

គឺ មិ ា ទទួ ល

នៅមិ ា ន្វើអ្ពាភ ក្មម។

មយ៉ា ងនទៀត

នរចក្តីថា គឺ រងឃមិ នៅចូ លេួក្។ ពាក្យថា ទំងេួក្ភិក្ុននាេះ
ខ
ន្មេះថា
ប្រតអវប្រេេះេុទជា
ា មាេរ់ តិេះនែៀលា សង នរចក្តីថា ភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយណា
ែឹ ង ូ វភាេន ភិ ក្ុរងឃមិ
ខ
ប្រគប់ រដមងអ្ពាភ សង ភិក្ុទំ
ខ ងននាេះ ប្រតអវប្រេេះេុទា
ជាមាេរ់តិេះនែៀលសង

អ្្ិ បាយថា

ជាអ្នក្មា នរចក្តីនលមើរ

គឺ មា

នទរ រដមងប្រតអវ ូ វអាបតតិទុក្ែ
ក ។ ពាក្យថា នរចក្តីបែិបតតិន េះ ជាការ
ែ៏រមគួរែល់ក្មមននាេះ នរចក្តីថា ឱវាទ ុសារ ី ន េះ បនណា
ត យតម
គឺ ន

តមនោក្ុ តតរ្ម៌ ជាសាមី ចិ គឺ ជា្មមត។ ពាក្យដែលនៅរល់

ក្នុងរិកាខបទន េះ

មា

័យដែលនពាលនតើយននាេះឯង

ែូ នចនេះ។

នោយប្របការ

ពណ៌នាសង្ាទទិ សស ក្នុ ង្េិក្ុ ា បាត្ិទ្ក្ា វណានា
ទ្មោះ ក្ង្ខាវត្រណ
ិ
ី ចប់ ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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អនិយត្វណ្ណនា
១. បឋមានិយត្សិក្ខាបទវណ្ណនា
អនិ យតុ មទេ មស្ ឥមេ មោ បនាតិ អាទិ វុ តតនយមេវ ។ ម្មតុ គ្គគមេនាតិ
តទហុ ជាតាយបិ ជ្ី វម្មនកេនុ ស្សិតថិោ ។ ឯមកា ឯកាោតិ ឯមកា ភិ កខ ុ
ម្មតុ គ្គេស្ង្គខតាយ ឯកាយ ឥតថិ ោ ស្ទធឹ ។ រមោតិ ចកខ ុស្ស រមោ ។
កិ ញ្ញេបិ បាលិ យំ 24 មសាតស្ស រមោ អាគមតា ។ ចកខ ុមស្សវ បន រមោ
រមោតិ ឥធ អធិ មបបមតា ។ ស្មចបិ ហិ បិ ហិតកវាដ្ស្ស គព្ា ស្ស ទាាមរ
និ ស្ិមនាន វិ ចញូ បុ រិមសា មោតិ , មនវ អនាបតតឹ កមរាតិ ។ យតថ បន ស្កាក ទដ្ឋ ំ ុ,
តាទិ មស្ អមនាតទាាទស្ហមតថ បិ ឱកាមស្ និ ស្ិមនាន ស្ចកខ ុមកា វិ កខិតតចិ មតាតបិ
និ ទាេយមនាតបិ អនាបតតឹ កមរាតិ ។ ស្េី មប ឋិ មតាបិ អមនាធ ន កមរាតិ ។
ចកខ ុម្មបិ និ បជ្ជិ តាា និ ទាេយមនាតបិ ន កមរាតិ ។ ឥតថី នំ បន ស្តេបិ ន
កមរាតិ មយវ ។ មតន វុ តតំ រមោតិ ចកខ ុស្ស រមោតិ ។ បដ្ិ ចេមនន អាស្មនតិ
កុ ដ្ឋដទី ហិ
កេម និយំ។

បដ្ិ ចេមនានកាមស្ ។ អលំ កេម និមយតិ
អលំ

បរិ យតត ំ

កេម និយភាវាោតិ

កេម កខេំ កេម មោគគ នតិ
អលំ កេម និយំ,

តស្មឹ

អលំ កេម និមយ។ យតថ អជ្ាចារំ កមរានាត ស្មកាកនតិ តំ កេម ំ កាតុ ំ , តាទិ មស្តិ
អមតាថ។ និ ស្ជ្ជ ំ កមបបយាតិ និ ស្ជ្ជ ំ កមរយយ, និ ស្ីមទយាតិ អមតាថ ។ ឯតថ ច
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ក្នុងប្បទភាជនីយទនអនិយតសិ កាខប្បទទី១

ពណ៌នាអនិយត ២
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ពណ៌នាអនិយត
១. ពណ៌នាបឋមានិយតសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងអនិ យតុ ទ្ទេស អនក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្ដូ ច្តទ្ៅទ្នេះ៖

ពាក្យថា

ទ្នេះឯង

ាទ្ដើម

មានន័ យដូច្ទ្ពាលទ្

ើយទ្

េះឯង។

ប្ទថា នឹងមាតុជ្រាម គឺ នឹងស្តសរីមនុ សសដដលមានជីវ ិតរស់ទ្ៅ សូមបីទ្ក្ើ ត
ទ្

ើយក្នុងថ្ងៃទ្

េះក្៏ ទ្ោយ។ ពី រប្ទថា ដតមានក្់និងមានក្់ គឺ ដតភិ ក្ុមួ
ខ យរូប្

មួ យអទ្នលើទ្ោយស្តសរីមានក្់ ទ្ពាលគឺ មាតុ ជ្រាម។ ទីស្ងៃត់ ដភនក្ ទ្្មេះថា ទី

ស្ងៃត់។ ទីស្ងរប្់ ជ្រតទ្ច្ៀក្ មានមក្ក្នុងជ្រពេះបាលី ក្៏ ពិតដមន ប្ុ ដនរ ទី ស្ងៃត់

ដភនក្ដតមយងប្ុ ទ្្ណេះ ដដលជ្រពេះដ៏ មានជ្រពេះភាគជ្របាថានយក្ ក្នុងពាក្យថា

ទី ស្ងៃត់ទ្នេះ។ ពិតដមន សូមបីជ្រប្សិនទ្ប្ើប្ុរសដឹ ងក្រី អងគុយទ្ទៀប្ទ្វារប្នេប្់
មានសនេេះទ្វារ ដដលទ្គប្ិទទ្

ើយក្៏ទ្ោយ ក្៏មិនទ្្ាើឲ្យរួច្ចាក្អាប្តរិបាន

ដដរ។ ដតប្ុ រសមានដភនក្ ទ្ទ្វេះប្ី មានច្ិតររទ្វ ើរវាយក្៏ ទ្ោយ លក្់ ក្៏ទ្ោយ
អងគុយក្នុងឱកាសខាងក្នុងជ្រប្មាណ១២
(ភិក្ុនិ
ខ ងស្សីទ្

េះ) ទ្

តថ ទ្ោយជ្រប្ការដដលអាច្ទ្មើ ល

ើញ រដមងទ្្ាើមិនឲ្យាអាប្តរិ(បាន)។ ប្ុ រសខាាក្់ដភនក្

សូមបីឋិតទ្ៅជិតក្៏ ទ្ោយ (ក្៏) ការពារមិ នបាន។ ទ្ទ្វេះប្ី ប្ុរសមានដភនក្
ប្ុ ដនរទ្ដក្លក្់ (ក្៏)ការពារមិ នបាន។ ស្តសរីសូមបីទ្វាំងរយ
មិ នបានដូច្ាន ទ្ជ្រពាេះទ្

តុទ្

ក្់ ក្៏ទ្ោយ ការពារ

េះបានាទ្យើងទ្ពាលថា ទីស្ងៃត់ ដភនក្ ទ្្មេះ

ថា ទី ស្ងៃត់។ ពី រប្ទថា ទ្លើអាសនៈក្ាំបាង
ាំ បានដល់ ឱកាសដដលទ្គប្ិទ

បាាំងទ្ោយជញ្
ជ ាំងាទ្ដើម។ ពីរប្ទថា លមមទ្្ាើទ្សវនក្ិច្បា
ច ន មានវ ិទ្ជ្រាេះ
ថា សមគួ រដល់ក្មម គឺ ថាគួ រដល់ការងារ ទ្្មេះថា ក្មមនិយៈ។ ប្ាំ ណង
ជ្របាថានលមមដល់ភាពដដលទី ក្ាំបាាំងគួ រដល់ក្មម ទ្ជ្រពាេះថា អលាំក្មមនិយ ទ្លើ
ទី ក្ាំបាាំងលមមសមគួរដល់ក្មមទ្

េះ។ ទ្សច្ក្រីថា ក្នុងទី ដដលជនទ្វាំងឡាយ

កាលជ្រប្ជ្រពឹ តអ
រ ជាចារ អាច្ទ្្ាើក្មមទ្

េះបាន។ ពីរប្ទថា គប្បីសទ្ជ្រមច្ការ

អងគយ
បានដល់ គប្បីទ្្ាើការអងគុយ អ្ិប្ាយថា គប្បីអងគុយ។ ក្៏ ក្ុង
ន
ុ

ពាក្យថា គប្បីអងគុយទ្នេះ សូមបីការទ្ដក្ក្៏ សទ្គងាគេះ ទ្ោយការអងគុយដដរ។
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ស្យនេបិ និ ស្ជាជយ ឯវ ស្ង្ឃគហិតំ ។ ស្មទធ យយវចសាតិ ស្ទាធតព្ា វចនា,
អរិ យសាវិ កាតិ អមតាថ ។ និ ស្ជ្ជ ំ ភិ កខ ុ បដ្ិ ជានម្មមនាតិ កិ ញ្ញេបិ ឯវរូ បា
ឧបាស្ិ កា ទិ សាា វទតិ , អថ មោ ភិ កខ ុ និ ស្ជ្ជ ំ បដ្ិ ជានម្មមនាវ តិ ណេំ ធម្មមនំ
អចញ តមរន កាមរតមព្វា, ន អបបដ្ិ ជានម្មមនាតិ អមតាថ ។ មយន វា សាតិ
និ ស្ជាជទី ស្ុ អាកាមរស្ុ មយន វា អាកាមរន ស្ទធឹ មេថុ នាទី និ អាមរាមបតាា
សា ឧបាស្ិ កា វមទយយ, បដ្ិ ជានម្មមនាវ មតន មសា ភិ កខ ុ កាមរតមព្វា។
ឯវរូ បាយបិ ហិ ឧបាស្ិ កាយ វចនេមតត ន អាកាមរន ន កាមរតមព្វាតិ អមតាថ។
កសាម? យសាម ទិ ដ្ឋ ំ នាេ តថាបិ មោតិ , អចញ ថាបី តិ ។ អយំ ធមម្មម
អនិ យមតាតិ តិ ណេំ អាបតតី នំ យំ អាបតតឹ វា វតថ ំ ុ វា បដ្ិ ជានាតិ , តស្ស វមស្ន
កាមរតព្ា តាយ អនិ យមតា ។
សាវតថិ យំ ឧទាយិ មតថ រំ អារព្ា ម្មតុ គ្គគមេន ស្ទធឹ វុ តតបបកាមរ អាស្មន
និ ស្ជ្ជ កបបនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ អសាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។
មេថុ នធេម ស្ននិ ស្សិតកិ មលស្ស្ង្គខមតន រហស្ាមទន ម្មតុ គ្គគេស្ស ស្នតិ កំ
គនត ុកាេតាយ អកខិ អចជ នាទិ មតា បដ្ឋឋយ ស្ព្ា បមោមគស្ុ ទុ កក ដ្ំ ។ គនាតា តស្មឹ
វា និ ស្ិមនន ឥតថី និ ស្ីទតុ , តស្ា វា និ ស្ិនានយ មសា និ ស្ីទតុ , អបចាេ
អបុ រិេំមយវ ឧមភា វា និ ស្ីទនត ុ, ឧភិ នន ំ និ ស្ជាជយ បាចិ តតិ យំ ។ ស្មច បន

ពណ៌នាអនិយត ២
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ប្ទថា ឧបាសិកាដដលមានវាចាគួរទ្ជឿ ទ្សច្ក្រីថា ឧបាសិកាាអរយ
ិ -

ស្ងវ ិកា ដដលមានពាក្យគួរអនក្ផងទ្ជឿបាន។ ទ្ជ្រច្ើនប្ទថា កាលទ្ប្ើភិក្ុខ
ទ្ប្រាាការអងគយដមន
ុ
ទ្

ទ្សច្ក្រីថា

ើយទ្ចាទ ក្៏ពិតដមនទ្

ឧបាសិកាមានសភាពដូ ទ្ចានេះ

ទ្

ើញ

ើយ ប្ុ ដនរទ្វល់ដតភិ ក្ុទ្ប្រ
ខ ាាការអងគុយដមនដដរ

ទ្ទើប្ជ្រពេះវ ិន័ យ្រ គប្បីវ ិនិច្័ យ
ឆ ទ្ោយអាប្តរិ៣យង អាប្តរិ្មួ យបាន

(ទ្ប្ើ) ភិក្ុមិ
ខ នទ្ប្រាាការអងគុយទ្ទ វ ិន័ យ្រក្៏មិនជ្រតូវវ ិនិច្័ យ
ឆ ទ្ោយអាប្តរិ ៣

យងអាប្តរិ្មួ យដដរ។ ពី រប្ទថា មយងទ្ទៀត ឧបាសិកា មានវាចាគួរ
ទ្ជឿបានទ្

េះ ទ្ចាទទ្ោយអាប្តរិ្ ទ្សច្ក្រីថា ក្នុងអាការៈទ្វាំងឡាយ

មានអងគុយាទ្ដើ ម (ទ្ប្ើ) ឧបាសិកាទ្

េះទ្លើក្ទ្

ើងនូ វអាប្តរិទ្វាំងឡាយ

មានអាប្តរិ ទ្ជ្រពាេះទ្សពទ្មងុ នាទ្ដើម មួ យអទ្នលើទ្ោយអាការៈ្ ទ្
ទ្ចាទ ទ្វាំងភិក្ុទ្ខ

េះក្៏ ទ្ប្រាាដមន វ ិន័ យ្រជ្រតូវវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ទ្ោយអាប្តរិទ្

ជ្រពេះវ ិន័ យ្រ

ដមនពិត

េះច្ុ េះ។

មិ នជ្រតូវវ ិនិច្័ យ
ឆ ទ្ោយអាការៈជ្រតឹមដតពាក្យរប្ស់

ឧបាសិកាសូមបីមានសភាពដូ ទ្ចានេះទ្ទ។ សួរថា ទ្ជ្រពាេះទ្
ទ្ជ្រពាេះ្មមតាថា ការទ្

ើយ

ើញសូមបីយងទ្

តុ អី ា? ទ្្លើយថា

េះក្៏ មាន យងដថ្ទក្៏ មានដដរ។

ទ្ជ្រច្ើនប្ទថា ្ម៌ទ្នេះទ្្មេះថា អនិយតៈ (មិនទ្ទៀង) ទ្សច្ក្រីថា ទ្្មេះថា
អនិ យតៈ ទ្ជ្រពាេះភិ ក្ុទ្ប្រ
ខ ាា ប្្
រ អាប្តរិ៣ អាប្តរិ្មួ យក្រី វតថុ្មួ យ
ក្រី ជ្រពេះវ ិន័ យ្រ ក្៏គប្បីវ ិនិ ច្័យ
ឆ ទ្ោយអាំ ្ច្ពាក្យទ្ប្រាារប្ស់ភិក្ុទ្ខ

េះ។

សិកាខប្ទទ្នេះ ជ្រពេះដ៏ មានជ្រពេះភាគ ប្ញ្ញតរក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងស្ងវតថី ជ្របារពធ

ជ្រពេះឧទ្វយិទ្តថរ ទ្ជ្រពាេះទ្រឿងរវសទ្ជ្រមច្ការអងគុយទ្លើអាសនៈ មានជ្រប្ការ
ដូ ច្ទ្ពាលទ្

ើយាមួ យមាតុ ជ្រាម។ អស្ងធារណប្បញ្ញ តិ រ អ

ណតរិក្ៈ។

ចាប្់ ទ្ផរើមតាាំងពីជ្រប្ទ្យគមានមិច្ដភនក្ាទ្ដើម ទ្ោយជ្របាថានទ្ដើមបីទ្ៅកាន់
សាំ្ក្់ មាតុ ជ្រាម

ទ្ោយជ្រប្កាន់យក្ទី ស្ងៃត់

ទ្ពាលគឺ ក្ិទ្លសដដល

អាស្ស័យជ្រពមទ្ោយទ្មងុ ន្មម ាអាប្តរិទុក្កដជ្រគប្់ ៗជ្រប្ទ្យគ។ ស្តសរីអងគុយ
ក្នុងទី ដដលភិក្ុខទ្ៅទ្
អងគុយទ្

ើយអងគុយទ្

េះក្រី

ភិក្ុទ្ខ

េះ

អងគុយក្នុងទី ដដលស្តសរី

េះក្រី (ឬ)ជនទ្វាំងពី រអងគុយមិ នទ្ជ្រកាយមិនមុនានក្រី ក្នុងកាលជន

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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កាយស្ំ ស្គគ ំ វា មេថុ នំ វា ស្ម្មបជ្ជ តិ, មតស្ំ វមស្ន កាមរតមព្វា ។
និ បជ្ជ មនបិ ឯមស្វ នមោ ។
វុ តតបបកាមរ បុ រិមស្ និ បជ្ជិ តាា អនិ ទាេយមនត អនមនធ វិ ចញុបុរិមស្
ឧបចារគមត

ស្តិ ,

ឋិ តស្ស,

អរមោមបកខ ស្ស,

អចញ វិហិតស្ស

ច

និ ស្ជ្ជ នបចេ ោ អនាបតតិ ។ ឧេម តតកាទី នំ បន តី ហិ បិ អាបតតី ហិ អនាបតតិ ។
ស្ិ ោ ស្ី លវិ បតតិ ។ ស្ិ ោ អាចារវិ បតតិ ។ យំ បន អាបតតឹ បដ្ិ ជានាតិ ,
តស្ា

វមស្ន

អង្ឃគមភមទា

ញាតមព្វា

។

បឋេបារាជ្ិ កស្ទិ សាមនវាតិ ។

បឋ្នយ
ឋិ
ិ ត្សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ

ពណ៌នាអនិយត ២

ទ្វាំងពី រ

ក្់អងគុយទ្
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ើយ ភិ ក្ុាអាប្តរ
ខ
ិ បាច្ិ តិ យ
រ ។ ក្៏ជ្រប្សិនទ្ប្ើភិក្ុទ្ខ

េះ

ដល់ជ្រពមនូ វកាយសាំសគគៈក្រី ទ្មងុន្មមក្ី រ ជ្រពេះវ ិន័ យ្រ ជ្រតូវវ ិនិច្័ យ
ឆ ទ្ោយ
អាំ ្ច្សិកាខប្ទទ្

េះច្ុ េះ។ សូមបីក្ុងការទ្ដក្
ន
ក្៏ មានន័ យទ្នេះដូ ច្ាន។

អាប្តរិទ្ជ្រពាេះការអងគុយាទ្

មានជ្រប្ការដូច្ទ្ពាលទ្

តុ

មិនមានដល់ភិក្ុដដលមានប្ុ
ខ
រស

ើយ ទ្ដក្មិនលក្់ក្ី រ មានប្ុ រសដឹ ងក្រី មិនខាាក្់

ងងឹតក្រី ទ្ៅក្នុងឧប្ចារៈ១ ដល់ភិក្ុឈរ១
ខ
ដល់ភិក្ុដដលបានជ្រក្ទ្
ខ
គន់រក្ទី មិនស្ងៃត់ ១

ក្គយ

ដល់ភិក្ុអន
ខ ក្ប្ញ្ូជ នច្ិ តទ្រ ៅកាន់អារមមណ៍ដថ្ទ១។

ច្ាំ ដណក្ភិ ក្ុ្ក
ខ ួតាទ្ដើមមិនាអាប្តរិ សូមបីទ្ោយអាប្តរិទ្វាំង៣សិកាខប្ទ។

សិកាខប្ទទ្នេះ ាសីលវ ិប្តរិខ្លេះ ាអាចារវ ិប្តរិខ្លេះ។ ច្ាំ ដណក្ក្ិ រ ិយ

ទ្ផសងទ្ោយអងគ
អាប្តរិទ្

(ទ្ប្ើ)

ភិ ក្ុទ្ប្រ
ខ ាាអាប្តរិ្

គប្បីជ្រាប្ទ្ោយអាំ ្ច្

េះច្ុ េះ។ ប្ក្ិ ណណក្ទ្វាំងឡាយ មានសមុ ោានាទ្ដើ ម ជ្របាក្ដទ្សមើ

ទ្ោយប្ឋមបារជិក្សិកាខប្ទទ្

េះឯង។

ពណ៌នាអនយ
ិ តសក្ខ
ិ ា បទទី១ ចប់
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ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

២. ទុត្ិយានិយត្សិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ ឥតថី បិ បុ រិមសាបិ មោ មកាចិ វិ ចញូ អនមនាធ អព្ធិ មរា
អមនាតទាាទស្ហមតថ ឱកាមស្ ឋិ មតា វា និ ស្ិមនាន វា វិ កខិមតាតបិ និ ទាេយមនាតបិ
អនាបតតឹ កមរាតិ ។ ព្ធិ មរា បន ចកខ ុម្មបិ , អមនាធ វា អព្ធិ មរាបិ ន កមរាតិ ។
បារាជ្ិ កាបតតិ ចេ បរិ ោមបតាា ទុ ដ្ឋ ុលលវាចាបតតិ វុ តាតតិ អយំ វិ មស្មសា ។
មស្ស្ំ បុ រិេនមយមនវ មវទិ តព្ា ំ ។
ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ បមនតថ អទិ នានទានស្ទិ សាមនវាតិ ។
ទុ ត្ិយានយ
ឋិ
ិ ត្សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ឧទេិ ដ្ឋឋ មោតិ អាទិ ស្ព្ា តថ វុតតនមយមនវ មវទិ តព្ា ំ ។
ក្ង្ខាវត្រណ្
ិ
ិ យា េិក្ុ ា បាត្ិទ្ក្ា វណ្ណនាយ
អនយ
ឋិ
។
ិ ត្វណ្ណនា នដ្
ិ តា

អនិយតវណណនា
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២. ពណ៌នាទុតិយានិយតសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ ឆយក្នុងសិកាខប្ទទី២ គប្បីជ្រាប្ដូ ច្តទ្ៅទ្នេះ៖

ប្ុ គគល្មួ យ ាអនក្ដឹងក្រី ទ្ទ្វេះស្សីក្៏ទ្ោយ ជ្រប្ុសក្៏ ទ្ោយ ា

អនក្មិ នងងឹ ត មិនងលង់ ឈរឬអងគុយក្នុងឱកាសខាងក្នុងជ្រប្មាណ១២
ទ្ទ្វេះប្ី មានច្ិតររទ្វ ើរវាយខ្លេះ

លក្់ ខ្លេះក្៏ ទ្ោយ

តថ

ក្៏ ការពារមិ នឲ្យជ្រតូវអាប្តរិ

បាន។ ក្៏ ឯទ្នេះាទ្សច្ក្រីវ ិទ្សស គឺ ប្ុ ដនរប្ុគគលងលង់ សូមបីមានដភនក្ក្៏ទ្ោយ
ឬប្ុគគលងងឹតសូមបីមិនងលង់ក្៏ទ្ោយ
ជ្រពេះមានជ្រពេះភាគ

ការពារអាប្តរិមិនបាន

ជ្រទង់ប្នថយអាប្តរិបារជិ ក្ទ្ច្ញ

មយងទ្ទៀត

ជ្រតាស់អាប្តរិទ្ជ្រពាេះ

សាំដីអាជ្រក្ក្់ វ ិញ។ ពាក្យដ៏ទ្សស គប្បីជ្រាប្តាមន័ យមុ នទ្

េះឯង។

ក្៏ ឯក្នុងសិកាខប្ទទ្នេះ ប្ក្ិណណៈទ្វាំងឡាយ មានសមុោានាទ្ដើម

ជ្របាក្ដទ្សមើទ្ោយអទិ ន ទ្វនសិកាខប្ទទ្

េះឯង ដូ ទ្ច្នេះឯង។

ពណ៌នាអនយ
ិ តសក្ខ
ិ ា បទទី២ ចប់

ប្ទថា ឧទដ្ឋ
ិ ា ខោ ាទ្ដើម គប្បីជ្រាប្តាមន័ យ ដដលទ្ពាលទ្

ក្នុងឧទ្ទេសទ្វាំងពួ ង។

ពណ៌នាអនយ
ិ ត ក្នុ ងភក្
ិ ុ ា បាតខិ ោក្ា វណណនា
ខ្មោះ ក្ង្ខាវតរណ
ិ
ី ចប់

ើយ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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និសសគ្គយ
ិ វណ្ណនា
ឥមតា បរំ បន ឥមេ មោ បនាតិ អាទិ ស្ព្ា តថ វុ តតនមយមនវ មវទិ តព្ា ំ។

១. ចីវរវសគគ
១. ក្ឋិនសិក្ខាបទវណ្ណនា
និ ស្សគគិ មយស្ុ

បន

ចី វរវគគ ស្ស

តាវ

បឋេស្ិ កាខបមទ

។

និ ដ្ឋិតចី វរស្មិ នតិ ស្ូ ចិ កេម បរិ មោសាមនន វា, នដ្ឋ ំ វា វិ នដ្ឋ ំ វា ទឌ្ឍំ វា ចី វរាសា
វា ឧបចេិ នានតិ 25 ឥមេស្ុ វា មយន មកនចិ អាកាមរន និ ដ្ឋិមត ចី វរស្មឹ ។
ចី វរស្ស ករណបលិ មព្វមធ ឧបចេិ មនន តិ អមតាថ ។ អតថ តកឋិ នស្ស ហិ ភិ កខ ុមនា
ោវ ឥមេោកាមរហិ ចី វរបលិ មព្វមធា ន ឆិ ជ្ជ តិ, តាវ កឋិ នានិ ស្ំស្ំ
លភតិ ។ ឧព្ាតស្មឹ កឋិ មនតិ យំ ស្ង្ឃេស្ស កឋិ នំ អតថ តំ , តស្មិ ចេ ឧព្ា មត ។
តមត្តវំ ស្មង្ឃខបមតា កឋិ នតាថមរា ច ឧព្វាមរា ច មវទិ តមព្វា។ អយចហិ
កឋិ នតាថមរា នាេ ភគវតា បុ រិេវស្សំវុដ្ឋឋនំ អនុ ញ្ញញមតា។ មសា ស្ព្ា នតិមេន
បរិ មចេ មទន បចេ ននំ ជ្នានំ វដ្ដ តិ, តសាម យតថ ចតាតមរា វា តមោ វា មទា វា
ឯមកា វា បុ រិេវស្សំ ឧបគមតា, តតថ បចេិ េវស្សូបគមត គណបូ រមក កតាា
អតថ រិ តព្ា ំ។ មត ច គណបូ រកាវ មោនតិ , អានិ ស្ំមស្ ន លភនតិ ។ តសាម ស្មច
បុ រិេវស្សំវុដ្ឋឋនំ គហដ្ឋ បព្ា ជ្ិមតស្ុ មោ មកាចិ ធមេម ន ស្មេន ចី វរំ មទតិ

25

វិ.មហាវិ.៣/៤

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
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ពណ៌នានិស្សគ្គយ
ិ
ក៏ ឯដទៃអំពីន េះនៅ ពាកយថា ឥមេ មោ បន ជានដើម បណ្ិ ឌ តគបបី
ជ្រជាបតាម ័ យដដលខ្ំញនពាលន

ើយ កនញងឧនៃេសទំងពួ ង។

១. ចីវរវគ្គ

១. ពណ៌នាកឋិនស្ិក្ខាបទ
ក៏ កញង
ន ិ សសគគិយទំងឡាយ

មញ ។ បៃថា ក្ខលច្ីវរសនជ្រមច្ន

ឹងវ ិ ិ ច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី ១ ទ ច្ី វរវគគ

ើយ បា ដល់ ច្ី វរសនជ្រមច្ន

ើយនោយ

ៃីបំផញតទ សូច្ិកមមកី ត នោយអាក្ខរទំងន េះ គឺ ច្ីវរវ ិនាសកតី បាត់ នៅកតី ន្លើង
ន េះកតី ជ្របាថានច្ង់ បា ច្ី វរនៃៀតកតី ច្ូ លនៅក្ខត់ ផ្តតច្់ (បលិនពាធ)កតី អាក្ខរៈ
ណាមួ យ។ អធិបាយថា ក្ខលបលិនពាធ ច្ំនពាេះក្ខរនធវើច្ីវរ ច្ូ លនៅក្ខត់
ផ្តតច្់ ន

ើយ។ ពិតដម

្ិ កញបា
ា
ជ្រក្ខលកឋិ ន

ើយរដមងបា កឋិ នា ិ សងស

ដរាបដដលច្ីវរបលិនពាធនៅមិ ទ ់ ោច្់ នោយអាក្ខរៈទំងឡាយន េះ។
ពី របៃថា មា កឋិ នោេះន
ន

ើយ ក៏ឯកឋិ ននាេះ នោេះន
កនញងកឋិ ននាេះ

យ
ើ
គឺកឋិ ណារបស់សងឃ ដដលខលួ ជ្រក្ខល
ើយ។

បណ្ិ ឌ តគបបីជ្រជាប

ក្ខរជ្រក្ខលកឋិ

ិងក្ខរនោេះ

នោយសនងាបយ៉ា ងន េះ។ ដម ពិត ធមមតាក្ខរជ្រក្ខលកឋិ ន េះ ជ្រពេះដ៏ មា
ជ្រពេះភាគ ជ្រៃង់អ ញ ញ្ញាតន

ើយ ដល់្ិកញអន
ា កច្ូ លចំបញរ ិមវសា។ ក្ខរជ្រក្ខល

កឋិ ននាេះ រដមងគួ រដល់ជ ទំងឡាយ៥រូប នោយក្ខរកំ ណ្ត់ យ៉ាងទប
បំ ផញត នជ្រពាេះន

តញ ននាេះ កនញងអាវាសណាមា ្ិ កញអន
ា កច្ូ លចំបញរ ិមវសា៤រូប

៣រូប ២រូប ឬ១រូប កនញងអាវាសននាេះ គបបីនធវើ្ិកញអន
ា កច្ូលបច្ឆិមវសា ឲ្យជា
គណ្បូរកៈ ន

ើយជ្រក្ខលកឋិ ច្ញ េះ។ ដតថា ្ិកញអន
ា កច្ូ លបច្ឆិមវសាទំង

ឡាយននាេះ ជាគណ្បូ រកៈដម
នជ្រពាេះន

រដមងមិ បា អា ិ សងសទំងឡាយន

តញននាេះ ជ្របសិ នបើ បណា
ត ជ្រគ

ើយ

សថ ិងបពវជិតទំងឡាយ បញ គគល

ណាមួ យ ជ្របនគ ច្ី វរច្ំ នពាេះ្ិ កញា អនកនៅចំបញរ ិមវសារួច្ន

ើយ នោយធម៌
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ឥេិ នា កឋិ នំ អតថ រថាតិ 26 ។ តំ ខនធ មក វុ តាតយ ញតតិ ទុ តិ យកេម វាចាយ
កឋិ នតាថរារហស្ស ភិ កខ ុមនា ទាតព្ា ំ ។ មតន តទមហវ បចេ វា អតិ មរកានិ វា
ខណ
ឌ និ ឆិ នេិ តាា ស្ង្ឃាដ្ិ វា ឧតត រាស្មង្គគ វា អនត រវាស្មកា វា កាតមព្វា។
មស្ស្ភិ កខ ូហិបិ តស្ស ស្ោមយហិ ភវិ តព្ា ំ ។ ស្មច កតចី វរមេវ ឧបបជ្ជ តិ,
ស្ុ នេ រមេវ ។ អចេិ នានស្ិ ព្ាិ តំ បន ន វដ្ដ តិ ។ មតន ភិ កខ ុនា ស្មច ស្ង្ឃាដ្ិ ោ
អតថ រិ តុកាមម្ម មោតិ , មបារាណិកំ ស្ង្ឃាដ្ឹ
អធិ ដ្ឋហិតាា

ឥម្មយ

ស្ង្ឃាដ្ិ ោ

កឋិ នំ

បចេ ុទធរិ តាា នវំ ស្ង្ឃាដ្ឹ
អតថ រាេី តិ

អតថ រិ តព្ា ំ។

ឧតត រាស្ង្ឃគអនត រវាស្មកស្ុ បិ ឯមស្វ នមោ ។ តមតា មតន បុ រិេវស្សំវុមដ្ឋ
អមនាតស្ី ម្មគមត ភិ កខ ូ ឧបស្ង្ឃកេិតាា អតថ តំ ភមនត ស្ង្ឃេស្ស កឋិ នំ, ធេមិ មកា
កឋិ នតាថមរា, អនុ មម្មទថាតិ 27 វតត ព្ា ំ។ មថរានចេ នវានចេ ព្ហូ នចេ ឯកស្ស ច
អនុ រូបំ ស្លល មកខ តាា វតត ព្ា ំ។ មតហិ បិ អតថ តំ ភមនត ស្ង្ឃេស្ស កឋិ ននតិ វា អតថ តំ
អាវុ មសា ស្ង្ឃេស្ស កឋិ ននតិ វា វតាា ធេមិ មកា កថិ នតាថមរា អនុ មម្មទាម្មតិ វា
អនុ មម្មទាេី តិ វា វតត ព្ា ំ។ បុ រិេវស្សំវុមដ្ឋ ស្ុបិ មយ អនុ មម្មទនតិ , មតស្ំ មយវ
អតថ តំ មោតិ កឋិ នំ។ មត តមតា បដ្ឋឋយ ោវ កឋិ នស្សុព្វារា អនាេនត ចាមរា,
អស្ម្មទានចាមរា, ោវទតថ ចី វរំ, គណមភាជ្នំ, មោ ច តតថ ចី វរុ បាមទា,

26

វិ.មហាវ.៨/១ រតង់ក្ឋិ នក្ខនក្
ធដ ៈ រី មដ្មរាងមៅ

27

វិ.ប្បរិ. ១៣/២៤៣

រតង់ក្ឋិ នមភទ

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១

223

ដ៏ នសមើថា សូមនោកមាាស់ទំងឡាយ ជ្រក្ខលកឋិ នោយច្ី វរន េះ។ កឋិ
ននាេះ គបបីឲ្យដល់្ិកញអន
ា កគួ រនដើ មបីជ្រក្ខលកឋិ

នោយញតតិៃញតិយកមមវាច

ដដលជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគជ្រតាស់ៃញកកនញងខ ធកៈ។ នជ្រពាេះន

តញ ននាេះ កនញងទងៃ

ននាេះឯង ្ិកញននាេះ
ា
គបបីក្ខត់សងាដិ ឧតតរាសងគៈ (ច្ីពរ) ឬអ តរវាសកៈ
(សបង់) ឲ្យជា៥ខណ្ឌ ឬនលើស (ជាង៥ខណ្ឌននាេះ) ក៏ បា ។ សូមបី្ិកញទំ
ា ង
ឡាយដ៏ នសសជាសមាលញ់របស់្ិកញអន
ា កជ្រក្ខលកឋិ ននាេះ គបបីជួយនធវើគ្នន។
ជ្របសិ នបើច្ីវរដដលនគនធវើនរសច្ន
មិ បា ក្ខត់ន

ើយ នកើ តន

ើងលអដម ពិ ត ដតនជ្រពាេះនគ

ើយនដរ នៃើបមិ គួរ។ នបើ ្ិកញននាេះច្ង់
ា
ជ្រក្ខលសងាដិ គបបី

ដកសងាដិចស់ ន

ើយអធិ ោា សងាដិ ងី ម ជ្រក្ខលថា អាតាមអញជ្រក្ខល

កឋិ នោយសងាដិ ន េះ។ សូមបីកញងឧតត
ន
រាសងគៈ

ិងអ តរវាសកៈ ក៏ ័ យ

ន េះឯង។ តពី ននាេះនៅ ្ិកញអន
ា កជ្រក្ខលកឋិ ននាេះ គបបីច្ូលនៅរក្ិកញទំ
ា ង
ឡាយ ដដលនៅខាងកនញងសីមា ជាអនកនៅចំបញរ ិមវសារួច្ន
បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្នជ្រមើ
កឋិ ន េះ

កឋិ របស់សងឃ ខ្ំញបា ជ្រក្ខលន

សឹងជ្របកបនោយធម៌

ើយ នពាលថា

យ
ើ
ក្ខរជ្រក្ខល

សូមនោកមាាស់ទង
ំ ឡាយ

អ ញនមាៃនាច្ញេះ។ គបបីសនងេតនមើ លន

ៃៃួល

ើយនពាលឲ្យសមគួ រ ច្ំ នពាេះពួ ក្ិ កញា

ជានងរៈកតី ពួ ក្ិកញខា
ា ីកី ត ្ិកញនជ្រច្ើ
ា
កតី មួ យអងគកី។
ត
សូមបីពួក្ិ កញទំ
ា ងននាេះ
ក៏ ជ្រតូវនពាលថា បពិជ្រតនោកដ៏ច្នជ្រមើ
ជ្រក្ខលន

កឋិ របស់សងឃ នោកមាាស់បា

ើយ ឬថា មានលអាវញនោ កឋិ របស់សងឃ នោកដ៏មា អាយញ

បា ជ្រក្ខលន

ើយ ន

ើយនពាលថា ក្ខរជ្រក្ខលកឋិ

សឹងជ្របកបនោយធម៌

នយើងទំងឡាយ សូមអ ញនមាៃនា ឬថា ខ្ំញសូមអ ញ នមាៃនា។ សូមបីកញង
ន
ពួ ក្ិ កញដដលបា
ា
នៅចំបញរ ិមវសារួច្ន

ើយ

ពួក្ិកញណា
ា

ដដលបា

អ ញនមាៃនា ពួក្ិ កញននាេះឯង
ា
ន្មេះថា បា ជ្រក្ខលកឋិ ដដរ។ ក៏ ចប់
តាំងពី ជ្រក្ខលកឋិ រួច្ រ
បា អា ិសងស

៥

ន េះ

ូតដល់ទងៃកឋិ នោេះ ពួក្ិ កញទំ
ា ងននាេះ រដមង
គឺ ជ្រតាច្់ នៅណា

មិ ចំបាច្់ ោ្ិកញផងគ្ន
ា
ន១

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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តស្មឹ អាវាមស្ ស្ង្ឃេស្ស ឧបបនន ចីវរញ្ញេតិ ឥមេ បញ្ញេនិ ស្ំមស្ លភនតិ ។ អយំ
តាវ កឋិ នតាថមរា ។
តំ

បមនតំ

កឋិ នំ

អដ្ឋិ ម្ម ភិ កខ មវ

ម្មតិ កា

កឋិ នស្សុព្វារាយ

បកក េននតិ កា និ ដ្ឋឋននតិ កា ស្ននិ ដ្ឋឋននតិ កា នាស្ននតិ កា ស្វននតិ កា អាសាវមចេ ទិ កា
ស្ី ម្មតិ កក េននតិ កា

ស្ហុ ព្វារាតិ 28

ឯវំ

វុ តាតស្ុ

អដ្ឋ ស្ុ

ម្មតិ កាស្ុ

អចញ តរវមស្ន ឧទធ រី យតិ ។ តតថ វិ តាថរវិ និចេមោ ស្េនត បាសាទិ កាយំ 29
វុ តតនមយន មវទិ តមព្វា។ ឥតិ ឧព្ា តស្មឹ កឋិ មនតិ ឥេិ នា មស្ស្បលិ មព្វធាភាវំ
ទមស្សតិ ។
ទសាហបរេនតិ
ទសាហបរមម្ម,

តំ

ទស្

អោនិ

ទសាហបរេំ

បរមម្ម
កាលំ

បរិ មចេ មទា

ធាមរតព្ា នតិ

អស្ាតិ
អមតាថ

។

អធិ ដ្ឋិតវិ កបបិមតស្ុ អបរិ ោបនន តាត អតិ មរកំ ចី វរនតិ អតិ មរកចី វរំ ។ ចី វរំ
នាេ មោេំ កបាស្ិ កំ មកាមស្យយំ កេព លំ សាណំ ភង្ឃគនតិ ឯមតស្ំ វា
តទនុ មលាម្មនំ វា អចញ តរំ ។ អយេស្ស ជាតិ , បម្មណមតា បន តំ
វិ កបបនុ បគំ បចេិ េំ ឥធ អធិ មបបតំ ។ វុ តតមចហ តំ អនុ ជានាេិ ភិ កខ មវ

28

វិ.មហាវ.៨/៨

29

សមនត.៣/៣២១ (មហាវ. អដ្ឋ. ៣១០) រតង់ក្ឋិ នក្ខនក្
ធដ ៈ
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ជ្រតាច្់ នៅណា មិ បាច្់ យកច្ីវរជ្រគប់ជ្របោប់នៅ១ ៃញកោក់អតិនរកច្ីវរតាម
ជ្រតូវក្ខរ មិ ចំបាច្់អធិ ោា
នកើតន

ើងកនញងអាវាសននាេះ

ឬវ ិកបប១ ឆា ់គណ្នភាជ បា ១ ច្ី វរណា

គឺច្ីវរដដលនកើតន

ើងដល់សងឃ

កនញងអាវាស

ននាេះ រដមងបា ដល់នោក១។ ក្ខរជ្រក្ខលកឋិ ន េះ ប៉ាញនណ្ណ េះសិ ។

ក៏ ឯកឋិ ន េះ ញ េះ រដមងនោេះនោយអំ ណាច្មាតិ ក្ខ៨ណាមួ យ ដដល
ជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគ ជ្រតាស់ៃញកយ៉ា ងន េះថា មានល្ិកញទំ
ា ងឡាយ មាតិក្ខ
ទំង ៨ ជ្របក្ខរន េះ នាំឲ្យកឋិ នោេះ គឺ មា ក្ខរនច្ៀសនច្ញនៅជាកំណ្ត់ ១
មា ក្ខរនធវើច្ីវរសនជ្រមច្ជាកំ ណ្ត់ ១ មា នសច្កតីស ិោ
ន ា ជាកំ ណ្ត់ ១ មា
ច្ី វរវ ិនាសនៅជាកំ ណ្ត់១

មា ក្ខរឮដំ ណ្ឹងជាកំណ្ត់ ១

អស់នសច្កតី

សងឃឹម១ មា ក្ខរក លងនខតតកឋិ ជាកំ ណ្ត់១ សងឃជ្រពមនជ្រពៀងគ្នននោេះ
កឋិ ១។នសច្កតីវ ិ ិច្័ យ
ឆ ដ៏ពិោតរ កនញងមាតិ ក្ខទំង៨ជ្របក្ខរននាេះ អនកសិកា
គបបីជ្រជាបតាម ័ យដដលនពាលន

ើយ

កនញងសម ប
ត ាោៃិ ក្ខឯនណាេះ។

ជ្រពេះមា ជ្រពេះភាគ សដមែង ូ វភាពដដលមិ មា បលិនពាធដ៏ នសស នោយ
ពាកយន េះថា កឋិ នោេះន

យ
ើ នោយជ្របក្ខរដូ នច្នេះឯង។

បៃថា ជ្រតូវៃញកោក់ច្ីវរយ៉ា ងយូរ ១០ទងៃ មា វ ិនជ្រគ្នេះថា ទងៃទំង

ឡាយ១០ ជាក្ខរកំ ណ្ត់យ៉ាងទជ្រកដលងរបស់ក្ខលននាេះ ន

តញននាេះ ក្ខល

ននាេះ ន្មេះថា ១០ទងៃយ៉ាងយូរ នសច្កតីថា ជ្រតូវៃញ កោក់អស់ក្ខលយ៉ា ង
យូរ១០ទងៃននាេះ។ ច្ីវរដ៏ នលើស នជ្រពាេះមិ បា រាប់បញ្ូា លកនញងពួ កច្ី វរ ដដល
្ិ កញជ្រតូ
ា វអធិ ោា

ជ្រតូវវ ិកបប នជ្រពាេះន

តញននាេះន្មេះថា អតិនរកច្ី វរ។ បណា
ត

ច្ីវរទំង ៦ ននាេះ គឺ សំពត់ សំបកន

ើ ១ សំពត់ កបាស១ សំពត់ សូជ្រត១

សំពត់ នរាមសតវ១ សំពត់សំបកទធម១ សំពត់ដដលោយនោយអំ នបាេះទំង
៥ មា អនមាេះសនជ្រមច្នោយសំបកន

ើ ជានដើម១កតី ច្ីវរដដលអ ញ នោម

ច្ូ លជាមួ យច្ី វរទំង៦ននាេះកតី ន្មេះថា ច្ីវរ ។ ន េះជាកំ នណ្ើតច្ីវរទំង៦

ននាេះ។ ក៏ ឯច្ី វរននាេះ យ៉ា ងតូច្បំ ផញត ជាច្ី វរសមគួ រដល់ក្ខរវ ិកបប នោយ
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អាោេមតា

អដ្ឋ ង្ឃគុលំ

ស្ុ គតង្ឃគុមលន

ចតុ រង្ឃគុលវិ តថតំ

បចេិ េំ

ចី វរំ

វិ កមបបតុ នតិ 30។ យំ បន វុ តតំ អធិ ដ្ឋិតវិ កបបិមតស្ុ អបរិ ោបនន តាតតិ , ឯតថ
អនុ ជានាេិ ភិ កខ មវ តិ ចី វរំ អធិ ដ្ឋឋតុ ំ ន វិ កមបបតុ ំ , វស្សិកសាដ្ិ កំ វស្ានំ
ចតុ ម្មស្ំ អធិ ដ្ឋឋតុ ំ តមតា បរំ វិ កមបបតុ ំ , និ ស្ីទនំ អធិ ដ្ឋឋតុ ំ ន វិ កមបបតុ ំ
បចេ តថ រណំ អធិ ដ្ឋឋតុ ំ ន វិ កមបបតុ ំ , កណឌុបបដ្ិ ចាេទឹ ោវ អាព្វធា អធិ ដ្ឋឋតុ ំ
តមតា បរំ វិ កមបបតុ ំ , េុ ខបុ ចេនមចាឡកំ អធិ ដ្ឋឋតុ ំ ន វិ កមបបតុ ំ , បរិ កាខរមចាឡំ
អធិ ដ្ឋឋតុ ំ ន វិ កមបបតុ នតិ ឥេិ នា នមយន អធិ ដ្ឋឋតព្ា វិកមបបតព្ា តា ជានិ តព្វា ។
តតថ តិ ចី វរំ អធិ ដ្ឋហមនត ន រជ្ិ តាា កបបព្ិ នេំុ ទតាា បម្មណយុ តត មេវ
អធិ ដ្ឋឋតព្ា ំ។ តស្ស បម្មណំ ឧកក ដ្ឋបរិ មចេ មទន ស្ុ គតចី វរមតា ឩនកំ វដ្ដ តិ។
លាេកបរិ មចេ មទន ស្ង្ឃាដ្ិ ោ តាវ ឧតត រាស្ង្ឃគស្ស ច ទី ឃមតា េុ ដ្ឋិបចេ កំ,
តិ រិ យំ េុ ដ្ឋិតតិកំ។ អនត រវាស្មកា ទី ឃមតា េុ ដ្ឋិបចេ មកា តិ រិ យំ ទាិ ហមតាថបិ
វដ្ដ តិ។

វុ តតបបម្មណមតា

បន

អតិ មរកចេ

ឩនកចេ

បរិ កាខរមចាឡនតិ

អធិ ដ្ឋឋតព្ា ំ។ តតថ យសាម មទា ចី វរស្ស អធិ ដ្ឋឋនានិ កាមយន វា អធិ មដ្ឋ តិ,
វាចាយ វា អធិ មដ្ឋ តីតិ វុ តតំ។ តសាម បុ រាណស្ង្ឃាដ្ឹ ឥេំ ស្ង្ឃាដ្ឹ បចេ ទ
ុ ធ រាេី តិ
បចេ ុទធរិ តាា នវំ ហមតថ ន គមហតាា ឥេំ ស្ង្ឃាដ្ឹ អធិ ដ្ឋឋេី តិ ចិ មតត ន អាមភាគំ
កតាា កាយវិ ការំ កមរាមនត ន កាមយន វា អធិ ដ្ឋឋតព្វា។ វចី មភទំ កតាា វាចាយ
វា អធិ ដ្ឋឋតព្វា ។ តត្ត ទុ វិ ធំ អធិ ដ្ឋឋនំ

30

វិ.មហាវ. ៨/១៤៣

ស្មច ហតថ បាមស្ មោតិ , ឥេំ

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
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ជ្របមាណ្ នៃើ បជ្រៃង់ ជ្របាថានយកកនញងៃីន េះ។ ពិតដម ពាកយន េះសមដូច្ដដល
ជ្រពេះមា ជ្រពេះភាគអ ញ ញ្ញាតៃញ កថា មានល្ិ កញទំ
ា ងឡាយ តថាគតអ ញ ញ្ញាត
ឲ្យ្ិ កញវា ិកបបច្ី វរយ៉ា ងតូ ច្បំផញត

បនណា
ត យជ្រតឹ ម៨ធ្ននប់

ៃៃឹងជ្រតឹ ម៤ធ្ននប់

នោយធ្ននប់ ជ្រពេះសញគត។ ក៏ ឯពាកយណា ដដលនយើងនពាលថា នជ្រពាេះមិ
បា រាប់ បញ្ូា លកនញងពួកច្ីវរ ដដល្ិ កញជ្រតូ
ា វអធិ ោា

ពាកយននាេះ អនកសិកាគបបីជ្រជាបច្ី វរ ដដលគួ រអធិ ោា

ជ្រតូវវ ិកបប វ ិ ិ ច្័ យ
ឆ កនញង

គួ រវ ិកបប នោយ ័ យ

ន េះថា មានល្ិ កញទំ
ា ងឡាយ តថាគតអ ញញ្ញាតឲ្យ្ិកញអធិ
ា
ោា ទជ្រតច្ីវរ មិ

ឲ្យវ ិកបបនៃ ឲ្យអធិ ោា សំពត់ សជ្រមាប់ងូតៃឹ កន្លៀងអស់៤ដខ ទ រដូ វន្លៀង
តអំពីក្ខល ៤ ដខននាេះនៅជ្រតូវវ ិកបបៃញ ក, ឲ្យអធិ ោា សំពត់សជ្រមាប់ ជ្រទប់

អងគញយ មិ ឲ្យវ ិកបបនៃ, ឲ្យអធិ ោា សំពត់កជ្រមាល មិ ឲ្យវ ិកបបនៃ, ឲ្យ
អធិ ោា សំពត់ សជ្រមាប់ ជ្រគបកម

កំណ្ត់ ជ្រតឹមអាពាធ

ួសអំពីអាពាធ

ននាេះនៅ ជ្រតូវវ ិកបបៃញក, ឲ្យអធិ ោា សំពត់សជ្រមាប់ ជូតមញ ខ មិ ឲ្យវ ិកបបនៃ
ឲ្យអធិ ោា សំពត់បរ ិក្ខារ មិ ឲ្យវ ិកបបនៃ។
បណា
ត ច្ី វរដដលគួ រអធិ ោា

គួ រវ ិកបបទំងឡាយ មា ទជ្រតច្ី វរជានដើម

ននាេះ ្ិ កញក្ខលអធិ
ា
ោា ទជ្រតច្ី វរ ជ្រតូវជ្រជលក់ ឲ្យពិ ញកបប
េ
(យកវតថញមា ពណ្៌
នមមជានដើម មកវង់ឲ្យជានជ្រគឿងសមាគល់ច្ីវរ) ន

ើយអធិ ោា ដតច្ី វរ ដដល

លមមជ្របមាណ្ប៉ាញនណាណេះ។ ជ្របមាណ្ច្ីវរននាេះ តូច្ជាងច្ី វរជ្រពេះសញគត នោយ
កំ ណ្ត់យ៉ាងឧជ្រកិ ដា នៃើ បគួរ។ សងាដិ
បនណា
ត យ៥
សូមបី២

តថក្ខតប់ ៃៃឹ ង៣

ិងឧតតរាសងគៈ កំ ណ្ត់យ៉ាងតូច្

តថក្ខតប់ ។ សបង់ បនណា
ត យ៥

តថក្ខតប់ ៃៃឹ ង

តថ ក៏គួរដដរ។ ច្ំដណ្កច្ី វរដដលនលើស (ធំ ) ឬតូ ច្ជាងជ្របមាណ្

ដដលនពាលន

ើយគួ រអធិោា ថា សំពត់បរ ិក្ខារ។ កនញងវ ិស័យទ ក្ខរអធិ ោា

ច្ី វរននាេះ នោកនពាលៃញកថា ក្ខរអធិ ោា ច្ី វរមា ២ជ្របក្ខរ គឺ អធិ ោា
នោយក្ខយ១ អធិ ោា នោយវាច១ នជ្រពាេះន

តញណានជ្រពាេះន

ក្ខលដកសងាដិ ចស់ ថា អាតាមអញ ដកសងាដិន េះ ន

តញ ននាេះ ្ិកញា

ើយយកទដចប់
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ស្ង្ឃាដ្ឹ អធិ ដ្ឋឋេី តិ វាចា ភិ នេិ តព្វា។ អថ អមនាតគព្វាទី ស្ុ សាេនត វិោមរ វា
មោតិ , ឋបិ តដ្ឋឋនំ ស្លល មកខ តាា ឯតំ ស្ង្ឃាដ្ឹ អធិ ដ្ឋឋេី តិ វាចា ភិ នេិ តព្វា។ ឯស្
នមោ ឧតត រាស្មង្ឃគ ច អនត រវាស្មក ច។ នាេេតត មេវ ហិ វិ មស្មសា។ តសាម
ស្ព្វានិ ស្ង្ឃាដ្ឹ ឧតត រាស្ង្ឃគ ំ អនត រវាស្កនតិ ឯវំ អតត មនា អតត មនា នាមេមនវ
អធិ ដ្ឋឋតព្វានិ ។ ស្មច អធិ ដ្ឋហិតាា ឋបិ តវមតថ ហិ ស្ង្ឃាដ្ិ អាទី និ កមរាតិ ,
និ ដ្ឋិមត រជ្មន ច កមបប ច ឥេំ បចេ ុទធរាេី តិ បចេ ុទធរិតាា បុ ន អធិ ដ្ឋឋតព្វានិ ។
ឥទចេ បន តិ ចី វរំ ស្ុ ខបរិ មភាគតថ ំ បរិ កាខរមចាឡំ អធិ ដ្ឋឋតុ េបិ វដ្ដ តិ ។
វស្សិកសាដ្ិ កា អនតិ រិ តតបម្មណ នាេំ គមហតាា វុ តតនមយមនវ
ចតាតមរា វស្សិមក ម្មមស្ អធិ ដ្ឋឋតព្វា។ តមតា បរំ បចេ ុទធរិ តាា វិ កមបបតព្វា។
វណេមភទេតត រតាតបិ មចសា វដ្ដ តិ។ មទា បន ន វដ្ដ នតិ។ និ ស្ីទនំ វុ តតនមយន
អធិ ដ្ឋឋតព្ា មេវ ។ តចេ មោ បម្មណយុ តត ំ ឯកមេវ, មទា ន វដ្ដ នតិ ។
បចេ តថ រណេបិ អធិ ដ្ឋឋតព្ា មេវ។ តំ បន េហនត េបិ វដ្ដ តិ ។ ឯកេបិ វដ្ដ តិ ។
ព្ហូ និ បិ វដ្ដ នតិ។ នី លេបិ បី តកេបិ ស្ទស្េបិ បុ បផទស្េបីតិ ស្ព្ា បបការេបិ
វដ្ដ តិ។ កណឌុបបដ្ិ ចាេទិ ោវ អាព្វមធា អតថិ , តាវ បម្មណិកា អធិ ដ្ឋឋតព្វា ។
អាព្វមធ វូ បស្មនត បចេ ុទធរិ តាា វិ កមបបតព្វា ។ សា ឯកាវ វដ្ដ តិ ។
េុ ខបុ ចេនមចាឡំ អធិ ដ្ឋឋតព្ា មេវ ។ តេបន ឯកេបិ ព្ហូ និ បិ េហនត េបិ
វដ្ដ តិមយវ ។ បរិ កាខរមចាមឡ គណនា នតថិ ។ យតត កំ ឥចេ តិ , តតត កំ
អធិ ដ្ឋឋតព្ា មេវ ។ ឋវិ កាបិ

បរិ ស្ាវនេបិ វិ កបបនុ បគំ បចេិ េបម្មណំ
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ច្ី វរងមី នធវើអានភាគច្ិ តតថា អាតាមអញអធិ ោា សងាដិន េះ ក្ខលនធវើក្ខយ
វ ិក្ខរគបបីអធិ ោា នោយក្ខយ។ បនញ្ាញវច្ី ន្ៃគបបីអធិ ោា នោយវាច។

ក្ខរអធិ ោា នោយវាចននាេះ មា ២យ៉ា ងគឺ ៖ ជ្របសិ នបើ សងាដិ នៅកនញង
តថបាស គបបីបនញ្ាញវាចថា អាតាមអញ អធិ ោា សងាដិន េះ។ នបើ

សងាដិ នៅកនញងប ប
េ ់ ជានដើម ឬនៅវតតជិតខាង គបបីកំណ្ត់ ៃីកដ ង
ល ៃញក
ច្ី វរននាេះ ន

ើយបនញ្ាញវាចថា អាតាមអញអធិ ោា សងាដិ ញ េះ។ កនញងច្ីពរ

ិ ងសបង់ ក៏ មា

័ យដូច្គ្នន។ ពិ តដម

ប៉ាញ នណាណេះ។ នជ្រពាេះន

នសច្កតីដបលកគ្នន ជ្រតឹមដតន្មេះ

តញ ននាេះ ្ិកញគបបី
ា
អធិ ោា ច្ី វរទំងពួងនោយន្មេះ

ពិ តរបស់ខួល យ៉ា ងន េះថា សងាដិ ច្ី ពរ សបង់ ។ នបើ្ិកញនធវ
ា ើច្ីវរទំងឡាយ
មា សងាដិ ជានដើមនោយសំពត់ ទំងឡាយ (មា សំពត់កជ្រមាលជានដើ ម)
ដដលនគអធិ ោា ន
ន

ើយោក់ ៃញក នបើៃឹកជ្រជលក់

ិងនជ្រគឿងសមាគល់សនជ្រមច្

ើយ គបបីដកថា អាតាមអញដក (សំពត់កជ្រមាលជានដើ ម)ន េះ ន

ើយ

អធិ ោា មតងនៃៀត។ ក៏ឯ្ិកញសូ
ា មបីអធិ ោា ទជ្រតច្ី វរន េះ ឲ្យជាសំពត់ បរ ិក្ខារ
នដើមបីរសួលនជ្របើជ្របាស់ ក៏គួរ។

សំពត់ងូតៃឹកន្លៀង (នបើ ) មិ ធំ

ួសជ្របមាណ្ គបបីក្ខ ់ យកន្មេះ

អធិ ោា អស់ ៤ ដខ កនញងរដូ វន្លៀង តាម ័ យដដលនពាលន
ដទៃអំពី៤ ដខ កនញងរដូ វន្លៀងននាេះនៅ គបបីដកន
សជ្រមាប់ ងូតៃឹ កន្លៀងននាេះ សូមបីមា ពណ្៌ជ្រក
គួ រ។ ដតពី រផ្តេំង មិ គួ រ។
អធិ ោា តាម ័យដដលនពាលន

ើយននាេះឯង។

ើយវ ិកបបៃញក។ ក៏ឯសំពត់

មជ្រតឹ មដតនគៃំ ោយន

ើយ

ិ សីៃ ៈ (សំពត់ សជ្រមាប់ ជ្រទប់អងគញយ) គបបី

ើយននាេះឯង។ ក៏ សំពត់ ិ សីៃ ៈននាេះ សម

គួ រនោយជ្របមាណ្ដតមួ យផ្តេំងប៉ាញ នណាណេះ (គួ រ) ពី រផ្តេំងមិ គួរ, សូមបីសំពត់
កជ្រមាល ក៏ គបបីអធិ ោា ផងដដរ។

ិងសំពត់កជ្រមាលននាេះ សូមបីធំ ក៏គួរ។

មួ យផ្តេំងក៏សមគួ រ សូមបីនជ្រច្ើ ផ្តេំងក៏គួរ។ សូមបីមា ពណ្៌នខៀវខលេះ ជ្រក

ម

ខលេះ មា ជាយខលេះ មា ជាយជាផ្តេមា ជ្របក្ខរនផសងៗខលេះ ក៏គួរ។ សំពត់
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បរិ កាខរមចាឡនតិ អធិ ដ្ឋឋតព្ា មេវ។ ព្ហូ និ បិ ឯកមតា កតាា ឥម្មនិ ចី វរានិ
បរិ កាខរមចាឡានិ អធិ ដ្ឋឋេី តិអាទិ នា នមយន អធិ ដ្ឋឋតុ ំ វដ្ដ តិមយវ។ េចេ ភិស្ិ
បី ឋភិ ស្ិ ព្ិ មម្មពហនំ

បាវាមរា

មកាជ្មវា

ចាតិ

ឯមតស្ុ

បន

មស្នាស្នបរិ កាខរតាថយ ទិ នន បចេ តថ រមណ ច អធិ ដ្ឋឋនកិ ចេំ នតថិ មយវ។ ស្ព្ា ចេ
បមនតំ វុ តតបបកាមរន អធិ ដ្ឋិតចី វរំ អចញ ស្ស ទាមនន អចេិ នេិ តាា គហមណន
វិ ស្ាស្គ្គគមហន ហី នាោវតត មនន ស្ិ កាខបចេ កាខមនន កាលង្ឃកិរិោយ លិ ង្ឃគបរិ វតត មនន បចេ ុទធរមណនាតិ ឥមេហិ អដ្ឋ ហិ ការមណហិ អធិ ដ្ឋឋនំ វិ ជ្ហតិ ។
តិ ចី វរំ បន កនិ ដ្ឋង្ឃគុលិនខបិ ដ្ឋិ បបម្មមណន ឆិ មទេ នាបិ វិ ជ្ហតិ ។ តចេ
មោ វិ និមព្ា មធមនវ ។ ស្មច ហិ ឆិ ទេ ស្ស អព្ា នតមរ ឯកតនត ុបិ អចេិ មនាន មោតិ ,
រកខ តិមយវ

។

តតថ

ស្ង្ឃាដ្ិ ោ

ច

ឧតត រាស្ង្ឃគស្ស

ច

ទី ឃនត មតា

វិ ទតថិ បបម្មណស្ស តិ រិ យនត មតា អដ្ឋ ង្ឃគុលបបម្មណស្ស បមទស្ស្ស ឱរមតា ឆិ ទេ ំ
អធិ ដ្ឋឋនំ ភិ នេ តិ ។ អនត រវាស្មកបិ ទី ឃនត មតា ឯតមទវ បម្មណំ។ តិ រិ យមនត ន
បន ចតុ រង្ឃគុលតា មវទិ តព្វា ។ តិ ណេនន េបិ វុ មតាតកាស្ស្ស បរមតា ន ភិ នេ តិ ។
តសាម ឆិ មទេ ជាមត តិ ចី វរំ អតិ មរកចី វរដ្ឋឋមន តិ ដ្ឋ តិ ។ ស្ូ ចិ កេម ំ កតាា បុ ន
អធិ ដ្ឋឋតព្ា ំ ។ វស្សិកសាដ្ិ កា វស្ានម្មសាតិ កក មេនាបិ , កណឌុបបដ្ិ ចាេទិ
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សជ្រមាប់ជ្រគបកម ដដលជ្របកបនោយជ្របមាណ្ ឲ្យអធិោា កំ ណ្ត់ ជ្រតឹមមា
អាពាធ។ ក្ខលណាអាពាធសៃប់ន

ើយ ជ្រតូវដកន

ើយវ ិកបបៃញក។ សំពត់

សជ្រមាប់ ជ្រគបកមននាេះមួ យផ្តេំងប៉ាញ នណាណេះ នៃើ បគួ រ។ សំពត់ សជ្រមាប់ ជូតមញ ខ ក៏
គួ រអធិ ោា ផងដដរ។ ក៏ សំពត់សជ្រមាប់ជូតមញ ខននាេះមួ យផ្តេំងកតី នជ្រច្ើ ផ្តេំង
កតី ធំកី ត គួរដូច្គ្នន។ ច្ំ នពាេះសំពត់បរ ិក្ខារ មិ មា កំណ្ត់ច្ំ ួ ន

ើយ។ ច្ង់

បា ប៉ាញណាណគបបីអធិ ោា ប៉ាញ នណាណេះច្ញ េះ។ ងង់យម ឬនោលកបាជ្រតកតី សំពត់
តជ្រមងៃឹ កកតី ជ្របមាណ្យ៉ា ងតូច្បំផញតគួរដល់ក្ខរវ ិកបបបា

គបបីអធិ ោា

ជាសំពត់បរ ិក្ខារច្ញ េះ។ ្ិកញជ្របមូ
ា
លច្ី វរ សូមបីទំងពួ ងៃញកមួ យកដ លងជាមួ យ
គ្ននន

ើយ អធិ ោា នោយ ័ យជានដើ មថា អាតាមអញ អធិ ោា ច្ី វរទំងឡាយ

ន េះ ឲ្យជាសំពត់បរ ិក្ខារ ក៏គួរដដរ។ ក៏ឯនជ្រគឿងនសនាស ៈទំងឡាយន េះ
គឺពួកសជ្រមាប់ ដជ្រគ ពូ កសជ្រមាប់ តាំង នខនើយ សំពត់ បាវារ សំពត់ ជ្រពំកី ត កជ្រមាល
ដដលនគជ្របនគ
អធិ ោា ន
នពាលន

នដើមបីជានសនាស ៈបរ ិក្ខារកតី មិ មា កិច្ាដដល ឹងជ្រតូវ

ើយ។ ក៏ ឯច្ី វរទំងពួ ងននាេះ ដដល្ិ កញអធិ
ា ោា នោយជ្របក្ខរដដល

ើយ រដមងលេះ(ោច្់ )អធិ ោា នោយន

តញ ៨យ៉ា ងន េះ គឺ នោយឲ្យ

ដល់ជ ដទៃ១ នោយពួកនចរជានដើមដនណ្ើ ត មយក១ នោយក្ខរក្ខ ់ យក
ជារបស់សិៃ
ន ធោនល១ នោយជ្រត
តាំងនៅកនញងភាវៈជា្ិ កញនា
នោយជ្រត

ប់ នៅរកន្ៃដ៏នថាកទបគឺ សឹក១ នោយ

ើយនពាលោសិក្ខា១

នោយនធវើមរណ្ក្ខល១

ប់ ន្ៃ១ នោយដក(ពិ ញេ)១។

ក៏ ឯទជ្រតច្ី វររដមងោច្់ (អធិោា ) សូមបីនោយជ្របនោងធលញេះ ប៉ាញ ខនង

ជ្រកច្កជ្រមាមកូ ទដ។ ក៏ ឯជ្របនោងធលញេះននាេះ គឺ ធញេះមិ
ល
នសសសល់។ ក៏ ជ្របសិ

នបើ សូមបីអនមាេះមួ យសរទស កនញងច្ននាលេះទ ជ្របនោងធលញេះមិ បា ោច្់ នៅ
រកា។ កនញងជ្របនោងននាេះ ជ្របនោងដដលនាំឲ្យោច្់អធិ ោា

គឺ បនណា
ត យ

កនញងច្ននាលេះជ្របនៃសជ្របមាណ្១ច្ំ អាម ៃៃឹ ងកនញងជ្របនៃសជ្របមាណ្៨ធ្ននប់ ទ
សងាដិ

ិ ងឧតតរាសងគៈ។ សូមបីសបង់ ជ្របមាណ្ននាេះឯង នោយបនណា
ត យ
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អាព្វធវូ បស្មេនាបិ អធិ ដ្ឋឋនំ វិ ជ្ហតិ ។ តសាម សា តមតា បរំ វិ កមបបតព្វា។
វិ កបបនលកខ ណំ បន ស្ព្ា ចីវរានំ វិ កបបនស្ិ កាខបមទមយវ វណេយិ ស្ាេ។
មកវលចហិ ឥេស្មឹ ឱកាមស្ យំ ឯវំ អនធិ ដ្ឋិតំ អវិ កបបិតចេ , តំ អតិ មរកចី វរនតិ
មវទិ តព្ា ំ ។
តំ អតិ កាកេយមតា និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិយនតិ តំ យថាវុ តតជាតិ បបម្មណំ
ចី វរំទសាហបរេំ កាលំ អតិ កាកេយមតា ឯតថ នត មរ យថា អតិ មរកចី វរំ ន
មោតិ , តថា អត្កុព្ាមតា និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យំ ។ តចេ ចី វរំ និ ស្សគគិ យំ
មោតិ ។ បាចិ តតិ ោបតតិ ចស្ស មោតី តិ អមតាថ ។ អថ វា និ ស្សជ្ជ នំ
និ ស្សគគិ យំ។ បុ ព្ា ភាមគ កតត ព្ា ស្ស វិ នយកេម មស្សតំ នាេំ ។ និ ស្សគគិ យេស្ស
អតថី តិ និ ស្សគគិ យេិ មចេ វ ។
កិ នតំ? បាចិ តតិ យំ

។ តំ

អតិ កាកេយមតា ស្ហ និ ស្សគគិ មយន

និ ស្សគគិ យវិ នយកេម ំ បាចិ តតិ យំ មោតី តិ អយមេតថ អមតាថ។ តចេ បមនតំ ចី វរំ
យំ ទិ វស្ំ ឧបបនន ំ, តស្ស មោ អរុ មណ, មសា ឧបបនន ទិវស្និ ស្សិមតា, តសាម
ចី វរុ បាទទិ វមស្ន ស្ទធឹ ឯកាទមស្ អរុ ណុគគ េមន ទសាោតិ កក េិតំ មោតិ ។
តំ គមហតាា ស្ង្ឃេស្ស វា គណស្ស វា បុ គគលស្ស វា និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ។ តត្តាយំ
នមោ។ ស្ង្ឃេស្ស តាវ ឯវំ និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ ឥទំ មេ ភមនត ចី វរំ ទស្ោតិ កក នតំ
និ ស្សគគិ យំ, ឥម្មហំ ស្ង្ឃេស្ស និ ស្សជាជេី តិ។ និ ស្សជ្ជិ តាា អហំ ភមនត ឯកំ

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
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ប៉ាញ ដ ត បណ្ិ ឌ តគបបីជ្រជាបជ្របមាណ្៤ធ្ននប់ នោយៃៃឹ ង។ ជ្របនោងកនញងកដ ង
ល
ដទៃ ទ ឱក្ខសដដលនពាលមកន
ោច្់ អធិ ោា ។ នជ្រពាេះន

ើយ សូមបីទ ច្ី វរទំង៣ រដមងមិ នាំឲ្យ

តញននាេះ ក្ខលជ្របនោងធលញេះនកើតមា ន

ើង ទជ្រតច្ីវរ

រដមងតាំងនៅកនញងោថ ជាអតិនរកច្ី វរ។ ្ិ កញជ្រតូ
ា វនធវើសូច្ិកមម (នដរ) ន
អធិ ោា មតងនៃៀត។ សំពត់ ងូតៃឹកន្លៀង រដមងោច្់អធិ ោា

នោយក្ខរ

ក ង
ល រដូ វន្លៀង៤ដខនៅ សំពត់សជ្រមាប់ ជ្រគបកម រដមងោច្់ អធិ ោា
ក្ខលដដលអាពាធសៃប់ន

ើយ។ នជ្រពាេះន

ើយ

នោយ

តញននាេះ សំពត់ងូតៃឹកន្លៀង

ិង

សំពត់ សជ្រមាប់ជ្រគបកមននាេះ ជ្រតូវវ ិកបបៃញកកនញងក្ខលដទៃអំពីក្ខលននាេះនៅ
ក៏ លកាណ្ៈទ ក្ខរវ ិកបបច្ី វរទំងពួង នយើង ឹងនពាលពណ្៌នា កនញងវ ិកបប សិក្ខាបៃឯនណាេះ។

ពិតដម

ច្ីវរណាដដល្ិកញមិ
ា
បា អធិ ោា

មិ

វ ិកបបយ៉ា ងន េះ កនញងឱក្ខសន េះប៉ាញនណាណេះ ច្ីវរននាេះ បណ្ិ ឌ តគបបីជ្រជាបថា
អតិនរកច្ី វរ។

ពាកយថា (នបើៃញក) ឲ្យក ង
ល
្ិកញជ្រតូ
ា វអាបតតិបាច្ិតិយ
ត

ស
ួ ពីននាេះនៅ ច្ីវរននាេះ ជា ិសសគគិយ

នសច្កតីថា

ច្ី វរជា ិ សសគគិយ

បាច្ិ តិ យ
ត នជ្រពាេះ្ិ កញញ
ា ញ ង
ំ ច្ី វរដដលមា ជាតិ
ន

្ិ កញជ្រតូ
ា វអាបតតិ

ិងជ្របមាណ្ ដូ ច្ដដលនពាល

ើយននាេះ ឲ្យក ង
ល ក្ខលមា កំ ណ្ត់ជ្រតឹម១០ទងៃជាយ៉ា ងយូរ គឺនជ្រពាេះមិ

នធវើនោយជ្របក្ខរដដលអតិនរកច្ីវរ មិ បា កនញងច្ននាលេះក្ខលមា ទងៃជាយ៉ា ង
យូរន េះ។ អធិបាយថា ច្ីវរននាេះ ជា ិ សសគគិយផង អាបតតិបាច្ិ តិ យ
ត
មា
ដល់្ិកញននាេះផង។
ា
មយ៉ា ងនៃៀត ក្ខរលេះបង់ ន្មេះថា

ិ សសគគិយ។ ក្ខរ

លេះបង់ ននាេះ ជាន្មេះទ វ ិ ័ យកមម ដដល្ិ កញគបបី
ា
នធវើ កនញងច្ំ ដណ្កខាង
នដើម។ កិ រ ិយលេះបង់ មា ដល់ច្ីវរននាេះ នជ្រពាេះន
ថា

តញននាេះ ច្ី វរននាេះ ន្មេះ

ិ សសគគិយ នោយជ្របក្ខរដូ នច្នេះឯង។
សួរថា

ិ សសគគិយននាេះគឺ ជាអាបតតិអី វ? ន ើ យ
ល ថា

ិ សសគគិយននាេះ គឺ ជា

អាបតតិបាច្ិ តិ យ
ត ។ ន េះជានសច្កតីកញងពាកយននាេះ
ន
គឺ អាបតតិបាច្ិ តិ យ
ត
មួ យ
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និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យំ អាបមនាន, តំ បដ្ិ មទមស្េី តិ ឯវំ អាបតតិ មទមស្តព្វា។
ស្មច មទា មោនតិ , មទា តិ វតត ព្ា ំ។ ស្មច តទុ តត រិ , ស្េព ហុលាតិ វតត ព្ា ំ។
និ ស្សជ្ជ មនបិ ស្មច មទា វា ព្ហូ និ វា មោនតិ , ឥម្មនិ មេ, ភមនត , ចី វរានិ
ទសាោតិ កក នាតនិ និ ស្សគគិ ោនិ , ឥម្មនាហំ ស្ង្ឃេស្ស និ ស្សជាជេី តិ វតត ព្ា ំ។
បាលឹ វតត ំ ុ អស្មកាកមនត ន អចញ ថាបិ វតត ព្ា ំ។ ព្យមតត ន ភិ កខ ុនា បដ្ិ ព្មលន ស្មង្ឃា
ញាមបតមព្វា ស្ុ ណតុ មេ ភមនត ស្មង្ឃា អយំ ឥតថ នានមម្ម ភិ កខ ុ អាបតតឹ ស្រតិ
វិ វរតិ ឧតាតនឹ កមរាតិ មទមស្តិ , យទិ ស្ង្ឃេស្ស បតត កលល ំ , អហំ ឥតថ នានេស្ស
ភិ កខ ុមនា អាបតតឹ បដ្ិ គគមណហយយនតិ 31។ ឥេិ នា លកខ មណន អាបតតឹ បដ្ិ គគណហិតាា
វតត មព្វា បស្សស្ី តិ ។ អាេ បស្ាេី តិ។ អាយតឹ ស្ំ វមរយាស្ី តិ ។ សាធុ ស្ុ ដ្ឋ ុ
ស្ំ វរិ ស្ាេី តិ។ ទាី ស្ុ បន ស្េព ហុលាស្ុ វា បុ រិេនមយមនវ វចនមភមទា
កាតមព្វា។ មទស្ិ តាយ អាបតតិ ោ ស្ុ ណតុ មេ ភមនត ស្មង្ឃា ឥទំ ចី វរំ
ឥតថ នានេស្ស ភិ កខ មុ នា និ ស្សគគិ យំ ស្ង្ឃេស្ស និ ស្សដ្ឋ ំ ។ យទិ ស្ង្ឃេស្ស បតត កលល ំ ,
ស្មង្ឃា ឥេំ ចី វរំ ឥតថ នានេស្ស ភិ កខ មុ នា ទមទយាតិ 32 ឯវំ និ ស្សដ្ឋ ចីវរំ ទាតព្ា ំ,
ទាី ស្ុ ព្ហូ ស្ុ វា វចនមភមទា កាតមព្វា ។
គណស្ស បន និ ស្សជ្ជ មនត ន ឥម្មហនតិ វា ឥម្មនិ អហនតិ វា វតាា
អាយស្ម នាតនំ និ ស្សជាជេី តិ វតត ព្ា ំ ។ អាបតតិ បបដ្ិ គ្គគហមកនាបិ ស្ុ ណនត ុ មេ

31
32
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អន ើ លនោយវ ិ ័ យកមម គឺ កិរ ិយលេះមា

នជ្រពាេះ(ៃញ ក)ឲ្យក លង

ននាេះនៅ។ ក៏ ឯច្ី វរននាេះ នកើ តន

ើយកនញងទងៃណា អរញណ្ណា ទ ច្ីវរ

ននាេះ អរញណ្ននាេះ អារស័យន

ើ ងន

ើយ ូ វទងៃដដលច្ី វរនកើតន

ននាេះ ច្ី វរគបបីក ង
ល ១០ទងៃ កនញងក្ខលអរញណ្ៃី ១១រេះន
ទងៃដដលច្ីវរនកើតន

ើង។

្ិ កញគបបី
ា
ក្ខ ់ យកច្ីវរ

ួសពី កំណ្ត់

ើង នជ្រពាេះន

តញ

ើង មួ យអន ើ នល ោយ

ដដលក ង
ល ១០ទងៃននាេះ

ើយលេះដល់សងឃ គណ្ៈឬបញគគលក៏ បា ។ ន េះជាវ ិធី កញងក្ខរលេះននាេះ។
ន

ន

គបបីលេះដល់សងឃយ៉ា ងន េះសិ ថា បពិ ជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ

ច្ី វរខ្ំញន េះៃញ ក

ក ង
ល ១០ទងៃ ជា ិ សសគគិយ ខ្ំញសូមលេះច្ី វរននាេះដល់សងឃ។ លញេះលេះបង់
ន

ើយជ្រតូវសដមែងអាបតតិយ៉ាងន េះថា បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ ច្ំនរ ើ

ូ វអាបតតិមួយន្មេះ

ខ្ំញជ្រតូវន

ើយ

ិ សសគគិយបាច្ិតិ យ
ត
ខ្ំញសូមសដមែង ូ វអាបតតិននាេះ។

ជ្របសិ នបើអាបតតិពីរជ្រតូវនពាលថាពរី ។ នបើ អាបតតិនជ្រច្ើ

នលើសពី ២ន

ជ្រតូវនពាលថា ម្រន
ន
នបើ ច្ីវរ២ ឬនជ្រច្ើ
ី ។ សូមបីកញងក្ខរលេះ
បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ ច្ំនរ ើ

ើងនៅ

ជ្រតូវនពាលថា

ច្ីវរទំងឡាយន េះរបស់ខំញ្ ៃញ កក ង
ល ១០ទងៃ ជា

ិ សសគគិយ ខ្ំញសូមលេះច្ី វរទំងឡាយន េះដល់សងឃ។ (នបើ) មិ អាច្នពាល

ភាោបាលីបា

គបបីនពាលនោយភាោណាមួ យក៏បា ។ រួច្ន

អនក្លសជ្របតិពល គបបីនផេៀងសងឃឲ្យដឹ ងថា
សូមសងឃោតប់ខំញ្ ្ិ កញន្
ា
ម េះន េះ ឹកន

ើយ ្ិកញា

បពិ ជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ

ើញ ូវអាបតតិ បនងហើបអាបតតិ នធវើ

អាបតតិឲ្យងាយ សដមតងអាបតតិ។ នបើកមមមា ក្ខលដ៏ គួរដល់សងឃន

ើយ ខ្ំញ

ជ្រតូវៃៃួ ល ូ វអាបតតិរបស់្ិកញន្
ា
ម េះន េះ។ លញេះៃៃួ លអាបតតិនោយលកាណ្ៈ
ន េះន

ើយ គបបីនពាលថា នោកន

ករញណា ខ្ំញន

ើញន

ើយ។ ្ិ កញអន
ា កៃៃួ លថា នោកជ្រតូវសជ្រងួមតនៅនៃៀត

ច្ញ េះ។ អនកសដមែងថា ជ្របទពន
នជ្រច្ើ

ើញឬនៃ? ្ិកញអន
ា កសំដដងជ្រតូវនពាលថា

ើយ ខ្ំញ ឹ ងសជ្រងួមឲ្យលអ។ ក៏ នបើកញងអាបតត
ន
ិ២ ឬ

គបបីនធវើវច្ីន្ៃតាម ័ យមញ ននាេះឯង។ ក្ខលសដមែងអាបតតិរច្
ួ ន

ើយ

ិញ)យ៉ា ងន េះថា បពិ ជ្រតជ្រពេះគបបីជ្របគល់ច្ីវរដដល្ិ កញននាេះលេះ(ឲ្យនោកវ
ា

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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អាយស្ម នាត អយំ ឥតថ នានមម្ម ភិ កខ ុ អាបតតឹ

ស្រតិ

។មប។ មទមស្តិ ,

យទាយស្ម នាតនំ បតត កលល នតិ វតត ព្ា ំ ។ ចី វរទាមនបិ ស្ុ ណនត ុ មេ អាយស្ម នាត ឥទំ
ចី វរំ

ឥតថ នានេស្ស

ភិ កខ ុមនា

និ ស្សគគិ យំ

អាយស្ម នាតនំ

និ ស្សដ្ឋ ំ

។

យទាយស្ម នាតនំ បតត កលល ំ , អាយស្ម នាត ឥេំ ចី វរំ ឥតថ នានេស្ស ភិ កខ ុមនា
ទមទយយុនតិ33 វតត ព្ា ំ ។ មស្ស្ំ បុ រិេស្ទិ ស្មេវ ។
បុ គគលស្ស បន និ ស្សជ្ជ មនត ន ឥម្មហនតិ វា ឥម្មនិ អហនតិ វា វតាា
អាយស្ម មតា និ ស្សជាជេី តិ វតត ព្ា ,ំ និ ស្សជ្ជិ តាា អហំ ភមនត ឯកំ និ ស្សគគិ យំ
បាចិ តតិ យំ អាបមនាន, តំ បដ្ិ មទមស្េី តិ ឯវំ អាបតតិ បដ្ិ មទមស្តព្វា។ ស្មច
បន នវកតមរា មោតិ ភមនត តិ វតត ព្ា ំ។ ស្មច វុ ឌ្ឍតមរា មោតិ អាវុ មសាតិ
វតត ព្ា ំ។ មតនាបិ ស្ស បស្សស្ី តិ វា បស្សថាតិ វា វុ មតត អាេ, ភមនត តិ វា អាេ
អាវុ មសាតិ វា វតាា បស្ាេី តិ វតត ព្ា ំ។ តមតា អាយតឹ ស្ំ វមរយាស្ី តិ វា
ស្ំ វមរយាថាតិ វា វុ មតត សាធុ ស្ុ ដ្ឋ ុ ស្ំ វរិ ស្ាេី តិ វតត ព្ា ំ។ ឯវំ មទស្ិ តាយ
អាបតតិ ោ ឥេំ ចី វរំ អាយស្ម មតា ទេមី តិ ទាតព្ា ,ំ ទាី ស្ុ តី ស្ុ វា បុ មព្ា
វុ តាតនុ សាមរមនវ នមោ មវទិ តមព្វា។ ទាិ នន ំ បន យថា គណស្ស, ឯវំ
និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ។ តមតា

33

វិ.មហាវិ.៣/៦

អាបតតិ បបដ្ិ គគហណចេ

និ ស្សដ្ឋ ចីវរទានចេ

មតស្ំ
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សងឃដ៏ច្ំនរ ើ
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សូមជ្រពេះសងឃោតប់ ពាកយខ្ំញ ដបិត្ិ កញន្
ា
ម េះន េះ បា លេះ

ច្ី វរន េះ ដដលជ្រតូវ ិ សសគគិយ ដល់ជំ ញំ សងឃន
គួ រដល់សងឃន
កនញងច្ី វរ២ ឬនជ្រច្ើ

ើយ នបើ កមមមា ក្ខលដ៏ សម

ើយ សងឃជ្រតូវជ្របគល់ច្ីវរន េះឲ្យនៅ្ិកញន្
ា
ម េះន េះវ ិញច្ញ េះ។
គបបីនធវើវច្ី ន្ៃ តាមៃំ ងននាេះច្ញ េះ។

ច្ំ ដណ្ក្ិកញា ក្ខលលេះដល់គណ្ៈ គបបីនពាលថា ច្ី វរន េះ ឬថា ច្ីវរ

ទំងឡាយន េះ ន

ើយនពាលថា ខ្ំញលេះបង់ដល់នោកដ៏ មា អាយញទំង-

ឡាយ។ សូមបី្ិកញអន
ា កៃៃួលអាបតតិ ក៏ គបបីនពាលថា មានលនោកដ៏មា

អាយញទំងឡាយ សូមនោកទំងឡាយោតប់ ពាកយខ្ំញ ដបិត្ិកញន្
ា
ម េះន េះ
ឹ កន

ើញ ូ វអាបតតិ។នប។សដមែងអាបតតិ នបើកមមមា ក្ខលដ៏ គួរ ដល់នោក

ដ៏មា អាយញទំងឡាយន

ើយ។ សូមបីកញងក្ខរជ្របគល់
ន
ច្ីវរ ក៏គបបីនពាលថា

សូមនោកដ៏ មា អាយញទំងឡាយ ោតប់ ពាកយខ្ំញ ច្ី វរន េះ របស់្ិកញន្
ា
ម េះ

ន េះ ជា ិ សសគគិយ នោកបា លេះបង់ ដល់នោកដ៏មា អាយញទំងឡាយ
ន

ើយ។ នបើ កមមមា ក្ខលដ៏គួរ ដល់នោកដ៏ មា អាយញទំងឡាយន

ើយ

អស់នោកដ៏ មា អាយញ ជ្រតូវជ្របគល់ច្ីវរន េះ ឲ្យនៅ្ិ កញន្
ា
ម េះន េះវ ិញច្ញ េះ។
ពាកយដ៏នសស ជ្របាកដនសមើនោយ ័ យមញ ននាេះឯង។

ច្ំ ដណ្កខាង្ិកញា ក្ខលលេះបង់ដល់បញគគល គបបីនពាលថា ច្ី វរន េះ

ឬថា ច្ី វរទំងឡាយន េះ ន
លញេះលេះន
ន

ើយនពាលថា ខ្ំញលេះដល់នោកដ៏ មា អាយញ។

ើយ គបបីសដមែងអាបតតិយ៉ាងន េះថា បពិជ្រតនោកដ៏ច្ំនរ ើ ខ្ំញជ្រតូវ

ើយ ូ វអាបតតិមួយន្មេះ ិ សសគគិយបាច្ិតិ យ
ត
ឥ

ូវខ្ំញសូមសដមែងអាបតតិ

ននាេះ។ ក៏នបើ្ិកញអន
ា កសដមតងខាីជាង ជ្រតូវនពាលថា បពិ ជ្រតនោកដ៏ ច្ំនរ ើ ។ នបើ
ចស់ជាង ជ្រតូវនពាលថា មានលនោកដ៏ មា អាយញ។ សូមបីនជ្រពាេះន

តញននាេះ

ក្ខល្ិ កញអន
ា កៃៃួ ល នពាលច្ំ នពាេះ្ិ កញអន
ា កសដមែងននាេះថា នោកន

ើញឬ?

ឬថា នោកមាាស់ន

ើញឬ? ្ិ កញអន
ា កសំដដងគបបីនពាលថា ករញណា នោក

មាាស់ ឬថា ករញណានោកមា អាយញ ន

ើយនពាលថា ខ្ំញន

ើញ។ បនាេប់
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អចញ តមរន

យថា

ឯមកន

បុ គគមលន,

តថា

កតត ព្ា ំ

។

ឥទំ

បន

ស្ព្ា និស្សគគិ មយស្ុ វិ ធានំ។ ចី វរំ បមតាត និ ស្ីទននតិ វតថ ុេតត មេវ ហិ នានតត ំ ។
បរេម ុខ ំ បន វតថ ុ ឯតនតិ និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ។ ស្មច ព្ហូ និ មោនតិ , ឯតានី តិ វតត ព្ា ំ។
និ ស្សដ្ឋ ទាមនបិ ឯមស្វ នមោ។ និ ស្សដ្ឋ វតថ ំ ុ ទិ នន េិទំ ឥេិ នា េយហ នតិ ស្ញ្ញញយ
ន បដ្ិ មទនត ស្ស ទុ កក ដ្ំ ។ តស្ស ស្នត កភាវំ ញតាា មលមស្ន អចេិ នេ មនាត
សាេិ កស្ស ធុ រនិ មកខ មបន ភណឌំ អគាមបតាា កាមរតមព្វាតិ ។
មវសាលិ យំ

ឆព្ា គគិមយ

ភិ កខ ូ

អារព្ា

អតិ មរកចី វរធារណវតថ ុស្មឹ

បចញ តតំ។ ទសាហបរេនតិ អយមេតថ អនុ បបចញ តតិ ។ សាធារណបបចញ តតិ ។
អនាណតតិ កំ។ អនិ ស្សជ្ជិ តាា បរិ ភុចជ នតស្ស ទុ កក ដ្ំ ។ យថា ច ឥធ, ឯវំ ស្ព្ា តថ ។
តសាម នំ បរមតា ន វកាខេ ។ ទសាហំ អនតិ កក មនត បិ អតិ កក នតស្ចញិ មនា
មវេតិ កស្ស ច ទុ កក ដ្ំ ។ អតិ កក មនត អនតិ កក នតស្ចញិ មនាបិ មវេតិ កស្សបិ
និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យមេវ ។ តថា អនធិ ដ្ឋិតាវិ កបបិតអអស្សជ្ជិ តអនដ្ឋឋវិ នដ្ឋ អទឌ្ោវិ លុមតត ស្ុ អធិ ដ្ឋិ តាទិ ស្ចញិ មនា ។
អមនាតទសាហំ អធិ ដ្ឋិមត វិ កបបិមត វិ ស្សជ្ជិ មត នមដ្ឋ វិ នមដ្ឋ ទមឌ្ឍ
អចេិ មនន វិ ស្ាមស្ន គ្គហិ មត ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ អាចារវិ បតតិ ។ យថា
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អំ ពីននាេះនៅ ក្ខល្ិ កញអន
ា កៃៃួ លនពាលថា នោកច្ូ រសជ្រងួមតនៅ ឬថា
នោកមាាស់សូមសជ្រងួមតនៅ។ ្ិ កញអន
ា កសដមែងគបបីនពាលថា ជ្របទពន
ខ្ំញ ឹងសជ្រងួមឲ្យលអ។ ក្ខលសដមតងអាបតតិរច្
ួ យ៉ា ងន េះន

ើយ

ើយ គបបីជ្របគល់

ច្ី វរថា ខ្ំញឲ្យច្ីវរន េះ ដល់នោកមា អាយញវ ិញ។ កនញងអាបតតិ២-៣ ឬកនញងច្ី វរ
ដដលជ្រតូវជ្របគល់ឲ្យ ២-៣ គបបីជ្រជាប ័ យតាមលំអា

ដដលនពាលន

ើយ

កនញងខាងនដើ មននាេះឯង។ ក៏កញងក្ខរលេះបង់
ន
របស់គណ្ៈយ៉ា ងណា សូមបីកញង
ន
ក្ខរលេះបង់របស់បញគគល២នាក់ ក៏គបបីជ្រជាបបាលីយ៉ាងននាេះដដរ។ បនាេប់ ពី
ននាេះនៅ

ក្ខរៃៃួ លអាបតតិកី ត ក្ខរជ្របគល់ច្ីវរដដលលេះកតី គឺ បញគគលទំង

ឡាយននាេះ បញគគលណាមួយ គបបីនធវើនោយជ្របក្ខរដដលបញ គគលមានក់ ជាអនក
នធវើ។ ក៏ឯន េះជាវ ិធី លេះ កនញងក្ខរលេះវតថញទំងពួង។ ពិតដម
ជ្រតឹមដតវតថញ គឺ ច្ីវរ បាជ្រត

វ ិធី លេះ នផសងគ្នន

ិសីៃ ៈ ប៉ាញនណាណេះ។ ក៏ នបើ វតថញនៅកនញងៃី កំបាំងមញខ

គបបីលេះថា វតថញ ញ េះ នបើ វតថញនជ្រច្ើ

ជ្រតូវនពាលថា វតថញទំងឡាយ ញ េះ។ សូមបីកញង
ន

ក្ខរជ្របគល់វតថញ ដល់្ិកញអន
ា កលេះ ក៏ ័ យន េះឯង។ ្ិកញក្ខលមិ
ា
ឲ្យវតថញ ដដល
នគលេះន

ើយននាេះវ ិញ នោយសំគ្នល់ថា វតថញន េះ គឺ្ិកញនា េះ ឲ្យអញន

រដមងជ្រតូវអាបតតិៃញកដ
េ ។ ្ិកញសំ
ា គ្នល់ ូ វភាពទ វតថញននាេះ ជារបស់ខួល
ដនណ្ើ ត មយកនោយនលស វ ិ ័ យធរ គបបីវាយតទមល្ណ្ឌៈ ន

ន

ើយ

ើយ

ើយពិ ័ យ

អាបតតិ នោយក្ខលដដលមាាស់របស់ោក់ធញរៈច្ញ េះ នោយជ្របក្ខរដូ នច្នេះឯង។
សិក្ខាបៃន េះ ជ្រពេះមា ជ្រពេះភាគជ្រៃង់បញ្ា តក
ត ញងជ្រកុ
ន
ងនវោលី ជ្របារពធ

ច្ំ នពាេះពួក ពវគិ យ
គ ្ិកញា នជ្រពាេះនរឿងជ្រៃជ្រៃង់អតិ នរកច្ី វរ។ ន េះជាអ ញបបញ្ាតិ ត
កនញងសិក្ខាបៃន េះ គឺក ង
ល

ួស១០ទងៃជាយ៉ា ងយូរ។ ជាោធ្នរណ្បបញ្ា តិ ត

អនាណ្តតិកៈ។ ្ិកញក្ខលមិ
ា
លេះបង់ (ច្ី វរដដលជា ិសសគគិយននាេះ) ន

ើយ

នជ្របើជ្របាស់ ជ្រតូវអាបតតិៃញកេដ។ អាបតតិៃញកេដកនញងៃីន េះយ៉ា ងណា កនញងៃីទំង
ពួ ង ក៏ យ៉ាងននាេះដដរ។ នជ្រពាេះន
កនញងៃី ដទៃនៃៀតន

តញ ននាេះ ខ្ំញ ឹងមិ នពាលអាបតតិៃញកដ
េ ននាេះ

ើយ។ សូមបីកញងច្ី
ន
វរ ដដលមិ ទ ់ ក លង១០ទងៃ ្ិកញា
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ច ឥទំ , ឯវំ ឥមតា បរានិ បិ, ឧភមតាបាតិ មម្មមកខ ស្ុបិ ហិ បារាជ្ិ កានិ ច
ស្ង្ឃាទិ មស្សា ច ស្ី លវិ បតតិ ។ មស្សាបតតិ មោ អាចារវិ បតតិ , អាជ្ី វវិ បតតិ
វា ទិ ដ្ឋិ វិបតតិ វា កាចិ អាបតតិ នាេ នតថិ ។ អាជ្ី វវិ បតតិ បចេ ោ34 បន ឋមបតាា
ទុ ព្វាស្ិ តំ ឆ អាបតតិ កខ នាធ បចញ តាត ។ ទិ ដ្ឋិ វិបតតិ បចេ ោ35 បាចិ តតិ យទុ កក ដ្វមស្ន
មទា អាបតតិ កខ នាធ បចញ តាតតិ , ឥទមេតថ លកខ ណំ ។ ឥតិ វិ បតតិ កថា ឥមធវ
និ ដ្ឋិតាតិ ។ ន តំ ឥមតា បរំ វិចារយិ ស្ាេ ។

34

អាជ្ី វវិ បតតិ បចេ ោ បន ឋមបតាា ទុ ព្វាស្ិ តំ ឆ អាបតតិ កខ នាធ បចញតាតតិ ៖

‘‘អាជ្ី វមហតុ អាជ្ី វការណ បាបិ មចាេ ឥចាេបកមតា អស្នត ំ អភូ តំ ឧតត រិ េនុ ស្សធេម ំ ឧលល បតិ ,
អាបតតិ

បារាជ្ិ កស្ស។

អាជ្ី វមហតុ

អាជ្ី វការណ

ស្ចេ រិតតំ

ស្ម្មបជ្ជ តិ,

អាបតតិ

ស្ង្ឃាទិ មស្ស្ស្ស។ អាជ្ី វមហតុ អាជ្ី វការណ ‘មោ មត វិ ោមរ វស្តិ , មសា ភិ កខ ុ
អរោ’តិ ភណតិ , បដ្ិ វិជាននត ស្ស អាបតតិ ថុ លល ចេ យស្ស។ អាជ្ី វមហតុ អាជ្ី វការណ ភិ កខ ុ
បណីតមភាជ្នានិ អគិ លាមនា អតត មនា អតាថយ វិ ញ្ញញមបតាា ភុ ចជ តិ, អាបតតិ បាចិ តតិ យស្ស។
អាជ្ី វមហតុ អាជ្ី វការណ ភិ កខ ុនី បណីតមភាជ្នានិ អគិ លានា អតត មនា អតាថយ វិ ញ្ញញមបតាា
ភុ ចជ តិ, អាបតតិ បាដ្ិ មទស្នី យស្ស។ អាជ្ី វមហតុ អាជ្ី វការណ ភិ កខ ុ ស្ូ បំ វា ឱទនំ វា
អគិ លាមនា អតត មនា អតាថយ វិ ញ្ញញមបតាា ភុ ចជ តិ, អាបតតិ ទុ កក ដ្ស្ាតិ ។
35

ទិ ដ្ឋិ វិបតតិ បចេ ោ បាចិ តតិយទុ កក ដ្វមស្ន មទា អាបតតិ កខនាធ បចញតាតតិ ស្េនុ ភាស្នាយ

បាបិ កាយ ទិ ដ្ឋិ ោ អបបដ្ិ និស្សជ្ជ មន ញតតិ ោ ទុ កក ដ្ំ , កេម វាចាបរិ មោសាមន បាចិ តតិ យនតិ ឯវំ
ទិ ដ្ឋិ វិបតតិ បចេ ោ បាចិ តតិ យទុ កក ដ្វមស្ន មទា អាបតតិ កខ នាធ បចញ តាត ។

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
សំគ្នល់ថា ក លង(១០ទងៃ)ន
ក ង
ល (១០ទងៃ)ន
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ើយ ឬសងស័យ ក៏ ជាៃញកដ
េ ដដរ។ កនញងច្ី វរដដល

ើយ ដត្ិកញសំ
ា គ្នល់ថា មិ ទ ់ក ង
ល នៃ ឬក៏មា នសច្កតី

សងស័យ ជា ិ សសគគិយបាច្ិ តិ យ
ត ពិ ត។ កនញងច្ីវរទំងឡាយ ដដល្ិកញមិ
ា
បា អធិ ោា

មិ បា វ ិកបប មិ បា លេះបង់ មិ បាត់ មិ ខូ ច្ ន្លើងមិ

ន េះ នចរមិ បា បល ់ ្ិកញសំ
ា គ្នល់ថា បា អធិ ោា ជានដើ ម ក៏ដូច្គ្នន។
ច្ី វរដដល្ិ កញបា
ា
អធិ ោា

បា វ ិកបបខាងកនញង១០ទងៃ ច្ីវរដដល្ិ កញា

បា លេះឲ្យដល់អនកដទៃ ច្ី វរបាត់ ច្ី វរខូច្ ច្ីវរន្លើងន េះ ច្ី វរនចរបល ់យក
នៅ ច្ី វរដដល្ិ កញក្ខ
ា
់ យកនោយនសច្កតីសិៃ
ន ធោនល (មិ ជាអាបតតិ)

ិង

មិ ជាអាបតតិដល់្ិកញា ួេតជានដើ ម។ ជាអាចរវ ិបតតិ។ អតិ នរកច្ីវរធ្នរណ្សិក្ខាបៃន េះ ជាអាចរវ ិបតតិយ៉ាងណា សូមបីសិក្ខាបៃដទៃនជ្រៅអំពីន េះ ក៏
ជាអាចរវ ិបតតិដូច្គ្នន។ នជ្រពាេះថា សូមបីកញងឧ្នតាបាតិ
ន
នមាកា បារាជិក

ិង

សងាៃិ នសសសិក្ខាបៃទំងឡាយ ជាសីលវ ិបតតិ។ អាបតតិទំងឡាយ កនញង
សិក្ខាបៃដ៏ នសស

ជាអាចរវ ិបតតិ។

ន្មេះថា

អាបតតិណាមួ យ

ជា

អាជី វវ ិបតតិ ឬៃិដិ វា ិបតតិ មិ មា ។ ដតថា ជ្រពេះមា ជ្រពេះភាគ បញ្ាតក
ត ងអាបតតិ
៦(១) នជ្រពាេះអាជី វជាន
(១)

តញ នវៀរដលងដតអាបតតិៃញពាាសិត នោយអំណាច្ទ

អាបត្តិ៦កងដែលទ្ទង់បញ្ញត្តពទ្រោះអាជីវៈជាពេត្ុ គ្ឺ៖

១- ពទ្រោះពេត្ុននអាជីវៈ ពទ្រោះែំព ើ រននអាជីវៈ ភិកខុជាអ្ន កទ្ាថ្ននលាមក មានទ្បទ្កត្ីទ្ាថ្នន
ពរលអ្ួ ត្ឧត្តរម
ិ នុស្សធម៌ ដែលមិនមានពិ ត្ ទ្ត្វូ អាបត្តិារាជិក។ ២- ពទ្រោះពេត្ុននអាជីវៈ
ពទ្រោះែំព ើ រននអាជីវៈ ភិកខុរដមងែល់ ទ្ពមពោយស្ញ្ចរត្
ិ ត ទ្ត្វូ អាបត្តិស្ងាទិពស្ស្។ ៣ពទ្រោះពេត្ុននអាជីវៈ ពទ្រោះែំព ើ រននអាជីវៈ ភិកខុពរលថ្ន ភិកខុអ្ងគណា គ្ង់ពៅកនុងវិហារ
របស្់ អ្ន ក ភិកខុអ្ងគព ោះជាទ្ពោះអ្រេនត។ កាលពបើពគ្ែឹងពស្ចកតីចាស្់ ទ្ត្វូ អាបត្តិថល
ុ ច
ល ច័យ។
៤- ពទ្រោះពេត្ុននអាជីវៈ ពទ្រោះែំព ើ រននអាជីវៈ ភិកខុមិនមានជំងឺ ស្ូ មប ី ត្ពោជន ពែើមបី
ទ្បពោជន៍ខ្លួនឯង ពេើ យឆាន់ ទ្ត្វូ អាបត្តិាចិត្តិយ។ ៥- ពទ្រោះពេត្ុននអាជីវៈ ពទ្រោះែំព ើ រ
ននអាជីវៈ ភិកខុនីមិនមានជំងឺ ស្ូ មប ី ត្ពោជន ពែើមបីទ្បពោជន៍ខ្លួនឯង ពេើ យឆាន់ ទ្ត្វូ
អាបត្តិាែិពទស្នីយ។ ៦- ពទ្រោះពេត្ុននអាជីវៈ ពទ្រោះែំព ើ រននអាជីវៈ ភិកខុមិនមានជំងឺ ស្ូ ម
ស្មលឬាយ ពែើមបីទ្បពោជន៍ខ្លួនឯង ពេើ យឆាន់ ទ្ត្វូ អាបត្តិទុកកែ។
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ជាតិ បបម្មណស្េបនន ស្ស ចី វរស្ស អតត មនា ស្នត កតា, គណនុ បគតា,
ឆិ នន បលិ មព្វធភាមវា, អតិ មរកចី វរតា, ទសាោតិ កក មម្មតិ ឥម្មមនតថ បចេ
អង្គគនិ ។ កឋិ នស្េុ ដ្ឋឋនំ ។ អកិ រិយំ, មនាស្ញ្ញញវិ មម្មកខ ំ, អចិ តត កំ, បណេតតិ វជ្ជ ំ,
កាយកេម ំ , វចី កេម ំ , តិ ចិ តត ំ , តិ មវទននតិ ។

ក្ឋិនសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
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អាបតតិបារាជិកជានដើ ម។ កងទ អាបតតិ២ នោយអំណាច្អាបតតិបាច្ិ តិ យ
ត
ិ ងៃញ កដ
េ (១) ជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគជ្រៃង់បញ្ា តត នជ្រពាេះន

តញ គឺ ៃិដិ វា ិបតតិ នជ្រពាេះ

ដូ នច្នេះ អនកសិកាគបបីជ្រជាបលកាណ្ៈន េះ កនញងវ ិបតតិកថាន េះ។ វ ិបតតិកថា
សនជ្រមច្ន

ើយកនញងៃី ន េះឯង នោយជ្របក្ខរដូ នច្នេះឯង។ កនញងៃីដទៃអំ ពីន េះ

នៅ ខ្ំញ ឹ ងមិ ពិ ចរណាវ ិបតតិកថាននាេះនៃៀតន

ើយ។

កនញងសិក្ខាបៃន េះ មា អងគ ៥ គឺច្ីវរដដលដល់ជ្រពមនោយជាតិ

ិង

ជ្របមាណ្ជារបស់ខួល ១ ច្ី វរច្ូ លនៅក្ខ ់ យក ូ វកិ រ ិយរាប់ទងៃ១ បលិនពាធ
ោច្់ ន

ើយ១ ជាអតិ នរកច្ីវរ១ ៃញ កក លង១០ទងៃ១។

សិក្ខាបៃន េះ

ជាកឋិ សមញ ោា

ជាអកិ រ ិយ

ននាសញ្ញាវ ិនមាកា

អច្ិតតកៈ បណ្ណ តិ វត ជជៈ ក្ខយកមម វច្ីកមម មា ច្ិតត៣ មា នវៃនា៣ ដូ នច្នេះ
ឯង។

(

ពណ៌នាកឋិនសិក្ខ
ា បទទី១ រប់

១) កងននអាបត្តិចន
ំ ន
ួ ពី រ ដែលទ្ពោះមានទ្ពោះោគ្ទ្ទង់បញ្ញត្តពេើ យ ពោយអ្ំណាចអាបត្តិ

ទុកកែ និងាចិត្តិយ ពទ្រោះទិែវឋិ ប
ិ ត្តិ គ្ឺភិកខុមានទិែលា
ឋិ មក ទ្ត្វូ ស្ងឃស្ូ ធយស្មនុោស្នកមម
កាលមិនលោះបង់ ចប់ ញត្តិ ទ្ត្វូ អាបត្តិទុកកែ, ទ្ត្វូ អាបត្តិាចិត្តិយ កនុងទីបផ
ំ ត្
ុ ននកមម វាចា។
ាលីែកា
ី ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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២. ឧសោោសិត្សិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ និ ដ្ឋិតចី វរស្មឹ ភិ កខ នា
ុ តិ ឯតថ បុ រិេស្ិ កាខបមទ វិ យ អតថ ំ
អគគ មហតាា និ ដ្ឋិមត ចី វរស្មឹ ភិ កខ ុមនាតិ ឯវំ សាេិ វមស្ន ករណវចនស្ស អមតាថ
មវទិ តមព្វា។ ករណវមស្ន ហិ ភិ កខ ុនា ឥទំ នាេ កេម ំ កាតព្ា ,ំ តំ នតថិ ,
សាេិ វមស្ន បន ភិ កខ ុមនា ចី វរស្មឹ និ ដ្ឋិមត កឋិ មន ច ឧព្ា មត ឯវំ ឥមេហិ
ចី វរនិ ដ្ឋឋនកឋិ នុ ព្វាមរហិ ឆិ នន បលិ មព្វមធា ឯករតត េបិ មច ភិ កខ ុ តិ ចី វមរន
វិ បបវមស្យាតិ ឯវំ អមតាថ យុ ជ្ជ តិ ។
តតថ តិ ចី វមរនាតិ តិ ចី វរាធិ ដ្ឋឋននមយន អធិ ដ្ឋិមតស្ុ ស្ង្ឃាដ្ិ អាទី ស្ុ
មយន មកនចិ ។ វិ បបវមស្យាតិ វិ យុមតាត វមស្យយ ។ គ្គមម្ម ឯកូ បចាមរា
នានូ បចាមរាតិ អាទិ នា36 នមយន បាលិ យំ

វុ តាតនំ គ្គេនិ គេននិ មវស្ន-

ឧមទាេស្ិ តអដ្ដ ម្មលបាសាទហេមិ យនាវាស្តថ មខតត ធចញ ករណអារាេវិ ោររុ កខ
េូ លអមជ្ាកាស្បបមភទានំ បនន រសានំ និ មកខ បដ្ឋឋនានំ យតថ កតថ ចិ និ កខិបិតាា
មតស្ំ គ្គម្មទី នំ ព្ហិ ហតថ បាសាតិ កក មេន អរុ ណំ ឧដ្ឋឋមបយាតិ អយមេតថ
ស្មង្ឃខមបា ។ វិ តាថមរា បន ស្េនត បាសាទិ កាយំ 37 វុ មតាត ។
អចញ ត្ត ភិ កខ ស្
ុ េម តិោតិ យំ ស្មង្ឃា គិ លានស្ស ភិ កខ ុមនា តិ ចី វមរន
អវិ បបវាស្ស្េម តឹ មទតិ , តំ ឋមបតាា អលទធ ស្េម តិ កស្ស ភិ កខ ុមនា ឯករតត េបិ

36
37
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២. ពណ៌នាឧទ្ទោស្ិតស្ិក្ខាបទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី២ គបបីជ្រជាបដូនច្នេះ៖
វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងពាកយថា ក្ខលនបើច្ីវរសនជ្រមច្ន

គួ រក្ខ ់ យកនសច្កតីដូច្កនញងសិក្ខាបៃមញ នៃ
តតិ យវ ិ្តតិ នោយអំណាច្ទ
ន

យ
ើ
ន េះ អនកសិកាមិ

គបបីជ្រជាបនសច្កតីទ ពាកយជា

ដាីវ ិ្តតិយ៉ាងន េះថា ច្ី វររបស់្ិកញសនជ្រមច្
ា

ើយ។ នជ្រពាេះថា នសច្កតីនោយអំ ណាច្តតិ យវ ិ្តតិថា ន្មេះថាច្ី វរន េះ

គឺ ្ិកញគបបី
ា
នធវើ មិ មា នៃ, ដតនសច្កតីនោយអំ ណាច្ ដាិវ ិ្តតិយ៉ាងន េះថា
ក្ខលច្ី វររបស់្ិកញសនជ្រមច្ន
ា
បលិនពាធោច្់ ន

ើយ ឬកឋិ នោេះន

ើយ ជ្របសិ នបើ្ិកញមា
ា

ើយ នោយក្ខលដដលច្ី វរសនជ្រមច្ឬកឋិ នោេះន

ើយន េះ

យ៉ា ងន េះ គបបីនៅជ្របាសចកទជ្រតច្ីវរ សូមបីអស់១រាជ្រតី នៃើបសម។
បណា
ត បៃទំងននាេះ បៃថា ចកទជ្រតច្ីវរ គឺ ចកច្ី វរទំងឡាយ មា
សងាដិ ជានដើ មណាមួ យ

ដដល្ិកញជ្រតូ
ា វអធិ ោា តាម ័ យទ ក្ខរអធិ ោា

ទជ្រតច្ី វរ។ បៃថា គបបីនៅជ្របាស នសច្កតីថា ្ិកញមិ
ា
ជ្របកប (នោយទជ្រតច្ី វរ)
ន

ើយនៅ។ នោយ ័ យជានដើមថា រសុកមា ឧបចរៈដតមួយ មា ឧបចរ

នផសងគ្នន នសច្កតីថា ្ិកញៃញ
ា កទជ្រតច្ី វរកនញងៃី ណាមួ យ បណា
ត ៃី ជាៃីៃញក១៥
យ៉ា ងនផសងនោយជ្របន្ៃ គឺ រសុក ផេេះ ឃ្លង
ំ បញ្ញ
ា ជ្របាោៃមា ជ្រជុងបួ
ជ្របាោៃដវង ជ្របាោៃជ្រតងិ ល នាវា ពួក
សួ ច្ារ លំនៅ មលប់ន
ន

ើយ្ ក លង

ឲ្យរេះន

ើ

ិ ងៃី វាល ដដលនពាលៃញ កន

តថបាស(២

តថ១ច្ំ អាមនោយ

ើយកនញងជ្រពេះបាលី

តថក្ខតប់) ញ
ញ ំងអរញណ្

ើងនៅខាងនជ្រៅៃីសជ្រមាប់ ៃញកទំង១៥ មា រសុកជានដើមននាេះ ន េះ

ជានសច្កតីសនងាបកនញងអធិក្ខរន េះ។
ៃញ កន

ម
ដរស ោ រសូវ
ួញរនៃេះ

ច្ំ ដណ្កនសច្កតីពិោតរ

ើយកនញងអដាកថាជ្រពេះវ ិ ័ យ ន្មេះសម តបាោៃិ ក្ខ។

ពី របៃថា

នយើងនពាល

នវៀរដលងដត្ិកញដដលបា
ា
អវ ិបបវាសសមមតិអំពីសងឃ

នសច្កតីថា សងឃដតងឲ្យ ូ វសមមតិ នដើ មបីនៅជ្របាសចកទជ្រតច្ី វរណា ដល់្ិកញា

ិបបវាសសមមតិនដើ មបីនៅជ្របាសចក
មា ជមៃឺ នវៀរៃញកដត្ិកញដដលសងឃឲ្យអវ
ា

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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វិ បបវាស្មតា វុ តតនមយមនវ និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យនតិ មវទិ តព្ា ំ។ មកវលំ ឥធ
ឥទំ

មេ,

ភមនត ,

តិ ចី វរំ

ឯករតតឹ

វិ បបវុ តថំ

អចញ ត្ត

ភិ កខ ស្
ុ េម តិ ោ

និ ស្សគគិ យនតិ អាទិ នា នមយន វចនមភមទា មោតិ ។ អយំ បន វិ មស្មសា ។
សាវតថិ យំ

ស្េព ហុមល ភិ កខ ូ អារព្ា ស្នត រុតតមរន ជ្នបទចារិ កំ

បកក េនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ អចញ ត្ត ភិ កខ ុស្េម តិ ោតិ អយមេតថ អនុ បបចញ តតិ។
សាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ អវិ បបវុ មតថ វិ បបវុ តថស្ចញិ មនា មចវ
មវេតិ កស្ស ច ទុ កក ដ្ំ ។ វិ បបវុ មតថ វិ បបវុ តថស្ចញិ មនាបិ អវិ បបវុ តថស្ចញិ មនាបិ
មវេតិ កស្ាបិ និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យមេវ។ តថា អបចេ ុទធដ្អវិ ស្សជ្ជិ តាទី ស្ុ ច
បចេ ុទធដ្វិ ស្សជ្ជិ តាទិ ស្ចញិ មនា ។ អមនាតអរុ មណ បចេ ុទធមដ្ បន បឋេកឋិ មន
វុ តតវិ ស្សជ្ជិ តាទិ មភមទ ច អនាបតតិ ។ តថា លទធ ស្េម ុតិកស្ស វិ បបវាមស្ ។
អាព្វមធ បន វូ បស្មនត បចាេគនត ព្ាំ, តមតថ វ វា ឋិ មតន បចេ ុទធរិ តព្ា ំ ។ អថាបិ ស្ស
បុ ន មសា វា អមញ្ញញ វា អាព្វមធា កុ បបតិ , លទធ កបបិយមេវ ។ អធិ ដ្ឋិតចី វរតា,
អនតថ តកឋិ នតា, អលទធ ស្េម តិ កតា, រតតិ វិ បបវាមសាតិ

ឥម្មមនតថ

ចតាតរិ

អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ បឋេកថិ មន វុ តតបបការាមនវ ។ មកវលចហិ តតថ
អនធិ ដ្ឋឋនំ អវិ កបបនចេ អកិ រិោ ។ ឥធ អបបចេ ុទធរណំ ។ អយំ វិ មស្មសាតិ ។
ឧទោោសិត្សក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
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ទជ្រតច្ី វរននាេះនច្ញ, ្ិកញដដលមិ
ា
បា សមមតិ នៅជ្របាសចកសូមបីដតមួ យ
រាជ្រតី គបបីជ្រជាប ិ សសគគិយបាច្ិ តតយតាម ័ យដដលនពាលន

ើយននាេះឯង។

នសច្កតីនផសងគ្ននទ ពាកយមា កនញងៃីន េះ នោយ ័ យជានដើមថា បពិ ជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ

ច្ី វរន េះខ្ំញនៅជ្របាសឃ្លតមួ យរាជ្រតី ន

ើយ

ជា ិ សសគគិយ

នជ្រពាេះឥតមា ្ិកញសមម
ា
តិនៃ ប៉ាញ នណាណេះ។ ន េះជានសច្កតីវ ិនសស។

សិក្ខាបៃន េះ ជ្រៃង់បញ្ា តក
ត ញងជ្រកុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធច្ំនពាេះ្ិកញនជ្រច្ើ
ា
រូប

នជ្រពាេះនរឿង (នសលៀកដណ្តប់ ) ដតសបង់ ិងច្ីពរ ន

ើយជ្រតាច្់ នៅក្ខ ់ជ បៃ

ចរ ិក។ ន េះជាអ ញបបញ្ាតិ ត កនញងសិក្ខាបៃន េះ គឺ នវៀរដលងដត្ិកញដដលបា
ា

អវ ិបបវាសសមមតិអំពីសងឃ។ ជាោធ្នរណ្បបញ្ាតិ ។
ត អនាណ្តតិកៈ។ ច្ី វរ
ដដលមិ នៅជ្របាស ្ិកញសំ
ា គ្នល់ថា នៅជ្របាសកតី មា នសច្កតីសងស័យកតី
ជ្រតូវអាបតតិៃញកេដ។ ច្ី វរដដល្ិ កញនៅជ្របាសន
ា

ើយ ដតសំគ្នល់ថា មិ នៅ

ជ្របាសវ ិញកតី មា នសច្កតីសងស័យកតី ជ្រតូវ ិ សសគគិយបាច្ិ តិ យ
ត ដូ ច្គ្នន។ មយ៉ា ង
នៃៀត ច្ី វរដដល្ិកញមិ
ា
បា ដក មិ បា លេះជានដើម ដតសំគ្នល់ថា បា

ដក បា លេះជានដើមក៏ ដូច្គ្នន។ ដតថា ច្ី វរដដល្ិកញបា
ា
ដកខាងកនញងអរញណ្
កតី ច្ីវរនផសងៗ មា ច្ី វរដដល្ិកញបា
ា
លេះជានដើម ដដលនពាលន

ើយកនញង

បឋមកឋិ សិក្ខាបៃកតី មិ ជាអាបតតិ។ ច្ី វរដដល្ិកញបា
ា
សមមតិអំពីសងឃ
ន

ើយនៅជ្របាស ក៏ ដូច្គ្នន។ ដតក្ខលអាពាធសៃប់ន

ក្ខ ់កដ ង
ល ៃញ កច្ី វរវ ិញ ឬក៏

រនៅកនញងៃី ននាេះឯងន

ើយ គបបីជ្រត

ប់ មក

ើយដកច្ញ េះ។ សូមបីនបើ

ថា អាពាធននាេះកតី អាពាធដទៃកតីរបស់្ិកញននាេះ
ា
កនជ្រមើកវ ិញនៃៀត, បា
កបបិយពិត (មិ ជ្រតូវសមមតិនៃៀតន

ើយ)។ សិក្ខាបៃន េះ មា អងគ៤ គឺច្ីវរ

ដដល្ិកញបា
ា
អធិ ោា ១ មិ បា ជ្រក្ខលកឋិ ១ មិ បា សមមតិអំពីសងឃ១
នៅជ្របាសចកនោយរាជ្រតី១។ សមញ ោា ជានដើ ម ដូ ច្នពាលន
កឋិ សិក្ខាបៃ។ នជ្រពាេះថា ក្ខរមិ អធិោា

ើយកនញងបឋម

ិងមិ វ ិកបបប៉ាញនណាណេះ ជាអកិរ ិយកនញង

បឋមកឋិ សិក្ខាបៃននាេះ, ក្ខរមិ ដក ជាអកិ រ ិយកនញងសិក្ខាបៃន េះ ។ ន េះជា
នសច្កតីដបលកគ្នន ដូ នច្នេះឯង។ ពណ៌នាឧមទោសត
ា បទ ទី២ រប់
ិ សិក្ខ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៣. អក្ខល្ចីវរសិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ

និ ដ្ឋិតចី វរស្មឹ

ភិ កខ នា
ុ តិ

សាេិ វមស្មនវ

ករណមតាថ

មវទិ តមព្វា។ អកាលចី វរនតិ អកាលចី វរំ នាេ ោាយំ អនតថ មត កឋិ មន
វស្ានស្ស បចេិ មម្ម ម្មមសា, អតថ មត កឋិ មន បចេ ម្មសាតិ 38 ចី វរកាមលា
វុ មតាត, តំ ឋមបតាា អចញ ទា ឧបបនន ំ ។ យចេ កាមលបិ ស្ង្ឃេស្ស វា ឥទំ
អកាលចី វរនតិ , បុ គគលស្ស វា ឥទំ តុ យហ ំ ទេមី តិអាទិ នា នមយន ទិ នន ំ, ឯតំ
អកាលចី វរំ នាេ ។ ឧបបមជ្ជ យាតិ ឯវរូ បំ ចី វរំ អតត មនា ភាគបដ្ិ លាភវមស្ន
ស្ង្ឃេមតា វា ស្ុ តត នតិ កាទិ គណមតា វា ញាតិ មតា វា េិ តតមតា វា បំ ស្ុកូ លំ វា
អតត មនា វា ធមនន39។ អថ វា បន អដ្ឋិ ម្ម ភិ កខ មវ ម្មតិ កា ចី វរស្ស ឧបាទាយ
ស្ី ម្មយ មទតិ , កតិ កាយ មទតិ , ភិ កាខបចញ តតិកាយ មទតិ , ស្ង្ឃេស្ស មទតិ ,
ឧភមតាស្ង្ឃេស្ស មទតិ , វស្សំវុដ្ឋស្ង្ឃេស្ស មទតិ , អាទិ ស្ស មទតិ , បុ គគលស្ស
មទតី តិ 40 ឥម្មស្ំ អដ្ឋ ននំ ម្មតិ កានំ អចញ តរមតា ឧបបមជ្ជ យយ ។ ឯតថ ច ស្ី ម្មយ
ទេមី តិ ឯវំ ស្ី េំ បរាេស្ិ តាា មទមនាត ស្ី ម្មយ មទតិ នាេ ។ ឯស្ នមោ
ស្ព្ា តថ។
ឯតថ ច ស្ី ម្មតិ ខណឌស្ី ម្ម ឧបចារស្ី ម្ម

38

វិ.មហាវិ.៣/២០៦

39

វិ.មហាវិ.៣/២៨

40

វិ.មហាវ.៨/១៧៩

ស្ម្មនស្ំ វាស្ស្ី ម្ម

រតង់អមចចក្ចីវរសិ កាខប្បទទី៨ ទនប្បតតវគគទី ៣ ខាងមុខ។

រតង់ចីវរក្ខនក្
ធដ ៈ

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
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៣. ពណ៌នាអក្ខលចីវរស្ិក្ខាបទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី៣ អនកសិកាគបបីជ្រជាបដូ នច្នេះ៖
ពី របៃថា ក្ខលនបើច្ីវរសនជ្រមច្ន

ជាតតិ យវ ិ្តតិ នោយអំណាច្ទ

ើយ អនកសិកាគបបីជ្រជាបនសច្កតី

ដាីវ ិ្តតិ។ បៃថា អក្ខលច្ីវរ នសច្កតីថា

ច្ី វរក្ខលន េះណា ដដលជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគ ជ្រតាស់ៃញកថា នបើ្ិកញមិ
ា បា

ជ្រក្ខលកឋិ នៃននាេះជ្រតូវកំណ្ត់ យកដខខាងច្ញងទ វសា រដូ វ១ដខ នបើ បា
ជ្រក្ខលកឋិ ជ្រតូវកំ ណ្ត់យក៥ដខ ដូ នច្នេះ, នវៀរ ូ វក្ខលច្ី វរននាេះនច្ញ ច្ី វរ
ដដលនកើ តន

ើងកនញង១១ដខ

សជ្រមាប់ ្ិកញបា
ា
ជ្រក្ខលជ្រគងកឋិ យ៉ា ងដទៃ

ន្មេះថា អក្ខលច្ី វរ។ ក៏ នបើនទេះបី កញងក្ខលច្ី
ន
វរក៏នោយ ច្ី វរណាដដល

នគថាវយថា ខ្ំញថាវយអក្ខលច្ី វរន េះដល់សងឃកតី ឲ្យដល់បញគគលនោយ ័ យ
ជានដើ មថា ខ្ំញឲ្យច្ី វរន េះដល់នោកកតី ច្ី វរននាេះ គង់ នៅថា អក្ខលច្ី វរ ដូច្
គ្នន។ ពាកយថា នកើតន

ង
ើ
គឺ ច្ីវរមា សភាពដូនចនេះ គបបីនកើតន

ើងអំ ពី

សងឃកតី អំ ពីគណ្ៈអនកនរៀ ជ្រពេះសូជ្រតជានដើ មកតី អំពីញតិ កី ត អំ ពីមិតក
ត ី ត អំពី
បំ សញកូលកតី នោយជ្រៃពយរបស់ខួល កតី នោយអំ ណាច្ទ ក្ខរបា ច្ំ នពាេះជា
ច្ំ ដណ្ករបស់ខួល ។ ក៏មយ៉ា ងនៃៀត ច្ី វរដដលនកើតន

ើងនោយបណា
ត មាតិក្ខ

៨ ន េះ មាតិ ក្ខណាមួ យ គឺ មានល្ិ កញទំ
ា ងឡាយ មាតិក្ខ (ន
ឲ្យនកើ តច្ី វរន

តញ) ដដលនាំ

ើង មា ៨យ៉ា ង គឺនគឲ្យច្ី វរកនញងសីមា១ នគឲ្យច្ី វរនោយ

នសច្កតីនបតជា្១ នគឲ្យច្ី វរនោយនសច្កតីបញ្ា តិទត ្ិ ក្ខា (ៃី បរ ិចាគទ របស់

ខលួ )១ នគឲ្យច្ីវរច្ំ នពាេះសងឃ១ នគឲ្យច្ីវរច្ំ នពាេះឧ្នតាសងឃ១ នគឲ្យច្ីវរ
ច្ំ នពាេះសងឃដដលនៅចំជ្រពេះវសា១ នគច្ំនពាេះវតថញ ឬកំណ្ត់ វតថញន
ឲ្យច្ី វរ១

នគឲ្យច្ី វរច្ំនពាេះបញ គគល១។

បញ គគលក្ខ ់ យកសីមាន

ើយនៃើ ប

ក៏ បណា
ត មាតិ ក្ខទំង៨យ៉ា ងននាេះ

ើយឲ្យយ៉ា ងន េះថា ខ្ំញឲ្យ (ដល់្ិកញ)ា កនញងសីមា

ន្មេះថា នគឲ្យច្ីវរកនញងសីមា។ កនញងមាតិ ក្ខទំងពួ ង ក៏ ័ យននាេះឯង។

ក៏ បណា
ត បៃទំងននាេះ បៃថា សីមា បា ដល់ សីមា ១៥ ជ្របន្ៃ គឺ

ខណ្ឌសីមា ឧបចរសីមា សមា សំវាសសីមា អវ ិបបវាសសីមា ោ្-

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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អវិ បបវាស្ស្ី ម្ម លាភស្ី ម្ម គ្គេស្ី ម្ម និ គេស្ី ម្ម នគរស្ី ម្ម អព្ា នតរស្ី ម្ម
ឧទកុ មកខ បស្ី ម្ម ជ្នបទស្ី ម្ម រដ្ឋ ស្ីម្ម រជ្ជ ស្ីម្ម ទី បស្ី ម្ម ចកក វាឡស្ី ម្មតិ
បណេរស្វិ ធា ។
តតថ

ឧបចារស្ី ម្ម

អបរិ កខិតតស្ស

នាេ

បរិ កខិតតស្ស

បរិ មកខ បារហដ្ឋឋមនន

ធុ វស្ននិ បាតដ្ឋឋនមតា

វា

បរិ ចេិនាន

បរិ យមនត

វិ ោរស្ស
។

បរិ មកខ មបន,

អបិ ច

ភិ កខ ូនំ

ឋិ តមភាជ្នសាលមតា

វា

និ ព្ទធ វស្នកអាវាស្មតា វា ថាេេជ្ឈិេស្ស បុ រិស្ស្ស ទាិ នន ំ មលឌ្ឌ ុបាតានំ
អមនាត ឧបចារស្ី ម្មតិ មវទិ តព្វា។ សា បន អាវាមស្ វឌ្ឍមនត វឌ្ឍតិ , ោយមនត
ោយតិ ។ មោជ្នស្តេបិ ឧបចារស្ី ម្មវ មោតិ ។ តតថ ទិ នន លាមភា ស្មព្ា ស្ំ
អមនាតស្ី េគតានំ បាបុ ណតិ ។ ភិ កខ ុនីនំ អារាេបបមវស្នមស្នាស្នាបុ ចេនានិ
បរិ វាស្ម្មនតាតមរាចនំ វស្សមចេ ទនិ ស្សយមស្នាស្នគ្គគោទិ វិ ធាននតិ ឥទេបិ
ស្ព្ា ំ ឥេិ ស្ាវ ស្ី ម្មយ វមស្ន មវទិ តព្ា ំ ។
លាភស្ី ម្មតិ យំ រាជ្រាជ្េោេតាតទមោ វិ ោរំ ការាមបតាា គ្គវុ តំ វា
អទធ មោជ្នំ វា មោជ្នំ វា ស្េនាត បរិ ចេិនេិ តាា អយំ អម្មហកំ វិ ោរស្ស
លាភស្ី ម្ម, យំ ឯតថ នត មរ ឧបបជ្ជ តិ, តំ ស្ព្ា ំ អម្មហកំ វិ ោរស្ស មទម្មតិ ឋមបនតិ ,
អយំ លាភស្ី ម្ម នាេ។ កាស្ិ មកាស្លាទី នំ បន រដ្ឋឋនំ អមនាត ព្ហូ ជ្នបទា
មោនតិ ។

តតថ

ឯមកមកា

កាស្ិ មកាស្លាទី នំ

ជ្នបទបរិ មចេ មទា

រដ្ឋ បរិ មចេ មទា

ជ្នបទស្ី ម្ម

រដ្ឋ ស្ីម្ម នាេ ។

នាេ

ឯកស្ស

។

រមញ្ញញ

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
សីមា គ្នមសីមា

ិ គមសីមា
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គរសីមា អពា តរសីមា ឧៃកញនកាបសីមា

ជ បៃសីមា រដាសីមា រជជសីមា ៃី បសីមា ច្កេវា

សីមា។

បណា
ត សីមាទំង១៥យ៉ា ងន េះ សីមាដដលនោកកំណ្ត់នោយរបង

របស់វ ិោរដដលមា របងកតី

កំ ណ្ត់នោយៃីគួរបា របងរបស់វ ិោរគ្នម

របងកតី ន្មេះថា ឧបចរសីមា។ មយ៉ា ងនៃៀត ៃី ខាងកនញងទ នលណ្ញឌ បាតពី រ
របស់បញរសមា កមាលំងយ៉ា ងកណា
ត ល អំពីៃីជាៃីជ្របជញំ ជា ិ ច្រា បស់្ិកញទំ
ា ង
ឡាយកតី អំពីោោឆា ់ ដដលឋិតនៅកនញងៃី បំផញតខាងច្ញងកតី អំ ពីអាវាសជា

ៃី នៅជា ិច្ក
ា ី ត (គបបី)ជ្រជាបថា ឧបចរសីមា។ ក៏ឯសីមាននាេះ រដមងរ ីកកនញង
ៃី ដដលគួ ររ ីក រដមងរួញតូ ច្ កនញងៃីដដលគួ ររួញ។ ឧបចរសីមា
១០០នយជ ៍ ក៏មា ។ ោ្ដដលនគឲ្យន

ើយកនញងោ្សីមាននាេះ រដមង

បា ដល់្ិកញទំ
ា ងឡាយទំងពួងដដលនៅខាងកនញងសីមា។
អស់ន េះគឺ ក្ខរជ្របាប់កិរ ិយច្ូ លក្ខ ់ អារាម
ពួ ក្ិ កញា ីមកដល់ងី ម

វ ិធីសូមបីទំង

ិ ងក្ខរជ្របាប់ នសនាស ៈរបស់

ិ ងអនកនធវើដំនណ្ើរនៅ ក្ខរជ្របាប់ បរ ិវាស ជ្របាប់ មា តត

របស់្ិកញា ី អក
ន ជ្របជ្រពឹ តប
ត រ ិវាស ិ ងមា តត
ិ សស័យ

ឹង
ន សូមបី

វ ិធី ក្ខ ់ យកនសនាស ៈជានដើម

វ ិធី ោច្់វសា

វ ិធី ក្ខ ់យក

អនកសិកាគបបីជ្រជាបនោយ

អំ ណាច្សីមាន េះឯង។
បៃថា ោ្សីមា នសច្កតីថា ឥសសរជ មា នសតច្

ិ ងមោមាតយ

ជានដើ ម ឲ្យនគនធវើវ ិោរណាព័ ធព័ៃធនោយជញំ វ ិញ១គ្នវញតកតី ក លេះនយជ ៍កី ត
១នយជ ៍កី ត ន

ើយតាំងៃញកថា ោ្សីមាន េះរបស់វ ិោរទ នយើងទំង-

ឡាយ វតថញណា មា សួយអាករ
នយើងន េះ

វតថញននាេះទំងអស់

ិងរសូវជានដើម ដតងនកើ តខាងកនញងវ ិោរ

នយើងឲ្យដល់វ ិោររបស់នយើង

ន្មេះថា ោ្សីមា។ ជ បៃទំងឡាយនជ្រច្ើ
ទំងឡាយ មា ដដ ក្ខសី

វ ិោរន េះ

មា ខាងកនញងរដា (ដដ )

ិ ងដដ នក្ខសលជានដើ ម បណា
ត ជ បៃដ៏

នជ្រច្ើ ននាេះ ក្ខរកំ ណ្ត់ជ បៃមួ យៗ ន្មេះថា ជ បៃសីមា។ ក្ខរកំ ណ្ត់
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អាណបវតតិ ដ្ឋឋនំ រជ្ជ ស្ីម្ម នាេ ។

ស្េុ ទេមនត ន បរិ ចេិមនាន េោទី មបា វា

អនត រទី មបា វា ទី បស្ី ម្ម នាេ ។ ឯកចកក វាឡបព្ា តបរិ មកខ បព្ា នតរំ ចកក វាឡស្ី ម្ម
នាេ ។ មស្សា និ ទានកថាយំ វុ តតនោ ឯវ ។
តតថ ខណឌស្ី ម្មយ មទម្មតិ ទិ នន ំ ខណឌស្ី េដ្ឋឋនំមយវ បាបុ ណតិ ។
តមតា ព្ហិ ស្ីម្មយ ស្ី េនត រិកដ្ឋឋនេបិ ន បាបុ ណតិ ។ ឧបចារស្ី ម្មយ
មទម្មតិ

ទិ នន ំ បន អមនាតបរិ មចេ មទ ខណឌស្ី ម្មស្ី េនត រិកាស្ុ

ឋិ តានេបិ

បាបុ ណតិ ។ ស្ម្មនស្ំ វាស្ស្ី ម្មយ ទិ នន ំ ខណឌស្ី ម្មស្ី េនត រិកដ្ឋឋនំ ន
បាបុ ណតិ ។ អវិ បបវាស្ស្ី ម្មលាភស្ី ម្មស្ុ ទិ នន ំ តាស្ំ អមនាតគធានំមយវ
បាបុ ណតិ ។ គ្គេស្ី ម្មទី ស្ុ ទិ នន ំ តាស្ំ ស្ី ម្មនំ អព្ា នតមរ ព្ទធ ស្ី េដ្ឋឋនេបិ
បាបុ ណតិ ។ អព្ា នតរស្ី ម្មឧទកុ មកខ បស្ី ម្មស្ុ ទិ នន ំ តតថ អមនាតគធានំមយវ
បាបុ ណតិ ។ ជ្នបទស្ី ម្មទី ស្ុ ទិ នន េបិ តាស្ំ អព្ា នតមរ ព្ទធ ស្ី េដ្ឋឋនេបិ
បាបុ ណតិ ។ តសាម យំ ជ្េព ុទីមប ឋតាា តេព បណេិទី មប ស្ង្ឃេស្ស មទម្មតិ
ទី យតិ , តំ តេព បណេិទី បមតា ឯមកាបិ គនាតា ស្មព្ា ស្ំ ស្ង្ឃគណហិតុ ំ លភតិ ។
ស្មចបិ តមតថ វ ឯមកា ស្ភាមគ្គ ភិ កខ ុ ស្ភាគ្គនំ ភាគំ គណ
ហ តិ , ន វាមរតមព្វា។

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
ដដ ទំងឡាយ មា ក្ខសី
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ិ ងនក្ខសលជានដើម ន្មេះថា រដាសមា
ី ។

ជ្របនៃសជាៃី ជ្របជ្រពឹតតនៅទ អាជា្របស់ជ្រពេះរាជាមួ យអងគៗ ន្មេះថា រជជសីមា។ នក្ខេះធំៗដដលកំណ្ត់នោយសមញ ជ្រៃកតី នក្ខេះកនញងច្ននាលេះ(នក្ខេះតូច្ៗ)
កតី ន្មេះថា ៃីបសីមា។ ជ្របនៃសជាច្ននាលេះទ ក្ខរព័ ព
ធ ័ ៃនធ ោយ្នំច្កេវា
មួ យៗ ន្មេះថា ច្កេវា
មា

័ យដូ ច្នពាលន

សីមា។ សីមាដ៏ នសស មា ខណ្ឌសីមាជានដើ ម

ើយកនញង ិ ទ កថាននាេះឯង។

បណា
ត សីមាទំងឡាយននាេះ
ខណ្ឌសីមា នោយកមមណាមួ យ ន

ពួ កជ បា ន

ើញសងឃជ្របជញំ គ្ននកនញង

ើយជ្របនគ ថា នយើងទំងឡាយជ្របនគ

ដល់សងឃកនញងខណ្ឌសីមា រដមងបា ច្ំ នពាេះដល់្ិកញដដល
ា
ខណ្ឌសីមាដតមយ៉ា ង។ រដមងមិ បា ច្ំ នពាេះ្ិ កញសូ
ា មបី
ខាងនជ្រៅពីខណ្ឌសីមាននាេះន

រនៅខាងកនញង

រនៅកនញងសីម តរ ិក

ើយ។ ដតនបើ ទយកជ្របនគ ថា ពួ កនយើងជ្របនគ

ដល់សងឃកនញងឧបចរសីមា រដមងបា សូមបីដល់ពួក្ិកញា
សីមា

រនៅកនញងខណ្ឌ-

ិងសីម តរ ិកខាងកនញងៃីកំណ្ត់ ដដរ។ វតថញដដលនគជ្របនគ កនញងសមា -

សំវាសសីមា

រដមងមិ បា ដល់្ិកញដដល
ា

សីម តរ ិក។ នគជ្របនគ កនញងអវ ិបបវាសសីមា

ពួ ក្ិ កញអន
ា កនៅខាងកនញងសីមាទំងននាេះឯង។
សីមាជានដើ ម

រនៅកនញងខណ្ឌសីមា

ិង

ិងោ្សីមា រដមងបា ដល់
វតថញដដលនគជ្របនគ កនញងគ្នម

រដមងបា សូមបីដល់ពួក្ិកញអន
ា ក

រនៅខាងកនញងពៃធសីមា

កនញងច្ននាលេះទ សីមាទំងឡាយននាេះ។ វតថញដដលនគជ្របនគ កនញងសតតពា តរសីមា
ិ ងឧៃកញ នកាបសីមា រដមងបា ដល់ពួក្ិកញអន
ា កនៅខាងកនញងសីមាទំងននាេះ

ប៉ាញ នណាណេះ។

វតថញដដលនគជ្របនគ កនញងជ បៃសីមាជានដើម

ដល់ពួក្ិកញអន
ា ក
នជ្រពាេះន

តញននាេះ

រនៅកនញងពៃធសីមា

រដមងបា សូមបី

កនញងច្ននាលេះសីមាទំងឡាយននាេះ។

ពួកជ ៃញ កវតថញណាមួ យកនញងជមពូៃវីប

ន

ើយជ្របនគ ថា

នយើងទំងឡាយ ជ្របនគ ដល់សងឃកនញងតមពបណ្ណិ ៃវីប ្ិ កញសូ
ា មបីដតមួ យរូប

ក៏ នោយ ដដលនៅអំ ពីតមពបណ្ណិ ៃវីប រដមងបា នដើមបីៃៃួ លវតថញននាេះជំ ួ ស

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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មោ បន វិ ោរំ បវិ ស្ិតាា អស្ុ កស្ី ម្មោតិ អវតាាវ មកវលំ ស្ី ម្មយ ទេមី តិ
វទតិ ។ មសា បុ ចេិតមព្វា ស្ី ម្ម នាេ ព្ហុ វិ ធា, កតរំ ស្នាធយ វទស្ី តិ ។ ស្មច
វទតិ

អហមេតំ

មភទំ

ន

ជានាេិ ,

ស្ី េដ្ឋ កស្មង្ឃា

គណហតូ តិ

។

ឧបចារស្ី េមដ្ឋ ហិ ស្ហ ភាមជ្តព្ា ំ ។

កតិ កាោតិ ឯតថ កតិ កា នាេ ស្ម្មនលាភកតិ កា ។ សា បន ឯវំ
កាតព្វា, ឯកស្មឹ វិ ោមរ ស្ននិ បតិ មតហិ ភិ កខ ូហិ យំ វិ ោរំ ស្ង្ឃគណហិតុ កាម្ម
ស្ម្មនលាភំ កាតុ ំ ឥចេ នតិ ។ តស្ស នាេំ គមហតាា អស្ុ មកា នាេ វិ ោមរា
មបារាណមកា អបបលាមភាតិ យំ កិ ចេិ ការណំ វតាា តំ វិ ោរំ ឥេិ នា វិ ោមរន
ស្ទធឹ ឯកលាភំ កាតុ ំ ស្ង្ឃេស្ស រុ ចេតី តិ តិ កខ តតំ ុ សាមវតព្ា ំ ។ ឯតាតវតា តស្មឹ
វិ ោមរ និ ស្ិមនានបិ ឥធ និ ស្ិមនាន វ មោតិ ។ តស្មឹ វិ ោមរបិ ឯវមេវ កាតព្ា ំ។
ឯតាតវតា ឥធ និ ស្ិមនានបិ តស្មឹ និ ស្ិមនាន វ មោតិ ។ ឯកស្មឹ វិ ោមរ លាមភ
ភាជ្ិ យម្មមន ឥតរស្មឹ ឋិ តស្ស ភាគំ គមហតុ ំ វដ្ដ តិ ។
ភិ កាខបចញ តតិោតិ

ឯតថ

ភិ កាខបចញ តតិ

នាេ

ទាយកស្ស

បរិ ចាេគបបចញ តតិដ្ឋឋនំ ។ តសាម យតថ េយហ ំ ធុ វការា ករី យនតិ , តតថ ទេមី តិ វា តតថ
មទថាតិ វា វុ មតត យតថ តស្ស បាកវដ្ដ ំ វា វតត តិ ។ យមតា វា ភិ កខ ូ និ ចេំ មភាមជ្តិ ,
យតថ វា មតន កិ ចេិ មស្នាស្នំ កតំ , ស្ព្ា តថ ទិ នន មេវ មោតិ ។ ស្មច បន
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ពួ ក្ិ កញទំ
ា ងពួ ង។ សូមបីជ្របសិ នបើកញងៃី
ន
ននាេះមា ្ិ កញជាសភាគគ្ន
ា
ន មួ យរូប

ដតងក្ខ ់ យកច្ំដណ្ករបស់ពួក្ិ កញជាសភាគគ្ន
ា
ន បញគគលណាមួ យ មិ គួរ
ោម។ ដតនបើបញគគលណាច្ូ លនៅក្ខ ់វ ិោរ មិ បា នពាលថា ខ្ំញជ្របនគ

កនញងសីមាន្មេះឯនណាេះនៃ នពាលជ្រតឹ មដតប៉ាញ នណ្ណ េះថា ខ្ំញជ្របនគ កនញងសីមា
ពួ ក្ិ កញជ្រតូ
ា វសួរបញ គគលននាេះថា ដ អនក! ធមមតាសីមាមា នជ្រច្ើ

នតើអនកនពាល

សំនៅយកសីមាមួ យណាដដរ? នបើនគនពាលន ើ យ
ល ថា ខ្ំញមិ ដឹងច្ំ ដណ្កននាេះ
ថា សីមាន្មេះន េះៗនៃ សងឃដដលសថិតនៅខាងកនញងសីមា សូមៃៃួ លច្ញ េះ
សងឃគបបីដច្កវតថញននាេះជាមួយពួ ក្ិ កញអន
ា កសថិតនៅកនញងឧបចរសីមា។

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងពាកយថា នគឲ្យច្ីវរនោយនសច្កតីនបតជា្ ន េះ គបបីជ្រជាប

ដូ នច្នេះ៖ នសច្កតីនបតជា្មា ោ្នសមើគ្នន ន្មេះថា កតិ ក្ខ ។ ្ិកញគបបី
ា
នធវើ

កតិ ក្ខមា ោ្នសមើគ្ននននាេះយ៉ា ងន េះ (គឺ ) ពួក្ិ កញជ្របជញ
ា
ំ គ្ននកនញងវ ិោរមួ យ
ជ្របាថាននដើមបីសនគងាគេះវ ិោរណា
ន្មេះវ ិោរននាេះន

ើយនពាលន

ចស់ មា ោ្តិ ច្ ន

ច្ង់ នធវើឲ្យមា ោ្នសមើគ្នន

គបបីបញ្ញ
ជ ក់

តញ ណាមួ យថា វ ិោរន្មេះន េះជាវ ិោរ

ើយសូធយអស់វារៈ៣ដងថា ក្ខរនធវើវ ិោរននាេះ ឲ្យ

មា ោ្នសមើគ្នន ជាមួ យ ឹ ងវ ិោរន េះ គ្នប់ច្ិតតដល់សងឃ, នោយកតិ ក្ខ
មា ជ្របមាណ្ប៉ាញនណ្ណ េះ ្ិ កញសូ
ា មបីអងគញយកនញងវ ិោរននាេះ ក៏ន្មេះថា ជាអនក
អងគញយនៅកនញងវ ិោរន េះដដរ។ សូមបី្ិកញនៅកន
ា
ញងវ ិោរននាេះ ក៏ គបបីនធវើយ៉ាង

ន េះដូ ច្គ្នន។ នោយកតិ ក្ខមា ជ្របមាណ្ប៉ាញនណ្ណ េះ ្ិកញសូ
ា មបីអងគញយកនញងវ ិោរ

ន េះ ក៏ន្មេះថា អងគញយកនញងវ ិោរននាេះដដរ។ ក្ខលសងឃដច្កោ្កនញង
វ ិោរមួ យ ្ិកញា

រកនញងវ ិោរនជ្រៅន េះ គួ រៃៃួ លច្ំ ដណ្កដដរ។

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងពាកយថា នគឲ្យច្ីវរនោយនសច្កតីបញ្ាតិទត ្ិក្ខា ន េះ គបបី

ជ្រជាបដូនច្នេះ៖ កដ ង
ល ជាៃីបញ្ា តិ ទត ក្ខរបរ ិចាគទ របស់ទយក ន្មេះថា
នសច្កតីបញ្ាតិ ទត ្ិ ក្ខា។ នជ្រពាេះន

តញ ននាេះ ក្ខលទយកនពាលថា ក្ខរនធវើដ៏

នៃៀងទត់របស់ខំញ្ ដតងនធវើកញងវ
ន ិោរណា ខ្ំញឲ្យកនញងវ ិោរននាេះ ឬថា នយើង
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ឯកស្មឹ ធុ វការដ្ឋឋមន មថាកតរា ភិ កខ ូ មោនតិ ។ ឯកមេវ វា វតថ ំ មោតិ ។ ម្មតិ កំ
អាមរាមបតាា យថា មសា វទតិ , តថា គមហតព្ា ំ ។
ស្ង្ឃេស្ស មទតី តិ ឯតថ វិោរំ បវិ ស្ិតាា ស្ង្ឃេស្ស ទេមី តិ ទិ នន ំ ។
ឧបចារស្ី ម្មគតានចេ តមតា ព្ហិ ទាធបិ មតហិ ស្ទធឹ ឯកាព្ទាធនចេ បាបុ ណតិ ។
តសាម មតស្ំ គ្គហមក ស្តិ អស្េបតាតនេបិ ភាមគ្គ ទាតមព្វា។ យំ បន ព្ហិ
ឧបចារស្ី ម្មយ ភិ កខ ូ ទិ សាា ស្ង្ឃេស្ាតិ ទី យតិ , តំ ឯកាព្ទធ បរិ សាយ
បាបុ ណតិ ។ មយ បន ទាាទស្ហិ ហមតថ ហិ បរិ ស្ំ អស្េបតាត, មតស្ំ ន
បាបុ ណតិ ។
ឧភមតាស្ង្ឃេស្ាតិ ឯតថ បន យំ ឧភមតាស្ង្ឃេស្ស ទិ នន ំ, តមតា ឧបឌ្ឍំ
ភិ កខ ូនំ, ឧបឌ្ឍំ ភិ កខ ុនីនំ ទាតព្ា ំ ។ ស្មចបិ ឯមកា ភិ កខ ុ មោតិ , ឯកា វា ភិ កខ ុនី,
អនត េមសា អនុ បស្េបនន ស្ាបិ ឧបឌ្ឍមេវ ទាតព្ា ំ ។ ឧភមតាស្ង្ឃេស្ស ច
តុ យហ ញ្ញេតិ វុ មតត បន ស្មច ទស្ ភិ កខ ូ ច ទស្ ភិ កខ ុនិមោ ច មោនតិ ។
ឯកវី ស្តិ បដ្ិ វីមស្ កតាា ឯមកា បុ គគលស្ស ទាតមព្វា ។ ទស្ ភិ កខ ុស្ង្ឃេស្ស,
ទស្ ភិ កខ ុនិស្ង្ឃេស្ស ច។ មយន បុ គគលិមកា លមទាធ, មសា ស្ង្ឃេមតាបិ អតត មនា

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១

240

ទំងឡាយឲ្យកនញងវ ិោរននាេះ ឬថា ក្ខរឲ្យបាយទ បៃថា ក្ខរនធវើដ៏នៃៀង
ទត់របស់ខំញ្ ដតងនធវើកញងវ
ន ិោរណាននាេះ ដតងជ្របជ្រពឹតតនៅកនញងវ ិោរណា ឬ

ថា ពួ កនយើង ិ ម ព
ត ួ ក្ិ កញអំ
ា ពីវ ិោរណាឲ្យឆា ់ ជា ិច្ា ឬនសនាស ៈណា
ើយកនញងវ ិោរណា វតថញ

មួ យ ដដលទយកននាេះនធវើន

ឹង
ន ឯង ជាវតថញដដលនគ

ជ្របនគ កនញងវ ិោរទំងពួ ងននាេះ។ ក៏ នបើ ថា កនញងៃី ជាៃីនធវើដ៏នៃៀងមួ យកដ ង
ល
មា ពួក្ិកញតិ
ា ច្ជាង ឬមា សំពត់ ដតមួ យផ្តេំងប៉ាញនណាណេះ។ គបបីនលើកន
ក្ខ ់ មាតិ ក្ខ ន

ើង

ើយក្ខ ់ យកនោយជ្របក្ខរដដលទយកននាេះបងាគប់។

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងពាកយថា

នគឲ្យច្ីវរដល់សងឃ

ច្ី វរដដលទយកច្ូ លនៅក្ខ ់ វ ិោរ ន

ន េះ

គបបីជ្រជាបដូនច្នេះ៖

ើយជ្របនគ ថា ខ្ំញជ្របនគ ដល់សងឃ

រដមងរដមងបា ដល់ពួក្ិកញអន
ា កនៅកនញងឧបចរសីមាផង បា ដល់ពួក្ិកញា

ដដលជាប់ ជាមួ យគ្នន (នោយអំ ណាច្បរ ិស័ៃច្នជ្រមើ ) មួ យអន ើនល ោយពួ ក
្ិ កញដដលសថ
ា
ិតនៅ សូមបីខាងនជ្រៅឧបចរសីមាននាេះផង។ នជ្រពាេះន
ក្ខលអន វា
ត សិក

ជាអនកៃៃួ លជំ ួ សរបស់្ិកញទំ
ា ងឡាយ

តញននាេះ

អនកនៅកនញង

ឧបចរសីមា ឬពួក្ិកញាដដលជាប់ គ្ននដតមួ យនោយអំណាច្បរ ិស័ៃ មួ យ
អន ើ នល ោយពួក្ិ កញទំ
ា ងននាេះអនកសថិតនៅខាងនជ្រៅឧបចរសីមាននាេះ មា
សងឃគបបីឲ្យច្ំ ដណ្កដល់ពួក្ិ កញសូ
ា មបីមកមិ ទ ់ដល់ន
ទយកន

ើញពួក្ិកញកន
ា ញងឧបចរសីមាខាងនជ្រៅ ន

ើយ។

ដតនបើ

ើយជ្របនគ ច្ី វរណាថា

ខ្ំញជ្របនគ ដល់សងឃ ច្ី វរននាេះ រដមងបា ដល់ពួក្ិកញនៅកន
ា
ញងបរ ិស័ៃដដល

ជាប់ ជាមួ យគ្នន។ ដតថា ្ិ កញទំ
ា ងឡាយណា ដដលមិ មកដល់បរ ិស័ៃ
នោយជ្របមាណ្១២

តថ រដមងមិ បា ដល់ពួក្ិ កញទំ
ា ងននាេះនៃ។

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងពាកយថា

នគឲ្យច្ីវរដល់ឧ្នតាសងឃ

ន េះ

គបបីជ្រជាប

ដូ នច្នេះ៖ ក៏ឯច្ីវរណា ដដលនគជ្របនគ ដល់សងឃទំងពីរពួក ច្ី វរននាេះ គបបី
ឲ្យដល់ពួក្ិកញពាក់
ា
កណា
ត ល

ដល់ពួក្ិកញា ី ពាក់កណា
ត ល។

ជ្របសិ នបើ

មា ្ិ កញមួ
ា យរូប ឬ្ិកញា ី មួយរូប គបបីឲ្យដតពាក់ កណា
ត លប៉ាញ នណាណេះ នោយ
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វស្សមគគ ន គមហតុ ំ លភតិ ។ កសាម? ឧភមតាស្ង្ឃេគគ ហមណន គហិ តតាត។
ឧភមតាស្ង្ឃេស្ស ច មចតិ យស្ស ចាតិ វុ មតត បិ ឯមស្វ នមោ ។ ឥធ បន
មចតិ យស្ស ស្ង្ឃេមតា បាបុ ណមកាដ្ឋឋមសា នាេ នតថិ ។ ឯកបុ គគលស្ស
បតត មកាដ្ឋឋស្ស្មម្ម ឯមកា មកាដ្ឋឋមសា មោតិ

។ ភិ កខ ុស្ង្ឃេស្ស ច

ភិ កខ ុនីនញ្ញេតិ វុ មតត បន ន េមជ្ឈ ភិ នេិ តាា ទាតព្ា ំ ។ ភិ កខ ូ ច ភិ កខ ុនិមោ ច
គមណតាា ទាតព្ា ំ។ ភិ កខ ុស្ង្ឃេស្ស ច ភិ កខ ុនីនចេ តុ យហ ញ្ញេតិ វុ មតត បុ គគមលា វិ ស្ុំ
ន

លភតិ

។

បាបុ ណមកាដ្ឋឋស្មតា

ឯកមេវ

លភតិ

។

កសាម?

ភិ កខ ុស្ង្ឃេគគ ហមណន គហិ តតាត។ ឧភមតាស្ង្ឃេស្ស ច មចតិ យស្ស ចាតិ វុ មតត
បន មចតិ យស្ស ឯមកា បុ គគលបដ្ិ វីមសា លព្ា តិ ។ ភិ កខ ូនចេ ភិ កខ ុនីនញ្ញេតិ
វុ មតត បិ ន េមជ្ឈ ភិ នេិ តាា ទាតព្ា ំ។ បុ គគលគណនាយ ឯវ វិ ភជ្ិ តព្ា ំ។ មតហិ ស្ទធឹ
បុ គគលមចតិ យបរាេស្នំ អននត រនយស្ទិ ស្មេវ។ យថា ច ភិ កខ ុស្ង្ឃេំ អាទឹ
កតាា នមោ នី មតា, ឯវំ ភិ កខ ុនីស្ង្ឃេំ អាទឹ កតាាបិ នមោ មនតមព្វា ។
ភិ កខ ុស្ង្ឃេស្ស ច តុ យហ ញ្ញេតិ វុ មតត បិ បុ គគលស្ស វិ ស្ុំ ន លព្ា តិ។ មចតិ យស្ស
បន លព្ា តិ។ ភិ កខ ូនចេ តុ យហ ញ្ញេតិ វុ មតត បិ វិ ស្ុំ ន លព្ា តិ។ មចតិ យស្ស បន លព្ា តិមយវ។
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នោច្នៅ សូមបីដល់អ ញបសមប ។
ន ក៏ ក្ខលទយកនពាលថា ខ្ំញឲ្យដល់

ឧ្នតាសងឃផង ដល់នោកមាាស់ផង នបើ ្ិកញមា
ា
១០អងគ ្ិកញា ី មា ១០
អងគ គបបីដច្កជា២១ច្ំដណ្ក ន

ើយឲ្យដល់បញគគល១ច្ំដណ្ក ដល់ពួក្ិ កញា

១០ច្ំ ដណ្ក ដល់ពួក្ិ កញា ី១០ច្ំ ដណ្ក។ ច្ីវរជាច្ំ ដណ្កបញ គគល ដដល្ិ កញា
អងគណាបា ន

ើយ ្ិកញននាេះ
ា
រដមងបា នដើមបីក្ខ ់យកតាមលំោប់ វសា

របស់ខួល សូមបីអំពីសងឃនៃៀត។ នជ្រពាេះន
ក្ខ ់ យកន

តញ អី វ? នជ្រពាេះ្ិ កញអងគ
ា ននាេះ ក៏ នោក

ើយនោយសពេ គឺ ឧ្នតាសងឃដដរ។ សូមបីក្ខលនគនពាលថា

ខ្ំញឲ្យដល់ឧ្នតាសងឃផង

ដល់នច្តិ យផង

ក៏ ័យន េះឯង។

ច្ំ ដណ្កដដលបា ដច្កដល់នច្តិ យអំពីសងឃកនញងពាកយថា

ក៏ ធមមតា

ខ្ំញជ្របនគ ដល់

ឧ្នតាសងឃផង ដល់នច្តិ យផង ន េះ មិ មា ។ ច្ំ ដណ្កមួ យនសមើ ឹង

ច្ំ ដណ្កបាជ្រតរបស់បញគគលមានក់ នៃើ បមា ។ ដតក្ខលទយកនពាលថា ខ្ំញ
ជ្របនគ ដល់្ិកញសងឃផង
ា
ដល់្ិកញា ី សងឃផង មិ គបបីក្ខត់ជ្រតង់កណា
ត ល
ន

ើយឲ្យនៃ គបបីរាប់្ិកញា ិង្ិកញា ីន

ើយឲ្យច្ញ េះ។ ក្ខលទយកនពាលថា ខ្ំញ

ជ្របនគ ដល់្ិកញសងឃផង
ា
ដល់្ិកញា ី ទំងឡាយផង ដល់នោកមាាស់ផង
បញ គគលរដមងមិ បា ច្ំ ដណ្កនផសងនៃៀតន
ប៉ាញ នណាណេះ

អំពីៃីដដលដល់ន

នោកក្ខ ់ យកន

ើយ។

ើយ។ រដមងបា ដតមួ យច្ំដណ្ក

នជ្រពាេះន

តញអី វ?

នជ្រពាេះ្ិកញអងគ
ា
ននាេះ

ើយនោយសពេ គឺ្ិកញសងឃ។
ា
ក៏ក្ខលទយកនពាលថា

ខ្ំញជ្របនគ ដល់ឧ្នតាសងឃផង ដល់នច្តិ យផង ច្ំ ដណ្កបញគគលមានក់ រដមង

បា ដល់នច្តិ យ។ សូមបីក្ខលទយកនពាលថា ខ្ំញជ្របនគ ដល់្ិកញទំ
ា ងឡាយផង ដល់្ិកញា ី ទំងឡាយផង ក៏កញំគបបីក្ខត់ ជ្រតង់ កណា
ត លន
ដដរ គបបីដច្កគ្នននោយរាប់ បញគគលវ ិញ។ ក្ខរក្ខ ់ យកបញគគល
ជាមួ យ ឹង្ិកញ្ិ
ា កញា ីទំងឡាយ ជ្របាកដន
ន

ិ ងនច្តិ យ

ើយនោយ ័ យមិ មា ច្ននាលេះ

ពិ ត។ អនកសិកាគបបីនធវើ្ិកញា ីសងឃឲ្យជានដើ ម ន
ដដលនយើងនធវើ្ិកញសងឃឲ្យជានដើ
ា
ម

ើយឲ្យ

ើយនាំ ័ យមកតាមជ្របក្ខរ

ើយនាំមកផងច្ញ េះ។

សូមបីក្ខល
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វស្សំ វុដ្ឋស្ង្ឃេស្ាតិ ឯតថ ស្មច វិ ោរំ បវិ ស្ិតាា វស្សំ វុ ដ្ឋស្ង្ឃេស្ស
ទេមី តិ វទតិ ។ មយ តតថ វស្សមចេ ទំ អកតាា បុ រិេវស្សំ វុ ដ្ឋឋ, មតស្ំ ព្ហិ
ស្ី េដ្ឋឋនេបិ បាបុ ណតិ , ន អមចញ ស្ំ។ ស្មច បន ព្ហិ ឧបចារស្ី ម្មយំ ឋិ មតា
វស្សំ វុ ដ្ឋស្ង្ឃេស្ាតិ វទតិ ។ យតថ កតថ ចិ វុ ដ្ឋវស្ានំ ស្មព្ា ស្ំ ស្េបតាតនំ
បាបុ ណតិ ។ អថ អស្ុ កវិ ោមរ វស្សំ វុ ដ្ឋស្ាតិ វទតិ , តតថ វស្សំ វុ ដ្ឋឋនំមយវ
ោវ កឋិ នស្សុព្វារា បាបុ ណតិ ។ គិ ម្មហនំ បឋេទិ វស្មតា បដ្ឋឋយ ឯវំ វទតិ ។
តត្ត ស្េម ុខីភូតានំ ស្មព្ា ស្ំ បាបុ ណតិ , ន អមចញ ស្ំ ។

អាទិ ស្ស មទតី តិ អាទិ ស្ិ តាា បរិ ចេិនេិ តាា មទតិ ។ កថំ ? ភិ កខ ូ អជ្ជ តនាយ
វា សាាតនាយ វា ោគុ ោ និ េមនត តាា មត ឃមរ ោគុ ំ បាមយតាា ឥម្មនិ ចី វរានិ
មយហិ េយហ ំ ោគុ បី តា, មតស្ំ ទេមី តិ វទតិ ។ មយហិ និ េនតិ មតហិ ោគុ បី តា,
មតស្ំ មយវ បាបុ ណតិ ។ ភតត ខជ្ជ កាទី ហិ និ េនតិ មតស្ុ បិ ឯមស្វ នមោ ។

បុ គគលស្ស មទតី តិ ឥទំ ចី វរំ ឥតថ នានេស្ស ទេមី តិ ឯវំ បរេម ុោ វា,
បាទេូ មល ឋមបតាា ឥទំ តុ ម្មហកនតិ ឯវំ ស្េម ុោ វា មទតី តិ ។ អយមេតថ
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ទយកនពាលថា ខ្ំញជ្របនគ ដល់្ិកញសងឃផង
ា
ដល់នោកមាាស់ផង បញ គគល
រដមងមិ បា ច្ំ ដណ្កនផសងនៃៀត។

ដតនច្តិ យរដមងបា ។

សូមបីក្ខល

ទយកនពាលថា ខ្ំញជ្របនគ ដល់ពួក្ិ កញផង
ា
ដល់នោកមាាស់ផង (បញគគល)
រដមងមិ បា ច្ំដណ្កនផសងនៃៀត។ ដតថា នច្តិ យរដមងបា នៃៀតពិត។

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងពាកយថា នគឲ្យច្ីវរដល់សងឃដដលនៅចំវសា ន េះ គបបី

ជ្រជាបដូនច្នេះ៖ នបើ ទយកច្ូលនៅក្ខ ់ វ ិោរន

ើយនពាលថា ខ្ំញជ្របនគ ដល់

សងឃដដលនៅចំវសា ្ិកញទំ
ា ងឡាយណា កនញងវ ិោរននាេះ មិ នធវើឲ្យោច្់
វសា ន

ើយនៅចំបញរ ិមិកវសា រដមងបា ដល់ពួក្ិ កញទំ
ា ងននាេះ សូមបី

សថិតនៅខាងនជ្រៅសីមាក៏នោយ,

រដមងមិ បា ដល់ពួក្ិ កញដទៃន
ា

ើយ។

ក៏ នបើទយកឋិ តនៅខាងនជ្រៅឧបចរសីមា នពាលថា ខ្ំញជ្របនគ ដល់សងឃ
ដដលនៅចំវសា រដមងបា ដល់ពួក្ិកញាដដលមកដល់ជ្រពមន

ើយទំងពួង

ដដលបា នៅចំវសា កនញងវ ិោរណាមួ យ។ ថានបើទយកនពាលថា ខ្ំញ
ជ្របនគ ដល់សងឃដដលនៅចំវសា កនញងវ ិោរឯនណាេះ ពួក្ិ កញអន
ា កនៅចំ
វសាកនញងវ ិោរននាេះឯង រដមងបា ដរាបដល់កឋិ នោេះ។ ចប់ នផតើមតាំងពី

ទងៃៃី១ទ គិ មរហ ដូវនៅ (នបើ) មា ទយកនពាលថា ខ្ំញជ្របនគ ដល់សងឃដដល
នៅចំវសា

រដមងបា ដល់ពួក្ិ កញទំ
ា ងពួ ង

កនញងវ ិោរននាេះ រដមងមិ បា ដល់ពួក្ិកញដទៃន
ា
ដដលនកើ តកនញងបិដិ ស
ា ម័ យ)។
ន

ពី របៃថា នគឲ្យច្ំនពាេះ ឬកំណ្ត់វតថញន

ើយ គឺ ថា នគកំ ណ្ត់ ន

ដដលមា កនញងៃីច្ំនពាេះមញ ខ
ើយ (នជ្រពាេះន េះ ជាច្ីវរ

យ
ើ ឲ្យ នសច្កតីថា នគច្ំ នពាេះ

ើយជ្របនគ ។ ជ្របនគ ដូច្នមតច្? ទយក ិ ម ត

្ិ កញទំ
ា ងឡាយ នដើមបីឆា ់កញងទងៃ
ន
ន េះ ឬនដើ មបីឆា ់ កញងទងៃ
ន
ដសអកនោយបបរ
ន

ើយញ
ា ងននាេះឲ្យ
ញ ំងពួ ក្ិ កញទំ

ឡាយណា

ញតបបរ រួច្ជ្របនគ ថា នោកមាាស់ទំង

ញតបបររបស់ខំញជ្រ្ ពេះករញណាៗ សូមជ្របនគ ច្ីវរទំងន េះ ដល់

នោកមាាស់ទំងននាេះ។ ពួក្ិកញណា
ា
បា ៃៃួ ល ិម ត ន

ើយឆា ់បបរ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ស្មង្ឃខបកថា ។ វិ តាថមរា បន ស្េនត បាសាទិ កាយំ វុ មតាត ។ ឥតិ ឥម្មស្ំ អដ្ឋ ននំ
ម្មតិ កាបទានំ វមស្ន យំ អកាលចី វរលកខ មណន បដ្ិ លទធ ំ , តំ ស្នាធយ
អកាលចី វរំ ឧបបមជ្ជ យាតិ វុ តតំ ។
អាកង្ឃខម្មមននាតិ

ឥចេ ម្មមនន ។

ខិបបមេវ កាមរតព្ា នតិ ស្ី ឃំ

អមនាតទសាមហមយវ កាមរតព្ា ំ ។ មនា ចស្ស បារិ បូរីតិ មនា មច បារិ បូរី
ភមវយយ ។ យតត មកន ករិ យម្មនំ អធិ ដ្ឋឋនចី វរំ បមោតិ , តំ ចី វរំ តតត កំ ន
ភមវយយ ។ ឱនកំ ភមវយាតិ អមតាថ ។ ស្តិ ោ បចាេសាោតិ អស្ុ កទិ វស្ំ
នាេ ស្មង្ឃា ចី វរានិ លភិ ស្សតិ , តមតា មេ ចី វរំ ឧបបជ្ជិ ស្សតី តិ ឥេិ នា
នមយន ស្ង្ឃេគណញ្ញញតិ េិ មតត ស្ុ វា អចញ តរដ្ឋឋនមតា, បំ ស្ុកូ លំ វា លចាេេី តិ,
ឥេិ នា វា កបបិយភមណឌន ចី វរំ គណហិស្ាេី តិ ឯវំ វិ ជ្ជម្មនាយ ចី វរាសាយ។
តមតា មច ឧតត រិនតិ ម្មស្បរេមតា មច ឧតត រឹ និ កខិមបយយ, និ ស្សគគិ យនតិ អមតាថ។
យទិ បនស្ស េូ លចី វរំ ស្ណហំ មោតិ , បចាេសាចី វរំ ថូ លំ មោតិ , ន ស្កាក
មោមជ្តុ ំ , រតតិ មោ ច មស្សា មោនតិ ។ ន តាវ ម្មមសា បូ រតិ , ន អកាម្ម ចី វរំ
កាមរតព្ា ំ។ អចញ ំ បចាេសាចី វរំ លភិ តាា ឯវ កាលព្ា នតមរ កាមរតព្ា ំ។ ស្មច ន
លភតិ ។ បចាេសាចី វរេបិ បរិ កាខរមចាឡំ អធិ ដ្ឋឋតព្ា ំ ។ អថ េូ លចី វរំ ថូ លំ
មោតិ , បចាេសាចី វរំ ស្ណហំ ។ េូ លចី វរំ បរិ កាខរមចាឡំ អធិ ដ្ឋហិតាា
បចាេសាចី វរមេវ េូ លចី វរំ កតាា ឋមបតព្ា ំ។ តំ បុ ន ម្មស្បរិ ោរំ លភតិ ។
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្ិ កញទំ
ា ងននាេះឯង រដមងបា ។ សូមបីក្ខលដដលនគ ិម ត នោយ្តត

ិង

បដងអមជានដើម ក៏ ័ យន េះ។
ពី របៃថា

នគឲ្យច្ីវរដល់បញគល
គ

នសច្កតីថា

ទយកជ្របនគ កនញងៃី

កំ បាំងមញ ខយ៉ា ងន េះថា ខ្ំញជ្របនគ ច្ី វរន េះ ដល់នោកមាាស់ន្មេះន េះ ឬ
ៃញ កនៃៀបបាៃមូ ល ន

ើយជ្របនគ ច្ំ នពាេះមញ ខយ៉ា ងន េះថា ខ្ំញជ្របនគ ច្ី វរន េះ

ដល់នោកមាាស់។ ន េះជាសនងាបកថា កនញងមាតិ ក្ខទំង៨ន េះ។ ច្ំ ដណ្ក
នសច្កតីពិោតរ

នយើងនពាលៃញ កន

ើយ

កនញងអដាកថាជ្រពេះវ ិ ័ យន្មេះ

សម ប
ត ាោៃិ ក្ខ។ ជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគជ្រតាស់ពាកយថា អក្ខលច្ី វរគបបី
នកើតន

ើង នជ្រពាេះសំនៅយកច្ីវរ ដដល្ិ កញបា
ា
ច្ំ នពាេះនោយលកាណ្ៈទ

អក្ខលច្ី វរ នោយអំ ណាច្ទ មាតិ ក្ខទំង៨ន េះ នោយជ្របក្ខរដូ នច្នេះឯង។
បៃថា ក្ខលជ្រតូវក្ខរ ដជ្របថា ក្ខលជ្របាថាន។ ពីរបៃថា ជ្រតូវរនវៀសរទវ
នធវើឲ្យឆាប់

គឺ ជ្រតូវនធវើឲ្យឆាប់ខាងកនញង១០ទងៃននាេះឯង។

នជ្រច្ើ បៃថា

នបើ

សំពត់ននាេះនៅខវេះនធវើមិ ជ្រគប់ជ្រគ្ន ់ នសច្កតីថា នបើមិ គបបីមា ជ្រគប់ ជ្រគ្ន ់។
គឺ ថា ច្ី វរគួរអធិ ោា

គឺ ្ិកញក្ខលនធវ
ា
ើ នោយសំពត់ មា ជ្របមាណ្ប៉ាញណាណ នៃើ ប

លមម សំពត់ច្ីវរមា ជ្របមាណ្ប៉ាញ នណាណេះ មិ មា
សំពត់ខវេះ។ ពី របៃថា នបើមា បំណ្ងថា

អធិ បាយថា គបបីជា

ឹងរកសំពត់មកបំនពញច្ីវរខវេះ

ននាេះ នសច្កតីថា បំ ណ្ងកនញងច្ី វរមា យ៉ា ងន េះថា អាតាមអញ ឹ ងបា សំពត់
កនញងពួ កសងឃ គណ្ៈ ញតិ

ិ ងមិ តត នោយ ័ យន េះ គឺ កញងទងៃ
ន
ន្មេះឯ

នណាេះ សងឃ ឹងបា ច្ី វរទំងឡាយ ច្ីវរ ឹងនកើតន
ននាេះកតី

ឹងបា

ើងដល់អញ អំពីសងឃ

ូ វសំពត់បងសញកូ លអំពីៃីណាមួ យកតី ថាអាតាមអញ

ឹ ងក្ខ ់

យកច្ី វរនោយកបបិយ្ណ្ឌន េះកតី។ នជ្រច្ើ បៃថា នបើៃញកឲ្យនលើសពី១ដខ
ននាេះនៅ នសច្កតីថា នបើៃញកឲ្យនលើស១ដខយ៉ា ងយូរនៅ ច្ី វរជា ិ សសគគិយ។
ក៏ នបើ ថា ច្ីវរនដើមរបស់្ិកញននាេះ
ា
មា ោច្់
មា ោច្់នជ្រគ្នតជ្រគ្នត

ត
ម ់ លអ ឯច្ី វរដដលបា នជ្រក្ខយ

មិ អាច្ជ្របកបច្ូ លគ្ននបា

ដងមទំងរាជ្រតី ក៏នៅ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

244

ឯមតនុ បាមយន ោវ ន លចេ តិ , តាវ អចញ ំ េូ លចី វរំ កតាា ឋមបតុ ំ លព្ា តិ។
ឥេស្ស ឥទំ មេ ភមនត អកាលចី វរំ ម្មសាតិ កក នតំ និ ស្សគគិ យនតិ 41 ឥេិ នា
នមយន និ ស្សជ្ជ នវិ ធានំ មវទិ តព្ា ំ ។
សាវតថិ យំ ស្េព ហុមល ភិ កខ ូ អារព្ា អកាលចី វរំ បដ្ិ គគមហតាា ម្មស្ំ
អតិ កក េនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ។ សាធារណបបចញ តតិ។ អនាណតតិ កំ។ ឥមតា បរំ ស្ព្ា ំ
បឋេកឋិ មន វុ តតស្ទិ ស្មេវ ។ មកវលចហិ តតថ ទសាោតិ កក មម្ម, ឥធ
ម្មសាតិ កក មម្មតិ អយំ វិ មស្មសា ។ មស្ស្ំ តាទិ ស្មេវាតិ ។
អក្ខល្ចវី រសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

41

វិ.មហាវិ.៣/៣០
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ើយ (នបើ) មិ ជ្របាថាន ក៏ កញំគបបីនធវើច្ីវរ។ ្ិកញា

បា បចាោច្ី វរដទៃនៃៀត គបបីនធវើកញងច្ននា
ន
ល េះក្ខល។ នបើមិ បា នៃ គបបី

អធិ ោា សូមបី ូវបចាោច្ីវរ ឲ្យនៅជាសំពត់ បរ ិក្ខារ។ នបើមូលច្ីវរ (ច្ី វរ
នដើម)

ោច្់ នជ្រគ្នតជ្រគ្នត

បចាោច្ី វរ

(ច្ី វរបំ ណ្ងរកមកបា នជ្រក្ខយ)

ោច្់ ម៉ាដាលនអ ោត គបបីអធិ ោា មូ លច្ីវរឲ្យនៅជាសំពត់ បរ ិក្ខារ ន
បចាោច្ីវរ

ឹង
ន ឯង

ឲ្យជាមូ លច្ី វរវ ិញៃញ កច្ញ េះ។

បរ ិោរ មួ យដខនៃៀត។ ្ិ កញរដមងបា
ា
ន

ើយក្ខ ់ យករ

ច្ី វរននាេះ

ើយនធវើ

រដមងបា

នដើ មបីនធវើច្ីវរដទៃឲ្យជាមូ លច្ី វរ

ូតនពលដដលមិ ទ ់ បា

(ច្ី វរដដលនពញច្ិត)ត នោយ

ឧបាយន េះ។ ក៏គបបីជ្រជាបវ ិធី លេះច្ីវរន េះ នោយ ័ យន េះថា បពិ ជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ អក្ខលច្ី វរន េះរបស់ខំញ្ ក ង
ល ១ដខ ជា ិសសគគិយ ជានដើ ម។

សិក្ខាបៃន េះ ជ្រៃង់បញ្ាតក
ត ញងជ្រកុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធច្ំនពាេះ្ិ កញនជ្រច្ើ
ា
រូប

នជ្រពាេះនរឿងរា៉ា វដដល្ិកញទំ
ា ងននាេះ ៃៃួ លអក្ខលច្ីវរ ន

ើយៃញ កឲ្យក ង
ល ១

ដខនៅ។ ជាោធ្នរណ្បបញ្ា តិ ត អនាណ្តតិកៈ។ ពាកយដទៃទំងពួ ងអំពីន េះ
ជ្របាកដនសមើនោយពាកយដដលនពាលន
នជ្រពាេះថា

ើយកនញងបឋមកឋិ សិក្ខាបៃពិត។

កនញងបឋមកឋិ សិក្ខាបៃននាេះ

ឯសិក្ខាបៃន េះ

ៃញ កឲ្យក ង
ល ១ដខប៉ាញ នណាណេះ។

នសច្កតីដ៏នសស ជ្របាកដន

្ិកញៃញ
ា កច្ីវរឲ្យក ង
ល ១០ទងៃ
ន េះជានសច្កតីដបលកគ្នន។

ើយននាេះឯងដូ នច្នេះ។

ពណ៌នាអក្ខលរវី រសក្ខ
ិ ា បទ ទ៣
ី រប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៤. បុរាណ្ចីវរសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ អញ្ញញតិ កាោតិ ន ញាតិ កាយ, ម្មតិ មតា វា បិ តិមតា វា ោវ
ស្តត េំ យុ គំ , តាវ មកនចិ អាកាមរន អស្េព ទាធោតិ អមតាថ។ ភិ កខ ន
ុ ិ ោតិ
សាកិ ោនិ មោ វិ យ ស្ុ ទធ ភិ កខ ុស្មង្ឃេ វា ឧភមតាស្មង្ឃេ វា ឧបស្េបនានយ។
បុ រាណចី វរនតិ រជ្ិ តាា កបបំ កតាា ឯកវារេបិ និ វតថ ំ វា បារុ តំ វា។ យំ អនត េមសា
បរិ មភាគស្ី មស្ន អំ មស្ វា េតថ មក វា កតាា េគគ ំ គមតា មោតិ , ឧស្សីស្កំ វា
កតាា និ បមនាន, ឯតេបិ បុ រាណចី វរមេវ។ មធាវាមបយយ វាតិ ស្មច មធាវាតិ
វាចាយ វទតិ , កាយវិ ការំ វា កមរាតិ , ហមតថ ន វា ហមតថ មទតិ , បាទេូ មល វា
ឋមបតិ , អមនាតទាាទស្ហមតថ ឱកាមស្ ឋតាា ឧបរិ វា ខិបតិ , អចញ ស្ស វា ហមតថ
មបមស្តិ , តាយ មធាតំ , មធាវាបិ តមេវ មោតិ ។ រជាបនាមកាដ្ឋបមនស្ុ បិ
ឯមស្វ នមោ។ ស្ិ កខ ម្មនាយ វា សាេមណរិ ោ វា ឧបាស្ិ កាយ វា ហមតថ
មធាវនតាថយ មទតិ , សា ស្មច ឧបស្េបជ្ជិ តាា មធាវតិ , ឯវេបិ និ ស្សគគិ យំ
បាចិ តតិ យំ ។ ឧបាស្កស្ស វា សាេមណរស្ស វា ហមតថ ទិ នន ំ មោតិ , មសា មច
លិ មង្ឃគ បរិ វមតត ឧបស្េបជ្ជិ តាា មធាវតិ , ទហរស្ស ភិ កខ ុស្ស វា ទិ នន ំ មោតិ ,
មសាបិ

លិ មង្ឃគ

បរិ វមតត

មធាវតិ ,

និ ស្សគគិ យំ

បាចិ តតិ យមេវ

។

រជាបនាមកាដ្ឋបមនស្ុ បិ ឯមស្វ នមោ ។ ឥទំ មេ ភមនត បុ រាណចី វរំ
អញ្ញញតិ កាយ ភិ កខ ន
ុ ិ ោ មធាវាបិ តំ និ ស្សគគិ យនតិ 42 ឥេិ នា បមនតថ នមយន
និ ស្សជ្ជ នវិ ធានំ មវទិ តព្ា ំ ។
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៤. ពណ៌នាបុរាណចីវរស្ិក្ខាបទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី៤ អនកសិកាគបបីជ្រជាបដូ ច្តនៅន េះ៖

បៃថា មិ ដម ជាញតិ គឺមិ ដម ញតិ។ នសច្កតីថា ្ិ កញា ី ដដលមិ

បា ជាប់ សមព័ នធ ោយអាក្ខរៈណាមួ យ អំពីច្ំដណ្កមាតាកតី អំពីច្ំដណ្ក
បិ តាកតី រ

ូតជ្របមាណ្ទ អាយញរបស់បញរសៃី ៧ ឬរបស់រសីៃី៧។ បៃថា

្ិកញា ី បា ដល់ រសីដដលបា ឧបសមបទកនញងសំណាក់្ិកញសងឃសញ
ា
ៃធ ដូច្

ជាោកិ យ ី ៥០០នាក់ ឬកនញងសំណាក់ឧ្នតាសងឃ។ បៃថា ច្ីវរចស់
គឺ ច្ីវរដដលជ្រជលក់ នធវើកបបៈ ន

ើយនសលៀកឬដណ្តប់ សូមបីដតមួ យដង។

នោយនោច្នៅសូមបីច្ីវរដដល្ិ កញអន
ា កនជ្របើជ្របាស់យ៉ាងកំពូល ោក់ នលើោម
ឬនលើកាលនដើ រផលូវកតី នធវើជាជ្រៃនាប់នកើ យកាលនដកកតី ន្មេះថា ច្ី វរចស់

ដូ ច្គ្នន។ ពាកយថា ឲ្យោង នសច្កតីថា នបើ ្ិកញនពាលនោយវាចថា
ា
នាងច្ូ រ
ោងកតី នធវើក្ខយវ ិក្ខរកតី ឲ្យនោយទដកនញងទដកតី ោក់ៃញកនៃៀបបាៃមូ លកតី
រកនញងឱក្ខសខាងកនញង១២

តថនបាេះនៅនលើកី ត បញ្ូជ នៅកនញងទដបញ គគលដទៃ

កតី ្ិកញា ី ោងខលួ ឯង ឬនជ្របើនគឲ្យោងក៏ នោយ។ សូមបីកញងក្ខរនជ្របើ
ន
ឲ្យជ្រជលក់

ឲ្យគក់ឬនបាក ក៏ ័ យន េះឯង។ ្ិ កញឲ្យច្ី
ា
វរកនញងទដសិកាមានាកតី ោមនណ្រ ីកតី
ឧបាសិក្ខកតី នដើមបីឲ្យោង ជ្របសិ នបើ សិកាមានាជានដើមននាេះ ឧបសមបទ
ន

ើយនៃើបោង សូមបីយ៉ាងន េះក៏នោយ ក៏ ជា ិ សសគគិយបាច្ិតតយ។ ច្ី វរ

ដដល្ិកញឲ្យកន
ា
ញងទដឧបាសក ឬោមនណ្រ នបើ ឧបាសក ឬោមនណ្រននាេះ
ជ្រត

ប់ន្ៃ(ជារសី) បា ឧបសមបទន

ដល់្ិកញកំ
ា នោេះ នបើ ្ិកញកំ
ា នោេះននាេះជ្រត

ើយ នៃើបោងកតី ច្ី វរដដល្ិកញឲ្យ
ា
ប់ ន្ៃ បា ឧបសមបទន

ើយ

នៃើបោងកតី ជា ិ សសគគិយបាច្ិ តិ យ
ត ដូ ច្គ្នន។ សូមបីក្ខរនជ្របើឲ្យជ្រជលក់

ិង

គក់ឬនបាក

ក៏ ័ យននាេះឯង។

ក៏ឯកនញងសិក្ខាបៃន េះ

នោយ ័ យន េះថា បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ

្ិកញា ីមិ ដម ជាញតិឲ្យោង ជា ិសសគគិយន

គបបីជ្រជាបវ ិធី លេះ

ច្ីវរចស់ន េះ ខ្ំញបា នជ្របើនាង
យ
ើ ជានដើ ម។
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ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

សាវតថិ យំ ឧទាយិ មតថ រំ អារព្ា បុ រាណចី វរមធាវាបនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
អសាធារណបបចញ តតិ ។ សាណតតិ កំ មធាវាតិ អាទិ កាយ អាណតតិ ោ ។ ឯវំ
អាណតាតយ ច ភិ កខ ុនិោ ឧទធ នស្ជ្ជ នាទី ស្ុ ស្ព្ា បបមោមគស្ុ ភិ កខ ុមនា
ទុ កក ដ្ំ។ មធាវិ តាា ឧកខិ តតេតត ំ បន រតត េតត ំ អាមកាដ្ិ តេតត ចេ និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។
មធាវនាទី និ តី ណិបិ មទា វា ការាមបនត ស្ស ឯមកន វតថ ុនា និ ស្សគគិ យំ។ ឥតមរហិ
ទុ កក ដ្ំ។ ស្មច បន មធាវាតិ វុ តាត ស្ព្វានិ បិ កមរាតិ , មធាវនបចេ ោ វ អាបតតិ ។
ឥេស្មឹ ចី វមរ យំ កតត ព្ា ំ, តំ កមរាហី តិ វទមតា បន ឯកវាចាយ បាចិ តតិ មយន
ស្ទធឹ មទា ទុ កក ដ្ឋនិ ។ ភិ កខ ុនីស្ង្ឃេវមស្ន ឯកមតាឧបស្េបនានយ មធាវាមបនត ស្ស
អនិ ស្សជ្ជិ តាា បរិ ភុចជ នតស្ស, អចញ ស្ស វា ស្នត កំ និ ស្ីទនបចេ តថ រណំ វា
មធាវាមបនត ស្ស, ញាតិ កាយ អញ្ញញតិ កស្ចញិ មនា មចវ, មវេតិ កស្ស ច ទុ កក ដ្ំ,
អញ្ញញតិ កាយ ញាតិ កស្ចញិ មនាបិ មវេតិ កស្ាបិ និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យមេវ ។
ឥមតា បរំ បន ឯវរូ មបស្ុ ឋាមនស្ុ បិ តិ កបាចិ តតិ យនតិ វកាខេ ។ ស្មច
ញាតិ កាយ ស្ោោ អញ្ញញតិ កា មធាវាតិ អវុ តាត វា មធាវតិ , អបរិ ភុតត ំ វា អចញ ំ
វា បរិ កាខរំ មធាវតិ , ស្ិ កខ ម្មនសាេមណរិ មោ វា មធាវនតិ , អនាបតតិ ។
ឧេម តតកាទី នំ អនាបតតិ មយវ ។ បុ រាណចី វរតា, ឧបចាមរ ឋតាា អញ្ញញតិ កាយ
ភិ កខ ុនិោ អាណបនំ, តស្ា មធាវនាទី និ ចាតិ ឥម្មមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។
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សិក្ខាបៃន េះ ជ្រៃង់បញ្ា តក
ត ញងជ្រកុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធច្ំនពាេះឧទយិនតថរ

នជ្រពាេះនរឿងនជ្របើ នាង្ិ កញា ី ឲ្យោងច្ីវរចស់។

ជាអោធ្នរណ្បបញ្ា តិ ត

។

ោណ្តតិកៈ នជ្រពាេះ្ិកញបងា
ា
គ ប់នោយពាកយជានដើ មថា នាងច្ូ រោង ិ ងរដមង
ជាអាបតតិៃញកដ
េ ជ្រគប់ ៗជ្របនយគ

មា ក្ខរចត់ ដច្ងនជើ ងជ្រក្ខ ជានដើមរបស់

្ិ កញា ី ដដល្ិកញបងា
ា
គ ប់យ៉ាងន េះ។ ក៏ ជា ិ សសគគិយជ្រតឹ មដត្ិ កញា ីោងន

ើយ

នលើកកតី ជ្រតឹមដតជ្រជលក់កី ត ជ្រតឹ មដតគក់ ឬនបាកកតី។ ្ិ កញក្ខលនជ្របើ
ា
ឲ្យនធវើ ូ វវតថញ

សូមបី៣ ឬ២យ៉ា ង មា ក្ខរោងជានដើម រដមងជា ិសសគគិយនោយវតថញមួ យ
ជាៃញ កដ
េ នោយវតថញនជ្រៅន េះ។ ក៏ នបើ ្ិកញា ី ដដល្ិ កញនពាលថា
ា
នាងច្ូ រោង
ន

ើយនធវើសូមបី ូ វកិច្ាទំងពួ ង ជាអាបតតិ(ដល់្ិកញ)នជ្រពាេះបច្ា
ា
័ យ គឺ ក្ខរោង

ប៉ាញ នណាណេះ, ក៏ នបើ ្ិកញនពាលថា
ា
កិ ច្ណា
ា
ដដលគបបីនធវើកញងច្ី
ន
វរន េះ នាងច្ូ រនធវើ
ូ វកិ ច្ាននាេះ រដមងជាៃញ កដ
េ ២ មួ យអន ើនល ោយបាច្ិ តិយ
ត នជ្រពាេះវាច១។ ្ិកញា

នជ្របើ នាង្ិកញា ីដដលឧបសមបទ នោយច្ំ ដណ្ក្ិ កញា ីសងឃដតមាាងឲ្យោង
កតី មិ លេះន

ើយនជ្របើ ជ្របាស់កី ត នជ្របើ ឲ្យោង ិ សីៃ ៈ ឬកជ្រមាលជារបស់

្ិ កញដទៃកត
ា
ី ្ិ កញា ីជាញតិ ដត្ិកញសំ
ា គ្នល់ថាមិ ដម ជាញតិ ឬមា នសច្កតី
សងស័យកតី ជ្រតូវអាបតតិៃញកដ
េ ។ ្ិកញា ី មិ ដម ជាញតិ ដត្ិ កញសំ
ា គ្នល់ថា
ជាញតិ ឬមា នសច្កតីសងស័យ ជា ិ សសគគិយបាច្ិ តិយ
ត ពិ ត។

ក៏ ឯដទៃអំពីន េះនៅ នយើង ឹ ងនពាលថា ជាតិកបាច្ិតិ យ
ត
សូមបីកញង
ន

ោថ មា សភាពដូច្គ្ននន េះ។ ជ្របសិ នបើ ្ិកញា ីមិ ដម ជាញតិ ដតជា

សមាលញ់របស់្ិកញា ីជាញតិ ោង១ ្ិ កញឲ្យោងច្ី
ា
វរងមីមិ ទ ់នជ្របើ ១ ្ិ កញា
ឲ្យោងបរ ិក្ខារដទៃនជ្រៅពីច្ីវរ១ ្ិ កញឲ្យសិ
ា
កាមានា ោមនណ្រ ីោង១ មិ
ជាអាបតតិ

ិ ងមិ ជាអាបតតិដល់ពួក្ិកញា ួេតជានដើម។

សិក្ខាបៃន េះ

មា អងគ៣

គឺច្ីវរចស់១

រកនញងឧបចរន

បងាគប់ នាង្ិកញា ី មិ ដម ជាញតិ ១ ្ិកញា ីននាេះ បា ោងជានដើ ម១។

ើយ
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ស្ចេ រិតតស្េុ ដ្ឋឋនំ, កិ រិយំ, មនាស្ញ្ញញវិ មម្មកខ ំ, អចិ តត កំ, បណេតតិ វជ្ជ ំ, កាយកេម ំ ,
វចី កេម ំ , តិ ចិ តត ំ , តិ មវទននតិ ។

បុ រាណ្ចីវរសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ

៥. ចីវរបបដ្ិគ្គហណណ្សិក្ខាបទវណ្ណនា
បចេ មេ អញ្ញញតិ កាោតិ ឥទំ វុ តតនយមេវ។ តសាម ឥមតា បរំ កតថ ចិ ន
វិ ចារយិ ស្ាេ។ ចី វរនតិ ឆនន ំ អចញ តរំ វិ កបបនូ បគំ ។ ឯស្ នមោ ស្មព្ា ស្ុ
ចី វរបបដ្ិ ស្ំយុ តត ស្ិ កាខបមទស្ុ ។ យត្ត បន វិ មស្មសា ភវិ ស្សតិ , តត្ត
វកាខេិ ។ បដ្ិ គគមណហយាតិ ឯតថ ហមតថ ន វា ហមតថ មទតុ , បាទេូ មល វា ឋមបតុ ,
ធេម កថំ កមថនត ស្ស វមតថ ស្ុ ខិបិយម្មមនស្ុ ឧបចារំ េុ ចេិតាាបិ ឧបរិ វា ខិបតុ ,
ស្មច សាទិ យតិ , បដ្ិ គគហិតមេវ មោតិ

។ យស្ស កស្សចិ

បន

អនុ បស្េបនន ស្ស ហមតថ មបស្ិ តំ គណហិតុ ំ វដ្ដ តិ ។ បំ ស្ុកូ លំ គណហិស្សតី តិ
ស្ង្គករកូ ដ្ឋទី ស្ុ ឋបិ តេបិ បំ ស្ុកូ លំ អធិ ដ្ឋហិតាា គមហតុ ំ វដ្ដ តិមយវ។
អចញ ត្ត បារិវតត កាតិ យំ អនត េមសា ហរី ដ្កកខ ណឌេបិ ទតាា វា ទស្ាេី តិ
អាមភាគំ កតាា វា បារិ វតត កំ គណ
ហ តិ , តំ ឋមបតាា អចញ ំ អនត េមសា វិ កបបនូ បគំ
បដ្បរិ ស្ាវនេបិ គណហនត ស្ស និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។ តតថ ឥទំ មេ ភមនត ចី វរំ
អញ្ញញតិ កាយ ភិ កខ ន
ុ ិ ោ ហតថ មតា បដ្ិ គគហិតំ អចញ ត្ត បារិវដ្ដ កា និ ស្សគគិ យនតិ 43
ឥេិ នា នមយន និ ស្សជ្ជ នវិ ធានំ មវទិ តព្ា ំ ។

43

វិ.មហាវិ.៣/៤៥-៤៦
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សិក្ខាបៃន េះ មា សមញ ោា ដូច្សញ្ារ ិតតសិក្ខាបៃ ជាកិ រ ិយ ននា-

សញ្ញាវ ិនមាកា អច្ិតតកៈ បណ្ណ តិ វត ជជៈ ក្ខយកមម វច្ី កមម មា ច្ិត៣
ត
មា
នវៃនា៣ ដូ នច្នេះឯង។
ពណ៌នាបុ រាណរីវរសិក្ខ
ា បទទី៤ រប់

៥. ពណ៌នាចីវរបបដិគ្ហ
គ ណស្ិក្ខាបទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី៥ គបបីជ្រជាបដូច្តនៅន េះ៖
បៃថា ្ិកញា ីមិ ដម ជាញតិ ន េះ មា

នជ្រពាេះន

័ យដូច្នពាលន

ើយពិ ត។

តញននាេះ នយើង ឹងមិ ពិ ចរណាពាកយននាេះ កនញងៃីណាមួ យដទៃ

អំ ពីៃីន េះ។ បៃថា ច្ីវរ បា ដល់ បណា
ត ច្ី វរទំង៦ ច្ីវរណាមួ យ ដដលគួ រ
ដល់ក្ខរវ ិកបបបា ។ កនញងសិក្ខាបៃ ដដលជ្របកបជ្រពមច្ំ នពាេះច្ី វរទំងពួង ក៏

័ យន េះឯង។ ដតខ្ំញ ឹងនពាលច្ំ នពាេះជ្របក្ខរណា ដដលមា នសច្កតីដបលក

គ្នន។ វ ិ ិ ច្័ យ
ឆ កនញងពាកយន េះថា ៃៃួលយក នសច្កតីថា ្ិ កញា ី ឲ្យ (ច្ី វរ) នលើទដ
នោយទដកតី ោក់ៃញកនៃៀបបាៃមូ លកតី នបាេះសំពត់ឲ្យដល់្ិកញា កំពញងសដមែង
ធម៌កី ត លេះឧបចរៈន
ៃៃួ លន

ើយនបាេះនៅនលើកី ត ជ្របសិ នបើនជ្រតកអរ ក៏ន្មេះថា

ើយពិត។ ដតថា ្ិ កញយកច្ី
ា
វរននាេះ ោក់ កញងទដអ
ន
ញបសមប ណា
ន

មួ យ (មា សិកាមានាជានដើម) ន

ើយក្ខ ់ យកគួរ។ សូមបី ឹ ងោក់ ៃញកនលើ

គំ រសំរាម អធិ ោា ឲ្យជាសំពត់ បងសញកូ ល ន
ថា

ើយក្ខ ់ យកនោយសំគ្នល់

ឹងក្ខ ់ យកសំពត់បងសញកូ លគួ រដូច្គ្នន។ ពីរបៃថា នវៀរដលងដតបតូរគ្នន

នសច្កតីថា ្ិ កញក្ខ
ា
់ យកសំពត់ដទៃ នោយនោច្នៅសូមបីសំពត់តជ្រមង

ៃឹ កដដលគួ រដល់ក្ខរវ ិកបប រដមងជា ិ សសគគិយ នវៀរដលងដតសំពត់ដដល្ិ កញា
ឲ្យវតថញណាមួ យ នោយនោច្នៅសូមបីច្ំណ្ិតដផលសម៉ាកី ត ្ិ កញនធវ
ា ើ អានភាគច្ិ តត
ថា អញ ឹ ងឲ្យកតី។ កនញងសិក្ខាបៃន េះ អនកសិកាគបបីជ្រជាបវ ិធី លេះនោយ
័ យន េះថា បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ

ទដនាង្ិកញា ី

ដដលមិ ដម ជាញតិ

ផ្តលស់បូរគ្ន
ត ន ជានដើ ម។

ច្ីវរន េះ ដដលខ្ំបា
ៃៃួលយកអំពី
ញ
ជា ិសសគគិយន

យ
ើ

នវៀរដលងដត
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រាជ្គមហ ឧទាយិ មតថ រំ អារព្ា ចី វរបបដ្ិ គគហណវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
អចញ ត្ត បារិ វតត កាតិ អយមេតថ អនុ បចញ តតិ ។ អសាធារណបបចញ តតិ ។
អនាណតតិ កំ ។ គហណតាថយ ហតថ បបសារណទិ បបមោមគ ទុ កក ដ្ំ ។
បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ មោតិ

។ និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ

។

ឯកមតាឧបស្េបនានយ ញាតិ កាយ ច អញ្ញញតិ កស្ចញិ ស្ស មវេតិ កស្ស វា
ទុ កក ដ្ំ។ វិ ស្ាស្គ្គគមហ, តាវកាលិ មក, បតត តថ វិ កាទិ េហិ ច អនធិ ដ្ឋឋតព្ា បរិ កាខមរ,
ស្ិ កខ ម្មនសាេមណរី នំ ហតថ មតា គហមណ, ឧេម តត កាទី នចេ អនាបតតិ ។
វិ កបបនូ បគចី វរតា, បារិ វដ្ដ កាភាមវា, អញ្ញញតិ កាយ ហតថ មតា គហណនតិ
ឥម្មមនតថ

តី ណិ អង្គគនិ ។ ស្ចេ រិតតស្េុ ដ្ឋឋនំ, កិ រិោកិ រិយំ, មស្ស្ំ

ចតុ តថ ស្ទិ ស្មេវាតិ ។
ចវី របបដ្គ្
គ ណ្សក្ខ
ឋិ
ិ ណ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៦. អញ្ញ
ញ ត្ក្វិញ្ញត្តិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ឆមដ្ឋ គហបតិ នតិ ភិ កខ ូស្ុ អបព្ា ជ្ិតេនុ ស្សំ ។ គហបតានិ នតិ ភិ កខ ុនីស្ុ
អបបព្ា ជ្ិតិតថឹ

។

ឯស្

នមោ

ស្មព្ា ស្ុ

គហបតិ បបដ្ិ ស្ំយុ មតត ស្ុ

ស្ិ កាខបមទស្ុ ។ វិ ញ្ញញមបយាតិ ោមចយយ វា ោចាមបយយ វា ។ អចញ ត្ត
ស្េោតិ មោ អចេិ នន ចីវមរា វា មោតិ នដ្ឋ ចីវមរា វា ។ តស្ស តំ ស្េយំ
ឋមបតាា អចញ ស្មឹ វិ ញ្ញញបនបបមោមគ ទុ កក ដ្ំ ។ បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ
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សិក្ខាបៃន េះ ជ្រៃង់បញ្ា តក
ត ញងជ្រកុ
ន
ងរាជជ្រគឹ េះ ជ្របារពធច្ំនពាេះជ្រពេះឧទយិ-

នតថរ នជ្រពាេះនរឿងៃៃួ លច្ី វរ។ ពាកយន េះថា នវៀរដលងដតបតូរគ្នន ជាអ ញបបញ្ាតិ ត

កនញងសិក្ខាបៃន េះ។ ជាអោធ្នរណ្បបញ្ា តិ ត អនាណ្តតិកៈ។ ជាៃញកេដ កនញង
ជ្របនយគទំងពួង មា ោទដនៅនដើមបីៃៃួ លជានដើម។ ច្ី វរននាេះ ជា ិ សស-

គគិយ កនញងខណ្ៈដដលបា មក។ ្ិកញជ្រតូ
ា វលេះច្ី វរននាេះនច្ញ។ សិក្ខាបៃន េះ

ជាតិ កបាច្ិ តិ យ
ត ។ ្ិកញក្ខ
ា
់យកច្ី វរអំ ពី្ិកញា ី ដដលបា ឧបសមបទនោយ
ច្ំ ដណ្កសងឃដតមាាងកតី ្ិកញា ីជាញតិ ដត្ិកញសំ
ា គ្នល់ថា មិ ដម ជាញតិ
ឬមា នសច្កតីសងស័យកតី

ជ្រតូវអាបតតិៃញកេដ។

្ិ កញក្ខ
ា
់ យកនោយនសច្កតី

សនិៃធោនលកតី ក្ខ ់ យកជារបស់ខី ក
ា ី ត ក្ខ ់ យកបរ ិក្ខារ ដដលមិ គួរអធិ ោា
មា នោលកបាជ្រតជានដើមកតី ក្ខ ់ យកអំ ពីទដរបស់សិកមា
ា នា
ជានដើ មកតី មិ ជាអាបតតិ

ិងោមនណ្រ ី

ិងមិ ជាអាបតតិ ដល់្ិកញា ួតជានដើ
េ
ម។ សិក្ខាបៃ

ន េះ មា អងគ៣ គឺច្ីវរគួ រដល់ក្ខរវ ិកបប១ មិ មា ក្ខរផ្តលស់បូរគ្ន
ត ន ១ ៃៃួល
អំ ពីទដ្ិ កញា ីមិ ដម ជាញតិ ១។ សិក្ខាបៃន េះមា

សមញ ោា ដូ ច្សញ្ារ ិតត

សិក្ខាបៃ ជាកិ រ ិយកិរ ិយ។ ពាកយដ៏ នសសជ្របាកដនសមើ នោយពាកយកនញង
សិក្ខាបៃៃី ៤ននាេះឯង ដូ នច្នេះ។

ពណ៌នារីវរបបដគ្
ា បទទី៥ រប់
ិ គហណសិក្ខ
៦. ពណ៌នាអញ្ញ
ា តកវិញ្ាតតស្
ិ ក្ខ
ិ ា បទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី៦ អនកសិកាគបបីជ្រជាបដូ ច្តនៅ៖
បៃថា គ

បតី បា ដល់ ជ្របុសដដលមិ បា បួសកនញងសំណាក់

្ិ កញទំ
ា ងឡាយ។ បៃថា គ

សំណាក់្ិកញា ី ទំងឡាយ។
គ

បតា ី បា ដល់ រសីដដលមិ បា បួ ស កនញង
កនញងសិក្ខាបៃដដលជ្របកបជ្រពមនោយសពេថា

បតិ ទំងពួ ងក៏ ័ យន េះ។ ពាកយថា គបបីសម
ូ គឺ គបបីសូមខលួ ឯងកតី

នជ្របើនគឲ្យសូមកតី។ ពី របៃថា នវៀរដលងដតមា សម័យ បា ដល់ ្ិកញណា
ា
មា ច្ី វរជ្រតូវនចរដនណ្ើ ត មយកនៅកតី មា ច្ីវរខូ ច្កតី។ នវៀរដលងដតសម័ យ
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មោតិ ។ តតថ ឥទំ មេ ភមនត ចី វរំ អញ្ញញតកំ គហបតិ កំ អចញ ត្ត ស្េោ
វិញ្ញញបិ តំ និ ស្សគគិ យនតិ 44 ឥេិ នា នមយន និ ស្សជ្ជ នវិ ធានំ មវទិ តព្ា ំ ។
សាវតថិ យំ ឧបននេ ំ អារព្ា ចី វរវិ ញ្ញញបនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ អចញ ត្ត
ស្េោតិ អយមេតថ អនុ បបចញ តតិ ។ សាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។
តិ កបាចិ តតិ យំ ។ ញាតមក អញ្ញញតកស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស ច ទុ កក ដ្ំ ។
ស្េមយ វា ញាតកបបវារិ មត វា វិ ញ្ញញមបនត ស្ស, អចញ ស្ស វា ញាតកបបវារិ មត
តមស្សវតាថយ វិ ញ្ញញមបនត ស្ស, អតត មនា ធមនន គណហនត ស្ស, ឧេម តតកាទី នចេ
អនាបតតិ ។ វិ កបបនូ បគចី វរតា, ស្េោភាមវា, អញ្ញញតកវិ ចញតតិ, តាយ ច
បដ្ិ លាមភាតិ

ឥម្មមនតថ

ចតាតរិ

អង្គគនិ

។

ចតុ តថ ស្ទិ សាមនវាតិ ។
អញ្ញញត្ក្វញ្ញ
តិ ក្ខ
ឋិ
ិ ត្ស
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

44

វិ.មហាវិ.៣/៥៥

ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ
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ននាេះ របស់្ិកញននាេះនច្ញ
ា
រដមងជាអាបតតិៃញកដ
េ កនញងជ្របនយគទ ក្ខរសូម

យ៉ា ងដទៃ ច្ីវរននាេះ ជា ិសសគគិយកនញងខណ្ៈដដលបា មក។ កនញងសិក្ខាបៃ
ននាេះ អនកសិកាគបបីជ្រជាបវ ិធី លេះនោយ ័ យន េះថា បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្នជ្រមើ
ច្ីវរន េះ

ខ្ំស
ញំ ំនពាេះគ
ញ ច្

ិសសគគិយន

បតិមិ ដម ជាញតិ

នោយឥតសម័យនៃ

ជា

ើយ ជានដើ ម។

សិក្ខាបៃន េះ ជ្រៃង់បញ្ា តក
ត ញងជ្រកុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធច្ំនពាេះឧប

្
េ ិកញា

នជ្រពាេះនរឿងក្ខរសញំច្ីវរ។ ពាកយន េះថា នវៀរដលងដតសម័ យ ជាអ ញបបញ្ាតិ ត
កនញងសិក្ខាបៃន េះ
គ

ជាោធ្នរណ្បបញ្ាតិ ត

អនាណ្តតិកៈ

តិកបាច្ិ តិ យ
ត ។

បតី ជាញតិ ្ិកញសំ
ា គ្នល់ថា មិ ដម ជាញតិ ឬមា នសច្កតីសងស័យ

ជ្រតូវអាបតតិៃញកេដ។

អាបតតិមិ មា
ជាញតិ

ដល់្ិកញដដលសញ
ា
ំកញងសម័
ន
យដ៏គួរ ឬកនញងសំណាក់ ជ

ិងជ បវារណារបស់្ិកញដទៃនដើ
ា
មបីឲ្យដល់្ិកញដទៃននាេះឯង
ា

ដល់្ិកញដដលក្ខ
ា
់ យកនោយជ្រៃពយរបស់ខួល

ិ ងដល់្ិកញា ួេតជានដើម។

សិក្ខាបៃន េះ មា អងគ៤ គឺច្ីវរគួ រដល់ក្ខរវ ិកបប១ មិ មា សម័ យ១

សញំអំពីជ មិ ដម ជាញតិ ១ បា មកនោយក្ខរសូមននាេះ១។ បកិណ្ណកៈ
ទំងឡាយ
ឯង។

មា សមញ ោា ជានដើម

ជ្របាកដនសមើនោយសិក្ខាបៃៃី ៤ននាេះ

ពណ៌នាអញ្ញាតកវញ្ា
ិ តតិសក្ខ
ិ ា បទទី៦ រប់
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៧. ត្ទុត្តរ ិសិក្ខាបទវណ្ណនា
ស្តត មេ តមចេ តិ តំ អចេិ នន ចីវរំ វា នដ្ឋ ចីវរំ វា ។ អភិ ហដ្ឋ ន
ុ តិ អភី តិ
ឧបស្មគ្គគ, ហរិ តុនតិ អមតាថ ។ គណហិតុ នតិ វុ តតំ មោតិ ។ បវាមរយាតិ
ឥចាេមបយយ, ឥចេ ំ រុ ចឹ ឧបាមទយយ, ោវតត កំ ឥចេ ស្ិ , តាវតត កំ គណ
ហ ហី តិ ឯវំ
និ េមនត យាតិ អមតាថ។ យថា វា មនកខ េមំ ទដ្ឋ ុ មខេមតាតិ 45 ឯតថ ទិ សាាតិ អមតាថ,
ឯវេិ ធាបិ អភិ ហដ្ឋ ំ ុ បវាមរយាតិ ឧបមនតាា បុ រមតា ឋមបមនាត កាមយន វា,
អម្មហកំ ទុ ស្សមកាដ្ឋឋគ្គរមតា យតត កំ ឥចេ ថ, តតត កំ គណហថាតិ វទមនាត វាចាយ
វា អភិ ហរិ តាា និ េមនត យាតិ អមតាថ ។
ស្នត រុតតរបរេនតិ

ស្អនត រំ

ឧតត រំ

បរេំ

អស្ស

ចី វរស្ាតិ

ស្នត រុតតរបរេំ ។ និ វាស្មនន ស្ទធឹ បារុ បនំ ឧកក ដ្ឋបរិ មចេ មទា អស្ាតិ វុ តតំ
មោតិ ។ តមតា ចី វរំ សាទិ តព្ា នតិ តមតា អភិ ហដ្ចី វរមតា ឯតត កំ ចី វរំ
គមហតព្ា ំ, ន តមតា បរំ ។
តត្តាយំ វិ និចេមោ ។ យស្ស អធិ ដ្ឋិតចី វរស្ស តី ណិ នដ្ឋឋនិ , មតន មទា
សាទិ តព្វានិ ។ ឯកំ និ វាមស្តាា ឯកំ បារុ បិតាា អចញ ំ ស្ភាគដ្ឋឋនមតា
បរិ មយស្ិ តព្ា ំ ។ យស្ស មទា នដ្ឋឋនិ , មតន ឯកំ សាទិ តព្ា ំ ។ ស្មច បន
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៧. ពណ៌នាតទុតតរ ិស្ិក្ខាបទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី ៧ អនកសិកាគបបីជ្រជាបដូ ច្តនៅន េះ៖

ពាកយថា ្ិកននាេះ
បា ដល់ ្ិកញអន
ា កមា ច្ី វរជ្រតូវនចរជានដើម លួច្
ញា

យកនៅ ឬអនកមា ច្ី វរខូច្ននាេះ។ បៃថា នដើមបីនាំនៅ នសច្កតីថា សពេថា
អ្ិ ជាឧបសគគ នសច្កតីថា នដើមបីនាំនៅ មា ពាកយអធិបាយថា នដើមបី
ក្ខ ់ យក។ ពាកយថា នគបវារណា នសច្កតីថា នគជ្របាថាន ឬនគញ
ំ នសច្កតី
ញ ង
ជ្របាថានឲ្យនកើ តន

ើង ិម យ
ត ៉ា ងន េះថា នោកជ្របាថានប៉ាញណាណ ច្ូ រៃៃួ លប៉ាញ នណាណេះ

ច្ញ េះ មយ៉ា ងនៃៀត ជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគ ក្ខលនាំ ូ វពី របៃថា នាំមកបវារណា
បំ នពញៃញក សូមបីៃីន េះ ដូច្កនញងបាៃជ្រពេះគ្នថាន េះថា ច្ូរន
នោយនសច្កតីនកសមកា ត នសច្កតីថា ន
ជ្រគ

ើញន

ញ
ើ
ូវន កាមៈម

ើយ អធិបាយថា ក្ខល

សថថា នោកជ្របាថានច្ី វរប៉ាញ នាម អំពីផេេះ ជាច្ំ ដណ្កសំពត់ របស់នយើង

ទំងឡាយ ច្ូរៃៃួ លប៉ាញ នណាណេះ នាំមក ិ ម តនោយក្ខយ ឬនោយវាច។
ពាកយថា កំណ្ត់ជ្រតឹមអ រត វាសកៈ

ិងឧតតរាសងគៈ មា វ ិនជ្រគ្នេះថា

សំពត់ជ្របជ្រពឹតតនៅមួ យអន ើនល ោយអ រត វាសកៈ
ដលងរបស់ច្ីវរននាេះ នជ្រពាេះន

ិងឧតតរាសងគៈយ៉ា ងទជ្រក

តញ ននាេះ ច្ី វរននាេះ ន្មេះថា កំណ្ត់ជ្រតឹម

អ រត វាសកៈ ិងឧតតរាសងគៈយ៉ា ងទជ្រកដលង។ អធិបាយថា សំពត់ដណ្តប់
មួ យអន ើ នល ោយសំពត់នសលៀក

ជាក្ខរកំ ណ្ត់យ៉ាងឧជ្រកិ ដរា បស់ច្ីវរននាេះ។

ពាកយថា ្ិកញននាេះ
ា
គបបីនជ្រតកអរ ឹងច្ីវរ ច្ំនពាេះច្ីវរដដលនគនាំមកននាេះ
គឺ គបបីក្ខ ់ យកច្ី វរប៉ាញ នណាណេះ ច្ំ នពាេះច្ី វរដដលនគនាំមកននាេះ មិ គបបីក្ខ ់
យកច្ី វរយ៉ា ងដទៃនៃ។

ន េះជានសច្កតីវ ិ ិច្័ យ
ឆ
កនញងពាកយននាេះ គឺ្ិកញណាមា
ា
ច្ី វរដដលជ្រតូវ

អធិ ោា

ខូ ច្បាត់ អស់៣ផ្តេំង ្ិកញគបបី
ា
នជ្រតកអរបា ២ផ្តេំង។ ជ្រតូវនសលៀក១

ផ្តេំង ដណ្តប់ ១ផ្តេំង ដសវងរកច្ី វរដទៃនៃៀត អំពីៃីទ ្ិកញជាសភាគគ្ន
ា
ន។
្ិ កញណា
ា
មា ច្ីវរដដលជ្រតូវអធិ ោា

ខូច្បាត់ អស់២ផ្តេំង ្ិ កញននាេះ
ា
គបបី

នជ្រតកអរបា ១ផ្តេំង។ ដតនបើ ្ិកញននាេះ
ា
ដតងជ្របជ្រពឹតតនជ្របើ ជ្របាស់ដតសបង់

ិង

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

251

បកតិ ោវ ស្នត រុតតមរន ចរតិ , មទា សាទិ តព្វានិ ។ ឯវំ ឯកំ សាទិ យមនត មនវ
ស្មម្ម ភវិ ស្សតិ ។ យស្ស តី ស្ុ ឯកំ នដ្ឋ ំ , កិ ចេិ ន សាទិ តព្ា ំ។ យស្ស បន
ទាី ស្ុ ឯកំ នដ្ឋ ំ , ឯកំ សាទិ តព្ា ំ ។ យស្ស ឯកំមយវ មោតិ , តចេ នដ្ឋ ំ , មទា
សាទិ តព្វានិ ។ ភិ កខ ុនិោ បន បចេ ស្ុ នមដ្ឋ ស្ុ មទា សាទិ តព្វានិ ។ ចតូ ស្ុ
នមដ្ឋ ស្ុ ឯកំ សាទិ តព្ា ំ។ តី ស្ុ នមដ្ឋ ស្ុ ន កិ ចេិ សាទិ តព្ា ំ។ មកា បន វាមទា ទាី ស្ុ
វា ឯកស្មឹ វា ។ មយន មកនចិ ហិ ស្នត រុតតរបរេតាយ ឋាតព្ា ំ ។ តមតា ឧតត រឹ
វិ ញ្ញញបនបបមោមគ ទុ កក ដ្ំ, បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។ តតថ ឥទំ មេ
ភមនត ចី វរំ អញ្ញញតកំ គហបតិ កំ តទុ តត រឹ វិញ្ញញបិ តំ និ ស្សគគិ យនតិ 46 ឥេិ នា
នមយន និ ស្សជ្ជ នវិ ធានំ មវទិ តព្ា ំ ។
សាវតថិ យំ ឆព្ា គគិមយ ភិ កខ ូ អារព្ា ព្ហុ ចី វរវិ ញ្ញញបនវតថ ស្
ុ មឹ បចញ តតំ ។
សាធារណបបចញ តតិ

។

អនាណតតិ កំ

។

តិ កបាចិ តតិ យំ

។

ញាតមក

អញ្ញញតកស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស វា ទុ កក ដ្ំ ។ មទា ចី វរានិ កតាា មស្ស្កំ
អាហរិ ស្ាេី តិ វតាា គណហនត ស្ស, មស្ស្កំ តុ យហ ំ មយវ មោតូ តិ វុ តតស្ស, ន
អចេិ នន នដ្ឋ ការណ

ទិ នន ំ

គណហនត ស្ស,

វុ តតនមយន

ញាតកបបវារិ មត

វិ ញ្ញញមបនត ស្ស, អតត មនា ធមនន គណហនត ស្ស, ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។
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ឧតតរាសងគៈ ជាជ្របជ្រកតីប៉ាញនណាណេះ គបបីនជ្រតកអរ២ផ្តេំងបា ។ នសច្កតីនសមើគ្នន
រដមងមា ដល់្ិកញអន
ា កមា ច្ី វរ៣ ឬ២ខូច្បាត់នៅ ន

ើយនជ្រតកអរច្ំនពាេះ

ច្ី វរ១ផ្តេំងយ៉ា ងន េះ។ បណា
ត ច្ី វរ៣ ្ិកញណាខូ
ា
ច្បាត់ ដតច្ី វរ១ផ្តេំង ្ិ កញមិ
ា

ជ្រតូវនជ្រតកអរ (គឺមិ ជ្រតូវៃៃួល)។ បណា
ត ច្ី វរ២ ្ិកញណាខូ
ា
ច្បាត់អស់ច្ីវរ១

ផ្តេំង ្ិ កញននាេះគបបី
ា
ៃៃួ លបា ១ផ្តេំង។ ្ិកញណាមា
ា
ច្ី វរដត១ផ្តេំងប៉ាញ នណាណេះ

ិ ងច្ី វរននាេះក៏ខូច្បាត់ នៅនៃៀត ្ិកញននាេះគបបី
ា
ៃៃួ លបា ២ផ្តេំង។ ច្ំ ដណ្ក

្ិ កញា ី (នបើ ) ច្ី វរទំង៥ខូច្បាត់ ន

ើយ គបបីៃៃួ លបា ២ផ្តេំង។ ខូច្បាត់ ៤

ផ្តេំង គួរៃៃួ លបា ១ផ្តេំង។ ខូច្បាត់ អស់៣ផ្តេំង មិ គួរៃៃួ លអវីណាមួ យ
ន

ើយ

ឹ ងចំបាច្់នពាលនៅងវីកញងច្ី
ន
វរដដលខូច្បាត់២ផ្តេំងឬ១ផ្តេំងននាេះ។

នជ្រពាេះ្ិកញា ីរាល់រប
ូ អាច្តាំងនៅបា

នជ្រពាេះមា កំ ណ្ត់ ជ្រតឹ មដតសបង់

ិង

ឧតតរាសងគៈ។ ជាអាបតតិៃញកដ
េ កនញងជ្របនយគទ ក្ខរសញំឲ្យនលើសជាងកំ ណ្ត់

ននាេះនៅ, ច្ី វរននាេះ ជា ិសសគគិយកនញងខណ្ៈដដលបា មក។ កនញងសិក្ខាបៃ
ននាេះ ជ្រតូវជ្រជាបវ ិធីលេះនោយ ័ យន េះថា បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្នជ្រមើ
ខ្ំស
ូ ពីគ
ញ ម

ច្ីវរន េះ

បតី មិ ដម ជាញតិ ឲ្យនលើសពីកំណ្ត់ននាេះ ជា ិសសគគិយ

ដូ នច្នេះជានដើម។
្ិ កញា

សិក្ខាបៃន េះ ជ្រៃង់បញ្ាតក
ត ញង
ន
គរោវតថី ជ្របារពធច្ំនពាេះពួ ក ពវគិ យ
គ

នជ្រពាេះនរឿងសូមច្ី វរដ៏នជ្រច្ើ ។

តិ កបាច្ិ តិ យ
ត ។ គ

ជាោធ្នរណ្បបញ្ា តិ ត

អនាណ្តតិកៈ

បតី ជាញតិ ្ិ កញសំ
ា គ្នល់ថា មិ ដម ជាញតិ ឬមា

នសច្កតីសងស័យ ជ្រតូវអាបតតិៃញកដ
េ ។ អាបតតិមិ មា
អាតាមយកច្ី វរ២ផ្តេំងនៅ

ដល់្ិកញដដលនពាលថា
ា

ឹ ងនាំច្ីវរដដលនៅសល់យកមកឲ្យវ ិញ ន

ើយ

ក្ខ ់ យក ដល់្ិកញដដលទយកនពាលថា
ា
ច្ី វរដដលសល់ ច្ូ រមា ដល់
នោកច្ញ េះ ដល់្ិកញដដលក្ខ
ា
់យកច្ី វរដដលនគជ្របនគ នោយឥតមា ន

តញ

គឺ នចរដនណ្ើ ត មយកនៅឬច្ី វរបាត់ ដល់្ិកញដដលសូ
ា
មអំ ពីជ ដដលជាញតិ
ឬជ ដដលនគបវារណា

តាម ័ យដដលនពាលន

ើយ

ដល់្ិកញក្ខ
ា
់ យក
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តទុ តត រិ តា , អចេិ នានទិ ការណតា , អញ្ញញតកវិ ចញតតិ, តាយ ច បដ្ិ លាមភាតិ
ឥម្មមនតថ ចតាតរិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ ចតុ តថ ស្ទិ សាមនវាតិ ។

ត្ទុ ត្តរស
ឋិ
ិ ក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៨. ឧបក្ាដ្សិក្ខាបទវណ្ណនា
អដ្ឋ មេ ភិ កខ ំុ បមនវ ឧទេិ ស្ាតិ ឥតថ នានេស្ស ភិ កខ ុមនា ទស្ាេី តិ ឯវំ
អបទិ ស្ិ តាា ។ ចី វរមចតាបននតិ ហិ រញ្ញញទិ កំ ចី វរេូ លំ ។ ឧបកខ ដ្ំ មោតី តិ
ស្ជ្ជិ តំ មោតិ , ស្ំ ហរិ តាា ឋបិ តំ ។ មចតាមបតាាតិ បរិ វមតត តាា, កាមរតាា វា
កិ ណិតាា វាតិ អមតាថ ។ ចី វមរន អចាេមទស្ាេី តិ មវាោរវចនមេតំ ។
ឥតថ នានេស្ស ភិ កខ ុមនា ទស្ាេី តិ អយំ បមនតថ អមតាថ។ តត្ត មច មសាតិ យត្ត
មសា គហបតិ វា គហបតានី វា, តត្ត មសា ភិ កខ ុ បុ មព្ា អបបវារិ មតា
ឧបស្ង្ឃកេិតាា ចី វមរ វិ កបបំ អាបមជ្ជ យយ មចតិ អយមេតថ បទស្េព មនាធ។ វិ កបបំ
អាបមជ្ជ យាតិ វិ ស្ិដ្ឋ កបបំ អធិ កវិ ធានំ អាបមជ្ជ យយ។ យថា បន តម្មបជ្ជ តិ,
តំ ទមស្សតុ ំ សាធុ វតាតិ អាទិ ម្មហ។ តតថ សាធូ តិ អាោចមន និ បាមតា វតាតិ
បរិ វិតមកក ។ េនតិ អតាតនំ និ ទេិស្តិ ។ អាយសាមតិ បរំ អាលបតិ ។ ឯវរូបំ វា

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
នោយជ្រៃពយរបស់ខួល
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ិងដល់្ិកញា ួតជានដើ
េ
ម។ សិក្ខាបៃន េះ មា អងគ៤

គឺ ក្ខរសញំឲ្យនលើសពីកំណ្ត់ននាេះ១ មិ មា ន

តញ មា នចរដនណ្ើ ត មយក

នៅជានដើម១ សញំអំពីជ មិ ដម ជាញតិ ១ បា មកនោយក្ខរសញំននាេះ១។
បកិ ណ្ណកៈទំងឡាយ មា សមញ ោា ជានដើម ដូច្គ្នន ឹងសិក្ខាបៃៃី ៤
ននាេះឯង ដូនចនេះ។
ពណ៌នាតទុ តតរស
ា បទទ៧
ិ ិក្ខ
ី រប់

៨. ពណ៌នាឧបកាដស្ិក្ខាបទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី៨ អនកសិកាគបបីជ្រជាបដូ ច្តនៅ៖

នជ្រច្ើ បៃថា នគឧៃេិសច្ំនពាេះ្ិកញា នសច្កតីថា នគសដមែងអាងយ៉ា ង

ន េះថា ខ្ំញ ឹងជ្របនគ ដល់្ិកញន្
ា
ម េះន េះ។ បៃថា តទមលសជ្រមាប់ៃិញច្ីវរ
បា ដល់ តទមលច្ីវរមា ជ្របាក់ ជានដើម។ ពីរបៃថា តមេលៃ
់ ញក គឺនគចត់ ដច្ង
នគនធវើឲ្យជាគំ រ ន

ើយតមេល់ៃញក។ បៃថា ៃិញ គឺបូរគ្ន
ត ន នសច្កតីថា ៃិ ញកតី

លក់ កី។
ត ពាកយន េះថា អញ ឹងឲ្យនសលៀកដណ្តប់នោយច្ីវរ ជាពាកយនពាល
នោយនវាោរ។ ក៏ ន េះជានសច្កតីអធិបាយកនញងពាកយន េះថា ខ្ំញ ឹងជ្របនគ
ដល់្ិកញន្
ា
ម េះន េះ។ ពី របៃថា នបើ្ិកញននាេះ
ា
នសច្កតីថា គ
គ
មញ

បតី ឬ

បតា ី ននាេះ (នៅ)កនញងៃី ណា នបើ្ិកញននាេះដដលនគមិ
ា
បា បវារណាជា
ច្ូ លនៅកនញងៃីននាេះ

ន

ើយដល់ ូវក្ខរកំ ណ្ត់ ច្ីវរ

ន េះជានសច្កតី

សមព ធទ បៃកនញងពាកយននាេះ។ ពីរបៃថា ដល់ ូវក្ខរកំណ្ត់ គឺដល់ ូវក្ខរ

កំ ណ្ត់ដ៏វ ិនសសបំ ផញត គឺថាដល់ ូ វវ ិធីដ៏នលើស។ ក៏ឯ្ិកញរដមងដល់
ា
ូ វក្ខរ

កំ ណ្ត់ននាេះនោយជ្របក្ខរណា ជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគជ្រៃង់ជ្រតាស់សពេជានដើ ម
ថា លអន

យ
ើ
នដើ មបីសដមែង ូ វជ្របក្ខរននាេះ។ បណា
ត សពេទំងននាេះ សពេថា

ោធញ ជា ិ បាត ច្ញ េះកនញងអតថទ ក្ខរអងវរ សពេថា វត ជា ិ បាត ច្ញ េះកនញង
នសច្កតីជ្រតិ េះរ ិេះ។ បៃថា អាតាម ជាបៃសដមែងនច្ញ ូ វខលួ ។ បៃថា អនកមា

អាយញ ជាពាកយនៅបញ គគលដទៃ។ ពី របៃថា ច្ីវរមា ដបបយ៉ា ងន េះៗ គឺ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ឯវរូបំ

វាតិ

អាយតាទី ស្ុ

អចញ តរំ។

កលាណកេយតំ

ឧបាទាោតិ

ស្ុ នេ រកាេតំ វិ ស្ិដ្ឋ កាេតំ ចិ មតត ន គមហតាា។ តស្ស អាបមជ្ជ យយ មចតិ ឥេិ នា
ស្េព មនាធ។ ស្មច បន ឯវរូ បំ អាបជ្ជ នតស្ស តស្ស វចមនន មោ បឋេំ
អធិ មបបតមតា េូ លំ វមឌ្ឍតាា ស្ុ នេ រតរំ មចតាមបតិ , តស្ស បមោមគ ភិ កខ ុមនា
ទុ កក ដ្ំ។ បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។ តតថ ឥទំ មេ ភមនត ចី វរំ បុ មព្ា
អបបវារិ តំ អញ្ញញតកំ គហបតិ កំ ឧបស្ង្ឃកេិតាា វិកបបំ អាបនន ំ និ ស្សគគិ យនតិ 47
ឥេិ នា នមយន និ ស្សជ្ជ នវិ ធានំ មវទិ តព្ា ំ ។
សាវតថិ យំ ឧបននេ ំ អារព្ា ចី វមរ វិ កបបំ អាបជ្ជ នវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ។
សាធារណបបចញ តតិ

។

អនាណតតិ កំ

។

តិ កបាចិ តតិ យំ

។

ញាតមក

អញ្ញញតកស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស វា ទុ កក ដ្ំ ។ េហគេំ មចតាមបតុ កាេំ អបបគេំ
វា, ឯមតមនវ េូ មលន អចញ ំ ឯវរូ បំ វា មទហី តិ វទនត ស្ស, វុ តតនមយន
ញាតកបបវារិ មត វិ ញ្ញញមបនត ស្ស, អតត មនា ធមនន គណហនត ស្ស, ឧេម តតកាទី នចេ
អនាបតតិ ។ ចី វមរ ភិ មយាកេយតា, អញ្ញញតកវិ ចញតតិ, តាយ ច បដ្ិ លាមភាតិ
ឥម្មមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ ចតុ តថ ស្ទិ សាមនវាតិ ។
ឧបក្ា ដ្សិក្ខ
ា បទវណ្ណនា នដ្
ឋិ
ិ តា
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បណា
ត ច្ី វរទំងឡាយ មា ច្ីវរដវងជានដើមណាមួ យ។ ពី របៃថា នជ្រពាេះ
អារស័យនសច្កតីច្ង់បា ច្ីវរលអ គឺ នជ្រពាេះក្ខ ់យកនសច្កតីច្ង់ បា ច្ី វរដ៏ លអ
គឺ ថាច្ង់ បា ច្ី វរដ៏ ជ្របនសើរបំ ផញតនោយច្ិ ត។
ត បៃថា នជ្រពាេះអារស័យ ននាេះ
ជ្រតូវភាជប់ ឹងបៃន េះថា នបើគបបីដល់ ។ ក៏ ជ្របសិ នបើ្ិកញា ក្ខលដល់ក្ខរ
កំ ណ្ត់ច្ីវរដបបន េះ

បញគល
គ ណា

ពាកយរបស់្ិកញននាេះ
ា
ន

ដំន

ើងទងលច្ីវរនជ្រពាេះនសច្កតីដំបូងតាម

ើយៃិ ញច្ី វរដ៏ លអ ្ិ កញរដមងជ្រតូ
ា
វអាបតតិៃញកេដ កនញង

ជ្របនយគរបស់បញគគលននាេះ។ ច្ីវរននាេះ ជា ិ សសគគិយ កនញងខណ្ៈដដលបា
មក។

កនញងសិក្ខាបៃននាេះ

បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ
រកគ

អនកសិកាគបបីជ្រជាបវ ិធីលេះនោយ ័ យន េះថា

ច្ីវរខ្ំញន េះ នគមិ បា បវារណាជាមញ

បតីមិ ដម ជាញតិ ន

ខ្ំច្
ញ ូលនៅ

យ
ើ កំណ្ត់ច្ីវរ ជា ិសសគគិយ ជានដើ ម។

សិក្ខាបៃន េះ ជ្រៃង់បញ្ា តក
ត ញង
ន
គរោវតថី ជ្របារពធច្ំនពាេះឧប

្
េ ិកញា

នជ្រពាេះនរឿងដល់ ូវក្ខរកំណ្ត់ ច្ីវរ។ ជាោធ្នរណ្បបញ្ា តិ ត អនាណ្តតិកៈ
តិ កបាច្ិ តិ យ
ត ។ ជ ជាញតិ ្ិកញសំ
ា គ្នល់ថា មិ ដម ជាញតិ ឬមា
នសច្កតីសងស័យ ជ្រតូវអាបតតិៃញកេដ។ អាបតតិមិ មា
នគជ្របាថាន ឹ ងៃិ ញច្ីវរមា តទមលនជ្រច្ើ

ន

ដល់្ិកញដដលទយក
ា

ើយនពាលជ្របាប់ ថា នោកច្ូ រឲ្យ

ច្ី វរដដលមា តទមលតិច្ ឬថាច្ូ រឲ្យច្ី វរមា ភាគនសមើគ្ននដបបន េះដទៃនោយ
តទមលននាេះច្ញ េះ ដល់្ិកញដដលសូ
ា
មអំពីជ ជាញតិ ឬជ ដដលនគបវារណា
ន

ើយ តាម ័ យដដលនពាលន

របស់ខួល

ើយ ដល់្ិកញដដលក្ខ
ា
់ យកនោយជ្រៃពយ

ិ ងដល់្ិកញា ួេតជានដើ ម។

សិក្ខាបៃន េះ មា អងគ៣ គឺ ជាអនកជ្របាថាននជ្រច្ើ កនញងច្ី វរ១ សញំអំពីជ

មិ ដម ជាញតិ ១ បា មកនោយក្ខរសញំននាេះ១។
បកិ ណ្ណកៈទំងឡាយ

មា សមញ ោា ជានដើម

សិក្ខាបៃៃី ៤ននាេះឯង។
ពណ៌នាឧបកា ដសក្ខ
ិ ា បទទី៨ រប់

ជ្របដ

លគ្នន ឹង
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៩. ទុត្ិយឧបក្ាដ្សិក្ខាបទវណ្ណនា
នវមេ ឥេិ នាវ នមយន អមតាថ មវទិ តមព្វា ។ ឥទចហិ បុ រិេស្ស
អនុ បបចញ តតិស្ទិ ស្ំ ។ មកវលេហិ តតថ ឯកស្ស បី ឡា កតា, ឥធ ទាិ នន ំ ។
អយមេតថ វិ មស្មសា ។ មស្ស្ំ ស្ព្ា ំ បុ រិេស្ទិ ស្មេវ ។ យថា ច ទាិ នន ំ, ឯវំ
ព្ហូ នំ បី ឡំ កតាា គណហមតាបិ អាបតតិ មវទិ តព្វា ។ និ ស្សជ្ជ នវិ ធាមន ច ឥទំ មេ
ភមនត ចី វរំ បុ មព្ា អបបវារិមត អញ្ញញតមក គហបតិ មក ឧបស្ង្ឃកេិតាា វិកបបំ
អាបនន ំ និ ស្សគគិ យនតិ 48 ឥេិ នា នមយន វចនមភមទា ញាតមព្វាតិ ។

ទុ ត្យ
ឋិ
ិ ឧបក្ា ដ្សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា
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៩. ពណ៌នាទុតយ
ិ ឧបកាដស្ិក្ខាបទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី៩ អនកសិកាគបបីជ្រជាបតនៅ៖

បណ្ិ ឌ តគបបីជ្រជាបនសច្កតីតាម ័ យន េះឯង នជ្រពាេះថា សិក្ខាបៃន េះ
នជ្របៀបដូ ច្ជាអ ញ បបញ្ាតិ ទត សិក្ខាបៃមញ ។ ពិតដម

កនញងសិក្ខាបៃមញ ននាេះ

នធវើក្ខរនបៀតនបៀ ច្ំនពាេះបញគគលមានក់ប៉ាញនណាណេះ (ច្ំ ដណ្ក) កនញងសិក្ខាបៃន េះ
នធវើក្ខរនបៀតនបៀ ច្ំនពាេះបញ គគលពី រនាក់។

ន េះជានសច្កតីដបលកគ្នន

កនញង

សិក្ខាបៃន េះ, នសច្កតីទំងពួ ងដ៏ នសសជ្របាកដដូច្សិក្ខាបៃមញ ននាេះឯង។
ក៏ ឯអនកសិកា

គបបីជ្រជាបអាបតតិ

ច្ំ នពាេះជ នជ្រច្ើ នាក់ ន
នាក់

ន

សូមបីច្ំនពាេះ្ិ កញអន
ា កនធវើក្ខរនបៀតនបៀ

ើយក្ខ ់ យក ដូច្ជា្ិកញដដលនបៀតនបៀ
ា
ជ ពី រ

ើយក្ខ ់ យកដដរ។

ច្ំដណ្កកនញងវ ិធី លេះ

អនកសិកាគបបីជ្រជាប

នសច្កតីនផសងទ ពាកយនោយ ័ យន េះថា បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ
នគមិ បា បវារណាជាមញ
ជាញតិ ន

ខ្ំច្
ញ ូលនៅរកគ

ច្ីវរខ្ំញន េះ

បតីទង
ំ ឡាយ ដដលមិ ដម

យ
ើ កំណ្ត់ច្ីវរ ជា ិសសគគិយ ជានដើម។

ពណ៌នាទុ តយ
ិ ឧបកា ដសក្ខ
ិ ា បទទី៩ រប់
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១០. រាជសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទស្មេ រាជ្មភាមគ្គគតិ រាជ្មតា មភាគគ ំ ភុ ចជិ តព្ា ំ អស្ស អតថី តិ
រាជ្មភាមគ្គគ។ រាជ្មភាមគ្គតិ បិ បាមឋា, រាជ្មតា មភាមគ្គ អស្ស អតថី តិ អមតាថ។
ចី វរមចតាបននតិ ហិ រញ្ញញទិ កំ អកបបិយំ ។ បហិ មណយាតិ មបមស្យយ ។
ឥេិ នាតិ អាទិ អាគេនស្ុ ទធឹ ទមស្សតុ ំ វុ តតំ ។ ស្មច ហិ ឥទំ ឥតថ នានេស្ស
ភិ កខ ុមនា មទហី តិ មបមស្យយ, អាគេនស្ស អស្ុ ទធ តាត អកបបិយវតថ ំ ុ អារព្ា
ភិ កខ ុនា កបបិយការមកាបិ និ ទេិស្ិ តមព្វា ន ភមវយយ។ អាភតនតិ អានី តំ ។ ន មោ
េយនតិ អាទិ ឥទំ កបបិយវមស្ន អាភតេបិ ចី វរេូ លំ ឦទិ មស្ន ទូ តវចមនន
អកបបិយំ មោតិ , តសាម តំ បដ្ិ កខិបិតព្ា នតិ ទមស្សតុ ំ វុ តតំ ។
ស្ុ វណេំ

រជ្ដ្ំ

កោបមណ

ម្មស្មកាតិ

ឥម្មនិ

ហិ

ចតាតរិ

និ ស្សគគិ យវតថ ូនិ ។ េុ តាត េណិ មវឡុរិមោ ស្មង្គខ ស្ិ លា បវាឡំ មលាហិ តមង្គក
េសារគលល ំ

ស្តត

ធញ្ញញនិ ទាស្ិ ទាស្មខតត វតថ ុបុបាផរាេផលារាម្មទមោតិ

ឥម្មនិ ទុ កក ដ្វតថ ូនិ ។ ច អតត មនា វា មចតិ យស្ង្ឃេគណបុ គគលានំ វា អតាថយ
ស្េបដ្ិ ចេិតុ ំ ន វដ្ដ នតិ ។ តសាម តំ សាទិ តុ ំ ន វដ្ដ តីតិ ទស្សនតថ ំ ន មោ
េយនតិ អាទិ វុ តតំ ។
ចី វរចេ មោ េយំ បដ្ិ គគណ
ហ ម្មតិ ឥទំ បន អតាតនំ ឧទេិ ស្ស អាភតតាត
វតត ំ ុ វដ្ដ តិ, តសាម វុ តតំ ។ កាមលនាតិ យុ តត បតត កាមលន ។ យទា មនា អមតាថ
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១០. ពណ៌នារាជស្ិក្ខាបទ

វ ិ ិច្័ យ
ឆ កនញងសិក្ខាបៃៃី១០ អនកសិកាគបបីជ្រជាបដូច្តនៅន េះ៖

បៃថា មោមាតយ មា វ ិនជ្រគ្នេះថា ដដលន្មេះថា រាជនភាគគៈ នជ្រពាេះ
អតថថា ក្ខរបរ ិនភាគ ូវនភាគសមបតតិអំពីជ្រពេះរាជា មា ដល់បញគគលននាេះ។
បាលីថា រាជនភានគ្ន ដូ នច្នេះក៏ មា

នសច្កតីថា នភាគៈអំពីជ្រពេះរាជាមា ដល់

បញ គគលននាេះ។ បៃថា តទមលច្ីវរ គឺ តទមលច្ីវរជាអកបបិយៈ មា ជ្របាក់ ជានដើ ម។
បៃថា បញ្ូជ

គឺ នផ្ើនៅ។ ពាកយថា ន េះ ជានដើម ជ្រៃង់ ជ្រតាស់ៃញកនដើ មបី

សដមែងនសច្កតីបរ ិសញៃិទធ កិរ ិយមក។ ពិ តណាស់ នបើនគបញ្ូជ បនជ្រមើ មកថា
នោកច្ូ រជ្របនគ តទមលច្ីវរន េះ
អកបបិយវតថញ ន

ដល់្ិកញន្
ា
ម េះន េះ។

្ិកញជ្របារពធ
ា
ច្ំនពាេះ

ើយជ្រតូវបងាហញសូមបី ូ វកបបិយក្ខរកៈច្ញ េះ នជ្រពាេះក្ខរមកមិ

បរ ិសញៃម
ធ ិ គបបីមា ន

ើយ។ បៃថា នាំមក គឺដដលនគនាំមកន

ើយ។

ពាកយន េះថា នយើងៃៃួលពញំបា នៃ ជានដើម ជ្រៃង់ ជ្រតាស់ៃញកនដើមបីសដមែងថា
តទមលច្ីវរសូមបីដដលនគនាំមកន

ើយ នោយអំ ណាច្ពាកយជាកបបិយ (ដត)

រដមងជាអកបបិយនោយពាកយរបស់ៃូត មា ជ្របាកដដូនច្នេះ នជ្រពាេះន

តញ ននាេះ

តទមលច្ីវរននាេះ ្ិ កញជ្រតូ
ា វោមឃ្ត់ ។
វតថញទ

ិសសគគិយ មា

៤ ន េះ គឺ មាស ជ្របាក់ កោបណ្ៈ មាសកៈ។

វតថញទំងន េះគឺ ដកវមញ ក្ខត ដកវមណ្ី ដកវពិ ៃូរយ ស័ងា សិោ ដកវជ្របវា

ដកវៃៃឹម

នពជ្រជដ្នកឆាម ឬដកវពជ្រពុេះ រសូវ៧ជ្របន្ៃ ខ្ំញរសី ខ្ំញជ្របុស ដរស ច្មាេរ សួ ផ្តេ
សួ ដផលជានដើម ជាវតថញទ អាបតតិៃញកដ
េ ។ ្ិ កញមិ
ា គួ រៃៃួ លនដើមបីជ្របនយជ ៍
ខលួ
ន

ឬនដើមបីជ្របនយជ ៍ ដល់នច្តិ យ សងឃ គណ្ៈ ឬបញ គគលន

ើយ។ នជ្រពាេះ

តញ ននាេះ ជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគជ្រៃង់ ជ្រតាស់ពាកយជានដើមថា នយើងៃៃួលពញំ

បា នៃ នដើ មបីសដមែងថា ្ិកញមិ
ា
គួរនជ្រតកអរច្ំ នពាេះតទមលច្ីវរននាេះ។
ក៏ ពាកយថា នយើងៃៃួលបា ដតច្ីវរ

នជ្រពាេះជារបស់ដដលនគនាំមកច្ំនពាេះខលួ
នពាលន

ន េះ ្ិកញគួ
ា រនដើមបីនពាលបា

នជ្រពាេះន

តញ ននាេះ បា ជានោក

ើយ។ បៃថា នោយក្ខល គឺ តាមក្ខលដ៏ សមគួរ។ អធិបាយថា
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មោតិ , តទា កបបិយំ ចី វរំ បដ្ិ គគណ
ហ ម្មតិ អមតាថ ។ មវយាវចេ កមរាតិ
កបបិយការមកា

។

និ ទេិស្ិ តមព្វាតិ

ឥទំ

អតថិ

បនាយស្ម មតា

មកាចិ

មវយាវចេ កមរាតិ កបបិយវចមនន វុ តតតាត អនុ ញ្ញញតំ ។ ស្មច បន ទូ មតា មកា
ឥេំ គណ
ហ តី តិ វា កស្ស មទេី តិ វា វទតិ , ន និ ទេិស្ិ តមព្វា ។ អារាេិ មកា វា
ឧបាស្មកា វាតិ ឥទំ សារុ បបតាយ វុ តតំ។ ឋមបតាា បន បចេ ស្ហធេមិ មក មោ
មកាចិ កបបិយការមកា វដ្ដ តិ ។ ឯមសា មោ អាវុមសាតិ ឥទំ ភិ កខ ុស្ស
កបបិយវចនទស្សនតថ ំ វុ តតំ ។ ឯវមេវ ហិ វតត ព្ា ំ ។ ឯតស្ស មទហី តិអាទិ ន
វតត ព្ា ំ ។
ស្ចញ មតាត មសា េោតិ អាណមតាត មសា េោ, យថា តុ ម្មហកំ ចី វមរន
អមតថ ស្តិ ចី វរំ ទស្សតិ , ឯវំ វុ មតាតតិ អមតាថ។ ទូ មតន ហិ ឯវំ អាមរាចិ មតមយវ
តំ មចាមទតុ ំ វដ្ដ តិ, មនវ តស្ស ហមតថ ទតាា គតេតត ការមណន។ ស្មច បន
អយំ មវយាវចេ កមរាតិ ស្េម ុោ និ ទេិមដ្ឋឋ មោតិ , ទូ មតា ច ស្េម ុោ ឯវ តស្ស
ហមតថ មចតាបនន ំ ទតាា មថរស្ស ចី វរំ កិ ណិតាា មទហី តិ គចេ តិ , ឯវំ ស្ចញ មតាត
មសា េោតិ អវុ មតត បិ មចាមទតុ ំ វដ្ដ តិ។ ស្មច បន ទូ មតា គចេ មនាតវ អហំ
តស្ស ហមតថ ទស្ាេិ , តុ មេហ ចី វរំ គមណហយាថាតិ ភិ កខ ុមនា វតាា វា គចេ តិ ,
អចញ ំ វា មបមស្តាា អាមរាចាមបតិ ។ ឯវំ ស្តិ ឥតរេបិ មចាមទតុ ំ វដ្ដ តិមយវ។
មទស្នាេតត មេវ មចតំ ទូ មតនាតិ ។ មោបិ អតត នា អាហរិ តាា ឯវំ បដ្ិ បជ្ជ តិ,
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នសច្កតីជ្រតូវក្ខររបស់អាតាម មា កនញងក្ខលណា អាតាម ឹ ងៃៃួ លកនញងក្ខល
ននាេះ។ បៃថា នវយយវច្ាករ បា ដល់ អនកជ្របសប់នធវើវតថញឲ្យគួ រ។ ពាកយន េះ
ថា គបបីបងាហញ គឺជ្រពេះមា ជ្រពេះភាគជ្រៃង់អ ញ ញ្ញាតន

ើយ នជ្រពាេះៃូតនពាល

នោយអំ ណាច្ពាកយជាកបបិយថា នោកមា អាយញ មា នវយយវច្ាករដដរឬ
នបើៃូតនពាលថា

រណាដតងៃៃួ ល ូ វតទមលច្ីវរន េះ ឬថា ខ្ំញឲ្យដល់ រណា

្ិ កញមិ
ា
គួ របងាហញ។ ជ្រពេះដ៏មា ជ្រពេះភាគជ្រៃង់ ជ្រតាស់ពាកយថា គឺនញមវតតកី ត
ឧបាសកកតីន េះនដើមបីសរញប។ តាមពិត

រណាក៏ នោយ នវៀរដតស

ធមមិក

ទំង៥នច្ញ គួរនធវើជាកបបិយក្ខរកៈបា ។ ពាកយន េះថា មានលអាវញនោ អនក
ន េះឯង នពាលន

ើយនដើ មបីសដមែងពាកយជាកបបិយរបស់្ិកញននាេះ
ា
ពិ តដម

្ិ កញគបបី
ា
នពាលយ៉ា ងន េះឯង។
ននាេះជានដើមនៃ។

នជ្រច្ើ បៃថា

្ិ កញមិ
ា
ជ្រតូវនពាលថា

នវយយវច្ាករននាេះ

អនកច្ូ រឲ្យដល់អក
ន

ខ្ំបា
ព យល់ឲ្យច្ូលច្ិតនត
ញ

នសច្កតីថា នវយយវច្ាករននាេះ ខ្ំញបា នពាលបងាគប់ន

យ
ើ

ើយ នោយជ្របក្ខរដដល

នោកមាាស់មា នសច្កតីជ្រតូវក្ខរនោយច្ី វរ នគ ឹងជ្របនគ ច្ី វរ។ ពិតដម
ទល់ដតៃូតជ្របាប់នវយយវច្ាករយ៉ា ងន េះឯង នៃើ ប្ិ កញគួ
ា រតឹ ងទរនវយយវច្ាករ
ននាេះបា
ននាេះន

មិ ដម នោយន

តញ ជ្រតឹ មដត(ៃូ ត)ឲ្យ(តទមលច្ីវរ)កនញងទដនវយយវច្ាករ

ើយនៅនៃ។ ក៏ នបើៃូតបងាហញនវយយវច្ាករកនញងៃីច្ំនពាេះមញខថា ន េះ

ជានវយយវច្ាករកតី ៃូតឲ្យតទមលច្ីវរកនញងទដបញគគលននាេះកនញងៃី ច្ំនពាេះមញ ខដតមតង
ន

ើយជ្របាប់ ថា នោកច្ូ រៃិញច្ី វរជ្របនគ ជ្រពេះនងរៈកតី ន

ើយនៃើ បនៅ សូមបី

នវយយវច្ាករដដលៃូតមិ បា នពាលថា នវយយវច្ាករននាេះខ្ំញបា ព យល់ឲ្យ
ច្ូ លច្ិតតន

ើយយ៉ា ងន េះក៏នោយ ក៏ ្ិកញគួ
ា រនដើ មបីនតឿ ទរបា ។ ក៏ នបើៃូត

នៅនពាល ឹង្ិ កញថា
ា
ខ្ំញឲ្យ(តទមលច្ីវរ)កនញងទដរបស់នវយយវច្ាករននាេះ នោក
ច្ូ រក្ខ ់ យកច្ី វរច្ញ េះ ន
ន

ើយនៅកតី នជ្របើអនកដទៃឲ្យមកជ្របាប់កី ត ក្ខលមា

តញយ៉ាងន េះ សូមបីនវយយវច្ាករនជ្រៅន េះ ក៏្ិកញគួ
ា រនតឿ ទរ។ ក៏បៃននាេះថា អនក

បនជ្រមើ ក៏ជ្រតឹមជានៃសនាប៉ាញ នណាណេះ។ សូមបីបញគគលណា នាំមក ូវ (តទមលច្ីវរ)នោយ
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តស្មិ េបិ

ឥទមេវ

លកខ ណំ

។

អមតាថ

មេ

អាវុ មសា

ចី វមរនាតិ

មចាទនាលកខ ណនិ ទស្សនមេតំ ។ ស្មច ហិ វាចាយ មចាមទតិ , ឥទំ វា វចនំ
ោយ កាយចិ ភាសាយ ឯតស្ស អមតាថ វា វតត មព្វា ។ មទហិ មេ, អាហរ
មេតិ អាទិ នា នមយន បន វតត ំ ុ ន វដ្ដ តិ។ អភិ និ បាផមទយាតិ ឯវំ វចី មភទំ កតាា
តិ កខ តតំ ុ មចាទយម្មមនា បដ្ិ លាភវមស្ន សាមធយយ ។ ឥមចេ តំ កុ ស្លនតិ ឯតំ
ស្ុ នេ រំ ។
ឆកខ តតប
ុ រេនតិ ភាវនបុ ំ ស្កវចនមេតំ ។ ឆកខ តតុបរេចហិ មតន ចី វរំ
ឧទេិ ស្ស តុ ណហីភូ មតន ឋាតព្ា ំ, ន និ ស្ីទិ តព្ា ំ ។ ន អាេិ ស្ំ បដ្ិ គគមហតព្ា ំ ។ ន
ធមម្មម ភាស្ិ តមព្វា។ កឹ ការណ អាគមតាស្ី តិ វុ មតត បន ជានាហិ , អាវុ មសាតិ
ឯតត កមេវ វតត ព្ា ំ ។ ស្មច និ ស្ជាជទី និ កមរាតិ , ឋានំ ភចជ តិ, អាគតការណំ
វិ នាមស្តិ , ឥទំ កាមយន មចាទនាយ លកខ ណទស្សនតថ ំ វុ តតំ ។ ឯតថ ច
ឧកក ដ្ឋបរិ មចេ មទន តិ ស្សនន ំ មចាទនានំ ឆនន ចេ ឋានានំ អនុ ញ្ញញតតាត មចាទនាយ
ទិ គុ ណំ ឋានំ អនុ ញ្ញញតំ មោតិ , តសាម ស្មច មចាមទតិ មយវ, ន តិ ដ្ឋ តិ, ឆ
មចាទនាមោ លព្ា នតិ ។ ស្មច តិ ដ្ឋ តិមយវ, ន មចាមទតិ , ទាាទស្ ឋានានិ
លព្ា នតិ ។ ស្មច ឧភយំ

កមរាតិ , ឯកាយ មចាទនាយ មទា

ឋានានិ

ោមបតព្វានិ ។ តតថ មោ ឯកទិ វស្មេវ បុ នបបុនំ គនាតា ឆកខ តតំ ុ មចាមទតិ ,
ស្កឹ មយវ វា គនាតា អមតាថ មេ អាវុ មសា ចី វមរនាតិ ឆកខ តតំ ុ វទតិ , តថា
ឯកទិ វស្មេវ បុ នបបុនំ គនាតា ទាាទស្កខ តតំ ុ តិ ដ្ឋ តិ ។ ស្កឹ មយវ វា គនាតា តត្ត
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ខលួ ឯងដតងបដិបតតិយ៉ាងន េះ សូមបីបញគគលននាេះក៏ ជ្រតូវនជ្របើ លកាណ្ៈន េះឯង

នជ្រច្ើ បៃថា មានលអាវញនោ អាតាមជ្រតូវក្ខរនោយច្ីវរ ន េះ ជាក្ខរសដមែង
នច្ញ ូ វលកាណ្ៈទ ក្ខរតឹងទរ។ នជ្រពាេះនបើ្ិកញនតឿ
ា
ទរនោយវាច ពាកយ
ន េះថា មានលអាវញនោ អាតាមជ្រតូវក្ខរនោយច្ី វរ គឺនោកជ្រតូវនពាល ឬក៏
នពាលច្ំ នពាេះនវយយវច្ាករននាេះ នោយភាោណាមួយក៏ បា ។ ដត្ិកញមិ
ា

គួ រនពាលនោយ ័ យជានដើមថា អនកច្ូ រឲ្យអាតាម ច្ូ រនាំមកឲ្យអាតាម ដូ នច្នេះ
ន

ើយ។ ពាកយថា ឲ្យសនជ្រមច្បា

គឺ ្ិ កញនធវ
ា ើវច្ីន្ៃយ៉ា ងន េះ តឹងទរអស់

វារៈ៣ដង គបបីសនជ្រមច្នោយអំ ណាច្ក្ខរបា មក។ ពី របៃថា ក្ខរបា
សនជ្រមច្ដូនច្នេះ ញេះ ជាក្ខរជ្របទព នសច្កតីថា

ញ េះជាក្ខរលអ។

បៃថា អស់វារៈ៦ដង យ៉ា ងទជ្រកដលង ន េះ ជាភាវ បញំ សកលិងគ។
ពិ តដម

្ិកញា

រនសៃៀមប៉ាងច្ំនពាេះច្ី វរបា កំ ណ្ត់ជ្រតឹមដត៦ដង មិ ជ្រតូវ

អងគញយ មិ ជ្រតូវៃៃួ លអាមិស មិ ជ្រតូវនពាលធម៌ នបើនគសួរថា នោកមាាស់

មកមា ក្ខរអវី? គបបីនពាលជ្រតឹ មប៉ាញ នណ្ណ េះថា អនកមា អាយញ អនកច្ូ រដឹ ងច្ញ េះ។
នបើ្ិកញននាេះនធវ
ា
ើ ក្ខរអងគញយជានដើម រដមងវ ិនាសក្ខរ
ដដលខលួ មក,

រ រដមងវ ិនាសន

តញ

ពាកយន េះជ្រតាស់ៃញកនដើមបីសដមែងនច្ញ ូ វលកាណ្ៈទ ក្ខរ

តឹ ងទរនោយក្ខយ។ ក៏ កញងពាកយននាេះ
ន
ជ្រពេះដ៏ មា ជ្រពេះភាគ ជ្រៃង់អ ញញ្ញាត
ឲ្យ

រ ២ ដង នោយក្ខរតឹ ងទរ នជ្រពាេះក្ខរតឹ ងទរ ៣ ដង នោយកំណ្ត់

យ៉ា ងឧជ្រកិដា

ិ ងក្ខរ

រ ៦ ដង ជ្រៃង់អ ញ ញ្ញាតន

្ិ កញនតឿ
ា
ទរដតមយ៉ា ងមិ បា

តញននាេះ នបើ

រនៃ រដមងបា ក្ខរនតឿ ទរ ៦ ដង នបើ

រដតមយ៉ា ងមិ នតឿ ទរ រដមងបា ក្ខរ

យ៉ា ង គឺ

ើយ នជ្រពាេះន

រផង នតឿ ទរផង ក្ខរ

រ ១២ ដង។ នបើ្ិកញនធវ
ា ើ ទំង ២

រ២ដង នោយក្ខរនតឿ ទរមតង

គបបីវ ិនាសនៅ។ កនញងអធិក្ខរននាេះ ្ិ កញណានៅញយៗ
ា
កនញងទងៃដតមួ យពិ ត
ន

ើយនតឿ ទរអស់៦ដង ឬនៅដតមតងនពាលទរអស់ ៦ ដងថា មានលអនក

មា អាយញ អាតាមជ្រតូវក្ខរនោយច្ី វរ, នៅញយៗ កនញងទងៃដតមួយ
ក៏ដូច្គ្នន ឬនៅដតមតង ន

ើយ

រអស់ ១២ ដង

រកនញងៃីននាេះៗ សូមបី្ិកញននាេះ
ា
រដមងវ ិនាសអស់
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តត្ត ឋាមន តិ ដ្ឋ តិ, មសាបិ ស្ព្ា មចាទនាមោ ស្ព្ា ដ្ឋឋនានិ ច ភចជ តិ។ មកា
បន វាមទា នានាទិ វមស្ស្ុ ឯវំ កមរានត ស្ាតិ អយមេតថ វិ និចេមោ។ មយ បន
កបបិយការមក ទាយមកា ស្យមេវ គនាតា និ ស្ីទតិ មត ស្តកខ តតុេបិ មចាមទតុ ំ
វដ្ដ តិ ។ មោ បន ឧមភាហិ បិ អនិ ទេិមដ្ឋឋ េុ ខមវវដ្ិ កកបបិយការមកា ច
បរេម ុខកបបិយការមកា ច, មសា ន កិ ចេិ វតត មព្វា ។ ឯវំ ឥធ ទស្បិ
កបបិយការកា ទស្សិតា មោនតិ ។
តមតា មច ឧតត រិនតិ វុ តតមចាទនាឋានបរិ ម្មណមតា ឧតត រឹ វាយេនត ស្ស
ស្ព្ា បបមោមគស្ុ ទុ កក ដ្ំ។ បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។ ឯតថ ច ឥទំ មេ
ភមនត ចី វរំ អតិ មរកតិ កខតតំ ុ មចាទនាយ អតិ មរកឆកខ តតំ ុ ឋាមនន អភិ និ បាផទិ តំ
និ ស្សគគិ យនតិ 49 ឥេិ នា នមយន និ ស្សជ្ជ នវិ ធានំ មវទិ តព្ា ំ ។ យតស្ស
ចី វរមចតាបនំ អាភតនតិ យមតា រាជ្មតា វា រាជ្មភាគគ មតា វា អស្ស ភិ កខ ុមនា
ចី វរមចតាបនំ អានី តំ។ យតា ស្ាតិ បិ បាមឋា។ អយមេវ អមតាថ។ តតាថតិ
តស្ស រមញ្ញញ វា រាជ្មភាគគ ស្ស វា ស្នតិ មក។ ស្េី បមតថ ហិ ឥទំ ភុ េម វចនំ។ ន
តំ តស្ស ភិ កខ មុ នា កិ ចេិ អតថ ំ អនុ មភាតី តិ តំ មចតាបនំ តស្ស ភិ កខ ុមនា
អបបេតត កេបិ កេម ំ ន និ បាផមទតិ ។ យុ ចជ នាតយស្ម មនាត ស្កនតិ អាយស្ម មនាត
អតត មនា ស្នត កំ ធនំ បាបុ ណនត ុ ។ ម្ម មវា ស្កំ វិនស្ាតិ តុ ម្មហកំ ស្នត កំ ម្ម
វិ នស្សតុ ។

49

វិ.មហាវិ.៣/៨៤
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ឹងចំបាច្់ នពាលនៅងវី

ដល់្ិកញអន
ា កនធវើយ៉ាងន េះកនញងទងៃនផសងៗ ន េះជានសច្កតីវ ិ ិច្័ យ
ឆ
កនញងកិ ច្ាទំង
២យ៉ា ងននាេះ។ ច្ំដណ្កកបបិយក្ខរកៈ ដដលទយកបងាហញ ច្ំ នពាេះមញ ខ
នោយខលួ ឯងដតមតង ្ិ កញា ឹ ងនតឿ ទរ សូមបី១០០ដងក៏ បា ។ ច្ំ ដណ្ក
កបបិយក្ខរកៈដដលសូមនធវើជាកបបិយក្ខរកៈខលួ ឯង
ដដលៃូ តនផ្ើៃញក ន

ិ ងកបបិយក្ខរកៈ

ើយនគច្នច្ញនៅ គឺ្ិកញា ិងៃូតសូមបីទំងពី រនាក់ មិ

បា បងាហញនៃ ្ិ កញមិ
ា
ជ្រតូវនពាលយ៉ា ងណាមួ យន
មា ដល់នៅ ១០ ជ្រៃង់ សដមតងន

ើយ។ កបបិយក្ខរកៈ

ើយកនញងៃីន េះយ៉ា ងន េះឯង។

ពី របៃថា នបើពយយមឲ្យនលើសពីកំណ្ត់ននាេះ នសច្កតីថា ជាអាបតតិ
ៃញ កដ
េ ជ្រគប់ៗជ្របនយគ ដល់្ិកញក្ខលពយយមឲ្យនលើ
ា
សពី ជ្របមាណ្ គឺ ក្ខរ
នតឿ ទរ

ិង

រដដលនពាលន

ើយនៅ។ ច្ី វរននាេះជា ិ សសគគិយ កនញង

ខណ្ៈដដលបា មក។ ក៏កញងសិ
ន
ក្ខាបៃននាេះ អនកសិកាគបបីជ្រជាបវ ិធីលេះ
នោយ ័ យន េះថា

បពិជ្រតជ្រពេះសងឃដ៏ច្ំនរ ើ

នោយទរនលើសពី៣ដង នោយ

ច្ីវរន េះ

ខ្ំឲ្
ញ យសនជ្រមច្បា

រនលើសពី៦ដង ជា ិសសគគិយ ជានដើម។

នជ្រច្ើ បៃថា បនជ្រមើននាេះ នាំតទមលច្ីវរមកនដើមបី្ិកញនា េះ អំពីសណា
ំ
ក់អក
ន ណា
នសច្កតីថា បនជ្រមើ ននាេះ នាំតទមលច្ីវរមកនដើមបី្ិកញននាេះ
ា
អំពីសំណាក់អនកណា
គឺ នសតច្កតី រាជមោមាតយកតី។ បាលីថា យតវសស ដូ នច្នេះក៏ មា ។ នសច្កតី

ដជ្របដូ ច្គ្ននន េះឯង។ បៃថា កនញងសំណាក់អក
ន ននាេះ គឺ កនញងសំណាក់ទ នសតច្
ឬមោមាតយននាេះ។ ពិតដម

ពាកយន េះជាសតតមីវ ិ្តតិ ច្ញ េះកនញងអតថថា ជិត។

នជ្រច្ើ បៃថា តទមលច្ីវរននាេះ ពញំសនជ្រមច្ជ្របនយជ ៍ប ិច្
ត ប ច្ដល់
្ិកញននាេះ
ា
ួត
នៃ គឺតទមលច្ីវរននាេះ មិ ញ
ត ឲ្យសនជ្រមច្ដល់្ិកញា
ញ ំងកមមសូមបីជ្រតឹ មដតប ិច្

អងគននាេះនៃ។ ពី របៃថា អនកមា អាយញទង
ំ ឡាយ ច្ូរទរយករបស់អក
ន វ ិញ
ច្ញេះ នសច្កតីថា អនកមា អាយញ ជ្រៃពយច្ូរបា ជារបស់ខួល អនកវ ិញច្ញ េះ។ នជ្រច្ើ
បៃថា

ជ្រៃពយរបស់អក
ន ទំងឡាយ

អនកទំងឡាយ ច្ូ រកញំវ ិនាសន

ើយ។

ច្ូរកញំវ ិនាសខូច្នៅន

ើយ

គឺជ្រៃពយជារបស់
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អយំ តតថ សាេី ចីតិ អយំ តតថ អនុ ធេម តា មលាកុ តតរធេម ំ អនុ គតា,
វតត ធេម តាតិ អមតាថ ។ តសាម ឯវំ អកមរាមនាត វតត មភមទ ទុ កក ដ្ំ អាបជ្ជ តិ ។
សាវតថិ យំ ឧបននេ ំ អារព្ា អជ្ជ ុមណ
ហ ភមនត អាគមេហី តិ50 វុ ចេម្មមនា
នាគមេស្ិ , តស្មឹ វតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ សាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។
តិ កបាចិ តតិ យំ ។ ឩនមកស្ុ មចាទនាឋាមនស្ុ អតិ មរកស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស
វា ទុ កក ដ្ំ។ អមចាទនាយ លមទធ , សាេិ មកហិ មចាមទតាា ទិ មនន , ឧេម តតកាទី នចេ
អនាបតតិ ។ កបបិយការកស្ស ភិ កខ ុមនា និ ទេិដ្ឋ ភាមវា, ទូ មតន អបបិតតា, តតុ តត រឹ
វាោមម្ម, មតន វាោមេន បដ្ិ លាមភាតិ ឥម្មមនតថ ចតាតរិ អង្គគនិ ។
ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ ចតុ តថ ស្ទិ សាមនវាតិ ។
រាជសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ចីវរវទគគ បឋទ្

50

វិ.មហាវិ.៣/៧៩

អជជមុ ណា
ា ភមនត អាគមមេី តិ ភមនត អជជ ឯក្ទិវសំ អោាក្ំ តិដ្ឋ អ្ិវាមសេី តិ អមតាថតិ
សមនតប្បាសាទិកា នាម វិនយដ្ឋក្ថា ។ អជជុមណា
ា តិ បាមឋ អជជមណា
ា តិប្បិ ប្បឋនតីតិ ច បា យ
ិ ំ
អជជុមណា
ា តិ អជជ ឯក្ទិវសនតិ អមតាថ ។ អជជ មនាតិ វា អមតាថ គមេតមពាា ។ មនា អោាក្នតិ ច
សារតថទីប្បនី នាម វិនយដ្ីកា ។
អដ្ឋក្ថាររោះវិន័យម្មោះសមនតប្បាសាទិកា បានរនយ ់មសចក្តីតដ្ ថា ប្បរិរតមលាក្ោចស់ ដ្៏
ចមរមន មលាក្ោចស់ សូមប្បងអងក្
់ ង
នុ ទថៃមនោះមួយទថៃសិន ថា ប្បរិ រតមលាក្ោចស់ ដ្៏ចមរមន មលាក្
ោចស់ សូ មឈប្ប់ សូ មប្បងអងឲ្
់ យមយងខ្ក្
ុំ នុងទថៃមនោះមួយទថៃសិន។ ចំមពាោះបា ថា
ី
អជជុមណា
ា
សរមសរថា អជជមណា
ា ក្៏ បាន ឬ អជជុមណា
ា តាមររោះបា រ
ី ទ
ុ ធដដ្កា
ី ក្៏ បាន មសចក្តីតរប្បថា ក្នុង
ទថៃមនោះ អស់ មួយទថៃ។ ឬគួរកាន់ យក្មសចក្តីតាមវិនយដ្ីកា ម្មោះ សារតថទីប្បនី ថា ក្នុង
ទថៃមនោះ ដ្ ់មយង ឬដ្ ់រក្
ួ មយងទ្វំងឡាយ។

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ចីវរវគ្គទី១
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នជ្រច្ើ បៃថា ន េះជាោមីច្ិកមម កនងសិ
ក្ខាបៃននាេះ គឺ ថា ក្ខរន េះ
ញ

ជាសភាពដ៏ សមគួ រ តាមធម៌ កញងសិ
ន
ក្ខាបៃននាេះ គឺថា ជាសភាពជាប់ តាម
ូ វនោកញតតរធម៌ អធិបាយថា ជាវតត គឺ ថា ជាធមមតា។ នជ្រពាេះន

តញ ននាេះ

ក្ខល្ិ កញមិ
ា
នធវើយ៉ាងន េះ រដមងជ្រតូវអាបតតិៃញកដ
េ នជ្រពាេះដបកធ្នលយវតត។

សិក្ខាបៃន េះ ជ្រៃង់បញ្ា តក
ត ញង
ន
គរោវតថី ជ្របារពធច្ំនពាេះជ្រពេះឧប

នជ្រពាេះនរឿងរា៉ា វននាេះ (គឺ នរឿង) ឧបាសកនពាល ឹងឧប
ច្នជ្រមើ

េ

េថា បពិជ្រតនោកដ៏

នោកមាាស់សូមបងអង់កញងទងៃ
ន
ន េះមួ យទងៃសិ

ន

ើយមិ ជ្រពម

បងអង់ចំ។ ជាោធ្នរណ្បបញ្ា តិ ត អនាណ្តតិកៈ តិកបាច្ិ តិ យ
ត ៈ។ ្ិ កញទរ
ា
ឬ

រនៅខវេះ សំគ្នល់ថា នលើស ឬមា នសច្កតីសងស័យ ជ្រតូវអាបតតិៃញកេដ។

អាបតតិមិ មា

ដល់្ិកញដដលមិ
ា
បា ទរ នវយយវច្ាករនគឲ្យ (នោយខលួ

ឯង) ដល់្ិកញដដលមា
ា
ា ស់របស់ទរឲ្យ
ន េះ

មា អងគ៤

ឲ្យដឹ ងន

ិ ងដល់្ិកញា ួត
េ ជានដើ ម។ សិក្ខាបៃ

គឺ្ិកញបងា
ា
ហ ញកបបិយក្ខរកៈ១

ៃូតជ្របាប់កបបិយក្ខរកៈ

ើយជ្របាប់្ិកញឲ្យដឹ
ា
ងផង១ ្ិកញពយយមនតឿ
ា
ទរ ឬ

រឲ្យ

ួស

កំ ណ្ត់ននាេះនៅ១ បា មកនោយនសច្កតីពយយមននាេះ១។

បកិ ណ្ណកៈទំងឡាយ មា សមញ ោា ជានដើម ដូច្គ្នន ឹងសិក្ខាបៃៃី ៤
ដូ នច្នេះឯង។
ពណ៌នារាជសិក្ខ
ា បទទី១០ រប់
រប់ រវី រវគ្គទី១
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260

២. ឯឡក្សោមវសគគ51
១. សក្ខសិយសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឯឡកមលាេវគគ ស្ស

បឋមេ

។

មកាស្ិ យេិ ស្សកនតិ

ឯមកនាបិ

មកាស្ិ យំ ស្ុ នា អនត េមសា តស្ស ករណដ្ឋឋមន វាតមវមគន និ បាតិ មតនាបិ
េិ ស្សីកតំ ។ ស្នថ តនតិ ស្មេ ភូ េិ ភាមគ មកាស្ិ យំ ស្ូ និ ឧបរុ បរិ ស្នថ រិតាា
កចជិ ោទី ហិ

ស្ិ ចេិ តាា

កតត ព្ា តាលកខ ណំ

។

ការាមបយយ

និ ស្សគគិ យនតិ

ករណការាបនបបមោមគស្ុ ទុ កក ដ្ំ ។ បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។ ឯតថ
ច ឥទំ មេ ភមនត មកាស្ិ យេិ ស្សកំ ស្នថ តំ ការាបិ តំ និ ស្សគគិ យនតិ 52 ឥេិ នា
នមយន និ ស្សជ្ជ នវិ ធានំ មវទិ តព្ា ំ ។ ឥេមស្សវ វចនស្ស អនុ សាមរន ឥមតា
បរំ ស្ព្ា ស្នថ តំ មវទិ តព្ា ំ ។ ស្កាក ហិ ឯតាតវតា ជានិ តុនតិ ន តំ ឥមតា បរំ
ទស្សយិ ស្ាេ ។
អាឡវិ យំ ឆព្ា គគិមយ អារព្ា មកាស្ិ យេិ ស្សកំ ស្នថ តំ ការាបនវតថ ុស្មឹ
បចញ តតំ ។ អសាធារណបបចញ តតិ ។ អតត មនា អតាថយ ការាបនវមស្ន
សាណតតិ កំ។ អតត នា វិ បបកតបរិ មោសាបននមយន ចតុ កក បាចិ តតិ យំ

។

អចញ ស្សតាថយ ករណការាបមនស្ុ អមចញ ន កតំ បដ្ិ លភិ តាា បរិ ភុចជ មន ច
ទុ កក ដ្ំ ។ វិ តានាទិ ករមណ, ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ មកាស្ិ យេិ ស្សកភាមវា,

51
52

ក្នុងររោះវិនយប្បិដ្ក្ និងអដ្ឋក្ថាររោះវិន័យ សមនតប្បាសាទិកា មៅថា មកាសិ យវគគ ។
វិ.មហាវិ.៣/៨៩
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២. ឯឡកលោមវគ្គ
១. ពណ៌នាលោសិយសិោាបទ

គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ១ ននឯឡក្លោមវគគ ដូ ច្តលៅ៖

ប្ទថា ោយលោយសូជ្រត គឺ ល្វើោយលោយសរនសសូជ្រត សូមបី
មួ យសរនស លោយលោច្លៅ សូមបីលោយសូជ្រតដដលធ្លាក្់ ច្ុុះលៅ (ដី)
លោយសន្ុុះននខ្យល់ ក្នុងទី ាទី ល្វើសនថ័តល

ុះ។ ប្ទថា សនថ័ត បានដល់

សំពត់ក្ជ្រាល ានលក្ាណៈ លជ្ររុះលគយក្សរនសសូជ្រតទំងឡាយ មក្
ជ្រក្ខលតជ្រមួតលលើគ្ននលលើនទ្ដីដ៏លសមើ ល

ើយលរោច្លោយទឹ ក្ទំងឡាយាន

ទឹ ក្បាយាលដើម។ ពី រប្ទថា ឲ្យលគល្វើសនថ័តល

ុះ ានិសសគគិយ លសច្ក្តីថា

ាអាប្តតិទុក្ដ
ក ជ្រគប្់ជ្រប្លោគននក្ខរល្វើខ្ួនឯង
ា
ឬលជ្រប្ើ លគឲ្យល្វើ។ ច្ីវរល
ានិ សសគគិយ ក្នុងខ្ណៈបានមក្។ ក្៏ក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទល

ុះ

ុះ ជ្រតូវជ្រាប្វ ិ្ី លុះ

លោយន័ យលនុះថា ប្ពិជ្រតជ្រពុះសងឃដ៏ច្ំលរ ើន សនថ័តោយលោយសូជ្រតលនុះ
ខ្្ំឲ្
ុ យលគល្វើល

យ
ើ
ានិសសគគិយ ាលដើ ម។ វ ិ្ី លុះសនថ័តទំងពួងដនទអំ ពី

លនុះ អនក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្តាមលំអានននរក្យាវ ិ្ីលុះសនថ័តដមបូងលនុះ
ឯងច្ុ ុះ។

ពិ តដមន

អនក្សិក្ាអាច្លដើ មបីជ្រាប្ច្ាស់

ជ្រប្ាណប្ុ លណណ ុះ លជ្ររុះល
ពួ ងល

តុ ល

លោយរក្យាន

ុះ លយើងនឹ ងមិនសដមែងវ ិ្ី លុះសនថ័តទំង

ុះដនទអំ ពីលនុះលទៀតលឡើយ។

ី ជ្របារពធច្ំលរុះពួ ក្ឆពវគិ យ
សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងនគរអាឡវ
ន
គ

ភិ ក្ុា លជ្ររុះលរឿងឲ្យលគល្វើសនថ័តោយលោយសរនសសូជ្រត។ ាអោធ្លរណប្បញ្ញតិ ត។ ាោណតតិក្ៈ លោយអំណាច្ក្ខរឲ្យលគល្វើលដើមបីជ្រប្លោជន៍

ដល់ខ្ួន។
ា
ាច្តុ ក្កបាច្ិតិយ
ត
លោយន័ យននក្ខរដដលខ្ាួនល្វើឲ្យលរសច្ខាង

ច្ុ ង។ ភិក្ុល្វ
ា ើខ្ួនឯងក្ត
ា
ី លជ្រប្ើ លគឲ្យល្វើក្ី ត លដើមបីអនក្ដនទ ឬភិ ក្ុដដលបាន
ា
សនថ័ត ដដលអនក្ដនទល្វើល

ើយលជ្រប្ើ ជ្របាស់ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ អាប្តតិមិន

ាន ដល់ភិក្ុល្វ
ា ើពិតានាលដើម និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួត ាលដើ ម។ សិក្ខាប្ទលនុះ
ានអងគ៣ គឺសនថ័តោយលោយសូជ្រត១ ភិ ក្ុល្វ
ា ើខ្ួនឯង
ា
ឬលជ្រប្ើឲ្យលគល្វើនូវ
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អតត មនា អតាថយ ស្នថ តស្ស ករណការាបនំ, បដ្ិ លាមភា ចាតិ ឥម្មមនតថ
តី ណិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ មធាវាបនស្ិ កាខបមទ វុ តតនមយមនវាតិ ។
ទក្ខសយ
ឋិ
ិ សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

២. សុទធក្ខឡក្សិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ ស្ុ ទធ កាឡកាននតិ ស្ុ ទាធនំ កាឡកានំ អមចញ ហិ អេិ ស្សីកតានំ។
មវសាលិ យំ ឆព្ា គគិមយ អារព្ា តាទិ ស្ំ ស្នថ តំ ករណវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ មស្ស្ំ
បឋេស្ទិ ស្មេវាតិ ។
សុ ទធក្ខឡក្សក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៣. សទវភាគ្សិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ មទា ភាគ្គតិ មទា មកាដ្ឋឋសា ។ អាទាតព្វាតិ គមហតព្វា ។
មគ្គចរិោននតិ កបិ លវណ
េ នំ ។ អយំ បមនតថ វិ និចេមោ ។ យតត មកហិ
កតត ុកាមម្ម មោតិ , មតស្ុ តុ លយិ តាា មទា មកាដ្ឋឋសា កាឡកានំ គមហតព្វា,
ឯមកា ឱទាតានំ, ឯមកា មគ្គចរិ ោនំ ។ ឯកស្ាបិ កាឡកមលាេស្ស
អតិ មរកភាមវ និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។ ឩនកំ វដ្ដ តិ ។
សាវតថិ យំ ឆព្ា គគិមយ អារព្ា តាទិ ស្ំ ស្នថ តំ ករណវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ។
កិ រិោកិ រិយំ ។ មស្ស្ំ បឋេស្ទិ ស្មេវាតិ ។
ទទវភាគ្សក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ឥម្មនិ បន តី ណិ និ ស្សជ្ជិ តាា បដ្ិ លទាធនិ បិ បរិ ភុចជិ តុំ ន វដ្ដ នតិ ។
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សនថ័តលដើមបីខ្ួន១
ា
បានមក្ច្ំ លរុះ១។ ប្ក្ិ ណណក្ៈទំងឡាយ ានសមុ ោាន
ាលដើ ម ានន័ យដូច្លរលល

ើយ ក្នុងលធ្លវាប្នសិក្ខាប្ទ ដូ លច្នុះឯង។

ពណ៌នាកោសិយសិោ
ា បទទី១ ចប់

២. ពណ៌នាសុទោ
ធ ឡកសិោាបទ

គប្បីជ្រាប្លសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ២ ដូច្តលៅ៖

ប្ទថា លមមសុទធ គឺ ពណ៌លមមសុទធ ដដលមិនបានោយលោយពណ៌
ដនទ។ សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតតក្ុងនគរលវោលី
ន
ជ្របារពធច្ំលរុះពួ ក្ឆពវគគិយភិក្ុា លជ្ររុះលរឿងល្វើសនថ័តានសភាពជ្របាក្ដដូល្នុះ។ រក្យដ៏លសស
ជ្របាក្ដលសមើលោយសិក្ខាប្ទទី ១ល

ុះឯង លោយជ្រប្ក្ខរដូ លច្នុះឯង។

ពណ៌នាសុ ទធោឡកសិោ
ា បទទី២ ចប់

៣. ពណ៌នាលទេភាគ្សិោាបទ

គប្បីជ្រាប្លសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣ ដូ ច្តលៅ៖

ពី រប្ទថា ពីរភាគ គឺពីរច្ំ ដណក្។ រក្យថា គប្បីយក្ គឺគប្បីក្ខន់
យក្។ ប្ទថា ជ្រក្

ម គឺពណ៌ជ្រក្

ម។ លនុះាលសច្ក្តីវ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងរក្យ

លនុះ។ ភិក្ុជ្របាថា
ា
ន លដើ មបីល្វើលោយលោមលច្ៀម ានជ្រប្ាណប្ុ ណាណ លោមលច្ៀម
ទំងល

ច្ំ ដណក្

ុះ ភិក្ុគប្បី
ា
ថ្ឹ ង
ា យក្លោមលច្ៀមពណ៌លមមពី រច្ំ ដណក្ ពណ៌សមួ យ
ពណ៌ជ្រក្

មមួយច្ំ ដណក្។

ក្ខលលប្ើ ានលោមលច្ៀមពណ៌លមម

សូមបីដតមួ យសរនសលលើស ានិ សសគគិយ។ លប្ើខ្វុះ គួ រ។
សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងនគរោវតថ
ន
ី ជ្របារពធច្ំលរុះពួ ក្ឆពវគិ យ
គ

ភិ ក្ុា លជ្ររុះលរឿងល្វើសនថ័ត ដូ ល្នុះ។ សិក្ខាប្ទលនុះ ាក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ។ រក្យ
ដ៏លសស ជ្របាក្ដលសមើលោយសិក្ខាប្ទទី ១ល

ុះ លោយជ្រប្ក្ខរដូ លច្នុះឯង។

ពណ៌នាកទេភាគសិោ
ា បទទី៣ ចប់

ក្៏ ឯភិ ក្ុលុះនូ
ា
វសនថ័តទំង៣ោងលនុះ សូមបីបានវ ិញក្៏ លោយ ក្៏មិន

គួ រលជ្រប្ើ ជ្របាស់ដដរ។
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៤. ឆព្វសសសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ ឱមរន មច ឆនន ំ វស្ាននតិ ឆនន ំ វស្ានំ ឱរិ េភាមគ, អមនាតតិ
អមតាថ ។ អចញ ត្ត ភិ កខ ស្
ុ េម តិោតិ យំ ស្មង្ឃា គិ លានស្ស ភិ កខ ុមនា
ស្នថ តស្េម តឹ មទតិ , តំ ឋមបតាា អលទធ ស្េម តិ កស្ស ឆព្ា ស្សព្ា នតមរ អចញ ំ
ស្នថ តំ កមរានត ស្ស និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។
សាវតថិ យំ ស្េព ហុមល ភិ កខ ូ អារព្ា អនុ វស្សំ ស្នថ តំ ការាបនវតថ ុស្មឹ
បចញ តតំ។ អចញ ត្ត ភិ កខ ុស្េម តិ ោតិ អយមេតថ អនុ បបចញ តតិ ។ សា មយន លទាធ
មោតិ , តស្ស ោវ មរាមគ្គ ន វូ បស្េម តិ, វូ បស្មនាត វា បុ ន កុ បបតិ , តាវ
គតគតដ្ឋឋមន អនុ វស្សេបិ កាតុ ំ វដ្ដ តិ ។ អចញ ស្សតាថយ កាមរតុ ំ , កតចេ
បដ្ិ លភិ តាា បរិ ភុចជិ តុេបិ វដ្ដ តិ ។ មស្ស្ំ បឋេស្ទិ ស្មេវាតិ ។ ឥទំ បន
អគិ លានស្ស ករមណ ស្ិ ោ កិ រិយំ ។ គិ លានស្ស ស្េម តឹ អការាមបតាា
ករមណ ស្ិ ោ កិ រិោកិ រិយំ53 ។
ឆព្វសសសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

53

ក្នុងឆដ្ឋសង្គគយនា មិនោនឃ្លលមនោះមទ៖ ឥទំ ប្បន អគគលា
ិ នសស ក្រមណ្ សិ ោ ក្ិរយ
ិ ំ។

គិលានសស សមម តឹ អការាមប្បតាា ក្រមណ្ សិ ោ ក្ិរិោក្ិរយ
ិ ំ។
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៤. ពណ៌នាឆពេសសសិោាបទ
គប្បីជ្រាប្លសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៤ ដូ ច្តលៅ៖

លជ្រច្ើនប្ទថា លប្ើមិនទន់ដល់៦ឆ្នំលទ គឺ (តាំងលៅ) ក្នុងច្ំដណក្ខាង

លជ្រក្ខម៦ឆ្នំ អ្ិប្ាយថា ខាងក្នុង (៦ឆ្នំ)។
ពី រប្ទថា

សនថតសមមតិណា
សមមតិល

លវៀរដលងដតភិក្បានសមម
តិ
ុា
ដល់ភិក្ុានជមង
ា
ឺ

លសច្ក្តីថា

សងឃដតងឲ្យ

លវៀរដលងភិក្ុដដលសងឃឲ្យសនថ
ា
ត

ុះលច្ញ ភិក្ុដដលមិ
ា
នបានសមមតិ ឲ្យលគល្វើសនថ័តដនទ ក្នុងរវាង

៦ឆ្នំ សនថ័តល

ុះ ានិ សសគគិយ។

សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធច្ំលរុះភិ ក្ុលជ្រច្ើ
ា
នរូប្

លជ្ររុះលរឿងឲ្យលគល្វើសនថ័តោល់ៗឆ្នំ។ រក្យលនុះថា លវៀរដលងដតភិក្ុដដល
ា
បានសមមតិ ាអនុប្បញ្ញតិក្
ត ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទលនុះ។ សមមតិល
បានល

ុះ ដដលភិក្ុណា
ា

ើយ ភិក្ុគួ
ា រល្វើសនថ័ត សូមបីោល់ៗឆ្នំ ក្នុងទី ដដលខ្ាួនលៅល

ដោប្ដល់លោគមិ នទន់ សប្
ង ់ ឬសងប្់ល

ើយៗ

ើយ ជ្រតឡប្់ ក្លជ្រមើ ក្វ ិញលទៀត។ ភិក្ុាឲ្យ

លគល្វើលដើ មបីភិក្ុដនទក្ត
ា
ី សូមបីបានសនថ័តដដលអនក្ដនទល្វើល

ើយ លជ្រប្ើជ្របាស់

ក្តី សមគួ រ។ រក្យដ៏ លសស ជ្របាក្ដលសមើលោយសិក្ខាប្ទទី ១ ដូលច្នុះឯង។
ក្៏ ឯសិក្ខាប្ទលនុះ ាក្ិ រ ិោ លជ្ររុះក្ខរល្វើរប្ស់ភិក្ុមិ
ា នានជមងឺក្៏ាន ា
ក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ លជ្ររុះក្ខរល្វើរប្ស់ភិក្ុានជមង
ា
ឺ មិនឲ្យល្វើសមមតិក្៏ាន។
ពណ៌នាឆពេសសសិោ
ា បទទ៤
ី ចប់
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៥. និសទ
ី នសិក្ខាបទវណ្ណនា
បចេ មេ បុ រាណស្នថ តំ នាេ យតថ ស្កិ េបិ និ ស្ិមនាន វា មោតិ
និ បមនាន វា ។ ស្េនាតតិ ឯកបស្សមតា វដ្ដ ំ វា ចតុ រស្សំ វា ឆិ នេិ តាា គហិ តដ្ឋឋនំ
យថា វិ ទតថិ េតត ំ មោតិ , ឯវំ គមហតព្ា ំ ។ ស្នថ រមនត ន បន ឯកមទមស្ វា
ស្នថ រិតព្ា ំ, វិ ជ្មដ្តាា វា េិ ស្សកំ កតាា ស្នថ រិតព្ា ំ ។ ឯវំ ថិ រតរំ មោតិ ។
អនាទា មចតិ ស្តិ បុ រាណស្នថ មត អគគ មហតាា។ អស្តិ បន អគគ មហតាាបិ
វដ្ដ តិ ។ អចញ ស្សតាថយ កាមរតុ ំ , កតចេ បដ្ិ លភិ តាា បរិ ភុចជិ តុេបិ វដ្ដ តិ ។
សាវតថិ យំ ស្េព ហុមល ភិ កខ ូ អារព្ា ស្នថ តវិ ស្សជ្ជ នវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
មស្ស្ំ តតិ យស្ទិ ស្មេវាតិ ។
នស
ឋិ
ិ ទ
ី នសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៦. ឯឡក្សោមសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឆមដ្ឋ

អទាធនេគគ បបដ្ិ បនន ស្ាតិ

អទាធនស្ង្គខតំ

ទី ឃេគគ ំ

បដ្ិ បនន ស្ស។ ស្ព្ា មចេ តំ វតថ េ
ុ តត ទី បនមេវ ។ យតថ កតថ ចិ បន ធមេម ន លភិ តាា
គណហមតា មទាមសា នតថិ ។
តិ មោជ្នបរេនតិ គហិ តដ្ឋឋនមតា តិ មោជ្នបបម្មណំ មទស្ំ ។
ស្ហតាថតិ ស្ហមតថ ន, អតត នា ហរិ តព្វានី តិ អមតាថ ។ អស្មនត ោរមកតិ
អស្មនត មយវ អចញ ស្មិេបិ ោរមក ។ ស្មច បន អតថិ , តំ គ្គមហតុ ំ វដ្ដ តិ ។
អតត នា បន អនត េមសា វាតាព្វធបបដ្ិ ការតថ ំ ស្ុ តត មកន អព្នធិ តាា កណេចេិ មទេ
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៥. ពណ៌នានិសទ
ី នសិោាបទ

គប្បីជ្រាប្លសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៥ ដូ ច្តលៅ៖

ភិ ក្ុអងគ
ា ុយ ឬលដក្ សូមបីដតមតងលលើសនថ័តណា សនថ័តល

ុះ ល្មុះថា

សនថ័ត្ស់។ ប្ទថា លោយជុំវ ិញ បានដល់ ក្ដនាងដដលលគក្ខត់ យក្អំពី
ខាងាាងឲ្យារងវង់មូល

ឬ៤ជ្រជុង

ភិ ក្ុគប្បី
ា
ក្ខន់ យក្លោយជ្រប្ក្ខរដដល

សនថ័តានជ្រប្ាណជ្រតឹ ម១ច្ំ អាម។ ក្៏ ឯភិ ក្ុគប្បី
ា
ោតជ្រក្ខលក្នុងទីមួយ ឬ
សិតល្វើោយច្ូ លគ្ននជ្រក្ខល។ ល្វើោងលនុះ សនថ័តលជ្រៅលនុះ ក្៏ ារប្ស់

ខាាប្់ ខ្ួន
ា
ឋិតលថ្រ។ ប្ទថា លប្ើភិក្មិ
ា
យក្
ុា នយក្ គឺ លប្ើ មិនានភិក្ុក្ខន់
សនថ័ត្ស់ សូមបីមិនក្ខន់យក្ ក្៏គួរ។ ភិក្ុាឲ្យលគល្វើលដើ មបីភិក្ុដនទក្ត
ា
ី សូមបី
បានសនថ័តដដលអនក្ដនទល្វើល

ើយ លជ្រប្ើ ជ្របាស់ក្ី ត សមគួ រ។

សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងនគរោវតថ
ន
ី ជ្របារពធច្ំលរុះភិ ក្ុលជ្រច្ើ
ា
នរូប្

លជ្ររុះលរឿងលុះសនថ័ត។

រក្យដ៏លសស

ជ្របាក្ដលសមើលោយសិក្ខាប្ទទី ៣

លោយជ្រប្ក្ខរដូ លច្នុះឯង។
ពណ៌នានិសទ
ា បទទ៥
ី នសិោ
ី ចប់

៦. ពណ៌នាឯឡកលោមសិោាបទ

គប្បីជ្រាប្លសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៦ ដូ ច្តលៅលនុះ៖

ប្ទថា ដល់ភិក្ុអន
ា ក្លដើរទាូវឆ្ងយ គឺដល់ភិក្ុអន
ា ក្លដើរទាូវដវង លរលគឺ

ឆ្ងយ ក្៏ រក្យទំងពួងល

ុះ ារក្យសដមែងជ្រតឹ មដតវតថុប្ុ លណាណុះ។ ឯលទស

មិ នានដល់ភិក្ុក្ខន់
ា
យក្(លោមលច្ៀម)ដដលបានលោយ្ម៌ក្ុងទី
ន ណាមួ យ។
ប្ទថា

ោងឆ្ងយប្ំទុតបានជ្រតឹមប្ីលោជន៍

ជ្រប្ាណ៣លោជន៍
លសច្ក្តីថា គឺ ខ្ួនគប្បី
ា
អនក្

អំ ពីទីដដលខ្ាួនក្ខន់ យក្មក្។

ប្ទថា

លោយនដ

ំយក្លៅលោយនដខ្ាួនឯង។ ពីរប្ទថា លប្ើមិនាន

យ
ំ ក្លៅឲ្យលទ គឺ លប្ើអនក្

លោុះ។ ជ្រប្សិនលប្ើអនក្

គឺក្ខន់ ជ្រប្លទសាន

ំយក្លៅឲ្យ សូមបីដនទមិនានទល់ដត

ំយក្លៅាន ភិក្ុគួ
ា រឲ្យលគ

ំយក្លោមលច្ៀមល

ុះ

លៅឲ្យ។ ក្៏ លប្ើខ្ួនមិ
ា
នបានច្ងលោយអំ លបាុះ លដើ មបីក្ខរររក្ខរលប្ៀតលប្ៀន

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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បកខិ តាតនិ បិ អាទាយ តិ មោជ្នំ ឯកំ បាទំ អតិ កាកមេនត ស្ស ទុ កក ដ្ំ ។
ទុ តិ យបាទាតិ កក មេ និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ អចញ តរំ ភិ កខ ំុ អារព្ា តិ មោជ្នាតិ កក េនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
អសាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ ឩនកតិ មោជ្មន
អតិ មរកស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស វា ទុ កក ដ្ំ ។ តិ មោជ្នំ ហរណបបចាេហរមណ,
វាសាធិ បាមយន គនាតា តមតា បរំ ហរមណ, អចេិ នន ំ វា និ ស្សដ្ឋ ំ វា បដ្ិ លភិ តាា
ហរមណ, អចញ ំ ហរាបមន, អនត េមសា ស្ុ តត មកនបិ ព្ទធ កតភណឌហរមណ,
ឧេម តតកាទី នចេ

អនាបតតិ

។

ឯឡកមលាម្មនំ

អកតភណឌតា,

បឋេបបដ្ិ លាមភា, អតត នា អាទាយ វា អចញ ស្ស អជាននត ស្ស ោមន បកខិ បិតាា
វា

តិ មោជ្នាតិ កក េនំ,

អាហរណបបចាេហរណំ,

អវាសាធិ បាយតាតិ

ឥម្មមនតថ បចេ អង្គគនិ ។ ឯឡកមលាេស្េុ ដ្ឋឋនំ , កិ រិយំ, មនាស្ញ្ញញវិ មម្មកខ ំ,
អចិ តត កំ, បណេតតិ វជ្ជ ំ, កាយកេម ំ , តិ ចិ តត ំ , តិ មវទននតិ ។
ឯឡក្ទោមសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៧. ឯឡក្សោមសោវាបនសិក្ខាបទវណ្ណនា

ស្តត មេ ។ ស្មកក ស្ុ ឆព្ា គគិមយ អារព្ា ឯឡកមលាេមធាវាបនវតថ ុស្មឹ
បចញ តតំ ។ តតថ បុ រាណចី វរមធាវាបមន វុ តតនមយមនវ ស្មព្វាបិ វិ និចេមោ
មវទិ តមព្វា ។
ឯឡក្ទោមទោវាបនសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ឯឡកលោមវគ្គ ទី២
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លោយលោច្លៅសូមបីដតោក្់ក្ុងរនធ
ន
ជ្រតលច្ៀក្ល

ើយ

ំលៅ

ក្ខលជំ ោនលជើងទី១ ្នក្នាង៣លោជន៍ លៅ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ា
និ សសគគិយបាច្ិតិ យ
ត ក្នុងជំោនទី២។

សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធច្ំលរុះភិ ក្ុមួ
ា យរូប្

លជ្ររុះលរឿង្នក្នាង៣លោជន៍។ ាអោធ្លរណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ

តិ ក្បាច្ិ តិ យ
ត ៈ។ លៅខ្វុះ៣លោជន៍ ភិក្ុសំ
ា គ្នល់ថា លលើស ឬានលសច្ក្តី
សងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ អាប្តតិមិនានដល់ភិក្ុដដល
ា

ំយក្លៅក្តី

ំ

ជ្រតឡប្់មក្ក្តីជ្រតឹម៣លោជន៍ ដល់ភិក្ុាជ្របាថានលដើមបីនឹងលៅដតជ្រតូវលច្ញដំ លណើរ
លៅ(ជ្រតឹ ម៣លោជន៍ )ល

ើយ

ំយក្លោមលច្ៀមលៅក្ខន់ទីដនទពី ទីល

ុះ ដល់

ភិ ក្ុជ្រតឡប្់
ា
បានលោមលច្ៀមដដលពួក្ល្រលួច្យក្លៅ ឬលោមលច្ៀមដដលបាត់
ឬថា លោមលច្ៀមដដលលុះលោយវ ិនយក្មមល
អនក្ដនទ

ំ លៅ

ដល់ភិក្ុា

ើយ

ំយក្រប្ស់ដដលល្វើល

ំលៅ ដល់ភិក្ុដដលឲ្យ
ា

ើយ

លោយលោច្លៅ

សូមបីលោយអំ លបាុះ និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាលដើម។ សិក្ខាប្ទលនុះ ាន៥អងគ គឺ

លោមលច្ៀមដដលលគមិ នទន់ល្វើាភណឌលៅលឡើយ១ លគលទើ ប្នឹ ងបានមក្ា
ដំ ប្ូង១ ភិក្ុា

ំយក្លៅខ្ាួនឯង ឬោក្់ ច្ុុះក្នុងោនប្ុគល
គ ដនទ ដដលាាស់

លគមិ នដឹ ងឲ្យក្នាង

ួសពី៣លោជន៍លឡើងលៅ១ ភិក្ុា

ំយក្លៅក្តី ជ្រតឡប្់

មក្ក្តី១ មិនជ្របាថានលដើមបីលៅ១។ សិក្ខាប្ទលនុះ ាឯឡក្លោមសមុ ោាន
ាក្ិ រ ិោ ល
ានលវទ

សញ្ញញវ ិលាក្ា អច្ិតក្
ត ៈ ប្ណណ តិ វត ជាៈ ក្ខយក្មម ានច្ិតត៣

៣ ដូ លច្នុះឯង។ ពណ៌នាឯឡកកោមសិោ
ា បទទី៦ ចប់
៧. ពណ៌នាឯឡកលោមលោវាបនសិោាបទ

គប្បីជ្រាប្លសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ៧ ដូច្តលៅ៖

សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងដដនសក្ក
ន
ៈ ជ្របារពធច្ំលរុះពួ ក្ឆពវគិ យ
គ

ភិ ក្ុា លជ្ររុះលរឿងលជ្រប្ើ

ងភិក្ុនី
ា ឲ្យោងលោមលច្ៀម។ លសច្ក្តីវ ិនិច្័ យ
ឆ ទំងពួ ង

លធ្លវាប្នសិក្ខាប្ទល

ុះឯង។ ឯឡកកោមកោវាបនសិោ
ា បទទី៧ ចប់

ក្នុងសិក្ខាប្ទលនុះ គប្បីជ្រាប្តាមន័ យដដលលរលល

ើយ ក្នុងប្ុោណច្ី វរ
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៨. ជាត្រ ូបសិក្ខាបទវណ្ណនា
អដ្ឋ មេ ជាតរូបរជ្តនតិ ស្ុ វណេមចេ វ រូ បិយចេ ។ អបិ ច កោបមណ
មលាហម្មស្កទារុ ម្មស្កជ្តុ ម្មស្កាទមោបិ មយ មវាោរំ គចេ នតិ , ស្មព្ា
មត ឥធ រជ្តមនតា វ វុ តាត ។ ឧគគ មណហយយ វាតិ អតត មនា អតាថយ ទិ យយម្មនំ វា
យតថ កតថ ចិ ឋិ តំ វា និ បបរិ គគហិតំ ទិ សាា ស្យំ គមណហយយ វា ។ ឧគគ ណ
ហ មបយយ
វាតិ តមទវ អមចញ ន គ្គោមបយយ វា ។ ឧបនិ កខិតតំ វា សាទិ មយយាតិ ឥទំ
អយយស្ស មោតូ តិ ឯវំ ស្េម ុោ វា, អស្ុ កស្មឹ នាេ ឋាមន េេ ហិ រចញ ស្ុវណេំ,
តំ តុ យហ ំ មោតូ តិ ឯវំ បរេម ុោ ឋិ តំ វា មកវលំ វាចាយ វា ហតថ េុ ទាេយ វា
តុ យហ នតិ វតាា បរិ ចេតត ំ មោ កាយវាចាហិ អបបដ្ិ កខិបិតាា ចិ មតត ន អធិ វាមស្យយ,
អយំ សាទិ មយយាតិ វុ ចេតិ ។ ស្មច បន ចិ មតត ន សាទិ យតិ , គណហិតុ កាមម្ម
មោតិ , កាមយន វា វាចាយ វា នយិ ទំ កបបតី តិ បដ្ិ កខិបតិ , កាយវាចាហិ
អបបដ្ិ កខិបិតាា ស្ុ ទធ ចិ មតាត ហុ តាា នយិ ទំ អម្មហកំ កបបតី តិ ន សាទិ យតិ , វដ្ដ តិ ។
និ ស្សគគិ យនតិ ឧគគ ហណទី ស្ុ យំ កិ ចេិ កមរានត ស្ស អឃនព្មទធ ស្ុ
វតថ ូស្ុ វតថ ុគណនាយ និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យំ ។ តំ និ ស្សជ្ជ មនត ន អហំ ភមនត

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ឯឡកលោមវគ្គ ទី២
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៨. ពណ៌នាជាតរ ូបសិោាបទ
វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៨ គប្បីជ្រាប្តលៅ៖

ប្ទថា ាសជ្របាក្់ គឺ ាសទង ជ្របាក្់ទង។ មយងលទៀត ក្ោប្ណៈ
ឬាសក្ៈណាមួ យ ានាសក្ៈល្វើលោយាតិ លោ
ល

ៈក្តី ាសក្ៈល្វើលោយ

ើ ក្ី ត ាសក្ៈល្វើលោយជ័ រក្តី រដមងដល់លវាោរ(្យវាយបាន)ក្ោប្ណៈ

និ ងាសក្ៈទំងពួ ងល

ុះ ក្៏លោក្លៅថា ជ្របាក្់ ក្នុងសិក្ខាប្ទលនុះដដរ។

រក្យថា ទទួលខ្ានឯងក្ត
ី លសច្ក្តីថា ភិ ក្ុលា
ួ

ើញាសជ្របាក្់ ដដលលគឲ្យ

លដើមបីខ្ួនតាំ
ា
ងលៅ គឺ ថារក្ាទុក្ក្នុងទី ណាមួ យ ល

ើយក្ខន់ យក្លោយខ្ាួន

ឯងក្តី។ រក្យថា លជ្រប្ើលគឲ្យទទួលក្តី គឺ ញ
ុ ំងអនក្ដនទឲ្យក្ខន់ យក្ាស
ជ្របាក្់ល
ល

ុះឯង។ រក្យថា ឬលជ្រតក្អរនូវាសជ្របាក្់ ដដលលគទុក្ោក្់ឲ្យ

ុះ លសច្ក្តីថា ាសជ្របាក្់ ដដលលគលរលប្រ ិ្ាគថា (ច្ូ រាន)ដល់លោក្

ាាស់ លោយវា្ឬលោយវ ិក្ខរៈនននដប្ុ លណាណុះ ក្នុងទីច្ំលរុះមុ ខ្ោងលនុះ
ថា ាសជ្របាក្់ លនុះ ច្ូ រានដល់លោក្ាាស់ ឬ
លនុះថា ជ្របាក្់ ាសរប្ស់ខ្ំុា
្ នក្នុងទីល្មុះល

រក្នុងទី ក្ំបាំងមុ ខ្ោង

ុះ ជ្របាក្់ ាសនុ ុះ ច្ូ រាន

ដល់លោក្ាាស់ច្ុុះ ភិ ក្ុណាមិ
ា
នទទួ លលោយក្ខយ ឬវា្លទ (ដត) ទទួ ល
លោយច្ិ តត ភិ ក្ុលនុះ
ា
លោក្លៅថា លជ្រតក្អរ។ ក្៏ លប្ើ ភិក្ុលជ្រតក្អរលោយច្ិ
ា
តត
ានជ្របាថាននឹងក្ខន់ យក្លោយក្ខយ ឬលោយវា្ ដតងឃាត់ ោមថា វតថុ

លនុះមិ នគួ រលទ(ក្តី) ភិ ក្ុមិ
ា នទទួ លលោយក្ខយ ឬលោយវា្ ាអនក្ានច្ិ តត
ប្រ ិសុទិ ធ ដតងមិ នលជ្រតក្អរ លោយគិ តថា វតថុលនុះ មិ នគួ រដល់អាតាមអញលទ
ដូ លច្នុះ សមគួ រ។

ប្ទថា ានិសសគគិយ គឺ ានិ សសគគិយបាច្ិតិ យ
ត
លោយោប្់វតថុក្នុងថ្ង់

ដដលលគមិនបានច្ងទុក្ាដុំ ៗ ដល់ភិក្ុក្ខលល្វ
ា
ើនូវប្ណា
ត ក្ិច្ា ានទទួ ល
ខ្ាួនឯងាលដើម ក្ិ ច្ណា
ា
មួយ។ ភិក្ុក្ខលលុះនូ
ា
វាសជ្របាក្់ល

ុះ គប្បីលុះ

ក្នុងក្ណា
ត លជំនុំសងឃដតមយងប្ុ លណាណុះ ោងលនុះថា ប្ពិជ្រតជ្រពុះសងឃដ៏

ច្លជ្រមើន ខ្្ំបា
ូ លុះប្ង់នូវ
ុ នទទួលនូវរូប្ិយ រូប្ិយលនុះ ខ្្ំុជ្រតូវលុះប្ង់ ខ្្ំស
ុ ម
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រូ បិយំ បដ្ិ គគមហស្ឹ , ឥទំ មេ ភមនត និ ស្សគគិ យំ ឥម្មហំ ស្ង្ឃេស្ស និ ស្សជាជេី តិ54
ឯវំ ស្ង្ឃេេមជ្ឈមយវ និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ ។ ស្មច តតថ មកាចិ គហមដ្ឋឋ អាគចេ តិ , ឥទំ
ជានាហី តិ វតត មព្វា ។ ឥេិ នា កឹ អាហរិ យតី តិ ភណនត ស្ស បន ឥទំ នាម្មតិ
អវតាា ស្បបិអាទី និ ភិ កខ ូនំ កបបនតី តិ ឯវំ កបបិយំ អាចិ កខិ តព្ា ំ ។ ស្មច មសា
អាហរតិ , រូ បិយបបដ្ិ គ្គគហកំ ឋមបតាា ស្មព្ា ហិ ភាមជ្តាា បរិ ភុចជិ តព្ា ំ ។
រូ បិយបបដ្ិ គ្គគហកស្ស បន យំ តបបចេ ោ ឧបបនន ំ , តំ អមចញ ន លភិ តាា
ទិ យយម្មនេបិ អនត េមសា តមតា និ ព្ាតតរុ កខចាេោបិ បរិ ភុចជិ តុំ ន វដ្ដ តិ ។ ស្មច
បន មសា កិ ចេិ អាហរិ តុំ ន ឥចេ តិ , ឥេំ ឆមឌ្ឌ ហីតិ វតត មព្វា ។ ស្មច យតថ
កតថ ចិ និ កខិបតិ , គមហតាា វា គចេ តិ , ន វាមរតមព្វា ។ មនា មច ឆមឌ្ឌ តិ,
បចេ ង្ឃគស្េនានគមតា ភិ កខ ុ រូ បិយចេ ឌ្ឌ មកា ស្េម ននិតមព្វា ។ មតន អនិ េិតតំ កតាាវ
គូ ថំ វិ យ ឆមឌ្ឌ តព្ា ំ ។ ស្មច និ េិតតំ កមរាតិ , ទុ កក ដ្ំ អាបជ្ជ តិ ។
រាជ្គមហ
សាធារណបបចញ តតិ

ឧបននេ ំ
។

អារព្ា

សាណតតិ កំ

រូ បិយបបដ្ិ គគហណវតថ ុស្មឹ
។

តិ កបាចិ តតិ យំ

។

បចញ តតំ។
អរូ បិមយ

រូ បិយស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស វា, ស្ង្ឃេមចតិ ោទី នំ អតាថយ គណហនត ស្ស,
េុ តាតេណិអាទិ -បបដ្ិ គគហមណ ច ទុ កក ដ្ំ ។ រតនស្ិ កាខបទនមយន និ កខិបនត ស្ស,
ឧេម តតកាទី នចេ

អនាបតតិ

។

ជាតរូ បរជ្តភាមវា,

អតត ុមទេ ស្ិ កតា,

បដ្ិ គគហណទី ស្ុ អចញ តរភាមវាតិ ឥម្មមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី ស្ុ

54

វិ.មហាវិ.៣/១២៩

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ឯឡកលោមវគ្គ ទី២

រូប្ិយលនុះដល់សងឃ។ លប្ើ ជ្រគ

សថណាមួ យ ានក្នុងទី ល

នឹ ងលគថា អនក្ច្ូរដឹងនូ វរូប្ិយលនុះច្ុ ុះ។ លប្ើ ក្ខលជ្រគ
ាាស់នឹងឲ្យ
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ំវតថុអវីមក្លោយរូប្ិយលនុះ?

ុះ ភិ ក្ុគប្បី
ា
លរល

សថលគលរលថា លោក្

ភិក្ុក្ុ
ា ំ គប្បីលរលថា

ច្ូ រ

ំវតថុ

ល្មុះលនុះមក្ គប្បីជ្របាប្់រប្ស់ដដលគួ រោងលនុះថា លភសជាៈទំងឡាយ
ានសប្បិាលដើម គួ រដល់ភិក្ុទំ
ា ងឡាយ។ លប្ើ លគ

ំបានមក្ លលើក្ទុក្ដត

ភិ ក្ុអន
ា ក្ទទួ លលច្ញ ភិក្ុទំ
ា ងពួង គួ រដច្ក្គ្ននឆ្ន់ បាន។ ក្៏ឯវតថុណា រប្ស់
ភិ ក្ុអន
ា ក្ទទួ លរូប្ិយដដលលក្ើ តលឡើងល
ជនដនទ បាននូវវតថុល

ើយលជ្ររុះប្ច្ា័យល

ុះ សូមបីក្ខលលគជ្រប្លគន លោយលោច្លៅ សូមបី

រសលាល(មាប្់) ដដលលក្ើតអំ ពីពូជវតថុានិ សសគគិយល
លជ្រប្ើជ្របាស់ដដរ។ ក្៏ លប្ើជ្រគ

សថល

ភិ ក្ុគប្បី
ា
លរលនឹ ងលគថា

អនក្ច្ូ រល្លរូប្ិយលនុះច្ុ ុះ។

រូប្ិយល

ុះ ភិ ក្ុឬអាោមិ
ា
ក្

ុះ មិ នជ្របាថាននឹ ង

ុះ ក្៏ មិនគួរប្រ ិលភាគ

ំយក្វតថុណាមួ យមក្លទ
លប្ើ លគលបាុះល្ល

ុះ ក្នុងទី ណាមួ យ ឬក្៏ ក្ខន់ យក្លៅ ភិ ក្ុមិ
ា នជ្រតូវោមលគលទ។ លប្ើ

លគមិ នល្លរូប្ិយល

ុះលទ សងឃជ្រតូវសមមតិភិក្ុជ្រប្ក្ប្លោយអងគ
ា
៥ ឲ្យា

អនក្ល្លនូ វរូប្ិយច្ុ ុះ។ ភិក្ុដដលបានសមម
ា
តិល

ើយល

ុះ ក្ុំ គប្បីល្វើនិមិតត

ក្ខរក្ំ ណត់ ទីក្ដនាង គប្បីល្លដូ ច្ាលបាុះល្លនូ វោមក្ច្ុ ុះ។ លប្ើភិក្ុា
ល្វើនិមិតត ក្ខរក្ំ ណត់ ទីក្ដនាង ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោជជ្រគឹ ុះ ជ្របារពធច្ំលរុះជ្រពុះឧប្នន្

លជ្ររុះលរឿងទទួ លរូប្ិយ។ ោធ្លរណប្បញ្ញ តិ ត ោណតតិក្ៈ តិក្បាច្ិ តិ យ
ត ៈ។
មិ នដមនរូប្ិយភិក្ុសំ
ា គ្នល់ថារូប្ិយ ឬានលសច្ក្តីសងស័យក្តី ភិ ក្ុអន
ា ក្ទទួ ល
លដើមបីជ្រប្លោជន៍ដល់សងឃ និ ងលច្តិ យាលដើមក្តី ភិ ក្ុទទួ
ា
លដក្វមុ ក្ខត និង

ដក្វមណីាលដើមក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ អាប្តតិមិនាន ដល់ភិក្ុដដលលរ
ា
ើស
យក្រូប្ិយដដលធ្លាក្់ ច្ុុះតាមន័ យក្នុងរតនសិក្ខាប្ទ, ដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាលដើ ម។

សិក្ខាប្ទលនុះ ានអងគ៣ គឺ ាសឬជ្របាក្់១ ច្ំ លរុះារប្ស់ខ្ួន១
ា

ប្ណា
ត ក្ិ ច្ាទំងឡាយ ានទទួ លខ្ាួនឯងាលដើម ក្ិ ច្ណា
ា
មួ យ១។ ប្ណា
ត

ប្ក្ិ ណណក្ៈទំងឡាយានសមុ ោានាលដើម សិក្ខាប្ទលនុះ ាក្ិ រ ិោ លជ្ររុះ
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ស្ិ ោ កិ រិយំ គហមណន អាបជ្ជ នមតា ។ ស្ិ ោ អកិ រិយំ បដ្ិ មកខ បស្ស
អករណមតា ។ មស្ស្ំ ស្ចេ រិមតត វុ តតនយមេវាតិ ។
ជាត្រូបសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា នដ្
ឋិ
ិ តា

៩. រ ូបិយសំសវាហារសិក្ខាបទវណ្ណនា
នវមេ នានបបការកនតិ កតាទិ វមស្ន អមនកវិ ធំ ។ រូ បិយស្ំ មវាោរនតិ
ជាតរូ បរជ្តបរិ វតត នំ ។ បុ រិេស្ិ កាខបមទន ហិ និ ស្សគគិ យវតថ ុទុកក ដ្វតថ ូនំ
បដ្ិ គគហណំ

វារិ តំ,

ឥេិ នា

បរិ វតត នំ

។

តសាម

ទុ កក ដ្វតថ ុនា

ទុ កក ដ្វតថ ុកបបិយវតថ ូនិ, កបបិយវតថ ុនា ច ទុ កក ដ្វតថ ំ ុ បរិ វមតត នត ស្ស ទុ កក ដ្ំ ។
និ ស្សគគិ យវតថ ុនា បន និ ស្សគគិ យវតថ ំ ុ វា ទុ កក ដ្វតថ ំ ុ វា កបបិយវតថ ំ ុ វា,
ទុ កក ដ្វតថ ុកបបិយវតថ ូហិ ច និ ស្សគគិ យវតថ ំ ុ បរិ វមតត នត ស្ស និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។
តំ បុ រិេនោនុ សាមរមនវ ស្ង្ឃេេមជ្ឈ និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ ។ និ ស្សដ្ឋ វតថ ុស្មិចេ តតថ
វុ តតនមយមនវ បដ្ិ បជ្ជិ តព្ា ំ។
សាវតថិ យំ

ឆព្ា គគិមយ អារព្ា រូ បិយស្ំ មវាោរវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។

សាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ យំ អតត មនា ធមនន បរិ វមតត តិ តស្ស វា
ធនស្ស វា រូ បិយភាមវា មចវ, បរិ វតត នញ្ញេតិ ឥម្មមនតថ មទា អង្គគនិ ។ កិ រិយំ ។
មនា ស្ញ្ញញវិ មម្មកខ ំ 55។ មស្ស្ំ អននត រស្ិ កាខបមទ វុ តតនយមេវាតិ ។
រូបិយសំ ទវាហារសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
55

ឆដ្ឋសង្គគយនា មិនោនពាក្យថា មនា សញ្ហាវិមោក្ខ ំ មនោះមទ ។
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ជ្រតូវអាប្តតិលោយក្ខរទទួ លក្៏ ាន, ាអក្ិ រ ិោ លជ្ររុះមិ នល្វើក្ខរោមឃាត់
ក្៏ ាន។ រក្យដ៏ លសសានន័ យ ដូច្លរលល
លោយជ្រប្ក្ខរដូ លច្នុះឯង។

ើយ ក្នុងសញ្ារ ិតតសិក្ខាប្ទ

ពណ៌នាជាតរូបសោ
ិ ា បទទ៨
ី ចប់

៩. ពណ៌នារ ូបិយសំលវាហារសិោាបទ

គប្បីជ្រាប្លសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៩ ដូ ច្តលៅលនុះ៖

ប្ទថា ានជ្រប្ក្ខរលទសងៗ គឺ ានជ្រប្ក្ខរមិនដតមួ យ លោយអំ ណាច្
ក្ខរល្វើាលដើម។ ប្ទថា ទិញដូរលោយរូប្ិយ គឺ ផ្លាស់ប្ូរលោយាសនិ
ត
ង
ជ្របាក្់ ។ ពិតដមន ក្ខរទទួលនិ សសគគិយវតថុ និ ងទុក្កដវតថុ ជ្រទង់ោមល
លោយសិក្ខាប្ទមុ ន ក្ខរផ្លាស់ប្ូរគ្ន
ត ន ជ្រទង់ោមល
លជ្ររុះល

តុ ល

ើយ

ើយលោយសិក្ខាប្ទលនុះ។

ុះ ភិ ក្ុក្ខលផ្ល
ា
ា ស់ប្ូរនូ
ត វទុក្ដ
ក វតថុ ឬក្ប្បិយវតថុ លោយទុក្កដ

វតថុក្តី ផ្លាស់ប្ូរវតថ
ត ុទុ ក្ដ
ក
លោយអក្ប្បិយវតថុក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ដតា
និ សសគគិយ ដល់ភិក្ុក្ខលផ្ល
ា
ា ស់ប្ូរត និ សសគគិយវតថុក្តី ទុក្កដវតថុក្តី ក្ប្បិយវតថុក្តី
លោយនិ សសគគិយវតថុ ឬផ្លាស់ប្ូរនិ
ត សសគគិយវតថុ លោយទុ ក្ដ
ក វតថុក្តី ក្ប្បិយវតថុ
ក្តី។ វតថុលនុះ ភិក្ុគប្បី
ា
លុះក្ណា
ត លជំ នុំសងឃ តាមលំអានននសិក្ខាប្ទមុន
ល
ល

ុះឯង។ ដថ្មទំងវតថុសជ្រាប្់ លុះ គប្បីប្ដិប្តតិតាមន័ យ ដដលលរល

ើយ ក្នុងសិក្ខាប្ទល

ុះដដរ។

សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធច្ំលរុះពួ ក្ឆពវគិ យ
គ

ភិ ក្ុា លជ្ររុះលរឿងទិ ញដូរលោយរូប្ិយ ាោធ្លរណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ។

សិក្ខាប្ទលនុះ ានអងគ២ គឺភិក្ុផ្ល
ា ា ស់ប្ូររប្ស់
ត
ឯណា លោយជ្រទពយរប្ស់ខ្ួន
ា
ក្ខរផ្លាស់ប្ូរល
ត

ុះក្តី ជ្រទពយារប្ស់ខ្ួន(ល
ា

សិក្ខាប្ទលនុះ ាក្ិ រ ិោ ល

ុះ)ក្តី ារូប្ិយ១ ផ្លាស់ប្ូរ១។
ត

សញ្ញញវ ិលាក្ា។ រក្យដ៏លសសានន័ យ

ដូ ច្ដដលនឹ ងលរលក្នុងសិក្ខាប្ទ ាលំោប្់ ប្ ្ ប្់ គ្ននលនុះឯង។
ពណ៌នារូបិយសំ កវាហារសោ
ិ ា បទទី៩ ចប់
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១០. ក្យវិក្យ
ក សិក្ខាបទវណ្ណនា
ទស្មេ

នានបបការកនតិ

ចី វរាទី នំ

កបបិយភណ
ឌ នំ

វមស្ន

អមនកវិ ធំ។ កយវិកកយនតិ កយមចេ វ វិ កកយចេ ។ ឥេិ នា ឥេំ មទហិ , ឥេំ
អាហរ, បរិ វមតត ហិ , មចតាមបហី តិ ឥេិ នា ហិ នមយន បរស្ស កបបិយភណឌំ
គណហមនាត កយំ ស្ម្មបជ្ជ តិ ។ អតត មនា កបបិយភណឌំ មទមនាត វិ កកយំ
ស្ម្មបជ្ជ តិ ។ តសាម ឋមបតាា បចេ ស្ហធេមិ មក យំ ឯវំ អតត មនា កបបិយភណឌំ
ទតាា ម្មតុ ស្នត កេបិ កបបិយភណឌំ គណ
ហ តិ , តំ និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។
វុ តតលកខ ណវមស្ន ស្ង្ឃេគណបុ គគមលស្ុ យស្ស កស្សចិ និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ ។ ឥេំ
ភុ ចជិ តាា វា គមហតាា វា ឥទំ នាេ អាហរ វា កមរាហិ វាតិ រជ្នាទឹ
អាហរាមបតាា វា ធេករណទិ បរិ កាខរំ ភូ េិ មសាធនាទិ ចេ នវកេម ំ កាមរតាា វា
ស្នត ំ វតថ ុ និ ស្សជ្ជិ តព្ា ំ ។ អស្មនត បាចិ តតិ យំ មទមស្តព្ា មេវ ។
សាវតថិ យំ ឧបននេ ំ អារព្ា កយវិ កកយវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ ឥទំ កឹ អគេតី តិ
ឯវំ អគេំ បុ ចេនត ស្ស, យស្ស ហតថ មតា ភណឌំ គណហិតុ កាមម្ម មោតិ , តំ ឋមបតាា
អចញ ំ អនត េមសា តមស្សវ បុ តត ភាតុ កេបិ កបបិយការកំ កតាា ឥេិ នា ឥទំ នាេ
គមហតាា មទហី តិ អាចិ កខ នតស្ស, ឥទំ អម្មហកំ អតថិ , អម្មហកចេ ឥេិ នា ច ឥេិ នា
ច អមតាថតិ ឯវំ វតាា អតត មនា ធមនន លទធ ំ គណហនត ស្ស, ស្ហធេមិ មកហិ ស្ទធឹ
កយវិ កកយំ កមរានត ស្ស, ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។
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១០. ពណ៌នាកយវិកយ
ក សិោាបទ
គប្បីជ្រាប្លសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១០ ដូច្តលៅលនុះ៖

ប្ទថា ានជ្រប្ក្ខរលទសងៗ គឺ ានជ្រប្ក្ខរមិនដតមួ យ លោយអំ ណាច្
ក្ប្បិយភណឌ ានច្ី វរាលដើ ម។ ប្ទថា ទិញដូរ គឺ ទិញទង លក្់ទង។ ពិ ត
ដមន ភិក្ុក្ខន់
ា
យក្ក្ប្បិយភណឌរប្ស់ប្ុគគលដនទ លោយន័ យលនុះថា អនក្ច្ូ រ
ឲ្យវតថុលនុះលោយវតថុលនុះ ច្ូ រ

ំយក្ ច្ូ រផ្លាស់ប្ូរត ច្ូ រទិញវតថុលនុះ (លោយវតថុ

លនុះ)ល្មុះថា ជ្រប្ជ្រពឹ តទ
ត ិ ញ។ ភិ ក្ុក្ខលឲ្យក្ប្បិ
ា
យភណឌរប្ស់ខ្ួនល្
ា
ម ុះថា
ជ្រប្ជ្រពឹ តតលក្់។ លជ្ររុះល
លនុះ

លលើក្ទុក្ដតស

តុ ល

ុះ ភិក្ុឲ្យក្ប្បិ
ា
យភណឌណារប្ស់ខ្ួនោ
ា
ង

្មមិក្ទំង៥លច្ញ

សូមបីារប្ស់ាតា ក្ប្បិយភណឌល

ល

ើយក្ខន់យក្ក្ប្បិយភណឌ

ុះ ានិ សសគគិយ។ ប្ណា
ត សងឃ គណៈ

ប្ុ គគល លោយអំណាច្ននលក្ាណៈដដលលរលល

ើយ ភិ ក្ុគប្បី
ា
លុះវតថុល

ុះ

ដល់អក្
ន ណាមួ យក្៏ បាន។ ភិ ក្ុគប្បី
ា
លជ្រប្ើ ជ្របាស់ក្ី ត ក្ខន់យក្នូ វក្ប្បិយភណឌ
លនុះក្តី ឲ្យលគ

ំយក្លជ្រគឿងទឹ ក្ជ្រជលក្់ ថា អនក្ច្ូ រ

ំមក្ឬច្ូ រល្វើនូវវតថុល្មុះ

លនុះក្តី ឲ្យលគល្វើប្រ ិក្ខារ ាន្មជ្រក្ក្ាលដើម ឬឲ្យល្វើនូវនវក្មម ានលបាស
សាាតដទនដី ក្ី ត

ល

ើយគប្បីលុះវតថុដដលាន។

គប្បីសដមតងអាប្តតិ

បាច្ិ តិ យ
ត ទងដដរ ក្នុងវតថុដដលមិ នាន។

សិក្ខាប្ទលនុះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធច្ំលរុះជ្រពុះឧប្នន្

លជ្ររុះលរឿងទិ ញដូរ។ អាប្តតិមិនាន ដល់ភិក្ុសួ
ា រតនមាោងលនុះថា វតថុលនុះ
នថ្ាប្ុ ម ន ដល់ភិក្ុដដលជ្របាថា
ា
ន នឹ ងក្ខន់ យក្ភណឌអំពីនដននប្ុគគលណា លវៀរ
ប្ុ គគលល

ុះលច្ញល

រប្ស់ប្ុគគលល

ើយល្វើប្ុគគលដនទ លោយលោច្លៅ សូមបីក្ូន ឬប្ាូន

ុះឯង ឲ្យាក្ប្បិយក្ខរក្ៈ ល

ើយជ្របាប្់ថា អនក្ច្ូរក្ខន់ យក្

វតថុល្មុះលនុះ លោយវតថុលនុះ ល

ើយឲ្យ (អាតាម) ដល់ភិក្ុដដលលរលោ
ា
ង

ល

ើយ លោយជ្រទពយរប្ស់ខ្ួន
ា ដល់ភិក្ុល្វ
ា ើ ក្ខរ

លនុះថា

អាតាមានវតថុលនុះ

និ ងអាតាមជ្រតូវក្ខរលោយវតថុលនុះទង

ើយក្ខន់យក្វតថុ ដដលបានល

ទិ ញដូ រាមួ យស

្មមិក្ទំងឡាយ និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាលដើម។

លនុះទង

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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យំ

អតត មនា ធមនន បរិ វមតត តិ

មយន ច បរិ វមតត តិ

មតស្ំ

កបបិយវតថ ុតា, អស្ហធេមិ កតា, កយវិ កកោបជ្ជ នញ្ញេតិ ឥម្មមនតថ តី ណិ
អង្គគនិ ។ មស្ស្ំ រូ បិយស្ំ មវាោមរ វុ តតនយមេវាតិ ។
ក្យវក្ក
ឋិ
ិ យសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឯឡក្ទោមវទគគ ទុ ត្ទិ យា

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ ឯឡកលោមវគ្គ ទី២

សិក្ខាប្ទលនុះ

ានអងគ៣

គឺភិក្ុដដលដូ
ា
ររប្ស់ណា
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លោយជ្រទពយ

រប្ស់ខ្ួនក្ត
ា ី អនក្ដនទដតងផ្លាស់ប្ូរលោយរប្ស់
ត
ណាក្តី រប្ស់ទំងឡាយល
ាក្ប្បិយវតថុ១ មិនដមនាស
ដ៏ លសសានន័ យដូច្លរលល
ជ្រប្ក្ខរដូ លច្នុះឯង។

ុះ

្មមិក្១ ភិ ក្ុបានជ្រប្ជ្រពឹ
ា
តទ
ត ិ ញដូរ១។ រក្យ

ើយ ក្នុងរូប្ិយសំលវាោរសិក្ខាប្ទ លោយ

ពណ៌នាកយវកក
ា បទ ទី១០ ចប់
ិ យសិោ
ចប់ ឯឡកកោមវគគ ទី២

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៣. បត្តវសគគ
១. បត្តសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
បតត វគគ ស្ស បឋមេ ។ អតិ មរកបមតាតតិ អនធិ ដ្ឋិមតា ច អវិ កបបិមតា
ច។ មសា ច មោ ឧកក ដ្ឋេជ្ឈិមម្មេកានំ អចញ តមរា បម្មណយុ មតាតវ ។ តស្ស
បម្មណំ អឌ្ោឡហមកាទនំ គណ
ហ តី តិ អាទិ នា56 នមយន បាឡិយំ វុ តតំ។ តត្តាយំ
វិ និចេមោ ។ អនុ បហតបុ រាណសាលិ តណឌុលានំ ស្ុ មកាដ្ដិ តបរិ ស្ុទាធនំ មទា
េគធនាឡិមោ គមហតាា មតហិ តណឌុមលហិ អនុ តតណឌុលេកិ លិនន េបិ ណឌិកំ
ស្ុ វិ ស្ទំ កុ នេេកុ ឡរាស្ិ ស្ទិ ស្ំ អវស្ាវិ មតាទនំ បចិ តាា និ រវមស្ស្ំ បមតត
បកខិ បិតាា តស្ស ឱទនស្ស ចតុ តថ ភាគបបម្មមណ នាតិ ឃមនា នាតិ តនុ មកា
ហតថ ោរិ មោ ស្ព្ា ស្ម្មារស្ង្ឃខមតា េុ គគស្ូមបា បកខិ បិតមព្វា ។ តមតា
អាមលាបស្ស អនុ រូបំ ោវចរិ ម្មមលាបបបមោនកំ េចេ េំ សាទិ

ព្យចជ នំ

បកខិ បិតព្ា ំ ។ ស្បបិមតលតកក រស្កចជិ ោទី និ បន គណនូ បគ្គនិ ន មោនតិ ។
តានិ ហិ ឱទនគតិ កាមនវ, មនវ ោមបតុ ំ , ន វមឌ្ឍតុ ំ ស្មកាកនតិ ។ ឯវមេតំ
ស្ព្ា េបិ បកខិ តតំ ស្មច បតត ស្ស េុ ខវដ្ដិ ោ មហដ្ឋិ េរាជ្ិ ស្េំ តិ ដ្ឋ តិ, ស្ុ មតត ន វា
ហី មរន វា ឆិ នេ នតស្ស ស្ុ តត ស្ស វា ហី រស្ស វា មហដ្ឋិ េនត ំ ផុ ស្តិ , អយំ ឧកក មដ្ឋឋ
នាេ បមតាត ។ ស្មច តំ រាជ្ឹ អតិ កក េម ថូ បី កតំ តិ ដ្ឋ តិ, អយំ ឧកក មដ្ឋឋេមកា នាេ
បមតាត ។ ស្មច តំ រាជ្ឹ ន ស្េាបុ ណតិ , អមនាតគធមេវ មោតិ , អយំ
56
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ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ បត្តវគ្គ ទី៣
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៣. បត្តវគ្គ
១. ពណ៌នាបត្តសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ននប្ត្តវគគ ដូ ចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា

អត្ិសេក្បាជ្រត្

មិ នបានវ ិក្ប្ប។ ក្៏ បាជ្រត្ស

បានដល់

បាជ្រត្ដដលភិ ក្ុមិ
ា នបានអធិ ដ្ឋាន

េះ ាបាជ្រត្ជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយជ្រប្មាណយ៉ា ងធំ យ៉ា ង

ក្ណ្ត
ត ល យ៉ា ងត្ូចណ្តមួយ។ ឯជ្រប្មាណននបាជ្រត្ស
សោលទុ ក្ក្នុងជ្ររេះបាលីសដ្ឋយន័ យាសដើមថា
ក្នលេះអាឡ្ក្ៈ
ហ (គឺ ២

េះជ្ររេះឧបាលិសត្េេ

បាជ្រត្ចំ ណុេះបាយននអងកេ

ឡ្ិមគធ)។ សនេះាសេចក្តីវ ិនិ ច័យ
ឆ ក្នុងោក្យនុ េះ៖

ជ្រត្ូវយក្អងកេស្េូវសាលីចាេ់ មិ នបាក្់ ប្ុ ក្លអប្េ ិេុទ២
ធ

ឡ្ិមគធៈ

សៅចំ អិន មិនាត្់ទឹក្ សាអត្លអ ក្ុំឲ្យជ្រាយសរក្ ក្ុំ ឲ្យស្េួយសរក្ ឲ្យា
បាយដូ ចគំ នេផ្កកមលិេះជ្រក្រុំ ក្ុងឆ្
ន
ន ំងសដ្ឋយអងកេស

េះ ស

ើយដ្ឋក្់ ចុេះក្នុងបាជ្រត្

ឲ្យអេ់ មិនេល់ េួចដ្ឋក្់ ដែមនូ វេមលេដណតក្បាយ ដដលសគផ្សំសដ្ឋយ
សជ្រគឿងផ្សំទំងរួង មិ នខាប្់សរក្ មិនរាវសរក្ ដដលអាចក្ខន់ សដ្ឋយនដបាន
ជ្រប្មាណាចំ ដណក្ទី ៤ ននបាយស

េះ។ ប្ ា ប្់មក្ ជ្រត្ូវដ្ឋក្់មូប្សជ្រក្ៀម
ហ

មានជ្រត្ីសាច់ ាសដើម ដ៏ េមគួេដល់រំនូត្បាយ េ

ូត្លមមនឹ ងរំនូត្បាយ

ចុ ងសជ្រក្ខយ។ ចំ ដណក្ទឹ ក្សដ្ឋេះថាល សជ្រប្ង ទឹ ក្សដ្ឋេះជូ េ ទឹ ក្បាយ និ ងទឹ ក្ជ្រជក្់
ាសដើ ម មិនគួ េរាប្់ ។ សជ្រោេះថា ទឹ ក្សដ្ឋេះថាលាសដើមស

េះ មានគត្ិ ដូចបាយ

ស

េះឯង មិ នអាចសដើ មបីប្នេយចុ េះ ឬចសជ្រមើនសឡ្ើងសទ។ េូមបីេប្េ់ទំងរួ ង

ស

េះ ដដលដ្ឋក្់ ស

ើយយ៉ា ងសនេះ េដមងតំងសៅសេមើសានមគំនូេខាងសជ្រក្ខម

ក្ណ្ត
ត ប្់ មាត្់ បាជ្រត្ និ ងោល់ជ្រត្ូវចំ ដណក្ខាងសជ្រក្ខមននអំសបាេះ ឬប្ំ ដណក្
ត្ូ ចៗដដលធលុេះសដ្ឋយអំ សបាេះ ឬប្ំ ដណក្ត្ូ ចៗ បាជ្រត្សនេះ ស្មេះថា បាជ្រត្
ខានត្ធំ។ សប្ើ ក្នលង

ួេសានមគំ នូេស

េះស

ើយ ក្ំ រុងសឡ្ើងសៅ បាជ្រត្សនេះ

ស្មេះថា បាជ្រត្ខានត្ធំ យ៉ាងត្ូច។ សប្ើ មិនដល់សានមគំ នូេស

េះ ស្េក្ចុេះ

សៅខាងក្នុងប្៉ាុ សណ្តណេះ បាជ្រត្សនេះ ស្មេះថា បាជ្រត្ខានត្ធំយ៉ាងធំ។ ជ្រប្មាណោក្់

ក្ណ្ត
ត លខានត្ធំ ស្មេះថា បាជ្រត្ខានត្ក្ណ្ត
ត ល។ ជ្រប្មាណោក្់ ក្ណ្ត
ត ល
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ឧកក ដ្ឋុកកមដ្ឋឋ នាេ បមតាត ។ ឧកក ដ្ឋមតា ឧបឌ្ឍបបម្មមណ េជ្ឈិមម្ម ។
េជ្ឈិេបតត មតា ឧបឌ្ឍបបម្មមណ ឱេមកា ។ មតស្េបិ វុ តតនមយមនវ មភមទា
មវទិ តមព្វា ។ ឥមចេ មតស្ុ នវស្ុ ឧកក ដ្ឋុកកមដ្ឋឋ ច ឱេមកាេមកា ចាតិ មទា
អបតាត។ មស្សា ស្តត បតាត បម្មណយុ តាត នាេ ។ អយមេតថ ស្មង្ឃខមបា ។
វិ តាថមរា បន ស្េនត បាសាទិ កាយំ

វុ មតាត ។ តសាម ឯវំ បម្មណយុ តត ំ

ស្េណសារុ មបបន បកក ំ អមោបតត ំ វា េតតិ កាបតត ំ វា លភិ តាា បុ រាណបតត ំ
បចេ ុទធរិ តាា អមនាតទសាមហ អធិ ដ្ឋឋតមព្វា ។ ស្មច បនស្ស េូ លមតា
កាកណិកេតត េបិ ទាតព្ា ំ អវស្ិ ដ្ឋ ំ មោតិ , អធិ ដ្ឋឋនូ បមគ្គ ន មោតិ ។
អបបចេ ុទធរមនត ន វិ កមបបតមព្វា ។ តតថ បចេ ុទធរណធិ ដ្ឋឋនលកខ ណំ ចី វរវមគគ
វុ តតនមយមនវ មវទិ តព្ា ំ ។ វិ កបបនលកខ ណំ បរមតា វកាខេ ។ ស្មច បន មកាចិ
អបតត មកា ភិ កខ ុ ទស្ បមតត លភិ តាា ស្មព្ា អតត នាវ បរិ ភុចជិ តុកាមម្ម មោតិ ។
ឯកំ បតត ំ អធិ ដ្ឋឋយ បុ ន ទិ វមស្ តំ បចេ ុទធរិ តាា អមញ្ញញ អធិ ដ្ឋឋតមព្វា ។
ឯមតនុ បាមយន វស្សស្តេបិ បរិ ហរិ តុំ ស្កាក ។ មោ បនស្ស បមតាត
េុ ខវដ្ដិ មតា

មហដ្ឋឋ

ទា ង្ឃគុលេមតាតកាស្មតា

បដ្ឋឋយ

យតថ

កតថ ចិ

កង្ឃគុស្ិតថ និ កខេនេមតត ន ឆិ មទេ ន ឆិ មទាេ មោតិ ។ មសា អធិ ដ្ឋឋនុ បមគ្គ ន
មោតិ ។ បុ ន ឆិ មទេ បាកតិ មក កមត អធិ ដ្ឋឋតមព្វា, មស្ស្ំ អធិ ដ្ឋឋនវិ ជ្ហនំ
តិ ចី វមរ វុ តតនយមេវ ។
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អំ រីបាជ្រត្ខានត្ក្ណ្ត
ត ល ស្មេះថា បាជ្រត្ខានត្ត្ូ ច។ អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្
ជ្រប្សភទ េូមបីននបាជ្រត្ទំងឡាយស
ឯង។ ប្ណ្ត
ត បាជ្រត្ទំង៩យ៉ា ងស

េះ តមន័ យដដលសោលស

ើយស

េះ

េះ បាជ្រត្រីេគឺ បាជ្រត្ខានត្ធំ យ៉ាងធំ ១ បាជ្រត្

ខានត្ត្ូ ចយ៉ា ងត្ូ ច១ មិនដមនាបាជ្រត្សដ្ឋយជ្រប្ក្ខេដូ សចនេះ។ បាជ្រត្៧ដ៏ សេេ
ស្មេះថា ជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយជ្រប្មាណ។ សនេះាសេចក្តីេសងាប្ ក្នុងោក្យសនេះ
ចំ ដណក្សេចក្តីរិសាតេ សយើងសោលទុ ក្ស
សជ្រោេះស

ត្ុ ស

ដដលសគដុត្ស
ដក្បាជ្រត្ចាេ់

ើយ ក្នុងេមនតប្ាសាទិ ក្ខ1 ។

េះ ភិ ក្ុបានបាជ្រត្ដដក្ឬបាជ្រត្ដី
ា
ដដលជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយជ្រប្មាណ
ើយ សដ្ឋយេភារដ៏ េមគួេដល់េមណៈយ៉ា ងសនេះ គប្បី
ស

ើយអធិ ដ្ឋានខាងក្នុង១០នែៃ។

ក្៏ សប្ើ ត្នមលននបាជ្រត្ស

េះ

ភិ ក្ុក្ខលមិ
ា
នដក្បាជ្រត្ចាេ់

គប្បីវ ិក្ប្បបាជ្រត្ែមីទុក្។

ភិ ក្ុឲ្យមិ
ា
នទន់ ជ្រគប្់ េូមបីសៅេល់ដត្ជ្រត្ឹ មមួ យក្ខក្ណិក្ (ក្៏) មិនគួេដល់
ក្ខេអធិ ដ្ឋានដដេ។

លក្ាណៈននក្ខេដក្ និងអធិ ដ្ឋានក្នុងបាជ្រត្ស
សោលស

េះ គប្បីជ្រាប្តមន័ យដដល

ើយក្នុងចី វេវគគចុេះ។ ខ្ំុនឹងសោលលក្ាណៈននក្ខេវ ិក្ប្បដនទសទៀត្។

ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើភិក្ុណ្តមួ
ា
យ ាអនក្មិ នមានបាជ្រត្ ស្សាប្់ ដត្បានបាជ្រត្ដល់
សៅ១០

និងខលួនាអនក្ចង់ សដើ មបីសជ្រប្ើ ជ្របាេ់បាជ្រត្ទំងអេ់ដត្មតង។

អធិ ដ្ឋានបាជ្រត្១ ស

ើយដក្បាជ្រត្ស

ដនទសទៀត្។ សដ្ឋយឧបាយស

េះ ក្នុងនែៃដេអក្ ស

ើយអធិ ដ្ឋានបាជ្រត្

េះ ភិក្ុអាចសដើ
ា
មបីជ្រគប្់ជ្រគងេក្ា (បាជ្រត្ស

េូមបីតំងេយឆ្នំបាន។ ក្៏ឯបាជ្រត្ណ្តេប្េ់ភិក្ុសា

គប្បី

េះ)

េះមានជ្រប្សោងធលុេះជ្រត្ឹម

ដត្ជ្រាប្់ សពៅសចញបានក្នុងក្ដនលងណ្តមួ យ ចាប្់ តំងរី ឱក្ខេជ្រប្មាណ ២

ធ្ននប្់ ខាងសជ្រក្ខមក្ណ្ត
ត ប្់មាត្់បាជ្រត្។ បាជ្រត្សនេះភិក្ុមិ
ា នគួេអធិ ដ្ឋានសឡ្ើយ។
សប្ើ សធវើជ្រប្សោងឲ្យាជ្រប្ជ្រក្ត្ីវ ិញស

ើយ

អធិ ដ្ឋានដ៏សេេ មានន័ យដូ ចសោលស

1

ស្មនត.២/៤០៤ (បារា. អដ្ឋ. ២.៥៩៨ អាទយោ)

ភិ ក្ុគួ
ា េអធិដ្ឋានសទៀត្។

ើយក្នុងនជ្រត្ចី វេស

េះឯង។

ក្ខេដ្ឋច់
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សាវតថិ យំ ឆព្ា គគិមយ អារព្ា អតិ មរកបតត ធារណវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
អសាធារណបបចញ តតិ ។ មស្ស្វណេនាកក មម្ម ចី វរវគគ ស្ស បឋេស្ិ កាខបមទ
វុ តតនមយមនវ មវទិ តមព្វាតិ ។
បត្តសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

២. ឩនបញ្ច ព្នធនសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ ឩនានិ បចេ ព្នធ នានិ អស្ាតិ ឩនបចេ ព្នធ មនា ។ នាស្ស បចេ
ព្នធ នានិ បូ មរនតី តិ អមតាថ ។ មតន ឩនបចេ ព្នធ មនន ។ ឥតថ េា ូតស្ស លកខ មណ
ករណវចនំ ។ តតថ យសាម អព្នធ នស្ាបិ បចេ ព្នធ នានិ ន បូ មរនតិ ស្ព្ា មសា
នតថិ តាយ, មតនស្ស បទភាជ្មន ឩនបចេ ព្នធ មនា នាេ បមតាត អព្នធ មនា វា
ឯកព្នធ មនា វាតិ អាទិ 57 វុ តតំ ។ ឩនបចេ ព្នធ មននាតិ ច វុ តតតាត យស្ស
បចេ ព្នធ មនា បមតាត មោតិ បចេ ព្នធ មនាកាមសា វា, តស្ស មសា អបមតាត ។
តសាម អចញ ំ វិ ញ្ញញមបតុ ំ វដ្ដ តិ។ យស្មឹ បន បមតត េុ ខវដ្ដិ មតា មហដ្ឋឋ ភដ្ឋឋ
ទា ង្ឃគុលបបម្មណ ឯកាបិ រាជ្ិ មោតិ ។ តំ តស្ា រាជ្ិ ោ មហដ្ឋិ េបរិ យមនត
បតត មវធមកន វិ ជ្ឈិតាា បចិ តាា ស្ុ តត រជ្ជ ុកេកចិ រជ្ជ ុកាទី ហិ វា តិ បុ ស្ុតត មកន វា
ព្នធិ តាា

តំ

ព្នធ នំ

អាេិ ស្ស្ស

អលគគ នតថ ំ

តិ បុ បដ្ដ មកន

វា

មកនចិ

ព្ទធ ស្ិ មលសាទិ នា វា បដ្ិ ចាេមទតព្ា ំ ។ មសា ច បមតាត អធិ ដ្ឋហិតាា
បរិ ភុចជិ តមព្វា ។ ស្ុ ខុេំ វា ឆិ ទេ ំ កតាា ព្នធិ តមព្វា ។ ផាណិតំ ឈាមបតាា

57

វិ.មហាវិ.១៥៨
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េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្េី ជ្របាេរធរួក្ឆរវគិ យ
គ ភិក្ុា

សជ្រោេះសេឿងសជ្រប្ើជ្របាេ់អត្ិ សេក្បាជ្រត្។ អសាធ្នេណប្បញ្ញ ត្ិ ។
ត លំដ្ឋប្់ ននក្ខេ
រណ៌

ដ៏សេេ គប្បីជ្រាប្តមន័ យដដលសោលស

ននចី វេវគគស

េះឯង សដ្ឋយជ្រប្ក្ខេដូសចនេះ។

ើយ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១

ពណ៌នាបត្តសិក្ខ
ា បទទី ១ ចប់

២. ពណ៌នាឩនបញ្ច ពនធនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ចត្សៅសនេះ៖

ចំ ណង៥អសនលើននបាជ្រត្ស
ចំ ណងខវេះ៥អសនលើ

េះខវេះ សជ្រោេះស

អធិប្ាយថា

ត្ុ ស

េះ សទើប្ស្មេះថា មាន

ចំ ណង៥អសនលើននបាជ្រត្ស

បាជ្រត្មានចំ ណងខវេះគឺមិនជ្រគប្់៥អសនលើស

េះមិ នជ្រគប្់ ។

េះ។ ោក្យសនេះាត្ត្ិ យវ ិភត្តិ ក្នុង

លក្ាណៈននឥត្េមូត្ៈ។
ភ
ចំណង គឺ សានមសជ្រប្េះមិនជ្រគប្់៥អសនលើ េូមបីននបាជ្រត្
ាមនចំ ណង

សជ្រោេះមិនមានអសនលើសដ្ឋយជ្រប្ក្ខេទំងរួង

សជ្រោេះស

េះ

ស

ត្ុ ស

សជ្រោេះស

ត្ុណ្ត

ជ្ររេះឧបាលិសទើ ប្សោលទុក្ក្នុងប្ទភាជនៈននេិក្ខាប្ទ

េះថា បាជ្រត្ដដលាមនចំណង ឬមានចំ ណងដត្មួយអសនលើ សៅថា បាជ្រត្

មានចំ ណងមិ នទន់ដល់៥អសនលើាសដើម។ មយ៉ា ងសទៀត្ សជ្រោេះជ្ររេះត្ជ្រមាេ់
ថា មានបាជ្រត្ មានចំណងមិនជ្រគប្់៥អសនលើ ភិក្ុណ្ត
ា
មានបាជ្រត្មានចំ ណង
៥អសនលើ ឬមានឱក្ខេននចំណង៥អសនលើ បាជ្រត្េប្េ់ភិក្ុសា
បាជ្រត្ សជ្រោេះស

ត្ុ ស

េះ ភិក្ុគួ
ា េសដើ មបីេុំបាជ្រត្ដនទសទៀត្បាន។ ក្៏ បាជ្រត្ណ្ត

មានសានមសជ្រប្េះេូមបីដត្មួយ

ក្ណ្ត
ត ប្់ មាត្់ ភិក្ុជ្រត្ូ
ា វសចាេះ ស

មានជ្រប្មាណរីេធ្ននប្់
ើយដុត្បាជ្រត្ស

ក្នុងទី ប្ំផ្ុត្ខាងសជ្រក្ខមននសានមសជ្រប្េះស

េះ ស

ធ្នលក្់ ចុេះខាងសជ្រក្ខម

េះ សដ្ឋយជ្រប្សោងបាជ្រត្
ើយចងសដ្ឋយដខសអំ សបាេះ ឬ

ដខសនធមាសដើមក្តី សដ្ឋយេំណបា៉ា ោំង និ ងអំ សបាេះក្តី ស
ស

េះ មិនស្មេះថា

ើយជ្រត្ូវប្ិទបាជ្រត្

េះសដ្ឋយដុំេំណ ឬសដ្ឋយសជ្រគឿងផ្ាេភាាប្់ណ្តមួយ សដើ មបីក្ុំឲ្យអាមិ េ

ធ្នលក្់ ចុេះ។ និ ងបាជ្រត្ស

េះ ភិ ក្ុជ្រត្ូ
ា វអធិ ដ្ឋានសជ្រប្ើជ្របាេ់ចុេះ។ មយ៉ា ងសទៀត្ (សប្ើ)

ជ្រប្សោងធលុេះលអិត្េុខុម ភិ ក្ុក្៏
ា ជ្រត្ូវសធវើស

ើយចងចុ េះ។ េូមបីភិក្ុចមអ
ា ិ នេកេ
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ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

បាសាណចុ មណេន ព្នធិ តុេបិ វដ្ដ តិ ។ យស្ស បន មទា រាជ្ិ មោ វា ឯកាមយវ វា
ចតុ រង្ឃគុលា, តស្ស មទា ព្នធ នានិ ទាតព្វានិ ។ យស្ស តិ មស្សោ វា ឯកាមយវ វា
ឆឡង្ឃគុលា, តស្ស តី ណិ ។ យស្ស ចតមស្សោ វា ឯកាមយវ វា អដ្ឋ ង្ឃគុលា, តស្ស
ចតាតរិ ។ យស្ស បចេ វា ឯកាមយវ វា ទស្ង្ឃគុលា, មសា ព្មទាធបិ អព្មទាធបិ
អបមតាតមយវ ។ អមញ្ញញ វិ ញ្ញញមបតមព្វា ។ ឯស្ តាវ េតតិ កាបមតត វិ និចេមោ ។
អមោបមតត បន ស្មចបិ បចេ វា អតិ មរកានិ វា ឆិ ទាេនិ មោនតិ , តានិ
មច អយចុ មណេន វា អាណិោ វា មលាហេណឌមលន វា ព្ទាធនិ េដ្ឋឋនិ
មោនតិ ។ មស្ា វ បរិ ភុចជិ តមព្វា ។ អមញ្ញញ ន វិ ញ្ញញមបតមព្វា ។ អថ បន ឯកេបិ
ឆិ ទេ ំ េហនត ំ មោតិ , មលាហេណឌមលន ព្ទធ េបិ េដ្ឋ ំ ន មោតិ , បមតត អាេិ ស្ំ
លគគ តិ, អកបបិមោ មោតិ អយំ អបមតាត ។ អមញ្ញញ វិ ញ្ញញមបតមព្វា ។ មោ
បន ឯវំ បតត ស្មង្ឃខបគមត វា អមោបមតត , ឩនបចេ ព្នធ មន វា េតតិ កាបមតត ស្តិ
អចញ ំ វិ ញ្ញញមបតិ , បមោមគ ទុ កក ដ្ំ ។ បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ មោ មោតិ ។
និ ស្សជ្ជិ តមព្វា ។ និ ស្សជ្ជ មនត ន ស្ង្ឃេេមជ្ឈ ឯវ និ ស្សជ្ជិ តមព្វា ។ មតន វុ តតំ
ភិ កខ ប
ុ រិសាយ និ ស្សជ្ជិ តមព្វាតិ ។
មោ ច តស្ា ភិ កខ ប
ុ រិសាោតិ ឯតថ មតហិ ភិ កខ ូហិ បកតិ ោ ឯវ
អតត មនា អតត មនា អធិ ដ្ឋិតំ បតត ំ គមហតាា ស្ននិ បតិ តព្ា ំ ។ តមតា ស្េម មតន
បតត គ្គគោបមកន បតត ស្ស វិ ជ្ជម្មនគុ ណំ វតាា ភមនត ឥេំ គណហថាតិ មថមរា
វតត មព្វា ។ ស្មច មថរស្ស មសា បមតាត ន រុ ចេតិ , អបបិចេតាយ វា ន គណ
ហ តិ ,

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ បត្តវគ្គ ទី៣
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អំ សៅ(លាយ)ក្ំទិចែមចងក្៏គួេ។ ក្៏ បាជ្រត្ណ្តមានសានមរី េ ឬដត្មួយប្៉ាុ សណ្តណេះ
មានជ្រប្ដវង៤ធ្ននប្់ ជ្រត្ូវឲ្យចំណងរីេដល់បាជ្រត្ស

េះ។ េជ្រមាប្់ បាជ្រត្ មាន

សានមសជ្រប្េះ៣ ឬដត្មួ យប្៉ាុ សណ្តណេះ ដត្ជ្រប្ដវង៦ធ្ននប្់ ជ្រត្ូវឲ្យចំ ណង៣។ ជ្រត្ូវ
ឲ្យចំ ណង៤ េជ្រមាប្់ បាជ្រត្មានសានមសជ្រប្េះ៤ ឬដត្មួយប្៉ាុ សណ្តណេះ ដត្មាន
ជ្រប្ដវង៨ធ្ននប្់។ េជ្រមាប្់ បាជ្រត្ដដលមានសានមសជ្រប្េះ៥ ឬមួ យប្៉ាុ សណ្តណេះ មាន
ជ្រប្ដវង១០ធ្ននប្់ ចងក្៏ សដ្ឋយ មិ នចងក្៏សដ្ឋយ ក្៏ដលងាបាជ្រត្សៅស

ើយ។

គួ េេុំបាជ្រត្ដនទសទៀត្ចុ េះ។ សនេះាសេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ចំសោេះបាជ្រត្ដី េិន ។

ចំ ដណក្សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងបាជ្រត្ដដក្គប្បីជ្រាប្ដូ សចនេះ៖ េូមបីសប្ើថា

មានជ្រប្សោង៥ ឬសលើេាង៥ និ ងជ្រប្សោងស
ស

េះ ដដលសគចងេលីងសាអត្

ើយ សដ្ឋយក្សមាចដដក្ក្តី សដ្ឋយដដក្ក្ ល េ់ក្ី ត សដ្ឋយដុំសលា

គប្បីសជ្រប្ើ ជ្របាេ់បាជ្រត្ស

ៈក្តី ភិ ក្ុា

េះរិត្ មិនជ្រត្ូវេុំបាជ្រត្ដនទសទៀត្សឡ្ើយ។ ក្៏សប្ើ ថា

ជ្រប្សោង េូមបីដត្មួ យ ដត្ធំ េូមបីសគចងសដ្ឋយជ្រប្ជុំសលា

ៈ ក្៏ មិនេលីង

សាអត្លអ អាមិ េក្នុងបាជ្រត្ដត្ងធ្នលក្់ សចញ បាជ្រត្សនេះ ាអក្ប្បិយៈ មិ ន
ស្មេះថា បាជ្រត្សទ។ គួ េេុំបាជ្រត្ដនទសទៀត្។ ក្៏ភិក្ុណ្ត
ា
មានបាជ្រត្ដដក្
ដដលសគផ្សេះផ្សំឲ្យាបាជ្រត្ស

ើយ

ឬបាជ្រត្ដី

ដដលមានចំ ណងមិ នទន់

ដល់៥អសនលើ សៅេុំបាជ្រត្ដនទសទៀត្ េដមងជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្កដជ្រគប្់ ៗជ្រប្សយគ។
បាជ្រត្ស

េះ ានិ េសគគិយ ក្នុងខណៈដដលបានមក្។ ភិក្ុក្ខលលេះ
ា
ជ្រត្ូវលេះ

ក្នុងជំ នុំេងឃដត្មយ៉ា ង។ សជ្រោេះស
ថា ជ្រត្ូវលេះប្ង់បាជ្រត្ស

ត្ុស

េះបានាជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគជ្រតេ់

េះក្នងភិ
ុ ក្ប្េ
ុា ិេ័ទ។

វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងោក្យថា បាជ្រត្ណ្ត ាទីប្ំផ្ុត្េប្េ់ភិក្ប្េ
ុា ិេ័ទស

គប្បីជ្រាប្ដូ សចនេះ៖ រួក្ភិក្ុទំ
ា ងស
េប្េ់ខួនៗសដ្ឋយជ្រប្ជ្រក្ត្ី
ល
ស

េះ សនេះ

េះ ក្ខន់ យក្បាជ្រត្ ដដលអធិ ដ្ឋានស

េះឯង ស

ើយ

ើយជ្រប្ជុំ ាន។ ប្ ា ប្់មក្ ភិក្ុអន
ា ក្

ជ្រប្គល់បាជ្រត្ដដលេងឃេមមត្ិ ជ្រត្ូវសោលអានិ េងសាវ ិជាមានេប្េ់បាជ្រត្
ស

ើយសោលនឹងជ្ររេះសែេៈថា ប្រិជ្រត្សលាក្មាាេ់ដ៏ចំសេ ើន េូមសលាក្ទទួ ល

យក្បាជ្រត្សនេះចុ េះ។ សប្ើ បាជ្រត្ស

េះ មិនាប្់ចិត្តដល់ជ្ររេះសែេៈ ឬសលាក្មិ ន
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វដ្ដ តិ ។ តស្មឹ បន អនុ កេាយ អគណហនត ស្ស ទុ កក ដ្ំ ។ ស្មច បន គណ
ហ តិ ,
មថរស្ស បតត ំ ទុ តិ យមតថ រំ គ្គោមបតាា ឯមតមនវ ឧបាមយន ោវ ស្ង្ឃេនវកា
គ្គោមបតមព្វា ។ មតន បរិ ចេតត បមតាត បន បតត បរិ យមនាត នាេ ។ មសា តស្ស
ភិ កខ ុមនា បទាតមព្វា។ មតនាបិ មសា យថា វិ ញ្ញញមបតាា គហិ តបមតាត, ឯវមេវ
ស្កក ចេំ បរិ ភុចជិ តមព្វា ។ ស្មច បន តំ ជ្ិ គុចេមនាត អមទមស្ វា និ កខិបតិ ,
អបរិ មភាមគន វា បរិ ភុចជ តិ, វិ ស្សមជ្ជ តិ វា, ទុ កក ដ្ំ អាបជ្ជ តិ ។
ស្មកក ស្ុ ឆព្ា គគិមយ អារព្ា ព្ហូ បមតត វិ ញ្ញញបនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
សាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ អព្នធ មនន អព្នធ នំ, ឯកព្នធ នំ, ទុ ព្នធ នំ,
តិ ព្នធ នំ, ចតុ ព្ា នធនំ, អព្នធ មនាកាស្ំ , ឯកទាិ តិ ចតុ ព្ា នធមនាកាស្ំ មចតាមបតី តិ ,
ឯវំ ឯមកមកន បមតត ន ទស្ធា ទស្វិ ធំ បតត ំ មចតាបនវមស្ន បន ឯកំ
និ ស្សគគិ យបាចិ តតិ យស្តំ មោតិ ។ នដ្ឋ បតត ស្ស, ភិ នន បតត ស្ស, អតត មនា
ញាតកបបវារិ មត, អចញ ស្ស ច ញាតកបបវារិ មត, តមស្សវតាថយ វិ ញ្ញញមបនត ស្ស,
អតត មនា ធមនន គណហមតា, ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ អធិ ដ្ឋឋនូ បគបតត ស្ស
ឩនបចេ ព្នធ នតា, អតត ុមទេ ស្ិ កតា, អកតវិ ចញតតិ, តាយ ច បដ្ិ លាមភាតិ
ឥម្មមនតថ

ចតាតរិ

អង្គគនិ

។

ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ

មធាវាបនស្ិ កាខបមទ

វុ តតនោមនវាតិ ។
ឩនបញ្ច ព្នធនសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា
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ទទួ ល សជ្រោេះសលាក្ាអនក្ជ្របាថានត្ិ ច ក្៏ គួេ ។ ដត្សដ្ឋយសេចក្តីអាណិត្ភិ ក្ុា
ស
ស
ស

េះ ជ្ររេះសែេៈសប្ើមិនទទួល ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក ។ ដត្សប្ើ ជ្ររេះសែេៈទទួ ល ភិក្ុា

េះជ្រត្ូវយក្បាជ្រត្េប្េ់ជ្ររេះសែេៈ ជ្រប្គល់ឲ្យជ្ររេះសែេៈទី រីេ សដ្ឋយឧបាយ
េះឯង

ភិក្ុជ្រត្ូ
ា វជ្រប្គល់េ

ក្នុងេងឃប្េ ិចាាគឲ្យស
េូមបីភិក្ុសា

េះេុំស

ឯង។ ដត្សប្ើភិក្ុសា

ូត្ដល់ភិក្ុខា
ា ីក្ុងេងឃ។
ន

ឯបាជ្រត្ដដលភិក្ុខា
ា ី

ើយ ស្មេះថា បាជ្រត្ាទី ប្ំផ្ុត្ប្េ ិេ័ទ។ បាជ្រត្ស

ើយយ៉ា ងណ្ត

េះសខៅើមបាជ្រត្ស

ជ្រត្ូវសជ្រប្ើ ជ្របាេ់សដ្ឋយសាេរយ៉ា ងស
េះស

េះ

េះ

ើយ ដ្ឋក្់ទុក្ក្នុងទីមិនគួេ (មានដ្ឋក្់

សលើដជ្រគាសដើ ម)ក្តី សជ្រប្ើ ជ្របាេ់សដ្ឋយក្ខេសជ្រប្ើជ្របាេ់មិនេមគួ េ (មានក្ខេយក្
សៅចមអិនទឹ ក្ជ្រជលក្់ ាសដើម)ក្តី ឲ្យដល់អក្
ន ដនទក្តី ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងដដនេក្ក
ន
ៈ ជ្របាេរធចំសោេះរួ ក្ឆរវគិ យ
គ

ភិ ក្ុា សជ្រោេះសេឿងេុំនូវបាជ្រត្សជ្រចើន។ ាសាធ្នេណប្បញ្ញ ត្ិ ត អ

ណត្តិក្ៈ។

ក្៏ ភិក្ុេដមងជ្រត្ូ
ា
វអាប្ត្តិនិេសគគិយបាចិត្ិ យ
ត ១០០ សដ្ឋយក្ខេេូមបាជ្រត្១០ គឺ

បាជ្រត្មួ យដចក្ា១០យ៉ា ងសនេះ៖ េូមបាជ្រត្ាមនចំ ណង មានចំ ណង១អសនលើ
ចំ ណង២អសនលើ ចំ ណង៣អសនលើ ចំ ណង៤អសនលើ បាជ្រត្មានឱក្ខេននបាជ្រត្
ាមនចំ ណង មានឱក្ខេននបាជ្រត្មានចំ ណង១អសនលើ ២អសនលើ ៣អសនលើ ៤
អសនលើ ដូ សចនេះ។ អាប្ត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុដដលមានបាជ្រត្បាត្់
ា
ដល់ភិក្ុដដល
ា
មានបាជ្រត្ដប្ក្ ដល់ភិក្ុេូ
ា មអំ រីេំណ្តក្់ ជនាញាត្ិ េប្េ់ខួន
ល
និងជន
ប្វាេណ្ត ដល់ភិក្ុេូ
ា មអំរីេំណ្តក្់ជនាញាត្ិ ឬជនប្វាេណ្តេប្េ់ភិក្ុា
ដនទ សដើមបីឲ្យដល់ភិក្ុដនទស
ា

េះឯង ដល់ភិក្ុក្ខន់
ា
យក្សដ្ឋយជ្រទរយេប្េ់

ខលួន និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួត្ាសដើម។ េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៤ គឺ បាជ្រត្ដដលគួ េ

អធិ ដ្ឋានមានចំ ណងមិ នទន់ ជ្រគប្់៥អសនលើ១ ចំសោេះាេប្េ់ខួន១
ល
េូមក្នុង
ទី ដដលសគមិនបានប្វាេណ្តយ៉ា ងសនេះថា ប្រិ ជ្រត្សលាក្មាាេ់ដ៏ចំសេ ើន េូម
សលាក្ជ្របាប្់ សដ្ឋយប្ចា័យមក្ចុ េះ១ បានមក្សដ្ឋយក្ខេេូមស
េមុ ដ្ឋានាសដើម

មានន័ យដូចសោលស

ើយ

េះ១។

ក្នុងសធ្នវាប្នេិក្ខាប្ទ

សដ្ឋយជ្រប្ក្ខេដូ សចនេះឯង។ ពណ៌នាឩនបញ្ច ពនធនសិក្ខ
ា បទទី២ ចប់
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៣. សេសជជសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
តតិ មយ

បដ្ិ សាយនី ោនី តិ

បដ្ិ សាយិ តព្វានិ ,

បរិ ភុចជិ តព្វានី តិ

អមតាថ។ ឯមតន ស្យំ ឧគគ មហតាា និ កខិតាតនំ ស្តាតោតិ កក មេបិ អនាបតតឹ
ទមស្សតិ ។ តានិ ហិ បដ្ិ សាយិ តុ ំ ន វដ្ដ នតិ ។ មភស្ជាជនី តិ មភស្ជ្ជ កិចេំ កមរានត ុ
វា, ម្ម វា, ឯវំ លទធ មវាោរានិ ។ ស្បបិ នាេ គវាទី នំ ស្បបិ, មយស្ំ េំ ស្ំ
កបបតិ ,

មតស្ំ

ស្បបិ

។

តថា

នវនី តំ

។

មតលំ

នាេ

តិ លសាស្បេធុ កឯរណឌកវសាទី ហិ និ ព្ាតតិតំ ។ េធុ នាេ េកខិ កាេធុ មេវ ។
ផាណិតំ នាេ ឧចេ ុរស្ំ ឧបាទាយ បន អបកាក វា អវតថ ុកបកាក វា ស្ព្វាបិ
ឧចេ ុវិកតិ ផាណិតនតិ មវទិ តព្ា ំ ។
តានិ បដ្ិ គគមហតាាតិ តានិ មភស្ជាជនិ បដ្ិ គគមហតាា, ន មតស្ំ វតថ ូនិ ។
ឯមតន ឋមបតាា វសាមតលំ 58 ោមនតថ ោវកាលិ កវតថ ុកានិ , មតស្ំ វតថ ូនិ
បដ្ិ គគមហតាា កតានិ ស្បបិអាទី និ ស្តាតហំ អតិ កាកេយមតាបិ អនាបតតឹ
ទមស្សតិ ។ វសាមតលំ បន កាមល បដ្ិ គគហិតំ កាមល និ បកក ំ កាមល ស្ំ ស្ដ្ឋ ំ
មតលបរិ មភាមគន បរិ ភុចជិ តុំ អនុ ញ្ញញតំ , តសាម ឋមបតាា េនុ ស្សវស្ំ អចញ ំ
យំ កចេិ វស្ំ បុ មរភតត ំ បដ្ិ គគ មហតាា សាេំ បចិ តាា និ ព្ាតតិតមតលេបិ ស្តាតហំ
និ រាេិ ស្បរិ មភាមគន

វដ្ដ តិ

។

អនុ បស្េបមនន ន

បចិ តាា

ទិ នន ំ

បន

តទហុ បុ មរភតត ំ សាេិ ស្េបិ វដ្ដ តិ ។ អមចញ ស្ំ ោវកាលិ កវតថ ូនំ វតថ ំ ុ បចិ តុ ំ ន

58

វសានំ មត

ំ វសាមត ៈំ មរប្បងទនខាលញ់ទ្វំងឡាយ ម្មោះថា វសាមត ។ មោជនា។
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៣. ពណ៌នាភេសជ្ជសក្ខ
ិ ា បទ

វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ គប្បីជ្រាប្ត្សៅសនេះ៖

ោក្យថា គប្បីឆ្ន់បាន សេចក្តីថា គប្បីប្េ ិសភាគ។ ជ្ររេះមានជ្ររេះភាគ
ជ្រទង់ េដមែងអ

ប្ត្តិ េូមបីសជ្រោេះក្នលង៧នែៃ ចំ សោេះសភេជាៈដដលភិក្ុសា

ក្ខន់ យក្សដ្ឋយខលួនឯង ស
ស

េះ

ើយទុ ក្ដ្ឋក្់ ។ ដត្ភិ ក្ុមិ
ា នជ្រត្ូវឆ្ន់សភេជាៈទំង

េះសទ។ ប្ទថា សភេជាៈ គឺ សភេជាៈដដលបានសវាោេយ៉ា ងស

េះ ទុក្ា

សធវើក្ិចនា នសភេជាៈក្៏ សដ្ឋយ មិ នសធវើក្៏សដ្ឋយ។ ស្មេះថា ទឹ ក្សដ្ឋេះរាវ បាន
ដល់ទឹក្សដ្ឋេះរាវននេត្វទំងឡាយមានសាាសដើ ម សាច់ ននេត្វទំងឡាយ
ណ្តាក្ប្បិយៈ េូមបីេប្បិេប្េ់េត្វទំងស

េះក្៏ ាក្ប្បិយដដេ។ ទឹ ក្សដ្ឋេះ

ខាប្់ ក្៏ដូចាន។ សជ្រប្ងដដលសក្ើត្សឡ្ើងរី លៃ ជ្រាប្់ នេៅ ដផ្លស្េគំ ដផ្លលងដខ្
េ
ុហ

និ ងខាលញ់ាសដើម ស្មេះថា សជ្រប្ង។ ស្មេះថា ទឹក្ឃមំុ គឺទឹក្មានេេដផ្អម
ដដលសក្ើ ត្រី សមឃមំុ

ឹង
ន ឯង។ ទឹក្ដដលអាស្េ័យេេននសដើមអំសៅ ស្មេះថា

ទឹ ក្អំ សៅ, ក្៏ទឹក្អំសៅេូមបីទំងរួង សគមិ នបានចមអិនក្តី ចមអិនជ្របាេចាក្
វត្េុ(គឺ ក្ខក្)ក្តី គប្បីជ្រាប្ថា េកេអំ សៅ។
រី េប្ទថា

ទំងស
ស

ត្ុ ស

ទទួលនូវសភេជាៈទំងស

េះ មិ នដមនទទួ លវត្េុដដលាស

េះ ប្ណ្ត
ត សភេជាៈទំងឡាយស

ននយវក្ខលិក្ ាស
ខាលញ់សចញ ស
អ

េះ

គឺ ទទួ លស

ត្ុឲ្យសក្ើត្វត្េុទំងស

ើយនូ វសភេជាៈ
េះសទ។ សជ្រោេះ

េះ ភិ ក្ុទទួ
ា លសភេជាៈណ្ត ាវត្េុ

ត្ុឲ្យសក្ើត្សភេជាៈទំងស

េះ សវៀេដលងដត្សជ្រប្ងសធវើរី

ើយសធវើឲ្យាេប្បិាសដើ ម េូមបីក្នលង៧នែៃក្៏ជ្រទង់ េដមែងា

ប្ត្តិ។ ក្៏ ជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគ ជ្រទង់អនុ ញ្ញញត្ឲ្យភិក្ុទទួ
ា
លសជ្រប្ងននខាលញ់

ក្នុងក្ខល ចមអិនក្នុងក្ខល លាយក្នុងក្ខល ស
សជ្រោេះស

ត្ុ ស

ើយឆ្ន់ ដូចឆ្ន់សជ្រប្ងបាន

េះ ភិ ក្ុទទួ
ា លខាលញ់យ៉ាងណ្តនីមួយដនទ សវៀេដត្ខាលញ់មនុ េស

សចញក្នុងប្ុ សេភត្ត ស

ើយចមអិនឲ្យសក្ើត្ាសជ្រប្ងសដ្ឋយខលួនឯង គួ េឆ្ន់ជ្របាេ

ចាក្អាមិ េបាន៧នែៃ។ ដត្សប្ើ អនុ ប្េមបននចមអិនជ្រប្សគន ក្នុងប្ុ សេភត្តនែៃ
ស

េះ េូមបីលាយអាមិ េក្៏គួេ។ ដមន ភិ ក្ុមិ
ា នគួ េសដើមបីនឹងចមអិននូ វវត្េុននវត្េុ
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វដ្ដ តិមយវ ។ និ ព្ាតតិតស្បបិ វា នវនី តំ វា បចិ តុ ំ វដ្ដ តិ ។ តំ បន
តទហុ បុ មរភតត េបិ

សាេិ ស្ំ

បដ្ិ គគហិតខីរាទិ មតា
តទហុ បុ មរភតត ំ

បរិ ភុចជិ តុំ

អនុ បស្េបមនន ន

សាេិ សានិ បិ

វដ្ដ នតិ

ន

បចិ តាា
។

វដ្ដ តិ

។

បុ មរភតត ំ

កតស្បបិអាទី និ
បចាេភតត មតា

បន
បដ្ឋឋយ

អនមជ្ាហរណីោនិ ។ ស្តាតោតិ កក មេបិ អនាបតតិ ។
ស្ននិ ធិការកំ បរិភុចជិ តព្វានី តិ ស្ននិ ធឹ កតាា និ ទហិ តាា បុ មរភតត ំ
បដ្ិ គគហិតានិ តទហុ បុ មរភតត ំ សាេិ ស្បរិ មភាមគនាបិ វដ្ដ នតិ ។ បចាេភតត មតា
បដ្ឋឋយ បន តានិ ច, បចាេភតត ំ បដ្ិ គគហិតានិ ច ស្តាតហំ និ រាេិ ស្បរិ មភាមគន
បរិ ភុចជិ តព្វានី តិ អមតាថ ។ បរិភុចជិ តព្វានី តិ ច វចនមតា អមនាតស្តាតមហ
អព្ា ចជនាទី នំ អតាថយ អធិ ដ្ឋ ហិតាា ឋបិ មតស្ុ អនាបតតិ ។ ោវជ្ី វិកានិ
សាស្បេធុ កឯរណឌកអដ្ឋី និ មតលករណតថ ំ បដ្ិ គគមហតាា តទមហវ កតមតលំ
ស្តាតហកាលិ កំ ។ ទុ តិ យទិ វមស្ កតំ ឆាហំ វដ្ដ តិ ។ តតិ យទិ វមស្ កតំ
បញ្ញេហំ ។ ចតុ តថ បចេ េឆដ្ឋ ស្តត េទិ វមស្ កតំ តទមហវ វដ្ដ តិ ។ ស្មច ោវ
អរុ ណស្ស ឧគគ េនា តិ ដ្ឋ តិ, និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។ អដ្ឋ េទិ វមស្ កតំ
អនមជ្ាហរណីយំ ។ អនិ ស្សគគិ យតាត បន ព្វហិ របរិ មភាមគន វដ្ដ តិ ។
ស្មចបិ ន កមរាតិ ។ មតលតាថយ បដ្ិ គគហិតសាស្បាទី នំ បន បាឡិយំ
អនាគតស្បបិអាទី នចេ ស្តាតោតិ កក មេ ទុ កក ដ្ំ អាបជ្ជ តិ ។ ស្ី តុ ទមកន
កតេធុ កបុ បផផាណិតំ

បន

ផាណិតគតិ កមេវ

។

អេព ផាណិតាទី និ

ោវកាលិ កានិ ។ យំ បមនតថ ស្តាតហកាលិ កំ, តំ និ ស្សដ្ឋ ំ បដ្ិ លភិ តាាបិ
អរុ អាទី និ វា េមកខ តុំ, អមជ្ាហរិ តុំ វា ន វដ្ដ តិ ។ បទី មប កាឡវមណេ វា
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ដដលាយវក្ខលិក្ដនទសទ។ ភិក្ុគួ
ា េចមអិនទឹក្សដ្ឋេះរាវដដលេសជ្រមចស
ឬទឹក្សដ្ឋេះខាប្់ បាន។ ដត្ថា ភិ ក្ុមិ
ា នគួ េឆ្ន់ ទឹក្សដ្ឋេះស
េូមបីក្ុងប្ុ
ន សេភត្តនែៃស

ើយ

េះលាយអាមិ េសទ

េះក្៏សដ្ឋយ។ អនុ ប្េមបននចមអិនសធវើសភេជាៈ មាន

េប្បិាសដើ ម រី ប្ញ្ាសាេេមានទឹក្សដ្ឋេះស្េេ់ាសដើ ម ដដលភិក្ុទទួ
ា
ល
ជ្រប្សគនក្នុងប្ុសេភត្ត, ក្នុងប្ុ សេភត្តនែៃស

េះ េូមបីលាយអាមិ េក្៏គួេ (ឆ្ន់ )។

ចាប្់ តំងរី ប្ចាឆភត្តសៅ មិនគប្បីឲ្យក្នលងប្ំ រង់ ក្ចូ លសៅសឡ្ើយ។ េូមបី
ក្នលង៧នែៃ ក្៏មិនាអាប្ត្តិ។
រី េប្ទថា គួេទុក្ឆ្ន់ សេចក្តីថា ភិក្ុគួ
ា េទទួ លសធវើក្ខេេនសំទុក្ ក្នុង

ប្ុ សេភត្ត េូមបីឆ្ន់ លាយអាមិ េ ក្នុងប្ុ សេភត្តនែៃស

េះក្៏ គួេ។ អធិប្ាយថា

ក្៏ ចាប្់ តំងរី ប្ចាឆភត្តសៅ ភិក្ុគួ
ា េទទួ លសភេជាៈទំងស

េះផ្ង គួ េឆ្ន់ ជ្របាេ

ចាក្អាមិ េបាន៧នែៃផ្ង។ សជ្រោេះជ្ររេះបាលីថា គួេឆ្ន់ដូសចនេះ ភិ ក្ុអធិ
ា
ដ្ឋាន

ទុ ក្ សដើ មបីក្ិចាទំងឡាយ មានក្ខេលាប្ខលួនាសដើ ម ក្នុងេវាង៧នែៃ មិ នា
អាប្ត្តិ។ ភិក្ុទទួ
ា
លជ្រាប្់ នេៅ ជ្រាប្់ស្េគំ ជ្រាប្់ លងដខ្
េ ាយវជី វ ិក្
ុហ
សដើមបីសធវើសជ្រប្ង សជ្រប្ងដដលសធវើស

ើយ ក្នុងនែៃនុេះឯង ាេតត

ក្ខលិក្ (ទុក្

បាន៧នែៃ) សធវើក្ុងនែៃ
ន
ទី២ គួ េទុ ក្៦នែៃ សធវើក្ុងនែៃ
ន
ទី៣ គួ េទុក្បាន៥នែៃ សធវើ
ក្នុងនែៃទី៤ ទី៥ ទី ៦ ទី ៧ គួ េទុ ក្តមក្ំ ណត្់នែៃស
ដ្ឋក្់េ

េះៗឯង ជ្រប្េិនសប្ើ ទុក្

ូត្ដល់អេុណេេះ ានិ េសគគិយ។ សជ្រប្ងដដលសធវើក្ុងនែៃ
ន
ទី៨ មិនគួ េឲ្យ

ក្នលងប្ំរង់ ក្ចូ លសៅសឡ្ើយ។ ដត្គួេសជ្រប្ើជ្របាេ់ខាងសជ្រៅ សជ្រោេះមិ នដមនា
េប្េ់និេសគគិយ។ ភិ ក្ុ(ទុ
ា ក្)ជ្រាប្់នេៅាសដើ មដដលទទួលទុ ក្សដើមបីសធវើសជ្រប្ង

ក្តី េប្បិាសដើមដដលមិ នមក្ក្នុងជ្ររេះបាលីក្ី ត ឲ្យក្នលង៧នែៃសៅ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិ
ទុ ក្ដ
ក ។ ក្៏ េេក ដុំ ដដលចជ្រមាញ់រីទឹក្ផ្កកស្េគំ សធវើសដ្ឋយទឹ ក្ជ្រត្ាក្់ មានគត្ិ
ាេកេអំ សៅស

េះឯង។ េកេដុំ ដដលចជ្រមាញ់រីដផ្លសាវយាសដើ ម ាយវក្ខ-

លិក្។ ក្៏ ប្ណ្ត
ត េកេទំងស

េូមបីបានមក្វ ិញក្៏សដ្ឋយ

េះ ភិ ក្ុជ្រត្ូ
ា វលេះេកេដដលាេតត

ក្ខលិក្សចញ

ក្៏ មិនគួ េសជ្រប្ើ ខាងសជ្រៅមានលាប្ដំ សៅាសដើម

ឬសលប្ចូ លឲ្យក្នលងប្ំរង់ក្សៅសឡ្ើយ។ ជ្រត្ូវប្សអអនសៅក្នុងជ្រប្ទី ប្ ឬេប្េ់
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ឧបមនតព្ា ំ ។ អចញ ស្ស ភិ កខ ុមនា កាយិ កបរិ មភាគំ វដ្ដ តិ ។ យំ បន និ រមបមកាខ
បរិ ចេជ្ិ តាា បុ ន លភតិ , តំ អមជ្ាហរិ តុេបិ វដ្ដ តិ ។ វិ ស្ុំ ឋបិ តស្បបិអាទី ស្ុ ,
ឯកភាជ្មន វា អេិ ស្សិមតស្ុ វតថ ុគណនាយ អាបតតិ មោ ។
សាវតថិ យំ ស្េព ហុមល ភិ កខ ូ អារព្ា ស្តាតហំ អតិ កក េនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
មស្ស្ំ ចី វរវគគ ស្ស បឋេស្ិ កាខបមទ វុ តតនមយមនវ មវទិ តព្ា នតិ ។
ទេសជជសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ចតុ មតថ
បចេិ េម្មមសា

៤. វសស ិក្សាដ្ិក្សិក្ខាបទវណ្ណនា

ម្មមសា មស្មសា គិ ម្មហននតិ ចតុ នន ំ គិ េហម្មសានំ ឯមកា

មស្មសា

។

បរិមយស្ិ តព្ា នតិ

គិ ម្មហនំ

បចេិ េម្មស្ស្ស

បឋេទិ វស្មតា បដ្ឋឋយ ោវ កតតិ កម្មស្ស្ស បចេិ េទិ វមសា, តាវ កាមលា
វស្សិកសាដ្ិ កាោតិ អាទិ នា ស្តុ បាទករមណន, ស្ង្ឃេស្ស បវារិ តដ្ឋឋនមតា,
អតត មនា ញាតកបបវារិ តដ្ឋឋនមតា បន មទថ មេ វស្សិកសាដ្ិ កចី វរនតិ
អាទិ កាយ វិ ចញតតិោបិ បរិ មយស្ិ តព្ា ំ ។ អញ្ញញតកអបបវារិ តដ្ឋឋមន ស្តុ បាទំ
កមរានត ស្ស វតត មភមទ ទុ កក ដ្ំ ។ យថា វា តថា វា59 មទថ មេតិ អាទិ វចមនន
វិ ញ្ញញមបនត ស្ស អញ្ញញតកវិ ចញតតិស្ិ កាខបមទន និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យំ ។
កតាា និ វាមស្តព្ា នតិ គិ ម្មហនំ បចេិ េទធ ម្មស្ស្ស បឋេទិ វស្មតា បដ្ឋឋយ
ោវ កតតិ កម្មស្ស្ស បចេិ េទិ វមសា, តាវ ស្ូ ចិ កេម និដ្ឋឋមនន ស្កិ េបិ
59

រប្បមោគ យថា វា តថា វា មនោះ មៅក្នុងដ្ីកាទនឱមសវាទសិ កាខប្បទសុ ទធដិក្បាចិតតិយ

រនយ ់ឲ្យតរប្បថា មយន មក្នចិ អាកាមរន (មដាយអាការណាមួយ)។
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មានរណ៌សមមវ ិញ។ ភិក្ុដនទ
ា
គួ េសជ្រប្ើ ជ្របាេ់តមផ្លូវក្ខយ (មានលាប្ដំសៅ
ាសដើ ម)។ ដត្ភិ ក្ុមិ
ា នមានក្តីអាល័យលេះសភេជាៈណ្ត(ឲ្យសៅសាមសណេ)
ស

ើយជ្រត្ឡ្ប្់ បានមក្វ ិញ គួ េសដើមបីឆ្ន់ សភេជាៈស

មានេប្បិាសដើម

ដដលភិ ក្ុដ្ឋក្់
ា
ទុក្សផ្សងាន

េះបាន។ ចំសោេះសភេជាៈ

ឬដ្ឋក្់ ក្ុងភាជនៈដត្មួ
ន
យ

មិ នលាយាប្់ ាន វ ិន័ យធេជ្រត្ូវរិ ន័យអាប្ត្តិសដ្ឋយរាប្់វត្េុ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្េី ជ្របាេរធចំសោេះភិ ក្ុសជ្រចើ
ា
នេូប្

សជ្រោេះសេឿងទុ ក្សភេជាៈឲ្យក្នលង៧នែៃ។ ោក្យដ៏ សេេ គប្បីជ្រាប្តមន័ យ
ដដលសោលស

ើយ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ១ ននចី វេវគគចុេះ។

ពណ៌នាភេសជ្ជសក្ខ
ិ ា បទទ៣
ី ចប់

៤. ពណ៌នាវសស ិកសាដិកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដូចត្សៅ៖

សជ្រចើនប្ទថា

គិមេហ ដូវសៅេល់មួយដខសទៀត្

គឺប្ណ្ត
ត គិមហេដូ វ៤ដខ

សៅេល់មួយដខាខាងចុង។ ោក្យថា គប្បីដេវងេក្ សេចក្តីថា ចាប្់សដើម
តំងរីនែៃទី១ននដខខាងចុ ងគិ មេហ ដូ វសៅ

េ

ូត្ដល់នែៃខាងចុ ងននដខក្ត្តិក្

ភិ ក្ុគប្បី
ា
ដេវងេក្ សដ្ឋយក្ខេសធវើឲ្យសក្ើត្សេចក្តីេឭក្ (ដ្ឋេ់សត្ឿន)ាសដើមថា

ក្ខលសនេះ ាក្ខលននេំរត្់ ងូត្ទឹក្សភលៀង (ក្តី) េូមបីសចញមាត្់ េូមអំរីជន
អនក្ប្វាេណ្តេងឃ ឬអំរីជនាញាត្ិ ឬជនដដលសគប្វាេណ្តចំ សោេះខលួន
សដ្ឋយោក្យាសដើ មថា អនក្ទំងឡាយ ចូេឲ្យសាដិក្ចីវេេជ្រមាប្់ ងូត្ទឹ ក្

សភលៀងដល់អាតម(ក្តី)។ ក្ខលភិ ក្ុសធវ
ា ើ ក្ខេដ្ឋេ់សត្ឿនេត្ិ ក្ុងទី
ន
ននជនមិ នដមន
ាញាត្ិ ឬជនមិនបានប្វាេណ្ត ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក សជ្រោេះវត្តសភទ។ ភិ ក្ុក្ខល
ា
េូមសដ្ឋយោក្យាសដើមថា អនក្ទំងឡាយចូ េឲ្យេំរត្់ សាដិក្ចីវេេជ្រមាប្់
ងូ ត្ទឹ ក្សភលៀងដល់អាតម

សដ្ឋយអាក្ខេៈណ្តមួ យ

បាចិ ត្ិ តយ តមអញ្ញញត្ក្វ ិញ្ញ ត្ិ េ
ត ិក្ខាប្ទ។
ោក្យថា សធវើឲ្យេសជ្រមចស

ជ្រត្ូវអាប្ត្តិនិេសគគិយ-

យ
ើ សជ្រប្ើជ្របាេ់ សេចក្តីថា ចាប្់ សដើមតំង

រី នែៃទី១ ននក្នលេះដខខាងចុងគិ មហេដូ វ េ

ូត្ដល់នែៃខាងចុ ងននដខក្ត្តិក្ ជ្រត្ូវ
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វណេមភទេតត រជ្មនន កបបព្ិ នេុករមណន ច កតាា បរិ ទហិ តព្ា ំ ។ ឯតាតវតា
គិ ម្មហនំ

បចេិ មម្ម

ម្មមសា

បរិ មយស្នមកខ តតំ

បចេិ មម្ម

អឌ្ឍម្មមសា

ករណនិ វាស្នមកខ តតេបិ ។ វស្ានស្ស ចតូ ស្ុ ម្មមស្ស្ុ ស្ព្ា េបិ តំ វដ្ដ តីតិ
អយេមតាថ ទស្សិមតា មោតិ ។ មោ ចាយំ គិ ម្មហនំ បចេិ មម្ម ម្មមសា
អនុ ញ្ញញមតា, ឯតថ កតបរិ មយស្ិ តេបិ វស្សិកសាដ្ិ កំ អធិ ដ្ឋឋតុ ំ ន វដ្ដ តិ ។
ស្មច តស្មឹ ម្មមស្ អតិ កក មនត វស្សំ ឧកក ឌ្ឍិយតិ , បុ ន ម្មស្បរិ ោរំ លភតិ ។
មធាវិ តាា

បន និ កខិបិតាា

វស្សូបនាយិ កទិ វមស្ អធិ ដ្ឋឋតព្វា

។ ស្មច

ស្តិ ស្មម្មមមស្ន វា អបបមោនកភាមវន វា អកតា មោតិ មត ច មទា ម្មមស្
វស្ានស្ស ចតុ ម្មស្នតិ ឆ ម្មមស្ បរិ ោរំ លភតិ ។ ស្មច បន កតតិ កម្មមស្
កឋិ នំ អតថ រិ យតិ , អបមរបិ ចតាតមរា ម្មមស្ លភតិ ។ ឯវំ ទស្ ម្មសា មោនតិ ។
តមតា បរេបិ ស្តិ ោ បចាេសាយ តំ េូ លចី វរំ កតាា ឋមបនត ស្ស ឯកម្មស្នតិ
ឯវំ ឯកាទស្ ម្មមស្ បរិ ោរំ លភតិ ។ ឥមតា បរំ ឯកាហេបិ ន លភតិ ។
ឱមរន មច ម្មមសា មស្មសា គិ ម្មហននតិ គិ ម្មហនំ បចេិ េម្មស្ស្ស
ឱរិ េភាមគ ោវ មហេនត ស្ស បឋេទិ វមសា តាវាតិ អមតាថ។ បរិមយមស្យាតិ
ឯមតស្ុ

ស្តត ស្ុ បិ

បិ ដ្ឋិស្េយម្មមស្ស្ុ

អញ្ញញតកអបបវារិ តដ្ឋឋនមតា

ស្តុ បាទករមណន បរិ មយស្នត ស្ស និ ស្សគគិ យំ បាចិ តតិ យំ ។ វិ ញ្ញញមបនត ស្ស
អញ្ញញតកវិ ចញតតិស្ិ កាខបមទន

និ ស្សគគិ យំ

បាចិ តតិ យំ

។

ញាតកបបវារិ មត

វិ ញ្ញញមបនត ស្ស មតន ស្ិ កាខបមទន អនាបតតិ ។ ស្តុ បាទំ កមរានត ស្ស ឥេិ នា
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សធវើឲ្យសស្េចសដ្ឋយក្ខេសដេឲ្យេសជ្រមចេូមបីមតងក្តី សដ្ឋយជ្រជលក្់ជ្រត្ឹមដត្សធវើ
ឲ្យខូ ចរណ៌ក្តី ក្ខេសធវើក្ប្បរិ នុក្ត
ា ី ស

ើយប្ិទបាំងចុ េះ។ សដ្ឋយក្ខេក្ខន់ យក្

មានជ្រប្មាណប្៉ាុសណណ េះ ដខ១ខាងចុងគិមហេដូ វ ាដដនក្ំណត្់ ននក្ខេដេវងេក្,
ក្នលេះដខខាងចុង ាសខត្តននក្ខេសធវើឲ្យេសជ្រមច និងសជ្រប្ើ ជ្របាេ់។ ជ្ររេះធមមេអគ

ក្សត្េេៈទំងឡាយេដមែងសេចក្តីសនេះថា ក្នុងវេានេដូ វ៤ដខ ទំង

ក្ខេដេវងេក្ ក្ខេសធវើឲ្យេសជ្រមច ក្ខេសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ និងក្ខេអធិ ដ្ឋានទំងរួ ងស

េះ

េមគួ េ មយ៉ា ងសទៀត្ ដខខាងចុ ងគិមហេដូ វសនេះណ្ត ដដលជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគ
ជ្រទង់ អនុ ញ្ញញត្ស
ដខស

ើយ ភិ ក្ុមិ
ា នគួេ អធិ ដ្ឋានេំរត្់េជ្រមាប្់ ងូត្ទឹក្សភលៀង ក្នុង

េះសទ េូមបីមានក្ខេដេវងេក្សស្េចអេ់ស

ក្នលងដខស

េះសៅស

ើយ ជ្ររេះរាាដត្ងសលើក្ឆ្នំ (សលើក្ដខ) ភិក្ុេដមងបាន
ា

ប្េ ិោេ១ដខសទៀត្។ ដត្ភិក្ុជ្រត្ូ
ា វលាងទុ ក្ស
ជ្រប្េិនសប្ើភិក្ុមិ
ា នបានសធវើ
ចី វេស
ស

ើយអធិ ដ្ឋានក្នុងនែៃចូលជ្ររេះវេា។

សជ្រោេះសភលចសាមេត្ី ក្ី ត

េះ អាចេក្ាទុក្បានអេ់២ដខស

ត្ុ ស

ើយក្៏សដ្ឋយ។ ជ្រប្េិនសប្ើ

សជ្រោេះចី វេស

េះមិនលមមក្តី

េះផ្ង ៤ដខក្នុងេដូ វសភលៀងផ្ង សជ្រោេះ

េះ សទើប្បានប្េ ិោេ៦ដខ។ ក្៏សប្ើក្ុងដខក្ត្ត
ន
ិ ក្ ភិ ក្ុបានជ្រក្ខលក្ឋិ
ា
ន

េដមងបាន៤ដខេូមបីដនទសទៀត្។ ប្េ ិោេ១០ដខ មានសដ្ឋយជ្រប្ក្ខេសនេះ។
ប្ ា ប្់រីស
ស

េះ ឲ្យាប្ចាាេចីវេ (ចីវេបានសជ្រក្ខយ) េដមងបាន១ដខ េូមបីដនទសទៀត្

សជ្រោេះស
ស

េះសៅ សប្ើ មានជ្របាថាន ភិ ក្ុអាចអធិ
ា
ដ្ឋានទុក្មូ លចី វេ (ចី វេសដើម)

ត្ុស

េះ

ភិ ក្ុេដមងបានប្េ
ា
ិោេ១១ដខយ៉ា ងសនេះ។

ដនទរី ១១ដខ

េះសៅ ភិក្ុេដមងមិ
ា
នបានប្េ ិោេដនទសទៀត្ េូមបីដត្មួ យនែៃក្៏សដ្ឋយ។

ោក្យថា សប្ើមិនទន់ដល់ដខ១ាខាងចុងគិមេហ ដូវសទ សេចក្តីថា ក្នុង

ចំ ដណក្ខាងក្នុងដខ១ខាងចុ ងគិ មេហ ដូវ ដរាប្ដល់នែៃទី១ ននស

មនតេដូ វ។

ោក្យថា គប្បីដេវងេក្ សេចក្តីថា ក្នុងដខដដលាប្ិ ដិ េ
ា ម័ យ េូមបីទំង
៧ដខស

េះ ភិក្ុមានក្ខេភា
ា
្ ក្់ េឭក្ដេវងេក្ អំរីទីជនមិ នដមនាញាត្ិ ឬជន

មិ នបានប្វាេណ្ត ជ្រត្ូវអាប្ត្តិនិេសគគិយបាចិ ត្ិ យ
ត ។ សប្ើភិក្ុសចញមាត្់
ា
េូម
ជ្រត្ូវអាប្ត្តិនិេសគគិយបាចិត្ិយ
ត

តមអញ្ញញត្ក្វ ិញ្ញត្ិេ
ត ិក្ខាប្ទ។

ភិក្ុេូ
ា ម
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ស្ិ កាខបមទន អាបតតិ ។ ឱមរនឌ្ឍម្មមសា មស្មសា គិ ម្មហននតិ គិ ម្មហនស្ស
បចេិ េឌ្ឍម្មស្មតា ឱរិ េភាមគ ឯកស្មឹ អឌ្ឍម្មមស្ ។ កតាា និ វាមស្យាតិ
ឯតថ នត មរ ធមេម ន ឧបបនន េបិ កតាា និ វាមស្នត ស្ស និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។
សាវតថិ យំ ឆព្ា គគិមយ ភិ កខ ូ អារព្ា វស្សិកសាដ្ិ កបរិ មយស្នវតថ ុស្មឹ
បចញ តតំ ។ អសាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ

។

ឩនកម្មស្ទធ ម្មមស្ស្ុ អតិ មរកស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស វា ទុ កក ដ្ំ ។ តថា
ស្តិ ោ

វស្សិកសាដ្ិ កាយ

នគគ ស្ស

កាយំ

ឱវស្ាបយមតា

។

មបាកខ រណិោទី ស្ុ បន នាហយនត ស្ស វា អចេិ នន ចីវរស្ស វា នដ្ឋ ចីវរស្ស វា ។
អនិ វតថ ំ មចារា ហរនតី តិ ឯវំ អាបទាស្ុ វា និ វាស្យមតា ឧេម តតកាទី នចេ
អនាបតតិ

។

ឯតថ

ច

វស្សិកសាដ្ិ កាយ

អតត ុមទេ ស្ិ កតា,

អស្េមយ

បរិ មយស្នតា, តាយ ច បដ្ិ លាមភាតិ ឥម្មនិ តាវ បរិ មយស្នាបតតិ ោ តី ណិ
អង្គគនិ

។ ស្ចី វរតា, អាបទាភាមវា, វស្សិកសាដ្ិ កាយ ស្កភាមវា,

អស្េមយ និ វាស្ននតិ ឥម្មនិ និ វាស្នាបតតិ ោ ចតាតរិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ
មធាវាបនស្ិ កាខបមទ វុ តតនោមនវាតិ ។
វសសក្
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
ិ សិក្ខ
ិ សាដ្ក្
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ចំ សោេះជនាញាត្ិ ឬជនប្វាេណ្ត មិ នាអាប្ត្តិតមេិក្ខាប្ទស

េះ។ ភិក្ុា

សធវើក្ខេខវល់ខាវយ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិតមេិក្ខាប្ទសនេះ។ ោក្យថា មិនទន់ដល់
ក្នលេះដខខាងចុងគិមេហ ដូវ
ចុ ងគិ មេហ ដូវ។
ភិ ក្ុសធវ
ា ើចីវេ
េសជ្រមចស
ភិ ក្ុា
អ

ោក្យថា

គឺ ក្នលេះដខ១ាចំ ដណក្ខាងក្នុងអំ រីក្នលេះដខខាង

គប្បីសធវើឲ្យេសជ្រមចស

េូមបីដដលសក្ើត្សឡ្ើងស

យ
ើ សជ្រប្ើជ្របាេ់

ើយសដ្ឋយធម៌

សេចក្តីថា

ក្នុងចស ល េះស

ើយសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ ានិ េសគគិយ។

េះ ឲ្យ

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្េី ជ្របាេរធចំសោេះរួ ក្ឆរវគិ យ
គ
សជ្រោេះសេឿងដេវងេក្េំរត្់ វេសិក្សាដិក្។

ាអសាធ្នេណប្បញ្ញត្ិ ត

ណត្តិក្ ត្ិ ក្បាចិ ត្ិ តយ។ (ខាងចុងគិមហេដូ វ) សៅខវេះមិ នទន់ ដល់១ដខ ឬ

ក្នលេះដខ ភិក្ុេំ
ា ាល់ថា សលើេ ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក ។

េំរត្់ វេសិក្សាដិក្មាន ដត្ភិ ក្ុស្សាត្ងូ
ា
ត្ទឹក្ ក្៏ដូចាន។ ដត្អាប្ត្តិមិន
មាន ដល់ភិក្ុស្េង់
ា
ទឹក្ក្នុងស្េេះសបាក្ាេណីាសដើម ដល់ភិក្ុដដលរួ
ា
ក្សចាេ
លួចចី វេសៅ ដល់ភិក្ុាមានចី វេបាត្់ ដល់ភិក្ុដដលសេល
ា
ៀក្ សជ្រោេះមានសេចក្តី
អនតរាយយ៉ា ងសនេះថា រួក្សចាេលួចយក្េំរត្់ដដលសលាក្មិនសេលៀក្ និង

ដល់ភិក្ុឆក
ា ួត្ាសដើ ម។ ក្៏ក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ សជ្រោេះជ្រត្ូវសដ្ឋយក្ខេ

ដេវងេក្សនេះមុន គឺ េំរត្់ វេសិក្សាដិ ក្ចំ សោេះាេប្េ់ខួន១
ល
ដេវងេក្ក្នុង
េម័ យមិនគួេ១ បានមក្សដ្ឋយក្ខេដេវងេក្ស
អាប្ត្តិសដ្ឋយសាេសជ្រប្ើ ជ្របាេ់សនេះ
សេចក្តីអនតរាយ១
េម័ យមិនគួេ១។

គឺ ភិក្ុមានចី
ា
វេជ្រគប្់ជ្រាន់១

េំរត្់ វេសិក្សាដិ ក្ាេប្េ់ខួន១
ល

ប្ក្ិ ណណក្ៈទំងឡាយ
ស

េះ១។ មានអងគ៤ សជ្រោេះជ្រត្ូវ

ើយ ក្នុងសធ្នវាប្នេិក្ខាប្ទស

មានេមុ ដ្ឋានាសដើ ម

មិ នមាន

សជ្រប្ើ ជ្របាេ់ក្ុង
ន

មានន័ យដូចសោល

េះឯង សដ្ឋយជ្រប្ក្ខេដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាវសសក
ិ សាដិកសក្ខ
ិ ា បទទី៤ ចប់
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៥. ចីវរអចឆិនោនសិក្ខាបទវណ្ណនា
បចេ មេ សាេំ

ចី វរំ ទតាាតិ

មវយាវចាេទី និ

បចាេស្ិ ស្ម្មមនា

ស្យមេវ ទតាា ។ អចេិ មនេ យាតិ មវយាវចាេទី និ អកមរានត ំ ទិ សាា ស្កស្ញ្ញញយ
អចេិ នេ នតស្ស វតថ ុគណនាយ អាបតតិ មោ ។ អចេិ នាេមបយាតិ ឯតថ បន អចេិ នាេតិ
អាណតតិ ោ ទុ កក ដ្ំ ។ អចេិ មនេ ស្ុ យតត កានិ អាណតាតនិ , មតស្ំ គណនាយ
អាបតតិ មោ ។
សាវតថិ យំ

ឧបននេ ំ

អារព្ា

ចី វរអចេិ នេ នវតថ ុស្មឹ

បចញ តតំ

។

សាធារណបបចញ តតិ ។ សាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បស្េបមនន
ឧបស្េបនន ស្ចញិ មនា,
ឧបស្េបនន ស្ាបិ

មវេតិ កស្ស,
វិ កបបនូ បគបចេិ េចី វរំ

អនុ បស្េបនន ស្ចញិ មនា
ឋមបតាា

អចញ ំ

វា,
បរិ កាខរំ,

អនុ បស្េបនន ស្ស ច យំ កិ ចេិ អចេិ នេ មតា វា ទុ កក ដ្ំ ។ មតន តុ មដ្ឋ ន វា កុ បិមតន
វា ទិ នន ំ បន តស្ស វិ ស្ាស្ំ វា គណហនត ស្ស ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។
វិ កបបនូ បគបចេិ េចី វរតា,

សាេំ

ទិ នន តា,

ស្កស្ចញិ តា,

ឧបស្េបនន តា,

មកាធវមស្ន អចេិ នេ នំ វា អចេិ នាេបនំ វាតិ ឥម្មមនតថ បចេ អង្គគនិ ។
ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ អទិ នានទានស្ទិ សានិ អចញ ត្ត មវទនាយ ។ មវទនា បន ឥធ
ទុ កខ មវទនាមយវាតិ ។
ចីវរអចឆន
ឋិ
ិ ោនសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ បត្តវគ្គ ទី៣
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៥. ពណ៌នាចីវរអចឆិនន
ទ សិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដូ ចត្សៅ៖

សជ្រចើនប្ទថា ឲ្យចីវេសដ្ឋយខលនឯង
គឺ ភិក្ុក្ខលជ្របាថា
ា
ន ជ្រត្ឡ្ប្់នូវក្ិចា
ួ

មានក្ខេប្សជ្រមើ ាសដើ មស

ើយឲ្យសដ្ឋយខលួនឯងដត្មតង។ ោក្យថា ដសណើ ត មយក្

មក្វ ិញ សេចក្តីថា សជ្រោេះសឃើញសគមិនសធវើក្ខេប្សជ្រមើខួនាសដើ
ល
ម ក្៏ ដសណើ ត ម
យក្មក្វ ិញសដ្ឋយេមាគល់ថាេប្េ់ខួន
ល

េដមងជ្រត្ូវអាប្ត្តិសដ្ឋយរាប្់ វត្េុ។

ចំ ដណក្ោក្យថា សជ្រប្ើសគឲ្យដសណើ ត មយក្មក្វ ិញ សនេះ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនេះ៖ ភិ ក្ុា
ប្អគប្់អនក្ដនទថា អនក្ចូេដសណើ ត មយក្មក្វ ិញជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្កដ។ ភិក្ុប្អ
ា
គ ប្់
អនក្ដនទឲ្យដសណើ ត មប្៉ាុ ម នដង ជ្រត្ូវអាប្ត្តិសដ្ឋយក្ខេប្អគប្់ទំងស

េះ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្េី ជ្របាេរធចំសោេះជ្ររេះឧប្ននា

សជ្រោេះសេឿងដសណើ ត មចីវេ។ សាធ្នេណប្បញ្ញ ត្ិ ត សាណត្តិក្ៈ ត្ិ ក្បាចិ ត្ិ យ
ត ។
អនុ ប្េមបនន ភិ ក្ុេំ
ា ាល់ថា ឧប្េមបនន ឬមានសេចក្តីេងស័យក្តី េមាគល់

ថា អនុប្េមបននដដដលក្តី ភិ ក្ុដសណ
ា
ើ ត មយក្ប្េ ិក្ខាេដនទណ្តមួ យ សវៀេដលង

ដត្ចី វេយ៉ា ងត្ូ ច គួ េដល់ក្ខេវ ិក្ប្បេប្េ់ឧប្េមបនន ឬអនុ ប្េមបននក្ី ត ជ្រត្ូវ
អាប្ត្តិទុក្ដ
ក ។
អាប្ត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុដដលក្ខន់
ា
យក្ចី វេ ដដលភិក្ុអន
ា ក្ទទួ លស

េះ

េ ីក្រាយក្តី ខឹងក្តី ឲ្យមក្វ ិញ ឬភិក្ុដដលមានសេចក្ត
ា
ីេិទ
ន ធសានលនឹ ងភិ ក្ុអន
ា ក្
ទទួ លចី វេស

េះ ស

ើយក្ខន់យក្មក្វ ិញ និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួត្ាសដើ ម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៥ គឺចីវេយ៉ា ងត្ូ ចប្ំផ្ុត្ គួ េដល់ក្ខេវ ិក្ប្បបាន

១

ភិក្ុឲ្យសដ្ឋយខល
ា
ួនឯង១

េំាល់ថាាេប្េ់ខួន១
ល

អនក្ទទួ លា

ឧប្េមបនន១ ដសណើតមយក្មក្សដ្ឋយខលួនឯងក្តី សជ្រប្ើ សគឲ្យដសណើ ត មយក្មក្
ក្តី សដ្ឋយអំ ណ្តចសេចក្តីសជ្រក្ខធ១។
េមុ ដ្ឋានាសដើម
សវទ

។ ក្៏ សវទ

ជ្របាក្ដដូចអទិ ន ទនេិក្ខាប្ទ

ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ ាទុ ក្សា វទ

សវៀេដលងដត្

ដត្មយ៉ា ង ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាចីវរអចឆិនទនសិក្ខ
ា បទទី៥ ចប់
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៦. សុត្តវិញ្ញត្តិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ឆមដ្ឋ ស្ុ តត នតិ ឆព្ាិ ធំ មោេស្ុ តាតទឹ វា មតស្ំ អនុ មលាេំ វា ។
វិញ្ញញមបតាាតិ ចី វរតាថយ ោចិ តាា ។ វាោមបយាតិ ចី វរំ មេ អាវុ មសា
វាយថាតិ

អកបបិោយ វិ ចញតតិោ វាោមបយយ ។ និ ស្សគគិ យនតិ ឯវំ

វាោមបនត ស្ស មោ តនត វាមោ ចី វរវាយនតថ ំ តុ រិ មវេស្ជ្ជ នាទិ មក បមោមគ
កមរាតិ , តស្ស ស្ព្ា បបមោមគស្ុ ទុ កក ដ្ំ ។ បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។

រាជ្គមហ ឆព្ា គគិមយ ភិ កខ ូ អារព្ា ចី វរវាោបនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
សាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ វិ ញ្ញញបិ តស្ុ តត ំ វិ ញ្ញញបិ តតនត វាមយន
វាោមបនត ស្ស ទី ឃមតា វិទតថិ េមតត តិ រិ យចេ ហតថ េមតត វី មត និ ស្សគគិ យំ
បាចិ តតិ យំ ។ ឥតិ ោវ ចី វរំ វឌ្ឍតិ , តាវ ឥេិ នា បម្មមណន អាបតតិ មោ
វឌ្ឍនតិ ។ មតមនវ បន អវិ ចញតតិោ លទធ ស្ុ តត ំ វាោមបនត ស្ស យថា បុ មព្ា
និ ស្សគគិ យំ, ឯវំ ឥធ ទុ កក ដ្ំ ។ មតមនវ វិ ចញតតចេ អវិចញតតចេ វាោមបនត ស្ស
ស្មច វុ តតបបម្មមណន មកទារព្ទធ ំ វិ យ ចី វរំ មោតិ , អកបបិយស្ុ តត េមយ
បរិ មចេ មទ បាចិ តតិ យំ , ឥតរស្មឹ តមថវ ទុ កក ដ្ំ ។ តមតា មច ឩនតរា បរិ មចេ ទា,
ស្ព្ា បរិ មចេ មទស្ុ ទុ កក ដ្ឋមនវ ។ អថ ឯកនត រិមកន វា ស្ុ មតត ន ទី ឃមតា វា
កបបិយំ តិ រិ យំ អកបបិយំ កតាា វី តំ មោតិ , បុ មព្ា វុ តតបបម្មណគណនាយ

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ បត្តវគ្គ ទី៣
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៦. ពណ៌នាសុត្តវិញ្ញត្តស
ិ ក្ខ
ិ ា បទ
វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៦ គប្បីជ្រាប្ត្សៅ៖

ប្ទថា អំសបាេះ បានដល់ អំសបាេះ ៦យ៉ា ង មានអំ សបាេះសធវើសដ្ឋយេំប្ក្
ស

ើ ាសដើម ឬអំ សបាេះដដលអនុសលាមដល់អំសបាេះទំង៦យ៉ា ងស

េះ។ ោក្យ

ថា េូម គឺ េូមសដើមបីចីវេ។ ោក្យថា ឲ្យរួក្ាងត្មាញត្ាញ គឺឲ្យត្ាញ
សដ្ឋយោក្យេូមាអក្ប្បិយថា មានលអនក្មានអាយុ សលាក្ចូ េត្ាញចី វេ
ឲ្យអាតម។ ប្ទថា និេសគគិយ សេចក្តីថា ភិ ក្ុឲ្យត្ាញយ៉ា
ា
ងសនេះ ាង
ត្មាញស

េះសធវើជ្រប្សយគទំងឡាយ មានក្ខេចាត្់ដចងឧប្ក្េណ៍ត្មាញ

ឬសជ្រគឿងត្មាញាសដើម
ាងត្មាញស

េះ។ ចី វេស

ភិ ក្ុេដមងជ្រត្ូ
ា
វអាប្ត្តិជ្រគប្់ ៗជ្រប្សយគទំងរួងនន
េះ ានិ េសគគិយក្នុងខណៈដដលបានមក្។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ េះ ជ្របាេរធចំសោេះរួ ក្ឆរវគិ យ
គ

ភិ ក្ុា សជ្រោេះសេឿងឲ្យត្ាញចីវេ។ ាសាធ្នេណប្បញ្ញ ត្ិ ត អ

ណត្តិក្ៈ។ ាង

ត្មាញេូមអំ សបាេះដដលភិក្ុេូ
ា មមក្យក្សៅត្ាញបានប្សណ្ត
ត យជ្រត្ឹ ម១
ចំ អាម ទទឹងជ្រត្ឹមដត្១

ត្េ ភិ ក្ុអន
ា ក្ឲ្យត្ាញ ជ្រត្ូវនិ េសគគិយបាចិត្ិ តយ។

(ាងត្ាញ)ចីវេឲ្យចសជ្រមើ នសឡ្ើង អាប្ត្តិក្៏ចសជ្រមើ នសឡ្ើង សដ្ឋយជ្រប្មាណ
សនេះដដេ។ ភិក្ុឲ្យាងត្មាញដដលេូ
ា
មស

េះឯង ត្ាញអំ សបាេះដដលខលួន

មិ នេូមបានមក្សទ ានិេសគគិយក្នុងេិក្ខាប្ទមុ នយ៉ា ងណ្ត ាទុ ក្កដក្នុង
េិក្ខាប្ទសនេះយ៉ា ងស

េះ។

ភិ ក្ុឲ្យាងត្មាញដដលេូ
ា
មស

ើយស

េះឯង

ត្ាញអំសបាេះដដលេូមមក្ផ្ង មិនេូមមក្ផ្ង សប្ើចីវេដូ ចខាង់ដស្េាប្់ ាន
សដ្ឋយជ្រប្មាណដដលសោលស

ើយ ាបាចិត្ិ យ
ត ចំសោេះផ្កាំងចីវេដដលេសជ្រមច

សដ្ឋយអំ សបាេះាអក្ប្បិយ (អំសបាេះដដលសលាក្េូមមក្) ាទុ ក្ដ
ក ដូចាន
ចំ សោេះផ្កាំងចី វេដដលមិនបានេូមសជ្រៅសនេះ។
ជ្រប្មាណដដលសោលស

ជ្រប្េិនសប្ើផ្កាំងចី វេត្ូចាង

ើយ ាទុ ក្កដដត្មយ៉ា ង ចំសោេះផ្កាំងចី វេទំងរួ ង។

ជ្រប្េិនសប្ើចីវេដដលត្ាញសដ្ឋយអំ សបាេះឆ្លេ់ានក្តី

សធវើអំសបាេះក្ប្បិយខាង

ប្សណ្ត
ត យ អំ សបាេះអក្ប្បិយខាងទទឹ ងក្តី េដមងជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក សដ្ឋយរាប្់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ទុ កក ដ្ឋនិ ។ ឯមតមនវ ឧបាមយន កបបិយតនត វាមយន អកបបិយស្ុ មតត ,
កបបិោកបបិមយហិ
កបបិោកបបិមយ

តនត វាមយហិ
ច

អាបតតិ មភមទា

ស្ុ មតត បិ
មវទិ តមព្វា

កបបិមយ
។

អកបបិមយ

តិ កបាចិ តតិ យំ

។

អវាោបិ មត វាោបិ តស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស វា ទុ កក ដ្ំ ។
ចី វរស្ិ ព្ា នអាមោគកាយព្នធ នអំ ស្ព្ទធ កបតត តថ វិ កបរិ ស្ាវនានំ
អតាថយ

ស្ុ តត ំ

វិ ញ្ញញមបនត ស្ស,

ញាតកបបវារិ មតហិ

កបបិយស្ុ តត ំ

វាោមបនត ស្ស, អចញ ស្សតាថយ, អតត មនា ធមនន, ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។
ចី វរតាថយ

វិ ញ្ញញបិ តស្ុ តត ំ ,

អតត ុមទេ ស្ិ កតា,

អកបបិយតនត វាមយន

អកបបិយវិ ចញតតិោ វាោបននតិ ឥម្មមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ
មធាវាបនស្ិ កាខបមទ វុ តតនោមនវាតិ ។
សុ ត្តវញ្ញ
តិ ក្ខ
ឋិ
ិ ត្ស
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ បត្តវគ្គ ទី៣

ជ្រប្មាណដដលសោលស

ើយខាងសដើម។ សដ្ឋយឧបាយនុ េះឯង អនក្េិក្ា

គប្បីជ្រាប្ជ្រប្សភទអាប្ត្តិ
ក្ប្បិយផ្ង

ក្នុងអំ សបាេះាអក្ប្បិយ សដ្ឋយាងត្មាញា

ក្នុងអំសបាេះាក្ប្បិយខលេះ អក្ប្បិយខលេះ ាក្ប្បិយផ្ង

អក្ប្បិយផ្ងខលេះ
េិក្ខាប្ទសនេះ
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សដ្ឋយាងត្មាញាក្ប្បិយខលេះ

ាត្ិក្បាចិ ត្ិ យ
ត ។

ា

អក្ប្បិយខលេះផ្ង។

មិ នដមនចី វេដដលឲ្យសគត្ាញ

េមាគល់ថា ឲ្យសគត្ាញ ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក ។
អាប្ត្តិមិនមានដល់ភិក្ុដដលេូ
ា
មអំ សបាេះមក្សដើមបីសដេចី វេ

ភិក្ុា

សដើមបីសធវើ

េំរត្់អាសយគ វត្េរនធចសងកេះ សយគបាជ្រត្ សសាលក្បាជ្រត្ ឬេំរត្់ ត្ជ្រមងទឹ ក្
ដល់ភិក្ុដដលឲ្យជនាញាត្ិ
ា

ឬជនដដលសគប្វាេណ្ត

ត្ាញអំសបាេះា

ក្ប្បិយ ដល់ភិក្ុដដលេូ
ា
មអំ សបាេះ សដើមបីជ្រប្សយជន៍ដល់ភិក្ុដនទ
ា
ដល់ភិក្ុា
ដដលក្ខន់ យក្សដ្ឋយជ្រទរយេប្េ់ខួន
ល និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួត្ាសដើ ម។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ៣

ជ្រប្សយជន៍ដល់ចីវេ១ អំ សបាេះស

គឺអំសបាេះដដលភិ ក្ុេូ
ា មមក្

សដើ មបី

េះ ាចំ សោេះេប្េ់ខួន១
ល
ភិ ក្ុញា
ា ុ ំងាង

ត្មាញាអក្ប្បិយ ឲ្យត្ាញនូ វអំ សបាេះាអក្ប្បិយវ ិញ្ញ ត្ិ ១
ត ។
េមុ ដ្ឋានាសដើម មានន័ យដូ ចសោលស
ដូ សចនេះឯង។

ើយ ក្នុងសធ្នវាប្នេិក្ខាប្ទ

ពណ៌នាសុ ត្តវញ្ញ
ា បទទី៦ ចប់
ិ ត្តិសិក្ខ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៧. មហាសបសក្ខរសិក្ខាបទវណ្ណនា
ស្តត មេ តត្ត មច មសា ភិ កខ ត
ូ ិ យត្ត គ្គមេ វា និ គមេ វា តនត វាោ,
តត្ត ។ បុ មព្ា អបបវារិមតាតិ ចី វរសាេិ មកហិ អបបវារិមតា វ ហុ តាា ។ វិកបបំ
អាបមជ្ជ យាតិ វិ ស្ិដ្ឋ កបបំ អធិ កវិ ធានំ អាបមជ្ជ យយ ។ ឥទានិ មយនាកាមរន
វិ កបបំ អាបមនាន មោតិ , តំ ទមស្សតុ ំ ឥទំ មោ, អាវុ មសាតិ អាទិ វុ តតំ ។ តតថ
អាយតនតិ ទី ឃំ ។ វិ តថតនតិ បុ ថុលំ ។ អបបិតនតិ ឃនំ ។ ស្ុ វីតនតិ ស្ុ ដ្ឋ ុ វីតំ,
ស្ព្ា ដ្ឋឋមនស្ុ ស្េំ កតាា វី តំ ។ ស្ុ បបវាយិ តនតិ ស្ុ ដ្ឋ ុ បវាយិ តំ , ស្ព្ា ដ្ឋឋមនស្ុ
ស្េំ កតាា តមនត បសារិ តំ ។ ស្ុ វិមលខិតនតិ មលខនិ ោ ស្ុ ដ្ឋ ុ វិ មលខិតំ ។
ស្ុ វិ តចេិ តនតិ

មកាមចេ ន

ស្ុ ដ្ឋ ុ

វិ តចេិ តំ ,

ស្ុ ដ្ឋ ុ

និ មទាធតនតិ

អមតាថ

។

បិ ណឌបាតេតត េបីតិ ឯតថ ច ន ភិ កខ ុមនា បិ ណឌបាតទានេមតត ន តំ និ ស្សគគិ យំ
មោតិ ។ ស្មច បន មត តស្ស វចមនន ចី វរសាេិ កានំ ហតថ មតា ស្ុ តត ំ
គមហតាា ឦស្កេបិ អាយតំ វា វិ តថតំ វា អបបិតំ វា កមរានតិ ។ អថ មតស្ំ
បមោមគ ភិ កខ ុមនា ទុ កក ដ្ំ ។ បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។
សាវតថិ យំ ឧបននេ ំ អារព្ា ចី វមរ វិ កបបំ អាបជ្ជ នវតថ ស្
ុ មឹ បចញ តតំ ។
សាធារណបបចញ តតិ

។

អនាណតតិ កំ

។

តិ កបាចិ តតិ យំ

។

ញាតមក

អញ្ញញតកស្ចញិ មនា មវេតិ កស្ស វា ទុ កក ដ្ំ ។ ញាតកបបវារិ តានំ តនត វាមយហិ ,

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ បត្តវគ្គ ទី៣
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៧. ពណ៌នាមហាភបសក្ខរសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដូចត្សៅសនេះ៖
សជ្រចើនប្ទថា សប្ើភិក្ុសា

េះ... ក្នងទី
ុ ស

េះ សេចក្តីថា ាងត្មាញស

មានសៅក្នុងទី ណ្ត គឺ ស្េុក្ក្តី និគមក្តី (ភិក្ុសា
សគមិនបានប្វាេណ្តមក្រីមុន
ប្វាេណ្តរិ ត្។

ោក្យថា

េះសៅ)ក្នុងទីស

គឺ មាាេ់ចីវេទំងឡាយ

ដល់នូវក្ិេ ិយក្ំណត្់

េះ

េះ។ រី េប្ទថា
ាអនក្មិ នបាន

គឺ ដល់នូវក្ខេក្ំ ណត្់ ដ៏

ជ្រប្សេើេប្ំផ្ុត្ គឺ ថា ដល់នូវវ ិធី ដ៏សលើេ។ ឥឡ្ូវសនេះ ភិ ក្ុដល់
ា
នូវក្ិ េ ិយ
ក្ំ ណត្់សដ្ឋយអាក្ខេៈណ្ត សដើមបីេដមែងនូ វអាក្ខេៈស

េះ សទើប្ជ្ររេះដ៏ មាន-

ជ្ររេះភាគជ្រតេ់ោក្យាសដើមថា ដនអនក្មានអាយុ ចី វេសនេះ។ ប្ណ្ត
ត ប្ទ
ទំងស

េះ ប្ទថា អាយត្ំ ដជ្រប្ថា ឲ្យដវង។ ប្ទថា ឲ្យទូលាយ គឺឲ្យជ្រក្ខេ់

ប្ទថា ឲ្យសាច់ញក្
ឹ គឺឲ្យសាច់ ចីវេោប្់ដណន ប្ទថា សធវើឲ្យសេមើលអ គឺ
ត្ាញឲ្យលអ គឺ ថា សធវើឲ្យសេមើក្ុងសា
ន
េ នទំងរួ ង ស

ើយសទើ ប្ត្ាញ។ ប្ទថា

េ ឹត្ឲ្យត្ឹងលអ គឺត្ាញឲ្យលអ គឺ ថា សធវើឲ្យសេមើក្ុងសា
ន
េ នទំងរួង ស

ើយសទើប្

លាត្សជ្រគឿងត្មាញទំងឡាយ។ ប្ទថា ជ្រត្សដ្ឋេះក្ួត្ឲ្យលអ គឺ សៅឲ្យលអ
ជ្រត្ង់ សានមគំនូេ។ ប្ទថា េិត្ឲ្យលអ គឺេិត្ឲ្យលអសដ្ឋយេនិត្ អធិប្ាយ
ថា លាងជំេេះឲ្យលអ។ ចំ ដណក្ោក្យថា ជ្រត្ឹមដត្ប្ិណឌបាត្ សនេះ គប្បីជ្រាប្
ដូ សចនេះ៖ ចីវេស

េះ មិនដមនានិ េសគគិយ សដ្ឋយជ្រត្ឹមដត្ក្ខេឲ្យប្ិណឌបាត្

េប្េ់ភិក្ុសទ
ា
ដត្សប្ើរួក្ាងត្មាញស
ទំងឡាយ តមោក្យេប្េ់ភិក្ុា ស
េូមបីដត្ប្នតិចប្នតួច។ ជ្រាស
រួ ក្ាងត្មាញស

េះ។ ចី វេស

េះ ក្ខន់ យក្អំ សបាេះរី នដមាាេ់ចីវេ

ើយសធវើឲ្យដវង ឲ្យទូ លាយ ឲ្យសាច់ ញឹក្

េះ ភិក្ុេដមងជ្រត្ូ
ា
វអាប្ត្តិទុក្កដ ក្នុងជ្រប្សយគនន
េះ ានិ េសគគិយក្នុងខណៈដដលបានមក្។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ ត្តក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្េី ជ្របាេរធចំសោេះជ្ររេះឧប្ននា

សជ្រោេះសេឿងដល់ក្ិេ ិយក្ំ ណត្់ ក្ុងចី
ន
វេ ាសាធ្នេណប្បញ្ញ ត្ិ ត អ

ណត្តិក្ៈ

ត្ិ ក្បាចិ ត្ិ យ
ត ។ ជនាញាត្ិ ភិក្ុេំ
ា ាល់ថា មិនដមនាញាត្ិ ឬមាន
សេចក្តីេងស័យ

ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្កដ។

អាប្ត្តិមិនមានដល់ភិក្ុដដលឲ្យរួ
ា
ក្
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អចញ ស្ស វា អតាថយ, អតត មនា វា ធមនន, េហគេំ វាោមបតុ កាេំ អបបគេំ
វាោមបនត ស្ស, ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ អញ្ញញតកអបបវារិ តានំ តនត វាមយ
ឧបស្ង្ឃកេិតាា វិ កបបម្មបជ្ជ នតា, ចី វរស្ស អតត ុមទេ ស្ិ កតា, តស្ស វចមនន
ស្ុ តត វឌ្ឍនំ, ចី វរបបដ្ិ លាមភាតិ ឥម្មមនតថ ចតាតរិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ
មធាវាបនស្ិ កាខបមទ វុ តតនោមនវាតិ ។
មហាទបសក្ខរសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៨. អសចចក្ចីវរសិក្ខាបទវណ្ណនា
អដ្ឋ មេ ទសាោនាគតនតិ ទស្ អោនិ ទសាហំ ។ មតន ទសាមហន
អនាគតា ទសាោនាគតា ។ ទសាមហន អស្េបតាតតិ អមតាថ ។ តំ
ទសាោនាគតំ

។ អចេ នត ស្ំមោគវមស្ន ភុ េម មតថ

ឧបមោគវចនំ

កតតិ កមតម្មស្ិ កបុ ណេេនតិ បឋេកតតិ កបុ ណេេំ ។ ឥធាបិ

។

បឋេបទស្ស

អនុ បមោគតា បុ រិេនមយមនវ ភុ េម មតថ ឧបមោគវចនំ ។ ឥទំ វុ តតំ មោតិ ។
យមតា បដ្ឋឋយ បឋេបបវារណ ទសាោនាគតាតិ វុ ចេតិ , ស្មចបិ តានិ
ទិ វសានិ អចេ នត មេវ ភិ កខ ុមនា អមចេ កចី វរំ ឧបបមជ្ជ យយ, អមចេ កំ ឥទនតិ

ពណ៌នានិស្សគ្គិយ ៣០ បត្តវគ្គ ទី៣

ាងត្មាញត្ាញចី វេេប្េ់រួក្ជនាញាត្ិ
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ឬរួ ក្ជនដដលសគប្វាេណ្ត

ដល់ភិក្ុដដលឲ្យត្ាញ
ា
សដើ មបីជ្រប្សយជន៍ដល់ភិក្ុដនទ
ា
ដល់ភិក្ុដដលឲ្យ
ា
ត្ាញសដ្ឋយជ្រទរយេប្េ់ខួន
ល

ដល់ភិក្ុដដលមា
ា
ា េ់ចីវេសគចង់ឲ្យត្ាញចីវេ

មានត្នមលសជ្រចើន ដត្ភិក្ុឲ្យសគត្ាញចី
ា
វេមានត្នមលត្ិចវ ិញ និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួត្
ាសដើ ម។ េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៤ គឺភិក្ុចូ
ា លសៅេក្រួក្ាងត្មាញេប្េ់
គ

ប្ត្ី មិនដមនាញាត្ិ ឬគ

ប្ត្ីមិនបានប្វាេណ្តាមុន ស

ើយដល់

នូ វក្ិ េ ិយក្ំ ណត្់ចីវេ១ ចីវេចំ សោេះាេប្េ់ខួន១
ល
សគដែមអំ សបាេះតមោក្យ
េប្េ់ភិក្ុសា

េះ១ ភិក្ុសា

េះបានចី វេមក្១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈដ៏ សេេ មានេមុ ដ្ឋានាសដើម មានន័ យដូ ចសោលស

ក្នុងសធ្នវាប្នេិក្ខាប្ទស

ើយ

េះឯង សដ្ឋយជ្រប្ក្ខេដូសចនេះ។

ពណ៌នាភបសក្ខរសក្ខ
ិ ា បទទី៧ ចប់

៨. ពណ៌នាអភចចកចីវរសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដូ ចត្សៅ៖
ប្ទថា

សៅខវេះ១០នែៃ

ស្មេះថា ១០នែៃ, ភាវៈននដខស

មានប្ទវ ិសជ្រាេះថា

នែៃទំងឡាយ១០

េះ មិនមក្សដ្ឋយនែៃទំងឡាយ១០ស

េះ

ស្មេះថា មិ នដល់១០នែៃ អធិប្ាយថា មិនដល់ជ្ររមសដ្ឋយនែៃទំងឡាយ
១០។ សៅខវេះ១០នែៃស

េះ។ ោក្យសនេះាទុ ត្ិយវ ិភត្តិ ចុ េះក្នុងអត្េននេត្តមី

វ ិភត្តិ សដ្ឋយអំ ណ្តចននអចានតេំសយគ។ ប្ទថា នែៃសរញប្ូណ៌មី ដខក្ត្តិក្

ដដលាដខទី៣ននវេានេដូវ បានដល់ នែៃសរញប្ូណ៌មី ដខក្ត្តិក្ទី ១ (គឺ ដខ
អេសុជ)។ ោក្យសនេះាទុត្ិយវ ិភត្តិ ចុ េះក្នុងអត្េននេត្តមីវ ិភត្តិតមន័ យមុ ន
គឺសដ្ឋយអំ ណ្តចននអចានេ
ត ំសយគស

េះឯង

សជ្រោេះប្ទមុ ន

គឺប្ទថាមិន

ដល់ជ្ររមសដ្ឋយនែៃ១០ តមមក្ជ្រប្ក្ប្េូមបីក្ុងប្ទសនេះ។
ន
ោក្យសនេះ សលាក្
សោលអធិប្ាយទុក្ថា នែៃប្ឋមប្បវាេណ្ត ចាប្់តំងរី នែៃណ្ត សលាក្
សោលនែៃស

េះថា មិ នដល់ជ្ររមសដ្ឋយនែៃទំងឡាយ១០ េូមបីសប្ើ អសចាក្ចី វេ

េប្េ់ភិក្ុា សក្ើត្មិ នមានចស ល េះដមនរិត្ ក្នុងនែៃទំងស

េះ ភិ ក្ុក្ខលដឹ
ា
ងថា
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ជានម្មមនន ភិ កខ ុនា ស្ព្ា េបិ បដ្ិ គគមហតព្ា នតិ ។ មតន បវារណម្មស្ស្ស
ជ្ុ ណហបកខ បចេ េិមតា បដ្ឋឋយ ឧបបនន ស្ស ចី វរស្ស និ ធានកាមលា ទស្សិមតា
មោតិ ។ កាេមចេ ស្ ទសាហបរេំ អតិ មរកចី វរំ ធាមរតព្ា នតិ ឥេិ នា វ
ស្ិ មទាធ។ អដ្ឋ ុបបតតិ វមស្ន បន អបុ ព្ា ំ វិ យ អតថ ំ ទមស្សតាា ស្ិ កាខបទំ ឋបិ តំ ។
អមចេ កចី វរនតិ

គេិ កគិ លានគព្ាិ និអភិ នវុ បបនន ស្ទាធនំ

បុ គគលានំ

អចញ តមរន វស្ាវាស្ិ កំ ទស្ាេី តិ ឯវំ អាមរាមចតាា ទិ នន ំ ។ ស្មច តំ បុ មរ
បវារណយ វិ ភជ្ិ តំ, មយន គហិ តំ, មតន វស្សមចេ មទា ន កាតមព្វាតិ ។
កមរាតិ មច, តំ ចី វរំ ស្ង្ឃេិកំ មោតិ ។
ោវ ចី វរកាលស្េយនតិ អនតថ មត កថិ មន ោវ វស្ានស្ស បចេិ មម្ម
ម្មមសា, អតថ មត កថិ មន ោវ បចេ ម្មសា, តាវ និ កខិបិតព្ា ំ ។
សាវតថិ យំ ស្េព ហុមល ភិ កខ ូ អារព្ា អមចេ កចី វរស្ស ចី វរកាលស្េយំ
អតិ កក េនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។ មស្ស្មេតថ

ចី វរវគគ ស្ស បឋេស្ិ កាខបមទ

វុ តតនមយមនវ មវទិ តព្ា នតិ ។
អទចចក្ចវី រសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា
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សនេះាអសចាក្ចី វេ គប្បីទទួលទុ ក្េូមបីទំងអេ់។ សជ្រោេះស

ត្ុ ស

េះ សទើប្

ជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគ ជ្រទង់េំដដងក្ខលាទី ទុក្ដ្ឋក្់ចីវេ ដដលសក្ើ ត្សឡ្ើង
ស

ើយ ចាប្់ តំងរី នែៃទី៥ ននប្ក្ាខាងសខនើត្ ដខអេសុជ (ដខប្វាេណ្ត)សៅ។

ក្៏ ក្ខលាទីទុក្ដ្ឋក្់ ចីវេស
ជ្ររេះត្ជ្រមាេ់ស

េះ ជ្ររេះមានជ្ររេះភាគជ្រទង់េសជ្រមចស

ើយ សដ្ឋយ

េះឯងថា ភិ ក្ុគប្បី
ា
ជ្រទជ្រទង់អត្ិសេក្ចី វេក្ំ ណត្់ជ្រត្ឹម១០នែៃា

យ៉ា ងយូេ ក្៏ រិត្ដមនស

ើយ ប្៉ាុ ដនត ជ្រទង់ េដមែងសេចក្តីមិនដូចមុន សដ្ឋយ

អំ ណ្តចក្ខេសក្ើត្សឡ្ើងននសេឿង សទើប្ប្ញ្ញ ត្តតំងទុក្េិក្ខាប្ទ។
ោក្យថា អសចាក្ចីវេ គឺចីវេដដលប្ុ គគលណ្តមួ យ ប្ណ្ត
ត ប្ុគគលអនក្
សធវើដំសណើេសៅ ប្ុគគល

ឺ ស្តេតីមានគភ៌ និងប្ុ គគលសទើប្នឹ ងជ្រជេះថាលែមីៗ ជ្របាប្់

ជ្រប្សគនយ៉ា ងសនេះថា ខ្ំុជ្រប្សគនចំ សោេះភិ ក្ុអន
ា ក្សៅចាំវេា។ សប្ើ េងឃដចក្
ចី វេស

េះ ក្នុងនែៃប្វាេណ្តមុ ន(ប្វាេណ្តទី១) ភិ ក្ុដដលមិ
ា
នដ្ឋច់ វេា គប្បី

ក្ខន់ យក្។ សប្ើ ភិក្ុដ្ឋច់
ា
វេា ចីវេស
ោក្យថា

េះ បានសៅាេប្េ់េងឃ។

ដរាប្ដល់េម័យចីវេក្ខល

សេចក្តីថា

សប្ើភិក្ុមិ
ា នបាន

ជ្រក្ខលក្ឋិនសទ គប្បីទុក្ដ្ឋក្់ដរាប្ដល់ដខខាងចុងននវេានេដូ វ សប្ើ ភិក្ុា
បានជ្រក្ខលក្ឋិន គប្បីទុក្ដ្ឋក្់ ដរាប្បាន៥ដខ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្េី ជ្របាេរធចំសោេះភិ ក្ុសជ្រចើ
ា
នេូប្

សជ្រោេះសេឿងទុក្អសចាក្ចីវេ ឲ្យក្នលង

ួេចីវេក្ខលេម័ យសៅ។ ោក្យដ៏ សេេ

ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្តមន័ យដដលសោលស
េិក្ខាប្ទទី ១ ននចី វេវគគ ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាអភចចកចីវរសិក្ខ
ា បទទី៨ ចប់

ើយ

ក្នុង

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៩. សាសង្ឃកសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា

នវមេ ឧបវស្សំ មោ បនាតិ ឯតថ ឧបវស្សនតិ ឧបវស្ស ឧបវស្ិ តាាតិ វុ តតំ
មោតិ ។ ឧបស្េបជ្ជ នតិអាទី ស្ុ 60 វិ យ មហតថ អនុ នាស្ិ មកា ទដ្ឋ មព្វា ។ វស្សំ
ឧបគនាតា វស្ិ តាា ចាតិ អមតាថ ។ ឥេស្ស ច បទស្ស តថារូ មបស្ុ ភិ កខ ុ
មស្នាស្មនស្ុ វិ ហរមនាតតិ ឥេិ នា ស្េព មនាធ ។ ឥទំ វុ តតំ មោតិ ។ វស្សំ
ឧបគនាតា វស្ិ តាា ច តមតា បរំ បចេិ េកតតិ កបុ ណេេបរិ មោសានកាលំ ោនិ
មោ បន តានិ អារចញ កានិ ។មប។ អនត រឃមរ និ កខិមបយាតិ ។ តតថ
អារចញ កានី តិ

ស្ព្ា បចេិ ម្មនិ

អាមរាបិ មតន

អាចរិ យធនុ នា

គ្គេស្ស

ឥនេ ខីលមតា បដ្ឋឋយ បចេ ធនុ ស្តបបម្មមណ បមទមស្ កតមស្នាស្នានិ ។
ស្មច បន អបរិ កខិមតាត គ្គមម្ម មោតិ ។ បរិ មកខ បារហដ្ឋឋនមតា បដ្ឋឋយ
េិ មនតព្ា ំ ។ ស្មច វិ ោរស្ស បរិ មកខ មបា វា អបរិកខិតតស្ស យំ គ្គេមតា
ស្ព្ា បឋេំ មស្នាស្នំ វា មចតិ យំ វា មព្វធិ វា ធុ វស្ននិ បាតដ្ឋឋនំ វា ោវ, តំ
តាវ បកតិ េមគគ ន េិ មនតព្ា ំ ។ អចញ ំ េគគ ំ កាតុ ំ , អេមគគ ន វា េិ មនតុ ំ ន វដ្ដ តិ ។
សាស្ង្ឃកស្េម តានី តិ

មចារាទី នំ

និ វិមដ្ឋឋកាសាទិ ទស្សមនន

សាស្ង្គកនី តិ

ស្េម តានិ ។ ឯវំ ស្ញ្ញញតានី តិ អមតាថ ។ ស្ហ បដ្ិ ភមយន ស្បបដ្ិ ភោនិ ។
មចាមរហិ

េនុ ស្ានំ ហតវិ លុតាតមកាដ្ិ តភាវទស្សនមតា ស្ននិ ហិតព្លវ-

ភោនី តិ អមតាថ ។

60

អភិ.វិភ. ៨១/២៧៦-២៩១ រតង់្នវិភងគ
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៩. ពណ៌នាសាសង្កសក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដូ ចត្សៅសនេះ៖
ប្ទថា
េួចស

ចាំវេាេួចស

ើយ

ក្នុងោក្យថា

ក្ខលសប្ើភិក្ុសៅចាំ
ា
វេា

យ
ើ សនេះ មានសេចក្តីអធិប្ាយថា ភិក្ុាសៅចាំវេាស

ចាំេច
ួ ស

ើយ។ ដមនរិត្ គប្បីសឃើញអនុ

ើយ គឺ បានសៅ

េិក្ៈ ក្នុងោក្យសនេះ ដូចាក្នុង

ោក្យទំងឡាយ មានោក្យថា ចូ ល ាសដើ ម។ អធិ ប្ាយថា ចូ លសៅចាំ
វេាស

ើយផ្ង សៅស

ើយផ្ង។ ក្៏ប្ទថា សៅចាំវេាេួចស

េមៅនធសដ្ឋយប្ទសនេះថា ក្ខលភិ ក្ុសៅក្ន
ា
ុងសេ

ើយ សនេះ ជ្រត្ូវ

េនៈមានេភារដូ សចានេះ។

ោក្យសនេះ សលាក្សោលអធិប្ាយទុ ក្ថា ភិក្ុចូ
ា លចាំវេាស
ស

ើយ

អេ់ក្ខលាទីប្ំផ្ុត្នននែៃសរញប្ូ ណ៌មី ដខក្ត្តិក្ខាងចុងវេាន

េដូ វដនទរីស

េះ សេ

េនៈណ្ត ដដលតំងសៅក្នុងនជ្ររ ។សប្។ គប្បីទុក្

ក្នុងចស ល េះស្េុក្។ ប្ណ្ត
ត ប្ទទំងស
សេ

ើយ ឬសៅេួច

េះ ប្ទថា តំងសៅក្នងនជ្ររ
បានដល់
ុ

េនៈខាងចុ ងប្ងអេ់ដដលសគសធវើស

ើយ ក្នុងជ្រប្សទេជ្រប្មាណ ៥០០

ជួ េធនូ រាប្់តំងរី េេេសខឿនននស្េុក្សដ្ឋយធនូេប្េ់អាចាេយដដលសលើក្សឡ្ើង
ស

ើយ។ ក្៏ សប្ើ ស្េុក្មិនមានេប្ង ជ្រត្ូវរាប្់ តំងរី ទីគួេសធវើេប្ងមក្។ សប្ើទី

ណ្ត ាទី មុនសគប្ងអេ់ គឺសេ

េនៈក្តី សាលាឆ្ន់ ក្ី ត សចត្ិ យក្តី សដើម

សោធិ៍ក្ី ត ទីដដលេងឃជ្រប្ជុំានិ ចក្
ា ី ត អំ រីេប្ងវត្តក្ី ត អំរីស្េុក្ននវត្តាមនេប្ង
ក្តីជ្រត្ឹ មណ្ត គប្បីរាប្់ សដ្ឋយផ្លូវេជ្រមាប្់ក្ំណត្់ នូវទី មានសេ
ស

េះជ្រត្ឹ មស

េនៈាសដើម

េះ។ មិ នគួ េសធវើផ្ូវដនទ
ល
ឬរាប្់ សាេនទី ដដលមិ នដមនាផ្លូវសឡ្ើយ។

ប្ទថា ដដលសគេនមត្ថា ាទីមានសេចក្តីេសងកៀេ គឺ សេ

េនៈដដល

សគេនមត្ថា ាទី មានសេចក្តីេសងកៀេ សដ្ឋយក្ខេសឃើញឱក្ខេាទីតំងមាំ
េប្េ់រួក្សចាេាសដើម អធិប្ាយថា ដដលសគសាគល់ថា ាទី មានសេចក្តី
េសងកៀេយ៉ា ងសនេះ។ ជ្រប្ជ្ររឹត្តសៅមួ យអសនលើសដ្ឋយភ័ យ ស្មេះថា មានភ័ យ
ចំ សោេះមុខ។ អធិប្ាយថា ភ័ យដ៏ មានក្មាលំង ដដលជ្រប្ជុំចុេះស

ើយ សជ្រោេះ

េដមែងដល់មនុ េសទំងឡាយ ជ្រត្ូវរួក្សចាេេមាលប្់ ប្លន់ និងវាយដំ។
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អនត រឃមរ និ កខិមបយាតិ

អារចញ កស្ស មស្នាស្នស្ស ស្េនាត

ស្ព្ា ទិសាភាមគស្ុ អតត នា អភិ រុ ចិមត មគ្គចរគ្គមេ និ កខិមបយយ ។ តចេ មោ
ស្តិ ោ អង្ឃគស្េបតតិ ោ ។ តត្តាយំ អង្ឃគស្េបតតិ ។ បុ រិ េិកាយ ឧបគនាតា
េោបវារណយ បវារិ មតា មោតិ , ឥទមេកំ អង្ឃគ ំ ។ កតតិ កម្មមសាមយវ
មោតិ ។ ឥទំ ទុ តិ យំ អង្ឃគ ំ ។ បចេ ធនុ ស្តិ កំ បចេិ េមេវ បម្មណយុ តត ំ
មស្នាស្នំ មោតិ , ឥទំ តតិ យំ អង្ឃគ ំ ។ ឩនបបម្មមណ វា គ្គវុ តមតា
អតិ មរកបបម្មមណ

វា

ន លភតិ

។ យត្ត

ហិ

បិ ណ
ឌ យ ចរិ តាា

ភុ តត មវលាយមេវ បុ ន វិ ោរំ ស្កាក អាគនត ំ,ុ តមទវ ឥធាធិ មបបតំ ។
សាស្ង្ឃកស្បបដ្ិ ភយមេវ មោតិ , ឥទំ ចតុ តថ ំ អង្ឃគ ំ មោតី តិ ។
មកាចិ មទវ បចេ មោតិ កិ ចេិមទវ ការណំ ។ មតន ចី វមរនាតិ មតន
អនត រឃមរ និ កខិតតចី វមរន ។ វិ បបវាសាោតិ វិ មោគវាសាយ ។ តមតា មច
ឧតត រឹ វិបបវមស្យាតិ ឆារតត មតា ឧតត រឹ តស្មឹ មស្នាស្មន ស្តត េំ អរុ ណំ
ឧដ្ឋឋមបយាតិ អមតាថ ។ តថា អស្មកាកមនត ន បន គ្គេស្ី េំ ឱកក េិតាា ស្ភាយំ
វា យតថ កតថ ចិ វា វស្ិ តាា ចី វរបបវតតឹ ញតាា បកក េិតុំ វដ្ដ តិ ។
អចញ ត្ត ភិ កខ ស្
ុ េម តិោតិ យំ ស្មង្ឃា គិ លានស្ស ភិ កខ ុមនា ចី វមរន
វិ បបវាស្ស្េម តឹ មទតិ , តំ ឋមបតាា ។ អលទធ ស្េម តិ កស្ស អតិ មរកឆារតត ំ
វិ បបវស្មតា និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។
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ោក្យថា គប្បីទុក្ក្នងចស
ល េះស្េុក្ សេចក្តីថា គប្បីទុក្ក្នុងសាចេ
ុ

ជ្រាម ដដលខលួនសរញចិ ត្តនជ្រក្ដលង ក្នុងចំដណក្ទិ េទំងរួងជុំវ ិញសេ
េនៈដដលតំងសៅក្នុងនជ្ររ។ក្៏ឯក្ិេ ិយទុ ក្ស
ាអងគេមបត្តិក្ុងក្ិ
ន េ ិយទុក្ស

-

េះជ្រត្ូវមានអងគេមបត្តិ។ សនេះ

េះ គឺភិក្ុចូ
ា លចាំប្ុេ ិមិក្វេាស

ើយ ប្វាេណ្ត

ក្នុងនែៃមោប្វាេណ្ត (នែៃ១៥សក្ើត្ ដខអេសុជ) សនេះាអងគទី១។ យប្់និង
នែៃ៣៩ ចាប្់ តំងរី នែៃ១សរាចដខអេសុជ េ
សនេះាអងគទី២។ ាសេ

ូត្ដល់នែៃសរញប្ូ ណ៌មី ដខក្ត្តិក្

េនៈជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយជ្រប្មាណយ៉ា ងត្ិ ច ក្៏ បាន

៥០០ជួ េធនូដដេ សនេះាអងគទី៣។ ត្ិចាងជ្រប្មាណ ឬសលើេាងជ្រប្មាណ
១ាវុត្សឡ្ើងសៅ េដមងមិនបាន។ ក្៏ទីណ្តដដលភិក្ុជ្រតច់
ា
សៅប្ិណឌបាត្
ស

ើយអាចមក្វ ិញទន់ ក្នុងសវលាភត្ត

ឹង
ន ឯង ទីយ៉ាងស

េះឯង ដដលជ្រទង់

ជ្របាថានយក្ក្នុងទី សនេះ។ ទីដដលមានសេចក្តីេសងកៀេនិងមានភ័ យចំសោេះមុ ខ
សនេះាអងគទី៤។

រី េប្ទថា ស
ចីវេស

ត្ុអីម
វ ួយ បានដល់ ស

ត្ុ យ៉ាងណ្តនីមួយ។ រីេប្ទថា

េះ គឺចីវេដដលភិក្ុទុ
ា ក្ក្នុងចស ល េះស្េុក្ស

េះ។ ោក្យថា សៅជ្របាេ គឺ

គប្បីសៅជ្របាេចាក្។ ោក្យថា សប្ើសៅជ្របាេចាក្ឲ្យ
សៅ គឺឲ្យ
ក្នុងសេ

េះ។ ក្៏ សប្ើ ភិក្ុមិ
ា នអាចជ្រត្ឡ្ប្់មក្ក្ខន់សេ

ដំ សណើេផ្លូវឆ្ៃយ ឬញា
ុ ំងអេុណទី ៧ ឲ្យេេះសឡ្ើងយ៉ា ងស
ស

េះ

ួេរី៦រាជ្រត្ី សៅ សេចក្តីថា សប្ើ គប្បីញា
ុ ំងអេុណទី ៧ ឲ្យេេះសឡ្ើង

េនៈស

ាមេីមាស

េ
ួ រីក្ំណត្់ស

េនៈសជ្រោេះ

េះ េូមបី្នចូ ល

ើយ សៅក្នុងេភា (ទី ជ្រប្ជុំ ) ឬក្នុងទីណ្តមួ យ ដឹ ងដំ ណឹងចី វេ

ើយសៅ គួ េ។

រី េប្ទថា

សវៀេដលងដត្ភិក្ុដដលបានេនម
ា
ត្អំរីេងឃ

សេចក្តីថា

េងឃដត្ងឲ្យេនមត្សៅជ្របាេចាក្ចី វេណ្ត ដល់ភិក្ុមានជមៃ
ា
ឺ សវៀេដលងដត្
ភិ ក្ុបានេនម
ា
ត្សៅជ្របាេចាក្ចី វេស

េះសចញ។ ភិក្ុដដលមិ
ា
នបានេនមត្សៅ

ជ្របាេចាក្ (ចី វេ) សលើេរី៦រាជ្រត្ី សៅ ានិ េសគគិយ។
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សាវតថិ យំ ស្េព ហុមល ភិ កខ ូ អារព្ា ចី វរវិ បបវាស្វតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
មស្ស្មេតថ ចី វរវគគ ស្ស ទុ តិ យស្ិ កាខបមទ វុ តតនមយមនវ មវទិ តព្ា នតិ ។
សាសង្ កសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

១០. បរ ិណ្ត្សិក្ខាបទវណ្ណនា
ទស្មេ ស្ង្ឃេិកនតិ ស្ង្ឃេស្ស ស្នត កំ ។ មសា ហិ ស្ង្ឃេស្ស បរិ ណតតាត
ហមតថ អនារុ មឡាហបិ ឯមកន បរិ ោមយន ស្ង្ឃេស្នត មកា មោតិ ។ លាភនតិ
លភិ តព្ា ំ ចី វរាទិ វតថ ំ ុ ។ បរិណតនតិ ទស្ាេ ករិ ស្ាម្មតិ វចី មភមទន វា
ហតថ េុ ទាេយ វា ស្ង្ឃេស្ស និ ននំ ហុ តាា ឋិ តំ ។ អតត មនា បរិណមេយាតិ ឥទំ
េយហ ំ មទថាតិ អាទី និ វទមនាត អតត និ និ ននំ កមរយយ ។ ស្មច បន ស្ង្ឃេស្ស ទិ នន ំ
មោតិ , តំ គមហតុ ំ ន វដ្ដ តិ ។ ស្ង្ឃេមស្សវ ទាតព្ា ំ ។ បរិ ណតំ បន
ស្ហធេមិ កានំ

វា

គិ ហីនំ

វា

អនត េមសា

ម្មតុ ស្នត កេបិ

អតត មនា

បរិ ណមេនត ស្ស បមោមគ ទុ កក ដ្ំ ។ បដ្ិ លាមភន និ ស្សគគិ យំ មោតិ ។
សាវតថិ យំ ឆព្ា គគិមយ ភិ កខ ូ អារព្ា បរិ ណេនវតថ ុស្មឹ បចញ តតំ ។
សាធារណបបចញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ បរិ ណមត មវេតិ កស្ស, អបរិ ណមត
បរិ ណតស្ចញិ មនា មចវ មវេតិ កស្ស ច, ស្ង្ឃេមចតិ យបុ គគមលស្ុ យស្ស
កស្សចិ

បរិ ណតំ

អចញ ស្ង្ឃាទី នំ

បរិ ណមេនត ស្ស

ច

ទុ កក ដ្ំ

។
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េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្េី ជ្របាេរធចំសោេះភិ ក្ុសជ្រចើ
ា
នេូប្

សជ្រោេះសេឿងសៅជ្របាេចាក្ចីវេ។ ោក្យដ៏សេេក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ គប្បីជ្រាប្
តមន័ យដដលសោលស

ើយក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ននចី វេវគគចុេះ។

ពណ៌នាសាសង្គសិក្ខ
ា បទទី៩ ចប់

១០. ពណ៌នាបរ ិណត្សិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដូចត្សៅសនេះ៖
ប្ទថា េប្េ់េងឃ គឺ ាេប្េ់ននេងឃ។ សជ្រោេះថា លាភស
មិ នសលើក្ដ្ឋក្់ ដល់នដក្៏ សដ្ឋយ

ក្៏ ាេប្េ់ននេងឃ

េះ េូមបី

សដ្ឋយប្េ ិយយមួ យ

សោលគឺ ក្ខេប្សអអនចូ លមក្ សជ្រោេះសគប្សអអនដល់េងឃស

ើយ។ វត្េុមាន

ចី វេាសដើម ដដលេងឃគប្បីបាន ស្មេះថា លាភ។ ោក្យថា ប្សអអន បាន
ដល់ ប្សអអនលាភ ដដលសគជ្រប្សគនទុ ក្ដល់េងឃ សដ្ឋយវចី សភទ ឬសដ្ឋយ

វ ិក្ខេៈនននដថា សយើងនឹងឲ្យ សយើងនឹងសធវើ ដូ សចនេះ។ ោក្យថា ប្សអអនមក្
សដើមបីខួន
ល បានដល់ ភិ ក្ុសោលថា
ា
អនក្ទំងឡាយ ចូេឲ្យដល់អាតម ស

ើយ

ប្ ា ប្មក្ដ្ឋក្់ចំសោេះខលួន។

ក្៏ សប្ើ សគជ្រប្សគនដល់េងឃ

េ

េេក្ី ត សដ្ឋយសោចសៅ េូមបីាេប្េ់មាត

លាភស

មិនគួ េក្ខន់យក្

េះ។ ជ្រត្ូវជ្រប្សគនដល់េងឃដត្មយ៉ា ង។ ក្៏ភិក្ុប្សអ
ា
អ នលាភេប្េ់រួក្

ធមមិក្ក្តី េប្េ់រួក្ជ្រគ

ដដលាត្់នឹងប្សអអនសៅ (សដើមបីេងឃ) មក្សដើ មបីខួនវ
ល ិញ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក
ជ្រគប្់ ជ្រប្សយគ។ ចី វេស

េះ ានិ េសគគិយ ក្នុងខណៈដដលបានមក្។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្េី ជ្របាេរធចំសោេះរួ ក្ឆរវគិ យ
គ

ភិ ក្ុា សជ្រោេះសេឿងប្សអអនលាភ។ ាសាធ្នេណប្បញ្ញ ត្ិ ត អ

ណត្តិក្ៈ។ លាភ

ដដលទយក្ប្សអអនសៅ ភិ ក្ុេំ
ា ាល់ថា មិ នប្សអអនសទ ឬមានសេចក្តី
េងស័យក្តី លាភដដលទយក្មិ នប្សអអនសៅសទ ភិក្ុេំ
ា ាល់ថា ប្សអអន

សៅវ ិញ ឬមានសេចក្តីេងស័យក្តី លាភដដលទយក្ប្សអអនសៅ សដើមបីជ្ររេះ
េងឃ សចត្ិ យ គណៈ ប្ុគគលណ្តមួ យ ស
ដនទាសដើមក្តី ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្កដ។

ើយភិក្ុប្សអ
ា
អ នសៅសដើ មបីេងឃ
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អបរិ ណតស្ចញិ មនា, កតថ មទម្មតិ បុ ចេិមត យតថ តុ ម្មហកំ ចិ តត ំ បស្ី ទតិ , តតថ
មទថ, តុ ម្មហកំ មទយយធមម្មម បរិ មភាគំ វា លមភយាតិ អាទី និ វទនត ស្ស,
ឧេម តតកាទី នចេ អនាបតតិ ។ ស្មង្ឃេ បរិ ណតភាមវា, តំ ញតាា អតត មនា
បរិ ណេនំ, បដ្ិ លាមភាតិ

ឥម្មមនតថ

តី ណិ អង្គគនិ ។ ស្េុ ដ្ឋឋនាទី និ

អទិ នានទានស្ទិ សានី តិ ។
បរណ្ត្ស
ក្ខ
ឋិ
ិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
បត្តវទគគ ត្ត្ទិ យា
ឥត្ិ ក្ង្ខាវត្រណ្
ិ
ិ យា បាត្ទិ ្ក្ា វណ្ណនាយ
នស
តិ វណ្ណនា នដ្
ឋិ
។
ិ សគ្គយ
ិ បាចត្
ិ យ
ិ តា
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អាប្ត្តិមិនមានដល់ភិក្ុដដលេំ
ា
ាល់ថា សគមិនប្សអអនសៅសទ ដល់

ភិ ក្ុដដលក្ខលទយក្េួ
ា
េថា សយើងទំងឡាយ នឹងសវេជ្រប្សគនក្នុងទី ណ្ត
ស

ើយជ្របាប្់ ថា សទយយធម៌ េប្េ់អនក្ទំងឡាយ គួេបាននូ វក្ខេប្េ ិសភាគក្នុង

ទី ណ្តក្តី ាសដើ ម និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួត្ាសដើម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ លាភសគប្សអអនសៅក្នុងេងឃ១ ភិក្ុដឹ
ា ង

ថា លាភស
លាភស

េះ សគប្សអអនសៅក្នុងេងឃ ស

េះមក្១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈទំងឡាយ
អទិ ន ទនេិក្ខាប្ទស

ើយប្សអអនមក្សដើមបីខួន១
ល
បាន

មានេមុ ដ្ឋានាសដើម

ជ្របាក្ដសេមើសដ្ឋយ

េះឯង។ សដ្ឋយជ្រប្ក្ខេដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាបរណត្ស
ក្ខ
ិ
ិ ា បទទ១
ី ០ ចប់

ចប់ បត្តវគ្គទី៣
ពណ៌នានិសសគ្គយ
ិ បាចត្
ិ តិយ កនុ ង្អដឋកថា បាត្ិភោកា
ភ្មោះកង្ខាវត្រណ
ិ
ី ចប់ ភោយប្បក្ខរដូភចនោះឯង្។
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វណ្ណនា
១.
១.
ព្វេ
។

ឥធ

,
។

។
,

1

ព្វេ ។
ស្មឹ
។

ប្ប

។

។

ធ

។
។

។
។

នា2

ធ
។
។

1

។

ឥធ
,

សម្បជានសស ម្ុសាវាមោ សម្បជានម្ុសាវាមោ មោលក្ុហក្រប្បស់ ប្បុគ្គលអ្ន ក្ដឹងខ្លួន។

វិន័យដីកា។
2

ស្ស

វិ.ម្ហាវិ.១/៣៣៩
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ពណ៌នាបាចិត្យ
តិ
១. មុសាវាទវគ្គ
១. ពណ៌នាមុសាវាទសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី ១ ននមុ សាវាទវគ្គ ក្នុងបាច្ិ ត្ិយ
ត ទាំងឡាយ

អ្នក្សិក្ាគ្បបីជ្រាបដូ ច្ត្ទៅទនេះ៖
បទថា

ទោលក្ុហក្ទោយដឹងខ្លន
ួ

គ្ឺ ក្ខរទោលោក្យក្ុ ហក្របស់

បុ គ្គលអ្នក្ដឹង សូមបីក្ុងខាងទដើ
ន
ម ទហើយដឹងសូមបីក្ុងខ្ណៈទោលទទៀត្។
ន

ក្៏ ធមមតា ក្ខរទោលាជ្របទោគ្ននក្ិរ ិោឲ្យដឹ ងច្ាស់ ទោយក្ខយឬទោយ
វាចា ទជ្រោេះទធវើឲ្យ(ដូច្ា)ពិ ត្ របស់បុគ្គលទោលមិនពិ ត្ក្តី ដូច្ាមិនពិត្
របស់បុគ្គលទោលពិ ត្ក្តី។ ក្៏ ោក្យនុ េះ ាសត្តមីវ ិភត្តិ ច្ុ េះក្នុងអ្ត្ថនិមិត្។
ត
ទជ្រោេះទហត្ុទ

េះ គ្បបីជ្រាបទសច្ក្តីក្ុងទី
ន
ទនេះោ៉ា ងទនេះថា ភិ ក្ុណា
ា
ទោល

សមបានមុ សាវាទ ភិ ក្ុទា
ទជ្រោេះទហត្ុទ

េះ រមមងជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិត្ិ យ
ត
ទជ្រោេះនិ មិត្ទត

េះ

េះ និងក្នុងទី ជ្របាក្ដដូ ទចានេះដនទទទៀត្ផងច្ុ េះ។

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់ បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារពធច្ាំទោេះហត្ថក្ភិ ក្ុា

ាសក្យបុត្ត ទជ្រោេះទរឿងមដលខ្លួនមិ នដឹង ទហើយទបតាាថា ដឹ ង ាទដើ ម។ ា
សាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត អ្

ណត្តិក្ៈ។ (មុសាវាទ ៦ ជ្របទភទគ្ឺ៖) ភិ ក្ុទោល
ា

ក្ុ ហក្ទដើមបីជ្របាប់ ឧត្តរ ិមនុសសធម៌ ជ្រត្ូវអាបត្តិបារាជិក្។ ទដើ មបីទចាទទោយ

អាបត្តិបារាជិក្មិ នមានមូល ជ្រត្ូវអាបត្តិសងាទិ ទសស។ ទដើមបីទចាទទោយ
អាបត្តិសងាទិ ទសស ជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិ ត្ិ យ
ត ។ ទដើមបីទចាទទោយអាចារវ ិបត្តិ

ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ។ ទដើ មបីជ្របាប់ឧត្តរ ិមនុ សសធម៌ ទោយបរ ិោយាទដើ មថា

ភិ ក្ុណា
ា
ទៅក្នុងវ ិហាររបស់អ្ក្
ន ទបើ ទគ្ដឹងទសច្ក្តីច្ាស់ ជ្រត្ូវអាបត្តិថុលច្
ល ័យ
ច
ទបើដឹងទសច្ក្តីមិនច្ាស់ ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ។ ភិក្ុទោលក្ុ
ា
ហក្មយ៉ា ងប៉ាុ ទណាណេះ
ជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិត្ិ យ
ត
ក្នុងសិក្ខាបទទនេះ។ អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុមដលមិ
ា
ន

បានពិ ចារណា ទហើយទោលទោយរហ័ស ដល់ភិក្ុមដលគ្ិ
ា
ត្ថា អ្ញនឹ ង
ទោលោក្យដនទ ទហើយជ្រត្ឡប់ទោលោក្យដនទវ ិញ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ា
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ឥ

។
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ប្ប
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ទដើម។ សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ២ គ្ឺភិក្ុនឹ
ា ងទោលឲ្យឃ្លលត្ចាក្ោក្យពិ ត្ ា
ជ្របធាន១ ភិក្ុច្ង់
ា
ទដើ មបីទោលនូ វទហត្ុ ណា ទោយច្ិត្មត ដលជ្របុងទោលឲ្យ
ឃ្លលត្ចាក្ក្ខរណ៍ពិត្ ក្៏ ទធវើក្ខយបបទោគ្ ឬវច្ី បទោគ្ឲ្យបុ គ្គលទ
ច្ាស់នូវទហត្ុ ទ

េះដឹ ង

េះ១។

បក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ មានសមុ ោានាទដើ ម ដូច្គ្នននឹ ងអ្ទិ ន ទន
សិក្ខាបទទ

េះឯង។
ពណ៌នាមុ សាវាទសិក្ខ
ា បទទ១
ី ចប់
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២.ពណ៌នាឱមសវាទសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី២ អ្នក្សិក្ាគ្បបីជ្រាបដូ ច្ត្ទៅ៖

បទថា ទោលចាក្់ទោត្ គ្ឺជ្របទទច្ ត្ិ េះទដៀល។ អ្ធិ បាយថា បណា
ត

ក្ខរទជរទោយាត្ិ ទោយទ្មេះ ទោយវ ័យ ទោយក្ខរងារ ទោយសិបបៈ
ទោយជមងឺ ទោយទភទ ទោយក្ិ ទលស ទោយអាបត្តិ ទជ្រោេះោក្យទជរ
ជ្របទទច្ទោយោក្យពិត្ក្តី ទោយោក្យមិ នពិ ត្ណាមួយក្តី ទជរភិក្ុណាមួ
ា
យ
មដលជ្រត្ូវអាបត្តិបារាជិក្ ឬមិនជ្រត្ូវ ទោយវាចាណាមួ យក្តី ទោយវ ិក្ខរៈ
នននដក្តី ទជ្រោេះមិ នមានទជ្រគ្ឿងអាងដនទក្តី ជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិ ត្ិ យ
ត ។
សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារពធច្ាំទោេះពួ ក្ឆ្ពវគ្ិ យ
គ

ភិ ក្ុា ទជ្រោេះទរឿងនិោយចាក្់ ទោត្។ ាសាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត អ្
ភិ ក្ុទធវ
ា ើ ទជ្រគ្ឿងអាងដនទ ទហើយទជរទោយអ្ទក្ខកសវត្ថុទាំង១០ទ

ណត្តិក្ៈ។

េះឯង ទោយ

ន័ យាទដើ មថា ក្នុងទោក្ទនេះ មានមនុ សសពួ ក្ខ្លេះាច្ណា
ា លក្តី ទជរទោយ
បទមដលរួច្ផុ ត្ចាក្ជ្រពេះបាលីាទដើ មថា ទោក្ាទចារ ាអ្នក្ទាំ ោយគ្ុ ក្
ក្តី ទជរអ្នុ បបសមបននទោយអាក្ខរណាមួ យ (ននបទមដលមក្ឬមិនមក្ក្ខន់
ជ្រពេះបាលី)ក្តី ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ។ ក្៏ក្ុងសិ
ន
ក្ខាបទទនេះ សូមបី

ងភិក្ុនី
ា ក្៏ដល់

ក្ខររាប់ ថា អ្នុបសមបននមដរ។ ក្៏ឯភិក្ុមិ
ា នជ្របាថានទដើមបីទជរទទ ទោលទជ្រោេះ
ជ្របាថានទសើច្ទលងមត្ប៉ាុ ទណាណេះ ាអាបត្តិទុោាសិត្ ក្នុងទី ទាំងពួង។

អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុទធវ
ា ើទសច្ក្តីអ្ធិ បាយ ទធវើធម៌ ទធវើោក្យទជ្របៀន

ជ្របទៅ ឲ្យាជ្របធាន និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ាទដើម។ សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៤ គ្ឺ
ភិ ក្ុទជរបុ
ា
គ្គលណា បុ គ្គលទ

េះាឧបសមបនន១ ភិក្ុទជរទោយអ្ទក្ខ
ា
ក សវត្ថុ

មានាត្ិ ាទដើម ទោយឥត្មានទជ្រគ្ឿងអាងដនទ១ ភិក្ុមដលជ្រត្ូ
ា
វទគ្ទជរដឹង
ថា ភិ ក្ុទនេះទជរអ្ញ១
ា
មិនមានក្ខរទធវើទសច្ក្តីអ្ធិបាយ និងទធវើធម៌ឲ្យា

ជ្របធានាទដើម១។ បក្ិណណក្ៈទាំងឡាយ មានសមុ ោានាទដើម ដូ ច្គ្នននឹ ង
អ្ទិ ន ទនសិក្ខាបទ មត្សិក្ខាបទទនេះ ាទុ ក្ទា វទ

ទោយជ្របក្ខរដូ ទច្នេះ។

ពណ៌នាឱមសវាទសក្ខ
ិ ា បទទី២ ចប់
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៣. ពណ៌នាបបសុញ្ញសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៣ គ្បបីជ្រាបត្ទៅទនេះ៖

ោក្យថា ភិក្ុទោលោក្យញ
ា
ន គ្ឺ ទោលោក្យញុេះញង់
ុ េះញង់ភិក្ផងគ្ន
ុា

ច្ាំ ទោេះភិ ក្ុ។
ា
អ្ធិ បាយថា ភិ ក្ុជ្រត្ូ
ា វអាបត្តិបាច្ិត្ិ យ
ត
ទជ្រោេះោក្យាទហត្ុ
ញុេះញង់ ទ

េះ មដលភិក្ុបានសា
ា
ត ប់ោក្យរបស់ភិក្ុា ទជរភិ ក្ុផងគ្ន
ា
ន ទោយ

អ្ទក្ខកសវត្ថុទាំងឡាយ១០ មានាត្ិ ាទដើម ទហើយភិក្ុណាមិ
ា
នទជរក្៏ ោាំ
យក្ទៅទោយក្ខយ ឬទោយវាចា (ជ្របាប់) ដល់ភិក្ុទា

ាំ

េះ ទជ្រោេះជ្របាថានឲ្យ

ភិ ក្ុស្សឡាញ់
ា
ខ្ួន
ល ឬជ្របាថានឲ្យទគ្មបក្គ្នន។

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារពធច្ាំទោេះពួ ក្ឆ្ពវគ្ិ យ
គ

ភិ ក្ុា ទជ្រោេះទរឿងោាំ

ាំោាំក្យញុេះញង់ ។ សាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត អ្

ណត្តិក្ៈ។

ទោលទហើយក្តី ោាំ

ាំោក្យទជរមដលរួច្ផុ ត្ចាក្ជ្រពេះបាលីក្ី ត ោាំ

ាំោក្យទជរ

ភិ ក្ុាោាំ

ាំោក្យរបស់ភិក្ុមដលទជរទោយមានទជ្រគ្ឿងអាងដនទ
ា
តាមន័ យដូច្

មដលអ្នុបសមបននមថលងទច្ញទហើយ ោាំយួរទៅ (ជ្របាប់ )អ្នុបសមបននក្ី ត ជ្រត្ូវ
អាបត្តិទុក្ដ
ក ។ សូមបីក្ុងសិ
ន
ក្ខាបទទនេះ

ងភិ ក្ុនី
ា ក្៏ តាាំងទៅក្នុងសាថនា

អ្នុបសមបននមដរ។ អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុមិ
ា នជ្របាថានឲ្យទគ្ស្សឡាញ់ខ្ួន
ល
មិ នជ្របាថានឲ្យទគ្មបក្គ្នន

ទោលទជ្រោេះជ្របាថានត្ិ េះទដៀលអ្ាំ ទពើ ោមក្មយ៉ា ង

ប៉ាុ ទណាណេះ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ាទដើ ម។

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺភិក្ុោាំ
ា

ាំោក្យមដលខ្លួនបានឮភិ ក្ុផង
ា

គ្នន មដលទជរភិ ក្ុណាមួ
ា
យ ទោយអ្ទក្ខកសវត្ថុទាំងឡាយ មានាត្ិ ាទដើម
ទោយឥត្មានទជ្រគ្ឿងអាងដនទ ទហើយទៅជ្របាប់ ភិក្ុមដលទគ្ទជរទ
ា

េះ១ ភិ ក្ុា

ជ្របាថានឲ្យទគ្ស្សឡាញ់ខ្ួន
ល ឲ្យទគ្មបក្គ្ននណាមួ យ១ ភិ ក្ុមដលទគ្ទជរទ
ា

េះ

ដឹ ងទសច្ក្តីច្ាស់១។

បក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ មានសមុ ោានាទដើ ម ដូច្គ្នននឹ ងអ្ទិ ន ទន
សិក្ខាបទទ

េះឯង ដូទច្នេះ។
ពណ៌នាបបសុ ញ្ញសិក្ខ
ា បទទ៣
ី ចប់
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៤. ពណ៌នាបទបសាធមមសក្ខ
ិ ា បទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៤ គ្បបីជ្រាបដូច្ត្ទៅទនេះ៖

ោក្យថា បទជ្រងៀនធម៌ាបទ បានដល់ បទជ្រងៀនធម៌ មានរាទាវាទសូជ្រត្ ត្ិ ក្ិន្ទា នរិយសូជ្រត្ ច្ត្ុ បបរ ិវត្តក្សូជ្រត្ នទ រ បននរសូជ្រត្ ក្ុ លុមស
ព ូជ្រត្
និ ងមគ្គក្ថាាទដើ ម សូមបីមិនទឡើងក្ខន់ សងគីត្ិទាំង៣ជ្រគ្នក្តី បទជ្រងៀនធម៌
គ្ឺ ជ្រពេះនជ្រត្បិដក្មដលទឡើងក្ខន់ សងគីត្ិទាំង៣ជ្រគ្នក្តី ាបទៗ អ្ធិបាយថា
ឲ្យាច្ាំមណក្មួ យៗ បណា
ត បទ អ្នុ បទ អ្នុ អ្ក្ារៈ និងអ្នុពយញ្ជនៈ។
បទថា បាច្ិត្ិយ
ត
ទសច្ក្តីថា បណា
ត ច្ាំ មណក្ទាំងឡាយ មានបទាទដើម
ទ

េះ ភិក្ុទោលនូ
ា
វច្ាំ មណក្ណាមួ យ ក្នុងទី ាមួ យគ្នន មួ យអ្ទនលើទោយ

បុ គ្គលដ៏ ទសស ទវៀរភិក្ុនិ
ា ងភិក្ុនី
ា ទច្ញ រមមងជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិ ត្ិ យ
ត
ទោយ
រាប់ច្ាំមណក្ទាំងឡាយ មានបទាទដើ ម។

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារពធច្ាំទោេះពួ ក្ឆ្ពវគ្ិ យ
គ

ភិ ក្ុា ទជ្រោេះទរឿងបទជ្រងៀនធម៌ ទោយបទ។ សាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត អ្

ណត្តិក្ៈ

ត្ិ ក្បាច្ិ ត្ិ យ
ត ។ ឧបសមបនន ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា អ្នុ បសមបនន ឬមានទសច្ក្តី
សងស័យ ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ។ អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុទោល
ា
ឬជ្របជុាំ នូវគ្មពីរ

មដលសារត្់ ទោយទជ្រច្ើន ក្នុងក្ខលទរៀនបាលី សាវធយយាមួ យគ្ននមួ យអ្ទនលើ
ទោយអ្នុបបសមបនន (និង) ក្នុងក្ខលទរៀនបាលីក្ុងសាំ
ន
ណាក្់អ្នុបសមបនន
ទ

េះ ដល់ភិក្ុទោលាមួ
ា
យ (អ្នុ បសមបនន) ក្នុងសាថនមដលទោលភ្លលត្់

ទោយោក្យថា អ្នក្ច្ូ រទោលោ៉ា ងទនេះ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ាទដើម។

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺ អ្ក្
ន ទរៀនាអ្នុ បសមបនន១ បទជ្រងៀនធម៌

មានលក្ាណៈដូច្ទោលទហើយទោយបទ១ ទផតើម ឬឈប់ ទសមើគ្នន១។
សិក្ខាបទទនេះ ាបទទសាធមមសមុ ោាន (តាាំងទឡើងជ្រពមទោយក្ខរ
បទជ្រងៀនធម៌ ទោយបទ) ាក្ិ រ ិោ ទ
វច្ីក្មម មានច្ិត្៣
ត មានទវទ

សញ្ញញវ ិទមាក្ា អ្ច្ិត្តក្ៈ បណណ ត្ិ វត ជជៈ

៣ ដូទច្នេះឯង។

ពណ៌នាបទបសាធមមសិក្ខ
ា បទទី៤ ចប់
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៥. ពណ៌នាបឋមសហបសយយសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៥ គ្បបីជ្រាបដូ ច្ត្ទៅទនេះ៖

បទថា នឹងអ្នុបសមបនន គ្ឺ ទវៀរភិក្ុទច្ញ
ា
ទោយទហាច្ទៅ សូមបី

សត្វត្ិរចាឆន ាវត្ថុននបារាជិ ក្។ បទថា ទលើសាងពីរយប់ ឬបីយប់ គ្ឺ

ទលើសាងពីរ ឬបីរាជ្រត្ី ។ ោក្យថា ក្ខរទដក្ បានដល់ ក្ិ រ ិោទដក្ាមួ យ
គ្នន ក្នុងទស

សនៈមដលទគ្ជ្របក្់ ឬបិ ទបាាំងទាំងអ្ស់ក្ី ត ទស

សនៈមដល

ទគ្ជ្របក្់ ឬបិ ទបាាំងទោយទជ្រច្ើនក្តី ទោយទដក្មុ នទជ្រក្ខយគ្នន ឬទដក្ក្នុង
ខ្ណៈមត្មួ យាមួ យគ្នន។ ោក្យថា សទជ្រមច្ គ្ឺ ចាត្់ មច្ង គ្ឺ ថាសទជ្រមច្
ជ្រពម។ បណា
ត ទស

សនៈទាំងទ

េះ ទស

សនៈ មដលទគ្បិទបាាំងមិ ន

ទល់ដល់ដាំបូល សូមបីទគ្បិ ទបាាំងទោយទជ្រគ្ឿងបាាំង មានក្ាំ មពងាទដើម
ក្ាំ ពស់១ហត្ថក្នលេះក្៏ ទោយ គ្បបីជ្រាបថា ទស
មមនពិ ត្។ ទជ្រោេះទហត្ុ ទ

សនៈបិ ទបាាំងទោយទជ្រច្ើន

េះ សូមបីទបើ ជ្របាសាទ៧ាន់ មានឧបចារៈ (ទវរ

ទជ្របើជ្របាស់) មត្មួ យ ដល់ជ្រពមទោយលក្ាណៈទនេះ ឬសាោ ៤ ជ្រជុង មាន
បនរប់ទាំងរយ (មានឧបចារៈាមួ យគ្នន) រមមងដល់ក្ខររាប់ ថា ទីទដក្មត្
មួ យមមនពិ ត្។ ភិក្ុណាទដក្អ្ស់
ា
៣រាជ្រត្ី ាមួ យនឹងអ្នុ បសមបននទ
អ្នុបសមបននដនទក្តី ក្នុងទស
ទស

សនៈដនទជ្របមហលគ្ននទ

សនៈមដលភិ ក្ុទដក្ាមួ
ា
យនថងមុនៗទ
េះក្តី

ក្ខលសុរ ិោនថងទី៤

េះក្តី
េះក្តី

អ្សតងត្
គ ទៅ

អ្នុបសមបននទដក្ ភិក្ុបិ
ា ទទវរបនរប់ក្ី ត មិនបិទក្តី ទហើយទដក្មដរ ភិក្ុទដក្មុ
ា
ន
ក្តី ទដក្ទជ្រក្ខយក្តី និ ងក្ខរទដក្ទ

េះ មិនទជ្រក្ខក្ (ទពលជិ ត្ភលឺ)។ ភិក្ុរមមង
ា

ជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិត្ិ យ
ត ទោយរាប់ជ្របទោគ្ននក្ខរទជ្រក្ខក្ទឡើង ទហើយទដក្វ ិញ
របស់ជនទាំងពីរពួក្ផង

ទោយរាប់អ្នុបសមបននផង។

ទនេះាទសច្ក្តី

សទងាបក្នុងោក្យទនេះ ច្ាំមណក្ទសច្ក្តីពិសាតរ ទយើងទោលទុ ក្ទហើយ ក្នុង
អ្ដាក្ថាជ្រពេះវ ិន័ យ ទ្មេះសមនតបាសាទិ ក្ខ ទោយជ្របក្ខរទាំងពួង។

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់ បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារពធច្ាំទោេះពួ ក្ភិ ក្ុទជ្រច្ើ
ា
ន

រូប ទជ្រោេះទរឿងសទជ្រមច្ក្ខរទដក្ាមួ យអ្នុបសមបនន។ ោក្យថា ទលើសាង

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ពីរយប់ ឬបីយប់ទឡើងទៅ ទនេះ ាអ្នុបបញ្ញត្ិ ត ក្នុងសិក្ខាបទទនេះ។ ា
សាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត អ្

ណត្តិក្ៈ ត្ិក្បាច្ិត្ិ យ
ត ។ ឧបសមបនន ភិ ក្ុសមា
ា
គ ល់

ថា អ្នុបសមបនន ឬមានទសច្ក្តីសងស័យក្តី ភិក្ុទដក្ក្ន
ា
ុងទស

សនៈមដល

ទគ្ជ្របក្់ ឬបិ ទបាាំងោក្់ ក្ណា
ត លក្តី ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ។

អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុមដលទៅមិ
ា
នដល់ពីររាជ្រត្ី ឬបី រាជ្រត្ី ទហើយ

ទច្ញទៅមុ នអ្រុណរេះ
ទស

ទហើយជ្រត្ឡប់មក្ទៅវ ិញទទៀត្

ដល់ភិក្ុទៅក្ន
ា
ុង

សនៈ មដលទគ្ជ្របក្់ទោយទជ្រច្ើន មត្បិទបាាំងមិ នទជ្រច្ើ ន (គ្ឺបិទបាាំង

បនតិច្បនតួច្)ាទដើម ដល់ភិក្ុាទដក្ ឯអ្នុបសមបននទជ្រៅទនេះអ្ងគុយ ដល់ភិក្ុា
អ្ងគុយ ឯអ្នុបសមបននទដក្ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ាទដើម។
សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺ ទស

ភិ ក្ុទដក្ក្ន
ា
ុងទស

សនៈទ

សនៈាវត្ថុននអាបត្តិបាច្ិ ត្ិ យ
ត ១

េះ ាមួ យនឹងអ្នុ បសមបនន១ សុរ ិោនថងទី៤

អ្សតងត្
គ ទៅ១។ បក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ មានសមុ ោានាទដើម ដូច្គ្នននឹង
ឯឡក្ទោមសិក្ខាបទទ

េះឯង ដូ ទច្នេះ។

ពណ៌នាបឋមសហបសយ្យសិក្ខ
ា បទទី៥ ចប់

៦. ពណ៌នាទុត្យ
ិ សហបសយយសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៦ គ្បបីជ្រាបដូច្ត្ទៅទនេះ៖

បទថា នឹងមាត្ុជ្រគ្នម គ្ឺ នឹងមនុ សសស្សី ទោយទហាច្ទៅ សូមបីទក្ើ ត្
ទហើយក្នុងនថងទ

េះ។ ច្ាំ មណក្យក្សស្សី ទជ្របត្ស្សី មដលមានរូបជ្របាក្ដក្តី

ទខ្រើយក្តី សត្វត្ិរចាឆនញីាវត្ថុននទមថុនក្តី ាវត្ថុននទុ ក្ដ
ក ក្នុងសិក្ខាបទទនេះ។

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារពធច្ាំទោេះជ្រពេះអ្នុ រទ
ុ ធ

ដ៏ មានអាយុ ទជ្រោេះទរឿងសទជ្រមច្ក្ខរសិងាមួ យមាត្ុ ជ្រគ្នម។ ោក្យដ៏ ទសស
ទវៀរមលងមត្ក្ខរក្ាំ ណត្់ រាជ្រត្ី គ្បបីជ្រាបតាមន័ យមដលទោលទហើយ ក្នុង
សិក្ខាបទាលាំោប់ មក្ទហើយទ

េះឯង។ ពិត្មមន ក្នុងសិក្ខាបទទ

អាបត្តិក្ុងនថង
ន
ទី៤ សិក្ខាបទទនេះ ាអាបត្តិសូមបីក្ុងនថង
ន
ទីមួយ ដូ ទច្នេះ។
ពណ៌នាទុ តិយ្សហបសយ្យសិក្ខ
ា បទទី៦ ចប់

េះ ា
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៧. ពណ៌នាធមមបទសនាសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី ៧ គ្បបីជ្រាបដូច្ត្ទៅទនេះ៖

ក្នុងោក្យថា ទលើសពីជ្របាាំ ឬជ្របាាំមួយមា៉ា ត្់ ទនេះ អ្នក្សិក្ាគ្បបីជ្រាប

ជ្របមាណននវាចាក្នុងទីទាំងពួ ង ោ៉ា ងទនេះថា គ្នថា១បាទ ទ្មេះថា វាចា
១ មា៉ា ត្់។ ោក្យថា សមមែងធម៌ ទសច្ក្តីថា សមមែងធម៌ មានលក្ាណៈដូ ច្

ទោលទហើយ ក្នុងបទទសាធមមសិក្ខាបទក្តី ទោលធម៌ គ្ឺ អ្ដាក្ថាក្តី។ ទជ្រច្ើន
បទថា ទវៀរមលងមត្មានបុរសដឹងក្តី គ្ឺ ទវៀរមលងមត្បុរស ាមនុ សសដឹ ងក្តី។

ប៉ាុ មនត ភិក្ុមិ
ា នគ្ួ រសាំមដងធម៌ សូមបីដល់មាត្ុ ជ្រគ្នមមដលឈរាមួ យយក្សក្តី
ទជ្របត្ក្តី សត្វត្ិរចាឆនក្តី មដលមជ្របទភទាបុ រសទហើយ ឈរទៅទទ។

បទថា បាច្ិត្ិយ
ត
ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុសមមែ
ា
ងធម៌ ទោយអ្ាំណាច្ច្ាំ មណក្

មានបទាទដើ ម ទលើសាង៦មា៉ា ត្់ ទឡើងទៅ ដល់មនុ សសស្សីមដលដឹ ងក្តី
ទវៀរមត្មនុ សស មានលក្ាណៈដូ ច្ទោលទហើយ ក្នុងទុ ត្ិោនិ យត្សិក្ខាបទ

(ឈរទៅផង) រមមងជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិត្ិ យ
ត
ទោយរាប់ច្ាំមណក្មានបទាទដើ ម
ទបើភិក្ុសមមែ
ា
ងដល់ស្តសតីទជ្រច្ើនរូប ជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិ ត្ិ យ
ត ទោយរាប់ មាត្ុ ជ្រគ្នម។
សិក្ខាបទទនេះ

ជ្រទង់បញ្ញត្តក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី

ទជ្រោេះទរឿងសមមែងធម៌ ដល់មាត្ុ ជ្រគ្នម។
ដឹ ងក្តី
អ្

ទនេះ

ាអ្នុបបញ្ញត្ិ ត

ជ្របារពធជ្រពេះឧទយិទត្ថរ

ោក្យថា ទវៀរមលងមត្មានបុ រស

ក្នុងសិក្ខាបទទនេះ។

ាសាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត

ណត្តិក្ៈ ត្ិ ក្បាច្ិ ត្ិយ
ត ។ មិនមមនមាត្ុ ជ្រគ្នម ភិ ក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា មាត្ុ-

ជ្រគ្នម ឬមានទសច្ក្តីសងស័យក្តី ភិ ក្ុសមមែ
ា
ងធម៌ដល់យក្សស្សី ទជ្របត្ស្សី
ទខ្រើយ ឬសត្វត្ិរចាឆនមានរូបរាងក្ខយាមនុ សសក្តី ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ។
អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុសមមែ
ា
ងត្ិច្ាងជ្របាាំមួយមា៉ា ត្់ទ

េះទៅ ដល់

ភិ ក្ុសមមែ
ា
ងធម៌ដល់មាត្ុ ជ្រគ្នម មានបុ រសមានលក្ាណៈទោលទហើយ (អ្ងគុយ
ជិ ត្) ដល់ភិក្ុមដលទជ្រក្ខក្ទឡើ
ា
ងខ្លួនឯងទហើយអ្ងគុយទទៀត្ ដល់ភិក្ុសមមែ
ា
ង
ដល់មាត្ុ ជ្រគ្នម មដលទជ្រក្ខក្ទឡើងទហើយអ្ងគុយទទៀត្ ដល់ភិក្ុមដលសមមែ
ា
ង
ដល់មាត្ុ ជ្រគ្នមដនទ

(ទជ្រៅពី មាត្ុ ជ្រគ្នមមដលបានសមមែងឲ្យសាតប់ទហើយ)
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ដល់ភិក្ុមដលមាត្ុ
ា
ជ្រគ្នមសួរទទៀត្ោ៉ា ងទនេះថា បពិ ជ្រត្ទោក្មាចស់ ទ្មេះថា
ទី ឃនិ ក្ខយ មានទសច្ក្តីដូច្ទមតច្ទៅ? ទហើយសមមែងទី ឃនិ ក្ខយ សូមបី
ទាំងអ្ស់ ដល់ភិក្ុសមមែ
ា
ងដល់បុគ្គលដនទមានមាត្ុ ជ្រគ្នមមក្សាតប់ មដរ និង
ដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ាទដើ ម។

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៥ ទនេះគ្ឺ សមមែងធម៌មានលក្ាណៈ ដូ ច្ទោល

ទហើយ ឲ្យទលើសពី៦មា៉ា ត្់ទឡើងទៅ១ មាត្ុ ជ្រគ្នមមានលក្ាណៈដូ ច្ទោល
ទហើយ១ មិនមានក្ខរមជ្របឥរ ិោបថ១ មិនមានក្បបិយក្ខរក្ៈ គ្ឺបុរសដឹ ងក្តី
(ទៅជិត្)១ មិនមមនាក្ខរទឆ្លើយបញ្ញ
ា ១។
បក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ មានសមុ ោានាទដើម ដូច្គ្នននឹងបទទសាធមមសិក្ខាបទទ

េះឯង។ (មត្) សិក្ខាបទទនេះ ាក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោប៉ាុ ទណាណេះ ដូ ទច្នេះ

ឯង។
ពណ៌នាធមមបទសនាសិក្ខ
ា បទទី៧ ចប់
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៨. ពណ៌នាភូតាបោចនសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៨ គ្បបីជ្រាបដូច្ត្ទៅទនេះ៖

បទថា ឧត្តរ ិមនុសសធម៌ បានដល់ ធម៌របស់មនុ សសាន់ ខ្ពស់ គ្ឺ អ្ក្
ន
បាន្ន

ឬាជ្រពេះអ្រ ិយ

មានលក្ាណៈដូច្ទោលទហើយ

ក្នុងច្ត្ុ ត្-ថ

បារាជិក្។ ពី របទថា ជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិត្ិយ
ត
ទជ្រោេះមានពិត្មមន ទសច្ក្តីថា
ធម៌ មាន្នាទដើ ម មានក្នុងខ្លួន ទហើយទោក្ជ្របាប់ គ្ុណធម៌ ទ

េះ ដល់

ជនដនទ ទវៀរមលងមត្ភិ ក្ុា និ ងភិ ក្ុនី
ា ទច្ញ រមមងជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិ ត្ិ យ
ត ។

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់ បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារពធច្ាំទោេះភិ ក្ុទៅទទៀប
ា

ទឆ្នរសរឹងវគ្គុមុ ទ ទជ្រោេះទរឿងជ្របាប់ គ្ុណធម៌របស់ទោក្ទាំងឡាយទ
សាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត អ្

េះ ា

ណត្តិក្ៈ។ ភិក្ុជ្របាប់
ា
គ្ុណធម៌ មាន្នាទដើម

មដលមានពិ ត្ក្នុងខ្លួនទោយនិ បបរ ិោយ ទបើភិក្ុជ្របាប់
ា
ដល់បុគ្គលណា បុគ្គល
ទ

េះ ដឹ ងទសច្ក្តីទ

េះ ក្នុងលាំោប់ ទ

េះឯង ទោយអាក្ខរណាមួ យថា ភិ ក្ុា

ទនេះបាន្ន ឬថា ភិក្ុទនេះាជ្រពេះអ្រ
ា
ិយ ជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិត្ិ យ
ត ។ ទបើ ទគ្

មិ នដឹ ង ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ។ ភិ ក្ុជ្របាប់
ា
ទោយបរ ិោយ ទគ្ដឹងក្តី មិនដឹ ងក្តី
ាទុ ក្ដ
ក មត្មយ៉ា ង។ ក្ខលមានទហត្ុមបបទ

េះ មិ នាអាបត្តិដល់ភិក្ុជ្របាប់
ា

ដល់ឧបសមបននភិក្ុា និងភិក្ុាខាងទដើ
ា
មបញ្ញត្ិ ។
ត ក្៏ភ្លពននភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ាទដើ ម
ទ

េះ ជ្រពេះសាសាតជ្រទង់មិនក្ខន់ យក្ក្នុងសិក្ខាបទទនេះទទ ទជ្រោេះជ្រពេះអ្រ ិយ-

ទាំងឡាយ មិនមមនាបុគ្គលឆ្កួត្ាទដើ មទទ មត្ពួ ក្បុ គ្គលអ្នក្បាន្ន
ក្ខលភ្លពឆ្កួត្ាទដើមទ

េះមានទហើយ ្នរមមងវ ិ

សសូនយទៅ។

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៤ គ្ឺ ឧត្តរ ិមនុ សសធម៌ មានពិត្១

អ្នុ បសមបនន១ ទគ្ដឹងច្ាស់ក្ុងខ្ណៈទ
ន
សិក្ខាបទទនេះ

ជ្របាប់ ដល់

េះ១ មិ នមានទជ្រគ្ឿងអាងដនទ១។

ាភូ តាទរាច្នសមុ ោាន

ក្ិរ ិោ

ទ

សញ្ញញវ ិទមាក្ា

អ្ច្ិត្តក្ៈ បណណ ត្ិវត ជជៈ ក្ខយក្មម វច្ីក្មម មានច្ិត្ត២ ទោយក្ុ សលច្ិត្ត និ ង
អ្ពយក្ត្ច្ិ ត្ត មានទវទ

២ ទោយសុខ្ទវទ

និ ងមជឈត្តទវទ

ពណ៌នាភូតាបោចនសិក្ខ
ា បទទី៨ ចប់

ដូ ទច្នេះឯង
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៩. ពណ៌នាទុដ្ល្ល
ឋុ ា បោចនសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៩ គ្បបីជ្រាបដូច្ត្ទៅទនេះ៖
បទថា

របស់ភិក្ុា

បានដល់

របស់ភិក្ុអ្ន
ា ក្ជ្រត្ូវអាបត្តិបារាជិក្។

បទថា ទុដោ
ុា ល បត្តិ ទនេះ ាទ្មេះននក្ងអាបត្តិពីរ ក្៏ពិត្មមនទហើយ ប៉ាុ មនត

ក្នុងសិក្ខាបទទនេះ ទោក្ជ្របាថានយក្មត្អាបត្តិសងាទិ ទសសមយ៉ា ងប៉ាុទណាណេះ។
ពី របទថា ទវៀរមលងមត្ភិក្ុមដលសងឃសនម
ា
ត្ឲ្យជ្របាប់ ទសច្ក្តីថា សងឃមត្ង
ទធវើ ឬមិនទធវើក្ខរក្ាំ ណត្់អាបត្តិ ឬជ្រត្ក្ូ ល ទដើ មបីជ្របទោជន៍ដល់ក្ខរសជ្រងួម

ត្ទៅរបស់ភិក្ុអ្ន
ា ក្ជ្រត្ូវអាបត្តិទរឿយៗ (ឬ)អ្បទោក្ន៍៣ដងទហើយទធវើក្ត្ិ ក្ខ
ឯណា ទលើក្ទុក្មត្ក្ត្ិ ក្ខទ

េះទច្ញ ភិក្ុក្ខលឃ្លត្់
ា
អាបត្តិ ជ្របាប់ ាមួ យ

នឹ ងវត្ថុ ទោយន័ យាទដើមថា ភិក្ុទនេះបទញ្
ា
ច ញទឹ ក្អ្សុច្ិទហើយ ជ្រត្ូវអាបត្តិ
សងាទិ ទសស ទោយក្ត្ិក្ខដនទឯទទៀត្ ជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិ ត្ិ យ
ត ។

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារពធច្ាំទោេះពួ ក្ឆ្ពវគ្ិ យ
គ

ភិ ក្ុា ទជ្រោេះទរឿងជ្របាប់ ទុដុោ
ា ល បត្តិ។ ាសាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត អ្

ណត្តិក្ៈ

ត្ិ ក្បាច្ិ ត្ិ យ
ត ។ អ្ទុដុោ
ា ល បត្តិ ភិ ក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា ទុ ដុោ
ា ល បត្តិ ឬមានទសច្ក្តី

សងស័យ ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ។ ភិ ក្ុជ្របាប់
ា
អាបត្តិ៦ក្ងដ៏ ទសសក្តី ជ្របាប់ អ្ជាចារ
ដ៏ អាជ្រក្ក្់ ទោលគ្ឺ ក្ខរជ្របជ្រពឹ ត្ក្
ត នលងសិក្ខាបទជ្របាាំខាងទដើម ននអ្នុបសមបនន
(សាមទណរ) ឬអ្ជាចារមិនអាជ្រក្ក្់ ទជ្រៅទនេះក្តី ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ដូ ច្គ្នន។
អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុជ្របាប់
ា
ជ្រត្ឹមមត្វត្ថុ ឬជ្រត្ឹមមត្អាបត្តិ ដល់ភិក្ុា

មិ នក្នលងក្ាំ ណត្់ ភិក្ុសនម
ា
ត្ទហើយជ្របាប់ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ាទដើម។

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺ (ជ្របាប់) អាបត្តិសងាទិ ទសស ជ្រពមទាំង

វត្ថុរបស់ភិក្ុា មានលក្ាណៈដូ ច្ទោលទហើយ១ ជ្របាប់ដល់អ្នុ បសមបនន១
មិ នមានភិក្ុសមម
ា
ត្ិអ្ាំពីសងឃ១។

បក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ មានសមុ ោានាទដើ ម ដូច្គ្នននឹ ងអ្ទិ ន ទន

សិក្ខាបទ។ មត្សិក្ខាបទទនេះ ាទុ ក្ទា វទ

ដូទច្នេះឯង។

ពណ៌នាទុ ដ្ុ ឋល្ល
ា បោចនសិក្ខ
ា បទទី៩ ចប់
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១០. ពណ៌នាបឋវីខណនសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី១០ គ្បបីជ្រាបដូច្ត្ទៅទនេះ៖

បទថា បឋវ ី បានដល់ បឋវ ីមានពី រោ៉ា ង គ្ឺ ាត្បឋវ ី១ អ្ាត្បឋវ ី១។

បណា
ត បឋវ ីទាំងពី រោ៉ា ងទ

េះ ជ្រពេះឧបាលិអ្ធិបាយទុ ក្ថា ាត្បឋវ ី មាន

៣ ោ៉ា ង ទោយអ្ាំណាច្សុទធបឋវ ី១ មិ សសក្បឋវ ី១ បុ ញ្ជបឋវ ី១។ បណា
ត ដី
៣ោ៉ា ងទ

េះ អាច្ម៍ដីសុទធ ឬដី សុទធ ទោយជ្របជ្រក្ត្ី ទ្មេះថា សុទប
ធ ឋវ ី។

ដី ាភ្លគ្ទី ៣ននថម ជ្រក្ួស អ្មមបង ជ្រក្ួសរវាន ឬខ្ាច្់ធមមតាណាមួ យ ទជ្រៅ
ពី អាច្ម៍ ដី ឬដីមានក្នុងទីណា ទីទ

េះ ទ្មេះថា មិសសក្បឋវ ី។ គ្ាំនរអាច្ម៍

ដី ឬគ្ាំ នរដី សិត្
អ មដលទភលៀងធាលក្់ ទស្សាច្ទលើាង៤មខ្ ទ្មេះថា បុ ញ្ជបឋវ ី។

ក្៏ ឯមិ សសក្បឋវ ី និ ងបុ ញ្ជបឋវ ីក្តី ធូ លីដ៏លិត្
អ តាាំងទៅទលើថមោក្តី ក្ខលទភលៀង
ទស្សាច្ទផសើមមតង ឱក្ខសាទី ទសើមតាាំងទៅ អ្ស់ក្ខល៤មខ្ ក្៏ដល់ក្ខររាប់

ថា បុ ញ្ជបឋវ ីមដរ តាមលក្ាណៈដូច្ទោលទហើយ។ បឋវ ីសូមបីទាំង៣ទនេះ
មដលទគ្មិនដុ ត្ ទោយអ្ាំណាច្ក្ខរដុត្ មានដុត្បាជ្រត្ទលើច្ន្ទងាកន ឬដុត្

ទោយអាក្ខរៈណាមួ យ ទោក្ទៅថា ាត្បឋវ ី។ ច្ាំ មណក្បឋវ ីមដលទគ្
ដុ ត្ទហើយ ឬទគ្ោយទោយវត្ថុមានថមាទដើ ម ទជ្រច្ើ នទលើសាងជ្របមាណ
មដលទោលទហើយ ទ្មេះថា អ្ាត្បឋវ ី។ ចាាំបាច្់ ទោលទៅថវី ច្ាំ ទោេះ
ភិ ក្ុទាំ
ា ោយវត្ថុ មានថមសុទា
ធ ទដើ ម។ បណា
ត បឋវ ីទាំងទ

េះ បឋវ ីណា មដល

ទោក្ទោលទហើយថា ាាត្បឋវ ី, បឋវ ីទនេះ ាអ្ក្បបិយបឋវ ី ។ ភិ ក្ុជី
ា ក្
មផនដី មបបទ
គ្ូ ស

ឬទៅ

េះ ទោយខ្លួនឯង (ឬ) ក្ទមរច្ទោយក្ខរជី ក្ ក្ខរទាំោយ ក្ខរ
និងក្ខរដុត្ាទដើ ម

ជ្របទោគ្ននភិ ក្ុទា
ទ

រមមងជ្រត្ូវអាបត្តិបាច្ិ ត្ិ យ
ត
ទោយរាប់

េះ។ មត្ទបើ ភិក្ុណា
ា
ទជ្របើ ទគ្ឲ្យជីក្ ឲ្យក្ទមរច្តាមន័ យមុន

េះឯង, ក្ាំណត្់ មផនដីទ

េះោ៉ា ងទនេះថា ជ្របទទសទនេះ មផនដី ទនេះ ទហើយ

បងាគប់ ទោយន័ យាទដើ មថា អ្នក្ច្ូ រជីក្ ច្ូរទាំោយ រមមងជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ
ទោយោក្យបងាគប់។ ភិ ក្ុបងា
ា
គ ប់ មត្មតង ទគ្ជីក្សូមបីអ្ស់១នថង ាបាច្ិត្ិ យ
ត
មួ យប៉ាុ ទណាណេះ។ ទបើ ភិក្ុទជ្រៅទនេះ
ា
ទជ្របើបងាគប់ ញយៗ ជ្រត្ូវបាច្ិ ត្ិ យ
ត ជ្រគ្ប់ ៗវាចា។
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ជ្រទង់បញ្ញត្តក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងអាឡវ ី

ជ្របារពធច្ាំទោេះភិ ក្ុជ្រក្ុ
ា ង

អាឡវ ី ទជ្រោេះទរឿងជី ក្មផនដី ។ ាសាធារណបបញ្ញ ត្ិ ត សាណត្តិក្ៈ។ ភិ ក្ុា
មានទសច្ក្តីសងស័យក្នុងមផនដីក្ី ត មិ នមមនមផនដី ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា មផនដី
ឬមានទសច្ក្តីសងស័យក្តី ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ។

អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុមដលក្ាំ
ា
ណត្់ឱក្ខស ទហើយទោលនូ វោក្យ

ាទដើ មថា អ្នក្ច្ូ រជីក្ស្សេះទបាក្ារណី ច្ូ រជី ក្រទត
ត
ច្ូ រជីក្ទមើម(ដាំ ឡូង)
ដល់ភិក្ុមដលក្ទមរ
ា
ច្អ្ាត្បឋវ ីទាំងពួង មានន័ យាទដើ មោ៉ា ងទនេះថា ភក្់

មដលសងត្ទោយក្ទដ
ែ នថងរទបើ ក្ទច្ញ ឬភក្់មដលោច្់ ទោយជ្រក្ច្ក្ទជើងទគ្ន
ួ
ជ្រចាាំងសរឹង ឬទទនលមដលមិ នាប់ មផនដី ខាងទជ្រក្ខមបាក្់ធាលក្់មក្ ឬដុាំ ដីមដល
ោច្់ ទោយនងគ័លសូមបីផ្រាំងធាំក្៏ទោយ ដល់ភិក្ុមដលទោលថា
ា
អ្នក្ច្ូ រដឹង
រទត
ត របស់សរសរទនេះ អ្នក្ច្ូរឲ្យដី សិត្
អ
ច្ូ រ

ាំដីសិត្
អ មក្ អាតាមជ្រត្ូវក្ខរ

ទោយដី សិត្
អ
អ្នក្ច្ូ រទធវើអាច្ម៍ដីឲ្យារបស់គ្ួរ ដល់ភិក្ុមិ
ា នមក្លងទាំ ោយ
ទោយក្ខរជ្របទមៀលទដើមទឈើ ាទដើម

ដល់ភិក្ុមិ
ា នមានសាមរត្ី

គ្ូ សវាស

ទោយជ្រមាមទមទជើ ង និងទមនដាទដើម ដល់ភិក្ុមិ
ា នដឹ ងថាាាត្បឋវ ី ឬ
មិ នដឹ ងថា អ្ញជី ក្ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត្ាទដើម។

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺដីទក្ើ ត្ឯង១ មានទសច្ក្តីសាំគ្នល់ថា

បឋវ ី១ ក្ិច្ចពីរោ៉ា ង គ្ឺជីក្ខ្លួនឯង១ ទជ្របើទគ្ឲ្យជីក្១ ក្ិ ច្ណា
ច
មួ យ១។

បក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ មានសមុ ោានាទដើ ម ដូច្គ្នននឹ ងអ្ទិ ន ទន

សិក្ខាបទ។ មត្សិក្ខាបទទនេះ ាបណណ ត្ិ វត ជជៈ មានច្ិ ត្ត៣ មានទវទ
ដូ ច្ទនេះឯង។
ពណ៌នាបឋវខណនស
ា បទទី១០ ចប់
ី
ិក្ខ
ចប់ មុ សាវាទវគ្គទី១

៣
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២. ភូតគាមវគ្គ
១. ពណ៌នាភូតគាមសិក្ខាបទ
វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី១ ននភូតគាមវគ្គ អ្នក្សិក្ាគ្បបីជ្រាបតទៅ៖
ក្នុងពាក្យថា ទ្វើភូតគាមឲ្យវ ិនាស ទនេះគ្បបីជ្រាបដូ ទច្នេះ៖

្មមាតិ ទ្មេះថា ភូតៈ ទជ្រពាេះអ្តថថា ទក្ើ ត គ្ឺ ថា លូតលាស់ ឬថា
តតងទក្ើត ឬតតងច្ទជ្រមើន គ្ឺថា ទក្ើ តទ

ើយ ឬច្ទជ្រមើ នទ

តជ្របថា ជ្របជុុំ ឬគ្ុំនរប គ្ុំនរននភូតទុំងឡាយ ទជ្រពាេះទ
ភូ តគាម មយ៉ា ងទទៀតថា គ្ុំនរ គ្ឺ ភូត

ើយប បទថា គាមៈ

តុ ទនាេះ ទទើបទ្មេះថា

ឹង
ន ឯង ទ្មេះថា ភូ តគាមប ពាក្យ

ទនាេះ ាទ្មេះននរុក្ាាតិទុំងឡាយ មានទមម និ ងទដើមទ

ើ ទ ៀវស្សស់

តដលតុំងទៅ (ដុ េះ)ទលើតែនដី ាទដើមប ភាវៈននទសច្ក្តីវ ិនាសច្ុ េះទ្មេះថា
បាតព្យត អ្្ិបាយថា ភាព្ននភូ តគាមទនាេះ គ្ឺបុគ្គលគ្បបីទជ្របើ ជ្របាស់
តមទសច្ក្តីគាប់ ច្ិតត ទកយក្ខរក្ខត់ និងក្ខរក្ទមេច្ាទដើ មប ក្ព ឯពាក្យទនេះ

ាសតតមីវ ិភតតិ ច្ុ េះក្នុងអ្តថនននិមិតប
ត អ្្ិ បាយថា ភិក្ុជ្រតូ
ា វបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត
ទជ្រពាេះទ

តុ គ្ឺ ក្ខរទ្វើភូតគាមឲ្យវ ិនាស គ្ឺ ថាទជ្រពាេះបច្ច័យមានក្ខរក្ខត់ភូត-

គាមាទដើមប ទជ្រពាេះទ

តុទនាេះ ភិ ក្ុណា
ា
ក្ទមេច្នូវទដើ មទ

ើ ស្សស់ តដល

ទក្ើតក្នុងទីណាមានទលើតែនដី ក្នុងទឹក្ ទលើក្ុំតព្ងាទដើ ម ទកយទោច្ទៅ
សូមបីតតទមមដព លិត
អ ឆ្មមរ សូមបីព្ងទឹ ក្ ឬសារាយទកយក្ខរទលើក្ទ
ទឹ ក្) ទកយក្ខរក្ខត់ ផ្តតច្់ និ ងទកយទ
តដលទពាលទ
បត

ើង (ព្ី

េះទម្ុេះាទដើមក្តី ក្ទមេច្ទកយន័ យ

ើយក្នុងក្ខរជី ក្តែនដីក្ី ត រតមងជ្រតូវបតបតតិបាច្ិតិ យ
ត ប

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងបត

វ ី ទជ្រពាេះទរឿងក្ខប់ ក្ខត់ ទដើ មទ

វ ី ជ្របារព្ធច្ុំទពាេះព្ួ ក្ភិ ក្ុជ្រក្ុ
ា ង

ើ ប សាធារណបបញ្ញ តិ ត សាណតតិក្ៈប

ភិ ក្ុក្ទមេ
ា
ច្ព្ូជណាមួ យ បណា
ត ព្ូជទក្ើ តព្ី ទមើ ម ឬឫស ព្ូ ជទក្ើតព្ី ទដើ ម ព្ូជ
ទក្ើតព្ី ថានុំង ព្ូជទក្ើតព្ីច្ុងឬគ្ល់ ព្ូជទក្ើតព្ី ព្ូជ (គ្ឺតែ្) តដលទគ្ផ្តតច្់
ភូ តគាម ទ

ក្

ើយកក្់ក្ុងភាជនៈក្ត
ន
ី គ្រាគ្ុំ នរក្តី កក្់ច្ុេះទលើតែនដីក្ី ត ជ្រតឹម

តតទច្ញឫសមក្ ឬជ្រតឹមតតទច្ញបណូត លមក្ ក្ព ជ្របសិនទបើ សឹក្
្ មូ លរបស់
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ព្ូ ជទនាេះ ដុ េះទច្ញជ្រតឹមតតមួ យច្ុំ បតម (ច្ុំតណក្) ឫសដុ េះទច្ញក្តី មិនដុ េះ
ទច្ញក្តី ដរាបណា ព្ន្ក្មិនទន់ ទ ៀវ ដរាបទនាេះ ភិក្ុក្ទមេ
ា
ច្ព្ូជទនាេះ ា
បតបតតិទុក្ដ
ក ប ភូតគាម ឬព្ី ជគាម ភិក្ុមានទសច្ក្ត
ា
ីសងស័យក្តី មិនតមនភូ ត

គាម មិ នតមនព្ី ជគាម ភិ ក្ុសុំ
ា គាល់ថា ភូ តគាម ឬព្ី ជគាម ឬមានទសច្ក្តី
សងស័យក្តី ាបតបតតិទុក្កដដូ ច្គានប

បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុតដលសមា
ា
គ ល់ថា មិ នព្ិត ច្ុំទពាេះភូ តគាម ឬ

ព្ី ជគាមទុំងព្ី រ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើមប បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុតដល
ា
ក្ទមេច្ ទជ្រពាេះមិនតក្្ង មិនមានសាមរតី មិនដឹង ដល់ភិក្ុតដលមិ
ា
នក្ុំ ណត់
យ៉ា ងទនេះថា ទដើ មទ
ទ

ើ ទនេះ ទ

ើយទពាលពាក្យាទដើមថា អ្នក្ច្ូ រក្ខត់ ទដើម

ើ ច្ូ រក្ខត់ វល្ិ៍ ដល់ភិក្ុតដលទពាលថា
ា
អ្នក្ច្ូរ ដឹងផ្តកឬតែ្ទនេះ អ្នក្ច្ូ រឲ្យ

វតថុទនេះ ច្ូ រនាុំវតថុទនេះមក្ បតតមជ្រតូវក្ខរទកយវតថុទនេះ អ្នក្ច្ូរទ្វើវតថុទនេះ ឲ្យា
របស់សមគ្ួ រប តតថា ភិ ក្ុទ្វ
ា ើ ឲ្យជ្រពាត់
ទនេះទ

ក្ភូតគាមទកយក្បបិយពាក្យយ៉ា ង

ើយ ជ្រតូវទ្វើព្ូជទក្ើ តព្ី ព្ូជថា អ្នក្ច្ូ រទ្វើ (វតថុទនេះ) ឲ្យារបស់សមគ្ួ រ

មតងទទៀតសិន សឹមបរ ិទភាគ្ប ព្ិតតមន ទកយទ
ទ្មេះថា ទលាក្ទ្វើភូតគាមទនាេះ សូមបីឲ្យរួច្

តុមានជ្របមាណប៉ាុ ទណណ េះ

ក្ព្ី ជគាមែងតដរប

ក្ព ឯភិ ក្ុក្ខលទ្វ
ា
ើក្បបិយ គ្ួ រទ្វើទកយទភ្ើងទកយជ្រក្ច្ក្ទកយសស្ត្សាត

(ក្ព បានតដរ)ប ភិក្ុក្ខលទ្វ
ា
ើ (ក្បបិយ) ទកយទភ្ើង គ្បបីឲ្យទភ្ើងណាមួ យ
ពាល់ជ្រតូវជ្រតង់ ជ្របទទសមួ យ ទ

ើយទពាលទ្វើ(ខាងទជ្រក្ខយ)ប៉ាុ ទណាណេះថា គ្ួ រប

ភិ ក្ុក្ខលទ្វ
ា
ើ ទកយសស្ត្សាត ជ្រតូវសតមែងជ្របទោង ឬសានមវេះ ទកយច្ុំ ព្ុេះ ឬ
ទកយជ្រព្ួញ ឬទកយមុ កវននសស្ត្សាតតដលមុ តណាមួយ ទកយទោច្ទៅ
សូមបីទ

េះទកយមជុល ឬជ្រក្ច្ក្ាទដើម ទ

ើយគ្បបីទ្វើដូច្គានប ភិក្ុក្ខលទ្វ
ា
ើ

ទកយជ្រក្ច្ក្ គ្បបីទវៀរជ្រក្ច្ក្របស់ព្ួក្សតវទុំងឡាយ មានទគា និ ងជ្រក្បី
ាទដើ មទច្ញ ទ

ើយក្ខត់ (ច្ុច្) ទកយជ្រក្ច្ក្មិ នសអយា្មម
តណាមួ យ
ុ

របស់ព្ួក្មនុ សស ឬសតវតិរ ឆ នទុំងឡាយ មានខា្្ុំ និ ងខា្ដុំ បងាទដើ ម
ទកយទោច្ទៅ សូមបីទកយក្ខរដុំ ក្ទមេច្ ទ្វើតមន័ យតដលទពាលទ

ើយ
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ក្នុងក្ិ រ ិយទ្វើទកយក្ខុំបិតទនាេះឯងប បណា
ត ព្ូជទុំងទនាេះ សូមបីទបើព្ូជមាន
គ្ុំ នរប៉ាុនភនុំក្ី ត ទគ្ក្ខត់ ទដើ មទ

ើ ទុំងពាន់ទដើមទ្វើ (កក្់)ឲ្យាប់ គានក្តី ទគ្ច្ង

បាច្់ អ្ុំទៅដព្ុំទុក្ក្តី ក្ខលទគ្ទ្វើព្ូជណាមួ យក្តី តមក្ទ
ថានុំងក្តី ឲ្យាក្បបិយទ

ើ មួយក្តី អ្ុំ ទៅមួ យ

ើយ របស់ទុំងព្ួង ទ្មេះថា ទ្វើ(ក្បបិយ) ទ

អ្នុបសមបននគ្ិតថា អ្ញនឹ ងទ្វើអ្ុំទៅឲ្យគ្ួ រ ទ

ើយ

ើយប

ក្់ នូវឧសតដលាប់

គានាមួ យអ្ុំ ទៅទុំងទនាេះ ក្ព គ្ួរដូច្គានប តតទបើ បាច្់ (អ្ុំទៅាទដើម) តដលទគ្
ច្ងទកយវល្ិ៍ណាមួ យ អ្នុ បសមបនន មិនគ្ួរ

ក្់ នូវវល្ិ៍ទនាេះប មនុ សស

ទុំងឡាយ នាុំភតតតដលលាយទកយទជ្រមច្ទុុំ ាទដើមមក្ ក្ខលភិក្ុទពាល
ា
នឹ ងអ្នុបសមបននថា
អ្នុបសមបនន

អ្នក្ឯងច្ូ រទ្វើវតថុទនេះ

ឲ្យារបស់សមគ្ួ រ

សូមបីទបើ

ក្់ ជ្រតង់ជ្រគាប់ បាយ គ្ួ រដូ ច្គានប សូមបីក្ុងលង
ន
និងអ្ងករទុំង

ឡាយ ក្ពន័យទនេះឯងប តតថា ទជ្រមច្ទុុំ ាទដើម តដលទគ្

ក្់ច្ុេះក្នុងបបរ

មិ នតុំងទៅាប់ គាន បណា
ត ទជ្រមច្ទុុំ ាទដើមទនាេះ អ្នុ បសមបនន គ្បបី

ក្់ទ្វើ

មួ យជ្រគាប់ៗព្ិ តប តែ្ ិត
វ ាទដើ ម ាតែ្មានព្ូជខាងក្នុង រតមងមិ នាប់នឹង
លលាដ៍ (សុំបក្) ជ្រតច្់ទៅ (រតមងរលុងគ្្ិច្គ្្ុក្ៗ)ប ភិក្ុគ្បបី
ា
ឲ្យបុំ តបក្

(សុំបក្) ទ្វើក្បបិយប ជ្របសិនទបើ លលាដ៍ ាប់ គានាមួ យ (សាច្់ ) គ្ួ រទ្វើ
(ក្បបិយ)ប តតថា តែ្ទ

ើ ណា ាតែ្ ី ក្
ច ី ត ាតែ្មិនមានព្ូជ (មិនដុ េះទទៀត)

ក្តី មានព្ូ ជតដរ តតបតច្បន្ិច្ជ្រគាប់ ទច្ញបរ ិទភាគ្បានក្តី តែ្ទ
មិ នមានក្ិច្ចតដលនឹងជ្រតូវទ្វើក្បបិយទ

ើ ទុំងទនាេះ

ើយប

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺភូតគាម១ សមាគល់ថា ភូតគាម១ ក្ទមេច្
្
ឬទជ្របើទគ្ឲ្យក្ទមេច្ប
ួនឯង

បក្ិ ណណក្ៈទុំងឡាយ មានសមុ កានាទដើម ដូច្គាននឹងបឋវ ី ណន-

សិក្ខាបទទនាេះឯង ដូទច្នេះប

ពណ៌នាភូតគាមសក្ខ
ិ ា បទទី១ ចប់
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២. ពណ៌នាអញ្ញ វាទកសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី២ អ្នក្សិក្ាគ្បបីជ្រាបដូ ច្តទៅទនេះ៖
តដលទ្មេះថា

ទពាលពាក្យដនទ

ទជ្រពាេះទសច្ក្តីថា

ទសច្ក្តីណា ក្នុងក្ណា
ត លជុំ នុុំសងឃ តតងទពាលពាក្យដនទ

វ ិន័ យ្រសួរ

ក្ទសច្ក្តីទនាេះ

វ ិញ ពាក្យទនេះ ាទ្មេះននភិ ក្ុអ្ន
ា ក្បិ ទបាុំងពាក្យដនទ ទកយពាក្យដនទប

បទថា ទ្វើឲ្យសងឃលុំបាក្ គ្ឺ ទបៀតទបៀនជ្រព្េះសងឃ ប ពាក្យទនេះ ាទ្មេះ
ននភិ ក្ុអ្ន
ា ក្មានភាវៈទសងៀមប ទជ្រពាេះទពាលទសច្ក្តីដនទ (និង) ទជ្រពាេះទ្វើឲ្យ
សងឃលុំបាក្ទនាេះប បទថា បាច្ិតិយ
ត
ទលាក្ទពាលាបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត ព្ី រ
ទជ្រពាេះវតថុព្ី រ ទជ្រពាេះទ

តុ ទនាេះ ភិ ក្ុណាជ្រតូ
ា
វសាវទសសាបតតិទ

ើយ (បតបតតិ

៦ក្ងដពទសស ទវៀរតតបារាជិ ក្ទច្ញ) ក្ខលភិ ក្ុសួ
ា រក្នុងក្ណា
ត លជុំនុុំសងឃ

មិ នជ្របាថានទដើមបីទពាលនូ វបតបតតិទនាេះ ក្ខលបិទបាុំងពាក្យដនទទកយពាក្យ
ដនទ តតងទបាេះទៅទែសងៗ (និ យយទកេះស្សាយ) ទកយជ្របក្ខរទនាេះៗក្តី
ភិ ក្ុណាឲ្យ
ា
(សងឃ) លុំបាក្ទកយភាព្ទសងៀមក្តី ជ្រព្េះដព មានជ្រព្េះភាគ្ ជ្រទង់

អ្នុ ញ្ញញតអ្ញ្ញ វាទក្ក្មម (ញតតិទុតិយក្មមតដលសងឃទ្វើទដើ មបីជ្របាប់ ក្ខរទពាល
ពាក្យដនទច្ុំ ទពាេះភិ ក្ុអ្ន
ា ក្ទពាលពាក្យដនទ)ែង នូ វវ ិទ

សក្ក្មម(ញតតិទុតិយ

សងឃលុំបាក្)ែង ទបើ សងឃទ្វើអ្ញ្ញ វាទក្ក្មម និងវ ិទ

សក្ក្មមទនាេះទ

ក្មមតដលសងឃទ្វើទដើមបីជ្របាប់ ក្ខរទ្វើឲ្យសងឃលុំបាក្ច្ុំ ទពាេះ

ភិក្ុអ្ន
ា ក្ទ្វើឲ្យ

ើយ

ភិ ក្ុទុំ
ា ងទនាេះ ទៅតតទ្វើយ៉ាងទនាេះទទៀត រតមងជ្រតូវបតបតតិ បាច្ិតិ យ
ត ប

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងទក្ខសមពី ជ្របារព្ធច្ុំទពាេះជ្រព្េះឆ្ននទតថរ

ទជ្រពាេះទរឿងបិ ទបាុំងពាក្យដនទ

ទកយពាក្យដនទ

ាសាធារណបបញ្ញ តិ ត

អ្នាណតតិក្ៈ ាតិ ក្បាច្ិតិ យ
ត
ទជ្រពាេះក្មមជ្របក្បទកយ្ម៌ ាតិក្ទុក្កដ
ទជ្រពាេះក្មមមិនជ្របក្បទកយ្ម៌ប មយ៉ា ងទទៀត ភិ ក្ុទពាលពាក្យដនទ
ា
ឬទ្វើឲ្យ
សងឃលុំបាក្ តដលសងឃមិនបានជ្របាប់ ទកយក្មមវា

ទទ ទៅតតទ្វើយ៉ាង

ទនាេះ ាទុក្កដដូច្គានប បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុមិ
ា នដឹងបតបតតិ ឬមិ នដឹ ង

ភាព្នន ួន
្ ាអ្នក្ជ្រតូវបតបតតិ សួរច្ុំ ទពាេះភិ ក្ុមានជមង
ា
ឺថា ទលាក្ទុំងឡាយ
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ដល់ភិក្ុតដលមិ
ា
នទពាលទកយបុំ ណងទនេះថា

ក្ខរជ្របក្ួ ត

ជ្របក្ខន់ាទដើម នឹងមានដល់សងឃ ឬថាព្ួក្ភិ ក្ុនឹ
ា ងទ្វើក្មមមិនជ្របក្បទកយ
្ម៌ក្ី ត ាព្ួ ក្ក្តី ទ្វើដល់ភិក្ុមិ
ា នគ្ួ រដល់ក្មមក្ី ត និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើមប

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺ សងឃសូ្យជ្របាប់ក្ុងក្មម
ន
តដលជ្របក្ប

ទកយ្ម៌១ ក្ខលព្ួ ក្ភិ ក្ុសួ
ា រទកយបតបតតិ ឬទកយវតថុ១ បិទបាុំងពាក្យ

ដនទទកយពាក្យដនទឬទៅទសងៀម ទជ្រពាេះជ្របាថានទដើ មបីបិទបាុំងប បក្ិ ណណក្ៈ
ទុំងឡាយ មានសមុ កានាទដើ ម ដូ ច្គាននឹ ងអ្ទិ នានទនសិក្ខាបទប តត
សិក្ខាបទទនេះ ាក្ិ រ ិយ ្េះ អ្ក្ិរ ិយ ្េះ និងាទុក្ាទវទនា ដូ ទច្នេះឯងប
ពណ៌នាអញ្ញវាទកសិក្ខ
ា បទទី២ ចប់

៣. ពណ៌នាឧជ្ឈាបនកសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៣ គ្បបីជ្រាបដូ ច្តទៅទនេះ៖

ព្ួ ក្ភិ ក្ុបង្គ
ា
គ ប់ ភិក្ុដនទឲ្យទលើ
ា
ក្ទទស ទកយពាក្យណា ក្ខលទពាល

នូ វពាក្យាទដើ មថា ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ ទ្វើនូវក្មមទ្មេះទនេះ ទកយឆ្នាេគ្តិ
(ទសច្ក្តីគាប់ ច្ិតតរបស់ ួន)
្ ាអ្នក្ជ្របាថានបង្គអប់ យសរបស់ភិក្ុទនាេះ
ា
ទ

ើយ

ឲ្យព្ួ ក្ភិ ក្ុទមើ
ា លង្គយ គ្ឺថាឲ្យសម្ឹងទមើ លទកយក្ខរទមើ លង្គយ ឬឲ្យគ្ិត
ក្នុងអ្ុំ ទព្ើ លាមក្បតជ្រក្ក្់ ច្ុំទពាេះឧបសមបននភិក្ុតដលសងឃសមម
ា
តិទ

ើយ មាន

ភិ ក្ុអ្ន
ា ក្ជ្រក្ខលទសនាសនៈាទដើ ម ពាក្យនុ េះទ្មេះថា ឲ្យទលើក្ទទសប ព្ួ ក្
ភិ ក្ុក្ខលទពាលតិ
ា
េះទដៀលទកយពាក្យណា ឬទកយពាក្យាទដើមថា ភិក្ុា
ទ្មេះទនេះ ទ្វើនូវក្មមទ្មេះទនេះ ទកយឆ្នាេគ្តិទនាេះឯង តតងជ្របក្ខស

ទទសរបស់ភិក្ុទនាេះ
ា
ក្នុងទីទុំងព្ួង ពាក្យនុ េះទ្មេះថា ទពាលតិ េះទដៀលប
ទជ្រពាេះបង្គគប់ភិក្ុដនទ
ា
ឲ្យទពាលទទស ឲ្យតិ េះទដៀល (ភិ ក្ុែងគា
ា
ន ) ទនាេះប

បទថា បតបតតិបាច្ិតិយ
ត បានដល់ បតបតតិបាច្ិតិ យ
ត ព្ីរ ទជ្រពាេះវតថុព្ី រ គ្ឺ

ជ្រព្េះមានជ្រព្េះភាគ្ជ្រតស់ទុក្ក្នុងជ្រព្េះបាលីប ទជ្រពាេះទ

តុទនាេះ ភិ ក្ុណាទពាល
ា

បង្គគប់ឲ្យទលើក្ទទស ឬតិេះទដៀលច្ុំ ទពាេះឧបសមបននភិក្ុតដលសងឃសនម
ា
ត
(ឲ្យទទួ លក្ិច្ចក្ខរសងឃ)ទជ្រពាេះជ្របាថានឲ្យបតប់ យស ភិក្ុទនាេះជ្រតូ
ា
វបាច្ិ តិ យ
ត ប
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សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់ បញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគ្ឹ េះ ជ្របារព្ធទមតតិយនិ ងភុ មជ
ម ក្
ជ

ភិ ក្ុា ទជ្រពាេះទរឿងបង្គគប់ ឲ្យទលើក្ទទសភិ ក្ុែងគា
ា
នប

ាសាធារណបបញ្ញ តិ ត

អ្នាណតតិក្ៈប តិ ក្បាច្ិតិយ
ត ទជ្រពាេះសមមតិក្មម តដលសងឃទ្វើដល់ភិក្ុទនាេះ
ា

ជ្របក្បទកយ្ម៌ ប តិក្ទុក្កដ ទជ្រពាេះក្មមមិនជ្របក្បទកយ្ម៌ប ក្ពឯភិ ក្ុា
ទពាលទកយជ្របក្ខរយ៉ា ងទនាេះ

ក្នុងសុំណាក្់អ្នុបសមបននក្ី ត

ភិ ក្ុទពាល
ា

ទទសរបស់ឧបសមបនន តដលសងឃសមមតិក្ពទកយ មិនសមមតិក្ពទកយ ក្នុង

សុំណាក្់បុគ្គលណាមួ យ ទទេះឧបសមបនន ឬអ្នុបសមបននក្ី ត ភិក្ុទពាល
ា
ទទសរបស់អ្នុបសមបនន តដលសងឃសមមតិក្ពទកយ មិនសមមតិក្ពទកយ
ក្នុងសុំណាក្់បុគ្គលណាមួយក្ព ទកយក្តី ាទុក្កដដូ ច្គានប

បតបតតិមិនមានដល់ភិក្ុបង្គ
ា
គ ប់ ឲ្យទពាលទទស ឬតិ េះទដៀលទកយ ួ្ន

ឯង នូ វភិ ក្ុអ្ន
ា ក្ទ្វើក្ខរង្គរសងឃទកយអ្ុំ ណាច្ឆ្នាេគ្តិ ាទដើម ាជ្របជ្រក្តី
និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើមប

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៦ គ្ឺ សងឃសមមតិក្មមជ្របក្បទកយ្ម៌ ១ អ្នក្

ទ្វើក្ខរង្គរសងឃាឧបសមបនន១ ភិក្ុទ្វ
ា ើ ក្ខរង្គរសងឃទនាេះមិ នលុេះក្នុងអ្គ្តិ

មានឆ្នាេគ្តិ ាទដើម១ ជ្របាថានទពាលទទសច្ុំ ទពាេះភិក្ុអ្ន
ា ក្ទ្វើក្ខរង្គរសងឃ
ទនាេះ១

ទពាលក្នុងសុំណាក្់បុគ្គលណា

បុ គ្គលទនាេះ

ាឧបសមបនន១

បង្គគប់ឲ្យភិ ក្ុដនទទពាលទទសក្ត
ា
ី តិ េះទដៀលទកយ ួនឯងក្ត
្
ី១ប

បក្ិ ណណក្ៈទុំងឡាយ មានសមុ កានាទដើ ម ដូច្គាននឹ ងអ្ទិ នានទន

សិក្ខាបទប តតសិក្ខាបទទនេះ ាទុ ក្ទា វទនា តតមយ៉ា ងប៉ាុ ទណាណេះ ដូ ទច្នេះឯងប
ពណ៌នាឧជ្ឈាបនកសិក្ខ
ា បទទី៣ ចប់
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៤.

។
ព្វេ

។

។
ឆវឹ

ត្ម្មលប្ត្ត ញ្េ

6

។
។

។

វេ
។
។

។

,

ឥ

។
។
6

សព្ទបាលីថា តោលប្បតត ំ ប្រប្បថា សលឹ ក្ននមដើម្ម

នថ
,
ើ ម្យ៉ាង មដើម្ម

ើ មនេះ មោក្ប្បញ្ជាក្់ ថា

សលឹ ក្វាសម្បុររក្ហម្មមៅ មររើនដុេះប្ក្បរោត់ សម្ុ ររ។ មៅឥណ្ឌ
ា សម្បូរណ្ឌស់ មគ្ប្បរិមោគ្
ប្លលរុំ ព្ណ្៌មលឿង អ្ង់មគ្លសមៅថា ម្ងឃុតមលឿង Yellow mangosteen ឥណ្ឌ
ា មៅ តោល
អានថា តៈោ៉ាល តាម្បាលី និងោនោក្យមររើនមរៀត ។ ប្លលមនេះ រស់ ជាតិប្លែម្ោលវៗ ោនជ័រ
ជាប្ប់ នដ រសមដៀងដមកោល ោំងមដើម្ ក្៏ រសមដៀងដមកោល និងម្ងឃុត ។ សព្ទបាលីថា តាលីសប្បតត ំ ដីកាព្នយល់ថា សុរធត
ំ ោលប្បតត ំ ។
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៤. ពណ៌នាបឋមសសនាសនសិក្ខាបទ
វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៤ គ្បបីជ្រាបដូ ច្តទៅទនេះ៖

បទថា របស់សងឃ គ្ឺ ារបស់ននសងឃប បណា
ត ទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈ
មានតជ្រគ្ាទដើ ម តជ្រគ្ណាមួយាតជ្រគ្

ឹង
ន ឯង សូមបីទុំងអ្ស់(ទុំង៤) (តត)

ទលាក្ទ្វើ (ទពាល)ទកយសទងាបថា តជ្រគ្ប សូមបីតុំង ក្ព មានន័ យដូច្គាន
ទនាេះឯងប ក្ពព្ួក្មនុ សសទ្វើទស្សាមទកយក្ុំ ណាត់ សុំព្ត់ ណាមួ យ ឬទកយ
តសបក្ាក្បបិយ ទ
ទ

ើយញាត់ បុំទព្ញទកយទរាម ស្ឹក្ទ

ើ ទមម សុំបក្

ើ និ ងក្ុំណាត់សុំព្ត់ណាមួ យ ទវៀរតលងតតទរាមមនុ សស ស្ឹក្តមាល

និ ងតលីស ទ្វើាទសនាសនៈ ទៅថា ព្ូក្ ប ព្ូក្តបបទនាេះ សូមបីភិក្ុា
អ្ងគុយក្ព ទកយ ទដក្ក្ពទកយ គ្ួ រប មិ នជ្រតឹមតតប៉ាុ ទណាណេះទទ ព្ូក្តបបទនេះ

សូមបីក្ខរក្ុំ ណត់ ជ្របមាណ ក្ព មិនមានតដរប ច្ុំ ទពាេះទអអ្ី ៗ តដលសទជ្រមច្
ទកយសុំបក្ទ

ើ

ទកយសបូវភា្ុំង ទមមយប្ង ទមមដុំ ទណក្ទនាយ

ាទដើ មណាមួ យ តដលរុព្័
ុំ ទធខាងក្នុង ទ

ើយច្ងខាងទជ្រក្ខយ បនធូរខាងទលើ

ឲ្យទូ លាយ ឲ្យមានសណា
ា នដូច្សគរ សូមបីបិទពាសទកយតសបក្សតវសី

ៈ

ាទដើ ម ជ្រតង់ ក្ណា
ត លក្ពទកយប ្មមតតសបក្ាអ្ក្បបិយក្នុងទអអ្ីទនេះ
មិ នមានទ

ើយប ព្ិតតមន ទសនាសនៈសូមបីសទជ្រមច្ទកយមាស ក្ព សម

គ្ួ រ (ទជ្របើ ជ្របាស់) តដរប

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងពាក្យថា ទីវាល ទនេះ គ្បបីជ្រាបដូ ទច្នេះ៖
៨ត ឯណា តដលមិ នទបើក្ច្ុំ

នូ វទឹក្ទភ្ៀង គ្ឺ ថា តដលមិ នជ្របាក្ដ

យ៉ា ងទនេះថា ាត ននរដូ វទភ្ៀង ទលើក្ទុ ក្នូ វត ទុំងទនាេះទច្ញ ក្នុង៤ត ទជ្រអ
ទនេះ សូមបីទបើ មិនមានទភ្ៀងធា្ក្់ ក្ពភិក្ុមិ
ា នគ្ួ រជ្រក្ខលក្នុងទីវាលាជ្របជ្រក្តី ឬ
ទី មណឌបតដលលមមទភ្ៀងធា្ក្់ ទស្សាច្បាន
ទ
ទ

ើយប ប៉ាុតនត ទភ្ៀងធា្ក្់ ក្ុងទ
ន

សូមបីទកយជ្របក្ខរយ៉ា ងទនាេះ

មនតរដូវណា៤ត

សូមបីដនទទទៀតក្នុង

មនតរដូវទនាេះ ក្ព មិនគ្ួ រប ក្នុងគ្ិ មរហ ដូវ ព្ព្ក្រតមងរសាត់ទៅអ្ស់ក្ុងទី
ន
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េះសាអតប ទជ្រពាេះទ
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តុទនាេះ ក្នុងក្ខលទនាេះ ភិក្ុា

នឹ ងទៅទកយក្រណីយក្ិច្ណា
ច
មួ យ គ្ួរប តតថា ទី ជិតននទដើមទ

ើ ាទី

ានិ ច្ចរបស់ព្ួក្សតវតក្អក្ាទដើ ម សូមបីក្ុងជ្រគា
ន
្េះ ក្ព មិនគ្ួរប ភិក្ុមិ
ា នគ្ួ រ
ជ្រក្ខល (ទសនាសនៈ) ក្នុងជ្របទទសណាក្តី ក្នុងក្ខលណាក្តី ជ្របទទស ឬ
ក្ខលទនាេះទុំងអ្ស់ គ្បបីជ្រាបថា ដល់ក្ខរសទគង្គគេះថា ទី វាលតតមយ៉ា ង
ក្នុងសិក្ខាបទទនេះ ទកយជ្របក្ខរដូ ទច្នេះឯងប

ពាក្យថា ជ្រក្ខលទកយ នឯង
ទសច្ក្តីថា ភិក្ុជ្រក្ខលទដើ
ា
មបី ួនឯងក្ត
្
ី
ួ្

ជ្រក្ខលទដើមបីភិក្ុដនទក្ត
ា
ី ក្នុងទី ក្តន្ងតបបទនាេះប ទជ្រពាេះថា សូមបីភិក្ុជ្រក្ខល
ា
ទដើមបីភិក្ុដនទក្ព
ា
ទកយ ក្ពាភារៈរបស់ភិក្ុអ្ន
ា ក្ជ្រក្ខលដតដល រ

ូតទព្ល

ភិ ក្ុតដលទលាក្ជ្រក្ខលច្ុំ
ា
ទពាេះទនាេះ មិ នអ្ងគុយទលើក្ជ្រមាលទនេះ ឬមិ នទពាល
ថា ទលាក្ច្ូ រទៅច្ុ េះប ពាក្យថា ទជ្របើទគ្ឲ្យជ្រក្ខល គ្ឺ ទជ្របើ អ្នុបសមបននឲ្យ

ជ្រក្ខលប ព្ិ តតមន ក្ខរជ្រក្ខលនុ េះឯង ាបលិទពា្របស់ភិក្ុទនាេះប
ា
ក្ជ្រមាល

តដលឧបសមបននភិក្ុជ្រក្ខល
ា
ាភារៈរបស់អ្នក្ជ្រក្ខលព្ិតប ក្ពឯក្ជ្រមាលទនាេះ
ាភារៈរបស់ភិក្ុអ្ន
ា ក្ជ្រក្ខលដតដល ដរាបដល់ភិក្ុអ្ន
ា ក្បង្គគប់តលងអ្ងគុយទលើ

ក្ជ្រមាលទនាេះ ឬមិនទពាលថា ទលាក្ច្ូ រទៅច្ុ េះប ទជ្រពាេះថា ឧបសមបននភិក្ុា

អ្ងគុយទលើក្ជ្រមាលណា តដល ួនទជ្របើ
្
ទគ្ឲ្យជ្រក្ខល ឬក្ជ្រមាលតដលជ្រក្ខល

ទកយ ួ្នឯងាជ្របជ្រក្តី ក្ជ្រមាលទុំងអ្ស់ទនាេះ ាភារៈរបស់ភិក្ុអ្ន
ា ក្អ្ងគុយ
ឹង
ន ឯងប ទ

តុទនាេះ ទទើ បដល់នូវក្ខររាប់ ថា ទជ្របើទគ្ឲ្យជ្រក្ខលដូច្គានប

ពាក្យថា ក្ខលនឹងទដើរទច្ញទៅ មិនទរ ើមក្ទុក្កក្់

មិនទជ្របើទគ្ឲ្យ

ទរ ើមក្ទុក្ នូវទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈទនាេះ គ្ឺមិនបានទរ ើមក្ទុ ក្ក្នុងទីដពសមគ្ួ រ ឬ
មិ នទជ្របើឲ្យអ្នក្ដនទទ្វើយ៉ាងទនាេះប ពាក្យថា ឬឥតបានជ្របាប់អ្ក្
ន ដនទស្សាប់
តតទដើរទច្ញទៅ ទសច្ក្តីថា ភិក្ុក្ត
ា ី សាមទណរក្តី បតរាមិ ក្ជនក្តី ឧបាសក្

ក្តីណា ាអ្នក្មានសីល ទច្េះខាមសបាប តដលសមាគល់(ទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈ)
ទុ ក្ដូ ច្ាបលិទពា្ (ក្ខរភ័ យខា្ច្វ ិនាសបរ ិក្ខារ) របស់ ួន
្ ភិក្ុមិ
ា នបាន
ជ្របាប់ភិក្ុាទដើ
ា
មតបបទនាេះ មិ នជ្របគ្ល់ទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈទនាេះ ឲ្យដល់ភិក្ុា
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ាទដើ មទនាេះទទ

ស្សាប់ តតទដើ រទច្ញទៅ

311

ទុំងមិនមានទសច្ក្តីបតល័យប

គ្បបី្នក្ន្ងទី ធា្ក្់ច្ុេះននដុុំដីរបស់បុរសមានក្មា្ុំងយ៉ា ងក្ណា
ត ល ភិ ក្ុា
ទនាេះ ក្ខល្នជុំ ោនទជើ ងទី ១ ឲ្យក្ន្ងទលណុឌ បាតទៅ ជ្រតូវទុ ក្ដ
ក ប
ាបាច្ិ តិ តយ ទកយ្នជុំ ោនទជើងទី ២ ឲ្យក្ន្ងទៅប ក្ពឯភិក្ុា

រក្នុង

សាលាឆ្មន់ ទពាលបង្គគប់ថា ទលាក្ជ្រក្ខល (ទសនាសនៈ) ក្នុងទី សជ្រមាក្
ទព្លនងង ទ្មេះឯទណាេះ ទ

ើយទៅច្ុ េះ រួច្ទច្ញអ្ុំព្ីសាលាឆ្មន់ ទនាេះ ទៅ

ក្ខន់ ទីដនទវ ិញ ជ្រព្េះវ ិន័ យ្រគ្បបីព្ិន័យទកយក្ខរទលើក្ទជើ ងទដើ រទៅប

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់ បញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធច្ុំទពាេះព្ួ ក្ភិ ក្ុទជ្រច្ើ
ា
ន

រូប ទជ្រពាេះទរឿងមិនទុ ក្កក្់ទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈ ទុំងមិនបានជ្របាប់អ្នក្ដនទ
ស្សាប់ តតទដើ រទច្ញទៅប ាសាធារណបបញ្ញ តិ ត សាណតតិក្ៈ តិក្បាច្ិ តិ យ
ត
ទជ្រពាេះទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈរបស់សងឃប តិ ក្ទុក្កដ ទជ្រពាេះទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈ
របស់បុគ្គលប ភិក្ុកក្់
ា
ទុក្ទជ្រគ្ឿងជ្រទនាប់ក្ី ត ទជ្រគ្ឿងក្ជ្រមាលក្តី ក្ជ្រមាល
តែនដីក្ី ត ក្ទនេលទន់ក្ី ត ក្ទនេលតែងក្តី ក្ុំ ណាត់ តសបក្ក្តី សុំព្ត់ជូតទជើ ងក្តី
តែនក្ខតរតុំងក្តី ឬក្ពទជ្រគ្ឿងទ

ើ ទជ្រគ្ឿងដី ដនទណាមួយ ទកយទោច្ទៅ

សូមបីតតែ្ិតនិ ងទជើងបាជ្រតក្តី ក្នុងទីក្ណា
ត លវាល មានលក្ាណៈដូច្ទពាល
ទ

ើយ ទដើ រទច្ញទៅ ជ្រតូវបតបតតិទុក្កដ ដូ ច្គានប ច្ុំតណក្ភិក្ុអ្ន
ា ក្ទៅក្នុងនជ្រព្

ក្ខលមិ នមានទភ្ៀងធា្ក្់ច្ុេះ នឹ ងព្យួរទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈទុំងអ្ស់ ទលើទដើម
ទ

ើ ្េះ ឬទ្វើទកយជ្របក្ខរតដលព្ួក្សតវក្ទណតៀរាទដើ ម មិនទក្ខរក្ខត់ ្េះ

ទ

ើយទៅ គ្ួ រប ឯភិ ក្ុអ្ន
ា ក្សមាទនអ្ទពាោក្ខសិក្ងគ្ុតងគ គ្បបីទ្វើក្ុដិច្ីវរ

ព្័ ទជ
ធ ុុំ វ ិញទុ ក្ប បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុជ្រក្ខលទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈារបស់
ា

្ ដល់ភិក្ុជ្រក្ខលទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈរបស់
ា
បុគ្គលាវ ិសាសៈគាន ដល់ភិក្ុា
ួន

ទ្វើក្ខរទរ ើយក្មក្ទុក្កក្់ាទដើ ម ទ

ើយទទើបទច្ញទៅ ដល់ភិក្ុតដលក្ទដ
ា
ែ

ទសនាសនៈ (ោល) ដល់ភិក្ុតដលទៅទកយគ្ិ
ា
តថា អ្ញនឹងជ្រត
ទរ ើទុក្កក្់ វ ិញ ដល់ភិក្ុតដលភិ
ា
ក្ុា
អ្មនុ សសវាមក្អ្ងគុយ

ប់មក្

ស់ាង បង្គគប់ ឲ្យទជ្រក្ខក្ទច្ញ ឬមាន

ជនាឥសសរៈណាមួ យក្ខន់យក្

ព្ួ ក្សតវសី

ៈ
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រទៅទី ទនាេះ ទសនាសនៈយ៉ា ងទនេះ ទ្មេះថា មានទគ្មក្

ទបៀតទបៀន ក្ខលទសនាសនៈមានទគ្ទបៀតទបៀនយ៉ា ងទនាេះ ក្ព ទៅ ឬដល់

ភិ ក្ុតដលទៅ
ា
ទជ្រពាេះមានទសច្ក្តីអ្នតរាយ មានអ្នតរាយដល់ជីវ ិត ឬអ្នតរាយ
ដល់ជ្រព្

ច្
ម រ ិយ្ម៌ ាទដើម និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើមប

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៦ គ្ឺ ទជ្រគ្ឿងទសនាសនៈមានតជ្រគ្ាទដើម ា
របស់សងឃ១ ជ្រក្ខលទកយ ួនឯង
្
ឬទជ្របើ ឲ្យទគ្ជ្រក្ខល ក្នុងជ្របទទសមាន
លក្ាណៈដូ ច្ទពាលទ

ើយ១ មិ នមានទគ្ទបៀតទបៀន១ មិ នមានអ្នតរាយ១

ទច្ញទៅទកយគាមនបតល័យ១ ្នក្ន្ងទលណុឌ បាតទៅ១ប បក្ិណណក្ៈ
ទុំងឡាយ មានសមុ កានាទដើ ម ដូច្គាននឹ ងបឋមក្ឋិ នសិក្ខាបទទនាេះឯង
ដូ ទច្នេះប តតសិក្ខាបទទនេះ ាក្ិ រ ិយក្ិ រ ិយដូ ទច្នេះឯងប

ពណ៌នាបឋមសសនាសនសិក្ខ
ា បទទី៤ ចប់
៥. ពណ៌នាទុតយ
ិ សសនាសនសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៥ គ្បបីជ្រាបដូ ច្តទៅទនេះ៖

បទថា ក្នុងវ ិោរ គ្ឺក្ុងបនេ
ន
ប់ក្ី ត ក្នុងទសនាសនៈតដលទពាលទ

ើយ

តដលបិទបាុំងទកយទជ្រច្ើនដនទក្តីប បទថា ទីទដក្ ជ្រព្េះឧបាលិទតថរៈ សតមែង
ទុ ក្ក្នុងជ្រព្េះបាលីថា ព្ូ ក្ ទជ្រគ្ឿងជ្រទនាប់ ក្ជ្រមាលតជ្រគ្ឬតុំង ក្ជ្រមាលតែនដី
ក្ទនេលទន់ ជ្រច្ម ័ ណឌ (ក្ុំណាត់ តសបក្) និ សីទនៈ (សុំព្ត់ សជ្រមាប់ ជ្រទប់

អ្ងគុយ) ទជ្រគ្ឿងក្ជ្រមាល ក្ជ្រមាលតដលទគ្ទ្វើទកយទមម ក្ជ្រមាលទ្វើទកយ
ស្ឹក្ទ

ើ ទ្មេះថា ទីទដក្ប បណា
ត ទីទដក្ទុំងទនាេះ ទី ទដក្តដលទគ្ទ្វើ

ទដើមបីរក្ាព្ណ៌នែេដីតដលទគ្ទ្វើបរ ិក្មម ទ្មេះថា ទជ្រគ្ឿងជ្រទនាប់ប ក្ជ្រមាល
តដលទគ្ជ្រក្ខលខាងទលើតជ្រគ្ និ ងតុំងាទដើ ម ទ្មេះថា ក្ជ្រមាលតជ្រគ្ឬតុំង
ក្ខលទបើ នែេដីមានទជ្រគ្ឿងជ្រទនាប់ មនុ សសទុំងឡាយ ទ្វើក្ទនេលតែងាទដើម
ជ្រក្ខលទលើជ្រទនាប់ ទនាេះ ក្ខលមិ នមាន ក្ព ជ្រក្ខលទលើនែេដីផ្តេល់ ទ្មេះថា
ក្ជ្រមាលតែនដីប ក្ទនេលទន់ តដលទ្វើទកយស្ឹក្ទតនតាទដើម ទ្មេះថា
ក្ទនេលទន់ប តសបក្ណានីមួយ ទ្មេះថា ជ្រច្ម ណឌប ព្ិតតមន ក្ខររក្ា
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ៈាទដើមប៉ាុ ទណាណេះ គ្ឺ ជ្រព្េះមានជ្រព្េះភាគ្ជ្រទង់ ោមប

ប៉ាុ តនតក្ខរទជ្របើ ជ្របាស់ារបស់ទសនាសនៈ ទ្មេះថា តសបក្ាអ្ក្បបិយៈមិន
មានទទប តដលទ្មេះថា ក្ជ្រមាល ទលាក្ទពាលទុ ក្ជ្រតឹមតតប៉ាុទណណ េះថា
សុំព្ត់ បាវារ ជ្រព្ុំប ពាក្យដពទសសជ្របាក្ដទ

ើយទនាេះឯងប បណា
ត ទី ទដក្ទុំង

១០យ៉ា ងទនេះ ភិក្ុក្ខន់
ា
យក្ទី ទដក្ សូមបីតតមួ យ ទកយលុំកប់ វសារបស់
្ ទ
ួន

ទពាលទ
្
ួនឯង

ើយជ្រក្ខល ួ្នឯងក្តី ទជ្របើ ទគ្ឲ្យជ្រក្ខលក្តី ក្នុងវ ិោរមានលក្ាណៈដូច្
ើយ ភិក្ុណាាអ្ន
ា
ក្ជ្របាថានទៅក្ខន់ ទិស មិនទរ ើយក្មក្ទុ ក្ទកយ
ឬមិ នបានទជ្របើឲ្យទគ្ទរ ើយក្មក្ទុក្

ជ្របក្ខរតដលទុ ក្
ជ្របាប់ បុគ្គលដនទ

ទកយអ្ុំ ណាច្ក្ខរទុ ក្តម

មិនឲ្យព្ួក្សតវក្ទណតៀរាទដើ មទក្ខរក្ខត់
ក្ពស្សាប់ តតទដើរទច្ញទៅ

ទុំងឥតបាន

តមន័យតដលទពាលទ

ើយ

ក្នុងសិក្ខាបទមុនប ក្ខល្នក្ន្ងរបងរបស់វ ិោរ តដលមានរបងទនាេះ
(ឬ) ឧប

រននវ ិោរ តដលមិ នមានរបង រតមងជ្រតូវបតបតតិទុក្ដ
ក ក្នុងជុំ ោន

ទី ១ ាបាច្ិតិ យ
ត ក្នុងជុំ ោនទី ២ ទកយជ្របក្ខរដូ ទច្នេះប ប៉ាុ តនត ក្នុងវ ិោរណា

មិ នមានទសច្ក្តីរទងកៀស ទជ្រពាេះក្ទណតៀរទទ សូមបីភិក្ុមិ
ា នបានជ្របាប់បុគ្គល
ដនទ ស្សាប់ តតទដើរទច្ញអ្ុំព្ីវ ិោរទនាេះទៅ គ្ួរប តតថា ក្ិ រ ិយជ្របាប់ លា គ្ឺ
ាវតត (របស់ភិក្ុអ្ន
ា ក្ទ្វើដុំទណើរទៅ)ប

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់ បញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធច្ុំទពាេះព្ួ ក្សតតរស-

វគ្គិយភិ ក្ុា ទជ្រពាេះទរឿងជ្រក្ខលទី ទដក្ក្នុងវ ិោរារបស់សងឃ ទ

ើយមិនទរ ើយក្

មក្ទុ ក្កក្់ តងមទុំងមិ នជ្របាប់ អ្ក្
ន ដនទែង ស្សាប់ តតទដើ រទច្ញទៅប ា
សាធារណបបញ្ញ តិ ត សាណតតិក្ៈប តិក្បាច្ិ តិ យ
ត ក្នុងទីទដក្ារបស់សងឃប

តិ ក្ទុ ក្ដ
ក
ក្នុងទី ទដក្ារបស់បុគ្គលប ឯភិ ក្ុជ្រក្ខល
ា
្
ី ទជ្របើទគ្ឲ្យ
ួនឯងក្ត
ជ្រក្ខលក្តី នូ វតជ្រគ្ឬតុំង ក្នុងសាលាឆ្មន់ ជិ តឧប
លក្ាណៈដូ ច្ទពាលទ

រៈខាងទជ្រអវ ិោរ មាន

ើយក្តី ជ្រតង់មណឌបតដលទគ្មិ នបានបិទបាុំងក្តី សូមបី

ជ្រតង់មណឌបតដលទគ្បិទបាុំងក្តី ជ្រតង់ទីជិតននគ្ល់ទ

ើ ាទី ជ្របជុុំរបស់ព្ួក្

មនុ សសទជ្រច្ើ ននាក្់ ក្ី ត ឬជ្រក្ខល ួនឯងក្ត
្
ី ទជ្របើ ទគ្ឲ្យជ្រក្ខលក្តី នូ វតជ្រគ្ឬតុំង
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រៈននវ ិោរមានជ្របក្ខរដូ ច្ទពាលទ

ក្ខរទរ ើយក្មក្ទុក្កក្់ ួនឯងាទដើ
្
ម ទ

ើយក្តី មិ នទ្វើនូវ

ើយក្ព ទគ្ច្ទច្ញទៅ ជ្រតូវបតបតតិ

ទុ ក្ដ
ក ដូច្គានប បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុតដលជ្រក្ខលក្ន
ា
្
ុងវ ិោរារបស់ ួន

ដល់ភិក្ុតដលជ្រក្ខលក្ន
ា
ា
ុងវ ិោរារបស់បុគ្គលាវ ិសាសៈគាន ដល់ភិក្ុតដល
ទ្វើក្ខរទរ ើយក្មក្ទុក្កក្់ទកយ ួ្នឯងាទដើម

(ឬ)

ទបាេះទ

ក្ជ្រមាលតដលមានទគ្ទបៀតទបៀនតមន័ យមុ នទនាេះឯងទ
ណា តដលមានបតល័យយ៉ា ងទនេះថា អ្ញនឹ ងជ្រត
ទជ្រគ្ឿងក្ជ្រមាលក្នុងនងងទនេះវ ិញ ទ

ណាមួ យទៅជ្របាប់ (អ្នក្ដនទ) លុេះជ្រតូវទ
ុំងសេឺង ជ្រព្េះរាា ឬទ

ើយទៅ ដល់ភិក្ុា

ប់ មក្ទរៀបច្ុំទុក្កក្់

ើយទៅក្ខន់ ទជ្រតើ យសេឹង(មាាង) ឬទៅច្ទនា្េះ

ស្សុក្ ភិ ក្ុទនាេះទក្ើ
ា
តច្ិតតច្ង់ទៅក្នុងទី ណា
ជ្រ

លទជ្រគ្ឿង

រក្នុងទីទនាេះឯង បញ្ូជ នដុំ ណឹង

តុណាមួ យ មានបណា
ត ទឹ ក្ទព្ញ

រាទដើមទបៀតទបៀន មិនបតច្ទដើមបីជ្រត

ប់មក្

បាន ដល់ភិក្ុទនាេះតដលមានទសច្ក្ត
ា
ីអ្នតរាយ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើមប
សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ ៧ គ្ឺ ទីទដក្មានលក្ាណៈដូ ច្ទពាលទ

ើ យ១

ទី ទដក្ទនាេះ ារបស់សងឃ១ ជ្រក្ខលទកយ ួនឯង
្
ឬទជ្របើ ទគ្ឲ្យជ្រក្ខលក្នុង
វ ិោរមានលក្ាណៈដូ ច្ទពាលទ

ើយ១

មិនមានទ

តុ ណាមួ យមក្ទបៀត

ទបៀន១ មិនមានអ្នតរាយ១ ាអ្នក្មិនមានបតល័យ ទច្ៀសទច្ញទៅក្ខន់
ទិ ស១ ្នក្ន្ងឧប

រៈសីមា១ប

បក្ិ ណណក្ៈទុំងឡាយ មានសមុ កានាទដើម ដូច្គាននឹងពាក្យ តដល
ុំុទ្ ពាលទ

ើយ ក្នុងសិក្ខាបទាលុំកប់មក្ទនាេះឯង ដូទច្នេះទោងប
ពណ៌នាទុ តយ
ិ សសនាសនសក្ខ
ិ ា បទទី៥ ចប់
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ឧប្បចារៈប្រគ្ឬតាំងក្នុងវិហារធំ សំមៅយក្ប្រគ្ ឬតាំងប្ដលរកាលរុក្រតង់ក្ណ្ឌ
ត ល (ដីកា)
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៦. ពណ៌នាអនុបបខជ្ឈជសក្ខ
ិ ា បទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៦ គ្បបីជ្រាបដូ ច្តទៅទនេះ៖

បទថា ក្ខលដឹង គ្ឺ ភិក្ុក្ខលដឹ
ា
ងថា ភិ ក្ុទនេះាអ្ន
ា
ក្ គ្ឺ អ្ញមិ នគ្ួ រឲ្យ

ទជ្រក្ខក្ទច្ញទទប ទ

តុទនាេះ ក្នុងបទភាជនី យននបទទនាេះ ជ្រព្េះឧបាលិទតថរ

ទទើបទពាលថា (តដលទៅថា ដឹ ង) គ្ឺភិក្ុដឹ
ា ងថា ភិក្ុទនេះ
ា
ទនេះ

ឺ ដឹងថា វ ិោរទនេះសងឃបានឲ្យទ

ើយ ប ព្ិតតមន ភិក្ុា

ស់ គ្ឺ

ប
ឺ ក្ព ឯសងឃតតងក្ុំ ណត់ទ

ើញព្ួ ក្

ទលាក្មិ នគ្ួ រឲ្យទជ្រក្ខក្ទច្ញ ទជ្រពាេះ ួនទលាក្
្
មិ នគ្ួ រឲ្យទជ្រក្ខក្ទច្ញ ទជ្រពាេះទលាក្

ស់ ដឹងថា ភិក្ុា

ស់ប ភិក្ុា

ឺតដលទលាក្

ភិ ក្ុអ្ន
ា ក្រក្ាឃ្្ុំង ឬព្ួក្ភិ ក្ុា្មម
ា
ក្ងិ ក្ វ ិន័ យ្រ និ ងបត

គ្ណៈ ាអ្នក្មានឧបក្ខរៈទជ្រច្ើន និងាអ្នក្មានគ្ុណដព នង្ថា្ ទ
ទ

រយបទជ្រងៀន
ើយក្ុំណត់

ើញវ ិោរទដើមបីាទីទៅានិ ច្ច (របស់ទលាក្ ក្ព)សមមតិ (ទ្វើអ្បទលាក្ន

ក្មម) ជ្របទគ្នទលាក្ ទជ្រពាេះទ

តុ ទនាេះ សងឃឲ្យវ ិោរដល់ភិក្ុអ្ងគ
ា
ណា សូមបី

ភិ ក្ុអ្ងគ
ា
ទនាេះ ក្ពមិនគ្ួរឲ្យទជ្រក្ខក្ទច្ញប
បទថា

ច្ូលទៅទៅមុនទ

យ
ើ

គ្ឺច្ូលទៅទៅបានមុនតមនព្ិតប

ពាក្យថា ច្ូលទៅទជ្រច្ៀតទបៀត ទសច្ក្តីថា ច្ូ លទៅក្ខន់ ឧប
តុំងក្តី ច្ូ លទៅក្ខន់ឧប
លុំកប់ ប បណា
ត ឧប
ទនាេះនុ េះ ច្ុំ ទពាេះឧប
១ច្ុំ បតម

រៈននភិ ក្ុទនាេះ
ា
ក្ខលច្ូ លទៅ ឬទច្ញមក្ក្តី តម

រៈតជ្រគ្ឬតុំង និ ងឧប

រៈែ្ូវច្ូលឬទច្ញ របស់ភិក្ុា

រៈននតជ្រគ្ឬតុំង ទៅក្នុងវ ិោរ្ុំ មានជ្របមាណ១

ទកយជុុំ វ ិញមុនប

ឬតុំង មានជ្របមាណ១
ឯឧប

រៈននតជ្រគ្ឬ

(ច្ុំ តណក្)

ក្នុងវ ិោរតូ ច្

ឧប

តថ

រៈននតជ្រគ្

តថ ១ច្ុំ បតម អ្ុំព្ីសាថនទីតដលលមម (កក្់ )ច្ុ េះប ក្ព

រៈ រតមងមានដរាបដល់ក្ខលតដលភិក្ុទនាេះ
ា
ច្ូ លទៅក្ខន់តជ្រគ្ឬ

តុំង អ្ុំ ព្ីងមសជ្រមាប់ លាងទជើ ង (តដលកក្់ ទុក្ទទៀបទវរ), ទច្ញទៅក្ខន់ ទី
បទនាេបង់បសាវៈ អ្ុំព្ីតជ្រគ្ឬតុំងប
ពាក្យថា សទជ្រមច្នូវទីទដក្ ទសច្ក្តីថា បណា
ត ទី ទដក្ទុំង១០យ៉ា ង
ភិ ក្ុជ្រក្ខល
ា
្
ី ទជ្របើ ទគ្ឲ្យជ្រក្ខលក្តី នូវទី ទដក្សូមបីតតមួ យ ក្នុងឧប
ួនឯងក្ត

រៈ
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ទនាេះ ទជ្រពាេះជ្របាថានទដើ មបីទបៀតទបៀនទ្វើឲ្យភិក្ុទនាេះច្ទងអ
ា
ៀត ជ្រតូវបតបតតិទុក្កដប
ភិ ក្ុអ្ងគ
ា ុយសងកត់ក្ី ត ទដក្សងកត់ក្ី ត ទលើទីទដក្ទនាេះ ជ្រតូវបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត ប

ភិ ក្ុក្ខលទ្វ
ា
ើ ក្ខរអ្ងគុយនិងទដក្ សូមបីទុំង២ រតមងជ្រតូវបតបតតិបាច្ិតិ យ
ត ២ប
ទ្វើក្ខរអ្ងគុយនិងទដក្ញយៗ ជ្រតូវបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត ទកយរាប់ជ្របទយគ្ប
សិក្ខាបទទនេះ

ជ្រទង់បញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារព្ធព្ួក្ឆ្ព្វគ្ិ យ
គ ភិ ក្ុា

ទជ្រពាេះទរឿងច្ូ លទៅទជ្រច្ៀតទបៀត សទជ្រមច្នូវទីទដក្ប ាសាធារណបបញ្ញ តិ ត
អ្នាណតតិក្ៈប តិក្បាច្ិតិ យ
ត
ទជ្រពាេះវ ិោរារបស់សងឃប ាតិក្ទុក្ដ
ក

ទជ្រពាេះវ ិោរារបស់បុគ្គលប ភិក្ុជ្រក្ខល
ា
ួ្នឯង ឬទជ្របើទគ្ឲ្យជ្រក្ខលក្តី អ្ងគុយ
ឬទដក្ក្តី ក្នុងទី ខាងទជ្រអឧប

រៈ តដលទពាលទ

មានសាលាឆ្មន់ ាទដើម ឬក្នុងឧប

ើយ ឬក្នុងទី ទុំងឡាយ

រៈននវ ិោរ ាបតបតតិទុក្ដ
ក ដូ ច្គានប

បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុតដលជ្រក្ខលក្ន
ា
្ ឬរបស់ភិក្ុា
ុងវ ិោររបស់ ួន

ាវ ិសាសៈនឹងគាន
ទ

ដល់ភិក្ុតដលមានជុំ
ា
ងឺ

ឬជ្រតូវជ្រតាក្់ទអតទបៀតទបៀន

ើយច្ូ លទៅ ដល់ភិក្ុតដលមានទសច្ក្ត
ា
ីអ្នតរាយ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើម

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៤ គ្ឺវ ិោរារបស់ននសងឃ១ ដឹងថា ភិក្ុទនាេះ
ា

គ្ឺ ួនមិ
្
នគ្ួ រឲ្យទជ្រក្ខក្ទច្ញ១ ាអ្នក្មានជ្របាថាន ទដើ មបីទ្វើក្ខរទបៀតទបៀន១
អ្ងគុយ ឬទដក្ក្នុងឧប

រៈ១ប

បក្ិ ណណក្ៈទុំងឡាយ

បារាជិក្សិក្ខាបទទនាេះឯងប

មានសមុ កានាទដើម
តតសិក្ខាបទទនេះ

ដូ ច្គាននឹ ងបឋម

ាទុ ក្ទា វទនា

ដូ ទច្នេះទោងប
ពណ៌នាអនុ បបខជ្ឈជសិក្ខ
ា បទទី៦ ចប់

តតមយ៉ា ង

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

317

៧.
។

។
,
,
។

អនត ព្រ
។
។

,

ស្មឹ

ឥ
,

។
,

។

។

ឆវេ
។

ប្ប
។

ក្ឹ

ស្មឹ
។

។
,
,

។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ ភូត្គាមវគ្គ ទី២

317

៧. ពណ៌នានិកឌ្
ក ឍនសិក្ខាបទ
វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី ៧ គ្បបីជ្រាបដូច្តទៅទនេះ៖
បទថា មានច្ិតទត ជ្រក្ខ្ គ្ឺ ឹងទ

ើយប បទថា

ឹង គ្ឺមានច្ិតតមិនរ ីក្

រាយប វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងពាក្យថា ទង់ទញឯងក្តី ទជ្របើទគ្ឲ្យទង់ទញក្តី ជ្រតូវបតបតតិ
បាច្ិតិយ
ត ទនេះ គ្បបីជ្រាបដូ ទច្នេះ៖

ទសនាសនៈណា ាជ្របាសាទទជ្រច្ើនាន់ (ក្តី) ាសាលា៤ជ្រជុង មាន
ទខា្ងទវរទជ្រច្ើន(ក្តី) ក្នុងទសនាសនៈតបបទនាេះ ភិក្ុក្ខល
ា
បាន

ប់ (ទញ) មិ ន

ប់ទៅជ្រតង់ច្ទនា្េះទទ (អ្ូ ស) ឲ្យក្ន្ងទៅ ទកយជ្របទយគ្មួ យ

ប៉ាុ ទណាណេះ រតមងជ្រតូវបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត មួ យប

ប់ជ្រតង់ច្ទនា្េះ ទ

ើយ (អ្ូ ស)

ឲ្យក្ន្ងទៅ ទកយជ្របទយគ្ទែសងៗ រតមងជ្រតូវបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត ទកយរាប់
ទវរប
ទកយវា

សូមបីភិក្ុអ្ន
ា ក្មិនបានប៉ា េះពាល់ទកយនដ

ទ

ើយទពាលទង់ ទញ

ថា ច្ូ រទច្ញទៅ ដូ ទច្នេះ ក្ពន័យទនេះឯងប ច្ុំតណក្ភិ ក្ុអ្ន
ា ក្ទជ្របើ ទគ្

ឲ្យទង់ ទញ រតមងជ្រតូវបតបតតិទុក្កដ ក្នុងក្ខលជ្រតឹមតតបង្គគប់ ទគ្ថា ទលាក្ច្ូ រ
ទង់ ទញប ភិ ក្ុបង្គ
ា
គ ប់តតមតង តតភិក្ុអ្ន
ា ក្ទទួ លបញ្ញ
ជ ទនាេះ ទញឲ្យក្ន្ង

ទវរ សូមបីទជ្រច្ើន ក្ព ាបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត មួ យគ្ត់ ដល់ភិក្ុអ្ន
ា ក្បង្គគប់ ទជ្រអ
ទនេះប ក្ព ទបើភិក្ុក្ុំ
ា ណត់ ទ

ើយ បង្គគប់ យ៉ាងទនេះថា ទលាក្ច្ូ រទញ (ឲ្យ

ួស)ទវរប៉ាុទណណ េះ ឬថា ទលាក្ច្ូ រទញឲ្យដល់ទវរ្ុំ ដូទច្នេះ រតមងជ្រតូវ

បតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត ទកយរាប់ទវរប
សិក្ខាបទទនេះ

ជ្រទង់បញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ទជ្រពាេះទរឿងទង់ ទញភិ ក្ុែងគា
ា
ន

ជ្របារព្ធព្ួក្ឆ្ព្វគ្ិ យ
គ ភិ ក្ុា

ក្វ ិោរារបស់សងឃ សាធារណបបញ្ញតិ ត

សាណតតិក្ៈប តិក្បាច្ិ តិយ
ត
ទជ្រពាេះវ ិោរារបស់សងឃប តិ ក្ទុក្កដ ទជ្រពាេះ

វ ិោរារបស់បុគ្គលប ភិក្ុទង់
ា
ទញបរ ិក្ខាររបស់ភិក្ុទនាេះក្ត
ា
ី ទង់ ទញភិ ក្ុា
ទនាេះ ឬបរ ិក្ខាររបស់ភិក្ុទនាេះ
ា
ក្ឧប

ក្ទី ទងឡាយ មានសាលាឆ្មន់ ាទដើ ម ឬ

រៈននវ ិោរក្តី មយ៉ា ងទទៀត ទង់ ទញ ួ្នឯងក្តី ទជ្របើ ទគ្ឲ្យទង់ ទញ

ក្តី នូ វអ្នុ បសមបនន ឬបរ ិក្ខារននអ្នុបសមបនន

ក្វ ិោរ ឬឧប

រៈននវ ិោរ
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ក្តី ាបតបតតិទុក្កដ ដូច្គានប ក្ព ទបើ បរ ិក្ខារទុំងឡាយ មិ នាប់ គាន អ្នក្
សិក្ាគ្បបីជ្រាបបតបតតិទុក្ដ
ក ទនាេះ ទកយរាប់បរ ិក្ខារប

ក្វ ិោរារបស់ ួនក្ត
្ ី ា

បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុតដលទង់
ា
ទញ

ិសាសៈនឹងគានក្តី ដល់ភិក្ុអ្ន
របស់ភិក្ុាវ
ា
ា ក្ទង់ ទញ ួនឯងក្ត
្
ី ទជ្របើទគ្ឲ្យ
ទង់ ទញក្តី

នូវភិក្ុអ្ន
ា ក្ទ្វើនូវទសច្ក្តីបងកទ

តុ

សូមបី

ក្បតរាមារបស់

ននសងឃទុំងមូ លក្តី ទង់ទញ ួ្នឯងក្តី ទជ្របើ ទគ្ឲ្យទង់ ទញក្តី នូ វបរ ិក្ខារ
របស់ភិក្ុអ្ន
ា ក្ទ្វើនូវទសច្ក្តីបងកទ

តុ ទនាេះក្តី

ដល់ភិក្ុអ្ន
ា ក្ទង់ ទញនូ វភិ ក្ុា

អ្លជជីក្ី ត នូ វភិ ក្ុឆ្ក
ា ួតក្តី នូ វអ្ទនតវាសិក្ ឬសទធិវ ិោរ ិក្តដលមិ នជ្របជ្រព្ឹតវត តត
ទកយជ្របនព្ក្តី នូ វបរ ិក្ខាររបស់ព្ួក្ភិ ក្ុទុំ
ា ងទនាេះក្តី
និ ងដល់ភិក្ុអ្ន
ា ក្ឆ្កួតទកយ ួ្នឯងាទដើមប

ក្ទី ាទីទៅរបស់ ួ្ន

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺវ ិោរារបស់សងឃ១ ឧបសមបននែុត

ក្ភាព្ាអ្នក្ទ្វើនូវទសច្ក្តីបងកទ

តុ ាទដើ ម១ ទង់ទញ ួ្នឯងក្តី ទជ្របើទគ្

ឲ្យទង់ ទញក្តី ទកយទសច្ក្តីទជ្រក្ខ្ ឹង១

បក្ិ ណណក្ៈទុំងឡាយ មានសមុ កានាទដើ ម ដូច្គាននឹ ងអ្ទិ នានទន
សិក្ខាបទប តតសិក្ខាបទទនេះ ាទុ ក្ទា វទនា ដូទច្នេះឯងប
ពណ៌នានិកកឌ្ឍនសក្ខ
ិ ា បទទ៧
ី ចប់

ិ ក្ខ
៨. ពណ៌នាសវហាសកុដស
ិ ា បទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៨ គ្បបីជ្រាបដូច្តទៅទនេះ៖

បទថា ទលើថានក្់ គ្ឺ ទលើថានក្់២ាន់ ក្ី ត ៣ាន់ក្ី ត ទកយរាប់ដុំបូលខាង
ទលើប ក្ព ក្ុងបទភាជនី
ន
យ ជ្រព្េះឧបាលិទតថរទពាលថា ទ្នើរ (តដលទគ្ទ្វើ ពស់)

មិ នទងគិច្ក្ាលមជឈិមបុ រស ដូ ទច្នេះ ទដើមបីសតមែងនូ វថានក្់តដលជ្របាថានយក្
ក្នុងសិក្ខាបទទនេះប តជ្រគ្តដលមានទជើងជ្រគាន់ តត
ថា តជ្រគ្ តដលមានទជើ ងជ្រគាន់ តតស៊ក្ទុ ក្ប
ពាក្យថា អ្ងគុយច្ុេះទកយរ

សងកត់ច្ុេះទ

ក្់ស៊ក្បញ្ូច លទម ទ្មេះ

ស
័ សងកត់ បានដល់ ជ្រគ្បសងកត់ គ្ឺ ថា

ើយអ្ងគុយ មយ៉ា ងទទៀត ពាក្យនុ េះ ាទុតិយវ ិភតតិ ច្ុ េះក្នុងអ្តថនន
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សតតមីវ ិភតតិប ទសច្ក្តីថា គ្បបីអ្ងគុយ ឬទដក្ទលើតជ្រគ្ក្តី ទលើតុំងក្តីប ក្ព សព្េ
ថា អ្ភិ ទនេះ ជ្រតឹមតតាឧបសគ្គប៉ាុទណាណេះ ច្ុ េះក្នុងអ្តថលមអបទប ទ

តុ ទនាេះ

ភិ ក្ុណាអ្ងគ
ា
ុយ ឬទដក្ទលើតជ្រគ្ក្តី ទលើតុំងក្តី តដលមានទជើងជ្រគាន់ តតទគ្ស៊ក្

ទុ ក្ (ទកយបទណា
ត េះបតសនន) តដលទគ្តមកល់ទុក្ទលើ្ឹ ម
ន ទុំងឡាយ ទកយ
ក្ុំ ណត់ជ្រតឹមតត្នឹម ខាងទជ្រក្ខមទគ្បងអស់ មិនទងគិច្ក្ាលមជឈិមបុរស មាន
ជ្របមាណទកយក្ខរក្ុំ ណត់ យ៉ាងទបបុំ ែុតននថានក្់ មានលក្ាណៈដូ ច្ទពាល
ទ

ើយប ភិ ក្ុទនាេះ
ា
រតមងជ្រតូវបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត
ទកយរាប់ជ្របទយគ្តមន័ យ

តដលទពាលទ

ើយ ក្នុងអ្នុបប ជជសិក្ខាបទប

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់ បញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធភិក្ុមួ
ា យរូប ទជ្រពាេះ

ទរឿងអ្ងគុយច្ុ េះទកយរ

័ស សងកត់នូវតជ្រគ្តដលមានទជើ ងជ្រគាន់តតស៊ក្ទុក្

(ទកយបទណា
ត េះបតសនន) ទលើថានក្់ ប ាសាធារណបបញ្ញ តិ ត អ្នាណតតិក្ៈ
តិ ក្បាច្ិ តិ យ
ត ទជ្រពាេះវ ិោររបស់សងឃ, តិ ក្ទុក្កដ ទជ្រពាេះវ ិោររបស់បុគ្គលប
បតបតតិមិនមាន

ដល់ភិក្ុតដលអ្ងគ
ា
ុយ

ឬទដក្ទលើតជ្រគ្ក្តី

តដលទគ្

ិសាសគានក្តី ទលើទីតដល
តមកល់ទុក្ទលើវ ិោរារបស់ ួ្នក្តី របស់ភិក្ុាវ
ា
មិ នតមនាថានក្់ក្ី ត ទលើទីទបតដលទដើរទងគិច្ក្ាលក្តី ដល់ភិក្ុតដលអ្ងគ
ា
ុយ

ទលើតជ្រគ្ក្តី តុំងក្តី តដលមានទជើ ងជ្រគាន់ តតស៊ក្ទុក្ (ទកយបទណា
ត េះបតសនន)
តដលទគ្មិនបានទជ្របើ ជ្របាស់

ទជ្រពាេះទគ្ទុក្កក្់ ទព្វសមាោរាទដើម

ខាង

ទជ្រក្ខមក្តី មាននែេខាងទលើតដលទគ្ជ្រក្ខលជិ តទកយរនាបក្តី មានទី តដលទគ្
ទ្វើបរ ិក្មមទកយបាយអ្ាទដើ មក្តី

ដល់ភិក្ុតដល
ា

រទលើតជ្រគ្ក្តី

តុំងក្តី

តដលមានទជើងតដលទគ្ជ្រគាន់ តតស៊ក្ទុ ក្ (ទកយបទណា
ត េះបតសនន) ឋិតទៅ
ទលើថានក្់ ទនាេះ ទ

ើយក្ខន់យក្ ឬព្យួរបរ ិក្ខារណាមួយក្តី អ្ងគុយទលើតជ្រគ្ក្តី

តុំងក្តី តដលទគ្កក្់ គ្ន្ឹេះទ

ើយក្តី ទលើតជ្រគ្ក្តី តុំងក្តី តដលទគ្បញ្ូច លតដក្

ក្នា្ស់ខាងទលើច្ុងទជើង (តជ្រគ្ក្តី តុំងក្តី) ក្នុងវ ិោរតដលទគ្ជ្រក្ខលទ
និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើមប

ើយក្តី
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សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៤ គ្ឺ វ ិោរារបស់ននសងឃ១ ថានក្់ ពស់មិន
ទងគិច្ក្ាលមជឈិមបុ រសបានជ្របមាណ១

ទគ្ទជ្របើ ជ្របាស់ទីខាងទជ្រក្ខមតដរ១

អ្ងគុយ ឬទដក្ទលើតជ្រគ្ក្តី តុំងក្តី តដលមានទជើ ងជ្រគាន់តតស៊ក្ទុ ក្ (បទណា
ត េះ
បតសនន) មិ នបានកក្់គ្ន្ឹេះ១ប

បក្ិ ណណក្ៈទុំងឡាយ មានសមុ កានាទដើម ដូច្គាននឹងឯ

ក្ទលាម

សិក្ខាបទ ដូ ទច្នេះឯងប
ពណ៌នាសេហាសកុ ដិសិក្ខ
ា បទទី៨ ចប់

៩. ពណ៌នាមហល្លកវិហារសិក្ខាបទ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៩ គ្បបីជ្រាបដូ ច្តទៅទនេះ៖

បទថា ្ុំ គ្ឺ មានទយក្ាមាចស់របស់ប បទថា វ ិោរ បានដល់

វ ិោរតដលទគ្បូក្លាបទុំងខាងក្នុងទុំងខាងទជ្រអប ពាក្យថា ក្ុំណត់ទី
មានឱក្ខសជ្រតឹមតតសន្ឹក្ទវរ ទនេះ គ្បបីជ្រាបដូ ទច្នេះ៖ ជ្របទទសជ្របមាណ
២

តថ ១ច្ុំ បតម ទកយជុុំវ ិញជ្រក្បទវរ ទកយក្ុំ ណត់យ៉ាងឧជ្រក្ិដា ទ្មេះថា

សន្ឹក្ទវរប បទថា ទដើមបីទុក្ទជ្របើជ្របាស់នូវទវរ គ្ឺទដើមបីជ្រក្បទវរ និងសនេេះ
ទវរតុំងមាុំមិនញាប់ ញ័រប ព្ិ តតមន សនេេះទវរ ារបស់ស្សាល ក្នុងក្ខល

ទបើ ក្រតមងទបៀតទបៀនជញ្ញ
ជ ង
ុំ ក្នុងក្ខលបិ ទរតមងទបៀតទបៀនជ្រក្បទវរ ជញ្ញ
ជ ុំង
រតមងក្ទជ្រមើ ក្ទកយក្ខរទបៀតទបៀនទនាេះប ទជ្រពាេះក្ខរក្ទជ្រមើក្ជញ្ញ
ជ ុំងទនាេះ ដី
សអិតរតមងក្ទជ្រមើ ក្ លុេះក្ទជ្រមើ ក្ទ
ទ

ើយរតមង្ូ ររលុងឬធា្ក្់ ច្ុេះ (ក្ព បតច្បាន)ប

តុ ទនាេះ បានាជ្រព្េះដពមានជ្រព្េះភាគ្ជ្រទង់ ជ្រតស់ថា ក្ុំ ណត់ទីមានឱក្ខស

ជ្រតឹមតតសន្ឹក្ទវរ (និងសន្ឹក្បងអួច្) ទដើ មបីទុក្ទជ្របើ ជ្របាស់នូវទវរ ដូ ទច្នេះប

អ្នក្សិក្ាគ្បបីជ្រាបទសច្ក្តីក្ុងពាក្យទនាេះ
ន
យ៉ា ងទនេះថា ជ្រព្េះដព មាន

ជ្រព្េះភាគ្ មិនបានជ្រតស់ទុក្ក្នុងមាតិ ក្ខ មិនបានជ្រតស់ទុក្ក្នុងបទភាជនៈ
ទ

ើយថា ក្ិច្ចទ្មេះទនេះ គ្ឺ ភិក្ុគ្បបី
ា
ទ្វើ ដូទច្នេះ ក្ពព្ិតតមនទ

ទកយក្ខរជ្របជ្រព្ឹតត

តមក្នុងនិ ទនននសិក្ខាបទថា

ើយ ប៉ាុ តនត

ឆ្ននភិក្ុទជ្របើ
ា ឲ្យទគ្ជ្របក្់

ញយៗ បូក្លាបញយៗ ដូ ទច្នេះ ភិក្ុាគ្ួរបូក្លាបទកយ ួនឯង
្
ឬឲ្យអ្នក្
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ដនទបូក្លាបញយៗ ក្ុំណត់ ទីមានឱក្ខសជ្រតឹមតតសន្ឹក្ទវរ (និ ងបងអួច្)
ទដើមបីទុក្ទជ្របើជ្របាស់នូវទវរប ក្នុងពាក្យថា ទដើមបីបរ ិក្មមបងអច្ទនេះ
គ្បបីជ្រាប
ួ

ថា សនេេះបងអួច្ ទលាក្ទៅថា បតទលាក្សនធិប សនេេះបងអួច្ទុំងឡាយ
ទនាេះ ក្នុងក្ខលទបើក្ រតមងជ្របោរនូ វជ្របទទសននជញ្ញ
ជ ុំង ជ្របមាណមួ យ
ច្ុំ បតម ្េះ ទលើសាងទនាេះ ្េះប ក្ពក្ុងអ្្ិ
ន
ក្ខរទនេះ រតមងបានឧប
ទិ សទុំងព្ួ ងប ទសច្ក្តីអ្្ិ បាយទនេះ ក្នុងពាក្យទនេះ គ្ឺ ទជ្រពាេះទ

រៈក្នុង

តុ ទនាេះ

ជ្របមាណបទណា
ត យននសនេេះទវរ ក្នុងទិ សទុំងព្ួ ង ាឱក្ខសតដលភិក្ុជ្រតូ
ា វ
លាបបូក្ទកយ ួ្នឯង

ឬឲ្យទគ្លាបបូក្

ទដើ មបីបរ ិក្មមនូវសន្ឹក្បងអួច្ប

បូ ក្យ៉ា ងទនេះទ

ន
ូវទនេះ ទដើមបីសតមែងនូ វក្ិច្ច តដលគ្បបីទ្វើក្ុងឆ្ទន

ជ្រព្េះមានជ្រព្េះភាគ្ជ្រទង់ សតមែងក្ិ ច្តច ដលគ្បបីទ្វើក្ុងទលបក្មម
ន
គ្ឺក្ិរ ិយលាប
ើយ ឥ

ក្មម គ្ឺក្ិរ ិយជ្របក្់ទទៀត ទទើបជ្រតស់នូវពាក្យាទដើមថា បានជ្រតឹមព្ីរបីាន់ប

បណា
ត បទទុំងទនាេះ ព្ី របទថា ដុំបូល ភិក្ុជ្របក្់
ា
បានជ្រតឹមព្ីរបីាន់

ទសច្ក្តីថា ជ្របក្់ដុំបូលបានព្ី របី ាន់ប ក្ខរជ្របក្់ ទលាក្ទៅថា បរ ិយយប
អ្្ិបាយថា ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វ

ត់ តច្ងក្ខរជ្របក្់ ព្ីរាន់ ឬបីាន់ ប ព្ី របទថា សថត
ិ

ក្នងទី
ុ តដលគាមនដុំណាុំ គ្ឺ

រក្នុងទីតដលគាមនដុំ ណាុំមានព្ណ៌ទ ៀវប ក្ព

ក្នុងពាក្យថា ដុំណាុំ ទនេះ គ្បបីជ្រាបថា ដុំ ណាុំទលាក្ជ្របាថានយក្វតថុតដល
ជ្រតូវសុីមុន ទែសងទកយស្សូវ៧ជ្របទភទាទដើ ម និងវតថុតដលជ្រតូវសុីទជ្រក្ខយ
ទែសងទកយសតណតក្បាយ សតណតក្រាជមាស លង សតណតក្ជ្រជុង ទឃ្្ក្

និ ងទពពាទដើ មប ព្ូ ជឯណា តដលទគ្សាបទជ្រពាេះ ក្នុងតស្សណា (ប៉ាុ តនត)
មិ នទន់ ដុេះទៅទ

ើយ លុេះដល់ទភ្ៀងធា្ក្់មក្ នឹងដុ េះ សូមបីព្ូជទនាេះ តដល

សាបទជ្រពាេះក្នុងតស្សទនាេះ ក្ព ដល់នូវក្ខររាប់ ថា ដុំណាុំដូច្គាន, ទ
សូមបីដល់ភិក្ុអ្ន
ា ក្
ទុ ក្ដ
ក ប
ទ

ើយ

រទៅក្នុងតស្សទនាេះ ទ

ក្ខរក្ុំណត់ទនេះ

ើយ

សូមបីដល់ភិក្ុអ្ន
ា ក្

តុ ទនាេះ

ត់ តច្ង(ជ្របក្់) ជ្រតូវបតបតតិ
រទៅក្នុងតស្សគាមនដុំ ណាុំ

ត់ តច្ងជ្របក្់ ប បុរសអ្ងគុយក្នុងទី មាាងននទរាងតាល់ទក្តឿងក្តី ននែេេះ

ក្ុំ ព្ូលនិ ងសតបក្ត
ូ ី ក្ខលជ្រក្ទ

ក្ទមើ លទកយទីបុំែុតននក្ណា
ត ប់ មាត់ដុំបូល
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រក្នុងទី ណា ជ្រក្ទ

ក្ ទមើ លទ

នូ វភិ ក្ុអ្ន
ា ក្អ្ងគុយទលើទនាេះ ទកយទី បុំែុតននក្ណា
ត ប់ មាត់ទនាេះឯង ជ្រតូវ
ក្នុងទី ទនាេះប

ភិក្ុរតមងមិ
ា
នបានទដើមបី

ខាងក្នុងឱក្ខសតមតដលក្ុំ ណត់ទុក្ទ

រ

ើញ
រ

សូមបីក្ុងទី
ន
តដលគាមនដុំ ណាុំ

ើយទនាេះប

ជ្រតង់ ពាក្យថា ទបើភិក្ុជ្របក្់
ា
ឲ្យទជ្រច្ើន ទលើសព្ីក្ុំណត់ទនាេះទៅ ទសច្ក្តី

ថា ក្ខលទបើ ភិក្ុាជ្របក្់ទកយជួ រែ្ូវជ្រតង់ៗ មិនទវៀច្(ក្តី) ជ្របក្់ទកយក្ិ រ ិយ
ជ្របក្់ ននជួ រែ្ូវ៣(ក្តី) ជ្របក្់ ទកយឥដាសិលា និងបាយអ្ខាងទលើ ក្ិរ ិយជ្របក្់

៣ជួរ(ក្តី) រតមងជ្រតូវបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត ទកយរាប់ដុុំឥដា ដុុំ សិលា និ ងដុុំ បាយអ្
ក្ខលទបើ ភិក្ុជ្របក្់
ា
ទកយទមម និងស្ឹក្ទុំងឡាយ រតមងជ្រតូវបតបតតិបាច្ិ តិ យ
ត
ទកយរាប់ សឹក្
្ (ក្ណតប) និងទកយបាច្់ននទមមប

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងទក្ខសមពី ជ្របារព្ធច្ុំទពាេះជ្រព្េះឆ្ននទតថរ

ទជ្រពាេះទរឿងឲ្យទគ្ជ្របក្់

និ ងបូ ក្លាបទរឿយៗ

ាសាធារណបបញ្ញ តិ ត

អ្នាណតតិក្ៈ តិក្បាច្ិ តិ យ
ត ៈប វ ិោរបូ ក្ជ្របក្់ មិនទន់ដល់ព្ីរ បី ាន់ ភិ ក្ុា
សុំគាល់ថាទលើស ឬមានទសច្ក្តីសងស័យ ជ្រតូវបតបតតិទុក្ដ
ក ប

បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុទ្វ
ា ើ ឲ្យមានព្ណ៌សាទដើ ម ឬបូក្ជ្របក្់ជ្រតឹម

តតព្ី របី ាន់ ឬថា បូ ក្ជ្របក្់មិនដល់ព្ីរបី ាន់ ដល់ភិក្ុបូ
ា ក្ជ្របក្់ទលណ (ទី

ព្ួ ន) គ្ុ ោនិងក្ុដិសឹក្
្ ាទដើ ម ទ្វើទដើមបីជ្របទយជន៍ ដល់អ្នក្ដនទ ដល់ភិក្ុា
ទ្វើទកយជ្រទព្យរបស់ ួន
្

ដល់ភិក្ុា

ត់តច្ងទសនាសនៈដព ទសស

ទវៀរតត

ក្ុ ដិសជ្រមាប់ ទៅរបស់ ួ្ន និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើមប

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៣ គ្ឺ វ ិោរ្ុំ មានទយក្ាមាចស់របស់១ ក្ុដិ

សជ្រមាប់ាទី ទៅរបស់ ួន១
្
បក្ិ ណណក្ៈទុំងឡាយ

ទ

ត់តច្ងបូក្ជ្របក្់ ឲ្យទលើស១ប
មានសមុ កានាទដើ ម

មានន័ យដូ ច្ទពាល

ើយ ក្នុងសញ្ចរ ិតតសិក្ខាបទទនាេះឯងប
ពណ៌នាមហល្លកេហារស
ក្ខ
ិ
ិ ា បទទី៩ ចប់
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១០. ពណ៌នាសបាណកសិក្ខាបទ
វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី១០ គ្បបីជ្រាបដូច្តទៅទនេះ៖

ព្ី របទថា ក្ខលដឹងថា ទឹក្មានសតវ ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុដឹ
ា ងទកយបតក្ខរ

ណានីមួយ ទទេះទ

ើញក្តី ឮក្តីថា ទឹ ក្នុ េះមានសតវ ប ពាក្យថា ទស្សាច្ ូន
្

ឯង ឬទជ្របើទគ្ឲ្យទស្សាច្ ទសច្ក្តីថា ភិក្ុទស្សាច្ទកយ
ា
្
ឬបង្គគប់
ួនឯង
បុ គ្គលដនទឲ្យទស្សាច្ទកយទឹ ក្ទនាេះប

ក្នុងទឹ ក្ទនាេះ ភិ ក្ុក្ខលមិ
ា
នទម្ុេះធារទឹក្ ទ

ាបតបតតិតតមួ យប៉ាុ ទណាណេះប ក្ខលទ

ើយទស្សាច្ក្នុងក្អមមួ យ

េះទម្ុេះ (ធារទឹ ក្ ទ

ើយទស្សាច្) ា

បតបតតិទកយរាប់ ជ្របទយគ្ប ភិក្ុមិ
ា នបានទប់ក្ុងទី
ន
ទនាេះៗ ទ្វើជ្របឡាយតត
មួ យគ្ត់ ទឹ ក្

ក្នុងទី ទនាេះៗ ទ

ូរសូមបីអ្ស់មួយនងង ក្ព ាបតបតតិតតមួ យព្ិ តប ភិ ក្ុក្ខលទប់
ា

ើយបងហូរមក្អ្ុំ ព្ីទីដនទ រតមងជ្រតូវបតបតតិទកយរាប់ជ្របទយគ្ប

ភិ ក្ុក្ខលទបាេះទម
ា
ម និងស្ឹក្ាទដើម សូមបីទជ្រច្ើន ទកយជ្របទយគ្តតមួ យ ក្ព

ាបតបតតិតតមួ យប៉ាុ ទណាណេះប ក្ខលទបាេះមតងមួ យៗ រតមងជ្រតូវបតបតតិទកយ
រាប់ជ្របទយគ្ប ក្ព ភិក្ុក្ខលទបាេះទម
ា
ម និងស្ឹក្ទ

ើ ាទដើ មទនេះណា ទកយ

ជ្របក្ខរយ៉ា ងទនេះ ទឹ ក្រតមងដល់នូវក្ិ រ ិយរ ីងអ្ស់ ឬលអក្់ សតវទុំងឡាយ
រតមងសា្ប់ ទកយជ្របក្ខរណា ជ្រព្េះដព មានជ្រព្េះភាគ្ជ្រតស់សុំទៅយក្ជ្របក្ខរ
តបបទនាេះ

(ទឹ ក្តបបទនាេះ)

មិ នជ្រតស់សុំទៅយក្ទឹក្្ុំទទប

ភិក្ុាបង្គគប់

ទគ្ឲ្យទស្សាច្ រតមងជ្រតូវបតបតតិទុក្ដ
ក ទកយពាក្យបង្គគប់ ប ភិ ក្ុបង្គ
ា
គ ប់តតមតង
អ្នក្ទទួ លបង្គគប់ សូមបីទស្សាច្ទជ្រច្ើនដង ភិ ក្ុអ្ន
ា ក្បង្គគប់ ាបតបតតិបាច្ិតិ យ
ត
មួ យប៉ាុ ទណាណេះប

សិក្ខាបទទនេះ ជ្រទង់បញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងបត

ទជ្រពាេះទរឿងដឹ ងថា

ទឹ ក្មានសតវទ

វ ី ជ្របារព្ធព្ួក្ភិ ក្ុជ្រក្ុ
ា ងបត

ើយទស្សាច្ប

វី

ាសាធារណបបញ្ញ តិ ត

សាណតតិក្ៈប ទឹ ក្មិ នមានសតវ ភិ ក្ុសមា
ា
គ ល់ថា មានសតវវ ិញ ឬមាន
ទសច្ក្តីសងស័យ ក្នុងទឹក្ទុំងព្ីរយ៉ា ង (គ្ឺ សងស័យក្នុងទឹ ក្តដលមានសតវក្ី ត
ក្នុងទឹ ក្តដលមិនមានសតវក្ី ត) ជ្រតូវបតបតតិទុក្ដ
ក ប
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បតបតតិមិនមាន ដល់ភិក្ុតដលសុំ
ា
គាល់ថា មិ នមានសតវ ដល់ភិក្ុា

តដលមិ នតក្្ង ដល់ភិក្ុទស្សាច្ទកយមិ
ា
នមានសាមរតី ដល់ភិក្ុមិ
ា នដឹ ង និង
ដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើ មប

សិក្ខាបទទនេះ មានអ្ងគ៤ គ្ឺ ទឹក្មានសតវ១ ភិក្ុដឹ
ា ងថា សតវទុំង

ឡាយនឹ ងសា្ប់ទកយក្ខរទស្សាច្១ ទឹក្ទនាេះ ជ្របាក្ដដូ ទ ន េះឯង១ ភិក្ុទវៀរ
ា
វ្ក្ទច្តនា ទស្សាច្នូវទមមាទដើម ទកយក្រណីក្ិច្ណា
ច
មួ យក្ពទកយ១ប

បក្ិ ណណក្ៈទុំងឡាយ មានសមុ កានាទដើ ម ដូច្គាននឹ ងអ្ទិ នានទន
សិក្ខាបទប តតសិក្ខាបទទនេះ ាបណណ តិ វត ជជៈ មានច្ិ តត៣ មានទវទនា៣
ដូ ទច្នេះឯងទោងប
ពណ៌នាសបាណកសិក្ខ
ា បទទី១០ ចប់
ចប់ ភូតគាមេគ្គ ទី ២
នងងទមរ ៍ ៦ទក្ើត ត អ្សសុជ ឆ្មនុំមមី ច្តវស័ក្ ព្.ស. ២៥៤៦
ព្ុ ទម
ធ ណឌលមោសតិបបកាន វតតនិទជ្រគា្វ ័ន គ្ល់ទទឹ ង
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៣. ឱវាទវគ្គ
១. ពណ៌នាឱវាទសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ១ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ភិ ក្ុដដលស្
ា
ម េះថា មិនបានេនមត គឺភិក្ុដដលេងឃមិ
ា
នបានេនមត

សជ្ររេះ (និ ទានននេិក្ខាប្ទ) ជ្ររេះមានជ្ររេះភាគជ្រទង់ អនុ ញ្ញាតភិក្ុសោវាទក្
ា

េមមតិ សោយញតតិចតុ តក្
ថ មមវាចា (ក្មមវាចាមានញតតិាគជ្រមប្់ ៤) ដល់ភិក្ុា
ដដលជ្រប្ក្ប្សោយអងគ៨។

រក្យថា ជ្រប្សៅ សេចក្តីថា ភិក្ុក្ខលេូ
ា
ជ្រតសជ្រប្ៀនជ្រប្សៅភិ ក្ុនី
ា េងឃ

ភិ ក្ុនី
ា សជ្រចើនរូប្ ឬភិក្ុនី
ា មួយរូប្ សោយអំ ណាចឱវាទក្នុងគរុធម៌៨ មានា
សដើមថា ភិ ក្ុនី
ា េូមបីឧប្េមបទាស
សជ្រក្ខក្ទទួ ល

សធាើអញ្ជលិក្មម

ើយបានមួ យរយវេាក្តី ក្៏ជ្រតូវថាាយប្ងគំ

សាមីចិក្មម

ចំ សរេះភិ ក្ុដដលសទើ
ា
ប្នឹង

ឧប្េមបទាក្នុងនងៃសោេះ។ រក្យថា បាចិតិយ
ត
គឺក្ុងទី
ន
ប្ំផុតននក្ខរសជ្រប្ៀន
ជ្រប្សៅ ភិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ា តក្
ត ុងជ្រក្ង
ន
ងសាវតថី ជ្របាររធឆរាគិ យ
គ ភិក្ុា សជ្ររេះ

សរឿងសជ្រប្ៀនជ្រប្សៅ(ោងភិ ក្ុនី
ា )។ ាអសាធារណប្បញ្ាតិ ត។ អោណតតិក្ៈ។

ភិ ក្ុសជ្រប្ៀនជ្រប្សៅសោយធម៌
ា
ដនទ ឬជ្រប្សៅភិក្ុនី
ា ដដលឧប្េមបទាជ្រតឹ មដតក្នុង
(េំណាក្់ )ភិ ក្ុនី
ា ទាំងឡាយ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត
៩ គឺ

អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ចំ នួន៣ ក្៏ជ្រប្េិនសប្ើ េមមតិក្មម េូមបីរប្េ់ភិក្ុដដលេងឃ
ា
េនមតស

ើយ ាក្មមមិនជ្រប្ក្ប្សោយធម៌ ១ សជ្ររេះក្មមមិនជ្រប្ក្ប្សោយធម៌

សោេះ ភិក្ុេំ
ា គាល់ថា មិនជ្រប្ក្ប្សោយធម៌ដមន១ ជ្រប្សៅភិ ក្ុនី
ា េងឃារួក្

១, ភិ ក្ុមានសេចក្ត
ា
ី េងស័យ និ ងភិ ក្ុេំ
ា គាល់ថាក្មមជ្រប្ក្ប្សោយធម៌ វ ិញ
ក្៏ ដូចគាន, អាប្តតិបាចិតិ យ
ត
៩ សជ្ររេះក្មមមិនជ្រប្ក្ប្សោយធម៌ដដដលសោេះ
សជ្ររេះជ្រប្សៅភិ ក្ុនី
ា េងឃ េូមបីដដលជ្ររមសជ្ររៀងគាន សជ្ររេះស

តុ សោេះ អាប្តតិ

បាចិ តិ យ
ត
សទើប្ា ១៨ សោយអំ ណាចក្មមដដលមិ នជ្រប្ក្ប្សោយធម៌ ។
ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើក្មមសោេះ ាក្មមដដលជ្រប្ក្ប្សោយធម៌ វ ិញ អាប្តតិទុក្ដ
ក មាន
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១៧ សោយន័ យសោេះឯង សវៀរដតប្ទខាងចុ ងសនេះថា ក្មមជ្រប្ក្ប្សោយធម៌
ភិ ក្ុេំ
ា គាល់ថា ជ្រប្ក្ប្សោយធម៌ ដមន ភិ ក្ុនី
ា ជ្ររមសជ្ររៀងគាន ភិក្ុេំ
ា គាល់ថា
ជ្ររមសជ្ររៀងគានដមន ស

ើយជ្រប្សៅ (មិនជ្រតូវអាប្តតិ)។

ក្ខលរួ ក្ភិ ក្ុនី
ា សរលថា ប្រិ ជ្រតសោក្មាាេ់ សយើងខ្ំុទាំងឡាយជ្ររម

សជ្ររៀងគាន ភិ ក្ុសរលធម៌
ា
ដនទ ឬភិ ក្ុនី
ា សរលថា ប្រិជ្រតសោក្មាាេ់ សយើងខ្ំុ
ទាំងឡាយដប្ក្គានារួ ក្ស
ឱវាទ ស

ើយ

ភិ ក្ុេំ
ា ដដងគរុធម៌ទាំង៨ក្តី

មិ នក្ំ ណត់

ើយេំដដងធម៌ ដនទក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ដតមយ៉ា ងប្៉ាុសណាណេះ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុដដលក្មម
ា
ាធម៌ េំគាល់ថា ក្មមាធម៌ដមន

ភិ ក្ុនី
ា េងឃជ្ររមសជ្ររៀងគាន េំគាល់ថា ជ្ររមសជ្ររៀងគានដមន ស

ើយជ្រប្សៅ

ដល់ភិក្ុដដលេំ
ា
ដដងឧសទេេក្នុងបាលីគរុធម៌ ៨ ដល់ភិក្ុដដលេំ
ា
ដដងនូ វ

អដឋក្ថាននគរុធម៌ ៨ ដល់ភិក្ុដដលភិ
ា
ក្ុនី
ា សរលថា សោក្មាាេ់ចូរេូជ្រតសៅ
ភិ ក្ុក្៏
ា េូជ្រត ដល់ភិក្ុដដលភិ
ា
ក្ុនី
ា េួរប្ញ្ញ
ហ ស

ើយសឆលើយសោេះស្រសាយ ដល់

ភិ ក្ុដដលេំ
ា
ដដងឲ្យប្ុគគលដនទសាតប្់ មានរួ ក្ភិក្ុនី
ា មក្សាតប្់ផង ដល់ភិក្ុា

ដដលសជ្រប្ៀនជ្រប្សៅដល់េិក្ាមាោ ឬដល់សាមសណរ ី និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតា
សដើម។

េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ៣

គឺ េងឃមិ នបានឲ្យេនមត១

ភិ ក្ុនី
ា

ឧប្េមបទាសរញប្រ ិប្ូណ៌១ េំដដងគរុធម៌ ៨ សោយអំ ណាចននឱវាទ១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ មានេមុ ោឋនាសដើម ដូចគាននឹងប្ទសសាធមមេិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាឱវាទសិក្ខ
ា បទទី១ ចប់
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២. ពណ៌នាអត្ថង្ត្
គ សិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដូចតសៅសនេះ៖
រក្យថា ជ្រប្សៅ គឺភិក្ុេូ
ា មបីបានេនមតស

ើយក្៏ សោយ សជ្រប្ៀនជ្រប្សៅ

សោយគរុធម៌៨ក្តី សោយធម៌ ដនទក្តី ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិយ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ាតក្
ត ុងជ្រក្ង
ន
ងសាវតថី

ជ្របាររធជ្ររេះចុ លប្
ល នថក្ដ៏

មានអាយុ សជ្ររេះសរឿងរ៉ា វ ក្ខលជ្ររេះអាទិតយអេតងត
គ សៅស

ើយ ជ្រប្សៅរួក្

ភិ ក្ុនី
ា ។ ាអសាធារណប្បញ្ា តិ ត អោណតតិក្ៈ តិក្បាចិ តិ យ
ត ៈ។ ក្ខលដដល
ជ្ររេះអាទិតយមិនទាន់អេតងត
គ សៅស

ើយ ភិក្ុេំ
ា គាល់ថា អេតងត
គ សៅស

ក្តី មានសេចក្តីេងស័យក្តី ភិ ក្ុសជ្រប្ៀនជ្រប្សៅភិ
ា
ក្ុនី
ា ដដលឧប្េមបទាស

ើយ

ើយ

ក្នុងជំ នុំេងឃមួ យចំដណក្ក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

អាប្តតិមិនមានសោយន័ យាសដើ មថា េំដដងបាលីននគរុធម៌ ៨ ដូច

គានក្នុងេិក្ខាប្ទមុ នដដរ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ ជ្ររេះអាទិតយអេតងត
គ សៅស

ឧប្េមបទាសរញប្រ ិប្ូណ៌១ សជ្រប្ៀនជ្រប្សៅ១។

ើយ១ ភិក្ុនី
ា

ប្ក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ មានេមុ ោឋនាសដើម ដូ ចគាននឹងប្ទសសាធមម
េិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអត្ថង្គត្សិក្ខ
ា បទទី២ ចប់
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។
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ធ
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៣. ពណ៌នាភិក្នូ
ាុ បសសយសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា លំសៅរប្េ់ោងភិក្នី
គឺ េូមបីទីក្ដនលងដដលោងភិក្ុនី
ា សៅ
ុា

អេ់មួយរជ្រតី ក្៏សោយ។ រក្យថា ជ្រប្សៅ បានដល់ ភិ ក្ុក្ខលសជ្រប្ៀនជ្រប្សៅ
ា
សោយគរុធម៌ ទាំងឡាយប្៉ាុ សណាណេះ រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត
ក្នុងេិក្ខាប្ទ

សនេះ។ ក្៏ ជ្រប្េិនណាសប្ើភិក្ុមិ
ា នបានេនមត រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត រី រ។
សប្ើ េូមបីជ្ររេះអាទិតយអេតងត
គ សៅស

ើយ ភិក្ុជ្រប្សៅជ្រតូ
ា
វអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ប្ី។

ចំ ដណក្ភិ ក្ុដដលបានេនម
ា
ត េូមបីជ្រប្សៅអេ់ទាំងរជ្រតី ក្៏ រដមងជ្រតូវអាប្តតិ
បាចិ តិ យ
ត ដតរី រប្៉ាុ សណាណេះ។ សជ្ររេះថា អាប្តតិបាចិតិ យ
ត មានក្ខរជ្រប្សៅសោយ

គរុធម៌ ាមូ ល មិ នមានដល់ភិក្ុ(សោេះ)សជ្ររេះសោក្បានេនម
ា
ត។ ប្ទថា ឈឺ
បានដល់ ភិក្ុនី
ា ដដលមិនអាចសៅទទួ លឱវាទ ឬសៅសៅរួមសោយេងឃក្មមបាន។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ាតក្
ត ុងដដនេក្ក
ន
ៈ ជ្របាររធចំសរេះឆរាគិ យ
គ ភិក្ុា

សជ្ររេះសរឿងចូ លសៅក្ខន់ លំសៅរប្េ់ោងភិក្ុនី
ា ស

ើយជ្រប្សៅ។ រក្យថា សវៀរ

ដលងដតមានេម័យ សនេះឯង ាអនុ ប្បញ្ា តិ។
ត
ាអសាធារណប្បញ្ាតិ ត
អោណតតិក្ៈ តិក្បាចិតិ យ
ត ៈ។ អនុប្េមបនន ភិ ក្ុេំ
ា គាល់ថា ាឧប្េមបនន
ក្តី មានសេចក្តីេងស័យស

ើយជ្រប្សៅក្តី ភិក្ុជ្រប្សៅភិ
ា
ក្ុនី
ា ដដលឧប្េមបទា

ក្នុងេំណាក្់ភិក្ុនី
ា េងឃដតមយ៉ា ងក្តី

ជ្រប្សៅភិក្ុនី
ា សជ្រៅសនេះ

ដដលបាន

ឧប្េមបទាក្នុងឧភសោេងឃសោយធម៌ដនទណាមួ យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។
អាប្តតិមិនមានដល់ភិក្ុដដលជ្រប្សៅភិ
ា
ក្ុនី
ា ក្ុងេម័
ន
យ

និ ងមិ នមាន

អាប្តតិសោយន័ យមានេំដដងបាលីននគរុធម៌ ដល់ឧប្េមបននាសដើម ដូច
គាន ក្នុងេិក្ខាប្ទមុន។ េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៤ គឺចូលសៅក្ខន់ លំសៅ

រប្េ់ោងភិក្ុនី
ា ១ ភិក្ុនី
ា ាឧប្េមបននប្រ ិប្ូ ណ៌១ មិ នមានេម័ យ១ ជ្រប្សៅ
សោយគរុធម៌ជ្របាំប្ី១។ ប្ក្ិណណក្ៈទាំងឡាយ មានេមុ ោឋនាសដើម ដូចគាន
នឹ ងប្ឋមក្ឋិនេិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខាប្ទសនេះ ាក្ិ រ ិយា។
ពណ៌នាភិក្ុ ា នូបសសយសក្ខ
ិ ា បទទី៣ ចប់
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៤. ពណ៌នាអាមិសសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដូ ចតសៅ៖
ប្ទថា សជ្ររេះស

តុដតអាមិេ សេចក្តីថា សជ្ររេះស

តុដតចី វរាសដើម

ណាមួ យ។ ប្ទថា ភិក្ទាំ
ុា ងឡាយ គឺជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគជ្រទង់ ជ្របាថានយក្

ភិ ក្ុទាំ
ា ងឡាយ ដដលបានេនមត ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ។ ប្ទថា ជ្រតូវអាប្តតិ
បាចិតិយ
ត
សេចក្តីថា ភិក្ុសរលយា៉ា
ា
ងសនេះ ចំ សរេះរួ ក្ភិ ក្ុមានេភារដប្ប្
ា
សនេះ សជ្ររេះជ្របាថានប្ង្អាប្់ យេ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ាតតក្ុងជ្រក្ង
ន
ងសាវតថី

ជ្របាររធរួក្ឆរាគិ យ
គ ភិ ក្ុា

សជ្ររេះសរឿងសរលថា ភិក្ុទាំ
ា ងឡាយជ្រប្សៅរួក្ភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះស

តុដតអាមិ េ។

ាអសាធារណប្បញ្ាតិ ត អោណតតិក្ៈ។ តិក្បាចិ តិយ
ត ៈ សជ្ររេះក្មមជ្រប្ក្ប្
សោយធម៌។ តិ ក្ទុក្កដ សជ្ររេះក្មមមិនជ្រប្ក្ប្សោយធម៌ ។ ភិក្ុសរលយា៉ា
ា
ង

សនេះ ចំ សរេះឧប្េមបននដដលមិ នបានេនមត ឬចំ សរេះអនុប្េមបននដដល
បានេនមតក្តី មិនបានេនមតក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ដតមយ៉ា ង។
ប្ណា
ត េមមតិ និងអេមមតិ រីរយា៉ា ងសោេះ អនុ ប្េមបននណា បាន
េនមតក្នុងក្ខលាភិ ក្ុសា

ើយ

ជ្រត

ប្់ ោំងសៅក្នុងភូ មិាសាមសណរវ ិញ

អនុប្េមបននសនេះ ស្មេះថា បានេនមត។

ក្៏ ឯអាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុដដលសរលយា៉ា
ា
ងសនេះ ចំសរេះភិ ក្ុផងគា
ា
ន

ដដលជ្រប្សៅភិក្ុនី
ា សជ្ររេះស
ាសដើ ម។

តុ ដតចី វរាសដើ មសោយជ្រប្ជ្រក្តី និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួត

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៤ គឺភិក្ុឯសទៀតាឧប្េមបនន
ា
១ ភិក្ុសោេះបាន
ា

េនមតសោយធម៌ ១ ភិក្ុសោេះ
ា
គាមនចិ តតេំ

ឹងចំសរេះអាមិ េ១ សរលយា៉ា ង

សនេះ សជ្ររេះជ្របាថាននឹ ងប្ង្អាប្់យេ១។

េមុ ោឋនាសដើម ដូចគាននឹងអទិ ោនទានេិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខាប្ទសនេះ
ាទុ ក្ាសវទោដតមយ៉ា ងដូ សចនេះ។
ពណ៌នាអាមិសសក្ខ
ិ ា បទទី៤ ចប់
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៥. ពណ៌នាចីវរទានសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដូ សចនេះ៖

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ា តក្
ត ុងជ្រក្ង
ន
ងសាវតថី ជ្របាររធចំសរេះភិ ក្ុមួ
ា យរូប្

សជ្ររេះសរឿងឲ្យចី វរ (ដល់ោងភិក្ុនី
ា )។ ក្ថាមគគដ៏សេេ ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ
អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្ោមន័យដដលសរលស
េិក្ខាប្ទសោេះឯង។

ើយ

ក្នុងចី វរប្បដិគគ

ណ-

ជ្រគាន់ ដតក្នុងេិក្ខាប្ទសោេះ ភិក្ុាអន
ា
ក្ទទួ ល ក្នុង

េិក្ខាប្ទសនេះ ភិ ក្ុនី
ា ាអនក្ទទួ ល។ សនេះាសេចក្តីវ ិសេេដប្លក្គាន។ រក្យ
ដ៏ សេេ ជ្របាក្ដស

ើយសោេះឯង។

ពណ៌នាចីវរទានសិក្ខ
ា បទទី៥ ចប់

៦. ពណ៌នាចីវរសិពវនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ ដូ សចនេះ៖

រក្យថា ចីវរ បានដល់ ចី វរដដលគួ រដល់ក្ខរសេលៀក្ដណតប្់។ ក្នុង

រក្យថា សដរសោយខលនឯង
ឬសជ្រប្ើសគឲ្យសដរ សនេះ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនេះ៖
ួ

ភិ ក្ុក្ខលសដរេូ
ា
មបីសោយខលួនឯង រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត រល់ៗរនធ

មជុល គឺ ក្ុងផល
ន ូវដដលប្ញ្ូា លនូ វមជុល លុេះប្ញ្ូា លស

ើយដក្សចញវ ិញ ភិ ក្ុា

ក្ខលចាក្់ េូមបីរប្់រយដង ដតដក្សចញដតមតង ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ដតមួ យ
ប្៉ាុ សណាណេះ។ ភិក្ុប្ង្អ
ា
គ ប្់ ថា អនក្ចូ រសដរចី វរ(ដតមួ យមាត់) ក្៏ េូមបីជ្រប្េិនសប្ើ

អនក្ទទួ លប្ង្អគប្់ េសជ្រមចេូចិក្មមទាំងអេ់ក្៏សោយ ភិ ក្ុអន
ា ក្ប្ង្អគប្់ ក្៏ រដមង

ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ដតមួ យគត់ ។ ជ្រប្េិនសប្ើ ភិក្ុប្ង្អ
ា
គ ប្់ថា ក្ិ ចាទាំងរួងដដល
ជ្រតូវសធាើក្ុងចី
ន វរសោេះ ាភារៈរប្េ់អនក្ស

ើយ អនក្ទទួ លប្ង្អគប្់ រដមងេសជ្រមច

(ក្ិចាទាំងរួង)។ ភិ ក្ុអន
ា ក្ប្ង្អគប្់ សនេះ រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត រល់ៗផលូវមជុល
រប្េ់ភិក្ុអន
ា ក្ទទួ លប្ង្អគប្់។

ភិក្ុអន
ា ក្ប្ង្អគប្់

េូមបីសជ្រចើនបានសោយវាចាដតមួ យមា៉ា ត់។
ញយៗ ក្៏សោយ។

ក្៏រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត

ទុ ក្ាមិ នបានសរលប្ង្អគប្់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ភិក្ខុ

រក្នុងរីជាអ្ក្ប្បបិយភូម្ិោំងឡាយោនរីខាងក្នុងរសុក្ មរៀប្បោាររូល លំមៅភិក្ខុនី

ររក្លលូវ លលូវប្ប្បក្ជា៣ ជា៤ មោងដំរដ
ី នរជាមដើម្។ វិនយតថម្ញ្ាូសា ក្កខវិតរណ្ី អ្ភិនវដីកា។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ ឱវាទវគ្គ ទី ៣

េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ាតតក្ុងជ្រក្ង
ន
ងសាវតថី

331

ជ្របាររធជ្ររេះឧទាយិសតថរ

សជ្ររេះសរឿងសដរចី វរ (ឲ្យោងភិក្ុនី
ា )។ ាអសាធារណប្បញ្ា តិ ត សាណតតិក្ៈ
តិក្បាចិតិ យ
ត ។ ភិក្ុនី
ា ាញាតិ ភិក្ុមានសេចក្ត
ា
ី េំគាល់ថា មិ នដមនាញាតិ

ក្តី មានសេចក្តីេងស័យក្តី ភិ ក្ុសដរ(ចី
ា
វរ) ឲ្យោងភិក្ុនី
ា ដដលឧប្េមប័ទក្នុង
ចំ ដណក្ភិក្ុនី
ា េងឃដតមាាងក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ដូ ចគាន។

អាប្តតិមិនមានដល់ភិក្ុសដរប្រ
ា
ិក្ខារដនទ មានសសាលក្បាជ្រត ឬងង់ យាម

ាសដើម ដល់ភិក្ុសដរចី
ា
វររប្េ់ភិក្ុនី
ា ាញាតិ រប្េ់េិក្មា
ា ោ និងសាមសណរ ី
ទាំងឡាយ និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើម។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ៣

គឺ ចីវរារប្េ់ភិក្ុនី
ា មិនដមនាញាតិ១

ចី វរលមមដល់ក្ខរសេលៀក្ដណតប្់ ១ លក្ាណៈដូ ចសរលស

ើយសោយក្ិ ចាមាន

ក្ខរចាក្់ មុលាសដើ
ជ
ម សទាេះប្ី ភិក្ុសដរខល
ា
ួនឯង ឬសជ្រប្ើ សគឲ្យសដរឲ្យក្៏ សោយ១។
ប្ក្ិ ណណក្ៈទាំងឡាយ

មានេមុ ោឋនាសដើ ម

ដូចគាននឹ ងេញ្ារ ិតត-

េិក្ខាប្ទរិ ត ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាចីវរទានសិក្ខ
ា បទទី៦ ចប់

៧. ពណ៌នាសំវិធានសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដូចតសៅ៖

រក្យថា ប្ប្ួល គឺ ចាត់ ដចងនលលក្គានទុ ក្។ អធិប្ាយថា សធាើ
នូ វក្ខរក្ំ ណត់ក្ខលដដលនឹងសៅ។ ប្ទថា ក្ខន់ផូវឆ្ង
ល ៃ យាមួយគាន គឺ ក្ខន់
ផលូវសរលគឺ ផូវឆ្ង
ល ៃ យដតមួ យ ឬក្ខន់ ផូវឆ្ង
ល ៃ យាមួ យគាន។

ប្ទថា ផលូវដដលគួរសៅសោយមានគនីគានារួក្ សេចក្តីថា (ផលូវ) ដដល

គួ រនឹ ងសៅមួ យអសនលើសោយរួ ក្ឈមួញរសទេះ។

រក្យដ៏សេេ

មានអតថរក្់

ដមនរិ ត។ សនេះាសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ។ ភិ ក្ុក្ខលប្ប្ួ
ា
លក្នុងទី

ដដលាអក្ប្បិយៈ រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក សជ្ររេះក្ខរប្ប្ួ លាប្ចា័យ។ សវៀរ
ដតឈរក្នុងទី ាអក្ប្បិយៈសោេះ អក្ប្បិយភូមិដ៏សេេ គឺ លំសៅរប្េ់ោង
ភិ ក្ុនី
ា ១ ទី ខាងក្នុងអារម១ អាេនសាោ១ លំសៅរប្េ់រួក្តិ រយ១។
ិថ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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សេចក្តីថា ភិក្ុាេូមបីឈរក្នុងទី ទាំងឡាយសោេះ ស

ើយប្ប្ួ ល។ ក្៏ភិក្ុក្ខល
ា

ប្ប្ួ លមិ នសធាើក្ខរខុ េេសងកត សោយក្ខលដដលក្ំ ណត់ ទុក្ថា នងៃសនេះ ឬនងៃ
ដេាក្ដងមទាំងមិ នសធាើក្ខរក្ំណត់ ផូវល ឬេូមបីសធាើក្ខរខុេេសងកតទាារ ដងម
ទាំងខុ េេសងកតផលូវ ស

ើយសដើ រសៅាមួ យនឹងោងភិក្ុនី
ា មិនាអាប្តតិរ

ក្ខលដដលភិក្ុនិ
ា ងភិ ក្ុនី
ា

ូត

មិ ន្នចូ លឧប្ចារៈដដលមនុ េសទាំងឡាយ

ោំង(ក្ំ ណត់ )ទុ ក្ថា សនេះាឧប្ចារៈរប្េ់ស្រេងក្សនេះ (និងសនេះាឧប្ចារៈ)
រប្េ់ស្រេងក្ដនទ

េូមបីដដលសៅជិតក្នលង។

ក្៏ក្ខលភិ ក្ុ្នចុ
ា
េះក្ខន់

ឧប្ចារៈននស្រេងក្ាចសោលេះៗសោេះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដក្នុងជំ ហានទី ១។ ជ្រតូវ

អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ក្នុងជំ ហានទី ២។ ភិ ក្ុរដមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ទាំងឡាយ

សោយរប្់ ក្ខរ្នចូ លក្ខន់ ស្រេងក្ និងឧប្ចារៈស្រេងក្សោយជ្រប្ក្ខរដូ សចនេះ។
ដតសប្ើ ស្រេងក្ មានចសោលេះក្នលេះសយាជន៍ ៗ ភិ ក្ុរដមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត សជ្រចើន
សោយរប្់ក្នលេះសយាជន៍ៗ (សជ្រៅសនេះាទុក្កដ)។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ាតតក្ុងជ្រក្ង
ន
ងសាវតថី

ជ្របាររធរួក្ឆរាគិ យ
គ ភិ ក្ុា

សជ្ររេះសរឿងសដើ រផលូវឆ្ងៃយដតមួយាមួ យគាន (នឹ ងភិក្ុនី
ា )។ រក្យថា សវៀរដលង
ដតមានេម័យ សនេះាអនុប្បញ្ា តិក្
ត ុងេិ
ន
ក្ខាប្ទសនេះ។ អសាធារណប្បញ្ាតិ ត

អោណតតិក្ៈ តិក្បាចិ តិ យ
ត ។ មិនបានប្ប្ួ ល ភិ ក្ុេំ
ា គាល់ថា បានប្ប្ួ លក្តី

មានសេចក្តីេងស័យក្តី ភិក្ុដដលភិ
ា
ក្ុនី
ា េូមបីមិនបានប្ប្ួ ល សោក្ប្ប្ួ ល
សោយខលួនឯងមានក្់ ប្៉ាុសណាណេះក្តី រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុេូ
ា មបីប្ប្ួ លក្នុងេម័ យ ស

ើយសៅ ដល់ភិក្ុា

ដដលមិ នប្ប្ួ លសោយខលួនឯង ដល់ភិក្ុដដលសៅសោយខុ
ា
េេសងកត ឬមាន
សេចក្តីអនតរយ និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើ ម។
ស

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៥ គឺភិក្ុនិ
ា ងភិក្ុនី
ា ប្ប្ួ លគាន េូមបីទាំងរី រោក្់

ើយសដើ រផលូវ១ មិ នមានក្ខរខុ េេសងកត១ មិនមានេម័ យ១ មិនមាន

សេចក្តីអនតរយ១ ្នចុេះក្ខន់ដលាងស្រេងក្ ឬក្នលងក្នលេះសយាជន៍សៅ១។
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រូ
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។

នតឹ ។

នតឹ ។
។
នត

។
។

គ្គា

,
ឌ្ឍ

។

។
ឆវេ

ស្មឹ

នត

ប្ប
វេ ។
រូ

។

។
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ា
យភិក្ុនី
ា
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ដដលបានឧប្េមប័ទអំរីេំណាក្់

េងឃដតមាាងាសដើម រដមងាអាប្តតិោមមាតុ គាគមេិក្ខាប្ទ។
េិក្ខាប្ទសនេះ
អចិតិ ក្
ត ៈ

ាអទាធនេមុ ោឋន

ប្ណណ តិ វត ជជៈ

ក្ខយក្មម

ាក្ិ រ ិយា

វចី ក្មម

សោេញ្ញាវ ិសមាក្ា

មានចិ តត៣

មានសវទោ៣

ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាសំ វធានស
ា បទទី៧ ចប់
ិ
ិក្ខ

៨. ពណ៌នានាវាភិរ ូហនសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដូ ចតសៅ៖
រក្យថា ប្ប្ួល គឺ ជ្របាថាននឹ ងសលង ស

ើយប្ប្ួ លគានសៅ អធិប្ាយ

ថា សធាើនូវក្ខរក្ំ ណត់ក្ខលននក្ខរជិ េះទូក្។ ប្ទថា សៅជ្រចាេទឹក្ សេចក្តីថា
សៅជ្រចាេជ្រក្ដេននេេឹង

ឰដ៏ ខាងសលើទឹក្

សោយអំណាចននក្ខរសលង។

ប្ទថា សៅប្សណា
ោ យទឹក្ សេចក្តីថា សៅប្សណា
ត យោមជ្រក្ដេ ឰដ៏ ខាង
សជ្រក្ខមននទឹ ក្ សោយជ្រប្ក្ខរដូ ចគានដដរ។ ដតមិនាអាប្តតិក្ុងសា
ន
ថ នដដលភិ ក្ុា
អុំ សៅខាងសលើទឹក្ ឬខាងសជ្រក្ខមទឹក្សដើ មបីបានដល់ក្ំរង់ ។
រី រប្ទថា

សវៀរដលងដតឆលងទទឹង

ាប្ញ្ាមី វ ិភតតិ

ចុ េះក្នុងអតថនន

ទុ តិយាវ ិភតតិ។ សេចក្តីថា សលើក្ទុក្ដតក្ខរឆលងទទឹង។ ប្ទថា បាចិតិយ
ត ំ គឺ

អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត សោយចសោលេះស្រេងក្ ក្នុងក្ខលសៅខាងសជ្រតើ យេេឹងដដលមាន
ស្រេងក្ សោយរប្់ក្នលេះសយាជន៍ៗ, ក្នុងក្ខលសៅខាងសជ្រតើ យេេឹងដដលមិ ន
មានស្រេងក្ ឬសោយក្ណា
ត លេេឹង ដដលមានប្សណា
ត យមួ យសយាជន៍។ ដត
ចំ សរេះក្នុងេមុ ជ្រទ ភិក្ុគួ
ា រសៅបានោមេប្ាយ។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ាតតក្ុងជ្រក្ង
ន
ងសាវតថី

ជ្របាររធរួក្ឆរាគិ យ
គ ភិ ក្ុា

សជ្ររេះសរឿងជិ េះទូក្ាមួ យោងភិក្ុនី
ា ។ រក្យថា សវៀរដលងដតក្ខរឆលងទទឹង
សនេះ ាអនុប្បញ្ាតិ ត ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ។ រក្យដ៏ សេេ គប្បីជ្រាប្ោមន័ យ
ដដលសរលស

ើយ ក្នុងេិក្ខាប្ទាលំោប្់ មក្សោេះឯង ដូសចនេះ។
ពណ៌នានាវាភិរហ
ូ នសិក្ខ
ា បទទី៨ ចប់
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៩. ពណ៌នាបរ ិបាចិត្សិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដូ ចតសៅ៖
ចង្អហន់ ដដលោងភិក្ុនី
ា ចាត់ដចង

អធិប្ាយថា
ជ្រគ

ស្មេះថា

ភិក្នី
ុា ចាត់ដចងឲ្យ

ោងភិក្ុនី
ា មិនបានជ្រប្ក្ខេគុ ណរប្េ់ភិក្ុក្ន
ា ុងេំណាក្់នន

េថទាំងឡាយដដលជ្រតូវាញាតិ

ឬាជនប្វារណារប្េ់ខួនននភិ
ល
ក្ុា

សោេះសទ ដតោងសធាើឲ្យេសជ្រមចបានយា៉ា ងសនេះថា អនក្ទាំងឡាយ ចូ រឲ្យដល់
សោក្មាាេ់អនក្ទាំងឡាយ ចូ រសធាើចំសរេះសោក្មាាេ់ ដូ សចនេះវ ិញ។
ក្នុងរក្យថា ដដលជ្រគ

េថបានជ្របាររធមុន សនេះគប្បីជ្រាប្ដូ សចនេះ៖

ចង្អហន់ ដដលសគសជ្រតៀមទុ ក្ស
ជ្របាររធសនេះ
ជ្រគ

ើយ ស្មេះថា ជ្របាររធទុក្ ។ រក្យថា

ាស្មេះននចង្អហន់ ដដលសគសជ្រតៀមទុ ក្ាសស្រេច។

េថទាំងឡាយជ្របាររធទុក្ ស្មេះថា ជ្រគ

ភិ ក្ុសវៀរនូ
ា
វភតតដដលរួក្ជ្រគ
រួ ក្ភិ ក្ុា

ភតតដដល

េថជ្របាររធមុន អធិ ប្ាយថា

េថសជ្រតៀមទុ ក្ាសស្រេចសដើ មបីជ្រប្សយាជន៍ ដល់

ាភតតមុនាងភតតដដលោងភិ ក្ុនី
ា ចាត់ដចងដមនរិត

រប្េ់រួក្ជនាញាតិ និងរួ ក្ជនប្វារណា, ក្ខលដឹងស

ឬភតតា

ើយឆ្ងន់ភតតដនទ

(ភតតដដលភិ ក្ុនី
ា ចាត់ ដចង) ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។ ក្៏ ឯភិ ក្ុក្ខលប្រ
ា
ិសភាគនូ វ
ភតតសោេះ រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត
សោយរប្់ ក្ខរសលប្ចូ លសៅ។ មយ៉ា ង
សទៀត ភិ ក្ុសោេះ
ា
រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ក្នុងខណៈទទួល។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ាតក្
ត ុងជ្រក្ង
ន
ងរជជ្រគឹ េះ ជ្របាររធចំសរេះភិ ក្ុសទវទតត
ា

សជ្ររេះសរឿងប្រ ិសភាគប្ិណឌបាត ដដលោងភិ ក្ុនី
ា ចាត់ ដចង។ សនេះាអនុ ប្បញ្ា តិ ត
ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ គឺ សវៀរដលងដតចង្អហន់ ដដលជ្រគ

េថសគជ្របាររធទុក្មុ ន។

ាអសាធារណប្បញ្ាតិ ត អោណតតិក្ៈ។ ភិ ក្ុប្រ
ា ិសភាគប្ិ ណឌបាត ដដលភិ ក្ុនី
ា

បានឧប្េមប័ទ ក្នុងចំ ដណក្េងឃមាាងចាត់ ដចងក្តី ភិក្ុនី
ា មិនបានចាត់ ដចង
ភិ ក្ុេំ
ា គាល់ថា ចាត់ ដចងក្តី មានសេចក្តីេងស័យ ក្នុងក្ខរចាត់ ដចង និង
មិ នចាត់ដចងទាំងរីរ (សនេះ) ក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
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អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុេំ
ា គាល់ថា មិ នចាត់ ដចងក្នុងស

ដល់ភិក្ុឆ្ងន់
ា
សភាជនដដលជ្រគ

តុ ទាំងរីរ

េថសគជ្របាររធមុន ដល់ភិក្ុឆ្ងន់
ា
សភាជនដដល

េិក្ាមាោ និ ងសាមសណរ ីាសដើ មចាត់ ដចង ដល់ភិក្ុដដលឆ្ងន់
ា
សភាជនដ៏
សេេ សវៀរដលងដតសភាជន៥យា៉ា ង និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៥ គឺ សភាជនដដលភិក្ុនី
ា ចាត់ដចង១ ដឹងថា

ាសភាជនដដលភិ ក្ុនី
ា ចាត់ ដចង១
ជ្រគ

មិនដមនាក្ខរជ្របាររធទុក្មុ នរប្េ់រួក្

េថ១ សភាជន៥យា៉ា ង មានបាយាសដើមណាមួ យ១ សលប្សភាជនសោេះ

ចូ លសៅ១។
េមុ ោឋនាសដើម ជ្រប្ដ

លគាននឹ ងប្ឋមបារជិក្េិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខា

ប្ទសនេះ ាប្ណណ តិ វត ជជៈ មានចិតត៣ មានសវទោ៣ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាបរបាច
ា បទទី៩ ចប់
ិ
ិត្សិក្ខ

១០. ពណ៌នារហោនិសជ្ជសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដូចតសៅ៖
ក្ថាមគគេូមបីទាំងអេ់
ស

អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្ោមន័យដដលសរល

ើយ ក្នុងទុ តិយានិ យតេិក្ខាប្ទសោេះឯង។ សជ្ររេះថា េិក្ខាប្ទសនេះ មាន

ក្ខរក្ំ ណត់ដតមួ យសោយទុតិយានិ យតេិក្ខាប្ទផង

សោយេិក្ខាប្ទទី ៤

ននឧប្ននេខាងសលើ (រសហានិ េជជេិក្ខាប្ទ ក្នុងអសចលក្វគគ)ផង ដតដដល
ជ្រទង់ប្ញ្ា តតសផសងគាន ក្៏ សជ្ររេះអំ ណាចននក្ខរសក្ើ តស
ោំងទុ ក្ាេិក្ខាប្ទទី១០ (ក្នុងវគគសនេះ)។

ើងននសរឿងរ៉ា វប្៉ាុ សណាណេះ។

ពណ៌នារហោនិសជ្ជសិក្ខ
ា បទទី១០ ចប់
ចប់ ឱវាទវគ្គទី ៣
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៤.
១.

ប្ិណ្ឌ
គាិ

ឌ្ឍ

។

។

ឥ

,
។
ព្វេ

ស្មឹ

,

ស្មឹ
ស្មឹ

ព្វេ ។
រិ នតិ

ស្មឹ

ស្មឹ

។
។
ឆវេ
។

ស្មឹ

គាិ

ប្ប

។

។

។

ប្ប

គាិ

។
,
,

ក្ឹ
,

,

។
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៤. ភោជនវគ្គ
១. ពណ៌នាអាវសថបិណឌសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ ននសោជនវគគដូចតសៅ៖

ប្ទថា ភិក្មិ
ា
មបីសដើរសៅ េូមបីអេ់ផ្ូវល
ុា នមានជមងឺ គឺភិក្ុដដលអាចសដើ

មានជ្រប្មាណក្នលះសោជន៍បាន។

ប្ទថា

សោជនដដលពួក្ជនអនក្ជ្របាថានសោយប្ុ ណយ
មានសាលាាសដើ ម មិនបានចំ ស
ឬមិនចំស

ដតមតង

គឺ ដតមួ យនងងមតង។

តាក្់ ដតងទុ ក្ក្នុងទីណាមួ យ

ះលទធិោ៉ាងសនះថា ដល់លទធិទំងសនះក្តី

ះភតតោ៉ាងសនះថា (អនក្ជ្រតូវបាន) ដតភតតប្៉ាុសណណ ះ ប្៉ាុសណាណះ ដូសចនះ

ក្តី ស្មះថា អាវេងប្ិណឌៈ។
ក្យថា ជ្រតូវឆាន់ គឺគប្បីប្រ ិសោគសោជន ាសោជនដដលជ្រតក្ូ លដត
មួ យ ឬជ្រតក្ូ លសផ្េងៗគ្នន តាក្់ ដតងក្នុងទីក្ដនលងដតមួយក្តី តាក្់ ដតងក្នុងទី

ក្ដនលងមិ នក្ំ ណត់ ថាសទៀងោ៉ា ងសនះថា ក្នុងក្ដនលងមួយ ឬក្នុងក្ដនលងសផ្េងៗ
គ្នន ក្នុងនងងសនះ នងងដេែក្ ដូសចនះ ស
ដតមួ យប្៉ាុ សណាណះ។

ើយ(ប្រ ិសោគ) ក្នុងក្ដនលងដតមួ យក្នុងនងង

ក្យថា សប្ើឆាន់ឲ្យសលើេពីក្ំណត់ស
តាំងពី នងងទីពីរសៅ ក្នុងទីស
ទុ ក្ដ
ក
សជ្រ

ះសៅ សេចក្តីថា ចាប្់ សផ្តើម

ះ ឬទី ដនទ (អំពីស

ះទទួ លរប្េ់ននជ្រតក្ូ លទំងស

ះ) ភិក្ុរដមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិ

ះ។ រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត

រាល់ៗវារៈ ដដលសលប្ចូ លសៅ។
េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធចំស

ភិ ក្ុា សជ្រ

ះពួ ក្ឆពវគិ យ
គ

ះសរឿងសៅជ្រតាំដជ្រតងឆាន់ប្ិណឌបាតក្នុងសរាងទន។ ប្ទថា ភិក្មិ
ុា ន

មានជំងឺ ាអនុ ប្បញ្ញតិ តក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្ទសនះ។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។ ភិក្ុមានជមង
ា
ឺ ដតេំគ្នល់ថា មិ នមានជមងឺវ ិញ ឬមានសេចក្តី
េងេ័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុមានជមង
ា
ឺ េំគ្នល់ថា ខ្លួនមានជមងឺ ដល់ភិក្ុា

ប្រ ិសោគដតមតង

ដល់ភិក្ុដដលសដើ
ា
រសៅអេ់មួយនងងក្ុងចស
ន
ល ះផ្លូវអេ់នងង
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។
,

គាិ

។

,

ឥ
។

ប្ណ្
ិ ឌ
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មួ យក្នុងទី ដដលខ្លួនសៅស

ើយ េូមបីជ្រតឡប្់មក្វ ិញអេ់មួយនងង ក្នុងចស ល ះ

ផ្លូវអេ់មួយនងង ក្នុងទី ដដលខ្លួនមក្ស
សៅ ដូ សចនះស

ើយៗ ប្រ ិសោគសោយគិ តថា អញនឹង

ើយសចញសៅ ដល់ភិក្ុដដលជ្រតឡប្់
ា
មក្វ ិញសោយឧប្ទទវៈណា

មួ យ ក្ខលដឹ ងថា ផ្លូវសក្េមស្េួលវ ិញ ស
ដល់ភិក្ុដដលមា
ា
ា េ់ទននិមនតស
តាក្់ ដតងចំ ស
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ះពួ ក្ភិ ក្ុដតមយ៉ា
ា
ង

មិ នដល់មួយចដមែត

ើយក្៏ប្រ ិសោគមតងសទៀតសទើ ប្សៅ

ើយជ្រប្សគន ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
សោជនដដលសគ

ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
សោជនដដលសគតាក្់ ដតង

ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
សោជនដនទ

សលើក្ទុក្ដតសោជន

ោ៉ា ង និ ងភិ ក្ុឆក
ា ួតាសដើ ម។

៥

េិក្ខាប្ទសនះ មានអងគ ៣ គឺ ប្ិណឌបាតក្នុងសរាងទន១ ភិ ក្ុគ្ន
ា ម នជមងឺ១

ភិ ក្ុសៅជ្រតាំ
ា
ដជ្រតងឆាន់១។

េមុ ោានាសដើមដូចគ្នននឹងឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទ ដូ សចនះឯង។
ពណ៌នាអាវសថបណ
ា បទទី១ ចប់
ិ ឌ សិក្ខ
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។
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។
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។
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២. ពណ៌នាគ្ណភោជនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដូចតសៅ៖

សោជនរប្េ់គណៈ ស្មះថា គណសោជន។ ក្៏ ភិក្ុទំ
ា ងឡាយ ៤

រូប្ ឬសជ្រចើនាងស
សជ្រ

ះ ស្មះថា គណៈ ក្នុងេិក្ខាប្ទសនះ។ អធិ ប្ាយថា

ះសោជន ៥ ោ៉ា ង មានបាយាសដើម សោជនណាមួ យ ដដលភិក្ុបាន
ា

មក្សោយក្ខរនិមនត រប្េ់ទយក្ស
សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុង

ក្យស

ះ ឬសោយវ ិញ្ញតិ ត គឺ ក្ខរេូម។ សនះា

ះ។ ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើប្ុគគលណាមួ យ ចូ លសៅរក្

ភិ ក្ុា ៤ រូប្ ក្ខន់យក្នូ វស្មះសោជនទំង ៥ ោ៉ា ង និ មនតសោយ

ក្យា

សវវចនៈណាមួ យ ឬសោយោសាដនទសោយន័ យមានាអាទិ៍ថា ខ្្ំុនិមនត

សោយបាយ េូមសលាក្មាាេ់ទំងឡាយ ទទួ លនូវបាយរប្េ់ខ្ំុ,្ សប្ើ ភិក្ុា
ទំងស

ះដដលសគនិ មនតក្ុងទី
ន
ាមួ យគ្នន ឬក្នុងទីសផ្េងៗគ្ននោ៉ា ងសនះស

សៅាមួ យគ្នន

ឬសៅសផ្េងៗគ្ននក្៏ សោយ

ស

ើយ

ើយទទួ លក្នុងទី ាមួ យគ្នន។

ខាងសជ្រក្ខយទុ ក្ាប្រ ិសោគាមួ យគ្ននក្៏ សោយ សផ្េងៗគ្ននក្៏ សោយ ចាត់ ា
គណៈសោជន។ សជ្រ

ះថា ក្ខរទទួ លដតមយ៉ា ងប្៉ាុ សណាណះ ាជ្រប្មាណក្នុង

េិក្ខាប្ទសនះ។ េូមបីសប្ើ ភិក្ុទំ
ា ងឡាយក្ខន់ យក្នូ វស្មះននសោជនទំង
៥ មានបាយាសដើ ម សៅេូមក្នុងទី ាមួ យគ្នន ឬក្នុងទីសផ្េងៗគ្នន ស

ើយ

ទទួ លក្នុងទី ាមួ យគ្ននសទៀត។ េូមបីោ៉ាងសនះ ក្៏ាគណៈសោជនដដរ។
េូមបីគណៈសោជនទំងពី រជ្រប្ក្ខរស

ះ ភិ ក្ុរដមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិទុក្ដ
ក ក្នុងខ្ណៈ

ទទួ លដូ ចគ្នន។ រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត រាល់ៗវារៈ ដដលសលប្ចូ លសៅ។
អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្ក្នុងេម័ យទំងឡាយ

មានគិលានេម័ យា

សដើមតសៅ៖ េម័ យដដលភិក្ុមិ
ា នអាចជ្រតាច់សៅប្ិ ណឌបាតបាន សជ្រ

ះេូមបី

មានបាទទំងឡាយដប្ក្ ស្មះថា គិលានេម័យ។

សនះាចីវរទនេម័យ គឺ (សប្ើ ) ភិ ក្ុបានជ្រក្ខលជ្រគងក្ឋិ
ា
ន (េម័ យនន

ចី វរទន) មាន ៥ ដខ្ ភិ ក្ុសជ្រៅសនះ
ា
(ាអនក្មិ នបានជ្រក្ខលជ្រគងក្ឋិន
េម័ យននចី វរទន) មានដតមួ យដខ្ គឺ ដខ្ក្តតិក្។
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េម័ យដដលភិក្ុសធវ
ា ើក្មមណានីមួយ ដដលគួ រសធវើក្ុងចី
ន
វរ (មានសដរប្៉ា ះ

ាសដើ ម) ក្នុងក្ខលាទី សធវើចីវរ ស្មះថា ចីវរក្ខរេម័យ។
េម័ យដដលភិក្ុាអន
ា
ក្ជ្របាថាននឹ ងសៅក្ខន់ផ្ូវល

ក្នលះសោជន៍ក្ី ត ក្ំពុងសៅក្តី សៅស
េូមបី

វាភិរុ

េូមបីមានជ្រប្មាណ

ើយក្តី ស្មះថា អទធនគមនេម័យ។

នេម័យ ក្៏មានន័ យនុ ះ ដូចគ្ននដដរ។

េម័ យដដលភិក្ុា៤រូប្ (ក្ំណត់ ោ៉ាងទប្ប្ំ ផ្ុត) ជ្រតាច់ សៅប្ិណឌបាត

ក្នុងសគ្នចរជ្រគ្នម ស

ើយមិនអាចឲ្យជ្រប្ជ្រពឹតតសៅបាន (មិនដឆែត) ស្មះថា

មហាេម័យ។

េម័ យដដលអនក្ប្ួ េណានី មួយនិ មនតសោយភតត ស្មះថា េមណ
-ភតតេម័យ។ ក្នុងេម័ យទំងឡាយនុ ះ ភិក្ុគួ
ា រឆាន់(គណៈសោជន)បាន។
សជ្រ

េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ ះ ជ្របារពធចំស

ះសរឿងេូម (សោជន) ស

ះភិ ក្ុសទវទតត
ា

ើយឆាន់ ។ េិក្ខាប្ទសនះ មានអនុ ប្បញ្ញ តិ ត៧

សនះ គឺសវៀរដលងដតមានេម័ យ។ ាអសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។
មិ នដមនគណៈសោជន ដតភិក្ុេំ
ា គ្នល់ថា គណៈសោជន ឬមាន

សេចក្តីេងេ័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ដតអាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុេំ
ា គ្នល់ថា
មិ នដមនាគណៈសោជន ដល់ភិក្ុពី
ា រប្ីរប្
ូ ទទួ លក្នុងទី ាមួ យគ្នន ដល់ពួក្
ភិ ក្ុសជ្រចើ
ា នរូប្ ដដលសជ្រតចសៅប្ិ ណឌបាត ស
ដល់ភិក្ុដដលឆាន់
ា
និចភ
ា តតាសដើ ម

ើយជ្រប្ជុំគ្ននឆាន់ ក្ុងទី
ន
ាមួ យគ្នន

ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
សោជនទំងពួងសជ្រៅពី

សោជន៥ោ៉ា ង និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើ ម។

េិក្ខាប្ទសនះ មានអងគ ៣ គឺ ាគណៈសោជន១ មិនមានេម័ យ១

សលប្ចូ លសៅ១។
េមុ ោានាសដើម ជ្រប្ដ

លគ្នននឹ ងឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទស

ពណ៌នាគណភោជនសិក្ខ
ា បទទី២ ចប់

ះឯង។
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៣. ពណ៌នាបរម្បរភោជនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនះ៖
ប្ទថា

ប្រមបរសោជន

តាមន័ យដដលស

លស

គឺ ភិក្ុដដលសគនិ
ា
មនតសោយសោជន៥ោ៉ា ង

ើយ ក្នុងគណៈសោជនេិក្ខាប្ទស

ះឯង មិនបាន

វ ិក្ប្ប តាមលំោប្់ សឡើងសៅ (តាំងដត) អំពីសោជនដដលពួក្ជនទំងឡាយ
សគនិ មនតទុក្មុ ន ស្សាប្់ ដតឆាន់ សោជនរប្េ់ប្ុគគលដនទៗវ ិញ។ ស
ភិ ក្ុណាមិ
ា
នបានវ ិក្ប្បនិមនតនភតតដំប្ូង ចំស
ក្នុងទី ចំស

ះេ

តុស

ះ

ធមមិក្ទំង៥ណាមួ យ

ះមុខ្ោ៉ា ងសនះថា ខ្្ំុឲ្យ ឬថា ខ្្ំុវ ិក្ប្បភតតដដលសគប្ជ្រមុងទុក្នឹង

ជ្រប្សគនរប្េ់ខ្ំុដ
្ ល់សលាក្ ឬក្នុងទីក្ំបាំងមុ ខ្ោ៉ា ងសនះថា ខ្្ំុឲ្យ ឬថា ខ្្ំុ
វ ិក្ប្បដល់ភិក្ុស្
ា
ម ះសនះ ដូ សចនះសទ ស
មួ យជ្រគ្នប្់ អំ ពីភិក្ខាដដលបានស
ស

ះជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។ ចំ ស

ស

ើយដមនពិ ត។

សជ្រ

ើយសលប្ចូ លនូ វជ្រគ្នប្់ បាយ េូមបី

ើយ ក្នុងជ្រតក្ូ លដដលសគនិមនតសជ្រក្ខយ ភិ ក្ុា
ះេម័ យទំងឡាយ មានន័ យដូ ចស

ល

េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសវសាលី ជ្របារពធពួក្ភិក្ុសជ្រចើ
ា
នរូប្

ះសរឿងឆាន់ និមនតនភតតក្ុងទី
ន
ដនទ។ អនុ ប្បញ្ញ តិ ត ក្នុងេិក្ខាប្ទសនះ មាន

៣ គឺសវៀរដលងដតមានេម័ យ។ ដតសៅក្នុងគមពីរប្រ ិវារៈ សលាក្ក្ខន់ យក្
េូមបីនូវសរឿងវ ិក្ប្ប

បានស

អសាធារណប្បញ្ញតិ ត អ

លថា

អនុ ប្បញ្ញតិ ត

មាន៤

ដូសចនះ។

ា

ណតតិក្ៈ តិក្បាចិ តិ យ
ត ។ មិនដមនប្រមបរសោជន

ភិ ក្ុេំ
ា គ្នល់ថា ប្រមបរសោជន ឬមានសេចក្តីេងេ័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
ដតអាប្តតិមិនមាន

ដល់ភិក្ុាេមាគល់ថា

មិ នដមនាប្រមបរសោជន

ិក្ប្ប (ក្ំណត់ឲ្យភិ ក្ុដនទ)
ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
ក្ុងេម័
ន
យ ដល់ភិក្ុដដលវ
ា
ា
ស
ឆាន់

ដល់ភិក្ុជ្រចប្ល់
ា
និមនតនភតតទំងឡាយចូ លគ្ននដតមួ យ

ដល់ភិក្ុដដលសធវ
ា
ើ និមនតនភតតពីរប្ីឲ្យលាយចូ លគ្ននដតមួ យ(១)

ើយ

ស

ើយឆាន់

ស

ើយឆាន់

ដល់ភិក្ុដដលឆាន់
ា
តាមលំោប្់ លំសោយននក្ខរនិ មនត ដល់ភិក្ុដដលពួ
ា
ក្អនក្
ស្េុក្ ឬជ្រប្ជុំជនទំងអេ់សគនិមនត ស

ើយឆាន់ក្ុងទី
ន
ណាមួ យ ក្នុងពួក្អនក្
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ស្េុក្ ឬពួក្ជ្រប្ជុំជនស

ះ ដល់ភិក្ុក្ខលទយក្និ
ា
មនត ក្៏ស
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លថា អាតាម

នឹ ងទទួ លដតភិ ក្ខា ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
និចភ
ា តតាសដើម ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
សោជនទំង
ពួ ង សលើក្ទុ ក្ដតសោជន៥ោ៉ា ង និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើ ម។

េិក្ខាប្ទសនះ មានអងគ ៣ គឺ ាប្រមបរសោជន១ មិនមានេម័ យ១

បានសលប្ចូ លសៅ១។
េមុ ោានាសដើម

ជ្រប្ដ

លគ្នននឹ ងប្ឋមក្ឋិនេិក្ខាប្ទស

ះឯង។

ដតេិក្ខាប្ទសនះ ាក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ។
ពណ៌នាបរម្បរភោជនសិក្ខ
ា បទទី៣ ចប់
(១)

បាលីា ភទេ តណ
នានិ ឯកភោ វា កោេ ភុ ញ្ជតិៈិ ដជ្រប្តាមដំសណើរ
ី ិ នម្នត
ិ

សនះឯង េូមសមើលអ

ប្តតិក្ុនងប្ិដក្ដដលដជ្រប្ថា ភិក្ុពី
ា រប្ី អងគឆាន់ ាមួយគ្នន ក្នុង

ទីដដលសគនិមនតដូសចនះ ហាក្់ ដូចាមិនជ្រតឹមជ្រតូវតាមសេចក្តីសទ បាលី ប្ិដក្ថា ភទេ
តភោ និម្នតភន ឯកភោ ភុ ញ្ជនតិ។
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៤. ពណ៌នាក្ខណមាតាសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដូ ចតសៅ៖

ប្ទថា សោយនំទង
ំ ឡាយ គឺ សោយប្ដងែមណានីមួយ មានដំ ដប្ និង
នំ ដដលលាយសោយេករអំ សៅ

ដដលជ្រប្ក្ប្សោយរេដ៏ នជ្រក្ដលងាសដើ ម

ដដលសគចាត់ដចងសដើ មបីប្ញ្ូជ នសៅ។

ប្ទថា

សោយេដូវទំងឡាយ គឺ

សោយវតថុទំងពួង មាននំេដូ វ លង និងអងករាសដើមណាមួ យ ដដលសគចាត់

ដចងសដើមបីាសេបៀង។ ប្ទថា ជ្រតឹមសពញពីរប្ីបាជ្រត សេចក្តីថា ក្ំណត់
ជ្រតឹ មសពញបាជ្រតពី រ ឬប្ីមិន
សទ។

ួេសានមគំ នូេខាងសជ្រក្ខមក្ណា
ត ប្់ មាត់ បាជ្រត

ក្យថា ឲ្យសលើេពីក្ំណត់ស

ះសៅ បានដល់ េូមបីសប្ើទទួ លប្ី

បាជ្រតឲ្យសលើេក្ំ ពុងសៅ។ ភិ ក្ុរដមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិបាចិតិយ
ត សោយរាប្់នំដដល
តាំងសៅខាងសលើសានមគូ េខាងសជ្រក្ខមក្ណា
ត ប្់ មាត់ បាជ្រត។
ស

វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុង

ក្យថា ភិក្បានទទួ
លនំ ឬេដូវក្ំណត់ជ្រតឹមពីរប្ីបាជ្រត
ុា

យ
ើ
សនះ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនះ៖ ភិក្ុដដលទទួ
ា
លពីរបាជ្រតស

ដនទខាងសជ្រៅស្េុក្ គប្បីជ្របាប្់ ភិក្ុសា
បាជ្រតស
ស

ើយ ស

ើញភិ ក្ុា

ះថា ក្នុងផ្ទះនុះ ខ្្ំុទទួ លសពញពី រ

ើយ សលាក្ចូ រទទួលដតមួ យបាជ្រតបានស

ើយណា។ េូមបីភិក្ុសា

ះ

ើញភិ ក្ុដនទសទៀត
ា
ក្៏គប្បីជ្របាប្់ថា ភិ ក្ុដដលមក្មុ
ា
ន ទទួ លសពញពី រ

បាជ្រតរួចស

ើយ (ចំដណក្)ខ្្ំុ (ក្៏ទទួ ល)មួ យបាជ្រតដដរ សលាក្ក្ុំទទួ លសទៀត

សឡើយ។ ក្នុងក្ិ រ ិោជ្របាប្់តៗគ្នន េូមបីរប្េ់ភិក្ុដដលទទួ
ា
លមួ យបាជ្រតមុន
ទទួ លប្ី បាជ្រតស
ស

ើយស

ើញភិ ក្ុា

គប្បីជ្របាប្់ ថា

សលាក្ចូរក្ុំទទួ លក្នុងផ្ទះ

ះសឡើយ។ (សប្ើ)មិនជ្របាប្់ រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ េូមបីភិក្ុដនទ
ា
បាន

សាតប្់

ក្យស

ះស

ើយ សៅដតទទួ លសទៀត រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ដូ ចគ្នន។

ក្យថា ជ្រតូវ

យ
ំ ក្អំពីទីស

ះ មក្ដចក្ាមួយនឹងភិក្ទំ
ុា ងឡាយ

សេចក្តីថា ភិក្ុជ្រតូ
ា វសៅក្ខន់អាេនសាលា ឬវ ិហារដដលជិ តក្នលង ឬក្៏ សៅ
ក្ខន់ ទីដដលខ្លួនជ្រតឡប្់ មក្ាជ្រប្ចាំស
េជ្រមាប្់ ខ្ួនឯង
ល
ស

ើយ នំ ដដលសពញបាជ្រតមួ យ ជ្រតូវទុ ក្

ើយឲ្យនំ ដ៏សេេសៅដល់ភិក្ុេងឃ
ា
។ ដតមិនបានសដើមបី
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ឲ្យតាមេោពដ៏ េមគួ រ ដល់មិតតទំងឡាយ។ ភិ ក្ុអន
ា ក្ទទួ លដតមួ យបាជ្រត
(សប្ើ)មិ នចង់ឲ្យអវីតិចតួ ច ក្៏មិនឲ្យសៅ។ គប្បីសធវើតាមសេចក្តីសពញចិ តច
ត ុ ះ។
រូប្ សជ្រ

េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធចំស

ះពួ ក្ភិ ក្ុសជ្រចើ
ា ន

ះសរឿងទទួ លមិ នដឹងជ្រប្មាណ។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។ នំ ឬេដូវ មិនសពញក្ំ ណត់ ពីរប្ី បាជ្រត ភិក្ុេំ
ា គ្នល់ថា
សលើេ ឬមានសេចក្តីេងេ័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
អាប្តតិមិនមាន

ដល់ភិក្ុេំ
ា គ្នល់ថា

មិ នសពញក្ំណត់ ពីរប្ី បាជ្រត

ដល់ភិក្ុដដលទទួ
ា
លវតថុណានីមួយ ដដលសគចាត់ ដចង មិនដមនសដើមបីប្ញ្ូជ ន

សៅក្តី មិនសដើ មបីាសេបៀង(ផ្លូវ)ក្តី ដល់ភិក្ុទទួ
ា
លវតថុដ៏ សេេអំ ពីនំ ឬេដូវ
ដដលសគតាក្់ ដតងសដើ មបីប្ញ្ូជ នសៅក្តី សដើមបីាសេបៀង(ផ្លូវ)ក្តីស
ទទួ លនំ ឬេដូវអំពីជនដដលមានដំ សណើរជ្រប្ុងនឹងសៅស

ះ ដល់ភិក្ុា

ើយខានវ ិញ ដល់

ភិ ក្ុទទួ
ា
លនំ ឬេដូ វដដលពួ ក្ជនាញាតិ ឬពួក្ជនប្វារណាជ្រប្សគន ដល់
ភិ ក្ុដដលទទួ
ា
លសោយជ្រទពយរប្េ់ខ្ួនឯង
ល
និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើម។
េិក្ខាប្ទសនះ មានអងគ ៥ គឺ នំឬេដូវមានលក្ាណៈដូចស

លស

ើយ

១ នំឬេដូវមិនដមនាវតថុសេេេល់១ ដំ សណើរសៅរប្េ់សគ មិនបានអាក្់
ខាន១ ជនទំងស

ះ មិនដមនាញាតិ ាសដើ ម១ ទទួលឲ្យសលើេជ្រប្មាណ

ដដលក្ំណត់សៅ១។
េមុ ោានាសដើម ជ្រប្ដ

លគ្នននឹ ងេញ្ារ ិតតេិក្ខាប្ទស

ពណ៌នាក្ខណមាោសិក្ខ
ា បទទី៤ ចប់

ះឯងដូ សចនះ។
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៥. ពណ៌នាបឋម្បវារណាសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដូ ចតសៅ៖
ប្ទថា

ឆាន់ស

យ
ើ

គឺ ឆាន់ រច
ួ សស្េចស

ើ យ,

ភិក្ុដដលបានសលប្
ា

ចូ លនូ វសោជន៥ោ៉ា ង េូមបីដតជ្រប្មាណប្៉ាុ នជ្រគ្នប្់ នេព ក្៏ សលាក្សៅោ៉ា ង
ស

ះ។ ប្ទថា បានហាមសោជនស

ើយ មានសេចក្តីអធិប្ាយថា សធវើក្ខរ

ហាម គឺសធវើក្ខរជ្រប្ដក្ក្ប្ដិសេធ សោយអំណាចអងគ៥ ដដលជ្រពះឧបាលិសតថរ
ស

លទុ ក្ក្នុងជ្រពះបាលីោ៉ាងសនះថាៈ ភិ ក្ុក្ំ
ា ពុងឆាន់ ១ សគយក្សោជនមក្

ជ្រប្សគនសទៀត១ សគសៅក្នុង
ហាមសោជន១។

តថបាេ១ សគប្សអែនសោជនមក្ចំ ស

ប្ណា
ត អងគទំង៥ស

េសជ្រមចណាមួ យសផ្េងសោយ
ដដលឈប្់ឆាន់ សោជនស
ស

ះ

សយើងនឹងមិនស

ក្យថា ឆាន់ រច
ួ ស

ើយ សលាក្ស

ើយ ដូ សចនះ សជ្រ

លថា ហាមសោជនស

ះ១ ភិក្ុា

ើញសេចក្តី

ះថា ភិក្ុា

ើយ សោយ

ក្យសនះថា ភិក្ុក្ំ
ា ពុងឆាន់ ដូ សចនះ។ ដងមទំងភិក្ុដដលឈប្់
ា
ឆាន់សោជន
ើយស

ះ ដល់នូវក្ខររាប្់ ថា ឆាន់ រច
ួ ស

ើយ សជ្រ

ះេំសៅយក្ក្ខរឆាន់អី វ

តិ ចតួ ចផ្ង ក្ខរមិ នឆាន់អីត
វ ិ ចតួ ចផ្ង និងប្រ ិសោគភតត មានបាយាសដើ ម
ស

ះផ្ង។ ក្៏អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្ថា ចំ ស

ះ

ក្យនុ ះ គឺ សលាក្ស

លស

ើយ

ក្៏ សដើ មបីឲ្យស្េឡះស្េឡំស្េួល សោយោពដដលប្វារ ិតប្ទ គឺ សលាក្ហាម
ស

ើយ ដូចា

ក្យថា ពីររាជ្រតី ាសដើម ក្នុង

ក្យទំងឡាយ មាន

រាជ្រតី ឬប្ីរាជ្រតីាសដើម។ ក្៏ក្ុងអងគ
ន
ននក្ខរហាមទំងឡាយ។

អងគថា ភិក្ក្ំ
ា
ឆាន់ ស
ុា ពុងឆាន់ គឺសោជនដដលភិ ក្ុឈប្់

ជ្របាក្ដ។ អធិប្ាយថា ក្៏ ប្ុគគលនុ ះ ាអនក្ក្ំ ពុងឆាន់សោជនស

ក្យពីរ

ើយ រដមង
ះ។

អងគថា សគយក្សោជនមក្ជ្រប្សគនសទៀត គឺសោជនលមមដល់ក្ខរហាម
ជ្របាក្ដ។ អធិ ប្ាយថា សប្ើសោជន៥ោ៉ា ង មានបាយាសដើ ម សោជនណា
មួ យ ដដលគប្បីប្ដិសេធ មាន(ជ្របាក្ដ)។
អងគថា សគសៅក្នង
ុ

តថបាេ អធិប្ាយថា សប្ើ ទយក្ក្ខន់ សោជន

ដដលលមមដល់ក្ខរហាមឋិតឈរក្នុងឱក្ខេជ្រប្មាណពី រ

តថមួយចំ អាម។
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អងគថា សគប្សអែនសោជនមក្ សេចក្តីថា សប្ើ ទយក្ប្សអែនសោជន
ស
ស

ះ ចំ ស

ះភិ ក្ុសា

ះសោយក្ខយ។

អងគថា ភិក្ហាមសោជន
គឺ ក្ខរហាមជ្របាក្ដ អធិ ប្ាយថា សប្ើ ភិក្ុា
ុា

ះហាមសោជនដដលទយក្ប្សអែនមក្ចំ ស

ះស

ះសោយក្ខយ ឬវាចា។

ក្ខរហាមភតតរដមងមាន សោយអំ ណាចអងគទំង៥ោ៉ា ងសនះឯង។
សនះាសេចក្តីវ ិនិច័ ឆយក្នុង

ក្យស

ះ ប្ណា
ត ប្ទទំងឡាយ មានប្ទ

ថា ឆាន់សោជន ាសដើម អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្តសៅ៖ សោជនណាដតង
មានជ្របាក្ដផ្ង ភិក្ុហាមសោជនណា
ា
ដដលទយក្ឋិតសៅក្នុង
ប្សអែនចូ លមក្ផ្ង សោជនស

តថបាេ

ះៗ អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្សោជនណាមួ យ

ក្នុងចំ សណាមសោជនទំង៥សនះ គឺ បាយ១ នំ ស្េេ់១ នំ សជ្រក្ៀម១ ជ្រតី ១ សាច់ ១។
ប្ណា
ត សោជនទំង ៥ ោ៉ា ងស

ះ ពួក្ទយក្ក្ខន់ យក្នូ វអងករនន

ធញ្ញ ាតិ ៧ ោ៉ា ងសនះគឺស្េូវសាលី១ ស្េូវខ្ាយ១ ស្េូវដំ សណើប្១ ស្េដង៉ា
១ សពព១ េកយ
ឬស
ួ

ត១ សមមដគលលក្១ ស

ើយយក្សៅចមែិនេំសៅវតថុ

ណាមួ យថា សយើងចមែិនភតតក្ី ត ថា សយើងចមែិនោគូ ដូ សចនះក្តី ជ្រប្េិនសប្ើ
ក្នុងក្ខលប្រ ិសោគ រប្េ់ពួក្ជនដដលប្រ ិសោគភតត ឬោគូ (ស
ក្តី ឬជ្រតាក្់ក្ី ត ជួរសានមជ្រក្
ស

ើយៗ (ភតត ឬោគូស

ះ) សទះសៅត

ូង រដមងមានជ្របាក្ដក្នុងក្ដនលងដដលសគដួ េ

ះ) ស្មះថា បាយ។ រដមង

ំឲ្យសក្ើតក្ខរហាម

ភតតបាន។ ដតថា បាយបាោេ ឬប្ប្រមានរេជូ រណា ជ្រតឹមដតសគោក្់ចុះ
អំ ពីចង្ក្អកន សៅសៅតខាលំងសៅសឡើយ (ស
ណាបាយបាោេ ឬប្ប្រជូ រស

ើយ) សគអាចសផ្ែៀងផ្ឹក្បាន។ ក្ខល

ះ មិនមានជួ រសានមខ្ូងជ្របាក្ដ េូមបីក្ុង
ន

ឱក្ខេដដលក្ខន់យក្សៅសោយនដ ក្ខលស

ះ ក្៏ មិន

ភតតសឡើយ។ ដតសប្ើ ចំហាយសៅតរសាត់សៅអេ់ស
មានសានមខ្ូងជ្របាក្ដ

រដមង

ំឲ្យសក្ើតក្ខរហាម

ើយ ក្ខលយាេោពរ ឹងដុំ

ំឲ្យសក្ើតក្ខរហាមភតតវ ិញមតង។

រដមងមិ ន

រក្ាោពស្សាលខាងសដើមសឡើយ។ េូមបីសប្ើ សគោក្់ េឹក្
ល សឈើ ដផ្លសឈើ និ ង
ទំ

ំង ឬលំពង់សឈើ ាសជ្រចើន ស

ើយេូមបីោក្់អងករ ជ្រតឹ មដត១ក្ខតប្់ក្៏សោយ
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សប្ើមានសានមខ្ូងជ្របាក្ដ ក្នុងក្ខលប្រ ិសោគ រដមង

ំឲ្យសក្ើ តក្ខរហាមភតត

បាន។

ចំ ស

ះនិមនតនភតតដដលមិ នដមនាោគូ

ពួក្ទយក្ោក្់ នូវទឹក្

ជ្រជក្់ និ ងទឹ ក្សោះស្េេ់ាសដើ ម ចុ ះក្នុងភតតសោយគិ តថា ពួក្សយើងនឹង
ជ្រប្សគនោគូ ដូសចនះ ស

ើយ(ប្សអែន)ជ្រប្សគន (សោយ

ក្យថា េូមសលាក្

មាាេ់ទំងឡាយ ទទួ លោគូ )។ វតថុាតិរាវស្សាល រដមង
ហាមភតតបានដូចគ្នន ក្៏ពិតដមនស

ំឲ្យសក្ើតក្ខរ

ើយ ប្៉ាុដនតសប្ើ ោក្់ចមែិនក្នុងទឹ ក្ាសដើម

ដដលក្ំ ពុងពុ ះជ្រប្សគនវ ិញ រដមងដល់ក្ខរេសង្ក្អគះាោគូ ពិត។ សប្ើ សគោក្់

ដុំ ជ្រតី សាច់ ឬេរនេ ជ្រប្មាណប្៉ាុនជ្រគ្នប្់ នេពចូលេូមបីក្ុងោគូ
ន
(ណា
មួ យ) ក្៏ប្ងកឲ្យសក្ើ តក្ខរហាមភតតបាន។ ដតចំ ស

ះភតត ដដលនរណាមួ យ

ចមែិន សោយអងគរសក្ើតពីដងលឫេេីាសដើមក្តី ពី សមើ មដំឡូងក្តីដនទវ ិញ សលើក្
ទុ ក្ដតអងករននធញ្ញ ាតិ ដូចដដលស

លមក្ស

ើយ សផ្េងសោយាតិ គឺ

ស្េូវសាលី (ាសដើម) មិនប្ងកឲ្យសក្ើ តក្ខរហាមភតតសឡើយ។
នំ ដដលសគសធវើសោយអងករស្េូវដំសណើប្ ស្មះថា នំស្េេ់។ ក្៏ នំស្េេ់
ដដលសគសធវើសោយេដណតក្បាយាសដើ មដនទ មិ នប្ងកឲ្យសក្ើ តក្ខរហាមភតត។
នំ ដដលសគប្ុក្ធញ្ញ ាតិ ៧ោ៉ា ង (ចមែិន) សធវើ ស្មះថា នំសជ្រក្ៀម។ សោយ
សហាចសៅ េូមបីលមែិត (និង)ក្នទក្់ដដលសគប្ុក្អងករស្េូវខ្ាយដញក្ចមែិន
ឲ្យរ ឹង ក្៏ដល់ក្ខរេសង្ក្អគះថា នំ សជ្រក្ៀម ដដរ។ ចំ ដណក្ក្នទក្់ននអងករដដល
សគដញក្ឲ្យឆែិនសេមើ ឬឆែិនសោយក្ំ សៅនងងក្ី ត វតថុាតិមានភតត និ ងនំ សជ្រក្ៀម

ាសដើ ម ដដលសគសធវើសោយអងករ ឬលាជក្តី មិនប្ងកឲ្យសក្ើតក្ខរហាមភតត។
ក្នុងជ្រតី

និងសាច់ ទំងឡាយ

ភិក្ុក្ខលផ្ឹ
ា
ក្ោគូ

ពួ ក្ទយក្ក្៏ជ្រប្សគន

ចំ ណិតជ្រតី ឬចំណិតសាច់ទំងពី រ មានជ្រប្មាណប្៉ាុនជ្រគ្នប្់ោគូ ប្៉ាុសណាណះ
ក្នុងោជន៍ដតមួ យ ឬោជន៍ សផ្េងៗគ្នន។ សប្ើភិក្ុមិ
ា នទំ
ទំងស

ះសទ

ភតត ក្៏ មិន
សាច់ ស

ក្ខលហាមសោជនណាមួ យដនទ

ឆាន់ដុំជ្រតី ឬសាច់

ដដលលមមដល់ក្ខរហាម

ំឲ្យសក្ើ ត(ក្ខរហាម), ភិក្ុឆាន់
ា
ដុំជ្រតី សាច់ មួយ អំ ពីដុំជ្រតី ឬដុំ

ះ ដុំ ជ្រតី សាច់ មួយ សៅក្នុងនដ ឬក្នុងបាជ្រត សប្ើ ហាមសោជនដនទ
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ស្មះថា ហាមភតត។ ភិ ក្ុឆាន់
ា
ដុំជ្រតី ឬដុំ សាច់ េូមបីទំងពី រ (អេ់) ស

ើយ

(ក្សមទច) ជ្រតី សាច់ប្៉ាុនជ្រគ្នប្់នេព ក្៏ មិនមានេល់សៅក្នុងមាត់ ដដរ េូមបីសប្ើ
ហាមសោជនដនទ ក្៏ មិនាក្ខរហាមដដរ។
ក្៏ ឯភិ ក្ុណា
ា
ក្ខលទំ

ឆាន់ អក្ប្បិយសោជន ដដលសក្ើ តសឡើងសោយ

ក្មមទំងឡាយ មានក្ុ លទូេក្ក្មម សវជជក្មម ក្ខរស

លអួ តឧតតរ ិមនុ េេធម៌

និ ងរូប្ិយដដលខ្លួនសជ្រតក្អរ (ទទួ ល) ាសដើមក្តី ឆាន់ សោជនដនទ សទះ
ក្ប្បិយ ឬអក្ប្បិយក្៏សោយក្តី (សៅហាមអក្ប្បិយមំ េៈ) រដមងមិនបាន
ស្មះថា ក្ខរហាមភតតសទ។ ភិ ក្ុដឹ
ា ងនូ វសោជនដដលជ្របាក្ដផ្ង ក្ខរហាម
សោជនដដលទយក្ឋិតសៅក្នុង

តថបាេ ប្សអែនចូ លមក្សធវើឲ្យក្ខរហាម

សក្ើតមានផ្ង ឥឡូវសនះ ភិក្ុដតងដល់
ា
(នូ វក្ខរហាមភតត) សោយជ្រប្ក្ខរណា
អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្វ ិនិ ច័ យ
ឆ សនះ សដើមបីដឹងក្ខរហាមស
វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុង

ះសោយជ្រប្ក្ខរស

ះ។

ក្យថា ឆាន់សោជន សនះ គប្បីជ្រាប្ដូសចនះ៖ ភិ ក្ុណា
ា

សលប្សោជនេូមបីមួយជ្រគ្នប្់ ចូ លសៅក្នុងប្ំពង់ក្ ភិ ក្ុសា

ះ ជ្រប្េិនសប្ើ មាន

សោជនណាមួ យសៅក្នុងបាជ្រត ក្នុងមាត់ ឬនដ សៅមានអាល័យដដដល សៅ
ហាមសោជនមានលក្ាណៈដូ ចស
ស

ើយ។

លស

ើយដនទសទៀត ស្មះថា ហាមភតត

ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើភិក្ុាអន
ា
ក្មិ នមានអាល័យ

ចូ លនូ វសោជនដដលសៅេល់ក្ុងបាជ្រតាសដើ
ន
មសទ
ដល់ប្ុគគលដនទ ឬថា ចង់ សៅក្នុងទី ដនទស

មិ នជ្របាថានសដើមបីសលប្
ឬថា

ជ្របាថានសដើមបីឲ្យ

ើយ សទើប្ប្រ ិសោគ ភិ ក្ុសា

ះ

េូមបីហាម (សោជនដនទ) ក្៏ មិនស្មះថា ហាម។
ក្៏ វ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុង

ក្៏ សប្ើ ភិក្ុអងគ
ា ុយក្នុង

ក្យថា សគសៅក្នង
ុ

តថបាេ ២

តថបាេ សនះ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនះ៖

តថ ១ ចំ អាម គប្បីរាប្់ តាំងដតពី ទីប្ំផ្ុត

ខាងសជ្រក្ខយននឥរ ិោប្ងអងគុយ, សប្ើ ឈរ គប្បីរាប្់ តាំងដតពី ទីប្ំផ្ុតខាងចុ ង
ដក្ងសជើង, សប្ើភិក្ុសដក្សោយចំ
ា
ស
១ចំ អាម តាំងដតពីទីប្ំផ្ុតខាង

ៀងខាងណា គប្បីរាប្់

យននចំ ស

តថបាេ២

ៀងខាងដដលសដក្ស

ះស

តថ

ើយ

គប្បីក្ំណត់អវយវៈដដលជិតាងសគ សោយទីប្ំផ្ុតខាងអាយ សវៀរដលងដត
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នដដដលលាតចូ លមក្រប្េ់ទយក្ដដលអងគុយ ឈរ ឬសដក្។ ភិក្ុក្ខល
ា
ហាម ចំ ស

ះសោជនដដលទយក្ឋិតសៅក្នុងឱក្ខេស

ដតមតង រដមងាក្ខរហាម។ សជ្រៅអំពីស

ះ ប្សអែនចូ លមក្

ះសៅ មិនាក្ខរហាមសឡើយ។

ប្ទថា ប្សអែនមក្ គឺ ទយក្ឋិតសៅក្នុងចស ល ះនន

ចូ លមក្សដើ មបីឲ្យភិ ក្ុទទួ
ា
ល។

តថបាេ ប្សអែន

ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើភិក្ុដដលអងគ
ា
ុយាលំោប្់តគ្នន

មិ នបានប្សអែនបាជ្រត ដដលតាំងសៅក្នុងនដ ឬសលើសជើងរងជ្រទបាជ្រតសទ ជ្រគ្នន់
ដតស

លថា អនក្មានអាយុ (សលាក្មាាេ់) ចូ រទទួ លយក្ភតតសៅ ដូសចនះ។

(សប្ើ) ភិក្ុហាមសោជនស
ា

ះ ក្ខរហាមភតត មិ នបានមានសឡើយ។ ទយក្

ំក្សញ្ជើភតត មក្ទុក្សលើដផ្នដី ខាងមុខ្(ភិក្ុា) ស

ើយេូមបីស

លោ៉ា ងស

ះ

ក្៏ សោយ ក្៏ ន័យនុ ះឯង។

ដតសប្ើ ក្ខលទយក្សលើក្ក្សញ្ជើបាយជ្របាក្ដដូ សចនះសឡើង ឬប្សអែនចូ ល
មក្ស

ើយស

លថា សលាក្មាាេ់េូមទទួ ល(ភតត) ដូ សចនះ (សប្ើ) ភិក្ុជ្រប្ដក្ក្
ា

ស្មះថា ហាមភតត។ ក្ខលទយក្ចាប្់ ក្សញ្ជើបាយសឡើងអអគេ មាន
ទយក្មានក្់ សទៀត (មក្ស
ជ្រតឹមដតក្ខន់ប្៉ាុសណាណះ
សជ្រ

ះស

តុស

ចូ លមក្ពិត។

ើយ) ស

ដតអនក្អអគេដតមយ៉ា ង

ះ ក្សញ្ជើបាយស
តពីស

លថា ខ្្ំុជួយក្ខន់ ដូ សចនះស

ះសៅ

ើយ សធវើក្ខរ

ដតងក្ខន់ ក្សញ្ជើបាយស

ះ

ះ ាក្សញ្ញើបាយដដលអនក្អអគេប្សអែន
ភិក្ុក្ខលហាមសោជន
ា

ដដលទយក្ក្ខន់

ជ្របាក្ដសដើមបីជ្រប្សគន ចាត់ាក្ខរហាមភតត។ ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើ អក្
ន អអគេជ្រគ្នន់
ដតប្៉ា ះ
ពី ស

ល់ប្៉ាុសណាណះ ដតជនដនទសជ្រៅសនះ ាអនក្ក្ខន់ក្សញ្ជើបាយស

ះសៅ ភិក្ុក្ខលជ្រប្ដក្ក្ចំ
ា
ស

ះ។ ត

ះសោជនដដលទយក្ក្ខន់ ជ្របាថាននឹង

ជ្រប្សគន (ក្៏ )មិ នចាត់ ាក្ខរហាមភតតដដរ។ ប្៉ាុ ដនត ក្ខលទយក្យក្ដវក្ដួ េ
បាយ (ជ្រប្សគន)។ ភិក្ុក្ខលជ្រប្ដក្ក្ចំ
ា
ស

ះភតត េូមបីមានោរៈសេមើគ្ននរប្េ់

អនក្ទំងពី រ ាក្ខរហាមពិ ត។ ក្ខលទយក្ជ្រប្សគនភតត ចំ ស
ភិ ក្ុសជ្រៅស
ា

ះ (ក្៏)យក្នដប្ិទបាជ្រត ស្មះថា ជ្រប្ដក្ក្ចំ ស

សគប្សអែនចំ ស

ះប្ុ គគលដនទ ស

តុ ស

ះភិក្ុាប្
ា
ទ ប្់

ះសោជនដដល

ះ ក្ខរហាមភតត សទើប្មិនមាន។
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ក្យថា ហាម សនះ គប្បីជ្រាប្ដូសចនះ៖ ក្ខរហាមនូ វ

សោជនដដលសគប្សអែនសោយវាចា រដមងមិ នបានក្ខរ។ ដតថា ភិក្ុា (សជ្រប្ើ )
ក្ខយវ ិក្ខរមានសធវើចល
អាតាមលមមស

ើយ

(ក្សជ្រមើ ក្)ជ្រមាមនដាសដើ ម ឬវចី វ ិក្ខរមាន

អនក្ក្ុំ ឲ្យអាតាមសទៀតអី

ដូសចនះាសដើ ម

ក្យថា

ជ្រប្ដក្ក្ចំស

ះ

សោជន ដដលសគប្សអែនចូ លមក្សោយក្ខយចាត់ ាក្ខរហាមដដរ។
ទយក្មានក្់ប្សអែននូ វេមលដដលមានសាច់ចូលមក្ស
មាាេ់ េូមទទួ លេមល។ ភិក្ុសា
ា ត ប្់នូវ
ក្ខរហាមសឡើយ។

ដតក្ខលសគស

ក្យស

លថា

ស្មះថា ហាមភតត។ ក្៏ក្ខលសគស

ះស

លថា សលាក្

ើយជ្រប្ដក្ក្ (ក្៏ ) មិនា

េមលសាច់

ស

ើយភិ ក្ុជ្រប្ដក្ក្
ា

លថា សលាក្មាាេ់េូមទទួ លនូ វេមល

សាច់ សនះ ដូ សចនះ ក្៏ ចាត់ាក្ខរហាមដូ ចគ្នន។ ទយក្ ក្ខលសធវើសាច់ឲ្យ
សផ្េងគ្នន េូមបីស

លថា េមលសាច់ ដូ សចនះ សប្ើ មានដុំ សាច់ េូមបីប្៉ាុនជ្រគ្នប្់

នេព ភិ ក្ុជ្រប្ដក្ក្ចំ
ា
ស

ះេមលស

ពួ ក្ទយក្លាយសោយទំ

ះ ចាត់ ាក្ខរហាមភតត។ សប្ើមិនមាន គួ រ។
ំងឫេេី ឬលំពង់សឈើ និ ងខ្នុរាសដើម ស

ចមែិនជ្រតី សាច់, ក្ខន់ យក្ជ្រតី សាច់ ស
េូមទទួ លេមលទំ
ោ៉ា ងសនះក្៏សោយ
សជ្រ

ើយ ស

លថា សលាក្មាាេ់

ំង សលាក្មាាេ់ េូមទទួ លដំ ណាប្់ខ្ុរន ដូ សចនះ។ េូមបី
ក្៏ មិនចាត់ ាក្ខរហាមភតតសឡើយ។

ះវតថុដដលមិនគួ រដល់ក្ខរហាម

ក្ខលទយក្ស

ះមក្ស

ើយ

គឺ ទយក្ស

សជ្រ

ះស

លសោយស្មះ។

តុ អី វ?
ដត

លថា មហូប្ជ្រតី សាច់សនះ ដូសចនះវ ិញ សទើប្ចាត់ ាក្ខរហាម

ភតតបាន។ សនះាសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ដ៏ េសងាប្ខ្លី ក្នុងវ ិនិ ច័យ
ឆ ក្ថាសនះ។ ចំ ដណក្
សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ដ៏ ពិសាតរ សយើងស

លទុក្ក្នុងវ ិនយវណណ

ស្មះេមនត-

ឥរ ិោប្ងទំងប្ួ នមានសដើ រាសដើ ម ជ្រតូវក្ុំឲ្យឥរ ិោប្ងស

ះក្ំ សរ ើក្ឆាន់ ចុះ។

ប្ាសាទិ ក្ខរួចស

ើយ។ ក្៏ឯភិក្ុហាម(សោជន)
ា
ក្នុងឥរ ិោប្ងណា ប្ណា
ត

ប្ទថា អនតិរ ិតត គឺមិនេល់ អធិ ប្ាយថា មិនសលើេ។ ក្៏ ឯសោជន

ស

ះ ាសោជនដដលមិនបានសធវើសោយអាក្ខរៈននវ ិនយក្មម៧ោ៉ា ង មាន

រប្េ់ដដលសគសធវើឲ្យាវតថុគួរ ាសដើ ម និងមិ នដមនាវតថុេល់ពីភិក្ុឈឺ
ា
។
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សជ្រ

ះស

តុ ស

ះ ជ្រពះឧបាលិសតថរ សទើប្ស

350

លទុ ក្ក្នុងប្ទោជនៈថា រប្េ់

ដដលសគមិនបានសធវើឲ្យាវតថុគួ រ ាសដើម។ ប្ណា
ត វ ិនយក្មមទំង ៧ ស

ះ វតថុ

ណាាដផ្លសឈើ ឬសមើ មឫេាសដើ ម ដដលសគមិនបានសធវើឲ្យាវតថុគួ រ សោយ
េមណក្ប្បទំងជ្របាំក្ី ត សាច់ មិនគួ រ ឬសោជនមិនគួ រក្តី រប្េ់ទំងស
ស្មះថា អក្ប្បិយទំងអេ់។ រប្េ់ាអក្ប្បិយទំងស
ាអតិ រ ិតតសោជនោ៉ា ងសនះថា វតថុទំងអេ់ស

ះ គួ រស

ជ្រាប្ថា រប្េ់ដដលសគមិនបានសធវើឲ្យាវតថគួ
ុ រ។
ប្ទថា រប្េ់ដដលភិក្មិ
ុា នបានទទួលស

ះ

ះ ភិក្ុជ្រតូ
ា វសធវើឲ្យ

ើយ ដូ សចនះ គប្បី

យ
ើ សធវើឲ្យារប្េ់គួរ សេចក្តី

ថា ភិ ក្ុា (អនក្សធវើវ ិនយក្មម) មិ នបានទទួ លវតថុស

ះសសាះ ស

ើយស្សាប្់ ដត

សធវើឲ្យាអតិ រ ិតតសោជន តាមន័ យមុ នសៅ។

វ ិនយក្មមថា រប្េ់ដដលភិក្ុមិ
ា នបានសលើក្សឡើងសដើមបីសធវើ សេចក្តីថា

ភិ ក្ុអន
ា ក្មក្សដើ មបីឲ្យភិក្ុអន
ា ក្សធវើវ ិនយក្មម សធវើឲ្យារប្េ់គួរ មិនបានសលើក្
សឡើង ឬមិនបានប្សអែនសោជនដូ សចានះសៅសទ ស
វ ិនយក្មមថា ភិក្មិ
ិ សៅខាងក្នង
ុា នេថត
ុ

ើយស្សាប្់ ដតសធវើឲ្យសៅ។

តថបាេស

យ
ើ សធវើ សេចក្តីថា

ភិ ក្ុអន
ា ក្សធវើវ ិនយក្មម ឋិ តសៅខាងសជ្រៅ

តថបាេននភិក្ុអន
ា ក្មក្សធវើ ឲ្យភិក្ុា

វ ិនយក្មមថា ភិក្មិ
ុា នទន់ឆាន់ស

យ
ើ សធវើ សេចក្តីថា ភិ ក្ុណាដតង
ា

អនក្សធវើវ ិនយក្មម សធវើឲ្យារប្េ់គួរ ស

ើយក្៏សចះដតសធវើឲ្យា (អតិ រ ិតតៈ)សៅ។

សធវើឲ្យាអតិ រ ិតត (ភិ ក្ុអន
ា ក្សធវើវ ិនយក្មម) ភិ ក្ុសា
លមមដល់ក្ខរហាមភតតសៅសឡើយ ស
វ ិនយក្មមថា

អាេនៈស

បានស

ើយក្៏ សចះដតសធវើសៅ។

យ
ើ

ហាមសោជនស

យ
ើ

សជ្រក្ខក្ចាក្

យ
ើ សធវើ សនះ មានអតថរាក្់ដមនពិ ត។

វ ិនយក្មមថា

គួរស

ភិក្ឆាន់
ស
ុា

ះ មិ នបានឆាន់ សោជនដដល

រប្េ់ដដលភិក្មិ
ុា នបានស

យ
ើ
សេចក្តីថា ក្ខរសធវើវចី សភទោ៉ា ងស
លស

លថា

រប្េ់ទង
ំ អេ់សនះ

ះ គឺ ភិក្ុអន
ា ក្សធវើវ ិនយក្មម មិន

ើយសទ។ អតិ រ ិតតសោជន ដដលសគមិនបានសធវើឲ្យារប្េ់គួរ

សោយអាក្ខរៈននវ ិនយក្មមទំង៧សនះ

និងសោជនដដលមិ នដមនេល់អំពី
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ភិ ក្ុឈឺ
ា
េូមបីទំង២ចំដណក្ ស្មះថា អនតិ រ ិតតសោជន សោយជ្រប្ក្ខរ

ដូ សចនះ។ ក្៏ឯអតិ រ ិតតសោជន អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្សោយន័ យប្ដិ ប្ក្ា (ផ្ទុយ)
ចំ ស

ះអនតិ រ ិតតសោជនស

ះចុ ះ។

ចំ ដណក្ខាងវ ិនយក្មម

ភិក្ុឆាន់
ា
ស

យ
ើ សធវើ

ក្នុងអតិ រ ិតតសោជនសនះ

មានសេចក្តីថា ភិ ក្ុអន
ា ក្សធវើវ ិនយក្មម សោយសហាចសៅ េូមបីទំ

ឆាន់នូវ

ជ្រគ្នប្់បាយដតមួ យជ្រគ្នប្់ ឬចសជ្រមៀក្សាច់ដ៏តូច អំពីបាជ្រតរប្េ់ភិក្ុដដល
ា
អងគុយាប្ ទ ប្់ គ្នន ស

ើយសធវើ ក្៏ ស្មះថា ឆាន់ រច
ួ ស

េូមបីភិក្ុណា
ា
ឆាន់ ស
ស

ើយោ៉ា ងស

ើយអងគុយសៅនឹ ង។ ភិក្ុសា

ើយ សទើ ប្សធវើដដរ។

ះ អំពីជ្រពឹក្ជ្រពហាមដតមតង ហាមភតត

ះ រដមងបានសដើមបីសធវើប្ិណឌបាតដដលភិក្ុា

មក្ ក្នុងក្ខលេូមបីចូលមក្ជិតស

ើយ សធវើឲ្យារប្េ់គួរ ជ្រតូវភិ ក្ុា

ំ

ំយក្

សៅវ ិញបាន។ ក្៏ សប្ើភិក្ុក្ំ
ា ពុងឆាន់ ប្ិណឌបាត ដដលបានសធវើឲ្យារប្េ់គួរ
ស

ើយស

ភិ ក្ុសា
ស

ះ ស្សាប្់ ដតពួក្ជនចាក្់ អាមិ េដនទសទៀតចុ ះ (ក្នុងបាជ្រតជ្រប្សគន)

ះ មិ នបានសដើ មបីសធវើសោជនស

លទុ ក្ក្នុងេី

សោជនស

ពិ តដមន

សលាក្

ឡដាក្ថា ថា សោជនណាដដលសគមិនទន់សធវើ គប្បីសធវើ

ះ ភិ ក្ុណាមិ
ា
នបានសធវើ(ពីមុន) ភិក្ុសា

សោជនណា ក្ខលសប្ើ ភិក្ុសធវ
ា ើស
ស

ះមតងសទៀតសទ។

ើយ (សោជនស

ើយាមួ យនឹងសោជនដដលបានសធវើស

មិ នគួ រសដើមបីសធវើសោជនស

ះ គប្បីសធវើ។ ស

ះ

ះ) ស្មះថា ភិក្ុបានសធវ
ា
ើ

ើយអំ ពីដំប្ូង ដូសចនះស

ើយ សទើប្

ះ (សទៀត)។ ដតសោជនដនទ គឺភិក្ុសា

ះ ឬភិក្ុា

ដនទគួ រសធវើ(សទៀត)។ ភិក្ុគួ
ា រសដើមបីលាយសោជនដដលសធវើស
ាមួ យសោជនដដលសធវើស

តុស

ើយដំ ប្ូងឆាន់ បាន។

ប្៉ាុ សណាណះសទ ក្៏ សោជនណា ដដលភិ ក្ុសា

ះសធវើស

ើយ ោ៉ា ងស

មយ៉ា ងសទៀត

ះ

មិនជ្រតឹ មដត

ើយ សលើក្ទុក្ភិ ក្ុសា

ះ

សចញ េូមបីភិក្ុពួ
ា ក្ដនទ ដដលាអនក្ហាមភតតដដរ ក្៏គួរឆាន់ បានដដរ។ ក្៏

ភិ ក្ុគប្បី
ា
លាងមាត់ និងនដឲ្យសាែត ប្រ ិសោគសោជនដដលមិ នបានលាយ
សោជនដដលមិនសធវើស

ើយចុះ។ ក្៏ឯសោជនដដលេល់អំពីភិក្ុឈឺ
ា
ាសោជន

េំណល់ពីក្ខរប្រ ិសោគរប្េ់ភិក្ុឈឺ
ា
ដតមយ៉ា ងប្៉ាុ សណាណះ ក្៏ សទដដរ។ សប្ើ តាម
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ះភិក្ុឈឺ
ា
ស

ើយ

ំយក្មក្

សោយគិ តថា សលាក្ជ្របាថានក្នុងនងងណា សទះប្ីនងងសនះក្តី នងងដេែក្ក្តី នឹង
ទំ

ឆាន់ក្ុងនងង
ន
ស

ះ ដូ សចនះ សោជនទំងអេ់ស

ះ គប្បីជ្រាប្ថា េល់អំពី

ភិ ក្ុឈឺ
ា
។ ោវក្ខលិក្ណាមួ យ ស្មះថា ខាទនី យសោជនី ោហារ។
វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុង

ក្យថា ទំ

េុក្
ី ី ត ប្រ ិសោគក្តី ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិយ
ត
សនះ

គប្បីជ្រាប្ដូ សចនះ៖ ភិ ក្ុអន
ា ក្ហាមភតត តាមន័ យដដលស

លស

ើយ ក្ខល

ទទួ លនូ វអាមិ េណាមួ យដដលាអនតិរ ិតតៈ សដើ មបីជ្រប្សោជន៍ដល់ក្ខរឆាន់
ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដក្នុងខ្ណៈដដលទទួ ល។ រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ជ្រគប្់ ៗ
វារៈ ដដលសលប្ចូ លសៅ។
រូប្ សជ្រ

េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធចំស

ះពួ ក្ភិ ក្ុសជ្រចើ
ា ន

ះសរឿងប្រ ិសោគសោជនក្នុងទីដនទ។ ប្ទថា អនតរិ តត
ិ ាអនុប្បញ្ញតិ ត

ក្នុងេិក្ខាប្ទសនះ។ ាអសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ
ភិ ក្ុទទួ
ា
លោមក្ខលិក្ាសដើ ម

ណតតិក្ៈ តិក្បាចិតិ យ
ត ។

សដើមបីាអាហារក្តី

ប្រ ិសោគជ្របាេចាក្

អាមិ េក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ អតិ រ ិតតសោជន ភិ ក្ុេមា
ា
គ ល់ថា អនតិរ ិតតសោជន ឬមានសេចក្តីេងេ័យ ក្៏ដូចគ្នន។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុដដលេមា
ា
គ ល់ថា ាអតិ រ ិតតសោជន ដល់ភិក្ុា

ដដលទទួ លសោយគិ តថា អញនឹងឲ្យសគសធវើវ ិនយក្មមស
ទទួ លសដើមបីភិក្ុដនទ
ា

ើយឆាន់ ដល់ភិក្ុា

ដល់ភិក្ុដដលប្រ
ា
ិសោគោមក្ខលិក្ាសដើម

ដដល

ជ្របាេចាក្អាមិ េ សោយអំ ណាចក្ខរប្រ ិសោគដដលជ្រពះមានជ្រពះោគជ្រទង់
អនុ ញ្ញញត និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើ ម។
េិក្ខាប្ទសនះ

មានអងគ

៣

គឺភិក្ុហាមភតត
ា
ស

ើយ១

អនតិ រ ិតតសោជន១ ប្រ ិសោគក្នុងក្ខល១។

អាមិ េា

េមុ ោានាសដើម ដូចគ្នននឹងប្ឋមក្ឋិ នេិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខាប្ទសនះ

ាក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ។
ពណ៌នាបឋម្បវារណាសក្ខ
ិ ា បទទី៥ ចប់
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៦. ពណ៌នាទុតិយបវារណាសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ ដូ ចតសៅសនះ៖
ពី រប្ទថា

សៅប្វារណាប្ងាំ

ប្វារណាោ៉ា ងសនះថា
ដឹងស
ស

សេចក្តីថា

៏! ដនភិ ក្ុា សលាក្ចូ រទំ

យ
ើ
គឺភិក្ុក្ខលដឹ
ា
ងថា ភិ ក្ុសា

ភិក្ុមក្ចំ
ា
ស

ះ

ស

ើយ

េុីក្ី ត ប្រ ិសោគក្តី។ ប្ទថា

ះ ាអនក្ហាមភតតស

ើយ សជ្រ

ះឮក្តី

ើញក្តី។ ប្ទថា រ ំនពរក្សទេ សេចក្តីថា ក្ិ រ ិោជ្រប្មាង សធវើបាប្ សចាទ គឺ

រ ំនពរក្ស

តុឲ្យអាប្់មុខ្។
ក្យថា និមិតដត តភិក្ុសា

ជ្រាប្ថា៖ ក្នុងក្ខល
ភិ ក្ុសា

ំមក្ចំ ស

ះទទួ លយក្អាមិ េស

សទៀត។ ក្៏ក្ុងក្ខលភិ
ន
ក្ុសា

ះឆាន់រច
ួ ស

យ
ើ
ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិយ
ត
គប្បី

ះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដមួយេិន។ ជ្រប្េិនសប្ើ
ះ ភិ ក្ុអន
ា ក្

ំមក្ប្ងាំ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក មួ យ

ះក្ំ ពុងឆាន់ ភិក្ុអន
ា ក្

ជ្រគប្់ ៗវារៈសលប្ចូ ល សៅរប្េ់ភិក្ុសា
ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។

ំមក្ប្ងាំជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក

ះ។ ក្ខលឆាន់សស្េច (ភិក្ុអន
ា ក្ប្ងាំ)

េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធចំស

ះភិ ក្ុមួ
ា យរូប្

សជ្រ

ះសរឿងប្វារណាប្ងាំ សោយអនតិ រ ិតតសោជន។ ាអសាធារណប្បញ្ញតិ ត

អ

ណតតិក្ៈ។ ភិ ក្ុហាមភតត
ា
ស

ើយ ភិ ក្ុអន
ា ក្ប្ងាំេំគ្នល់ថា ហាមភតតដមន

ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។ មយ៉ា ងសទៀត ភិក្ុមានសេចក្ត
ា
ី េងេ័យ ក្៏ដូចគ្នន។ ភិ ក្ុា
ំយក្ោមក្ខលិក្ាសដើម មក្ប្ងាំសដើមបីាអាហារ ក្នុងក្ខរទទួ ល និង

ក្ខរសលប្ចូ លរប្េ់ភិក្ុទំ
ា ងស

ះក្តី

មិ នហាមភតតសទ

ដតសប្ើ េំគ្នល់ថា

ហាមភតតក្ី ត មានសេចក្តីេងេ័យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។
ក្៏អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុអន
ា ក្េមាគល់ថា មិនហាមភតត ដល់ភិក្ុា

ដដលឲ្យសគសធវើវ ិនយក្មមស
ឲ្យសគសធវើវ ិនយក្មមស

ើយសទើ ប្ឲ្យ ដល់ភិក្ុឲ្យសោយស
ា

ើយេឹមឆាន់ ដល់ភិក្ុឲ្យសោយ
ា

លថា សលាក្ចូ រ

ក្យថា សលាក្ចូ រ

យក្សៅសដើ មបីភិក្ុដនទ
ា
ដល់ភិក្ុឲ្យវតថ
ា
ុាោមក្ខលិក្ាសដើម សោយ
ថា ក្ខលសប្ើ មានស

តុ សលាក្ចូរប្រ ិសោគចុ ះ និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើម។

ំ

ក្យ
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។

ក្កខវិតរណ្ី ប្ខ្ៅរមយើ ងថា ឥរំ ប្បន ន រុក្ខមវរននតិ ប្តសិ កាខប្បរមនេះ ម្ិនប្ម្នជារុក្ខមវរនា

មរ ដូមរនេះ ។ មសរក្តីមនេះម្ិនរតឹម្រតវូ មរ មរោេះអ្រិនាននសម្ុដ្ឋឋន ោនមវរនា ៣, ប្តរីមនេះ
មោក្ដ្ឋក្់ ម្ក្មដើម្បីប្បញ្ជាក្់ ថា ជារុក្ខមវរនាប្តម្យ៉ាង មរោេះមោក្អ្ន ក្ប្បវារណ្ឌប្បងខំ ោនរិតត
រតវូ មោសរប្បរុសតមហើ យ រង់រនំ ព្រក្មោស គ្ឺោនរិតតជារុក្ខមរសរមៅមហើ យ ។
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េិក្ខាប្ទសនះ មានអងគ ៥ គឺ ភិក្ុជ្រតូ
ា វសគប្ងាំ ហាមភតតស

354

ើយ១ ភិក្ុា

អនក្ប្ងាំ េមាគល់ថា ហាមភតតដមន១ ចង់ រ ំនពរក្សទេ១ ប្វារណាប្ងាំ
សោយអនតិ រ ិតតសោជន១ ភិក្ុជ្រតូ
ា វសគប្ងាំឆាន់ រច
ួ ាសស្េច១។

េមុ ោានាសដើម ដូចគ្នននឹងអទិ ន ទនេិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខាប្ទសនះ

ាទុ ក្ាសវទ

។
ពណ៌នាទុ តិយបវារណាសិក្ខ
ា បទទី៦ ចប់
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៧. ពណ៌នាវិក្ខលភោជនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ដូចតសៅសនះ៖
ប្ទថា វក្ខល
គឺក្ុងក្ខលសៅជ្របាេស
ន
ិ

តាំងអំពីក្នលងនងងជ្រតង់ សៅ រ

ើយ។ អធិប្ាយថា ចាប្់

ូតដល់អរុណរះសឡើង។ សជ្រ

ះស

តុ ស

ះ ភិក្ុា

ណា ចូ លសៅក្ខន់ (នជ្រព) ក្ខន់ យក្សមើម ឬដផ្លសឈើ នជ្រពណាមួ យ ក្នុងចស ល ះ
នុ ះ ទទួ ល (សធវើ)ាខាទនីយៈ ដដលេសង្ក្អគះចូ លាអាមិ េ សទះខ្ាី ឬទុំក្ី ត
ទទួ លសោជនី យៈក្តី សដើមបីឆាន់ ភិក្ុសា

ះរដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ក្នុងខ្ណៈ

ទទួ ល។ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិយ
ត រាល់ៗវារៈដដលសលប្ចូលសៅ។

េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ ះ ជ្របារពធពួក្េតតរេវគគិយ

ភិ ក្ុា សជ្រ

ិក្ខល។ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ
ះសរឿងឆាន់ក្ុងសវលាវ
ន

ណតតិក្ៈ

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។ ភិក្ុទទួ
ា
ល និងឆាន់នូវវតថុាោមក្ខលិក្ាសដើ ម សដើមបី
ាអាហារក្តី

ក្ខល

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
អាប្តតិមិនមាន
ដល់ភិក្ុដដលមានស
ា

ភិ ក្ុេមា
ា
គ ល់ថា

វ ិក្ខល

ដល់ភិក្ុដដលេមា
ា
គ ល់ចំស

តុ

ឬមានសេចក្តីេងេ័យក្តី
ះក្ខលថា

ប្រ ិសោគោមក្ខលិក្ាសដើម

ាសដើ ម។ េូមបីភិក្ុអន
ា ក្មានជ្រប្ជ្រក្តីទំ

ក្ខលដមន

និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួត

សអៀងក្៏មិនាអាប្តតិដដរ សជ្រ

ះមាន

ន័ យដដលជ្រពះមានជ្រពះោគអនុ ញ្ញញតទុក្ថា មានលភិក្ុទំ
ា ងឡាយ តថាគត
អនុ ញ្ញញតទំ
ប្៉ាុ ដនត

សអៀង ដល់ភិក្ុអន
ា ក្ទំ

សអៀងាជ្រប្ជ្រក្តី មានលភិ ក្ុទំ
ា ងឡាយ

ភិក្ុមិ
ា នជ្រតូវខាជក្់ អាហារសចញខាងសជ្រៅទវរមាត់ ស

វ ិញសទ ដូ សចនះ។

េិក្ខាប្ទសនះ

មានអងគ

៣

ើយសលប្ចូ លសៅ

គឺ ជ្រពះអាទិ តយសជ្រជពីជ្រតង់ សៅស

ឆាន់ វតថុាោវក្ខលិក្១ បានសលប្ចូ លសៅ១។

េមុ ោានាសដើម ដូចគ្នននឹងឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទ។
ពណ៌នាវក្ខលភោជនស
ា បទទី៧ ចប់
ិ
ិក្ខ

ើយ១

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ធ

ង្ខកិ
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។
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។
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។
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៨. ពណ៌នាសននិធិក្ខរកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដូ ចតសៅសនះ៖

ប្ទថា េននិធិក្ខរក្ មានវ ិសជ្រគ្នះថា េពទថា ក្ខរៈ ក្រណៈ ក្ិ រ ិោ
(សប្ើ) សោយសេចក្តី(ដជ្រប្)ដតមួ យ។ ក្ិ រ ិោសធវើនូវក្ខរេនេំ រប្េ់ភិក្ុសា
សជ្រ

ះស

តុ ស

េននិធិក្ខរក្ៈ
សៅ។
ស

តុស

ះ សទើ ប្ស្មះថា េននិធិក្ខរៈ។ េននិធិក្ខរៈ

ះ

ឹង
ន ឯង សៅថា

ក្យសនះាស្មះរប្េ់ភិក្ុអន
ា ក្ទទួ លទុក្ ឲ្យរាជ្រតីមួយក្នលង

ក្យថា េននិធិក្ខរក្ៈ ាទុ តិោវ ិភតតិ ចុ ះក្នុងអតថនននិ មិត។
ត សជ្រ

ះ

ះ ភិ ក្ុក្ខលទទួ
ា
លោវក្ខលិក្ ឬោមក្ខលិក្ណាមួ យ ដដលខ្លួន

សធវើក្ខរេនេំោ៉ាងសនះ សោយប្ំ ណងថា អញនឹងប្រ ិសោគ ដូ សចនះ រដមងជ្រតូវ

អាប្តតិទុក្ដ
ក ក្នុងខ្ណៈទទួ ល។ រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត
ជ្រគប្់ វារៈដដល

សលប្ចូ លសៅ។ េូមបីសប្ើបាជ្រតលាងមិនសាែត ភិក្ុយក្ជ្រមាមនដជូ
ា
តបាជ្រត
ណាមានសានមជ្របាក្ដ ឬចំ ស

ះបាជ្រតដដលមានចំណង ខាលញ់រដមងចូ ល

សៅចស ល ះចំ ណង ខាលញ់ស

ះក្ខលក្សដៅឲ្យសៅត ក្៏

ូរសចញមក្ មួ យសទៀត

ក្ខលទទួ លប្ប្រសៅត នឹង

ូរសចញមក្ េូមបីបាជ្រតដូសចានះ ភិ ក្ុឆាន់
ា
ក្ុងនងង
ន

ដេែក្សឡើង រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។ ចំ ដណក្ខាងភិ ក្ុមិ
ា នមានអាល័យ
លះសោជនណា ដល់ពួក្សាមសណរទំងឡាយ ស
ដដលសាមសណរទំងស
ភិ ក្ុទទួ
ា
លសោយខ្លួនឯង

ះេនេំទុក្ស

ើយជ្រតឡប្់ បានសោជន

ើយមក្ប្រ ិសោគ សោជនស

មិ នបានលះប្ង់ សទ

ះេមគួ រ

ស្សាប្់ ដតប្រ ិសោគក្ប្បិយ-

សោជន ក្នុងនងងទី២ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។ ក្៏ក្ុងអក្ប្បិ
ន
យមំ េៈទំងឡាយ
(ភិក្ុឆាន់
ា
លាយ) សាច់មនុេេ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត
និ ងអាប្តតិងុលច
ល ័យ
ា ។
ចំ ស

ះសាច់ ដ៏សេេ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត និ ងទុក្កដ។ ក្ខលមានស

តុ ភិ ក្ុា

ឆាន់ ោមក្ខលិក្ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។ ប្រ ិសោគសដើ មបីាអាហារ ជ្រតូវ

អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត
ាមួ យនឹ ងអាប្តតិទុក្កដ។ ឯភិក្ុណា
ា
ាអនក្ហាមភតត
ស

ើយ ប្រ ិសោគអនតិរ ិតតសោជន ភិក្ុាស

ះ រដមងចសជ្រមើនអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត

េូមបីដនទសទៀត ក្នុងវ ិក្ប្បទំងពួង។ ជ្រប្េិនសប្ើប្រ ិសោគក្នុងសវលាវ ិក្ខល

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ពណ៌នាបាចិត្តិយ ភោជនវគ្គ ទី៤

ក្នុងវ ិក្ប្បទំងពួង

រដមងមិ នាអាប្តតិ

មយ៉ា ងសទៀត ក្ខលមានស

សជ្រ
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ះអនតិ រ ិតតសោជនាប្ចា័យ

តុ ក្ុងោមក្ខលិ
ន
ក្ាសដើម មិ នាអាប្តតិ សជ្រ

ះ

វ ិក្ខលសោជនាប្ចា័យ។ ក្នុងក្ខលិក្ដ៏សេេ (អំពីោមក្ខលិក្ាសដើម)
អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត រដមងចសជ្រមើ ន សជ្រ

ះវ ិក្ខលសោជនាប្ចា័យ ប្៉ាុ ដនតក្ខរេនេំ

រប្េ់ភិក្ុគួ
ា រដល់ភិក្ុនី
ា និ ងក្ខរេនេំរប្េ់ភិក្ុនី
ា គួរដល់ភិក្ុា សជ្រ
ជ្រពះោគជ្រទង់អនុ ញ្ញញតទុ ក្ក្នុងភិ ក្ុនី
ា ខ្នធក្ៈ។

េិក្ខាប្ទសនះជ្រទង់ ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

មានអាយុ សជ្រ

ះជ្រពះមាន

ជ្របារពធជ្រពះសវលដាេីេដ៏

ះសរឿងសធវើក្ខរេនេំឆាន់ ។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ៈ។ ក្នុងខ្ណៈទទួ ល និងខ្ណៈប្រ ិសោគនូវេតាត

និ ងោវជីវ ិក្ សដើមបីាអាហារ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ ក្៏ក្ខលិក្ទំងស

ណតតិក្ៈ
ក្ខលិក្
ះ មិ ន

េសជ្រមចជ្រប្សោជន៍ ាអាហារោ៉ា ងណា េូមបីរេដដលលាយសោយោវក្ខលិក្ាសដើ ម ក្៏ ោ៉ាងស

ះដដរ។ ពិ តដមន

ក្យនុ ះេមដូ ចដដលជ្រពះមាន

ជ្រពះោគ ជ្រតាេ់ទុក្ាសដើមថា មានលភិ ក្ុទំ
ា ងឡាយ វតថុាោមក្ខលិក្
(ជ្រចឡំ) សោយវតថុាោវក្ខលិក្ ដដលភិ ក្ុទទួ
ា
លជ្រប្សគនក្នុងនងងស
បានដតក្នុងក្ខល មិនគួ រក្នុងវ ិក្ខលសទ។ សជ្រ
ក្ខលិក្ស

ះស

តុ ស

ះៗ ដដលលាយមួ យអសនលើសោយក្ខលិក្ស

ះ គួ រ

ះ េូមបីភិក្ុបាន
ា

ះៗ។ ជ្រប្េិនណា

សប្ើ រេមិ នរលាយចូ លគ្នន ឬវតថុលែសាែត ក្ខលជ្រចឡំគ្នន រដមងមិ នជ្របាក្ដ

សោយក្ខលិក្សជ្រៅសនះោ៉ា ងណា ភិក្ុគួ
ា រប្រ ិសោគតាមេមគួ រ ដល់ក្ខល
រប្េ់ខ្ួន
ល (ោ៉ា ងស
សជ្រ

ះចុ ះ)។

ដតជ្រប្េិនសប្ើ រេរលាយចូ លគ្នន ឬាវតថុមិនសាែត មិនគួរសទ។

ះថា ោវក្ខលិក្ រដមងទញក្ខលិក្េូមបីទំងប្ី មានោមក្ខលិក្

ាសដើ ម ដដលមានរេលាយចូ លាមួ យខ្លួន មក្ក្ខន់ េោវៈរប្េ់ខ្ួន។
ល
ោមក្ខលិក្ រដមងទញក្ខលិក្េូមបីពីរ មានេតាត
ក្ខន់ េោពរប្េ់ខ្ួនបាន។
ល
េតាត
មក្ក្ខន់េោពរប្េ់ខ្ួន។
ល
ស

តុ ស

ក្ខលិក្ាសដើម មក្

ក្ខលិក្ រដមងទញោវជី វ ិក្ដតមួ យ
ះ អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្ថា ោវជី វ ិក្
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ទ្ធឹ
,
។

,

។

វេ ំ ។
កាលិ

25

។
ធ
វេ ។ ឥ
ឥ

ត្ថ

ធ

ព្ោត្ិ ។
។

ព្ត្ថ
។

ធ

ទ្ធឹ ឥ

ធ

។

។

,

។

ត្ំ

ត្ថ ំ

ត្ថ ំ

។
។

25

។

។
វេ ំ

។

ទ្ធឹ

រតង់មនេះ ឆដឋសកគយនា ថា យាវជីវក្
ិ ំ ដូមរនេះ ជាមសរក្តីម្ិនរតឹម្រតវូ មរ។ រតវូ តាម្ក្កខ

ប្ខ្ៅរ មរោេះសូ ម្បីប្បិដក្ោំងអ្ស់ រព្េះោនរព្េះោគ្រតាស់ រុក្ដូរគ្នន។មម្ើលរុងមភសជាក្ខនក្
ធ ៈ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ ភោជនវគ្គ ទី៤

ដដលភិក្ុទទួ
ា
លជ្រប្សគនក្នុងនងងស
ចូ លាមួ យេតាត

ក្ខលិក្ស

358

ះក្តី ទទួ លជ្រប្សគនក្នុងនងងមុនក្តី (ជ្រចឡំ)

ះ ដដលភិ ក្ុទទួ
ា
លជ្រប្សគនក្នុងនងងស

ះ គួរ

បាន៧នងង ទទួ លជ្រប្សគនក្នុងនងងទី២ គួរបាន៦នងង ទទួលជ្រប្សគនក្នុងនងងទី៣
គួ របាន៥នងង ។សប្។ ទទួលជ្រប្សគនក្នុងនងងទី៧ គួ របានដតក្នុងនងងស
សជ្រ

ះស

តុ ស

ះឯង បានាជ្រពះមានជ្រពះោគមិនជ្រតាេ់ថា មានលភិ ក្ុទំ
ា ង

ឡាយ ោវក្ខលិក្ (ជ្រចឡំ) សោយវតថុាេតាត
ជ្រប្សគនក្នុងនងងស
ជី វ ិក្

ះឯង។

(ជ្រចឡំ)

ក្ខលិក្ ដដលភិក្ុទទួ
ា
ល

ះ ដូសចនះ សទើ ប្ជ្រតាេ់ថា (មានលភិក្ុទំ
ា ងឡាយ វតថុាោវ-

សោយវតថុាេតាត

ក្ខលិក្)

ដដលទទួ លជ្រប្សគនស

ើយ

គួ របាន៧នងង ដូ សចនះ។ ក្៏ក្ុងក្ខលិ
ន
ក្ទំងសនះ អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្អាប្តតិ

ទំងឡាយ សោយអំណាចវ ិក្ខលសោជនេិក្ខាប្ទ េននិធិក្ខរក្េិក្ខាប្ទ
និ ងសភេជជេិក្ខាប្ទ ក្នុងក្ខលក្នលងក្ខល ោម និង៧នងងសៅ។ ប្៉ាុ ដនត ក្នុង
ក្ខលិក្ទំង៤ោ៉ា ងស

ះ ក្ខលិក្២ោ៉ា ងសនះគឺ ោវក្ខលិក្១ ោមក្ខលិក្

១ ាអស ត វុតថផ្ង េននិធិក្ខរក្ៈផ្ង។ េតាត

ក្ខលិក្ និងោវជីវ ិក្ ភិក្ុា

គួ រទុ ក្ោក្់ ក្ុងអក្ប្បិ
ន
យក្ុដិបាន។ េូមបីេននិធិក្៏មិន
ដត ក្ខលិក្ពី រសជ្រៅសនះ េូមបីទទួ លជ្រប្សគនក្នុងនងងស

ំឲ្យ សក្ើតបានដដរ។

ះ (ជ្រចឡំ) សោយ

(ោវក្ខលិក្ និងោមក្ខលិក្) ដដលាអស ត វុតថ (ទុក្) ក្នុងអក្ប្បិយក្ុដិ

ក្៏ មិនគួរដដរ។ រដមងបានស្មះថា មុ ខ្េននិធិ។ ប្៉ាុដនត ក្នុងអដាក្ថាមហាប្ចារ ីស
ស

លថា ាអស ត វុតថ ដូ សចនះវ ិញ។ (ដត)មុ ខ្េននិធិ និ ងអស ត វុតថទំងពី រ

ះ ក្ខរសធវើសផ្េងៗគ្ននជ្រតឹ មដតស្មះប្៉ាុសណាណះ ឯអាប្តតិ គឺ ទុក្ដ
ក ដូចគ្នន។
ក្នុង

ក្យស

ះ ផ្ទះដដលសគសធវើេជ្រមាប្់ ាទីសៅ ារប្េ់េងឃក្តី ា

រប្េ់ឧប្េមបននប្ុគគលក្តី ស្មះថា អក្ប្បិយក្ុ ដិ។ ក្នុងទីសៅទំងពី រស
វតថុាោវក្ខលិក្
េ

និងោមក្ខលិក្សៅខាងក្នុងជ្រប្សទេ

ះ

គួ រលមមដល់

សេយយប្តតិ សទះប្ី រប្េ់ននេងឃក្តី រប្េ់ឧប្េមបននប្ុគគលក្តី បាន

ស្មះថា អស ត វុតថៈ។ សធវើក្ខរចមែិនក្នុងទី ស

ះ ស្មះថា អស ត ប្ក្កៈ។

មយ៉ា ងសទៀត ភិក្ុាចមែិនខ្លួនឯង ក្នុងទីណាមួ យ ស្មះថា សាមប្ក្កៈ។ វតថុ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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,

វេ ំ

។

ត្ថ ។

26

ប្ា

។

27

,
។

។

ធ

ធ

ធ

,

។

,
,

,
។

,

ធ

,

ឥ
។

26
27

វិ.

. ៧/៣៤៣

សម្នត.៣/២៩៤ (

.

. ២៩៥)

។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ ភោជនវគ្គ ទី៤

(ាអស ត វុតថៈ ាសដើ ម)ទំងអេ់ស
ាមួ យវតថុ(ដនទ)ស

ះៗ ស

359

ះ មិនគួរដល់ក្ខរប្រ ិសោគ េូមបីលាយ

ើយក្៏ ាគតិ នន(អស ត វុតថៈាសដើ ម)ស

ក្ខលភិ ក្ុប្រ
ា ិសោគ រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ សជ្រ

ះស

តុ ស

ះទំងអេ់

ះ សដើ មបីរច
ួ ចាក្

អស ត វុតថៈ និងអស ត ប្ក្កៈ ជ្រពះមានជ្រពះោគ សទើប្បានជ្រទង់ អនុ ញ្ញញតក្ប្បិយ
ភូ មិ៤ោ៉ា ងស
ស

ើយ។ សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ននក្ប្បិយភូមិទំង៤ស

ើយក្នុងវ ិនយវណណ

ះ ខ្្ំុស

លទុក្

ស្មះេមនតប្ាសាទិ ក្ខ។ ឯក្ប្បិយភូ មិទំងស

មិ នមានក្នុងទីណា ភិ ក្ុក្ន
ា ុងទី ស

ះ គួ រសធវើឲ្យសៅារប្េ់អនុ ប្េមបននស

ះ
ើយ

ប្រ ិសោគ គួ រ។ េូមបីក្ខរចមែិនសោយខ្លួនឯង ក្ខរចមែិនដងមសទៀត (ក្សដៅ)
េមគួ រ។ រប្េ់មិនដមនាេននិធិក្ខរក្ៈ ភិ ក្ុេមា
ា
គ ល់ថា ាេននិធិក្ខរក្ៈ
ឬមានសេចក្តីេងេ័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុដដលេំ
ា
គ្នល់ថា មិនដមនាេននិធិក្ខរក្ៈ

ដល់ភិក្ុទុ
ា ក្ោក្់ ោវក្ខលិក្ាសដើម
ខ្លួនៗ ដល់ភិក្ុមានស
ា

ដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើ ម។

មិ នឲ្យក្នលងក្ខល(ក្ំ ណត់ )

រប្េ់

តុ ប្រ ិសោគោវជីវ ិក្ េូមបីក្ុងក្ខលណាក្៏
ន
បាន និង

េិក្ខាប្ទសនះ មានអងគ ៣ គឺ អាមិ េ១ ភិ ក្ុេនេំ
ា
ទុក្១ ប្រ ិសោគ

អាមិ េាេននិធិស

ះ១។

េមុ ោានាសដើម ដូចគ្នននឹងឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទ។
ពណ៌នាសននិធិក្ខរកសិក្ខ
ា បទទី៨ ចប់
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360

៩.
ធ
។

វេ

,
និ ។
។

ព្ស្យយថី ទ្ំ

ប្ព្េទ្ទ្ស្សនត្ថ ំ

។
វេ ។
ព្វេ
,

ឥ ធ

។

28

ធិ ស្ប្បិនវនី តា

។

គាិ
។
គាិ
29

28

វិ.ម្ហាវិ.៤/១៤២

29

វិ.ម្ហាវិ.៤/១៨៣

ពណ៌នាបាចិត្តិយ ភោជនវគ្គ ទី៤

360

៩. ពណ៌នាបណីតភោជនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដូ ចតសៅសនះ៖

ប្ទថា ប្ណីតសោជនទំងឡាយ បានដល់ សោជនទំងឡាយដដល
សក្ើតសោយធញ្ញ ាតិ ៧ ជ្រប្សភទ លាយសោយវតថុដ៏ ជ្រប្ណីតៗ។ ពិតដមន

រងដដលទឹមសោយសេះអាាសនយយ សគដតងសៅថា អាជញ្ញ រង ោ៉ា ងណា
មិ ញ េូមបីក្ុងទី
ន
សនះ សោជនដដលលាយសោយវតថុដ៏ជ្រប្ណីតៗ ក្៏ សៅថា
ប្ណីតសោជនោ៉ា ងស

ះដដរ។ ក្៏ឯសោជនទំងស

ះ ដដលលាយសោយ

វតថុដ៏ ជ្រប្ណីតទំងឡាយណា សទើ ប្សៅថា ប្ណីតសោជន។ សដើមបីេដមតង
ជ្រប្សភទននវតថុទំងស

ះ ជ្រពះដ៏ មានជ្រពះោគ សទើប្ជ្រតាេ់

ក្យាសដើ មថា វតថុ

ទំងស

ះ គឺទឹក្សោះថាល ទឹក្សោះខាប្់ ដូ សចនះ។ ប្ណា
ត សោជនដ៏ ឧតតម

ទំងស

ះ វតថុទំងឡាយ មានទឹ ក្សោះថាលាសដើម អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្

តាមលក្ាណៈដដលស

លស

ើយក្នុងសភេជជេិក្ខាប្ទចុ ះ។ ដតក្នុងវតថុទំង

ឡាយ មានជ្រតី ាសដើ ម អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្តសៅសនះ៖
ជ្រតី មានលក្ាណៈដូ ចស

លស

ើយ េូមបីទំងអេ់ថា េតវដដលជ្រតាច់

សៅក្នុងទឹក្ ដូ សចនះ ស្មះថា ជ្រតី ឬមចាឆាតិ ។ ក្៏ឯសាច់ ននពួក្េតវណា
ដដលេមគួ រ សាច់ និ ងទឹក្សោះស្េេ់ ទឹក្សោះជូរ ទឹ ក្សោះថាល ទឹក្សោះ
ខាប្់ រប្េ់េតវទំងស

ះ ជ្រពះមានជ្រពះោគជ្រទង់ ជ្របាថានយក្ក្នុងទីសនះ។

ពី រប្ទថា ប្ណីតសោជនទំងឡាយមានេោពោ៉ា ងស

ះ សេចក្តី

ថា សោជនទំងឡាយសនះណា ដដលលាយសោយេប្បិាសដើ មនុ ះ សលាក្
សៅថា ប្ណីតសោជន ប្ណីតសោជន ជ្របាក្ដដូសចានះ ភិ ក្ុណា
ា
េូមបី
សវៀរចាក្ប្ណីតសោជនទំងស
(ភិក្ុសា

ះស

ើយ

ក្៏សៅដតមានសេចក្តីេប្ាយ

ះ) ស្មះថា មិនឈឺ។

វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុង

ក្យថា េូមសដើមបីជ្រប្សោជន៍ខ្ន
ួល សនះ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនះ៖

ក្៏ភិក្ុណា
ា
ាអនក្មិ នមានជមងឺ េូមេប្បិាសដើ មេុទធៗ សដើ មបីា

សភេជជៈ ភិក្ុសា

ះ វ ិន័ យធរគប្បីពិន័យ (អាប្តតិ) តាមមហា

មេិក្ខាប្ទ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ភិ ក្ុក្ខលេូ
ា
មសោជន៥ោ៉ា ងមានជ្រតី ាសដើម
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វ ិន័ យធរគប្បីពិន័យអាប្តតិ

តាមេូសបាទនវ ិញ្ញតិ េ
ត ិក្ខាប្ទ។ ភិ ក្ុាេូមសោជន ដដលលាយសោយេប្បិ
ាសដើ ម វ ិនយធរគប្បីពិន័យអាប្តតិ តាមប្ណីតសោជនេិក្ខាប្ទសនះ។
សនះាសេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទស

ះ៖ ភិក្ុេូ
ា មោ៉ា ងសនះថា អនក្

ចូ រឲ្យភតត (លាយ)សោយទឹក្សោះថាល ចូ រចាក្់ទឹក្សោះថាលចុ ះស
លាយាមួ យទឹ ក្សោះថាលស

ើយឲ្យ ចូ រ

ើយឲ្យ ចូ រឲ្យមួ យអសនលើសោយទឹ ក្សោះថាល ចូ រឲ្យ

ទឹ ក្សោះថាលផ្ង បាយផ្ង ដូ សចនះ រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក សោយ

ក្យេូម

មួ យមា៉ា ត់មុន។ ក្នុងខ្ណៈទទួ ល ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក (មួ យសទៀត)។ ភិក្ុជ្រតូ
ា វ
អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត រាល់ៗខ្ណៈ ដដលសលប្ចូ លសៅ។ ដតក្ខលភិ ក្ុសា

លថា

វ ិញ្ញ តិេ
ត ិក្ខាប្ទប្៉ាុ សណាណះ (មិនជ្រតូវអាប្តតិសោយេិក្ខាប្ទសនះសទ) សជ្រ

ះដដល

អនក្ចូ រឲ្យបាយទឹ ក្សោះថាល ដូ សចនះវ ិញ រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក តាមេូសបាទន
ស្មះថា បាយទឹ ក្សោះថាល ដូ ចាបាយស្េូវសាលី មិ នមានសឡើយ។ ក្៏
សប្ើ ក្ខលភិក្ុា ស

លថា អនក្ចូ រឲ្យភតត (លាយ) សោយេប្បិ សគឲ្យភតតស

ឲ្យទឹ ក្សោះខាប្់ ទឹក្សោះស្េេ់ ទឹ ក្សោះជូ រ សោយ
េប្បិឆាន់ចុះ ឬឲ្យក្ប្បិយភ័ ណឌ សោយ
សោយក្ប្បិយភ័ ណឌសនះ ស

ើយ

ក្យថា សលាក្ចូរសធវើ

ក្យថា សលាក្ចូរក្ខន់ យក្េប្បិ

ើយប្រ ិសោគចុ ះ។ (គប្បីនលលក្) តាមេមគួ រ

ដល់វតថុដមនពិ ត, មួ យសទៀតក្ខលភិក្ុសា
សគឲ្យេប្បិសគ្នក្តី ក្ខលេប្បិសគ្នស
ឲ្យសមសគ្នដតមតងតាមន័ យមុនស

លថា ចូ រឲ្យភតត(លាយ)េប្បិសគ្ន

ះមិនមាន ឲ្យទឹក្សោះខាប្់ ាសដើម ឬ

ះឯងក្តី (គប្បីនលលក្)តាមេមគួ រដល់វតថុ

ដូ ចគ្នន។ ក្៏សប្ើភិក្ុេូ
ា មេប្បិសគ្ន សគឲ្យេប្បិពដពាសដើម រដមងខ្ុ េេសងកត
ពិ តដមន ក្ខលស

តុ ោ៉ាងសនះមានស

ឲ្យវតថុដនទ រដមងមាន, ស

តុ ស

ើយ ស្មះថា ភិ ក្ុេូ
ា មវតថុដនទ សគ

ះ សទើប្មិ នាអាប្តតិ។ ន័ យនុ ះ េូមបីក្ុង
ន

ក្យាសដើ មថា សលាក្ចូ រឲ្យេប្បិពដព។ ក្ខលភិក្ុសា

េប្បិ
ស

សគឲ្យអក្ប្បិយេប្បិ

លថា ចូ រឲ្យក្ប្បិយ

រដមងាក្ខរខ្ុ េេសងកតពិ ត

ដតក្ខលភិក្ុា

លថា ចូ រឲ្យភតត(លាយ)សោយអក្ប្បិយេប្បិ សគក្៏ ឲ្យសោយអក្ប្បិយ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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េប្បិដមន ភិក្ុរដមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិទុក្ដ
ក ក្នុងខ្ណៈទទួ លផ្ង ក្នុងខ្ណៈឆាន់

ផ្ង មិនខាន។ អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងប្ទទំងពួងសោយ
ន័ យសនះ។ ក្៏ សប្ើ ភិក្ុេូ
ា មសោយេប្បិាសដើ មទំងពួង ក្នុងទី ាមួ យគ្នន ឬ
ក្នុងទី សផ្េងៗគ្នន បានស
ស

ើយ យក្មក្សធវើរេឲ្យលាយចូ លគ្ននក្នុងទីដតមួ យ

ើយប្រ ិសោគេូមបីមួយតំណក្់ ចុងេបូវ រដមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ៩។
េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធចំស

ភិ ក្ុា សជ្រ

ះសរឿងេូមប្ណីតសោជន។

ះពួ ក្ឆពវគិ យ
គ

ក្យថា មិនមានជមងឺ ាអនុប្បញ្ញតិ ត

ក្នុងេិក្ខាប្ទសនះ។ ាអសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ៈ។

មានជមងឺ ភិក្ុេមា
ា
គ ល់ថា មិ នមានជមងឺ ឬមានសេចក្តីេងេ័យ ជ្រតូវអាប្តតិ
ទុ ក្ដ
ក ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុដដលេមា
ា
គ ល់ថា មានជមងឺ ដល់ភិក្ុដដល
ា

េូមក្នុងក្ខលមានជមងឺ លុះជមងឺាបាត់ ស

ើយសទើ ប្ឆាន់ ដល់ភិក្ុដដលឆាន់
ា

សោជនដ៏ សេេអំ ពីភិក្ុឈឺ
ា
ដល់ភិក្ុេូ
ា មអំពីទីននពួក្ជនាញាតិ និ ងពួក្

ជនប្វារណា ដល់ភិក្ុេូ
ា មសដើ មបីអក្
ន ដនទ ដល់ភិក្ុក្ខន់
ា
យក្សោយជ្រទពយ
រប្េ់ខ្ួន
ល និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាសដើ ម។

េិក្ខាប្ទសនះ មានអងគ ៤ គឺ សោជនដ៏ ឧតតម១ ភិក្ុមិ
ា នមានជមងឺ១

បានមក្សោយប្សញ្ាញមាត់ េូម១ ប្រ ិសោគចូ លសៅ១។
េិក្ខាប្ទសនះ
អចិតតក្ៈ

ប្ណណ តិ វត ជជៈ

ាអទធនេមុ ោាន
ក្ខយក្មម

វចី ក្មម

ាក្ិ រ ិោ

ស

មានចិ តត៣

ដូ សចនះឯង។
ពណ៌នាបណីតភោជនសក្ខ
ិ ា បទទី៩ ចប់

េញ្ញញវ ិសមាក្ា
មានសវទ

៣
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ណ្

វព្ស្ន អ
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។
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។
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។
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។

រតង់មនេះ ក្កខវិតរណ្ីប្ខ្ៅរ ោនោក្យថា ភិក្ប្ប
ខុ ិ ម្ួយមរៀត មរើប្បមធាើឲ្យោនការយល់

ររឡំដល់ អ្នក្សិ ក្ា។
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១០. ពណ៌នាទនតភោណសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដូចតសៅសនះ៖
ប្ទថា

សគមិនបានជ្រប្សគន

សេចក្តីថា

ភិក្ុក្ខន់
ា
យក្សោយក្ខយ

ឬសោយវតថុាប្់សោយក្ខយ នូ វវតថុដដលសគឈរក្នុង

តថបាេ(ដត)មិនបាន

ឲ្យសោយអំ ណាចក្ខយ វតថុាប្់ សោយក្ខយ និ ងក្ខរសបាះឲ្យណាមួ យសទ។
ក្យសនះ ាស្មះននវតថុដដលមិ នបានទទួ លជ្រប្សគន។ ពិតដមន ភិ ក្ុមិ
ា ន

គួ រប្រ ិសោគវតថុ េូមបីារប្េ់ខ្ួន
ល ដដលមិ នបានទទួលជ្រប្សគនសទ។ (ដតសប្ើ)
ទទួ លជ្រប្សគន សោយសហាចសៅេូមបីារប្េ់ភិក្ុេន
ា ិទធសានលគ្នន ក្៏ គួរដដរ។
លក្ាណៈននភិក្ុទទួ
ា
លជ្រប្សគន
(ផ្ទុយ) អំ ពី

ក្យដដលស

លស

គប្បីជ្រាប្សោយអំណាច

ើយ។ ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើ អនុប្េមបននណាមួ យ

សោយសហាចសៅេូមបីេតវតិរចាឆន េថិតសៅក្នុង
ស

ក្យវ ិប្លាលេ

តថបាេននភិក្ុា ឬភិក្ុនី
ា

ើយជ្រប្សគនសោយប្ណា
ត អវយវៈ មានក្ខយាសដើ មណាមួ យ។ សប្ើ ភិក្ុា

ទទួ លវតថុស

ះ សោយេរ ីរាវយវៈណាមួ យក្តី សោយវតថុាប្់សោយក្ខយក្តី

សោយវតថុអាចក្សជ្រមើក្សៅបាន សោយសហាចសៅេូមបីសោយដជ្រគក្តី សោយវតថុ

ដដលអាចជ្រទជ្រទង់ បាន សោយសហាចសៅេូមបីសោយេលឹក្ននសដើមសឈើ ដដល
មិ នសក្ើតក្នុងទី ស
ស

ះ ឬេូមបីប្៉ាះ

ល់សោយមជុលក្តី ាក្ខរទទួ ល (ជ្រប្សគន)

ើយពិ ត។ ស្មះថា វតថុដដលាប្់ សោយវតថុ(ដុ ះ)ាប្់ (ដផ្នដី) មិ នមាន

ក្នុងទីស

ះសទ។ េូមបីវតថុណា ដដលសគជ្រប្សគនសដើមបីសធវើនតថុក្មម មយ៉ា ងសទៀត

ភិ ក្ុាអន
ា
ក្មានជមងឺ ដតងទទួ លសោយមាត់ វតថុទំងអេ់ស

ះ គួ រ។ ពិតដមន

ជ្រតឹមដតអាសោគចិ តប្
ត ៉ាុ សណាណះ ាជ្រប្មាណក្នុងក្ខរទទួលសនះ។ មយ៉ា ងសទៀត
ភិ ក្ុសធវ
ា ើអាសោគចិ តតខាងសដើមស

ើយ ខាងសជ្រក្ខយក្៏ េិងលក្់ សៅ េូមបីវតថុ

ដដលសគជ្រប្សគន(ោក្់ចុះ) ក្នុងបាជ្រតដដលសៅក្នុង

តថបាេ ក្៏ ាក្ខរទទួ ល

ដូ ចគ្នន។ េូមបីវតថុណា ដដលភិ ក្ុអងគ
ា ុយសោយតាំងចិតតថា អញនឹងទទួ ល
សោយបាជ្រត ស

ើយធាលក្់ ចុះសៅសលើនដវ ិញ វតថុស

លែិតដដលធាលក្់ក្ុងសោជនដដលសគ
ន

ះ ក្៏ គួរដដរ។ េូមបីធូលី

ំមក្ជ្រប្សគន ក្៏ គួរក្នុងក្ខរទទួ លស

ះ។
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តថបាេននក្ខរឈរ ក្ខរអងគុយ ក្ខរសដក្ ក្នុងក្ខរជ្រប្សគនស

េិក្ាគប្បីជ្រាប្តាមន័ យ ដដលស

លស

ះ អនក្

ើយក្នុងប្វារណាេិក្ខាប្ទចុ ះ។

ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើ ប្ណា
ត ទយក្ និ ងប្ដិ គ្នគ

ក្ៈទំងឡាយ ប្ដិ គ្នគ

ក្ៈ

មានក្់ សៅសលើអាក្ខេ ទយក្មានក្់ សៅសលើដផ្នដី ។ អវយវៈណា ដដលជិត
ាងសគ សវៀរដលងដតនដដដលលាសៅ សដើមបីទទួ លជ្រប្សគន ឬទទួ លរប្េ់
អនក្ឋិ តសៅសលើអាក្ខេ គប្បីក្ំណត់ជ្រប្មាណនន
ខាងអាយននអវយវៈស

តថបាេ សោយទី ប្ំផ្ុត

ះ (ាមួ យ) នឹ ងក្ាលរប្េ់អនក្ដដលឋិ តសៅសលើ

ដផ្នដី។ េូមបីសប្ើ មានក្់សៅសលើដងសក្ខតងេំសៅឬទូក្ មានក្់ សៅសលើដគមេំសៅ
ឬទូក្ មានក្់ សៅសលើសដើមសឈើ មានក្់សៅសលើដផ្នដី , គប្បីក្ំណត់ ជ្រប្មាណ
តថបាេតាមន័ យស
ឋិ តសៅក្នុង

លស

ើយពិ ត។

េូមបីសប្ើ មានសាមសណរពី រប្ី អងគ

តថបាេដូ សចានះ ជ្រប្សមៀលនូវោរៈដដលលមមមជឈិមប្ុរេសលើក្

រួចបាន អូ េសឡើងោក្់ សលើនដរប្េ់ភិក្ុដដលោក្់
ា
សលើដផ្នដី ឬោក្់សលើនដ

ដដលលាសចញមក្រប្េ់ភិក្ុា េូមបីសោយឯក្សទេដតមតង, ោរៈាក្ខរដដល
ភិ ក្ុទទួ
ា
លស

ើយពិត។ ដតធូ លីណា (

ក្ំ ពុងជ្រតាច់ សៅប្ិ ណឌបាត ធូ លីស
សទ។ សជ្រ

ះស

តុ ស

ុយសឡើង) ធាលក្់ក្ុងបាជ្រតរប្េ់
ន
ភិក្ុា

ះ ាវតថុមិនបានទទួ ល (ជ្រប្សគន) ស

ះ ភិ ក្ុគប្បី
ា
ឲ្យសគជ្រប្សគនរួចស

ើយ

ើយ េឹមក្ខន់ យក្ភិ ក្ខា

(សប្ើ) មិ នឲ្យទទួ លជ្រប្សគន (មតងសទៀត)សទ ស្សាប្់ដតក្ខន់ យក្ដតមតង រដមង
ជ្រតូវវ ិនយទុ ក្ដ
ក ។ ភិ ក្ុឲ្យទទួ
ា
លជ្រប្សគនប្ិ ណឌបាតស

ះមតងសទៀតស

ស

ក្យេមៅី (គិ តពី) ភិ ក្ខា

ឆាន់ មិនាអាប្តតិ។ សប្ើភិក្ុសា

ើយសទើប្

លថា អនក្ទំងឡាយ ចូ រឲ្យទទួ លជ្រប្សគន

ើយេឹមឲ្យ ពួក្សគមិ នសាតប្់ ឬមិនសអើ សពើចំស

ះ

ដតមយ៉ា ង រដមងរួចចាក្វ ិនយទុ ក្ដ
ក ។ ភិក្ុគួ
ា រទទួ លជ្រប្សគនមតងសទៀត ស
ក្ខន់ យក្ភិ ក្ខាដនទវ ិញ។ សប្ើ មានខ្យល់ធំប្ក្់ ទមាលក្់ធូលីអំពីទីស

ើយ

ះៗ ភិក្ុា

មិ នអាចទទួ លភិ ក្ខាបាន គួ រសធវើអាសោគៈទទួ លសោយចិ តប្
ត រ ិេុទធថា អញ
នឹ ងឲ្យដល់អនុប្េមបនន។ លុះឲ្យប្ិ ណឌបាតស

ះ ដល់អនុប្េមបននស

សគជ្រតឡប្់ជ្រប្សគនមក្វ ិញ ឬក្៏ឲ្យជ្រប្សគនប្ិ ណឌបាតស

ើយ

ះ សោយវ ិេាេៈ
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ឆាន់ គួ រ។ ប្ណា
ត រប្េ់ប្ដិ ក្ូលទំងឡាយ មានទឹក្ដភនក្ ទឹក្មាត់ ទឹ ក្
េសមារាសដើ ម វតថុណា

ូរអំ ពីឋាន(រប្េ់ខ្ួន)
ល
ធាលក្់ ចូលក្នុងនដ ឬក្នុង

បាជ្រត ភិ ក្ុគប្បី
ា
ឲ្យទទួ លជ្រប្សគនវតថុស

ដភនក្ាសដើម) ារប្េ់ទទួលជ្រប្សគនស
វតថុដដលធាលក្់

ូរមក្ក្នុងចស ល ះ (ស

េូមបី (លះស

ើយ) ទទួ លវតថុស

ះសទៀត។ វតថុាប្់ ក្ខយ (មានទឹក្

ើយដមនពិ ត។ សប្ើភិក្ុមិ
ា នឲ្យជ្រប្សគន

ើយ ក្ខន់ យក្) ស្មះថា ាឧគគ

ិត។

ះខាងសជ្រក្ខយ (សទៀត) ក្៏មិនគួ រ។ ឯភិក្ុា

ក្ខន់ យក្នូ វសភេជជៈ ឬសមើមសឈើ ដផ្លសឈើ ណា សដើមបីមាតាាសដើ មក្តី ក្ខន់
យក្ដមក្សឈើ ដដលមានដផ្ល សដើ មបីាមលប្់ក្ី ត ស
ដផ្លសឈើ ណា អំ ពីដមក្សឈើ ស
ស

ើយសដើ រសៅ (សប្ើ)ចង់ បាន

ះ គួ រឲ្យទទួ លជ្រប្សគនដផ្លសឈើ ស

ះមតងសទៀត

ើយឆាន់ ចុះ។ ក្៏ភិក្ុណា
ា
ទទួ ល(ដផ្លសឈើ ) សោយដមក្សឈើ មានដផ្ល ដដល
ះ ឬសោយវលលិ៍ ស

សក្ើតសៅទី ស

ើយញា
ុ ំង(ដផ្លសឈើ ស

សឈើ ដដលបានមក្អំ ពីដមក្ ឬវលលិ៍ស

ះ) ឲ្យក្សជ្រមើក្។ ដផ្ល

ះ មិនគួរដល់ភិក្ុសា

ះ។ រដមងជ្រតូវ

ទុ រប្
ុ ចិ ណណទុក្កដ (ដត) ដផ្លសឈើ គួរដល់ភិក្ុដនទ។
ា
ក្៏ ឯភិ ក្ុមិ
ា នគួ រដផ្ែក្ ឬយឹត
ទញសដើ មសឈើ ដដលមានដផ្លសឡើយ។ ចំ ស
ទទួ លជ្រប្សគនស
សដើមស
ស

ះឃ្លលតចាក្នដស

ដរាប្ស
ខ្្ំុស

ើយ ទុក្ាមានពនលក្ាសដើមដនទណាដុ ះសឡើង ពនលក្ា

ះ ស្មះថា ភិក្ុទទួ
ា
លជ្រប្សគនស

ចាក្នដសជ្រ

ះ(ដផ្ល ឬសមើមសឈើ ) ដដលភិក្ុា

ើយដដរ។ ពិ តដមន េូមបីរប្េ់

ើយ (ក្៏ សោយ) (ប្៉ាុ ដនត) សៅមានអាល័យ ឬមិនឃ្លលត

ះអេ់អាល័យដរាប្ណា រប្េ់ស

ះ។

លទុ ក្ស

ះសៅមិនលះ(ោច់ ) ជ្រប្សគន

សនះាេសងាប្ក្ថាក្នុងសរឿងសនះ។

ចំ ដណក្សេចក្តីពិសាតរ

ើយ ក្នុងវ ិនយដាក្ថា ស្មះ េមនតប្ាសាទិ ក្ខ។

ប្ទថា ទវរមាត់ បានដល់ ប្ំ ពង់ ក្។ ដមនពិត េូមបីរប្េ់ណាចូ ល

សៅតាមមាត់ក្ី ត តាមជ្រចមុ ះក្តី រប្េ់ស
ក្ខន់ទវរមាត់ ពិត សជ្រ

ះេូមបីទំងអេ់ ស្មះថា ចូ លសៅ

ះារប្េ់ដដលគប្បីសលប្ចូ លតាមប្ំពង់ក្។

ប្ទថា អាហារ បានដល់ វតថុណាមួ យ សទះោវក្ខលិក្ក្តី ោម-

ក្ខលិក្ក្តី េតាត

ក្ខលិក្ក្តី ោវជី វ ិក្ក្តី។ ពិតដមន វតថុទំងអេ់នុះ សលាក្
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ះាវតថុដដលសគគប្បីសលប្ចូ ល។ ប្ណា
ត ក្ខលិក្ទំង៤

ះ ធញ្ញ ាតិ (ស្េូវ) េូមបីទំងអេ់ក្ី ត វតថុដដលអនុ សលាមចូ ល

ធញ្ញ ាតិក្ី ត មហាផ្ល ៩ ជ្រប្សភទ ស

លគឺ ដផ្លសតានត១ ដផ្លដូង១ ខ្នុរណាំ ង១

ខ្នុរេមល១ សឃ្លលក្១ សពព១ ជ្រតេក្់១ ឪឡឹក្១ ជ្រតឡាច១ក្តី អប្រណណ ាតិក្ី ត
េូមបីរប្េ់ដនទណាមួ យ ដតងផ្ាយសៅសដើ មបីាអាហារ មានសមើ មសឈើ
េលឹក្សឈើ ផ្កកសឈើ និងដផ្លសឈើ នជ្រពាសដើមក្តី វតថុទំងអេ់ស
ោវក្ខលិក្ សជ្រ

ះ ស្មះថា

ះភិ ក្ុឆាន់
ា
បាន ក្ំណត់ក្ខលជ្រតឹមនងងជ្រតង់។

ទឹក្បានៈ ៨ ោ៉ា ងសនះគឺ ទឹក្ដផ្លសាវយ១ ទឹ ក្ដផ្លជ្រពីង១ ទឹ ក្ដផ្លសចក្
មានជ្រគ្នប្់១ ទឹ ក្ដផ្លសចក្ឥតជ្រគ្នប្់១ ទឹ ក្ដផ្លស្េគំ១ ទឹ ក្ដផ្លច័ន១ ទឹក្ជ្រក្សៅ
ឈូក្១

ទឹក្ដផ្លមាក្់ ជ្របាង១

និ ងទឹក្បានៈទំងឡាយ

ននខ្ុ ទក្
ទ ផ្ល

(ដផ្លតូចៗ) មានទឹ ក្ដផ្លសតត១ ទឹក្ដផ្លអំពិល១ ទឹ ក្ដផ្លជ្រក្ូចឯម១ ទឹ ក្ដផ្លខ្ិ ត
វ ១
ទឹ ក្ដផ្លេងឃ័រ១ ទឹ ក្ដផ្លជ្រក្ចក្ដខ្លង១ ាសដើ ម ដដលអនុសលាមចូ លទឹក្បាន
ទំង៨ោ៉ា ងស

ះឯណា ទឹក្បានទំងអេ់ស

ះ ដដលអនុប្េមបននជ្រចបាច់

សធវើសោយទឹក្ជ្រតាក្់ឬចមែិនសោយក្សដៅជ្រពះអាទិតយ ស្មះថា ោមក្ខលិក្
សជ្រ

ះភិក្ុគួ
ា រទទួ លឆាន់រ

ូតប្ចឆិមោមននរាជ្រតី ។ រេននដផ្លសឈើ េឹក្
ល សឈើ

ផ្កកសឈើ ដដលជ្រពះសាសាតអនុ ញ្ញញតស

ើយេូមបីដ៏សេេក្៏ ន័យស

ះឯង។

សភេជជៈ ៥ ោ៉ា ង មានេប្បិ គឺទឹក្សោះថាល ាសដើ ម ស្មះថា
េតាត

ក្ខលិក្ សជ្រ

ះភិ ក្ុគួ
ា រទុ ក្ឆាន់ បាន៧នងង។

ក្៏ ឯរប្េ់ទំងសនះ ដដលផ្ុតចាក្ក្ខលទំង ៣ មានោវក្ខលិក្
ាសដើ ម និងសលើក្សវៀរដតទឹក្សចញ រប្េ់ណាដ៏សេេមានសមើម និ ងដផ្លសឈើ
ាសដើ ម ដដលមិ នផ្ាយសៅសដើ មបីខាទនី យៈ(ក្នុងខាទនី យៈ) មិនផ្ាយសៅ
សដើមបីសោជនី យៈ(ក្នុងសោជនី យៈ) សមើម ឬដផ្លសឈើ ស
សជ្រ

ះភិក្ុគួ
ា រទុក្រ

ូតអេ់ជីវ ិត ក្ខលមានស

ប្ទថា សលប្ គឺគប្បីប្ញ្ូា លសៅ។

សឈើេន
ទ ់ ស

ះ ជ្រពះមានជ្រពះោគជ្រតាេ់ស

ះ ស្មះថា ោវជីវ ិក្

តុ សទើប្ភិ ក្ុឆាន់
ា
បាន។

ក្យថា សវៀរដលងដតទឹក្ និង

ើយ ក្៏ សដើមបីប្ស ទ ប្ង់ សេចក្តី
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រសងកៀេេងេ័យ រប្េ់ពួក្ភិ ក្ុអន
ា ក្មានសេចក្តីេងេ័យក្នុងទឹ ក្េូមបីមិនដមន
ាអាហារ និងក្នុងសឈើ េន
ទ ់ សោយេំគ្នល់ថា ាអាហារ សជ្រ

ះសលាក្

េំគ្នល់ថា (េូមបី) ទឹ ក្ និ ងសឈើ េន
ទ ់ សនះ (ក្៏ អាច) សលប្ចូ លតាមទវរ
មាត់ បានដដរ ដូ សចនះ។ ដមនពិត ភិក្ុគួ
ា រផ្ឹ ក្ទឹ ក្បានតាមេប្ាយ និងគួរ
ទំ

សឈើ េន
ទ ់ សោយ(រសប្ៀប្)ទំ

សឈើ េន
ទ ់ ។ ក្៏ឯភិ ក្ុទទួ
ា
លរប្េ់ដ៏សេេ

សលើក្ទុក្ដតវតថុទំងពី រសនះ សដើមបីឆាន់ រដមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក សជ្រ

ះទទួ ល។

ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ជ្រគប្់ៗវារៈ ដដលសលប្ចូ លសៅ។ េូមបីសប្ើរេននសឈើ
េទន់ចូលសៅក្នុង

(ប្ំពង់ក្)

បាចិ តិ យ
ត ដូ ចគ្នន។

រប្េ់ភិក្ុដដលមិ
ា
នដឹង

រដមងជ្រតូវអាប្តតិ

េិក្ខាប្ទសនះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសវសាលី ជ្របារពធភិក្ុមួ
ា យរូប្ សជ្រ

ះ

សរឿងសលប្ចូ លនូ វអាហារ ដដលសគមិ នបានជ្រប្សគន។ សនះ ាអនុ ប្បញ្ញតិ ត
ក្នុងេិក្ខាប្ទសនះ គឺសវៀរដលងដតទឹក្ និ ងសឈើ េន
ទ ់។ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត
អ

ណតតិក្ៈ តិក្បាចិតិយ
ត ។ វតថុទទួ លជ្រប្សគន ភិក្ុេមា
ា
គ ល់ថា មិ នបាន

ទទួ លជ្រប្សគនសៅវ ិញ ឬមានសេចក្តីេងេ័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុេមា
ា
គ ល់ថា បានទទួ លជ្រប្សគន ដល់ភិក្ុា

ឆាន់ទឹក្ និងសឈើ េន
ទ ់ ដល់ភិក្ុក្ខន់
ា
យក្ថានំមហាវ ិក្័ដ៤ោ៉ា ង(១) សោយ
ខ្លួនឯង ស

ើយឆាន់ សជ្រ

ះមានស

តុ ស

ើយគ្នមនក្ប្បិយក្ខរក្ៈ និងដល់

ភិ ក្ុឆក
ា ួតាសដើម។ ក្៏ ឯក្ប្បិយក្ខរក្ៈដដលជ្រប្សៅជ្រក្ក្តី ាអនក្មិនអាចសធវើក្ី ត

តាំងសៅក្នុងចំ ដណក្ដដលមិ នមានដតមតងក្នុងទី សនះ។ េូមបីសប្ើ សផ្ះមិនមាន
ជ្រតូវដុ តឧេេងត
ួ សប្ើ ឧេេងតស
ួ

ះមិ នមានសទៀតេូមបីក្ខត់ ឧេសឈើ ស្េេ់

អំ ពីសដើមសឈើ សធវើសផ្ះក្៏គួរ។ មយ៉ា ងសទៀត េូមបីជីក្ដផ្នដី សដើមបីអាចម៍ដី

ក្៏ គួរ។ ក្៏ ថានំមហាវ ិក្័ ដេូមបីទំង៤ជ្រប្សភទសនះ ស្មះថា ក្ខសលាទទិេេ
ប្ញ្ញ តច
ត ំស

ះក្ខល

ភិ ក្ុគួ
ា រក្ខន់ យក្សោយខ្លួនឯង

ដមនពិត។ ក្នុងក្ខលដនទគប្បីឲ្យសគជ្រប្សគន ស

ក្នុងខ្ណៈពេ់ចឹក្

ើយឆាន់ ចុះ។
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,
ឥ

,
។
ព្នវា ។

ធ

ព្វេ

,

ពណ៌នាបាចិត្តិយ ភោជនវគ្គ ទី៤

េិក្ខាប្ទសនះ
មិ នមានស

មានអងគ

៤

368

គឺវតថុដដលមិ នបានទទួលជ្រប្សគន១

តុ ដដលជ្រពះមានជ្រពះោគជ្រទង់អនុ ញ្ញញត១ មិ នមានអស វ ហារ ិក្

វតថុ មានដផ្េងាសដើម១ សលប្ចូ លសៅ១។

េមុ ោានាសដើម ដូចគ្នននឹងឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទ។
ពណ៌នាទនតភោណសិក្ខ
ា បទទី១០ ចប់
ភោជនវគគ ទី៤ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

369

៥.
១.
។
។
។
វេ
។

ប្ប

ស្មឹ

។

។

។

ណំ

។
,

,

ឥ
,

,
,

,

។
,

ឥ

។
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៥. អចេលកវគ្គ
១. ពណ៌នាអចេលកសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ ននអសចលក្វគគតសៅ៖
ភិ ក្ុក្ខលឲ្យអាមិ
ា
េណាមួយ

ដល់ពួក្តិ រ្យដនទ
ិថ

មានអសចលក្៍

ាសដើ មទាំងនុ ុ៎ះ សោយជ្រប្សោគតតមួ យ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត មួ យ។ ភិ ក្ុក្ខល
ា
ចាប្់ ឲ្យៗ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិយ
ត ជ្រគប្់ៗ ជ្រប្សោគ។

េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសវសាលី ជ្របារ្ពធចាំស

មានអាយុ សជ្រ

ុ៎ះជ្រពុ៎ះអាននទដ៏

ុ៎ះសរ្ឿងឲ្យនាំពីរ្ ដល់នាងប្រ្ ិ ា ជិ ក្ខ។ ាអសាធារ្ណប្បញ្ញតិ ត

អនាណតតិក្ៈ តិ ក្បាចិ តិយ
ត ៈ។ ភិក្ុឲ្យទឹ
ា
ក្ និ ងស

ើ េន
ទ ់ ក្ី ត មិនតមនតិ រ្យ
ិថ

េមាគល់ថា តិ រ្យ
ិ ថ (ឬ) មានសេចក្តីេងស័យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ប្ុគគលមិ នតមនាតិ រ្យថា
ិថ
មិ នតមន

ាតិ រ្យ
ិ ថ ដល់ភិក្ុសជ្រប្ើ
ា
ឲ្យអនុ ប្េមបននឲ្យ ដល់ភិក្ុោក្់
ា
ភាជនៈ ក្នុងេាំណាក្់
(ទីជិត) ពួក្តិរ្យសនាុ៎ះ
ិថ
ស

ើយស

លថា អនក្ចូរ្ក្ខន់ យក្វតថុសនុ៎ះ ឬដល់ភិក្ុា ឲ្យ

ក្នុងភាជន៍ េជ្រមាប្់ោក្់ ននពួ ក្អញ្ញ តិរ្យទាំ
ិថ
ងសនាុ៎ះ

ដល់ភិក្ុឲ្យរ្ប្េ់
ា
លាប្

ខាងសជ្រៅ (មានសជ្រប្ងាសដើម) និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសដើម។
េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ

មានអងគ៣

គឺ ាតិ រ្យដនទ១
ិថ

មិនមានស

តុតដល

ជ្រពុ៎ះមានជ្រពុ៎ះភាគជ្រទង់អនុញ្ញញត១ ឲ្យវតថុតដលគួ រ្ប្រ្ ិសភាគបានសោយនដផ្ទទល់
សដើមបីប្រ្ ិសភាគ មិនតមន (ោក្់ ) ក្នុងភាជន៍ េជ្រមាប្់ោក្់ សទ។

េមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹងឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទពិត ដូសចនុ៎ះឯង។
ពណ៌នាអចេលកសិក្ខ
ា បទទី១ េប់
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២.

។

ទ្ធឹ

។

។

ត្ិ

។

។
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។
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។
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។
ស្មឹ

។

។

។

។

។
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ប្ប

។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ អចចលកវគ្គ ទី៥

370

២. ពណ៌នាឧចយោជនសិក្ខាបទវណណនា
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ តសៅសនុ៎ះ៖

ពី រ្ប្ទថា ឲ្យសគឲ្យ ឬមិនឲ្យសគឲ្យ គឺឲ្យសគឲ្យក្តី មិនឲ្យសគឲ្យក្តី នូ វ

អាមិ េណាមួ យ។ ប្ទថា ប្ញ្ូជ នឲ្យជ្រតឡប្់សៅវ ិញ សេចក្តីថា ភិ ក្ុាជ្របាថាន
សដើមបីស្ាើក្ខរ្សេើចសលង និងក្ខរ្អងគុយក្នុងទី សាាត់ ាសដើ ម ាមួ យមាតុ ជ្រគាម
រ្ួចស

លប្ញ្ូជ ន(ប្សណេញ) សៅវ ិញថា សលាក្ចូរ្សៅវ ិញចុ ុ៎ះ ដូសចនុ៎ះាសដើម។

ប្ទថា នុុ៎ះឯង គឺ អនាចារ្នុ ុ៎ះ
សេចក្តីថា ស

ឹង
ន ឯង។ ពី រ្ប្ទថា ស្ាើ...ឲ្យាប្ចច័យ

តុមានេភាពដូ សចនុ៎ះដនទ មិនមាន។ ប្ទថា អាប្តតិបាចិតិយ
ត

គឺ ជ្រគាន់តតក្ខរ្ប្ញ្ូជ នសៅ
ជ្រតូវសគប្ញ្ូជ នសៅសនាុ៎ះ

ភិ ក្ុរ្តមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិទុក្កដមួយេិន។

លុ៎ះប្ង់ឧប្ចារ្ៈននក្ខរ្ស

ើញ

ក្៏ ភិក្ុតដល
ា

ឬឧប្ចារ្ៈននក្ខរ្ឮ

រ្ប្េ់ភិក្ុអន
ា ក្ប្ញ្ូជ នសនាុ៎ះ ក្នុងក្ខលណា (ក្ខលសនាុ៎ះ) សោយជាំ ហានសជើងទី១
ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដដនទសទៀត។ ក្ខលលុ៎ះប្ង់ សោយជាំហានសជើ ងទី ២ ជ្រតូវអាប្តតិ
បាចិ តិ យ
ត ។
១២

ក្៏ ក្ុងឧប្ចារ្ៈទាំ
ន
ងពី រ្នុ ុ៎ះ

ឧប្ចារ្ៈននក្ខរ្ស

ើញ

ជ្រប្មាណ

តថក្ុងឱក្ខេក្ណា
ន
ត លវាល។ ឧប្ចារ្ៈននក្ខរ្ឮ ក្៏ដូចគាន។ ក្៏សប្ើ ា

ឱក្ខេ (តដលសគប្ិទបាាំង) សោយជញ្ញ
ជ ាំងទារ្ និងក្ាំ តពងាសដើម ជ្រតង់ចសនាលុ៎ះ
ភាពននភិក្ុដនទ
ា
អាំពីភិក្ុសនាុ៎ះ
ា
េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ

សជ្រ

ឹង
ន ឯង ស្មុ៎ះថា ក្នលងឧប្ចារ្ៈ។

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារ្ពធចាំស

ុ៎ះជ្រពុ៎ះឧប្ននទ

ុ៎ះសរ្ឿងប្ញ្ូជ ន (ភិ ក្ុផងគា
ា
ន )។ ាសាធារ្ណប្បញ្ញតិ ត ាសាណតតិក្ៈ សោយ

ក្ខរ្សជ្រប្ើសគឲ្យប្ញ្ូជ នសៅ។

តិ ក្បាចិតិ យ
ត ៈ។

តិ ក្ទុ ក្ដ
ក ។ ក្នុងក្ខរ្ជ្របាប្់ សោយក្ាំ

ចាំ ស

ុ៎ះអនុប្បេមបនន

ា

ុេ គឺ សេចក្តីសជ្រក្ខ្ េូមបី(ឧប្េមបនន

និ ងអនុប្េមបនន) ទាំងពីរ្ ាទុ ក្ដ
ក ដូ ចគាន។
អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុប្ញ្
ា
ា
ន ឲ្យសៅ) សោយស
ូជ ន (ភិក្ុផងគា

ទាំងឡាយ

មានោ៉ា ងសនុ៎ះាសដើ ម

ថា

តុេមគួ រ្

សយើងទាំងពី រ្នាក្់មិនអាច

អតតភាព) ជ្រប្ជ្រពឹតតសៅបានសទ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសដើ ម។

(ឲ្យ
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េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ មានអងគ៣ គឺ ភិក្ុជ្របាថា
ា
ន សដើមបីជ្រប្ជ្រពឹ តអ
ត នាចារ្ៈ១ ប្ញ្ូជ ន

ឧប្េមបននសៅសោយសេចក្តីសនាុ៎ះឯង១
ោ៉ា ងសនាុ៎ះ ្នក្នលងឧប្ចារ្ៈសៅ១។

ឧប្េមបននភិក្ុា

តដលប្ញ្ូជ នសៅ

េមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹងអទិ នានទនេិក្ខាប្ទ ដូ សចនុ៎ះឯង។
ពណ៌នាឧចយោជនសិក្ខ
ា បទទី២ េប់

៣. ពណ៌នាសចោជនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ ដូ ចតសៅសនុ៎ះ៖

ប្ទថា មានតតពីរ្នាក្់ មានវ ិសជ្រគាុ៎ះថា (ជ្រតក្ូ លជ្រប្ជ្រពឹតតសៅ) មួ យអសនលើ
សោយជនទាំងឡាយពី រ្នាក្់ សជ្រ

ុ៎ះស

តុសនាុ៎ះ ជ្រតក្ូលសនាុ៎ះ សទើប្ស្មុ៎ះថា

មានតតពីរ្នាក្់។ ក្នុងជ្រតក្ូលមានតតជនពីរ្នាក្់ សនាុ៎ះ។ មយ៉ា ងសទៀត ប្ទថា
តតពីរ្នាក្់ តជ្រប្ថា ជ្រតក្ូ លមានសភាគៈ ដូ សចនុ៎ះវ ិញក្៏ បាន ។ សជ្រ
សភាគៈរ្ប្េ់ប្ុរ្េតដលរាគៈរ្ួប្រ្ ឹតស
ស

ុ៎ះថា ស្តេតីា

ើយ និ ងប្ុ រ្េក្៏ាសភាគៈរ្ប្េ់ស្តេតីតដរ្។

តុ សនាុ៎ះ សទើប្ជ្រពុ៎ះមានជ្រពុ៎ះភាគជ្រទង់ ជ្រាេ់ក្ុងប្ទភាជនៈននេិ
ន
ក្ខាប្ទសនាុ៎ះ

ថា គឺមានតតស្តេតី និងប្ុរ្េប្៉ាុ សណាោុ៎ះ។
ក្យថា

ចូលសៅរ្ុក្រាន

អ្ិប្ាយថា ភិក្ុលុ៎ះ
ា
ក្នុងជ្រតក្ូ លសនាុ៎ះ

េសជ្រមចក្ខរ្អងគុយ

គឺចូលសៅអងគុយ

។

តថបាេអាំពីសមទារ្ ឬ្រ្ណីទារ្ននផទុ៎ះ្ាំ ាទី សដក្

តដលសគស្ាើជ្រតង់សាលា្ាំ៤ជ្រជុងាសដើ ម

ស

ើយ

រ្ជិត

ទី សដក្ខាងក្នុង និ ងផទុ៎ះសដក្តដលតូច គប្បីក្នលងទី ជ្រតង់ ក្ណា
ត ល (សមដាំប្ូល)
ស

ើយអងគុយ។ ភិ ក្ុក្ខលអងគ
ា
ត ។
ុយោ៉ា ងសនុ៎ះ រ្តមងជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ

សជ្រ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារ្ពធចាំស

ុ៎ះឧប្ននទភិក្ុា

ុ៎ះសរ្ឿងចូ លសៅ (ក្នុងផទុ៎ះេាំឡាញ់)។ ាសាធារ្ណប្បញ្ញតិ ត អនាណតតិក្ៈ

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។

មិ នតមនផទុ៎ះេជ្រមាប្់ សដក្

ភិ ក្ុេាំ
ា គាល់ថា

សេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

ផទុ៎ះេជ្រមាប្់ សដក្

ឬមាន
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ឥ
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។

។ ឥទ្ំ ប្ន ក្ិ រិយាក្ិ រិយំ
ព្ោត្ី ត្ិ ។33

៤-៥.

,

ស្មឹ

។

ប្ប

។
ត្ិ ។
ព្វេ ។

-

33

បាលីឆដឋសកគយនា ម្ិនោនោក្យថា ក្ិរយា
ិ ក្ិរិយា មនេះមរ ។
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អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា មិ នតមនផទុ៎ះេជ្រមាប្់ សដក្ ដល់ភិក្ុា

មិ នអងគុយក្នលងជ្រប្សទេមានលក្ាណៈដូចស

លស

គជ្រមប្់ពីរ្ ដល់ភិក្ុអងគ
ា ុយជនទាំងពីរ្សចញសៅស
មានរាគៈសៅជ្របាេស

ើយ ដល់ភិក្ុមានភិ
ា
ក្ុា
ា

ើយ ឬ (ជនទាំងពី រ្ាអនក្

ើយ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសដើម។

េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ មានអងគ៤ គឺ ជនទាំងពី រ្ាភរ្ ិោ និងសាាមី មានរាគៈ
មិ នទន់ សៅជ្របាេស

ើយ មក្ជួ ប្ជុាំ គាន១ ាផទុ៎ះេជ្រមាប្់ សដក្១ មិ នមានភិ ក្ុា

ាគជ្រមប្់ពីរ្១ ចូ លសៅអងគុយ១។

េមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹ ងប្ឋមបារាជិ ក្ ។ តតេិក្ខាប្ទសនុ៎ះ ា

ក្ិ រ្ ិោក្ិ រ្ ិោ។
ពណ៌នាសចោជនសក្ខ
ិ ា បទទី៣ េប់

៤.៥. ពណ៌នារចោបដិេឆន-ន រចោនិសជជសក្ខ
ិ ា បទ

សជ្រ

េិក្ខាប្ទទី ៤.៥ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារ្ពធចាំស

ុ៎ះជ្រពុ៎ះឧប្ននទ

ុ៎ះសរ្ឿងអងគុយសលើអាេនៈាទីក្ាំបាាំង និងក្នុងទីសាាត់ ។ េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ ា

សាធារ្ណប្បញ្ញ តិ។
ត

េមុ ោានាសដើម
បារាជិក្េិក្ខាប្ទ។
ន័ យតដលស

លស

ននេិក្ខាប្ទេូមបីទាំងពី រ្នុ ុ៎ះ
ន័យរ្ប្េ់ក្ថាដ៏ សេេ

ដូ ចគាននឹ ងប្ឋម-

អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្ាម

ើយ ក្នុងអនិ យតទាំងពី រ្េិក្ខាប្ទចុ ុ៎ះ។

ពណ៌នារចោបដេ
ិ ឆនន-រចោនិសជជសក្ខ
ិ ា បទទី៤.៥ េប់
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៦. ពណ៌នាចារ ិត្តសក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ ដូចតសៅសនុ៎ះ៖
ប្ទថា ទទួលនិមនតសគស

យ
ើ
សេចក្តីថា សគនិ មនតសោយសភាជន៥

ោ៉ា ង សភាជនណាមួ យ។ ពី រ្ប្ទថា ាអនក្មានភតតស
ភិ ក្ុាអន
ា
ក្មានភតតស
ភិ ក្ុសា

ើយ សជ្រ

យ
ើ
សេចក្តីថា

ុ៎ះភតតតដលសគនិ មនតសនាុ៎ះឯង។

សជ្រចើនប្ទថា មិនបានលាឬជ្របាប្់ភិក្ុផងគា
ា
ន តដលមានសៅ សេចក្តីថា
ើញភិក្ុា េូមបីក្ុងឧប្ចារ្ៈននក្ខរ្ស
ន

អាចសដើមបីជ្របាប្់នឹងភិក្ុណា
ា
សោយ
(មានស

ើញ ក្នុងខាងក្នុងឧប្ចារ្ៈេីមា

ក្យាជ្រប្ជ្រក្តី បាន ភិក្ុជ្របាក្ដដូ
ា
សចនុ៎ះ

ើយ) សលាក្មិ នបានជ្របាប្់លាសោយ

ក្យោ៉ា ងសនុ៎ះថា ខ្ាំុសៅក្ខន់

ផទុ៎ះប្ុគគលស្មុ៎ះសនុ៎ះ ឬខ្ាំុដល់នូវក្ិរ្ ិោជ្រាច់ សៅក្ខន់ (ជ្រតក្ូ ល) ដូសចនុ៎ះសទ។

ក្យថា សពលមុនភតតក្ី ត សជ្រក្ខយភតតក្ី ត សេចក្តីថា ភិក្ុាក្ខលតដល

ទយក្សគនិមនតសោយភតតណា ចាំ ស
មិ នទន់បានឆាន់ ក្ី។
ត

ុ៎ះភតតសនាុ៎ះ សទុ៎ះប្ី ភិក្ុឆាន់
ា
រ្ច
ួ ស

ើយក្តី

ក្យថា ដល់នូវក្ខរ្ជ្រាច់សៅក្នងជ្រតក្ូ
លទាំងឡាយ សេចក្តីថា ភិក្ុា
ុ

និ មនតសៅក្នុងជ្រតក្ូ ល
ឡាយដនទវ ិញ។

ាអនក្មានភតតស

ើយ

ចូ លសៅក្ខន់ ជ្រតក្ូ លទាំង-

សជ្រចើនប្ទថា សវៀរ្តលងតតមានេម័យ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិយ
ត សេចក្តីថា
សប្ើភិក្ុសនាុ៎ះ
ា
សវៀរ្េម័ យទាំងពីរ្មានលក្ាណៈដូ ចស
នងាជ្រតង់មិនទន់ ក្នលងសៅសឡើយ

លស

ើយសចញ ក្ខល

ក្៏ ចូលសៅក្ខន់ ជ្រតក្ូ ល។

លាំោប្់ សនាុ៎ះ

ភិ ក្ុសនាុ៎ះ
ា
្នក្នលងឧប្ចារ្ៈផទុ៎ះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ក។ ក្ខល្នជាំ ហាន
សជើងទី មួយ

ក្នលង្រ្ណីទារ្សៅ

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក

េូមបីដនទសទៀត។

្នជាំ ហានសជើ ងទីពីរ្ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ ុ៎ះ ជ្របារ្ពធចាំស

ភិ ក្ុា សជ្រ

ុ៎ះជ្រពុ៎ះឧប្ននទ

ុ៎ះសរ្ឿងដល់នូវក្ខរ្ជ្រាច់ សៅ (ក្ខន់ ជ្រតក្ូ លទាំងឡាយ)។ េិក្ខាប្ទ

សនុ៎ះ មានអនុ ប្បញ្ញ តិ ត ៤ គឺ មិនជ្របាប្់ ភិក្ុផងគា
ា
ន តដលមានសៅ១ ជ្រាច់សៅ
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សវៀរ្តលងតតមានេម័ យ១។

ា

សាធារ្ណប្បញ្ញ តិ ត ាអនាណតតិក្ៈ តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ៈ។ មិ នបានទទួ លនិ មនត
ភិ ក្ុេាំ
ា គាល់ថា បានទទួ លនិ មនត ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា សគមិនបាននិ មនត ដល់ភិក្ុមាន
ា

េម័ យ ដល់ភិក្ុបានជ្របាប្់
ា
ដល់ភិក្ុផងគា
ា
ន តដលមានសៅស
បានលាភិ ក្ុផងគា
ា
ន ចូ លសៅសជ្រ
សដើ រ្សៅាមផលូវផទុ៎ះ
អារាម

េជ្រមាប្់ជ្រតឡប្់មក្វ ិញ

លាំសៅរ្ប្េ់នាងភិ ក្ុនី
ា

និ ងផទុ៎ះមាចេ់ភតត

និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសដើម។
េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ

ុ៎ះមិនមាន(ភិក្ុេជ្រមាប្់
ា
លា) ដល់ភិក្ុតដល
ា

ឬឧប្ចារ្ៈផទុ៎ះននប្ុគគលដនទ

ក្នុងចសនាលុ៎ះស្េុក្

ើយ (ឬ) មិន

មានអងគ៥

ដល់ភិក្ុតដលសៅក្ខន់
ា

លាំសៅរ្ប្េ់ពួក្តិរ្យ៍
ិថ

ដល់ភិក្ុមានសេចក្ត
ា
ីអនតរាយ

គឺ សជ្រតក្អរ្នឹ ងក្ខរ្និមនតសោយសភាជន៥

ោ៉ា ង សភាជនណាមួ យ១ មិ នជ្របាប្់ លាភិក្ុតដលមានសៅ១
ា
ចូ លសៅក្ខន់

ផទុ៎ះដនទ អាំពីផទុ៎ះមាចេ់ភតត១ មិនបានក្នលងនងាជ្រតង់ ១ មិ នមានេម័ យ ឬ
សេចក្តីអនតរាយ១។
េមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹ ងប្ឋមក្ឋិ នេិក្ខាប្ទ។ តតេិក្ខាប្ទសនុ៎ះ
ាក្ិ រ្ ិោក្ិ រ្ ិោ ដូ សចនុ៎ះឯង។
ពណ៌នាចារត្ត
ា បទទ៦
ិ សិក្ខ
ី េប់
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៧. ពណ៌នាមោនាមសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ចតសៅ៖
ប្ទថា

ក្ខរ្ប្វារ្ណាសោយប្ចច័យក្ាំណត់ជ្រតឹម៤តខ

ក្ខរ្ប្វារ្ណាគិ លានប្បចច័យអេ់៤តខ។ សលាក្ស
សោយអាំ ណាចវតថុ។ សនុ៎ះាសេចក្តីក្ុង
ន

ល

បានដល់

ក្យទាំងអេ់សនាុ៎ះ

ក្យសនាុ៎ះ ក្ខរ្ប្វារ្ណាអេ់៤តខ

ចូ រ្សលើក្ទុក្េិនចុ ុ៎ះ េូមបីក្ខរ្ប្វារ្ណាមតងសទៀត និងក្ខរ្ប្វារ្ណាានិ ចច
ទាំងពួង

ក្៏គួរ្សជ្រតក្អរ្បាន។

ឥឡូវសនុ៎ះ

ភិ ក្ុមិ
ា នគួ រ្ជ្រប្តក្ក្

អាាមអញមិ នមានសរាគ

ដូសចនុ៎ះសឡើយ។

សោយាាំងចិ តតថា
តតក្ខលមានសរាគ

ភិ ក្ុគួ
ា រ្អត់្ត
ម ់ ទទួ លសោយាាំងចិ តតថា អញនឹងេូម។

ក្យថា សប្ើសជ្រតក្អរ្ឲ្យសលើក្ក្ាំណត់សនាុ៎ះសៅ សនុ៎ះ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនុ៎ះ៖

ជ្រប្េិនសប្ើ ប្ណា
ត ប្វារ្ណាទាំង៣សនាុ៎ះ ទយក្ស្ាើក្ខរ្ក្ាំ ណត់សោយ
រាជ្រតី ឬសោយសភេជជៈទាំងឡាយ ភិ ក្ុគប្បី
ា
េូម (ក្ាំណត់ ) រាជ្រតី ប្៉ាុសណាោុ៎ះ ឬ
សភេជជៈប្៉ាុ សណាោុ៎ះ។
សភេជជៈក្តី

សប្ើភិក្ុេូ
ា មសភេជជៈ

ក្នុងក្រ្ណីយ៍មិនតមនសដើមបី

េូមសភេជជៈដនទក្នុងក្រ្ណីយ៍ាសភេជជៈដនទក្តី

ឲ្យសលើេ

ាងក្ខរ្ក្ាំ ណត់រាជ្រតី ឬក្ាំណត់ សភេជជៈសនាុ៎ះសៅ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងតដនេក្ក
ន
ៈ ជ្របារ្ពធឆ្ពាគិគយភិ ក្ុា សជ្រ

ុ៎ះ

សរ្ឿងេូមសភេជជៈ, ាសាធារ្ណប្បញ្ញតិ ត អនាណតតិក្ៈ តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ៈ។
មិ នទន់

ួេក្ាំ ណត់ ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា

ួេក្ាំ ណត់ស

ើយ ឬមានសេចក្តី

េងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុតដលមិ
ា
ន

ួេក្ាំ ណត់តមន

ួេក្ាំ ណត់ េាំគាល់ថា មិ នទន់

ដល់ភិក្ុតដលសគប្វារ្ណាសោយសភេជជ
ា
ៈទាំងឡាយ

ណា ឬសោយសភេជជៈទាំងឡាយដនទ ឬថា សោយសភេជជៈទាំងឡាយ
ដ៏ សេេ

ក្ខលសេចក្តីជ្រតូវក្ខរ្មានស

ប្វារ្ណាក្នុងរាជ្រតីទាំងឡាយ
មានសេចក្តីជ្រតូវក្ខរ្

ើយ

ក្៏ េូម

េូមបីក្នលងរាជ្រតី ទាំងសនាុ៎ះ

ក្៏ជ្របាប្់ាមពិ តស

ើយេូម

ដល់ភិក្ុតដលសគ
ា
ស

ើយក្ខលសប្ើ

ដល់ភិក្ុេូ
ា មពីជនា
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ញាតិ ជនតដលសគប្វារ្ណា សោយក្ខរ្ប្វារ្ណាចាំ ស
ប្វារ្ណា

មិនមានក្ាំ ណត់

ុ៎ះប្ុគគល ឬសោយ

ដល់ភិក្ុេូ
ា មសដើមបីភិក្ុដនទ
ា

ដល់ភិក្ុតដល
ា

បានមក្សោយជ្រទពយរ្ប្េ់ខួន
ល និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសដើម។
េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ មានអងគ ៤ គឺសគប្វារ្ណាចាំ ស

សលើេពីក្ខរ្ក្ាំ ណត់សនាុ៎ះ១ មិ នមានជមាឺ១ ក្នលង

ុ៎ះេងឃ១ េូមសភេជជៈ

ួេក្ខលក្ាំ ណត់១។

េមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹងេញ្ចរ្ ិតតេិក្ខាប្ទដូ សចនុ៎ះឯង។
ពណ៌នាមោនាមសិក្ខ
ា បទទី៧ េប់

៨. ពណ៌នាឧយយត្ត
ុ ចសនាសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដូចតសៅ៖
ប្ទថា សគសលើក្សចញសៅ គឺ មានក្ខរ្សចញសៅស្ាើស

ើយ អ្ិ ប្ាយ

ថា ក្ខលក្ាំពុងសចញអាំ ពីស្េុក្។ ប្ទថា ក្ងទ័ព បានដល់ សេនាជ្រប្ក្ប្
សោយអងគប្ួន ។
ក្យថា
ក្ខលស

សវៀរ្តលងតតមានស

តុមានេភាពដូសចានុ៎ះ

តុ មានេភាពោ៉ា ងសនាុ៎ះមិនមាន ភិក្ុសៅសដើ
ា
មបីស

សេចក្តីថា
ើញ តតមយ៉ា ង

ប្៉ាុ សណាោុ៎ះ។ ភិក្ុក្ខលសៅ
ា
រ្តមងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ជ្រគប្់ៗជាំ ហាន។ ក្ខល
សៅក្នុងឧប្ចារ្ៈននក្ខរ្ស
ក្នុងទី ណា តតងសមើ លស

ើញ ស

ើយសមើ ល ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។ ភិ ក្ុា

ើញក្នុងទី សនាុ៎ះ ស្មុ៎ះថា ឧប្ចារ្ៈននក្ខរ្ស

ក្៏ ភិក្ុក្ខលលុ៎ះប្ង់
ា
ទីសនាុ៎ះ ស

រ្
រ្

ើញ។

ើយសមើ លញយៗ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ជ្រគប្់ ៗ

ជ្រប្សោគ។

េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ
សជ្រ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារ្ពធពួក្ឆ្ពាគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ុ៎ះសមើ លក្ងទ័ព។ អនុប្បញ្ញ តិក្
ត ុងេិ
ន
ក្ខាប្ទសនុ៎ះគឺ សវៀរ្តតមានស

េភាពដូសចានុ៎ះ។

សាធារ្ណប្បញ្ញតិ ត

អនាណតតិក្ៈ

តុមាន

តិ ក្បាចិតិ យ
ត ៈ។

ប្ណា
ត ចតុរ្ងគសេនាទាំងឡាយ មានដាំ រ្ ីាសដើ ម ភិក្ុសៅសមើ
ា
លសេនាមួ យៗ
ាទុ ក្ដ
ក ាមន័ យដូចតដលស

លស

ើយពិ ត។ ក្ងទ័ ពមិ នទន់ សចញសៅ

ភិ ក្ុេាំ
ា គាល់ថា ក្ងទ័ពសចញសៅ ឬមានសេចក្តីេងស័យក្៏ ោ៉ាងសនុ៎ះ គឺ ជ្រតូវ
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អាប្តតិទុក្ដ
ក ។
តតអាប្តតិមិនមាន
ដល់ភិក្ុា

រ្ក្នុងអារាម

ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា

ក្ងទ័ ពមិនទន់ សចញសៅ

រ្សៅរ្ប្េ់ខួន
ល

ដល់ភិក្ុសៅក្ខន់
ា
ផូវជួ
ល ប្គាន

(សមើ លស

តដលមក្ក្ខន់ឱក្ខេាទី
សមើ លស

ើញ

ដល់ភិក្ុមានស
ា

ើញ)

ដល់ភិក្ុា(សមើលស

ើញ)

ក្ងទ័ ព

តុ មានេភាពដូ សចនុ៎ះ ដល់ភិក្ុមានសេចក្ត
ា
ី

អនតរាយ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសដើ ម។

េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ មានអងគ ៤ គឺ សៅសដើ មបីសមើ លក្ងទ័ពតដលសលើក្សចញ

សៅ១ សមើ លក្នុងទីដនទអាំ ពីឱក្ខេតដលជ្រទង់ អនុ ញ្ញញត១ មិ នមានស

តុ មាន

េភាពដូ សចានុ៎ះ១ មិ នមានសេចក្តីអនតរាយ១។

េមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹងឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទ។ តតេិ ក្ខាប្ទ
សនុ៎ះ ាសលាក្វជជៈ អក្ុ េលចិ តត មានសវទនា៣។
ពណ៌នាឧយយុត្តចសនាសិក្ខ
ា បទទី៨ េប់
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រិ នតិ
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៩. ពណ៌នាចសនាវាសសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដូចតសៅ៖
សជ្រចើនប្ទថា ឲ្យសលើេពីក្ាំណត់សនាុ៎ះសៅ គឺ សៅឲ្យ
សៅ។ ក្នុងនងាទី ៤ ក្ខលេុរ្ ិោអេតងគតសៅស

ួេអាំ ពី៣រាជ្រតី

ើយ ភិក្ុសទុ៎ះប្ី
ា

រ្ក្៏ សោយ

អងគុយក្៏ សោយ សដក្ក្៏ សោយ ក្នុងក្ងទ័ ព េូមបីសប្ើ ភិក្ុេសជ្រមចឥរ្
ា
ិោប្ង
ណាមួ យសោយឫទធិ ក្៏ ាអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ដូចគាន។
សជ្រ

េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារ្ពធចាំស

ុ៎ះសរ្ឿងសៅក្នុងក្ងទ័ពសលើេាង៣រាជ្រតី ។

អនាណតតិក្ៈ តិក្បាចិ តិយ
ត ៈ។

ាសាធារ្ណប្បញ្ញ តិ ។
ត

សៅខាុ៎ះ៣រាជ្រតី

ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។
អាប្តតិមិនមាន
អរ្ុណរ្ុ៎ះននរាជ្រតីទី៣ ស

ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា

សោយក្រ្ណីយក្ិ ចនច នភិក្ុា

ុ៎ះឆ្ពាគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា សលើេ

សៅខាុ៎ះ

ដល់ភិក្ុសចញមុ
ា
ន

ើយជ្រតឡប្់មក្សៅវ ិញ ដល់ភិក្ុមានជមា
ា
ឺ ឬសៅ
ឺ ដល់ភិក្ុសៅក្ន
ា
ុងក្ងទ័ព ស

ើយមានក្ងទ័ព

ាេជ្រតូវ ចូ លមក្ព័នធព័ទធ ដល់ភិក្ុតដលជនណាមួ
ា
យសប្ៀតសប្ៀន ដល់
ភិ ក្ុមានសេចក្ត
ា
ីអនតរាយ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសដើម។
េិក្ខាប្ទសនុ៎ះ មានអងគ៣គឺក្នលង

ួេ៣រាជ្រតី សៅ១ េូរ្ ិោអេតងគត

ក្នុងក្ងទ័ព១ មិនមានប្ុ គល
គ មានជមាឺាសដើ ម១ ។

េមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹងឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទ ដូសចនុ៎ះឯង។
ពណ៌នាចសនាវាសសិក្ខ
ា បទទី៩ េប់
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ឧគា នាតេ ឧគា នាតេ ឯត្ថ យុ ជឈនតី ត្ិ ឧព្យោធិ ក្ំ ។ ស្ម្បោរដ្ឋានព្ស្សត្ំ
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១០. ពណ៌នាឧចយោធិកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដូចតសៅ៖
ពួ ក្ក្ងទ័ពតតងសឡើងសៅជ្រប្យុទធគានក្នុងទីនុុ៎ះ

ស្មុ៎ះថា

ទីតដលសគចាាំងគាន

ស

ទីតដលពួក្ទ័ពចាាំងគាន។

ាស្មុ៎ះរ្ប្េ់ទីក្តនលងជ្រប្ហារ្គានសៅវ ិញសៅមក្។
ដឹ ងនូ វពល ក្នុងទីសនាុ៎ះ ស

តុសនាុ៎ះ

ទី សនាុ៎ះ
ក្យសនុ៎ះ

ជនទាំងឡាយតតង

តុ សនាុ៎ះ ទីសនាុ៎ះ ស្មុ៎ះថា ទីេជ្រមាប្់ជ្រតួតពល ។

អ្ិប្ាយថា ក្តនលងរាប្់ពល។ ទី ាាំងទុ ក្ននក្ងទ័ព ស្មុ៎ះថា ទីាង
ាំ
សៅននក្ងទ័ព។

ក្យសនាុ៎ះ

ាស្មុ៎ះននទី សៅអាស្េ័យរ្ប្េ់ក្ងទ័ ព។

ទី េជ្រមាប្់សមើ លនូ វក្បួនទ័ព ស្មុ៎ះថា ទីេជ្រមាប្់សគចាត់ក្បួនទ័ព។ ក្បួន
ទ័ ពដាំ រ្ ី ោ៉ា ងតិចប្ាំផុត មានដាំ រ្៣
ី
សោយលក្ាណៈសនុ៎ះគឺ ដាំ រ្ ីមួ យ មាន
ប្ុ រ្េ១២នាក្់

សេុ៎ះមួ យមានប្ុ រ្េ៣នាក្់

រ្ងមួយ

មានប្ុ រ្េ៤នាក្់

ស្មុ៎ះថា ក្បួនទ័ព។ េូមបីក្ុងក្ប
ន
ួ នទ័ ពសេុ៎ះ ក្បួនទ័ពរ្ង ក្៏ ន័យនុ ុ៎ះឯង។
ចាំ តណក្ក្បួនននពលសងមើរ្សជើង ោ៉ា ងតិចមានប្ុ រ្េ ៤ នាក្់ មាននដជ្រប្ោប្់
សោយអាវុ្។
ណាមួ យ
ក្ខរ្ស

ើញស

ប្ណា
ត ពលទ័ ពទាំងនុ ុ៎ះ ភិក្ុសៅសដើ
ា
មបីសមើ លពលទ័ពោ៉ា ង

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ជ្រគប្់ៗជាំហានសជើង។

រ្សៅក្នុងឧប្ចារ្ៈនន

ើយសមើ ល ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត
សប្ើ ថាលុ៎ះប្ង់ ឧប្ចារ្ៈ ស

សមើ លសរ្ឿយៗ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ជ្រគប្់ ៗជ្រប្សោគ។
េិក្ាគប្បីជ្រាប្ាមន័ យតដលស

លស

ើយ

ើយ

ក្យដ៏ សេេ អនក្

ក្នុងឧយយុតតេិក្ខាប្ទចុ ុ៎ះ។

តតជ្រប្សភទននអាប្តតិ ក្នុងេិក្ខាប្ទសនុ៎ះ មិ នមានសទ។

ពណ៌នាឧចយោធិកសិក្ខ
ា បទទី១០ េប់
េប់ អចេលកវគ្គ ទី ៥
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៦. សុរាបានវគ្គោ
១. សុរាបានសិក្ខាបទវណ្ណនា
សុ រាបានវគ្គ សស បឋមេ ។ សុ រាមេរយបាមនតិ ឯតថ បិ ដ្ឋាទី ហិ កតំ េជ្ជ ំ
សុ រា ។ បុ បាាទី ហិ កមោ អាសមោ មេរយំ ។ តទុ ភយេបិ ពី ជ្មោ បដ្ឋាយ
កុ សមគ្គ នាបិ បិ វមោ បមោមគ្ បមោមគ្ បាចិ តតិ យំ ។
មោសេពិ យំ

សាគ្តមតថ រំ

អារពភ

េជ្ជ បិវនវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អេមជ្ជ េជ្ជ សញ្ញិ សស,
មវេតិ កសស ោ ទុ កក ដំ ។
អេជ្ជ សញ្ញិ សស, អេជ្ជ ំ េជ្ជ វណណគ្នធ រសំ មោណមសាវីរកំ ោ សុ តត ំ ោ
បិ វមោ, ោសគ្គគហាបនតថ ំ ឦសកំ េជ្ជ ំ បកខិ បិោា សូ បាទី និ បចនតិ , មតសុ
សូ បសេាោទី សុ , អាេលករសាទី ហិ អេជ្ជ ំ េជ្ជ សទិ សំ អរិ ដាំ កមរានតិ , តំ
បិ វមោ, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
េជ្ជ ភាមោ, តសស បានញ្ចចតិ ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ
ឯឡកមោេសទិ សានិ ។ ឥទំ បន មោកវជ្ជ ំ, អកុ សលចិ តត ំ , តិ មវទននតិ 1 ។
សុ រាបានសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

1

សិ ក្ខខប្បទម េះ គប្បបីជ្រាប្បថា ាអចិតតក្ៈ មជ្ររេះមិ ដឹងវតថុ ាមោក្វជ្ជៈ មជ្ររេះគប្បបីផក្
ឹ

មោយអក្ុសលចិតត។ ដីក្ខ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦
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៦. សុរាបានវគ្គ
១. ពណ៌នាសុរាបានសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ១ននេុរាបានវគគ ដូ ចតសៅ៖
ក្នុងពាក្យថា ផឹក្េុរា និងសេរ ័យ សនេះ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនេះ៖

ទឹ ក្ស្េវ ឹង ដដលសគស្វើសោយវតថុទាំងឡាយ មានសេៅាសដើ េ ស្មេះ

ថា េុរា។ សជ្រគឿងជ្ររាំដដលសគជ្ររាំសោយវតថុទាំងឡាយ មានផ្កាស
ស្មេះថា សេរ ័យ។ េុរាសេរ ័យេូេបីទាំងពី រស

ើ ាសដើ េ

េះ ភិក្ុផឹ
ា ក្េូេបីប្ុ នចុ ងេបូវ

ចាប្់ សដើេរាំងដតពីពូជ (ផសាំ) េក្ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ជ្រគប្់ៗ ជ្រប្សោគ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសក្ខេេពី ជ្របារពធជ្រពេះសាគតសតថរ

សជ្រពាេះសរឿងផឹ ក្ទឹ ក្ស្េវ ឹង។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ តិក្បាចិតិ យ
ត ។

េិ នដេនទឹក្ស្េវ ឹង ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា ទឹ ក្ស្េវ ឹង ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវ
អាប្តតិទុក្ដ
ា ។

អាប្តតិេិនមាន ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា េិនដេនាទឹ ក្ស្េវ ឹង ដល់ភិក្ុា

ផឹ ក្ថានាំសោណសសាចិ រក្ៈ និ ងសជ្រគឿងជ្ររាំដដលផសាំសោយសភេជជៈជ្រគប្់េុខ ា
ទឹ ក្េិ នស្េវ ឹង ដតមានពណ៌ មានក្លិននិ ងរេដូចាទឹ ក្ស្េវ ឹង, ជនទាំង

ឡាយ ោក្់ទឹក្ស្េវ ឹងជ្របាក្ដដូ សចនេះ សដើេបីបានាសជ្រគឿងជ្រក្អូប្ េលនូវេេល
ាសដើ េ, ប្ណ្ត
ត ក្ខរចេអិនោយនិ ងេេុ ោជនាសដើេស

េះ ជនទាំងឡាយ

ស្វើថានាំអរ ិដជ ដដលដូ ចាទឹក្ស្េវ ឹង ដតេិ នស្េវ ឹង ដដល(ោយ)រេដផលក្នទួត
នជ្រពាសដើេ េិនាអាប្តតិ ដល់ភិក្ុផឹ
ា ក្នូវទឹ ក្ស

េះ និ ងភិ ក្ុឆ្ា
ា ួតាសដើេ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ាទឹក្ស្េវ ឹង១ ផឹក្ទឹ ក្ស្េវ ឹងស

េះ១។

េេុ ោជនាសដើេ ដូចគាននឹងឯឡក្សោេេិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខាប្ទ
សនេះ ាសោក្វជជៈ អក្ុ េលចិ តត មានសវទ

៣ ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាសុ រាបានសក្ខ
ិ ា បទទី១ ចប់
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ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

២. អង្ោលិ
ុ បបគ្ោទកសិក្ខាបទវណ្ណនា

ទុ តិ មយ អង្គល
ុ ិ បបមោទមកតិ អង្គុលីហិ ឧបកចឆ ោទិ ឃដដ នំ វុ ចចតិ ។
អបិ ច មយន មកនចិ សរី រាវយមវន ហសាធិ បាយសស ឧបសេបនន ំ ផុ សមោ
បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ អារពភ អង្គុលិបបមោទមកន ហសនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បសេបមនន
តិ កទុ កក ដំ ។ ឥធ បន ភិ កខ ុនីបិ ភិ កខ ុសស, ភិ កខ ុ ច ភិ កខ ុនិោ អនុ បសេបមនាន ឯវ,
ោយបបដិ ពទ្ធធទី សុ សពា តថ ទុ កក ដមេវ ។
ន ហសាធិ បាយសស, សតិ ករណីមយ អាេសមោ, ឧេម តតោទី នញ្ច
អនាបតតិ ។
ហសាធិ បាយោ, ឧបសេបនន សស ោមយន ោោេសននតិ ឥមាមនតថ
មទា អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ បឋេបារាជ្ិ កសទិ សាមនោតិ ។
អង្គុលិបបតតាទកសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦
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២. ពណ៌នាអង្គលិ
ុ បបតោទកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ចតសៅសនេះ៖

សោក្សពាលដល់ក្ខរចាក្់ ជ្រតង់ េរ ីរប្បសទេមានសក្លៀក្ាសដើ េ សោយ
ជ្រមាេនដទាំងឡាយថា ចាក្់ជ្រក្សឡក្ជ្រប្ដឡងគាន សោយជនលញគឺ
ជ្រមាេនដ ។
ួ
េយងសទៀត

ភិក្ុជ្របាថា
ា
ន សដើេបីសេើចសលង

ស

ើយពាល់ជ្រតូវឧប្េេបននភិក្ុា

សោយេរ ីរាវយវៈណ្តេួ យ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធចាំសពាេះឆ្ពវគិ យ
គ ភិក្ុា

សជ្រពាេះសរឿងចាក្់ ជ្រក្សឡក្សលងសេើចសោយជនលួញគឺជ្រមាេនដ។ េិក្ខាប្ទសនេះ
ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ តិក្បាចិតិ យ
ត ។ ចាំ សពាេះអនុប្េេបនន

ាតិ ក្ទុ ក្ដ
ា ។ ក្៏ឯក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ េូេបី

ងភិ ក្ុនី
ា
ក្៏ ាអនុប្េេបនន

រប្េ់ភិក្ុា និងភិក្ុា ក្៏ាអនុ ប្េេបននរប្េ់ភិក្ុនី
ា ដដរ។ ក្នុងវតថុដដលាប្់
សោយក្ខយាសដើ េ ាទុក្ដ
ា ដតេយង ក្នុងទី ទាំងពួ ង។
មានស

អាប្តតិេិនមាន ដល់ភិក្ុគា
ា ម នប្ាំ ណងនឹ ងសេើចសលង ដល់ភិក្ុក្ខល
ា
តុ ស

ើយពាល់ជ្រតូវ និ ងភិក្ុឆ្ា
ា ួតាសដើ េ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ២ គឺភិក្ុជ្របាថា
ា
ន នឹងសេើចសលង១ ពាល់ជ្រតូវ

ក្ខយឧប្េេបននសោយក្ខយ១។

េេុ ោជនាសដើេ ដូចគាននឹងប្ឋេបារាជិ ក្េិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអង្គុលិបបតោទកសិក្ខ
ា បទទី២ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៣. ហសសធម្មសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
តតិ មយ ឧទមក ហសសធមេម តិ ឧទកកី ឡា វុ ចចតិ ។ តសាម មោ ភិ កខ ុ
ឧបរិ មគ្គបា មក ឧទមកមយវ គ្ចឆ មនាត ហសាធិ បាមោ និ េមុជ្ជតិ ោ ឧេម ុជ្ជតិ ោ,
តសស និ េមុជ្ជនាទី នំ អោថយ ឱតរនត សស ហតថ ោមរ បទោមរ ទុ កក ដំ ។
និ េមុជ្ជនុេមុជ្ជមនសុ

បមោមគ្

បមោមគ្

បាចិ តតិ យំ

។

និ េមុជ្ជិោា

អមនាតឧទមកមយវ គ្ចឆ នត សស ហតថ ោរបទោមរសុ , តរនត សស ច មយន មយន
អមង្គន តរតិ , តសស តសស បមោមគ្ បមោមគ្ បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ សតត រសវគ្គិ មយ ភិ កខ ូ អារពភ ឧទមក កី ឡនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ ឧទមក ន ហសសធមេម
ហសសធេម សញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ោ ទុ កក ដំ ។ តថា នាោយ កី ឡមោ ហមតថ ន
ោ បាមទន ោ កមដា ន ោ កថោយ ោ ឧទកំ បហរមោ, ភាជ្នគ្តំ ឧទកំ ោ
កញ្ជិ ោទី និ ោ ចិ កខ លលំ ោ ខិបនកី ឡាយ កី ឡមោ ទុ កក ដំ ។ អតថ មោតកំ បន
អកខ រំ ឆិ នទិ តុំ វដដ តិ ។
ន

ហសាធិ បាយសស,

សតិ

ករណីមយ

ឱតរិ ោា

និ េមុជ្ជនាទី និ

កមរានត សស, បារំ គ្ចឆ មោ, អាបទ្ធសុ , ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
ឧបរិ មគ្គបា កោ, ហសាធិ បាមយន កី ឡននតិ ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ បឋេបារាជ្ិ កសទិ សានី តិ ។
ហសសធម្មសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦

382

៣. ពណ៌នាហសសធម្មសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ ដូចតសៅសនេះ៖
ឧទក្ក្ីឡា ជ្រពេះមានជ្រពេះភាគសៅថា សលងទឹក្ សជ្រពាេះស

តុ ស

េះ

ភិ ក្ុណ្តចង់
ា
សលងក្នុងទឹ ក្ (ជសជ្រៅ)ខាងសលើដភនក្សគារ េុ ជចុ េះសៅក្តី សងើប្
សឡើងក្តី ដ

លឆ្លងក្តី ក្ខលភិ ក្ុសា

េះ ្នចុ េះសៅសដើេបីេុជចុ េះាសដើ េ ជ្រតូវ

អាប្តតិទុក្ដ
ា ជ្រគប្់ ៗវារៈនដ ជ្រគប្់ ៗវារៈសជើង ។ ក្នុងក្ខរេុ ជចុ េះ និ ងសងើប្សឡើង
ាអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ជ្រគប្់ ៗជ្រប្សោគ។ ភិ ក្ុក្ខលេុ
ា
ជចុេះ ស
សៅខាងក្នុងទឹ ក្ស

េះឯងក្តី ដ

ើ យដ

លលឹប្

លឆ្លងក្នុងវារៈនដ និ ងវារៈសជើងទាំងឡាយក្តី

ឆ្លងសោយអវយវៈណ្តៗ អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ជ្រគប្់ ៗជ្រប្សោគននអវយវៈស

េះៗ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធពួក្េតតរេវគគិយ

ភិ ក្ុា សជ្រពាេះសរឿងសលងទឹក្។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ តិ ក្បាចិតិ យ
ត ។

េិ នសលងទឹ ក្ ភិ ក្ុេាំ
ា គាល់ថា សលង ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិ
ទុ ក្ដ
ា ។ ភិក្ុសលងសោយទូ
ា
ក្ក្តី ទេះទឹក្សោយនដ សោយសជើ ង សោយក្ាំ ណ្តត់
ស

ើ ឬសោយអាំដប្ងក្តី ភិក្ុសលងសោយក្ខរសលងជេះទឹ
ា
ក្ (មានទឹក្បាយ

ាសដើ េ) ក្នុងភាជនៈ ឬបាចនូវភក្់ ក្ី ត ក្៏ដូចគាន គឺ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ា ។ ប្ុ ដនត
ភិ ក្ុគួ
ា រសដើេបីគូេ (េរសេរ) អក្សរប្ាំភឺ សល េចក្តីបាន។
អាប្តតិេិនមាន

ស

ដល់ភិក្ុេិ
ា នជ្របាថាននឹងសលង

ើយចុ េះសៅ ស្វើក្ខរេុជាសដើ េ ដល់ភិក្ុដា

ដល់ភិក្ុមានស
ា

លឆ្លងសៅសជ្រតើ យខាង

ដល់ភិក្ុមានសេចក្ត
ា
ីអនតរាយ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ា
ា ួតាសដើេ។

តុ
យ

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ទឹក្សជ្រៅាងដភនក្សគារ (សជ្រៅាង-ក្

សជើង)១ សលងសោយជ្របាថានសេើចេប្ាយ១។
េេុ ោជនាសដើេ ដូចគាននឹងប្ឋេបារាជិ ក្េិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាហសសធម្មសិក្ខ
ា បទទី៣ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

383

៤. អនាទរ ិយសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ អនាទរិមយតិ បុ គ្គលសស ោ ធេម សស ោ អនាទរករមណ ។ តសាម
មោ

ភិ កខ ុ

ឧបសេបមនន ន

បញ្ញ មតត ន

វុ ចចមាមនា

តសស

ោ

វចនំ

អកតត ុោេោយ, តំ ោ ធេម ំ អសិ កខិ តុោេោយ អនាទរិ យំ កមរាតិ , តសស
តសមឹ អនាទរិ មយ បាចិ តតិ យំ ។
មោសេពិ យំ ឆនន មតថ រំ

អារពភ

អនាទរិ យករណវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បសេបមនន
តិ កទុ កក ដំ ។ ឧបសេបមនន ន ោ អនុ បសេបមនន ន ោ ឥទំ ន សមលល ខាយ
សំ វតត តី តិ អាទិ នា នមយន អបញ្ញ មតត ន វុ ចចមានសស អនាទរិ មយបិ ទុ កក ដមេវ។
បមវណិអាគ្តំ បន ឧគ្គ ហំ គ្មហោា ឯវំ អមាាកំ អាចរិ ោនំ ឧគ្គ មហា
បរិ បុច្ឆឆតិ 2 ភណនត សស, ឧេម តត ោទី នញ្ច អនាបតតិ ។ ឧបសេបនន សស បញ្ញ មតត ន
វចនំ,

អនាទរិ យករណនតិ

ឥមាមនតថ

មទា

អង្គគនិ

។

អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ ។ ឥទំ បន ទុ កខ មវទននតិ ។
អនាទរយស
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
ិ
ិក្ខ

2

វិ.មហាវិ.៤/២២០

សេុ ដ្ឋានាទី និ

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦

383

៤. ពណ៌នាអនាទរ ិយសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា េិនសអើសពើ បានដល់ ភិ ក្ុស្វ
ា ើសេចក្តីេិនសអើ សពើ ចាំសពាេះប្ុ គគល ឬ

ចាំ សពាេះ្េ៌។ សជ្រពាេះស

តុ ស

េះ ភិក្ុណ្ត
ា
ក្ខលឧប្េេបននភិក្ុសពាលជ្របាប្់
ា

រេជ្រពេះពុទធប្បញ្ញតិ ត ក្៏ ស្វើសេចក្តីេិនសអើសពើ សជ្រពាេះេិ នចង់ស្វើរេពាក្យរប្េ់
ឧប្េេបននភិក្ុសា
េិ នសអើ សពើ ស

េះក្តី សជ្រពាេះេិ នចង់េិក្ានូ វ្េ៌ ស

េះ ភិក្ុសា

េះក្តី។ សជ្រពាេះសេចក្តី

េះ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសក្ខេេពី ជ្របារពធចាំសពាេះជ្រពេះឆ្ននសតថរ

សជ្រពាេះសរឿងេិ នស្វើសេចក្តីសអើសពើ។ ាសាធារណប្បញ្ញតិ ត អ

ណតតិក្ៈ តិ ក្-

បាចិ តិ យ
ត ។ ចាំសពាេះអនុ ប្េេបនន ាតិក្ទុក្ាដ។ េូេបីក្ខរេិ នសអើសពើ ចាំសពាេះ
ពាក្យឧប្េេបននក្ី ត អនុ ប្េេបននក្ី ត សពាលជ្របាប្់េិនដេនសោយពុទធប្បញ្ញ តិ ត
មានន័ យាសដើេថា ្េ៌ េិនដេនជ្រប្ជ្រពឹតតសៅសដើ េបីដុេខាត់ ក្ិសលេសោយ
ជ្រប្នពសឡើយ ដូ សចនេះាសដើ េ ាអាប្តតិទុក្ដ
ា ដូ ចគាន។

ស

អាប្តតិេិនមាន ដល់ភិក្ុសរៀនយក្នូ
ា
វបាលីដដលមានេក្ាជ្រប្នពណី

ើយសពាលថា បាលី អដជក្ថាននអាចារយទាំងឡាយ រប្េ់សយើងោងសនេះ

និ ងដល់ភិក្ុឆ្ា
ា ួតាសដើេ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ឧប្េេបននភិក្ុសពាលរេ
ា
ពុ ទប្
ធ បញ្ញតិ ត១

ស្វើសេចក្តីេិនសអើ សពើ១។ េេុ ោជនាសដើេ ដូ ចគាននឹងអទិ ន ទនេិក្ខាប្ទ។
ប្ុ ដនតេិក្ខាប្ទសនេះ ាទុក្ាសវទ

ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាអនាទរយស
ក្ខ
ិ
ិ ា បទទី៤ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

384

៥. ភឹសាបនសិក្ខាបទវណ្ណនា
បញ្ច មេ

ភឹ សាមបយាតិ

ភឹ សាបនតថ ំ

រូ បាទី និ

ឧបសំ ហមរយយ,

ភោនកកថំ ោ កមថយយ ។ មសា បន ភាយតុ ោ មា ោ ឥតរសស បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

ភិ កខ ូ

អារពភ

ភឹ សាបនវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បសេបមនន
តិ កទុ កក ដំ ។
ន ភឹ សាមបតុ ោេសស តថា កមរាមោ, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
ឧបសេបនន ោ,

តសស

ទសសនសវនវិ សមយ

ភឹ សាមបតុ ោេោយ

ោោេននតិ ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ អននត រសិ ោខបទសទិ សាមនោតិ ។
ភសា
បនសក្ខ
ឋិ
ឹ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦

384

៥. ពណ៌នាភឹសាបនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា ប្ ល ច បានដល់ ភិ ក្ុា

ាំយក្វតថុទាំងឡាយ មានរូប្ាសដើេ

សដើេបីប្ាំភ័យ ឬសពាលក្ថាឲ្យភ័ យខាលច។ ក្៏ឯភិក្ុសា

េះភ័ យក្តី េិនភ័ យក្តី

ភិ ក្ុអន
ា ក្និ ោយសជ្រៅសនេះ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធចាំសពាេះពួ ក្ឆ្ពវគិ យ
គ

ភិ ក្ុា សជ្រពាេះសរឿងប្ ល ចភិក្ុផងគា
ា
ន ។ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។ ចាំ សពាេះអនុប្េេបនន ាតិ ក្ទុក្ាដ។

ភិ ក្ុក្ខលស្វ
ា
ើ ោងសនេះ ដតេិ នជ្របាថានសដើេបីប្ ល ចក្តី ភិក្ុឆ្ា
ា ួតាសដើ េក្តី

េិ នាអាប្តតិ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ាឧប្េេបនន១ ពយោេ សជ្រពាេះចង់
ស្វើភិក្ុសា

េះ ឲ្យខាលចក្នុងវ ិេ័យននក្ខរស

ើញ ឬក្ខរឮ១។

េេុ ោជនាសដើេ ដូចគាននឹងេិក្ខាប្ទរេលាំោប្់ េក្ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាភឹសាបនសិក្ខ
ា បទទ៥
ី ចប់
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៦. គ្ោតិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ឆមដា

វិ សិពា នាមបមោខតិ តបបិតុោមមា ។ មោតឹ សមាទមហយាតិ

ោមលយយ ។ អញ្ញ ត្ត តថារូ បបបចច ោតិ បទី បុ ោជលនំ ោ បតត បចនាទី សុ
មោតិ ករណំ ោតិ ឯវរូ បំ បចច យំ វិ នា ។ តត្ោយំ វិ និចឆមោ ។ សយំ
សមាទហនត សស អរណីសណ្ឋ
ា បនមោ បដ្ឋាយ ោវ ោោ ន ឧដា ហតិ , ោវ
សពា បបមោមគ្សុ ទុ កក ដំ ។ ោលុ ដ្ឋាមន បាចិ តតិ យំ ។ សមាទហាមបនត សស
អាណតតិ ោ ទុ កក ដំ ។ សកឹ អាណមតត ន ពហុ េបិ សមាទហិ មតបិ ឯកមេវ
បាចិ តតិ យំ ។
ភមគ្គ សុ សេព ហុមល ភិ កខ ូ អារពភ មោតឹ សមាទហិ ោា វិ សិពា នវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ

។

អគ្គិ ោមនា

អញ្ញ ត្ត

តថារូ បបបចច ោតិ

ឥមាមនតថ

មទា

អនុ បបញ្ញ តតិមោ ។ សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ សាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។
គ្ិ ោនសស អគ្គិ ោនសញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ោ ទុ កក ដំ ។ តថា បដិ ោតំ
ឧកខិ បនត សស, តញ្ច អវិ ជ្ាតំ ឧកខិ បិោា យថាឋាមន ឋមបនត សស ។ វិ ជ្ាតំ បន
ោលយមោ បាចិ តតិ យមេវ ។
គ្ិ ោនសស គ្ិ ោនសញ្ញិ សស , អមញ្ញ ន កតំ

ោ វី តចចិ តង្គគរំ ោ

វិ សិមពា នតសស, បទី បមោតិ កជ្នាតឃរាទិ មក តថារូ បបបចច មយ, អាបទ្ធសុ ,
ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
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៦. ពណ៌នាតោតិសក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា មានប្ាំណង គឺចង់ក្ាំសៅក្ខយ។ ពី រប្ទថា ប្ង្កាត់សភលើង គឺឲ្យ
សឆ្េះ។ ពី រប្ទថា សវៀរដលងដតមានស

តុមានេភាពដូសចានេះ គឺ សវៀរចាក្ស

តុ

មានេភាពដូ សចនេះ គឺ ក្ខរអុជជ្រប្ទីប្ ឬប្ង្កាត់សភលើង ក្នុងទី េជ្រមាប្់ដុតបាជ្រត
ាសដើ េ។ សនេះាសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងពាក្យស
ខលួនឯង ចាប្់ សដើេរាំងពីោក្់ចុេះនូ វស

េះ។ ភិក្ុក្ខលប្ង្ក
ា
ា ត់ សោយ

ើ ពាំនូតសភលើងសៅ រ

ូតដល់អណ្ត
ត ត

សភលើងេិនទន់រាំងសឡើង សៅាអាប្តតិទុក្ដ
ា
ជ្រគប្់ៗជ្រប្សោគសៅសឡើយ។
ក្ខលអណ្ត
ត តសភលើងរាំងសឡើងស

ើយ ាអាប្តតិបាចិ តិយ
ត ។ ភិក្ុក្ខលសជ្រប្ើ
ា
សគ

ឲ្យប្ង្កាត់ រដេងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ា រេពាក្យប្ង្កគប្់ ។ ភិ ក្ុប្ង្ក
ា
គ ប្់ដតេតង ភិក្ុា
ទទួ លប្ង្កគប្់ េូេបីស្វើសជ្រចើនដង ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ដតេួ យប្ុ សណ្តណេះ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងដដនភគគ
ន
ៈ ជ្របារពធពួក្ភិ ក្ុសជ្រចើ
ា
នរូប្ សជ្រពាេះ

សរឿងប្ង្កាត់ សភលើងអាាំង។ េិក្ខាប្ទសនេះ មានអនុ ប្បញ្ញតិ ព
ត ីរ គឺ ភិក្ុេិ
ា នមាន
ជេងឺ១ សវៀរដលងដតមានស

តុ មានេភាពដូ សចានេះ១។ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត

សាណតតិក្ៈ តិក្បាចិ តិ យ
ត ។ មានជេងឺ ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា េិ នមានជេងឺ ឬមាន

សេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ា ។ ភិក្ុក្ខលសលើ
ា
ក្អងាត់សភលើងក្តី សលើក្អងាត់
សភលើងស

េះដដលេិ នទន់រលត់សឡើង សោយោក្់ ទុក្ក្នុងទី ដ៏េេគួរក្តី ក្៏ដូច

គាន។ ដតសប្ើ ភិក្ុសជ្រទលប្សញ្
ា
ឆ េះអងាត់សភលើងដដលរលត់ ស

ើយ រដេងជ្រតូវអាប្តតិ

បាចិ តិ យ
ត ។

អាប្តតិេិនមាន ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា មានជេងឺ ដល់ភិក្ុអាាំ
ា ងសភលើងដដល

អនក្ដនទប្ង្កាត់ ស
ស

ើយ

ឬអាាំងរសងើ ក្សភលើងដដលគាមនអណ្ត
ត ត

ដល់ភិក្ុាមាន

តុ មានេភាពោងសនេះ គឺ អុជជ្រប្ទីប្ ប្ង្កាត់ សភលើងសដើ េបីដុតបាជ្រត ឬ

ប្ង្កាត់ សភលើងក្នុងសរាងសភលើង ដល់ភិក្ុមានសេចក្ត
ា
ីអនតរាយ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ា
ា ួតា
សដើេ។
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អគ្គិ ោនោ, អនុ ញ្ចញតោរណ្ឋភាមោ, វិ សិមពា តុោេោ, សមាទហននតិ
ឥមាមនតថ

ចោតរិ

អង្គគនិ

។

សេុ ដ្ឋានាទី និ

សញ្ច រិមតត

វុ តតនមយមនវ

មវទិ តព្វានី តិ ។
តោតិសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ

៧. នហានសិក្ខាបទវណ្ណនា
សតត មេ នហាមយយាតិ មោ ភិ កខ ុ េជ្ឈិេមទមស នហានទិ វសមោ
បដ្ឋាយ អឌ្ឍមាមស អបុ មណណ អញ្ញ ត្ត សេោ នហាយិ សាេី តិ ចុ ណណំ ោ
េតតិ កំ ោ អភិ សង្ខមរាតិ , តសស តមោ បដ្ឋាយ សពា បបមោមគ្សុ ទុ កក ដំ ។
នហានបរិ មោសាមន បាចិ តតិ យំ ។
សេមយសុ

បរិ មវណសេម ជ្ជនេតត េបិ កេម សេមោ,

អឌ្ឍមោជ្នំ

គ្នត ុោេសស, គ្ចឆ មោ, គ្តសស ោ អទ្ធធនគ្េនសេមោ, សរមជ្ន ោមតន
ឱកិ ណណសស

ទាី សុ

ោ

តី សុ

ោ

ឧទកផុ សិមតសុ

ោមយ

បតិ មតសុ ោតវុដាិសេមោតិ មវទិ តមព្វា ។ មសសំ ឧោតនមេវ ។
រាជ្គ្មហ សេព ហុមល ភិ កខ ូ អារពភ ន េតត ំ ោនិ ោា នហាយនវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ

។

អញ្ញ ត្ត

សេោតិ

អយមេតថ

ឆពាិ ធា

អនុ បបញ្ញ តតិ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អតិ មរកឌ្ឍមាមស
ឩនកសញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ោ ទុ កក ដំ ។
អតិ មរកសញ្ញិ សស, សេមយ ោ នហាយនត សស, មោ ោ នទី បារំ គ្ចឆ មនាត
ោលុ កំ ឧកកិ រិោា កតអាោមដសុ បិ នហាយតិ , តសស, បចច នតិ មេ ជ្នបមទ
សមពា សំ,
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េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៤ គឺ ភិក្ុគា
ា ម នជេងឺ១ េិ នមានស

តុ ដដលជ្រទង់

អនុ ញ្ញញត១ ជ្របាថានចង់ អាាំង១ ប្ង្កាត់ សភលើងសោយខលួនឯង១។ េេុ ោជនា
សដើេ គប្បីជ្រាប្រេន័ យដូចដដលសពាលស

ើយក្នុងេញ្ចរ ិតតេិក្ខាប្ទចុ េះ។

ពណ៌នាតោតិសិក្ខ
ា បទទី ៦ ចប់

៧. ពណ៌នានហានសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ពាក្យថា ងូតទឹក្ សេចក្តីថា សៅក្នុងេជឈិេជ្រប្សទេ ភិ ក្ុណ្តេួ
ា
យ

រាប្់ ចាប្់ រាំងពីនងងដដលខលួនងូ តសៅ េិ នទន់ សពញក្នលេះដខសៅសឡើយ(ស

ើយ)

ក្៏ ចាត់ ដចងផសាំសជ្រគឿងលេអិត ឬដី េិត
អ សោយប្ាំ ណងថា អញនឹ ងងូ ត ដូសចនេះ
រាប្់ រាំងពីស

េះសៅ ភិ ក្ុសា

េះ រដេងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ា ជ្រគប្់ៗជ្រប្សោគ សវៀរ

ដលងដតមានេេ័ យ។ ក្នុងក្ខលងូ តរួចសស្េច ភិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ េូេបីក្ុងេេ័
ន
យទាំងឡាយ គប្បីជ្រាប្ដូ សចនេះ៖

ក្ខរង្ករជ្រតឹេដតសបាេជ្រចាេ េមាអតប្រ ិសវណ ក្៏ សៅថា េេ័ យស្វើ
ក្ខរង្ករ ភិ ក្ុជ្របាថា
ា
ន នឹ ងសៅក្ខន់ ផូវជ្រប្មាណក្នល
ល
េះសោជន៍ ស

ើយសៅក្តី េក្ក្តី

សៅថាេេ័ យសដើ រផលូវឆ្ងងយ ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វខយល់ជ្រប្ក្ប្សោយ្ូ លី មានទឹក្ស្េក្់

ធាលក្់ េក្ពាល់ជ្រតូវក្ខយពីរតាំ ណក្់ក្ី ត ប្ីតាំណក្់ក្ី ត សៅថា េេ័ យខយល់ និង
សភលៀង។ ពាក្យដ៏ សេេរាក្់ដតេតង។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ េះ ជ្របារពធពួក្ភិក្ុសជ្រចើ
ា
នរូប្

សជ្រពាេះសរឿងងូ តទឹក្េិនដឹងជ្រប្មាណ។ េិក្ខាប្ទសនេះ មានអនុ ប្បញ្ញ តិ ត ៦ គឺ
សវៀរដលងដតមានេេ័ យ។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈតិក្បាចិតិ តយ។

សលើេាងក្នលេះដខ ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា សៅខវេះ ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវ
អាប្តតិទុក្ដ
ា ។

អាប្តតិេិនមាន ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា សលើេាង (ក្នលេះដខ) ដល់ភិក្ុា

ងូ តក្នុងេេ័ យ

ដល់ភិក្ុសៅក្ខន់
ា
សជ្រតើ យេទឹង

ស

ើយងូ តេូេបីក្ុងរសត
ន
ត

(អណូត ង) ដដលសគក្ក្ខយដីខាច់ ស្វើ ដល់ភិក្ុទាំ
ា ងអេ់សៅក្នុងប្ចចនិេ
ត ជនប្ទ
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អាបទ្ធសុ , ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
េជ្ឈិេមទមសា, ឩនកឌ្ឍមាមស នហានំ, សេោនំ ោ នទី បារគ្េនសស
ោ អាបទ្ធនំ ោ អភាមោតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ
ឯឡកមោេសទិ សាមនោតិ ។
នហានសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៨. ទុព្វណ្ណករណ្សិក្ខាបទវណ្ណនា
អដា មេ អលភី តិ លមភា, លមភា ឯវ ោមភា ។ កឹ អលភិ ? ចី វរំ ។
កី ទិសំ ?

នវំ

។

ឥតិ

នវចី វរោមភនាតិ

វតត មពា

អនុ នាសិ កមោបំ

អកោា នវំចីវរោមភនាតិ វុ តតំ ។ បដិ លទធ នវចី វមរនាតិ អមោថ ។ េមជ្ឈ
ឋិ តបទទា មយ បនាតិ និ បាតេតត ំ ។ ភិ កខ នា
ុ តិ មយន លទធ ំ , តសស និ ទសសនំ ។
មសសំ

បទតថ មោ

ឧោតនមេវ

។

អយំ

បមនតថ

វិ និចឆមោ

។

និ ោសនបារុ បនុ បគ្ំ ចី វរំ លភិ ោា តសស និ ដាិតរជ្នសស យសមឹ ោ តសមឹ ោ
បមទមស កំសនី មលន ោ បតត នី មលន ោ កទទ មេន ោ មយន មកនចិ ោឡមកន
ោ មមារកខិ េណឌលេង្គុលបិ ដាីនំ អញ្ញ តរបបមាណំ កបបពិ នទំុ អាទិ យិ ោា តំ ចី វរំ
បរិ ភុញ្ជិ តពា ំ ។ អនាទិ យិ ោា បរិ ភុញ្ជ នតសស បាចិ តតិ យំ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦
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ដល់ភិក្ុមានសេចក្ត
ា
ី អនតរាយ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ា
ា ួតាសដើេ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៣ គឺ សៅេជឈិេជ្រប្សទេ១ េិនទន់ ដល់ក្នលេះ
ដខផងស

ើយងូត១ េិនមានេេ័ យទាំងឡាយ េិ នមានក្ខរឆ្លងសៅសជ្រតើ យ

មាាងននេទឹង និ ងេិនមានសេចក្តីអនតរាយ១។
េេុ ោជនាសដើេ ដូចគាននឹងឯឡក្សោេេិក្ខាប្ទ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នានហានសិក្ខ
ា បទទី៧ ចប់

៨. ពណ៌នាទុពណ
វ ណ ករណសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដូចតសៅសនេះ៖
អនក្ណ្តបានស

ើយ អនក្ស

េះ ស្មេះថា លភៈ។ លភៈ

ឹង
ន ឯង

ស្មេះថា ោភ ក្ខរបាន។ បាននូ វអវី? បាននូ វចី វរ។ ចី វរដូ ចសេតច? ចី វរ
ងមី។

គួ រដតជ្ររេ់ថា

េិ នស្វើក្ខរលុប្អនុ

ភិក្បានចី
វរងមីេក្ស
ុា

យ
ើ
ដូ សចនេះវ ិញ។

េិក្ ជ្ររេ់ដូសចនេះវ ិញថា ភិក្បានស
ុា

សោយជ្រប្ក្ខរដូ សចនេះសៅ។

ដប្រសៅា

យ
ើ នូវចីវរដ៏ងី ម

អ្ិប្ាយថា ចីវរងមីដដលភិ ក្ុបានេក្ស
ា

ើយ។

ចាំ សពាេះពី រប្ទរាំងសៅជ្រតង់ក្ណ្ត
ត ល៖ ប្ទថា ក្៏ ជ្រតឹ េដតានិ បាតប្ុ សណ្តណេះ។
ប្ទថា ភិក្ុា ាប្ទេាំដដងសចញនូ វអនក្បានចី វរ។ ពាក្យដ៏សេេ (សប្ើ)
សោយប្ទរាក្់ ទាំងអេ់។

ក្៏ ឯសនេះ ាសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងពាក្យស

ក្ខរសេលៀក្ដណតប្់

ស

េះ៖ ភិក្ុណ្តបានចី
ា
វរលមេដល់

ើយគប្បីស្វើក្ប្បពិ នុទមានជ្រប្មាណប្ុ នេណឌលដភនក្

សក្ខងក្ ឬប្ុ នខនងេសងាើច ជ្រប្មាណណ្តេួ យ ក្នុងជ្រប្សទេណ្តេួ យននចី វរ
ដដលជ្រជលក្់ សស្េចស
េលឹក្ស

ើយស

េះ សោយវតថុមានពណ៌សខៀវដូ ចេាំរ ឹទធិ សខៀវដូ ច

ើ សោយភក្់ ឬសោយវតថុមានពណ៌សមមណ្តេួយ ស

សជ្រប្ើជ្របាេ់ចីវរស

អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េះចុ េះ។ ក្ខលេិ នស្វើ (ក្ប្បពិនុ)ទ ស

ើយ (អ្ិ ោជន)

ើយសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ ជ្រតូវ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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សាវតថិ យំ សេព ហុមល ភិ កខ ូ អារពភ អតត មនា ចី វរអោននវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
សាធារណបបញ្ញ តតិ

។

អនាណតតិ កំ

។

តិ កបាចិ តតិ យំ

។

អាទិ មនន

អនាទិ នន សញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ោ ទុ កក ដំ ។
អាទិ នន សញ្ញិ សស , កមបប នមដា , កបបកមោោមស ជ្ិ មណណ, កបបកមតន
អកបបកមត សំ សិ ពាិ មត, បច្ឆឆ អាមរាបិ មតសុ អគ្គ ឡអនុ ោតបរិ ភមណឌសុ តំ
បរិ ភុញ្ជ នតសស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
វុ តតបបោរសស ចី វរសស អកតកបបកោ, ន នដា ចីវរាទិ ោ, និ ោសនំ ោ
បារុ បនំ ោតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ ឯឡកមោេសទិ សានិ ។ ឥទំ បន កិ រិោកិ រិយនតិ ។
ទុ ព្វណ្ណករណ្សក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦

េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី
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ជ្របារពធពួក្ភិ ក្ុសជ្រចើ
ា
នរូប្

សជ្រពាេះសរឿងេិ នសាគល់ចីវររប្េ់ខួន។
ល
ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។ បានស្វើក្ប្បពិនុទ ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា េិនបានស្វើ ឬមានសេចក្តី
េងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ាដ។

អាប្តតិេិនមាន ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា បានស្វើពិនុក្ប្បស
ទ

ើយ ដល់ភិក្ុា

សជ្រប្ើជ្របាេ់ចីវរមានក្ប្បពិនុខូ
ទ ចខាតសៅ ក្ដនលងស្វើក្ប្បពិ នុជ្រគាាំ
ទ
ជ្រគាសៅ សដរ
ចី វរដដលេិ នបានស្វើក្ប្បពិនុទ ភាជប្់ ាេួ យចី វរដដលបានស្វើក្ប្បពិ នុសទ

ើយ

និ ងចី វរដដលប្េះប្ាំ ណេះងមី ោក្់ អនុ វាតងមី ឬជ្រប្ក្់ ដងេងមី និងដល់ភិក្ុឆ្ា
ា ួត
ាសដើ េ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៣ គឺ ចីវរមានជ្រប្ក្ខរដូចបានសពាលស

ើយ

េិ នបានស្វើក្ប្បពិ នុ១
ទ ចី វរេិ នមានក្ប្បពិនុខូ
ទ ចខាតសៅាសដើ េ១ សេលៀក្ ឬ
ដណតប្់១។

េេុ ោជនាសដើេ ដូចគាននឹងឯឡក្សោេេិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខាប្ទ
សនេះ ាក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាទុ ពវណណករណសិក្ខ
ា បទទី៨ ចប់
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៩. វិកបបនសិក្ខាបទវណ្ណនា
នវមេ វិកមបបោាតិ ឯតថ មទា វិ កបបនា សេម ុខាវិ កបបនា បរេម ុខាវិ កបបនា
ច ។ កថំ

សេម ខា
ុ វិកបបនា មហាតិ ? ចី វរានំ ឯកពហុ ភាវំ សននិ ហិោ-

សននិ ហិតភាវញ្ច ញោា ឥេំ ចី វរនតិ ោ ឥមានិ ចី វរានី តិ ោ ឯតំ ចី វរនតិ ោ ឯោនិ
ចី វរានី តិ ោ វោា តុ យា ំ វិ កមបបេី តិ វតត ពា ំ ។ អយមេោ សេម ុខាវិ កបបនា ។
ឯោតវោ និ មធតុ ំ វដដ តិ, បរិ ភុញ្ជិ តុំ បន វិ សសមជ្ជ តុំ ោ អធិ ដ្ឋាតុ ំ ោ ន វដដ តិ ។
េយា ំ សនត កំ, េយា ំ សនត ោនិ បរិ ភុញ្ជ ោ វិ សសមជ្ជ ហិ ោ យថាបចច យំ
កមរាហី តិ3 ឯវំ បន វុ មតត បចច ុទ្ធធមរា នាេ មហាតិ ។ តមោ បភុ តិ
បរិ មភាគ្គទមោបិ

វដដ នតិ

។

អបមរា

នមោ

។

តមថវ

ចី វរានំ

ឯកពហុ ភាវំ សននិ ហិោសននិ ហិតភាវញ្ច ញោា តមសសវ ភិ កខ ុមនា សនតិ មក ឥេំ
ចី វរនតិ ោ ឥមានិ ចី វរានី តិ ោ ឯតំ ចី វរនតិ ោ ឯោនិ ចី វរានី តិ ោ វោា បញ្ច សុ
សហធេមិ មកសុ អញ្ញ តរសស អតត នា អភិ រុ ចិតសស យសស កសសចិ នាេំ
គ្មហោា តិ សសសស ភិ កខ ុមនា វិ កមបបេី តិ ោ តិ សាយ ភិ កខ ុនិោ, សិ កខ មានាយ,
សាេមណរសស, តិ សាយ សាេមណរិ ោ វិ កមបបេី តិ ោ វតត ពា ំ ។ អយំ
អបរាបិ សេម ុខាវិ កបបនា ។ ឯោតវោ និ មធតុ ំ វដដ តិ ។ បរិមភាគ្គទី សុ ឯកេបិ ន
វដដ តិ ។ មតន បន ភិ កខ ុនា តិ សសសស ភិ កខ ុមនា សនត កំ ។មប។ តិ សាយ
សាេមណរិ ោ សនត កំ បរិ ភុញ្ជ ោ វិ សសមជ្ជ ហិ ោ យថាបចច យំ កមរាហី តិ វុ មតត
បចច ុទ្ធធមរា នាេ មហាតិ ។ តមោ បភុ តិ បរិ មភាគ្គទមោបិ វដដ នតិ ។

3

វិ.មហាវិ.៤/២៤៣
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៩. ពណ៌នាវិកបបនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដូចតសៅសនេះ៖
វ ិក្ប្ប

ក្នុងប្ទថា

សនេះ

គប្បីជ្រាប្តសៅ៖

វ ិក្ប្បមានពីរោងគឺ

វ ិក្ប្បចាំសពាេះេុខ១ វ ិក្ប្បក្ាំបាាំងេុខ១។ េួរថា វ ិក្ប្បចាំ សពាេះេុខ ដូ ចសេតច?
សឆ្លើយថា ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វដឹងនូវភាពននចី វរទាំងឡាយដតេួ យ ឬសជ្រចើនផង នូ វភាព
ននចី វរទាំងឡាយសៅជិ ត ឬសៅឆ្ងងយផង ស

ើយសពាលថា ចី វរសនេះ ឬថា

ចី វរទាំងឡាយសនេះ ឬថា ចី វរនុ េះ ឬថា ចី វរទាំងឡាយនុ េះ ស

ើយគប្បី

សពាលថា ខ្ាំុេូេវ ិក្ប្បដល់សោក្។ សនេះាក្ខរវ ិក្ប្បចាំ សពាេះេុ ខដតេយង។
សោយស

តុមានជ្រប្មាណប្ុ សណណ េះ ភិក្ុគួ
ា រទុ ក្ោក្់បាន ប្ុ ដនតេិនគួ រសដើ េបី

សជ្រប្ើជ្របាេ់ សដើ េបីលេះ និងសដើេបីអ្ិ ោជនសឡើយ។ ក្៏ក្ខលភិ ក្ុសពាលោ
ា
ង
សនេះថា សោក្ចូ រសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ចីវរារប្េ់ខាំុ្ (ឬ) ចី វរទាំងឡាយារប្េ់ខាំុក្
្ ីត
ចូ រលេះក្តី ចូ រស្វើរេេេគួរដល់ប្ចច័យក្តី ស្មេះថា ាក្ខរដក្។ រាប្់ រាំង
ពី ស

េះសៅ េូេបីក្ខរសជ្រប្ើជ្របាេ់ាសដើ េ ក្៏ េេគួ រ។ សៅមានន័ យដនទសទៀត

សេចក្តីដូចគាន

ឹង
ន ឯង គឺភិក្ុជ្រតូ
ា វដឹងភាវៈននចីវរេួ យ ឬសជ្រចើ នផង សៅជិត

ឬសៅឆ្ងងយផង ស

ើយសពាលថា ចី វរសនេះ ឬចីវរទាំងឡាយសនេះ ឬថា ចីវរ

នុ េះ ឬថា ចី វរទាំងឡាយនុេះ ដូ សចនេះ ក្នុងេាំណ្តក្់ភិក្ុសា
យក្ស្មេះរប្េ់េ

េះឯង ស

ើយក្ខន់

្េមិក្ទាំង៥ណ្តេួ យ ដដលខលួនសពញចិតតស

ើយគប្បី

សពាលសទៀតថា ខ្ាំុវ ិក្ប្បចាំ សពាេះភិ ក្ុស្
ា
ម េះ តិ េស ឬថា ខ្ាំុវ ិក្ប្បចាំ សពាេះភិ ក្ុនី
ា
េិក្ាមា

ស្មេះតិ េា សាេសណរ ស្មេះតិ េស សាេសណរ ី ស្មេះ

តិ េា។ សនេះាក្ខរវ ិក្ប្បចាំ សពាេះេុ ខ េូេបីដនទសទៀត។ សោយស

តុ មាន

ជ្រប្មាណប្ុ សណណ េះ ភិក្ុគួ
ា រសដើ េបីទុក្ោក្់ ។ (ដត) ប្ណ្ត
ត ក្ខរសជ្រប្ើជ្របាេ់ាសដើេ
េូេបីេួយោងក្៏ េិនគួ រដដរ។

ដតក្ខលភិ ក្ុសា

េះសពាលថា

សោក្ចូ រសជ្រប្ើ

ជ្របាេ់ចីវរសនេះ ារប្េ់សោក្ស្មេះតិ េស ។ល។ ារប្េ់សាេសណរ ី
ស្មេះ តិ េាក្តី ចូ រលេះក្តី ចូ រស្វើរេេេគួ រដល់ប្ចច័យក្តី ដូសចនេះ ស្មេះថា
ដក្។ រាប្់ រាំងពីស

េះសៅ េូេបីក្ខរសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ាសដើេ ក្៏ េេគួ រ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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កថំ

បរេម ខា
ុ វិកបបនា

មហាតិ ?

ចី វរានំ

តមថវ

ឯកពហុ ភាវំ

សននិ ហិោសននិ ហិតភាវញ្ច ញោា ឥេំ ចី វរនតិ ោ ឥមានិ ចី វរានី តិ ោ ឯតំ ចី វរនតិ
ោ ឯោនិ ចី វរានី តិ ោ វោា តុ យា ំ វិ កបបនោថយ ទេមី តិ វតត ពា ំ ។ មតន វតត មព្វា
មោ មត េិ មោត ោ សនទិ មដ្ឋា ោតិ ។ តមោ ឥតមរន បុ រិេនមយមនវ តិ មសសោ
ភិ កខ ូតិ ោ ។មប។ តិ សា សាេមណរី តិ ោ វតត ពា ំ ។ បុ ន មតន ភិ កខ ុនា អហំ
តិ សសសស ភិ កខ ុមនា ទេមី តិ ោ ។មប។ តិ សាយ សាេមណរិ ោ ទេមី តិ ោ វតត ពា ំ។
អយំ បរេម ុខាវិ កបបនា ។ ឯោតវោ និ មធតុ ំ វដដ តិ ។ បរិ មភាគ្គទី សុ ឯកេបិ ន
វដដ តិ ។ មតន បន ភិ កខ ុនា ទុ តិ យសេម ុខាវិ កបបនាយំ

វុ តតនមយមនវ

ឥតថ នានេសស សនត កំ បរិ ភុញ្ជ ោ វិ សសមជ្ជ ហិ ោ យថាបចច យំ កមរាហី តិ វុ មតត
បចច ុទ្ធធមរា នាេ មហាតិ ។ តមោ បភុ តិ បរិ មភាគ្គទមោបិ វដដ នតីតិ ។
បតត វិ កបបនាយេបិ ឯមសវ នមោ ។ ឥតិ ឥមាសុ ទាី សុ វិ កបបនាសុ ោយ
ោយចិ វិ កបបនាយ បញ្ច សុ សហធេមិ មកសុ យសស កសសចិ ចី វរំ វិ កមបបោា
វុ តតនមយន អកតបបចច ុទ្ធធរំ ោ មយន វិ នយកេម ំ កតំ , តសស ោ វិ សាមសន
អគ្គ មហោា បរិ ភុញ្ជ នតសស បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ ឧបននទ ំ អារពភ អបបចច ុទ្ធធរកំ បរិ ភុញ្ជ នវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ តំ បន អធិ ដាហនត សស
ោ វិ សសមជ្ជ នតសស ោ ទុ កក ដំ ។ តថា បចច ុទ្ធធរមណ អបបចច ុទ្ធធរណសញ្ញិ សស
មវេតិ កសស ោ ។
បចច ុទ្ធធរណសញ្ញិ សស បន វិ សាមសន បរិ ភុញ្ជ នតសស, ឧេម តតោទី នញ្ច
អនាបតតិ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦
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ចុ េះវ ិក្ប្បក្ាំ បាាំងេុខ សតើ ដូចសេតច? សេចក្តីដូចគាន

ឹង
ន ឯង គឺ ភិក្ុគប្បី
ា

ដឹ ងនូ វភាវៈននចី វរមានេួ យ ឬមានសជ្រចើនផង ភាវៈននចី វរសៅជុាំ គាន ឬសផសង
គានផង ស

ើយសពាលថា ចី វរសនេះ ឬថា ចី វរទាំងឡាយសនេះ ឬថាចី វរនុ េះ ឬថា

ចី វរទាំងឡាយនុ េះ ដូសចនេះ ស

ើយសពាលថា ខ្ាំុឲ្យ(ចី វរសនេះ) ដល់សោក្ សដើេបី

វ ិក្ប្ប ។ ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វេួរភិក្ុាមា
ា
ច េ់ចីវរថា សោក្ណ្តាេិ ជ្រតរប្េ់សោក្ ឬ
សោក្សាគល់សោក្ណ្ត។ អាំ ពីស

េះសៅ គប្បីសពាលរេន័ យេុ នសជ្រៅសនេះ

ឯងថា ភិ ក្ុស្
ា
ម េះតិ េស ។សប្។ ឬថា សាេសណរ ី ស្មេះ តិ េា។ ភិ ក្ុសា

េះ

គប្បីសពាលសទៀតថា ខ្ាំុឲ្យដល់ភិក្ុស្
ា
ម េះតិ េស ។សប្។ ឬថា ខ្ាំុឲ្យដល់
សាេសណរ ី ស្មេះតិ េា។ សនេះាក្ខរវ ិក្ប្បក្ាំ បាាំងេុខ។ សោយស

តុមាន

ជ្រប្មាណប្ុ សណណ េះ ភិក្ុគួ
ា រសដើេបីទុក្ោក្់ ។ (ដត) ប្ណ្ត
ត ក្ខរសជ្រប្ើជ្របាេ់ាសដើេ
េូេបីដតេួ យក្៏េិនគួ រ។ ដតក្ខលភិ ក្ុសា
ក្នុងវ ិក្ប្បចាំសពាេះេុ ខទីពីរស

េះសពាលរេន័យដូ ចសពាលស

ើយ

េះឯងថា សោក្ចូ រសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ចីវរារប្េ់ស្មេះ

សនេះក្តី ចូរលេះក្តី ចូ រស្វើរេេេគួ រដល់ប្ចច័យក្តី ដូ សចនេះ ស្មេះថា ដក្ ។
រាប្់ រាំងពីស

ិក្ប្ប
េះសៅ េូេបីក្ខរសជ្រប្ើជ្របាេ់ាសដើេ ក្៏គួរ។ េូេបីក្ុងក្ខរវ
ន

បាជ្រតក្៏ន័យសនេះឯង។ ប្ណ្ត
ត វ ិក្ប្បទាំងពី រោងសនេះ វ ិក្ប្បណ្តេួ យ ក្ខល
ភិ ក្ុវា ិក្ប្បចី វរ ចាំ សពាេះេ
ស

្េមិក្ណ្តេួ យ េិ នបានដក្រេន័ យដដលសពាល

ើយក្តី ស្វើវ ិន័ យក្េម ាេួ យនឹងភិក្ុណ្ត
ា
េិនក្ខន់យក្សោយវ ិេាេៈ

រប្េ់ភិក្ុសា

េះក្តី ស

ើយសជ្រប្ើជ្របាេ់ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធចាំសពាេះឧប្ននទភិក្ុា

សជ្រពាេះសរឿងសជ្រប្ើជ្របាេ់ចីវរេិនដក្វ ិក្ប្ប។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ
តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។ ក្៏ ក្ខលភិក្ុអ្ិ
ា
ោជន ឬលេះចីវរស
ដក្វ ិក្ប្បស

ក្៏ ដូចគាន ។

ើយ

ភិ ក្ុេាំ
ា គាល់ថា

េិ នបានដក្

េះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ា ។ ចី វរ
ឬមានសេចក្តីេងស័យ

ដតេិ នាអាប្តតិ ដល់ភិក្ុេាំ
ា គាល់ថា ដក្វ ិក្ប្បស

ជ្របាេ់សោយវ ិេាេៈ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ា
ា ួតាសដើ េ។

ណតតិក្ៈ

ើយ ដល់ភិក្ុសជ្រប្ើ
ា

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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សាេំ វិ កបបិតសស អបបចច ុទ្ធធមរា, វិ កបបនូ បគ្ចី វរោ, បរិ មភាមគ្គតិ
ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ បឋេកថិ នសទិ សាមនវ ។ ឥទំ បន
កិ រិោកិ រិយនតិ ។
វកបបនស
ក្ខ
ឋិ
ិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

១០. អបនិធានសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទសមេ បតត នតិ អធិ ដ្ឋានុ បគ្ំ ។ ចី វរនតិ វិ កបបនុ បគ្ំ ។ និ សីទនំ នាេ
សទសំ វុ ចចតិ ។ សូ ចិ ឃរំ នាេ សសូ ចិ កំ ោ អសូ ចិ កំ ោ ។ ោយពនធ នំ នាេ
បដដិ ោ ោ សូ ករនត កំ ោ ។ អបនិ មធយាតិ អបមនោា និ ទមហយយ ។
ហសាមបមោខតិ ហសាធិ បាមោ ។ បាចិ តតិយនតិ សយំ អបនិ មធនត សស
បាចិ តតិ យំ ។ អញ្ញ ំ អាណ្ឋមបនត សស អាណតតិ ោ ទុ កក ដំ ។ មតន អបនិ ហិមត
ឥតរសស បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

អបនិ ធានវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ សាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បសេបមនន
តិ កទុ កក ដំ។ វុ តតបបោរានិ បន បោតទី និ ឋមបោា អញ្ញ ំ បរិ ោខរំ ឧបសេបនន សស
ោ អនុ បសេបនន សស ោ សនត កំ អបនិ មធនត សស ទុ កក ដមេវ ។
ទុ ននិ កខិតតំ បដិ សាមេនត សស, ធេម កថំ កោា ទសាេី តិ បដិ សាមេនត សស,
ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦
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េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ វ ិក្ប្បខលួនឯង ដតេិនបានដក្វ ិញ១ ចីវរ

លមេដល់ក្ខរវ ិក្ប្ប១ បានសជ្រប្ើ ជ្របាេ់១។

េេុ ោជនាសដើេ ដូចគាននឹងប្ឋេក្ឋិ នេិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខាប្ទសនេះ
ាក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាវកបបនស
ា បទទ៩
ិ
ិក្ខ
ី ចប់

១០. ពណ៌នាអបនិធានសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដូចតសៅសនេះ៖

បាជ្រតលមេដល់ក្ខរអ្ិ ោជន ស្មេះថា បាជ្រត។ ចី វរគួ រដល់វ ិក្ប្ប
ស្មេះថា ចីវរ។ េាំពត់មានាយ សៅថា និេទ
ី នៈ។ ប្ាំ ពង់េុលដដល
ជ
មានេជុលក្តី េិនមានេជុលក្តី ស្មេះថា ប្ាំពង់េល។
ដខសាប្នទេះេាំពត់ ឬ
ុជ
ដូ ចាសពាេះសវៀនជ្រជូក្ ស្មេះថា ក្ខយពនធ។
ពាក្យថា ោក្់ទុក្ គឺ

ាំយក្សៅោក្់ ទុក្ (សោយខលួនឯង) ឬសជ្រប្ើ

អនក្ដនទឲ្យោក្់ ទុក្។ ប្ទថា មានប្ាំណងនឹងសេើចសលង គឺ ជ្របាថានសដើ េបី
នឹ ងសេើចសលង។ ប្ទថា បាចិតិយ
ត
សេចក្តីថា ភិក្ុោក្់
ា
ទុក្សោយខលួនឯង
ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។ ក្ខលប្ង្កគប្់អនក្ដនទ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ា
រេពាក្យ
ប្ង្កគប្់។ ក្ខលអនក្ស

េះយក្ោក្់ ភិក្ុសជ្រៅសនេះ
ា
ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារពធពួក្ភិ ក្ុឆ្ពវ
ា
គិ យ
គ

សជ្រពាេះសរឿងោក្់ទុក្(បាជ្រតាសដើ េ)។ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត សាណតតិក្ៈ។

តិ ក្បាចិ តិ យ
ត ៈ។ ចាំសពាេះអនុ ប្េេបនន ាតិក្ទុក្ាដ។ ដតភិក្ុោក្់
ា
ប្រ ិក្ខារ
ដនទ ារប្េ់ឧប្េេបននក្ី ត អនុ ប្េេបននក្ី ត សវៀរដតបាជ្រតាសដើេ មាន
ជ្រប្ក្ខរដូ ចសពាលស

ើយ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ាដេយងប្ុ សណ្តណេះ។

អាប្តតិេិនមាន

ដល់ភិក្ុសាទុ
ា
ក្ោក្់ បាជ្រតាសដើ េ

ដដលទុក្ោក្់

េិ នលអ ដល់ភិក្ុសាទុ
ា
ក្ោក្់ សោយស្វើទុក្ក្នុងចិ តតថា អញនឹងស្វើ្េមីក្ថា
ស

ើយេឹេឲ្យ និងដល់ភិក្ុឆ្ា
ា ួតាសដើេ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ឧបសេបនន សស សនត ោនំ បោតទី នំ អបនិ ធានំ, វិ មហមសតុ ោេោ ោ
ហសាធិ បាយោ

ោតិ

ឥមាមនតថ

មទា

អង្គគនិ

។

អទិ នានទ្ធនសទិ សានី តិ ។
អបនធា
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
ិ នសិក្ខ
សុ រាបានវតគគ ឆតឋឋ

សេុ ដ្ឋានាទី និ

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សុ រាបានវគ្គ ទី ៦

392

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ោក្់ ទុក្នូវបាជ្រតាសដើ េ ារប្េ់
ឧប្េេបននភិក្ុ១
ា ភិក្ុាជ្របាថាននឹ ងឲ្យសគលាំបាក្ ឬជ្របាថានចង់ សេើចសលង១។
េេុ ោជនាសដើេ ដូចគាននឹងអទិ ន ទនេិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអបនិធានសិក្ខ
ា បទទី១០ ចប់
សុ រាបានវគ្គ ទី៦ ចប់

393

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

៧. សបាណ្កវគ្គោ
១. សញ្ច ច្
ិ ចសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
សបាណកវគ្គ សស បឋមេ ។

បាមណ្ឋតិ

តិ រច្ឆឆនគ្តបាមណ្ឋ

អធិ មបបមោ ។ តំ ខុទទកេបិ េហនត េបិ មាមរនត សស បាចិ តតិ យមេវ ។ េហមនត
បន ឧបកក េេហនត ោយ អកុ សលំ េហនត ំ មហាតិ ។
សាវតថិ យំ ឧទ្ធយិ មតថ រំ អារពភ បាណំ ជ្ី វិោ មោមរាបនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ សាណតតិ កំ ។ បាមណ មវេតិ កសស, អបាមណ
បាណសញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ោ ទុ កក ដំ ។
អបាណសញ្ញិ សស, អសញ្ចិ ចច, អោននត សស, ន េរណ្ឋធិ បាយសស,
ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។ មសសំ េនុ សសវិ គ្គមហ វុ តតនយមេោតិ ។
សញ្ចិ ច្ចសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ

២. សបាណ្កសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ សបាណកនតិ មយ បាណោ បរិ មភាមគ្ន េរនតិ , មតហិ
សបាណកំ ។ ោទិ សំ ោនំ បរិ ភុញ្ជ នតសស បមោមគ្ បមោមគ្ បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ អារពភ ោនំ សបាណកំ ឧទកំ បរិ ភុញ្ជ នវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ ។ មសសមេតថ សិ ញ្ច នសិ ោខបមទ វុ តតនមយមនវ មវទិ តពា នតិ ។
សបាណ្កសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សប្បាណកវគ្គ ទី៧
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៧. សប្បាណកវគ្គ
១. ពណ៌នាសញ្ច ច្
ិ ស
ច ក្ខ
ិ ា ប្បទ

គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ១ននសប្ាណក្វគគ ដូ ច្តទៅទនេះ៖

សតវតិរច្ឆឆន ជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគ ជ្រទង់ ជ្រាថ្ននយក្ថ្ន សតវ។ ភិក្ុា

ក្ខលសមាាប្់ សតវទ

េះ ទ

េះប្ី តូច្ក្តី ធំ ក្ី ត ជ្រតូវអាប្តតិាច្ិតិ យ
ត ដូច្គ្នន។ តត

ក្ខលសមាាប្់ សតវធំ អក្ុ សលក្៏ ធំ ទជ្ររេះមានទសច្ក្តីរាយាមធំ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្រាររធជ្ររេះឧ

យិទតថរ

ទជ្ររេះទរឿងញ
ំ សតវឲ្យដាច្់ ច្ឆក្ជី វ ិត។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត សាណតតិក្ៈ។
ុ ង
ភិ ក្ុមានទសច្ក្ត
ា
ី សងស័យ ច្ំទរេះសតវមានជី វ ិតក្តី មិនតមនសតវ ភិក្ុសំ
ា គ្នល់
ថ្ន សតវ ឬមានទសច្ក្តីសងស័យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុសំ
ា គ្នល់ថ្ន មិនតមនាសតវ ដល់ភិក្ុមិ
ា នតក្ាង

ដល់ភិក្ុមិ
ា នដឹ ងខ្ាួន ដល់ភិក្ុមិ
ា នជ្រាថ្នននឹ ងឲ្យសាាប្់និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើ ម។
រក្យដ៏ទសសមានន័ យដូច្ទរលទហើយ ក្នុងមនុ សសវ ិគគហសិក្ខាប្ទ ដូ ទច្នេះ
ឯង ។

ពណ៌នាសញ្ចិ ច្ចសក្ខ
ិ ា បទទី១ ច្ប់

២. ពណ៌នាសប្បាណកសិក្ខាប្បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ច្តទៅទនេះ៖
ប្ទថ្ន ទឹក្មានសតវមានជីវ ិត ទសច្ក្តីថ្ន សតវ

ំងឡាយណាតដល

សាាប្់ ទដាយក្ខរទជ្រប្ើជ្រាស់ទឹក្ តដលទ្មេះថ្ន មានសតវ ទជ្ររេះជ្រប្ក្ប្
ទដាយសតវ

ំងឡាយទ

េះ។ ភិ ក្ុក្ខលដឹ
ា
ងទហើយ ទជ្រប្ើ ជ្រាស់ទឹក្ដូ ទច្ឆនេះ

ជ្រតូវអាប្តតិាច្ិតិ យ
ត ជ្រគប្់ៗជ្រប្ទយាគ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ទជ្ររេះទរឿងដឹ ងទហើយទជ្រប្ើ ជ្រាស់នូវទឹក្មានសតវ។

ជ្រាររធរួក្ឆ្រវគិ យ
គ ភិ ក្ុា

រក្យក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ

គប្បីជ្រាប្តាមន័ យ ដូច្ទរលទហើយ ក្នុងសិញ្ចនសិក្ខាប្ទច្ុ េះ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាសបាណកសិក្ខ
ា បទទី២ ច្ប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៣. ឧគ្ក្ខោដនសិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ យថាធេម នតិ មោ យសស អធិ ករណសស វូ បសមាយ ធមមាម
វុ មោត, មតមនវ ធមេម ន ។

និ ហោធិ ករណនតិ និ ហតំ

អធិ ករណំ ។

សេថកខ នធមក4 សោថរា វុ តតធមេម មនវ វូ បសេិ តនតិ អមោថ ។ វូ បសេននយំ
បនសស អធិ ករណសេមថសុ ទសសយិ សាេ ។
បុ នកមាមយ ឧមោកមដយាតិ តសស តសស ភិ កខ ុមនា សនតិ កំ គ្នាតា អកតំ
កេម នតិអាទី និ 5 វទមនាត បុ នករណោថយ ឧច្ឆចមលយយ ។ យថាឋិ តភាមវន
បតិ ដ្ឋាតុ ំ ន ទមទយយ ។ តមសសវំ កមរានត សស បាចិ តតិ យំ ។ យំ បន ធមេម ន
អធិ ករណំ នី ហតំ , តំ សុ នី ហតមេវ ។ សមច វិ បបកមត កមេម បដិ មោកសតិ
តំ សញ្ចញមបោា ោតពា ំ ។ ឥតរថា កេម ញ្ច កុ បបតិ , ោរោនញ្ច អាបតតិ ។
សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

ភិ កខ ូ

អារពភ

ឧមោកដនវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ ធេម កមេម មវេតិ កសស, អធេម កមេម
ធេម កេម សញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ោ ទុ កក ដំ ។
ឧភមយសុ អធេម កេម សញ្ញិ សស, អធមេម ន ោ វមគ្គ ន ោ អកមាមរហសស ោ
កេម ំ កតនតិ ោននត សស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
យថាធេម ំ នី ហតភាមោ, ោននោ, ឧមោកដននតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។

4
5
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៣. ពណ៌នាឧក្ក្ខោដនសិក្ខាប្បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថ្ន សមគួរតាមធម៌ ទសច្ក្តីថ្ន ធម៌ណា តដលជិ នស្សីជ្រតាស់
ទុ ក្ទហើយ ទដើ មបីរមាាប្់អធិក្រណ៍ ទដាយធម៌ ទ
តដលសងឃរមាាប្់

េះឯង។ ប្ទថ្ន អធិក្រណ៍

ទសច្ក្តីថ្ន អធិ ក្រណ៍តដលសងឃរមាាប្់ ទច្ញទហើយ។

អធិ ប្ាយថ្ន អធិក្រណ៍សាប្់រមាាប្់ ទហើយទដាយធម៌ តដលជ្ររេះសាសាតជ្រតាស់
ទុ ក្ក្នុងសមថក្ានធក្ៈតមនរិត។ ក្៏ឯន័ យក្នុងក្ខររមាាប្់ និងសតមតងក្នុងក្ខរ
រមាាប្់ អធិក្រណ៍ននក្មមទ

េះ។

រក្យថ្ន ទសើទរ ើទដើមបីទធវើាថមីទទៀត ទសច្ក្តីថ្ន ភិ ក្ុទៅក្ខន់
ា
សំណាក្់

ននភិ ក្ុទា

េះៗ ទហើយទរលរក្យាទដើ មថ្ន ក្មម សងឃទធវើមិនទស្សច្ ទហើយ

ទសើទរ ើទដើ មបីទធវើមង
ត ទទៀត មិ នគប្បីឲ្យជ្រប្តិ សាថនទៅតាមសមគួ រដល់ទសថរភារ។
ភិ ក្ុទា

េះឯង ក្ខលទធវើក្មមទ

េះទទៀត ជ្រតូវអាប្តតិាច្ិតិ យ
ត ។ ក្៏ អធិ ក្រណ៍

តដលសងឃរមាាប្់ ទច្ញទដាយធម៌

អធិ ក្រណ៍ទ

េះទ្មេះថ្ន

រមាាប្់ ទច្ញ

ទដាយលអរិត។ ជ្រប្សិនទប្ើ ភិ ក្ុតតងទសើ
ា
ទរ ើក្មម តដលសងឃទធវើទស្សច្ទហើយ
ដឹ ងច្ាស់នូវក្មមទ

េះទហើយគប្បីទធវើ។

ទនេះផង ាអាប្តតិដល់ភិក្ុាក្ខរក្ៈ
ា
សិក្ខាប្ទទនេះ

ក្មមតតងក្ទជ្រមើ ក្ទដាយជ្រប្ក្ខរទជ្រៅ

ំងឡាយទ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

េះផង។

ទជ្ររេះទរឿងទសើទរ ើ (ក្មម)។ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ
ទសច្ក្តីសងស័យក្នុងក្មមជ្រប្ក្ប្ទដាយធម៌

(ក្តី)

ជ្រាររធរួក្ឆ្រវគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ណតតិក្ៈ។ ភិក្ុមាន
ា

ក្មមមិនជ្រប្ក្ប្ទដាយធម៌

សំគ្នល់ថ្ន ជ្រប្ក្ប្ទដាយធម៌ ឬមានទសច្ក្តីសងស័យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុសំ
ា គ្នល់ក្ុងក្មម
ន

ំងរីរថ្ន មិនជ្រប្ក្ប្ទដាយ

ធម៌ ដល់ភិក្ុដឹ
ា ងថ្ន សងឃទធវើក្មមមិនជ្រប្ក្ប្ទដាយធម៌ក្ី ត ទដាយរួក្ក្តី ទធវើ
ក្មមដល់ភិក្ុមិ
ា នគួ រដល់ក្មមក្ី ត ទហើយទសើទរ ើ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើ ម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ ៣ គឺ សងឃរមាាប្់ ជ្រប្ក្ប្ទដាយធម៌ ១ ភិក្ុដឹ
ា ង

ថ្ន ជ្រប្ក្ប្ទដាយធម៌ ១ ទសើទរ ើ (ក្មមសាាថមីទទៀត)១។
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សេុ ដ្ឋានាទី និ អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ ។ ឥទំ បន ទុ កខ មវទននតិ ។
ឧតក្ខោដ្នសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៤. ទុដលល
ឋុ សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ចតុ មតថ

ទុ ដា ល
ុ ល នតិ សង្ាទិ មសសំ អធិ មបបតំ ។ តំ មយន មកនចិ

ឧបាមយន ញោា បដិ ច្ឆឆមទនត សស បាចិ តតិ យំ ។ សមចបិ ន ទ្ធនិ នំ កសសចិ
ភិ កខ ុមនា អាមរាមចសាេី តិ ធុ រំ និ កខិបិោា បច្ឆឆ អាមរាមចតិ ។ បាចិ តតិ យំ ,
អាបជ្ជិ ោាវ អាមរាមចសសតិ ។ សមច បន ឯវំ ធុ រំ និ កខិបិោា បដិ ច្ឆឆទនតថ មេវ
អញ្ញ សស អាមរាមចតិ , មសាបិ អញ្ញ សាតិ ឯមតនុ បាមយន សេណសតេបិ
អាបជ្ជ តិមយវ ោវ, ោវ មោដិ ន ឆិ ជ្ជ តិ ។ កថំ បន មោដិ ឆិ ជ្ជ តិ? សមច ហិ
អាបមនាន ឯកសស អាមរាមចតិ ។ មសាបិ អញ្ញ សស អាមរាមចតិ ។ មសា និ វតតិ ោា
មយនសស អាមរាចិ តំ , តមសសវ អាមរាមចតិ ។ ឯវំ តតិ មយន បុ គ្គមលន
ទុ តិ យសស អាមរាចិ មត មោដិ ឆិ នាន មហាតិ ។
សាវតថិ យំ អញ្ញ តរំ ភិ កខ ំុ អារពភ ទុ ដា ុោលបតតិ បដិ ច្ឆឆទនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
អសាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ ទុ ដា ុោលយ អាបតតិ ោ អាទិ បមទ
បាចិ តតិ យំ

។ ឥតមរសុ

ទាី សុ

ទុ កក ដំ ។ អទុ ដា ុោលយ តិ កទុ កក ដំ ។

អនុ បសេបនន សស ទុ ដា ុមលល ោ អទុ ដា ុមលល ោ អជ្ាច្ឆមរ ទុ កក ដមេវ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សប្បាណកវគ្គ ទី៧

សមុ ដាានាទដើម ដូ ច្អទិ ន
ទុ ក្ទា វទ

។
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នសិក្ខាប្ទ។ តតសិក្ខាប្ទទនេះ ា

ពណ៌នាឧក្ក្ខោដនសក្ខ
ិ ា បទទី៣ ច្ប់
៤. ពណ៌នាទុដល្ល
ឋុ សក្ខ
ិ ា ប្បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៤ ដូច្តទៅទនេះ៖
ប្ទថ្ន

ទុដល្ល
ុា ា ប្តតិ

ជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគ

សងាទិ ទសស។ ភិ ក្ុក្ខលដឹ
ា
ងអាប្តតិទ

ជ្រទង់ជ្រាថ្ននយក្អាប្តតិ

េះ ទដាយឧាយណាមួ យ ទហើយ

ប្ិ ទាំង ជ្រតូវអាប្តតិាច្ិ តិយ
ត ។ ក្៏ ទប្ើភិក្ុដាក្់
ា
ធុរៈថ្ន អញនឹងមិ នជ្រាប្់ ដល់
ភិ ក្ុអងគ
ា
ណាទឡើយ ក្នុងក្ខលឥឡូវទនេះ

ទហើយទទើប្ជ្រាប្់ ាខាងទជ្រក្ខយ

ភិ ក្ុទនេះទ្
ា
ម េះថ្ន ជ្រតូវអាប្តតិាច្ិ តិ យ
ត រួច្ទហើយនឹងជ្រាប្់ ។ ក្៏ ទប្ើ ភិក្ុដាក្់
ា
ធុ រៈយា៉ា ងទ

េះទហើយ ជ្រាប្់ ដល់អនក្ដនទ ទដើ មបីឲ្យជួ យប្ិទាំងតតមា៉ា ង

សូមបីភិក្ុទា

េះ រតមងជ្រតូវអាប្តតិរិត, សូមបីតាំងរយសមណៈ ទដាយឧាយ

នុ េះ គឺជ្រាប្់ដល់អនក្ដនទ ក្៏ទីប្ំផុត រតមងមិនដាច្់ ាដរាប្។
ច្ុ េះទីប្ំផុតរតមងដាច្់ដូច្ទមតច្? ក្៏ជ្រប្សិនទប្ើ ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិទហើយ

ជ្រាប្់ ដល់ភិក្ុមួ
ា យរូប្។
ភិ ក្ុអងគ
ា
ដនទទ
ភិ ក្ុទី
ា ៣ទ

េះ។

សូមបីភិក្ុទា

េះ

ក្៏ជ្រាប្់ដល់ភិក្ុអងគ
ា
ដនទទទៀត។

េះជ្រតឡប្់ មក្ជ្រាប្់ដល់ភិក្ុរូា ប្ទី ២ តដលជ្រាប្់ ទហើយ ដល់
ក្ខលប្ុ គល
គ ទី ៣ជ្រាប្់ដល់ប្ុគគលទី២យា៉ា ងទនេះ

ទីប្ំផុត

ទទើប្ាក្ខរដាច្់ ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្រាររធច្ំទរេះភិក្ុ១រូ
ា ប្

ទជ្ររេះទរឿងប្ិ ទាំងទុដុល្ល
ា ា ប្តតិ។ ាអសាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ។

ក្នុងប្ទទដើម (ទី១) ននទុដុល្ល
ា ា ប្តតិ ភិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិាច្ិតិ យ
ត ។ ក្នុងប្ទ

ទីរីរទជ្រៅទនេះ

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

ច្ំ ទរេះអជាច្ឆរអាជ្រក្ក្់ក្ី ត
ដូ ច្គ្នន។

ច្ំ ទរេះអទុដុល្ល
ា ា ប្តតិ

មិ នអាជ្រក្ក្់ ក្ី ត

ាតិក្ទុ ក្ដ
ក ។

រប្ស់អនុ ប្សមបនន

ាទុក្កដ
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សង្ឃសស ភណឌនាទី និ ភវិ សសនតី តិ6 ោ អយំ

កកខ មឡា ផរុ មសា

ជ្ី វិតនត រាយំ ោ ត្ពហម ចរិ យនត រាយំ ោ ករិ សសតី តិ ោ អនាមរាមចនត សស, បតិ រូ បំ
ភិ កខ ំុ អបសសមោ , ន ឆាមទតុ ោេសស, បញ្ចញយិ សសតិ សមកន កមេម នាតិ
អនាមរាមចនត សស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
ឧបសេបនន សស

ទុ ដា ុោលបតតិ ោននំ,

បដិ ច្ឆឆមទតុ ោេោយ

នាមរាមចសាេី តិ ធុ រនិ មកខ មបាតិ ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ
សេនុ ភាសនសអសាមនោតិ ។
ទុ ដ្ុ លល
ឋ សក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៥. ឩនវីសតិវសសសិក្ខាបទវណ្ណនា
បញ្ច មេ

ឩនវីសតិ វសសនតិ

អបរិ បុណណវី សតិ វសសំ

។

បដិ សនធិ គ្គហណមោ

ឧបសេាមទយាតិ

បដ្ឋាយ

ឧបជ្ាមោ

ឧបសេាមទយយ ។ មសា ច បុ គ្គមោ អនុ បសេបមនានតិ

ហុ ោា

ោនមនត នាបិ

អោនមនត នាបិ ឧបសេាទិ មោ អនុ បសេបមនានវ ។ សមច បន មសា
ទសវសសចច មយន អញ្ញ ំ ឧបសេាមទតិ ។ តមញ្ច េុ ញ្ចិោា គ្មណ្ឋ បូ រតិ ,
សូ បសេបមនាន ។ មសាបិ ោវ ន ោនាតិ , ោវ តសស មនវ សគ្គ នតរាមោ ន
មមាកខ នតរាមោ ។ ញោា បន បុ ន ឧបសេបជ្ជិ តពា ំ ។
មត ច ភិ កខ ូ គ្គរោាតិ ឋមបោា ឧបជ្ាយំ អវមសសា គ្គរោា មហានតិ ។
សមពា ទុ កក ដំ អាបជ្ជ នតិ ។
6
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អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុមិ
ា នជ្រាប្់ទដាយគិតថ្ន ទសច្ក្តីប្ងកទហតុ ា

ទដើម នឹងមានដល់សងឃក្តី ថ្ន ភិ ក្ុទនេះក្ខច្
ា
អាជ្រក្ក្់ នឹងទធវើទសច្ក្តីអនតរាយ
ដល់ជីវ ិត

ឬអនតរាយដល់ជ្ររហមច្រ ិយក្តី

ដល់ភិក្ុមិ
ា នទ

ើញភិក្ុដ៏
ា សមគួ រ

ដល់ភិក្ុមិ
ា នជ្រាថ្នននឹ ងប្ិទាំង ដល់ភិក្ុមិ
ា នជ្រាប្់ ទដាយសងឃឹមថ្ន ភិក្ុអន
ា ក្
ជ្រតូវអាប្តតិទ

េះ នឹងជ្រាក្ដទដាយក្មមារប្ស់ខ្ួន
ា និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ ២ គឺ ដឹងនូវទុដុល្ល
ា ា ប្តតិរប្ស់ឧប្សមបនន១

ដាក្់ធុរៈច្ុ េះ ទដាយគិតថ្ន អញនឹងមិ នជ្រាប្់ ទជ្ររេះជ្រាថ្នននឹ ងប្ិ ទាំង១។
សមុ ដាានាទដើម ដូច្គ្នននឹងសមនុ ភាសនសិក្ខាប្ទ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាទុ ដុ ល្ល
ឋ សក្ខ
ិ ា បទទ៤
ី ច្ប់
៥. ពណ៌នាឩនវីសតិសក្ខ
ិ ា ប្បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៥ ដូច្តទៅទនេះ៖
ប្ទថ្ន មានអាយុមិន

ន់ជ្រគប្់នមៃឆ្នំ ទសច្ក្តីថ្ន មានវសា២០ មិ ន

ន់ ប្រ ិប្ូ ណ៌ រាប្់ តាំងរីច្ុេះច្ឆប្់ប្ដិ សនធិមក្។ ប្ទថ្ន ឲ្យឧប្សមា
ានដល់

ទធវើាឧប្ជាយ៍ឲ្យឧប្សមប

។

ទជ្រច្ើនប្ទថ្ន

ប្ុគល
គ ទ

េះ

ក្៏ទៅរុំតមនាឧប្សមបននផង ទសច្ក្តីថ្ន ភិក្ុាសូមបីដឹងក្៏ទដាយ មិនដឹង
ក្៏ ទដាយ ទហើយឲ្យឧប្សមប
ទ

ក្៏ ទៅាអនុប្សមបននដតដល។ ក្៏ ទប្ើ ប្ុគគល

េះ មានវសា១០ទហើយ ទធវើាឧប្ជាយ៍ ឲ្យឧប្សមប័ទប្ុគគលដនទ។

ទប្ើ ទវៀរច្ឆក្ប្ុគគលទ

េះទច្ញ ទហើយគណៈជ្រគប្់ជ្រគ្នន់

ទហើយទដាយលអ។ សូមបីប្ុគគលទ
អនតរាយននសួគ៌

េះ មិ ន

និងអនតរាយននជ្ររេះនិ រវន

ាក្ខរឧប្សមប័ទ

ន់ ដឹងដរាប្ណា ដរាប្ទ

េះ

មិ នមានដល់ទល្លក្ទឡើយ។

(តត) ដឹ ងទហើយគប្បីឲ្យឧប្សមប័ទ (មតង)ទទៀត។
ទជ្រច្ើនប្ទថ្ន
តមេះតិេះទដៀលផង

ង
ំ រួក្ក្ខរក្ភិក្ុទា

ទសច្ក្តីថ្ន

េះ ក្៏ទ្មេះថ្នជ្រតូវជ្ររេះរុទា
ធ មាចស់

ទវៀរតតឧប្ជាយ៍ទច្ញ

ារួ ក្ជ្រតូវជ្ររេះរុទធាមាចស់ជ្រទង់តមេះតិ េះទដៀល (គឺ ថ្ន) ភិក្ុា
អាប្តតិទុក្ដ
ក ។

រួ ក្ភិ ក្ុដ៏
ា ទសស
ំងរួ ង រតមងជ្រតូវ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ឥទំ តសមឹ បាចិ តតិយនតិ មោ បន ឧបជ្ាមោ ហុ ោា ឧបសេាមទតិ ,
តសមឹ មយវ

បុ គ្គមល

ឥទំ

បាចិ តតិ យំ

មវទិ តពា ំ

។

តសាម

មោ

ឯវំ

ឧបសេាមទសាេី តិ គ្ណំ ោ អាចរិ យំ ោ បតត ំ ោ ចី វរំ ោ បរិ មយសតិ ,
សី េំ ោ សេម ននតិ7, ឧទកុ មកខ បំ ោ បរិ ចឆិនទ តិ ។ មសា ឯមតសុ សពា កិមចច សុ
ញតតិ ោ, ទាី សុ ច កេម ោច្ឆសុ ទុ កក ដ្ឋនិ អាបជ្ជិ ោា កេម ោច្ឆបរិ មោសាមន
បាចិ តតិ យំ អាបជ្ជ តិ ។
រាជ្គ្មហ សេព ហុមល ភិ កខ ូ អារពភ ឩនវី សតិ វសសំ ឧបសេាទនវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ

។ អសាធារណបបញ្ញ តតិ

។ អនាណតតិ កំ

។

ឩនវី សតិ វមសស

មវេតិ កសស, បរិ បុណណវី សតិ វមសស ឩនកសញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ច ទុ កក ដំ ។
ឧភយតថ

បរិ បុណណសញ្ញិ សស,

ឧេម តតោទី នញ្ច

អនាបតតិ

។

ឩនវី សតិ វសសោ, ឩនកសញ្ញិ ោ, ឧបសេាទននតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ

អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ

។ ឥទំ

បន បណណតតិ វជ្ជ ំ, តិ ចិ តត ំ ,

តិ មវទននតិ ។
ឩនវសត
វិ សសសក្ខ
ឋិ
ី
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៦. គ្េយយសតថសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ឆមដា មយ រាោនំ ោ វមញ្ច ោា សុ ង្ក ំ ោ បរិ ហរិ តុោមា មច្ឆរា កតកមាម
មចវ អកតកមាម ច េគ្គ បបដិ បនាន ។ មតសុ ឥធ មថយយសតថ សញ្ញិ មនា តសស

7
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ទនេះាអាប្តតិាច្ិតិយ
ត ក្នងសិ
ក្ខាប្ទទ
ុ

េះ

ទសច្ក្តីថ្ន

ភិ ក្ុណាមួ
ា
យ ទធវើាឧប្ជាយ៍ឲ្យឧប្សមប័ទ អាប្តតិាច្ិ តិ យ
ត ទនេះ គប្បី
ជ្រាប្ក្នុងប្ុ គគលទ
ឧប្សមប

េះឯង ទជ្ររេះទហតុទ

េះ ភិក្ុណាគិ
ា
តថ្ន អញនឹងឲ្យ

យា៉ា ងទនេះ ទហើយតសវងរក្គណៈក្តី អាច្ឆរយក្តី ាជ្រតក្តី ច្ី វរក្តី

សនមតសីមាក្តី ក្ំ ណត់ ឧទក្ុ ទក្ាប្សីមាក្តី។ ក្នុងក្ិ ច្ច
ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដទជ្រច្ើន ទដាយញតតិផង ក្នុងក្មមវាច្ឆ
ននក្មមវាច្ឆ រតមងជ្រតូវអាប្តតិាច្ិតិ យ
ត ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ច្ំ ទរេះប្ុគគលមានវសាមិន

អសាធារណប្បញ្ញតិ ត អ

េះ

ំងរីរផង ក្នុងទី ប្ំផុត

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ េះ

ទជ្ររេះទរឿងឲ្យឧប្សមប

ំងរួងនុ េះ ភិ ក្ុទា

ជ្រាររធភិក្ុទជ្រច្ើ
ា
នរូប្

ន់ជ្រគប្់ ២០។ ា

ណតតិក្ៈ។ ភិ ក្ុមានទសច្ក្ត
ា
ី សងស័យក្នុងប្ុគគល

មានវសាមិនជ្រគប្់ ២០ក្តី ប្ុគគលមានវសាជ្រគប្់ ២០ ភិក្ុសំ
ា គ្នល់ថ្ន ខ្វេះ ឬ
មានទសច្ក្តីសងស័យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុសំ
ា គ្នល់ថ្ន មានវសាជ្រគប្់ ២០ប្រ ិប្ូ ណ៌ ក្នុង

ប្ុ គគល

ំងរីររួក្ និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ ៣ គឺ មានវសាមិ នជ្រគប្់ នមៃ១ ភិ ក្ុសំ
ា គ្នល់

ថ្នខ្វេះ១ ឲ្យឧប្សមប័ទ (ដល់ក្ុលប្ុ ជ្រតទ

េះ)១។

សមុ ដាានាទដើម ដូច្គ្នននឹងអទិ ន
ាប្ណណ តិវត ជជៈ មានច្ិ ត៣
ត មានទវទ

នសិក្ខាប្ទ។ តតសិក្ខាប្ទទនេះ

៣ ដូ ទច្នេះឯង។

ពណ៌នាឩនវសត
ី
ិសក្ខ
ិ ា បទទី៥ ច្ប់
៦. ពណ៌នាក្េយ្យសតថសក្ខ
ិ ា ប្បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៦ ដូច្តទៅទនេះ៖
រួ ក្ជន

ំងឡាយ ាទច្ឆរលួច្រប្ស់ទសតច្ក្តី ាទច្ឆរជ្រាថ្ននទគច្វាង

ឲ្យរួច្រនធក្ី ត ាអនក្ានទធវើក្ខរលួច្ទហើយក្តី មិ នានទធវើក្ខរលួច្ទហើយក្តី
ំគ្ននទដើ រផាូវ។

សិក្ខាប្ទទនេះ។

អនក្

ំ ងទ

េះ

សំទៅយក្ថ្ន

ភិក្ុដឹ
ា ងនូវជនទ

េះថ្ន

ឈ្មួញរទទេះាទច្ឆរ

ក្នុង

ារួក្ឈ្មួញរទទេះាទច្ឆរ
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មថយយសតថ ភាវំ ញោា មតន សទធឹ សំ វិ ធាយ គ្ចឆ នត សស សំ វិ ធាមន ច គ្េមន ច
ឱោទវមគ្គ វុ តតនមយន អាបតតិ វិ និចឆមោ មវទិ តមព្វា ។
សាវតថិ យំ

អញ្ញ តរំ ភិ កខ ំុ អារពភ មថយយសមតថ ន សទធឹ

សំ វិ ធាយ

ឯកទ្ធធនេគ្គ បបដិ បជ្ជ នវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។ សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។
េនុ មសសសុ អសំ វិ ទហមនត សុ សយមេវ សំ វិ ទហិ ោា គ្ចឆ នត សស, មថយយសមតថ
មវេតិ កសស, អមតថ យយសមតថ មថយយសតថ សញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ច ទុ កក ដំ។
អមតថ យយសតថ សញ្ញិ សស,

អសំ វិ ទហិ ោា

ោ

ោលវិ សមង្កមតន

ោ,

អាបទ្ធសុ ោ, គ្ចឆ នត សស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
មថយយសតថ ភាមោ, ោននំ, សំ វិ ធានំ, អវិ សមង្កមតន គ្េននតិ ឥមាមនតថ
ចោតរិ អង្គគនិ ។
មថយយសតថ សេុ ដ្ឋានំ, កិ រិយំ, សញ្ចញវិ មមាកខ ំ, សចិ តត កំ, បណណតតិ វជ្ជ ំ,
ោយកេម ំ , វចី កេម ំ , តិ ចិ តត ំ , តិ មវទននតិ ។
តេយយសតថសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

៧. សំវិធានសិក្ខាបទវណ្ណនា
សតត មេ សាវតថិ យំ អញ្ញ តរំ ភិ កខ ំុ អារពភ មាតុ គ្គគមេន សទធឹ ឯកទ្ធធនេគ្គ ំ
បដិ បជ្ជ នវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។ មសសមេតថ ភិ កខ ុនិោ សទធឹ សំ វិ ធានសិ ោខបមទ
វុ តតនមយមនវ មវទិ តពា នតិ ។
សំ វធានស
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
ិ
ិក្ខ
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ទហើយប្ប្ួ លគ្ននទដើ រទៅាមួ យនឹងរួក្ឈ្មួញរទទេះាទច្ឆរទ

េះ ក្ខរប្ប្ួ ល

គ្នន និ ងក្ខរទដើ រទៅ អនក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិច្័យ
ឆ ននអាប្តតិតាមន័ យ
តដលទរលទហើយក្នុងឱវាទវគគ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្រាររធច្ំទរេះភិក្ុ១រូ
ា ប្

ទជ្ររេះទរឿងប្ប្ួ លគ្ននទដើ រផាូវឆ្ាយតតមួ យ ាមួ យឈ្មួញរទទេះាទច្ឆរ។ ា
សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ។ ក្ខលមនុ សស

ំងឡាយទ

េះ មិនាន

ប្ប្ួ លទសាេះ តតភិក្ុប្ប្ួ
ា
លតតមានក្់ឯងប្៉ាុទណាណេះ ទដើ រទៅក្តី ភិក្ុមានទសច្ក្ត
ា
ី
សងស័យក្នុងឈ្មួញរទទេះាទច្ឆរក្តី ឈ្មួញរទទេះមិនតមនាទច្ឆរ ភិ ក្ុសំ
ា គ្នល់
ថ្ន ឈ្មួញរទទេះាទច្ឆរ (ឬ) មានទសច្ក្តីសងស័យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុមិ
ា នានប្ប្ួ ល ទហើយទដើ រទៅ ដល់ភិក្ុទៅ
ា

ទដាយខ្ុ សសទងកតក្ខល ដល់ភិក្ុទៅទជ្ររេះមានទសច្ក្ត
ា
ីអនតរាយ និងភិ ក្ុា
ឆ្កួតាទដើម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ ៤ គឺ ឈ្ួញរទទេះាទច្ឆរ១
ម
ភិក្ុដឹ
ា ងថ្ន ឈ្មួញ

រទទេះាទច្ឆរ១ ានប្ប្ួ លគ្នន១ ទៅទដាយមិ នខ្ុ សសទងកត១។
សិក្ខាប្ទទនេះ
សច្ិ តក្
ត ៈ
ដូ ទច្នេះឯង។

ាទថយយសតថសមុ ដាាន

ប្ណណ តិ វត ជជៈ

ក្ខយក្មម

វច្ី ក្មម

ាក្ិ រ ិយា
មានច្ិ តត៣

សញ្ញញវ ិទមាក្ា

មានទវទ

៣

ពណ៌នាក្េយ្យសតថសក្ខ
ិ ា បទទី៦ ច្ប់
៧. ពណ៌នាសំវធា
ិ នសិក្ខាប្បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ច្តទៅទនេះ៖
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្រាររធច្ំទរេះភិក្ុ១រូ
ា ប្

ទជ្ររេះទរឿងទដើ រផាូវឆ្ាយតតមួយាមួ យមាតុ ជ្រគ្នម។ រក្យដ៏ ទសស ទរល
ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ អនក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្តាមន័ យតដលទរលទហើយ

សិក្ខាប្ទប្ប្ួ លគ្នន ាមួ យនឹ ងភិ ក្ុនី
ា (សំវ ិធានសិក្ខាប្ទ) ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាសំ វធានស
ក្ខ
ិ
ិ ា បទទី៧ ច្ប់

ក្នុង

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៨. អរ ិដឋសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
អដា មេ សគ្គ មមាោខនំ អនត រាយំ

កមរានតី តិ

កេម កកិ មលសវិ បាកឧបោទបបញ្ញ តតិវី តិកក េនវមសន
េុ ទុោនំ អតថ រណ្ឋទី នំ

ផមសសោ

វិ យ

អនត រាយិ ោ ។
បញ្ច វិធា

ឥតថិ សេា មសសោបិ

។

មត
មតសុ

វដដ តីតិ

មេថុ នវី តិកក េមន មទ្ធសំ អទិ សាា បញ្ញ តតិវី តិកក េនត រាយិ មក សនាធយ មយមេ
អនត រាយិ ោ ធមាម វុ ោត ភគ្វោ, មត បដិ មសវមោ នាលំ អនត រាោោតិ វុ តតំ ។
អមនកបរិោមយនាតិ

អដាិ កង្កលូបមា

ោមាតិ អាទី ហិ 8

មនមកហិ

ោរមណហិ ។
មសា ភិ កខ ុ ភិ កខ ហ
ូ ី តិ មយ បសសនតិ ោ សុ ណនតិ ោ, មតហិ តិ កខ តតំ ុ ឯវំ វតត មព្វា
មា អាយសាម ឯវំ អវច ។មប។ អលញ្ច បន មត បដិ មសវមោ អនត រាោោតិ ។
ឯវំ វុ មតត អបបដិ និសសជ្ជ នតសស ទុ កក ដំ ។ សុ ោា អវទនាតនេបិ ទុ កក ដំ ។ បុ ន
សង្ឃេជ្ឈេបិ អាកឌ្ឍិោា តមថវ វតត មព្វា ។ តត្ោបិ តសស អបបដិ និសសជ្ជ មន,
ឥតមរសញ្ច

8

អវចមន

វិ.មហាវិ.៤/២៧៧

ទុ កក ដមេវ

ម.ម.២៣/៧១

។

ឯវេបិ

អបបដិ និសសជ្ជ មនាត

ខុ.មហា ិ.៦៨/៣២១

បុ ន
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៨. ពណ៌នាអរ ិដឋសក្ខ
ិ ា ប្បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៨ ដូច្តទៅទនេះ៖
ធម៌

ំងឡាយណា តតងទធវើទសច្ក្តីអនតរាយដល់សួគ៌និងជ្ររេះនិ រវន

ទជ្ររេះទហតុទ

េះ ទទើប្ទ្មេះថ្ន អនតរាយិក្ធម៌។ អនតរាយិក្ធម៌ រួក្ទ

េះ

មាន៥យា៉ា ង ទដាយអំណាច្ននក្មម ក្ិ ទលស វ ិាក្ ឧប្វាទ ប្ញ្ញ តិវត ីតិក្ម
ក ។
ប្ណា
ត អនតរាយិក្ធម៌

ំង៥ទ

េះ ជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគជ្រតាស់រក្យថ្ន ធម៌

ំង

ឡាយឯណា តដលជ្ររេះដ៏មានជ្ររេះភាគសតមតងទហើយថ្ន តតងទធវើទសច្ក្តី
អនតរាយទ

េះ

ធម៌

ំងឡាយទ

េះ

មិ នអាច្ទធវើនូវទសច្ក្តីអនតរាយដល់

ប្ុ គគលអនក្ទសរ ទជ្ររេះជ្រទង់ សំទៅយក្ប្ញ្ញ តិវត ីតិក្ម
ក នតរាយ (អនតរាយសួគ៌
និ រវន ទជ្ររេះជ្រប្ជ្ររឹតក្
ត នាងជ្ររេះប្ញ្ញ តិ)ត ទជ្ររេះភិ ក្ុមិ
ា នទ

ើញទ

ស ក្នុងក្ខរ

ជ្រប្ជ្ររឹ តក្
ត នាងទមថុ នធមម ទដាយយល់ថ្ន សូមបីសមផសសស្តសតី ក្៏ ដូច្គ្នននឹ ង
សមផសសននវតថុ

ំងឡាយ មានក្ជ្រមាលាទដើម ដ៏ ទន់ ទលមើយតដរ (ដូទច្នេះ

សមផសសស្តសតី) ទទើ ប្សមគួរ។
ប្ទថ្ន ទដាយអទនក្ប្រ ិយាយ គឺទដាយទហតុមិនតមនតតមួ យ មានា
ទដើមថ្ន ក្ខម

ំងឡាយ មានទសច្ក្តីទជ្រប្ៀប្ទធៀប្ទដាយរាងឆ្អឹងាទដើម។

ទជ្រច្ើនប្ទថ្ន
រួ ក្ភិ ក្ុណា
ា
ទ

ភិក្ុា

ើញក្តី ឮក្តី រួ ក្ភិ ក្ុា

យា៉ា ងទនេះអស់វារៈ៣ដងថ្ន
។ទប្។ ធម៌

ង
ំ ឡាយជ្រតូវនិយាយនឹងភិក្ុទា

ំងឡាយទ

ំ ងទ

េះ

ទសច្ក្តីថ្ន

េះ គប្បីទរលជ្រាប្់ (ភិ ក្ុទា

អនក្មានអាយុ

េះ)

ច្ូ រក្ុំ ទរលយា៉ា ងទនេះទឡើយ

េះ អាច្ទធវើទសច្ក្តីអនតរាយដល់ប្ុគគលអនក្ទសរ

តមន។ ក្ខលទរលយា៉ា ងទនេះទហើយ (ភិ ក្ុទា

េះ) ទៅតតមិ នលេះប្ង់ ជ្រតូវ

អាប្តតិទុក្ដ
ក ។ សូមបីភិក្ុសា
ា ត ប្់ឮទហើយ មិន(ទៅ) ទរលជ្រប្ទៅ ក្៏ ជ្រតូវ
អាប្តតិទុក្ដ
ក តដរ។

ទហើយទរលយា៉ា ងទ
ភិ ក្ុទា

គប្បី

ញភិ ក្ុទា

េះ សូមបីទៅក្ខន់ ក្ណា
ត លជំនុំសងឃ

េះទទៀតច្ុ េះ។ សូមបីទៅក្ណា
ត លជំ នុំសងឃទ

េះទៅតតមិនលេះប្ង់ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ទជ្ររេះក្ខរ

េះទហើយ

ញច្ូ លក្ណា
ត ល

ជំ នុំសងឃទជ្រៅទនេះផង ទជ្ររេះទរលជ្រប្ទៅផងតថមទទៀត។ សូមបីយា៉ាងទនេះ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

400

ញតតិ ចតុ មតថ ន

កមេម ន

ោវតតិ យំ

សេនុ ភាសិ តមព្វា

។

អថសស

អបបដិ និសសជ្ជ មោ បុ ន ញតតិ ោ ច ទាី ហិ ច កេម ោច្ឆហិ ទុ កក ដំ ។
កេម ោច្ឆបរិ មោសាមន បាចិ តតិយំ ។
សាវតថិ យំ អរិ ដាំ ភិ កខ ំុ អារពភ បាបិ ោយ ទិ ដាិ ោ អបបដិ និសសជ្ជ នវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ ។ សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អធេម កមេម
តិ កទុ កក ដំ ។ អសេនុ ភាសិ យមានសស , បដិ និសសជ្ជ នតសស, ឧេម តតោទី នញ្ច
អនាបតតិ ។
ធេម កេម ោ, សេនុ ភាសនា, អបបដិ និសសជ្ជ ននតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ សេនុ ភាសនសទិ សាមនោតិ ។
អរដ្ឋ
ឋិ
ិ សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

នវមេ

៩. ឧកាិតតសគ្ភោគសិក្ខាបទវណ្ណនា

តថាោទិ នាតិ

តថាហំ

ភគ្វោ

ធេម នតិអាទិ ោទិ នា

។

អកោនុ ធមេម នាតិ អនុ ធមមាម វុ ចចតិ អាបតតិ ោ អទសសមន ោ អបបដិ កមេម ោ
បាបិ ោយ ទិ ដាិ ោ អបបដិ និសសមគ្គ

ោ ធមេម ន វិ នមយន ឧកខិ តតកសស

អនុ មោេវតត ំ ទិ សាា កតឱសារណ្ឋ ។ មសា ឱសារណសង្គខមោ អនុ ធមមាម
យសស ន កមោ, អយំ អកោនុ ធមមាម នាេ ។ ោទិ មសន សទធិ នតិ អមោថ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សប្បាណកវគ្គ ទី ៧

ទហើយ

ទៅតតមិនលេះប្ង់

ជ្រតូវសូជ្រតសមនុ ភាសនក្មម

ទដាយញតតិច្តុតថក្មមវាច្ឆទទៀត។ ថ្នទប្ើ ភិក្ុទា
ជ្រតូវអាប្តតិាច្ិតិ យ
ត ក្នុងទីប្ំផុតក្មមវាច្ឆ។

ំងរី រផងទទៀត។ រតមង

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ទជ្ររេះទរឿងមិ នលេះទិ ដិដ
ា ៏ល្លមក្។

អស់វារៈ៣ដង

េះទៅតតមិនលេះប្ង់ រតមង

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ ទដាយញតតិផង ទដាយក្មមវាច្ឆ
សិក្ខាប្ទទនេះ

400

ជ្រាររធច្ំទរេះអរ ិដាភិក្ុា

ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត

អ

ណតតិក្ៈ

តិ ក្ាច្ិ តិ យ
ត ។ ច្ំ ទរេះក្មមតដលមិនជ្រប្ក្ប្ទដាយធម៌ ាតិ ក្ទុ ក្ដ
ក ។
អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុតដលសងឃមិ
ា
ន

ន់ សូជ្រតសមនុ ភាសនក្មម

ដល់ភិក្ុតដលលេះប្ង់
ា
និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើ ម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ ៣ គឺ សងឃទធវើក្មមជ្រប្ក្ប្ទដាយធម៌ ១ សងឃ

សូជ្រតសមនុ ភាសនក្មម១ ភិ ក្ុមិ
ា នលេះប្ង់ ទិដិ ទា

េះទច្ញ១។

សមុ ដាានាទដើម ដូច្គ្នននឹងសមនុ ភាសនសិក្ខាប្ទ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាអរដឋ
ា បទទី៨ ច្ប់
ិ សិក្ខ

៩. ពណ៌នាឧកាត
ិ តសក្ភោគ្សិក្ខាប្បទ
គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៩ ដូច្តទៅទនេះ៖
ប្ទថ្ន

តដលមានក្ខរទរលដូទច្ឆនេះាជ្រប្ជ្រក្តី

គឺ ាមួ យនឹ ងភិក្ុា

មានជ្រប្ជ្រក្តី ទរលដូ ទច្នេះាទដើមថ្ន ខ្្ំុដឹងច្ាស់នូវធម៌ តដលជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគ ជ្រទង់ ជ្រតាស់សតមតងទហើយ ទដាយជ្រប្ក្ខរដូ ទច្ឆនេះ។
ប្ទថ្ន ាអនក្មិនទធវើតាមធម៌ ទសច្ក្តីថ្ន សងឃទ

ទលើក្វតតទដាយធម៌ វ ិន័ យ ទជ្ររេះមិ នទ

ើញភិ ក្ុតដលសងឃ
ា

ើញអាប្តតិក្ី ត ទជ្ររេះមិ នសតមតងអាប្តតិ

ក្តី ទជ្ររេះមិ នលេះប្ង់ទិដិដ
ា ៏ ល្លមក្ទច្ឆលក្តី ជ្រប្ជ្ររឹ តអ
ត នុ ទល្លមតាមទហើយ
ក្៏ ទៅច្ូ លរួ ក្វ ិញ ទល្លក្ទៅថ្ន ជ្រប្ជ្ររឹតតតាមធម៌។ ភិ ក្ុទា

េះ ទ្មេះថ្ន

ជ្រប្ជ្ររឹ តតតាមធម៌ ទរលគឺសងឃទៅច្ូ លរួ ក្, សងឃមិ នទៅភិក្ុណាច្ូ
ា
ល
រួ ក្ ភិ ក្ុទា

េះ ទ្មេះថ្ន មិ នទធវើតាមធម៌ ។ ទសច្ក្តីថ្ន ទៅរួមាទដើម

ាមួ យនឹងភិ ក្ុជ្រាក្ដដូ
ា
ទច្ឆនេះ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

401

សេភ មុ ញ្ជ យយ

ោតិ

អាេិ សសមមាភគ្ំ

ោ

ធេម សមមាភគ្ំ

ោ

កមរយយ។ សំ វមសយយ ោតិ ឧមបាសថាទិ កំ សង្ឃកេម ំ កមរយយ ។ សហ ោ
មសយយំ កមបបយាតិ នានូ បច្ឆមរបិ ឯកចឆ មនន និ បមជ្ជ យយ ។
តតថ អាេិ សបរិ មភាមគ្ ឯកបបមោមគ្ន ពហូ បិ ទទមោ ោ គ្ណាមោ ោ
ឯកំ បាចិ តតិ យំ , វិ ចឆិនទ មន សតិ បមោមគ្ បមោមគ្ បាចិ តតិ យំ ។ ធេម សមមាភមគ្
បទ្ធទី ហិ ឧទទិ សនត សស ោ ឧទទិ សាមបនត សស ោ បទមសាធមេម វុ តតនមយន,
សំ ោមស កេម បរិ មោសានវមសន, សហមសយាយ ឯកសមឹ និ បមនន ឥតរសស
និ បជ្ជ នបបមោគ្វមសន អាបតតិ បរិ មចឆ មទ្ធ មវទិ តមព្វា ។
សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ អារពភ អរិ មដា ន ភិ កខ ុនា សទធឹ សេភ ុញ្ជនវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ។ សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ ឧកខិ តតមក មវេតិ កសស,
អនុ កខិតតមក ឧកខិ តតកសញ្ញិ មនា មចវ មវេតិ កសស ច ទុ កក ដំ ។
ឧមភាសុ អនុ កខិតតកសញ្ញិ សស, ឱសារិ មោតិ ោ តំ ទិ ដាឹ បដិ និសសមដ្ឋាតិ ោ
ោននត សស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
អកោនុ ធេម ោ, ោននំ, សមមាភគ្គទិ ករណនតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ

អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ

។ ឥទំ

បន បណណតតិ វជ្ជ ំ, តិ ចិ តត ំ ,

តិ មវទននតិ ។
ឧកាិ តតសតភោគសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សប្បាណកវគ្គ ទី ៧

401

រក្យថ្ន ប្រ ិទភាគរួមក្តី ទសច្ក្តីថ្ន គប្បីទធវើក្ខរប្រ ិទភាគរួម ទដាយ
អាមិ សក្តី ប្រ ិទភាគរួមទដាយធម៌ក្ី ។
ត រក្យថ្ន ទៅរួមក្តី ទសច្ក្តីថ្ន ទធវើសងឃ
ក្មម មានឧទាសថាទដើម។ រក្យថ្ន សទជ្រមក្ក្ខរទដក្រួមក្តី ទសច្ក្តីថ្ន
គប្បីទដក្ក្នុងទីប្ិទាំងាមួ យគ្នន សូមបីមានឧប្ច្ឆរៈទផសងគ្ននក្៏ទដាយ។
ប្ណា
ត រក្យ

ំងទ

េះ ច្ំ ទរេះក្ខរប្រ ិទភាគរួមទដាយអាមិ ស ភិក្ុឲ្យក្ត
ា
ី

ទទួ លក្តី នូ វអាមិ សសូមបីទជ្រច្ើន ទដាយជ្រប្ទយាគតតមួយ រតមងជ្រតូវអាប្តតិ
ាច្ិ តិ យ
ត តតមួ យ។ ទប្ើ ក្ខរក្ខត់ (រយៈទទួ ល) ជ្រតូវអាប្តតិាច្ិ តិ យ
ត
ជ្រគប្់ ៗ
ជ្រប្ទយាគ។ ច្ំទរេះក្ខរប្រ ិទភាគរួមទដាយធម៌ ភិក្ុក្ខលសតមត
ា
ងធម៌ (ឲ្យភិ ក្ុា
ទ

េះសាតប្់)ក្តី ឲ្យ(ភិក្ុទា

េះ)សតមតងធម៌ឲ្យសាតប្់ក្ី ត ទដាយអាក្ខរៈមានប្ទ

ាទដើ ម គប្បីជ្រាប្ក្ខរក្ំណត់ អាប្តតិតាមន័ យដូ ច្ទរលទហើយ ក្នុងប្ទទសាធមមសិក្ខាប្ទច្ុ េះ,

ច្ំ ទរេះក្ខរទៅរួម

(ក្ំ ណត់)

តាមសហទសយយ

សិក្ខាប្ទ ទដាយអំ ណាច្ទីប្ំផុតននក្មម, ច្ំទរេះក្ខរទដក្ាមួ យគ្នន (ក្ំ ណត់
អាប្តតិ)ទដាយអំណាច្ជ្រប្ទយាគននក្ខរទដក្រប្ស់ភិក្ុទជ្រៅទនេះ។
ា
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្រាររធរួក្ឆ្រវគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ទជ្ររេះទរឿងប្រ ិទភាគរួមាមួយអរ ិដាភិក្ុ។
ា សាធារណប្បញ្ញ តិ ត អ
ភិ ក្ុមានទសច្ក្ត
ា
ី សងស័យច្ំ ទរេះភិ ក្ុតដលសងឃទលើ
ា
ក្វតតក្ី ត

ណតតិក្ៈ។

ភិក្ុតដលសងឃ
ា

មិ នានទលើក្វតត ភិក្ុសំ
ា គ្នល់ថ្ន សងឃទលើក្វតត (ឬ) មានទសច្ក្តីសងស័យ
ក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។
ភិ ក្ុា

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុសំ
ា គ្នល់ថ្ន សងឃមិនានទលើក្វតត ច្ំទរេះ
ំងរីរ ដល់ភិក្ុដឹ
ា ងថ្ន សងឃទៅច្ូ លរួ ក្ទហើយក្តី លេះប្ង់ទិដិទា

េះ

ទហើយក្តី និ ងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើ ម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ ៣ គឺ ភិក្ុមិ
ា នទធវើតាមធម៌ ១ ានដឹង១ ទធវើក្ខរ

ប្រ ិទភាគរួមាទដើ ម១។ សមុ ដាានាទដើម ដូច្គ្នននឹ ងអទិ ន
តតសិក្ខាប្ទទនេះ ាប្ណណ តិវត ជជៈ មានច្ិត៣
ត មានទវទ

នសិក្ខាប្ទ។

៣ ដូទច្នេះឯង។

ពណ៌នាឧកាិ តតសក្ភោគសិក្ខ
ា បទទី៩ ច្ប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

402

១០. កណ្ឌកសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទសមេ សេណុមទទ មសាតិ សាេមណមរា ។ ចរាតិ គ្ចឆ ។ បិ មរតិ បរ
អមាេក ។ វិ នសាតិ នសស , យតថ តំ ន បសាេ, តតថ គ្ច្ឆឆតិ វុ តតំ មហាតិ ។
តថានាសិ តនតិ ឯតថ សំ ោសនាសនា លិ ង្គនាសនា ទណឌកេម នាសនាតិ
តិ មសសោ នាសនា ។
តតថ អាបតតិ ោ អទសសនាទី សុ ឧមកខ បនា សំ ោសនាសនា នាេ ។
ទូ សមោ នាមសតមព្វា9, មេតតិ យំ ភិ កខ ុនឹ នាមសថាតិ 10 អយំ លិ ង្គនាសនា
នាេ។ អជ្ជ តមគ្គ មត, អាវុ មសា សេណុមទទ ស, ន មចវ មសា ភគ្ោ សោថ
អបទិ សិ តមព្វាតិ 11 អយំ ទណឌកេម នាសនា នាេ ។ អយំ ឥធាធិ មបបោ ។
មតន វុ តតំ តថានាសិ តនតិ ។
ឧបោមបយាតិ បតត ំ ោ ចី វរំ ោ ឧមទទ សំ ោ បរិ បុចឆំ ោ ទសាេី តិ
សង្គមណាយយ ។ ឧបដ្ឋាមបយាតិ ចុ ណណេតតិ ោទី និ សាទិ យមនាត មតន អតត មនា
ឧបដ្ឋានំ ោរាមបយយ ។ សមមាភគ្សហមសយា អននត រសិ ោខបមទ វុ តតនោ
ឯវ ។ តសាម អាបតតិ បរិ មចឆ មទ្ធមបតថ តសមឹ វុ តតនមយមនវ មវទិ តមព្វា ។

9
10
11

វិ.មហាវិ.១/១១១
វិ.មហាវិ.២/២៥៣
វិ.មហាវិ.៤/២៩៩

វិ.ចុល.ល ១០/២៣
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១០. ពណ៌នាកណឌកសិក្ខាប្បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១០ ដូច្តទៅទនេះ៖

រក្យថ្ន សមណុទទេស ានដល់ សាមទណរ។ ប្ទថ្ន ច្ូរទច្ញទៅ
ទសច្ក្តីថ្ន ឯងច្ូ រទច្ៀសទច្ញទៅ។ ប្ទថ្ន តន! មនុសសឥតទគរាប្់ ទសច្ក្តី
ថ្ន តនប្ុ រសឥតមានអនក្ដនទរាប្់ រក្។ រក្យថ្ន ច្ូរវ ិ សទៅ ទសច្ក្តីថ្ន
ឯងច្ូ រាត់ ទៅ។ អធិប្ាយថ្ន ទយើង
ឯងច្ូ រទៅក្នុងទីទ

ំងឡាយ មិនទ

េះទៅ។

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងរក្យថ្ន តដលសងឃឲ្យវ ិ សយា៉ា ងទ

ជ្រាប្ដូទច្នេះ៖ ក្ខរវ ិ សមាន ៣ យា៉ា ង គឺវ ិ
ច្ឆក្ទភទ១ វ ិ

ើញឯងក្នុងទី ណា
េះទហើយ ទនេះ គប្បី

សច្ឆក្ក្ខរទៅរួម១ វ ិ

ស

សទដាយទធវើទណឌក្មម១។

ប្ណា
ត វិ ស

ំង៣ទ

េះ ក្ខរទលើក្វតតទជ្ររេះមិ នទ

ទ្មេះថ្ន វ ិ សក្ខរទៅរួម។ រក្យថ្ន សងឃជ្រតូវឲ្យវ ិ

ើញអាប្តតិាទដើ ម
សតតសាមទណរ

តដលជ្រប្ទូ ស,ត ទល្លក្ច្ូ រក្ុំផសឹក្ទមតតិយាភិក្ុនី
ា ទនេះ ទ្មេះថ្ន វ ិ

សទភទ។

រក្យទនេះថ្ន តនអាវុទសា សមណុទទេស ក្ខលមាននថាទនេះាទដើម អនក្មិ ន
ជ្រតូវអាងជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគទ

វ ិ សទដាយក្ខរទធវើទណឌក្មម។

េះថ្ន ាសាសាតរប្ស់អនក្ទឡើយ ទ្មេះថ្ន
ក្ខរឲ្យវ ិ

សទដាយក្ខរទធវើទណឌក្មមទនេះ

ជ្ររេះដ៏ មានជ្ររេះភាគ ជ្រទង់ ជ្រាថ្ននយក្ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ។ ទជ្ររេះទហតុ ទ
ានាជ្រទង់ ជ្រតាស់ថ្ន តដលសងឃឲ្យវ ិ សយា៉ា ងទ
យា៉ា ងទ

េះ

េះទហើយ សងឃឲ្យវ ិ ស

េះទហើយ។

រក្យថ្ន ប្ញ្ុច េះប្ញ្ូច ល ទសច្ក្តីថ្ន គប្បីសទគ្គេះទដាយរក្យថ្ន ខ្្ំុ

នឹ ងឲ្យាជ្រតក្តី ច្ី វរក្តី នឹ ងប្ទជ្រងៀនាលីក្ី ត អដាក្ថ្នក្តី។ រក្យថ្ន ឲ្យប្ទជ្រមើ

ទសច្ក្តីថ្ន គប្បីទជ្រតក្អរច្ំទរេះលមអិត និ ងដី សិត
អ ាទដើម (ក្នុង) ក្ខលតដល
ភិ ក្ុទា

េះទធវើក្ខរប្ទជ្រមើច្ំទរេះខ្ាួន។ ក្ខរប្រ ិទភាគរួម និងក្ខរទដក្រួមាមួ យ

មានន័ យដូ ច្ទរលទហើយ ក្នុងសិក្ខាប្ទាប្ េ ប្់ មក្ទ

េះឯង។ ទហតុ ទ

ំងក្ខរក្ំណត់អាប្តតិក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទទនេះ អនក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្តាមន័ យ

េះ

403

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ ភិ កខ ូ អារពភ កណឌកសេណុមទទ សឧបោបនវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ ។ មសសំ អរិ ដាសិោខបមទ វុ តតសទិ សមេោតិ ។
កណ្ឌកសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
សបាណ្កវតគគ សតតតភ

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សប្បាណកវគ្គ ទី៧

តដលទរលទហើយ ក្នុងសិក្ខាប្ទទ
សិក្ខាប្ទទនេះ

403

េះច្ុ េះ។

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្រាររធរួក្ឆ្រវគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ទជ្ររេះទរឿងប្ញ្ុច េះប្ញ្ូច លក្ណឌក្សមណុទទេស។ រក្យដ៏ ទសស ដូច្គ្នន នឹ ង
អរ ិដាសិក្ខាប្ទ ។

ពណ៌នាកណឌកសិក្ខ
ា បទទ១
ី ០ ច្ប់
សបាណកវគគ ទី៧ ច្ប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៨. សហធម្មិកវគ្គោ
១. សហធម្មិកសិក្ខាបទវណ្ណនា
សហធេមិ កវគ្គ សស បឋមេ ។ សហធេមិ កំ វុ ចចមាមនាតិ ឥេសសមោថ
ទុ ពា ចសិ ោខបមទ វុ មោត ។ ឯតសមឹ សិ ោខបមទតិ ឯតសមឹ សិ ោខបមទ យំ វុ តតំ, តំ ន
ោវ សិ កខិ សាេី តិ អមោថ ។ បាចិ តតិយនតិ ឯតថ បន អនាទរិ យភោ មលមសន
ឯវំ វទនត សស ោច្ឆយ ោច្ឆយ បាចិ តតិ យំ មវទិ តពា ំ ។
សិ កខ មាមននាតិ ឱោទំ សិ រសា សេបដិ ចឆិោា សិ កខិ តុោមេមនវ ហុ ោា ។
អញ្ចញតពា នតិ អាោនិ តពា ំ ។ បរិ បុចឆិតពា នតិ ឥេសស មោ អមោថតិ បរិ បុចឆិតពា ំ ។
បរិបញ្ាិ តពា នតិ ចិ មនត តពា ំ តុ លយិ តពា ំ ។
មោសេពិ យំ

ឆនន មតថ រំ

អារពភ

ឯវំ

ភណនវតថ ុសមឹ

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ
តិ កទុ កក ដំ ។ ឧមភាហិ បិ ឥទំ
អបបញ្ញ មតត ន

វុ ចចមានសាបិ

ឯវំ

បញ្ញ តតំ

។

។ អនុ បសេបមនន

ន សមលល ខាោតិ អាទិ នា12 នមយមនវ
វទមោ

ទុ កក ដមេវ

។

ោនិ សាេិ

សិ កខិ សាេី តិ ភណនត សស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។ ឧបសេបនន សស
បញ្ញ មតត ន វចនំ, អសិ កខិ តុោេោយ ឯវំ វចននតិ ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ ។ ឥទំ បន ទុ កខ មវទននតិ ។
សហធម្មិកសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

12
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៨. សហធម្មិកវគ្គ
១. ពណ៌នាសហធម្មក
ិ សិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ១ ននសហធម្មិក្វគគ ដូ ច្តទៅទនេះ៖

ទសច្ក្តីននពាក្យទនេះថា ទពាលពាក្យជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ខ្ុំុទពាលទុ ក្

ទហើយក្នុងទុព្វច្សិក្ខាប្ទ។ ព្ី រប្ទថា សិក្ខាប្ទទនេះ ទសច្ក្តីថា ពាក្យណា
ដដលជ្រទង់ជ្រាស់ទុក្ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ
ទ

ពាក្យទ

េះ

ខ្ុំុម្ិនទាន់ សិក្ាទៅ

ើយទទ។ ពាក្យថា បាច្ិតិយ
ត
ទនេះ គប្បីជ្រាប្ដូទច្នេះ៖ ក្៏ ទប្ើទពាលយ៉ា ង

ទនេះទោយទលស ទជ្រពាេះខ្លាច្ (ជ្រតូវអាប្តតិ) ទោយទសច្ក្តីម្ិនទ ើទព្ើ គប្បី
ជ្រាប្ថា ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិយ
ត រាល់ៗម៉ា ត់ ។
ប្ទថា

ក្
ន សិក្ា ទសច្ក្តីថា ា នក្ជ្របាថានទដើម្បីទទួលជ្រព្ម្នូ វឱវាទ

ទោយសិរសា ទហើយសិក្ាាម្ព្ិ ត។ ប្ទថា គួរដតដឹងច្ាស់ គឺគួរដឹ ង
ឲ្យច្ាស់លាស់។ ពាក្យថា គួរដតសាក្សួរ គឺ គួរសាក្សួរថា ទសច្ក្តីនន
ពាក្យទ

េះដូ ច្ទម្តច្? ពាក្យថា គួរដតព្ិចារណា គឺ គប្បីព្ិចារណា គិ តនល

លក្ថ្ាឹងដថ្ាង។
សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងទក្ខសម្ពី ជ្របារព្ធជ្រព្េះឆននទតេរ ទជ្រពាេះ

ទរឿងទពាលយ៉ា ងទ

េះ។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត

ណតតិក្ៈ តិក្បាច្ិតិ យ
ត ។

ច្ុំ ទពាេះ នុប្សម្បនន ាតិ ក្ទុ ក្ដ
ក ។ ក្៏ ក្ខលទប្ើ ឧប្សម្បនន និង នុប្សម្បនន
សូម្បីទាុំងព្ី រ

ក្់ ទទាេះប្ីទពាលជ្របាប្់ ទោយព្ុ ទវធ ច្នៈ ម្ិ នដម្នាវ ិនយ-

ប្បញ្ញ តិ ត មនន័ យាទដើម្ថា ពាក្យទ

េះ ម្ិនជ្រប្ជ្រព្ឹតតទៅទដើ ម្បីទសច្ក្តីផូរផង់

ចាក្ក្ិ ទលស ដូ ទច្នេះ ទហើយទពាលយ៉ា ងទនេះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ដូ ច្គ្នន។
អាប្តតិម្ិនមន ដល់ភិក្ុក្ខលទពាលថា
ា
ខ្ុំុនឹងដឹង ខ្ុំុនឹងសិក្ា និង

ដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាទដើ ម្។ សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ ២ គឺឧប្សម្បននភិក្ុទពាល
ា
ជ្រប្ទៅទោយវ ិនយប្បញ្ញតិ១
ត ទពាលជ្រត

ប្់ យ៉ាងទ

េះ ទជ្រពាេះម្ិ នជ្របាថាននឹង

សិក្ា១។ សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្ ទិ ន ទានសិក្ខាប្ទ។ ដតសិក្ខាប្ទទនេះ
ាទុ ក្ាទវទ

ដូ ទច្នេះឯង។ ពណ៌នាសហធម្មិកសិក្ខ
ា បទទី១ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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២. វិគ្លខនសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ ឧទទិ សសមាមនតិ អាចរិ មយន អមនត ោសិ កសស វុ ចចមាមន ោ
សជ្ាយវមសន បរិ វតតិ យមាមន ោ ។

ខុទ្ធទនុ ខទ
ុ ទ មកហី តិ ខុទទមកហិ ច

អនុ ខុទទមកហិ ច ។ ោវមទោតិ មតសំ សំ វតត នេរិ ោទបរិ មចឆ ទវចនំ ។ ឥទំ
វុ តតំ មហាតិ ឯោនិ ហិ មយ ឧទទិ សនតិ ោ ឧទទិ សាមបនតិ ោ សជ្ាយនតិ ោ, មតសំ
ោវ សំ វតត នតិ , ោវ កបបតិ នុ មខា, ន កបបតិ នុ មខាតិ កុ កកុចចវិ បបដិ សាមរា,
វិ មហសា, វិ ចិកិ ច្ឆឆ េមនាវិ មលខា ច ឧបបជ្ជ នតិមយវ ។ អថ ោ ោវមទោតិ
អតិ សយវវោថបនំ ។ តសស សំ វតត នតី តិឥេិ នា សេព មនាធ ។ កុ កកុច្ឆចយ
វិ មហសាយ

វិ មលខាយ

អតិ វិ យ

សំ វតត នតិ មយោតិ

វុ តតំ

មហាតិ

។

សិ ោខបទវិវណណមកតិ ឯវំ សិ ោខបទ្ធនំ វិ វណណមក គ្រហមណ បាចិ តតិ យំ មហាតី តិ
អមោថ ។
សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

វិ នយវិ វណណនវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បសេបនន សស
វិ វណណមន តិ កទុ កក ដំ ។ ឧភិ នន េបិ អញ្ញ ធេម វិវណណមន ទុ កក ដមេវ ។
ន វិ វមណណតុ ោេសស, ឥង្ឃ ោវ សុ តត មនត ោ គ្គថាមោ ោ អភិ ធេម ំ ោ
បរិ ោបុ ណសសុ,

បច្ឆឆបិ

ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។

វិ នយំ

បរិ ោបុ ណិសសសី តិ

ភណមោ,
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២. ពណ៌នាវិលេខនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ច្តទៅទនេះ៖

ពាក្យថា ក្ុំព្ុងសដម្តង ទសច្ក្តីថា អាចារយក្ុំព្ុងដតទពាល ឬក្ុំព្ុងដត
ឲ្យជ្រប្ជ្រព្ឹ តទត ៅទោយក្ខរសាវធាយដល់ ទនតវាសិក្។ ប្ទថា តូច្ាច្ បាន
ដល់ សិក្ខាប្ទតូច្ និ ងតូច្ាម្លុំោប្់ ។ ពាក្យថា ជ្រគ្នន់ដត...ប្៉ាុទណាណេះ ា
ពាក្យក្ុំ ណត់ទខតតដដនននក្ខរជ្រប្ជ្រព្ឹតិ ទត ៅរប្ស់ទសច្ក្តីទាុំងទ

េះ។ ពាក្យទនេះ

ទលាក្ទពាល ធិ ប្ាយទុ ក្ថា ព្ិតដម្ន ទសច្ក្តីទតតជ្រក្ហាយសាតយទជ្រក្ខយ
ទសច្ក្តីលុំបាក្ច្ិ តត រទងកៀសសងស័យក្តី ទសច្ក្តីរទសម្រសាម្ននច្ិតក្
ត ី ត ដតង
ទក្ើតទ

ើងព្ិតដម្នថា ទនេះគួ រ ឬម្ិ នគួ រហន៎? ដូទច្នេះ រហូតដល់ទសច្ក្តីទតត

ជ្រក្ហាយាទដើ ម្ទ

េះ ជ្រប្ជ្រព្ឹ តទត ៅដល់ព្ួក្ភិ ក្ុដដលសដម្ែ
ា
ងក្តី ឲ្យទគសដម្ែង

ក្តី សាវធាយក្តី នូវសិក្ខាប្ទទាុំងទ
ប្៉ាុទណាណេះ

េះ។ ម្ា៉ា ងទទៀត ពាក្យថា ជ្រគ្នន់ដត...

ាពាក្យទជ្រប្ើក្ុំណត់ ទសច្ក្តីនជ្រក្ដលង។

ប្៉ាុទណាណេះ ទ

ពាក្យថា

េះ ជ្រតូវភ្ជាប្់ទោយប្ទទនេះថា ជ្រប្ជ្រព្ឹតទត ៅ។

ជ្រគ្នន់ដត...
ធិ ប្ាយថា

ជ្រប្ជ្រព្ឹ តទត ៅទដើ ម្បីទតតជ្រក្ហាយច្ិ តត ទសច្ក្តីលុំបាក្ច្ិតត ទសច្ក្តីរទសម្រសាម្
ននច្ិ តត នជ្រក្ដលង។ ប្ទថា ទជ្រពាេះទពាលប្ង្អាប្់សិក្ខាប្ទ បានដល់ ទជ្រពាេះ
ទពាលប្ង្អាប្់នូវសិក្ខាប្ទទាុំងឡាយយ៉ា ងទនេះ។

ធិ ប្ាយថា

រដម្ងា

អាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត ទជ្រពាេះក្ខរតិ េះទដៀល (សិក្ខាប្ទ)។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតេី

ជ្របារព្ធព្ួក្ឆព្វគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ទជ្រពាេះទរឿងទពាលប្ង្អាប្់វ ិន័យ។ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត
បាច្ិ តិ យ
ត ។ ក្នុងក្ខរទពាលប្ង្អាប្់ច្ុំទពាេះ (ម្ុខ)

ណតតិក្ៈ តិ ក្-

នុប្សម្បនន ាតិក្ទុក្កដ។

ភិ ក្ុទពាលប្ង្អ
ា
ា ប្់ ធម្៌ ដនទ សូម្បីច្ុំទពាេះ(ម្ុ ខ) ប្ុគគលទាុំងព្ី រព្ួក្ ជ្រតូវអាប្តតិ
ទុ ក្ដ
ក ដូច្គ្នន។

អាប្តតិម្ិនមន

ដល់ភិក្ុម្ិ
ា នច្ង់ទពាលប្ង្អាប្់

ដល់ភិក្ុទពាលថា
ា

ទណើ ហ យច្ុ េះ! ច្ូរទរៀនជ្រព្េះសូជ្រតទាុំងឡាយក្តី គ្នថាទាុំងឡាយក្តី

ភិ ធម្មក្ី ត

ាម្ុ នសិន សឹម្ទរៀនវ ិន័ យាខ្លងទជ្រក្ខយវ ិញ និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាទដើម្។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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គ្រហិ តុោេោ ច, ឧបសេបនន សស សនតិ មក សិ ោខបទវិ វណណនញ្ចចតិ
ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ ។ ឥទំ បន
ទុ កខ មវទននតិ ។
វតលខនស
ក្ខ
ឋិ
ិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

៣. គ្ភហនសិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ អនា ឌ្ឍមាសនតិ អនុ បដិ បាដិ ោ អឌ្ឍមាមស អឌ្ឍមាមស ។
ឧទទិ សសមាមនតិ ឧមបាសថវមសន ឧទទិ សិ យមាមន ។
អាបមនានតិ

យំ

មសា

អនាច្ឆរំ

អាចរិ ោា

យញ្ច តតថ អាបតតឹ

អញ្ចញណមកន

អាបនន ភាវំ

ោនាមបតុ ោមមា ឯវមាហ ។ តសមឹ អនាច្ឆមរ យំ អាបតតឹ អាបមនាន ។ តញ្ច
យថាធមមាម ោមរតមព្វាតិ អញ្ចញណមកន អាបនន ោត មមាមោខ នតថិ ។ យថា បន
ធមមាម ច វិ នមោ ច ឋិ មោ, តថា តំ អាបតតឹ ោមរតមព្វា ។ មទសនាគ្គេិ និោ
មទសាមបតមព្វា, វុ ដ្ឋានគ្គេិ និោ វុ ដ្ឋាមបតមព្វាតិ អមោថ ។

ឧតត រិ ញ្ចសស

មមាមហា អាមរាមបតមព្វាតិ យថាធេម ករណមោ ច ឧតត រឹ ។ តសស មត
អាវុ មសាតិ អាទិ វចមនហិ

និ នទិោា

តសស

បុ គ្គលសស

ញតតិ ទុ តិ យកមេម ន

មមាមហា អាមរាមបតមព្វា ។ ឥទំ តសមឹ មមាហនមក បាចិ តតិយនតិ មោ ឯវំ
អាមរាបិ មត មមាមហ បុ ន មមាមហតិ , តសមឹ មមាហនមក បុ គ្គមល ឥទំ បាចិ តតិ យំ
មវទិ តពា ំ ។ ន អនាមរាបិ មត មមាមហតិ អមោថ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨
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សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ ២ គឺ ច្ង់ តិេះទដៀល១ ទពាលប្ង្អាប្់ សិក្ខាប្ទ
ក្នុងសុំណាក្់ឧប្សម្បននភិក្ុា១។

សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្គ្នននឹង ទិ ន ទានសិក្ខាប្ទ។ ដតសិក្ខាប្ទទនេះ

ាទុ ក្ាទវទ

ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាវលេខនស
ា បទទី២ ចប់
ិ
ិក្ខ

៣. ពណ៌នាលោហនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា រាល់ក្នាេះដខ បានដល់ រាល់ក្នាេះដខាលុំោប្់ ប្នតប្ ា ប្់។
ប្ទថា ក្ុំព្ុងសដម្តង គឺក្ុំព្ុងដតសដម្ែងក្នុងនថ្បឧទបាសថ្។ ទជ្រច្ើនប្ទថា
ជ្រតូវអាប្តតិណាក្នង
ុ

ចារទ

េះ ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុទា

េះជ្រប្ជ្រព្ឹ តត

ចារណា

ទហើយច្ង់ទដើម្បីដឹងច្ាស់នូវភ្ជព្ននខាួនជ្រតូវអាប្តតិ ទោយក្ខរម្ិ នដឹង ទទើប្
ទពាលយ៉ា ងទ

េះ។ ភិក្ុក្ខលសនសុំ
ា

សងឃជ្រតូវឲ្យភិក្ុទា

េះ

ទធវើអាប្តតិទ

ចារទ

េះទរឿយៗ ជ្រតូវអាប្តតិណា

េះទោយសម្គួរាម្ធម្៌

ទជ្រពាេះថា

ក្ខររួច្ចាក្(ទទាស) ទជ្រពាេះជ្រតូវអាប្តតិទោយក្ខរម្ិនដឹង ម្ិ នមនទ

ើយ។ ក្៏

ធម្៌ក្ី ត វ ិន័ យក្តី ឋិតទៅបានទោយជ្រប្ក្ខរណា វ ិន័ យធរ ជ្រតូវទធវើអាប្តតិទ
ទោយជ្រប្ក្ខរទ

េះច្ុ េះ។ ទសច្ក្តីថា ជ្រតូវឲ្យសុំដដងអាប្តតិាទទស

េះ

គ្នម្ិនី

ជ្រតូវឲ្យទច្ញចាក្ព្ួក្ (ឲ្យទៅប្រ ិវាសឬសឹក្) ទោយអាប្តតិាវុោានគ្នម្ិនី។
ក្៏ ពាក្យទ

េះថា

ម្ា៉ា ងទទៀត

ដល់ភិក្ុទា

េះ

េះ)ទោយពាក្យាទដើម្ថា មនលអាវុទសា ក្ខរទ

េះ

ដថ្ម្ទទៀត បានដល់ ទលើក្ទ
គួ រសងកត់សងកិន(ប្ុគគលទ

ជ្រតូវទលើក្ទមហាទរាប្នក្ម្ម

ើង ទជ្រពាេះក្ិ រ ិយទធវើសម្គួរាម្ធម្៌។ សងឃ

ម្ិ នដម្នាលាភរប្ស់ ក្
ន ឯងទទ ដូ ទច្នេះទហើយ ជ្រតូវទលើក្ទមហាទរាប្នក្ម្ម
ទោយញតតិទុតិយក្ម្ម ដល់ប្ុគគលទ
បាច្ិតិយ
ត
ទជ្រពាេះដក្ាងទធវើវទងវង (ទព្ើ) ទ
ទធវើវទងវងយ៉ា ងទ
ប្ុ គគលទធវើវទងវងទ

េះច្ុ េះ។ ទជ្រច្ើនប្ទថា ទនេះាអាប្តតិ
េះ ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុណា
ា
ក្ខលដក្ាង

េះ ដតងវទងវងដតម្តង ជ្រតូវដឹ ងថា អាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត
មនក្នុង
េះ។ ទសច្ក្តីថា ទសច្ក្តីវទងវង ដដលម្ិ នដក្ាងទធវើម្ិនមន។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

មមាហនវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អធេម កមេម តិ កទុ កក ដំ ។
អនាមរាបិ មត មមាមហ ទុ កក ដមេវ ។ មយន ន វិ ោថមរន សុ តំ , ឩនកទា តតិ កខ តតំ ុ ោ
វិ ោថមរន សុ តំ , មយ ច ន មមាមហតុ ោមា មតសំ , ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
មមាហាមរាបនំ, មមាមហតុ ោេោ, វុ តតនមយន សុ តភាមោ, មមាហននតិ
ឥមាមនតថ ចោតរិ អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ ។ ឥទំ បន
ទុ កខ មវទននតិ ។
តភហនសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៤. បហារសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ

បហារំ ទមទយាតិ ឯតថ បហរិ តុោេោយ បហាមរ ទិ មនន

សមចបិ េរតិ , បាចិ តតិ យមេវ ។
សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

បហារទ្ធនវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បសេបមនន
តិ កទុ កក ដំ ។ វិ រូបករណ្ឋធិ បាមយន បន ឧបសេបនន សសបិ កណ្ឋ
ណ ទិ មចឆ ទមន
ទុ កក ដមេវ ។
មកនចិ វិ មហឋិ យមានសស បន មមាោខធិ បាយសស, ឧេម តតោទី នញ្ច
អនាបតតិ ។ កុ បិតោ, ន មមាោខធិ បាយោ, ឧបសេបនន សស បហារទ្ធននតិ
ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ បឋេបារាជ្ិ កសទិ សានិ ។ ឥទំ បន
ទុ កខ មវទននតិ ។
បហារសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតេី

ទជ្រពាេះទរឿងដក្ាងទធវើវទងវង។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត
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ជ្របារព្ធព្ួក្ឆព្វគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ណតតិក្ៈតិក្បាច្ិតិ យ
ត ។

ក្នុងក្ម្មម្ិនជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ាតិ ក្ទុក្កដ។ ទប្ើ ម្ិនទធវើវទងវងជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក

ដតប្៉ាុ ទណាណេះ។ អាប្តតិម្ិនមន ដល់ភិក្ុម្ិ
ា នទាន់ បានសាតប្់ បាតិទមក្ា ទោយ

ព្ិ សាតរ ដល់ភិក្ុសា
ា ត ប្់ បាតិ ទមក្ាព្ិសាតរ ម្ិ នទាន់ ដល់វារៈព្ី រប្ី ដង ដល់ភិក្ុា
ម្ិ នដក្ាងទធវើ និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាទដើម្។

សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ ៤ គឺ សងឃទធវើទមហាទរាប្នក្ម្ម១ ជ្របាថាននឹ ង

ដក្ាងទធវើវទងវង១

ភិ ក្ុបានសា
ា
ត ប្់ បាតិទមក្ា

ាម្ន័យដដលទពាលទហើយ១

ដក្ាងទធវើវទងវង១។ សម្ុ ោានាទដើម្ ដូ ច្គ្នននឹង ទិ ន ទានសិក្ខាប្ទ។ ដត
សិក្ខាប្ទទនេះ ាទុ ក្ទា វទ

ដូ ទច្នេះឯង។

ពណ៌នាលោហនសិក្ខ
ា បទទី៣ ចប់

៤. ពណ៌នាបហារសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៤ ដូច្តទៅទនេះ៖

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងពាក្យថា ឲ្យជ្រប្ហារ ទនេះ គប្បីជ្រាប្ថា៖ ភិ ក្ុឲ្យជ្រប្ហារ
ា

ទជ្រពាេះា ក្
ន ប្៉ាងនឹ ងជ្រប្ហារ សូម្បីទប្ើ ជ្រតូវសាាប្់ ក្៏ ាបាច្ិ តិ យ
ត ប្៉ាុ ទណាណេះ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតេី

ទជ្រពាេះទរឿងឲ្យក្ខរជ្រប្ហារ។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត

ជ្របារព្ធព្ួក្ឆព្វគិ គយភិ ក្ុា

ណតតិក្ៈ តិ ក្បាច្ិ តិ យ
ត

ច្ុំ ទពាេះ នុប្សម្បនន ាតិក្ទុក្កដ។ ក្៏ភិក្ុក្ខត់
ា
ជ្រតទច្ៀក្ាទដើ ម្ សូម្បីនន
ឧប្សម្បននភិក្ុា ទោយជ្របាថានច្ង់ឲ្យមនរូប្ដប្ាក្ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ប្៉ាុ ទណាណេះ។

អាប្តតិម្ិនមន ដល់ភិក្ុដដលប្ុ
ា
គគលណាម្ួ យម្ក្ទប្ៀតទប្ៀន ទហើយ

ជ្របាថាននឹ ងឲ្យរួច្ខាួន និងភិក្ុឆក
ា ួតាទដើ ម្។

សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ ៣ គឺ មនទសច្ក្តីទជ្រក្ខធខឹង១ ម្ិ នជ្របាថាននឹង

ឲ្យរួច្ខាួន១ ឲ្យក្ខរជ្រប្ហារដល់ឧប្សម្បននភិក្ុ១។
ា
សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្
ប្ឋម្បារាជិក្សិក្ខាប្ទ។ ដតសិក្ខាប្ទទនេះ ាទុ ក្ាទវទ

ពណ៌នាបហារសិក្ខ
ា បទទី៤ ចប់

ដូ ទច្នេះឯង។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៥. តលសតតិកសិក្ខាបទវណ្ណនា
បញ្ច មេ តលសតតិ កំ ឧគ្គិ មរយាតិ បហារទ្ធនាោរំ ទមសសមនាត ោយំ ោ
ោយបបដិ ពទធ ំ ោ ឧច្ឆចមរយយ ។ ឯតថ ច ឧគ្គិ រណបបចច ោ បាចិ តតិ យំ ។ សមច
បន ឧគ្គិ រិោា វិ រមទ្ធធ បហារំ មទតិ , ន បហរិ តុោេោយ ទិ នន ោត ទុ កក ដមេវ,
មតន បហាមរន ហោថទី សុ យំ កិ ញ្ចិ ភិ ជ្ជ តិ, ទុ កក ដមេវ ។ មសសមេតថ សពា ំ
បុ រិេសិ ោខបមទ វុ តតនមយមនវ មវទិ តពា នតិ ។
តលសតតក
ឋិ
ិ សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

៦. អម្ូលកសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឆមដា

អេូ លមកនាតិ

ទិ ដ្ឋាទិ េូ លវិ រហិ មតន

។

អនុ ទធំមសយាតិ

មច្ឆមទយយ ោ មច្ឆទ្ធមបយយ ោ ។ បាចិ តតិយនតិ សមច ចុ ទិ តមោ តង្ខណមញ្ញ វ
មច្ឆមទតិ េនតិ ោនាតិ , មច្ឆទកសស បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

អេូ លមកន

សង្ាទិ មសមសន

អនុ ទធំសនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។ សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ សាណតតិ កំ, តិ កបាចិ តតិ យំ ។
អាច្ឆរវិ បតតិ ោ ោ ទិ ដាិ វិបតតិ ោ ោ អនុ ទធំសមន ទុ កក ដំ ។ អនុ បសេបមនន
តិ កទុ កក ដំ ។ តថាសញ្ញិ សស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។ ឧបសេបនន ោ,
សង្ាទិ មសសសស អេូ លកោ, អនុ ទធំសនា, តង្ខណវិ ោននាតិ ឥមាមនតថ
ចោតរិ អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ ។ ឥទំ បន ទុ កខ មវទននតិ ។
អម្ូលកសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨
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៥. ពណ៌នាតេសតតិកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៥ ដូច្តទៅទនេះ៖
ពាក្យថា ង្អទ

ើងនូវលុំដព្ងគឺបាតនដ ទសច្ក្តីថា ភិក្ុក្ខលសុំ
ា
ដដង

អាក្ខរៈននក្ខរឲ្យជ្រប្ហារ ទទើ ប្ង្អទ

ើងនូ វក្ខយ(គឺ នដ)ឬវតេុាប្់ ទោយក្ខយ

(មនដុំ ប្ង រ ុំពាត់ ាទដើម្)។ ក្៏ សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត
ទជ្រពាេះ
ប្ច្ច័យ គឺក្ិរ ិយង្អទ
ទ

ើងឲ្យជ្រប្ហារ

ើង (នូ វលុំដព្ងគឺ បាតនដ)។ ក្៏ភិក្ុម្ិ
ា នទជ្រតក្ រ ង្អនដ

រដម្ងជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដដតប្៉ាុ ទណាណេះ

ប្ុំ ណងនឹងជ្រប្ហារ។ ទោយក្ខរជ្រប្ហារទ

ទជ្រពាេះឲ្យទោយគ្នមន

េះ មន វយវៈណានីម្ួយ គឺ នដ

ាទដើ ម្ ដប្ក្ (ជ្រតូវរប្ួ ស) ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដដតម្ា៉ា ង។ ពាក្យដ៏ ទសស ក្នុង
សិក្ខាប្ទទនេះ គប្បីជ្រាប្ាម្ន័ យទពាលទហើយ ក្នុងសិក្ខាប្ទម្ុ នទ

េះច្ុ េះ។

ពណ៌នាតេសតតិកសិក្ខ
ា បទទី៥ ចប់

៦. ពណ៌នាអម្ូេកសិក្ខាបទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៦៖ ប្ទថា ឥតមនម្ូល គឺ ទវៀរម្ូ ល មនក្ខរទ

ើញ

ាទដើ ម្។ ប្ទថា ទចាទ គឺ ទចាទទោយខាួនឯងក្តី ទជ្រប្ើ ទគឲ្យទចាទក្តី។
ប្ទថា

បាច្ិតិយ
ត

គឺ ទប្ើភិក្ុា ក្
ន ជ្រតូវទគទចាទបានដឹងក្នុងខណៈទ

េះ

ឯងថា ទគទចាទអាាម ញ ដូទច្នេះ ភិក្ុា ក្
ន ទចាទ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិតិ យ
ត ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតេី

ជ្របារព្ធព្ួក្ឆព្វគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ទជ្រពាេះទរឿងទចាទ ទោយអាប្តតិសងាទិ ទសសម្ិ នមនម្ូ ល។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត សាណតតិក្ៈ តិក្បាច្ិ តិ យ
ត ។ ក្នុងក្ខរទចាទទោយ អាចារវ ិប្តតិ ឬ
ទោយទិ ដិវា ិប្តតិ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ច្ុំទពាេះ នុ ប្សម្បនន ាតិទុក្កដ។

អាប្តតិម្ិនមនដល់ភិក្ុសុំ
ា គ្នល់ថា ព្ិតដម្ន និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាទដើម្។

សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ៤គឺ នក្ជ្រតូវទចាទ ាឧប្សម្បននភិក្ុា១ អាប្តតិសងាទិ ទសសម្ិនមនម្ូ ល១ ទចាទ១

ក្
ន ជ្រតូវទចាទដឹងទសច្ក្តីក្ុងខណៈទ
ន

េះ១។

សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្ ទិ ន ទានសិក្ខាប្ទ។ ដតសិក្ខាប្ទទនេះ ាទុ ក្ទា វទ
ពណ៌នាអម្ូេកសិក្ខ
ា បទទី៦ ចប់

។
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៧. សញ្ច ច្
ិ ចសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
សតត មេ កុ កកច
ុ ច ំ ឧបទមហយាតិ ឩនវី សតិ វមសសោ តា ំ េមញ្ញ តិអាទី និ 13
ភណមនាត ឧបាមទយយ ។ ឯវំ អញ្ញ សមឹ ឧបាទនបចច មយ អសតិ សញ្ចិ ចច
ឧបាមទនត សស ោច្ឆយ ោច្ឆយ បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

កុ កកុចចឧបាទនវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បសេបមនន
តិ កទុ កក ដំ ។
ន

ឧបាមទតុ ោេសស,

មកវលំ

ហិ មតសិ ោយ តថា

វទនត សស,

ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
ឧបសេបនន ោ, អផាសុ ោេោ , កុ កកុចចុបាទននតិ
អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ អននត រសទិ សាមនោតិ ។
សញ្ចិ ច្ចសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ

13
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ឥមាមនតថ

តី ណិ
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៧. ពណ៌នាសញ្ច ច្
ិ ស
ច ក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ឲ្យមនទសច្ក្តីរទងកៀសសងស័យ ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុទពាលពាក្យឲ្យ
ា

ទក្ើតក្ខររទងកៀសាទដើម្ថា ទលាក្ទុំ នងាមនឆ្នុំម្ិនទាន់ ជ្រគប្់ ២០ ទហើយ
ឧប្សម្បទាទទដឹ ង!

ក្ខលទហតុ សជ្រមប្់ ឲ្យទក្ើ តទ

មនទទ ដតដក្ាងឲ្យទក្ើ តទ
សិក្ខាប្ទទនេះ

ើងដនទយ៉ា ងទ

េះម្ិ ន

ើង រដម្ងជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិតិយ
ត រាល់ៗវាចា។

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតេី

ទជ្រពាេះទរឿងញ
ុំ ទសច្ក្តីរទងកៀសសងស័យឲ្យទក្ើ តទ
ុ ង

ជ្របារព្ធព្ួក្ឆព្វគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ើង។ សាធារណប្បញ្ញតិ ត

ណតតិក្ៈ តិ ក្បាច្ិតិ យ
ត ។ ច្ុំទពាេះ នុ ប្សម្បនន ាតិ ក្ទុ ក្ដ
ក ។

អាប្តតិម្ិនមន ដល់ភិក្ុម្ិ
ា នច្ង់ ឲ្យទសច្ក្តីរទងកៀសសងស័យទក្ើ តទ

ទពាលយ៉ា ងទ
ឆកួតាទដើម្។

ើង

េះ ទជ្រពាេះទព្ញច្ិតតក្ុងជ្រប្ទយជន៍
ន
ដតប្៉ាុ ទណាណេះ និងដល់ភិក្ុា

សិក្ខាប្ទទនេះ

មន ងគ

៣

គឺ ក្
ន ជ្រតូវឲ្យរទងកៀសសងស័យ

ា

ឧប្សម្បននភិក្ុ១
ា ជ្របាថានទសច្ក្តីម្ិនសប្ាយ១ ញ
ុំ ទសច្ក្តីរទងកៀសសងស័យ
ុ ង
ឲ្យទក្ើ តទ

ើង១។

សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្គ្នននឹងសិក្ខាប្ទាប្នតប្ ា ប្់ម្ក្ទហើយ ដូទច្នេះ
ឯង។

ពណ៌នាសញ្ចិ ចចសក្ខ
ិ ា បទទ៧
ី ចប់
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អដា មេ

៨. ឧបសសតិ
ិ ា បទវណ្ណនា
ុ សក្ខ

វិ ោទ្ធបនានននតិ ភណឌនកលមហហិ វិ វឌ្ឍិតំ វិ ោទ្ធធិ ករណំ

អាបនាននំ ។ ឧបសសុតិនតិ សុ តិ សេី បំ , យតថ ឋោា សោក មហាតិ មតសំ វចនំ
មសាតុ ំ , តតថ តិ មដា យាតិ អមោថ ។ តតថ មសាសាេី តិ មច្ឆមទតុ ោេោយ
គ្ចឆ មោ បមទ បមទ ទុ កក ដំ ។ តុ រិ តគ្េមនបិ ឱហី យមាមនបិ ឯមសវ នមោ ។
យតថ បន ឋិ មោ សុ ណ្ឋតិ , តតថ ឋិ តសស បាចិ តតិ យំ ។ អតត មនា ឋិ មោោសំ
អាគ្នាតា មតសុ

េនត យមាមនសុ បិ

ឧោកសិ ោា, អហំ

ឯោថតិ

ោ វោា

ោនាមបតពា ំ។ ឯវំ អកមរានត សាបិ សវមន បាចិ តតិ យមេវ ។
សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

ឧបសសុតិដ្ឋានវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ អនុ បសេបមនន
តិ កទុ កក ដំ ។ ឥមេសំ សុ ោា ឱរេិ សាេិ វិ រេិ សាេិ វូ បសេិ សាេិ អោតនំ
បរិ មមាមចសាេី តិ14 គ្ចឆ មោ, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។ ឧបសេបនន ោ,
មច្ឆទនាធិ បាមោ, សវននតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ
មថយយសតថ សទិ សាមនវ15 ។ ឥទំ បន សិ ោ កិ រិយំ, សិ ោ អកិ រិយំ,
សញ្ចញវិ មមាកខ ំ, សចិ តត កំ, មោកវជ្ជ ំ, ោយកេម ំ , វចី កេម ំ , អកុ សលចិ តត ំ ,
ទុ កខ មវទននតិ ។
ឧបសសុតិសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ

14
15
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៨. ពណ៌នាឧបសសតិ
ិ ា បទ
ុ សក្ខ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៨ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ទ្ាេះទាស់ដទងគ្នន គឺដល់នូវវ ិវាទាធិ ក្រណ៍ ដដលច្ទជ្រម្ើន
ទ

ើងទោយក្ខរប្ងកទហតុជ្រប្ក្ួតជ្រប្ក្ខន់ គ្នន។
ប្ទថា ដ ប្ចាុំសាតប្់ គឺ(ឈរដ ប្) ក្នុងទី ជិតសាតប្់

ឈរក្នុងទីណា អាច្ទដើ ម្បីសាតប្់ ពាក្យរប្ស់ភិក្ុទាុំ
ា ងទ
ទី ទ

េះ។ ភិក្ុគិ
ា តថា

ធិប្ាយថា ភិក្ុា

េះបាន (ក្៏ ) ឈរក្នុង

ញនឹ ងសាតប្់ ពាក្យរប្ស់ភិក្ុទា

េះ ដូ ទច្នេះទហើយ ទដើ រ

ទៅទោយប្ុំ ណងទដើ ម្បីទចាទ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ជ្រគប្់ៗជុំ ហានទជើង។ សូម្បី
ក្នុងក្ខរទដើរទៅទោយរហ័ស និ ងក្ខរទៅជ្រក្ខញសាតប្់ ក្៏ ន័យទ
ភិ ក្ុរដម្ងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិបាច្ិតិយ
ត
ក្នុងទីឈរសាតប្់ ទ

េះឯង។ ក្៏ ឯ

េះ (ដតម្តង)។ ព្ួក្ភិ ក្ុា ក្
ន

ទ្មេះថា ម្ក្ក្ខន់ ឱក្ខសាទី ឈរទៅរប្ស់ខួន
ា ក្ខលភិ ក្ុទាុំ
ា ងឡាយទ
សូម្បីក្ុំព្ុងជ្រប្ឹ ក្ាគ្នន គប្បីក្ាក្ ឬទពាលថា ខ្ុំុទៅទីទ

េះ

េះដដរ ដូទច្នេះ ឲ្យទគ

ដឹ ងផង សូម្បីភិក្ុក្ខលម្ិ
ា
នទធវើយ៉ាងទនេះ ទជ្រពាេះក្ខរសាតប្់ រដម្ងជ្រតូវអាប្តតិ
បាច្ិ តិ យ
ត ដូ ច្គ្នន។

សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតេី

ជ្របារព្ធព្ួក្ឆព្វគិ យ
គ ភិ ក្ុា

ទជ្រពាេះទរឿងឈរទៅក្នុងទីជិតទដើម្បីសាតប្់ ។ សាធារណប្បញ្ញ តិ ត

ណតតិក្ៈ

តិ ក្បាច្ិ តិ យ
ត ។ ច្ុំ ទពាេះ នុប្សម្បនន ាតិ ក្ទុក្កដ។

អាប្តតិម្ិនមន ដល់ភិក្ុក្ខលទៅទោយគិ
ា
តថា

រប្ស់ភិក្ុទាុំ
ា ងទ

ញនឹ ងសាតប្់ ពាក្យ

េះ ទហើយនឹ ងថ្យទច្ញវ ិញ នឹងរមបប្់ (ទសច្ក្តីជ្រប្ក្ួ ត

ជ្រប្ក្ខន់) នឹងទោេះខាួន និងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាទដើ ម្។ សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ ៣
គឺ ក្
ន ទ្ាេះគ្ននាឧប្សម្បនន១ ប្ុំ ណង នឹ ងទចាទ១ បានសាតប្់១។

សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្គ្នននឹងទថ្យយសតេសិក្ខាប្ទព្ិ ត។ ដតសិក្ខាប្ទ

ទនេះ ក្នុងក្ខលខាេះាក្ិ រ ិយ ក្ខលខាេះា ក្ិ រ ិយ ាសញ្ញញវ ិទមក្ា សច្ិតក្
ត ៈ
ទលាក្វជាៈ ក្ខយក្ម្ម វច្ីក្ម្ម

ក្ុ សលច្ិតត ទុ ក្ទា វទ

ដូ ទច្នេះឯង។

ពណ៌នាឧបសសុតិសិក្ខ
ា បទទី៨ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៩. កម្មបបដិពាហនសិក្ខាបទវណ្ណនា
នវមេ ធេមិ ោនំ កមាមននតិ ធមេម ន វិ នមយន សតថ ុសាសមនន កោនំ
អបមោកនកេម ំ ញតតិ កេម ំ ញតតិ ទុ តិ យកេម ំ ញតតិ ចតុ តថ កេម នតិ ឥមេសំ ចតុ នន ំ
កមាមនំ ។
តត្ោយំ សមង្ខបមោ កេម វិនិចឆមោ ។ តត្ត អបមោកនកេម ំ នាេ
សេគ្គ សស សង្ឃសស អនុ េតិ ោ តំ តំ វតថ ំ ុ កិ មតត ោា រុ ចចតិ សង្ឃសាតិ តិ កខ តតំ ុ
សាមវោា កតត ពា ំ កេម ំ វុ ចចតិ ។ សេគ្គ មសសវ បន សង្ឃសស អនុ េតិ ោ ឯោយ
ញតតិ ោ កតត ពា ំ កេម ំ ញតតិ កេម ំ នាេ ។ ឯោយ ញតតិ ោ មចវ អនុ សាវនាយ ច
កតត ពា ំ កេម ំ

ញតតិ ទុតិ យកេម ំ

នាេ ។ ឯោយ បន ញតតិ ោ តី ហិ ច

អនុ សាវនាហិ កតត ពា ំ កេម ំ ញតតិ ចតុ តថ កេម ំ នាេ ។
មតសុ អបមោកនកេម ំ 16 បញ្ច ឋានានិ គ្ចឆ តិ ឱសារណំ និ សារណំ
ភណឌុកេម ំ ត្ពហម ទណឌំ កេម លកខ ណនតិ ។
តតថ កណឌកសាេមណរសស នាសនា វិ យ និ សារណ្ឋ, ោទិ សំ មយវ
សមាមវតត នត ំ ទិ សាា បមវសនា ឱសារណ្ឋតិ មវទិ តព្វា ។ បពា ោជមបកខ សស
មកសមចឆ ទនាបុ ចឆនំ ភណឌក
ុ េម ំ 17 នាេ ។ េុ ខរសស ភិ កខ ុមនា ភិ កខ ូ ទុ រុ តតវចមនហិ
ឃមដដ នតសស ឥតថ នានមមា ភិ កខ ុ េុ ខមរា ភិ កខ ូ ទុ រុ តតវចមនហិ ឃមដដ មនាត វិ ហរតិ ,

16
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៩. ពណ៌នាកម្មបបដិពាហនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៩ ដូច្តទៅទនេះ៖
ព្ី រប្ទថា ទដើម្បីក្ម្មទាង
ុំ ឡាយ ដដលជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌

បានដល់

ក្ម្មទាុំងឡាយ៤ព្ួក្ទនេះ គឺ ប្ទលាក្នក្ម្ម១ ញតតិក្ម្ម១ ញតតិទុតិយក្ម្ម១
ញតតិច្តុ តក្
េ ម្ម១

ទោយវ ិន័ យ

ដដលសងឃទធវើទោយធម្៌

សាសន៍ ។

គប្បីជ្រាប្ក្ម្មវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ទោយសទងាប្ក្នុងក្ម្មទាុំង៤ទ

ប្ណា
ត ក្ម្មទាុំង៤ទ

េះ ក្ម្មដដលភិ ក្ុក្ុំ
ា ណត់ វតេុទ

ទោយសតេុ-

េះដូ ច្តទៅទនេះ ៖

េះៗ ទោយ នុ ម្តិ (ក្ិ រ ិយ

ជ្រប្ជ្រព្ឹតតទៅាម្ជ្របាា្ឬទសច្ក្តីគ្នប្់ ច្ិត)ត ននសងឃដដលជ្រព្ម្ទជ្រព្ៀងគ្ននទហើយ
សូជ្រតទធវើ ស់វារៈ៣ដងថា វតេុទនេះ គ្នប្់ច្ិតដ
ត ល់សងឃ ទៅថា

ប្ទលាក្ន-

ក្ម្ម។ ក្៏ក្ម្មដដលគប្បីទធវើទោយញតតិ១ ាម្ នុ ម្តិ ននសងឃជ្រព្ម្ទជ្រព្ៀងគ្នន
ទ

េះឯង ទ្មេះថា ញតតិក្ម្ម។ ក្ម្មដដលសងឃជ្រព្ម្ទជ្រព្ៀងគ្នន គប្បីទធវើទោយ

ញតតិ១ និង នុ សាវ

១ ទ្មេះថា ញតតិទុតិយក្ម្ម។ ឯក្ម្មដដលសងឃ

ជ្រព្ម្ទជ្រព្ៀងគ្នន ទធវើទោយញតតិ១
ប្ណា
ត ក្ម្មទាុំង៤ យ៉ា ងទ

នុ សាវ
េះ

៣ ទ្មេះថា ញតតិច្តុតក្
េ ម្ម។

ប្ទលាក្នក្ម្ម ដល់នូវឋាន៥យ៉ា ង គឺ

ឱសារណា១ និ សារណា១ ភណុឌ ក្ម្ម១ ជ្រព្ហមទណឌ១ ក្ម្មលក្ាណ១។
ប្ណា
ត ឋានទាុំង៥ទ

េះ ក្ខរប្ទណតញទច្ញ ដូច្ាក្ខរវ ិ

ក្ណឌក្សាម្ទណរ ទ្មេះថា នស
ិ ារណា។ សងឃទ

សរប្ស់

ើញភិ ក្ុទាុំ
ា ងឡាយ

ជ្របាក្ដដូ ទចានេះឯង ជ្រប្ជ្រព្ឹតវត តតទោយជ្រប្នព្ ទហើយទៅច្ូ លព្ួក្វ ិញ គប្បី

ជ្រាប្ថា ឱសារណា។ ក្ខរជ្របាប្់ នូវក្ិរ ិយទក្ខរសក្់ រប្ស់ប្ព្វាាទប្ក្ាៈ
ទ្មេះថា ភណ
ា
ុ ឌ កម្ម។ ក្ម្មដដលសងឃគប្បីទធវើ ច្ុំ ទពាេះភិ ក្ុដដលមនមត់

រ ឹង ក្ខលទប្ៀតទប្ៀនភិក្ុទាុំ
ា ងឡាយ ទោយពាក្យមនសភ្ជព្ដ៏ អាជ្រក្ក្់ យ៉ាង
ទនេះថា ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ ាម្នុ សសមត់ រ ឹង ទៅទប្ៀតទប្ៀនភិក្ុទាុំ
ា ងឡាយ
ទោយពាក្យមនសភ្ជព្ដ៏អាជ្រក្ក្់ ភិ ក្ុទនេះ
ា
ច្ង់និយយពាក្យណា គប្បី

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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មសា ភិ កខ ុ យំ ឥមចឆ យយ, តំ វមទយយ, ភិ កខ ូហិ ឥតថ នានមមា ភិ កខ ុ មនវ វតត មព្វា, ន
ឱោទ្ធនុ សាសនឹ កតត មព្វា, ន ឱវទិ តមព្វាតិ សង្ឃំ ភមនត បុ ច្ឆឆេិ ឥតថ នានេសស
ភិ កខ ុមនា ត្ពហម ទណឌសស ទ្ធនំ រុ ចចតិ សង្ឃសាតិ , ទុ តិ យេបិ បុ ច្ឆឆេិ , តតិ យេបិ
បុ ច្ឆឆេិ ឥតថ នានេសស ភមនត ភិ កខ ុមនា ត្ពហម ទណឌសស ទ្ធនំ រុ ចចតិ សង្ឃសាតិ ឯវំ
កតត ពា ំ កេម ំ ត្ពហម ទណឌំ18 នាេ។ យំ បន ភគ្វោ ភិ កខ ុនីនំ ឩរុ ំ វិ វរិ ោា
ទសសនាទិ វតថ ូសុ អវនទិ មោ មសា ភិ កខ មវ ភិ កខ ុ ភិ កខ ុនីសមង្ឃន ោតមព្វាតិ 19 ឯវំ
អវនទិ យកេម ំ អនុ ញ្ចញតំ , យំ ភិ កខ ុនីហិ អមយយ អសុ មោ នាេ អមយា ភិ កខ ុនីនំ
អបបសាទនី យំ

ទមសសតិ ,

ឯតសស

អយយសស

អវនទិ យករណំ

រុ ចចតិ

ភិ កខ ុនីសង្ឃសាតិ ឯវំ ឧបសសមយ និ សិនានមហវ ភិ កខ ុនីហិ កតត ពា ំ, ឯវរូ បំ កេម ំ
យសាម តសស កេម ំ មយវ លកខ ណំ ន ឱសារណ្ឋទី និ , តសាម កេម លកខ ណនតិ
វុ ចចតិ ។ ឥទញ្ច កេម លកខ ណំ នាេ ភិ កខ ុនិេូលកំ បញ្ញ តតំ, អបិ ច ភិ កខ ូនេបិ លពភ តិ,
តសាម ភិ កខ ូហិបិ អចឆិ នន ចីវរោទី នំ ចី វរាទី និ ោ មទមនត ហិ, បរិ ភុញ្ជិ តព្វានិ
អបមនតព្វានិ បិ វតថ ូនិ បរិ ភុញ្ជ មនត ហិ ោ, អបមនមនត ហិ ោ, តថារូ បំ ោ ធេមិ កំ
កតិ កំ កមរាមនត ហិ តិ កខ តតំ ុ សាមវោា អបមោកនកេម ំ ោតពា ,ំ សពា មញ្ា តំ
កេម លកខ ណមេវ បវិ សតិ , ឥតិ អបមោកនកេម ំ បញ្ច ឋានានិ គ្ចឆ តិ ។

18
19

វិ.ចុល.ល ១១/៣៧៣
វិ.ចុល.ល ១១/២៨៧

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

ទពាលពាក្យទ
ម្ិ នគប្បីទូ ម នទ

412

េះច្ុ េះ ភិ ក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ គឺភិក្ុទាុំ
ា ងឡាយ ម្ិ នគប្បីនិយយរក្

ើយ ប្ព្ិ ជ្រតជ្រព្េះសងឃដ៏ច្ុំទរ ើន ខ្ុំុសូម្សួរនឹ ងសងឃ ក្ខរឲ្យ

ជ្រព្ហមទណឌដល់ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ គ្នប្់ ច្ិតដ
ត ល់សងឃ ខ្ុំុសូម្សួរ ស់វារៈព្ី រ
ដងផង ខ្ុំុសូម្សួរ ស់វារៈប្ី ដងផង ប្ព្ិ ជ្រតជ្រព្េះសងឃដ៏ ច្ុំទរ ើន ក្ខរឲ្យជ្រព្ហមទណឌភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ គ្នប្់ ច្ិតតដល់សងឃ ដូ ទច្នេះ ទ្មេះថា ព្ពហមទណឌ។

ក្៏ វនាិយក្ម្មឯណា ដដលជ្រព្េះដ៏ មនជ្រព្េះភ្ជគ ជ្រទង់ នុ ញ្ញញតទុក្ក្នុង

ទរឿងទាុំងឡាយ មនទរឿង(ព្ួ ក្ឆព្វគិ យ
គ ភិ ក្ុ)លាត់
ា
ទលាប្ង្អហញដល់ព្ួក្ភិ ក្ុនី
ា
ាទដើ ម្ យ៉ា ងទនេះថា មនលភិ ក្ុទាុំ
ា ងឡាយ ភិ ក្ុនី
ា សងឃ គប្បីទធវើភិក្ុទា

េះ

ឲ្យា វនាិយប្ុគគលក្តី ក្ម្មឯណា ដដលព្ួក្ភិ ក្ុនី
ា គប្បីទធវើាម្ួ យព្ួក្ភិ ក្ុនី
ា
ទាុំងឡាយ ដដល ងគុយជ្រប្ជុុំ ទៅទី លុំទៅ (រប្ស់ភិក្ុនី
ា ទ
ថា ប្ព្ិ ជ្រត

េះឯង) យ៉ា ងទនេះ

ងមចស់ទាុំងឡាយ ទលាក្មចស់ទ្មេះឯទណាេះ សដម្តង ុំទព្ើ

ម្ិ នាទី ជ្រជេះថាា ដល់ព្ួក្ភិក្ុនី
ា ទាុំងឡាយ ក្ខរទធវើ វនាិយក្ម្ម ដល់ទលាក្
មចស់នុ៎េះ គ្នប្់ ច្ិតដ
ត ល់ភិក្ុនី
ា សងឃ ដូទច្នេះក្តី ក្ម្មមនសភ្ជព្យ៉ា ងទ

េះ

ទៅថា ក្ម្មលក្ាណៈ ទជ្រពាេះក្ម្មហឹង
ន ឯង ាលក្ាណៈនន ប្ទលាក្នក្ម្ម
ទ

េះ

ក្ម្មដនទ

មនឱសារណាក្ម្មាទដើម្

ប្ទលាក្នក្ម្មទ

េះទទ។

ក្៏ធម្មា

ម្ិ នដម្នាលក្ាណៈ

ក្ម្មលក្ាណៈទនេះ

នន

ភិក្ុនី
ា រដម្ងា

ម្ូ លក្ប្បញ្ញតិ ត (ទហតុ ដដលឲ្យជ្រទង់ប្ញ្ញតត) សូម្បីរប្ស់ព្ួក្ភិ ក្ុទាុំ
ា ងឡាយ
វ ិញ។ ទជ្រពាេះទហតុ ទ
ភិ ក្ុមនច្ី
ា
វរ

ទជ្រប្ើជ្របាស់ ឬ

ជ្រតូវ

េះ សូម្បីព្ួក្ភិ ក្ុទាុំ
ា ងឡាយ ក្ខលឲ្យច្ីវរាទដើម្ ដល់

(ទចារាទដើ ម្)

ដទណើ ត ម្យក្ទៅាទដើ ម្ក្តី

ុំទច្ញនូវវតេុដដលគួ រប្រ ិទភ្ជគទជ្រប្ើជ្របាស់ខាេះ គួ រ

ប្រ ិទភ្ជគ

ុំទច្ញទៅ

ខាេះក្តី ទធវើក្តិ ក្ខជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ទោយជ្រប្ក្ខរយ៉ា ងទនេះក្តី គប្បីសូជ្រត ស់
វារៈ៣ដង ទហើយទធវើ ប្ទលាក្នក្ម្មបាន។ ក្៏ ឯក្ម្មទាុំង ស់ទ
ច្ូ លក្ម្មលក្ាណដដរ។
ជ្រប្ក្ខរយ៉ា ងទនេះ។

េះ ដតង

ប្ទលាក្នក្ម្ម ដល់នូវឋានៈ ៥ យ៉ា ង ទោយ
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ញតតិ កេម ំ បន នវ ឋានានិ គ្ចឆ តិ ឱសារណំ និ សារណំ ឧមបាសថំ
បោរណំ សេម ុតឹ ទ្ធនំ បដិ គ្គហំ បចច ុកកឌ្ឍនំ កេម លកខ ណនតិ ។
តតថ សុ ណ្ឋតុ មេ ភមនត សមង្ា ឥតថ នានមមា ឥតថ នានេសស អាយសម មោ
ឧបសេបទ្ធមបមោខ, អនុ សិមដ្ឋា មសា េោ, យទិ សង្ឃសស បតត កលល ំ ,
ឥតថ នានមមា អាគ្មចឆ យយ , អាគ្ច្ឆឆហី តិ វតត មព្វាតិ 20 ឯវំ ឧបសេបទ្ធមបកខ សស
ឱសារណ្ឋ ឱសារណ្ឋ នាេ ។
សុ ណនត ុ មេ អាយសម នាត អយំ ឥតថ នានមមា ភិ កខ ុ ធេម កថិ មោ, ឥេសស មនវ
សុ តត ំ អាគ្ចឆ តិ , មនា សុ តត វិ ភមង្គគ, មសា អតថ ំ អសលល មកខ ោា ពយញ្ជ នច្ឆឆោយ
អតថ ំ បដិ ព្វហតិ , យទ្ធយសម នាតនំ បតត កលល ំ , ឥតថ នានេំ ភិ កខ ំុ វុ ដ្ឋាមបោា
អវមសសា ឥេំ អធិ ករណំ វូ បសមេយាមាតិ ឯវំ ឧព្វាហិ កវិ និចឆមយ21
ធេម កថិ កសស ភិ កខ ុមនា និ សារណ្ឋ និ សារណ្ឋ នាេ ។
សុ ណ្ឋតុ

មេ ភមនត សមង្ា អជ្ជ ុមបាសមថា ។មប។ ឧមបាសថំ

កមរយាតិ ឯវំ ឧមបាសថកេម វមសន ឋបិ ោ ញតតិ ឧមបាសមថា នាេ ។
សុ ណ្ឋតុ មេ ភមនត សមង្ា អជ្ជ បោរណ្ឋ បណណរសី , យទិ សង្ឃសស
បតត កលល ំ , សមង្ា បោមរយាតិ 22 ឯវំ បោរណ្ឋកេម វមសន ឋបិ ោ ញតតិ
បោរណ្ឋ នាេ ។

20
21

វិ.មហាវ.៦/៣១០
ក្ខរវិ ិចឆ័យអធិក្រណ្៍ មោយសូ ជ្រតជ្រប្បក្ខសជ្រាប្ប់ ឲ្យ ស្ងាត់ ោត់ គឺមិ ឲ្យ ិយាយគ្នន ក្នុង

មពលជ្ំ ជ្
ំុ រំ េះអធិក្រណ្៍ មៅថា ឧរាហិ ក្វិ ិចឆ័យ ។ វិ.ចុល.ល ១០/៩១
22

វិ.មហាវ.៧/៧៤
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ក្៏ ឯញតតិក្ម្ម ដល់នូវឋានៈ ៩ យ៉ា ង គឺ ឱសារណា១ និ សារណា១
ឧទបាសថ្១

ប្វារណា១

សម្មតិ១

ទាន១

ប្ដិគគហ១

ក្ម្មលក្ាណ១។
ប្ណា
ត ឋានទាុំង ៩ ទ

ប្ច្ចុក្កឌ្ឍ

១

េះ ក្ខរទៅនូវឧប្សម្បទាទប្ក្ាៈ ឲ្យច្ូ លម្ក្

យ៉ា ងទនេះថា ប្ព្ិជ្រតជ្រព្េះសងឃដ៏ ច្ុំទរ ើន សូម្ជ្រព្េះសងឃសាតប្់ ពាក្យខ្ុំុ ប្ុគគល
ទ្មេះទនេះ ាឧប្សម្បទាទប្ក្ា រប្ស់ទលាក្ ក្
ន មនអាយុ ទ្មេះទនេះ
ឧប្សម្បទាទប្ក្ាទ

េះ ខ្ុំុបានទជ្រប្ៀនជ្រប្ទៅទហើយ ទប្ើឧប្សម្បទាក្ម្ម មន

ក្ខលដ៏ សម្គួ រដល់សងឃទហើយ ប្ុគគលទ្មេះទនេះ ដដលខ្ុំុជ្រតូវទៅថា
ច្ូ លម្ក្ គប្បីច្ូលម្ក្ យ៉ា ងទនេះ ទ្មេះថា ឱសារណាក្ម្ម។
ក្ខរប្ទណតញភិក្ុាធម្ម
ា
ក្ថ្ិក្

ក្នុងឧពាវហិក្វ ិនិ ច្័ យ
ឆ

សូម្ទលាក្ ក្
ន មនអាយុទាុំងឡាយ សាតប្់ ពាក្យខ្ុំុ
ធម្មក្ថ្ិក្

ក្
ន

យ៉ា ងទនេះថា

ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ

ា

មតិ ក្ខម្ិ នបានសាាត់ដល់ភិក្ុទនេះ
ា
ទាុំងក្ខរដច្ក្មតិ ក្ខក្៏ ម្ិន

បានសាាត់ដដរ ភិក្ុទា

េះម្ិនសាគល់នូវ តេ ឃាត់ ប្ង់ នូវ តេ ាម្ស្សទមល

ព្យញ្ានៈ ទប្ើ វោ
ុ ា ប្នក្ម្មមនក្ខលដ៏ សម្គួ រដល់ទលាក្ ក្
ន មនអាយុទាុំង
ឡាយទហើយ

ទយើងទាុំងឡាយដ៏ ទសស

គប្បីញ
ុំ ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ
ុ ង

ឲ្យ

ទជ្រក្ខក្ទច្ញទហើយ រមបប្់នូវ ធិ ក្រណ៍ទនេះ ដូទច្នេះ ទ្មេះថា និសារណា។
ញតតិដដលភិក្ុបានាុំ
ា
ងទ

ើង ទោយ ុំ ណាច្ឧទបាសថ្ក្ម្ម យ៉ា ង

ទនេះថា ប្ព្ិ ជ្រតជ្រព្េះសងឃដ៏ច្ុំទរ ើន សូម្ជ្រព្េះសងឃសាតប្់ពាក្យខ្ុំុ នថ្បទនេះ ានថ្ប
ឧទបាសថ្។ទប្។ សងឃ គប្បីទធវើឧទបាសថ្ ដូ ទច្នេះ ទ្មេះថា ឧទបាសថ្។
ថា

ញតតិដដលភិក្ុបានាុំ
ា
ងទ

ប្ព្ិជ្រតជ្រព្េះសងឃដ៏ ច្ុំទរ ើន

ប្វារណាទី

ើង ទោយ ុំ ណាច្ប្វារណក្ម្មយ៉ាងទនេះ

សូម្ជ្រព្េះសងឃសាតប្់ពាក្យខ្ុំុ

នថ្បទនេះានថ្ប

១៥ ទប្ើ ប្វារណាក្ម្មមនក្ខលដ៏ សម្ គួ រដល់សងឃទហើយ

សងឃគប្បីប្វារណា ដូទច្នេះ ទ្មេះថា ប្វារណា។
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សុ ណ្ឋតុ មេ ភមនត សមង្ា ឥតថ នានមមា ឥតថ នានេសស ឧបសេបទ្ធមបមោខ,
យទិ សង្ឃសស បតត កលល ំ , អហំ ឥតថ នានេំ អនុ សាមសយយនតិ , យទិ សង្ឃសស
បតត កលល ំ , ឥតថ នានមមា ឥតថ នានេំ អនុ សាមសយាតិ 23 ឯវំ អោតនំ ោ បរំ ោ
សេម ននិតុំ ឋបិ ោ ញតតិ សេម តិ នាេ ។
សុ ណ្ឋតុ

មេ ភមនត

សមង្ា ឥេំ ចី វរំ ឥតថ នានេសស ភិ កខ ុមនា

និ សសគ្គិ យំ សង្ឃសស និ សសដា ំ , យទិ សង្ឃសស បតត កលល ំ , សមង្ា ឥេំ ចី វរំ
ឥតថ នានេសស ភិ កខ ុមនា ទមទយាតិ 24 ឯវំ និ សសដា ចីវរបោតទី នំ ទ្ធនំ ទ្ធនំ នាេ ។
សុ ណ្ឋតុ មេ ភមនត សមង្ា, អយំ ឥតថ នានមមា ភិ កខ ុ អាបតតឹ សរតិ វិ វរតិ
ឧោតនី កមរាតិ មទមសតិ , យទិ សង្ឃសស បតត កលល ំ , អហំ ឥតថ នានេសស ភិ កខ ុមនា
អាបតតឹ បដិ គ្គមណាយយនតិ , មតន វតត មព្វា បសសសី តិ , អាេ បសាេី តិ, អាយតឹ
សំ វមរយាសី តិ 25 ឯវំ អាបតតិ បបដិ គ្គមហា បដិ គ្គមហា នាេ ។
សុ ណនត ុ មេ អាយសម នាត អាោសិ ោ, យទ្ធយសម នាតនំ បតត កលល ំ , ឥទ្ធនិ
ឧមបាសថំ

កមរយាេ,

បាតិ មមាកខ ំ

ឧទទិ មសយាេ,

អាគ្មេ

បោមរយាមាតិ 26 ឯវំ កតបបោរណបបចច ុកកឌ្ឍនា បចច ក
ុ ក ឌ្ឍនា នាេ ។

23
24

វិ.មហាវ.៦/៣១០

វិ.មហាវិ.៣/៥

25

វិ.ចុល.ល ១០/១១៥

26

វិ.មហាវ.៧/១៤២

ោមល

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

ញតតិដដលបានាុំងទ

414

ើង ទដើម្បីសនមតខាួនឯង ឬភិក្ុដនទយ៉ា
ា
ងទនេះ

ថា ប្ព្ិជ្រតជ្រព្េះសងឃដ៏ ច្ុំទរ ើន សូម្ជ្រព្េះសងឃសាតប្់ ពាក្យខ្ុំុ ប្ុគគលទ្មេះទនេះ
ាឧប្សម្បទាទប្ក្ារប្ស់ទលាក្ ក្
ន មនអាយុទ្មេះទនេះ ទប្ើឧប្សម្បទាក្ម្ម

មនក្ខលដ៏ សម្គួ រដល់សងឃទហើយ ខ្ុំុគប្បីទជ្រប្ៀនជ្រប្ទៅ នូ វប្ុ គគលទ្មេះ
ទនេះ

ទប្ើក្ម្មមនក្ខលដ៏ សម្គួ រដល់សងឃទហើយ

ភិ ក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ

គប្បី

ទជ្រប្ៀនជ្រប្ទៅ ប្ុគគលទ្មេះទនេះ ដូ ទច្នេះ ទ្មេះថា សម្មតិ។

ក្ខរឲ្យប្រ ិក្ខារទាុំងឡាយ មនច្ី វរបាជ្រតាទដើម្ ដដលភិ ក្ុលេះយ៉ា
ា
ង

ទនេះថា

ប្ព្ិ ជ្រតជ្រព្េះសងឃដ៏ ច្ុំទរ ើន

សូម្ជ្រព្េះសងឃសាតប្់ ពាក្យខ្ុំុ

ច្ី វរទនេះ

រប្ស់ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ ានិសសគគិយ បានលេះប្ង់ដល់សងឃទហើយ សងឃ
គប្បីឲ្យច្ី វរទនេះ ដល់ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះវ ិញ ដូទច្នេះ ទ្មេះថា ទាន។

ក្ខរទទួ លអាប្តតិយ៉ាងទនេះថា ប្ព្ិ ជ្រតជ្រព្េះសងឃដ៏ ច្ុំទរ ើន សូម្ជ្រព្េះសងឃ

សាតប្់ ពាក្យខ្ុំុ ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ រលឹក្នូ វអាប្តតិ ទប្ើ ក្នូវអាប្តតិ ទធវើអាប្តតិឲ្យ
ង្អយ

គឺ ថា

សដម្តងអាប្តតិ

ទប្ើ វ ិន័ យក្ម្មមនក្ខលដ៏ សម្គួ រដល់សងឃ

ទហើយ ខ្ុំុគប្បីទទួ លនូ វអាប្តតិរប្ស់ភិក្ុទ្
ា
ម េះទនេះ ភិក្ុា ក្
ន ទទួ លនូ វអាប្តតិ
ទ

េះ

គប្បីទពាលថា

ទលាក្ទ

ើញឬ?

សជ្រងួម្តទៅ ដូ ទច្នេះ ទ្មេះថា ប្ដិគហ
គ ។

ក្រុណាខ្ុំុទ

ើញ។

ទលាក្គប្បី

ក្ខរទលើក្ទាញប្វារណា ដដលសងឃបានទធវើទហើយយ៉ា ងទនេះថា សូម្
អាវាសិក្ភិ ក្ុទាុំ
ា ងឡាយដ៏មនអាយុ សាតប្់ពាក្យខ្ុំុ ទប្ើ ប្ច្ចុក្កឌ្ឍ
ក្ខលដ៏ សម្គួ រ ដល់ទលាក្ នក្មនអាយុទាុំងឡាយទហើយ ឥ

ក្ម្ម មន
ូវទនេះ ទយើង

ទាុំងឡាយគប្បីទធវើឧទបាសថ្ គប្បីសុំដដងនូ វបាតិ ទមក្ា គប្បីប្វារណា ក្នុង
ក្ខលាខ្លងម្ុខ (ឯទណាេះ) ដូទច្នេះ ទ្មេះថា ប្ច្ចក្ក
ុ ឌ្ឍ

។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

415

តិ ណវោតរកសេមថ

27

សពា សង្គគហិ កញតតិ , ឯមកកសមឹ បមកខ ឯមកោ

ញតតិ ច្ឆតិ តិ មសសោបិ ញតតិ មោ កេម លកខ ណំ នាេ ។ ឥតិ ញតតិ កេម ំ នវ ឋានានិ
គ្ចឆ តិ ។
ញតតិ ទុ តិ យកេម ំ សតត ឋានានិ គ្ចឆ តិ ឱសារណំ និ សារណំ សេម តឹ ទ្ធនំ
ឧទ្ធធរំ មទសនំ កេម លកខ ណនតិ ។
តតថ

ភិ កខ ូនំ

អោភាយ

បរិ សកក នាទិ មកហិ

អដា ហិ

អមង្គហិ

សេនានគ្តសស ឧបាសកសស សមង្ឃន អសមមាភគ្ករណតថ ំ បតត និ កកុជ្ជនវមសន និ សារណ្ឋ និ សារណ្ឋ នាេ ។ តមសសវ សមាមវតត នត សស បតត ុកកុជ្ជនវមសន ឱសារណ្ឋ ច មវទិ តព្វា, សា ខុទទកកខ នធមក វឌ្ឍលិ ចឆ វិ វតថ ុសមឹ28 វុ ោត ។
សី មាសេម តិ

តិ ចី វមរន

អវិ បបោសសេម តិសនថ តសេម តិ ភតត ុមទទ សក-

មសនាសនគ្គគហាបកភណ្ឋ
ឌ គ្គរិ កចី វរបបដិ គ្គគហកោគ្ុ ភាជ្កផលភាជ្កខជ្ជ
ភាជ្កអបបេតត កវិ សសជ្ជ កសាដិ យគ្គគហបកបតត គ្គគហាបកអារាេិ កមបសកសាេមណរមបសកសេម តី តិ ឯោសំ សេម តីនំ វមសន សេម តិ មវទិ តព្វា ។
កឋិ នចី វរេតកចី វរទ្ធនវមសន ទ្ធនំ មវទិ តពា ំ ។
កឋិ នុ ទ្ធធរវមសន ឧទ្ធធមរា មវទិ តមព្វា ។

27

វិ.ចុល.ល ១០/៥២

សមេៈដដលសងឃជ្រតវូ វិ ិចឆ័យ

ឲ្យដល់ពក្
ួ ភិក្ខុអនក្វិវាទទស់ ដទងគ្នន

សជ្រងប្បសជ្រង
មអត់
ឱ ឲ្យគ្ននមៅវិញមៅមក្ ដូចមគជ្រគប្បមូ ជ្រតោមក្មោយមមៅ មដើមបី រោាប្ប់
ួ
ួ
អធិក្រណ្៍ (ទំងមនាេះដដលមក្ើតម ើងមហើ យ) មិ ជ្ជ្រមេះរក្មសចក្តីមដើម គឺផផេះផ្គ្នន។
28

វិ.ចុល.ល ១០/១៨៩

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

415

ញតតិទាុំងឡាយ សូម្បីទាុំង៣ ក្នុងតិ ណវាេរក្សម្ថ្ គឺ សព្វសង្អគ-

ហិក្ញ្ញ តិ ត

និងញតតិ១ៗ

ក្នុងច្ុំ ដណក្ម្ួ យៗ

ទ្មេះថា

ក្ម្មលក្ាណ។

ញតតិក្ម្ម ដល់នូវឋានៈ ៩ យ៉ា ង ទោយជ្រប្ក្ខរដូ ទច្នេះ។
ញតតិទុតិយក្ម្ម ដល់នូវឋានៈ ៧ គឺឱសារណា១ និ សារណា១
សម្មតិ១ ទាន១ ឧទាធរ១ ទទស
ប្ណា
ត ឋានទាុំង ៧ ទ
ក្ខរផ្កកប្់ បាជ្រត

១ ក្ម្មលក្ាណ១។
េះ សងឃគប្បីប្ទណតញទច្ញ ទោយ ុំ ណាច្

ទដើម្បីម្ិនទធវើក្ខរប្រ ិទភ្ជគរួម្ាម្ួ យសងឃ

ដល់ឧបាសក្

ដដលជ្រប្ក្ប្ទោយ ងគទាុំងឡាយ៨ មនព្ាយម្ទដើ ម្បីឲ្យព្ួ ក្ភិក្ុខ្លនបាន
ា
លាភាទដើ ម្ ទ្មេះថា នស
ិ ារណា។
ឯឱសារណា

ឧបាសក្ទ

ក្
ន សិក្ាគប្បីជ្រាប្ទោយ ុំ ណាច្ក្ខរផ្កបរបាជ្រត ដល់

េះឯង ដដលា នក្ជ្រប្ជ្រព្ឹតវត តតទោយជ្រប្នព្ទហើយ។ និ សារណា

និ ងឱសារណាទាុំង២ទ

េះ ជ្រព្េះដ៏ មនជ្រព្េះភ្ជគ ជ្រទង់ជ្រាស់ទុក្ក្នុងខុទាក្-

វតេុក្ានក្
ធ ៈ ទរឿងវឌ្ឍលិច្វឆ ី។

សម្មតិ គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំណាច្ននសម្មតិទាុំងឡាយ (១៥) ទនេះគឺ ៖

ក្ខរសនមតសីម១ ក្ខរសនមតម្ិ នឲ្យមនអាប្តតិទជ្រពាេះទៅជ្របាសចាក្នជ្រតច្ី វរ
១ ក្ខរសនមតឲ្យនូ វសុំព្ត់សនេត១ ក្ខរសនមតនូ វភិក្ុឲ្យា
ា
ក្
ន សុំដដងភតត១
ឲ្យា ក្
ន ជ្រប្គល់នូវទីទស

សនៈ១ ឲ្យា នក្រក្ាឃាាុំង១ ឲ្យា ក្
ន ទទួ ល

ច្ី វរ (ដច្ក្ច្ី វរ)១ ឲ្យា ក្
ន ដច្ក្ប្ប្រ១ ឲ្យា ក្
ន ដច្ក្ដផាទឈើ ១ ឲ្យា នក្
ដច្ក្ប្ដងាម្១ ឲ្យា ក្
ន លេះប្ង់ប្រ ិក្ខារប្នតិច្ប្នតួច្ ឬតូ ច្ាច្១ ឲ្យា ក្
ន

ជ្រប្គល់នូវសុំព្ត់ សាដក្១ ឲ្យា នក្ជ្រប្គល់បាជ្រត១ ឲ្យា នក្ទជ្រប្ើ ទញម្វតត
១ ឲ្យា ក្
ន ទជ្រប្ើ សាម្ទណរ១។
ទាន គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំណាច្ ក្ឋិនច្ីវរទាន គឺក្ខរឲ្យសុំព្ត់ច្ីវរ
សជ្រមប្់ក្ឋិន ម្តក្ច្ីវរទាន គឺ ក្ខរឲ្យសុំព្ត់ច្ីវររប្ស់ នក្សាាប្់។
ឧទាធរ គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំណាច្ ក្ឋិ នុទាធរៈ គឺ ក្ខរដក្ ឬទោេះក្ឋិ ន។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

416

កុ ដិវតថ ុវិហារវតថ ុមទសនាវមសន មទសនា មវទិ តព្វា ។
ោ បន តិ ណវោថរកសេមថ ឯកសមឹ បមកខ ឯោ, ឯកសមឹ បមកខ ឯោតិ មទា
ញតតិ ទុ តិ យកេម ោច្ឆ វុ ោត ។ ោ ច មមាហាមរាបនាទី សុ កេម ោច្ឆ29 វុ ោត ។
ោសំ វមសន កេម លកខ ណំ មវទិ តពា ំ ។ ឥតិ ញតតិ ទុ តិ យកេម ំ សតត ឋានានិ
គ្ចឆ តិ ។
ញតតិ ចតុ តថ កេម េបិ សមតត វ ឋានានិ គ្ចឆ តិ ឱសារណំ និ សារណំ សេម តឹ
ទ្ធនំ និ គ្គហំ សេនុ ភាសនំ កេម លកខ ណនតិ ។
តតថ តជ្ជ នីយកមាមទី នំ30 សតត នន ំ កមាមនំ វមសន និ សារណ្ឋ ។
មតសំ មយវ កមាមនំ បដិ បបសសេភ នវមសន ឱសារណ្ឋ ច មវទិ តព្វា ។
ភិ កខ ុមនាោទកសេម ុតិវមសន31 សេម តិ មវទិ តព្វា ។
បរិ ោសទ្ធនមានតត ទ្ធនវមសន32 ទ្ធនំ ។
េូ ោយបដិ កសសនវមសន33 និ គ្គមហា ។
ឧកខិ ោតនុ វតតិ ោ , អដា ោវតតិ យោ, អរិ មដ្ឋា34 ចណឌោឡី35 ច្ឆតិ ឥមេ
មត

ោវតតិ យោតិ

វមសន សេនុ ភាសនា ។

29

វិ.មហាវិ.៤/៣១៨
វិ.ចុល.ល ៩ ទំព័រទី១ ាមដើមមៅ

30

វិ.មហាវិ.៤/២៤

31
32

វិ.ចុល.ល ៩/២៥៧-២៦១

33

វិ.ចុល.ល ៩/២៧០

34

វិ.មហាវិ.៤/២៧៥

35

វិ.ភិក្ខុ ីវ.ិ ៥/៦៨

ឥមាសំ

ឯោទសនន ំ

សេនុ ភាសនានំ

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

ទទស

416

គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំ ណាច្វតេុទទស

សាងក្ុដិ និ ងវ ិហារវតេុទទស

គឺ ក្ខរសុំដដងទី សុំរាប្់

គឺ ក្ខរសុំដដងទី សជ្រមប្់សាងវ ិហារ។

ឯញតតិទុតិយក្ម្មវាចាទាុំងព្ី រជ្រប្ក្ខរឯណា ដដលជ្រព្េះដ៏ មនជ្រព្េះភ្ជគ

ជ្រាស់ទុក្ក្នុងតិ ណវ ិាេរក្សម្ថ្ៈថា ក្នុងភិក្ុម្ួ
ា យព្ួក្ទធវើក្ម្មវាចា១ ម្ួ យ
ព្ួ ក្ទទៀត ទធវើក្ម្មវាចា១ទទៀត ដូទច្នេះក្តី ក្ម្មវាចាឯណា ដដលជ្រព្េះដ៏ មន
ជ្រព្េះភ្ជគ
ាទដើ ម្ក្តី។
ទ

ជ្រទង់ជ្រាស់ទុក្ក្នុងក្ម្មវាចាទាុំងឡាយ មនទមហាទរាប្នក្ម្ម
នក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្ក្ម្មលក្ាណៈ ទោយ ុំ ណាច្ននក្ម្មទាុំង

េះៗច្ុ េះ។ ញតតិទុតិយក្ម្ម បានខ្លងឋាន៧ ទោយជ្រប្ក្ខរដូ ទច្នេះឯង។
សូម្បីញតតិច្តុ តក្
េ ម្ម ក្៏ ដល់នូវឋានៈ ៧ ជ្រប្ក្ខរដដរ គឺ ឱសារណា១

និ សារណា១ សម្មតិ១ ទាន១ និគគហ១ សម្នុ ភ្ជសន១ ក្ម្មលក្ាណ១។
ប្ណា
ត ឋានទាុំង៧យ៉ា ងទ
ននក្ម្ម ទាុំង៧យ៉ា ងទ

េះ និសារណា គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំ ណាច្

េះ មនតជានីយក្ម្ម ាទដើ ម្។

ម្ា៉ា ងទទៀត ឱសារណា គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំណាច្ននក្ខររមបប្់ក្ម្ម
ទាុំងទ

េះឯង។
សម្មតិ គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំណាច្ ននភិក្ុទា

វាទក្សម្មតិ គឺ សនមតិ

ទដើម្បីទជ្រប្ៀនជ្រប្ទៅភិ ក្ុនី
ា ។ ទាន គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំណាច្ប្រ ិវាសទាន គឺ
ក្ខរឲ្យប្រ ិវាស និងមនតតទាន គឺ ក្ខរឲ្យមនតត។
និគហ
គ

(ក្ខរសងកត់សងកិន)

ប្ដិក្សសន គឺ ក្ខរទាញជ្រត
សម្នុភ្ជស

គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំណាច្

ម្ូ លាយ

ប្់ ម្ក្ោក្់ក្ុងម្ូ
ន
លាប្តតិ (អាប្តតិទដើ ម្)។

គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំ ណាច្ននសិក្ខាប្ទដដលសងឃជ្រតូវ

សូជ្រត សម្នុ ភ្ជសនក្ម្មទាុំង១១សិក្ខាប្ទទនេះគឺ ៖ ឧក្ាិាតនុ វតតិក្សិក្ខាប្ទ
(ភិ ក្ុនី
ា ជ្រប្ជ្រព្ឹ តតាម្ភិ ក្ុដដលសងឃទលើ
ា
ក្វតត)១ សិក្ខាប្ទសងាទិទសសដដល
ាយវតតិ យក្ខទាុំង៨ គឺ៤រប្ស់ភិក្ុា និង៤រប្ស់ភិក្ុនី
ា ,
ច្ណឌក្ខ

រ ិដាសិក្ខាប្ទ១

ីសិក្ខាប្ទ១ សិក្ខាប្ទទាុំងទនេះ ាយវតតិ យក្ខ គឺ សងឃជ្រតូវ

សូជ្រតជ្រប្ក្ខស ស់វារៈ៣ដង។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

417

ឧបសេបទ្ធកេម អព្វភនកេម វមសន

កេម លកខ ណំ

មវទិ តពា ំ

។

ឥតិ

ញតតិ ចតុ តថ កេម ំ សតត ឋានានិ គ្ចឆ តិ ។
ឥមេសុ បន ចតូ សុ កមេម សុ អបមោកនកេម ំ អបមោមកោាវ ោតពា ,ំ
ញតតិ កមាមទិ វមសន ន ោតពា ំ ។ ញតតិ កេម េបិ ឯកំ ញតតឹ ឋមបោាវ ោតពា ,ំ
អបមោកនកមាមទិ វមសន

ន

ោតពា ំ

។

ញតតិ ទុ តិ យកេម ំ

បន

អបមោមកោា ោតពា េបិ អតថិ អោតពា េបិ អតថិ ។
តតថ សី មាសេម តិ សី មាសេូ ហននំ36 កឋិ នទ្ធនំ ចី វរទ្ធនំ កឋិ នុ ទ្ធធមរា
កុ ដិវតថ ុមទសនា

វិ ហារវតថ មុ ទសនាតិ

ឥមានិ

សតត 37

កមាមនិ

គ្រុ ោនិ

អបមោមកោា ោតុ ំ ន វដដ នតិ ។ ញតតិ ទុ តិ យកេម ោចំ សាមវោាវ ោតព្វានិ ។
អវមសសា មតរស សេម តិមោ មសនាសនគ្គគហាបកេតកចី វរទ្ធនសេម តិ មោ ច្ឆតិ

ឯោនិ

លហុ កមាមនិ

អបមោមកោាបិ

ោតុ ំ

វដដ នតិ,

ញតតិ កមាមទិ វមសន បន ន ោតព្វាមនវ ។
ញតតិ ចតុ តថ កេម េបិ សកលកខ មណមនវ ោតពា ,ំ ន មសសកេម វមសន ។ ឯវំ
អតត មនា អតត មនា លកខ មណមនវ វតថ ុញតតិ អនុ សាវនាសី មាបរិ សាសេបតតិ ោ
កោនិ ឯោនិ កមាមនិ ធមេម ន វិ នមយន សតថ ុសាសមនន កតោត ធមមាម ឯមតសុ
អតថី តិ ធេមិ ោនិ នាេ មហានតិ ។ ឥតិ ឯមតសំ ធេមិ ោនំ កមាមនំ ឆនទ ំ ទោា បច្ឆឆ
ខីយនធេម ំ អាបជ្ជ នតសស ោច្ឆយ ោច្ឆយ បាចិ តតិ យំ ។

36

វិ.មហាវ. ៦/៣៦១ ាមដើមមៅ

37

ក្នុងឆដឋសង្គាយនា ថា ឆ ក្ោៅ ិ គឺគរុក្មៅ ៦ មោយយក្ ក្ឋិ ចីវរទ ំ ាមួយគ្នន ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

ក្ម្មលក្ាណៈ

417

គប្បីជ្រាប្ទោយ ុំ ណាច្ននឧប្សម្បទាក្ម្ម

និង

ពាានក្ម្ម។ ញតតិច្តុតេក្ម្ម បានខ្លងឋានទាុំង៧ ទោយជ្រប្ក្ខរដូ ទច្នេះឯង។
ក្៏ ប្ណា
ត ក្ម្មទាុំងឡាយ៤ទនេះ

ប្ទលាក្នក្ម្ម សងឃគប្បី ប្ទលាក្

ទធវើដតម្ា៉ា ង ម្ិ នគប្បីទធវើទោយ ុំ ណាច្ក្ម្មទាុំងឡាយ មនញតតិក្ម្មាទដើម្
ទ

ើយ។

សូម្បីញតតិក្ម្ម

ក្៏ សងឃគប្បីាុំងញតតិ១ទធវើ

ុំ ណាច្ ប្ទលាក្នក្ម្មាទដើម្ទ

ម្ិនជ្រតូវទធវើទោយ

ើយ។ ដតច្ុំ ទពាេះញតតិទុតិយក្ម្ម ក្ម្មខាេះ

ប្ទលាក្ទហើយទធវើក្៏បាន ក្ម្មខាេះទទៀតម្ិនអាច្ ប្ទលាក្ទធវើបានទ
ប្ណា
ត វ ិធី ទធវើញតតិទុតិយក្ម្មទាុំងព្ី រទ

ើយ។

េះ គរុក្ម្មទាុំង៧ទនេះ គឺ ក្ខរសនមត

សីម១ ក្ខរដក្សីម១ ក្ខរឲ្យសុំព្ត់ក្ឋិ ន១ ក្ខរឲ្យសុំព្ត់ច្ីវរ១ ក្ខរទោេះ
ក្ឋិន១ ក្ខរសដម្តងទី សាងក្ុដិ១ ក្ខរសដម្តងទី សាងវ ិហារ១ ម្ិនគួ រ ប្ទលាក្ទធវើបានទ

ើយ គឺ សងឃជ្រតូវសូជ្រតញតតិទុតិយក្ម្មវាចាទធវើដតម្ា៉ា ង។

លហុក្ម្មព្ួក្ទនេះ គឺ សម្មតិក្ម្មទាុំង១៣ដ៏ ទសស និងទស

សនគ្នគ-

ហាប្ក្សម្មតិ ម្តក្ច្ី វរទានសម្មតិទាុំងឡាយ សូម្បីទធវើ ប្ទលាក្ន៍ ក្៏គួរ
ប្៉ាុ ដនតម្ិនជ្រតូវទធវើទោយ ុំណាច្ននញតតិក្ម្មាទដើ ម្បានទ

ើយ។

សូម្បីញតតិច្តុ តក្
េ ម្ម ក្៏គួរទធវើាម្លក្ាណៈរប្ស់ខួនព្ិ
ា ត ម្ិនគួរទធវើ

ទោយក្ម្មដ៏ទសសទទ។ ក្ម្មទាុំងឡាយ សងឃគប្បីទធវើាម្លក្ាណៈរប្ស់
ខាួនៗ

ព្ិត

(និង)

ទោយក្ខរដល់ជ្រព្ម្ទោយវតេុសម្បតតិ

ញតតិសម្បតតិ

នុ សាវនសម្បតតិ សីមសម្បតតិ និងប្រ ិសសម្បតតិ (ក្ម្មព្ួក្ទនេះ) ទ្មេះថា

ក្ម្មជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ទោយទហតុ ថា ធម្៌ មនក្នុងក្ម្មទាុំងនុ៎ េះ ទជ្រពាេះសងឃ

សនមតទោយធម្៌ ទោយវ ិន័យ ទោយពាក្យទជ្រប្ៀនជ្រប្ទៅរប្ស់ជ្រព្េះសាសាត។
ភិក្ុឲ្យឆនា
ា
ៈទដើម្បីក្ម្មទាង
ុំ ឡាយ

ដដលមនម្ក្ទោយធម្៌ទាុំងនុ៎េះទហើយ

ដល់ក្ខរតិេះទដៀលាខ្លងទជ្រក្ខយវ ិញ រដម្ងជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិយ
ត ជ្រគប្់ៗ វាចា
ទោយជ្រប្ក្ខរដូ ទចានេះឯង។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

418

សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

ខីយនធមាមបជ្ជ នវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ ធេម កមេម មវេតិ កសស, អធេម កមេម
ធេម កេម សញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ច ទុ កក ដំ ។
អធេម កេម សញ្ញិ សស , អធមេម ន ោ វមគ្គ ន ោ នកមាមរហសស ោ កេម ំ
កមរានតី តិ ញោា ខីយនត សស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
ធេម កេម ោ, ធេម កេម នតិ សញ្ចញ, ឆនទ ំ ទោា ខីយននតិ ឥមាមនតថ តី ណិ
អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ អទិ នានទ្ធនសទិ សាមនវ ។ ឥទំ បន ទុ កខ មវទននតិ ។
កម្មបបដ្ពា
ឋិ
ិ ហនសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតេី

ទជ្រពាេះទរឿងក្ខរតិ េះទដៀល។ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត
ទសច្ក្តីសងស័យ

ក្នុងក្ម្មជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ក្ី ត

418

ជ្របារព្ធព្ួក្ឆព្វគិ យ
គ ភិ ក្ុា
ណតតិក្ៈ។ ភិ ក្ុមន
ា

ក្ម្មម្ិនជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ក្ី ត

សមគល់ថា ក្ម្មជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ឬមនទសច្ក្តីសងស័យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
អាប្តតិម្ិនមន ដល់ភិក្ុសម
ា
គ ល់ថា ក្ម្មម្ិនជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ដល់

ភិ ក្ុដឹ
ា ងថា សងឃទធវើក្ម្មទោយ ធម្៌ ក្ី ត ទោយព្ួក្ក្តី ទធវើដល់ភិក្ុម្ិ
ា នគួ រដល់
ក្ម្មក្ី ត ទហើយតិ េះទដៀល និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាទដើ ម្។

សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ ៣ គឺ សងឃទធវើក្ម្មជ្រតូវាម្ធម្៌ ១ សមគល់ថា

ទធវើក្ម្មជ្រតូវាម្ធម្៌១ ឲ្យឆនាៈទហើយ ជ្រត

ប្់តិេះទដៀល១។

សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្គ្នននឹ ង ទិ ន ទានសិក្ខាប្ទ ដម្នព្ិត។ ដត
សិក្ខាប្ទទនេះ ាទុ ក្ទា វទ

ដូ ទច្នេះឯង។

ពណ៌នាកម្មបបដិពាហនសក្ខ
ិ ា បទទី៩ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

419

១០. ឆនទំអទោវគម្នសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទសមេ វិ និចឆយកថាោតិ ោវ អាមរាចិ តំ វតថ ុ អវិ និចឆិកំ, ញតតឹ ោ
ឋមបោា កេម ោច្ឆ អនិ ដ្ឋាបិ ោ, ោវ វិ និចឆយកថា វតត មានា នាេ មហាតិ ។
មោ ភិ កខ ុ ឯតសមឹ អនត មរ កេម ំ មោមបតុ ោេោយ បរិ សាយ ហតថ បាសំ
វិ ជ្ហតិ ។ តសស វិ ជ្ហមន ទុ កក ដំ ។ វិ ជ្ហិ មត បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ អញ្ញ តរំ ភិ កខ ំុ អារពភ ឆនទ ំ អទោា បកក េនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ ។ ធេម កមេម មវេតិ កសស,
អធេម កមេម ធេម កេម សញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ច ទុ កក ដំ ។
អធេម កេម សញ្ញិ សស បន, មោ ច សង្ឃសស ភណឌនាទី និ ោ ភវិ សសនតិ ,
អធមេម ន ោ វមគ្គ ន ោ នកមាមរហសស ោ កេម ំ ករិ សសនតី តិ38 ញោា, គ្ិ ោមនា ោ
ហុ ោា, គ្ិ ោនសស ោ ករណីមយន, ឧច្ឆចរាទី ហិ ោ បី ឡិមោ, ន ច កេម ំ
មោមបតុ ោមមា បុ ន បច្ឆចគ្េិ សាេី តិ គ្ចឆ តិ , តសស, ឧេម តតោទី នញ្ច
អនាបតតិ ។
វិ និចឆយកថាយ
សមានសី មាយំ

វតត មានោ,

ឋិ តោ,

ធេម កេម ោ,

សមានសំ ោសកោ,

ធេម កេម សញ្ញិ ោ,
មោមបតុ ោេោយ

ហតថ បាសវិ ជ្ហននតិ ឥមាមនតថ ឆ អង្គគនិ ។
សេនុ ភាសនសេុ ដ្ឋានំ,

កិ រិោកិ រិយំ,

សញ្ចញវិ មមាកខ ំ,

មោកវជ្ជ ំ, ោយកេម ំ , វចី កេម ំ , អកុ សលចិ តត ំ , ទុ កខ មវទននតិ ។
ឆនទំអទតាវគម្នសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា
38
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សចិ តត កំ,

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

419

១០. ពណ៌នាឆនទំអទត្វាគ្ម្នសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ ឆយ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១០ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ពាក្យវ ិនិច្័យ
ឆ ទសច្ក្តីថា ទរឿងដដលសងឃជ្របាប្់ទហើយ ដតម្ិ ន

ទាន់ វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្តី ាុំងទុក្នូ វញតតិទហើយ ក្ម្មវាចាសងឃទធវើម្ិនទាន់ ទស្សច្ក្តី

ទ្មេះថា ពាក្យវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្ុំព្ុងជ្រប្ជ្រព្ឹតតទៅ។ ក្នុងច្ទ ា េះនុ៎ េះ ភិក្ុណាម្ួ
ា
យ
លេះប្ង់ ហតេបាស ុំព្ីប្រ ិស័ទ

ទជ្រពាេះច្ង់ ញ
ុំ ក្ម្មឲ្យក្ទជ្រម្ើ ក្។
ុ ង

ភិក្ុទា

េះ

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ ក្នុងខណៈលេះប្ង់។ ខណៈលេះផុត ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតេី ជ្របារព្ធច្ុំទពាេះភិ ក្ុម្ួ
ា យរូប្

ទជ្រពាេះទរឿងម្ិ នឲ្យឆនាៈ

ទហើយទជ្រក្ខក្ទច្ញទៅ។

ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត

ណតតិក្ៈ តិ ក្បាច្ិ តិ យ
ត ។ ភិក្ុសងស័
ា
យ ក្នុងក្ម្មជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ក្ី ត ក្ម្ម

ម្ិ នជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ក្ី ត

សមគល់ថា

ជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌

ឬមនទសច្ក្តី

សងស័យក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។
អាប្តតិម្ិនមន ដល់ភិក្ុសម
ា
គ ល់ថា ក្ម្មម្ិនជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ដល់

ភិ ក្ុដឹ
ា ងថាទសច្ក្តីប្ងកទហតុាទដើ ម្ នឹងមនដល់សងឃក្តី សងឃនឹងទធវើក្ម្ម

ម្ិ នជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ក្ី ត ទធវើក្ម្មដល់ភិក្ុម្ិ
ា នគួ រដល់ក្ម្មក្ី ត (ទជ្រក្ខក្ទច្ញទៅ)

ដល់ភិក្ុមនជម្ប
ា
ឺ ដល់ភិក្ុា(ទៅ) ទោយក្ិច្ចដដលគួ រទធវើច្ុំទពាេះភិក្ុឈឺ
ា
ដល់
ភិ ក្ុដដលឧចា
ា
ច រៈាទដើ ម្ទប្ៀតទប្ៀន ដល់ភិក្ុម្ិ
ា នប្ុំណងនឹងឲ្យក្ម្មក្ទជ្រម្ើក្
ទច្ញទៅទោយគិ តថា

ញនឹ ងជ្រត

ប្់ ម្ក្វ ិញ និ ងដល់ភិក្ុឆក
ា ួតាទដើ ម្។

សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ ៦ គឺ ពាក្យវ ិនិច្័ យ
ឆ ក្ុំ ព្ុងជ្រប្ជ្រព្ឹតតទៅ១ សងឃ

ទធវើក្ម្មជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌ ១ ភិ ក្ុសម
ា
គ ល់ថាក្ម្មជ្រប្ក្ប្ទោយធម្៌១ ទាុំងសងឃ
ទាុំងភិក្ុទា

េះ ឋិតទៅក្នុងសីមទសមើគ្នន១ ទាុំងសងឃ ទាុំងភិក្ុទា

េះ មន

សុំវាសទសមើគ្នន១ លេះប្ង់ ហតេបាសទច្ញទៅ ទជ្រពាេះច្ង់ឲ្យក្ម្មក្ទជ្រម្ើក្១។

សិក្ខាប្ទទនេះ ាសម្នុ ភ្ជសនសម្ុ ោាន ក្ិ រ ិយក្ិ រ ិយ សញ្ញញវ ិទមក្ា

សច្ិ តក្
ត ៈ ទលាក្វជាៈ ក្ខយក្ម្ម វច្ីក្ម្ម

ក្ុ សលច្ិតត ទុក្ាទវទ

ពណ៌នាឆនទំអទត្វាគម្នសិក្ខ
ា បទទី១០ ចប់

ដូទច្នេះឯង។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

420

១១. ទុព្វលសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឯោទសមេ សេមគ្គ ន សមង្ឃនាតិ សមានសំ ោសមកន សមានសី មាយំ
ឋិ មតន

សមង្ឃន

សទធឹ

ចី វរំ ទោា

។

យថាសនថ ត
ុ នតិ

មោ

មោ

េិ តតសនទិ ដាសេភ តតវមសន សនថ ុមោ, តសស តសាតិ អមោថ ។ បាចិ តតិយនតិ ឯវំ
សមង្ឃន សទធឹ សយមេវ មសនាសនបបញ្ចញបនាទិ វមសន សេម តសស ភិ កខ ុមនា
ចី វរំ ទោា បច្ឆឆ ខីយនត សស ោច្ឆយ ោច្ឆយ បាចិ តតិ យំ ។
រាជ្គ្មហ ឆពា គ្គិមយ អារពភ ចី វរំ ទោា បច្ឆឆ ខីយនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ ធេម កមេម តិ កបាចិ តតិ យំ ។ ចី វរំ ឋមបោា
អញ្ញ ំ

វិ សសជ្ជិ យមវភង្គិយំ

វិសសជ្ជិ យមវភង្គិមោ

បរិ ោខរំ

ទោា

បច្ឆឆខីយនត សស

ទុ កក ដំ

។

នាេ ឋមបោា បញ្ច គ្រុ ភណ្ឋ
ឌ និ អវមសមសា ។

រាសិ វមសន ហិ បញ្ច គ្រុ ភណ្ឋ
ឌ និ វុ ោតនិ ។
តតថ អារាមមា អារាេវតថ ូតិ ឯកំ ។ វិ ហាមរា វិ ហារវតថ ូតិ ទុ តិ យំ ។ េមញ្ចច
បី ឋំ ភិ សិ ពិ មមាពហននតិ តតិ យំ ។ មោហកុ េភី មោហភាណកំ មោហោរមោ
មោហកដ្ឋហំ ោសិ ផរសុ កុ ឋារី កុ ទ្ធទមោ និ ខាទននតិ ចតុ តថ ំ ។ វលលិ មវឡុ
េុ ញ្ជំ បពា ជ្ំ តិ ណំ េតតិ ោ ទ្ធរុ ភណឌំ េតតិ ោភណឌនតិ បញ្ច េំ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

420

១១. ទុពេ
ា សិក្ខាបទវណណនា
គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១១ ដូច្តទៅៈ

ព្ី រប្ទថា នឹងសងឃដដលជ្រព្ម្ទជ្រព្ៀងគ្ននទហើយ ទសច្ក្តីថា ឲ្យច្ី វរា
ម្ួ យនឹងសងឃដដលមនសង្អវសទសមើគ្នន ឋិ តទៅក្នុងសីមទសមើគ្នន។ ប្ទថា
ាម្ទសច្ក្តីគ្នប្់ច្ិតត គឺ ភិក្ុណាៗ
ា
ាទី គ្នប្់ច្ិតតទោយ ុំ ណាច្ាម្ិ តធា
ត ា ប្់
បានទ

ើញគ្នន ឬាម្ិតតធាាប្់ ទៅរួម្ប្រ ិទភ្ជគាម្ួ យគ្នន ទសច្ក្តីថា (ឲ្យច្ីវរ)

ដល់ភិក្ុទា

េះៗ។

ប្ទថា អាប្តតិបាច្ិតិយ
ត
ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុឲ្យច្ី
ា
វរដល់

ភិ ក្ុដដលបានសនម
ា
ត ( ុំ ព្ីសងឃ) ទោយ ុំណាច្ននសនមតិ មនឲ្យា ក្
ន
ជ្រក្ខលអាសនៈាទដើ ម្
ជ្រត

ទោយខាួនឯងដតម្តង

ាម្ួ យនឹងសងឃទហើយ

ប្់តិេះទដៀលាខ្លងទជ្រក្ខយវ ិញ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិតិយ
ត ជ្រគប្់ៗវាចា។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ េះ ជ្របារព្ធព្ួក្ឆព្វគិ យ
គ ភិក្ុា

ទជ្រពាេះទរឿងឲ្យច្ី វរ ទហើយខ្លងទជ្រក្ខយជ្រត
ទនេះ ាសាធារណប្បញ្ញ តិ ត

ប្់ ាតិ េះទដៀលវ ិញ។ សិក្ខាប្ទ

ណតតិក្ៈ តិក្បាច្ិតិយ
ត
ទជ្រពាេះក្ម្មជ្រប្ក្ប្

ទោយធម្៌។ ភិ ក្ុឲ្យប្រ
ា
ិក្ខារដនទដដលគួ រលេះ គួ រដច្ក្ ទវៀរដលងដតច្ីវរទហើយ
ជ្រត

ប្់តិេះទដៀល ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ (ច្ុំ ដណក្) គរុភណឌ៥ព្ួក្ ទ្មេះថា

ាប្រ ិក្ខារដ៏ទសស ទវៀរដតប្រ ិក្ខារដដលមនទ្មេះ គួរលេះ គួ រដច្ក្បាន។
ាម្ព្ិ តគរុភណឌ៥ព្ួ ក្ ជ្រព្េះទលាក្
ប្ណា
ត គរុភណឌទាុំង ៥ ព្ួក្ទ

ថ្ជ្រទង់ជ្រាស់ទោយ ុំ ណាច្ជ្រក្ុម្។
េះ (គរុភណឌ ២៥ យ៉ា ង) ព្ួក្ទីម្ួយ

(មនព្ី រទនេះ) គឺ សួនច្ារផ្កក សួនដផា១ ទី សជ្រមប្់ ោុំសួនច្ារ១។ ព្ួក្ទី ២
(មនព្ី រដដរ) គឺ លុំទៅ១ ទីដីសជ្រមប្់ សង់ លុំទៅ១។ ព្ួ ក្ទី ៣ (មន៤) គឺ
ដជ្រគ១ ាុំងឬទត ី១ ព្ូក្១ ទខនើយ១។ ព្ួក្ទី ៤ (មន៩) គឺ ឆ្នុំងទលាហៈ១
ខាេះទលាហៈ១ ក្ាម្ទលាហៈ១ ទផើងទលាហៈ១ ក្ខុំប្ិត១ ព្ូ ទៅ១ ដឹ ង១ ច្ប្១
ព្ ា ក្១។ ព្ួ ក្ទី ៥ (មន៨) គឺ វលាិ៍១ ឫសសី១ ទមមដុំ ទណក្ទនាយ១
ទមមយប្ាង១ ទមមធម្មា១ ដី សិត
ា ១ ទជ្រគឿងទឈើ ១ ទជ្រគឿងដី១។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

421

ឯោនិ ហិ បញ្ច សង្ឃសនត ោនិ មនវ សង្ឃសស, ន គ្ណបុ គ្គោនំ
វិ សសមជ្ជ តុំ ោ វិ ភជ្ិ តុំ ោ វដដ នតិ ។ វិ សសជ្ជិ តវិ ភោតនិ បិ សង្ឃិោមនវ មហានតិ ។
ថាវមរន បន ថាវរំ, ឥតមរន ច អកបបិមយន េហគ្ឃកបបិមយន ោ ឥតរំ
សង្ឃសស ឧបោរំ សលល មកខ ោា កបបិយបរិ វតត មនន បរិ វមតត តុ ំ វដដ តិ ។
វរមសនាសនាទី នំ សំ រកខ ណតថ ំ ោេោនិ វិ សសមជ្ជ តុំ វិ សសមជ្ជ ោា បរិ ភុញ្ជិ តុញ្ច
វដដ តិ ។
ឯតថ ច បុ រិមេសុ តី សុ រាសី សុ អគ្រុ ភណឌំ នាេ កិ ញ្ចិ នតថិ ។ ចតុ មតថ
មោហកុ េភី អរញ្ជ រសណ្ឋ
ា នំ មោហភាណកំ មោហកដ្ឋហនតិ ឥមានិ តី ណិ
អនត េមសា

បសតេតត ឧទកគ្គ ណានោនិ បិ

គ្រុ ភណ្ឋ
ឌ និ

មហានតិ

។

មោហោរមោ បន ោឡមោហតេព មោហកំសមោហវដដ មោហានំ មយន
មកនចិ កមោ សី ហឡទី មប បាទគ្គ ណានមោ ភាមជ្តមព្វា ។ បាមទ្ធ ច នាេ
េគ្ធនាឡិោ បញ្ច នាឡិេតត ំ គ្ណ្ឋ
ា តិ ។ តមោ អតិ មរកំ គ្រុ ភណឌំ នាេ ។
ឥមានិ ោវ បាលិ យំ អាគ្ោនិ មោហភាជ្នានិ ។
បាលិ យំ

បន

អនាគ្ោនិ បិ

ភិ ង្គគរបដិ គ្គហឧឡុង្កទពាិ កដចឆ ុបាតិ

តដដ កសរកសេុ គ្គអង្គគរកបលល ធូ េកដចឆ ុអាទី និ ខុទទោនិ បិ គ្រុ ភណ្ឋ
ឌ មនវ ។
អយបមោត អយថាលកំ តេព មោហថាលកនតិ ឥមានិ បន ភាជ្នី ោនិ ។
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ក្៏ គរុភណឌទាុំង៥ព្ួក្នុ៎ េះ ារប្ស់សងឃ ម្ិ នគួ រលេះ ឬដច្ក្ដល់សងឃ
គណៈប្ុ គគលទាុំងឡាយទសាេះទ

ើយ។ សូម្បីលេះទហើយឬដច្ក្ទហើយ ក្៏ទៅ

ារប្ស់សងឃដដដល។ ប្៉ាុ ដនត ភិក្ុដូ
ា រាថាវរវតេុទោយថាវរវតេុផង

ថាវរវតេុ

ទជ្រតទនេះ ទោយ ក្ប្បិយវតេុ ឬក្ប្បិយវតេុមនតុំ នលទជ្រច្ើ នាងផង ទោយ
ក្ខរផ្កាស់ប្ូរឲ្យារប្ស់
ត
សម្គួរ
ភិ ក្ុគួ
ា រទដើម្បីលេះនូ វទស

ទជ្រពាេះសុំ

ឹ ងទ

ើញឧប្ក្ខរៈដល់សងឃ។

សនៈទាុំងឡាយដ៏ ន់ថ្យជ្រទុឌ្ទជ្រទាម្ ទដើម្បីក្ខរ

រក្ាឲ្យបានជ្រប្នព្នូវទស

សនៈដ៏ លៗ
ា ាទដើ ម្

(ឬក្នុងជ្រគ្ន ត់ បាយទនេះ)

លេះទហើយ (ប្តូរយក្យគូាទដើ ម្) ម្ក្ប្រ ិទភ្ជគ (ក្៏ បាន)។

ក្៏ ក្ុងគរុ
ន
ភណឌ ទាុំង៥ព្ួក្ទនេះ ព្ួក្ជ្រក្ុម្៣ខ្លងទដើ ម្ រប្ស់ណាម្ួ យ

ទ្មេះថា ម្ិនដម្នគរុភណឌ ម្ិ នមនទ

ើយ។ ច្ុំទពាេះគរុភណឌទី ៤ គរុ-

ភណឌ៣ព្ួក្ទនេះ គឺ ឆ្នុំងទលាហៈ ដដលមនសណា
ា នដូច្អាងទឹក្ (ឬទបា៉ា ត)
១ ខាេះទលាហៈ១ ទផើងទលាហៈ១ ទោយទហាច្ទៅ សូម្បីច្ុំណុេះទឹក្បាន
ជ្រតឹម្ម្ួ យទូ ក្នដ (ក្៏) ាគរុភណឌ។ ច្ុំ ដណក្ក្ាម្ទលាហៈ ដដលទធវើទោយ
ទលាហៈទមម (ដដក្) ទលាហៈជ្រក្ហម្ (ទង់ ដដង) ទលាហៈទធវើលាយទោយ
សុំណបា៉ា ហាុំងជ្រក្ហម្ (សុំរ ឹទធិ) ទលាហៈទធវើលាយទោយសុំណភក្់ជ្រក្ហម្
(សាពន់) ណាម្ួ យ ដដលលមម្ច្ុំ ណុេះទឹក្ម្ួ យបាទ ក្នុងទក្ខេះសីហ

ៈ គួ រ

៥

េះទៅ

ដច្ក្បាន។ ទ្មេះថា ច្ុំណុេះទឹក្ម្ួយបាទ គឺជ្រតឹ ម្ដតច្ុំ ណុេះទឹក្ជ្រប្មណ
ិ ទោយ

ទ្មេះថា

ិម្គធៈ ។ (ទប្ើ អាច្) ច្ុំ ណុេះទឹ ក្ទលើសព្ីទ

គរុភណឌ

។

ទាុំងទនេះ

ជ្រព្េះបាលី ទោយព្ិ ត។
ច្ុំ ដណក្ភ្ជជនៈទាុំងឡាយ

ាភ្ជជនទលាហៈដដលមនម្ក្ក្នុង

សូម្បីម្ិនមនម្ក្ក្នុងជ្រព្េះបាលី

មន

ក្ុ ណី ឌ ទឹក្ ក្ទ េ រ ទបាយ ដវក្ សាាប្ជ្រពា ថាស ឬបាជ្រត ចាន ផតិល សមគ
ុ
ឬហិប្

ុំដប្ងសជ្រមប្់ ោក្់ រទងើ ក្ទភាើង និងប្ុំ ព្ង់ ទផសងាទដើ ម្ សូម្បីតូច្ក្៏

ទោយ ក្៏ ាគរុភណឌដូច្គ្នន។ ប្៉ាុ ដនតភ្ជជនៈទាុំងទនេះ គឺបាជ្រតដដក្ ថាសដដក្
ថាសទង់ ដដង គួរដច្ក្បាន។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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កំសមោហវដដ មោហភាជ្នវិ កតិ សង្ឃិកបរិ មភាមគ្ន ោ គ្ិ ហិវិកដ្ឋ ោ
វដដ តិ ។ បុ គ្គលិកបរិ មភាមគ្ន ន វដដ តិ ។ ឋមបោា បន តំ ភាជ្នវិ កតឹ
អញ្ញ សមិេបិ

កបបិយមោហភមណឌ

អញ្ជ នី

អញ្ជ និសោោ

នតថ ុទ្ធនំ

កណណេលហរណី សូ ចិ ខុទទមោ បិ បាលិមោ ខុទទកំ អារកណដកំ កុ ញ្ចិោ ោឡំ
កតត រយដាិ មវធមោ ភិ នទិ ោលមោ យថាតថាឃនកតមោហំ វិបបកតមោហភណឌញ្ច សពា ំ ភាជ្នី យំ ។ ធូ េមនតត ផាលទី បរុ កខទីបកបលលិ កឱលេព កទី បឥតថិ បុ រិសតិ រច្ឆឆនរូ បោនិ បន អញ្ចញនិ ោ ភិ តតិ ចឆ ទនកោដ្ឋទី សុ ឧបមនតព្វានិ ,
អនត េមសា

មោហខីលកំ

ឧបាទ្ធយ

សព្វានិ បិ

មោហភណ្ឋ
ឌ និ

គ្រុ ភណ្ឋ
ឌ និ មយវ ។ អតត នា លទ្ធធនិ បរិ ហរិ ោាបិ បុ គ្គលិកបរិ មភាមគ្ន ន
បរិ ភុញ្ជិ តព្វានិ ។ សង្ឃិកបរិ មភាមគ្ន ោ គ្ិ ហិវិកដ្ឋនិ ោ វដដ នតិ, តិ បុ ភមណឌបិ
ឯមសវ នមោ ។ ខីរបាសាណេោនិ តដដ កសរោទី និ គ្រុ ភណ្ឋ
ឌ និ មយវ ។
ឃដមោ បន

មតលភាជ្នំ

ោ

បាទគ្គ ណានកមោ

អតិ មរកមេវ

គ្រុ ភណឌំ។ សុ វណណរជ្តអារកូ ដោតិ ផលិ កភាជ្នានិ គ្ិ ហិ វិកដ្ឋនិ បិ ន វដដ នតិ។
មសនាសនបរិ មភាមគ្ បន អាមាសេបិ អនាមាសេបិ សពា ំ វដដ តិ ។
ោសិ ោទី សុ បន ោយ ោសិ ោ ទនត កដា មចឆ ទនឧចឆ ុតចឆ នេតត មោ អញ្ញ ំ
េហាកេម ំ ោតុ ំ ន សោក, អយំ ភាជ្នី ោ ។ មសសា មយន មកនចិ អាោមរន
កោ គ្រុ ភណឌំ។ ផរសុ បន អនត េមសា មវោជនំ សិ រាមវធមោបិ គ្រុ ភណឌមេវ។
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ភ្ជជនៈដ៏ ដប្ាក្ៗ ដដលទគទធវើទោយសុំរ ឹទធិ ឬសាពន់ គួរទជ្រប្ើ ជ្របាស់ា

រប្ស់សងឃ ឬទជ្រប្ើ ាគិ ហិវ ិក្័ ត។ ម្ិនគួរទជ្រប្ើ ារប្ស់ប្ុគគលទ
ទលើក្ទុក្ដតភ្ជជនៈដ៏ វ ិច្ិ ជ្រតដប្ាក្ៗទ
ក្ខាក្់ ថានុំប្នតក្់ដភនក្

ើយ។ ក្៏ឯ

េះទច្ញ ក្នុងភណឌទលាហៈដនទ (ដូ ច្)

ច្ងកឹេះថានុំប្នតក្់ដភនក្ ក្ាងថានុំជ្រច្ម្ុេះ

ក្ង្អវរទឆកៀលអាច្ម្៍

ជ្រតទច្ៀក្ ម្ាុល ក្ន្នតតូច្ ដដក្នខតូ ច្ ទសា ក្ូនទសា ឬរគ្នុំង ទម្ៀន (ច្ងកុំ)
ននច្ុ ងទឈើ ជ្រច្ត់ ច្បូក្ ទលាហៈដដលទគទធវើទោយដុុំ និងទលាហភណឌដដល

ទគទធវើម្ិនទាន់ សទជ្រម្ច្ណាម្ួ យទាុំង ស់ារប្ស់គួរដច្ក្។ ក្៏ឯទខសៀ ភ្ជជនៈ
(ទលាហៈ)

ទគ្នម្មនដង

ទគ្នម្ ុំដប្ង

ទគ្នម្សជ្រមប្់ ច្ងព្យួរ

រូប្ស្តសតី

រូប្ប្ុ រស រូប្សតវតិរចាឆន ឬរប្ស់(ទលាហៈ)ដនទទទៀត ដដលទគព្យួរទុ ក្

ាម្ជញ្ញ
ា ង
ុំ ដុំប្ូល ឬជ្រតង់ទាវរាទដើម្។ ទោយទហាច្ទៅ (សូម្បី) ទជ្រគឿង
ទលាហៈទាុំងព្ួ ង ដដលអាស្ស័យនូ វទលាហខី លក្ៈ (ដដក្ទគ្នលទលាហៈ)
ចាត់ ាគរុភណឌដូ ច្គ្នន។

សូម្បីខួនឯងបានទហើ
ា
យ

ជ្របាស់ ទោយក្ខរទជ្រប្ើ ជ្របាស់ារប្ស់ប្ុគគលទ

ម្ិ នគប្បីរក្ាទុក្ទជ្រប្ើ

ើយ។ គួ រទជ្រប្ើ ជ្របាស់ារប្ស់

សងឃ ឬរប្ស់គិហិវ ិក្័ត។ សូម្បីទជ្រគឿងសុំណ ក្៏ន័យនុ៎ េះឯង។ ចាន និ ង
ផតិលាទដើម្ ដដលសទជ្រម្ច្ទោយថ្មដក្វ ឬថ្មភក្់ ក្៏ ាគរុភណឌ ដូ ច្គ្នន។
ច្ុំ ដណក្ក្ាម្ ឬភ្ជជន៍ ទជ្រប្ង ដដលធុំ ទលើសាងច្ុំណុេះទឹ ក្ម្ួ យបាទ
ទ

ើងទៅ ាគរុភណឌ។ ភ្ជជន៍ ទាុំងឡាយ ដដលទធវើទោយមស ជ្របាក្់

ទង់ ហា៊ា វ និ ងដក្វផលិក្ សូម្បីាគិ ហិវ ិក្័តក្៏ទោយ ក្៏ម្ិនគួ រដដរ។ ប្៉ាុដនត
ច្ុំ ទពាេះក្ខរទជ្រប្ើជ្របាស់ារប្ស់ទស
ទោយ ទទាេះ

សនៈ ទទាេះអាមសវតេុ (វតេុគួ រប្៉ា េះ) ក្៏

មសវតេុ (វតេុម្ិ នគួ រប្៉ា េះពាល់)ក្៏ ទោយ សម្គួរទាុំង ស់។

ច្ុំ ទពាេះឧប្ក្រណ៍ទាុំងឡាយ មនក្ខុំប្ិតាទដើ ម្ ក្ខុំប្ិតណាម្ិនអាច្
ទធវើក្ខរង្អរធុំដុុំបាន (ទជ្រត) ុំ ព្ីក្ខរក្ខត់ ទឈើ សន
ា ់ និ ងសក្ ុំ ទៅ ក្ខុំប្ិតទ
គួ រដច្ក្បាន។ ក្ខុំប្ិតដដលធុំ ាងទ

េះ

េះដ៏ ទសស ដដលទគទធវើទោយអាក្ខរ

ណាម្ួ យ ចាត់ ាគរុភណឌ។ ច្ុំ ដណក្ព្ូ ទៅ ទោយទហាច្ទៅ សូម្បីព្ូទៅ
សជ្រមប្់ ទចាេះទម្ាុេះ ឬក្ខត់សរនសរ រប្ស់ព្ួក្ទព្ទយទាុំងឡាយ ាគរុភណឌ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

423

តថា កុ ឋារី ។ ោ បន អាវុ ធសមង្ខមបន កោ, អយំ អនាមាសា ។ កុ ទ្ធមោ
ទណឌពនធ និខាទនំ ោ អគ្រុ ភណឌំ នាេ នតថិ ។ សេម ុញ្ជនិទណឌខណនកំ បន
អទណឌកំ ផលេតត កមេវ, យំ សោក សិ បាដិ ោយ បកខិ បិោា បរិ ហរិ តុំ, តំ
ភាជ្នី យំ ។ សិ ខរេបិ និ ខាទមនមនវ សង្គហិតំ ។ មយហិ េនុ មសសហិ វិ ហាមរ
ោសិ អាទី និ ទិ នាននិ មហានតិ ។ មត មច ឃមរ ទមឌ្ឍ ោ វិ លុមតត ោ មទថ មនា
ភមនត ឧបកខ មរ បុ ន អាហរិ សាមាតិ វទនតិ ។ ទ្ធតព្វានិ ។ សមច ហរនតិ ន
ោមរតព្វា ។ អនាហរនាតបិ ន មច្ឆមទតព្វា ។
កមាមរតដដ ោរចុ នទ ោរនឡោរេណិោរបតត ពនធ ោនំ

អធិ ករណិេុ ដាិ-

សណ្ឋ
ឌ សតុ ោទី និ សព្វានិ មោហេោនិ ឧបករណ្ឋនិ សមង្ឃ ទិ នន ោលមោ
បដ្ឋាយ

គ្រុ ភណ្ឋ
ឌ និ

។

តិ បុ មោដដ កសុ វណណោរចេម ោរឧបករមណសុ បិ

ឯមសវ នមោ ។ អយំ បន វិ មសមសា ។ តិ បុ មោដដ កឧបករមណសុ
តិ បុ មចឆ ទនកសតថ កំ,

សុ វណណោរឧបករមណសុ

សុ វណណមចឆ ទនកសតថ កំ,

ចេម ោរឧបករមណសុ កតបរិ កេម ចេម មចឆ ទនខុទទកសតថ នតិ ឥមានិ ភាជ្នី ោនិ ។
នហាបិ តតុ នន ោរឧបករមណសុ បិ

ឋមបោា

េហាកតត រឹ េហាសណ្ឋ
ឌ សំ

េហាបិ បាលិកញ្ច សពា ំ វដដ តិ ។ ឥតរានិ បិ គ្រុ ភណ្ឋ
ឌ និ ។
វលលិ អាទី សុ

មវតត វលលិ អាទិ ោ ោ ោចិ អឌ្ឍព្វហុ បបមាណ្ឋ វលលិ

សង្ឃសស ទិ នាន ោ តតថ ោតោ ោ រកខិ តមគ្គបិ ោវ គ្រុ ភណឌំ ។ សា សង្ឃកមេម

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

423

ទាុំង ស់។ ច្ុំ ទពាេះដឹ ងចាុំងទឈើ ក្៏ដូច្គ្នន។ ប្៉ាុដនតដឹងណា ដដលទគសជ្រម្ួច្
ទធវើាអាវុធ ដឹងទ

េះ ា

មសវតេុ។ ច្ប្ និងព្ ា ក្ ដដលទៅាប្់ ដង

ដដលទ្មេះថា ម្ិនដម្នាគរុភណឌ ម្ិនមនទ
ដង ុំ ទបាសដដលម្ិនមនដង

ើយ។ ប្៉ាុ ដនត ដដក្សាវននខ

មនជ្រតឹម្ដតដផាប្៉ាុទណាណេះ

ទគអាច្ោក្់ក្ុង
ន

ទស្សាម្រក្ាទុ ក្បាន គួរដច្ក្។ សូម្បីដដក្ស្សួច្ ក្៏ សទ្ង្អគេះច្ូ លាព្ ា ក្

ផងដដរ។ ឧប្ក្រណ៍ទាុំងឡាយ មនក្ខុំប្ិតាទដើម្ ដដលព្ួក្ម្នុ សសណា
ជ្រប្ទគនក្នុងវ ិហារ។ ទប្ើព្ួក្ម្នុ សសទ

េះ មនទភាើងទឆេះផាេះ ឬមនទចារប្ាន់

និ យយ (ខចី) ថា ទលាក្មចស់ដ៏ច្ទជ្រម្ើ ន សូម្ឲ្យឧប្ក្រណ៍ទាុំងឡាយ ដល់
ព្ួ ក្ខ្ុំុសិន ព្ួក្ខ្ុំុនឹងយក្ម្ក្សងវ ិញ។ ព្ួក្ភិក្ុា គប្បីឲ្យទៅច្ុ េះ។ ទប្ើ ទគ

ុំ

យក្ម្ក្សង ក្ុុំ គប្បីហាម្។ សូម្បីក្ខលទគម្ិ នយក្ម្ក្សង ក្៏ក្ុុំគប្បីទៅ
ទារទ

ើយ។
ឧប្ក្រណ៍ដដលទធវើទោយទលាហៈជ្រគប្់ យ៉ាង មនញញួរ ដទងកៀប្ និង

ដងជញ្ាីងាទដើម្ រប្ស់ាងដដក្ ាងរថ្ ាងទឈើ ាងជ្រក្

ឹង ាង

តម្ាញ ាងដក្វម្ណី ាងដុតបាជ្រត ាគរុភណឌ ចាប្់ ទផតើម្ ុំ ព្ីក្ខល
ដដលថាវយដល់សងឃទហើយ។ សូម្បីក្ុងឧប្ក្រណ
ន
៍ រប្ស់ាង សុំណង់

ាងមស ាងដសបក្ ក្៏មនន័ យដូ ច្គ្នន។ ច្ុំ ដណក្ទសច្ក្តីដដលដប្ាក្គ្នន
ដូ ច្តទៅទនេះ៖ ទជ្រគឿងដដក្ព្ួ ក្ទ

េះ គឺក្ុងព្ួ
ន
ក្ទជ្រគឿងដដក្រប្ស់ាងសុំណ

ក្ខុំប្ិតក្ខត់សុំណ ក្នុងព្ួក្ទជ្រគឿងឧប្ក្រណ៍រប្ស់ាងមស ក្ខុំប្ិតក្ខត់ មស
ក្នុងព្ួ ក្ឧប្ក្រណ៍រប្ស់ាងដសបក្ ក្ខុំប្ិតតូច្សជ្រមប្់ ក្ខត់ ដសបក្ ដដល
ជជ្រម្េះទហើយ

ាវតេុដដលគួ រដច្ក្គ្ននបាន។

ក្នុងឧប្ក្រណ៍រប្ស់ាងទក្ខរ

ក្ខត់ និងាងដដក្ ទលើក្ដលងដតក្ន្នតធុំ ដង្អកប្់ធុំ និងក្ខុំប្ិតធុំ ទច្ញ
គួ រជ្រគប្់យ៉ាង ។ ឧប្ក្រណ៍ ដនទទទៀត ាគរុភណឌ។

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងវលាិ៍ាទដើ ម្ ដូច្តទៅទនេះ៖ វលាិ៍ជ្រប្ទភទណាម្ួ យ មន

វលាិ៍ទតតាទដើម្ ជ្រប្មណជ្រតឹ ម្ពាក្់ក្ណា
ត លព្ាម្ ដដលថាវយដល់សងឃក្៏
ទោយ ដដលទក្ើ តក្នុងដី សងឃទ

េះក្៏ ទោយ ដដលសងឃរក្ាជ្រគប្់ ជ្រគងទុក្

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

424

ច មចតិ យកមេម ច កមត សមច អតិ មរោ មហាតិ , បុ គ្គលិកកមេម បិ ឧបមនតុ ំ
វដដ តិ ។ សុ តត េកចិ ោកនាឡិមករហី រចេម េោ រជ្ជ ុោ ោ មោោតនិ ោ ោមក ច
នាឡិមករហី មរ ច វមដដ ោា កោ ឯកវដ្ឋដ ោ ទាិ វដ្ឋដ ោ សង្ឃសស សនត ោ
គ្រុ ភណឌំ ។
សុ តត ំ បន អវមដដ ោា ទិ នន ំ េកចិ ោកនាឡិមករហី រា ច ភាជ្នី ោ ។
មយហិ បមនោនិ រជ្ជ ុោទី និ ទិ នាននិ មហានតិ , មត អតត មនា ករណីមយន ហរនាត ន
ោមរតព្វា ។
មោ មោចិ អដា ង្គុលសូ ចិ ទណឌកេមោតបិ មវឡុ សង្ឃសស ទិ មនាន ោ
តតថ ោតមោ ោ រកខិ តមគ្គបិ មោ គ្រុ ភណឌំ ។ មសាបិ សង្ឃសស កមេម ច
មចតិ យកមេម

ច

កមត

អតិ មរមោ

បុ គ្គលិ កកមេម

ទ្ធតុ ំ

វដដ តិ

។

បាទគ្គ ណានកមតលនាឡិ បន កតត រយដាិ ឧបាហនទណឌមោ ឆតត ទមណ្ឋ
ឌ
ឆតត សោោតិ ឥទមេតថ ភាជ្នី យភណឌំ ។ ទឌ្ឍមគ្ហេនុ សា គ្ណាិោា
គ្ចឆ នាត ន ោមរតព្វា ។
េុ ញ្ជញ្ច

បពា ជ្ញ្ច

អវមសសញ្ច

ឆទនតិ ណំ

េុ ដាិបបមាណេបិ

ឆទនតិ ណសមង្ខបគ្មតសុ ោលបណ្ឋ
ណ ទី សុ យំ កិ ញ្ចិ ឯកបណណេបិ សង្ឃសស
ទិ នន ំ ោ តតថ ោតកំ ោ ពហិ អារាមេ សង្ឃិមក តិ ណវតថ ុសមឹ ោតកំ ោ
រកខិ តមគ្គបិ តំ គ្រុ ភណឌំ ។ តេបិ សង្ឃកមេម ច មចតិ យកមេម ច កមត អតិ មរកំ
បុ គ្គលិកកមេម ទ្ធតុ ំ វដដ តិ ។ ទឌ្ឍមគ្ហេនុ សា គ្មហោា គ្ចឆ នាត ន ោមរតព្វា។
អដា ង្គុលបបមាមណ្ឋបិ រិ តតកមបាតថ មោ គ្រុ ភណឌមេវ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

ាគរុភណឌ។

វលាិ៍ទ

េះ

ក្ខលក្ខរង្អររប្ស់សងឃ

424

និ ងក្ខរង្អរដផនក្ក្នុង

ទច្តី យ៍ទធវើទស្សច្ទហើយ ទប្ើ ារប្ស់សល់ នឹ ងប្ទង្អានច្ូ លទៅក្នុងក្ខរង្អរ
ាច្ុំ ដណក្ប្ុគគលខាេះ ក្៏គួរ។ ដខស ឬព្ួ រ ដដលទធវើទស្សច្ទោយ ុំ ទបាេះ ជ្រក្ទៅ

សុំប្ក្នធម ជក្់ដូង និងដសបក្ក្តី ដខសម្ួ យធាុង ឬព្ី រធាុង ដដលទគទវញ
សុំប្ក្នធម ឬជក្់ដូងទធវើក្ី ត ាសម្បតតិរប្ស់សងឃ ាគរុភណឌ។

ច្ុំ ដណក្ ុំទបាេះដដលទគម្ិនបានទវញថាវយ និងជ្រក្ទៅ សុំប្ក្នធម និង

ជក្់ដូង ដច្ក្គ្ននបាន។ ម្ួយវ ិញទទៀត ដខស ឬព្ួរាទដើ ម្ទ
ព្ួ ក្ជនណាថាវយ ព្ួក្ជនទ
ហាម្។

េះ ារប្ស់ដដល

េះ ខចីទៅ ទោយក្រណីយក្ិ ច្រច ប្ស់ខួន
ា ម្ិនគួ រ

ឫសសីជ្រប្ទភទណាម្ួ យ សូម្បីទុំហុំប្៉ាុនដងដដក្ចារ ប្ទណា
ត យ៨ធានប្់
ដដលទគថាវយសងឃ

ឬដដលទក្ើ តក្នុងដី សងឃទ

េះ

ដដលសងឃរក្ាជ្រគប្់

ជ្រគងទុ ក្ ាគរុភណឌ។ ក្ខលក្ខរង្អររប្ស់សងឃ និងក្ខរង្អរក្នុងទច្តី យ៍ទធវើ
ទស្សច្ទហើយ សូម្បីឫសសីទ

គួ រ។ ក្៏ក្ុងភណ
ន
ឌ ៈ គឺឫសសីទ

េះសល់ នឹ ងទជ្រប្ើក្ុងក្ខរង្អរាច្ុំ
ន
ដណក្ប្ុ គគល
េះ រប្ស់ដូទច្នេះ គឺ ប្ុំព្ង់ទជ្រប្ងច្ុំ ណុេះទជ្រប្ងបាន

១បាទ ទឈើ ជ្រច្ត់ ដសបក្ទជើង

នាូង ដងឆជ្រត សនាឹក្ឆជ្រត ាភណឌៈ

ដច្ក្បាន។ ព្ួក្ម្នុ សសជ្រតូវទភាើងទឆេះផាេះ ទាញយក្ទៅ ម្ិ នគួ រហាម្។

ទមម យប្ាង ទមមដុំ ទណក្ទនាយ និ ងទមមសជ្រមប្់ ជ្រប្ក្់ដ៏ទសស
ជ្រប្មណម្ួ យក្ខតប្់ក្ី ត ប្ណា
ត សាឹក្ទាុំងឡាយ មនសាឹក្ទានតាទដើម្ សាឹក្
ណានីម្ួយ ដតម្ួ យសនាឹក្ក្តី សទ្ង្អគេះាទមមជ្រប្ក្់ ដដលទគជ្រប្ទគនដល់
សងឃក្តី ដដលទក្ើតក្នុងដី រប្ស់សងឃទ

េះក្តី ដដលទក្ើតក្នុងទី ារប្ស់សងឃ

ខ្លងទជ្រតអារាម្ ដដលសងឃជ្រគប្់ ជ្រគងក្តី ាគរុភណឌ។ ក្ខលក្ខរង្អររប្ស់
សងឃ ឬក្ខរង្អររប្ស់ទច្តិយទស្សច្ទហើយ ទមមសូម្បីទ

េះទៅសល់ នឹង

ទជ្រប្ើក្ុងក្ខរង្អរាច្ុំ
ន
ដណក្ប្ុ គគល គួ រ។ ព្ួក្ម្នុ សសទាុំងឡាយ ជ្រតូវទភាើងទឆេះ
ផាេះ ទាញយក្ទៅ ម្ិនគួរហាម្។ សាឹក្រ ឹតទទទ សូម្បីជ្រប្ដវងជ្រតឹម្៨ធានប្់
ក្៏ ាគរុភណឌ ដូច្គ្នន។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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េតតិ ោ

បកតិ េតតិ ោ

ោ

មហាតុ

បញ្ច វណ្ឋ
ណ

ោ

សុ ធា

ោ

សជ្ជ ុរសកង្គុដាសិមលសាទី សុ ោ យំ កិ ញ្ចិ ទុ លល ភដ្ឋាមន អាមនោា ោ ទិ នន ំ
តតថ ោតកំ ោ រកខិ តមគ្គបិ តំ ោលបកក េតត ំ គ្រុ ភណឌំ មហាតិ ។ តេបិ
សង្ឃកមេម ច មចតិ យកមេម ច កមត អតិ មរកំ បុ គ្គលិកកមេម ទ្ធតុ ំ វដដ តិ ។
ហិ ង្គុហិង្គុលកហរិ ោលេមនាសិ លញ្ជ នាទី និ បន ភាជ្នី ោនិ ។
ទ្ធរុ ភមណឌ មោ មោចិ មវឡុេាិ វុ តតបបមាមណ្ឋ ទ្ធរុ ភណឌមោ សង្ឃសស
ទិ មនាន ោ តតថ ោតមោ ោ រកខិ តមគ្គបិ មោ គ្រុ ភណឌំ ។ អបិ ច សព្វាបិ
ទ្ធរុ មវឡុចេម បាសាណ្ឋទិ វិ កតិ ទ្ធរុ ភមណឌន សង្គហិោ ។ តតថ េញ្ច បីមឋហិ
អសង្គហិោនិ អាសនទិ ោទី និ អនត េមសា មច្ឆមឡន ោ បោមលហិ ោ
បមណណហិ ោ កតបី ឋំ ឧបាទ្ធយ សព្វានិ អាសនានិ ។
វង្កផលកំ ទី ឃផលកំ ចី វរមធាវនផលកំ ឃដដ នផលកំ ឃដដ នេុ គ្គមរា
ទនត កដា មចឆ ទនគ្ណាិោ

ទណឌេុ គ្គមរា

នាោ

អេព ណំ

រជ្នមទ្ធណិ

ឧទកបបដិ ចឆមោ ទ្ធរុ េមោ ោ ទនត េមោ ោ មវឡុេមោ ោ សបាទមោបិ
អបាទមោបិ
ករមណ្ឋ
ឌ

សេុ មគ្គគ េញ្ជ ូសា បាទគ្គ ណានកមោ អតិ មរកបបមាមណ្ឋ
ឧទកមទ្ធណិ

ឧទកកដ្ឋហំ

ឧឡុមង្គក

កដចឆ ុបានី យសរាវំ

បានី យសមង្គខតិ ឯមតសុ យំ កិ ញ្ចិ សមង្ឃ ទិ នន ំ គ្រុ ភណឌំ ។ សង្ខថាលកំ បន
ភាជ្នី យំ ។ តថា ទ្ធរុ េមោ ឧទកតុ មមាព ។
បាទកឋលិ កេណឌលំ ទ្ធរុ េយំ ោ មហាតុ ោលបណ្ឋ
ណ ទិ េយំ ោ សពា ំ
គ្រុ ភណឌំ ។ អាធារមោ បតត បិ ធានំ ោលវណដំ ពី ជ្នី ចមង្គកដកំ បចឆិ
យដាិ សេម ុញ្ជនី

េុ ដាិសេម ុញ្ជនីតិ

ឯមតសុ បិ

យំ កិ ញ្ចិ

ខុទទកំ

ទ្ធរុ មវឡុបណណចមាមទី សុ មយន មកនចិ កតំ គ្រុ ភណឌមេវ ។

ោ

េហនត ំ

ោ

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨
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ដី សិត
ា និងាដីធម្មា ឬដី៥ព្ណ៌ ឬក្ុំ ទបារសក្៏ ទោយ ឬជ័រក្ុំញ៉ាន
និ ងជ័ រច្ុ ងាទដើម្ ជ័រជ្រប្ទភទណាម្ួ យ ដដលទគ
បានលុំបាក្ក្តី ដដលទក្ើតទ

ើងក្នុងដី សងឃទ

ុំម្ក្ថាវយ ក្នុងទី ដដលរក្

េះក្តី ទុំហុំប្៉ាុនដផាទានតទុុំ ដដល

សងឃរក្ាជ្រគប្់ ជ្រគងទុក្ ាគរុភណឌ។ ក្ខលក្ខរង្អរប្ស់សងឃ ឬក្ខរង្អរ
រប្ស់ទច្តិ យទធវើទស្សច្ទហើយ ជ័ រសូម្បីទ

េះទៅសល់ នឹ ងទជ្រប្ើក្ុងក្ខរង្អរ
ន

ាច្ុំ ដណក្ប្ុគគល ក្៏គួរ។ ច្ុំ ដណក្ហិងុគ ហិងុលហរ
គ
ិាល ម្ទ

សិលា

ថានុំប្នតក្់ាទដើ ម្ គួ រដច្ក្គ្ននបាន។

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងទជ្រគឿងទឈើ ដូច្តទៅ៖ ទជ្រគឿងទឈើ ណាម្ួ យ មនជ្រប្មណ

ដូ ច្ទពាលទហើយក្នុងឫសសីដដលទគជ្រប្ទគនដល់សងឃ ឬដដលទក្ើតទ
ដី សងឃទ

ើងក្នុង

េះ ារប្ស់ដដលសងឃជ្រគប្់ជ្រគងរក្ា ាគរុភណឌ។ ម្ា៉ា ងទទៀត

វតេុាតិដនទ

មនទឈើ

ឫសសី

ដសបក្

និ ងថ្មាទដើ ម្

សទ្ង្អគេះាទជ្រគឿងទឈើ ។ ប្ណា
ត វតេុាតិ ទាុំងទ

សូម្បីទាុំង ស់

េះ អាសនៈទាុំងព្ួ ង មន

អាសនាិក្ខាទដើម្ ដដលម្ិនបានសទ្ង្អគេះាដជ្រគ និ ងាុំង ទោយទហាច្ទៅ
សូម្បីាុំងដដលទធវើទោយសុំព្ត់ ទោយច្ុំ ទប្ើង ឬទោយសាឹក្ទឈើ និ ងវតេុ
ព្ួ ក្ទនេះគឺ ក្ខតរទក្ខង ក្ខតរដវង ក្ខតរគក្់ ច្ីវរ ក្ខតររងទបាក្ ជ្រព្នង់ សជ្រមប្់

គក្់ទបាក្ ជ្រជុញ ញញួរ ដុំប្ង និ ង នាូង សនក្ជ្រជលក្់
ក្ទ េ រ ជ្រប្ ប្់ទឈើ ឬ
ូ
ជ្រប្ ប្់ភុក្
ា ឬជ្រប្ ប្់ឫសសី មនទជើងក្តី ម្ិ នមនទជើ ងក្តី ក្ខាក្់ ហិប្ ដប្មន

ខ្លនតម្ិ នទលើសច្ុំ ណុេះទឹក្១បាទ ទ-ទឹ ក្ ឪទឹ ន ទបាយ ដវក្ ផតិលទឹ ក្ ស័ងាដង
ទឹ ក្ ជ្រប្ទភទណាម្ួ យដដលទគថាវយដល់សងឃទហើយ ាគរុភណឌ។ ភ្ជជនៈ
ទធវើទោយស័ងា ដច្ក្គ្ននបាន។ ឆ្នុំងទឹក្ដដលទធវើទោយទឈើ ក្៏ដូច្គ្នន។
រទងវលជូ តទជើង នឹ ងទធវើទោយទឈើ ឬទធវើទោយសាឹក្ទានតាទដើម្ ា
គរុភណឌទាុំង ស់។ ក្នុងរប្ស់ទាុំងទនេះ គឺទជើងបាជ្រត គជ្រម្ប្បាជ្រត ផាិតសាឹក្
ទានត ផាិតវ ីជិ នី ជ្រប្ ប្់ ក្ទញ្ាើ

ុំ ទបាសដងដវង

ុំទបាសដងខាី យ៉ា ងណា

ម្ួ យ ទទាេះតូ ច្ ឬធុំក្៏ទោយ ទធវើព្ីវតេុ ីម្
វ ួ យ មនទឈើ ឫសសី សាឹក្ទឈើ
និ ងដសបក្ាទដើម្ ាគរុភណឌ។
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ថេភ តុោមសាបានផលោទី សុ យំ កិ ញ្ចិ ទ្ធរុ េយំ ោ បាសាណេយំ ោ
មគ្ហសមាភរូ បគ្ំ មោ មោចិ កដសារមោ យំ កិ ញ្ចិ ភូ េតថ រណំ យំ កិ ញ្ចិ
អកបបិយចេម ំ , សពា ំ សង្ឃិកំ គ្រុ ភណឌំ ។ ភូ េតថ រណំ ោតុ ំ វដដ តិ ។ ឯឡកចេម ំ
បន បចច តថ រណគ្តិ កំ មហាតិ ។ តេបិ គ្រុ ភណឌមេវ ។ កបបិយចមាមនិ
ភាជ្នី ោនិ ។ កុ រុនទិយំ បន សពា ំ េញ្ច បបមាណំ ចេម ំ គ្រុ ភណឌនតិ វុ តតំ ។
ឧទុ កខ លំ េុ សលំ សុ បបំ និ សទ្ធ និ សទមបាតមោ បាសាណមទ្ធណិ
បាសាណកដ្ឋហំ តុ រិ មវេភសាដទិ សពា ំ មបសោរាទិ ភណឌំ សពា ំ កសិ ភណឌេបិ
គ្រុ ភណឌំ, សពា ំ ចកក យុតត ោនំ គ្រុ ភណឌមេវ ។ េញ្ច បីឋានំ បាទ្ធ ច អដនិ មោ
ច ោសិ ផរសុ អាទី នំ ទណ្ឋ
ឌ និ ច្ឆតិ ឯមតសុ យំ កិ ញ្ចិ អនិ ដាិតំ ភាជ្នី យំ ។
តចឆិ តេដា ំ បន គ្រុ ភណឌំ មហាតិ ។ អនុ ញ្ចញតោសិ ោ ទមណ្ឋ
ឌ ឆតត ំ េុ ដាិបណណំ
កតត រយដាិ ឧបាហនា អរណិសហិ តំ ធេម ករមោ បាទគ្គ ណានកមោ អនតិ រិ តតំ
អាេលកតុ េព ំ

អាេលកឃមដ្ឋ ោពុ កតុ េព ំ

ោពុ កឃមដ្ឋ ចេម ឃមដ្ឋ

វិ សាណតុ េព នតិ សពា មេតំ ភាជ្នី យំ ។ តមោ បរំ គ្រុ ភណឌំ ។
ហតថិ ទមនាត ោ យំ កិ ញ្ចិ វិ សាណំ ោ អតចឆិ តំ យថាគ្តមេវ ភាជ្នី យំ ។
មតហិ កតេញ្ច បីឋបាទ្ធទី សុ បុ រិេសទិ មសាវ វិ និចឆមោ ។ តចឆិ តនិ ដាិមោបិ
ហិ ង្គុករណឌមោ អញ្ជ និករណឌមោ គ្ណាិោ វិ មធា អញ្ជ នី អញ្ជ និសោោ
ឧទកបុ ញ្ឆនីតិ ឥទំ សពា ំ ភាជ្នី យមេវ ។
េតតិ ោភមណឌ
កុ ោលភាជ្នំ,

សពា ំ

េនុ សានំ

បតត កដ្ឋហំ

ឧបមភាគ្បរិ មភាគ្ំ

អង្គគរកដ្ឋហំ

ធូ េទ្ធនកំ

ឃដបិ ឋរាទិ ទី បរុ កខមោ
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ប្ណា
ត ទជ្រគឿងផាេះ មនសសរធនឹម្ ជទណើ ត រ និ ងក្ខតរាទដើ ម្ ទជ្រគឿងផាេះ
យ៉ា ងណាម្ួ យ ដដលទធវើទោយទឈើ ក្៏ទោយ ទធវើទោយថ្មក្៏ទោយ, ក្ទនាល
ជ្រប្ទភទណាម្ួ យ ទជ្រគឿងក្ជ្រមលផាេះជ្រប្ទភទណាម្ួ យ ដសបក្ ក្ប្បិយណា
ម្ួ យ

សម្គួរដល់សមារៈផាេះ

ារប្ស់ដដលទគថាវយសងឃ

ាគរុភណឌ

សម្គួ រទធវើឲ្យាក្ជ្រមលនផា (ជ្រក្ខលដផនដី )។ ច្ុំ ដណក្ដសបក្ព្ដព្ មនគតិ
ដូ ច្ក្ជ្រមល ាគរុភណឌដូច្គ្នន។ ដសបក្ក្ប្បិយអាច្ដច្ក្គ្ននបាន។ ដតក្នុង
ក្ុ រន
ុ ី ាយ៍ទពាលថា ដសបក្ជ្រគប្់ ជ្រប្ទភទ មនទុំ ហុំប្៉ាុនដជ្រគ ាគរុភណឌ។
តាល់

ដជ្រង ច្ទងារ ថ្មប្ុក្ ក្ូ នថ្មប្ុក្ សនក្សិ
លា ទផើងសិលា ទជ្រគឿង
ូ

ាងតម្ាញាទដើម្ មនជ្រតល់ ជ្រគប្ទធមញទឈើ និងក្ខរុងដសបក្ាទដើម្
ទជ្រគឿងទធវើដស្សជ្រគប្់ យ៉ាង យនមនក្ង់ជ្រគប្់ យ៉ាង ាគរុភណឌទាុំង ស់។
ទជើងដជ្រគ ទម្ដជ្រគ ទជើងាុំង ទម្ាុំង ដងក្ខុំប្ិត និ ងព្ូទៅាទដើម្ វតេុទាុំង
ទ

េះ វតេុណាម្ួ យ ដដលម្ិ នទាន់ ឈូសទស្សច្ ដច្ក្គ្ននបាន។ ដតដដល

ឈូសរលីងទស្សច្ទហើយ ាគរុភណឌ។ វតេុទាុំង ស់ទនេះគឺ ដងក្ខុំប្ិតដដល
ជ្រទង់ នុ ញ្ញញត សាឹក្ឆជ្រត ទឈើ ជ្រច្ត់ ដសបក្ទជើង ទឈើ ក្ួតទភាើង ធម្មជ្រក្ក្
ក្ុំ ទសៀវទឹក្ដូច្ដផាក្នាួតនជ្រព្ ឆ្នុំទឹក្ដូ ច្ដផាក្នាួតនជ្រព្ ក្ុំ ទសៀវទឹក្ទឃាាក្ ឆ្នុំង
ទឹ ក្ដសបក្ ឆ្នុំងទឹក្មនជ្រទង់ជ្រទាយដូច្ទឃាាក្ ក្ុំទសៀវទឹក្ទធវើទោយដសនង
ច្ុំ ណុេះទឹ ក្ម្ិ នទលើសម្ួ យបាទ ដច្ក្គ្ននបាន។ ទលើសាងទ

េះ ាគរុភណឌ។

ភាុក្ដុំ រ ី ឬដសនងជ្រប្ទភទណាម្ួ យ ម្ិ នទាន់ បានឈូស ទៅដូច្ទដើម្

ដច្ក្គ្ននបាន។ ច្ុំ ទពាេះទជើងដជ្រគាទដើ ម្ ដដលទធវើទោយភាុក្ដុំ រ ី និ ងដសនងទាុំង
ទ

េះ មនវ ិនិច្័ យ
ឆ ដដលមនម្ក្ទហើយក្នុងខ្លងទដើ ម្។ វតេុទាុំងទនេះ គឺប្ុំព្ង់

ោក្់ ថានុំប្នតក្់ ប្ុំព្ង់ ោក្់ថានុំដភនក្ សូម្បីឈូសរលីងទស្សច្ទហើយ ក្ូ នក្ឌុំុ
ជ្រក្វ ិលក្ឌុំុ ប្ុំ ព្ង់ ថានុំដភនក្ ដងប្ុំ ព្ង់ ថានុំដភនក្ សុំព្ត់ ជូតទឹក្ ដច្ក្គ្ននបាន។

វ ិនិច្័ឆយក្នុងទជ្រគឿងដី គប្បីជ្រាប្ដូ ទច្នេះ៖ វតេុទាុំង ស់ទនេះ គឺ ទជ្រគឿង

ឧប្ទភ្ជគ និងប្រ ិទភ្ជគរប្ស់ម្នុ សសទាុំងព្ួ ង ភ្ជជនៈដី មនឆ្នុំងមនជ្រគប្

ាទដើ ម្ ឡាុំងសជ្រមប្់ដុតបាជ្រត ខាេះោក្់រទងើ ក្ទភាើង ប្ុំ ព្ង់ ដផសង ដងជ្រប្ទី ប្
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ទី បកបលលិ ោ ចយនិ ដាោ ឆទនិ ដាោ ថូ បិ ោតិ សពា ំ គ្រុ ភណឌំ ។ ឯមតសុ បន
វុ តតនមយសុ គ្រុ ភមណឌសុ យំ កិ ញ្ចិ មវឡុអាទឹ អតត មនា អោថយ គ្ណាមនត ន
សេកំ ោ អតិ មរកំ ោ ផាតិ កេម ំ កោា គ្មហតពា ំ ។
បាទគ្គ ណានកមោ អនតិ រិ តតបបមាមណ្ឋ បន ឃដមោ បមោត ថាលកំ
កញ្ច នមោ កុ ណឌិោតិ ឥទមេតថ ភាជ្នី យំ ។ យថា ច េតតិ ោភមណឌ ឯវំ
មោហភមណឌបិ ។ កុ ណឌិោ ភាជ្នី យមោដ្ឋាសមេវ ភជ្តិ ។ ឥតិ យំ
ភាជ្នី យំ វិ សសជ្ជ នីយេបិ តំ ឯវំ វិ សសជ្ជិ យមវភង្គិយសង្គខតំ អញ្ញ ំ បរិ ោខរំ ទោា
ខីយនត សស ទុ កក ដំ ។ ឥតរំ បន ទ្ធតុ មេវ ន វដដ តិ ។ ឥសសរវោយ មទមនាត
ថុ លល ចច យំ អាបជ្ជ តិ ។
មថយយចិ មតត ន គ្ណាមនាត ភណឌំ អគ្ាមបោា ោមរតមព្វា ។ យថា ច អញ្ញ ំ
បរិ ោខរំ ទោា ខីយនត សស ទុ កក ដំ, តថា សមង្ឃន អសេម តសស ចី វរំ ោ អញ្ញ ំ ោ
បរិ ោខរំ ទោា ខីយនត សស ទុ កក ដមេវ ។ អនុ បសេបមនន សពា តថ តិ កទុ កក ដំ ។
បកតិ ោ បន ឆនាទទិ វមសន39 កមរានត ំ ទិ សាា មោ អមោថ តសស ទិ មនន ន,
លទ្ធធនិ បិ វិ និបាមតសសតិ , ន សមាម ឧបមនសសតី តិ ខីយនត សស, ឧេម តតោទី នញ្ច
អនាបតតិ ។
ឧបសេបនន ោ,

ធមេម ន

លទធ សេម តិ ោ,

សមង្ឃន

សទធឹ

វិ កបបនូ បគ្ចី វរទ្ធនំ, បច្ឆឆ ខីយិតុ ោេោយ ខីយនាតិ ឥមាមនតថ ចោតរិ
អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ អទិ នានទ្ធនសទិ សានិ ។ ឥទំ បន ទុ កខ មវទននតិ ។
ទុ ព្វលសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
39
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ទគ្នម្ាុំង ឥដាសជ្រមប្់ សាងសង់ ឥដាសជ្រមប្់ ជ្រប្ក្់ ទក្បឿង ាគរុភណឌ។
ក្៏ ប្ណា
ត គរុភណឌមនន័ យដដលទពាលទហើយទ

េះ

ភិ ក្ុក្ខលក្ខន់
ា
យក្វតេុ

មនឫសសីាទដើម្ណាម្ួ យ ទដើម្បីជ្រប្ទយជន៍ខួន
ា
ទសមើគ្ននក្តី ទជ្រច្ើនាងក្តី
គប្បីទធវើផ្កតិក្ម្ម (ទធវើឲ្យជ្រតឹម្ជ្រតូវ) ទហើយក្ខន់ យក្។
ក្៏ ក្ុងទជ្រគឿងដី
ន
ទ

េះ វតេុទាុំងទនេះគឺ ឆ្នុំង បាជ្រត ភ្ជជនៈ ក្ទ េ រ ក្ុំ ទសៀវ

ារប្ស់ដដលដច្ក្គ្ននបាន។ ម្ួ យវ ិញទទៀត សូម្បីក្ុងទជ្រគឿងទលាហៈ
ន
គប្បី
ជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិច្័ យ
ឆ ដូ ច្គ្នន ក្នុងទជ្រគឿងដី ។ ក្ទ េ រទឹក្ ប្ូ ក្ច្ូ លក្នុងច្ុំ ដណក្
ដដលដច្ក្គ្ននបានដូច្គ្នន។ វតេុដដលគប្បីដច្ក្ ារប្ស់គួរលេះប្ង់ណា ភិ ក្ុា
ក្ខលឲ្យប្រ ិក្ខារដនទ ទពាលគឺ វតេុដដលគួ រលេះនិ ងវតេុដដលគួ រដប្ងដច្ក្ទ

េះៗ

ទហើយតិ េះទដៀល ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ ដតភិក្ុឲ្យប្រ
ា
ិក្ខារទជ្រត ុំព្ីទនេះ ម្ិនគួរ
ទ

ើយ។ ភិ ក្ុក្ខលឲ្យទោយភ្ជព្ាឥសសរៈ
ា
ជ្រតូវអាប្តតិថ្ុលច្
ា ័យ
ច ។

ភិ ក្ុក្ខន់
ា
យក្ទោយទថ្យយច្ិ តត ឲ្យគិតាម្តនម្ាភណឌ។ ភិ ក្ុឲ្យប្រ
ា
ិក្ខារ

ដនទ ទហើយតិ េះទដៀល ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក យ៉ា ងណា ភិក្ុឲ្យច្ី
ា
វរ ឬប្រ ិក្ខារដនទ

ដល់ នុ ប្សម្បននដដលសងឃម្ិ នបានសនមត ក្៏ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក
ដូច្គ្នន។
ច្ុំ ទពាេះ នុប្សម្បនន ាតិ ក្ទុ ក្ដ
ក ក្នុងទី ទាុំងព្ួង។

វារៈដដលម្ិនជ្រតូវអាប្តតិក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទទនេះ គឺភិក្ុទា

ឆ ា គតិ

ទោយជ្រប្ជ្រក្តី

ដដលសងឃឲ្យដល់ភិក្ុទា
ទ

េះ ឲ្យវ ិ

ទហើយតិ េះទដៀលថា

េះ ភិ ក្ុទា

ជ្រប្ទយជន៍ ីទវ ោយលាភ

េះ ទុក្ាបានទហើយ ក្៏ គង់ទធវើលាភ

សទៅដដដល នឹងម្ិនបាន

ឆកួត ាទដើម្។

ើញសងឃទធវើទោយ

ុំយក្ទៅទោយជ្រប្នព្ទទ និ ងភិ ក្ុា

សិក្ខាប្ទទនេះ មន ងគ ៤ គឺ ាឧប្សម្បនន១ បានសនមតជ្រប្ក្ប្

ទោយធម្៌១ ឲ្យច្ី វរគួ រវ ិក្ប្ប ាម្ួ យនឹងសងឃ១ ជ្របាថានទដើ ម្បីតិេះទដៀល
ទហើយតិ េះទដៀលក្នុងក្ខលាខ្លងទជ្រក្ខយ១។ សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្ ទិ ន ទានសិក្ខាប្ទ។ ប្៉ាុ ដនតសិក្ខាប្ទទនេះ ាទុ ក្ទា វទ

ដូទច្នេះឯង។

ពណ៌នាទុ ពាេសិក្ខ
ា បទទី១១ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

428

១២. បរ ិណាម្នសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទ្ធាទសមេ

សពា ំ

តឹ សនិ សសគ្គិ យកមណឌ

បរិណ្ឋេនសិ ោខបមទ

វុ តតនយមេវ ។ អយមេវ ហិ វិ មសមសា ។ តតថ ហិ អតត មនា បរិ ណ្ឋេិ តោត
និ សសគ្គិ យំ បាចិ តតិ យំ , ឥធ បុ គ្គលសស បរិ ណ្ឋេិ តោត សុ ទធិ កបាចិ តតិ យនតិ ។
បរណាម្នស
ក្ខ
ឋិ
ិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
សហធម្មិកវតគគ អដ្ឋតភ

ពណ៌នាបាចិត្តិយ សហធម្មិកវគ្គ ទី ៨

428

១២. ពណ៌នាបរ ិណាម្នសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១២ តទៅទនេះ៖

ពាក្យទាុំង ស់ មនន័ យដូច្ដដលទពាលទុក្ទហើយ ក្នុងប្រ ិណាម្ន-

សិក្ខាប្ទ ក្នុងនិ សសគគិយក្ណឌ ៣០ ឯទណាេះ។ ទនេះាទសច្ក្តីដប្ាក្គ្នន។
ទសច្ក្តីថា ក្នុងប្រ ិណាម្នសិក្ខាប្ទទ

េះ ជ្រតូវនិ សសគគិយបាច្ិ តិ យ
ត
ទជ្រពាេះ

ប្ទង្អាន (លាភ) ម្ក្ទដើម្បីខួន
ា ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ ាសុទិ ក្
ធ បាច្ិ តិ យ
ត
ទជ្រពាេះ
ប្ទង្អាន(លាភ) ទៅទដើ ម្បីប្ុគគលដូ ទច្នេះឯង។

ពណ៌នាបរណាម្នស
ក្ខ
ិ
ិ ា បទទី១២ ចប់
សហធម្មិកវគគ ទី៨ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

429

៩. រតនវគ្គោ
១. អគ្នតបុរសិក្ខាបទវណ្ណនា
រតនវគ្គ សស

បឋមេ

។

ខតតិ យសាតិ

ខតតិ យោតិ កសស

។

េុ ទ្ធធភិ សិ តត សាតិ ខតតិ ោភិ មសមកន េុ ទធនិ អភិ សិ តត សស ។ អនិ កខមនាត រាោ
ឥមោតិ អនិ កខនតរាជ្កំ ។ តសមឹ អនិ កខនតរាជ្មក សយនី ឃមរតិ អមោថ ។ រតនំ
វុ ចចតិ េមហសី ។ និ គ្គតនតិ និ កខនតំ ។ អនិ គ្គតំ រតនំ ឥមោតិ អនិ គ្គតរតនកំ ។
តសមឹ អនិ គ្គតរតនមក សយនី ឃមរតិ អមោថ ។ ឥនទ ខល
ី ំ អតិ កកមេយាតិ ឯតថ
អតត មនា អាគ្តភាវំ អោនាមបោា សយនី ឃរសស ឧមាមរំ បឋេំ បាទំ
អតិ ោកមេនត សស ទុ កក ដំ ។ ទុ តិ យំ បាចិ តតិ យំ ។
សាវតថិ យំ អាយសម នត ំ អាននទ ំ អារពភ រមញ្ចញ អមនត បុរបបវិ សនវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ ។ អសាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។ តិ កបាចិ តតិ យំ

។

បដិ សំវិ ទិមត អបបដិ សំវិ ទិតសញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ច ទុ កក ដំ ។
បដិ សំវិ ទិតសញ្ញិ សស,

ន

ខតតិ យសស

ោ,

ន

ខតតិ ោភិ មសមកន

អភិ សិ តត សស ោ, ឧមភាសុ ោ, ឧភិ នន ំ ោ អញ្ញ តរសមឹ និ កខមនត សយនី ឃរំ
បវិ សនត សស, អសយនិ ឃមរ, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ រត្នវគ្គ ទី ៩

429

៩. រតនវគ្គ
១. ពណ៌នាអន្នេបុរសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ ននរតនវគគតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ាក្សជ្រតីយ៍ គឺ មានាតិ ាក្សជ្រត។ ប្ទថា បានមុទ្ធាភិសេក្
ស

យ
ើ
សេចក្តីថា ដែលសគសរោចរេពជ្រតង់ជ្រពេះេិរស សោយអភិ សេក្ា

ក្សជ្រត។ ជ្រពេះរាាមិ នទ្ធន់យាងសចញអំ ពីជ្រក្ឡាប្នទំស

េះ សជ្ររេះស

តុស

េះ

សទើប្ស្មេះថា ជ្រពេះរាាមិនទ្ធន់ សេតចសចញ។ អធិប្ាយថា (ចូ លសៅ)
ក្នុងជ្រក្ឡាប្នទំដែលមានជ្រពេះរាាជ្រទង់មិនទ្ធន់ សេតចសចញស

េះ។ មស

េី

សោក្សរលថា ស្តេតីដក្វ។ មិ នទ្ធន់សចញ សៅថា មិ នទ្ធន់ សេតចសចញ។
ស្តេតីដក្វមិនទ្ធន់សចញ អំ ពីជ្រក្ឡាជ្រពេះប្នទំស
ទ្ធំងស្តេតីដក្វគឺ ជ្រពេះមស

េី

េះ ស

តុស

ក្៏មិនទ្ធន់ សេតចសចញដែរ

េះ សទើ ប្ស្មេះថា
។

អធិប្ាយថា

(ភិក្ុចូ
ា លសៅ) ក្នុងជ្រក្ឡាជ្រពេះប្នទំ ដែលមានស្តេតីដក្ង មិ នទ្ធន់ សចញស

េះ។

វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងរក្យថា ្នក្នលងធរណី សនេះគប្បីជ្រាប្ែូ សចនេះ៖ ភិ ក្ុា

មិ នឲ្យជ្រពេះរាាជ្រទង់ ជ្រាប្ែំសណើរមក្រប្េ់ខ្ួនស
ល

ើយ ស

ើយ្នជំ ហាន

សជើងទី១ ក្នលងធរណីទ្ធារននជ្រក្ឡាជ្រពេះប្នទំ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កែ ជំហានសជើង
ទី ពីរ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពាជ្រពេះអាននទែ៏មានអាយុ

សជ្ររេះសរឿងចូ លសៅខាងក្នុងប្ុ រ ីរប្េ់សេតច។
អ

ាអោធារណប្បញ្ញ តិ។
ត

ណតតិក្ៈ តិក្បាចិតិយ
ត ។ សេតចបាននិមនត ភិក្ុេមា
ា
គ ល់ថា សេតចមិន

បាននិមនត ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កែ។

អាប្តតិមិនមាន ែល់ភិក្ុេមា
ា
គ ល់ថា សេតចបាននិ មនត ែល់ភិក្ុចូ
ា ល

សៅក្ខន់ ជ្រក្ឡាជ្រពេះប្នទំ រប្េ់ជនមិ នដមនាសេតច,

ាសេតចដែរ (ប្ុ ដនត)

មិ នបានអភិ សេក្សោយអភិ សេក្ាក្សជ្រត េូមបីសេតច និ ងមស
ជ្រពេះអងគ (សចញពី ជ្រក្ឡាប្នទំស
មួ យសចញសៅស

ើយ) សេតចនិ ងមស

ើយ សេតចនិ ងមស

េីទ្ធំងពីរ

េីទ្ធំងពី រជ្រពេះអងគណា

េីមិនបានសៅក្នុងជ្រក្ឡាជ្រពេះប្នទំ និ ង
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ខតតិ យោ,

អភិ សិ តត ោ,

ឧភិ នន េបិ

សយនី ឃរមោ

អនិ កខនតោ,

អបបដិ សំវិ ទិតោ, ឥនទ ខីោតិ កក មមាតិ ឥមាមនតថ បញ្ច អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ
បឋេកឋិ នសទិ សានិ ។ ឥទំ បន កិ រិោកិ រិយនតិ ។
អតនតបុរសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ

២. រតនសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ រតននតិ េុ ោតទិ ទសវិ ធំ ។ រតនសេម តនតិ យំ កិ ញ្ចិ េនុ សានំ
ឧបមភាគ្បរិ មភាគ្ំ

។

អជ្ារាមេ

ោតិ

អបរិ កខិតតសស ទាិ នន ំ មលឌ្ឌ ុបាោនំ អមនាត ។

បរិ កខិតតសស

អមនាតបដិ មកខ មប

អជ្ាវសមថតិ បរិ កខិតតសស

អមនាតបដិ មកខ មប, អបរិ កខិតតសស េុ សលបាតពភ នតមរ ។
អយំ បមនតថ វិ និចឆមោ ។ ោតរូ បរជ្តំ អតត មនា អោថយ ឧគ្គ ណានត សស
ោ ឧគ្គ ណ្ឋ
ា មបនត សស ោ និ សសគ្គិ យំ បាចិ តតិ យំ ។ សង្ឃគ្ណបុ គ្គលមចតិ យនវកមាមនំ អោថយ ទុ កក ដំ ។
អវមសមសសុ េុ ោតទិ រតមនសុ សមពា សេបិ អោថយ ទុ កក ដមេវ ។
កបបិយវតថ ំ ុ

ោ

អកបបិយវតថ ំ ុ

ោ

អនត េមសា

មាតុ សនត កេបិ

ភណ្ឋ
ឌ គ្គរិ កសី មសន បដិ សាមេនត សស បាចិ តតិ យំ ។ ោទិ សំ បន អតត មនា
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ែល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសែើ ម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៥ គឺ មានាតិ ាក្សជ្រត១ បានអភិ សេក្
ស

ើយ១ សេតចនិងមស

េី េូមបីទ្ធំងពី រជ្រពេះអងគ មិ នទ្ធន់ សចញពីជ្រក្ឡា

ប្នទំ១ សេតចមិ នបាននិ មនតទុក្១ ្នក្នលងធរណី (ជ្រក្ប្ទ្ធារខាងសជ្រក្ខម)
សៅ១។
េមុ ោានាសែើម ែូចគ្នននឹងប្ឋមក្ឋិ នេិក្ខាប្ទ ។ ដតេិក្ខាប្ទសនេះ
ាក្ិ រ ិយាក្ិ រ ិយា ែូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអន្តេបុរសក្ខ
ិ ា បទទី១ ចប់

២. ពណ៌នារតនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ តសៅសនេះ៖

ប្ទថា រតនៈ បានែល់ រតនៈ១០ជ្រប្ក្ខរ មានដក្វមុ ក្ខតាសែើ ម។
ប្ទថា វតថុដែលេនមតារតនៈ បានែល់ សជ្រគឿងឧប្សោគ ប្រ ិសោគរប្េ់

មនុ េសទ្ធំងឡាយ យាងណាមួ យ។ ប្ទថា ក្នងអារាម
សេចក្តីថា ខាងក្នុង
ុ

រប្ងននវតតដែលមានរប្ង (ឬ)ខាងក្នុងសលណុឌ បាតពី រននវតតដែលគ្នមនរប្ង។
ប្ទថា ឬក្នងទី
ុ ោនក្់ គឺ ខាងក្នុងរប្ងននទី ោនក្់ ដែលមានរប្ង (ឬ)ក្នុងរវាង
ចស ល េះទី ធាលក្់ចុេះ ននអដជ្រងរប្េ់ទីោនក្់ ដែលគ្នមនរប្ង។

ឯសនេះាសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងរក្យសនេះ៖ ភិ ក្ុសរ
ា ើេយក្មាេ និ ងជ្របាក្់

ខ្លួនឯងក្តី សជ្រប្ើឲ្យសគសរ ើេក្តី សែើមបីជ្រប្សយាជន៍ែល់ខ្ួនឯង
ល
ជ្រតូវនិ េសគគិយ
បាចិ តិ យ
ត ។ (សរ ើេ) សែើ មបីជ្រប្សយាជន៍ែល់េងឃ គណៈ ប្ុ គគល សចតិ យ និ ង
ក្ខរងារថ្មីៗទ្ធំងឡាយ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ែ
ក ។
ចំ សរេះរតនៈទ្ធំងឡាយ មានដក្វមុ ក្ខតាសែើមែ៏សេេ (សរ ើេ) សែើមបី
ជ្រប្សយាជន៍ (ែល់ខ្ួនក្ត
ល ី ) ែល់ក្ិចេ
ច ូមបីទ្ធំងពួង មានេងឃាសែើ មក្តី ជ្រតូវ
អាប្តតិទុក្ែ
ក ដតមយងប្ុសណាណេះ។

ភិ ក្ុជ្រប្មូ
ា
លវតថុាក្ប្បិយក្តី

អក្ប្បិយក្តី

សោយសហាចសៅ េូមបីារប្េ់មាតា សោយជ្រប្ធានគឺអនក្រក្ា(សោយអាង
ថា ាអនក្រក្ាឃ្លង
ំ ) ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។ ដតសប្ើភិក្ុាសធាើវតថុដប្ប្ស

េះ ឲ្យ
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សនត កំ កោា បដិ សាមេតុ ំ វដដ តិ ។ ឥទំ បដិ សាមេថាតិ វុ មតត បន ន វដដ តីតិ
បដិ កខិបិតពា ំ ។ សមច កុ បិោ បាមតោា គ្ចឆ នតិ ។ បលិ មព្វមធា នាេ មហាតិ ,
បដិ សាមេតពា ំ ។ វិ ហាមរ កេម ំ កមរានាត វឌ្ឍកី អាទមោ ោ រាជ្វលល ភា ោ
យំ កិ ញ្ចិ ឧបករណំ ោ សយនភណឌំ ោ បដិ សាមេោា មទថាតិ វទនតិ ។ ឆមនទ នបិ
ភមយនបិ ន ោតពា មេវ, គ្ុ តតដ្ឋានំ បន ទមសសតុ ំ វដដ តិ ។
អជ្ារាេអជ្ាវសមថសុ បិ ោទិ មស ឋាមន ភិ កខ ូហិ ោ សាេមណមរហិ
ោ គ្ហិ តំ ភវិ សសតី តិ អាសង្គក ឧបបជ្ជ តិ ។ ោទិ មសមយវ ឋាមន ឧគ្គ មហោា ោ
ឧគ្គ ហាមបោា ោ សញ្ចញណំ កោា និ កខិបិតពា ំ ។
យសស ភណឌំ នដា ំ , មសា អាគ្ចឆ តូ តិ ច អាចិ កខិ តពា ំ ។ អថ មោ អាគ្ចឆ តិ ,
មសា កី ទិសំ មត ភណឌំ នដា នតិ បុ ចឆិតមព្វា ។ សមច សញ្ចញមណន សេាមទតិ ,
ទ្ធតពា ំ ។ មនា មច វិ ចិនាហី តិ វតត មព្វា ។ តមាា អាោសា បកក េមនត ន បតិ រូ បានំ
ភិ កខ ូនំ ហមតថ , មតសុ អសតិ បតិ រូ បានំ គ្ហបតិ ោនំ ហមតថ និ កខិបិោា
បកក េិតពា ំ ។ មោ បន មនវ បកក េតិ , ន សាេិ កំ បសសតិ , មតន ថាវរំ
មសនាសនំ ោ មចតិ យំ ោ មបាកខ រណឹ ោ ោមរតមព្វា ។ សមច ទី ឃសស
អទធ ុមនា អចច មយន សាេិ មោ អាគ្ចឆ តិ ។ តំ ទមសសោា អនុ មមាទ្ធហី តិ វតត មព្វា។
សមច នានុ មមាទតិ , មទហិ មេ ធននតិ មច្ឆមទតិ , សមាទមបោា ទ្ធតពា ំ ។
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ល
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ើយេឹមជ្រប្មូ លទុក្ គួ រ។ ដតសប្ើសគសរលថា សោក្មាចេ់

េូមជ្រប្មូ លវតថុសនេះទុក្ផង ជ្រតូវជ្រប្ដក្ក្ថា មិនគួរសទ។ ជ្រប្េិនសប្ើ សគសជ្រក្ខធ
ខ្ឹ ងទំ ោក្់ សោលស
ចុ េះ។ ពួ ក្ាងស

ើយសៅ។ ស្មេះថា មានប្លិសរធ ជ្រតូវជ្រប្មូ លទុ ក្

ើ ាសែើ មក្តី ពួ ក្ជនអនក្េិទ
ន ាោនលនឹងជ្រពេះរាាក្តី ក្ខលសធាើ

ក្ខរងារក្នុងវ ិហារ (ក្៏)សរលថា សោក្មាចេ់េូមជួយជ្រប្មូ លឧប្ក្រណ៍ ឬ

េយនភណឌណាមួ យទុក្ឲ្យផង ែូ សចនេះ។ មិនគួរសធាើសោយក្ខរសពញចិ តត ឬ
ក្ខរភ័ យខាលចសោេះស

ើយ។ ដតគួ រសែើមបីប្ងាាញទី ក្ដនលងេជ្រមាប្់ រក្ាទុក្។

េូមបីខាងក្នុងអារាម ឬខាងក្នុងទី ោនក្់សៅ ក្នុងទី ក្ដនលងដប្ប្ណា

មានសក្ើ តសេចក្តីរសងកៀេស

ើងថា (វតថុសនេះ)នឹ ងមានពួក្ភិក្ុា ឬពួក្ោមសណរ

សរ ើេយក្ ែូសចនេះ ក្នុងទីក្ដនលងដប្ប្ស
សគឲ្យសរ ើេយក្ ស

េះឯង ភិ ក្ុគួ
ា រសរ ើេយក្ខ្លួនឯង ឬសជ្រប្ើ

ើយសធាើវតថុេំគ្នល់ ោក្់ ទុក្ចុ េះ។

ក្៏ សប្ើ ភណឌៈរប្េ់ ប្ុគគលណាវ ិ

េ ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វជ្របាប្់ថា ប្ុ គគលស

មក្ ែូសចនេះ។ ជ្រប្េិនសប្ើ ប្ុគគលណាមក្ ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វេួរប្ុគគលស
រប្េ់អក្
ន បាត់ អេ់ប្ុ ម ន? សប្ើសគទូ លពិតសេចក្តីស

េះ ចូរ

េះថា ភណឌៈ

េះ ជ្រតូវតាមវតថុដែល

ខ្លួនេំគ្នល់ គួ រឲ្យសគចុ េះ។ សប្ើ សគទូ លពិតមិនជ្រតឹ មជ្រតូវ (តាមវតថុេំគ្នល់សទ)
ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វសរលថា អនក្ចូរ(សែើ រ)គន់ រក្សមើ ល(សទៀត)ចុ េះ។ ភិក្ុក្ខលសចញអំ
ា
ពី
អាវាេស

េះ (ដថ្មទ្ធំង) វតថុទ្ធំងស

េះ មិនមានក្នុងនែរប្េ់ពួក្ភិ ក្ុលជជ
ា
ី

ដែលាលជជី គ្នមនសេចក្តីរសងកៀេ ស

ើយេឹមសចញសៅ។ ដតភិក្ុណា
ា
មិន

(មានខាមេ) មានសេចក្តីរសងកៀេ(សទៀត) ជ្រតូវទុក្ោក្់ ក្ុងនែពួ
ន
ក្គ
សចញសៅសទ ទ្ធំងមិ នស
សេ

េនៈ

សចតិ យ

ើញមាចេ់ (ជ្រទពយ) សទៀត ភិ ក្ុសា

ប្តី

េះ គប្បីឲ្យសធាើ

ឬរេេះសបាក្ារណីដែលាថាវរវតថុចុ េះ

ជ្រប្េិនសប្ើ

សោយក្ខរក្នលងសៅននក្ខលែ៏ យូរ មាចេ់ជ្រទពយសទើប្មក្។ ភិក្ុគប្បី
ា
ប្ងាាញ
ថាវរវតថុ

អនុសមាទ

មានសេ

េនៈាសែើ មស

ចុ េះ។ សប្ើសគមិនអនុសមាទ

េះ

ស

ើយគប្បីសរលថា

អនក្ចូរ

ដតងតឹ ងទ្ធរថា សោក្ចូ រឲ្យជ្រទពយ

មក្ខ្្ំុ ែូ សចនេះ។ គប្បីប្ប្ួ លគ្ននេងឲ្យចុ េះ។
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សាវតថិ យំ អញ្ញ តរំ ភិ កខ ំុ អារពភ រតនឧគ្គ ណានវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។ អញ្ញ ត្ត
អជ្ារាមា ោ, អជ្ាវសថា ោតិ

អយមេតថ

ទុ វិ ធា អនុ បបញ្ញ តតិ ។

សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ សាណតតិ កំ ។ អនុ ញ្ចញតដ្ឋាមន អនាទរិ មយន ឧគ្គ មហោា
អនិ កខិបនត សស ទុ កក ដំ ។
អនុ ញ្ចញតដ្ឋាមន គ្មហោា និ កខិបនត សស, យំ មហាតិ អាមាសំ រតនសេម តំ,
តំ វិ សាសំ ោ ោវោលិ កំ ោ ឧគ្គ ណានត សស, បំ សុកូ លសញ្ចញយ គ្ណាមោ,
ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
អននុ ញ្ចញតករណំ,

បរសនត កោ,

វិ សាសគ្គគហបំ សុកូ លសញ្ចញនំ

អភាមោ, ឧគ្គ ហណំ ោ ឧគ្គ ហាបនំ ោតិ ឥមាមនតថ ចោតរិ អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ សញ្ច រិតតសទិ សានី តិ ។
រតនសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា
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េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពាចំសរេះភិ ក្ុមួ
ា យរូប្

សជ្ររេះសរឿងសរ ើេយក្នូ វរតនវតថុ។ អនុប្បញ្ញតិ ត ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ មានពី រសនេះ
គឺ សវៀរដលងដតក្នុងវតត ឬក្នុងទី ោនក្់។ ាោធារណប្បញ្ញ តិ ត ោណតតិក្។
ភិ ក្ុសរ
ា ើេយក្ក្នុងទី ដែលជ្រទង់ អនុ ញ្ញញត

សោយសេចក្តីមិនសអើ សពើ

ស

ើយ

អាប្តតិមិនមាន ែល់ភិក្ុាសរ ើេយក្ក្នុងទីដែលជ្រទង់ អនុញ្ញញត ស

ើយ

មិ នទុ ក្ោក្់ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ែ
ក ។

ទុ ក្ោក្់ ែល់ភិក្ុសរ
ា ើេយក្អាមិ េ ដែលសគេនមតថា រតនៈ ាវ ិេាេក្តី

ារប្េ់ខ្ី ក្
ច ី ត ែល់ភិក្ុសរ
ា ើេយក្សោយេំគ្នល់ថា ារប្េ់ប្ងសុក្ូ ល និង
ែល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសែើ ម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៤ គឺ សរ ើេក្នុងទី ដែលជ្រទង់មិនអនុ ញ្ញញត ១

ជ្រទពយារប្េ់ប្ុគគលែនទ១ មិ នមានក្ខរសរ ើេ ក្ខន់ យក្សោយេនិទោនល
ឬេមាគល់ថាារប្េ់ប្ងសុក្ូ ល១ សរ ើេខ្លួនឯងក្តី សជ្រប្ើសគឲ្យសរ ើេយក្ក្តី១។
េមុ ោានាសែើម ែូចគ្នននឹងេញ្ចរ ិតតេិក្ខាប្ទ ែូសចនេះឯង។
ពណ៌នារតតសក្ខ
ិ ា បទទី២ ចប់
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៣. វិក្ខលគម្បបគ្វសនសិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ សនត ំ ភិ កខ ំុ អនាបុ ច្ឆឆតិ ឥទំ ច្ឆរិ មតត វុ តតនយមេវ ។ វិោមលតិ
េជ្ឈនាិ ោតិ កក េមោ

បដ្ឋាយ

អមនាតអរុ មណ,

ឯតសមឹ

អនត មរ

វិ ោមល

គ្គេបបមវសនំ អាបុ ច្ឆឆេី តិ ោ, គ្គេំ បវិ សិសាេី តិ ោ អនាបុ ចឆិោា អសតិ
តថារូ មប អច្ឆចយិ មក ករណីមយ បរិ កខិតតសស គ្គេសស បរិ មកខ បំ អតិ កក េនត សស,
អបរិ កខិតតសស ឧបច្ឆរំ ឱកក េនត សស បឋេបាមទ ទុ កក ដំ ។ ទុ តិ យបាមទ
បាចិ តតិ យំ ។ សមចបិ សេព ហុោ មកនចិ កមេម ន គ្គេំ បវិ សនតិ ។ សមពា ហិ
អញ្ញ េញ្ញ ំ អាបុ ចឆិតពា ំ ។ តសមឹ គ្គមេ តំ កេម ំ ន សេបជ្ជ តីតិ អញ្ញ ំ គ្គេំ គ្ចឆ នាតនំ
បុ ន អាបុ ចឆនកិ ចចំ នតថិ ។
សមច បន ឧសាហំ បដិ បបសសមេភ ោា វិ ហារំ គ្ចឆ នាត អនត រា អញ្ញ ំ គ្គេំ
បវិ សិតុ ោមា មហានតិ , អាបុ ចឆិតពា មេវ ។ កុ លឃមរ ោ អាសនសាោយំ ោ
ភតត កិ ចចំ កោា មតលភិ ោខយ ោ សបបិភិោខយ ោ ចរិ តុោមេន សមច បមសស
ភិ កខ ុ អតថិ , អាបុ ចឆិតមព្វា ។ អសមនត នតថី តិ គ្នត ពាំ ។ វី ថឹ ឱតរិ ោា បន ភិ កខ ំុ
ទិ សាាបិ អាបុ ចឆនកិ ចចំ នតថិ ។ មោ បន គ្គេេមជ្ឈន េមគ្គគ មហាតិ , សមច
មតន គ្ចឆ នត សស មតោទី នំ អោថយ ចរិ សាេី តិ ចិ តត ំ ឧបបជ្ជ តិ ។ បមសស ភិ កខ ំុ
ទិ សាា អាបុ ចឆិតពា ំ ។ េគ្គគ អមនាកក េម ចរនត សស បន អាបុ ចឆនកិ ចចំ នតថិ ។
ឱកក េនត សស វុ តតនមយមនវ បាចិ តតិ យំ ។
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៣. ពណ៌នាវិក្ខលគាមបបន្វសនសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ តសៅសនេះ៖
រក្យថា

ស

ពុំបានោភិក្ដែលមានសៅ
ុា

សនេះ

មានន័ យែូចសរល

ិក្ខល សេចក្តីថា ក្នុងខាង
ើយ ក្នុងោរ ិតតេិក្ខាប្ទ។ ប្ទថា ក្នងសវោវ
ុ

ក្នុងអរុណ ោប្់ តាំងពីនថ្ៃសជ្រជពីជ្រតង់ សៅ, (សៅ)ចស ល េះនុ េះ ក្ខលមិនមានក្ិចច

ជ្រប្ញាប្់ែូសចនេះ ភិក្ុមិ
ា នជ្របាប្់ ោថា ខ្្ំុជ្របាប្់នូវក្ិ រ ិយាចូ លសៅក្ខន់ រេុក្ក្នុង
សវោវ ិក្ខលក្តីថា ខ្្ំុចូលសៅក្ខន់ រេុក្ក្តី ស

ើយ្នក្នលងក្ំ ដពងរប្េ់

រេុក្ដែលសគព័នាព័ទា ឬក្៏្នចុ េះក្ខន់ ឧប្ោរៈរេុក្ដែលសគមិនព័នាព័ទា
ក្ំ ដពង ជំហានទី ១ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ែ
ក ។ ជំ ហានទីពីរ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េូមបីសប្ើ ភិក្ុសជ្រចើ
ា នរូប្ចូ លក្ខន់ រេុក្ សោយក្ខរងារឯណាមួ យ ភិក្ុទ្ធំ
ា ងពួង

គប្បីជ្របាប្់ោគ្ននសៅវ ិញសៅមក្។ ពួក្ភិ ក្ុសៅក្ខន់
ា
រេុក្ែនទ សោយគិតថា
ក្ខរងារស

េះ ក្នុងរេុក្ស

សទៀតមិនមានស

េះ មិ នេសជ្រមចែូសចនេះ ក្ិ ចដច ែលជ្រតូវជ្របាប្់ ោ

ើយ។

ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើពួក្សោក្រមាៃប្់ឧេា

ៈស

េះ ស

ើយសៅវ ិហារ ក្៏ មាន

ជ្របាថានចូ លក្ខន់ រេុក្ែនទជ្រតង់ចស ល េះ ជ្រតូវជ្របាប្់ោ (សទៀត)។ ភិ ក្ុសធា
ា ើភតតក្ិ ចក្
ច ុងផទ
ន
េះននជ្រតក្ូ ល ឬជ្រតង់ អាេនោោរួចស

ើយ ចង់ សែើ មបីសជ្រតចសៅ

សែើមបីភិក្ខាសជ្រប្ង ឬភិ ក្ខាទឹក្សោេះថាល សប្ើ មានភិក្ុសៅជិ
ា
តខាង គប្បីជ្របាប្់ោ។
ក្ខលសប្ើ មិនមានភិក្ុសទ
ា
គប្បីសៅសោយគិតថា មិនមានភិក្ុា ែូ សចនេះ។ ក្៏ភិក្ុា
ចុ េះក្ខន់ផូវស
ល

ើយ េូមបីស

ើញភិ ក្ុា ក្ិ ចនច នក្ិ រ ិយាជ្របាប្់ោ មិ នមានស

ក្៏ ភិក្ុណាសៅតាមផល
ា
ត លរេុក្ សប្ើភិក្ុក្ំ
ា ពុងសែើ រ ក្៏ សក្ើ តចិ តសត
ូវក្ណា

ើយ។

ើងថា

អញនឹងសជ្រតចសៅសែើ មបីជ្រប្សយាជន៍សភេជជៈទ្ធំងឡាយ មានសជ្រប្ងាសែើម
ស

ើញភិ ក្ុជិ
ា តខាងស

ើយជ្រតូវជ្របាប្់ ោ។ ដតភិ ក្ុមិ
ា នចុេះក្ខន់ ផូវស
ល

ើយសជ្រតច

សៅ មិ នមានក្ិ ចចននក្ខរជ្របាប្់ ោ។ ក្ខល្នចុ េះក្ខន់ ផូវល រដមងជ្រតូវអាប្តតិ
បាចិ តិ យ
ត តាមន័ យដែលសរលស

ើយស

េះឯង។
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សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ អារពភ វិ ោមល គ្គេបបមវសនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។ សនត ំ
ភិ កខ ុនតិ ច អនាបុ ច្ឆឆតិ ច អញ្ញ ត្ត តថារូ បា អច្ឆចយិ ោ ករណីោតិ ច ឥមា
បមនតថ តិ មសសោ អនុ បបញ្ញ តតិមោ ។ អសាធារណបបញ្ញ តតិ ។ អនាណតតិ កំ ។
តិ កបាចិ តតិ យំ ។ ោមល វិ ោលសញ្ញិ មនា, មវេតិ កសស ច ទុ កក ដំ ។
ោលសញ្ញិ មនា បន, មោ ច អច្ឆចយិ មក ោ ករណីមយ, សនត ំ ោ
អាបុ ចឆិោា, អសនត ំ ោ អនាបុ ចឆិោា បវិ សតិ , អនត រារាេភិ កខ ុនុបសសយតិ តថិ យមសយយបដិ កកេមនសុ ោ អញ្ញ តរំ គ្ចឆ តិ , តសស, គ្គមេន េមគ្គគ មហាតិ , មតន
គ្ចឆ មោ, អាបទ្ធសុ , ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
សនត ំ ភិ កខ ំុ អនាបុ ចឆោ, អនុ ញ្ចញតោរណ្ឋភាមោ, វិ ោមល គ្គេបបវិ សននតិ
ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ កឋិ នសទិ សាមនវ ។ ឥទំ បន កិ រិោកិ រិយនតិ ។
វក្ខលគម្បបតវសនស
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
ិ
ិក្ខ
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េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពាចំសរេះឆ្ពាគិ យ
គ ភិក្ុា

សជ្ររេះសរឿងចូ លក្ខន់ រេុក្សវោវ ិក្ខល។ អនុ ប្បញ្ញ តិ ត ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះមាន
៣គឺ ោភិក្ុដែលមានសៅ១
ា
មិនបានជ្របាប្់ ោ១ សវៀរដលងដតមានក្ិចច
ជ្រប្ញាប្់ែូសោនេះ១។ ាអោធារណប្បញ្ញ តិ ត អ

ណតតិក្ៈ តិក្បាចិតិ យ
ត ។

ក្ខល ភិ ក្ុេំ
ា គ្នល់ថា វ ិក្ខល ឬមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កែ។
ក្តី
ស

អាប្តតិមិនមាន ែល់ភិក្ុេំ
ា គ្នល់ថា ក្ខល ែល់ភិក្ុមានក្ិ
ា
ចចជ្រប្ញាប្់

ជ្របាប្់ ោភិ ក្ុដែលមានសៅក្ត
ា
ី

មិ នបានជ្របាប្់ោ

ើយចូ លសៅក្តី សៅក្ខន់ចស ល េះអារាម លំសៅ

(សៅ)ក្ខន់ ទីឆាន់ ស

ើយជ្រត

ប្់ មក្វ ិញក្តី

សជ្ររេះមិនមានភិ ក្ុា

ងភិក្ុនី
ា លំសៅពួក្តិ រយ
ិថ

ែល់ភិក្ុសែើ
ា រសៅតាមផលូវមានក្នុង

រេុក្ ែល់ភិក្ុមានសេចក្ត
ា
ីអនតរាយ និ ងែល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសែើ ម។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានស

មានអងគ៣គឺ មិនជ្របាប្់ ោភិ ក្ុដែលមានសៅ១
ា

មិន

តុដែលជ្រទង់ អនុញ្ញញត១ ចូ លសៅក្ខន់ រេុក្ក្នុងសវោវ ិក្ខល១។

េមុ ោានាសែើម ែូចគ្នននឹងប្ឋមក្ឋិ នេិក្ខាប្ទ។ ដតេិក្ខាប្ទសនេះ
ាក្ិ រ ិយាក្ិ រ ិយា។
ពណ៌នាវក្ខលគាមបបន្វសតស
ា បទទី៣ ចប់
ិ
ិក្ខ
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៤. សូច្ិឃរសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ មភទនមេវ មភទនកំ, តំ អសស អតថី តិ មភទនកំ ។ តសាម ឯវរូ មប
សូ ចិ ឃមរ ករណោរាបមនសុ ទុ កក ដំ ។ បដិ ោមភន បន តំ ភិ នទិ ោា បាចិ តតិ យំ
មទមសតពា ំ ។
សមកក សុ សេព ហុមល ភិ កខ ូ អារពភ ពហូ សូ ចិ ឃរវិ ញ្ចញបនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ សាណតតិ កំ ។ អតត នា វិ បបកតំ អតត នា ោ, បមរហិ ោ,
បមរហិ វិ បបកតេបិ អតត នា ោ, បមរហិ ោ បរិ មោសាមបោា លភនត សស
ចតុ កក បាចិ តតិ យំ

។

អញ្ញ សសោថយ

ករណោរាបមនសុ ,

អមញ្ញ ន

កតំ

បដិ លភិ ោា បរិ ភុញ្ជ មន ទុ កក ដំ ។
គ្ណាិមក អរណិមក វិ មធ អញ្ជ និោ អញ្ជ និសោោយ ោសិ ជ្មដ
ឧទកបុ ញ្ឆនិោតិ ឯមតសុ យំ កិ ញ្ចិ អដាិ អាទី ហិ ោមរនត សស, ឧេម តតោទី នញ្ច
អនាបតតិ ។
សូ ចិ ឃរោ, អដាិ េោទិ ោ, អតត មនា អោថយ ករណំ ោ ោរាមបោា ោ
បដិ ោមភាតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ សញ្ច រិតតសទិ សានី តិ ។
សូច្ឃ
ឋិ
ិ រសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា
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៤. ពណ៌នាសូចិឃរសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ តសៅសនេះ៖
ក្ខរប្ំ ដប្ក្
បាចិ តិ យ
ត ស
ស

ឹង
ន ឯង សៅថា សភទនក្។ ក្ខរប្ំដប្ក្ស

េះ ដតងមាន សជ្ររេះស

តុ ស

េះ ននអាប្តតិ

េះ សទើប្ស្មេះថា សភទនក្។ ស

តុ

េះ ភិ ក្ុរដមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិទុក្ែ
ក
សជ្ររេះសធាើខ្ួនឯង
ល
ឬសជ្រប្ើឲ្យសគសធាើនូវប្ំ ពង់

មជុល មានេោពយាងស
មជុលស

េះ ស

េះ។ ដតក្នុងខ្ណៈបានមក្ ភិ ក្ុជ្រតូ
ា វប្ំ ដប្ក្ប្ំពង់

ើយេឹមេដមតងអាប្តតិបាចិតិ យ
ត សចញបាន។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងដែនេក្ក
ន
ៈ ជ្របារពាចំសរេះភិ ក្ុសជ្រចើ
ា
នរូប្

សជ្ររេះសរឿងេូមប្ំពង់មុលាសជ្រចើ
ជ
ន។ ាោធារណប្បញ្ញ តិ ត ោណតតិក្ៈ។
ប្ំ ពង់មុលដែលខ្ល
ជ
ា
ួនសធាើមិនទ្ធន់ សរេច ភិ ក្ុេសជ្រមចសោយខ្ល
ួនឯងក្តី ឲ្យអនក្
ែនទេសជ្រមចក្តី ប្ំពង់មុលអន
ជ
ក្ែនទសធាើមិនទ្ធន់សរេច ភិក្ុេសជ្រមចសោយ
ា
ខ្លួនឯងក្តី សជ្រប្ើអក្
ន ែនទឲ្យេសជ្រមចក្តី ស
ភិ ក្ុសធា
ា ើខ្ួនឯងក្ត
ល
ី

ឲ្យអនក្ែនទសធាើក្ី ត

ដែលអនក្ែនទសធាើឲ្យស

ើយបានមក្ ាចតុក្កបាចិតិ យ
ត ។

សែើ មបីអនក្ែនទ១

ភិក្ុបានប្ំ
ា
ពង់មុល
ជ

ើយសជ្រប្ើ ជ្របាេ់១ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ែ
ក ។

ប្ណា
ត វតថុទ្ធំងសនេះ គឺក្ុងស
ន

វក្ឌំុ រប្េ់េជ្រមាប្់ ពួតសភលើង (ស

ើ ពំនួត

សភលើង) ជ្រក្វ ិលវតថព័នច
ា សងកេះ ក្ខលក្់ េជ្រមាប្់ ោក្់ ថានំប្នតក្់ដភនក្ ចងកឹេះននក្ខលក្់
ស

េះ

សមៀនក្ខំប្ិត

រប្េ់េជ្រមាប្់ជូតទឹ ក្

ភិ ក្ុក្ខលឲ្យសធា
ា
ើ វតថុណាមួ យ

សោយរប្េ់ទ្ធំងឡាយ មានឆ្អឹងាសែើ ម និងភិ ក្ុឆ្ក
ា ួត មិ នាអាប្តតិ។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ

៣

គឺ ាប្ំពង់មុល១
ជ

ារប្េ់េសជ្រមច

សោយឆ្អឹងាសែើម១ សធាើខ្ួនឯងក្ត
ល
ី សជ្រប្ើសគឲ្យសធាើក្ី ត សែើមបីជ្រប្សយាជន៍ខ្ួនឯង
ល
ស

ើយបានមក្១។

េមុ ោានាសែើម ែូចគ្នននឹងេញ្ចរ ិតតេិក្ខាប្ទ ែូសចនេះឯង។
ពណ៌នាសូចិឃរសិក្ខ
ា បទទ៤
ី ចប់
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៥. ម្ញ្ច បីឋសិក្ខាបទវណ្ណនា
បញ្ច មេ េញ្ច នតិ េសារោទី សុ អញ្ញ តរំ ។ បី ឋេបិ ោទិ សមេវ ។ តំ បន
េមញ្ចច វិ យ អតិ ទី ឃំ , អាសនទិ មោ វិ យ ច សេំ ចតុ រសសំ ន មហាតិ ។
មឆទនកំ មភទនកសទិ សមេវ ។
សាវតថិ យំ ឧបននទ ំ អារពភ ឧមចច េមញ្ច សយនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
បមាណិកំ

ោមរនត សស,

បមាណ្ឋតិ កក នតំ

លភិ ោា

ឆិ នទិ ោា

យថា

បមាណមេវ ឧបរិ ទិ សសតិ , ឯវំ និ ខណិោា ោ, ឧោតនំ ោ កោា, អដដ កំ ោ ពនធិ ោា
បរិ ភុញ្ជ នតសស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
បមាណ្ឋតិ កក នតេញ្ច បីឋោ, អតត មនា អោថយ ករណំ ោ ោរាមបោា ោ
បដិ ោមភាតិ ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។
មសសំ សពា ំ សូ ចិ ឃរសិ ោខបទសទិ សមេោតិ ។
ម្ញ្ច បឋ
ឋិ
ី សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ រត្នវគ្គ ទី ៩
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៥. ពណ៌នាមញ្ច បីឋសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ែូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ដជ្រគ បានែល់ដជ្រគ៤យាង មានដជ្រគដែលសគោប្់ សជើ ង ស
ប្ញ្ូច លសមដជ្រគសៅក្នុងែំណាប្់ ស
ស

េះ ែូចគ្នន។ ក្៏ ឯតាំងស

េះាសែើមដជ្រគណាមួយ។ េូមបីតាំងក្៏ យាង

េះ សប្ើដវងសពក្ មានរាងែូ ចាដជ្រគ ដតសប្ើ ជ្រជុង

ទ្ធំង៤មិ នសេមើគ្នន (មានរាង)ែូ ចអាេនៈដែលខ្ពេ់
គឺ ក្ខរក្ខត់សជើងដជ្រគស

ើយ

ួេជ្រប្មាណ។ សឆ្ទនក្

េះសោល ក្៏ ែូចគ្នននឹងក្ខរប្ំ ដប្ក្(ប្ំ ពង់ មុល)ដែរ។
ជ

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពាចំសរេះជ្រពេះឧប្ននទ

សជ្ររេះសរឿងសែក្សលើដជ្រគដែលខ្ពេ់។

ក្នលង

អាប្តតិមិនមាន ែល់ភិក្ុាឲ្យសធាើជ្រតូវជ្រប្មាណ ែល់ភិក្ុបានដជ្រគដែល
ា
ួេជ្រប្មាណស

ើយក្ខត់ សោល

(សប្ើមិនក្ខត់

ក្៏ ជីក្ដផនែី ) ក្ប្់

សោយជ្រប្ក្ខរដែលជ្រប្មាណប្ុ សណាណេះ ជ្របាក្ែខាងសលើ (វាេ់ពីដផនែី មក្
លមមជ្រប្មាណ) ឬសធាើឲ្យទ្ធប្ ឬថា ចងារ ទ (សធនើរ) ស

ើយសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ និង

ែល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសែើ ម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ដជ្រគនិងតាំងក្នលង

ខ្លួនឯងក្តី ឲ្យសគសធាើក្ី ត សែើ មបីជ្រប្សយាជន៍ ែល់ខ្ួនឯង
ល
ស
រក្យទ្ធំងអេ់ែ៏សេេ ែូចគ្នននឹងេូចិ

ួេជ្រប្មាណ១ សធាើ
ើយបានមក្១។

រេិក្ខាប្ទ។

ពណ៌នាមញ្ច បីឋសិក្ខ
ា បទទ៥
ី ចប់
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៦. តូគ្ោនទធសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ឆមដា តូ លំ ឱនទធ មេោថតិ តូ មោនទធ ំ ។ ចិ េិ លិកំ បតថ រិ ោា តូ លំ បកខិ បិោា
ឧបរិ ចិ េិ លិោយ ឱនទធ នតិ វុ តតំ មហាតិ ។ ឧទ្ធទឡនកំ មភទនកសទិ សមេវ ។
សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ អារពភ តូ មោនទធ ោរាបនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។
អាមោមគ្

ោយពនធ មន

អំ សពទធ មក

បតត តថ វិ ោយ

បរិ សាវមន

ពិ មមាពហមន, អមញ្ញ ន កតំ តូ មោនទធ ំ បដិ លភិ ោា ឧទ្ធទមលោា បរិ ភុញ្ជ នតសស,
ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
ពិ មមាពហនមញ្ច តថ សី សបបមាណមេវ វដដ តិ ។ សី សបបមាណំ នាេ
យសស វិ ោថរមោ តី សុ មោមណសុ ទាិ នន ំ អនត រំ វិ ទតថិ ចតុ រង្គុលំ មហាតិ ។ េមជ្ឈ
េុ ដាិរតនំ, ទី ឃមោ ទិ យឌ្ឍរតនំ ោ ទាិ រតនំ ោ ។
តូ មោនទធ េញ្ច បីឋោ, អតត មនា អោថយ ករណំ ោ ោរាមបោា ោ
បដិ ោមភាតិ ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។ មសសំ វុ តតនមយមនវ មវទិ តពា នតិ ។
តូតោនទធសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
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៦. ពណ៌នាតូន្ោនទធសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ ែូចតសៅសនេះ៖
េំ

សោយេំ
ស

ី គឺ សគញាត់ក្ុងដជ្រគឬតាំ
ន
ងនុ េះ ស

គឺសរ ើក្ក្ខយ (េំ
េះ។

េះ សទើ ប្ស្មេះថា ញាត់

។
ី មានរក្យសរលអធិប្ាយទុ ក្ថា សគជ្រក្ខលេំពត់ជ្រទ

ើយោក្់ េំ

មជុលស

តុស

ីញាត់ ចូលក្នុងេំពត់ ជ្រទ
ីក្ុងដជ្រគ
ន
ឬតាំងស

ប្់ ខាងសលើស

ប្់

េះ។ ឧទ្ទាឡតក

េះសចញ) ក្៏ែូចគ្នននឹ ងក្ខរប្ំ ដប្ក្ប្ំ ពង់

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពាចំសរេះឆ្ពាគិ យ
គ ភិក្ុា

សជ្ររេះសរឿងឲ្យសធាើ (ដជ្រគនិងតាំង) ញាត់ សោយេំ

ី។

អាប្តតិមិនមាន ែល់ភិក្ុាសធាើាេំពត់ អាសយាគ (េជ្រមាប្់ ោពយ) ា

វតថព័នច
ា សងកេះ (ដខ្សជ្រក្វាត់ ) សយាគបាជ្រត សោលក្បាជ្រត េំពត់តជ្រមងទឹក្ ា
សខ្នើយ (ឬ) បានដជ្រគ ឬតាំងដែលអនក្ែនទសធាើញាត់ េំ
ស

ី សរ ើក្ក្ខយសោល

ើយសជ្រប្ើជ្របាេ់ និងែល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាសែើម។

ក្៏ ក្ុងទី
ន
សនេះ សខ្នើយដែលប្ុនជ្រប្មាណក្ាលប្ុសណាណេះ សទើ ប្េមគួ រ។

ក្នុងជ្រជុងទ្ធំង៣ ចំ ដណក្ទទឹ ងននសខ្នើយណា វាេ់បានមួ យចំ អាម៤ធានប្់ ក្នុង
ចស ល េះននជ្រជុងពី រ។ ជ្រតង់ ក្ណា
ត លបានមួ យគក្់ ចំ ដណក្ប្សណា
ត យបានពីរ
តថ ១ចំ អាម ឬពី រ

តថ (សខ្នើយស

េះ) ស្មេះថា ប្ុនជ្រប្មាណក្ាល។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ដជ្រគ ឬតាំងសគញាត់ សោយេំ
ខ្លួនឯងក្តី សជ្រប្ើសគឲ្យសធាើក្ី ត សែើ មបីជ្រប្សយាជន៍ខ្ួន
ល ស

ីគ១ សធាើ

ើយបានមក្១។

រក្យែ៏សេេ គប្បីជ្រាប្តាមន័ យដែលសរលស

ើយស

ពណ៌នាតូន្ោតទធសក្ខ
ិ ា បទទី៦ ចប់

េះឯង។
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៧. និសទ
ី នសិក្ខាបទវណ្ណនា
សតត មេ

និ សីទននតិ

សនថ តសទិ សំ

សនថ រិោា

ឯកសមឹ

អមនត

សុ គ្តវិ ទតថិ បបមាណំ ទាី សុ ឋាមនសុ ផាមលោា កោហិ តី ហិ ទសាហិ
យុ តត សស បរិ ោខរមសសតំ នាេំ ។
សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ អារពភ អបបមាណិោនិ និ សីទនានិ ធារណវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ ។ ទសា វិ ទតថី តិ អយមេតថ អនុ បបញ្ញ តតិ ។ អសាធារណបបញ្ញ តតិ ។
បមាណិកំ ោ ឩនកំ ោ កមរានត សស, អមញ្ញ ន កតំ បមាណ្ឋតិ កក នតំ
បដិ លភិ ោា

ឆិ នទិ ោា

បរិ ភុញ្ជ នតសស,

វិ ោនាទី សុ

យំ កិ ញ្ចិ

កមរានត សស,

ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
និ សីទនសស បមាណ្ឋតិ កក នតោ, អតត មនា អោថយ ករណំ ោ ោរាមបោា
ោ បដិ ោមភាតិ ឥមាមនតថ មទា អង្គគនិ ។ មសសំ វុ តតនមយមនវ មវទិ តពា នតិ ។
និសីទនសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ

អដា មេ ។

៨. កណ្ឌុបបដិច្ឆាទិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា

ពណ៌នាបាចិត្តិយ រត្នវគ្គ ទី ៩
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៧. ពណ៌នានិសទ
ី នសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ែូ ចតសៅសនេះ៖

រក្យថា េំពត់និេទ
ី នៈ សនេះ ាស្មេះននប្រ ិក្ខារដែលសគជ្រក្ខល
េំពត់ ែូចាេនថតដែលក្នុងាយមួ យ មានជ្រប្មាណ១ចំ អាមជ្រពេះេុគត
ជ្រប្ក្ប្សោយាយទ្ធំងឡាយ៣ ដែលសគដ

ក្ជ្រតង់ឋានទ្ធំងឡាយ២ សធាើ

(គឺ បានែល់ ក្ជ្រមាលេជ្រមាប្់ ជ្រទ្ធប្់អងគុយមានាយដឆ្ក្ាប្ី) ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពាចំសរេះឆ្ពាគិ យ
គ ភិក្ុា

សជ្ររេះសរឿងសជ្រប្ើជ្របាេ់េំពត់និេីទនៈ មិនជ្រប្ក្ប្សោយជ្រប្មាណ។ សនេះា
អនុប្បញ្ញតិ ត ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ គឺ (និ ង)ាយមួ យចំ អាម។ េិក្ខាប្ទសនេះ ា
អោធារណប្បញ្ញតិ ។
ត
អាប្តតិមិនមាន

ែល់ភិក្ុាសធាើជ្រតូវតាមជ្រប្មាណ

ែល់ភិក្ុបានេំ
ា
ពត់និេីទនៈ
សជ្រប្ើជ្របាេ់
ាសែើ ម។

ឬខ្ាេះាងជ្រប្មាណ

ួេជ្រប្មាណដែលអនក្ែនទសធាើស

ែល់ភិក្ុសធា
ា ើ ពិតានាសែើម

យាងណាមួយ

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ២ គឺ េំពត់ និេីទន ក្នលង
សធាើខ្ួនឯងក្ត
ល
ី ឲ្យសគសធាើក្ី ត សែើមបីជ្រប្សយាជន៍ ខ្ួន
ល ស
រក្យែ៏សេេ

េិក្ខាប្ទស

ើយ ក្ខត់

និងែល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត
ួេជ្រប្មាណ១

ើយបានមក្។

គប្បីជ្រាប្តាមន័ យដែលសរលស

េះឯង ែូសចនេះ។

ើយក្នុងេូចិ

ពណ៌នាតិសីទតសិក្ខ
ា បទទី៧ ចប់

៨. ពណ៌នាកណឌុបបដិច្ឆាទិសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ែូចតសៅសនេះ៖

រ-
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កណឌប
ុ បដិ ច្ឆឆទិ នតិ អមធានាភិ ឧពភ ោណុេណឌលំ កណឌុបីឡកអសាវថុ លល កច្ឆឆព្វធានំ បដិ ច្ឆឆទនតថ ំ អនុ ញ្ចញតំ ចី វរំ ។
សាវតថិ យំ ឆពា គ្គិមយ អារពភ អបបមាណិោមោ កណឌុបបដិ ច្ឆឆទិ ោមោ
ធារណវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។ សាធារណបបញ្ញ តតិ ។ មសសំ និ សីទមន វុ តតនមយមនវ
មវទិ តពា នតិ ។
កណ្
ឋិ
ិ ា ទិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ុ ឌ បបដ្ច្ឆ

៩. វសស ិកសាដិកសិក្ខាបទវណ្ណនា
នវមេ

សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ

អារពភ

អបបមាណិោមោ

វសសិកសាដិ ោមោ ធារណវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។ អសាធារណបបញ្ញ តតិ ។
មសសមេតថ យំ វតត ពា ំ, តំ និ សីទមន វុ តតនយមេោតិ ។
វសសក
ឋិ
ិ សក្ខ
ិ សាដ្ក
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

១០. ននទសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា

ទសមេ សាវតថិ យំ អាយសម នត ំ ននទ ំ អារពភ សុ គ្តចី វរបបមាណំ ចី វរំ
ធារណវតថ ុសមឹ

បញ្ញ តតំ

។

សាធារណបបញ្ញ តតិ

។

មសសំ

វុ តតនយមេោតិ ។
ននទសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា
រតនវតគគ នវតភ

កង្ខាវិតរណិ យា ភិ កា ប្ប
ុ ាតិ ក្កា វណាយ
សុ ទ្ក
ធិ បាចិ តិ ត

វណាយ និ ដ្តា
ិឋ
។

និ សីទមន

ពណ៌នាបាចិត្តិយ រត្នវគ្គ ទី ៩

ប្ទថា

េំពត់េជ្រមាប្់ជ្រគប្ក្ម

បានែល់
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េំពត់ចីវរដែលជ្រទង់

អនុ ញ្ញញត សែើមបីប្ិទជ្រគប្នូ វអារធ គឺក្ម រមាេ់ ប្ូ េតូ ច ទឹក្រនង ប្ូ េធំ
តាំងពី ខាងសជ្រក្ខមផចិតចុ េះមក្ តាំងពីមណឌលជងគង់ស
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី

ើងសៅ។
ជ្របារពាពួក្ឆ្ពាគិ យ
គ ភិ ក្ុា

សជ្ររេះសរឿងសជ្រប្ើជ្របាេ់េំពត់េជ្រមាប្់ ប្ិទជ្រគប្ក្មាសែើម មិនជ្រប្ក្ប្សោយ

ជ្រប្មាណ។ ាោធារណប្បញ្ញ តិ។
ត
រក្យែ៏ សេេ គប្បីជ្រាប្តាមន័ យ
ដែលសរលស

ើយ ក្នុងនិ េីទនេិក្ខាប្ទចុ េះ ែូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាកណ
ិ ា បទទី៨ ចប់
ុ ឌ បបដិច្ឆាទិសក្ខ

៩. ពណ៌នាវសស ិកសាដិកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ែូចតសៅសនេះ៖
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី

សជ្ររេះសរឿងសជ្រប្ើជ្របាេ់េំពត់វេសិក្ោែិ ក្ខ

ជ្របារពាពួក្ឆ្ពាគិ យ
គ ភិ ក្ុា

មិ នជ្រតូវតាមជ្រប្មាណ។

ា

អោធារណប្បញ្ញតិ។
ត រក្យែ៏សេេណា ដែលជ្រតូវសរលក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ
រក្យស

េះទ្ធំងអេ់ មានន័យែូ ចសរលស

ើយ ក្នុងនិ េីទនេិក្ខាប្ទ។

ពណ៌នាវសសក
ា បទទី៩ ចប់
ិ សាដិកសិក្ខ

១០. ពណ៌នាននទសក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ែូចតសៅសនេះ៖

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពាជ្រពេះននទែ៏មានអាយុ

សជ្ររេះសរឿងជ្រទជ្រទង់ចីវរប្ុ នជ្រប្មាណចី វរជ្រពេះេុគត។ ាោធារណប្បញ្ញ តិ ។
ត
រក្យែ៏សេេ ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ មានន័ យែូ ចសរលស

និ េីទនេិក្ខាប្ទដមនពិត។

ើយ ក្នុង

ពណ៌នាតតាសិក្ខ
ា បទទី១០ ចប់
ចប់ រតតវគ្គ ទី៩

ពណ៌នាសុ ទធិកបាចត
ិ េិយ កនុ ងភិកុ ា បាតិន្្កា វណានា
ន្្មោះ កង្ខាវតរណ
ិ
ី ចប់ ។
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បាដិគ្ទសនីយកគ្ណា
ឌ
១. បឋម្បាដិគ្ទសនីយសិក្ខាបទវណ្ណនា
បាដិ មទសនី មយសុ បឋមេ ។ អនត រឃរំ បវិដ្ឋាោតិ វចនមោ សមច
តសា អនត រារាមាទី សុ

ឋោាបិ

ទទមានាយ ហតថ មោ សយំ

រថិ ោ

ពយូហសិ ង្ាដកឃរានំ អញ្ញ តរសមឹ ឋិ មោបិ គ្ណ្ឋ
ា តិ , មទ្ធមសា នតថិ ។ តសា
បន រថិ ោទី សុ ឋោា ទទមានាយ, រថិ ោទី សុ ោ, អនត រារាមាទី សុ ោ ឋោាបិ
យំ កិ ញ្ចិ អាេិ សំ អមជ្ាហរណោថយ គ្ណាមោ បដិ គ្គហមណ ទុ កក ដំ ។
អមជ្ាហាមរ អមជ្ាហាមរ បាដិ មទសនី យំ ។ តសស មទមសតព្វាោមរា គ្គរយា ំ
អាវុ មសាតិ អាទិ នា នមយន សិ ោខបមទ ទសសិមោមយវ ។
សាវតថិ យំ អញ្ញ តរំ ភិ កខ ំុ អារពភ អញ្ចញតិ ោយ ភិ កខ ុនិោ អនត រឃរំ
បវិ ដ្ឋាយ

ហតថ មោ

អាេិ សំ

បដិ គ្គហណវតថ ស
ុ មឹ

បញ្ញ តតំ

។

អសាធារណបបញ្ញ តតិ។ អនាណតតិ កំ ។ យថា មចតំ , តថា មសសានិ បិ,
តិ កបាដិ មទសនី យំ ។ ោេោលិ ោទី សុ បដិ គ្គហមណបិ អមជ្ាហរមណបិ
ទុ កក ដំ ។ ឯកមោឧបសេបនានយ ោវោលិ មកបិ តមថវ ។ ញាតិ ោយ
អញ្ចញតិ កសញ្ញិ មវេតិ ោនេបិ ឯមសវ នមោ ។

ពណ៌នាបាដិទេសនីយ ៤
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ពណ៌នាបាដិទេសនីយ
១. ពណ៌នាបឋមបាដិទេសនីយសិក្ខាបេ
ក្នុងបាដិ ទេសនី យទាំងឡាយ

អ្នក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្ទសចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ

ក្នុងសិក្ខាប្េេី១ ដូចតទៅទនេះ៖
ជ្រប្សិនទប្ើភិក្ុនី
ា ទ

ាទដើ ម ទ

េះ ឈរក្នុងេី ទាំងឡាយ មានក្នុងចទ ល េះអារាម

ើយភិក្ុសូ
ា មបីឈរក្នុងចទ ល េះផ្លូវបប្ក្ា៤ ឬា៣ និងជ្រតង់ផ្ទេះ

(ននជ្រតក្ូ ល) ក្បនលងណាមួយ េេួ លទោយខ្លួនឯងអ្ាំពីនដ (
របមងមិ នមានទទសទ
ទ

ទជ្ររេះជ្រពេះពុេធដីក្ខ

េះ)

ចូលទៅក្ខន់ចទ ល េះផ្ទេះ

យ
ើ ។ បតថា ភិក្ុសូ
ា មបីឈរទៅជ្រតង់ជ្រចក្ផ្លូវាទដើមក្តី ជ្រតង់ ចទ ល េះអារាម

ាទដើ មក្តី ទ
ទ

ើយ

ងភិ ក្ុនី
ា ទ

ើយេេួ លអាមិ សណាមួ យទដើ មបីប្រ ិទោគ (អ្ាំ ពីនដ)

ងភិក្ុនី
ា

េះ បដលឈរទៅជ្រតង់ជ្រចក្ផ្លូវាទដើមជ្រប្ទគន របមងជ្រតូវអាប្តតិេុក្ដ
ក ក្នុង

ខ្ណៈេេួ ល។ ាអាប្តតិបាដិ ទេសនី យជ្រគប្់ ៗ វារៈបដលទលប្ចូ លទៅ។
អាក្ខរៈបដលភិ ក្ុជ្រតូ
ា វសបមតងចាំ ទរេះអាប្តតិទ
សបមតងទ

េះ ជ្រពេះដ៏ មានជ្រពេះោគ ជ្រេង់

ើយ ក្នុងសិក្ខាប្េទោយន័ យាទដើមថា មានលអាវុទោ...បដល

ជ្រពេះមានជ្រពេះោគជ្រេង់តិេះទដៀល។

សិក្ខាប្េទនេះ ជ្រេង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធចាំទរេះភិ ក្ុមួ
ា យរូប្

ទជ្ររេះទរឿងេេួ លអាមិ ស អ្ាំពីនដភិ ក្ុនី
ា បដលមិ នបមនាញាតិ បដលចូ លទៅ
ក្ខន់ ចទ ល េះស្សុក្។ សិក្ខាប្េទនេះ ាអ្ោធារណប្បញ្ញ តិ ត អ្

ណតតិក្ៈ។

ឯតិ ក្ប្ាដិ ទេសនី យក្នុងសិក្ខាប្េទនេះយ៉ា ងណា សូមបីតិក្ប្ាដិទេសនី យ
ទាំងឡាយដ៏ ទសស ក្៏ យ៉ាងទ

េះបដរ។ ចាំ ទរេះយមក្ខលិក្ាទដើម ភិក្ុា

របមងជ្រតូវអាប្តតិេុក្ដ
ក ក្នុងខ្ណៈេេួ លខ្លេះ ក្នុងខ្ណៈប្រ ិទោគខ្លេះ។ សូមបី
ក្នុងយវក្ខលិក្រប្ស់ភិក្ុនី
ា បដលបានឧប្សមបទក្នុងចាំ បណក្សងឃមាាង ក្៏

ដូ ចគ្នន។ ភិក្ុនី
ា ាញាតិ ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា មិ នបមនាញាតិ ឬមានទសចក្តី
សងស័យ ក្៏ ន័យទ

េះឯង។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ញាតិ កសញ្ញិ មនា បន, ញាតិ ោយ ោ ទ្ធមបនតិ ោ, ឧបនិ កខិបិោា ោ
ទទមានាយ, ោ ច អនត រារាេភិ កខ ុនូបសសយតិ តថិ យមសយយបដិ កកេមនសុ
ឋោា គ្គេមោ ពហិ
បរិ ភុញ្ចជតិ មទតិ ,

នី ហរិ ោា, ោេោលិ ោទី និ

តសស,

សិ កខ មានសាេមណរី នញ្ច

ោ សតិ

បចច មយ

ហតថ មោ

គ្មហោា

បរិ ភុញ្ជ នតសស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
បរិ បុណណូបសេបនន ោ, អញ្ចញតិ កោ, អនត រឃមរ ឋិ ោយ ហតថ មោ
សហោថ បដិ គ្គហណំ, ោវោលិ កោ, អមជ្ាហរណនតិ ឥមាមនតថ បញ្ច
អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ ឯឡកមោេសទិ សានី តិ ។
បឋម្បាដ្តិ ទសនីយសក្ខ
ឋិ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា

២. ទុតិយបាដិគ្ទសនីយសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ ឥធ សូ បនតិ អាទិ មោសាសនាោរទសសនំ ។ អបសកក ោវ
ភគ្ិ នីតិអាទិ

អបសាមទតព្វាោរទសសនំ

។

តត្ោយំ

វិ និចឆមោ

។

ឯមកនាបិ ភិ កខ ុនា អនបសាទិ មត អមជ្ាហរណោថយ អាេិ សំ គ្ណានាតនំ
បដិ គ្គហមណ ទុ កក ដំ ។ អមជ្ាហាមរ អមជ្ាហាមរ បាដិ មទសនី យនតិ ។
រាជ្គ្មហ ឆពា គ្គិមយ អារពភ ភិ កខ ុនិោ មោសាសនតិ ោ ននិ ោរណវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ ។ តិ កបាដិ មទសនី យំ ។ ឯកមោឧបសេបនានយ មោសាសនតិ ោ ន
និ ោមរនត សស

ទុ កក ដំ

មវេតិ កសស ច ។

។

តថា

អនុ បសេបនានយ

ឧបសេបនន សញ្ញិ មនា

ពណ៌នាបាដិទេសនីយ ៤

នដ
ទ
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បតអាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា ាញាតិ ដល់ភិក្ុេេួ
ា
លអ្ាំពី

ងភិក្ុនី
ា ាញាតិ ភិក្ុនី
ា មិនបមនាញាតិឲ្យទគឲ្យក្តី បានោក្់អ្ាំពីនដ

ើយឲ្យក្តី ភិក្ុានីឈរក្នុងលាំទៅ

ក្នុងេី ជ្រត

ប្់មក្វ ិញ (ឲ្យក្តី)

ងភិក្ុនី
ា ខាងក្នុងអារាម ដាំ ទណក្ពួក្តិ រយ
ិថ

ាំទចញអ្ាំពីស្សុក្ទ

ាទដើ ម ទោយរក្យថា ក្ខលទប្ើ មានទ
ភិ ក្ុេេួ
ា
លអ្ាំពីនដសិក្ាមា

ើយឲ្យក្តី ឲ្យយមក្ខលិក្

តុ ទោក្មាាស់ចូរឆាន់ចុេះក្តី ដល់

និងោមទណរ ីទាំងឡាយទ

ើយឆាន់ និ ងដល់

ភិ ក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើម។

សិក្ខាប្េទនេះ មានអ្ងគ ៥ គឺ ភិក្ុនី
ា បានឧប្សមបទប្រ ិប្ូ ណ៌១ ភិ ក្ុនី
ា

មិ នបមនាញាតិ ១ េេួ លទោយនដខ្លួនឯង អ្ាំពីនដ

ងភិក្ុនី
ា បដលឈរ

ទៅក្នុងចទ ល េះស្សុក្១ អាមិសាយវក្ខលិក្១ ទលប្ចូ លទៅ១។
សមុ ោានាទដើម ដូចគ្នននឹងឯ

ក្ទោមសិក្ខាប្េ ដូទចនេះឯង។

ពណ៌នាសក្ខ
ិ ា បទទី១ នៃបាដិទទសៃីយ ចប់

២. ពណ៌នាេុតយ
ិ បាដិទេសនីយសិក្ខាបេ

គប្បីជ្រាប្ទសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្េេី ២ ដូ ចតទៅទនេះ៖

រក្យថា សមលក្ងេី
ុន ទនេះ ាទដើ ម ារក្យសបមតងទចញនូ វអាក្ខរៈ

ប្ង្គគប្់។ រក្យថា បន

ង!

ងចូរថយទចញទៅសិន ាទដើ ម ារក្យ

សបមតងទចញនូ វអាក្ខរបដលភិ ក្ុជ្រតូ
ា វប្ទណតញទចញ។ ទនេះាទសចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ
ក្នុងរក្យទ

េះ។ ភិក្ុសូ
ា មបីមួយរូប្ ក្ខលមិនប្ទណតញទចញយ៉ា ងទ

េះ ពួក្

ភិ ក្ុទាំ
ា ងពួង ក្ខលេេួ លអាមិ សមក្ទដើ មបីប្រ ិទោគ របមងជ្រតូវអាប្តតិេុក្ដ
ក ក្នុង
ខ្ណៈេេួ ល។ ជ្រតូវអាប្តតិបាដិ ទេសនី យរាល់ៗវារៈ បដលទលប្ចូ លទៅ។

សិក្ខាប្េទនេះ ជ្រេង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ េះ ជ្របារពធចាំទរេះឆ្ពវគិ យ
គ ភិក្ុា

ទជ្ររេះទរឿងមិ នហាមឃាត់ភិក្ុនី
ា បដលប្ង្គគប្់

(ទគឲ្យជ្រប្ទគនចង្គាន់)។

ា

តិ ក្ប្ាដិ ទេសនី យ។ ភិ ក្ុមិ
ា នហាមភិក្ុនី
ា បដលបានឧប្សមប័េក្នុងចាំ បណក្
សងឃមាាង

ប្ង្គគប្់

ជ្រតូវអាប្តតិេុក្ដ
ក ។

អ្នុ ប្សមបនន

ឧប្សមប ន ឬមានទសចក្តីសងស័យ ក្៏ ដូចគ្នន។

ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា
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អនុ បសេបនន សញ្ញិ មនា, បន មោ ច អតត មនា ោ ភតត ំ ទ្ធមបនតិ ោ,
អមញ្ញ សំ ោ ភតត ំ មទនតិ ោ, យំ ោ ន ទិ នន ំ, តំ ទ្ធមបនតិ ោ, យតថ ោ ន ទិ នន ំ, តតថ ,
សមពា សំ ោ សេកំ ទ្ធមបនតិ ោ, សិ កខ មានាយ ោ សាេមណរិ ោ ោ
មោសាសនតិ ោ បដិ គ្គមហោា ភុ ញ្ជ តិ, តសស, បញ្ច មភាជ្នានិ ឋមបោា សពា តថ,
ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
បរិ បុណណូបសេបនន ោ, បញ្ច មភាជ្នោ, អនត រឃមរ អនុ ញ្ចញតបោរមោ
អញ្ញ ថា មោសាសនា, អនិ ោរណ្ឋ, អមជ្ាហរណនតិ ឥមាមនតថ បញ្ច អង្គគនិ ។
សេុ ដ្ឋានាទី និ កឋិ នសទិ សានិ ។ ឥទំ បន កិ រិោកិ រិយនតិ ។
ទុ តយ
ា បទវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
ិ បាដ្ិតទសនយ
ី សិក្ខ

៣. តតិយបាដិគ្ទសនីយសិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ មសកខ សេម ោនី តិ លទធ មសកខ សេម តិ ោនិ ។ បុ មពា អនិ េនតិ មោតិ
ឃរូ បច្ឆមរាកក េនមោ

បឋេតរំ

ឧបច្ឆរំ

អមនាកក េមនត មយវ

បុ មពា

អនិ េនតិ មោ។ អគ្គិ ោមនា នាេ មោ សមោកតិ បិ ណ្ឋ
ឌ យ ចរិ តុំ ។
បាដិ មទសនី យនតិ ឃរូ បច្ឆរំ ឱកក េិោា អាេិ សំ គ្ណានត សស បដិ គ្គហមណ
ោវ ទុ កក ដំ ។ តំ គ្មហោា យតថ កតថ ចិ ភុ ញ្ជ នតសស អមជ្ាហាមរ អមជ្ាហាមរ
បាដិ មទសនី យនតិ ។

ពណ៌នាបាដិទេសនីយ ៤
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អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា ាអ្នុ ប្សមបនន ដល់ភិក្ុក្ខល
ា

ងភិ ក្ុនី
ា ឲ្យទគជ្រប្ទគនភតតរប្ស់ខ្ួន
ល មិ នជ្រប្ទគនភតតទោយខ្លួនឯង ភិ ក្ុនី
ា

ជ្រប្ទគនភតតរប្ស់ពួក្ជនដនេ
ជ្រប្ទគន ក្៏ឲ្យជ្រប្ទគនវតថុទ
េី ទ

មិនបានទជ្រប្ើទគ

វតថុណាបដលទគមិនទន់

េះ ទគមិ នទន់ ជ្រប្ទគនក្នុងេីណា ក្៏ ជ្រប្ទគនក្នុង

េះ ឲ្យទគជ្រប្ទគនទសមើគ្ននដល់ភិក្ុទាំ
ា ងទ

េះក្តី សិក្ាមា

ឬោមទណរ ី

ប្ង្គគប្់ក្ី តក្៏េេួ លឆាន់ ដល់ភិក្ុេេួ
ា
លទោជនទាំងពួង ទវៀរបលងបតទោជន
៥ យ៉ា ង និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើ ម។

សិក្ខាប្េទនេះ មានអ្ងគ ៥ គឺ ភិក្ុនី
ា បានឧប្សមបទទពញប្រ ិប្ូ ណ៌១

ទោជន៥យ៉ា ង១ ប្ង្គគប្់ទោយជ្រប្ក្ខរដនេ អ្ាំ ពីជ្រប្ក្ខរបដលជ្រេង់ អ្នុ ញ្ញញត១
មិ នហាមឃាត់១ ទលប្ចូលទៅ១។
សមុ ោានាទដើម ដូចគ្នននឹងប្ឋមក្ឋិ នសិក្ខាប្េ។ បតសិក្ខាប្េទនេះ
ាក្ិ រ ិយក្ិ រ ិយ។
ពណ៌នាសិក្ខ
ា បទទី២ នៃបាដិទទសៃីយ ចប់

៣. ពណ៌នាតតិយបាដិទេសនីយសិក្ខាបេ

គប្បីជ្រាប្ទសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្េេី៣ ដូចតទៅទនេះ៖
ប្េថា បដលសងឃសនមតថា ាទសក្ាជ្រតក្ូលទ

យ
ើ
គឺ ជ្រតក្ូ លបដល

បានទសក្ាសមមតីអ្ាំពីសងឃ ។ ពី រប្េថា ឥតមានទគនិមនតមុន ទសចក្តីថា
ភិ ក្ុមិ
ា នចូ លក្ខន់ឧប្ចារៈដាំ ប្ូងប្ងអស់ទ

េះឯង អ្ាំពីក្ខរចូ លក្ខន់ ឧប្ចារៈផ្ទេះ

បដលទគមិ នបាននិ មនត។ ភិ ក្ុណាអាចទដើ
ា
មបីទជ្រតចទៅប្ិ ណឌបាតបាន ភិក្ុា
ទ

េះ ទ្មេះថា មិនមានជមងឺ។
ប្េថា

ទ

បាដិទេសនីយ

ទសចក្តីថា

ភិក្ុចូ
ា លទៅក្ខន់ឧប្ចារៈផ្ទេះ

ើយេេួ លអាមិ ស ក្នុងខ្ណៈេេួ ល របមងជ្រតូវអាប្តតិេុក្កដ។ ភិក្ុេេួ
ា
ល

អាមិ សទ

េះ ទ

ើយប្រ ិទោគក្នុងេីណាមួ យ របមងជ្រតូវអាប្តតិបាដិទេសនី យ

ជ្រគប្់ ៗខ្ណៈបដលទលប្ចូលទៅ។
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សាវតថិ យំ សេព ហុមល ភិ កខ ូ អារពភ ន េតត ំ ោនិ ោា បដិ គ្គហណវតថ ុសមឹ
បញ្ញ តតំ ។ បុ មពា អនិ េនតិ មោ, អគ្គិ ោមនាតិ ឥមា បមនតថ មទា អនុ បបញ្ញ តតិមោ ។
តិ កបាដិ មទសនី យំ ។ ោេោលិ ោទី សុ បដិ គ្គហមណបិ អមជ្ាហាមរបិ
ទុ កក ដំ ។ តថា អមសកខ សេម មត មសកខ សេម តសញ្ញិ មនា មវេតិ កសស ច ។
អមសកខ សេម តសញ្ញិ មនា, បន មោ ច បុ មពា និ េនតិ មោ ោ គ្ិ ោមនា ោ
អញ្ញ សស ោ មតសំ ឃមរ បញ្ញ តតំ ភិ កខ ំ គ្ណ្ឋ
ា តិ , យសស ច ឃរមោ នី ហរិ ោា,
អាសនសាោទី សុ ោ ភិ កខ ំុ អទិ សាា បឋេំ មយវ នី ហរិ ោា, ទ្ធារេូ មល ោ ឋបិ តំ
មទនតិ ,

តសស

តំ

ភុ ញ្ជ នតសស,

និ ចចភតត មក,

ឧមបាសថិ មក, បាដិ បទិ មក, ោេោលិ ោទី សុ

សោកភមតត ,

បកខិ មក ,

យង្កិញ្ចិ សតិ

បចច មយ

បរិ ភុញ្ចជតិ អមញ្ញ ន ទិ នន ំ បរិ ភុញ្ជ នតសស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
មសកខ សេម តោ, បុ មពា អនិ េនតិ តោ, អគ្គិ ោនោ, ឃរូ បច្ឆមរាកក េនំ,
ឋមបោា និ ចចភតត ោទី និ អញ្ញ ំ អាេិ សំ គ្មហោា ភុ ញ្ជ ននតិ ឥមាមនតថ បញ្ច
អង្គគនិ 40 ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ ឯឡកមោេសទិ សានី តិ ។
តតយ
ឋិ
ិ បាដ្តិ ទសនយ
ី សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា នដ្
ិ តា

40

ក្ង្គខវិតរណ្ី ដខៅរថា ចោតរិ អង្គគនិ ដជ្រប្បថា ោ អងា ៤ គឺទី៤

ិងទី៥ ចូលគ្នន ។

វិមតិវមិ នាទ ីដក្ខ
ី ប្បំជ្រពញ
ួ ចូលគ្ននសល់ដត ៣ ។ ដតសមជ្រមចយក្ ៥ មជ្ររេះស្ងរតថទីប្ប ី ដីក្ខ
ជ្រពេះវិ ័យក្៏ មរលថា ោ អងា ៥ ដូចទីម េះដដរ។

ពណ៌នាបាដិទេសនីយ ៤
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សិក្ខាប្េទនេះ ជ្រេង់ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងោវតថី ជ្របារពធចាំទរេះភិ ក្ុទជ្រចើ
ា
នរូប្

ទជ្ររេះទរឿងមិ នោគល់ជ្រប្មាណ (ក្នុង) ក្ខរេេួ ល។ ក្នុងសិក្ខាប្េទនេះ មាន
អ្នុប្បញ្ញតិ តពីរ

គឺ ទគមិនបាននិមនតេុក្មុន១

ភិក្ុមិ
ា នមានជមងឺ១។

ា

តិ ក្ប្ាដិ ទេសនី យៈ។ ក្នុងយមក្ខលិក្ាទដើម ភិក្ុរបមងជ្រតូ
ា
វអាប្តតិេុក្កដ
ក្នុងខ្ណៈេេួ លផ្ង

ខ្ណៈប្រ ិទោគផ្ង។

ជ្រតក្ូលមិ នបានទសក្ាសមមតិ

ភិ ក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា បានទសក្ាសមមតិ ឬមានទសចក្តីសងស័យ ក្៏ ដូចគ្នន។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា មិ នបានទសក្ាសមមតិ ដល់ភិក្ុា

មានទគនិមនតេុក្

ភិក្ុមានជមង
ា
ឺ

ភិក្ុេេួ
ា
លភិ ក្ខាបដលទគតាក្់បតងក្នុងផ្ទេះ

ចាំ ទរេះភិ ក្ុដនេ
ា
ឬចាំ ទរេះភិ ក្ុទាំ
ា ងឡាយទ
ាំយក្មក្អ្ាំ ពីផ្ទេះ ទ

ើយមិ នទ

េះ ភិ ក្ុឆាន់
ា
ទោជនបដលទយក្

ើញភិក្ុជ្រតង់
ា
អាសនោោាទដើម ឬ

ាំ

មក្មុ នបតមតង ទលើក្េុ ក្ជ្រប្ទគនទេៀប្ទវរ ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
និចាភតត ោោក្ភតត ប្ក្ាិក្ភតត ឧទបាសថិក្ភតត បាដិ ប្េិ ក្ភតត ដល់ភិក្ុក្ខលមានទ
ា

តុ

ឆាន់ យមក្ខលិក្ណាមួ យ ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
រប្ស់អ្នក្ដនេជ្រប្ទគន និងដល់
ភិ ក្ុឆ្ក
ា ួតាទដើម។

សិក្ខាប្េទនេះ មានអ្ងគ ៥ គឺ ជ្រតក្ូ លបានទសក្ាសមមតិពីសងឃ១ ទគ

មិ នបាននិមនតេុក្១ ភិក្ុមិ
ា នមានជមងឺ១ ចូ លទៅក្ខន់ឧប្ចារៈផ្ទេះ១ េេួ ល
អាមិ សដនេ ទលើក្េុ ក្បតនិចាភតតាទដើ ម ទ
សមុ ោានាទដើម ដូចគ្នននឹងឯ

ើយប្រ ិទោគ១។

ក្ទោមសិក្ខាប្េ ដូទចនេះឯង។

ពណ៌នាសក្ខ
ិ ា បទទី៣
នៃបាដទិ ទសៃយ
ចប់
ី

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៤. ច្តុតថបាដិគ្ទសនីយសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ ោនិ មខា បន ោនិ អារញ្ញ ោនី តិអាទិ ចី វរវិ បបោសសិ ោខបមទ
វុ តតនមយមនវ មវទិ តពា ំ ។ បុ មពា អបបដិ សំវិទិតនតិ ឯតថ យំ ឥតថិ ោ ោ បុ រិមសន
ោ គ្ហមដា ន ោ បពា ជ្ិមតន ោ អារាេំ ោ អារាេូ បច្ឆរំ ោ បវិ សិោា
ឥតថ នានេសស ភមនត កុ លសស ខាទនី យំ ោ មភាជ្នី យំ ោ អាហរិ យិសសតី តិ 41
អាមរាចិ តំ , តំ បច្ឆឆ យថាអាមរាចិ តមេវ ោ អាហរិ យតុ , តសស បរិ ោរំ កោា
អញ្ញ ំ ោ មតន សទធឹ ពហុ កេបិ, ឥតថ នានេំ កុ លំ បដិ សំវិ ទិតំ កោា ខាទនី យំ ោ
មភាជ្នី យំ ោ គ្មហោា គ្ចឆ តី តិ សុ ោា អញ្ចញនិ ោ កុ ោនិ មតហិ សទធឹ
អាហរនតិ , តំ សពា ំ បដិ សំវិទិតំ នាេ ។ យំ បន ឯវំ អនាមរាចិ តំ អនាហដញ្ច ,
តំ អបបដិ សំវិទិតំ នាេ ។ អគ្គិ ោមនា នាេ មោ សមោកតិ បិ ណ្ឋ
ឌ យ គ្នត ំុ ។
បាដិ មទសនី យនតិ ឯវរូ បំ អនត េមសា អារាេេមជ្ឈន គ្ចឆ មនត ហិ អទធិ មកហិ
ទិ នន េបិ អារាមេ ោ អារាេូ បច្ឆមរ ោ បដិ គ្គមហោា អមជ្ាហរនត សស
បដិ គ្គហមណ ទុ កក ដំ ។ អមជ្ាហាមរ អមជ្ាហាមរ បាដិ មទសនី យនតិ ។
សមកក សុ សេព ហុមល ភិ កខ ូ អារពភ

អារាមេ មច្ឆមរ បដិ វសមនត

អនាមរាចនវតថ ុសមឹ បញ្ញ តតំ ។ អគ្គិ ោមនាតិ អយមេតថ ឯោ អនុ បបញ្ញ តតិ ។
តិ កបាដិ មទសនី យំ ។ ោេោលិ ោទី សុ

41

វិ.មហាវិ.៤/៤២៩

អាហារោថយ បដិ គ្គហមណបិ
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៤. ពណ៌នាចតុតថបាដិទេសនីយសិក្ខាបេ

គប្បីជ្រាប្ទសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្េេី៤ ដូចតទៅទនេះ៖
រក្យថា េីទស

សនៈទាំងឡាយណា បដលតាាំងទៅក្នងនជ្រព
ាទដើ ម
ុ

គប្បីជ្រាប្តាមន័ យបដលទរលទ

ើយ ក្នុងចីវរវ ិប្បវាសសិក្ខាប្េឯទណាេះចុ េះ។

តទៅទនេះ៖ ស្តសតីក្ី ត ប្ុ រសក្តី ជ្រគ

សថក្ី ត ប្ពវជិតក្តី ចូ លមក្ក្ខន់ អារាមក្តី

វ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងរក្យថា បដលទគមិនបានឲ្យដាំណឹងាមុន គប្បីជ្រាប្ដូច

ឧប្ចារៈននអារាមក្តី ទ

ើយជ្របាប្់ នូវវតថុណា ចាំ ទរេះភិ ក្ុថា
ា
ប្ពិ ជ្រតទោក្

មាាស់ដ៏ចទជ្រមើន ជ្រតក្ូ លទ្មេះទនេះ ទគនឹង
មក្(ជ្រប្ទគន) ទ
ជ្របាប្់ ទ

ើយទគ

ាំយក្នូ វវតថុទ

ាំយក្ខាេនី យៈ ឬទោជនី យៈ

េះ (មក្ជ្រប្ទគន) តាមបដលបាន

ើយក្នុងក្ខលាខាងទជ្រក្ខយក្តី ទ្វើវតថុដនេឲ្យាប្រ ិវាររប្ស់ខាេនី យៈ

ឬទោជនី យៈទ

េះ ទ

ើយ

ាំយក្រប្ស់ដនេណាមួ យ សូមបីទជ្រចើនមក្ា

មួ យខាេនី យៈ ឬទោជនីយៈទ
ឲ្យដាំ ណឹងទ

ើយ

ជ្រតក្ូ លដនេ

ក្៏

េះក្តី ភិក្ុឮដាំ
ា
ណឹងថា ជ្រតក្ូ លទ្មេះទនេះ

ាំយក្ខាេនី យៈ ឬទោជនី យៈទៅក្តី ដូ ទចនេះ ទ
ាំយក្មក្ាមួ យនឹ ងជ្រតក្ូ លទាំងទ

េះក្តី

ើយពួ ក្

ទាំងអ្ស់ទនេះ

ទ្មេះថា មានទគឲ្យដាំណឹង។ ចាំ បណក្រប្ស់ណា បដលទគមិនបានជ្របាប្់ក្ី ត
មិ នបាន

ាំមក្ក្តី យ៉ា ងទនេះ រប្ស់ទ

េះ ទ្មេះថា ទគមិនឲ្យដាំណឹង។

ភិ ក្ុណា
ា
អាចនឹងទៅប្ិ ណឌបាតបាន ភិ ក្ុទា
ប្េថា

បាដិទេសនីយ

េះ ទ្មេះថា មិនមានជមងឺ។

ទសចក្តីថា

ឧប្ចារៈននអារាមក្តី នូ វវតថុមានសោពបប្ប្ទ

ភិ ក្ុេេួ
ា
លក្នុងអារាមក្តី

ក្នុង

េះ ទោយទហាចទៅ សូមបី

វតថុបដលពួ ក្អ្នក្ដាំ ទណើរក្ខលទដើ រតាម (ផ្លូវ) ក្ណា
ត លអារាមជ្រប្ទគន ទ

ើយ

ឆាន់ របមងជ្រតូវអាប្តតិេុក្កដ ក្នុងខ្ណៈេេួ ល។ ជ្រតូវអាប្តតិបាដិ ទេសនី យៈ
ជ្រគប្់ ៗវារៈបដលទលប្ចូ លទៅ។
សិក្ខាប្េទនេះ

ជ្រេង់ ប្ញ្ញតតក្ុងបដនសក្ក
ន
ៈ

ជ្របារពធពួក្ភិ ក្ុទជ្រចើ
ា
នរូប្

ទជ្ររេះទរឿងក្ខលមានទចារទៅក្នុងវតតមិនជ្របាប្់ ទយក្។

ក្នុងសិក្ខាប្េទនេះ

មានអ្នុ ប្បញ្ញ តិ១
ត គឺភិក្ុគ្ន
ា ម នជមងឺ។ ាតិ ក្ប្ាដិ ទេសនី យៈ។ ភិក្ុា (េេួ ល)
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អមជ្ាហាមរបិ

ទុ កក ដមេវ

។

តថា

បដិ សំវិ ទិមត

អបបដិ សំវិ ទិត-

សញ្ញិ មនា មវេតិ កសស ច ។
បដិ សំវិ ទិតសញ្ញិ មនា, បន គ្ិ ោនសស, មោ ច បដិ សំវិ ទិតំ កោា
អាហដំ ោ គ្ិ ោនាវមសសកំ ោ ពហារាមេ ោ បដិ គ្គហិតំ, តតថ ោតកមេវ ោ
េូ លផោទឹ , ោេោលិ ោទី សុ ោ យំ កិ ញ្ចិ សតិ បចច មយ បរិ ភុញ្ចជតិ លទធ ំ
បរិ ភុញ្ជ នតសស, ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
យថាវុ តតអារញ្ញ កមសនាសនោ,
អគ្គិ ោនោ,

ោវោលិ កសស

អគ្គិ ោនាវមសសកោ,

អតតថ ោតកោ,

អបបដិ សំវិ ទិតោ,

អជ្ារាមេ

បដិ គ្គហណំ, អមជ្ាហរណនតិ ឥមាមនតថ សតត អង្គគនិ ។ សេុ ដ្ឋានាទី និ
កឋិ នសទិ សាមនវ ។ ឥទំ បន កិ រិោកិ រិយនតិ ។
ច្តុ តបា
ថ ដ្ិតទសនយ
ឋិ
ី សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា និដ្តា
កង្ខាវតរណ្
ិ
ិ យា ភិកុ ា បាតិតភកា វណ្ណនាយ
បាដ្តិ ទសនីយវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
។

ពណ៌នាបាដិទេសនីយ ៤
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យមក្ខលិក្ាទដើម ទដើមបីាអាហារ របមងជ្រតូវអាប្តតិេុក្កដ ក្នុងខ្ណៈ
េេួ លផ្ង ក្នុងខ្ណៈប្រ ិទោគផ្ង។ ទយក្បានឲ្យដាំ ណឹង ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា
ទយក្មិនបានឲ្យដាំ ណឹង ឬមានទសចក្តីសងស័យ ក្៏ដូចគ្នន។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុសាំ
ា គ្នល់ថា បានឲ្យដាំ ណឹង ដល់ភិក្ុមាន
ា

ជមងឺ ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
រប្ស់បដលទគឲ្យដាំ ណឹង ទ

ើយ

ាំមក្ ដល់ភិក្ុឆាន់
ា

រប្ស់បដលទសសសល់អ្ាំពីភិក្ុាឈឺ ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
រប្ស់បដលេេួ លខាងទជ្រៅ
អារាម ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
ទមើ មទឈើ ឬបផ្លទឈើ ាទដើ ម បដលទក្ើ តក្នុងអារាមទ

េះ

ឯង ដល់ភិក្ុឆាន់
ា
ក្ខលិក្ណាមួ យ មានយមក្ខលិក្ាទដើម បដលបាន
មក្ទោយរក្យថា ក្ខលទប្ើ មានទ
ាទដើ ម។

តុ ចូរទោក្ឆាន់ចុេះ និងដល់ភិក្ុឆ្ក
ា ួត

សិក្ខាប្េទនេះ មានអ្ងគ ៧ គឺ ទស
ទរលទ

សនក្នុងនជ្រពមានជ្រប្ក្ខរបដល

ើយ១ យវក្ខលិក្មិ នដុ េះ ក្នុងេីអារាមទ

េះ១ មិ នមានជមងឺ១ មិ ន

បមនារប្ស់សល់អ្ាំពីភិក្ុឈឺ
ា
១ ទគមិ នឲ្យដាំ ណឹង (ាមុ ន)១ េេួ លក្នុង
អារាម១ ទលប្ចូ លទៅ១។

សមុ ោានាទដើម ដូចគ្នននឹងក្ឋិ នសិក្ខាប្េ។ បតសិក្ខាប្េទនេះ ា
ក្ិ រ ិយក្ិ រ ិយ ដូ ទចនេះឯង។
ពណ៌នាសក្ខ
ចប់
ិ ា បទទី៤ នៃបាដទិ ទសៃយ
ី

បាដទិ ទសៃយ
ី វណណនា ក្នុ ងភក្
ិ ុ ា បាតទិ ោក្ា វណណនា
ទ្មោះក្ង្ខាវតរណ
ិ
ី ចប់
។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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គ្សខិយវណ្ណនា
ឆព្វស
ី តិ សារុបា
១. បរ ិម្ណ្ឌលវគ្គោ
១. បរ ិម្ណ្ឌលសិក្ខាបទវណ្ណនា
មសខិមយសុ
ករណីោតិ

ឯវំ

បឋមេ បរិេណឌលនតិ សេនត មោ េណឌលំ ។ សិ ោខ
និ ោមសសាេី តិ

សិ ោខ ោតព្វា ។ ឯតថ

អារាមេបិ

អនត រឃមរបិ

សពា តថ

ច យសាម វតត កខ នធមក វុ តតវោតនិ បិ សិ កខិ តពា ោត

មសខិោមនវ មហានតិ , តសាម បារាជ្ិ ោទី សុ វិ យ បរិ មចឆ មទ្ធ ន កមោ ។
ច្ឆរិ តតវិ នយទសសនតថ ញ្ច មោ បន ភិ កខ ុ ឱលមេព ោា និ ោមសយយ, ទុ កក ដនតិ ឯវំ
អាបតតិ នាមេន អវោា សិ ោខ ករណីោតិ ឯវំ សពា សិោខបមទសុ បាលិ
អាមរាបិ ោ ។ បទភាជ្មន42 បន អាបតតិ ទុ កក ដសាតិ វុ តតោត សពា តថ
អនាទរិ យករមណ ទុ កក ដំ មវទិ តពា ំ ។
ឥទ្ធនិ បរិេណឌលនតិ ឯតថ នាភិ េណឌលំ បដិ ច្ឆឆមទោា ោណុេណឌលសស
មហដ្ឋា ជ្ង្ឃដាិ កមោ បដ្ឋាយ អដា ង្គុលេតត ំ និ ោសនំ ឱោមរោា និ ោមសមនត ន
បរិ េណឌលំ និ វតថ ំ នាេ មហាតិ ។ ឯវំ អនិ ោមសោា អនាទរិ មយន បុ រមោ ោ
បចឆ មោ ោ ឱលមេព ោា និ ោមសនត សស ទុ កក ដំ ។ ន មកវលញ្ច តមសសវ ។ មយ
ចមញ្ញ មតន មខា បន សេមយន ឆពា គ្គិោ ភិ កខ ូ គ្ិ ហិនិវតថ ំ និ ោមសនតិ ,
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ពណ៌នាសេខិយវត្ត
សារុប្បៈ មាន ២៦
១. បរ ិមណឌលវគ្គ
១. ពណ៌នាបរ ិមណឌលេិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ សិក្ខាប្ទទី ១ ក្នុងសសខិ យទាំងឡាយ ដូ ច្តសៅ៖

ប្ទថា ាប្រ ិមណ្ឌល គឺ ាមណ្ឌលសោយជុាំ វ ិញ។ ពី រប្ទថា គប្បីស្វើ
សសច្ក្តីសិក្ា

សសច្ក្តីថា

ភិក្ុគប្បី
ា
ស្វើសសច្ក្តីសិក្ាថា

អញនឹងសសលៀក្

(សបង់) យ៉ា ងសនេះ ក្នុងទី ទាំងពួង គឺក្ុងអារាមក្ត
ន
ី ក្នុងច្ស្លេះផ្ទេះក្តី។ ក្៏ឯក្នុង

សសខិ យវតតស្េះ សោក្មិនបានស្វើសសច្ក្តីក្ាំណ្ត់ ដូ ច្ក្នុងសិក្ខាប្ទទាំង

ឡាយ មានបារាជិ ក្ាសដើមសទ សជ្ររេះសូមបីវតតទាំងឡាយ ដដលបានសរល
ស

ើយក្នុងវតតក្ន
ា ធក្ៈ ក្៏ ាសសខិ យវតតដូច្គ្នន សជ្ររេះាវតតដដលគប្បីសិក្ា។

ស

ើងនូវបាលីក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទទាំងពួងយ៉ា ងសនេះថា ភិក្គប្បី
ស្វើសសច្ក្តីសក្
ិ ា
ុា

មយ៉ា ងសទៀត សដើមបីសាំដដងនូ វចារ ិតតវ ិន័ យ ជ្រពេះដ៏ មានជ្រពេះភាគ ក្៏ បានសលើក្
សជ្ររេះមិ នបានជ្រាស់សាំដដងនូវស្មេះអាប្តតិយ៉ាងសនេះថា
ឲ្យសលយច្ុ
េះ
ុ

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក

ដូសច្នេះ។

ភិក្ណាសសល
ៀក្
ុា

ប្៉ាុដនតគប្បីជ្រាប្អាប្តតិទុក្ដ
ក

ក្នុងក្ខរមិនស្វើសសច្ក្តីសអើ សពើក្ុងទី
ន
ទាំងពួង សជ្ររេះជ្រពេះដ៏ មានជ្រពេះភាគ ជ្រទង់
ជ្រាស់សាំដដងក្នុងប្ទភាជនៈថា ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។
ឥ

ឆ ក្នុងប្ទថា ប្រ ិមណ្ឌល ដូ ច្តសៅសនេះ៖
ូវសនេះ គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័យ

ភិ ក្ុសសល
ា
ៀក្ប្ិទបាាំងមណ្ឌលផ្ចិត ខាងសជ្រក្ខមមណ្ឌលជងគង់ ឲ្យសាំពត់

ស្សុងច្ុ េះសជ្រក្ខមអាំពីឆ្ឹង
អ ជងគង់ជ្រប្មាណ្៨ធ្ននប្់ សទើ ប្ស្មេះថា សសលៀក្ឲ្យា
ប្រ ិមណ្ឌល។ ភិក្ុក្ខលមិ
ា
នសសលៀក្ាមរសប្ៀប្សនេះសទ ស

ើយសសលៀក្ឲ្យសលុយ

មុ ខ ឬសលយសជ្រក្ខយសោយសសច្ក្ត
ីមិនសអើសពើ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ មិនដមនភិ ក្ុា
ុ
អនក្សសលៀក្សលយមុ
ខ ឬសលយសជ្រក្ខយ
ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ដតប្៉ាុ សណាណេះសទ។ សូមបី
ុ
ុ

ភិ ក្ុសសល
ា ៀក្ រសប្ៀប្ដូ ច្ាសទសននក្ខរសសលៀក្ដនទ ដដលជ្រពេះដ៏ មានជ្រពេះភាគ
ជ្រទង់ ជ្រាស់ទុក្ក្នុងខនធក្ៈថា សម័ យស្េះឯង ពួ ក្ឆ្ពវគិ យ
គ ភិ ក្ុសសល
ា
ៀក្សបង់
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ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

ហតថិ មសាណឌកំ េចឆ ោឡកំ ចតុ កក ណណកំ ោលវណតកំ សតវលលិ កំ និ ោមសនតិ ,
សំ វលលិ យំ និ ោមសនតី តិ ខនធ មក43 និ ោសនមទ្ធសា វុ ោត, តថា និ ោមសនត សសបិ
ទុ កក ដមេវ ។
តតថ ហតថិ មសាណឌកំ នាេ នាភិ េូ លមោ ហតថិ មសាណឌសណ្ឋ
ា នំ ឱលេព កំ
កោា និ វតថ ំ មច្ឆឡិកឥតថី នំ និ ោសនំ វិ យ ។
េចឆ ោឡកំ នាេ ឯកមោទសនត ំ ឯកមោ បាសនត ំ ឱលមេព ោា និ វតថ ំ ។
ចតុ កកណណកំ នាេ ឧបរិ មទា , មហដា មោ មទា តិ ឯវំ ចោតមរា កមណណ
ទមសសោា និ វតថ ំ ។
ោលវណដកំ នាេ ោលវណ្ឋ
ដ ោមរន សាដកំ ឱលមេព ោា និ វតថ ំ ។
សតវលលិ កំ នាេ ទី ឃសាដកំ អមនកកខ តតំ ុ ឱភុ ជ្ិ ោា ឱវដដិ កំ កមរាមនត ន
និ វតថ ំ , ោេទកខិ ណបមសសសុ ោ និ រនត រំ វលិ មោ ទមសសោា និ វតថ ំ ។ សមច បន
ោណុមោ បដ្ឋាយ ឯោ ោ មទា ោ វលិ មោ បញ្ចញយនតិ , វដដ តិ ។
សំ វលលិ យនតិ េលល កេម ោរាទី ហិ វិ យ កចឆ ំ ពនធិ ោា និ វតថ ំ ។ ឯវំ និ ោមសតុ ំ
គ្ិ ោនសាបិ េគ្គ បបដិ បនន សាបិ ន វដដ តិ ។ យេបិ េគ្គ ំ គ្ចឆ នាត ឯកំ ោ មទា ោ
កមណណ ឧកខិ បិោា អនត រោសកសស ឧបរិ លមគ្គ នតិ, អមនាត ោ ឯកំ ោសាវំ តថា
និ ោមសោា ពហិ អបរំ និ ោមសនតិ , សពា ំ ន វដដ តិ ។
គ្ិ ោមនា បន អមនាតោសាវសស ឱវដដិ កំ ទមសសោា អបរំ ឧបរិ និ ោមសតុ ំ
លភតិ ។ អគ្គិ ោមនន មទា និ ោមសមនត ន សគ្ុ ណំ កោា និ ោមសតព្វានិ ។ ឥតិ
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សថ គឺសសលៀក្ឲ្យសលុយមុ ខដូ ច្ជ្រប្សមាយដាំ រ ី

សសលៀក្មានសណា
ា នដូច្ក្នទុយជ្រតី សសលៀក្ឲ្យមានជ្រជុង៤ សសលៀក្សោយអាក្ខរៈ
ដូ ច្ធ្នងសានត សសលៀក្អង្កកញ់ឲ្យមានផ្នត់សជ្រច្ើ ន សសលៀក្ច្ងក្បិន ក្៏រដមងជ្រតូវ
អាប្តតិទុក្ដ
ក ដូ ច្គ្នន។
ប្ណា
ត សទសននក្ខរសសលៀក្ទាំងស្េះ ភិ ក្ុសសល
ា ៀក្សាំពត់សយច្ុ
េះ មាន
ុល

សណា
ា នដូ ច្ជ្រប្សមាយដាំ រ ី អាំ ពីផ្ិ ត
ច ដូ ច្ាក្ខរសសលៀក្រប្ស់ស្តសតីសចា

ជ្រប្សទស

ស្មេះថា សសលៀក្សាំពត់ដូច្ជ្រប្សមាយដាំរ ី។
ភិ ក្ុសសល
ា
ៀក្សាំពត់ឲ្យច្ុងាយសាំពត់ សយសៅមា
ា ង ឲ្យសដើ មាយសាំពត់
ុល

សលយសៅមា
ា ង ស្មេះថា សសលៀក្សាំពត់ដូច្ក្នទយជ្រតី
។
ុ
ុ
ភិ ក្ុសសល
ា
ៀក្សាំពត់ ឲ្យស

ើញជ្រជុងទាំង៤ សោយជ្រប្ក្ខរយ៉ា ងសនេះគឺជ្រជុង

២ខាងសលើ ជ្រជុង២ខាងសជ្រក្ខម ស្មេះថា សសលៀក្សាំពត់មានជ្រជុង៤។
ភិ ក្ុសសល
ា
ៀក្សាំពត់ សាដក្សាំយុងច្ុ េះ សោយអាក្ខរៈដូច្ាធ្នងសានត

ស្មេះថា សសលៀក្សាំពត់ដូច្ធ្នងសានត។
សាំពត់ សាដក្ដវង
ស

ើញផ្នត់សជ្រច្ើ ន ជ្រតង់ ច្ាំស

ភិក្ុសសល
ា
ៀក្ប្ត់ ស្វើឲ្យាសជ្រច្ើនាន់ ក្ី ត

សសលៀក្ឲ្យ

ៀងខាងសឆ្វង និងខាងសាតាំក្ី ត ស្មេះថា សសលៀក្

អង្កកញ់ឲ្យមានផ្នត់សជ្រច្ើន។ ដតសប្ើ ថា ជ្របាក្ដផ្នត់មួយ ឬផ្នត់ពីរាាំងពីជងគង់
ស

ើងសៅ រដមងសមគួរ។
ប្ទថា សសលៀក្ច្ងក្បិន គឺដូច្ាក្ខរសសលៀក្រប្ស់ជនអនក្ច្ាំ បាប្់ និង

ជនស្វើក្ខរង្ករាសដើម។ ក្ខរសសលៀក្រសប្ៀប្យ៉ា ងសនេះ រដមងមិ នគួ រសូមបីដល់
ភិ ក្ុមានជាំ
ា
ងឺ និងភិ ក្ុអន
ា ក្សដើរផ្លូវ។ ភិក្ុក្ខលសដើ
ា
រាមផ្លូវ សលើក្ស
មាាង ឬទាំងពី រខាង ស

ើងនូ វាយ

ើយរក្់ ពីសលើអនតរវាសក្ៈក្តី សសលៀក្សាំពត់ក្ខសាវៈ

មួ យផ្ទាំងខាងក្នុងាមរសប្ៀប្ស្េះ ស

ើយសសលៀក្នូ វសាំពត់ ក្ខសាវៈមួ យផ្ទាំង

ដនទសទៀតពី ខាងសជ្រៅក្តី អាក្ខរៈសសលៀក្ទាំងអស់សនេះ រដមងមិ នគួ រ។
ប្៉ាុ ដនតភិក្ុអន
ា ក្មានជាំងឺ ប្ង្កាញនូវផ្នត់សាំពត់ក្ខសាវៈខាងក្នុង រដមងបាន

សដើមបីសសលៀក្សាំពត់ ក្ខសាវៈដនទសទៀតពី ខាងសលើ។ ភិក្ុគ្ន
ា ម នជមងឺ (សប្ើ)សសលៀក្
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ឥេំ ខនធ មក បដិ កខិតតញ្ច ឱលេព កញ្ច សពា ំ វិ វមជ្ជ ោា វុ តតលកខ ណសេបនន ំ និ ពាិោរំ
បរិ េណឌលំ និ ោមសតពា ំ ។ តថា អនិ ោមសោា យំ កិ ញ្ចិ វិ ោរំ កមរានត សស
ទុ កក ដំ។ និ ទ្ធនំ បុ គ្គលំ វតថ ន
ុ តិ អាទិ មក បន វិ និចឆមោ ។
សុ រុ សុរុ ោរកំ

មោសេពិ យំ

បញ្ញ តតំ

។

សាេិ មសន

ហមតថ ន

បានី យថាលកសសិ តថ កបតត មធាវនបដិ សំយុ តត ទា យំ ភមគ្គ សុ សេព ហុមល ភិ កខ ូ
អារពភ , មសសានិ

សព្វាមនវ សាវតថិ យំ

ឆពា គ្គិមយ អារពភ

ឱលមេព ោា

និ ោសនាទិ វតថ ុសមឹ បញ្ញ ោតនិ ។ សូ មបាទនវិ ញ្ញតតិយំ បន ធេម មទសនាទី សុ ច
គ្ិ ោនវមសន ឯោ អនុ បបញ្ញ តតិ ។ សព្វានិ សាធារណបបញ្ញ តតិមោ ។
អនាណតតិ ោនិ ។ សមពា សុ ទុ កក ដមេវ ។ អមញ្ចញ អាបតតិ មភមទ្ធ នតថិ ។
វិ បតតិ វិ ច្ឆរណ្ឋ

វុ ោតមយវ

។

សេុ ដ្ឋានាទី និ

សមពា សំ

អវសាមន

ទសសយិ សាេ។ អនាបតតិ េតត ំ បន អង្គញ្ច សពា តថ វតត ពា ំ ។ តយិ ទំ វុ ចចតិ ។
ឥេសមឹ ោវ សិ ោខបមទ ។ អសញ្ចិ ចច, អសសតិ ោ, អោននត សស, គ្ិ ោនសស,
អាបទ្ធសុ , ឧេម តតោទី នញ្ច អនាបតតិ ។
តតថ អសញ្ចិ ច្ឆចតិ អបរិ េណឌលំ និ ោមសសាេី តិ ឯវំ អសញ្ចិ ចច ។ អថ
មខា បរិ េណឌលំ មយវ និ ោមសសាេី តិ វិ រជ្ឈិោា អបរិ េណឌលំ និ ោមសនត សស
អនាបតតិ ។

ពណ៌នាសេខិយវត្ត ៧៥ សារុប្បៈ ២៦

សាំពត់ក្ខសាវៈ២ផ្ទាំង
អស់សនេះ

គប្បីសសលៀក្ជ្រតួតច្ូ លគ្នន។
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សវៀរអាក្ខរៈសសលៀក្ទាំង

ដដលជ្រពេះមានជ្រពេះភាគជ្រទង់ ហាមឃាត់ក្ុងខនធ
ន
ក្ៈ

និ ងអាក្ខរៈ

សសលៀក្សាំយុងច្ុ េះសច្ញ សសលៀក្មិ នមានវ ិក្ខរៈដប្លក្មានលក្ាណ្ៈ ដដលបាន
សរលស

ើយ ស្មេះថា សសលៀក្ាប្រ ិមណ្ឌល សោយជ្រប្ក្ខរដូសច្នេះ។ ភិក្ុក្ខរ
ា

មិ នសសលៀក្រសប្ៀប្សនេះ ស

ើយស្វើវ ិក្ខរៈយ៉ា ងណានីមួយ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

ក្៏ ឯអនក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្សសច្ក្តីវ ិនិច្័ យ
ឆ
ក្នុងលក្ាណ្ៈមាន និទន ប្ុគល
គ
វតថុ ាសដើ មដូច្តសៅសនេះ៖

សុរស
ុ ុរក្ខ
ុ រក្សិក្ខាប្ទ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសក្ខសមពី។ សិក្ខាប្ទ២

ាប្់ គ្នន

គឺ សាមិ សសន

សតថនបានី យថាលក្សិក្ខាប្ទ១

សសិតថក្ប្តត-

សធ្នវនសិក្ខាប្ទ១ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តតក្ុងដដនភគគ
ន
ៈ ជ្របារពធភិក្ុសជ្រច្ើ
ា
នរូប្។ សិក្ខាប្ទ

ទាំងអស់ដ៏សសសស្េះឯង ជ្រទង់ ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុឆ្ពវ
ា គី យ
គ ៍
សជ្ររេះសរឿងសសលៀក្សាំពត់ សយច្ុ
េះាសដើម។ ប្៉ាុ ដនតក្ុងសូ
ន
សបាទនវ ិញ្ញ តិ ត និង
ុល

្មមសទស្សិក្ខាប្ទាសដើម មានអនុប្បញ្ញតិ ត១ សោយអាំ ណាច្ភិ ក្ុឈឺ
ា
។
សិក្ខាប្ទទាំងអស់ ាសាធ្នរណ្ប្បញ្ញតិ ត អ្ណ្តតិក្ៈ។ ក្នុងសិក្ខាប្ទ

ទាំងអស់ មានដតអាប្តតិទុក្កដមួ យប្៉ាុសណាណេះ។ សសច្ក្តីសផ្េងននអាប្តតិដនទ
សទៀត រដមងមិ នមាន។ ក្ខរពិ ចារណានូ វវ ិប្តតិ បានសរលស

ើយស្េះឯង។

ខ្ាំុនឹងសាំដដងនូ វសមុ ោានាសដើ ម ក្នុងទី ប្ាំផ្ុតននសិក្ខាប្ទទាំងអស់។ ប្៉ាុ ដនត
ជ្រតឹមដតអ្ប្តតិ និ ងអងគជ្រតូវសរលក្នុងសិក្ខាប្ទទាំងអស់។ មុ នដាំ ប្ូងក្នុង
សិក្ខាប្ទសនេះ គប្បីសរលនូវពយញ្ជនៈសិន។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុមិ
ា នដក្លង ដល់ភិក្ុមិ
ា នមានសតិ ដល់ភិក្ុមិ
ា ន

ដឹ ងខលួន ភិក្ុមានជមង
ា
ឺ ភិក្ុមានសសច្ក្ត
ា
ីអនតរាយ ភិ ក្ុឆ្ក
ា ួតាសដើម។

ប្ណា
ត ប្ទទាំងស្េះ ប្ទថា មិនដក្លង សសច្ក្តីថា ភិ ក្ុមិ
ា នដក្លង សសលៀក្

យ៉ា ងសនេះថា អញនឹងសសលៀក្មិនឲ្យាប្រ ិមណ្ឌល។ ាមពិត ភិក្ុាាំ
ា ងច្ិ តត
ថា អញនឹងសសលៀក្ឲ្យាប្រ ិមណ្ឌល ដតសសលៀក្ខុ ស មិនបានាប្រ ិមណ្ឌល
មិ នាអាប្តតិ។
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អសសតិ ោតិ អញ្ចញវិ ហិតសាបិ តថា និ ោមសនត សស អនាបតតិ ។
អោននត សាតិ បរិ េណឌលំ និ ោមសតុ ំ អោននត សស អនាបតតិ ។ អបិ ច
និ ោសនវតត ំ

ឧគ្គ មហតពា ំ

។

មោ

បន

សុ កខ ជ្មង្ា

ោ

មហាតិ

េហាបិ ណឌិកេំ មសា ោ, តសស សារុ បបោថយ អដា ង្គុោធិ កេបិ ឱោមរោា
និ ោមសតុ ំ វដដ តិ ។
គ្ិ ោនសាតិ យសស ជ្ង្ាយ ោ បាមទ ោ វមណ្ឋ មហាតិ , តសស
ឧកខិ បិោា ោ ឱោមរោា ោ និ ោមសតុ ំ វដដ តិ ។
អាបទ្ធសូ តិ ោឡា ោ មច្ឆរា ោ អនុ ពនធ នតិ, ឯវរូ បាសុ អាបទ្ធសុ
អនាបតតិ ។
ឧេម តតោទមោ វុ តតនោ ឯវ ។ អនាទរិ យំ, អនាបតតិ ោរណ្ឋភាមោ,
អបរិ េណឌលនិ ោសននតិ ឥមាមនតថ តី ណិ អង្គគនិ ។
យថា មចតថ , ឯវំ សពា តថ បុ រិមានិ មទា តតថ តតថ វុ តតបបដិ បកខ ករណញ្ចចតិ
តី ណិមយវ មហានតិ ។ តសាម ឥមោ បរំ ោនិ បិ អវោា អនាបតតិ េតត មេវ
វោខមាតិ ។
តសខិតយ បរម្ណ្
ឌ លសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា នដ្
ឋិ តា
ិ
ិ ន
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ប្ទថា

មិនមានសតិ

បានដល់
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សូមបីភិក្ុអន
ា ក្ប្ញ្ូជ នច្ិតតសៅក្ខន់

អារមមណ្៍ដនទ សសលៀក្យ៉ា ងដូ សចានេះ ក្៏ មិនាអាប្តតិ។

ប្ទថា មិនដឹងខលន
បានដល់ ភិក្ុមិ
ា នដឹងក្ខរសសលៀក្ាប្រ ិមណ្ឌល
ួ

មិ នជ្រតូវអាប្តតិ។ ដតថា ភិក្ុជ្រតូ
ា វដតសរៀនវតតននក្ខរសសលៀក្។ ប្៉ាុ ដនត ភិ ក្ុណា
ា
មានសមងដវងក្តី

មានក្ាំភួនសជើ ង្ាំ ក្ី ត

ភិក្ុស្េះសសល
ា
ៀក្ឲ្យស្សុងច្ុ េះ

សូមបី

សលើសាង ៨ធ្ននប្់ សដើមបីសសច្ក្តីសមរមយក្៏ សមគួ រ។

ប្ទថា មានជមងឺ សសច្ក្តីថា ភិ ក្ុមានដាំ
ា
សៅជ្រតង់ សង
ម ឬជ្រតង់ សជើង នឹ ង

សសលៀក្ឲ្យសខើច្ស

ើងសលើ ឬស្សុងច្ុ េះសជ្រក្ខម រដមងគួ រ។

ប្ទថា មានសសច្ក្តីអនតរាយ សសច្ក្តីថា ជ្រមឹ គក្ខច្ក្តី ពួក្សចារក្តី សដញ
ាមក្នុងអនតរាយមានសភាពដូសច្នេះ មិនាអាប្តតិ។
ប្ុ គគលឆ្កួតាសដើម មានន័យដូ ច្សរលស

ើយ។

សិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៣ គឺមិនមានសសច្ក្តីសអើសពើ ១ មិនមានស

តុ

ននអ្ប្តតិ១ សសលៀក្មិនាប្រ ិមណ្ឌល១។
ក្៏ ក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទសនេះយ៉ា ងណា ក្នុងសិក្ខាប្ទទាំងអស់ ក្៏ យ៉ាងដូ សចានេះ

ដដរ មានអងគ៣ដូ ច្គ្នន គឺអងគ២ខាងសដើ ម និងស
ស

ើយក្នុងសិក្ខាប្ទស្េះៗ។ សជ្ររេះស

តុប្ដិប្ក្ា ដដលសរល

តុ ស្េះ ចាប្់ាាំងពី សពលសនេះសៅ ខ្ាំុ

មិ នសរលសូមបីនូវអងគទាំងស្េះ សរលជ្រតឹមដតអ្ប្តតិ ប្៉ាុសណាណេះ។
ពណ៌នាប្រមណ
ឌ លសក្ខ
ិ
ិ ា ប្ទទី១
ក្នុ ងសសខយ
ិ វត្ត ចប្់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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២. ទុតិយបរ ិម្ណ្ឌលសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ ន ភិ កខ មវ គ្ិ ហិបារុ តំ បារុ បិតពា នតិ44 ឯវំ បដិ កខិតតំ គ្ិ ហិបារុ តំ
អបារុ បិោា ឧមភា កមណណ សេំ កោា បារុ បនំ បរិ េណឌលបារុ បនំ នាេ ។ តតថ
យង្កិញ្ចិ មសតបដបារុ តំ បរិ ព្វាជ្កបារុ តំ ឯកសាដកបារុ តំ សុ រាមសាណឌបារុ តំ

អមនត បុរិកបារុ តំ

េហាមជ្ដា បារុ តំ

កុ ដិបបមវសកបារុ តំ

ត្ព្វហម ណបារុ តំ បាលិ ោរកបារុ តនតិ ឯវមាទិ បរិ េណឌលលកខ ណមោ អញ្ញ ំ
បារុ តំ,

សពា មេតំ

គ្ិ ហិបារុតំ

នាេ

។

តសាម

យថា

មសតបដ្ឋ

អឌ្ឍបាលកនិ គ្ណ្ឋ
ា បារុ បនតិ , យថា ច ឯកមចច បរិ ព្វាជ្ោ ឧរំ វិ វរិ ោា ទាី សុ
អំ សកូ មដសុ

បាវុ រណំ

ឋមបនតិ ,

យថា

ច

ឯកសាដោ

េនុ សា

និ វតថ សាដកសស ឯមកន អមនត ន បិ ដាឹ បារុ បិោា ឧមភា កមណណ ឧមភាសុ
អំ សកូ មដសុ ឋមបនតិ , យថា ច សុ រាមសាណ្ឋ
ឌ ទមោ សាដមកន គ្ី វំ បរិ កខិបិោា
ឧមភា អមនត ឧមរ ោ ឱលមេព នតិ, បិ ដាិយំ ោ ខិបនតិ , យថា ច អមនត បុរិោមោ
អកខិ ោរកេតត ំ ទមសសោា ឱគ្ុ ណាិតំ បារុ បនតិ , យថា ច េហាមជ្ដ្ឋា ទី ឃសាដកំ
និ ោមសោា តមសសវ ឯមកនមនត ន សកលសរី រំ បារុ បនតិ , យថា ច កសសោ
មខតត កុ ដឹ បវិ សនាត សាដកំ បលិ មវមឋោា ឧបកចឆ មក បកខិ បិោា តមសសវ
ឯមកនមនត ន សរី រំ បារុ បនតិ , យថា ច ត្ព្វហម ណ្ឋ ឧភិ នន ំ ឧបកចឆ ោនំ អនត មរ
សាដកំ បមវមសោា អំ សកូ មដសុ បកខិ បនតិ , យថា ច បាលិ ោរមោ ភិ កខ ុ
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២. ពណ៌នាទុត្យ
ិ បរ ិមណឌលេិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ២ ដូច្តសៅសនេះ៖
ភិ ក្ុមិ
ា នដណ្តប្់ ដូច្ាក្ខរដណ្តប្់រប្ស់ពួក្ជ្រគ

សថ ដដលជ្រពេះមាន

ជ្រពេះភាគ ជ្រទង់ ហាមឃាត់យ៉ាងសនេះថា មានលភិក្ទាំ
ុា ងឡាយ ភិក្មិ
ុា នគួរ
ដណ្តប្់ដូច្ាក្ខរដណ្តប្់រប្ស់ពួក្ជ្រគ

សថសទ ស

ើយដណ្តប្់ស្វើាយទាំង

ពី រឲ្យសសមើគ្នន ស្មេះថា ដណ្តប្់ ាប្រ ិមណ្ឌល។ ប្ណា
ត ក្ខរដណ្តប្់ ទាំងអស់
ស្េះ ក្ខរដណ្តប្់យ៉ាងណានីមួយដនទ អាំពីលក្ាណ្ៈននប្រ ិមណ្ឌល មានាសដើមយ៉ា ងសនេះ គឺ ដណ្តប្់សាំពត់ ស ដណ្តប្់ដូច្ាប្រ ិរវជក្ ដណ្តប្់ ដូច្ជន
អនក្មានសាំពត់ សាដក្ដតមួ យ ដណ្តប្់ ដូច្អនក្សលងសុរា ដណ្តប្់ដូច្ស្តសតីក្ុង
ន
វាាំង ដណ្តប្់ ដូច្មហាសជដាក្ជន
ដណ្តប្់ដូច្ជ្ររ

ដណ្តប្់ដូច្ជនអនក្ច្ូ លសៅក្ខន់ខម
ទ ដស្ស

ណ្
ម ៍ ដណ្តប្់ ដូច្បាលិក្ខរក្ភិក្ុា ក្ខរដណ្តប្់ទាំងអស់សនេះ

ស្មេះថា ដណ្តប្់ ដូច្ាជ្រគ

សថ។ សជ្ររេះស

តុ ស្េះ អឌ្ឍបាលក្និ ជ្រគនថ

ដណ្តប្់សាំពត់សយ៉ា ងណា ប្រ ិរវជក្មួ យពួ ក្សប្ើ ក្ច្ាំ
ដណ្តប្់សលើច្ងកួយសាមទាំងពី រយ៉ា ងណា

ជ្រទូង ាាំងទុ ក្សាំពត់

មនុ សេមានសាំពត់សាដក្ដតមួ យ

យក្ាយមាាងននសាំពត់សាដក្សជ្រមាប្់សសលៀក្ មក្ដណ្តប្់ខង
ន ស

ើយ ាាំង

ទុ ក្នូ វាយទាំងពី រសលើច្ងកួយសាមទាំងពី រយ៉ា ងណា ជនអនក្សលងសុរាាសដើម យក្សាំពត់សាដក្មក្រុព័
ាំ ទក្
ធ ស
ជ្រទូង

ឬសបាេះព័ទសធ ៅខាងខនងយ៉ា ងណា

ើយសាំយុងនូ វាយទាំងពី រមក្សលើ
ស្តសតីក្ុងវាាំ
ន ងាសដើមដណ្តប្់ ជ្រគប្

ក្ាល សប្ើ ក្ជ្រតឹមដតរងវង់ដភនក្យ៉ា ងណា ជនាជ្រប្ធ្ននសសលៀក្សាំពត់សាដក្
ដវង យក្ាយមាាងននសាំពត់ សាដក្ស្េះឯង មក្ដណ្តប្់ សរ ីរៈទាំងអស់
យ៉ា ងណា អនក្ដស្សក្ខលច្ូ លសៅក្ខន់ខម
ទ ដស្ស ព័នព
ធ ័ ទន
ធ ូ វសាំពត់សាដក្
ច្ូ លសៅសក្លៀក្យក្ាយមាាងននសាំពត់ ស្េះឯង មក្ដណ្តប្់ សរ ីរៈយ៉ា ងណា
ពួ ក្ជ្ររ

ណ្
ម ៍ ប្ញ្ូច លនូ វសាំពត់សាដក្ាមច្ស្លេះសក្លៀក្ទាំងពី រ ស

ើយសបាេះ

សៅសលើច្ងកួយសាមយ៉ា ងណា និ ងភិក្ុអន
ា ក្ស្វើបាលី យក្សាំពត់ដណ្តប្់ សាម
មាាងមក្ដណ្តប្់ ស

ើយសប្ើក្សដើ មនដខាងសឆ្វង សលើក្នូវច្ី វរមក្ោក្់សលើសាម

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ឯកំសបារុ បមនន បារុ តំ ោេព្វហុ ំ វិ វរិ ោា ចី វរំ អំ សកូ មដ អាមរាមបតិ , ឯវំ
អបារុ បិោា សមពា បិ ឯមត, អមញ្ញ ច ឯវរូ មប បារុ បនមទ្ធមស វមជ្ជ ោា និ ពាិោរំ
បរិ េណឌលំ បារុ បិតពា ំ ។ តថា អបារុ បិោា អារាមេ ោ អនត រឃមរ ោ
អនាទមរន យំ កិ ញ្ចិ វិ ោរំ កមរានត សស ទុ កក ដំ ។ អនាបតតិ បុ រិេសទិ សាមយវ ។
យថា មចតថ , ឯវំ សពា តថ ។ យតថ បន វិ មសមសា ភវិ សសតិ , តតថ វោខមាតិ ។
តសខិតយ ទុ តយ
ឌ លសិក្ខ
ា បទវណ្ណនា សម្តាត
ិ បរម្ណ្
ិ

៣-៤. សុបបដិច្ានស
ន ក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
តតិ មយ សុ បបដិ ចឆមនានតិ

សុ ដា ុ បដិ ចឆមនាន ។ គ្ណាិកំ បដិ េុញ្ចិោា

អនុ ោតមនត ន គ្ី វំ បដិ ច្ឆឆមទោា ឧមភា កមណណ សេំ កោា បដិ សង្ឃរិ ោា ោវ
េណិពនធ ំ បដិ ច្ឆឆមទោា អនត រឃមរ គ្េិ សាេី តិ អមោថ ។ តថា អកោា បន
ោណុំ ោ ឧរំ ោ វិ វរិ ោា គ្ចឆ នត សស ទុ កក ដំ ។
ចតុ មតថ គ្លោដកមោ បដ្ឋាយ សី សំ , េណិពនធ មោ បដ្ឋាយ ហមតថ ,
បិ ណឌិកេំ សមោ

បដ្ឋាយ

បាមទ

វិ វរិ ោា

មសសំ

ឆាមទោា

និ សិមនាន

សុ បបដិ ចឆមនាន នាេ មហាតិ ។ ឯតថ បន ោសូ បគ្តសស អនាបតតិ ។
តសខតិ យ សុ បបដ្ច្
ិ ាននសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា សម្តាត

៥-៦. សុសវ
ំ ុតសិក្ខាបទវណ្ណនា
បញ្ច មេ សុ សំ វុមោតិ ហតថ ំ ោ បាទំ ោ អកកី ឡាមបមនាត សុ វិ នីមោតិ
អមោថ ។ ឆមដា បិ ឯមសវ នមោ ។
តសខិតយ សុ សំវុតសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា សម្តាត

ពណ៌នាសេខិយវត្ត ៧៥ សារុប្បៈ ២៦

យ៉ា ងណា

ភិក្ុមិ
ា នបានដណ្តប្់ យ៉ាងស្េះសទ
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សវៀរសច្ញនូ វសទសននក្ខរ

ដណ្តប្់ មានសភាពដូ សចានេះដនទទាំងអស់ស្េះសច្ញ ស

ើយដណ្តប្់មិនមាន

វ ិក្ខរៈដប្លក្ ស្មេះថា ដណ្តប្់ ាប្រ ិមណ្ឌល។ ភិក្ុមិ
ា នសសលៀក្ដណ្តប្់ ាម
រសប្ៀប្សនេះ ស

ើយដណ្តប្់ស្វើវ ិក្ខរៈ ដប្លក្យ៉ា ងណានីមួយ សោយសសច្ក្តី

មិ នសអើ សពើក្ុងអារាមក្ត
ន
ី ក្នុងច្ស្លេះផ្ទេះក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ អ្ប្តតិ ដូ ច្

សិក្ខាប្ទមុ នស្េះឯង ក្នុងសិក្ខាប្ទសនេះយ៉ា ងណា ក្នុងសិក្ខាប្ទទាំងពួ ង
ក្៏ ដូសចានេះដដរ។

ប្៉ាុដនតសសច្ក្តីពិសសស

នឹ ងមានក្នុងសិក្ខាប្ទណា

សរលទុ ក្ក្នុងសិក្ខាប្ទស្េះ ដូ សច្នេះឯង។

ខ្ាំុនឹង

ពណ៌នាប្រមណ
ឌ លសិក្ខ
ា ប្ទទី២ ក្នុ ងសសខិយវត្ត ចប្់
ិ

៣-៤. ពណ៌នាេុបបដិច្ន្
ឆ នេក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្សសច្ក្តីវ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣ ដូច្តសៅសនេះ៖

ប្ទថា ប្ិទបាាំងក្ខយឲ្យលអ គឺ ប្ិទបាាំងសោយជ្រប្នព។ អ្ិប្ាយថា
(ភិក្ុគប្បី
ា
សិក្ាថា) អញនឹងោក្់ ក្ណ្ាំុឌ ស
ាយទាំងពី រឲ្យសសមើគ្នន ស

ើយមូ រប្ិទបាាំងរ

ផ្ទេះ។ ដតភិក្ុមិ
ា នស្វើដូសច្នេះ ស

ើយយក្អនុ វាតប្ិទបាាំងក្ ស្វើ
ូតដល់ក្នដ ស

ើយសៅក្នុងច្ស្លេះ

ើយសដើ រសប្ើក្ជងគង់ ឬជ្រទូង ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។

ក្នងសិ
ក្ខាប្ទទី៤ ៖ ភិក្ុប្ិ
ា ទបាាំងក្ាល ចាប្់ ាាំងពី ក្ញ្ចឹងក្ ប្ិ ទបាាំង
ុ

នដចាប្់ាាំងពីដភនក្នដ ប្ិ ទបាាំងសជើងចាប្់ ាាំងពី សាច្់ ក្ាំភួនសជើ ង ស

ើយអងគុយ

ប្ិ ទបាាំងសរ ីរៈដ៏ សសស ស្មេះថា ប្ិទបាាំងឲ្យលអ។ ប្៉ាុដនតសិក្ខាប្ទសនេះ មិនា
អាប្តតិ ដល់ភិក្ុអន
ា ក្ច្ូ លសៅសៅ។

ពណ៌នាសុ ប្បដច
ា ប្ទ ក្នុ ងសសខិយវត្ត ចប្់
ិ ឆននសិក្ខ

៥-៦. ពណ៌នាេុេវ
ំ ត្
ុ េិក្ខាបទ

ក្នងសិ
ក្ខាប្ទទី៥ ៖ ប្ទថា សជ្រងួមឲ្យលអ សសច្ក្តីថា ភិ ក្ុមិ
ា នជ្រក្វាត់
ុ

ជ្រក្ដវងនដ ឬសជើ ង គឺ ាអនក្សរៀប្រយ។

សូមបីសក្ខ
ិ ា ប្ទទី៦ ក្៏ដូច្ន័យសនេះឯង។
ពណ៌នាសុ សំវុត្សិក្ខ
ា ប្ទ ក្នុ ងសសខិយវត្ត ចប្់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៧-៨. ឱកាិតតច្កាសិ
ុ ក្ខាបទវណ្ណនា

សតត មេ ឱកខិ តតចកខ ត
ូ ិ មហដ្ឋា ខិតតចកខ ុ ហុ ោា បុ រមោ យុ គ្េតត ំ ភូ េិ ភាគ្ំ
មបកខ មាមនា ។ ឯកសមឹ

បន ឋាមន ឋោា ហតថិ អសាទិ បរិ សសោភាវំ

ឱមោមកតុ ំ វដដ តិ ។ អដា មេបិ ឯមសវ នមោ ។
តសខតិ យ ឱកាិ តតច្កាុ សក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា សម្តាត

៩-១០. ឧកាិតតកសិក្ខាបទវណ្ណនា

នវមេ ឧកខិ តតោោតិ ឧមកខ មបន ។ ឥតថ េភ ូតលកខ មណ ករណវចនំ ។
ឯកមោ ោ ឧភមោ ោ ឧកខិ តតចី វមរា ហុ ោាតិ អមោថ ។ អមនាត ឥនទ ខីលមោ
បដ្ឋាយ ឯវំ ន គ្នត ពាំ ។
ទសមេ និ សិនន ោមល ធេករណំ នី ហរមនត នាបិ ចី វរំ អនុ កខិបិោា វ
នី ហរិ តពា ំ ។ ោសូ បគ្តសស បន អនាបតតិ ។
តសខិតយ ឧកាិ តតកសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា សម្តាត

២. ឧជ្ជគឃ ិកវគ្គោ
១១-១២. ឧជ្ជគឃ ិកសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឯោទសមេ ឧជ្ជ គ្ឃិោោតិ េហាហសិ តំ ហសមនាតតិ អមោថ ។ ឥធាបិ
ហិ ឥតថ េភ ូតលកខ មណមយវ ករណវចនំ ។
ទ្ធាទសមេបិ ឯមសវ នមោ ។ ឧភយតថ ហសនី យសមឹ វតថ ុសមឹ ហសិ តេតត ំ
កមរានត សស អនាបតតិ ។
តសខិតយ ឧជ្ជគឃកស
ក្ខ
ិ
ិ ា បទវណ្ណនា សម្តាត

ពណ៌នាសេខិយវត្ត ៧៥ សារុប្បៈ ២៦

452

៧-៨. ពណ៌នាឱក្ាត្
ិ តច្ក្ាេិ
ុ ក្ខាបទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៧ ៖ ប្ទថា មានដភនក្សាំ

អនក្មានដភនក្សាំ

ឹងច្ុ េះខាងសជ្រក្ខម សាំ

ង
ឹ ច្ុេះ សសច្ក្តីថា ភិ ក្ុា
ា

ឹងសមើ លភូមិភាគសៅខាងមុខជ្រតឹម

ដតមួ យជួ រនឹម។ ប្៉ាុដនតភិក្ុឈរមួ
ា
យក្ដនលង ស

ើយជ្រក្ស

ក្សមើ លក្ខរមិនមាន

អនតរាយអាំពីសតវ មានដាំ រ ី សសេះ ាសដើម រដមងគួ រ។
សូមបីសក្ខ
ិ ា ប្ទទី៨ ក្៏ដូច្ន័យសនេះឯង។
ពណ៌នាឱក្ាិ ត្តចក្ាុ សិក្ខ
ា ប្ទ ក្នុ ងសសខិយវត្ត ចប្់

៩-១០. ឧក្ាត្
ិ តក្េិក្ខាបទវណណនា

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៩ ៖ ប្ទថា សសើយច្ីវរ គឺ មានក្ខរសសើយស

ើង។ រក្យ

សនេះ ាតតិយវ ិភតតិ ច្ុ េះក្នុងអតថឥតថមូត។
ភ
អ្ិ ប្ាយថា ភិក្ុអន
ា ក្មានច្ី វរ

សសើយដតមាាង ឬទាំងពី រខាង។ ភិ ក្ុមិ
ា នជ្រតូវសៅយ៉ា ងសនេះ ចាប្់ ាាំងពី ខាង
ក្នុងសរសរសខឿនសៅ។

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១០ ៖ ភិ ក្ុសូ
ា មបីលូក្នូ វ្មមជ្រក្ក្សច្ញ ក្នុងក្ខលអងគុយ

មិ នគប្បីសសើយច្ី វរស

ើង ស

អនក្ច្ូ លសៅសៅ។

ើយយក្សច្ញសទ។ ប្៉ាុដនតមិនាអាប្តតិ ដល់ភិក្ុា

ពណ៌នាឧក្ាិ ត្តក្សិក្ខ
ា ប្ទ ក្នុ ងសសខិយវត្ត ចប្់

២. ឧជ្ជគ្ឃ ិក្វគ្គ
១១-១២. ពណ៌នាឧជ្ជគ្ឃ ិក្េិក្ខាបទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១១ ៖

ប្ទថា សសើច្ខាលង
ាំ គឺ សសើច្ឮខាលាំង។ ដមនពិត ក្នុងប្ទថា សសើច្ខាលង
ាំ

សនេះ ាតតិ យវ ិភតតិ ច្ុ េះក្នុងលក្ាណ្ៈឥតថមូតស្េះឯង។
ភ

សូមបីសក្ខ
ិ ា ប្ទទី១២ ក្៏ ន័យសនេះឯង។ ក្នុងសិក្ខាប្ទទាំងពី រ សូមបីមាន

សរឿងដដលគួ រឲ្យសសើច្ ភិ ក្ុស្វ
ា ើ ជ្រតឹ មដតក្ខរញញឹម សទើ ប្មិ នាអាប្តតិ។
ពណ៌នាឧជ្ជគ្ឃក្
ិ សក្ខ
ិ ា ប្ទ ក្នុ ងសសខិយវត្ត ចប្់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

453

១៣-១៤. ឧច្ចសទទសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា

មតរសមេ អបបសមទ្ធទតិ ន ឧច្ឆចសទទ េហាសមទ្ធទ ហុ ោា ។ ចុ ទទ សមេបិ
ឯមសវ នមោ ។ អយំ

បមនតថ

អបបសទ្ធទោរបរិ មចឆ មទ្ធ ។ សមច

ទ្ធាទសហមតថ មគ្មហ អាទិ េាិ សង្ឃមតថ មរា, េមជ្ឈ ទុ តិ យមតថ មរា , អមនត
តតិ យមតថ មរាតិ ឯវំ និ សិមនន សុ យំ សង្ឃមតថ មរា ទុ តិ យមតថ មរន សទធឹ េមនត តិ,
ទុ តិ យមតថ មរា ច តសស សទទ ំ សុ ណ្ឋតិ , កថញ្ច វវតថ មបតិ ។ តតិ យមតថ មរា បន
សទទ មេវ សុ ណ្ឋតិ , កថំ ន វវតថ មបតិ , ឯោតវោ អបបសមទ្ធទ មហាតិ ។ សមច
បន តតិ យមតថ មរា កថញ្ច វវតថ មបតិ , េហាសមទ្ធទ នាេ មហាតិ ។
តសខិតយ ឧច្ចសទទសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា សម្តាត

១៥-២០. ក្ខយបបច្ឆលក្ខទិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ឥមោ បមរសុ ឆសុ ោយបបច្ឆលកនតិ ោយំ ច្ឆមលោា ច្ឆមលោា ។
ឯមសវ នមោ សពា តថ ។ តសាម ោោទី និ បគ្គ មហោា និ ចចោនិ ឧជ្ុ ោនិ
ឋមបោា គ្នត ពាមញ្ច វ និ សីទិ តពា ញ្ច ។ និ សីទនបបដិ សំយុ មតត សុ បមនតថ តី សុ
ោសូ បគ្តសស អនាបតតិ ។
តសខិតយ ក្ខយបបច្ឆលក្ខទិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា សម្តាត

៣. ខម្ោកតវគ្គោ
២១-២២. ខម្ោកតសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឯកវី សទ្ធាវី មសសុ ខេភ កមោតិ កដិ យំ ហតថ ំ ឋមបោា កតខមមាភ ។

ពណ៌នាសេខិយវត្ត ៧៥ សារុប្បៈ ២៦
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១៣-១៤. ពណ៌នាឧច្ចេទទេក្ខ
ិ ា បទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៣ ៖ ប្ទថា និយយសមដីតិច្ សសច្ក្តីថា ាអនក្មិន

មានសាំស

ងសហា៊ោ ឬសាំស

ងដ៏ ខាលាំង។ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៤ ក្៏ ន័យសនេះឯង។

ប្៉ាុ ដនត សនេះាក្ខរក្ាំណ្ត់ននអាក្ខរនិ យយសមដីតិច្ក្នុងសិក្ខាប្ទស្េះ៖

ក្៏ ជ្រប្សិនសប្ើភិក្ុអងគ
ា ុយយ៉ា ងសនេះ គឺ ភិក្ុសងឃសតថ
ា
រ អងគុយខាងសដើម ភិក្ុា

ទុ តិយសតថរអងគុយជ្រតង់ក្ណា
ត ល
ជ្រប្មាណ្១២

ភិក្ុតតិ
ា
យសតថរអងគុយខាងច្ុ ង

ក្នុងផ្ទេះ

តថ, ភិក្ុសងឃសតថ
ា
រ ពិ ភាក្ាគ្នននូ វរក្យណា ាមួ យនឹងភិ ក្ុា

ទុ តិយសតថរ ភិ ក្ុទុ
ា តិយសតថរសាតប្់ សាំស

ងរប្ស់ភិក្ុសងឃសតថ
ា
របាន និ ងក្ាំ ណ្ត់

នូ វក្ថាស្េះបាន ច្ាំដណ្ក្ភិ ក្ុតតិ
ា
យសតថរសាតប្់ សាំស

ងបានពិ តជ្របាក្ដ ដត

ក្ាំ ណ្ត់ក្ថាមិ នបាន ស្មេះថា ាអនក្និ យយសមដីតិច្សោយអាក្ខរៈជ្រតឹ ម
ដតប្៉ាុ សណ្ណ េះ។ ប្៉ាុដនតជ្រប្សិនសប្ើ ភិក្ុតតិ
ា
យសតថរៈ ក្ាំ ណ្ត់ក្ថាបាន ស្មេះថា
ាអនក្មានសាំស

ងឮខាលាំង។

ពណ៌នាឧចចសទទសិក្ខ
ា ប្ទ ក្នុ ងសសខិយវត្ត ចប្់

១៥-២០. ពណ៌នាក្ខយបបចាលក្េិក្ខាបទជាសដើម
ក្នុងសិក្ខាប្ទច្ាំនួន ៦ អាំ ពីសនេះ ៖ ប្ទថា ជ្រគដលងក្ខយ គឺ ញ
ាំ ក្ខយ
ុ ង

ឲ្យក្សជ្រមើ ក្។ ក្នុងសិក្ខាប្ទទាំងពួង ក្៏ន័យសនេះឯង។ សជ្ររេះស
គប្បីផ្ង
គ ស

ើងនូវក្ខយាសដើម ស

តុស្េះ ភិក្ុា

ើយាាំងទុក្មិនឲ្យក្សជ្រមើក្ គឺឲ្យជ្រតង់ ស

ើយ

សដើ រសៅ និ ងអងគុយសៅ។ ប្៉ាុ ដនត ប្ីសិក្ខាប្ទ ដដលប្ដិ សាំយុតតសោយក្ខរ
អងគុយ មិនាអាប្តតិដល់ភិក្ុអន
ា ក្ច្ូ លសៅសៅ។

ពណ៌នាក្ខយប្បចាលក្សិក្ខ
ា ប្ទជាសដីម ក្នុ ងសសខិយវត្ត ចប្់

៣. ខមភក្ត្វគ្គ

២១-២២. ពណ៌នាខមភក្ត្េិក្ខាបទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២១.២២ ៖

ក្ខរយក្នដោក្់សលើច្សងកេះ ស

ើយស្វើក្ខរសទឹម ស្មេះថា សទឹមច្សងកេះ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

454

២៣-២៤. ឱគុណ្ឋិតសិក្ខាបទវណ្ណនា
មតវី សចតុ វី មសសុ ឱគ្ុ ណាិមោតិ សសី សំ បារុ មោ ។
២៥. ឧកោដ
ុ ិកសិក្ខាបទវណ្ណនា

បញ្ច វីមស ឧកក ដ
ុ ិ ោ វុ ចចតិ បណាិមោ ឧកខិ បិោា អគ្គ បាមទមហវ, អគ្គ បាមទ
ោ ឧកខិ បិោា បណាីហិ មយវ ភូ េិ យំ ផុ សនត សស គ្េនំ ។ ករណវចនំ បមនតថ
វុ តតលកខ ណមេវ ។
២៦. បលលតថិកសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឆពពី មស ន បលល តថិ ោោតិ ហតថ បលល តថិ ោយ ោ ទុ សសបលល តថិ ោយ ោ ន
និ សីទិ តពា ំ ។ អនាទមរន និ សីទនត សស ទុ កក ដំ ។ ោសូ បគ្តសស បន ឥធាបិ
បុ រិមេសុ ច ទ្ធាវី សចតុ វី មសសុ អនាបតតិ ។
ឆព្វីសតិ សារុបា និដ្តា
ឋិ
។

ពណ៌នាសេខិយវត្ត ៧៥ សារុប្បៈ ២៦

454

២៣-២៤. ពណ៌នាឱគ្ុណឋិត្េិក្ខាបទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២៣.២៤ ៖ ប្ទថា ទទួរក្ាល គឺ ជ្រគប្ក្ាល។
២៥. ពណ៌នាឧក្កដិ
ុ ក្េិក្ខាបទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២៥ ៖ ក្ិ រ ិយដដលភិ ក្ុប្សងា
ា
ើ ប្ដក្ងសជើងទាំងពី រ ស

សដើ រសៅសោយច្ុងសជើ ងទាំងពី រ ឬប្សងាើប្នូ វច្ុ ងសជើងទាំងពីរ ស

ើយ

ើយប្៉ា េះដីសដើរ

សៅសោយដក្ងសជើ ងទាំងពី រ ជ្រពេះដ៏ មានជ្រពេះភាគជ្រាស់ថា សដើរច្ាំសអើតសជើង។
ឯតតិ យវ ិភតតិ ក្នុងរក្យថា ច្ាំសអើតសជើង សនេះ មានលក្ាណ្ៈដូច្សរល
ស

ើយស្េះឯង។

ពណ៌នាឧក្កុដក្
ិ សក្ខ
ិ ា ប្ទ ក្នុ ងសសខយ
ិ វត្ត ចប្់
២៦. ពណ៌នាបលលត្ថិក្េិក្ខាបទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២៦ ៖ ប្ទថា មិនជ្រតសបាមក្ាលជងគង់ សសច្ក្តីថា ភិក្ុា

មិ នជ្រតូវអងគុយជ្រតសបាមក្ាលជងគង់សោយនដក្តី សោយរ ឹតនឹ ងសាំពត់ក្ី។
ត ភិ ក្ុា

អងគុយសោយសសច្ក្តីមិនសអើសពើ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ ប្៉ាុ ដនតភិក្ុអន
ា ក្ច្ូ លសៅសៅ

មិ នាអាប្តតិ សូមបីក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទសនេះ និ ងសិក្ខាប្ទទី២២ និ ង ២៤ ខាង
សដើមផ្ង។

ពណ៌នាប្លលត្ក្
ថិ សក្ខ
ិ ា ប្ទ ក្នុ ងសសខយ
ិ វត្ត ចប្់
ចប្់ សារុប្បៈ ២៦ ។
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តឹស គ្ោជ្នបបដិសយ
ំ ោ
ុ ត
៤. សកោច្ចវគ្គោ
២៧. សកោច្ចបដិគោហណ្សិក្ខាបទវណ្ណនា
មភាជ្នបបដិ សំយុ មតត សុ បឋមេ សកក ចចនតិ សតឹ ឧបដ្ឋាមបោា ។
២៨. បតតសញ្ញ ប
ី ដិគហ
ោ ណ្សិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ បមតត សញ្ចញ បតត សញ្ចញ, សា អសស អតថី តិ បតត សញ្ញី , អតត មនា
ភាជ្មន ឧបនិ ពទធ សញ្ញី ហុ ោាតិ អមោថ ។
២៩. សម្សូបកបដិគហ
ោ ណ្សិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ សេសូ បមោ នាេ យតថ េុ គ្គមាមសហិ ោ កុ លោថទី ហិ ោ កមោ
ហតថ ហារិ មោ សូ មបា ភតត សស ចតុ តថ ភាគ្បបមាមណ្ឋ មហាតិ , តមោ ហិ
អធិ កំ គ្ណានត សស ទុ កក ដំ ។ ឋមបោា បន សូ បំ អវមសសា សព្វាបិ
សូ មបយយពយញ្ជ នវិ កតិ រសរមសា នាេ មហាតិ ។ តសមឹ រសរមស, ញាតោនំ
ោ បោរិ ោនំ ោ អញ្ញ សសោថយ ោ អតត មនា ធមនន ោ ឥធ អនាបតតិ ។
៣០-៣២. សម្តិតតិកសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ

សេតិ តតិកនតិ

សេបុ ណណំ សេភរិ តំ អធិ ដ្ឋានុ បគ្បតត សស

អមនាតេុ ខវដដិ មលខំ អនតិ កក េិោា រចិ តំ ។ បិ ណឌបាតនតិ យំ កិ ញ្ចិ ោវោលិ កំ ។
អនធិ ដ្ឋានុ បមគ្

បន

ោវោលិ កំ

ោេោលិ ោទី និ

ច

យតថ កតថ ចិ
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ភោជនប្បដិសយ
ំ ត្
ុ ត ៣០
៤. សក្កច្ចវគ្គ
២៧. ពណ៌នាសក្កច្ចប្ដិគ្គហណសិក្ខាប្ទ
គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងភោជនប្បដិ សំយុត្ត ដូច្ត្ភៅភនេះ៖

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៖ ប្ទថា ភោយភោរព គឺច្ូលភៅតំងទុក្នូវសត្ិ។
២៨. ពណ៌នាប្ត្តសញ្ញ ប្
ី ដិគ្ហ
គ ណសិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២ ៖ ក្ខរសម្គាល្ក្ុងត្ជ្រត្
ន
ភ្មេះថា ប្ត្តសញ្ញា។

ប្ត្តសញ្ញាននភិក្ុភា

េះ ម្គន ភជ្ររេះភេត្ុ ភ

សម្គាល្តត្ក្នុងត្ជ្រត្។

អធិ ប្ាយថា

េះ ភទើប្ភ្មេះថា ម្គនក្ខរ

ាអនក្ម្គនក្ខរសំោល្

មិ នោច្្

ក្នុងភោជនរប្ស្ខ្ួន។
ល

២៩. ពណ៌នាសមសូប្ក្ប្ដិគ្ហ
គ ណសិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣ ៖ សមល តដលម្គនជ្រប្ម្គណប្ុ នោគទី ៤ ននភត្ត ភធវើ

ភោយសតណតក្ត្យ សតណតក្រាជម្គស ឬភោយប្តនលម្គនពរយាភដើម
តដលជនគួ រនឹ ង

ំភៅភោយនដត្ន ភ្មេះថា សមលលម
ម ោននឹងប្ិណឌត្ត្។

ឯភិក្ុក្ខន្
ា
យក្ភជ្រច្ើនាងក្ំណត្្ ភ

េះ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក ។ សមលលាយមហូប្

ភជ្រក្ៀមដ៏ ភសស សូមបីទំងអស្ ភលើក្តលងតត្សមលភច្ញ ភ្មេះថា សមល
ម្គនរសដ៏នជ្រក្តលង

។

សមលម្គនរសដ៏ នជ្រក្តលង

ភិ ក្ុទទួ
ា
លយក្រប្ស្

ជនាញាត្ិ រប្ស្ជនតដលត្នប្វារណា ភិ ក្ុទទួ
ា លយក្ភដើមបីជ្រប្ភោជន៍

ដល្អក្
ន ដនទ ភិក្ុទទួ
ា
លយក្ភោយជ្រទពយរប្ស្ខ្ួន
ល ទំងអស្ភនេះ មិនា
អាប្ត្តិ ក្នុងសិក្ខាប្ទភនេះ។

៣០-៣២. ពណ៌នាសមត្ិត្តិក្សិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៤ ៖ ប្ទថា ភសមើជ្រត្ឹមក្ណា
ត ប្្ម្គត្្ត្ជ្រត្ គឺ ភពញភសមើ

ភពញភជ្រប្ៀប្ អធិ ប្ាយថា មិនក្នលងេួសក្ណា
ត ប្្ម្គត្្ ខាងក្នុងននត្ជ្រត្
តដលត្នអធិ ោាន។ វត្ថុណានីមួយ ាោវក្ខលិក្ ភ្មេះថា ប្ិណឌត្ត្។
ប្ុ តនត វត្ថុាោវក្ខលិក្ក្តី ាោមក្ខលិក្ាភដើមក្តី ក្នុងត្ជ្រត្តដលមិ នគួ រ
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ថូ បី កោនិ បិ វដដ នតិ ។ យំ បន ទាី សុ បមតត សុ គ្មហោា ឯកំ បូ មរោា វិ ហារំ
ហរតិ , យំ ោ បកខិ បិយមានំ បូ វឧចឆ ុកខណឌផោផោទិ មហដ្ឋា ឱមរាហតិ ,
តមោកលវដំ សោទមោ ោ ឧបរិ ឋមបោា ទិ យយនតិ , យញ្ច បមណណ ោ ថាលមក
ោ បកខិ បិោា បតត េតថ មក ឋបិ តំ មហាតិ , ន តំ ថូ បី កតំ នាេ, តសាម តំ សពា ំ
វដដ តិ ។ ឥធ បន គ្ិ ោនសាបិ អនាបតតិ នតថិ ។ តសាម មតនាបិ
សេតិ តតិ មោមយវ គ្មហតមព្វា ។ សពា តថ បន បដិ គ្គមហតុ មេវ ន វដដ តិ ។
បដិ គ្គហិតំ

បន

សុ បបដិ គ្គហិតំ

បរិ ភុញ្ជិ តុំ

វដដ តិ

។

បញ្ច េឆដ្ឋានិ

វុ តតនោមនវ។
៣៣-៣៤. សបទានសិក្ខាបទវណ្ណនា
សតត មេ សបទ្ធននតិ តតថ តតថ ឱធឹ អកោា អនុ បបដិ បាដិ ោ ។ មោ បន
អមញ្ញ សំ ោ មទមនាត, អញ្ញ ភាជ្មន ោ អាកិ រមនាត តមោ តមោ ឱេសតិ , តសស,
ឧតត រិ ភង្គញ្ច

ឧបបដិ បាដិ ោ

គ្ណានត សាបិ

ឥធ

អនាបតតិ

។

អដា េំ

វុ តតនយមេវ។
៣៥. េូបកតសិក្ខាបទវណ្ណនា
នវមេ ថូ បកមោតិ េតថ កមោ មវេជ្ឈមោតិ អមោថ ។ មោ បន បរិ តតមក
មសមស ឯកមោ សង្កឌ្ឍិោា ឱេទទិ ោា ភុ ញ្ជ តិ, តសាបិ អនាបតតិ ។
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ដល្ក្ខរអធិ ោាន សូមបីទទួលោក្្ ឲ្យក្ំពុងភលើក្ណា
ត ប្្ ម្គត្្ ក្នុងត្ជ្រត្ណា
នី មួយ គឺ ត្ជ្រត្មិ នគួ រអធិោានក្តី គួ រអធិ ោានក្តី សមគួ រ។ ច្ំតណក្ភិក្ុក្ខន្
ា

យក្រប្ស្ណាក្នុងត្ជ្រត្ពី រ ភេើយចាក្្ប្ំភពញក្នុងត្ជ្រត្តត្មួ យ រួច្ភេើយ
ំភៅក្ខន្ វ ិហារក្តី វត្ថុណា ម្គននំ ក្ំណាត្្អំភៅ តលលភ

ើ ត្ូច្-ធំ ាភដើម

ក្ខលភគោក្្ភេើយ រតមងស្សក្ស្សុត្ភៅភជ្រក្ខមក្តី វត្ថុណា ម្គនច្ភកកម
តលលជ្រក្វាញាភដើមតដលភគទុ ក្ខាងភលើភេើយជ្រប្ភគនក្តី មយងភទៀត្ ភគោក្្
វត្ថុណា ភលើសឹក្
ល ភ

ើ ឬថាស ភេើយត្មកល្ទុក្ភលើត្ជ្រត្ក្តី រប្ស្ទំងភនេះ

មិ នភ្មេះថា ភធវើឲ្យក្ំ ពុងភទ។ ភេត្ុ ភ
ប្ុ តនត សិក្ខាប្ទភនេះ អ

េះ វត្ថុទំងអស្ភ

េះ សមគួ រ។

ប្ត្តិ រតមងមិ នម្គន ដល្ភិក្ុសូ
ា មបីអក្
ន ម្គនជំ ងឺ។

ភជ្ររេះភេត្ុដូភចានេះ សូមបីភិក្ុម្គនជមង
ា
ឺ ក្៏ជ្រត្ូវតត្ទទួលឲ្យភសមើជ្រត្ឹមក្ណា
ត ប្្
ម្គត្្ ត្ជ្រត្ដូច្ោន។ រប្ស្ទំងអស្ភ

េះ តដលត្នទទួ លភេើយ រតមងមិ ន

គួ រ។ ប្ុតនត រប្ស្តដលត្នទទួ លភេើយ ក្៏ ាក្ខរទទួ លភេើយភោយលអ
ភិ ក្ុគួ
ា រភដើមបីឆាន្ ត្ន។ សិក្ខាប្ទទី៥ ទី៦ ម្គនន័ យដូច្ភរលភេើយ។
៣៣-៣៤. ពណ៌នាសប្ទានសិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៧ ៖ ប្ទថា វាច្ឲ្យភសមើ ត្នដល្ តមលំោប្្ មិនភធវើ

ឲ្យភខ្ងខ្ូងក្នុងទី ភ

ច្ុ េះក្នុងោជនៈដនទ

េះៗ។ ឯភិក្ុណា
ា
ក្ខលឲ្យដល្ជនដនទ ឬក្ខលភរាយ
រតមងក្ក្ខយឲ្យខ្ូ ងអំ ពីទីភ

អាប្ត្តិមិនម្គនដល្ភិក្ុភា

េះ

េះៗ

ក្នុងសិក្ខាប្ទភនេះ

និ ងដល្ភិក្ុសូ
ា មបីក្ខន្ យក្នូ វសមលឧត្តរ ិភងា

មិ នជ្រត្ូវតមលំោប្្។ សិក្ខាប្ទទី៨ ម្គនន័ យដូច្ភរលភេើយភ

េះឯង។

៣៥. ពណ៌នាថូប្ក្សិក្ខាប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៩ ៖ ប្ទថា ក្ំពូល អធិប្ាយថា ជ្រត្ង្ ក្ណា
ត ល។ ឯ

ភិ ក្ុណាជ្រប្មូ
ា
លរប្ស្ដ៏ភសសត្ិ ច្ត្ួ ច្ ោក្្ ាមួ យោន ភេើយជ្រច្មជ្រច្ប្ល្
ឆាន្ប្ិណឌត្ត្ អាប្ត្តិមិនម្គន សូមបីដល្ភិក្ុភា

េះ។
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៣៦. ឱទនបបដិច្ឆាទនសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទសមេ យសស ភតត សាេិ ោ មាឃាតសេោទី សុ ពយញ្ជ នំ បដិ ច្ឆឆមទោា
មទនតិ , មោ ច ន ភិ មយាកេយោយ បដិ ច្ឆឆមទតិ , មតសំ អនាបតតិ ។
គ្ិ ោនសស បន អនាគ្តោត អាបតតិ មយវ ។
៣៧. សូគ្បាទនវិញ្ញតតិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ឯោទសមេ ញាតោនំ ោ បោរិ ោនំ ោ អញ្ញ សសោថយ អតត មនា
ធមននាតិ ឥទំ អនាបតតិ យំ អធិ កំ ។
៣៨. ឧជ្ានសញ្ញ ស
ី ក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ទ្ធាទសមេ

ឧជ្ាមន

សញ្ចញ

ឧជ្ានសញ្ចញ,

សា អសស

អតថី តិ

ឧជ្ានសញ្ញី ។ ឥធាបិ គ្ិ ោមនា ន េុ ចចតិ , ទសាេី តិ ោ, ទ្ធមបសាេី តិ ោ
ឱមោមកនត សស បន, ន ឧជ្ានសញ្ញិ សស ច អនាបតតិ ។
៣៩. កព្ឡសិក្ខាបទវណ្ណនា
មតរសមេ នាតិ េហនត នតិ េយូ រណឌំ អតិ េហនត ំ, កុ កកុដណឌំ អតិ ខុទទកំ,
មតសំ

មវេជ្ឈបបមាណំ

។

េូ លខាទនី ោទិ មភមទ

បន

សពា ខជ្ជ មក

ផោផមល ច អនាបតតិ ។
៤០. អាគ្ោបសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចុ ទទ សមេ បរិ េណឌលនតិ អទី ឃំ ។ ឥធ បន សពា ខជ្ជ កផោផមលហិ
សទធឹ ឧតត រិ ភមង្គបិ អនាបតតិ ។
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៣៦. ពណ៌នាឱទនប្បដិច្ឆាទនសិក្ខាប្ទ
សត្វ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១០ ៖ ម្គាស្ភត្តប្ិទត្ំងមហូប្ ក្នុងសម័ យហាមសម្គលប្្
ជ្រប្ភគនដល្ភិក្ុណា
ា

មយងភទៀត្

ភិក្ុណាមិ
ា
នប្ិទត្ំងមហូប្ភជ្ររេះ

ភសច្ក្តីភលាមភភជ្រច្ើ ន អាប្ត្តិរតមងមិនម្គនដល្ភិក្ុា សូមបីទំងអស្ភ
ប្ុ តនតភិក្ុា

េះ។

ឺ ក្៏ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិដូច្ោន ភជ្ររេះមិ នត្នមក្ភេើយ(ក្នុងជ្រពេះត្លី)។
៣៧. ពណ៌នាសូភោទនវិញ្ញត្តស
ិ ក្ខ
ិ ា ប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១១ ៖ ភនេះាភសច្ក្តីតដលភលើស ក្នុងអ

ប្ត្តិ គឺភិក្ុា

សូមក្នុងសំណាក្្ ញាត្ិ ភិក្ុសូ
ា មក្នុងសំណាក្្ជនតដលត្នប្វារណា ភិក្ុា
សូមភដើមបីជ្រប្ភោជន៍ដល្អនក្ដនទ ភិ ក្ុត្នភោយជ្រទពយរប្ស្
ា
ខ្ួន។
ល
៣៨. ពណ៌នាឧជានសញ្ញ ស
ី ក្ខ
ិ ា ប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១២

៖

ក្ខរសំោល្ក្ុងក្ខរភលើ
ន
ក្ភទស

ឧជានសញ្ញា។ ឧជានសញ្ញាភ

េះ ននភិក្ុភា

ភ្មេះថា

េះ ម្គន ភជ្ររេះភេត្ុភ

េះ

ភទើប្ភ្មេះថា ាអនក្ជ្រប្ុងនឹ ងភលើក្ភទស។ សូមបីក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទភនេះ ភិ ក្ុា
អារធ ក្៏មិនរួច្ចាក្អាប្ត្តិតដរ។ ប្ុ តនត ភិក្ុក្ខលសំ
ា
ឡឹងភមើ លភោយគិត្

ថា នឹ ងជ្រប្ភគន ឬនឹ ងភជ្រប្ើឲ្យភគជ្រប្ភគន និងភិក្ុមិ
ា នសំឡឹងភមើ ល ភោយ
ជ្រប្ុងនឹងភលើក្ភទស រតមងមិ នជ្រត្ូវអាប្ត្តិ។

៣៩. ពណ៌នាក្ពឡសិក្ខាប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៣ ៖ ប្ទថា ពំនូត្ត្យធំភពក្ ភសច្ក្តីថា ពំ នូត្ត្យ

ប្ុ នពងភក្ខងក្ ភ្មេះថា ធំភពក្ ពំ នូត្ត្យប្ុនពងម្គន្ ភ្មេះថា ត្ូច្ភពក្
ពំ នូត្ត្យ ម្គនជ្រប្ម្គណោងក្ណា
ត ល ននពងភក្ខងក្ និ ងពងម្គន្ ភ
ប្ុ តនត អាប្ត្តិមិនម្គនក្នុងប្តងអមទំងអស្ និ ងតលលភ

េះ។

ើ ត្ូច្ធំ ភលេងភោយ

ជ្រប្ភភទ ម្គនមូ លខាទនី យ ាភដើម។

៤០. ពណ៌នាអាភោប្សិក្ខាប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៤ ៖ ប្ទថា ឲ្យមូល គឺមិនតវង។ ប្ុ តនតក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទ ភនេះ

អាប្ត្តិមិនម្គន ដល្ភិក្ុសូ
ា មបីឆាន្ សមលឧត្តរ ិភងា មួយអភនលើភោយប្តងអមទំងអស្
និងតលលភ

ើ ត្ូច្ធំ។
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៥. កព្ឡវគ្គោ
៤១-៤២. អនាហដសិក្ខាបទវណ្ណនា
បណណរសមេ អនាហមដតិ អនាហរិ មត ។ េុ ខទ្ធារំ អសេបមតត តិ អមោថ ។
មសាឡសមេ សពា ំ ហតថ នតិ សកលំ ហតថ ំ ។
៤៣. សកព្ឡសិក្ខាបទវណ្ណនា
សតត រសមេ សកពមឡនាតិ ឯតថ យតត មកន វចនំ អបរិ បុណណំ មហាតិ ,
តតត មក សតិ កមថនត សស អាបតតិ ។ មោ បន ធេម ំ កមថមនាត ហរិ ដោទី និ េុ មខ
បកខិ បិោា កមថតិ , យតត មកន វចនំ អបរិ បុណណំ ន មហាតិ , តតត មក េុ ខេាិ សតិ
វដដ តិ ។
៤៤. បិណ្ឌុគ្កាបកសិក្ខាបទវណ្ណនា

អដ្ឋារសមេ

បិ ណឌមុ កខ បកនតិ បិ ណឌំ ឧកខិ បិោា ឧកខិ បិោា ។ ឥធាបិ

ខជ្ជ កផោផមលសុ អនាបតតិ ។
៤៥. កព្ឡាវគ្ច្ាទកសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឯកូ នវី សតិ មេ កពឡាវមចឆ ទកនតិ កពឡំ អវចឆិ នទិ ោា អវចឆិ នទិ ោា ។ ឥធ
ខជ្ជ កផោផមលហិ សទធឹ ឧតត រិ ភមង្គបិ អនាបតតិ ។
៤៦. អវគណ្ឌក្ខរកសិក្ខាបទវណ្ណនា
វី សតិ មេ អវគ្ណឌោរកនតិ េកក មដ្ឋ វិ យ គ្មណឌ កោា កោា ។ ឥធ
ផោផលេតត មក អនាបតតិ ។
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៥. ក្ពឡវគ្គ
៤១-៤២. ពណ៌នាអនាហដសិក្ខាប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៥ ៖ ប្ទថា មិនទន្មក្ដល្ គឺ មិនទន្

ម្គត្្ ។ ភសច្ក្តីថា ភៅមិ នទន្

ំមក្ដល្

ំមក្ដល្ទវរម្គត្្។

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៦៖ ប្ទថា នដទំងអស្ ត្នដល្ ជ្រម្គមនដទំងអស្។
៤៣. ពណ៌នាសក្ពឡសិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៧ ៖ រក្យថា ទំងពំនូត្ត្យភៅក្នុងម្គត្្ ភនេះ គប្បី

ជ្រាប្ដូភច្នេះ៖

រក្យសមតីមិនប្រ ិប្ូ ណ៌

ភោយពំនូត្ត្យជ្រប្ម្គណប្ុ ណាា

ក្ខលពំ នូត្ត្យជ្រប្ម្គណប្ុ ភណាាេះ ម្គន (ក្នុងម្គត្្) ភិ ក្ុនិ
ា ោយ រតមងជ្រត្ូវ
អាប្ត្តិ។ ក្៏ ឯភិ ក្ុណា
ា
ក្ខលភរលធម៌ ោក្្នូវក្នទួត្នជ្រពាភដើ មក្នុងម្គត្្

ភេើយសំតដងធម៌ រក្យមិនប្រ ិប្ូ ណ៌ភោយក្នទួត្នជ្រពាភដើមជ្រប្ម្គណប្ុ ណាា
ក្ខលក្នទួត្នជ្រពាភដើ ម ជ្រប្ម្គណប្ុ ភណាាេះ មិនម្គន ភិក្ុភរលធម៌
ា
គួ រ។
៤៤. ពណ៌នាប្ិណឌុភក្ាប្សិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៨ ៖ ប្ទថា ភត្េះដុំត្យ គឺភត្េះពំនូត្ត្យ តដល

ភិ ក្ុភលើ
ា
ក្ភឡើងភេើយៗ។
ក្នុងប្តងអម និងតលលភ

សូមបីក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទភនេះ

អាប្ត្តិរតមងមិ នម្គន

ើ ត្ូច្ធំ ។

៤៥. ពណ៌នាក្ពឡាវភច្ាទក្សិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៩ ៖ ប្ទថា ក្ខត្្ពំនូត្ត្យ គឺក្ខត្្ ពំនូត្ត្យា

ក្ំ ណាត្្ ៗ។ សូមបីក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទភនេះ អាប្ត្តិរតមងមិនម្គនដល្ភិក្ុា សូមបី
ឆាន្ សមលឧត្តរ ិភងា មួ យអភនលើភោយប្តងអម និ ងតលលភ

ើ ត្ូច្ធំ ។

៤៦. ពណ៌នាអវគ្ណឌក្ខរក្សិក្ខាប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២០ ៖ ប្ទថា ភប្ៀមពំនូត្ត្យក្នុងថាាល្ គឺភធវើពំនូត្

ត្យក្នុងថាាល្ ដូ ច្សត្វស្វវ។ ក្នុងសិក្ខាប្ទភនេះ អាប្ត្តិរតមងមិ នម្គន ដល្
ភិ ក្ុឆាន្
ា
ជ្រត្ឹ មតត្តលលភ

ើ ត្ូច្ធំ។
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៤៧. ហតថនិទនកសិ
ធុ
ក្ខាបទវណ្ណនា

ឯកវី សតិ មេ ហតថ និ ទធន
ូ កនតិ ហតថ ំ និ ទធូនិោា និ ទធូនិោា ។ អនាបតតិ យំ
បមនតថ កចវរំ ឆមឌ្ឌ មនាត ហតថ ំ និ ទធូនាតី តិ 45 ឥទំ អធិ កំ ។
៤៨. សិោថវក្ខរកសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទ្ធាវី សតិ មេ សិ ោថវោរកនតិ សិ ោថនិ អវកិ រិោា អវកិ រិោា ។ ឥធាបិ កចវរំ
ឆមឌ្ឌ មនាត សិ តថ ំ ឆឌ្ឌ យតី តិ ឥទំ អនាបតតិ យំ អធិ កំ ។
៤៩. ជ្ិវ្ហានិច្ឆារកសិក្ខាបទវណ្ណនា
មតវី សតិ មេ ជ្ិ ោានិ ច្ឆឆរកនតិ ជ្ិ វាំ និ ច្ឆឆមរោា និ ច្ឆឆមរោា ។
៥០-៥១. ច្បុច្បុក្ខរកសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ វី សតិ មេ ចបុ ចបុ ោរកនតិ ចបុ ចបូ តិ ឯវំ សទទ ំ កោា កោា ។
៦. សុរ ុសុរ ុវគ្គោ
បញ្ច វីសតិ មេបិ ឯមសវ នមោ ។
៥២-៥៤. ហតថនិគ្លលហក្ខទិសក្ខ
ិ ា បទវណ្ណនា
ឆពាី សតិ មេ

ហតថ និមលល ហកនតិ

ហតថ ំ

និ មលល ហិ ោា និ មលល ហិ ោា ។

ភុ ញ្ជ មនត ន ហិ អង្គុលិេតត េបិ និ មលល ហិ តុំ ន វដដ តិ ។ ឃនោគ្ុ ផាណិតបាោសាទិ មក បន អង្គុលីហិ គ្មហោា អង្គុលិមោ េុ មខ បមវមសោា ភុ ញ្ជិ តុំ
វដដ តិ ។ សតត វី សតិ េអដា វីសតិ មេសុ បិ ឯមសវ នមោ ។ តសាម ឯកង្គុលិោបិ
បមោត ន និ មលល ហិ តមព្វា ។ ឯកឱមដ្ឋាបិ ច ជ្ិ ោាយ ន និ មលល ហិ តមព្វា ។
ឱដា េំមសហិ ឯវ បន គ្មហោា អមនាត បមវមសតុ ំ វដដ តិ ។
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៤៧. ពណ៌នាហត្ថនិទនក្សិ
ធូ
ក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២១ ៖ ប្ទថា រលាស្នដ គឺ រលាស្ភេើយៗនូ វនដ។

ក្៏ ឯក្នុងសិក្ខាប្ទភ

េះ ភនេះាភសច្ក្តីភលើសក្នុងអ

សំរាម រតមងរលាស្នូវនដ។

ប្ត្តិ គឺ ភិក្ុក្ខលភចាល
ា

៤៨. ពណ៌នាសិត្ថថវក្ខរក្សិក្ខាប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២២

៖

ប្ទថា

ភធវើជ្រោប្្ត្យឲ្យជ្រជុេះភរាយរាយ

ភធវើជ្រោប្្ ត្យឲ្យជ្រជុេះរាយត្យៗ។ សូមបីក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទភ
ភលើសក្នុងអ

គឺ

េះ ភនេះាភសច្ក្តី

ប្ត្តិ គឺភិក្ុភចាលសំ
ា
រាម ភោយភៅទំងជ្រោប្្ ត្យ។
៤៩. ពណ៌នាជិវ្ហានិច្ឆារក្សិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២៣ ៖ ប្ទថា ភលៀនអណា
ត ត្ គឺឲ្យអណា
ត ត្ភលៀន

ភច្ញមក្ភជ្រៅ។

៥០-៥១. ពណ៌នាច្ប្ុច្ប្ុក្ខរក្សិក្ខាប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២៤ ៖ ប្ទថា ភធវើសូរឲ្យឮខ្លាប្្ៗ គឺភធវើសំភឡងឲ្យឮ

ោងភនេះថា ខ្ាប្្ៗ។

៦. សុរ ុសុរ ុវគ្គ
សូមបីសក្ខ
ិ ា ប្ទទី២៥ ក្៏ ន័យភនេះឯង។
៥២-៥៤. ពណ៌នាហត្ថនភិ លេហក្ខទិសក្ខ
ិ ា ប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២៦ ៖ ប្ទថា លិទនធ ដ គឺឆាន្ លិទន
ធ ូវនដ។ តមនពិ ត្

ភិ ក្ុក្ខលក្ំ
ា
ពុងឆាន្ នឹងលិទធសូមបីតត្ជ្រម្គមមួ យ ក្៏មិនគួ រ។ តត្ភិក្ុនឹ
ា ងយក្
ជ្រម្គមនដទំងឡាយ

ចាប្្ោគូ ខាប្្

សករអំ ភៅ

ត្យត្ោសាភដើ ម

ភេើយប្ញ្ូា លជ្រម្គមនដទំងអស្ភៅក្នុងម្គត្្ ឆាន្ គួរ។ សូមបីសក្ខ
ិ ា ប្ទទី
២៧-២៨ ក្៏ ន័យភនេះឯង។ ភជ្ររេះភេត្ុ ភ

េះ ភិ ក្ុមិ
ា នគួរយក្ជ្រម្គមនដ សូមបី

តត្មួ យ ភក្ខសត្ជ្រត្ភទ។ សូមបីប្ប្ូ រម្គត្្ តត្ម្គាង ក្៏ មិនគួរយក្អណា
ត ត្

លិទធតដរ។ តត្នឹ ងយក្ស្វច្្ ប្ប្ូ រម្គត្្ ទំងពី រខាង ោប្ភេើយរុញឲ្យច្ូ ល
ភៅក្នុងម្គត្្ គួ រ។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៥៥. សាម្ិសសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឯកូ នតឹ សតិ មេ ន សាេិ មសនាតិ ឯតំ បដិ កូលវមសន បដិ កខិតតំ ។ តសាម
សង្ឃិកេបិ

បុ គ្គលិកេបិ

គ្ិ ហិសនត កេបិ

អតត មនា

សនត កេបិ

សមង្គខបិ

សរាវកេបិ ថាលកេបិ ន គ្មហតពា មេវ ។ គ្ណានត សស ទុ កក ដំ ។ សមច បន
ហតថ សស ឯកមទមសា អាេិ សេកខិ មោ ន មហាតិ ។ មតន បមទមសន គ្មហតុ ំ
វដដ តិ ។ ឥធ មធាវិ សាេី តិ ោ, មធាោមបសាេី តិ ោ បដិ គ្គណ្ឋ
ា តី តិ 46 ឥទំ
អនាបតតិ យំ អធិ កំ ។
៥៦. សសិតថកសិក្ខាបទវណ្ណនា
តឹ សតិ មេ ឧទធ រិ ោា ោ ភិ នទិ ោា ោ បដិ គ្គមហ ោ នី ហរិ ោា ោ ឆមឌ្ឌ តីតិ ឥទំ
អនាបតតិ យំ អធិ កំ ។
តតថ ឧទធ រិោា ោតិ សិ ោថនិ ឧទកមោ ឧទធ រិ ោា, ឯកសមឹ ឋាមន រាសឹ កោា
ឧទកំ ឆមឌ្ឌ តិ ។
ភិ នទិ ោា ោតិ សិ ោថនិ ភិ នទិ ោា ឧទកគ្តិ ោនិ កោា ឆមឌ្ឌ តិ ។
បដិ គ្គមហ ោតិ បដិ គ្គមហន បដិ ចឆនាតនំ បដិ គ្គមហ ឆមឌ្ឌ តិ ។
នី ហរិោាតិ ពហិ នី ហរិ ោា ឆមឌ្ឌ តិ, ឯវំ ឆមឌ្ឌ នតសស អនាបតតិ ។
តោជ្នបបដ្ិសំយុតាតនិ តឹសតិ និដ្តា
ឋិ និ
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៥៥. ពណ៌នាសាមិសសិក្ខាប្ទ
ក្នុងសិក្ខាប្ទទី២៩ ៖ ប្ទថា ជ្រប្ឡាក្្ភោយអាមិស គឺ អាមិ សភ

ជ្រត្ូវភគភត្េះភចាលភោយអំ ណាច្ប្ដិក្ូល។

ភេត្ុ ភ

េះ

េះ

ស័ងក្
ា ី ត លតិលក្តី

ោជន៍ក្ី ត ាសមបត្តិរប្ស្សងឃក្៏ ភោយ សមបត្តិរប្ស្ប្ុគាលក្៏ភោយ សមបត្តិ
រប្ស្ជ្រគេសថក្៏ភោយ សមបត្តិរប្ស្ខ្ួនក្៏
ល
ភោយ ភិក្ុមិ
ា នជ្រត្ូវចាប្្ ភឡើយ។

ភិ ក្ុចាប្្
ា
ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក ។ ជ្រប្សិនភប្ើ ឯក្ភទសនននដ មិនជ្រប្ឡាក្្ភោយ
អាមិ សភទ ក្៏ភិក្ុនឹ
ា ងយក្ជ្រប្ភទសនននដភ

េះមក្ចាប្្ ក្៏ គួរ។ ក្នុងសិក្ខាប្ទ

ភនេះ រក្យថា ភិ ក្ុទទួ
ា
លោជនៈទឹ ក្សជ្រម្គប្្ ឆាន្ ភោយប្ងថា អញនឹង
លាង ឬនឹងភជ្រប្ើ ភគឲ្យលាង ភនេះាភសច្ក្តីភលើសក្នុងអ

ប្ត្តិ។

៥៦. ពណ៌នាសសិត្ថក្សិក្ខាប្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣០ ៖ រក្យថា ភិក្ុជ្រប្មូ
ា
លជ្រោប្្ ត្យលតំុោន ភេើយ

សជ្រមិ ត្ភចាលតត្ទឹក្ក្តី ភិ ក្ុជ្រច្ត្ច្្
ា
ជ្រោប្្ត្យឲ្យរលាយាទឹ ក្ ភេើយចាក្្

ភចាលទំងអស្ក្ី ត ភិក្ុចាក្្
ា
ទឹក្លាងត្ជ្រត្ទំងជ្រោប្្ត្យភៅ ក្នុងោជនៈ
(ក្ភ ថ រ)ក្តី ភិក្ុលាង
ា

ំយក្ទំងជ្រោប្្ត្យភៅចាក្្ ភចាលខាងភជ្រៅក្តី ភនេះ

ប្ណា
ត ប្ទទំងភ

េះ ប្ទថា ជ្រប្មូល ភសច្ក្តីថា ជ្រប្មូ លជ្រោប្្ ត្យអំ ពី

ាភសច្ក្តីភលើសក្នុងអ

ប្ត្តិ។

ទឹ ក្ ភេើយគរទុក្ក្នុងក្តនលងមួ យ ភទើប្ចាក្្ទឹក្ភចាល។
ប្ទថា

ជ្រច្ត្ច្្

ត្នដល្

ជ្រច្ត្ច្្ ជ្រោប្្ ត្យឲ្យម្គនគត្ិ ដូច្ទឹ ក្

ភេើយចាក្្ ភចាល ។
ប្ទថា ចាក្្ក្ុងោជន៍
ន
ត្នដល្ យក្ក្ភ ថ រទទួ លទុ ក្ ភេើយចាក្្

ជ្រោប្្ត្យក្នុងក្ភ ថ រ។

ប្ទថា យក្ភចាល ត្នដល្

ក្ខលភចាលោងភនេះ មិ នជ្រត្ូវអាប្ត្តិ។

ំភច្ញភៅភចាលក្នុងខាងភជ្រៅ។ ភិក្ុា

ភោជនប្បដស
ិ ំ យុត្ត ៣០ ចប្់
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គ្សាឡស ធម្មគ្ទសនាបដិសយ
ំ ោ
ុ ត
៥៧. ឆតតបាណ្ិសិក្ខាបទវណ្ណនា
ធេម មទសនាបដិ សំយុ មតត សុ

បឋមេ

។

យង្កិញ្ចិ

ឆតត ំ

បាណិេាិ

អសាតិ ឆតត បាណិ ។ មសា តំ ឆតត ំ យតថ កតថ ចិ សរី រាវយមវ ឋមបោាបិ ោវ
ហមតថ ន ន េុ ញ្ចតិ, ោវសស ធេម ំ មទមសតុ ំ ន វដដ តិ ។ សមច បនសស អមញ្ចញ
ឆតត ំ ធាមរតិ , បមសស ោ ឋិ តំ មហាតិ , ហតថ មោ អបគ្តេមតត ឆតត បាណិ នាេ
ន មហាតិ , តសស មទមសតុ ំ វដដ តិ ។ ធេម បរិ មចឆ មទ្ធ មចតថ បទមសាធមេម
វុ តតនមយមនវ មវទិ តមព្វា ។
៥៨-៥៩. ទណ្ឌបាណ្ិសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ ទមណ្ឋ
ឌ នាេ េជ្ឈិេសស បុ រិសសស ចតូ ហតថ បបមាមណ្ឋ ។
ទណឌបាណិភាមោ បនសស ឆតត បាណិេាិ វុ តតនមយមនវ មវទិ តមព្វា ។
តតិ មយបិ

ឯមសវ

នមោ

។

អសឹ

សនន ហិោា

ឋិ មោបិ

ហិ

សតថ បាណិសង្ខយំ ន គ្ចឆ តិ ។
៦០. អាវុធបាណ្ិសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចតុ មតថ សព្វាបិ ធនុ វិកតិ សទធឹ សរវិ កតិ ោ អាវុ ធនតិ មវទិ តព្វា ។ តសាម
សទធឹ ោ សមរន ធនុ ំ គ្មហោា, សុ ទធ ធនុ ំ ោ សុ ទធ សរំ ោ សជ្ិ យធនុ ំ ោ
និ ជ្ជិយធនុ ំ ោ គ្មហោា ឋិ តសស ោ និ សិនន សស ោ ធេម ំ មទមសតុ ំ ន វដដ តិ ។
សមច បនសស ធនុ កមណាបិ បដិ េុកកំ មហាតិ , ោវ ន គ្ណ្ឋ
ា តិ , ោវ វដដ តិ ។
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ិ យ
ធម្មទេសនាបដស
ំ ត្
ុ ត ១៦
៥៧. ពណ៌នាឆត្តបាណិសិក្ខាបេ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងធម្មសេេនាប្ដិ េំយុត្ត ដូ ចត្សៅសនេះ៖

ក្នុងេិក្ខាប្េេី១ ៖ ឆជ្រត្យ៉ា ងណានីម្ួយ ក្នុងដដរប្េ់ប្ុគគលសនាេះ

សជ្ររេះសេត្ុសនាេះ សេើ ប្ស្មេះថា មានឆជ្រត្ក្នងដដ។
ប្ុគគលេូម្បីត្ម្កល់េុក្
ុ

នូ វឆជ្រត្សនាេះ សលើេរ ីរាវយវៈណាម្ួ យ ឆជ្រត្សៅម្ិនទាន់ ផុត្ពីដដដរាប្ណា
ម្ិ នគួ រេំដដងធម្៌ ដរាប្សនាេះ។ ក្៏ ជ្រប្េិនសប្ើប្ុគគលដដេក្ខន់ ឆជ្រត្ ឬដាក្់ ឆជ្រត្
េុ ក្ជិ ត្ប្ុគគលសនាេះ ជ្រត្ឹម្ដត្ឆជ្រត្ផុត្អំពីដដ ម្ិនស្មេះថា មានឆជ្រត្សៅក្នុង

ដដសេ គួ រេំដដងធម្៌ដល់ប្ុគគលសនាេះ។ ក្ខរក្ំ ណត្់ ធម្៌ក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្េសនេះ គប្បី
ជ្រាប្តាម្ន័ យដូ ចដដលសរលសេើយ ក្នុងប្េសោធម្មេិក្ខាប្េសនាេះឯង។
៥៨-៥៩. ពណ៌នាេណឌបាណិសិក្ខាបេ

ក្នុងេិក្ខាប្េេី២ ៖ ស

ើ ជ្រប្ដវងជ្រប្មាណ៤េត្ថ រប្េ់ម្ជឈិម្ប្ុ រេ

ស្មេះថា ដំប្ង។ ឯភាពដនប្ុគគលមានដំប្ងក្នុងដដដនេិក្ខាប្េសនេះ គប្បី
ជ្រាប្តាម្ន័ យដដលសរលសេើយ ក្នុងប្ុគគលមានឆជ្រត្ក្នុងដដសនាេះឯង។

េូម្បីក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្េេី៣ ក្៏ន័យសនេះឯង។ សជ្ររេះថា េូម្បីប្ុគគលអនក្

រសេៀត្ដាវ ក្៏ ម្ិនដល់នូវក្ខររាប្់ ថា ាអនក្មានោស្ត្ោតក្នុងដដស

ើយ។

៦០. ពណ៌នាអាវុធបាណិសិក្ខាបេ

ក្នុងេិក្ខាប្េេី៤ ៖ ធនូេូម្បីជ្រគប្់ ជ្រប្សេេ ម្ួ យអសនលើសដាយក្ូ នេរដប្លក្ៗ

គប្បីជ្រាប្ថា អាវុធ។ សជ្ររេះសេត្ុ សនាេះ េិ ក្ុនឹ
ា ងេំដដងធម្៌ ដល់ប្ុគគលគ្មមន
ជំ ងឺដដល

រ ឬអងគុយក្ខន់ធូាម្ួ
ន
យក្ូនេរក្តី ក្ខន់ ដត្ធនូេុេធក្ី ត ក្ខន់ ដត្ធនូ

ដដលគ្មមនដសែក្តី រដម្ងម្ិ នេម្គួ រ។ ដត្សប្ើធូរក្់
ន
េុក្ េូម្បីជ្រត្ង់ក្-រប្េ់សគ
េិ ក្ុនឹ
ា ងេំដដងដល់សគ រេូត្ដល់សពលដដលសគសៅម្ិនយក្ដដចាប្់ ធូសនាេះ
ន
រដម្ងេម្គួ រ។
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៧. បាទុក្ខវគ្គោ
៦១-៦២. បាទុកសិក្ខាបទវណ្ណនា
បញ្ច មេ បាទុ ោរុ ឡាសាតិ

ឆតត ទណឌមក អង្គុលនត រិកំ អបបមវមសោា

មកវលំ អកក នតសស ោ, បមវមសោា ឋានវមសន បដិ េុកកសស ោ ។
ឆមដា បិ ឯមសវ នមោ ។ ឥធ បន ោាយំ បណាិកពនធ ំ ឱេុ ញ្ចិោា
ឋានវមសន ឱេុ មោកតិ វុ ចចតិ , តសាបិ ន វដដ តិ ។
៦៣. យានសិក្ខាបទវណ្ណនា
សតត មេ សមចបិ ទាី ហិ ជ្មនហិ ហតថ សង្ាមដន គ្ហិ មោ, សាដមក ោ
ឋមបោា អំ មសន វយា តិ , អយុ មតត ោ វោាទិ មក ោមន វិ សង្ខរិោា ោ ឋបិ មត
ចកក េមតត បិ និ សិមនាន មហាតិ , ោនគ្មោមតា វ សង្ខយំ គ្ចឆ តិ ។ សមច បន មទា បិ
ឯកោមន និ សិនាន មហានតិ , វដដ តិ ។ វិ សុំ និ សិមនន សុបិ ឧមចច ោមន និ សិមនន ន
នី មច និ សិនន សស មទមសតុ ំ វដដ តិ ។ សេបបមាមណបិ វដដ តិ ។ តថា បុ រិមេ
និ សិមនន ន បចឆិ មេ និ សិនន សស ។ បចឆិ មេ បន ឧចច តមរបិ និ សិមនន ន មទមសតុ ំ ន
វដដ តិ ។
៦៤. សយនសិក្ខាបទវណ្ណនា
អដា មេ សយនគ្តសាតិ អនត េមសា កដសារមកបិ បកតិ ភូ េិ យេបិ
និ បនន សស ឧមចច បិ េមញ្ច ោ បី មឋ ោ ភូ េិ បបមទមស ោ ឋិ មតន និ សិមនន ន ោ
មទមសតុ ំ ន វដដ តិ ។ សយនគ្មតន បន សយនគ្តសស ឧចច តមរ ោ
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៧. បាេុក្ខវគ្គ
៦១-៦២. ពណ៌នាបាេុកសិក្ខាបេ
ក្នុងេិក្ខាប្េេី៥ ៖ ប្េថា រក្់ជ្រេនាប្់សជើង សេចក្តីថា ដល់ម្នុ េែ

គ្មមនជំងឺ

រាន់ជ្រេនាប្់សជើ ងទាំងអេ់

ម្ិនបានេ៊ក្ចសនាលេះជ្រមាម្សជើង

ចូ លសៅក្នុងដសែជ្រេនាប្់សជើងស្េសដៀងដងឆជ្រត្ ឬអនក្
ណា

ររក្់ ជ្រេនាប្់ សជើ ង។

េូម្បីក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្េេី៦ ក្៏ន័យសនេះឯង។ ប្៉ាុ ដនតក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្េសនេះ ប្ុ គគល
ររក្់ ដេបក្សជើ ងប្សងហើប្ដក្ង ជ្រពេះោោតជ្រេង់ ជ្រតាេ់សៅថា រក្់

ដេបក្សជើងប្សងហើប្ដក្ង េិក្ុនឹ
ា ងេំដដងធម្៌ េូម្បីដល់ប្ុគគលសនាេះ ម្ិ នគួ រ។
៦៣. ពណ៌នាយានសិក្ខាបេ

ក្នុងេិក្ខាប្េេី៧

៖

េូម្បីសប្ើ ថា

ម្នុ េែជ្រត្ូវជនពី រនាក្់ដេងសៅ

សដាយក្ខន់ ដដគ្មនក្តី ម្នុ េែដដលដាក្់សលើេម្ពត្់ សេើយលីសៅសដាយោមក្តី
ម្នុ េែដដលអងគុយសលើយនដដលម្ិនបានេឹ ម្ មានវាសដើ ម្ក្តី អនក្អងគុយ

សលើយនដដលសគសរ ើេុក្ដាក្់ េូម្បីជ្រត្ឹម្ដត្ក្ង់ ក្ី ត រដម្ងដល់នូវក្ខររាប្់ ថា
អនក្សៅសលើយន ដូចគ្មន។ ដត្សប្ើម្នុ េែ េូម្បីទាំងពីរនាក្់ អងគុយសលើ

យនដត្ម្ួ យ នឹងេដម្តងធម្៌ គួ រ។ េូម្បីជនទាំងពី រនាក្់អងគុយសផែងគ្មន

ជនមានក្់អងគុយសលើយនសពេ់ នឹ ងេដម្តងធម្៌ដល់មានក្់ សេៀត្ ដដលអងគុយ

សលើយនទាប្ គួ រ។ នឹ ងេំដដងធម្៌ ដល់េិក្ុអន
ា ក្អងគុយេូម្បីសលើយនសេមើ
គ្មន ក្៏ គួរ។ េិក្ុអងគ
ា ុយសលើយនខាងម្ុស នឹងេំដដងធម្៌ដល់េិក្ុអងគ
ា ុយសលើ

យនខាងសជ្រក្ខយ ក្៏គួរ។ ដត្សប្ើ េិក្ុអងគ
ា ុយសលើយនខាងសជ្រក្ខយ េូម្បីសពេ់
ាង នឹងេំដដងធម្៌ ម្ិនគួរ។

៦៤. ពណ៌នាសយនសិក្ខាបេ
ក្នុងេិក្ខាប្េេី៨ ៖ ប្េថា សៅសលើដំសណក្ សេចក្តីថា េិ ក្ុា

រ ឬ

អងគុយសលើដជ្រគក្តី សលើតាំងក្តី សលើេូម្ិជ្រប្សេេក្តី េូម្បីដ៏សពេ់ នឹងេំដដងធម្៌

ដល់ម្នុ េែគ្មមនជំងឺ ាអនក្សដក្ សដាយសោចសៅេូម្បីសលើក្សនេលដផងក្តី
សលើដផេដីជ្រប្ជ្រក្ត្ីក្ី ត ម្ិ នគួ រ។ េិ ក្ុអន
ា ក្សដក្ េំដដងដល់អនក្សដក្ ដត្េិ ក្ុសដក្
ា
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សេបបមាមណ ោ និ បមនន ន មទមសតុ ំ វដដ តិ ។ និ បមនន ន បន ឋិ តសស ោ
និ សិនន សស ោ និ បនន សស ោ, និ សិមនន ន ច ឋិ តសស ោ និ សិនន សស ោ, ឋិ មតន
ឋិ តមសសវ វដដ តិ ។
៦៥. បលលតថិកសិក្ខាបទវណ្ណនា
នវមេ ហតថ បលល តថិ ោទី សុ ោយ ោយចិ និ សិនន សស មទមសតុ ំ ន វដដ តិ។
៦៦. គ្វឋិតសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទសមេ មវឋិ តសី សសាតិ ទុ សសមវមឋន ោ មមាលិ អាទី ហិ ោ យថា
មកសមនាត ន ទិ សសតិ , ឯវំ មវឋិ តសី សសស, មតមនវសស អនាបតតិ យំ មកសនត ំ
វិ វរាមបោា មទមសតី តិ 47 វុ តតំ ។
៦៧. ឱគុណ្ឋិតសិក្ខាបទវណ្ណនា
ឯោទសមេ ឱគ្ុ ណាិតសី សសាតិ សសី សំ បារុ តសស ។ អនាបតតិ យំ
បមនតថ សី សំ វិ វរាមបោា មទមសតី តិ 48 អធិ កំ ។
៦៨. ឆភសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទ្ធាទសមេ ឆមាយំ

និ សីទិ ោាតិ

ភូ េិ យំ និ សីទិ ោា ។

អាសមនតិ

អនត េមសា វតថ េបិ តិ ណ្ឋនិ បិ សនថ រិោា និ សិនន សស ។
៦៩. នីច្ឆសនសិក្ខាបទវណ្ណនា
មតរសមេ ឧមចច អាសមនតិ អនត េមសា ភូ េិ បបមទមសបិ ឧនន តបបមទមស
និ សិនន សស ។

47
48

វិ.មហាវិ.៤/៤៨៥
វិ.មហាវិ.៤/៤៨៦

ពណ៌នាសេខិយវត្ត ៧៥ ធម្មសេេនាបដិេំយុត្ត ១៦

សពេ់ាង
គ្មមនជំងឺ

ឬសេមើគ្មន សេើប្គួ រ។

ឯេិក្ុសដក្
ា
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នឹងេដម្តងធម្៌ដល់ម្នុ េែ

រក្តី អងគុយក្តី សដក្ក្តី និងេិ ក្ុអន
ា ក្អងគុយ នឹ ងេំដដងធម្៌ ដល់

ម្នុ េែគ្មមនជំ ងឺ

ដល់ម្នុ េែគ្មមនជំងឺ

រក្តី អងគុយក្តី គួរ។ ចំ ដណក្េិក្ុា

រ នឹ ងេដម្តងធម្៌

រដូ ចគ្មន ក្៏គួរ។

៦៥. ពណ៌នាបល្លត្ក
ថិ សិក្ខាបេ
ក្នុងេិក្ខាប្េេី៩ ៖ េិក្ុនឹ
ា ងេំដដងធម្៌ដល់ម្នុ េែគ្មមនជំងឺ អងគុយ

ជ្រត្សបាម្ក្ាលជងគង់ាសដើម្ យ៉ា ងណានី ម្ួយ ម្ិនគួរ។
ិ សិក្ខាបេ
៦៦. ពណ៌នាទវឋត្

ក្នុងេិក្ខាប្េេី១០ ៖ ប្េថា ជួត្ក្ាល សេចក្តីថា ដល់ម្នុ េែគ្មមន

ជំ ងឺ ជួ ត្ក្ាលសដាយេំពត្់ េជ្រមាប្់ជួត្ ឬសដាយក្ជ្រម្ងកាជកាសដើម្ រេូត្
ម្ិ នឲ្យស

ើញចុងេក្់។ សជ្ររេះសេត្ុ សនាេះឯង ក្នុងអនាប្ត្តិដនេិក្ខាប្េសនេះ

សោក្សរលថា

េិ ក្ុប្ង្គ
ា
គ ប្់ ម្នុ េែសនាេះ

ឲ្យសប្ើក្

សេើយសេើប្េំដដង។

ន
ងេក្់
ួត្ឲ្យសលចចុ

៦៧. ពណ៌នាឱគ្ុណឋិត្សិក្ខាបេ
ក្នុងេិក្ខាប្េេី១១ ៖ ប្េថា េេូរក្ាល គឺម្នុ េែដណតប្់ េំពត្់ ជ្រគប្

ទាំងក្ាល។ ប្៉ាុ ដនតក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្េសនេះ រក្យថា េិក្ុប្ង្គ
ា
គ ប្់ឲ្យសគសប្ើក្
ក្ាល សេើយសេើប្េំដដង ាចំ ណុចសលើេ ក្នុងអនាប្ត្តិ។

ន
ួត្

៦៨. ពណ៌នាឆមាសិក្ខាបេ

ក្នុងេិក្ខាប្េេី១២

៖

ពីរប្េថា

អងគយកាជ
េ ល់សលើដផនដី
ុ

គឺអងគុយ

កាជេល់នឹងដី ។ ប្េថា សលើអាេនៈ គឺសដាយសោចសៅ េូម្បីដល់ម្នុ េែ
គ្មមនជំងឺ ជ្រក្ខល ក្ជ្រមាល ឬសមម សេើយអងគុយ។

៦៩. ពណ៌នានីចាសនសិក្ខាបេ

ក្នុងេិក្ខាប្េេី១៣៖ ពី រប្េថា សលើអាេនៈសពេ់ សេចក្តីថា នឹ ងេំដដង

ធម្៌ ដល់ម្នុ េែគ្មមនជំ ងឺ ដដលអងគុយសលើអាេនៈ សដាយសោចសៅ េូម្បី
សលើដផនដីដដលសពេ់ាង ក្៏ ម្ិនគួរ។
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៧០. ឋិតសិក្ខាបទវណ្ណនា
ចុ ទទ សមេ ន ឋិ មោ និ សិនន សាតិ សមច មថរសស ឧបដ្ឋានំ គ្នាតា ឋិ តំ
ទហរំ អាសមន និ សិមនាន េហាមថមរា បញ្ា ំ បុ ចឆតិ , ន កមថតពា ំ ។ គ្គរមវន
បន មថរំ ឧដា ហិោា បុ ច្ឆឆតិ វតត ំ ុ ន សោក ។ តសាម បមសស ឋិ តសស
ទហរភិ កខ ុសស កមថសាេី តិ កមថតុ ំ វដដ តិ ។
៧១. បច្ាគ្ោគម្នសិក្ខាបទវណ្ណនា
បណណរសមេ សមច បុ រមោ គ្ចឆ មនាត បញ្ា ំ បុ ចឆតិ , តសស តំ អកមថោា
បចឆិ េគ្តសស ភិ កខ ុសស កមថសាេី តិ កមថតពា ំ ។ សទធឹ ឧគ្គ ហិតធេម ំ បន
សជ្ាយិ តុ ំ , សេធុ មរន ោ គ្ចឆ នត សស កមថតុ ំ វដដ តិ ។
៧២. ឧបបគ្េនគម្នសិក្ខាបទវណ្ណនា
មសាឡសមេ ន

ឧបបមថនាតិ

ឯតថ

សមច

មទា បិ

សកដេគ្គ សមឹ

ឯមកកចកក បមថន ោ ឧបបមថមនវ ោ សេធុ រំ គ្ចឆ នតិ , វដដ តិ ។
តសាឡស ធម្មតទសនាបដ្ិសំយុតាត នដ្
ឋិ
ិ តា
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ិ សិក្ខាបេ
៧០. ពណ៌នាឋត្
ក្នុងេិក្ខាប្េេី១៤ ៖ ពី រប្េថា ម្ិន

រេំដដងធម្៌ ដល់ម្នុេែគ្មមន

ជំងឺដដលអងគយ
សេចក្តីថា េូម្បីសប្ើ ថា េិក្ុក្ំ
ា សោេះ សៅក្ខន់ េីប្សជ្រម្ើ រប្េ់
ុ
ជ្រពេះសេរៈ

គួ រសឆលើយស

រសៅ សេើយជ្រពេះសេរៈអងគុយសលើអាេនៈ េួរប្ញ្ហ
ហ សោក្ម្ិ ន

ើយ។ ដត្សដាយសេចក្តីសគ្មរព ម្ិនអាចសរលនឹ ងជ្រពេះសេរៈ ថា

និ ម្នតសោក្មាាេ់សជ្រក្ខក្ស

ើង សេើយេួរចុ េះសេ។ សជ្ររេះសេត្ុសនាេះ នឹ ង

សរលសដាយតាំងចិត្តថា សយើងសរលដល់េិក្ុក្ំ
ា សោេះដដល

រជិត្ រដម្ង

េម្គួ រ។

៧១. ពណ៌នាបច្ឆទោគ្ម្នសិក្ខាបេ
ក្នុងេិក្ខាប្េេី១៥ ៖ សប្ើម្នុ េែអនក្សដើ រសៅខាងម្ុ ស េួរប្ញ្ហ
ហ នឹ ងេិក្ុា

សដើ រសៅខាងសជ្រក្ខយ សោក្ម្ិ នគួ រសឆលើយ ជ្រត្ូវសរលសដាយតាំងចិត្តថា សយើង
នឹ ងេំដដងដល់េិក្ុអន
ា ក្

រសៅខាងសជ្រក្ខយ។ ប្៉ាុ ដនត នឹងោាធាយជ្រពេះធម្៌

ដដលសរៀនរួម្គ្មន ឬនឹ ងេំដដងធម្៌ដល់ប្ុគគល អនក្សដើរសៅេនេឹម្គ្មន គួ រ។
៧២. ឧបបទេនគ្ម្នសិក្ខាបេវណណនា
ក្នុងេិក្ខាប្េេី១៦ ៖

ក្នុងរក្យថា សជ្រៅផលូវ មានវ ិនិច័ យ
ឆ ថា េូម្បីជនទាំងពី រនាក្់ សដើ រសៅ

េនេឹម្គ្មនក្នុងផលូវរសេេះ តាម្ផលូវក្ង់ម្ួយៗ ឬសចញសជ្រៅផលូវសេើយសដើ រសៅ នឹង
េំដដងធម្៌ ក្៏គួរ។

ធម្មទេសនាបដិសំយុត្ត ១៦ ចប់

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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តគ្យា បកិណ្ណក្ខ
៧៣. ឋិគ្ោឧច្ឆចរសិក្ខាបទវណ្ណនា
បឋមេ អសញ្ចិ ច្ឆចតិ អនាបតតិ យំ អធិ កំ ។ សមច បដិ ចឆនន ដ្ឋានំ គ្ចឆ នត សស
សហសា ឧច្ឆចមរា ោ បសាមោ ោ និ កខេតិ , អសញ្ចិ ចច កមោ នាេ មហាតិ ។
៧៤. ហរ ិគ្តឧច្ឆចរសិក្ខាបទវណ្ណនា
ទុ តិ មយ យេបិ ជ្ី វមានរុ កខសស េូ លំ បឋវិ យំ ទិ សសមានំ គ្ចឆ តិ , សាខា ោ
ភូ េិ លគ្គគ គ្ចឆ តិ , សពា ំ ហរិ តសង្គខតមេវ គ្ចឆ តិ ។ ខមនធ និ សីទិ ោា បន
អបបហរិ តដ្ឋាមន បាមតតុ ំ វដដ តិ ។ សមច អបបហរិ តដ្ឋានំ ឱមោមកនត មសសវ
សហសា និ កខេតិ , គ្ិ ោនដ្ឋាមន ឋិ មោ នាេ មហាតិ ។ អបបហរិមត កមោ
ហរិ តំ ឱតថ រតី តិ 49 ឥទមេតថ អនាបតតិ យំ អធិ កំ ។ តតថ សមចបិ អបបហរិ តំ
អលភមនត ន តិ ណណឌុបកំ ោ បលលណឌុបកំ ោ ឋមបោា កមោ បច្ឆឆ ហរិ តំ
ឱតថ រតិ , វដដ តិមយវ ។ មខមឡន មចតថ សិ ង្ាណិោបិ សង្គហិោ ។

៧៥. ឧទគ្កឧច្ឆចរសិក្ខាបទវណ្ណនា
តតិ មយ

ន ឧទមកតិ ឯតំ បរិ មភាគ្ឧទកមេវ សនាធយ វុ តតំ ។

វចច កុ ដិសេុ ទ្ធទទិ ឧទមកសុ បន អបរិ មភាមគ្សុ អនាបតតិ ។ មទមវ វសសមនត
សេនត មោ ឧទមោមឃ ោមត អនុ ទកដ្ឋានំ អលភមនត ន ឧទមក ោតុ ំ វដដ តិ ។
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បកិណ្ណកៈ ៣

៧៣. ពណ្៌នាឋិតោឧច្ចារសិក្ខាបទ
ក្នុងសិក្ខាបទទី១

ប្បសិនលបើ ក្ខ

៖ បទថា មិនក្ក្ែង ជាបទល

ើសក្នុងអនាបត្តិ។

ភិ ក្ុក្ំ
ា ពុងលៅក្ខន់ ទីក្ំបំង ឧច្ចារៈ ឬបសាវៈ លេញមក្

រហ័សលពក្ ល្មោះថា មិនក្ក្ែងល្វើក្ខរបលនាោបង់។

៧៤. ពណ្៌នាហរ ិតេឧច្ចារសិក្ខាបទ
ក្នុងសិក្ខាបទទី២ ៖ សូមបីឫសល

ប្បក្ែឲ្យល

ើញក្តី ក្មក្ល

ើ

ើ ក្ែ

ូត្េុ ោះលៅល

លៅរស់ តំងលៅល

ើក្ែនែី

ើក្ែនែីក្ី ត ទំងអស់ ែ

់នូវក្ខរ

រាប់ ថា របស់ល ៀវស្សស់លនាោះឯង។ បុ ក្នតភិក្ុនឹ
ា ងអងគុយល
បលនាោបង់ឲ្យធ្លែក្់លៅក្នុងទី ក្ែ
ក្ំ ពុងសមែឹងរក្លមើ

ទី ក្ែ

ើលែើមល

ើ លហើយ

ប្បសច្ចក្របស់ល ៀវ គួ រ។ ប្បសិនលបើភិក្ុា

ប្បសច្ចក្របស់ល ៀវលនាោះឯង ឧច្ចារៈឬបសាវៈ

ធ្លែក្់ លេញមក្រហ័ស រក្មងល្មោះថា តំងលៅក្នុងឋានៈជាអនក្អាពា្។
ពាក្យថា ឧច្ចារៈ ឬបសាវៈ ឬទឹក្មាត្់ ក្ែ
ប្បសច្ចក្វត្ថុស្សស់ លហើយហូរលៅប្ត្ង់ទីក្ែ
ជាពាក្យល

ទ
ើ ីក្ែ

មានលមមស្សស់ ល

ើស្សស់

ើសក្នុងអនាបត្តិ ក្នុងសិក្ខាបទលនោះ។ ក្នុងអនាបត្តិលនោះ សូមបីលបើ

ភិ ក្ុមិ
ា នបនទី ប្បសច្ចក្លមមស្សស់ ឬល
រលងវ

ភិក្ុបលនា
ា
ោ បង់លៅល

ើ ស្សស់ និងដាក្់រលងវ

លមម ឬ

េំ លបើ ងទុក្លហើយ ល្វើក្ខរបលនាោបង់ឧច្ចារៈ ឬបសាវៈសងកត្់ល

ស្សស់ ឬល

ើលមម

ើ ស្សស់ ក្នុងខាងលប្ក្ខយ ក្៏ គួរែូេគ្នន។ ក្ត្សូមបីទឹក្សំលបរ

ក្៏ សលគ្គោះលដាយទឹ ក្មាត្់ លនាោះឯង ក្នុងសិក្ខាបទលនោះ។

៧៥. ពណ្៌នាឧទតកឧច្ចារសិក្ខាបទ

ក្នុងសិក្ខាបទទី៣ ៖ ពាក្យថា ល

ទ
ើ ឹក្ លនោះ ប្ពោះមានប្ពោះភាគ ប្តស់

សំលៅយក្ក្ត្ទឹក្លប្បើ ប្បស់បុ ល្ណោះ។ ក្ត្ក្នុងទឹក្វេាក្ុែិ និងទឹក្សមុ ប្ទ
ជាលែើ ម មិនក្មនជារបស់លប្បើ ប្បស់ មិនជាអាបត្តិ។ ក្ខ
ទឹ ក្មានលដាយជុំ វ ិញ ក្ខ
បលនាោបង់ ដាក្់ ល

ភិ ក្ុមិ
ា នបនទី ក្ក្នែងក្ែ

លភែៀងធ្លែក្់ អនែង់

គ្នមនទឹក្ នឹងល្វើក្ខរ

ើទឹក្ ក្៏គួរ។ សូមបីក្ុងសិ
ន
ក្ខាបទលនោះ ពាក្យថា ឧច្ចារៈ ឬ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ឥធាបិ ថមល កមោ ឧទកំ ឱតថ រតី តិ 50 ឥទំ អនាបតតិ យំ អធិ កំ ។ មសសំ
សពា សិោខបមទសុ ឧោតនមេវ ។
តតយា បកិណ្ណក្ខ នដ្
ិ ឋិតា

សេុ ដ្ឋានាទិ ទី បនោថយ បមនតថ ឥទំ បកិ ណណកំ ។ ឧជ្ជ គ្ឃិកឧច្ឆចសទទ បបដិ សំយុ ោតនិ ចោតរិ , សកពមឡន េុ មខន ពាហរណំ ឯកំ, ឆមានី ច្ឆសននិ សិនន ដាិតបចឆ មោគ្េនឧបបថគ្េនបបដិ សំយុ ោតនិ

បញ្ចចតិ

ឥមានិ

ទស

សិ ោខបទ្ធនិ សេនុ ភាសនសេុ ដ្ឋានានិ ។ ឯមកកមេតថ កិ រិយំ, សញ្ចញវិ មមាកខ ំ,
សចិ តត កំ, មោកវជ្ជ ំ, ោយកេម ំ , វចី កេម ំ , អកុ សលចិ តត ំ , ទុ កខ មវទននតិ ។
សូ មបាទនវិ ញ្ញតតិសិ ោខបទំ មថយយសតថ សេុ ដ្ឋានំ, កិ រិយំ, សញ្ចញវិ មមាកខ ំ,
សចិ តត កំ, មោកវជ្ជ ំ, ោយកេម ំ , វចី កេម ំ , អកុ សលចិ តត ំ , ទុ កខ មវទននតិ ។
ឆតត បាណិទណឌបាណិសតថ បាណិអាវុ ធបាណិបាទុ ោឧបាហនោន
សយនបលល តថិ កមវដាិ តឱគ្ុ ណាិតនាេោនិ ឯោទស ធេម មទសនាសេុ ដ្ឋានានិ ,
កិ រិោកិ រិោនិ , សញ្ចញវិ មមាោខនិ , សចិ តត ោនិ , មោកវោជនិ , វចី កមាមនិ ,
អកុ សលចិ ោតនិ ,

ទុ កខ មវទនានី តិ

។

មសសានិ

បឋេបារាជ្ិ កសេុ ដ្ឋានាទិ មភទ្ធនី តិ ។
កង្ខាវតរណ្
ិ
ិ យា ភក
ិ ុ ា បាតតិ ភកា វណ្ណនាយ
តសខយ
ឋិ
។
ិ វណ្ណនា នដ្
ិ តា
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បសាវៈ ឬទឹក្មាត្់ ក្ែ
ជាពាក្យល

ភិក្បលនា
ោ បង់ដាក្់ល
ុា

466

ើលគ្នក្លហើយ ហូរលៅក្នងទឹ
ុ ក្

ើសក្នុងអនាបត្តិ។ ពាក្យែ៏លសស ក្នុងសិក្ខាបទទំងពួង ន័ យ

លសេក្តីរាក្់ ទំងអស់។

បកិណ្ណកៈ ៣ ចប់

លែើមបីប្ត្ូវក្ខរសំក្ែងនូ វសមុ ដាានជាលែើ ម ក្នុងលស ិ យវណ្ណ នាលនោះ លទើប

មានបក្ិ ណ្ណក្ៈ ែូេត្លៅលនោះ៖

សិក្ខាបទ១០លនាោះគឺ ៤សិក្ខាបទ ក្ែ
និ ងសំលេងខាែំង សិក្ខាបទក្ែ
៥សិក្ខាបទក្ែ

់នឹងក្ែនែី អងគុយល

ើ

រសំក្ែង្ម៌ ក្ខរលែើ រខាងលប្ក្ខយ ក្ខរលែើ រខាងលប្ៅែែូវ

ជាសមនុ ភាសនសមុ ដាាន។
អក្ុ ស

និ យាយទំងពំនូត្បយលៅក្នុងមាត្់ មួយ

ជាប់ ទក្់ទងលដាយក្ខរអងគុយផ្ទោ

អាសនៈទប ក្ខរ
ជាក្ិ រ ិយា

ជាប់ ទក្់ ទងលដាយក្ខរលសើេ

សញ្ញាវ ិលមាក្ា

ប្
ត សិក្ខាបទទំងលនាោះ

សេិត្តក្ៈ

លោក្វជជៈ

សិក្ខាបទមួ យៗ

ក្ខយក្មម

វេីក្មម

េិ ត្ត ទុក្ាលវទនា ែូលេនោះ។

សូលបទនវ ិញ្ា ត្ិ ស
ត ិក្ខាបទ

សញ្ញាវ ិលមាក្ា

ជាលេយយសត្ថសមុ ដាាន

សេិត្តក្ៈ លោក្វជជៈ

ក្ខយក្មម

វេីក្មម

គឺ ជាក្ិរ ិយា
អក្ុ ស

េិត្ត

ទុ ក្លា វទនា ែូ លេនោះ។
១១សិក្ខាបទ ក្ែ

មានល្មោះថា ឆត្តបណ្ិសិក្ខាបទ១ ទណ្ឌបណ្ិ-

សិក្ខាបទ១ សត្ថបណ្ិសិក្ខាបទ១ អាវុ្បណ្ិសិក្ខាបទ១ បទុ ក្សិក្ខាបទ
១ ឧបហនសិក្ខាបទ១ យានសិក្ខាបទ១ សយនសិក្ខាបទ១ ប

ត្
ែ ិក្
ថ -

សិក្ខាបទ១ លវឋិ ត្សិក្ខាបទ១ ឱគុណ្ិ ា ត្សិក្ខាបទ១ ជា្មមលទសនាសមុ ដាាន
គឺ ជាក្ិ រ ិយាក្ិរ ិយា សញ្ញាវ ិលមាក្ា សេិ ត្ក្
ត ៈ លោក្វជជៈ វេីក្មម អក្ុ ស
ទុ ក្លា វទនា

ែូលេនោះ។

៥៣

សិក្ខាបទែ៏លសស

មានសមុ ដាានែូ េ

បឋមបរាជិក្ជាលែើម ែូ លេនោះឯង។
ពណ្៌នាសេខយ
ិ វត្ត កនុ ងភក
ិ ុ ខ បាត្សិ ្កខ វណ្ណនា
ស្មោះ កង្ខខវត្រណ្
ិ
ី ចប់ ។

េិ ត្ត

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

467

អធិករណ្សម្េវណ្ណនា
អធិ ករណសេមថសុ
សោតតិ មតសំ គ្ណនបរិ មចឆ មទ្ធ ។ អធិ ករណ្ឋនិ សមេនតិ វូ បសមេនតី តិ
អធិ ករណសេថា ។ ឧមទទ សំ អាគ្ចឆ នតីតិ អាបោតធិ ករណសង្គខោសុ ច
អវមសសាធិ ករណតត យបបចច ោសុ
ឧទទិ សិ តពា តំ

អាគ្ចឆ នតិ

អធិ ករណ្ឋននតិ

។

ច អាបតតី សុ

ឧបបនន ប
ុ បនានននតិ

វិ ោទ្ធធិ ករណំ

បរិ សុទធ ភាវំ បុ ចឆនតថ ំ

ឧបបនាននំ

អនុ ោទ្ធធិ ករណំ

ឧបបនាននំ

។

អាបោតធិ ករណំ

កិ ច្ឆចធិ ករណនតិ ឥមេសំ ចតុ នន ំ ។
សេថាយ

វូ បសមាោតិ

សេនតថ មញ្ច វ

វូ បសេនតថ ញ្ច

។

សេម ុខាវិ នមោ ទ្ធតមព្វា ។មប។ តិ ណវោថរមោតិ ឥមេ សតត សេថា
ទ្ធតព្វា។ តត្ោយំ វិ និចឆមោ ។ អធិ ករមណសុ ោវ ធមមាមតិ ោ, អធមមាមតិ ោ
អដ្ឋារសហិ មភទករវតថ ូហិ វិ វទនាតនំ ភិ កខ ូនំ មោ វិ ោមទ្ធ, ឥទំ វិ ោទ្ធធិ ករណំ
នាេ ។ សី លវិ បតតិ ោ ោ អាច្ឆរវិ បតតិ ោ ោ ទិ ដាិ វិ បតតិ ោ ោ អាជ្ី វវិ បតតិ ោ
ោ អនុ វទនាតនំ មោ អនុ ោមទ្ធ ឧបវទនា មចវ មច្ឆទនា ច, ឥទំ
អនុ ោទ្ធធិ ករណំ

នាេ ។ មាតិ ោយំ

អាគ្ោ បញ្ច , វិ ភមង្គ មទា តិ

សតត បិ អាបតតិ កខ នាធ អាបោតធិ ករណំ នាេ ។ យំ សង្ឃសស អបមោកនាទី នំ
ចតុ នន ំ កមាមនំ ករណំ, ឥទំ កិ ច្ឆចធិ ករណំ នាេ ។

ពណ៌នាអធិករណសមថៈ ៧

467

ពណ៌នាអធិករណសមថៈ

វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងអធិក្រណសមថទាំងឡាយ គប្បីជ្រាប្ដូចច្នេះ៖
ពាក្យថា ជ្ររាំពីរ ាពាក្យក្ាំណត់ រាប្់ធម៌ពួក្ច

េះ។ ធម៌ ៧ជ្រប្ការច

េះ

ច្មេះថា អធិក្រណសមថ ចជ្រពាេះអតថថា ញ
ុ ាំងអធិ ក្រណ៍៤យ៉ា ងឲ្យសងប្់គឺ

ឲ្យរម្ងងប្់ ចៅ។ ពី រប្ទថា មក្កាន់ឧចទេស ចសច្ក្តីថា មក្កាន់ ចសច្ក្តីដដល
គប្បីសដមែងច

ើង ចដើ មបីសាក្សួរនូ វភាវៈននចសច្ក្តីប្រ ិសុទធ ក្នុងអាប្តតិទាំង

ឡាយ ចពាលគឺ អាប្ត្តតធិ ក្រណ៍ និ ងាប្ច្ច័យននអធិក្រណ៍ប្ី ដ៏ចសស។
ប្ទថា ចក្ើតច

ង
ើ ច

ើយ គឺ ចក្ើ តច

ើងច

ើយៗ។ ប្ទថា អធិក្រណ៍ រនដល់

អធិក្រណ៍៤យ៉ា ងគឺ វ ិវាទធិក្រណ៍១ អនុវាទធិក្រណ៍១ ក្ិច្ចចធិក្រណ៍១
អាប្ត្តតធិក្រណ៍១។
ពី រប្ទថា ចដើមបីរម្ងងប្់ ចដើមបីផ្សេះផ្ារ គឺចដើមបីរម្ងងប្់ និ ងផ្សេះផ្ារ។

សងឃគប្បីឲ្យសមថទាំង៧ចនេះ គឺ សងឃជ្រតូវឲ្យសមមុខាវ ិន័ យ។ល។សងឃជ្រតូវ
ិវាទទស់ដទងគ្នន ប្ជ្រងួប្ប្ជ្រងួម អត់ ឱនឲ្យគ្នន ចៅ
វ ិនិច្័ យ
ឆ ឲ្យពួក្ភិក្ុដដលវ
ខ

វ ិញចៅមក្ ដូ ច្ចគជ្រគប្លាមក្ចោយចមម ចដើ មបីសប្
ង ់ រម្ងងប្់ននអធិ ក្រណ៍
(ទាំងច

េះ) ដដលចក្ើ តច

ើងច

សមថទាំង ៧ ចនេះ៖
ប្ណ្ត
ត អធិ ក្រណ៍ទាំងច

ើយ។ ចនេះាចសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងអធិ ក្រណ-

េះ វ ិវាទណ្តរប្ស់ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ កាលវ ិវាទ

ទស់ដទងគ្នន ចោយចភទក្រវតថុ ១៨ជ្រប្ការថា ចនេះាធម៌ ឬថា ចនេះមិនដមន

ាធម៌ ចនេះច្មេះថា វ ិវាទធិក្រណ៍។ ការចពាលចទសណ្ត រប្ស់ភិក្ុទាំ
ខ ង
ឡាយ

ដដលចលើក្ចទសចោយសីលវ ិប្តតិក្ី ត

អាច្ចរវ ិប្តតិក្ី ត

ទិ ដិ វឋ ិប្តតិក្ី ត

អាជី វវ ិប្តតិក្ី ត ការតិ េះចដៀល និ ងការចច្ចទជ្រប្កាន់ឯណ្ត រប្ស់ភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ
ដដលតិ េះចដៀលក្តី ការតិ េះចដៀលចនេះ ច្មេះថា អនុវាទធិក្រណ៍។ ក្ងនន
អាប្តតិសូមបីទាំង ៧ ចនេះ គឺ ជ្ររាំក្ង ម្ងនមក្ក្នុងម្ងតិកា ពី រក្ង ម្ងនមក្
ក្នុងវ ិភងគ ច្មេះថា អាប្ត្តតធិក្រណ៍។ ច

តុ ននក្មម៤ ម្ងនអប្ចលាក្នក្មម

ាចដើ ម រប្ស់សងឃ ចនេះច្មេះថា ក្ិច្ចចធិក្រណ៍។

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា

468

តតថ វិោទ្ធធិ ករណំ51 ទាី ហិ សេមថហិ សេម តិ សេម ុខាវិ នមយន ច
មយភុ យយសិ ោយ ច ។ សេម ុខាវិ នមយមនវ សេម មានំ យសមឹ វិ ហាមរ ឧបបនន ំ,
តសមឹ មយវ ោ, អញ្ញ តថ វូ បសមេតុ ំ គ្ចឆ នាតនំ អនត រាេមគ្គ ោ, យតថ គ្នាតា
សង្ឃសស និ យាមទនតិ , តំ តតថ សមង្ឃន ោ វូ បសមេតុ ំ អសមោកមនត តមតថ វ
ឧព្វាហិ ោយ សេម តបុ គ្គមលហិ ោ វិ និចឆិតំ សេម តិ ។ ឯវំ សេម មាមន ច បន
តសមឹ ោ សង្ឃសេម ុខោ ធេម សេម ុខោ វិ នយសេម ុខោ បុ គ្គលសេម ុខោ
អយំ សេម ខា
ុ វិនមោ នាេ ។
តតថ ច ោរកសង្ឃសស សង្ឃសាេគ្គិ វមសន សេម ុខីភាមោ

អយំ

សង្ឃសេម ខ
ុ ោ។
សមេតពា សស វតថ ុមនា ភូ តោត ធេម សេម ខ
ុ ោ។
យថា តំ សមេតពា ំ, តមថវសស សេម ុខោ វិ នយសេម ខ
ុ ោ។
មោ ច វិ វទតិ , មយន ច វិ វទតិ , មតសំ ឧភិ នន ំ អតថ បចច តថិ ោនំ
សេម ុខីភាមោ

បុ គ្គលសេម ខ
ុ ោ

។

ឧព្វាហិ ោយ

វូ បសេមន

បមនតថ

សង្ឃសេម ុខោ បរិ ហាយតិ ។ ឯវំ ោវ សេម ុខាវិ នមយមនវ សេម តិ ។
សមច បមនវេបិ ន សេម តិ ។ អថ នំ ឧព្វាហិ ោយ សេម ោ ភិ កខ ូ ន េយំ
សមោកេ

វូ បសមេតុ នតិ

បញ្ច ង្គសេនានគ្តំ
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ភិ កខ ំុ

សង្ឃមសសវ

និ យាមទនតិ ,

សោកគ្គគហាបកំ

តមោ

សមង្ា

សេម ននិោា

មតន

ពណ៌នាអធិករណសមថៈ ៧

ប្ណ្ត
ត អធិក្រណ៍ទាំង៤ច
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េះ វ ិវាទធិ ក្រណ៍ រដមងសងប្់រម្ងងប្់ចោយ

សមថពី រ គឺ ចោយសមមុខាវ ិន័ យ១ ចោយចយភុ យយសិកា១។ វ ិវាទធិក្រណ៍
កាលសងប្់រម្ងងប្់ចោយសមមុខាវ ិន័ យច
រដមងសងប្់រម្ងងប្់ចៅក្នុងវ ិហារច

េះឯង

េះឯង រនចក្ើតច

ើងក្នុងវ ិហារណ្ត

ឬកាលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ

ចៅចដើមបី

រម្ងងប្់ក្ុងទី
ន ដនទ រដមងសងប្់រម្ងងប្់ ក្ុងច្ច
ន
ល េះផ្លូវ ភិ ក្ុទាំ
ខ ងឡាយចៅក្នុងទី ណ្ត
ច

ទី ច

ើយជ្រប្គល់ឲ្យដល់សងឃ កាលសងឃមិ នអាច្រម្ងងប្់អធិក្រណ៍ច
េះ ឬជ្រតូវប្ុ គគលដដលរនសនមត ចោយឧពាា

រដមងសងប្់រម្ងងប្់ចៅក្នុងទីច
ច

េះ ក្នុង

ិក្ក្មម វ ិនិច្័ យ
ឆ ច

ើយ

េះឯង។ ក្៏ កាលអធិក្រណ៍សងប្់រម្ងងប្់ យ៉ាងចនេះ

ើយ ការច្ាំ ចពាេះមុ ខក្នុងអធិ ក្រណ៍ច

េះម្ងន៤យ៉ា ង គឺ ការច្ាំ ចពាេះមុខសងឃ

១ ការច្ាំ ចពាេះមុខធម៌ ១ ការច្ាំ ចពាេះមុ ខវ ិន័ យ១ ការច្ាំ ចពាេះមុ ខប្ុគគល១,
ការចនេះ ច្មេះថា សមមុខាវ ិន័ យ។ ក្៏ប្ណ្ត
ត សមមុខត្តទាំង៤ជ្រប្ការច

េះ

ភាវៈននការក្សងឃ ជ្ររក្ដក្នុងទីច្ាំចពាេះមុខ ចោយអាំ ណ្តច្សងឃសាមគគី
ចនេះ ច្មេះថា សងឃសមមុខត្ត។

វតថុដដលគប្បីសនមតម្ងនពិតជ្ររក្ដ ច្មេះថា ធមមសមមខត្ត។
ុ

វ ិន័ យម្ងនក្នុងទីច្ាំចពាេះមុ ខ ដូច្ាវតថុដដលគប្បីសនមតម្ងនពិតជ្ររក្ដ

ដូ ចច្ចនេះ ច្មេះថា វ ិនយសមមខត្ត។
ុ

ប្ុ គគលណ្តរដមងវ ិវាទ និងវ ិវាទាមួ យប្ុគគលណ្ត ប្ុ គល
គ អនក្ាសជ្រតូវ

នឹ ងគ្ននទាំងពីរ

ក្់ ច

េះ ម្ងនក្នុងទីច្ាំចពាេះមុខ ច្មេះថា ប្ុគល
គ សមមខត្ត។
ុ

ក្៏ សងឃសមមុខត្តក្នុងអធិក្រណ៍ណ្ត រដមងសងប្់រម្ងងប្់ ចៅ ចជ្រពាេះសងប្់រម្ងងប្់
ចោយឧពាា

ិក្ក្មម។ អធិក្រណ៍ រដមងសងប្់រម្ងងប្់ចោយសមមុខាវ ិន័ យច

េះ

ឯងយ៉ា ងចនេះសិន។ ប្៉ាុ ដនតជ្រប្សិនចប្ើអធិក្រណ៍ មិនសងប្់រម្ងងប្់ សូមបីយ៉ាង
ចនេះចទ។ ជ្រគ្នច

េះ ភិក្ុដដលរនសនម
ខ
តចោយឧពាា

អធិ ក្រណ៍ឲ្យដល់សងឃច
ច

ិក្ក្មម ជ្រតូវជ្រប្គល់

េះឯងថា ពួ ក្ចយើងមិ នអាច្រម្ងងប្់ រនចទ, លាំោប្់

េះ សងឃជ្រតូវឲ្យភិ ក្ុដដលជ្រប្ក្ប្ចោយអងគ
ខ
៥ ាអនក្ដច្ក្សាលក្, ភិក្ុអន
ខ ក្

ច្ចត់ដច្ងឲ្យច្ចប្់ សាលក្ច

េះ ជ្រតូវឲ្យច្ចប្់ សាលក្ចោយអាំណ្តច្ការច្ចប្់ សាលក្

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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គ្ុ ឡាកវិ វដដ កសកណណជ្បបមកសុ

តី សុ

សោកគ្គគមហសុ

អញ្ញ តរវមសន

សោកំ គ្គហាមបោា សននិ បតិ តបរិ សាយ ធេម ោទី នំ មយភុ យយោយ យថា
មត ធេម ោទិ មនា វទនតិ , ឯវំ វូ បសនត ំ អធិ ករណំ សេម ុខាវិ នមយន ច
មយភុ យយសិ ោយ ច វូ បសនត ំ មហាតិ ។ តតថ សេម ុខាវិ នមោ វុ តតនមោ ឯវ ។
យំ បន មយភុ យយសិ កកេម សស ករណំ អយំ មយភុ យយសិ ោ នាេ ។ ឯវំ
វិ ោទ្ធធិ ករណំ ទាី ហិ សេមថហិ សេម តិ ។
អនុ ោទ្ធធិ ករណំ52 ចតូ ហិ សេមថហិ សេម តិ សេម ុខាវិ នមយន ច
សតិ វិ នមយន ច អេូ ឡាវិ នមយន ច តសសបាបិ យសិ ោយ ច ។
សេម ុខាវិ នមយមនវ សេម មានំ មោ ច អនុ វទតិ , យញ្ច អនុ វទតិ , មតសំ
វចនំ សុ ោា សមច ោចិ អាបតតិ នតថិ , ឧមភា ខមាមបោា, សមច អតថិ , អយំ
នាមេតថ អាបតតី តិ ឯវំ វិ និចឆិតំ វូ បសេម តិ ។ តតថ សេម ុខាវិ នយលកខ ណំ
វុ តតនយមេវ ។ យទ្ធ បន ខីណ្ឋសវសស ភិ កខ ុមនា អេូ លិោយ សី លវិ បតតិ ោ
អនុ ទធំសិតសស សតិ វិ នយំ ោចមានសស សមង្ា ញតតិ ចតុ មតថ ន កមេម ន
សតិ វិ នយំ មទតិ ។ តទ្ធ សេម ុខាវិ នមយន ច សតិ វិ នមយន ច វូ បសនត ំ
មហាតិ ។ ទិ មនន បន សតិ វិ នមយ បុ ន តសមឹ បុ គ្គមល កសសចិ អនុ ោមទ្ធ ន
រុ ហតិ ។ យទ្ធ ឧេម តតមោ ភិ កខ ុ ឧមាមទវមសន គ្មត អសាេណមក អជ្ាច្ឆមរ
សរោយសាម ឯវរូ បឹ អាបតតិ នតិ ភិ កខ ូហិ មច្ឆទិ យមាមនា ឧេម តតមកន មេ អាវុ មសា
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ពណ៌នាអធិករណសមថៈ ៧

៣

យ៉ា ង

គឺ ប្ិទមុខ១

ចប្ើ ក្ច្ាំ

អធិក្រណ៍កាលសងប្់រម្ងងប្់

១
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ខសឹប្ជ្ររប្់១

ការច្ចប្់ណ្តមួ យ

ត្តមពាក្យដដលភិក្ុាធមម
ខ
វាទីពួក្ច

េះចពាល

ចជ្រពាេះភិ ក្ុធមម
ខ
វាទី ម្ងនចជ្រច្ើនអងគ ក្នុងប្រ ិស័ទដដលជ្រប្ជុាំគ្នន, អធិក្រណ៍ដដល
សងប្់រម្ងងប្់ចៅយ៉ា ងចនេះ ាការសងប្់រម្ងងប្់ ចោយសមមុខាវ ិន័ យ និ ងចោយ
ចយភុ យយសិកា។ ប្ណ្ត
ត សមមុខាវ ិន័ យ និ ងចយភុ យយសិកាច
ម្ងនន័ យដូ ច្ចពាលច
ច

តុ ច

ើយច

េះឯង។

ច

តុ ណ្ត

េះ សមមុខាវ ិន័ យ

ននចយភុ យយសិកាក្មម

េះ ច្មេះថា ចយភុយយសិកា។ វ ិវាទធិ ក្រណ៍ រដមងសងប្់រម្ងងប្់

ចោយសមថៈពី រយ៉ា ង ចនេះឯង។
អនុវាទធិក្រណ៍

រដមងសងប្់រម្ងងប្់ចោយសមថៈ៤យ៉ា ង

សមមុខាវ ិន័ យ១ ចោយសតិ វ ិន័ យ១ ចោយអមូ
រប្ិ យសិកា១។

គឺចោយ

វហ ិន័យ១ ចោយ តសស

រម្ងងប្់ អនុវាទធិក្រណ៍ ចោយសមមុខាវ ិន័ យ៖ ភិ ក្ុណ្តចច្ចទ
ខ
និ ងចច្ចទ

ភិ ក្ុណ្ត
ខ
វ ិនយធរសាតប្់ ពាក្យទាំងអស់ច

េះច

ើយ ជ្រប្សិនចប្ើ អាប្តតិណ្ត

មួ យមិ នម្ងនចទ ជ្រតូវញ
ាំ ភិ ក្ុពី
ខ ររូប្ ឲ្យខម្ងចទសគ្នន ជ្រប្សិនចប្ើ អាប្តតិ
ុ ង

ណ្តមួ យម្ងន ជ្រតូវវ ិនិ ច្័ យ
ឆ យ៉ា ងចនេះថា អាប្តតិច្មេះចនេះ ក្នុងចរឿងចនេះ
អនុវាទធិក្រណ៍ចទើប្សងប្់រម្ងងប្់ ។ ប្ណ្ត
ត សមថទាំង៤ច
សមមុខាវ ិន័ យ ម្ងនន័ យរនចពាលច

េះ លក្ខណៈនន

ើយ។ ប្៉ាុដនត កាលណ្ត ភិក្ុាជ្រពេះ
ខ

ខី ណ្តស្សព ជ្រតូវចគចច្ចទចោយសីលវ ិប្តតិមិនម្ងនមូល កាលសូមសតិវ ិន័ យ សងឃជ្រតូវឲ្យសតិ វ ិន័យ ចោយញតតិច្តុតក្
ថ មម, អធិក្រណ៍ រដមងរម្ងងប្់
ចោយសមមុខាវ ិន័ យ និ ងចោយសតិ វ ិន័ យ ក្នុងកាលច
សតិ វ ិន័ យច
ភិ ក្ុចខ

េះ។ លុេះសងឃឲ្យ

ើយ ការចច្ចទរប្ស់ភិក្ុណ្តមួ
ខ
យ រដមងមិ នចក្ើ តច

ើង ដល់

េះចទៀតចទ។ មយ៉ា ងចទៀត ក្នុងកាលណ្ត ភិក្ុឆ្ក
ខ ួតរនចធាើអជាច្ចរ

ដដលមិ នសមគួរដល់សមណៈ ចោយអាំណ្តច្ននចសច្ក្តីឆ្ួត
ក ជ្រតូវភិក្ុទាំ
ខ ង-

ឡាយោស់ចតឿនថា ម្ងនលអាវុចសា ចលាក្រលឹក្អាប្តតិម្ងនសភាពយ៉ា ងចនេះ
រនចទ? សូមបីចលាក្ចពាលថា ម្ងនលអាវុចសា ខ្ាំុាអនក្ឆ្កួត រនចធាើនូវក្មម

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ឯតំ កតំ នាហំ តំ សរាេី តិ ភណមនាតបិ ភិ កខ ូហិ មច្ឆទិ យមាមនាវ បុ ន
អមច្ឆទនោថយ អេូ ឡាវិ នយំ ោចតិ , សមង្ា ចសស ញតតិ ចតុ មតថ ន កមេម ន
អេូ ឡាវិ នយំ មទតិ ។ តទ្ធ សេម ុខាវិ នមយន ច អេូ ឡាវិ នមយន ច វូ បសនត ំ
មហាតិ ។ ទិ មនន បន អេូ ឡាវិ នមយ បុ ន តសមឹ បុ គ្គមល កសសចិ តបបចច ោ
អនុ ោមទ្ធ ន រុ ហតិ ។
យទ្ធ បន បារាជ្ិ មកន ោ បារាជ្ិ កសាេមនត ន ោ មច្ឆទិ យមានសស
អមញ្ញ នញ្ញ ំ បដិ ចរមោ បាបុ សសនន ោយ បាបិ យសស បុ គ្គលសស សច្ឆយំ
អចឆិ នន េូមោ ភវិ សសតិ , សមាម វតតិ ោា ឱសារណំ លភិ សសតិ , សមច ឆិ នន េូមោ,
សយមេវសស នាសនា ភវិ សសតី តិ េញ្ញ មាមនា សមង្ា ញតតិ ចតុ មតថ ន កមេម ន
តសសបាបិ យសិ កំ

កេម ំ

កមរាតិ

។

តទ្ធ

សេម ុខាវិ នមយន

ច

តសសបាបិ យសិ ោយ ច វូ បសនត ំ មហាតិ , ឯវំ អនុ ោទ្ធធិ ករណំ ចតូ ហិ
សេមថហិ សេម តិ ។
អាបោតធិ ករណំ53 តី ហិ

សេមថហិ

សេម តិ

សេម ុខាវិ នមយន

ច

បដិ ញ្ចញតករមណន ច តិ ណវោថរមកន ច ។ តសស សេម ុខាវិ នមយមនវ
វូ បសមមា នតថិ ។ យទ្ធ បន ឯកសស ោ ភិ កខ ុមនា, និ សសគ្គិ យវណណនាយំ
វុ តតនមយន សង្ឃគ្ណេមជ្ឈសុ ោ ភិ កខ ុ លហុ កំ អាបតតឹ មទមសតិ , តទ្ធ
អាបោតធិ ករណំ សេម ុខាវិ នមយន ច បដិ ញ្ចញតករមណន ច វូ បសេម តិ ។
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េះ ខ្ាំុរលឹក្មិ នរនចទ លុេះចពលដដលភិ ក្ុទាំ
ខ ងឡាយោស់ចតឿនច

ជ្រតូវសូមអមូ
ក្៏ ជ្រតូវឲ្យអមូ

វហ ិន័ យ ចដើមបីជ្រប្ចយជន៍ ដល់ការមិនចច្ចទជ្រប្កាន់ ទាំងសងឃ

វហ ិន័ យ ចោយញតតិច្តុ តក្
ថ មម, អធិក្រណ៍ រដមងរម្ងងប្់ ចោយ

សមមុខាវ ិន័ យ និងចោយអមូ
វហ ិន័ យច

អមូ

ើយ

វហ ិន័ យ ក្នុងកាលច

េះ។ ក្៏ កាលសងឃ ឲ្យ

ើយ ការចច្ចទជ្រប្កាន់ដដលម្ងនចរឿងច

ប្ុ គគលណ្តមួ យ រដមងមិ នចក្ើ តច

ើងដល់ប្ុគគលច

េះ ាប្ច្ច័យរប្ស់

េះចទៀតចទ។

ក្៏ ក្ុងកាលណ្ត
ន
ភិក្ុជ្រតូ
ខ វប្ុគល
គ ដនទចច្ចទចោយអាប្តតិររាជិក្ ឬអាប្តតិ

ជុាំ វ ិញអាប្តតិររាជិក្ កាលនិ យយប្ិទរាំងពាក្យដនទ ចោយពាក្យដនទ
សងឃកាលសម្ងគល់ប្ុគគលរប្ ចជ្រពាេះាអនក្ចជ្រច្ើនចោយរប្ថា ជ្រប្សិនចប្ើ
ភិ ក្ុខ នឹ ងាអនក្មិនជ្រតូវអាប្តតិររាជិក្ចទ ប្ាំចពញនូ វវតតចោយលអ នឹងរន
ការចៅច្ូ លមក្វ ិញ, ជ្រប្សិនចប្ើភិក្ុនឹ
ខ ងាអនក្ជ្រតូវអាប្តតិររាជិក្ ភិ ក្ុចខ
ឯងនឹ ងជ្រតូវវ ិ

ស

ជ្រតូវចធាើនូវរប្ិ យសិកាក្មមដល់ភិក្ុចខ

េះ

េះ

ចោយញតតិ-

ច្តុតថក្មម។ អធិក្រណ៍ រដមងសងប្់រម្ងងប្់ ចោយសមមុខាវ ិន័ យ និងចោយ
តសសរប្ិ យសិកាក្មម ក្នុងកាលច

េះ។ អនុវាទធិក្រណ៍ រដមងសងប្់រម្ងងប្់

ចោយសមថៈ៤យ៉ា ងចនេះឯង។

អាប្ត្តតធិក្រណ៍ រដមងរម្ងងប្់ចោយសមថៈ៣យ៉ា ង គឺចោយសមមុខាវ ិន័ យ

១ ចោយប្ដិ ញ្ញាតក្រណៈ១ ចោយតិ ណវត្តថរក្ៈ១ ។ អាប្ត្តតធិក្រណ៍ច

េះ

សងប្់រម្ងងប្់ចោយសមមុខាវ ិន័យដតមយ៉ា ង រដមងមិ នម្ងន។ ប្៉ាុ ដនតក្ុងកាលណ្ត
ន
ភិ ក្ុខសាំដដងល

ុកាប្តតិ ច្ាំចពាេះភិ ក្ុមួ
ខ យរូប្ ឬក្នុងក្ណ្ត
ត លជាំនុាំសងឃ និង

គណៈ ត្តមន័ យដដលរនចពាលច
ច

េះ

អាប្ត្តតធិ ក្រណ៍

ប្ដិ ញ្ញាតក្រណៈ។

ើយ ក្នុងនិ សសគគិយវណណ

រដមងសងប្់រម្ងងប្់ ចោយសមមុខាវ ិន័ យ

ក្នុងកាល

និងចោយ

ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខវណ្ណនា
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តតថ សេម ុខាវិ នមយ ោវ មោ ច មទមសតិ , យសស ច មទមសតិ , មតសំ
សេម ុខីភាមោ បុ គ្គលសេម ុខោ ។ មសសំ វុ តតនយមេវ ។ បុ គ្គលសស ច
គ្ណសស ច មទសនាោមល សង្ឃសេម ុខោ បរិ ហាយតិ ។
ោ បមនតថ អហំ ភមនត ឥតថ នានេំ អាបតតឹ អាបមនានតិ ច, បសសសី តិ , អាេ
បសាេី តិ ច បដិ ញ្ចញ, ោយ បដិ ញ្ចញយ អាយតឹ សំ វមរយាសី តិ ករណំ
បដិ ញ្ចញតករណំ នាេ ។
សង្ាទិ មសមស
បដិ ញ្ចញតករណនានេ

បរិ ោសាទិ ោចនា
។

មទា បកខ ោោ

បដិ ញ្ចញ,

បរិោសាទី នំ

បន ភណឌនោរោ

ទ្ធនំ

ភិ កខ ូ

ពហុ ំ

អសាេណកំ អជ្ាច្ឆរំ ចរិ ោា បុ ន លជ្ជិ ធមេម ឧបបមនន សមច េយំ ឥមាហិ
អាបតតី ហិ អញ្ញ េញ្ញ ំ ករិ សាេ, សិ ោបិ តំ អធិ ករណំ កកខ ឡោថយ ោឡោថយ
សំ វមតត យាតិ

អញ្ញ េញ្ញ ំ

តិ ណវោថរកកេម ំ

កមរានតិ ,

អាបតតិ ោ
តទ្ធ

ោរាបមន

អាបោតធិ ករណំ

មទ្ធសំ

ទិ សាា

យទ្ធ

សេម ុខាវិ នមយន

ច

តិ ណវោថរមកន ច សេម តិ ។ តត្ត ហិ យតត ោ ហតថ បាសូ បគ្ោ ន មេតំ
ខេតី តិ ឯវំ ទិ ដ្ឋាវិ កេម ំ អកោា និ ទទេបិ ឱកក េនាត មហានតិ ។ សមពា សំ ឋមបោា
ថុ លល វជ្ជ ញ្ច គ្ិ ហិបបដិ សំយុ តត ញ្ច សព្វាបតតិ មោ វុ ដាហនតិ ។ ឯវំ អាបោតធិ ករណំ
តី ហិ សេមថហិ សេម តិ ។
កិ ច្ឆចធិ ករណំ54 ឯមកន សេមថន សេម តិ សេម ុខាវិ នមយមនវ ។ ឥតិ
ឥមានិ ចោតរិ អធិ ករណ្ឋនិ យថានុ រូបំ ឥមេហិ សតត ហិ សេមថហិ សេម នតិ ។
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េះ គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសមមុខាវ ិន័ យមុ ន៖

ប្ណ្ត
ត សមថៈទាំង៣ច

ភិ ក្ុណ្តសាំ
ខ
ដដងអាប្តតិ និងសាំដដងអាប្តតិច្ាំចពាេះភិ ក្ុណ្ត
ខ
ភាពននភិ ក្ុខ

ទាំងច

េះ ជ្ររក្ដក្នុងទី ច្ាំចពាេះមុ ខ ច្មេះថា ការច្ាំ ចពាេះមុខប្ុ គគល ។

ពាក្យដ៏ចសស ម្ងនន័ យដូច្ចពាលច

ើយ។ ក្នុងកាលសាំដដងច្ាំ ចពាេះប្ុគគល

និ ងគណៈ, ការច្ាំ ចពាេះមុខសងឃ រដមងមិនម្ងន។
ក្នុងការសាំដដងអាប្តតិច

េះ ចសច្ក្តីចប្តា្ណ្តថា ប្ពិ ជ្រតចលាក្ទាំងឡាយ

ដ៏ ច្ាំចរ ើន ខ្ាំុជ្រពេះក្រុណ្ត ជ្រតូវអាប្តតិ ច្មេះចនេះច
ច

ើញ,

ការចធាើចសច្ក្តីចប្តា្ច

េះថា

ើយ, និ ងថា ជ្រពេះក្រុណ្ត ខ្ាំុ

ចលាក្ជ្រតូវសជ្រងួមតចៅចទៀតច្ុ េះ,

ច្មេះថា ប្ដិ ញ្ញាតក្រណៈ។
ការសូមសងាទិ ចសសប្រ ិវាសាចដើម ការឲ្យប្រ ិវាសត្តមពាក្យចប្តា្
ាចដើ ម ច្មេះថា ប្ដិញ្ញាតក្រណៈ។ ភិក្ុអន
ខ ក្ប្ងកជចម្ងលេះពី រពួក្ ជ្រប្ជ្រពឹ តត
អជាច្ចរយចជ្រច្ើ នជ្រប្ការ ដដលមិ នសមគួរដល់សមណៈ កាលលជជីធម៌ចក្ើត
ច

ើងវ ិញ ក្៏គិតច

ើញចទសក្នុងក្ិ រ ិយញ
ុ ាំងគ្នន និងគ្ននឲ្យចធាើត្តមអាប្តតិថា

ជ្រប្សិនចប្ើពួក្ចយើងញ
ុ ាំងគ្នននិ ងគ្ននឲ្យចធាើត្តមអាប្តតិទាំងចនេះ អធិក្រណ៍ច
គប្បីជ្រប្ជ្រពឹតចត ោយពិ ត ចជ្រពាេះភាពរ ឹងរូស ភាពលងង់ចលល ច
វត្តថរក្ក្មម ក្នុងកាលណ្ត ក្នុងកាលច

ច

តថរសមិ នរនចធាើនូវក្មមដដលដប្លក្ៗ

ើញយ៉ា ងចនេះថា ក្មមច

េះ មិនសមគួ រដល់ចយើង ច

អាប្តតិទាំងអស់រប្ស់ពួក្ភិក្ុទាំ
ខ ងច
អាប្តតិដដលប្ដិ សាំយុតតចោយជ្រគ

ើយចធាើតិណ-

េះ អាប្ត្តតធិក្រណ៍ ដតងសងប្់រម្ងងប្់

ចោយសមមុខាវ ិន័ យ និងចោយតិ ណវត្តថរក្។ ក្នុងទីច
គង់ចៅក្នុង

េះ

េះ ពួ ក្ភិ ក្ុប្៉ា
ខ ុ ម នអងគ

ចោយសារដតយល់
ើយាអនក្ចដក្លក្់

េះ ចលើក្ដលងដតអាប្តតិចថាលសៗ និ ង
សថ រដមងចក្ើ តច

ើង។ អាប្ត្តតធិ ក្រណ៍

សងប្់រម្ងងប្់ចោយសមថៈ ៣ យ៉ា ងចនេះឯង។

ក្ិ ច្ចចធិក្រណ៍ សងប្់រម្ងងប្់ ចោយសមថៈ១ គឺសមមុខាវ ិន័ យ។

អធិក្រណ៍ទាំង៤ចនេះ រដមងសងប្់រម្ងងប្់ ចោយសមថៈទាំង៧ចនេះ ត្តម
សមគួ រចោយជ្រប្ការយ៉ា ងចនេះ។

ចជ្រពាេះច

តុ ច

េះ

ជ្រពេះដ៏ ម្ងនជ្រពេះភាគ
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មតន

វុ តតំ

ឧបបនន ុបបនាននំ

អធិ ករណ្ឋនំ

សេថាយ

វូ បសមាយ

សេម ុខាវិ នមោ ទ្ធតមព្វា ។មប។ តិ ណវោថរមោតិ ។ អយមេតថ វិ និចឆមោ ។
វិ ោថមរា

បន

សេថកខ នធមក

អាគ្មោមយវ

។

វិ និចឆមោបិ សស

សេនត បាសាទិ ោយំ វុ មោត ។
តោថយសម មនត

បុ ច្ឆឆេិ ,

អធិ ករណសេមថសុ

កចចិ តថ

កចចិ តថ
បរិ សុទ្ធធ,

បរិសុទ្ធធតិ មតសុ
នតថិ

មោ

កិ ញ្ចិ

សតត សុ
សេមថហិ

វូ បសមេតពា នតិ បុ ច្ឆឆេិ ។ ឯមតន សព្វាបតតី ហិ បរិ សុទធ ភាមោ បុ ចឆិមោ មហាតិ ។
ឧទទិ ដា ំ មខា អាយសម មនាត និ ទ្ធននតិ អាទិ និ គ្េនវចនំ ។
តតថ ឯតត កនតិ ឯតត កំ សិ ោខបទំ ។ សុ ោតគ្តនតិ សុ មតត បាតិ មមាមកខ អាគ្តំ ។
សុ តត បរិោបនន នតិ តមតថ វ អមនាតគ្ធំ ។ អនា ឌ្ឍមាសំ ឧមទទ សំ អាគ្ចឆ តីតិ
អឌ្ឍមាមស អឌ្ឍមាមស ឧមបាសថទិ វមស ឧទទិ សិ តពា តំ អាគ្ចឆ តិ ។
តោថតិ តសមឹ បាតិ មមាមកខ ។
សេមគ្គ ហីតិ ោយសាេគ្គិ វមសន សេមគ្គ ហិ ។
សមមាមទមាមនហី តិ

ចិ តត សាេគ្គិ វមសន

ឯកជ្ាសយោយ

សុ ដា ុ

មមាទមាមនហិ ។
អវិវទមាមនហី តិ
អវិ វទមាមនហិ ។

អដ្ឋារសសុ

វិ ោទវតថ ូសុ

អញ្ញ តរវមសនាបិ
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ជ្រទង់ជ្រត្តស់ថា សងឃជ្រតូវឲ្យសមមុខាវ ិន័ យ ។ចល។ សងឃជ្រតូវវ ិនិច្័ យ
ឆ
ឲ្យពួ ក្
ិវាទទស់ដទងគ្នន ឲ្យសជ្រងួប្សជ្រងួមអត់ឱនឲ្យគ្ននចៅវ ិញចៅមក្
ភិ ក្ុដដលវ
ខ
ដូ ច្ចគជ្រប្មូ លមូជ្រតលាមក្ជ្រគប្ចោយចមម
(ទាំងច

េះ) ដដលចក្ើ តច

ើងច

ចដើ មបីសប្
ង ់ រម្ងងប្់ននអធិ ក្រណ៍

ើយ។ ចនេះាចសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសមថាធិ-

ការចនេះ។ ច្ាំដណក្ចសច្ក្តីពិសាតរច

សូមបីចសច្ក្តីវ ិនិច្័ យ
ឆ ននអធិក្រណ៍ច
សមនតប្ាសាទិ កា។

េះ ម្ងនមក្ច

ើយ ក្នុងសមថក្ខនធក្ៈ។

េះ ខ្ាំុរនចពាលទុ ក្រួច្ដដរច

ពាក្យថា ខ្ាំស
ទង
ាំ ច
ុ ូមសួរ អស់ចលាក្អនក្ម្ងនអាយុ ក្នងធម៌
ុ

ទាំងឡាយ

ប្រ ិសុទចធ

អធិ ក្រណ៍ទាំង៧ច

យ
ើ ឬ?

ចសច្ក្តីថា

ខ្ាំុជ្រពេះក្រុណ្ត

េះថា ចលាក្ទាំងឡាយ ប្រ ិសុទធច

ើយក្នុង

េះ ចលាក្

សូមសួរក្នុង

ើយឬ? ក្មមណ្តមួ យ

ដដលជ្រតូវរម្ងងប្់ ចោយសមថៈរប្ស់ចលាក្ទាំងឡាយ មិ នម្ងនចទឬ? ចសច្ក្តី
ប្រ ិសុទធច្ចក្អាប្តតិទាំងពួង រនសាក្សួរច

ើយ ចោយពាក្យច

េះ។

ពាក្យថា ប្ពិជ្រតចលាក្អនក្ម្ងនអាយុទាំងឡាយ និទនខ្ាំុជ្រពេះក្រុណ្ត

រនសដមតងរួច្ច

យ
ើ ាចដើម ានិគមវច្នៈ។

ប្ណ្ត
ត ប្ទទាំងច

េះ

ប្ទថា

ជ្រប្ម្ងណប្៉ាុ ចណណ េះ។ ប្ទថា មក្ច
សុតត ចពាលគឺ រតិ ចម្ងក្ខ។
ប្ទថា រាប្់ប្ញ្ូច លច

ជ្រប្ម្ងណប្៉ាុចណណេះ

គឺ សិកាខប្ទម្ងន

យ
ើ ក្នុងសុតត រនដល់ មក្ច

ើយក្នុង

ើយក្នងសុ
តត រនដល់ ចៅខាងក្នុងសុតចត
ុ

េះ

ឯង។ ពាក្យថា មក្កាន់ឧចទេសរាល់ក្នលេះដខ ចសច្ក្តីថា ដតងមក្កាន់
ចសច្ក្តីដដលគប្បីសដមែងច
ប្ទថា ច

ើង ក្នុងនថងឧចរសថរាល់ៗក្នលេះដខ។

េះ គឺ ក្ុងរតិ
ន
ចម្ងក្ខច

េះ។

ប្ទថា ជ្រពមចជ្រពៀងគ្នន ចសច្ក្តីថា ជ្រពមចជ្រពៀងចោយ កាយសាមគគី។
ប្ទថា រ ីក្រាយរក្គ្នន ចសច្ក្តីថា គប្បីរ ីក្រាយរក្គ្នន ម្ងនអធយស្ស័យ

ដតមួ យ ចោយអាំ ណ្តច្ច្ិ តតសាមគគី។ ប្ទថា ក្ុាំទស់ដទងគ្នន គឺក្ុាំវ ិវាទគ្នន
ចោយអាំ ណ្តច្វ ិវាទវតថុ ១៨ ជ្រប្ការ វតថុណ្តមួ យ។
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សិ កខិ តពា នតិ

តំ

តំ

សិ ោខបទំ

អវី តិកក េមនត ហិ

អធិ សីលសិ ោខ

សេាមទតព្វាតិ ។ អនត រនត រា បន យំ ន វុ តតំ, តំ សពា ំ បុ រិមេ បុ រិមេ សិ ោខបមទ
វុ តតោត មចវ ឧោតនតថ ោត ច្ឆតិ ។
អធិករណ្សម្េវណ្ណនា និដ្តា
ឋិ
កង្ខាវិតរណ្ិយា បាតិតភកា វណ្ណនាយ
ភក
ឋិ
។
ិ ុ ា បាតតិ ភកា វណ្ណនា នដ្
ិ តា
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ប្ទថា គប្បីសក្
ិ ា ចសច្ក្តីថា មិនគប្បីជ្រប្ជ្រពឹតក្
ត នលង សិកាខប្ទច

េះៗ

គប្បីញ
ុ ាំងអធិ សីលសិកាខឲ្យដល់ជ្រពម។ ឯពាក្យឯណ្ត ដដលមិ នទន់រន
ចពាលក្នុងច្ច ល េះៗ ពាក្យទាំងអស់ច

េះ រនចពាលច

មុ នៗ ផ្ង ម្ងនចសច្ក្តីរាក្់ងាយយល់ផ្ង។

ើយក្នុងសិកាខប្ទ

ពណ៌នាអធិករណសមថៈ ចប់
ពណ៌នាភិកុ ខ បាតិមោកខ
កនុ ងអដ្ឋកថា បាតិមោកខ ម្មោះ កង្ខាវិតរណី
ចប់ ។
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និទានវណ្ណនា
កស្សិ

តិ ។
ប្បា

ព្វោ ។

ឥធ ច
។

បារាជិកវណ្ណនា
១-៤.
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ច
ច
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ពណ៌នាភិក្នី
ខុ បាតិមោក្ខ
ពណ៌នានិទាន

ព្រះលោកនាថ ព្រកាសល

ើយនូ វបាតិលោកខណា ល ើ ម្បីព្រលោជន៍

ល់ភិកុនី
ខ ទាំងឡាយ ឥឡវលនះ
ូ

ល់លាំដារ់ ននការរណ៌នា នូ វបាតិ លោកខ

លនាះល

ើយ។

កនុងនិ ទនលនាះ លសចកតីននពាកយថា សូម្ព្រះសងឃស្តតរ់ខាំុ្ ជាល ើម្

គរបីព្ជារតាម្ន័ យដ លបានលពាលល

ើយ កនុងភិ កុរាតិ
ខ
លោកខវណណ នាលនាះ

ឯង។ ក៏លសចកតីដរែកគ្ននកនុងនិ ទនលនាះ និងកនុងនិ ទនលនះ ព្តឹម្ដតជាពាកយ
និ ងលិងលគ ភទរុ លណាណះ លដាយអាំ ណាចពាកយថា ភន្តេ អន្យេ រុលណាណះ។

ិ
ពណ៌នាបារាជក្
សាធារណបារាជិក្

១-៤. ពណ៌នាមេថុនធេមសក្ខ
ិ ខ បទ
ល្មះថា ការលពាលោសិកាខរទររស់ភិកុនី
ខ រដម្ងម្ិនោន លព្ពាះ

ូ ល្នះ ព្រះ ៏ ោនព្រះភាគ ម្ិ នបានព្បារ់ ថា ភិ កុនី
ខ
ល់ព្រម្លដាយសិកាខ

និ ងស្តជី វៈ

ររស់ភិកុនី
ខ ទាំងឡាយ

ម្ិ នព្បារ់ោសិកាខ

ចាស់ នូ វភារជាអនកោនកោែាំងថយ ល

ម្ិនល្វើឲ្យជាក់

ើយព្តាស់ថា ភិ កុនី
ខ ណាម្យ

ោនលសចកតីលព្តកអរ លសរលម្ថុ ន្ម្មលដាយលរញចិត។
ត

រណា
ត រទទាំងលនាះ រទថា លដាយលរញចិតត លសចកតីថា លដាយលសចកតី
លព្តកអរ លរញចិ តត និ ងលដាយលសចកតីព្បាថានដ លព្រករព្រម្លដាយលសចកតី
លព្តកអរ កនុងលម្ថុន។ រុ ដនតកាលលសចកតីលរញចិតម្
ត ិនោន ភិកុនី
ខ កាលលគ

ព្រទុ សត លដាយរលកាារ រដម្ងម្ិនព្តូវអារតតិ។ លព្ពាះ ូ ល្នះ ភិកុនី
ខ បាន
ឧរសម្បទររ ិរូ ណ៌ រណា
ត កាំ លណើតម្នុ សស អម្នុ សស និងសតវតិរ្ាន

រញ្ូច លនូ វព្រលទស លដាយលោចលៅ សូម្បីរុ នព្គ្នរ់លង នន អងគជាតោន
លរស្តម្កតី ម្ិនោនលរស្តម្កតី សតវម្ិនទន់ សុីកី ត ម្ិនសុីលដាយលព្ចើន ររស់
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ម្នុ សសព្រុស ឧភលតារយញ្ជនៈ និងលខទើយណាម្យ ោនជីវ ិតកតី ម្ិនោន
ជី វ ិតកតី

លដាយលសចកតីលព្តកអរលៅកនុងឱកាសលសើម្

ដ លម្ិ នពាល់ព្តូវ

លដាយខយល់ព្រព្កតី កនុងម្គគទាំងរី ររស់ខែន គឺវចចម្គគ រសាវម្គគ ម្ុ ខម្គគ

ម្គគណាម្យ ោនលរស្តម្ព្ទនារ់កី ត ម្ិ នោនលរស្តម្ព្ទនារ់កី ត ម្យងលទៀត
កាលរុ គគល នទរញ្ូច ល រដម្ងលព្តកអរនឹ ងអងគជាតកាំរុងចូ ល លៅអងគជាត
ចូ លលៅស៊រ់ល

ើយ អងគជាតឋិតលៅ អងគជាតថយលចញណាម្យ ភិ កុនី
ខ

លនះ រដម្ងព្តូវអារតតិបារាជិក។ ក៏ សិកាខរទ ៏ លសស កនុងស្តធារណបារាជិក
លនះ គរបីព្ជារតាម្លាំអានន័ យដ លលពាលល
នទលទៀត អាំរីសិកាខរទលនះ។

ើយ កនុងសិកាខរទស្តធារណៈ

អសាធារណបារាជិក្

៥. ពណ៌នាឧពភជាណុេណឌលិក្ខសិក្ខខបទ
ចាំ ដណកសិកាខរទអស្តធារណៈទាំងអស់ ម្ុន ាំ រូងគរបីព្ជារលសចកតី
វ ិនិច័ យ
ា កនុងសិកាខរទទី១ រណា
ត បារាជិ កទាំង ៤

ូចតលៅលនះ៖

រទថា ោនតលព្ម្ក លសចកតីថា ជាអនកោនលសចកតីលព្តកអរ គឺ លជាកជាាំ

លដាយលសចកតីលព្តកអរ កនុងការស្តទរអដងកលកាយ។ សូម្បីកុងរទទី
ន
រីរ ក៏

ន័ យលនះឯង។ រទថា រុរ ិសរុគល
គ លសចកតីថា រុគល
គ លពាលគឺ រុរសជាអនក
ោនជាតិ ជាម្នុ សស ជាអនក ឹងនូវការ ល់ព្រម្នូ វកាយសាំសគគៈ។ រទថា
ងកាាំរិត គឺ ខាងលព្កាម្ឆ្កឹង ងកាាំរិតររស់ខនចុ
ែ
ះលៅ។ រទថា ម្ណឌលជងគង់

គឺ លលើម្ណឌលជងគង់ទាំងរីរលឡើងលៅ។ ក៏ឯសិកាខរទលនះ សូម្បី

ុាំ ន ខាងលលើ ក៏ សលគ្គះលដាយម្ណឌលជងគង់ដ រ។ រទថា ស្តទរ បាន ល់
រះពាល់ គឺ ការស្តទរកនុងទីលនាះៗ សូម្បីម្ិនឲ្យកនែងផុតឱកាស ដ លបាន
រះល

ើយក៏លដាយ។ រទថា អដងកល គឺ រលបាសអដងកលខាងលនះផង ខាង

លនាះផង។ រទថា កាន់ គឺព្គ្នន់ ដត្រ់ កាន់ ។ រទថា ពាល់ គឺ ព្គ្នន់ ដតរះ
ពាន់ ព្តូវ ។ រទថា ឱររ ឹត បាន ល់ នឹ ងការ្រ់ខែនឱររ ឹត។
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រទថា លព្តកអរ លសចកតីថា ភិ កុនី
ខ លព្តកអរនឹងការអដងកលជាល ើ ម្លនាះ

ររស់រុរសកនុងកាយតាម្ដ លកាំ ណត់ ររស់ខន។
ែ
ម្យងលទៀត លព្តកអរនឹង
កាយព្រលទសោងណានីម្យ ររស់រុរសលដាយកាយលនាះ លទើ ររះពាល់

លដាយខែនឯង លនះជាអារតតិបារាជិ ក ល្មះឧរភជានុម្ណឌលិកា។ លនះជា
លសចកតីសលងខរកនុងសិកាខរទលនះ។

ចាំ ដណកលសចកតីវ ិនិច័ យ
ា រិស្តតរ ោនពាកយ ថា និទន រុគល
គ វតថុ ជាល ើម្

ខ្ាំុនឹងលពាលដតអនុរបញ្ញតិ ត ដ លោន្រ់លផតើម្អាំរីសិកាខរទលនះលៅ លព្ពាះ
សិកាខរទទាំងអស់

សុទដធ តជាអស្តធារណរបញ្ញតិ ត

នឹ ងម្ិនលពាលថា

ស្តធារណរបញ្ញ តិ ត ឬអស្តធារណរបញ្ញតិត
ត លៅលទៀតលទ។
គរបីព្ជារលសចកតីវ ិនិ ច័ យ
ា កនុងអាណតតិកៈ

ូចតលៅលនះ៖

អាណតតិ ម្ិ នោនកនុងសិកាខរទណា នឹ ងម្ិ នលពាលអងគណានីម្យ កនុង

សិកាខរទលនាះ អាណតតិោនកនុងសិកាខរទណា នឹងលពាលដតកនុងសិកាខរទ
លនាះរុ លណាណះ។ ការរិ ្រណានូ វវ ិរតតិ បានលពាលល

ើយ។ រុ ដនតពាកយ ៏

លសស ព្តូវលពាលកនុងទី ទាំងរង។ ម្ុន ាំរូង ខ្ាំុលពាលសិកាខរទលនះ។

សិកាខរទលនះ ព្ទង់រញ្ញ តក
ត ុងព្កុ
ន
ងស្តវតថី ព្បាររធសុនទរ ីននាទភិ កុនី
ខ លព្ពាះ

លរឿងរាវ្រ់ ពាល់កាយ។ កាលោនតលព្ម្កដតោខង ភិ កុនី
ខ កាលស្តទរកាយ

ររស់រុរស លដាយតាម្ដ លកាំ ណត់ សូម្បីកាលជនទាំងរី រ (ភិកុនី
ខ និង
រុ រស) ោនតលព្ម្ក ូ ចគ្នន ស្តទរវតថុដ លជារ់នឹងកាយលដាយកាយ ស្តទរ
កាយរុ រសលនាះ លដាយវតថុដ លជារ់ នឹងកាយ តាម្ដ លកាំ ណត់ទុក ឬ
លដាយកាយ ៏ លសស ព្តូវអារតតិថុលច
ែ ័យ
ច ។ កាលលរើ ជនទាំងរី រ (ភិ កុនី
ខ

និ ងយកសជាល ើម្) ោនតលព្ម្ក ូចគ្នន ភិកុនី
ខ សូម្បីស្តទរកាយររស់យកខ
លព្រត លខទើយ និ ងសតវតិរ្ាន ោនរាងកាយ ូចជាម្នុ សស លដាយកាយ
ដ លបានកាំ ណត់ ល

ើយ ព្តូវអារតតិថុលច
ែ ័យ
ច ។ រុ ដនត ព្រសិនលរើ លសចកតី

លព្តកអរ កនុងការស្តទរកាយររស់រុរសម្ិនោនលទ ព្តូវដតអារតតិថុលច
ែ ័យ
ច
រុ លណាណះ សូម្បីកុងលខតត
ន
ននអារតតិបារាជិក។
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ចាំ ដណកលសចកតីលព្តកអរកនុងវតថុ ៏ លសស លផសងលដាយវតថុ ដ លជារ់ នឹង

កាយជាល ើ ម្

និងលសចកតីរសឡាញ់ដ លអារស័យផទះ

លព្តកអរកនុងលម្ថុ ន ព្តូវអារតតិទុកា
អារតតិម្ិនោន

លពាលគឺ លសចកតី

កនុងទី ទាំងរង។

ល់ភិកុនី
ខ ម្ិនដកែង ម្ិ នោនស្តមរតី ម្ិ ន ឹ ងខែន ម្ិ ន

លព្តកអរ និ ងភិកុនី
ខ ឆ្ាតជាល ើ ម្។ អងគ និងសម្ុ ដាានជាល ើម្ គរបីព្ជារតាម្
ន័ យដ លលពាលល

ើយ កនុងកាយសាំសគគសិកាខរទ កនុងភិកុរាតិ
ខ
លោកខ។

ពណ៌នាឧពភជាណ
ុ មណឌលិកាសិកា
ា បទ ចប់

៦. ពណ៌នាវជជបបដិច្ឆាទិក្ខសិក្ខខបទ

គរបីព្ជារលសចកតីវ ិនិ ច័ យ
ា កនុងសិកាខរទទី ២

ូ ចតលៅលនះ៖

រទថា រកគណៈ គឺ ល់រកភិកុខនី នទ។ រទថា សថត
ិ លៅ គឺ សិត
ថ លៅ

កនុងលភទររស់ខន
ែ ដ ល។ រទថា ចយុត គឺ ល្វើកាលកិរ ិោស្តែរ់លៅល

ើយ។

រទថា វ ិនាស គឺ វ ិនាសខែនឯងកតី រកភិ កុនី
ខ ឯលទៀតឲ្យវ ិនាសកតី លដាយ
កិ រ ិោវ ិនាស្កលភទ។ រទថា លចៀសលៅ លសចកតីថា លចៀសលចញលៅកាន់

លទធិតិរយ។
ិថ
រទថា ររិព្តលោកោចស់ ខ្ាំបា
ុ ន ឹង (លរឿង) លនះ កនងកាល
ុ
ម្ុនដ រ ជាពាកយសាំដ ងនូវកាលព្បារ់ ររស់ភិកុនី
ខ លនាះ រុ ដនតកាលសថិតលៅ
កនុងលភទររស់ខែន ដ ល

ឹ ងនូ វភាវៈននអារតតិបារាជិក ព្គ្នន់ ដតដាក់្ុរៈ

រុ លណាណះថា ឥឡវលនះ
លយើងនឹងម្ិនព្បារ់ ភិកុនី
ខ លនាះ
ូ

ល់អក
ន ណាម្យ

ភិ កុនី
ខ លនះ ព្តូវអារតតិបារាជិក ល្មះ វជជរប ិ ្ាទិ កា។

សិកាខរទលនះ ព្ទង់រញ្ញតតកុងព្កុ
ន
ងស្តវតថី ព្បាររធថុលន
ែ នាទភិ កុនី
ខ លព្ពាះ

លរឿងម្ិនល្ទលដាយខែនឯង ម្ិនព្បារ់ ល់រកគណៈ។ ពាកយ ៏ លសស កនុង
សិកាខរទលនះ គរបីព្ជារតាម្ន័ យដ លបានលពាលល

ើយ កនុងទុ ុោ
ា ែ រតតិ

រ ិ ្ាទនសិកាខរទ កនុងសរាណកវគគ។ លនះជាលសចកតីរិលសស គឺកុង
ន

ទុ ុាោែរតតិរ ិ ្ាទនសិកាខរទលនាះ ព្តូវអារតតិបាចិ តិយ
ត ៈ កនុងសិកាខរទលនះ
ព្តូវអារតតិបារាជិ ក។ ពាកយ ៏ លសស

ូ ចគ្ននលនាះឯង។

ពណ៌នាវជ្ជបបដិច្ឆាទកា
សកា
ិ
ិ ា បទ ចប់
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៧. ឧក្ខិត្តានុវតាក្ខ
ិ សិក្ខខបទវណណនា

គរបីព្ជារលសចកតីវ ិនិ ច័ យ
ា កនុងសិកាខរទទី៣

ូចតលៅលនះ៖

រទថា សងឃលលើកវតត គឺ សងឃលលើកវតត លព្ពាះម្ិ នល

ើញអារតតិជាល ើ ម្។

រទថា តាម្្ម្៌ គឺ តាម្វតថុដ លលកើតោន។ រទថា តាម្វ ិន័យ គឺឲ្យល្ទឲ្យ
លលើក។

រទថាតាម្ពាកយលព្រៀនព្រលៅររស់ព្រះស្តស្តត

គឺកិរ ិោល្ទ

កិ រ ិោល្វើឲ្យរលឹកលនាះឯង ល្មះថា សតថុស្តសនា សូម្បីកុង
ន សិកាខរទ
លនះ។ រទថា ម្ិនលអើលរើ លសចកតីថា សងឃណា ល្វើឧលកខរនី យកម្ម ម្ិនោន
លសចកតីលអើលរើកុងសងឃលនាះឬកន
ន
ុងគណៈដ លរារ់ចូលកនុងសងឃលនាះ ឬកនុង

រុ គគលដតោនក់ ឬកនុងកម្មលនាះ គឺ ម្ិនព្រព្រឹតលត ៅលដាយសោមវតតន៍។ រទថា
ជាភិកុដខ លសងឃជយលព្ជាម្ដព្ជងម្ិនបាន លសចកតីថា ជាភិ កុដខ លសងឃ
ម្ិ នបានលៅចូ លរកព្រលោជន៍ ល់ការលព្ជាម្ដព្ជង។

រទថា ម្ិនោនការរររម្ជាម្យនឹងសងឃ លសចកតីថា ម្ិនោនលសចកតី
រររម្គ្ននកនុងសាំវាស ោនកម្មជាម្យគ្ននជាល ើ ម្ រកភិកុោនសាំ
ខ
វាសលសមើគ្នន

លៅថា រររម្ជាម្យនឹ ងសងឃ។ ចាំដណកភិកុណា
ខ
ម្ិ នោនសាំវាសលនាះ
ជាម្យនឹងរកភិ កុទាំ
ខ ងឡាយលនាះ គឺភិកុលនាះ
ខ
ម្ិនបានចូ លរម្ល្វើកម្មនឹង
ភិ កុរ
ខ កលនាះលទ លព្ពាះល

តុលនាះ ភិ កុលនាះ
ខ
លទើ រល្មះថា ម្ិនោនការ

ចូ លរម្ជាម្យនឹងសងឃ។ នូ វភិកុម្ិ
ខ នោនការចូ លរម្ជាម្យនឹ ងសងឃលនាះ
អ្ិរាយថា ម្ិនចូ លលៅកាន់ភារដ លោនសាំវាសលសមើគ្នន។

រទថា ព្រព្រឹតតា
ត ម្ លសចកតីថា ភិ កុព្តូ
ខ វសងឃលលើកវតត គឺ សិត
ថ លៅកនុង

សភារដ លសងឃលលើកវតតលនាះឯង។ ភិ កុលនាះោនទិ
ខ
ិោ
ា
ងណា ភិកុនី
ខ

ណា ព្រព្រឹតតតាម្លដាយការព្រកាន់ យកតាម្ទិ ិរា រស់ភិកុលនាះ
ខ
ភិ កុនី
ខ លនាះ
កាលដ លរកភិ កុនី
ខ ទាំងឡាយ លពាលកនុងទី លផសងៗកតី កនុងកណា
ត លជាំ នុាំ
សងឃកតី តាម្ន័ យដ លលពាលល

ើយ កនុងសងឃលភទសិកាខរទជាល ើ ម្ លៅ

ដតម្ិ នលះរង់ វតថុលនាះលទៀត រដម្ងព្តូវអារតតិបារាជិ ក ល្មះ ឧកខិតាតនុ វតតិកា
កនុងទីរាំផុតសម្នុ ភាសនកម្ម។
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សិកាខរទលនះ ព្ទង់រញ្ញតតកុងព្កុ
ន
ងស្តវតថី ព្បាររធថុលន
ែ នាទភិ កុនី
ខ លព្ពាះ

លរឿងព្រព្រឹតតតាម្ភិកុខដ លសងឃលលើកវតត។ ចរ់ ញតតិកម្ម ព្តូវអារតតិទុកា ។
ចរ់កម្មវា្រី រ ង ព្តូវអារតតិថុលច
ែ ័យ
ច រី រ។ កម្មវា្ទី ៣

ល់ យយ អកសរ

ោងលនះថា ម្ិនគរ ល់លោកោចស់អងគណា លោកោចស់ោចស់លនាះព្តូវ
និោយលឡើង ព្តូវអារតតិបារាជិក។ ចាំ លពាះកម្មម្ិនព្រករលដាយ្ម្៌ ជាតិក
ទុ កា ។

ពាកយ ៏លសស

គរបីព្ជារតាម្ន័ យ

ដ លលពាលល

សងឃលភទសិកាខរទ ជាល ើម្លនាះឯង។

ើយ

កនុង

ពណ៌នាឧក្ាិ ត្តេតុ វត្េិកាសកា
ិ ា បទ ចប់

៨. អដឋវតថក្ខសិ
ក្ខខបទវណណនា
ុ

គរបីព្ជារលសចកតីវ ិនិ ច័ យ
ា កនុងសិកាខរទទី៤

ូចតលៅលនះ៖

រទថា ោនតលព្ម្ក គឺ ជាអនកោនចិ តលត ជាកជាាំលដាយកាយសាំសគគរាគៈ
លដាយអាំ ណាចចិ តតសនថវៈ ជាលព្គឿងលព្តកអរកនុងលោក។ ក៏ឯលសចកតីលនះ
ឯង បានលពាលល

ើយ កនុងសី

លសចកតីលនាះ បានល្វើល
ន័ យលនះឯង។

ឡោតិ ក ាកថា។ ចាំ ដណកការរិ ្រណា

ើយកនុងសម្នតរាស្តទិ កា។ សូម្បីកុងរទទី
ន
២ ក៏

ក៏ កុងពាកយថា
ន
្រ់ន ររស់រុរសរុគល
គ
ោនវ ិនិច័យ
ា ថា ការ្រ់ ន

ដ លរុរសរុគគលបានល្វើល

ើយ

ព្ទង់ ព្តាស់លៅថា

ការ្រ់ ន រុ រស-

រុ គគល។ សូម្បីកុងការ្រ់
ន
ជាយសងា ិ ក៏ន័យលនះឯង។ ដតគរបីព្ជារ
លសចកតីកុងពាកយថា
ន
្រ់ន

ូ ចតលៅលនះ៖ ការ្រ់ អវយវៈណានីម្យ

ដ លម្ិនដម្នជាលខតតននអារតតិបារាជិក ល្មះថា ការ្រ់ ន ។ ការ្រ់
សាំរត់ លសែៀក និងសាំរត់ ណតរ់ ណានីម្យ ល្មះថា ្រ់ជាយសងា ី។
កនុងពាកយថា រទថា ឈរជាម្យកតី ជាល ើម្ គរបីព្ជារលសចកតីោង

លនះថា៖ ភិកុនី
ខ ឈរកនុង

តថបាសររស់រុរសកតី ឈរចរ្ជាម្យរុ រសកនុង

ទីលនាះៗកតី ល ើម្បីព្រលោជន៍ ល់ការលសរអសទធម្ម លពាលគឺ កាយសាំសគគៈ
រុ រសលពាលថា

ព្រះនាងលៅកាន់ ទីល្មះលនះ

ល

ើយលៅកាន់ ទីសលងាត
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លនាះកតី លព្តកអរនឹងការម្កររស់រុរសលនាះកតី ម្យងលទៀត ចូ លលៅកាន់
ឱកាសដ លរិទបាាំងលដាយវតថុឯណានី ម្យកតី
កាយ កនុង

ល

ើយឈរស្តទរអដងកល

តថបាសររស់រុរស។

រី ររទថា ភិកនី
ុខ លនះកតី ព្តូវអារតតិបារាជិក លសចកតីថា អារតតិបារាជិក

ទាំងអស់ខាងល ើ ម្ោងណា សូម្បីភិកុនី
ខ លនះរាំ លរញនូ វវតតទាំង៨លនាះតាម្

លាំដារ់ ឬម្ិ នព្តូវតាម្លាំដារ់ ល ើ ម្បីលសរនូ វអសទធម្ម លពាលគឺ កាយសាំសគគៈ
លនាះ រដម្ងព្តូវអារតតិបារាជិ ក ល្មះ អ ាវតថុកា ក៏ោង ូល្នះដ រ។

សិកាខរទលនះ ព្ទង់រញ្ញតតកុងព្កុ
ន
ងស្តវតថី ព្បាររធឆ្រវគិោ
គ
ភិ កុនី
ខ លព្ពាះ

លរឿងរាំ លរញវតថុទាំង៨។ លៅកាន់ ទីសលងាត (ទីកាំណត់ ណាត់ ) ព្តូវអារតតិ
ទុ កា

ព្គរ់ ៗជាំ ោន។ ព្គ្នន់ ដត្នចុ ះកាន់

អារតតិថុលច
ែ ័យ
ច ។

តថបាសររស់រុរស ព្តូវ

សូម្បីលព្តកអរនឹងការចូ លម្កររស់រុរស

ទុ កា ។ ្នចុ ះកាន់

ព្តូវអារតតិ

តថបាស ព្តូវអារតតិថុលច
ែ ័យ
ច ។ រណា
ត វតថុ ៏ លសស

វតថុណានីម្យ ព្តូវអារតតិថុលច
ែ ័យ
ច
ូចគ្នន។ វតថុទាំង៨ ររ ិរូ ណ៌ ព្តូវអារតតិ
បារាជិក រុដនតវតថុណានីម្យកនែងលៅល
នូ វអារតតិទាំងលនាះល

ើយ សូម្បីអស់វារៈ៧ ង សាំដ ង

ើយ រដម្ងរច្កអារតតិ។ ម្យងលទៀត គរបីព្ជារ

អារតតិដ លគររារ់កុងវតថ
ន
ុទាំងលនាះ។
ភិ កុនី
ខ សាំដ ងលដាយការដាក់្ុរៈថា

ក៏អារតតិដ លគរ ល់ការរារ់ដ ល
ឥឡវលនះ
ូ

អញនឹ ងម្ិ នព្តូវវតថុ នទ

លទៀត។ រដម្ងចូ ល ល់នូវការរារ់ររស់អក
ន សាំដ ង អងគននអារតតិបារាជិក
រដម្ងម្ិនោន។ លព្ពាះល
ដាក់ ្ុរៈ ល

តុ លនាះ ភិកុនី
ខ ណា ព្តូវវតថុម្យល

ើយ ល្វើការ

ើយសាំដ ងលចញ រដម្ងព្តូវម្តងលទៀត លដាយអាំ ណាចកិលលស

ព្តូវដតសាំដ ងម្តងលទៀត។ ភិ កុនី
ខ សូម្បីកាលរាំ លរញវតថុទាំង៨លនះ រដម្ងម្ិន
ជាបារាជិក។ ចាំ ដណកភិកុនី
ខ ណាព្តូវល
នឹ ងព្តូវវតថុ នទលទៀត ល

ើយ លៅោនឧសា

ៈថា អញ

ើយលទើ រសាំដ ង។ អារតតិលនាះ ររស់ភិកុនី
ខ លនាះ

ជាអារតតិម្ិនគរ ល់ការរារ់ ។

សូម្បីសាំដ ងល

សាំដ ងដ រ។ អងគននអារតតិបារាជិកោន។

ើយក៏ម្ិនល្មះថា

បាន
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ល់ភិកុនី
ខ ម្ិនដកែង ម្ិ នោនស្តមរតី ម្ិ ន ឹ ងខែន ម្ិ ន
ល់ភិកុនី
ខ ឆ្តជាល
ា
ើម្។

សិកាខរទលនះ ោនអងគ ៣ គឺ លព្តកអរនឹ ងការស្តទរអដងកលកាយ១
ោនលសចកតីឧសា

ៈ១ រាំលរញវតថុទាំងព្បាាំរី១។

សិកាខរទលនះ ជាសម្នុ ភាសនសម្ុ ដាាន កិរ ិោកិ រ ិោ សញ្ញញវ ិលោកខ
សចិ តក
ត ៈ លោកវជជៈ កាយកម្ម វចីកម្ម អកុ សលចិតត ោនលវទនារីរ។
ពណ៌នាអដឋវត្ថុកាសកា
ិ ា បទ ចប់

កនុងពាកយថា ររិ ព្តលោកោចស់ទាំងឡាយ អារតតិបារាជិកទាំងឡាយ

៨ ខ្ាំុសាំដ ងលឡើងល

ើយ គរបីព្ជារលសចកតីោងលនះថា អារតតិបារាជិក

ទាំងឡាយ៨ សដម្ែងលឡើងតាម្ម្គ្នគននបាតិលោកខុលទទសោងលនះ គឺបារាជិក
ស្តធារណៈ ៤ ព្ទង់រញ្ញ តព្ត បាររធរកភិកុខ និងបារាជិ កអស្តធារណៈ៤ លនះ
ពាកយ ៏លសស ោនន័ យបានលពាលល

ើយ កនុងភិកុរាតិ
ខ
លោកខវណណ នា។

ពណ៌នាបារាជ្ិក្ក្ណឌ

ក្នុ ងភក្
ិ ុ ា តបា
ី ត្ន្ិ ោក្ា នតអដឋក្ថា បាត្ន្ិ ោក្ា
ន្្មោះ ក្ង្ខាវត្ីណ
ិ
ី ចប់
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វណ្ណនា
១.

សុយ្យ
ស្ុ យ្យ

ធស្ុ យ្យ
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ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស
១. ពណ៌នាឧសុយ្យវាទិកាសិកាាបទ
ក្នុងសងាទិ សសសទាំងឡាយ គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិច័យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទ

ទី១ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ាអ្នក្ប្តឹងប្តល់ សសចក្តីថា ក្ខលវ ិវាទក្នុងសាំណាក្់មហាមាតយ

ាសៅជ្រក្ម សដើ មបីប្ឹង
ត ប្តលស់ ោយអ្ាំ ណាចាអ្នក្សជ្រចើនសោយមានេះ សោយ
អ្ាំ ណាចាអ្នក្សជ្រចើនសោយសសចក្តីសជ្រក្ខធ។ ជ្រគហសថ និ ងប្ព្វជិតដ៏ សសស
សលើក្លលងលតសហធមមិក្ៈ៥សចញ ក្៏ សសគ្រេះសោយប្ទថា គហប្តីក្ី ត ា
សដើម។ ក្នុងពាក្យថា ភិក្នី
ុា សនេះក្៏ជ្រតូវអាប្តតិសងាទិសសស ាប្ឋមាប្តតិក្
ាសដើ ម

សសចក្តីថា

សងាទិ សសសស
ក្នលងស

េះ

អាប្តតិាប្ឋមននសងាទិ សសសស

ាប្ឋមាប្តតិក្ៈ

និ សារណីយៈ

សជ្រពាេះអ្តថថា

និ សារណីយ សងាទិ សសសស

សហតុ ស

េះ

ភិក្ុនី
ា ជ្រតូវក្នុងខណៈលដលជ្រប្ជ្រព្ឹ តត

េះឯង។ នូ វសងាទិ សសស ាប្ឋមាប្តតិក្ស

ជ្រតូវអាប្តតិក្ុងទី
ន ប្ាំផុតននក្ខរប្តឹងប្ដល។
់

េះ

េះ។ ប្ទថា ជ្រតូវ គឺ

អាប្តតិសងាទិ សសស

ស្មេះថា

គួរប្សណតញភិ ក្ុនី
ា សចញចាក្សងឃ។

នូវ

េះ។ ប្ទថា សងាទិសសស គឺ អាប្តតិ

មានស្មេះយ៉ា ងសនេះ។
សិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធថុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងប្តឹងប្ដល។
់ សិក្ខាប្ទសនេះ ាសាណតតិក្ ។ ភិក្ុនី
ា គិតថា អ្ញនឹងសធវើឲ្យ
សក្ើតក្តី សហើយលសវងរក្សាក្សីក្ី ត សាំឡាញ់ក្ី ត ាគជ្រមប្់ព្ីរណាមួ យ សសជ្រមច
ក្តី ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ ភិ ក្ុនី
ា ឈរក្នុងទី ណា សក្ើតចិតគ
ត ិតថា អ្ញនឹងសៅសធវើ
ក្តី ក្ខលសដើរសចញសៅអ្ាំព្ីទីស
ស

េះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ជ្រគប្់ៗជាំហាន។ ភិ ក្ុនី
ា

ើញសៅជ្រក្មក្នុងទី ណាមួយ សោយសហាចសៅ សូមបីមក្ក្ខន់ សាំណាក្់

ភិ ក្ុនី
ា សហើយជ្រាប្់នូវក្តីលដលខលួនសធវើ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ ភិក្ុនី
ា ក្ខលលដល
សៅជ្រក្មជ្រាប្់តាមក្ថារប្ស់ខួន
ល ជ្រតូវអាប្តតិថុលច
ល ័យ
ច ។ សូមបីជនសជ្រៅសនេះ
ជ្រាប្់ មុន ភិក្ុនី
ា ជ្រាប្់ សជ្រក្ខយ ក្៏ ន័យសនេះឯង។ ប្៉ាុ លនតជ្រប្សិនសប្ើភិក្ុនី
ា ជ្រាប្់
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េះថា អ្នក្ឯង ចូ រជ្រាប្់ នូវក្តីលដលអ្នក្ និ ងខ្ាំុានសធវើ ជនស

េះជ្រាប្់

នូ វក្ថារប្ស់ខួនមុ
ល
ន ឬជ្រាប្់នូវក្ថារប្ស់ភិក្ុនី
ា ស

េះមុ ន ភិ ក្ុនី
ា ជ្រតូវអាប្តតិ

ទុ ក្ដ
ក ជ្រាប្់ ទាំងព្ី រ ជ្រតូវអាប្តតិថុលច
ល ័យ
ច ។ សូមបីក្ុងក្ខរជ្រាប្់
ន
រប្ស់ភិក្ុនី
ា
លដលឧាសក្ស

េះសពាលយ៉ា ងសនេះ ក្៏ ន័យសនេះឯង។ ជ្រប្សិនសប្ើភិក្ុនី
ា សជ្រប្ើ

ឲ្យប្ុ គរលដនទជ្រាប្់ សូមបីក្ុងក្ខរជ្រាប្់
ន
ស
ក្ខលប្ុ គរលស

េះ ក្៏ន័យសនេះឯង។ មយ៉ា ងសទៀត

េះជ្រាប្់ សោយជ្រប្ក្ខរយ៉ា ងសនេះ ជ្រាប្់សលើក្ទី១ ភិក្ុនី
ា ជ្រតូវ

អាប្តតិទុក្ដ
ក ជ្រាប្់ សលើក្ទី ព្ីរ ជ្រតូវអាប្តតិថុលច
ល ័យ
ច ។ ក្ខលសៅជ្រក្មសាតប្់

ក្ថារប្ស់ជនទាំងព្ី រ សហើយសធវើក្ខរវ ិនិច័ យ
ឆ សសចក្តីសសជ្រមចក្តី រលមងមាន។
ក្នុងទី ប្ាំផុតក្តីស

េះ ភិក្ុនី
ា ឈនេះក្តី ចាញ់ក្ី ត ជ្រតូវអាប្តតិសងាទិ សសស។

ចាំ លណក្ភិក្ុនី
ា ណា ប្ញ្ូជ នទូ តសៅ ឬសៅសោយខលួនឯង សៅសព្លលដល

ព្ួ ក្មនុ សសាសជ្រតូវសក្ខេះ

ាំសៅសោយពាក្យថា ប្ព្ិ ជ្រតសោក្ាមាចស់ សូម

សោក្និ មនតមក្ ឬភិ ក្ុនី
ា ណា ជ្រាប្់ មិនចាំ សពាេះនូវអ្

ចារលដលជនដនទសធវើ

ក្នុងសាំណាក្់សហើយសូមនូ វក្ខររក្ា។ មយ៉ា ងសទៀត ភិ ក្ុនី
ា ណាមិ នានជ្រាប្់

ពាក្យណាមួ យ ព្ួក្សៅជ្រក្មសាតប្់ឮអ្ាំ ព្ីជនដនទ សហើយសសជ្រមចក្តី សោយ
ខលួនឯង អាប្តតិមិនមានដល់ភិក្ុនី
ា ស

េះ និ ងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទសនេះ មានអ្ងរ ២ គឺ ភិក្ុនី
ា សធវើក្ី លត ដលជនដនទមិ នានដឹ ក្

ាំ១

ក្ខរសសជ្រមចក្តី១។

សមុ ោានាសដើម

ដូចប្ឋមក្ឋិ នសិក្ខាប្ទ។

លតសិក្ខាប្ទសនេះ

ក្ិ រ ិយលតមយ៉ា ង។
ពណ៌នាឧសុ យ្យវាទកា
សកា
ិ
ិ ា បទទី ១ ចប់

ា
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២. ពណ៌នាសោរ ីវុដ្ឋាបិកាសិកាាបទ

គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ស្តសតីណាលួចសមបតតិណាមួយរប្ស់ជនដនទ ចាប្់ តាាំងព្ី សមបតតិមាន
តាំ នល៥មាសក្ៈស
ប្ទថា

ើងសៅ ស្តសតីសនេះ ស្មេះថា សចារ។ នូវស្តសតីសចារស

លដលសគដឹងចាស់ថា

ជ្រតូវសមាលប្់

ស្តសតីសនេះ ជ្រតូវសមាលប្់សោយសហតុ ស

េះ។ ព្ី រ

គឺ សគដឹ ងចាស់យ៉ាងសនេះថា

េះ។ ប្ទថា មិនានជ្រាប្់

គឺ មិនជ្រាប្់

ប្ទថា គណៈ គឺ គណៈមានមលលគណៈនិ ងភដដិប្ុតតគណៈាសដើ ម1។ ប្ទថា
ជ្រប្ជុាំជន គឺជ្រក្ុមអ្នក្សរៀនធម៌ ។
ប្ទថា សស

ានដល់ ព្ួ ក្ជនអ្នក្សធវើរប្ស់ជ្រក្អ្ូប្ និ ងព្ួ ក្ជនអ្នក្

តាញសាំព្ត់ ាសដើម។ ព្ួក្ជ្រព្េះរាាទាំងឡាយ ជ្រប្គល់នូវស្សុក្ និ ងនិគម
ដល់គណៈាសដើម ក្នុងទីណាថា សោក្ទាំងឡាយ ចូ រជ្រគប្់ជ្រគងនូវស្សុក្
និ ងនិ គម ដូ សចនេះ ព្ួក្គណៈទាំងស
សហតុ ស

េះ ពាក្យថា សស

ព្ួ ក្គណៈស

េះឯង ាឥសសរៈក្នុងទី ស

េះៗ។ សជ្រពាេះ

សនេះ ជ្រព្េះដ៏ មានជ្រព្េះភាគ ជ្រតាស់សាំសៅយក្

េះៗ។ ក្៏ ក្ុងពាក្យថា
ន
មិនានជ្រាប្់ ស

េះ ភិក្ុនី
ា សូមបីមិនាន

ជ្រាប្់ ដល់ជ្រព្េះរាាទាំងឡាយ និ ងគណៈាសដើ ម សហើយព្ុាំ ានជ្រាប្់ដល់

ភិ ក្ុនី
ា សងឃសទៀត។ ព្ី រប្ទថា សវៀរលតក្ប្ប សសចក្តីថា ស្តសតីលដលធ្លលប្់ប្ួស
ក្នុងសាំណាក្់តិរយ
ិ ថ ឬក្នុងសាំណាក្់ភិក្ុនី
ា ព្ួក្ដនទ ស្មេះថា ក្ប្ប (គឺ មាន

សាំប្ុជ្រតចាប្់ប្ួសព្ីមុនសហើយ)។ ភិក្ុនី
ា
ញ
រ ដនទឲ្យឧប្សមបទ
ុ ាំងប្ុ គល
សលើក្លលងលតក្ប្បប្ុ គរលស

េះសចញ លសវងរក្គណាចារយ និ ងាជ្រតចី វរ ជ្រតូវ

អាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ក្នុងសីមាសមមតិ និងញតតិ ចប្់ ក្មមវាចាគជ្រមប្់ព្ីរ ជ្រតូវអាប្តតិ
ថុ លច
ល ័យ
ច ជ្រតូវអាប្តតិសងាទិ សសស ក្នុងទី ប្ាំផុតននក្មមវាចា។
1

វ ិនយដាក្ថា ស្មេះសមនតប្ាសាទិក្ខ ព្នយល់ពាក្យ គណៈថា ានដល់ មលលគណៈ និងភទាិប្ុតត-

គណៈាសដើម។ វ ិនយដីក្ខ ស្មេះសារតថទីប្នី ថា ប្ណា
ត មលលគណៈ និងភទាិប្ុតគ
ត ណៈាសដើមស
ជ្រក្ុមអ្នក្ជួយក្ខរ្រប្ុណយមានតមកល់ទឹក្សជ្រប្ើជ្រាស់
ជ្រព្េះនរាយន៍ស

និងជីក្ស្សេះាសដើម

េះ

ក្នុងទីាទីប្សជ្រមើនូវ

េះៗ ស្មេះថា មលលគណៈ។ ជ្រក្ុមអ្នក្សមើលលថ សក្មងៗ ស្មេះថា ភទាិប្ុតតគណៈ ។
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សិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធថុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងប្ាំប្ួសស្តសតីសចារ។ ស្តសតីសចារ ភិក្ុនី
ា មានសសចក្តីសងស័យ ស្សីមិនលមនា
សចារ សាំគាល់ថា ាស្សីសចារ ឬមានសសចក្តីសងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។

អាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា
សាំគាល់ថា មិ នលមនាស្សីសចារ ភិក្ុនី
ា

មិ នដឹ ង ភិ ក្ុនី
ា ជជ្រមាប្ជ្រាប្់ដល់រាជក្ខរ មានជ្រព្េះរាាាសដើ ម សហើយសទើប្
ប្ាំ ប្ួស

ភិ ក្ុនី
ា ប្ាំប្ួសស្សីលដលមានសាំប្ុជ្រតចាប្់ ព្ីក្ខលមុ នរួចមក្សហើយ

និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទសនេះ មានអ្ងរ៣ គឺ ស្តសតីាសចារ១ សាំគាល់ថា ស្តសតីាសចារ១

ប្ាំ ប្ួសស្តសតីលដលសវៀរចាក្ក្ខរអ្នុ ញ្ញញត១។
សិក្ខាប្ទសនេះ ាសចារ ីវុោាប្នសមុ ោាន ក្ិ រ ិយក្ិ រ ិយ សញ្ញញវ ិសមាក្ា
សចិ តក្
ត ៈ ប្ណណ តិវត ជជៈ ក្ខយក្មម វចីក្មម មានចិ តត៣ មានសវទ
ពណ៌នាចោរវុី ដ្ឋាបកា
សិកា
ា បទ ចប់
ិ

៣ ដូ សចនេះ។
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៣. ពណ៌នាឯកគាមន្តរគមន្សិកាាបទ

គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣ ដូចតសៅសនេះ៖

ក្នុងពាក្យថា ចស ល េះស្សុក្ ាសដើ ម មានវ ិនិច័ យ
ឆ ដូសចនេះ៖ ភិក្ុនី
ា សចៀស

សចញចាក្ស្សុក្រប្ស់ខួន
ល មិ នទន់ ាអាប្តតិសទ។ លតសប្ើសចញសៅសហើយសដើ រ

សៅក្ខន់ ស្សុក្ដនទ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដជ្រគប្់ៗជាំ ហាន។ សជើងមួ យក្នលងផុតរប្ង
ឬក្ាំលព្ង ឬឧប្ចារៈននស្សុក្ដនទ ជ្រតូវអាប្តតិថុលច
ល ័យ
ច ។ សជើងទី ព្ីរ ជ្រគាន់
លតក្នលងផុត
សហើយជ្រត

ជ្រតូវអាប្តតិសងាទិ សសស។

សូមបីសចញសៅអ្ាំ ព្ីស្សុក្ស

ប្់ចូលសៅក្ខន់ស្សុក្រប្ស់ខួនវ
ល ិញ ក្៏ ន័យស

ភិ ក្ុនី
ា អាចចូ លសៅក្ខន់ វ ិហារភូ មិស
ជ្រប្សហាងរប្ង,

េះាន

ក្ប្បិយភូមិ សជ្រពាេះសហតុ ស

េះឯង។ ប្៉ាុ លនត សប្ើ

តាមជ្រប្សហាងក្ាំ លព្ង

ក្ខលចូលសៅយ៉ា ងសនេះ

េះ

ឬតាម

ស្មេះថាាអ្នក្ចូ លសៅក្ខន់

េះ សទើ ប្សមគួ រ។ ភិក្ុនី
ា ឈរសៅខាងសជ្រៅស្សុក្

សហើយសដើ រចូ លសៅក្ខន់ស្សុក្រប្ស់ខួន
ល
ឬស្សុក្ដនទ ឬអ្ក្ប្បិយភូ មិណា
មួ យ ជ្រតូវអាប្តតិសោយជាំ ហានសជើ ង។ សនេះាសសចក្តីសសងាប្ក្នុងពាក្យស

េះ។

ភិ ក្ុនី
ា សដើ រសៅក្ខន់សជ្រតើ យសាឹងមានលក្ាណៈលដលសពាលសហើយ ក្នុងក្ខរ

សដើ រសៅក្ខន់ សជ្រតើ យសាឹង សលើក្លលងលតមានគានព្ី រ
ភិ ក្ុនី
ា រប្
ូ ទីព្ីរជ្រតង់ ក្ណា
ត លសាឹង

សហើយក្៏ ជ្រត

ក្់ ឬស្លេះគានាមួ យ

ប្់សៅក្ខន់ សជ្រតើ យសាឹងខាង

អាយវ ិញ ក្នុងខណៈលដលសលើក្សជើ ងទី១ ោក្់សលើជ្រចាាំងសាឹង ជ្រតូវអាប្តតិ
ថុ លច
ល ័ ចយ។ សលើក្សជើ ងទីព្ីរ ជ្រតូវអាប្តតិសងាទិសសស។ ប្៉ាុ លនត ភិ ក្ុនី
ា ចុេះក្ខន់

សជ្រតើ យសាឹងខាងអាយ សោយឫទធិ៍ តាមសាន ដន សោយយន និងសោយទូ ក្
និ ងភិ ក្ុនី
ា ចុេះសោយសហតុមានមុជទឹក្ាសដើម

សហើយជ្រត

ប្់ស

ើងសជ្រតើ យ

ក្នលងហួសហតថាសននភិ ក្ុនី
ា គជ្រមប្់ ព្ីរ

សូមបីក្ុង
ន

ខាងអាយ សូមបីសោយសជើង សមគួ រ។
ភិ ក្ុនី
ា ក្ខលឈរ

ប្នាប្់លតមួ យ

សហើយញ
ាំ អ្រុណឲ្យរេះស
ុ ង

ើង

ក្នុងក្ខរសៅជ្រាសចាក្រាជ្រតី

សវៀរចាក្អាសភាគចិតតថា អ្ញនឹ ង្នចុ េះក្ខន់ហតថាសននភិក្ុនី
ា ទីព្ីរ មុន
អ្រុណស

េះឯង ជ្រតូវអាប្តតិ។
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ព្វោ ។

វិ.បរិ.១៣/៤០៤ អដ្ឋក្ថា ថា ភិក្ខុនីមួយរូបមេញពី ស្សុក្របស់ ខលួនក្នុងបេចូសសម័យ ស្ាន់

តតដ្ល្់មៅមស្តើយសទឹ ង អរុណ្ក្៏ រះម ើង ភិក្ខុនីមនាះ ស្តវូ អាបតតិ ៤ គឺ ១. ស្តវូ មស្រះមៅស្បាស
ចាក្រាស្តី ២. ស្តវូ មស្រះមៅកាន់ េមនាលះស្សុក្ ៣. ស្តវូ មស្រះឆ្លងសទឹ ង ៤. ស្តវូ មស្រះមៅស្បាស
ចាក្គណ្ៈ ទាំង ៤ មនះ ស្តវូ ម យស្បមោគតតមួយ។
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ប្៉ាុ លនត ក្នុងពាក្យថា ឲ្យឃ្លលតអ្ាំព្ីព្ួក្លតមានក្់ឯងក្តី សនេះ សូមបីភិក្ុនី
ា

លតមួ យរូប្ ក្៏រាប្់ ថាព្ួ ក្លដរ។ ប្ទថា ឈប្់ឲ្យឃ្លលត គឺ លេះប្ង់ សសចក្តីថា
លេះទសសនូប្ចារៈ (ក្លនលងលដលសមើ លគានស
សាតប្់ ឮ)។ សហតុ ស

ើញ) ឬសវនូ ប្ចារៈ (ក្លនលង

េះ ភិក្ុនី
ា ក្ខលលេះប្ង់ទសសនូ ប្ចារៈ រប្ស់ភិក្ុនី
ា ទីព្ីរ

ក្នុងខាងសជ្រៅស្សុក្ ចាប្់តាាំងព្ី ក្នលងហួសសសរសខឿនសៅ សោយវតថុលដល
មានក្នុងចស ល េះ មានសដើមសឈើ សសរ វាាំងនន ក្ាំ លព្ងាសដើ ម សូមបីសប្ើ មាន

សវនូ ប្ចារៈក្៏សោយ ក្៏ជ្រតូវអាប្តតិលដរ។ ប្៉ាុលនតទសសនូ ប្ចារៈមានក្នុងទី វាល
ស្ស

ាសាំស

េះសូមបីឆ្ងាយ ភិ ក្ុនី
ា ក្ខលប្នលឺសាំស

ងក្នុងទី ស

េះថា សោក្មាចស់ដូច

ង រប្ស់មនុ សសវសងវងផលូវ និងដូចាសាំស

ធម៌ ក្នលងទីលដលសាតប្់ សាំស

ងស

ង ជ្រប្ក្ខសសដើ មបីសាតប្់

េះមិ នាន ក្៏ ជ្រតូវអាប្តតិលដរ។ លតភិក្ុនី
ា

សដើ រសៅតាមផលូវមួ យ ឈប្់សជ្រមាក្ ាអ្នក្មានសសចក្តីឧសាហ៍ថា ឥ
សនេះ អ្ញនឹងសៅទន់ សហើយសទើ ប្សៅតាម គួ រ។

ូវ

សិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធភិក្ុនី
ា មួយរូប្ សជ្រពាេះ

សរឿងសៅក្ខន់ ចស ល េះស្សុក្លតមានក្់ឯង។ សិក្ខាប្ទសនេះ មានអ្នុប្បញ្ញតិ ត៣
មានពាក្យថា សជ្រតើយសាង
ឹ ខាង

យមានក្់ឯងក្តី ាសដើ ម។ ភិក្ុនី
ា សចញអ្ាំព្ី

ស្សុក្ខលួនឯង មុនអ្រុណរេះ ប្៉ាុ លនត ក្ខលអ្រុណរេះស
សជ្រតើ យសាឹងខាង

ើងសហើយ ្នចុ េះក្ខន់

យ លដលរាប្់ ថាាចស ល េះស្សុក្ ក្នុងខណៈលតមួ យប្៉ាុសណាណេះ

រលមងជ្រតូវអាប្តតិ៤។ សមដូចពាក្យលដលជ្រព្េះឧាលិសតថរ សពាលថា៖
សិក្ខាប្ទទាំងឡាយ លដលជ្រព្េះព្ុទដ
ធ ៏ជ្រប្សសើរ
ជ្រទង់ព្ណ៌

ទុក្ថា សងាទិសសស ៤ សិក្ខាប្ទ

ភិក្នី
ាំ អ្ស់សនេះ សោយជ្រប្សយគលតមួយ
ុា ជ្រតូវអាប្តតិទង

ជ្រប្សានសនេះ ព្ួក្សោក្អ្នក្្លសនវានគិតមក្សហើយ។
អ្នក្សិក្ាគប្បីជ្រាប្អាប្តតិព្ីរ
ឧាយសនេះ។

និ ងអាប្តតិប្ី

ក្នុងទី លតមួ យសោយ
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វារៈលដលមិនជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងសិក្ខាប្ទសនេះ) គឺ ភិ ក្ុនី
ា ទីព្ីរ សចៀសសចញ

សៅក្តី សឹក្សៅក្តី សាលប្់ សៅក្តី ចូ លសៅក្ខន់ ព្ួក្តិរយក្ត
ិថ
ី ភិក្ុនី
ា សដើ រសៅក្ខន់
ស្សុក្ាសដើ ម មានសសចក្តីអ្នតរាយក្តី និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទសនេះ មានអ្ងរ៣ គឺ មិនមានអ្នតរាយក្នុងទី លតមួ យ១ សសជ្រមច

នូ វសហតុ ណាមួ យ មានសៅក្ខន់ ចស ល េះស្សុក្លតមានក្់ ឯងាសដើ ម១ មិ នមាន
សសចក្តីអ្នតរាយ១។
សមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹងប្ឋមារាជិ ក្សិក្ខាប្ទ។ ប្៉ាុ លនតសិក្ខាប្ទ
សនេះ ាប្ណណ តិវត ជជៈ មានចិតត៣ មានសវទ

៣ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាឯកគាមន្តរគមន្សិកា
ា បទ ចប់
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៤. ពណ៌នាឧកាត្
ិ តកឱសារណសិកាាបទ
គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៤ ដូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា សលើក្វតត គឺភិក្ុនី
ា លដលសងឃសលើក្វតត សជ្រពាេះមិ នស

ើញអាប្តតិ

ាសដើ ម។ ពាក្យថា មិនដឹងសសចក្តីជ្រាថានរប្ស់គណៈ ានដល់ មិ នដឹ ងនូ វ
សសចក្តីជ្រាថានរប្ស់ក្ខរក្សងឃស
ឱសារណាក្មម។ ក្ខលភិក្ុនី
ា ស
សមមតិ

េះឯង។

ប្ទថា

សូជ្រតប្ញ្ូច ល

គឺ សធវើ

េះសធវើយ៉ាងសនេះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ក្នុងសីមា-

និងញតតិក្ុងទី
ន
ប្ាំផុតននគណៈ។

ចប្់ ក្មមវាចាព្ី រដង

ជ្រតូវអាប្តតិ

ថុ លច
ល ័យ
ច ។ ចប្់ក្មមវាចាអ្ស់ ជ្រតូវអាប្តតិសងាទិសសស។
សិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធថុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងសូជ្រតប្ញ្ូច លយ៉ា ងសនេះ។

ាតិក្សងាទិ សសស។

ក្មមមិនជ្រប្ក្ប្

សោយធម៌ ាតិក្ទុក្ដ
ក ។

វារៈលដលមិនជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងសិក្ខាប្ទសនេះ) គឺភិក្ុនី
ា ជ្រាប្់ក្ខរក្សងឃ

ភិ ក្ុនី
ា ដឹងសសចក្តីជ្រាថានរប្ស់គណៈ ភិ ក្ុនី
ា លដលជ្រប្ជ្រព្ឹ តតតាមវតត ក្ខលសប្ើ
គាមនក្ខរក្សងឃ សទើប្ភិ ក្ុនី
ា សូជ្រតប្ញ្ូច លព្ួក្ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទសនេះ មានអ្ងរ២ គឺ ភិក្ុនី
ា លដលសងឃសលើក្វតតជ្រប្ក្ប្សោយធម៌

១ សូជ្រតឱសារណាក្មម សវៀរចាក្សហតុ លដលជ្រទង់អ្នុញ្ញញត១។

សមុ ោានាសដើម មានន័ យដូ ចសពាលសហើយ ក្នុងសងឃសភទសិក្ខាប្ទ។

ប្៉ាុ លនតសិក្ខាប្ទសនេះ ាក្ិរ ិយក្ិ រ ិយ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាឧកាិ ត្តកឱសារណសិកា
ា បទ ចប់
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៥. ពណ៌នាសោជន្បបដិគគហណសិកាាបទទី១
គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៥ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា មានតសជ្រមក្ គឺទទឹក្សសើមសហើយ សោយឆ្នារាគៈ។ ប្ទថា នន
ប្ុរសប្ុគល
រ មានតសជ្រមក្លដរ គឺ ននប្ុ រសប្ុ គរលមានតសជ្រមក្ដូ ចគានស

េះឯង។

ក្នុងពាក្យថា ទាំពាសុក្
ី ី ត ប្រ ិសភាគក្តី សនេះ ក្នុងខណៈទទួ ល ជ្រតូវអាប្តតិ
ថុ លច
ល ័យ
ច ។ ជ្រតូវអាប្តតិសងាទិសសស ជ្រគប្់ៗវារៈលដលសលប្ចូ ល។
សិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្រារព្ធសុនារ ីន ា ភិក្ុនី
ា

សជ្រពាេះសរឿងមានតសជ្រមក្ ទទួ លយក្អាមិ សអ្ាំព្ីនដប្ុ រសប្ុ គរលមានតសជ្រមក្
លដរ មានតសជ្រមក្លតមាាង ក្នុងខណៈទទួ លយក្ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ជ្រតូវ
អាប្តតិថុលច
ល ័យ
ច ជ្រគប្់ ៗវារៈលដលសលប្ចូ ល។

សូមបីសប្ើ ាអ្នក្មានតសជ្រមក្

ទាំងព្ី រខាងទទួ លយក្អ្ាំ ព្ីនដរប្ស់យក្ា សជ្រប្ត សខាើយ សតវតិរចាឆនស្មល
មានរាងក្ខយដូ ចាមនុ សស ក្៏ ន័យស
ាសដើ មស

េះឯង។ ប្៉ាុ លនតប្ណា
ត ភិក្ុនី
ា និ ងយក្ា

េះ ក្ខលសប្ើ មានតសជ្រមក្លតមាាង ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក , ក្នុងខណៈ

ទទួ លយក្ទឹក្

និងសឈើ សន
ា ់ក្ី ត

លតមយ៉ា ង ក្នុងទី ទាំងព្ួង។

ក្នុងខណៈប្រ ិសភាគក្តី

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក

វារៈលដលមិនជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងសិក្ខាប្ទសនេះ) គឺ ជនទាំងឡាយ (គឺភិក្ុនី
ា

និ ងជ្រប្ុស) មិ នមានតសជ្រមក្ទាំងព្ី រខាង ភិក្ុនី
ា ដឹងថា ជ្រប្ុសស

េះ មិនមាន

តសជ្រមក្សហើយសទើ ប្ទទួ លយក្ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។
សិក្ខាប្ទសនេះ

មានអ្ងរ៤

គឺវតថុលដលគប្បីសលប្ចូលសៅដនទអ្ាំព្ីទឹក្

និ ងសឈើ សន
ា ់១ ជនទាំងឡាយ មានតសជ្រមក្ទាំងព្ី រខាង១ ទទួ លសោយនដ
រប្ស់ខួន១
ល
ានសលប្ក្នលងប្ាំព្ង់ក្ចូ លសៅ១។

សមុ ោានាសដើម ដូចគាននឹងប្ឋមារាជិ ក្សិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាចោជន្បបដិគគហណសិកា
ា បទទី១ ចប់
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៦. ពណ៌នាសោជន្បបដិគគហណសិកាាបទទី២

គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៦ ដូចតសៅសនេះ៖

ព្ី រប្ទថា ក្ខលណាសប្ើសោក្ គឺ ជ្រប្ក្ខរណាសោក្។ សព្ាថា សណើ ហ យចុេះ
ានិ ាតសព្ា ចុ េះក្នុងសសចក្តីព្នយុេះ។ ប្ទថា សនេះក្តី សសចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ណា
ព្នយុេះប្ញ្ូជ នសៅយ៉ា ងសនេះ ភិ ក្ុនី
ា ស

េះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក តាមក្ិ រ ិយព្នយុេះ

យ៉ា ងសនេះ និងក្ខរទទួ លយក្តាមពាក្យស

េះ រប្ស់ភិក្ុនី
ា សជ្រៅសនេះផង ជ្រតូវ

អាប្តតិថុលច
ល ័យ
ច តាមចាំនួនននក្ខរសលប្ចូ ល ក្នុងសព្លឆ្ងន់ សភាជនអ្ស់ ជ្រតូវ
អាប្តតិសងាទិ សសស។

សិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធភិក្ុនី
ា មួយរូប្ សជ្រពាេះ

សរឿងព្នយុេះប្ញ្ូជ នសៅយ៉ា ងសនេះ។ ាសាណតតិក្ៈលតមយ៉ា ង។ ភិក្ុនី
ា ប្ញ្ូជ នឲ្យ
ទទួ លយក្ទឹក្ និងសឈើ សន
ា ់ អ្ាំព្ីនដរប្ស់ប្ុរស ឬយក្ាាសដើ ម និងប្រ ិសភាគ
ទឹក្ និងសឈើ សន
ា ់ស

េះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ន័ យសនេះឯង ក្នុងក្ិ រ ិយប្ញ្ូជ នសៅ

សដើមបីទទួ លយក្វតថុដ៏ សសស
យក្វតថុដ៏ សសសស

អ្ាំ ព្ីនដរប្ស់យក្ាាសដើ ម

ក្នុងក្ិរ ិយទទួ ល

េះ និ ងក្នុងក្ិ រ ិយសលប្ចូ លសៅ ប្៉ាុ លនត ទី ប្ាំផុតសភាជន

ជ្រតូវអាប្តតិថុលច
ល ័យ
ច ។

វារៈលដលមិនជ្រតូវអាប្តតិ ក្នុងសិក្ខាប្ទសនេះ គឺ ភិក្ុនី
ា ដឹងថា ប្ុ រសស

េះ

មិ នមានតសជ្រមក្ សទើ ប្ប្ញ្ូជ នសៅ ភិក្ុនី
ា ប្ញ្ូជ នសោយគិ តថា ភិក្ុនី
ា សជ្រក្ខធ
សហើយ គង់មិនទទួ លយក្ សជ្រពាេះខលួនមានសសចក្តីអ្នុ សជ្រគាេះជ្រតក្ូ ល និង
ភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទសនេះ មានអ្ងរ ៣ គឺ ប្ុរសាមនុ សស១ ក្ិ រ ិយប្ញ្ូជ នថា សោក្

មាចស់ចូរទទួ លយក្ខាទនីយសភាជនី យ

សហើយឆ្ងន់ចុេះ

អ្នុ ញ្ញញត១ ភិក្ុនី
ា សជ្រៅសនេះ ទទួ លយក្តាមពាក្យស

សជ្រៅចាក្សហតុ

េះ សហើយឆ្ងន់ សភាជន

អ្ស់១។ សមុ ោានាសដើ ម ដូ ចអ្ទិ ន ទនសិក្ខាប្ទ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាចោជន្បបដគ
ិ គហណសកា
ិ ា បទទ២
ី ចប់
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៧-៨-៩.
ច
ព្វោ។
១០.
កិ ន្នុ

កឹ

ឥ

។

។
ប្បា

ច

4

ច

ព្វោ ។
ឥ

ច

ច

ច

ស្មឹ

លឹ
។

ច

។

ន្ឹ

5

ច

ច

។

១១.

។ ឥ
ច

4
5

.

.

វិ.ភិក្ខុនីវភ
ិ ងគ ៥/៦៨

ស្មឹ

ធ

ច

ច

លឹ ភិ កខ ុន្ឹ
។

ស្មឹ ។
ច
ព្ោ ។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៧
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៧-៨-៩. ពណ៌នាសញ្ច រ ិត្តសកា
ិ ា បទជាសដើម

សសចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ននសិក្ខាប្ទទី ៧.៨.៩ គប្បីជ្រាប្តាមន័ យលដលសពាល
សហើយ ក្នុងសិក្ខាប្ទ៣ មានសញ្ចរ ិតតសិក្ខាប្ទាសដើម។

ពណ៌នាសញ្ច រត្ត
ា បទជាចដម
ី ចប់
ិ សិកា

១០. ពណ៌នាសិកំប
ា ោចចិកណ
ា
សិកាាបទ2
គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១០ ដូចតសៅសនេះ៖

ពាក្យថា សៅថាសមណីដូចសមតចាន គឺភិក្ុនី
ា ទាំងឡាយសនេះ ា

សមណីដូ ចសមតចសៅ។ ប្ទថា តាសាហាំ ក្ខត់ប្ទា តាសាំ និ ង អ្ហាំ។
សសចក្តីននយវតតិ យក្ប្ទ គប្បីជ្រាប្ក្នុងភិក្ុប្ាតិ
ា
សមាក្ាវណណ

និ ង

សសចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ដ៏ សសស គប្បីជ្រាប្តាមន័ យលដលានសពាលសហើយ ក្នុង
សងឃសភទសិក្ខាប្ទវណណ

ក្នុងភិក្ុប្ាតិ
ា
សមាក្ាវណណ

ស

េះឯង។

ចាំ លណក្សិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធចណឌក្ខលី

ភិ ក្ុនី
ា សជ្រពាេះសរឿងពាក្យថា ខ្ាំុោជ្រព្េះព្ុទធាសដើ ម។ ក្៏ឯពាក្យយ៉ា ងសនេះឯង
ក្នុងសិក្ខាប្ទស

េះ សនេះាសសចក្តីវ ិសសស គឺ ប្ណា
ត អ្ងរទាំង៤ អ្ងរទី១។

ពាក្យដ៏សសសដូចគានដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាសិកំា បោចចិកាណសិកា
ា បទ ចប់

១១. ពណ៌នាអធិករណកុបិត្សិកាាបទ*

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១១៖ ពាក្យថា អ្ធិក្រណ៍ណានីមួយ ានដល់ អ្ធិក្រណ៍

ណានីមួយ ក្នុងចាំ សណាមអ្ធិក្រណ៍ទាំង៤។ ព្ី រប្ទថា សធវើឲ្យចាញ់ គឺ ា
អ្នក្ចាញ់សហើយ។ សូមបីសិក្ខាប្ទសនេះ ក្៏ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធ
ចណឌក្ខលីភិក្ុនី
ា សជ្រពាេះសរឿងពាក្យថា ភិក្ុនី
ា ទាំងឡាយ លុេះសោយសសចក្តី
ភ័ យខាលច ាសដើម។ ពាក្យដ៏ សសស គប្បីជ្រាប្តាមន័យលដលសពាលសហើយ
ក្នុង សិក្ខាប្ទទី១០។ ពណ៌នាអធិករណកុ បិត្សិកា
ា បទ ចប់

2

សិ ក្ខាបទទី៧ ក្នុង្ឃវិនយបិដក្ ៥/៦៨ * សិ ក្ខាបទទី ៨ ក្នុង្ឃវិនយបិដក្ ៥/៧៧
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១២.
ព្ោ
ច

ច

ច

។
។

។
។

ន្ី
។
។
ស្មឹ
ព្ោ ំ ។
វោ ។

។
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១២. ពណ៌នាបាបសមាោរសិកាាបទទី១3
គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១២ ដូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា សៅជ្រច

ាំ សសចក្តីថា សៅជ្រច

ជ្រគហសថ មានក្ខរប្ុក្ស្សូវ ោាំាយ
លដលមិ នសមគួរ

ាំសោយក្ខយក្មម វចីក្មម រប្ស់

ាំពាក្យប្ណា
ត ាំ ឬសាំប្ុជ្រតាសដើម

ដល់ព្ួក្ប្ព្វជិតទាំងឡាយាសដើម។

ជ្រប្ជ្រព្ឹ តតា
ត មផលូវក្ខយ និ ងវាចា រប្ស់ព្ួក្ភិ ក្ុនី
ា ស

អាចារៈអាជ្រក្ក្់

េះ សជ្រពាេះសហតុ ស

េះ សទើ ប្

ស្មេះថា មានមារយទអាជ្រក្ក្់។ ក្ិ តិ ស
ត ព្ាអាជ្រក្ក្់ រប្ស់ព្ួក្ភិក្ុនី
ា ស
សជ្រពាេះសហតុ ស

េះ

េះ សទើប្ស្មេះថា មានក្ិតិស
ត ព្ាអាជ្រក្ក្់។ ក្ខររស់សៅ សពាល

គឺ អាជី វៈអាជ្រក្ក្់ រប្ស់ព្ួក្ភិ ក្ុនី
ា ស

េះ សជ្រពាេះដូ សចានេះ សទើ ប្ស្មេះថា មានក្ខរ

ចិញ្ចម
ឹ ជីវ ិតអាជ្រក្ក្់។ ពាក្យថា ាអ្នក្សប្ៀតសប្ៀនភិក្ុនី
ា សងឃ សសចក្តីថា
រារាាំងសប្ៀតសប្ៀនក្មមលដលភិ ក្ុនី
ា ផងគានសធវើ។

ពាក្យថា

ប្ិទាាំងសទស

សសចក្តីថា ប្ិទាាំងសទសតូ ចសទសធាំ។

សិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្ សជ្រពាេះ

សរឿងសៅជ្រច

ូក្ជ្រច

ាំាមួយព្ួ ក្ជ្រគហសថ។ ពាក្យដ៏ សសស ក្នុងសិក្ខាប្ទ

សនេះ គប្បីជ្រាប្តាមន័ យសពាលសហើយ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ១០ស
ក្នុងក្ខលសមនុ ភាសនក្មម

ភិក្ុនី
ា ព្ីរប្ី រប្
ូ

េះឯង។ ប្៉ាុលនត

គប្បីសូជ្រតក្នុងខណៈលតមួ យ

(គឺភិក្ុនី
ា លដល្លសជ្រប្តិព្ល គប្បីសូធយចាំ សពាេះភិ ក្ុនី
ា មង
ត ព្ីរប្ីរប្
ូ )។
ពណ៌នាបាបសមាោរសិកា
ា បទទី១ ចប់

3

សិ ក្ខាបទទី ៩ ក្នុង្ឃវិនយបិដក្ ៥/៨៤
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ច

។
,
ស្មឹ
ព្ោ ។

។

ពណ៌នាសង្ឃាទិសសស ១៧

494

១៣. ពណ៌នាបាបសមាោរសិកាាបទទី២4
គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១៣ ដូចតសៅសនេះ៖

ពាក្យថា សពាលយ៉ា ងសនេះ គឺ សពាលយ៉ា ងសនេះនឹងព្ួក្ភិក្ុនី
ា លដលសងឃ

សូជ្រតសមនុ ភាសនវ ិធីសហើយស
មានមារយទយ៉ា ងស

េះឯង។ ពាក្យថា មានមារយទដូចគាន គឺ

េះ។ អ្ធិប្ាយថា មានមារយទដូ ចគាន នឹ ងព្ួក្អ្នក្

ទាំងឡាយ។ ក្នុងប្ទទាំងព្ួ ង ក្៏ន័យសនេះឯង។ ពាក្យថា សោយសសចក្តី
សមើល្យ គឺ សោយសសចក្តីសមើ ល្យសោយសសចក្តីសមើលសថាក្។ ពាក្យថា

សព្ប្ជ្រាយ គឺសោយសសចក្តីសព្ប្ជ្រាយយ៉ា ងសនេះថា ព្ួ ក្ភិ ក្ុនី
ា សនេះ នឹងសធវើ
អ្វី។ ពាក្យថា សោយគាមនអ្ាំណត់ គឺសោយជ្រទាំមិនាន។ សសចក្តីថា សោយ

សសចក្តីសជ្រក្ខធ។ ពាក្យថា សមតីប្គងរប្ គឺ សោយសមដីខាលាំងៗ។ សសចក្តីថា
សោយគាំ រាមឲ្យខាលចសោយជ្រប្ក្ខសក្មាលាំងរប្ស់ខួន។
ល
ពាក្យថា មានក្មាលង
ាំ
ថយ គឺសោយសោក្ទាំងឡាយមានក្មាលាំងថយ។ ក្នុងប្ទទាំងព្ួ ង គប្បី

ជ្រាប្ក្ខរផ្ជជប្់ យ៉ាងសនេះថា សោយសសចក្តីសមើល្យផង សោយសព្ប្ជ្រាយ
ផង។ ពាក្យថា ចូរសាាត់ គឺ ចូរសៅសផសងគានចុ េះ។ អ្ធិប្ាយថា ព្ួក្សោក្
ចូ រលេះប្ង់ក្ខរសៅជ្រច

ាំសោយក្ខយនិ ងវាចាលដលមិនសមគួ រសចញ។

សិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្រារព្ធថុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងសលើក្សទសថា
ជ្រច

ូក្ជ្រច

ប្ព្ិ ជ្រតសោក្ទាំងឡាយ

សោក្ទាំងឡាយចូ រសៅ

ាំសោយព្ួ ក្ជ្រគហសថចុេះ សោក្ទាំងឡាយក្ុាំ លប្ក្លខ្ក្គានស

ពាក្យដ៏សសសសូមបីក្ុងសិ
ន
ក្ខាប្ទសនេះ
សហើយ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ១០ ស

គប្បីជ្រាប្តាមន័ យលដលសពាល

េះឯង ដូសចនេះ។

ពណ៌នាបាបសមាោរសិកា
ា បទទី២ ចប់

4

សិ ក្ខាបទទី ១០ ក្នុង្ឃវិនយបិដក្ ៥/៩១

ើយ។
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១៤. ពណ៌នាសង្ឃឃសេទសិកាាបទជាសដើម

គប្បីជ្រាប្សសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ
តាមន័ យលដលសពាលសហើយ ក្នុងសិក្ខាប្ទ

ទាំងឡាយ ៤ មានសងឃសភទសិក្ខាប្ទាសដើម។ សសចក្តីលប្លក្គាន គឺភិក្ុនី
ា
ប្ាំ លប្ក្សងឃមិ នានស

ើយ ប្៉ាុ លនត ព្យយមសដើ មបីប្ាំលប្ក្ និងជ្រប្ជ្រព្ឹ តតតាម។

ពាក្យថា ប្ព្ិជ្រតសោក្មាចស់ទង
ាំ ឡាយ អាប្តតិសងាទិសសសទាំង ១៧
ខ្ាំស
ុ ាំលដងស

ង
ើ សហើយ

គឺអាប្តតិសងាទិ សសសមាន១៧

រាប្់ យ៉ាងសនេះគឺ

សងាទិ សសស ាសាធ្លរណៈ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តជ្រត ារព្ធព្ួក្ភិ ក្ុា មាន៧សិក្ខាប្ទ
សងាទិ សសស អ្សាធ្លរណៈ ១០សិក្ខាប្ទ។

ពាក្យថា ជ្រតូវជ្រប្ជ្រព្ឹតប្
ត ក្ាមានតតក្ងឧភសតាសងឃ
សសចក្តីថា ក្៏ឯភិ ក្ុនី
ា
ុន

ក្ខលប្ិ ទាាំងអាប្តតិ ស្មេះថា ក្ិ ចចលដលជ្រតូវសៅប្រ ិវាស រលមងមិ នមាន លត
លតងជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ សជ្រពាេះក្ខរប្ិ ទាាំងាប្ចច័យ។ ដូ សចានេះ ភិ ក្ុនី
ា ប្ិទាាំងក្តី

មិ នប្ិ ទាាំងក្តី ជ្រតូវជ្រប្ជ្រព្ឹ តប្
ត ក្ាមានតតលតមយ៉ា ងប្៉ាុ សណាណេះ។ ព្ួក្ភិក្ុនី
ា សមាាត
សីមារប្ស់ខួន
ល ឬសប្ើមិនអាចសមាាតវ ិហារសីមា ជ្រតូវឲ្យគណៈសងឃចតុវគរ
យ៉ា ងតិចប្ាំផុតជ្រប្ជុាំ គានក្នុងខណឌសីមា សហើយឲ្យប្ក្ាមានតតស

េះចុ េះ។ ជ្រប្សិន

សប្ើ អាប្តតិលតមួ យ គប្បីជ្រប្ក្ប្សោយអ្ាំណាចអាប្តតិលតមួ យ សប្ើ អាប្តតិព្ីរប្ី
ឬអាប្តតិសជ្រចើន មានវតថុលតមួយ ឬមានវតថុសផសងៗគាន ជ្រតូវជ្រប្ក្ប្តាមអ្ាំ ណាច
អាប្តតិទាំងអ្ស់ សជ្រពាេះអាស្ស័យសសចក្តីជ្រាថានក្នុងវតថុ សគាតត
អាប្តតិ លដលានសពាលសហើយ ក្នុងភិ ក្ុប្ាតិ
ា
សមាក្ាវណណ

ម និង

។

សនេះាក្ខរសលមតងជ្រតឹមលតាជ្រប្ធ្លនសោយអ្ាំណាចអាប្តតិទីមួយ ក្នុង

សងាទិ សសសស

េះគឺ ៖ ភិក្ុនី
ា លដលជ្រតូវអាប្តតិស

េះសហើយ ជ្រតូវចូ លសៅរក្

ភិ ក្ុនី
ា សងឃ សធវើឧតតរាសងរសឆ្ៀងសាមមាាង ថាវយប្ងរាំាទព្ួ ក្ភិ ក្ុនី
ា ចាស់ អ្ងរុយ
ជ្រចសហាងផរងអ្ញ្ជលីសហើយសពាលយ៉ា ងសនេះថា ប្ព្ិ ជ្រតសោក្មាចស់ទាំងឡាយ
ខ្ាំុមាចស់ជ្រតូវសហើយនូវអាប្តតិមួយ
ទាំងឡាយ ខ្ាំុស

ស្មេះឧសុយយវាទ

ប្ព្ិ ជ្រតសោក្មាចស់

េះសូមនូ វប្ក្ាមានតតសដើមបីឧសុយយវាទប្តតិមួយនឹងសងឃ។

ភិ ក្ុនី
ា ្លសជ្រប្តិ ព្ល ឲ្យសូមអ្ស់៣ដងយ៉ា ងសនេះសហើយជ្រតូវសផតៀងសងឃថា

ភិក្ខុនីបាតិមោក្ខវណ្ណនា
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ប្ព្ិ ជ្រតជ្រព្េះសងឃាមាចស់ សូមជ្រព្េះសងឃសាតប្់ ពាក្យខ្ាំុ ភិ ក្ុនី
ា ស្មេះសនេះ

ជ្រតូវអាប្តតិមួយស្មេះឧសុយយវាទប្តតិ ភិ ក្ុនី
ា ស

េះ សុាំនូវប្ក្ាមានតត សដើមបី

ឧសុយយវាទប្តតិមួយ នឹ ងសងឃ, សប្ើក្មមមានក្ខលដ៏គួរដល់សងឃសហើយ
សងឃជ្រតូវឲ្យប្ក្ាមានតតសដើមបីឧសុយយវាទប្តតិមួយ។ សនេះាញតតិ។ ប្ព្ិ ជ្រត
ជ្រព្េះសងឃាមាចស់ សូមជ្រព្េះសងឃសាតប្់ ពាក្យខ្ាំុ ភិក្ុនី
ា ស្មេះសនេះ ។ល។ ា
គជ្រមប្់ព្ីរដងផង។ល។ ខ្ាំុសពាលសសចក្តីសនេះអ្ស់វារៈាគជ្រមប្់ប្ីដងផង។
ប្ព្ិជ្រតជ្រព្េះសងឃាមាចស់ សូមជ្រព្េះសងឃសាតប្់ ពាក្យខ្ាំុ ។ល។ សោក្មាចស់
អ្ងរស

េះ ជ្រតូវនិ យយស

ើង។ ប្ក្ាមានតតសដើមបីឧសុយយវាទប្តតិមួយ សងឃ

ានឲ្យសហើយដល់ភិក្ុនី
ា ស្មេះសនេះ គាប្់ចិតតដល់សងឃ សហតុស

េះ សងឃ

សទើប្សសាៀមសៅ។ ខ្ាំុសូមចាាំទុក្នូ វសរឿងសនេះសោយអាក្ខរសសាៀមសៅយ៉ា ងសនេះ។
ក្នុងក្ខលចប្់ក្មមវាចា

គប្បីសមាទនវតតថា

ខ្ាំុសូមសមាទនវតត

ខ្ាំុសូមសមាទនមានតត, សហើយជ្រាប្់ ដល់សងឃ ក្ខលជ្រាថានោក្់ វតតសហើយ
សៅ ជ្រតូវោក្់ វតតក្ុងក្ណា
ន
ត លជាំ នុាំសងឃ ក្នុងអាវាសស

េះឯង ឬក្នុងសាំណាក្់

ភិ ក្ុនី
ា មួយរូប្ឬភិ ក្ុនី
ា ព្ីររូប្ ប្ណា
ត ព្ួ ក្ភិក្ុនី
ា លដលសចៀសសចញសៅយ៉ា ងសនេះ
ថា ខ្ាំុសូមោក្់វតត ខ្ាំុសូមោក្់ មានតត។ ប្៉ាុ លនត គប្បីជ្រាប្់ សហើយោក្់ក្ុង
ន
សាំណាក្់ភិក្ុនី
ា អាគនតុក្ៈដនទ។ ចាប្់ តាាំងព្ី ក្ខលោក្់វតតសហើយ តាាំងសៅ
ក្នុងឋានាប្ក្តតតៈ។ តអ្ាំព្ីស

េះ ភិក្ុនី
ា ៤រូប្ គប្បី

ាំភិក្ុនី
ា ស

េះ សចញសៅ

មុ នអ្រុណរេះ ក្នលងសលណុឌ ាតព្ី រ អ្ាំព្ីឧប្ចារៈស្សុក្ និ ងឧប្ចារៈវ ិហារ

រប្ស់ព្ួក្ភិ ក្ុនី
ា សហើយចុ េះចាក្ផលូវធាំ អ្ងរុយក្នុងឱក្ខសលដលប្ិទាាំង សោយ
គុ មសន ដ ឈើ និងរប្ងាសដើម។ សូមបីភិក្ុ៤រូ
ា ប្ ក្៏គួរសៅទី ស
ស
ស

េះ។ សៅក្នុងទី

េះសហើយ ជ្រតូវអ្ងរុយសផសងគាន ក្នុងទី មិនឆ្ងាយអ្ាំព្ីព្ួក្ភិ ក្ុនី
ា ក្ខលភិក្ុនី
ា

េះ សមាទនវតត តាមន័យលដលសពាលសហើយ គប្បីជ្រាប្់ ដល់ភិក្ុនី
ា សងឃ

មុ នសគយ៉ា ងសនេះថា៖
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តតឹ

ជ្ជឹ

ស្ុ យ្យ

ស្ុ យ្យ

ចឹ ។

ស្ុ យ្យ
,

,

។
,

ច

។

។
ច ព្ោ ំ

តតឹ

ជ្ជឹ ។

។

។

ច

ព្ោ ំ,

,
ច

។

,

ន្ឹ

ច ព្ោ ំ ។

,

ព្ោ ំ,
វោ ។
ច

ច ,

ព្ព្ោ

ច
ព្ោ

6

តថ

។

ប្បា

ច

។

ច

,

ន្ី
ព្ោ ំ ។

។

នី
6

វិ.េុល្.ល ៩/២០០

។
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ប្ព្ិជ្រតជ្រព្េះសងឃាមាចស់ ខ្ាំុជ្រតូវសហើយនូ វអាប្តតិមួយ ស្មេះឧសុយយ-

វាទ ខ្ាំុស

េះានសុាំនូវប្ក្ាមានតតសដើមបីឧសុយយវាទប្តតិមួយ នឹងសងឃ។ សងឃ

ក្៏ ានឲ្យនូ វប្ក្ាមានតតសដើមបីឧសុយយវាទប្តតិមួយដល់ខាំុ។
្ ខ្ាំុស
ជ្រប្ជ្រព្ឹ តតមានតត ។ (ឥ

េះក្ាំព្ុងលត

ូវសនេះ) ប្ព្ិជ្រតជ្រព្េះសងឃាមាចស់ ខ្ាំុសូមជ្រាប្់ នូវវតត

សូមជ្រព្េះសងឃាមាចស់ចាាំទុក្នូវខ្ាំុថា ភិ ក្ុនី
ា សនេះជ្រាប្់ វតត។ ប្ ា ប្់មក្សៅ
ក្ខន់សាំណាក្់ភិក្ុសងឃ
ា
សហើយជ្រាប្់យ៉ាងសនេះថា ប្ព្ិ ជ្រតជ្រព្េះសងឃាមាចស់

ខ្ាំុជ្រតូវសហើយនូ វអាប្តតិមួយ ។ល។ ប្ព្ិជ្រតសោក្មាចស់ ខ្ាំុសូមជ្រាប្់ វតត សូម
ជ្រព្េះសងឃាមាចស់ចាាំទុក្នូវខ្ាំុថា

ភិក្ុនី
ា សនេះជ្រាប្់ វតត។

គប្បីសៅអ្ងរុយក្នុងសាំណាក្់ភិក្ុនី
ា សងឃស

លុេះជ្រាប្់សហើយ

េះឯង។ ចាប្់ សផតើមអ្ាំ ព្ីស

េះ ព្ួក្

ភិ ក្ុា ឬភិ ក្ុនី
ា ទុក្ភិ ក្ុនី
ា រប្
ូ ទីព្ីរ សហើយសចៀសសចញសៅ, មានតត គឺ ភិក្ុនី
ា ស

េះ

ានសនសាំសហើយក្នុងឧភសតាសងឃ។ គប្បីជ្រាប្់ដល់ភិក្ុា ឬភិ ក្ុនី
ា លដលខលួន
ានស

ើញ

រហូតអ្រុណមិ នទន់ រេះស

ើង។

ក្ខលអ្រុណរេះស

ើងសហើយ

គប្បីោក្់ វតត សហើយសៅក្ខន់ លាំសៅឋាន។ គប្បីក្ខន់យក្អ្រុណ៥ ឬ១០
យ៉ា ងសនេះ។ ប្៉ាុលនតក្ខលោក្់ វតតសហើយ មិនមានព្ួក្ភិ ក្ុអាគនត
ា
ុក្ៈ គប្បីជ្រាប្់

ដល់ភិក្ុា ឬភិក្ុនី
ា ៤រូប្ាសរៀងរាល់នថា ក្ខលមានព្ួក្ភិ ក្ុអាគនត
ា
ុក្ៈ ជ្រតូវជ្រាប្់

ដល់ព្ួក្ភិក្ុអាគនត
ា
ុក្ៈសូមបីទាំងអ្ស់ គប្បីជ្រប្ជ្រព្ឹ តវត តតឲ្យជ្រប្នព្អ្ស់៥នថា ១០
នថា

តាមន័ យលដលសពាលសហើយក្នុងារ ិវាសិក្ក្ានក្
ធ ៈ។

សសងាប្ក្នុងពាក្យស

េះ។

ចាំ លណក្សសចក្តីព្ិសាតរ

អ្ដាក្ថា ស្មេះសមនតប្ាសាទិ ក្ខ។

សនេះាសសចក្តី

ខ្ាំុសពាលទុ ក្សហើយក្នុង

ពាក្យថា ភិក្នី
ត នតតសហើយ សសចក្តីថា ក្នុងក្ខលណា
ុា លដលជ្រប្ជ្រព្ឹតមា

ភិ ក្ុនី
ា មានមានតតលដលសនសាំសហើយយ៉ា ងសនេះ ក្នុងក្ខលស
សធវើអ្ពាានក្មម

តាមន័ យលដលសពាលសហើយថា

េះ ភិក្ុនី
ា ស

សប្ើភិក្នី
ុា សងឃព្ួក្

េះ គួ រ

២០

រូប្មានក្នុងទីណា។ ពាក្យដ៏សសស មានន័ យ្យយល់ទាំងអ្ស់ដូសចនេះ។
ពណ៌នាសង្ឃាទិចសស កនុ ង្ឃភិកុ ា ន្ីបាត្ិចមាកា

នន្អដាកថាបាត្ិចមាកា ច្មោះកង្ខាវត្រណ
ិ
ី ចប់ ។
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វណ្ណនា
១.
។
ច

ធឹ

។

ធ

។

ព្ោ

ច
ប្បា

ច

។

ស្មឹ

។

ព្វោ ។
, ឥធ

ឥ

ធ

ច
។
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ពណ៌នានិស្សគ្គយ
ិ
១. ពណ៌នាបត្តស្ននច
ិ យស្ិក្ខាបទ
មុ នដំ បូងគបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ

ក្នុងេិក្ខាបទទី១

ននអាទិ វគគក្ុង
ន

និ េសគគិយ ដូចតសៅសនេះ៖
ពាក្យថា ស្វើសេចក្តីេនសំបាជ្រត គឺគបបីស្វើក្ខរេនសំបាជ្រត ។ អ្ិបាយថា
អ្ិ ដ្ឋានអេ់មួយនងៃក្ី ត មិនបានវ ិក្បបក្តី ស

ើយទុក្ដ្ឋក្់ នូវបាជ្រត ដដលេមគួ រ

ដល់ក្ខរអ្ិ ដ្ឋាន។
េិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធឆព្វគិយា
គ ភិក្ុនី
ា សជ្រពាេះសរឿង
េនសំបាជ្រត។ ក្ថាមគគដ៏សេេ គបបីជ្រាបតាមន័ យដដលសពាលស

ើយ ក្នុង

ភិ ក្ុបាតិ
ា
សោក្ាវណ្ណ នា។ ក្៏ឯសេចក្តីសសសងគ្ននននេិក្ខាបទសនាេះ និងេិក្ខាបទសនេះ
ោនជ្រតឹ មដតបុសណ្ណ េះ គឺ េិក្ខាបទសនាេះ ជ្រតូវអាបតតិសជ្រពាេះក្នលង១០នងៃ ឯេិក្ខាបទ
សនេះ ជ្រតូវអាបតតិ សជ្រពាេះក្នលង១នងៃ។ ពាក្យដ៏សេេ ោនន័ យដូចគ្ននដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាបត្តសន្និចយសិក្ខ
ា បទ ចប់
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២. ពណ៌នាអក្ខលចីវរស្ិក្ខាបទ
គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី ២ ដូ ចតសៅសនេះ៖
ស

ពាក្យថា អក្ខលចីវរ សេចក្តីថា ក្ខលសបើ ភិក្ុនី
ា បានជ្រក្ខលក្ឋិន ចី វរសក្ើត

ើងតាមក្ខល, ក្ខលសបើភិក្ុនី
ា មិនបានជ្រក្ខលក្ឋិន ចី វរសក្ើតស

ើងក្នុងក្ខល

ដនទ អំព្ីក្ខលចីវរ ទុ ក្ាទាយក្ជ្របសគនថាាក្ខលចី វរក្៏ សដ្ឋយ។ ដដលសៅ

ថា ចីវរដដលទាយក្ជ្របសគនាក្ខលចីវរ គឺ ទាយក្ជ្របាថានជ្របសគនចី វរ បាន
សពាលថា ព្ួក្ភិក្ុនី
ា ដដលបានមក្ជួបជុំ គ្ននស

ើយ ចូរដចក្គ្ននចុ េះ ឬសពាលថា

ចី វរសនេះ ខ្ំុថាវយដល់គណ្ៈ ចី វរសនេះ ខ្ំុថាវយដល់សោក្ោាេ់ ស
ទុ ក្សទៀបបាទមូ ល។

សនេះ

ជ្របសយាគននក្ខរអ្ិ ដ្ឋានថា
ដដលខលួនបានមក្
ស

ក្៏ ាអក្ខលចីវរ។

ាក្ខលចី វរស

ចីវរសនាេះានិ េសគគិយ។

ើយជ្របសគន

ភិក្ុនី
ា ជ្រតូវអាបតតិទុក្កដក្នុង

ើយសជ្របើគ្ននឲ្យដចក្។

ចី វរណា

ភិក្ុនី
ា េូមបីបានចី វរដដលលេះ

ើយ ជ្រតូវបសអោនចូ លសៅតាមក្ខរជ្របគល់ឲ្យសនាេះឯង។ េូមបីេិក្ខាបទោន

េភាព្ដូ សចនេះដនទ ក្៏ន័យសនេះឯង។
េិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធងុលន
ល នាាភិក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងអ្ិ ដ្ឋានអក្ខលចីវរថា ាក្ខលចី វរស

ើយដចក្គ្នន។ អក្ខលចី វរ ភិ ក្ុនី
ា

ោនសេចក្តីេងស័យ ក្ខលចី វរ ភិក្ុនី
ា េំគ្នល់ថា អក្ខលចី វរ ឬោនសេចក្តី
េងស័យ ជ្រតូវអាបតតិទុក្កដ។

វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាបតតិ (ក្នុងេិក្ខាបទសនេះ) គឺភិក្ុនី
ា េំគ្នល់ក្ខលចី វរ

ក្នុងក្ខលទាំងព្ីរ និងភិ ក្ុនី
ា ឆួតាសដើ
ក
ម។

េិក្ខាបទសនេះ ោនអងគ ៤ គឺ ាអក្ខលចី វរ១ េំគ្នល់ថា អក្ខលចីវរ១

អ្ិ ដ្ឋានថា ក្ខលចី វរ ស

ើយសជ្របើឲ្យដចក្សដ្ឋយសលេ១ បានចី វរមក្១។

េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចអទិនានទានេិក្ខាបទ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាអក្ខលចវី រសិក្ខ
ា បទ ចប់
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៣. ពណ៌នាចីវរបរ ិវត្តនស្ិក្ខាបទ
គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី៣ ដូចតសៅសនេះ៖

ពាក្យថា សណ្ើ ហ យចុេះ ដជ្របថា អសញ្ជើញយក្សៅ។ ពាក្យថា ដសណ្ើ ដ មយក្
ខលនឯង
សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ដសណ្ើ ត មសដ្ឋយខលួនឯង េូមបីបាជ្រតោនចំនួនសជ្រចើន
ួ

ដដលចងទុ ក្ភាជប់ គ្នន ជ្រតូវអាបតតិដតមួ យ។ បាជ្រតសសសងៗគ្នន ជ្រតូវអាបតតិ សដ្ឋយ
ក្ខររាប់វតថុ បុដនតក្ខលសជ្របើសគឲ្យដសណ្ើ ត ម សជ្របើ ដតមតង េូមបីដសណ្ើ ត មសជ្រចើ នដង ក្៏
ោនអាបតតិដតមួ យដូ ចគ្នន។

េិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធងុលន
ល នាាភិក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងដូ រចី វរស

ើយដសណ្ើ ត មយក្វ ិញ។ ាសាណ្តតិក្ៈ តិ ក្បាចិតិ យ
ត ។ ចំ សពាេះ

បរ ិក្ខារដនទ

ាតិ ក្ទុក្កដ។

េូមបីចីវររបេ់អនុបេមបនន

ក្៏ ាតិក្ទុក្ដ
ក

ដូ ចគ្នន។
ក្៏ វារៈដដលមិនជ្រតូវអាបតតិ (ក្នុងេិក្ខាបទសនេះ) គឺភិក្ុនី
ា ក្ខន់ យក្ចី វរដដល

ភិ ក្ុនី
ា សនាេះឲ្យ ឬក្ខន់ យក្សដ្ឋយសេចក្តីេិទ
ន ធសានល ចំ សពាេះភិ ក្ុនី
ា សនាេះ និង
ភិ ក្ុនី
ា ឆួតាសដើ
ក
ម។

េិក្ខាបទសនេះ ោនអងគ ៣ គឺ ាឧបេមបនាន១ ចី វរដដលបតូរគ្នន គួ រដល់

វ ិក្បប១ ដសណ្ើ ត មខលួនឯង ឬសជ្របើសគឲ្យដសណ្ើ ត ម សដ្ឋយេំគ្នល់ថា ារបេ់

ខលួន១។ េមុ ដ្ឋានាសដើ ម ដូ ចអទិ នានទានេិក្ខាបទ។ បុ ដនតេិក្ខាបទសនេះ ា
ទុ ក្សា វទនា ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាចីវរបរវត្ត
ា បទ ចប់
ិ ន្សិក្ខ
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៤. ពណ៌នាអញ្ញ វិញ្ញ
ញ បនស្ិក្ខាបទ
គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី៤ ដូចតសៅសនេះ៖

ពាក្យថា េុំ គឺសជ្របើ សគឲ្យេុំ ឬេុំខួនឯងថា
ល
ចូ រនាំរបេ់សនេះមក្។ ពាក្យថា

េុំរបេ់ឯសទៀតវ ិញ

សេចក្តីថា

ក្ខលសគេួរភិក្ុនី
ា ថា

សោក្ោាេ់មិនេបាយឬ សោក្ោាេ់ឲ្យនាំអី ម
វ ក្? ស
ាអនក្ចង់បដិសេ្វតថុសនាេះស

បព្ិជ្រតសោក្ោាេ់

ើយេុំវតថុណាមុ នសគ

ើយក្ខន់ យក្វតថុដនទ េុំវតថុដនទអំព្ីវតថុសនាេះវ ិញ

ភិ ក្ុនី
ា សនាេះ ជ្រតូវអាបតតិទុក្កដ សជ្រពាេះវ ិញ្ញតិ ។
ត ក្នុងខណ្ៈបានមក្ានិ េសគគិយ។

េិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធងុលន
ល នាាភិក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងេុំរបេ់ដនទ

ស

វតថុដនទ ាទវិក្ទុក្ដ
ក ។

ើយេុំវតថុឯសទៀតវ ិញ។

ាតិក្បាចិតិ យ
ត ។

មិ នដមន

មិ នដមនវតថុដនទ េំគ្នល់ថា វតថុដនទ វតថុសនាេះមិនលមម ោនសេចក្តីជ្រតូវ

ក្ខរវតថុដនទ ស

ើយេុំវតថុដនទ ាមួ យនឹ ងវតថុសនាេះ។ សបើ វតថុដនទោនតនមលសេមើ

ឬតនមលសជ្រចើនាងវតថុសនាេះ េំដដងអានិ េងសសនេះ ស
ភិ ក្ុនី
ា ឆួតាសដើ
ក
ម (ទាំងសនេះ) មិនជ្រតូវអាបតតិ។

ើយេុំវតថុដនទេុទធ និ ង

េិក្ខាបទសនេះ ោនអងគ ៣ គឺ ជ្របាថានក្ខន់ យក្សដ្ឋយសលេ១ េូមវតថុដនទ

១ បានវតថុសនាេះមក្១។ េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចេញ្ារ ិតតេិក្ខាបទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអញ្ញវញ្ញ
ា បទ ចប់
ិ ញ បន្សិក្ខ
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៥. ពណ៌នាអញ្ញ ចចតាបនស្ិក្ខាបទ
គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី៥ ដូចតសៅសនេះ៖

បទថា ឲ្យសគទិញរបេ់ដនទ គឺសជ្របើ សគឲ្យផ្លលេ់បូរវតថ
ត ុដនទ សដ្ឋយក្បបិយ-

ភណ្ឌរបេ់ខួនថា
ល

ចូរនាំរបេ់ស្មេះសនេះមក្។

បទថា

ជ្រត

ប់ឲ្យសគទិញ

របេ់ឯសទៀតវ ិញ សេចក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា េំគ្នល់ថា សគឲ្យវតថុសនេះដល់អញយាងសនេះ
សគនឹ ងនាំេូមបីវតថុដនទ ស

ើយេូមវតថុដនទយាងសនេះថា អាតាមមិនជ្រតូវក្ខរវតថុ

សនេះសទ ចូ រនាំវតថុសនេះមក្ឲ្យអាតាម ភិ ក្ុនី
ា សនាេះ ជ្រតូវអាបតតិទុក្កដ សជ្រពាេះជ្របសយាគ

គឺ ក្ខរទិ ញ។ សគនាំវតថុសនាេះមក្សដ្ឋយតនមលសនាេះ ឬសដ្ឋយតនមលដនទ ានិ េសគគិយ
ក្នុងខណ្ៈដដលបានមក្។ ពាក្យដ៏សេេ ដូចេិក្ខាបទទី៤ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអញ្ញចចតាបន្សិក្ខ
ា បទ ចប់

៦. ពណ៌នាស្ង្ឃ ិកចចតាបនស្ិក្ខាបទទី១

គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី៦ ដូចតសៅសនេះ៖
បទថា

ដដលទាយក្ជ្របសគនសដើមបីជ្របសយាជន៍វតថដនទ
ុ

គឺ សគឲ្យសដើមបី

ជ្របសយាជន៍ ដល់វតថុដនទ។ បទថា សគឧទាិេសដើមបីវតថដនទ
គឺ ជ្របសគនសៅចំ សពាេះ
ុ
វតថុដនទ។ បទថា ារបេ់េងឃ គឺសគលេះបង់ដល់េងឃ។ បទថា បរ ិក្ខារ គឺ

ក្បបិយភណ្ឌ។ ពាក្យថា ឲ្យសគទិញរបេ់ដនទ សេចក្តីថា ទាយក្ឧទាិេ
ក្ំ ណ្ត់វតថុដនទណាថា សោក្ោាេ់សជ្របើ វតថុស្មេះសនេះ ភិ ក្ុនី
ា ទិញបរ ិក្ខារដនទ

អំ ព្ីបរ ិក្ខារដដលទាយក្ជ្របសគន ភិក្ុនី
ា សនាេះ ជ្រតូវអាបតតិទុក្ដ
ក ជ្រគប់ៗជ្របសយាគ។
ក្នុងខណ្ៈដដលបានមក្ ានិ េសគគិយ។

េិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប សជ្រពាេះ

សរឿងទិ ញវតថុដនទ សដ្ឋយបរ ិក្ខារដូ ស្នេះ។ ាតិ ក្បាចិតិ យ
ត ។ បរ ិក្ខារដដលសគ
មិ នជ្របសគនសដើ មបីជ្របសយាជន៍ វតថុដនទ ាទវិក្ទុក្កដ។
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វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាបតតិ (ក្នុងេិក្ខាបទសនេះ) គឺភិក្ុនី
ា េំគ្នល់ថា មិ នដមន

របេ់ដដលសគឲ្យសដើមបីវតថុដនទក្នុងវតថុសនាេះ ភិក្ុានីបសអោនវតថុដដលេល់ ភិ ក្ុនី
ា

ជ្របាប់ ោាេ់ថា ព្ួក្សោក្ចូរជ្របសគនសដើ មបីវតថុសនាេះ អាតាមជ្រតូវក្ខរវតថុ ស្មេះសនេះ
ស

ើយសទើបបសអោនមក្ក្នុងក្ខលណា

ព្ួក្ភិ ក្ុនី
ា លេះបង់េូមបីនូវវ ិហារស

ើយ

សចៀេសចញ ព្ួក្ភិក្ុនី
ា បសអោនសៅក្នុងអនតរាយោនេភាព្ដូ សចនេះ និងភិក្ុនី
ា
ឆកួតាសដើម។ ពាក្យដ៏ សេេ ដូ ចេិក្ខាបទទី៤ ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាសង្ឃកចចតាបន្ស
ា បទទី១ ចប់
ិ
ិក្ខ

៧. ពណ៌នាស្ង្ឃ ិកចចតាបនស្ិក្ខាបទទី២

គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី ៧ ដូ ចតសៅសនេះ៖
បទថា

សដ្ឋយវតថុដដលេូមសដ្ឋយខលនឯង
ួ

គឺ េូមបីវតថុដដលេូមមក្

សដ្ឋយខលួនឯង។ ពាក្យសនាេះ ាក្ខរសសសងគ្ននក្នុងេិក្ខាបទសនេះ ពាក្យដ៏សេេ
ដូ ចេិក្ខាបទទី៦ ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាសង្ឃកចចតាបន្ស
ា បទទី២ ចប់
ិ
ិក្ខ

៨. ពណ៌នាគ្ណិកចចតាបនស្ិក្ខាបទទី១

គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី៨ ដូចតសៅសនេះ៖

បទថា ារបេ់គណ្ៈ គឺទាយក្ជ្របសគនដល់គណ្ៈ។ ពាក្យសនេះ ក្នុង

េិក្ខាបទសនេះ ាក្ខរសសសងគ្ននអំ ព្ីេិក្ខាបទទី ៦។

ពណ៌នាគណិកចចតាបន្សិក្ខ
ា បទទី១ ចប់

៩. ពណ៌នាគ្ណិកចចតាបនស្ិក្ខាបទទី២

គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី៩ ដូចតសៅសនេះ៖

ពាក្យថា សដ្ឋយវតថុដដលេូមសដ្ឋយខលួនឯង សនេះ ាអតិ រ ិតតអំព្ីេិក្ខាបទ

ទី ៨។ ពាក្យដ៏ សេេ េូមបីក្ុងេិ
ន
ក្ខាបទទាំង២ ដូ ចេិក្ខាបទទី ៦ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាគណិកចចតាបន្សិក្ខ
ា បទទី២ ចប់
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១០. ពណ៌នាបុគ្គលក
ិ ចចតាបនស្ិក្ខាបទ
គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី១០ ដូចតសៅសនេះ៖

បទថា ារបេ់បុគល
គ
គឺទាយក្ជ្របសគនដល់ភិក្ុនី
ា ដតមួ យរូប។ បទថា

សដ្ឋយវតថុដដលេូមសដ្ឋយខលនឯង
ួ

គឺសដ្ឋយវតថុដដលេូមមក្សដ្ឋយខលួនឯង។

បទថា ឲ្យសគទិញវតថុដនទ គឺ ភិក្ុនី
ា ជ្រតូវអាបតតិទុក្ដ
ក ក្នុងជ្របសយាគននក្ខរឲ្យទិ ញ
វតថុដនទ អំ ព្ីវតថុដដលទាយក្ជ្របសគនចំ សពាេះ ។ ក្នុងខណ្ៈដដលបានមក្ា
និ េសគគិយ។

េិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធងុលន
ល នាាភិក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងឲ្យសគទិ ញវតថុដនទ សដ្ឋយបរ ិក្ខារជ្របាក្ដដូ ស្នេះ ។ ពាក្យដ៏សេេ ដូច
េិក្ខាបទទី ៦ ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាបុ គគលក
ិ ចចតាបន្សក្ខ
ិ ា បទ ចប់
បត្តវគគ ទី ១ ចប់
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១១. ពណ៌នាគ្រ ុបាវុរណស្ិក្ខាបទ

គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី១ ននវគគទី២ ដូ ចតសៅសនេះ៖

បទថា េមពត់ដណ្ដប់ដដលោនសាច់ជ្រក្ខេ់ គឺ េំព្ត់េជ្រោប់ ដណ្តប់
ក្នុងរដូ វរអ។ បទថា ោនតនមលបួនក្ហាបណ្ៈបួនដងាយាងសជ្រចើន គឺ

ស្មេះថា ១ក្ំ េៈ ា៤ក្ហាបណ្ៈ សជ្រពាេះដូ ស្នេះ សទើ បស្មេះថា េំព្ត់
ោនតនមល១៦ក្ហាបណ្ៈ។ ពាក្យថា ្ត់ដចង សេចក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា ដដលព្ួក្
ជនដនទសជ្រតក្អរក្នុងគុ ណ្ណាមួ យ សលើក្ដលងដតេ

្មមិក្ ជនាញាតិ

និ ងជនបវារណា បានសពាលថា េូមសោក្ោាេ់ជ្របាប់ របេ់ដដលជ្រតូវក្ខរ
ស

ើយេូមសគ។
ពាក្យថា

ួេព្ីសនាេះសៅ គឺ ក្ខល្ត់ ដចងេំព្ត់សលើេព្ី សនាេះសៅ

ជ្រតូវអាបតតិទុក្កដ។ េំព្ត់ ដដលបានមក្ ានិ េសគគិយ។
េិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធងុលន
ល នាាភិ ក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងេូមេំព្ត់ក្មពលជ្រព្េះរាា។ ាតិ ក្បាចិតិ យ
ត ។ េំព្ត់ ោនតនមលខវេះព្ី
៤ក្ហាបណ្ៈ៤ដង ាទវិក្ទុ ក្ដ
ក ។

ក្៏ ឯវារៈដដលមិ នជ្រតូវអាបតតិ(ក្នុងេិក្ខាបទសនេះ) គឺភិក្ុនី
ា េំគ្នល់ថា ខវេះ

ក្នុងេំព្ត់សនាេះ ភិ ក្ុនី
ា េុំេំព្ត់ដដលោនតនមល ៤ ក្ហាបណ្ៈ ៤ ដងយាង
នជ្រក្ដលង ភិក្ុនី
ា េុំេំព្ត់របេ់ជនាញាតិ និងជនបវារណា េុំសដើ មបីជន
ដនទ េុំសដ្ឋយជ្រទព្យរបេ់ខួន
ល សគជ្របាថានឲ្យេុំេំព្ត់ោនតនមលសជ្រចើន ភិ ក្ុនី
ា
េុំេំព្ត់ោនតនមលតិចវ ិញ និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆួតាសដើ
ក
ម។

េិក្ខាបទសនេះ ោនអងគ ៤ គឺ េំព្ត់ដណ្តប់ ដដលោនសាច់ជ្រក្ខេ់១

េំព្ត់ោនតនមលសលើេព្ី៤ក្ហាបណ្ៈ៤ដង១ េូមក្នុងទី ដដលជនមិនបាន
អនុ ញ្ញញត១ បានេំព្ត់មក្១។ េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូ ចេញ្ារ ិតតេិក្ខាបទ
ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាគរុ បាវុ រណសិក្ខ
ា បទ ចប់
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១២. ពណ៌នាលហុបាវុរណស្ិក្ខាបទ
គបបីជ្រាបសេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាបទទី ២ ដូ ចតសៅសនេះ៖
បទថា
រដូ វសតត។

េំព្ត់ដណ្ដប់ោនសាច់សេដង
ើ

បទថា

គឺ េំព្ត់ េជ្រោប់ ដណ្តប់ក្ុង
ន

ជ្រតឹមបួនក្ហាបណ្ៈបីដងសដ្ឋយក្នលេះ

គឺ េំព្ត់ ោន

តំ នល១០ក្ហាបណ្ៈ។ ពាក្យដ៏ សេេ ដូចេិក្ខាបទទី ១។
ពណ៌នាលហុ បាវុ រណសិក្ខ
ា បទ ចប់

េិក្ខាបទ ១៨ ដនទសទៀត គឺក្ុង(ចី
ន
វរ)វគគសនេះ ៨ េិក្ខាបទ ក្នុង(ាតរូប)

វគគទី៣ ចំ នួន ១០ េិក្ខាបទ គបបីជ្រាបតាមន័ យដដលសយើងបានសពាល
ស

ើយ ក្នុងភិ ក្ុបាតិ
ា
សោក្ាវណ្ណ នាចុ េះ ដូ សចនេះឯង។
ពាក្យថា

ជាត្រូបវគគ ទី ៣ ចប់

បព្ិជ្រតសោក្ោាេ់ទាង
ំ ឡាយ ព្ួក្អាបតតិស្មេះនិេសគគិយ

បាចិតិយ
ត
៣០ ខ្ំេ
ុ ំដដងស

ង
ើ ស

យ
ើ
គឺនិេសគគិយបាចិ តិ យ
ត េិក្ខាបទ ៣០

យាងសនេះថា និ េសគគិយបាចិ តិ យ
ត ាសាធារណ្ៈ ជ្រទង់បញ្ញ តតជ្របារព្ធព្ួក្ភិក្ុា
ោន១៨េិក្ខាបទ អសាធារណ្ៈ១២។ ពាក្យដ៏ សេេ ក្នុងេិក្ខាបទទាំង
ព្ួ ង អយយល់ស

ើយដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាន្ិសសគគិយបាចិត្តិយ
កនុ ង្ភិកុ ា ន្ីបាត្ចិ ោកា នន្អដ្ឋកថាបាត្ិចោកា
ច្មោះ កង្ខាវត្រណ
ិ
ី ចប់ ។
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ពណ៌នាបាចិត្យ
តិ
១. លសុណវគ្គ
១. ពណ៌នាលសុណសិក្ខាបទ
ក្នុងសិក្ខាបទបាចិ ត្ិ យ
ត ទាំងឡាយ

គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ

ក្នុង

សិក្ខាបទទី ១ ននលសុណវគគាដាំបូង ដូចត្សៅសនេះ៖
បទថា ខ្ទឹម គឺខ្ឹម
ទ សមើមស

េះឯង ាខ្ទឹមស្សស់ សក្ើត្ក្នុងដដនមគធៈ មិ ន

មានសរនសខាងក្នុង ១សរនស ២សរនស ឬ៣សរនសសទ។ ក្៏ ឯភិក្ុនី
ា ក្ខល
ទទួ លខ្ទឹមស

េះសោយគិត្ថា អញនឹងទាំ ពាសុី ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ។ ជ្រត្ូវអាបត្តិ

បាចិ ត្ិ យ
ត ជ្រគប់ ៗវារៈដដលសលបចូ លសៅ។
សិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញត្តក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារព្ធថុលន
ល ទ ភិ ក្ុនី
ា សជ្រពាេះ

សរឿងឲ្យសគ

ាំយក្ខ្ទឹម។ ាត្ិ ក្បាចិ ត្ិ យ
ត ។ មិ នដមនខ្ទឹម ាទវិក្ទុ ក្ដ
ក ។

ក្៏ ឯវារៈដដលមិ នជ្រត្ូវអាបត្តិក្ុងសិ
ន
ក្ខាបទសនេះ គឺមិនដមនខ្ទឹមស

េះភិ ក្ុនី
ា

សាំគាល់ថា មិ នដមនខ្ទឹម ភិក្ុនី
ា ឆាន់ ខ្ឹម
ទ សលឿង ភិ ក្ុនី
ា ឆាន់ ខ្ឹម
ទ ជ្រក្ហម ភិ ក្ុនី
ា

ឆាន់ ខ្ឹម
ទ សខ្ៀវ ភិក្ុនី
ា ឆាន់ខ្ឹម
ទ ឥត្សមើ ម ភិ ក្ុនី
ា ឆាន់ខ្ឹម
ទ ដដលសគចមិ នសោយ

សមល ភិក្ុនី
ា ឆាន់ ខ្ឹ ម
ទ ដដលសគចមិ នសោយសាច់ ភិ ក្ុនី
ា ឆាន់ ខ្ឹ ម
ទ ដដលសគចមិ ន
សោយសជ្របង

ភិក្ុនី
ា ឆាន់ ខ្ឹម
ទ ដដលសគោក្់ក្ុងបបរសជ្រគឿង
ន

ដដលសគោក្់ ក្ុងសមល
ន
ក្ខរ ី និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួត្ាសដើ
ក
ម។

ភិក្ុនី
ា ឆាន់ខ្ឹ ម
ទ

សិក្ខាបទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ខ្ឹម
ទ ស្សស់១ បានសលបចូ លសៅ១។

សមុ ោានាសដើម ដូចឯឡក្សោមសិក្ខាបទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាលសុ ណសិក្ខ
ា បទ ចប់
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២. ពណ៌នាសម្ពាធលោមសិក្ខាបទ

គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី ២ ដូ ចត្សៅសនេះ៖

បទថា ក្នងទី
ន
ទបាាំង។ អធិ បាយថា ជ្រត្ង់
ុ ចសងៀត្ គឺ ក្ុងឱក្ខសដដលបិ

សក្លៀក្ និ ងក្ដនលងបស ទ បង់មូជ្រត្។ ពាក្យថា ឲ្យសគដក្ សនេះ គបបីជ្រាបថា៖
ភិ ក្ុនី
ា ក្ខលឲ្យសគដក្សោម សោយបណ្ត
ត វត្ថុ មានជ្រក្ចក្ សណ្ត
ា ស (សនទេះ
សជ្រមាប់ ដក្)

ក្ន្នតាសដើម

វត្ថុណ្តមួ យ

ជ្រត្ូវអាបត្តិបាចិត្ិ យ
ត

សោយ

ោប់ជ្របសោគ មិនដមនោប់សោមសទ។

សិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារព្ធព្ួក្ឆ្ព្វគិោ
គ
ភិក្ុនី
ា

សជ្រពាេះសរឿងឲ្យដក្សោមក្នុងទីចសងៀត្។ ាសាណត្តិក្ៈ សជ្រពាេះភិក្ុនី
ា បង្គគប់

អនក្ដនទ សដើ មបីជ្របសោជន៍ខ្ួន។
ល
សសចក្តីសសេងននអាបត្តិ រដមងមិ នមាន។
ភិ ក្ុនី
ា ដក្ សជ្រពាេះអាពាធាបចច័យ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួត្ាសដើ
ក
ម មិនាអាបត្តិ។

សិក្ខាបទសនេះ មានអងគ២ គឺមិនមានអាពាធ១ ដក្សោមក្នុងទី ចសងៀត្១

សមុ ោានាសដើម ដូចឯក្ទធនមគគសិក្ខាបទ ាមួ យនឹ ងភិ ក្ុនី
ា ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាសម្ពាធលោមសិក្ខ
ា បទ ចប់

៣. ពណ៌នាត្លឃាត្កសិក្ខាបទ

គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៣ ដូចត្សៅសនេះ៖

បទថា ទេះនូវនសទននអងគាត្ គឺ ទេះនសទននអវយវៈាទីបងហូរនូ វទឹក្មូ ជ្រត្

សោយសោចសៅ សូមបីសោយជ្រត្បក្ឈូក្ ឬជ្រព្លឹត្ សសចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ជ្រត្ូវ
អាបត្តិបាចិត្ិ យ
ត សជ្រពាេះឲ្យក្ខរជ្របោរជ្រត្ង់ នសទននអវយវៈាទី បងហូរនូវទឹក្មូ ជ្រត្។

សិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា ព្ីររូប សជ្រពាេះ

សរឿងទេះនូ វនសទននអងគាត្។ ាសាណត្តិក្ៈតាមន័ យមុនស

េះឯង។ សសចក្តី

សសេងននអាបត្តិ រដមងមិ នមាន។ ក្៏ ចាប់ ព្ីសនេះ ជ្របសភទអាបត្តិមិនមានក្នុង
សិក្ខាបទណ្ត ខ្្ាំុនឹងរ ាំលងសៅ មិ នសពាលក្នុងសិក្ខាបទស

េះសទ ។

អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា ក្ខលជ្របោរបូ ស ឬដាំ សៅ សជ្រពាេះអាពាធា

បចច័យ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួត្ាសដើ
ក
ម។
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សិក្ខាបទសនេះ មានអងគ ៣ គឺ មិនមានអាពាធ១ ឲ្យនូ វក្ខរជ្របោរជ្រត្ង់
ក្ដនលងាទី បងហូរនូ វទឹ ក្មូ ជ្រត្១ សជ្រត្ក្អរនឹ ងសមផសេ១។ សមុ ោានាសដើម
ដូ ចបឋមបាោជិក្សិក្ខាបទ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាតលឃាតកសិក្ខ
ា បទ ចប់

៤. ពណ៌នាជត្ុមដ្ឋកសិក្ខាបទ

គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៤ ដូចត្សៅសនេះ៖

បទថា សជ្រពាេះដងបងហួរមានសណ្ត
ា នរលីងដដលសគសធវើព្ីអាចម៍លក្
័ ត គឺ

សជ្រពាេះដងបងហួរមានសណ្ត
ា នរលីងដដលសគសធវើសោយអាចម៍ ល័ក្ត។ ពាក្យនុ េះ
សោក្សពាលសោយអាំណ្តចវត្ថុ។ បុដនត សបើ ភិក្ុនី
ា បញ្ូច លសូមបីនូវទងជ្រព្លឹត្
សោយក្ខមោគៈ ក្៏ ាអាបត្តិ។

សិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញត្តក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា ១រូប សជ្រពាេះសរឿង

សជ្រត្ក្អរនឹ ងដងបងហួរមានសណ្ត
ា នរលីងដដលសគសធវើព្ីអាចម៍ ល័ក្។
ត

ពាក្យ

ដ៏ សសស ដូ ចគាននឹ ងសិក្ខាបទទី ៣ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាជតុ មដ្ឋកសិក្ខ
ា បទ ចប់

៥. ពណ៌នាឧទកសុទធិកសិក្ខាបទ

គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៥ ដូចត្សៅសនេះ៖

បទថា ជជ្រមេះសោយទឹក្ គឺទឹក្សជ្រមាប់ ោងអវយវៈាទី បងហូរទឹ ក្មូ ជ្រត្។

បទថា ក្ខន់យក្ គឺ សធវើ។ ពាក្យថា ជ្រត្ូវសធវើក្ខរជជ្រមេះបានជ្រត្ឹមព្ីរថានង
ាំ ជ្រមាមនដ
ាក្ាំណត្់ គឺសធវើក្ខរជជ្រមេះបានជ្រត្ឹមព្ី រជ្រមាមនដ ក្នុងជ្រមាមនដមួ យៗ បាន
ជ្រត្ឹមព្ី រថានាំងនដាក្ាំណត្់។ ពាក្យថា ក្ខលឲ្យក្នលងហួសព្ីក្ាំណត្់ស

េះសៅ

សសចក្តីថា ជ្របសិនសបើក្ុងក្ខលោងសោយអាំ
ន
ណ្តចសសចក្តីសជ្រត្ក្អរ ភិ ក្ុនី
ា
បញ្ូច លថានាំងចុ ងជ្រមាមនដទី៣

សៅជ្រត្ង់ចាំដណក្ទទឹង

សហើយថានាំងទី៣នន

ជ្រមាមមួ យ ជ្រត្ង់ជាំសៅ ជ្រត្ូវអាបត្តិបាចិ ត្ិ យ
ត ។
សិក្ខាបទសនេះ

ជ្រទង់បញ្ញ ត្ក្
ត ុងដដនសក្ក
ន
ៈ

ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា ១រូប

សរឿងសជ្រត្ក្អរនឹងក្ខរជជ្រមេះសោយទឹ ក្សជ្រៅសព្ក្។ ាត្ិក្បាចិត្ិ យ
ត ។

សជ្រពាេះ
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ត្ិ ចាងព្ី រថានាំងជ្រមាមនដ ាទវិក្ទុ ក្ដ
ក ។ អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា

សាំគាល់ថា ខ្វេះ ក្នុងជ្រមាមនដត្ិ ចាងព្ីរស

េះ ភិ ក្ុនី
ា សជ្រត្ក្អរព្ី រថានាំងជ្រមាម

នដាោងនជ្រក្ដលង ភិក្ុនី
ា ជជ្រមេះសជ្រពាេះអាពាធាបចច័យ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួត្ា
ក
សដើម។ ពាក្យដ៏ សសស ដូ ចគាននឹ ងសិក្ខាបទទី៣ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាឧទកសុ ទធិកសិក្ខ
ា បទ ចប់

៦. ពណ៌នាឧបត្ិដ្ន
ឋ សិក្ខាបទ
គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៦ ដូចត្សៅសនេះ៖

បទថា ក្ាំព្ុងឆាន់ គឺក្ាំព្ុងឆាន់ សោជន ៥ ោង សោជនណ្តមួ យ។
បទថា សោយទឹក្ គឺ សោយទឹ ក្សុទធ ឬសោយទឹ ក្សោេះជូ រាសដើ ម ទឹ ក្សោេះ
ណ្តមួ យ។ បទថា សោយសលិត្ គឺសោយសលិត្ណ្តមួ យ។
បទថា សៅបសជ្រមើ សសចក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា ណ្តមួ យ ក្ខន់ យក្វត្ថុទាំងព្ី រស

ណ្តមួ យ សៅឈរក្នុងហត្ថបាស(ននភិក្ុ)ា ភិ ក្ុនី
ា ស

េះ

េះ ជ្រត្ូវអាបត្តិបាចិ ត្ិ យ
ត ។

សិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់បញ្ញត្តក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា ១រូប សជ្រពាេះសរឿង

សៅបសជ្រមើភិក្ុក្ាំ
ា ព្ុងឆាន់ ។ ាត្ិ ក្បាចិ ត្ិ យ
ត ។ ភិ ក្ុនី
ា លេះបង់ ហត្ថបាសចូ ល
សៅបសជ្រមើភិក្ុដដលក្ាំ
ា
ព្ុងឆាន់ ខាទនី យ ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ។ អនុបបសមបនន
ាត្ិ ក្ទុ ក្ដ
ក ។

អាបត្តិមិនមានដល់ភិក្ុនី
ា ក្ខលជ្របសគន ឬសជ្របើ សគឲ្យជ្របសគនោងសនេះថា

សោក្មាចស់ឆាន់ ទឹក្សនេះ យក្សលិត្សនេះបក្់ ឬដល់ភិក្ុនី
ា សជ្របើអនុ បសមបនន
សដើមបីបសជ្រមើ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួត្ាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាបទសនេះ មានអងគ ២ គឺ ភិក្ុនី
ា សៅបសជ្រមើ ក្នុងហត្ថបាសភិក្ុក្ាំ
ា ព្ុង

ឆាន់ ១ ភិ ក្ុនី
ា ក្ខន់ទឹក្ ឬសលិត្១។ សមុ ោានាសដើ ម ដូចគាននឹងឯឡក្សោមសិក្ខាបទ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាឧបតដ្
ា បទ ចប់
ិ ឋនសិក្ខ
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៧. ពណ៌នាអាមកធញ្ញ សិក្ខាបទ
គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី ៧ ដូ ចត្សៅសនេះ៖

បទថា សូមឯង គឺ សូមខ្លួនឯង សោយសោចសៅ សូមបីនឹងមាតា។

បទថា បរ ិសោគ គឺ សលបចូ លសៅ។ ក្៏ឯក្នុងសិក្ខាបទសនេះ វ ិញ្ញត្ិ ត និង

សោជនាជ្របមាណ។ សជ្រពាេះដូ សចានេះ ភិក្ុនី
ា សូមខ្លួនឯង សជ្របើភិក្ុនី
ា ឲ្យសធវើក្ិចច

មានក្ិនាសដើ ម ឬសជ្របើភិក្ុនី
ា ឲ្យសូម សធវើខ្ួនឯងនូ
ល
វក្ិចចមានក្ខរក្ិនាសដើម

ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ ជ្រគប់ៗជ្របសោគទាំងអស់ ចាប់ តាាំងព្ី ក្ខរទទួ ល រហូត្
ដល់ខាាំសុីសោយសធេញ។ ជ្រត្ូវអាបត្តិបាចិ ត្ិ យ
ត ជ្រគប់ ៗ វារៈដដលសលបចូ ល។
សិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់ បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប សជ្រពាេះ

សរឿងសូមធញ្ញ ាត្ិ ស្សស់។ ភិ ក្ុនី
ា សធវើខ្ួនឯង
ល
ឬសជ្របើ សគឲ្យសធវើក្ិចច មានក្ិនា

សដើម នូ វធញ្ញ ាត្ិ បានមក្សោយខ្លួនឯង ឬភិក្ុនី
ា ដនទបានមក្ មិនដមន
សោយក្ខរសូម សហើយបរ ិសោគ ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ។ មួយសទៀត្ ភិ ក្ុនី
ា សធវើខ្ួន
ល

ឯងក្តី ឲ្យសគសធវើក្ី ត នូ វក្ិ ចមា
ច នក្ខរក្ិនាសដើ ម នូ វធញ្ញ ាត្ិ ដដលបានមក្
សោយក្ខរសូមរបស់ភិក្ុនី
ា ដនទ សហើយបរ ិសោគ ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ដូ ចគាន។

អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា ក្ខលមានអាពាធ សូមសដើមបីសសទក្មេ ា

សដើម ដល់ភិក្ុនី
ា ទទួ លនូ វធញ្ញ ាត្ិ សដើមបីនវក្មេ មិ នដមនបានមក្សោយក្ខរ

សូម ដល់ភិក្ុនី
ា សូមអបរណណ ាត្ិ មានសដណតក្បាយ សដណតក្ោជមាស
ាសដើ ម ក្នុងក្ដនលងរបស់ញាត្ិ និ ងជនបវារណ្ត និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួត្ាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាបទសនេះ មានអងគ ៣ គឺ សូមខ្លួនឯង ឬសជ្របើសគឲ្យសូមនូ វធញ្ញ ាត្ិ

ទាំង៧ ធញ្ញ ាត្ិ ណ្តមួ យ១ បានធញ្ញ ាត្ិ ស
ឲ្យសធវើនូវក្ិចចមានក្ិនាសដើម

េះមក្១ សធវើខ្ួនឯង
ល
ឬសជ្របើសគ

សហើយសលបចូ លសៅ១។

ដូ ចអទធនមគគសិក្ខាបទ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាអាមកធញ្ញសិក្ខ
ា បទ ចប់

សមុ ោានាសដើ ម
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៨. ពណ៌នាឧច្ចារឆឌ្ឌនសិក្ខាបទទី១
គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៨ ដូចត្សៅសនេះ៖

សង្គករ គឺ សាំោម ។ បទថា ក្ខក្អាោរ គឺ វត្ថុណ្តមួយ គឺ ទឹក្ដ៏ សសស

សល់ក្ី ត សឈើ សន
ទ ់ ក្ី ត ដដលសសសសល់ព្ីក្ខរបរ ិសោគ។ ចាំ ដណក្ពាក្យដដល
ជ្រត្ូវសពាលក្នុងឆ្ឹង និ ងសាំណល់ទាំងឡាយ រដមងមិ នមាន។ ពាក្យថា ខាង
សជ្រៅជញ្
ជ ង
ាំ ក្តី ខាងសជ្រៅរបងក្តី គឺ ទីខាងសជ្រៅជញ្
ជ ង
ាំ ឬក្ាំដព្ង ទី ណ្តមួ យ។
ពាក្យថា សចាលឯងក្តី ឲ្យសគសចាលក្តី គឺភិក្ុនី
ា ក្ខលសចាល សូមបីវត្ថុទាំង
អស់ស

េះ ក្នុងទី ដត្មួ យ សជ្រពាេះជ្របសោគដត្មួ យ ជ្រត្ូវអាបត្តិមួយ, ភិក្ុនី
ា

បង្គគប់ដត្មតង សូមបីសចាលសជ្រចើនដង ជ្រត្ូវអាបត្តិដត្មួ យបុ សណ្តណេះ។

សិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់ បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា ១រូប សជ្រពាេះ

សរឿងសចាលឧចាចរៈ ខាងសជ្រៅជញ្
ជ ាំង។ ាសាណត្តិក្ៈ។ សជ្រមាប់ ភិក្ុា ជ្រត្ូវ
អាបត្តិទុក្ដ
ក ។

អាបត្តិមិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា ព្ិនិត្យសមើ លទី ដ៏សមគួរ សហើយសចាល ដល់

ភិ ក្ុនី
ា សចាលក្នុងទី ដដលសគមិ នសជ្របើជ្របាស់ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួត្ាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាបទសនេះ មានអងគ ៥ គឺវត្ថុាឧចាចរៈាសដើ ម១ មិ នបានព្ិនិត្យ

សមើ ល១ ទី សគសជ្របើ ជ្របាស់១ ខាងសជ្រៅជញ្
ជ ង
ាំ ឬក្ាំ ដព្ង១ សចាលខ្លួនឯង ឬ
សជ្របើសគឲ្យសចាល១។

សមុ ោានាសដើម ដូចសញ្ចរ ិត្តសិក្ខាបទ។ ដត្សិក្ខាបទសនេះ ាក្ិ រ ិោ
ក្ិ រ ិោ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាឧច្ចារឆឌ្ឌនសិក្ខ
ា បទទី១ ចប់
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៩. ពណ៌នាឧច្ចារឆឌ្ឌនសិក្ខាបទទី២

គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី៩ ដូចត្សៅសនេះ៖

បទថា ក្នងទី
៌ សខ្ៀវ គឺក្ុងដស្ស
ន
ឬក្នុងទី ណ្តមួ យ ា
ុ មានវត្ថមានព្ណ
ុ

ក្ដនលងោាំវត្ថុមានព្ណ៌សខ្ៀវ មានចមាករដូ ងាសដើម។ ភិក្ុនី
ា សចាលខ្លួនឯង ឬ
សជ្របើសគឲ្យសចាលនូ វវត្ថុទាំងឡាយស

េះ

ជ្រត្ូវអាបត្តិតាមន័ យមុ ននុ េះឯង។

ភិ ក្ុនី
ា អងគុយក្នុងទី មានសោព្ដូ សចានេះ សហើយសបាេះសចាល សោយសោចសៅ
សូមបីដសលដូងដដលសគសចាេះក្ាលសឹក្ទឹក្ ក្៏ ាអាបត្តិដូចគាន។

សិក្ខាបទសនេះ ជ្រទង់ បញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប សជ្រពាេះ

សរឿងសចាលឧចាចរៈាសដើម ក្នុងទី មានវត្ថុព្ណ៌សខ្ៀវ។ ាសាណត្តិក្ៈ។ ត្ិក្-

បាចិ ត្ិ យ
ត ៈ។ សជ្រមាប់ភិក្ុា ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ។ ដស្សសជ្រពាេះព្ូ ជសហើយ សូមបី
ភិ ក្ុនី
ា ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្កដ រហូត្ដល់ព្នលក្មិ នទន់ ដុេះសឡើង។ ក្នុងទីដដលមិន
មានវត្ថុព្ណ៌សខ្ៀវ ាទវិក្ទុក្កដ។

ក្៏ ឯវារៈដដលមិ នជ្រត្ូវអាបត្តិ (ក្នុងសិក្ខាបទសនេះ) គឺទីមិនមានវត្ថុព្ណ៌

សខ្ៀវស

េះ ភិ ក្ុនី
ា សាំគាល់ថា មិ នមានវត្ថុព្ណ៌សខ្ៀវដមន ភិ ក្ុនី
ា សចាលក្នុង

ដស្សដដលសគសចាល

ភិក្ុនី
ា ជ្របាប់ព្ួក្មាចស់ស្សួលបួលសហើយ

សទើបសចាល

និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួត្ាសដើ
ក
ម។ ពាក្យដ៏ សសស ដូចសិក្ខាបទទី ៨ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាឧច្ចារឆឌ្ឌនសិក្ខ
ា បទទី២ ចប់

១០. ពណ៌នានចាគ្ត្
ី សិក្ខាបទ

គបបីជ្រាបសសចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាបទទី១០ ដូចត្សៅសនេះ៖

បទថា របាាំ គឺ សោយសោចសៅ សូមបីក្ខរោាំរបស់សត្វសក្ខោក្។ បទថា
ចសជ្រមៀង គឺ សោយសោចសៅ សូមបីចសជ្រមៀងរបស់ភិក្ុធមេ
ា
ោណក្ៈ។ បទថា
ជ្របគាំ គឺ សោយសោចសៅ សូមបីក្ខរជ្របគាំ សរគ ទឹក្។ បទថា សដើមបីសមើល គឺ
ភិ ក្ុនី
ា ក្ខលសៅសដើ មបីសមើ លរបាាំទាំងស

េះណ្តមួ យ ជ្រត្ូវអាបត្តិទុក្ដ
ក ជ្រគប់ ៗ

ជ្របសោគមួ យ។ ជ្រក្សឡក្សមើ លទិ សស

េះៗ ជ្រត្ូវអាបត្តិជ្រគប់ ៗជ្របសោគ។

ជាំ ោន។ ភិក្ុនី
ា ឈរក្នុងទីណ្ត សមើ លស

ើញ ឬសាតប់ ឮ អាបត្តិមួយក្នុង
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ជ្រទង់បញ្ញត្តក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងោជជ្រគឹ េះ

ជ្របារព្ធឆ្ព្វគិោ
គ
ភិក្ុនី
ា

សជ្រពាេះសរឿងសៅសដើមបីសមើ លរបាាំាសដើ ម។ សោក្សពាលក្នុងអដាក្ថាទាំងព្ួង
ថា ភិ ក្ុនី
ា សធវើវត្ថុស

េះខ្លួនឯង ឬបង្គគប់ឲ្យអនក្ដនទសធវើ ឬភិក្ុនី
ា សពាលសោយ

បរ ិោយថា ព្ួក្សោក្ចូរថាវយឧបក្រណ៍ ដល់ជ្រព្េះសចត្ិ យ ភិក្ុនី
ា ក្ខលសគ
សពាលថា ព្ួ ក្ខ្្ាំុសធវើឧបក្រណ៍ដល់ជ្រព្េះសចត្ិ យ សហើយទទួ លពាក្យថា ល
សហើយ ជ្រត្ូវអាបត្តិបាចិ ត្ិយ
ត ដត្មយង។ សជ្រមាប់ ភិក្ុជ្រត្ូ
ា វអាបត្តិទុក្កដ ក្នុងទី
ទាំងព្ួង។

វារៈដដលមិ នជ្រត្ូវអាបត្តិ (ក្នុងសិក្ខាបទសនេះ) គឺ ភិក្ុនី
ា ក្ខលសគសពាលថា

ព្ួ ក្ខ្្ាំុសធវើក្ខរបសជ្រមើ ដល់ជ្រព្េះសចត្ិ យរបស់ព្ួក្សោក្ សពាលសោយបរ ិោយ
សនេះថា ស្េេះថា ក្ខរសធវើក្ខរបសជ្រមើ ាក្មេល ភិក្ុនី
ា ឈរសមើ ល ឬសាតប់ ឮ ក្នុង
អាោម ភិក្ុនី
ា សៅក្ខន់ឱក្ខសដដលខ្លួនឈរោងស

េះ សហើយសដើ រជ្រត្ឡប់

សៅវ ិញ ភិក្ុនី
ា មានក្រណីយក្ិ ចច មានសោក្ភត្តាសដើ ម សដើ រសៅក្ខន់ ទី
ចាំ សពាេះមុ ខ្ ភិក្ុនី
ា មានសសចក្តីអនតោយ ភិក្ុនី
ា សូមបីចូលសៅក្ខន់សមេជជោាន
សហើយសមើ លស

ើញ ឬសាតប់ឮ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួត្ាសដើ
ក
ម។

សិក្ខាបទសនេះ មានអងគ ៣ គឺ របាាំាសដើ មណ្តមួ យ១ សៅសវៀរចាក្សហត្ុ
ដដលជ្រទង់អនុ ញ្ញត្១ សមើលស

ើញ ឬសាតប់ ឮ១។

សមុ ោានាសដើម ដូចឯឡក្សោមសិក្ខាបទ។ បុដនតសិក្ខាបទសនេះ ា
សោក្វជជៈ អក្ុ សលចិត្ត មានសវទ

៣ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នានចាគត
ី សក្ខ
ិ ា បទ ចប់
លសុ ណវគគ ទី១ ចប់
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២. រត្តន្ធការវគ្គ
១. ពណ៌នារត្តន្ធការសិកាាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ក្នងយប្់
ងងឹត គឺ ក្ុងសេលយប្់
ន
ងងឹត។ ប្ទថា ឥតមានជ្រប្ទីប្
ុ

គឺ ឥតមានេនលឺ េូម្បីតតម្ួយប្ណ្ត
ត េនលឺជ្រេេះចនទ ជ្រេេះអាទិ តយ ឬស្លើង។ ប្ទថា
សោយប្ុរេ គឺម្ួយអសនលើសោយម្នុ េសជ្រប្ុេដឹ ងក្តី អាចសដើម្បីេិត
ថ សៅផង
និ យាយផង។ ប្ទថា េថិតសៅក្តី សេចក្តីថា ្ិក្ុនី
ា ជ្រាន់ តតឈរក្នុងហតថ-

បាេប្ុ សណ្តណេះ ជ្រតូវអាប្តតិចិតិ យ
ត
។ ប្ទថា និយាយ គឺេូម្បី្ិក្ុនី
ា ឈរក្នុង
ទី ស

េះ សហើយសោលក្ថាអាស្េ័យផទេះ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ដូ ចាន។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារេធ្ិក្ុនី
ា ម្ួយរូប្ សជ្រោេះ

សរឿងេថិតសៅដូ ស្នេះ។

្ិក្ុនី
ា លេះប្ង់ហតថបាេរប្េ់ប្ុរេ,

េូម្បីម្ិន

លេះប្ង់ហតថបាេរប្េ់យក្ាជ្រប្ុេាសដើម្ក្៏ សោយ េថិតសៅក្តី និ យាយក្តី
ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
អាប្តតិម្ិនមាន
សហើយស្វើយាងសនេះ

ដល់្ិក្ុនី
ា

ាំយក្្ិក្ុនី
ា ដឹងក្តីណ្តម្ួ យាគជ្រម្ប្់ េីរ

្ិក្ុនី
ា ជ្របាថាននូ វទីម្ិនសាាត់

អារម្មណ៍ដទទ និង្ិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ

៤

គឺ យប្់ ងងឹត១

្ិ ក្ុនី
ា មានចិតតសៅក្ខន់
ឈរ

ឬនិ យាយក្នុង

ហតថបាេរប្េ់ប្ុរេ១ ម្ិនមានេាំឡាញ់១ ជ្របាថាននូវទី សាាត់ ១។

េិក្ខាប្ទសនេះ ាសេយយេតថេម្ុ ោាន ក្ិ រ ិយា េញ្ញញវ ិសមាក្ា េចិ តក្
ត ៈ
សោក្វជ្ជៈ ក្ខយក្ម្ម វចីក្ម្ម អក្ុ េលចិតត មានសវទ

៣ ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នារត្តន្ធការសកា
ិ ា បទ ចប់
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២. ពណ៌នាបដិច្ឆិន្នាោកាសសិកាាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ចតសៅសនេះ៖
េី រប្ទថា

ក្នងទី
ាំ
ុ ដ៏ក្ាំបាង

គឺក្ុងឱក្ខេតដលប្ិ
ន
ទបាាំងសោយជ្ញ្ញ
ជ ាំង

ាសដើ ម្ ណ្តម្ួ យ។ ោក្យសនេះ ាសេចក្តីសផសងាន ក្នុងេិក្ខាប្ទម្ុ នស

េះ។

ពណ៌នាបដិចឆិន្នាោកាសសិកា
ា បទ ចប់

៣. ពណ៌នាអន្ឈោកាសសល្លបន្សិកាាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ក្នងទី
ុ វាល ាសេចក្តីសផសងាន។ ោក្យដ៏ សេេ ក្នុងេិក្ខាប្ទ

ទាំងេី រ ដូចនឹងេិក្ខាប្ទទី១ ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាអន្ឈោកាសសល្លបន្សិកា
ា បទ ចប់

៤. ពណ៌នាទុត្យ
ិ ក
ិ ឧន្យោឈន្សិកាាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ក្នុងជ្រចក្រហូត គឺ ជ្រចក្ផលូវ ។ ប្ទថា ក្នងជ្រចក្ទល់
គឺ ជ្រចក្តដល
ុ

ម្ិ ន្លុេះសៅ។ ប្ទថា ក្នងទី
ល
ង៤ ឬជ្រជ្ុង ៣ គឺជ្រតង់ ោន ។
ុ ជ្រប្ជ្ុាំផូវមានជ្រជ្ុ

ោក្យថា ខ្សឹប្ជ្ិតជ្រតសចៀក្ក្តី គឺខ្សឹប្ោក្យណ្តម្ួ យ ជ្ិ តជ្រតសចៀក្។ ប្ទថា
ប្សណតញ គឺប្សណតញ្ិ ក្ុនី
ា រប្
ូ ទី ២ សៅសោយោក្យថា
សជ្រោេះចង់ ជ្រប្ជ្រេឹ តអ
ត

ងមាាេ់ចូរសៅចុ េះ

្រ។ ប្ទថា បាចិតិយ
ត
សេចក្តីថា អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត

មាន ៣ សជ្រោេះក្ខរឈរាសដើ ម្ តាម្ន័ យម្ុនស

េះឯង។ ក្៏ខ្ណៈប្សណេញ

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ សជ្រោេះក្ខរប្សណេញ និងសជ្រោេះលេះហតថបាេ។ លេះប្ង់
ហតថបាេសហើយ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារេធេុលន
ល ទ ្ិ ក្ុនី
ា សជ្រោេះ

សរឿងឈរសៅដូ ស្នេះ។ ោក្យដ៏ សេេដូចប្ី េិក្ខាប្ទខាងសដើម្។ ប្ុ តនតក្ុង
ន
អ

ប្តតិ មានោក្យសលើេប្ុ សណណ េះគឺ ្ិក្ុនី
ា ម្ិនមានសេចក្តីជ្របាថាន សដើម្បី

ជ្រប្ជ្រេឹ តអ
ត

្រ, ្ិ ក្ុនី
ា មានក្ិចា សហើយប្សណតញ្ិ ក្ុនី
ា ាគូ ក្ន។
ពណ៌នាទុ ត្ិយិកឧន្យោឈន្សិកា
ា បទ ចប់
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៥. ពណ៌នាអនាបុច្ឆឆបកកមន្សិកាាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា ក្នុងសេលម្ុនបាយ គឺ រាប្់ ្ប្់ តាាំងេី អរុណរេះស

ើង ដរាប្ដល់

ទេាជ្រតង់។ ប្ទថា សលើអាេនៈ គឺ សលើទីាឱក្ខេទនត្នន។ ោក្យថា ម្ិន
បានោេួក្ជ្នាមាាេ់ផេះទ សេចក្តីថា ្ិ ក្ុនី
ា ម្ិនបានោម្នុ េសតដលដឹង
ក្តីណ្តម្ួ យ ក្នុងជ្រតក្ូ លស
ជ្រាប្សេចក្តីដូសចនេះ៖

េះ។ ចាំ សោេះប្ទថា សចៀេសចញសៅ សនេះ គប្បី

្ិ ក្ុនី
ា អងគុយខាងក្នុងទីប្ិទបាាំង

ហួេឧប្្រៈ ក្នុងទី វាលស្េ

ក្ខលឈានក្នលង

េះតដលស្លៀងធ្លលក្់ម្ិនជ្រតូវ ជ្ាំ ហានទីម្ួយ

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ ជ្ាំ ហានទី ២ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារេធ្ិក្ុនី
ា ម្ួយរូប្ សជ្រោេះ

សរឿងម្ិ នបានោសហើយសចញសៅ។

ាតិក្បាចិ តិ យ
ត ។

ក្នុងទី ម្ិនតម្នា

ឱក្ខេទនក្ខរអងគុយ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ មាាេ់ផទេះតដលខ្លួនបានោសហើយ
្ិ ក្ុនី
ា េាំាល់ថា ម្ិនទន់បានោ និ ងមានសេចក្តីេងស័យ ក្៏ ដូចាន។

តតម្ិនាអាប្តតិ ដល់្ិក្ុនី
ា េាំាល់ថា បានោសហើយ ្ិក្ុនី
ា អងគុយ

សលើអាេនៈតដលសគ

ាំយក្សៅម្ិ នបាន ្ិក្ុនី
ា មានជ្ាំងឺ ្ិក្ុនី
ា មានសេចក្តី

អនតរាយ និ ង្ិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៥ គឺ សេលម្ុនបាយ១ អងគុយក្នុងចស ល េះផទេះ១

អាេនៈាឱក្ខេទនក្ខរអងគុយ១

ម្ិនជ្របាប្់

សវៀរ្ក្សហតុ តដលជ្រទង់

អនុ ញ្ញញត១ ឈានហួេតដនក្ាំ ណត់ តដលសោលសហើយ១។
េម្ុ ោានាសដើម្

ដូចាននឹ ងក្ឋិនេិក្ខាប្ទ។

ប្ុ តនតេិក្ខាប្ទសនេះ

ាក្ិ រ ិយាក្ិ រ ិយា ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអនាបុ ច្ឆឆបកកមន្សិកា
ា បទ ចប់
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៦. ពណ៌នាអនាបុច្ឆឆអភិន្ស
ិ ទ
ី ន្សិកាាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា សេលសជ្រក្ខយបាយ គឺ សេលតដលជ្រេេះអាទិ តយសជ្រជ្េី ជ្រតង់ រហូត
ដល់ជ្រេេះអាទិតយអេតងត
គ សៅ។ ប្ទថា អងគុយក្តី គឺ ្ិក្ុនី
ា អងគុយក្នុងខាងសដើម្
សហើយសៅ ជ្រតូវអាប្តតិតតម្ួយ។ ្ិ ក្ុនី
ា េូម្បីម្ិនបានអងគុយ តតសដក្សហើយ
សគចសៅជ្រតូវអាប្តតិតតម្ួ យដូ ចាន។ ្ិ ក្ុនី
ា អងគុយសហើយសដក្ ជ្រតូវអាប្តតិេីរ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារេធេុលន
ល ទ ្ិ ក្ុនី
ា សជ្រោេះ

សរឿងអងគុយសលើអាេនៈ។ ោក្យដ៏សេេ ដូ ចេិក្ខាប្ទទី៥។ ក្នុងេិក្ខាប្ទ
ទី៥ស

េះ ្ិ ក្ុនី
ា អងគុយសលើអាេនៈ តដលសគ

ាំយក្សៅម្ិនបាន ក្នុងេិក្ខាប្ទ

សនេះ ្ិ ក្ុនី
ា អងគុយ ឬសដក្សលើអាេនៈ តដលសគជ្រក្ខលានិ ចា ម្ិនាអាប្តតិ។
ពណ៌នាអនាបុ ច្ឆឆអភន្
ា បទ ចប់
ិ ិសទ
ី ន្សិកា

៧. ពណ៌នាអនាបុច្ឆឆសន្ថរណសិកាាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា សវោវ ិក្ខល គឺ សេលជ្រេេះអាទិតយអេតងត
គ សៅសហើយ។ ប្ទថា
ក្ជ្រមាលេជ្រមាប្់សដក្ គឺ សោយសហាចសៅេូម្បីតតក្ជ្រមាលតដលាវ ិក្ខរៈ
ទនេលឹក្សឈើ ។ ោក្យដ៏សេេ ដូ ចេិក្ខាប្ទទី៦។
ប្ុ តនតេិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារេធ្ិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្

សជ្រោេះសរឿងចូ លសៅរក្ជ្រតក្ូលទាំងឡាយ ក្នុងសវោវ ិក្ខល
ជ្របាប្់េួក្ជ្នាមាាេ់សទ

ក្៏ ជ្រក្ខលក្ជ្រមាលេជ្រមាប្់សដក្

ម្ិ នទន់ បាន

សហើយអងគុយ។

ក្៏ ឯក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ តដលសឈាមេះថា ក្ជ្រមាលតដលសគជ្រក្ខលានិ ចា រតម្ង
ម្ិ នមានក្នុងអ

ប្តតិ។

ពណ៌នាអនាបុ ច្ឆឆសន្ថរណសកា
ិ ា បទ ចប់
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៨. ពណ៌នាបរឧឈោបន្កសិកាាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដូចតសៅសនេះ៖
េី រប្ទថា

សោយក្ខរជ្រប្ក្ខន់យក្អាជ្រក្ក្់

សោយក្ខរេិ្រណ្តខ្ុេ

សេចក្តីថា សោយក្ខរជ្រប្ក្ខន់យក្ និងសោយក្ខរេិ ្រណ្តសោយជ្រប្ក្ខរដទទ
អាំ េីោក្យតដលសោលសហើយ។ ប្ទថា សគ គឺ្ិក្ុនី
ា សម្ើ លងាយឧប្េម្ប ន

សោយន័ យាសដើ ម្ថា ប្េិជ្រតសោក្មាាេ់ ឮថា ខ្្ាំុម្ិនប្សជ្រម្ើសោក្មាាេ់
សោយសារេសទ ដូ សចនេះ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារេធ្ិក្ុនី
ា ម្ួយរូប្ សជ្រោេះ

សរឿងសម្ើ លងាយសគយាងស

េះ។ ាតិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។ ចាំ សោេះអនុ ប្េម្ប ន

ាតិ ក្ទុ ក្ដ
ក ។ អាប្តតិម្ិនមានដល់្ិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ៣

គឺ ជ្រប្ក្ខន់ យក្អាជ្រក្ក្់ ១

សម្ើ លងាយ១

េម្ណីតដលជ្រតូវសម្ើ លងាយ ាឧប្េម្ប ន ១។ េម្ុ ោានាសដើម្ ដូ ច
អទិ ន ទនេិក្ខាប្ទ។ ប្ុ តនតេិក្ខាប្ទសនេះ ាទុ ក្ាសវទ

ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាបរឧឈោបន្កសិកា
ា បទ ចប់

៩. ពណ៌នាបរអភិសបន្សិកាាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ផ្តតសា គឺស្វើនូវក្ខរផ្តតសា។ ប្ណ្ត
ត ក្ខរផ្តតសាសោយនរក្ និង
ជ្រេហមចរ ិយៈ ្ិក្ុនី
ា សោលនូ វោក្យយាងសនេះថា ខ្្ាំុសក្ើតក្នុងនរក្ អនក្សក្ើត
ក្នុងនរក្តដរាសដើ ម្ សឈាមេះថា ផ្តតសាសោយនរក្ សេចក្តីថា សជ្រផ្តតសា។

្ិ ក្ុនី
ា សោលោក្យថា ខ្្ាំុាជ្រគហេថ អនក្ក្៏ ាជ្រគហេថតដរាសដើ ម្ សឈាមេះថា
ផ្តតសាសោយជ្រេហមចរ ិយ។ ្ិ ក្ុនី
ា ស
េិក្ខាប្ទសនេះ

េះជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិយ
ត ជ្រគប្់ ៗវា្។

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារេធចណឌក្ខ

ី្ិក្ុនី
ា

សជ្រោេះសរឿងផ្តតសាដូ ស្នេះ។ ាតិ ក្បាចិ តិ យ
ត ៈ អនុប្េម្ប ន ាតិក្ទុ ក្ដ
ក ។

្ិ ក្ុនី
ា ផ្តតសាសោយក្ាំ សណើតេតវតិរ្ឆន សោយប្ិតិ តវ ិេ័យ សោយភាេា
ម្នុ េសមានជ្រតក្ូ លសថាក្ទប្ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។
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អាប្តតិម្ិនមាន ដល់្ិក្ុនី
ា ផ្តតសា សជ្រោេះស្វើអតថឲ្យាជ្រប្ធ្លន ដល់្ិក្ុនី
ា

ផ្តតសា សជ្រោេះស្វើ្ម្៌ឲ្យាជ្រប្ធ្លន ដល់្ិក្ុនី
ា ផ្តតសាសជ្រោេះស្វើោក្យសជ្រប្ៀន
ជ្រប្សៅឲ្យាជ្រប្ធ្លន និង្ិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ

៣

គឺ ផ្តតសាសោយនរក្

ឬជ្រេហមចរ ិយ១

េម្ណីាឧប្េម្ប ន ១ ម្ិ នមានក្ខរស្វើអតថ្ម្៌ឲ្យាជ្រប្ធ្លនាសដើម្១។
េម្ុ ោានាសដើម្ ដូចេិក្ខាប្ទទី ៨ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាបរអភិសបន្សិកា
ា បទ ចប់

១០. ន្ោទន្សិកាាបទវណណនា

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា វាយតប្់ គឺវាយទេះតប្់សោយទដាសដើម្។ ្ិក្ុនី
ា ក្ខលស្វើនូវក្ម្ម

ទាំងេី រ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិយ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារេធចណឌក្ខ

ី្ិក្ុនី
ា

សជ្រោេះសរឿងវាយទេះតប្់ខ្ួនឯងសហើ
ល
យយាំ។ ្ិ ក្ុនី
ា ក្ខលវាយទេះតប្់ ឬយាំតត
ម្យង ជ្រតូវតតអាប្តតិទុក្កដ។

អាប្តតិម្ិនមាន ដល់្ិក្ុនី
ា មានសេចក្តីវ ិ

សជ្រោេះសរាគ សេចក្តីវ ិ

េញាតិ មានសេចក្តីវ ិ

េ

េសភាគេម្បតតិ ម្ក្ប្េះោល់សហើយយាំ តតម្ិ នបាន

វាយខ្លួនឯង និ ង្ិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ២ គឺវាយតប្់ ទេះខ្លួនឯង១ យាំ១។
េម្ុ ោានាសដើម្

ដូចេម្នុ ភាេនេិក្ខាប្ទ។

ាក្ិ រ ិយាតតម្យង(១) ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាន្ោទន្សិកា
ា បទ ចប់
រត្តន្ធការវគ្គ ទី២ ចប់

(១)

េី. ាក្ិ រ ិយាក្ិ រ ិយាតម្នេិ ត។

ប្ុតនតេិក្ខាប្ទសនេះ
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៣.
១.
។

។

ព្ោ
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ឥ
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២.
ព្ោ
ស្មឹ

។
ព្ោ ។

ព្ោ ំ

។
។
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៣. នគ្គវគ្គ
១. ពណ៌នានគ្គសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ នននគគវគគ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា អាជ្រក្ខតក្ខយ គឺ ភិក្ុនី
ា មិនសេលៀក្េំពត់ ឬមិនដណ្តប្់ េំពត់។

សជ្ររេះថា ភិ ក្ុនី
ា ក្ខលងូ តទឹក្យ៉ា ងដូ សចនេះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដជ្រគប្់ ៗជ្រប្សយគ។
សវលាងូតសរេចស

ើយ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្ សជ្ររេះ

សរឿងអាជ្រក្ខតក្ខយងូ តទឹក្យ៉ា ងស
វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាប្តតិ

េះ។

(ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ)

គឺ ភិក្ុនី
ា មានេំពត់

សាដិ ក្ចី វរ ដដលពួក្សោរលួចយក្សៅ ឬបាត់សៅ ភិក្ុនី
ា ងូតក្នុងសពលមាន
សេចក្តីអនតរាយមានេភាពដូសចនេះ គឺ េូមបីពួក្សោរស

ើញេំពត់ មានតនមល

សជ្រចើនលួចយក្សៅ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ អាជ្រក្ខតក្ខយ១ មិនមានស

តុ ដដលជ្រទង់

អនុ ញ្ញញត១ ងូតទឹក្សរេច១។ េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចឯឡក្សលាមេិក្ខាប្ទ
ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នានគ្គសិក្ខ
ា បទ ចប់

២. ពណ៌នាឧទកសាដិកសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ចតសៅសនេះ៖

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធឆ្ពវគិយ
គ
ភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងជ្រទជ្រទង់ េំពត់ងូតទឹក្មិ នមានជ្រប្មាណ្។ រក្យដ៏ សេេទំងអេ់ ក្នុង
េិក្ខាប្ទសនេះ គប្បីជ្រាប្តាមន័ យដដលសរលស

ើយ ក្នុងនិ េីទនេិក្ខាប្ទ

ជ្រតង់រតនវគគ (ទី៩ ភិ ក្ុប្ាតិ
ា
សមាក្ា) នុ េះឯង ដូ សចនេះ។

ពណ៌នាឧទកសាដិកសក្ខ
ិ ា បទ ចប់
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ធ
ច

ច

ព្ព្ោ

។

ច
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។
។

។
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៣. ពណ៌នាចីវរសិពវនសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា រុេះឯង សេចក្តីថា រុេះនូ វេំពត់ដដលមានសននរមិនលអ សដើ មបីសដរ
ានមី។ ប្ទថា មិនមានសេចក្តីអនតរាយ គឺ ប្ណ្ត
ត អនតរាយទំង១០ អនតរាយ
េូមបីដតមួ យ ក្៏មិនមាន។ រក្យថា សវៀរដលងដត (តមកលទ
់ ុក្) ជ្រតឹម ៤-៥ ននៃ
សេចក្តីថា ចី វរក្នលង
មិ នសដរខ្លួនឯង

ួេអេ់៤-៥ ននៃ ភិក្ុនី
ា ជ្រាន់ដតដ្ឋក្់ធុរៈថា អញនឹ ង

អញនឹងមិ នសធវើនូវសេចក្តីខ្វល់ខ្វវយសដើមបីឲ្យសគសដរ

ជ្រតូវ

អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធនុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងរុេះចី វរមិ នបានសដរវ ិញ។ តិក្បាចិតិ យ
ត , អនុប្េមប ន ាតិក្ទុក្ដ
ក ។
ប្រ ិក្ខារដនទេូមបីរប្េ់ភិក្ុនី
ា និងអនុប្េមប ន ក្៏ ាតិ ក្ទុ ក្ដ
ក ដូ ចាន ។
បាន

ដតអាប្តតិមិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ ឬដេវងរក្ានមិន
ឬក្ំពុងសធវើ រសាប្់ ដតក្នលង

ួេ៥ននៃ

សេចក្តីអនតរាយ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

ភិ ក្ុនី
ា មានជមៃឺ

ភិ ក្ុនី
ា មាន

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៥ គឺ ចីវរគួរដល់ក្ខរសេលៀក្ និងក្ខរដណ្តប្់១

ាេមបតតិរប្េ់ឧប្េមប ន ភិ ក្ុនី
ា ១ រុេះខ្លួនឯង ឬសជ្រប្ើ សគឲ្យរុេះសដើមបីសដរ១
ក្នលង

ួេ៥ននៃ សវៀរោក្ស

តុ ដដលជ្រទង់អនុ ញ្ញញត១ ដ្ឋក្់ ធុរៈ១។

េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចេមនុ ភាេនេិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាចីវរសិពវនសិក្ខ
ា បទ ចប់
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ឆ្ដ្ឋសង្គគយនា ជា សងាដ្ិចារសិ កាខបទ្វណ្ណនា ។ ឯមសេក្តីពនយល្់បនាទប់ មក្ សងាដ្ិ

ចាមរា ។ ក្នុងក្ង្គខវិតរណ្ីតខមរថា សងាដ្ិធាមរា តតខ្ស
ុាំ ូ មយក្មសេក្តី និងបញ្ញតតិក្នុងបិដ្ក្តខមរ
មៅេុះ មដ្ើមបីជាមាល្ ។
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៤. ពណ៌នាសង្ឃាដិវារសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដូចតសៅសនេះ៖
ននៃទំងឡាយ ៥ ស្មេះថា ៥ននៃ។ ប្ញ្ញ
ា

ំ ឬប្ញ្ញ
ា

ិក្ំ សជ្រប្ើដូចាន។

លំដ្ឋប្់ សវនននេងាដិ ទំងឡាយ ស្មេះថា វារៈននេងាដិ។ សេចក្តីថា
ក្ខរផ្លលេ់ប្ូរចី
ត វរទំង៥សនេះ គឺ ចីវរប្ី ដដលបានស្មេះថា េងាដិ សដ្ឋយ
អតថថា េំពត់ ឃ្ននប្, េំពត់ឧទក្សាដិក្ និងេំពត់េងកចិ ក្
ា
គឺ េំពត់

សោមពុង សដ្ឋយអំ ណ្តចននក្ខរសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ ឬសដ្ឋយអំ ណ្តចននក្ខរហាល
េំដិល។ រក្យថា ឲ្យក្នលង

េ
ួ ៥ននៃសៅ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិយ
ត
សេចក្តីថា

អរុណ្ទី ៦ រេះសឡើង ចីវរ១ ភិក្ុនី
ា មិនបានផ្លលេ់ប្ូរតាមន័
ត
យដដលសរល
ស

ើយ ជ្រតូវអាប្តតិ១ ចី វរ៥ ជ្រតូវអាប្តតិ៥។
េិក្ខាប្ទសនេះ

សជ្ររេះសរឿងស្ញើចីវរស

ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ើយ

សចៀរសចញសៅក្ខន់ ោរ ិក្ជនប្ទ

េបង់ និ ងចី ពរ។ តិក្បាចិតិ យ
ត ។ មិនក្នលង
ដតមិនជ្រតូវអាប្តតិ ក្នុងេងាដិមិនក្នលង

មិ នទន់ ក្នលង

ជ្របារពធពួក្ភិ ក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្
សដ្ឋយមានដត

ួេ ៥ ននៃ ាទវិក្ទុ ក្ដ
ក ។
ួេ៥ននៃ ភិក្ុនី
ា េំាល់ថា

ួេ ភិ ក្ុនី
ា សេលៀក្ក្តី ជ្រគងក្តី េំដិលហាលក្តី នូ វចី វរទំង៥

ក្នុងននៃទី៥ ភិក្ុនី
ា មានជមៃឺ ភិ ក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ មានេភាពយ៉ា ងសនេះ

គឺ ចីវររប្េ់អញសនេះ មានតនមលសជ្រចើ ន អញមិ នអាចសជ្រប្ើ ជ្របាេ់ សជ្ររេះសោរ
ភ័ យជ្របាក្ដ ដូ សោនេះ និ ងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៤ គឺ ចីវរទំង ៥ ចី វរណ្តមួ យ១ ក្នលង

ននៃ១ មិនមានស

តុដដលជ្រទង់អនុញ្ញញត១ មិ នបានផ្លលេ់ប្ូរ១។
ត

េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចក្ឋិនេិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាសង្ឃាដិវារសិក្ខ
ា បទ ចប់

ួេ ៥
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៥. ពណ៌នាចីវរសង្ឃកមនីយសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ចីវរដដលខ្លនលប្យក្សៅសជ្រប្ើ
ជ្របាេ់មួយេំសណ្ើរ គឺចីវរផ្លលេ់
ួ

ប្តូរាេមបតតិរប្េ់ភិក្ុនី
ា ដនទ អធិ ប្ាយថា ចីវរទំង៥ ចី វរណ្តមួ យ ដដល
ខ្លួនក្ខន់ យក្មិនបានជ្របាប្់ ស

ើយឲ្យសៅវ ិញ។ ប្ទថា ជ្រទជ្រទង់ សេចក្តីថា

ជ្រប្េិនសប្ើភិក្ុនី
ា សេលៀក្ ឬដណ្តប្់ចីវរស

េះ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា មួយរូប្ សជ្ររេះ

សរឿងក្ខន់ យក្ចីវររប្េ់ភិក្ុនី
ា មិនបានជ្របាប្់ស

ើយដណ្តប្់ ។ តិក្បាចិតិ យ
ត

អនុប្េមប ន ាតិក្ទុ ក្ដ
ក ។

វារៈដដលមិនជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ) គឺ ភិក្ុនី
ា ជ្រទជ្រទង់ ចីវរ ដដល

ភិ ក្ុនី
ា ាមាាេ់បានឲ្យ

ភិក្ុនី
ា ជ្របាប្់ ស

ើយជ្រទជ្រទង់ ចីវរស

េះ

ភិក្ុនី
ា មានចី វរ

សោរដសណ្ើ ត មយក្ ភិ ក្ុនី
ា មានចីវរបាត់សៅ ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយយ៉ា ង

សនេះ គឺចីវររប្េ់សយើងសនេះ មានតនមលសជ្រចើន សយើងមិនអាចជ្រទជ្រទង់ សជ្ររេះ
ខ្វលចសោរភ័ យ យ៉ា ងសនេះ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ៤

ឧប្េមប ន ភិ ក្ុនី
ា ១ មិនមានស
េមុ ដ្ឋានាសដើម

គឺ ាេងកមនី យចី វរ១

ាេមបតតិរប្េ់

តុដដលជ្រទង់ អនុ ញ្ញញត១ បានជ្រទជ្រទង់ ១។

ដូចប្ឋមក្ឋិនេិក្ខាប្ទ។

ប្៉ាុដនតេិក្ខាប្ទសនេះ

ាក្ិ រ ិយក្ិ រ ិយ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាចីវរសង្ឃ កមនីយសិក្ខ
ា បទ ចប់
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៦. ពណ៌នាគ្ណចីវរសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា រប្េ់គណ្ៈ គឺ រប្េ់ភិក្ុនី
ា េងឃ។ ប្ទថា ចីវរលាភ គឺចីវរ

ដដលជ្រតូវបានមក្យ៉ា ងតូចប្ំ ្ុតលមមវ ិក្ប្បបាន។ ពី រប្ទថា សធវើឲ្យអនតរាយ
សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ពាយមមិ នឲ្យពួ ក្ជនអនក្ចង់ ជ្រប្សគន បានជ្រប្សគនចីវរ។
ប្ទថា បាចិតិយ
ត
សេចក្តីថា ជ្រប្េិនសប្ើពួក្ជនស
រប្េ់ភិក្ុនី
ា ស

េះ ភិ ក្ុនី
ា ស

េះ មិ នជ្រប្សគនតាមរក្យ

េះ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធនុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងសធវើចីវរលាភរប្េ់គណ្ៈឲ្យអនតរាយ។ ប្រ ិក្ខារដនទ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។
ប្៉ាុ ដនតចីវរលាភរប្េ់ពួក្ភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្ឬភិ ក្ុនី
ា មួយរូប្ ាទុ ក្ដ
ក ដូចាន។

វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ) គឺ ភិក្ុនី
ា េំដដងអានិ េងស

យ៉ា ងសនេះថា សលាក្ទំងឡាយ ចូ រជ្រប្សគនក្នុងក្ខលមានតនមលសេមើ ស
ហាមឃ្នត់ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

ើយ

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺចីវរយ៉ា ងតូ ចគួ រវ ិក្ប្បបាន១ សគប្សអអន

ចី វរចំ សរេះេងឃ១ សធវើសេចក្តីអនតរាយសវៀរោក្ក្ខរេំដដងអានិ េងស១។
េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចអទិ ន ទនេិក្ខាប្ទ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាគ្ណចីវរសិក្ខ
ា បទ ចប់
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៧. ពណ៌នាបដិពាហនសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ក្ខរដចក្ចីវរដដលជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌ សេចក្តីថា េងឃជ្រប្ជុំ ជ្រពម
សជ្រពៀងាន សធវើក្ខរដចក្ចី វរ។ ប្ទថា ហាមឃ្នត់ គឺប្ដិសេធ។ ភិក្ុនី
ា ក្ខល
ប្ដិសេធហាមឃ្នត់ យ៉ាងសនេះ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធនុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងហាមឃ្នត់ ក្ខរដចក្ចី វរជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌ ។ ក្ខរដចក្ចី វរជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌

ភិ ក្ុនី
ា មានសេចក្តីេងស័យ ក្ខរដចក្ចី វរមិ នជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌ ភិក្ុនី
ា េំាល់
ថា ជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌ ឬភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ) គឺភិក្ុនី
ា េំាល់ថា ក្ខរ

ដចក្ចី វរមិ នជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌
អានិ េងស ស

ក្នុងក្ខរដចក្ទំងពី រស

េះ

ើយហាមឃ្នត់ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។

ភិ ក្ុនី
ា េំដដង

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺក្ខរដចក្ចី វរជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌ ១ េំាល់ថា
ជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌ ១ ហាមឃ្នត់ សលើក្ដលងដតេំដដងអានិ េងស១។
េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចអទិ ន ទនេិក្ខាប្ទ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាបដិពាហនសិក្ខ
ា បទ ចប់

៨. ពណ៌នាចីវរទានសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា េមណ្ចីវរ សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ក្ខលលេះេមណ្ចី វរ គួរសេលៀក្

ដណ្តប្់ដដលសធវើក្ប្បពិនុសា
មួ យ សលើក្ដលងេ

ើយយ៉ា ងសនេះ ឲ្យដល់ជ្រគ

េថក្ី ត ប្ពវជិតក្តី ណ្ត

ធមមិក្ទំង៥ និ ងមាតាប្ិ តា ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធនុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងឲ្យេមណ្ចី វរដល់ជ្រគ

េថ។ េជ្រមាប្់ភិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ) គឺ ភិក្ុនី
ា ឲ្យដល់មាតា

ភិ ក្ុនី
ា ឲ្យារប្េ់ខ្ីដ
ា ល់អនក្ដនទ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។
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ច
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ព្ោ
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េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ ាេមណ្ចី វរ១ ឲ្យដល់អនក្ដនទ សលើក្
ដលងដតេ

ធមមិក្ និងមាតាប្ិ តា១ មិ នដមនឲ្យារប្េ់ខ្ី ា១។

េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចេញ្ារ ិតតេិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាចីវរទានសិក្ខ
ា បទ ចប់

៩. ពណ៌នាក្ខលាតិកម
ក នសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា សដ្ឋយសេចក្តីជ្របាថានចីវរដ៏ទុពល
វ
គឺប្ំណ្ងនូ វចី វរដ៏ទុពវល។
សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ឮជ្រតឹមដតរក្យប្៉ាុសណ្ណ េះថា ជ្រប្េិនសប្ើ ពួក្សយើងអាច ពួក្

សយើងនឹងជ្រប្សគន សេចក្តីជ្របាថានចី វរក្៏ សក្ើ តសឡើង។ រក្យថា ញ
ំ េម័យ
ុ ង
ននចីវរក្ខលឲ្យក្នលង
ស

េ
ួ សៅ សេចក្តីថា ក្ខលពួក្ភិ ក្ុនី
ា សៅោំវេារួច

ើយ ដចក្ក្ខលចី វរ ក្៏ សរលថា ប្ពិជ្រតសលាក្មាាេ់ េូមសលាក្មាាេ់

ទំងឡាយរង់ ោំេិន េងឃមានសេចក្តីជ្រតូវក្ខរសដ្ឋយចី វរ, ស
ក្ខរដចក្ចី វរឲ្យក្នលងចី វរក្ខលសៅ, សប្ើ ភិក្ុនី
ា ស
ក្នលង

ើយញ
ុ ំង

េះមិ នបានជ្រក្ខលក្ឋិនសទ ឲ្យ

ួេ១ដខ្ ខ្វងចុងននវេានរដូ វ សប្ើ បានជ្រក្ខលក្ឋិន ឲ្យក្នលង

ួេ

ននៃសដ្ឋេះក្ឋិន ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធនុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងញ
ុ ំងេម័ យននចីវរក្ខល

ឲ្យក្នលង

ួេសដ្ឋយសេចក្តីជ្របាថានចី វរដ៏

ទុ ពវល។ ចីវរដ៏ ទុពវល ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីេងស័យ ចី វរមិ នដមនទុ ពវល ភិក្ុនី
ា
េំាល់ថា ចី វរទុ ពវល និងមានសេចក្តីេងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

វារៈដដលមិនជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ) គឺភិក្ុនី
ា េំាល់ថា មិ ន

ដមនាចី វរទុពវល ចំ សរេះចី វរទំងពីរ ពួក្ជនសរលថា ពួ ក្ខ្ញំុមិនអាចក្៏
ពិ តដមនស

ើយ ប្៉ាុដនតឥឡូឡូវសនេះ ភិក្ុនី
ា េំដដងអានិ េងសយ៉ា ងសនេះ ដល់ពួក្

ជនសដ្ឋយគិតថា ក្ប្ាេនឹ ងសក្ើត ឬប្ុ រេមានេទធនឹ ងមក្ ក្ខលប្ុ រេ
ស

េះមក្ នឹងជ្រប្សគនសដ្ឋយពិ ត ស

ើយហាមឃ្នត់ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម។
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េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺចីវរទុពវល១ េំាល់ថា ចី វរទុពវល១
ហាមឃ្នត់ សលើក្ដលងដតេំដដងអានិ េងស១។
េមុ ដ្ឋានាសដើម ដូចអទិ ន ទនេិក្ខាប្ទ ដូសចនេះឯង។
ពណ៌នាក្ខលាតិកកមនសិក្ខ
ា បទ ចប់

១០. ពណ៌នាកឋិនទា
ុ ា រសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា

ក្ខរដក្ក្ឋិនជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌

នឹ ងថាវយអក្ខលចី វរដល់ពួក្ភិ ក្ុនី
ា ទំងពួ ង ស

សេចក្តីថា

ឧបាេក្ជ្របាថាន

ើយបានជ្រប្សគនអក្ខលចី វរ

សជ្រចើនាង ឬសេមើាននឹងអានិ េងសលាភមានក្ខរជ្រក្ខលក្ឋិនាមូ ល ស
អារាធ

ើយ

ឲ្យភិ ក្ុនី
ា េងឃជ្រពមសជ្រពៀងានសដ្ឋេះនូ វក្ឋិន ក្នុងចស ល េះសដ្ឋយញតតិ-

ទុ តិយក្មម ក្ខរសដ្ឋេះក្ឋិនស

េះ សៅថា ជ្រប្ក្ប្សដ្ឋយធម៌ , ក្ខរសដ្ឋេះក្ឋិន

មានេភាពយ៉ា ងសនេះ។
ប្ទថា ហាមឃ្នត់ គឺរារាំង។ ភិក្ុនី
ា ស

េះ ក្ខលរារាំងក្ខរសដ្ឋេះក្ឋិន

មានេភាពយ៉ា ងសនេះ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធនុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងហាមឃ្នត់ក្ខរសដ្ឋេះក្ឋិ ន។ រក្យដ៏សេេ គប្បីជ្រាប្តាមន័ យដដល
សរលស

ើយ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដូសចនេះឯង។

ពណ៌នាកឋិនុទាារសក្ខ
ិ ា បទ ចប់
នគ្គវគ្គទី៣ ចប់

ភិក្ខុនីបាតិមោក្ខវណ្ណនា

529

៤.
១.
។
,

,

ច

។
ស្មឹ

។

ច

,

,

,

។
,

ឥ

។

។

២.
ប្បា

ធ ច
ច

។

ច

។
ស្មឹ

ច

។

។

ស្មឹ
។

។
។

ពណ៌នាបាចិត្តិយ ត្ុវដ្តវគ្គ ទី៤

529

៤. តុវដ្តវគ្គ
១. ពណ៌នាឯកមញ្ច តុវដ្ដនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ ននតុវដ្ដវគគ ដ្ូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា សដ្ក្ គឺ េិងាមួ យគ្នន។ ក្៏ឯប្ណ្ត
ត ភិ ក្ុនី
ា ពីររូប្ ភិ ក្ុនី
ា ១រូប្សដ្ក្

ឬភិ ក្ុនី
ា ១រូប្ដ្នទសទៀតសដ្ក្ ឬភិក្ុនី
ា េូមបីទាំងពី ររូប្សដ្ក្ជ្រពមគ្នន រមមងជ្រតូវ
អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ទាំងពីររូប្មតមតង។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្ សជ្ររេះ

សរឿងភិក្ុនី
ា ពីររូប្សដ្ក្ស

ើមជ្រគមតមួ យ(ាមួ យគ្នន)។ សប្ើភិក្ុនី
ា ១រូប្សដ្ក្ ភិក្ុនី
ា

១រូប្អងគុយ ឬអងគុយទាំងពី ររូប្ និ ងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដ្ើ
ក
ម (ទាំងអមា

សនេះ)

មិ នជ្រតូវអាប្តតិ។

េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ២

គឺមជ្រគមតមួ យ១

សដ្ក្គ្ននពី រនាក្់ ១។

េមុ ដ្ឋានាសដ្ើម ដ្ូចឯឡក្សោមេិក្ខាប្ទ ដ្ូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាឯកមញ្ច តុ វដ្តនសក្ខ
ិ ា បទ ចប់

២. ពណ៌នាឯកតថរណតុវដ្ដនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដ្ូ ចតសៅសនេះ៖
េាំពត់ េជ្រមាប្់ ជ្រក្ខ

និ ងេាំពត់េជ្រមាប្់ដ្តបតប្់មតមួយ រប្េ់ភិក្ុនី
ា

សនាេះ សជ្ររេះសនតុសនាេះ សទើប្សថេះថា មានេាំពត់េជ្រមាប្់ជ្រក្ខ
ដ្តបតប្់មតមួយ។

រក្យសនាេះ

ាសថេះននភិក្ុនី
ា ជ្រក្ខ

ដ្តបតប្់នូវាយមាាងននេាំពត់បាវារ ក្ជ្រមា

និងក្សនេ

េជ្រមាប្់

នូ វាយមាាង
ាសដ្ើម មដ្

ឬ
មិ ន

អាចនាាំសៅបានសនើយសដ្ក្។ ប្ទថា បាចិតិយ
ត
សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ជ្រក្ខ
េាំពត់ សនាេះ ដ្តបតប្់េាំពត់សនាេះ សនើយសដ្ក្ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ
សជ្ររេះសរឿងជ្រក្ខ

ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារពធពួក្ភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្

េាំពត់សដ្ក្យ៉ា ងសនាេះ។ តិ ក្បាចិតិយ
ត ។ េាំពត់ ក្ជ្រមា

ឬេាំពត់ដ្តបតប្់មតមួ យ

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ្
ក ។

ដ្តបតប្់សសេងគ្នន ាទវិក្ទុ ក្ដ្
ក ។

េាំពត់ក្ជ្រមា

និ ងេាំពត់
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ស្មឹ

,
ញ្ច

,

។

។

៣.
ឥ

ឥ

ច

ច
ច

,
ច

,

។
ច

ច

។

។

ច

។
។

។
,

,
,

ច

ស្មឹ

។
,

,
។ឥ

ច

ឥ
,
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មិ នជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ) គឺ េាំពត់ ក្ជ្រមា

ដ្តបតប្់សសេងគ្ននសនាេះ ភិ ក្ុនី
ា េាំគ្ន

់ថា េាំពត់ក្ជ្រមា

ឬេាំពត់

ឬេាំពត់ ដ្តបតប្់

សសេងគ្ននមមន ភិក្ុនី
ា េាំមដ្ងនូ វទី ក្ាំតបត់សនើយសដ្ក្ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដ្ើ
ក
ម។
រក្យដ្៏សេេ ដ្ូចគ្នននឹ ងេិក្ខាប្ទទី ១មមនពិត ដ្ូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាឯកតថរណតុ វដ្ដនសិក្ខ
ា បទ ចប់

៣. ពណ៌នាអផាសុករណសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ ដ្ូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា សេចក្តីមិនេប្ាយ សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា គិតថា សដ្ឋយសនតុ សនាេះ

សេចក្តីមិនេប្ាយនឹងសក្ើតមានដ្

់ភិក្ុនី
ា សនេះ ដ្ូ សចនេះសនើយមិ នបានជ្របាប្់

សទើប្ស្វើក្ខរចង្កងកម ឈរ អងគុយាសដ្ើម ឬស្វើក្ខរេាំមដ្ងខ្លួនឯង ឲ្យសគ
េាំមដ្ងាសដ្ើម សាក្េួរ សាវ្ាយ ក្នុងទី ខាងមុខ្ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត

សដ្ឋយក្ិ រ ិយរាប្់នូវក្ខរជ្រតឡប្់ ក្ុងទី
ន
ចង្កងកម សដ្ឋយក្ខររាប្់ នូវជ្រប្សយគ ក្នុង
ទី ឈរាសដ្ើម សដ្ឋយក្ខររាប្់ ប្ទ ក្នុងក្ខរេាំមដ្ងខ្លួនឯង។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធថុ

សរឿងមក្លងស្វើសេចក្តីមិនេប្ាយ។

ាតិក្បាចិ តិយ
ត ។

ន
ល នាេភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ
អនុប្េមបនាន

ាតិ ក្ទុ ក្ដ្
ក ។
អាប្តតិមិនមាន ដ្

់ភិក្ុនី
ា មិនជ្របាថានមិនឲ្យេប្ាយ ភិ ក្ុនី
ា បានជ្របាប្់

រួចស្វើនូវក្ខរសដ្ើ រចង្កងកមាសដ្ើ ម និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដ្ើ
ក
ម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៤ គឺ ាឧប្េមបនាន១ ជ្របាថានមិ នឲ្យេប្ាយ១

ស្វើសេចក្តីមិនេប្ាយ១ មិ នបានជ្របាប្់ ១។
េមុ ដ្ឋានាសដ្ើម ដ្ូចអទិនានទនេិក្ខាប្ទ។ ប្៉ាុ មនតេិក្ខាប្ទសនេះ ា
ក្ិ រ ិយក្ិ រ ិយ ទុក្ាសវទនា ដ្ូសចនេះឯង។
ពណ៌នាអផាសុ ករណសក្ខ
ិ ា បទ ចប់
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៤. ពណ៌នានឧបដ្ឋាបនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដ្ូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា មដ្

ដ្

ន
់ ូវសេចក្តីទុក្ា គឺមដ្

មានជមងឺ។ ប្ទថា ាក្ូនេិេេ

គឺ ាេទធិវ ិហារ ិនី ។ ប្ទថា មិនប្សជ្រមើឯង សេចក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា មិនស្វើក្ខរប្សជ្រមើ
ខ្លួនឯង ឬមិ នឲ្យសគស្វើក្ខរប្សជ្រមើដ្

់េទធិវ ិហារ ិនី ជ្រគ្នន់ មតដ្ឋក្់ ្ុរៈចុ េះ ជ្រតូវ

អាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធថុ

សរឿងមិនប្សជ្រមើ នូវក្ូនេិេេ

មដ្

ដ្

អនុប្េមបនាន ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ្
ក ។ ក្ខ

់នូវសេចក្តីទុក្។
ា

ន
ល នាេភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ
អសនតវាេិនី

ឬ

សប្ើ មានសេចក្តីអនតរាយទាំង ១០

អនតរាយណ្តមួ យ សនើយភិក្ុនី
ា មេវងរក្អនក្ឯសទៀត ាអនក្ប្សជ្រមើអនក្ជមងឺមិន
បាន ភិ ក្ុនី
ា ឈខ្
ឺ ួនឯង
ល
ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដ្ើ
ក
ម
(ទាំងអមា

សនេះ មិនាអាប្តតិ)។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៤ គឺក្ូនេិេេមានជមងឺ១ ាេទធិវ ិហារ ិនី១

មិ នមានសនតុ មដ្

ជ្រទង់អនុ ញ្ញញត១ ដ្ឋក្់ ្ុរៈក្នុងក្ខរប្សជ្រមើ ១។

េមុ ដ្ឋានាសដ្ើម ដ្ូចេមនុ ភាេនេិក្ខាប្ទ ដ្ូ សចនេះឯង។
ពណ៌នានឧបដ្ឋាបនសិក្ខ
ា បទ ចប់

៥. ពណ៌នានិកឌ្
ក ឍនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដ្ូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា ឲ្យ

វ ិហារារប្េ់ប្ុគគ

ាំសៅ គឺឲ្យ

ាំសៅទី ក្ុដ្ិមដ្

មានេនលឹក្ទវរាប្់សៅ ឬឲ្យ

រប្េ់ខ្ួន។
ល
ប្ទថា ទង់ទញឯង សេចក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា

ទង់ ទញសដ្ឋយជ្រប្សយគមតមួ យេូមបីរ ាំ

ងទវរសជ្រចើន ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត

មតមួ យ។ ទង់ ទញសដ្ឋយជ្រប្សយគសសេងៗ ជ្រតូវអាប្តតិតាមចាំ នួនជ្រប្សយគ។
េូមបីក្ុងក្ខរសជ្រប្ើ
ន
សគ ក្៏ន័យសនេះឯង។ ក្៏ជ្រប្េិនសប្ើ ភិក្ុនី
ា ប្ង្គគប្់ ថា សោក្ចូរ

ទញឲ្យនួេទវរសនេះសងៗ ប្ង្គគប្់មតមតងប្៉ាុសណ្តណេះ រមមងជ្រតូវអាប្តតិ សដ្ឋយ
រាប្់ចាំនួនទវរ។ (ក្ង្គា-មខ្រជ្រចឡាំថា មិនរាប្់ទវរ)។
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ច

។

។
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ស្ស
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ច
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ច

។
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េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធថុ

សរឿងដ្ូ សចនេះ។ ាតិក្បាចិតិយ
ត ។ ទីក្ុដ្ិមដ្

ន
ល នាេភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

មិ នមានេនលឹក្ទវរាប្់សៅ ជ្រតូវ

អាប្តតិទុក្កដ្។ អនុ ប្េមបនាន ាតិ ក្ទុ ក្ដ្
ក ។ ទង់ ទញប្រ ិក្ខារេូមបីរប្េ់ជន
ទាំងពី រនាក្់ អាំពីក្ុដ្ិមដ្
ទវរាប្់ សៅក្តី
សរ

មានេនលឹក្ទវរាប្់សៅក្តី មដ្

ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ្
ក ដ្ូចគ្នន។

រក្យដ្៏ សេេ

មិ នមានេនលឹក្
មានន័ យបាន

សនើយ ក្នុងេងឃិក្វ ិហារនិក្កឌ្ឍនេិក្ខាប្ទ ដ្ូ សចនេះឯង។
ពណ៌នានិកកឌ្ឍនសិក្ខ
ា បទ ចប់

៦. ពណ៌នាសំសដ្ាសក្ខ
ិ ា បទ

េិក្ខាប្ទទី ៦ មានសេចក្តីរាក្់ ទាំងអេ់មមនពិត។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារពធចតបឌក្ខឡីភិក្ុនី
ា

សជ្ររេះសរឿងសៅជ្រចឡក្ជ្រចឡាំ
។ រក្យដ្៏ សេេ ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ ដ្ូចសេចក្តី
ូ
វ ិនិច័ យ
ឆ មដ្

សរ

សនើយក្នុងអរ ិដ្ាេិក្ខាប្ទទី១ឯសណ្តេះ ដ្ូសចនេះឯង។
ពណ៌នាសំ សដ្ាសក្ខ
ិ ា បទ ចប់

៧. ពណ៌នាអន្នាតរដ្ាសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដ្ូ ចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ខាងក្នងមដ្ន
សេចក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា សៅខាងក្នុងមដ្នរប្េ់សេតច
ុ

ណ្ត ក្៏ជ្រតាច់ សៅក្នុងមដ្នរប្េ់សេតចសនាេះ។ ពីរប្ទថា គ្ននពួក្ឈញសៅ
ួ
ាមួយ...សៅក្ខន់ចារ ិក្ សេចក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា ជ្រតាច់សៅសដ្ឋយគ្ននពួក្ឈួញ
ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត

សដ្ឋយរាប្់ចសនាលេះស្េុក្,

សដ្ឋយរាប្់ក្នលេះសយជន៍

ក្នុងនជ្រពមិនមមនាស្េុក្។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្ សជ្ររេះ

សរឿងសចៀេសចញសៅក្ខន់ចារ ិក្ជ្រប្សទេ តាមន័ យសរ
អាប្តតិមិនមាន ដ្

សនើយសនាេះឯង។

់ភិក្ុនី
ា សៅាមួ យពួ ក្ឈួញ ដ្

់ភិក្ុនី
ា សៅក្នុងទី

សក្េមក្ានតមិនមានភ័ យ ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដ្ើ
ក
ម។
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,
ឥ

ព្កខ

ច

,

,

។

។

៨.
,

។

ព្ោ ំ ។

តថ

។

៩.
,

ច

។ ឥធ

ច ព្ោ

ច

។

។

១០.
វុត្ថថ

,

ច

ត្ថថ ។
។
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េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៤ គឺជ្រតាច់សៅខាងក្នុងមដ្ន១ ជ្រតាច់សៅមិ នមាន

សេចក្តីសក្េមក្ានត១ មិ នមានសនតុមដ្

ជ្រទង់ អនុញ្ញញត១ សចៀេសចញសៅ

ក្ខន់ ចារ ិក្១។ េមុ ដ្ឋានាសដ្ើម ដ្ូចឯឡក្សោមេិក្ខាប្ទ ដ្ូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអន្នាតរដ្ាសិក្ខ
ា បទ ចប់

៨. ពណ៌នាតិន្ោរដ្ាសក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដ្ូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ខាងសជ្រៅមដ្ន សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា សៅក្នុងមដ្នរប្េ់សេតចណ្ត

សនើយជ្រតាច់សៅក្ខន់ ចារ ិក្ ក្នុងមដ្នរប្េ់សេតចឯសទៀត សជ្រៅពីមដ្នរប្េ់
សេតចសនាេះ។ រក្យដ្៏ សេេ គប្បីជ្រាប្តាមន័ យមដ្

សរ

សនើយ ក្នុង

េិក្ខាប្ទទី៧។ ប្៉ាុ មនត នគរក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ គឺនគររាជជ្រគឹ េះ ដ្ូសចនេះឯង។
ពណ៌នាតិន្ោរដ្ាសក្ខ
ិ ា បទ ចប់

៩. ពណ៌នាអន្នាតវសសសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដ្ូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ខាងក្នុងវេា សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា មិនសៅអេ់៣មខ្ខាងសដ្ើម ឬ

៣មខ្ខាងចុ ង ក្នុងខាងក្នុងវេាសនាេះសទ។
អាប្តតិមិនមាន ដ្

់ភិក្ុនី
ា សៅសដ្ឋយេតាតនក្រតបីយក្ិ ចច ភិក្ុនី
ា សៅ

សជ្ររេះសនតុណ្តនី មួយសប្ៀតសប្ៀន

ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ និងភិ ក្ុនី
ា

ឆ្កួតាសដ្ើម។ រក្យដ្៏ សេេ ដ្ូ ចេិក្ខាប្ទទី៨ សនាេះឯង ដ្ូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអន្នាតវសសសិក្ខ
ា បទ ចប់

១០. ពណ៌នាចារ ិកនបកកមនសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដ្ូចតសៅសនេះ៖

ពី រប្ទថា សៅចាាំវេារួចសនើយ សេចក្តីថា សៅចាាំវេាអេ់៣មខ្ខាង
សដ្ើម ឬសៅចាាំវេាអេ់៣មខ្ខាងចុង។ ក្នុងរក្យថា ៥-៦ សយជន៍ សនេះ
គប្បីជ្រាប្ថា ភិក្ុនី
ា បានប្វារណ្តសនើយ េូមបីនិមនតសៅអេ់៥សយជន៍ ក្៏
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ព្ោ
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ក្នុងសយជន៍៦ រមមងមិ នមាន។ ប្៉ាុ មនតជ្រប្េិន

សប្ើភិក្ុនី
ា និមនតសៅអេ់៣សយជន៍សនើយ

ជ្រតឡប្់មក្តាមសលូវសនាេះឯងវ ិញ

រមមងមិ នេមគួរ។ មក្តាមសលូវដ្នទ េមគួរ។ ភិក្ុនី
ា ជ្រគ្នន់មតដ្ឋក្់្ុរៈថា
អញនឹងមិ នសៅក្ខន់ សូវឆ្ង
ល ង យ មានជ្រប្មាតបមដ្

សរ

សនើយ ជ្រតូវអាប្តតិ

បាចិ តិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងរាជជ្រគឹ េះ ជ្របារពធពួក្ភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្

សជ្ររេះសរឿងសៅចាាំវេារួចសនើយ មិ នសចៀេសចញសៅក្ខន់ ចារ ិក្។

ភិ ក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ ភិ ក្ុនី
ា មេវងរក្ភិក្ុនី
ា សងគ្នន ាគជ្រមប្់ពីរមិន

បាន ភិក្ុនី
ា មានជមងឺ ភិ ក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដ្ើ
ក
ម (ទាំង
អេ់សនេះ) មិនជ្រតូវអាប្តតិ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ ៣ គឺ សៅចាាំវេារួចសនើយ១ មិ នមានសនតុ
មដ្

ជ្រទង់អនុ ញ្ញញត១ មិ នសចៀេសចញសៅអេ់រយៈ៥សយជន៍១។
ប្ក្ិ តបណក្ៈ មានេមុ ដ្ឋានាសដ្ើ ម ដ្ូចប្ឋមបារាជិ ក្េិក្ខាប្ទ។ ប្៉ាុមនត

េិក្ខាប្ទសនេះ ាអក្ិរ ិយ ាទុ ក្ាសវទនា ដ្ូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាចារកនបកក
មនសិក្ខ
ា បទ ចប់
ិ
តុ វដ្តវគ្គ ទី៤ ចប់
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៥. ចិត្តាគារវគ្គ
១. ពណ៌នារាជាគារសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ១ ននច្ិ ត្តាគារវគគដូច្តទៅទនេះ៖
ប្ទថា

ដំណាក្់សជ្រាប្់ជ្រក្សាលរប្ស់ទសាច្

បានដល់

ដំណាក្់

ជ្រក្សាលទលងរប្ស់ទសាច្។ ប្ទថា ទោងដ៏វ ិច្ិជ្រត បានដល់ ទោងដ៏ វ ិច្ិ ជ្រត
សជ្រាប្់ ទលង។ ប្ទថា សួន បានដល់ នជ្រៃជិ តសជ្រាប្់ ទលង។ ប្ទថា
ឧយាន បានដល់ ឧទានសជ្រាប្់ទលង។ ប្ទថា ស្សេះទបាក្ារណី បាន
ដល់ ស្សេះទបាក្ារណីសជ្រាប្់ ទលង។
ប្ទថា ទដើម្បីទម្ើល ទសច្ក្ាីថា ភិ ក្ុនី
ា ក្ខលទៅទោយគិ តថា អញនឹង

ទម្ើ លទី ទំងឡាយ ានដំណាក្់ ទសាច្ាទដើ ម្ ទីណាម្ួ យ ជ្រតូវអាប្តាិទុក្ដ
ក
ជ្រគប្់ ៗជំ ហាន។ តតភិក្ុនី
ា ឈរ ទម្ើ លក្នុងទី ណា ម្ិនបានដក្ទជើងៃី ក្ុងទី
ន
ទ

េះទទ ទម្ើ លទ

ើញទី សូម្បីទំង៥ ជ្រតូវអាប្តាិតតម្ួ យប្ុ ទណាណេះ។ ជ្រប្សិន

ទប្ើជ្រក្ទេក្ទម្ើ លខាងទនេះ ខាងទ

េះ ជ្រតូវអាប្តាិទោយក្ខរោប្់ជ្រប្ទោគនន

ក្ខរងាក្-ក្។ ម្ិនតម្នោប្់នូវក្ខរម្ិ ច្តភនក្ទទ។
សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ា ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារៃធៃួក្ឆៃវគិោ
គ
ភិក្ុនី
ា

ទជ្ររេះទរឿងទៅទដើម្បីទម្ើ លទោងដ៏ វ ិច្ិ ជ្រត។ សជ្រាប្់ ភិក្ុជ្រតូ
ា វអាប្តាិទុក្ដ
ក ក្នុងទី
ទំងៃួង។ ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ដ៏ ទសស គប្បីជ្រាប្ត្តម្ន័យបានទរលទ

ើយ

ក្នុងនច្ចទសសនសិក្ខាប្ទ។

ពណ៌នារាជាគារសិក្ខ
ា បទ ចប់

២. ពណ៌នាអាសន្ទិបរ ិភុញ្ជន្សិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ច្តទៅទនេះ៖
អាសនៈតដល

ួសជ្រប្ាណ តថាគតឲ្យទ្មេះថា អាសនទិ។ តជ្រគ

តដលវ ិច្ិ ជ្រតទោយសតវសាហាវ ទលើក្ទៅទលើក្ម្ក្បាន តថាគតឲ្យទ្មេះ

ថា ប្លលង
័ ។
ក គប្បីជ្រាប្អាប្តាិបាច្ិតិ យ
ា ក្នុងរក្យថា ទជ្រប្ើជ្របាស់ ទនេះ ទោយ
ក្ខរោប្់ជ្រប្ទោគននក្ខរអងគុយ និ ងក្ខរទដក្។
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។
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។
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។
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ន
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ជ្របារៃធៃួក្ភិក្ុនី
ា ទជ្រច្ើ នរូប្

ទជ្ររេះទរឿងទជ្រប្ើជ្របាស់អាសនទិ និងប្លល័ង។
ក ភិ ក្ុនី
ា ក្ខត់ ទជើ ងអាសនទិ ទ
ទទើ ប្ទជ្រប្ើជ្របាស់ ភិ ក្ុនី
ា ទំយរយរូប្សតវក្ខច្ទំងឡាយ ទ

ើយ

ើយទទើ ប្ទជ្រប្ើ ជ្របាស់

និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆួតាទដើ
ក
ម្ ម្ិនជ្រតូវអាប្តាិ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ានអងគ២ គឺ អាសនទិ និងប្លល័ងក១ អងគុយ ឬទដក្១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈានសម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្ឯេក្ទយរម្សិក្ខាប្ទ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាអាសន្ទិបរភុ
ា បទ ចប់
ិ ញ្ជន្សិក្ខ

៣. ពណ៌នាសុត្ក
ា ន្ាន្សិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា អទម្បេះ បានដល់ អំ ទបាេះណាម្ួ យ ក្នុងច្ំ ទណាម្អំ ទបាេះទំង

៦។ ក្នុងរក្យថា ក្ខរ ទនេះ គប្បីជ្រាប្ថា៖ ភិ ក្ុនី
ា ក្ខរអំ ទបាេះទោយនដាន
ច្ំ នួនប្ុ ណាណ ក្ខលសំណុំក្ខរទ
សំទៅយក្រក្យទ

េះរុរួំ ច្ទ

ើយ ជ្រតូវអាប្តាិម្ួយ។ ឯជ្រៃេះឧបាលិ

េះ ទទើ ប្ទរលថា ប្ងវិលម្ួ យជុំ ៗ ក្នុងប្ទភាជនី យ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ា ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារៃធៃួក្ឆៃវគិោ
គ
ភិក្ុនី
ា

ទជ្ររេះទរឿងក្ខរអំ ទបាេះ។ ភិក្ុនី
ា ជ្រតូវអាប្តាិទុក្កដ ជ្រគប្់ៗជ្រប្ទោគ ទោយោប្់
វារៈនននដ ទជ្ររេះទ្វើក្ខរទជ្រជើសទរ ើសក្ប្បស ឲ្យាខាងទដើម្ម្ុនទៃលក្ខរ។
ភិ ក្ុនី
ា ក្ខរអំ ទបាេះតដលទគក្ខររួច្ទ

អម្បលទនេះ) ម្ិនជ្រតូវអាប្តាិ។

ើយ

និងភិក្ុនី
ា ឆួតាទដើ
ក
ម្

(ទំង

សិក្ខាប្ទទនេះ ានអងគ២ គឺអំទបាេះតដលទគម្ិនទន់ ក្ខរ១ បានក្ខរ១។
ប្ក្ិ ណណក្ៈានសម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្ឯេក្ទយរម្សិក្ខាប្ទ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាសុ ត្តកន្តន្សិក្ខ
ា បទ ចប់
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៤.
ច

ច

ច។

ច
ច

ព្ោ
ច

។
ច

។

ស្មឹ
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ច

ច

ច
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។

ច

ឥ

។

។

៥.
ធ

ច

ធ

ច

។

។

ច

ឥធ ច
។

ធ
ច

ព្ោ

ព្ោ
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៤. ពណ៌នាគ្ិហវិ វយ្យាវចចសក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៤ ដូច្តទៅទនេះ៖
ប្ទថា ក្ខរប្ទជ្រម្ើជ្រគ

សថ គឺ ទសច្ក្ាីខ្វល់ខាវយប្ទជ្រម្ើៃួក្ជ្រគ

សថ។ ក្៏ ឯ

ជ្រប្សិនទប្ើ ាត្តប្ិ ត្តម្ិ នបានឲ្យទ្វើក្ខរងារណាម្ួ យទដើម្បីខ្ួនទទ
ល
ភិ ក្ុនី
ា ទ្វើ
ក្ិ ច្ា
ច នក្ខរច្ម្អិនប្ប្រាទដើម្ សជ្រាប្់ ទោម្ជ្រប្ុសស្សីទ

េះ ជ្រតូវអាប្តាិទុក្ដ
ក

ទំងឡាយក្នុងប្ុៃវប្បទោគ ទោយក្ខរោប្់នូវជ្រប្ទោគ, ជ្រតូវអាប្តាិបាច្ិតិ យ
ា
ទជ្ររេះប្ប្រាទដើម្

ទោយក្ខរោប្់ ភាជនៈ,

ជ្រតូវអាប្តាិបាច្ិតិ យ
ា

ទជ្ររេះ

ខាទនី យាទដើម្ ទោយក្ខរោប្់ នំ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ា ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ទជ្ររេះទរឿងទ្វើទសច្ក្ាីខ្វល់ខាវយប្ទជ្រម្ើ ជ្រគ

ជ្របារៃធៃួក្ភិក្ុនី
ា ទជ្រច្ើ នរូប្

សថ។ វារៈម្ិនជ្រតូវអាប្តាិ គឺ ក្ខល

ម្នុ សសទំងឡាយ ទ្វើទឹក្ប្ប្រក្ាី ទ្វើភតាក្ី ា ទដើម្បីសងឃ ឬក្នុងក្ខរប្ូ ាជ្រៃេះ
ទច្តិ យ

ភិក្ុនី
ា ទ្វើក្ិច្ា
ច នក្ខរច្ម្អិនប្ប្រាទដើម្

រប្ស់ម្នុ សសទំងទ

េះ ភិក្ុនី
ា ទ្វើក្ិច្ចទំងទ

ទោយភាៃាសំឡាញ់

េះឯង ទដើ ម្បីទវយាវច្ចក្ររប្ស់

ខ្លួន និងភិក្ុនី
ា ឆួតាទដើ
ក
ម្។

សិក្ខាប្ទទនេះ ានអងគ២ គឺ ទ្វើទសច្ក្ាីខ្វល់ខាវយប្ទជ្រម្ើ ជ្រគ

ម្ិ នានទ

តុ តដលជ្រទង់អនុ ញ្ញញត១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈ

សថ១

ានសម្ុ ោានាទដើម្

ដូ ច្ឯេក្ទយរម្សិក្ខាប្ទ ដូ ទច្នេះឯង។ គិហិវេយ្យាេចចសិក្ខ
ា បទ ចប់
៥. ពណ៌នាអធិករណសិក្ខាបទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៥ ៖ ប្ទថា អ្ិក្រណ៍ បានដល់ អ្ិក្រណ៍ទំង៤

ណាម្ួ យ។ ប្ទថា បាច្ិតិយ
ា
ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រគាន់ តតោក្់្ុរៈ ជ្រតូវ
អាប្តាិបាច្ិ តិ យ
ា ដូច្ក្នុងក្ខរទដរច្ី វរ។ ប្រ ិហារសូម្បីតតម្ួ យនងៃ ក្៏ម្ិនាន។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតាក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារៃធងុលន
ល ទ ភិ ក្ុនី
ា ទជ្ររេះ

ទរឿងម្ិ នរាៃប្់ អ្ិ ក្រណ៍។ រក្យដ៏ ទសស ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ គប្បីជ្រាប្
ត្តម្ន័ យតដលទរលទ

ើយ ក្នុងច្ី វរសិៃន
វ សិក្ខាប្ទទ

ពណ៌នាអធិករណសិក្ខ
ា បទ ចប់

េះឯង ដូទច្នេះ។
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៦. ពណ៌នាវោជន្ទាន្សិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៦ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ទោយនដខ្លនឯង
ទសច្ក្ាីថា ភិក្ុនី
ា ឲ្យរប្ស់ណានីម្ួយ តដល
ួ

គួ រទលប្ច្ូ ល ទលើក្តលងតតទឹក្ និ ងទឈើ សន
ទ ់ ដល់ៃួក្ជនដ៏ទសស ទលើក្
តលងតតស

្ម្មិក្ទំង៥ទច្ញ ទោយក្ខយក្ាី ទោយរប្ស់ាប្់នឹងក្ខយ

ក្ាី ទោយទបាេះឲ្យក្ាី ជ្រតូវអាប្តាិបាច្ិ តិ យ
ា ។
សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតាក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារៃធងុលន
ល ទ ភិ ក្ុនី
ា ទជ្ររេះ

ទរឿងឲ្យខាទនី យទភាជនី យដល់ជ្រគ

សថ។ ឲ្យទឹក្ និងទឈើ សន
ទ ់ ជ្រតូវអាប្តាិ

ទុ ក្ដ
ក ។ តតម្ិ នាអាប្តាិ ដល់ភិក្ុនី
ា ឲ្យទគឲ្យ ម្ិនបានឲ្យទោយនដខ្លួនឯង
ភិ ក្ុនី
ា ោក្់ផុតៃី នដទ
ឆកួតាទដើម្។

ើយ ភិ ក្ុនី
ា ឲ្យទជ្រគឿងយរប្ក្ខយខាងទជ្រៅ និងភិក្ុនី
ា

សិក្ខាប្ទទនេះ ានអងគ២ គឺ រប្ស់តដលគួ រទលប្ច្ូ លបាន ទវៀរតតទឹក្

និ ងទឈើ សន
ទ ់១ ឲ្យដល់ជនដនទទោយនដខ្លួនឯង ទវៀរតលងតតស

្ម្មិក្

ទំងជ្របាំ ១។ ប្ក្ិ ណណក្ៈានសម្ុ ោានាទដើ ម្ ដូច្ឯេក្ទយរម្សិក្ខាប្ទ។
ពណ៌នាវោជន្ទាន្សិក្ខ
ា បទ ចប់

៧. ពណ៌នាអាវសថចីវរសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា អាវសងច្ីវរ បានដល់ ច្ីវរតដលទយក្ជ្រប្ទគនប្ជ្រម្ុងទុក្
ទោយរក្យថា ភិក្ុនី
ា ទំងឡាយតដលានរដូវ ច្ូ រទជ្រប្ើ ជ្របាស់ច្ុេះ។ ប្ទថា
ម្ិនជ្រប្គល់ ទសច្ក្ាីថា ក្នុងនងៃទី៤ យរងទ

ើយ ម្ិនជ្រប្គល់ឲ្យដល់ភិក្ុនី
ា

ដនទតដលានរដូ វ ទោយទហាច្ទៅសូម្បីសាម្ទណរ ី។ ប្ទថា បាច្ិតិយ
ា
ទសច្ក្ាីថា ភិក្ុនី
ា ម្ិនជ្រប្គល់ទជ្រប្ើ ជ្របាស់ោងទនេះជ្រតូវអាប្តាិបាច្ិ តិ យ
ា ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតាក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារៃធងុលន
ល ទ ភិ ក្ុនី
ា ទជ្ររេះ

ទរឿងម្ិនជ្រប្គល់អាវសងច្ី វរឲ្យ ទ
ជ្រប្គល់ឲ្យទ

ើយ ាទវិក្ទុក្កដ។

ើយទជ្រប្ើ ជ្របាស់។ ាតិ ក្បាច្ិ តិ យ
ា ។ ច្ី វរ
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វារៈតដលម្ិនជ្រតូវអាប្តាិ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ

ភិ ក្ុនី
ា សំគាល់ថា ជ្រប្គល់ឲ្យទ

539

គឺច្ីវរជ្រប្គល់ឲ្យទ

ើយ

ើយ ភិក្ុនី
ា ទជ្រប្ើជ្របាស់ត្តម្ទវនាងមីទទៀត ៃួ ក្

ភិ ក្ុនី
ា ឯទទៀត តដលានរដូវម្ិនាន ភិក្ុនី
ា តដលទោរដទណើ ា ម្យក្ច្ី វរទៅ
ភិ ក្ុនី
ា តដលានច្ីវរវ ិ ស ភិ ក្ុនី
ា ានទសច្ក្ាីអនាោយ និងភិក្ុនី
ា ឆួតាទដើ
ក
ម្។
សិក្ខាប្ទទនេះ

យរងទ

ានអងគ៤

គឺ ាអាវសងច្ីវរ១

ើយ ម្ិ នជ្រប្គល់ឲ្យ១ ម្ិនានទ

សម្ុ ោានាទដើម្

យរងក្នុងនងៃទីប្ួន១

តុតដលជ្រទង់អនុ ញ្ញញត១។

ដូ ច្គាននឹ ងក្ឋិនសិក្ខាប្ទ។

តតសិក្ខាប្ទទនេះ

ាក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាអាេសថចីេរសិក្ខ
ា បទ ចប់

៨. ពណ៌នាអាវសថវិហារសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៨ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា លំទៅ បានដល់ លំទៅតដលានសនទេះទវរាប្់ ។ ប្ទថា ម្ិន
ជ្រប្គល់ បានដល់ ម្ិនជ្រប្គល់ឲ្យទដើ ម្បីតងរក្ា, ទសច្ក្ាីថា ម្ិ នបានជជ្រាប្
ជ្របាប្់ ោងទនេះថា ច្ូ រតងរក្ានូវលំទៅទនេះផង។ ក្នុងរក្យថា ទច្ៀសទច្ញ
ទៅក្ខន់ោរ ិក្ ជ្រតូវអាប្តាិបាច្ិតិយ
ា
ទនេះ គប្បីជ្រាប្ថា៖ ភិ ក្ុនី
ា ក្ខលទច្ៀស
ទច្ញទៅក្ខន់ ស្សុក្ដនទ អំៃីស្សុក្រប្ស់ខ្ួនទដើ
ល
ម្បីទៅ សូម្បីអស់ម្ួយោជ្រតី

ជ្រគាន់ តត្នក្នលងផុ តរប្ង ឬក្ំតៃងននលំទៅតដលានរប្ង ឬក្ំ តៃង
ម្ួ យជំ ហាន ជ្រតូវអាប្តាិទុក្ដ
ក ។ ជំ ហានទី ២ ជ្រតូវអាប្តាិបាច្ិ តិ យ
ា ។
សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតាក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារៃធងុលន
ល ទ ភិ ក្ុនី
ា ទជ្ររេះ

ទរឿងម្ិនជ្រប្គល់លំទៅឲ្យ ទ

ើយទច្ៀសទច្ញទៅក្ខន់ោរ ិក្។ តិ ក្បាច្ិ តិ យ
ា

លំទៅតដលម្ិ នានសនទេះទវរាប្់ ជ្រតូវអាប្តាិទុក្ដ
ក ។ លំទៅបានជ្រប្គល់
ឲ្យទ
ឲ្យទ

ើយ ាទវិក្ទុក្កដ។
តតម្ិនជ្រតូវអាប្តាិ ច្ំទរេះភិក្ុនី
ា ជ្រប្គល់ឲ្យទ

ើយ សំគាល់ថា ជ្រប្គល់

ើយ ក្ខលទប្ើ ានទសច្ក្ាីអនាោយ ភិ ក្ុនី
ា តសវងរក្អនក្តងរក្ាម្ិនបាន

ភិ ក្ុនី
ា ឈឺ ភិ ក្ុនី
ា ានទសច្ក្ាីអនាោយ និងភិក្ុនី
ា ឆួតាទដើ
ក
ម្។
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សិក្ខាប្ទទនេះ ានអងគ៣ គឺ លំទៅតដលានសនទេះទវរាប្់ ១ ទច្ៀស
ទច្ញទៅត្តម្ន័ យតដលទរលទ

ើយ១ ម្ិនានទ

តុ តដលជ្រទង់អនុ ញ្ញញត

១។ សម្ុ ោានាទដើម្ ដូច្ប្ឋម្ក្ឋិ នសិក្ខាប្ទ។ ប្ុ តនាសិក្ខាប្ទទនេះ ា
ក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ ដូ ទច្នេះឯង។ ពណ៌នាអាេសថេហារស
ា បទ ចប់
ិ
ិក្ខ
៩. ពណ៌នាត្ិរច្ឆាន្វិជាជបរ ិយាបុណន្សិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៩ ដូច្តទៅទនេះ៖
ប្ទថា

តិរោឆនវ ិាា

គឺវ ិាាណានីម្ួយខាងទជ្រៅ

ម្ិ នជ្រប្ក្ប្ទោយ

ជ្រប្ទោជន៍ ានសិលបៈដំរ ី ទសេះ រង ្នូ ោវ ជ្រប្ទភទម្នាអាង័ន ម្នារប្
ូ
សូនយគប្់ ម្នាទ្វើឲ្យក្ខលហាន ឲ្យសគម្រ ីងនរ និងម្នាជ្រប្ក្ប្ថានំៃិសាទដើម្

តដលទប្ៀតទប្ៀនអនក្ដនទ។ ក្នុងប្ទថា ទរៀន ទនេះ ជ្រតូវជ្រាប្ថា៖ ភិ ក្ុនី
ា ទរៀន
នូ វតិ រោឆនវ ិាាទ

េះ ក្នុងសំណាក្់អនក្ណាានក្់ទោយប្ទាទដើម្ រតម្ងជ្រតូវ

អាប្តាិបាច្ិ តិ យ
ា ទោយក្ខរោប្់ប្ទ ទោយក្ខរោប្់អក្ារៈ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាត្ិរច្ឆាន្េជា
ណន្សក្ខ
ិ ជ បរយាបុ
ិ
ិ ា បទ ចប់

១០. ពណ៌នាត្ិរច្ឆាន្វិជាជវាចន្សិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្ាីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១០ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ប្ទជ្រងៀន ាប្ទៃិ ទសស។ សិក្ខាប្ទសូម្បីទំងៃីរ ប្ញ្ញតាក្ុង
ន

ជ្រក្ុងសាវតថី ជ្របារៃធឆៃវគិោ
គ
ភិ ក្ុនី
ា និងភិ ក្ុនី
ា ទជ្រច្ើនរូប្ ទជ្ររេះទរឿងទរៀន និង

ប្ទជ្រងៀនតិរោឆនវ ិាា។ អាប្តាិម្ិនាន ដល់ភិក្ុនី
ា ប្ទជ្រងៀនសរទសរ ប្ទជ្រងៀន
ធារណសាស្តសា ប្ទជ្រងៀនប្រ ិតាទំងអស់ ានយក្ាប្រ ិតា

គម្ណឌលាទដើម្

ទដើម្បីក្ខរររខ្លួន និងភិ ក្ុនី
ា ឆួតាទដើ
ក
ម្។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ានអងគ៣

និ ងប្ទជ្រងៀនទគ១ ម្ិ នានទ

គឺ តិរោឆនវ ិាា១

ទរៀនយក្ៃីទគ

តុ តដលជ្រទង់អនុញ្ញញត១។ សម្ុ ោានាទដើ ម្

ដូ ច្ប្ទទសា្ម្មសិក្ខាប្ទ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាត្ិរច្ឆាន្េជា
ិ ជ វាចន្សក្ខ
ិ ា បទ ចប់
ចិត្តតគារេគគទី៥ ចប់
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៦. អារាមវគ្គ
១. ពណ៌នាអារាមបវិសនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្វ ិនិច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ១ ននអារាមវគគដូច្តទៅទនេះ៖

ពី រប្ទថា អារាមមានភិក្ុទៅ
ា
ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុទាំ
ា ងឡាយទៅក្នុងទីណា

សូមបីទជ្រក្ខមមលប្់ទ

ើ (ភិ ក្ុនី
ា ច្ូលទៅ) ក្ខន់ជ្រប្ទទសទ

េះ។ ក្នុងពាក្យថា

មិនបានជ្របាប្់ ទនេះ គប្បីជ្រាប្ថា មិ នបានជ្របាប្់ជនណាមួ យ ប្ណា
ត ភិក្ុា
សាមទេរ អារាមិក្ជន។ ភិក្ុនី
ា ឈានក្នលងរប្ងវតត ដដលមានរប្ង (ឬ)
ច្ូ លទៅក្នុងឧប្ចារៈវតត ដដលគ្មានរប្ង ជាំ ហានទី មួយ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។
ជាំ ហានទីពីរ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា ទជ្រច្ើ នរូប្ ទជ្រពាេះ

ទរឿងមិនបានជ្របាប្់ភិក្ុដដលមានទ
ា

ើយច្ូ លទៅក្ខន់អារាម។ ពាក្យថា មិន

បានជ្របាប្់ភិក្ុដដលមានទៅ
ា
និ ងពាក្យថា ក្ខលដឹង ភិក្ុដដលមានទៅ
ា
ទនេះ

ាអនុប្បញ្ញតិ តទាំងពី រ ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ។ អារាមដដលមានភិក្ុា ភិ ក្ុនី
ា មាន
ទសច្ក្តីសងស័យ (ឬ)អារាមដដលមិនមានភិ ក្ុា ភិក្ុនី
ា សាំគ្មល់ថា មានភិក្ុា
និ ងមានទសច្ក្តីសងស័យ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

វារៈដដលមិនជ្រតូវអាប្តតិ គឺអារាមសូមបីទាំងពី រទ
គ្មានភិក្ុា ភិ ក្ុនី
ា ជ្របាប្់ភិក្ុដដលមានទៅទ
ា

េះ ភិ ក្ុនី
ា សាំគ្មល់ថា

ើយ ទទើប្ច្ូលទៅ ភិក្ុនី
ា ជ្រក្ទេក្

ទមើ លសីសរប្ស់ពួក្ភិក្ុនី
ា ដដលច្ូ លទៅ ភិ ក្ុនី
ា សាំគ្មល់ថា ពួក្ភិ ក្ុនី
ា ជ្រប្ជុាំ គ្មន
ក្នុងទី ណា អញនឹ ងទៅក្ខន់ សាំណាក្់ពួក្ភិ ក្ុនី
ា ទ

េះក្នុងទី ទ

េះ ភិ ក្ុនី
ា ទដើ រតាម

ផ្លូវដដលមានក្នុងវតត ភិក្ុនី
ា មានទសច្ក្តីអនតរាយ និ ងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាទដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ៤ គឺ អារាមមានភិក្ុា១ សាំគ្មល់ថា មានភិក្ុា១

ឈានក្នលងទីក្ាំេត់ដូច្ទពាលទ

ើយ១ គ្មានទ

តុ ដដលជ្រទង់ អនុ ញញត១។

សិក្ខាប្ទទនេះ ាសមនុ ភាសនសមុ ដ្ឋាន ក្ិរ ិយាក្ិ រ ិយា សញញវ ិទមាក្ា

សច្ិ តក្
ត ៈ ប្េណ តិវត ជជៈ ក្ខយក្មា វច្ីក្មា មានច្ិ តត៣ មានទវទ
ពណ៌នាអារាមបវសនស
ា បទ ចប់
ិ
ិក្ខ

៣ ដូ ទច្នេះ។
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២. ពណ៌នាភិក្អក្ក្ខ
ាុ
ោ សនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ទជរ ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា ទជរទដ្ឋយអទក្ខកសវតថុទាំង១០ ណាមួ យ

ក្នុងទី ច្ាំទពាេះមុខក្តី ក្នុងទី ក្ាំបាាំងមុខក្តី ។ ប្ទថា គាំរាម គឺ ភិក្ុនី
ា សាំដដង
ទសច្ក្តីខ្លលច្ដល់ភិក្ុទា

េះ។ ប្ទថា បាច្ិតិយ
ត
គឺ ភិក្ុនី
ា ទ

េះ ក្ខលទ្វើយា៉ាង

ទនេះ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិតិ យ
ត ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងទវសាលី ជ្របារពធពួក្ឆ្ពវគិយា
គ
ភិក្ុនី
ា

ទជ្រពាេះទរឿងទជរជ្រពេះឧបាលិដ៏មានអាយុ។ ាតិក្បាច្ិតិ យ
ត ។ អនុប្សមបនន
ាតិ ក្ទុ ក្ដ
ក ។ វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាប្តតិ គឺភិក្ុនី
ា ទ្វើអតថឲ្យាជ្រប្ធាន ទ្វើ្ម៌
ឲ្យា ជ្រប្ធាន ទ្វើពាក្យទជ្រប្ៀនជ្រប្ទៅឲ្យាជ្រប្ធាន និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាទដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ៣ គឺ ាឧប្សមបនន១ ទជរគាំរាម១ មិនមានក្ខរ

ទ្វើអតថឲ្យាជ្រប្ធានាទដើម។ សមុ ដ្ឋានាទដើ ម ដូច្អទិ ន ទនសិក្ខាប្ទ។
ប្៉ាុ ដនតសិក្ខាប្ទទនេះ ាទុ ក្ាទវទ

ដូទច្នេះឯង។

ពណ៌នាភិក្ុ ា អក្ក្ខោសនសិក្ខ
ា បទ ចប់

៣. ពណ៌នាគ្ណបរ ិភាសនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៣ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ទសច្ក្តីក្ាំណាច្ គឺ ទដ្ឋយទសច្ក្តីទជ្រក្ខ្។ ប្ទថា គេៈ បាន
ដល់ ភិក្ុនី
ា សងឃ។ ក្នុងពាក្យថា ផ្ដាសា ទនេះ គប្បីជ្រាប្ថា ភិក្ុនី
ា ផ្ដតសាក្នុង
ទី ណាមួ យយា៉ា ងទនេះថា ភិក្ុនី
ា អស់នុេះលងង់ ភិក្ុនី
ា អមាលទ
ពួ ក្ភិ ក្ុនី
ា ទាំងនុ េះ

មិ នសាគល់ក្មាក្ី ត

ក្មាវ ិប្តតិក្ី ត ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត ។

ទទសរប្ស់ក្មាក្ី ត

េះ មិនឈាលស
ក្មាសមបតតិក្ី ត

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធថុលន
ល ា ភិ ក្ុនី
ា ទជ្រពាេះ

ទរឿងផ្ដតសាគេភិក្ុនី
ា ។ ភិ ក្ុនី
ា ផ្ដតសាភិ ក្ុទជ្រច្ើ
ា
នរូប្ ឬមួ យរូប្ ឬក្៏ ផ្ដតសា
អនុប្បសមបនន ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ ពាក្យដ៏ទសស ដូច្សិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ទច្នេះ។
ពណ៌នាគណបរភាសនស
ា បទ ចប់
ិ
ិក្ខ
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៤. ពណ៌នាបវារ ិតសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៤ ដូច្តទៅទនេះ៖
គប្បីជ្រាប្ភិក្នី
ុា ដដលទគនិមនត តាមន័ យដដលទពាលទ

ើយ ក្នុងគេ-

ទភាជនសិក្ខាប្ទ (និ ង) ភិក្នី
ុា ហាមភតត តាមន័ យដដលទពាលទ
ប្វារណាសិក្ខាប្ទ។

ប្ទថា បាច្ិតិយ
ត ទសច្ក្តីថា ភិក្ុនី
ា ទ

ើយ ក្នុង

េះទទួ លយក្រប្ស់ណាមួ យ ក្នុង

ប្ុ ទរភតត ទដើ មបីជ្រប្ទយាជន៍ ដល់ក្ខរទលប្ច្ូ ល ទវៀរដលងដតប្ប្រ និងក្ខលិក្

ប្ី ដ៏ទសស ក្នុងខេៈទទួល ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត ជ្រគប្់ ៗ
វារៈ ដដលទលប្ច្ូ លទៅ ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា ទជ្រច្ើ នរូប្ ទជ្រពាេះ

ទរឿងឆាន់ក្ុងទី
ន ដនទ។ ភិ ក្ុនី
ា ទទួ លក្តី ទលប្ច្ូ លក្តី នូវក្ខលិក្ប្ី ទដើមបីា
អាហារ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។

វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាប្តតិ (ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ) គឺ ភិក្ុនី
ា ដដលទគនិ មនត ដត

មិ នបានហាមភតត ផ្ឹ ក្ប្ប្រ ភិ ក្ុនី
ា ជ្របាប្់ មាាស់ទ

ើយប្រ ិទភាគ ក្ខលទប្ើមាន

ប្ច្ា័យ ភិក្ុនី
ា ប្រ ិទភាគក្ខលិក្ប្ី និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាទដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ៣ គឺ ភិក្ុនី
ា ដដលទគនិ មនត ឬហាមភតត ឬទាំង

និ មនត ទាំងហាមភតតទ
ទពាលទ

ើយ១ ទលប្ច្ូ លនូ វអាមិ ស មានលក្ាេៈដដល

ើយ ក្នុងប្ុទរភតត១ មិ នបានជ្របាប្់ មាាស់ទន១។

សិក្ខាប្ទទនេះ ាអទធនសមុ ដ្ឋាន ាក្ិ រ ិយាក្ិរ ិយា គប្បីមានទជ្រពាេះ
អាប្តតិទក្ើតទេើងដល់ភិក្ុនី
ា ដដលទគនិមនត មិនបានជ្របាប្់ ទ
ភិ ក្ុនី
ា ដដលហាមភតត ទ្វើក្ប្បិយក្តី មិនទ្វើក្ី ត ទ
មាន ទជ្រពាេះអាប្តតិទក្ើតទេើង។ ាទ

ក្ខយក្មា វច្ីក្មា មានច្ិ ត៣
ត មានទវទ

ើយប្រ ិទភាគ។

ើយប្រ ិទភាគ ាក្ិ រ ិយាគប្បី

សញញវ ិទមាក្ា អច្ិតតក្ ប្េណ តិ វត ជជៈ
៣ ដូ ទច្នេះឯង។

ពណ៌នាបវារតស
ា បទទ៤
ិ
ិក្ខ
ី ចប់
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៥. ពណ៌នាក្ុលមច្ឆរ ិនីសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៥ ដូច្តទៅទនេះ៖

ទសច្ក្តីក្ាំណាញ់ ក្នុងជ្រតក្ូល ទឈាាេះថា ក្ុ លមច្ឆរៈ។ ទសច្ក្តីក្ាំណាញ់

ននភិ ក្ុនី
ា ទ

េះមាន ឬភិក្ុនី
ា ទ

េះក្ាំ ណាញ់ជ្រតក្ូ ល ទជ្រពាេះដូ ទចានេះ ទទើប្ទឈាាេះ

ថា ភិក្នី
ុា ក្ាំណាញ់ជ្រតក្ូល។ ប្ទថា ទ

េះ គឺភិក្ុនី
ា ណាមានសភាពដូ ទចានេះ។

ប្ទថា បាច្ិតិយ
ត
ទសច្ក្តីថា ជ្រតក្ូ លណាច្ង់ ថាវយប្ច្ា័យដល់ពួក្

ភិ ក្ុនី
ា ទាំងឡាយ ភិ ក្ុនី
ា ទ
ទ

េះ

ទពាលទទសននជ្រតក្ូលក្នុងសាំណាក្់ភិក្ុនី
ា

េះថាដូ ច្ទមតច្ ពួក្ភិក្ុនី
ា មិនគប្បីទៅក្នុងទីទ

េះ ឬទពាលទទសននពួ ក្

ភិ ក្ុនី
ា ក្នុងសាំណាក្់ ននជ្រតក្ូលថាដូ ច្ទមតច្ ពួក្ជនទាំងទនេះ មិនគប្បីថាវយ
វតថុណាមួ យ ដល់ពួក្ភិ ក្ុនី
ា ទាំងទ

េះ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិយ
ត ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា ១រូប្ ទជ្រពាេះទរឿង

ក្ាំ ណាញ់ជ្រតក្ូ ល។

វារៈដដលមិ នជ្រតូវអាប្តតិ ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ គឺភិក្ុនី
ា មិនក្ាំ ណាញ់ ភិ ក្ុនី
ា

ជ្របាប្់ ទទសដដលមានពិត និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាទដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ២ គឺ ជ្របាថានមិនឲ្យមានលាភដល់ពួក្ភិ ក្ុនី
ា ទាំង

ឡាយ១ ទពាលទទសពួ ក្ភិ ក្ុនី
ា ក្នុងសាំណាក្់ននជ្រតក្ូ ល ឬទពាលទទស
ជ្រតក្ូ ល ក្នុងសាំណាក្់ពួក្ភិក្ុនី
ា ទាំងឡាយ១។

សមុ ដ្ឋានាទដើម ដូច្ អទិ ន ទនសិក្ខាប្ទ។ ប្៉ាុ ដនតសិក្ខាប្ទទនេះ ា

ទុ ក្ទា វទ

ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាក្ុ លមចឆរន
ា បទ ចប់
ិ ីសិក្ខ
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៦. ពណ៌នាអភិក្ក្ខវាសសិ
ាុ
ក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៦ ដូច្តទៅទនេះ៖

ជ្រប្សិនទប្ើពួក្ភិក្ុទាំ
ា ងឡាយ ាអនក្ឲ្យឱវាទមិនគង់ ទៅក្នុងខ្លងក្នុង

ក្នលេះទយាជន៍

អាំ ពីសាំណាក្់ពួក្ភិក្ុនី
ា

ឬផ្លូវមិនស្សួលមិ នអាច្ទដើ មបីទៅ

ទដ្ឋយគ្មានអនតរាយ អាវាសទនេះ ទឈាាេះថា អាវាសមិនមានភិក្ុ។
ា ភិ ក្ុនី
ា
ក្ខលទ្វើនូវក្ិច្ាមានជ្រក្ខលអាសនៈតមកល់ទឹក្ឆាន់ ាទដើ ម

ទដ្ឋយគិតថា

ទយើងនឹ ងទៅចាាំវសាក្នុងទីទនេះ ជ្រតូវអាប្តតិទុក្ដ
ក ។ អរុេរេះទេើងជ្រពម ជ្រតូវ
អាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត ។

ទនេះាទសច្ក្តីសទងាប្

ទសច្ក្តីពិសាតរ ខ្ាំុទពាលទុក្ទ

ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ។

ច្ាំ ដេក្

ើយ ក្នុងសមនតប្ាសាទិក្ខ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា ទជ្រច្ើ នរូប្ ទជ្រពាេះ

ទរឿងទៅចាាំវសាក្នុងអាវាសដដលមិ នមានភិក្ុ។
ា

ក្៏ ឯវារៈដដលមិ នជ្រតូវអាប្តតិ ក្នុងសិក្ខាប្ទទនេះ គឺក្ុងទី
ន
ណា ពួក្ភិក្ុា

ទាំងឡាយទៅចាាំវសារួច្ទ
ច្ូ លពួក្ (គឺច្ូលសាស

ើយ ទច្ៀសទច្ញទៅក្តី សឹក្ទៅក្តី សាលប្់ ក្ី ត

ដនទ)ក្តី ភិក្ុនី
ា ទៅក្នុងទី ទ

អនតរាយ និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាទដើ
ក
ម។

េះ ភិ ក្ុនី
ា មានទសច្ក្តី

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ៣ គឺ អាវាសដដលឥតមានភិក្ុ១
ា ច្ូ លចាាំវសា

១ អរុេរេះទេើង១។

សមុ ដ្ឋានាទដើម ដូច្ឯេក្ទលាមសិក្ខាប្ទ ដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាអភិក្ុ ា ក្ខវាសសិក្ខ
ា បទ ចប់
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៧. ពណ៌នាអបវារណាសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ច្តទៅទនេះ៖
ពី រប្ទថា ទៅចាាំវសារួច្ទ

យ
ើ
គឺទៅចាាំវសាអស់៣ដខខ្លងទដើម ឬ

ទៅចាាំវសាអស់៣ដខខ្លងច្ុ ង (ទៅចាាំប្ុរ ិមិ ក្ខវសា ឬប្ច្ាិមិក្ខវសាអស់

ប្ី ដខ)។ ប្ទថា ឧភទតាសងឃ គឺ ភិក្ុនី
ា សងឃ និងភិ ក្ុសងឃ។
ា
ទនេះាវ ិនិ ច្័ យ
ឆ
ក្ថា ក្នុងពាក្យទ
សពវសង្គគ

េះ។ ពួក្ភិក្ុនី
ា ជ្រតូវជ្រប្ជុាំ គ្មនក្នុងនថង១៤ទ

ិក្ញតតិយា៉ាងទនេះថា ប្ពិជ្រត

ើយ តាាំងទុ ក្នូ វ

ងមាាស់ សូមសងឃសាតប្់ខាំុ្ នថង

ទនេះ ានថងប្វារណាទី១៤ ទប្ើក្មាមានក្ខលគួរដល់សងឃទ

យ
ើ
សងឃគប្បី

ប្វារណា ឬទតវាច្ិក្ញ្ញ តិយា
ត ៉ា ងទនេះថា គប្បីប្វារណាាទតវាច្ិក្ខប្វារណា
ឬក្ខលមានអនតរាយ តាាំងទុ ក្នូ វទទវវាច្ិក្ញ្ញ តិ ា
ត ទដើមយា៉ា ងទនេះថា សងឃ
គប្បីប្វារណាាទទវវាច្ិក្ខប្វារណា ឯក្វាច្ិក្ខប្វារណា សមានវសសិក្ខប្វារណា, ក្ខលទប្ើ តាាំងទុក្សពវសង្គគ
មួ យដងយា៉ា ងទនេះថា ប្ពិជ្រត
ទ

ិក្ញ្ញ តិ ទត

ើយ គប្បីទពាលអស់វារៈ

ងមាាស់ ខ្ាំស
ូ ប្រវារណានឹងសងឃ ទដ្ឋយ
ុ ម

ញ
ើ ក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ទដ្ឋយរទងកៀសក្តី ប្ពិជ្រត

ងមាាស់ទង
ាំ ឡាយ សូម

សងឃអាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះទពាលដ្ឋស់ទតឿនខ្ាំុ ក្ខលទប្ើខាំុមា
្ ា ស់ទ
ច្ាស់ទ

ញ
ើ

ើយ នឹងសដមតងទច្ញ ឬទពាលអស់វារៈពី រប្ី ដង យា៉ា ងទនេះថា

ប្ពិជ្រត

ងមាាស់

ប្ពិជ្រត

ងមាាស់

សដមតងទច្ញ

ទ

ខ្ាំស
ូ ប្វារណានឹងសងឃអស់វារៈពីរដងផ្ង
ុ ម

។ល។

ើយគប្បីប្វារណាសូមបីតាមលាំដ្ឋប្់លាំទដ្ឋយ។

ច្ាំ ទពាេះ

ខ្ាំស
ូ ប្វារណានឹងសងឃអស់វារៈប្ីដងផ្ង។ល។
ុ ម

នឹង

ទតវាច្ិក្ញ្ញ តិ ត មិនគួរឲ្យបាត់ ពាក្យទេើយ។ (សូមបី) ទទវវាច្ិក្ញ្ញ តិ តាទដើម
គួ រទដើ មបីប្ដនថម មិ នគួ រទដើមបីប្ាំបាត់ទទ។ ក្ខលទប្ើប្វារណាក្នុង ភិ ក្ុនី
ា សងឃ
យា៉ា ងទនេះទ

ើយ ក្នុងទី ទ

េះឯង ជ្រតូវសមាតិភិក្ុនី
ា ១រូប្ ទដើមបីប្វារណានឹ ង

ភិ ក្ុសងឃទដ្ឋយញតត
ា
ិ ទុតិយក្មា ដដលបានទពាលទ

ើយ ក្នុងភិក្ុនី
ា ខនធក្ៈ

ទដើមបីជ្រប្ទយាជន៍ដល់ភិក្ុានីសងឃ។ ភិ ក្ុនី
ា ដដលបានសនាតទ
ាំយក្ភិក្ុនី
ា សងឃក្នុងនថងទី១៥ ទ

ើយទ

េះ គប្បី

ើយច្ូ លទៅរក្ភិ ក្ុសងឃ
ា
ទ្វើឧតតរាសងគៈ
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ពណ៌នាបាចិត្តិយ អារាមវគ្គ ទី៦

ទឆ្ៀងសាាមាាង ផ្គងអញ្ជលី ទ

ើយទពាលយា៉ា ងទនេះថា ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់

ភិក្នី
ទដ្ឋយទ
ុា សងឃសូមប្វារណានឹងភិក្សងឃ
ុា
រទងកៀសក្តី

ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់
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ញ
ើ ក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ទដ្ឋយ

សូមភិក្ុសងឃអាស្ស័
ា
យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះ

ទពាលដ្ឋស់ទតឿនភិក្នី
ុា សងឃ ក្ខលទប្ើទ

ញ
ើ ច្ាស់ទ

យ
ើ
នឹងសដមតងទច្ញ

ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ អស់វារៈពីរដងផ្ង ។ល។ ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ អស់
វារៈប្ីដងផ្ង ។ល។ ក្ខលទ

ញ
ើ ច្ាស់ នឹងសដមតងទច្ញ គប្បីប្វារណា

ទដ្ឋយជ្រប្ក្ខរយា៉ា ងទនេះ។
ជ្រប្សិន ទប្ើភិក្ុនី
ា សងឃ មិ នជ្រគប្់ ប្ញ្ាវគគ ភិ ក្ុនី
ា ៤រូប្ ឬ៣រូប្ គប្បីតាាំង

គេញតតិទ

ើយប្វារណា ភិ ក្ុនី
ា ពីររូប្ គួ រប្វារណាដល់គ្មននិ ងគ្មនទដ្ឋយឥត

មានតាាំងញតតិ ភិ ក្ុនី
ា ១រូប្ គប្បីអ្ិ ដ្ឋានថា នថងទនេះ ានថងប្វារណារប្ស់ខាំុ្ ។
ក្៏ ឯភិ ក្ុនី
ា គប្បីទៅក្ខន់វ ិហារទ

ើយ ទពាលអស់៣ដងយា៉ា ងទនេះថា

ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ ភិក្នី
ាំ ឡាយ សូមប្វារណានឹងភិក្សងឃ
ទដ្ឋយ
ុា ទង
ុា
ទ

ញ
ើ ក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ទដ្ឋយរទងកៀសក្តី ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ សូមភិក្សងឃ
ុា

អាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះទពាលដ្ឋស់ទតឿនភិក្នី
ាំ ឡាយ
ុា ទង
ទ

ញ
ើ ច្ាស់ទ

ក្ខលទប្ើ

យ
ើ
នឹងសដមតងទច្ញ និងយា៉ា ងទនេះថា ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់

ខ្ាំុសម
ូ ប្វារណានឹងភិក្សងឃ
ទដ្ឋយទ
ុា

ញ
ើ ក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ទដ្ឋយរទងកៀសក្តី

ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ សូមភិក្សងឃ
អាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះទពាលដ្ឋស់
ុា
ទតឿនខ្ាំុ ក្ខលទប្ើទ

ញ
ើ ច្ាស់ទ

យ
ើ នឹងសដមតងទច្ញ ។

ជ្រប្សិនទប្ើភិក្ុសងឃមិ
ា
នជ្រគប្់ គប្បីប្វារណាអស់វារៈ ៣ដងយា៉ា ងទនេះថា

ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់
ទដ្ឋយទ

ភិក្នី
ាំ ឡាយ
ុា សងឃសូមប្វារណានឹងទលាក្មាាស់ទង

ើញក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ទដ្ឋយរទងកៀសក្តី ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ សូមទលាក្

មាាស់អាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះទពាលដ្ឋស់ទតឿនភិក្នី
ុា សងឃ
ទ

ញ
ើ ច្ាស់ទ

ក្ខលទប្ើ

យ
ើ
នឹងសដមតងទច្ញ និងយា៉ា ងទនេះថា ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់

ភិក្នី
ុា សងឃសូមប្វារណានឹងទលាក្មាាស់ ទដ្ឋយទ

ញ
ើ ក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ទដ្ឋយ

រទងកៀសក្តី ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ សូមទលាក្មាាស់ អាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះ
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ទពាលដ្ឋស់ទតឿនភិក្នី
ុា សងឃ ក្ខលទ

ញ
ើ ច្ាស់ទ

ក្ខលសងឃទាំងពី រមិ នជ្រគប្់ប្រ ិប្ូ េ៌
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យ
ើ នឹងសដមតងទច្ញ ។

គប្បីទពាលអស់វារៈ៣ដងយា៉ា ង

ទនេះថា ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ ភិក្នី
ាំ ឡាយសូមប្វារណានឹងទលាក្មាាស់
ុា ទង
ទាំងឡាយ ទដ្ឋយទ

ញ
ើ ក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ទដ្ឋយរទងកៀសក្តី ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់

សូមទលាក្មាាស់ទង
ាំ ឡាយ

អាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះទពាលដ្ឋស់ទតឿន

ភិក្នី
ាំ ឡាយ ក្ខលទប្ើទ
ុា ទង

ញ
ើ ច្ាស់ទ

យ
ើ
នឹងសដមតងទច្ញ ។ និង

យា៉ា ងទនេះថា ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ ភិក្នី
ាំ ឡាយសូមប្វារណានឹងទលាក្
ុា ទង
មាាស់

ទដ្ឋយទ

ញ
ើ ក្តី

សូមទលាក្មាាស់
ទាំងឡាយ ក្ខលទប្ើទ
ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់
ទ

ទដ្ឋយឮក្តី

ទដ្ឋយរទងកៀសក្តី

ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់

អាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះទពាលដ្ឋស់ទតឿនភិក្នី
ុា

ញ
ើ ច្ាស់ទ

ើយ នឹងសដមតងទច្ញ និងយា៉ា ងទនេះថា

ខ្ាំស
ូ ប្វារណានឹងទលាក្មាាស់ទង
ាំ ឡាយ
ុ ម

ទដ្ឋយ

ញ
ើ ក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ។ល។ ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ សូមទលាក្មាាស់ ទាំងឡាយ

អាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះទពាលដ្ឋស់ទតឿនខ្ាំុ ក្ខលទប្ើទ

ញ
ើ ច្ាស់ទ

ើយ

នឹងសដមតងទច្ញ និងយា៉ា ងទនេះថា ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ ខ្ាំុសម
ូ ប្វារណានឹង
ទលាក្មាាស់ ទដ្ឋយទ

ញ
ើ ក្តី ទដ្ឋយឮក្តី ។ល។ ប្ពិជ្រតទលាក្មាាស់ សូម

ទលាក្មាាស់ អាស្ស័យទសច្ក្តីអនុទជ្រគ្មេះទពាល ដ្ឋស់ទតឿនខ្ាំុ ក្ខលទប្ើទ
ច្ាស់ទ

ញ
ើ

ើយ នឹងសដមតងទច្ញ ។ ក្៏ឯពួ ក្ភិ ក្ុនី
ា ទាំងឡាយ គប្បីប្វារណា

ក្នុងឧភទតាសងឃតាមន័ យទនេះ។ ក្៏ភិក្ុនី
ា ណា ទៅចាាំវសាទ

ើយ ដ្ឋក្់ ្ុរៈ

យា៉ា ងទនេះថា ខ្ាំុនឹងមិ នប្វារណាយា៉ា ងទនេះ ក្នុងឧភទតាសងឃ ភិក្ុនី
ា ទ

េះ

ជ្រពមគ្មននឹងក្ខរដ្ឋក្់ ្ុរៈ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិតិ យ
ត ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា ទជ្រច្ើ នរូប្ ទជ្រពាេះ

ទរឿងទៅចាាំវសាទ

ើយមិនប្វារណា។

ទសច្ក្តីអនតរាយ ទ

ើយដសវងរក្ពួ ក្ភិក្ុមិ
ា នបាន ភិ ក្ុនី
ា មានជមងឺ ភិ ក្ុនី
ា មាន

ទសច្ក្តីអនតរាយ និងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាទដើ
ក
ម។

វារៈមិ នជ្រតូវអាប្តតិ

គឺភិក្ុនី
ា មាន
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ើយ១ មិ នបានប្វារណា

តុដដលជ្រទង់អនុ ញញត១។

សមុ ដ្ឋានាទដើម ដូច្សមនុ ភាសនសិក្ខាប្ទដូ ទច្នេះឯង។
ពណ៌នាអបវារណាសិក្ខ
ា បទ ចប់

៨. ពណ៌នាឱវាទសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ ឆយ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៨ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ទដើមបីឱវាទ គឺ ទដើមបីសាតប្់ គរុ្ម៌៨ជ្រប្ក្ខរ។ ប្ទថា ទដើមបីទៅរួប្
រួមគ្មន

គឺ ទដើ មបីសាក្សួរឧទបាសថ

និ ងទដើមបីប្វារណានុ េះឯង។

ប្ទថា

បាច្ិតិយ
ត
ទសច្ក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា ជ្រគ្មន់ដតដ្ឋក្់្ុរៈថា ទយើងនឹងមិ នទៅ ទដើ មបី
ឱវាទទាំងទ

េះ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិ តិ យ
ត ។

សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងដដនសក្ក
ន
ៈ

ទជ្រពាេះទរឿងមិ នទៅទដើមបីសាតប្់ ឱវាទ។
ដសវងរក្ភិក្ុនី
ា ទីពីរមិ នបាន ភិ ក្ុនី
ា
ឆ្កួតាទដើម។

ជ្របារពធពួក្ឆ្ពវគិ យា
គ
ភិ ក្នី
ុា

ភិ ក្ុនី
ា មានទសច្ក្តីអនតរាយ

ភិ ក្ុនី
ា

ឺ ភិក្ុនី
ា មានទសច្ក្តីអនតរាយ និ ងភិក្ុនី
ា

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ២ គឺមិនទៅទដើមបីឱវាទនឹ ងរួប្រួមគ្មន១ មិនមាន

ទ

តុ ដដលជ្រទង់អនុញញត១។
សមុ ដ្ឋានាទដើម ដូ ច្ប្ឋមបារាជិក្សិក្ខាប្ទ។ ប្៉ាុ ដនតសិក្ខាប្ទទនេះ ា

អក្ិរ ិយា ទុ ក្ាទវទ

។
ពណ៌នាឱវាទសិក្ខ
ា បទ ចប់

ភិក្ខុនីបាតិមោក្ខវណ្ណនា

550

៩.
ឌឍ
ច

ឌឍ

ឌឍ

។

ច

។

។

ណណ

ច ព្ោ ំ

។

-

ច ព្ោ ំ ។
។
ច
ច

ច

,

,

ច

ធ

។

ច

ស្មឹ

។

។
ច

ឥ
។

ច

ធ
។

,

ពណ៌នាបាចិត្តិយ អារាមវគ្គ ទី៦

550

៩. ពណ៌នាឱវាទូបសង្គមនសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី៩ ដូ ច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា រាល់ៗក្នលេះដខ គឺ រាល់ៗក្នលេះដខៗ។ ប្ទថា សួរឧទបាសថ គឺ
ក្ិ រ ិយាសួរឧទបាសថ។

ប្ទថា

ច្ូលទៅទទួលឱវាទ

ឱវាទ។ ក្នុងពាក្យថា ក្ខលភិក្នី
ុា ឲ្យក្នលងក្នលេះដខទ

គឺ ច្ូលទៅទដើមបី

េះទៅ ទនេះ គប្បីជ្រាប្

ថា៖ ពួ ក្ភិ ក្ុនី
ា ទាំងឡាយ គប្បីទៅក្ខន់ អារាម ក្នុងនថងទី១៣ ឬក្នុងនថងទី១៤
ទ

ើយសួរថា ទតើនថងទនេះ ានថងឧទបាសថទី១៤ ឬ១៥ ។ ក្នុងនថងឧទបាសថ

គប្បីសូមក្ខរច្ូ លទៅទដើមបីឱវាទ តាមន័ យដដលទពាលទ
វេណ
ទពាលទ

។ ភិ ក្ុនី
ា ណាមិនទ្វើនូវក្ិ ច្ាទាំងពី រទ
ើយ ភិក្ុនី
ា ទ

ើយ ក្នុងនិ ទន-

េះ ក្នុងក្ខលមានជ្រប្ក្ខរដដល

េះ ទឈាាេះថា ឲ្យក្នលងក្ខលទ

េះទៅ។ ភិក្ុនី
ា ទ

េះ

ជ្រគ្មន់ ដតដ្ឋក្់្ុរៈថា ទយើងនឹ ងមិ នសួរឧទបាសថ មិនសូមឱវាទ ជ្រតូវអាប្តតិ
បាច្ិ តិ យ
ត ។
សិក្ខាប្ទទនេះ

ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារពធពួក្ភិក្ុនី
ា ទជ្រច្ើ នរូប្

ទជ្រពាេះទរឿងមិ នសួរឧទបាសថ មិនសូមនូ វឱវាទ។ អ
ទី ៨ ទ

ប្តតិ ដូ ច្នឹងសិក្ខាប្ទ

េះឯង។

សិក្ខាប្ទទនេះ

មានអងគ

២

ឧទបាសថ និងឱវាទ១ មិនមានទ

គឺ ដ្ឋក្់្ុរៈមិ នសាក្សួរ

មិនសូមនូ វ

តុដដលជ្រទង់ អនុញញត១។

ប្ក្ិ េណក្ៈ មានសមុ ដ្ឋានាទដើ ម ដូច្សមនុ ភាសនសិក្ខាប្ទ។
ពណ៌នាឱវាទូបសង្ ោមនសិក្ខ
ា បទ ចប់
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១០. ពណ៌នាបសាក្េជាតសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្ទសច្ក្តីវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ក្នុងសិក្ខាប្ទទី១០ ដូច្តទៅទនេះ៖

ប្ទថា ខ្លងទជ្រក្ខម ទសច្ក្តីថា ក្នុងសរ ីរៈជ្រប្ទទសខ្លងទជ្រក្ខម ជ្រតឹមផ្ាិត

ច្ុ េះទៅ ខ្លងទលើជ្រតឹ មមេឌលជងគង់ទេើងមក្។ ក្៏ឯទលលទាំងពី រដញក្គ្មន ដូ ច្
ាដមក្ទ

ើ អាំពីជ្រប្ទទសទ

េះ ទជ្រពាេះដូ ទចានេះជ្រប្ទទសទ

េះ ជ្រពេះមានជ្រពេះភាគ

ជ្រទង់ទៅថា ប្សាខ គឺក្ខយខ្លងទជ្រក្ខម។ ក្នុងក្ខយខ្លងទជ្រក្ខមទ

េះ។

ប្ទថា ពក្ បានដល់ ប្ូ សណាមួ យ។ ប្ទថា រប្ួស គឺ ដាំ ទៅ។ ក្នុងប្ទថា
ឲ្យទាំលាយ ាទដើម គប្បីជ្រាប្ថា៖ ជ្រប្សិនទប្ើភិក្ុនី
ា ប្ង្គគប្់ទាំងអស់ថា អនក្
ច្ូ រទាំ លាយ ច្ូ រវេះ ក្៏ប្ុរសទ
ទុ ក្ដ
ក ៦

េះ ទ្វើតាមទដ្ឋយជ្រប្ក្ខរយា៉ា ងទ

និងអាប្តតិបាច្ិ តិយ
ត ៦។

សូមបីទប្ើភិក្ុនី
ា ប្ង្គគប្់ ប្ុរសយា៉ា ងទនេះថា

ក្ិ ច្ណា
ា
នីមួយ ដដលជ្រតូវទ្វើក្ុងសរ
ន
ីរៈជ្រប្ទទសទ
អស់ទ

េះ ជ្រតូវអាប្តតិ

េះច្ុ េះ ក្៏ឯប្ុរសទ្វើនូវក្ិ ច្ស
ា ូមបីទាំងអស់ទ

េះ អនក្ច្ូ រទ្វើនូវក្ិ ច្ាទាំង

េះ មានក្ខរទាំលាយា

ទដើម ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ៦ និងអាប្តតិបាច្ិតិ យ
ត ៦ ទដ្ឋយវាចាដតមួ យ។ ក្៏ ទប្ើ
ភិ ក្ុនី
ា ប្ង្គគប្់ប្ុរសនូវក្ិ ច្ដា តមួ យ ប្ណា
ត ក្ិ ច្ទ
ា ាំង៦ មានក្ខរទាំលាយាទដើម
ថា អនក្ច្ូ រទ្វើនូវក្ិច្ទា ឈាាេះទនេះ ក្៏ ប្ុរសទ
ទ្វើនូវក្ិច្ាដដលប្ង្គគប្់ ទ

ើយទ

េះ ទ្វើនូវក្ិច្ាទាំងអស់ ក្នុងខេៈ

េះ ជ្រតូវអាប្តតិបាច្ិតិយ
ត ។

សិក្ខាប្ទទនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារពធភិក្ុនី
ា មួយរូប្ ទជ្រពាេះ

ទរឿងឲ្យប្ុ រសទាំ លាយនូ វប្ូស ដដលទក្ើ តជ្រតង់ ក្ខយខ្លងទជ្រក្ខម។ វារៈដដល
មិ នជ្រតូវអាប្តតិ គឺ ភិក្ុនី
ា ជ្របាប្់ ឬ
ទ្វើយា៉ាងទ

ាំយក្វ ិញ្ញូ ជនណាមួយ ាគាំ រប្់ ពីរ ទ

ើយ

េះ និ ងភិក្ុនី
ា ឆ្ួតាទដើ
ក
ម។

សិក្ខាប្ទទនេះ មានអងគ៤ គឺប្ូសទក្ើតជ្រតង់ក្ខយខ្លងទជ្រក្ខម១ មិនបាន
ជ្របាប្់ ១

មិនមានវ ិញ្ញូ ជនាគជ្រមប្់ពីរ១

ទជ្រប្ើឲ្យប្ុ រសទ្វើក្ិច្ា

មានក្ខរ

ទាំ លាយាទដើ ម១។ ប្ក្ិេណក្ៈ មានសមុ ដ្ឋានាទដើ ម ដូ ច្ក្ឋិ នសិក្ខាប្ទ
ប្៉ាុ ដនតសិក្ខាប្ទទនេះ ាក្ិ រ ិយាក្ិ រ ិយា។
ពណ៌នាបសាក្េជាតសិក្ខ
ា បទ ចប់ អារាមវគគទី៦ ចប់
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៧. គព្ភិនីវគគ
១. ព្ណ៌នាគព្ភន
ិ ីសក្ខ
ិ ា បទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ ននគព្ភិនីវគគដូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា ស្េីមានគភ៌ សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ដឹងស

ើយ ឲ្យឧប្េម្បទាសោយ

ឧប្ជ្ឈាយ៍ក្ុងក្ខរស្េែ
ន
ងរក្គណៈាសដើ ម្ និងចប្់ ញតតិក្ម្មវាចាព្ី រដង ជ្រតូវ
អាប្តតិទុក្ដ
ក ។ ចប្់ក្ម្មវាចា ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្ សជ្ររេះ

សរឿងឲ្យស្តេតីមានគភ៌ឧប្េម្បទា។ ស្តេតីមានគភ៌ ភិ ក្ុនី
ា មានសេចក្តីេងស័យ
ស្តេតីម្ិនមានគភ៌ ភិក្ុនី
ា េំគាល់ថា ស្តេតីមានគភ៌ និងមានសេចក្តីេងស័យ
ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។

វារៈម្ិ នជ្រតូវអាប្តតិ គឺ ស្តេតីមានគភ៌ និងស្តេតីម្ិនមានគភ៌ ទាំងព្ីរ ភិក្ុនី
ា

េំគាល់ថា ស្តេតីម្ិនមានគភ៌ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ ស្តេតីមានគភ៌១ ដឹងថា ស្តេតីមានគភ៌ ១

ឲ្យឧប្េម្បទា១។
ប្ក្ិ ណណក្ៈ មានេម្ុ ោានាសដើ ម្ ដូ ចអទិ ន្ននទានេិក្ខាប្ទ។ ប្ុ ស្នត
េិក្ខាប្ទសនេះ ាប្ណណ តិ វត ជ្ឈជៈ មានចិតត៣ មានសវទន្ន៣ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាគពភិនស
ា បទ ចប់
ី ិក្ខ

២. ព្ណ៌នាបាយនតីសក្ខ
ិ ា បទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ស្េីសម្សោេះ គឺ ស្តេតីស្ដលឲ្យសៅទឹ ក្សោេះ។ ស្តេតីឲ្យអនក្ណាសៅ

ទឹ ក្សោេះ ស្តេតីសន្នេះ ាមាតា ឬាសម្សោេះននអនក្សន្នេះ។ សេចក្តីវ ិសេេ ក្នុង
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រតឹម្ស្តសរឿងរវប្ុ សណាណេះ។

រក្យដ៏សេេ

េិក្ខាប្ទទី ១ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាបាយនតីសិក្ខ
ា បទ ចប់

ដូ ចគាននឹង
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៣. ព្ណ៌នាសិក្មា
ា នសិក្ខាបទទី១
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា អេ់ព្ីរវេា គឺ អេ់ព្ីរឆ្នំ សោយអំ ណាចប្វារណា។ ប្ទថា
ក្នងធម្៌
ទាំងឡាយ៦ សេចក្តីថា ក្នុងេិក្ខាប្ទទាំងឡាយ៦ មានសចតន្ន
ុ
សវៀរចាក្បាណាតិ បាតាខាងសដើម្

មានសចតន្នសវៀរចាក្វ ិក្ខលសោជ្ឈនា

ទី ប្ំផុត។ ប្ទថា ស្ដលម្ិនបានេិក្ាេិក្ខា សេចក្តីថា េិក្ាមាន្នស្ដល
ភិ ក្ុនី
ា ម្ិនបានឲ្យេិក្ាេិក្ខា ឬេិក្ាមាន្នស្ដលមានេិក្ខាោច់ តាម្ន័ យ
ស្ដលសរលស

ើយ

ក្នុងប្ទោជ្ឈនៈ។

ព្ីរប្ទថា

ឲ្យឧប្េម្បទាដល់

េិក្មា
ា ន្ន សេចក្តីថា ឲ្យឧប្េម្បទាដល់អនុប្េម្បននមានន្នម្ស្ដលបាន
យងសនេះ សជ្ររេះេិក្ាក្នុងេិក្ខាទាំងឡាយ៦សន្នេះ ឬសជ្ររេះមានក្ខររប្់
អាន ក្នុងធម្៌ សរលគឺ េិក្ខាសន្នេះ។ ប្ទថា បាចិតិយ
ត
សេចក្តីថា ចប្់
ក្ម្មវាចា ភិក្ុនី
ា ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត
តាម្ន័ យដូចស្ដលបានសរលស

ើយ

ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្ សជ្ររេះ

សរឿងឲ្យេិក្ាមាន្នមានេោព្ដូ សចានេះឧប្េម្បទា។

ក្ម្មជ្រប្ក្ប្សោយធម្៌

ាតិ ក្បាចិ តិ យ
ត ។ ក្ម្មម្ិនជ្រប្ក្ប្សោយធម្៌ ាតិក្ទុក្ដ
ក ។
វារៈស្ដលម្ិ នជ្រតូវអាប្តតិ

ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ

គឺ ភិក្ុនី
ា ញ
ុ ំងេិក្ាមាន្ន

ស្ដលបានេិក្ាេិក្ខាក្នុងធម្៌ទាំងឡាយ៦ អេ់ព្ីរឆ្នំ បានឧប្េម្បទា
និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្។
េិក្ខាប្ទសនេះ

មានអងគ៣

តាម្ន័ យស្ដលបានសរលស

គឺេិក្ាមាន្នស្ដលម្ិ នបានេិក្ាេិក្ខា

ើយ១ ក្ម្មជ្រប្ក្ប្សោយធម្៌ ១ ចប្់ ក្ម្មវាចា១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈ មានេម្ុ ោានាសដើ ម្ មានន័ យដូចបានសរលស
េិក្ខាប្ទទី ១ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាសិក្ាមានសក្ខ
ិ ា បទទី១ ចប់

ើយ ក្នុង

ភិក្ខុនីបាតិមោក្ខវណ្ណនា
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៤. ព្ណ៌នាសិក្មា
ា នសិក្ខាបទទី២

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដូ ចតសៅសនេះ៖

ព្ី រប្ទថា ស្ដលេងឃម្ិនបានេនមត សេចក្តីថា េិក្ាមាន្នស្ដលេងឃ
ម្ិ នបានឲ្យឧប្េម្បទាេម្មតិ ស្ដលសរលស
សោចសៅ

េូម្បីក្ុងសរងឧប្េម្បទា
ន

។

ើយក្នុងប្ទោជ្ឈនៈ សោយ

េិក្ាមាន្នេូម្បីទាំងព្ី រសនេះ

ស្មេះ ម្ោេិក្មា
ា ន្ន។

វារៈស្ដលម្ិ នជ្រតូវអាប្តតិ

(ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ)

ដល់េិក្ាមាន្នស្ដលេងឃេនមតស
សេេ

ដូ ចស្ដលសរលស

ាក្ិ រ ិយក្ិ រ ិយ ដូ សចនេះឯង។

ើយ

ើយ

គឺភិក្ុនី
ា ឲ្យឧប្េម្បទា

និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្។

ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៣។

រក្យដ៏

ប្ុ ស្នតេិក្ខាប្ទសនេះ

ពណ៌នាសិក្ាមានសក្ខ
ិ ា បទទី២ ចប់

៥. ព្ណ៌នាគិហគ
ិ តសិក្ខាបទទី១
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដូ ចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា ស្េីគិ

គ
ិ តា គឺស្តេតីស្ដលលមម្សៅក្ខន់ ប្ុរេដនទបាន។ េូម្បី

ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ សេចក្តីវ ិសេេគឺ ជ្រតឹម្ស្តវតថុប្ុសណាណេះ។
ស្តេតីគិ

ិគតាមានវេាខ្ែេះ១២ឆ្នំ ភិក្ុនី
ា េំគាល់ថា មានវេាជ្រគប្់

ភិ ក្ុនី
ា ឲ្យឧប្េម្បទា

ម្ិ នជ្រតូវអាប្តតិ

ក្៏ព្ិតស្ម្នស

ើយ

ប្ុ ស្នតស្តេតីសន្នេះ

ាអនុប្េម្បន្ននដស្ដល។ រក្យដ៏សេេ ដូចេិក្ខាប្ទទី ១ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាគិហិគតសិក្ខ
ា បទទី១ ចប់

៦-៧. ព្ណ៌នាគិហគ
ិ តសិក្ខាបទទី២-៣
ស

រក្យទាំងព្ួង ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ គប្បីជ្រាប្តាម្ន័ យដូ ចស្ដលសរល

ើយក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣។ រក្យទាំងព្ួងេូម្បីក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្ទទី ៧ គប្បីជ្រាប្

តាម្ន័ យស្ដលសរលស

ើយ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ស្ម្នព្ិ ត ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាគិហិគតសិក្ខ
ា បទទី២-៣ ចប់
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៨. ព្ណ៌នាសហជីវន
ិ ស
ី ក្ខ
ិ ា បទទី១
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨ ដូចតសៅសនេះ៖
ប្ទថា េ

ជ្ឈិវ ិនី គឺ េទធិវ ិោរ ិនី។ ប្ទថា ម្ិនប្សជ្រងៀនសោយខ្លួនឯង

គឺ ម្ិនប្សជ្រងៀនសោយឧសទេេាសដើ ម្សោយខ្លួនឯង។

រក្យថា

ម្ិនឲ្យសគ

ប្សជ្រងៀន សេចក្តីថា ម្ិនឲ្យភិ ក្ុនី
ា ដនទប្សជ្រងៀនយងសនេះថា ស្នសោក្មាាេ់
សោក្ចូ រឲ្យឧសទេេាសដើម្ ដល់េទធិវ ិោរ ិនីសនេះ។ ប្ទថា បាចិតិយ
ត
គឺ
ជ្រគាន់ ស្តោក្់ធុរៈ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធថុលន
ល ន្នេភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងមានេោព្ដូ សចានេះ។
ស

ើយ

ក្នុងទុ ក្ិត
ា េ

រក្យដ៏ សេេ ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ ដូចសរល

ជ្ឈិវ ិនី េិក្ខាប្ទ

(នឧប្ោាប្នេិក្ខាប្ទទី ៤)

តុ វដតវគគ (ទី ៤) ដូ សចនេះឯង។

ក្នុង

ពណ៌នាសហជីវន
ា បទទី១ ចប់
ិ ីសិក្ខ

៩. ព្ណ៌នានានុព្នធនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៩ ដូ ចតសៅសនេះ៖
ព្ី រប្ទថា

ាប្វតតិនីស្ដលប្ំប្ួេខ្លន
ួ

គឺភិក្ុនី
ា ាប្វតតិនី

ស្ដលបាន

ប្ំ ប្ួេខ្លួន។ សេចក្តីថា ភិ ក្ុនី
ា ាឧប្ជ្ឈាយិនី ស្ដលបានឲ្យឧប្េម្បទា
ដល់ខ្ួន។
ល

ប្ទថា

ម្ិនតាម្ប្សជ្រម្ើ

សេចក្តីថា

ភិ ក្ុនី
ា ម្ិនតាម្ប្សជ្រម្ើ

សោយក្រណីយក្ិ ចសា ន្នេះៗ យងសនេះ គឺ សោយសជ្រគឿងលម្អិត សោយដី េិត
អ
សោយស

ើ េន
េ ់ សោយទឹ ក្លុប្ម្ុខ្។ ប្ទថា បាចិតិយ
ត
សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា

ជ្រគាន់ ស្តោក្់ ធុរៈថា អញនឹងម្ិ នតាម្ប្សជ្រម្ើ ជ្រតូវអាប្តតិបាចិ តិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ ប្ញ្ញតក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី

ជ្របារព្ធព្ួក្ភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្

សជ្ររេះសរឿងម្ិ នតាម្ប្សជ្រម្ើ ។ ភិក្ុនី
ា ម្ិនតាម្ប្សជ្រម្ើឧប្ជ្ឈាយ៍លង
ង ់ឬឧប្ជ្ឈាយ៍
អលជ្ឈជី ភិ ក្ុនី
ា មានជ្ឈម្ងឺ ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរយ និងភិ ក្ុនី
ា ឆ្ួតាសដើ
ក
ម្ ម្ិន
ជ្រតូវអាប្តតិ។
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េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ ភិក្ុនី
ា ាប្វតតិនីស្ដលប្ំប្ួេខ្លួន១ ោក្់ ធុរៈ

ម្ិ នតាម្ប្សជ្រម្ើអេ់ព្ីរឆ្នំ១ ម្ិ នមានស

តុ ស្ដលជ្រទង់អនុ ញ្ញញត១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈ មានេម្ុ ោានាសដើ ម្ ដូចប្ឋម្បារជ្ឈិ ក្េិក្ខាប្ទ។ ប្ុស្នត
េិក្ខាប្ទសនេះ ាអក្ិរ ិយ ទុ ក្សា វទន្ន ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នានានុ ពនធនសក្ខ
ិ ា បទ ចប់

១០. ព្ណ៌នាសហជីវិនស
ី ក្ខ
ិ ា បទទី២
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១០ ដូចតសៅសនេះ៖

ប្ទថា ម្ិនន្នំយក្សៅ គឺម្ិនប្ប្ួ លសៅ។ ប្ទថា ម្ិនឲ្យសគន្នំយក្សៅ
សេចក្តីថា ម្ិនបានប្ង្គគប្់ភិក្ុនី
ា ដនទថា ស្នសោក្មាាេ់ ចូ រសោក្មាាេ់ន្នំ
េិក្ាមាន្នសនេះសៅផង។

ប្ទថា

បាចិតិយ
ត

ជ្រតូវអាប្តតិបាចិតិ យ
ត ។

គឺភិក្ុនី
ា ជ្រគាន់ ស្តោក្់ ធុរៈ

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញតតក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របារព្ធថុលន
ល ន្នេភិ ក្ុនី
ា សជ្ររេះ

សរឿងម្ិនន្នំេ

រូប្ទី ព្ីរម្ិនបាន

ជ្ឈី វ ិនី សៅ។ ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរយ ភិក្ុនី
ា ស្េែងរក្ភិ ក្ុនី
ា
ភិ ក្ុនី
ា មានជ្ឈម្ងឺ

ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរយ

ឆ្កួតាសដើម្ (ទាំងអេ់សនេះ) ម្ិ នជ្រតូវអាប្តតិ។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ េិក្ាមាន្នាេ

យក្សៅ ម្ិ នព្ឹ ងសគឲ្យន្នំសៅ១ ម្ិនមានស

និងភិ ក្ុនី
ា

ជ្ឈីវ ិនី១ ោក្់ ធុរៈម្ិ នន្នំ

តុស្ដលជ្រទង់ អនុញ្ញញត១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈ មានេម្ុ ោានាសដើ ម្ ដូចគាននឹងេម្នុោេនេិក្ខាប្ទ
ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាសហជីវន
ា បទទី២ ចប់
ិ ីសិក្ខ
គពភន
ិ វី គគ ទី៧ ចប់

ភិក្ខុនីបាតិមោក្ខវណ្ណនា

557

៨.

រី
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៨. កុមារ ីភូតវគ្គ

១-២-៣. ពណ៌នាកុមារ ីភូតសិក្ខាបទទី១ ជាដ ើម
សិក្ខាបទទី ១ ទី២ ទី ៣ នៃកុ មារ ីភូតវគ្គ ដូ ចគ្នាៃឹងគ្ិហិគ្តសិក្ខាបទ
ទាំង៣ដដរ។ ក៏ឯមហាសិកាមានាពី ររូបមុៃគគ្ទាំងអស់ គ្បបីជ្រាបថា មាៃ
អាយុគជ្រចើៃាង២០ឆ្ាាំ។ ដមៃពិ ត សិកាមានាទាំងគនាោះ ាគ្ិ ហិគ្តកតី មិ ៃ
ដមៃាគ្ិ ហិគ្តកតី គ្ួរគោលថា សិកាមានាគជ្រោោះកមមមាៃសមមតិកមមាគដើម។
សិកាមានាទាំងគនាោះ មិៃជ្រតូវគោលថា គ្ិ ហិគ្ត ឬកុមារ ីភូ តគទ។ គ្ិ ហិគ្ត
សិកាមានា ដដលសងឃឲ្យសិក្ខាសមមតិ កាុងក្ខលមាៃវសា១០ គហើយគ្បបី
ឲ្យឧបសមបទ កាុងក្ខលមាៃវសា១២។ ដដលសងឃឲ្យសិក្ខាសមមតិ កាុង
ក្ខលមាៃវសា១១ ជ្រតូវឲ្យឧបសមបទកាុងក្ខលមាៃវសា១៣។ ឲ្យសិក្ខា

-សមមតិ កាុងក្ខលមាៃវសា១២.១៣.១៤.១៥.១៦.១៧.១៨ គហើយគ្បបីឲ្យ
ឧបសមបទ កាុងក្ខលមាៃវសា២០។ ក៏ សិកាមានាគនាោះ សមគ្ួរ គោលថា
គ្ិ ហិគ្តផង

កុ មារ ីភូតផង

ចាប់ គផតើមពី ក្ខលមាៃវសា១៨។

ចាំដែក

សាមគែរ ីដដលគោលថា កុ មារ ីភូត មិ ៃគ្បបីគោលថា គ្ិ ហិគ្តគទ។ គ្បបី
គោលថា កុ មារ ីភូត ដតមយ៉ា ងគ្ត់។ សិកាមានាសូមបីទាំងអស់ សមគ្ួ រ
គោលថា សិកាមានា គោយអាំ ណាចសិក្ខាសមមតិទៃ ដូគចាោះឯង។
ពណ៌នាកុ មារភូ
ី ចប់
ី តសក្ខ
ិ ា បទទ១
ី ជាដ ម

៤. ពណ៌នាឩនទ្វាទសវសសសិក្ខាបទ

គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី៤ ដូ ចតគៅគៃោះ៖

បទថា មិៃវសាមិៃជ្រគ្ប់១២ គ្ឺភិកុៃី
ា មាៃវសាមិៃជ្រគ្ប់១២បរ ិបូ ែ៌

គោយអាំ ណាចឧបសមបទ។

បទថា បាចិតិយ
ត គសចកតីថា ភិ កុៃី
ា ាឧបជ្ឈាយ៍ ឲ្យឧបសមបទ រដមង

ជ្រតូវអាបតតិទុកកដគជ្រចើៃ ជ្រតង់ ចគនាលោះ ន័មៃ័ យដដលគោលគហើយគនាោះឯង
ជ្រតូវអាបតតិបាចិតិ យ
ត កាុងទីបាំផុតកមមវាចា។

ពណ៌នាឩនទ្វាទសវសសសក្ខ
ិ ា បទ ចប់
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៥. ពណ៌នាបរ ិបុណណទ្វាទសវសសសិក្ខាបទ

គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី៥ ដូចតគៅគៃោះ៖

ពី របទថា សងឃមិៃបាៃសៃមត គសចកតីថា វុោាបៃសមមតិ (សៃមតឲ្យ
ឧបសមបទ) ដដលជ្រពោះដ៏មាៃជ្រពោះភាគ្ ជ្រន័ស់ទុកកាុងបទភាជ្ឈៃី យ៍ សងឃ

មិ ៃបាៃឲ្យដល់ភិកុៃី
ា ឯណា។ ោកយដ៏ គសស ដូចគ្នាៃឹងមហាសិកាមានា
សិក្ខាបទទាំងពីរដមៃពិ ត សូមបីកុងសិ
ា
ក្ខាបទទាំងពីរ ដូ គចាោះឯង។
ពណ៌នាបរបុ
ា បទ ចប់
ិ ណណទ្វាទសវសសសិក្ខ

៦. ពណ៌នាខីយនធមមសក្ខ
ិ ា បទ

គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី៦ ដូចតគៅគៃោះ៖

គជ្រចើៃបទថា (ភិកុៃី
ា ណាមួយ) ក្ខលដដលសងឃៃិយាយថា ដៃគោក

មាាស់ មិៃគ្ួរគោកឲ្យឧបសមបទគៅគ

យ
ើ គទ គសចកតីថា សងឃក្ខល

សគងកតគមើ ល ក៏ ហាមឃាត់ភិកុៃី
ា ដដលសូមវុោាបៃសមមតិយា៉ាងគៃោះថា គោក
មិ ៃគ្ួ រឲ្យឧបសមបទគៅគ
ឈ្លលស មិៃមាៃខ្មមស។

ើយគទ, គជ្រោោះភិកុៃី
ា (គនាោះ) ាស្តសតីលង
ង ់ មិៃ

ពី របទថា លុោះជ្រគ្នគជ្រក្ខយជ្រត

ប់តិោះគដៀលវ ិញ គសចកតីថា ភិ កុៃី
ា ក្ខល

គោលថា ខ្ាំុឯងាបុ គ្គលលងង់គោយពិ តាគដើម គហើយតិ ោះគដៀលកាុងទី ណា
មួ យ គជ្រោោះគ

ើញភិ កុៃី
ា សងឃ កាំពុងឲ្យវុោាបៃសមមតិ ដល់ភិកុៃី
ា ទាំងឡាយ

ដដលឈ្លលសមាៃគសចកតីគអៀៃខ្មមសអងគដនទ

កាុងក្ខលខ្មងគជ្រក្ខយមក។

បទថា បាចិតិយ
ត
គសចកតីថា ភិ កុៃី
ា ក្ខលគោលតិ ោះគដៀលយា៉ា ងគនាោះ ជ្រតូវ
អាបតតិបាចិ តិ យ
ត ។

សិក្ខាបទគៃោះ ជ្រទង់បញ្ញ តក
ត ុងជ្រកុ
ា
ងសាវតថី ជ្របារពធចាំគោោះចែឌក្ខ

ភិ កុៃី
ា គជ្រោោះគរឿងតិ ោះគដៀលយា៉ា ងគនាោះ។

ី-

អាបតតិមិៃមាៃ ដល់ភិកុៃី
ា ក្ខលតិ ោះគដៀលចាំគោោះសងឃ គ្វើកមមគោយ

អាំ ណាចគសចកតីស្សឡាញ់ាគដើ ម ន័មជ្របជ្រកតី ៃិងភិកុៃី
ា ឆ្ួតាគដើ
ក
ម។
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សិក្ខាបទគៃោះ មាៃអងគ៣ គ្ឺ ភិកុៃី
ា សូមវុោាបៃសមមតិ១ គបតា្ថា ជ្របនព

គហើយ,

ន័មោកយដដលសងឃសគងកតគមើ ល

អាំ ណាចគសចកតីស្សឡាញ់ាគដើ ម១ ជ្រត

គហើយហាមមិ ៃដមៃគោយ

ប់ តិោះគដៀលខ្មងគជ្រក្ខយ១។

បកិ ែណកៈទាំងឡាយ មាៃសមុ ោាៃាគដើ ម ដូចគ្នាៃឹ ងអទិ នាាទៃសិក្ខាបទ។ ដតសិក្ខាបទគៃោះ ាទុ កគា វទនា ដូគចាោះឯង។
ពណ៌នាខីយនធមមសិក្ខ
ា បទ ចប់

៧-៨. ពណ៌នាសិកមា
ា ននវុដ្ឋាបនសិក្ខាបទទី១-ទី២
គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី ៧ ដូ ចតគៅគៃោះ៖

ពី របទថា ដល់ជ្រគ្នគជ្រក្ខយ ភិកៃី
ុា គនាោះ គសចកតីថា ក្ខលនាងសិកាមានា

សូមឧបសមបទ ភិកុៃី
ា គនាោះគោលយា៉ា ងគនាោះ គបើ បាៃចី វរគហើយ ដល់ជ្រគ្ន

គជ្រក្ខយសូមបីគសចកតីអៃតរាយក៏ គ្នមៃ ោក់ ្ុរៈថា អញៃឹ ងមិ ៃឲ្យឧបសមបទ
ៃិងមិៃគ្វើគសចកតីខវល់ខ្មវយគដើមបីឧបសមបទ ដូគចាោះ ជ្រពមគ្នាាមួ យៃឹងក្ខរ
ោក់ ្ុរៈរបស់ភិកុៃី
ា គនាោះ ក៏ ជ្រតូវអាបតតិបាចិ តិ យ
ត ។ សូមបីកុងសិ
ា
ក្ខាបទទី ៨
ក៏ មាៃៃ័ យដូចគ្នាគនាោះឯង។
សិក្ខាបទសូមបីទាំងពី រ

ជ្រទង់បញ្ញ តក
ត ុងជ្រកុ
ា
ងសាវតថី

ជ្របារពធថុលៃ
ល នាា

ភិ កុៃី
ា
គជ្រោោះគរឿងទាំងៃុ ោះដូ ចគ្នា។ សិក្ខាបទសូមបីទាំងពី រ មិៃាអាបតតិ

គជ្រោោះមាៃគសចកតីអៃតរាយ ភិ កុៃី
ា ដសវងរកភិកុៃី
ា ផងគ្នាដតមិៃបាៃ មិៃា
អាបតតិដល់ភិកុៃី
ា ឈឺ ភិ កុៃី
ា មាៃគសចកតីអៃតរាយ ៃិ ងភិកុៃី
ា ឆ្ួតាគដើ
ក
ម។

សិក្ខាបទគៃោះ មាៃអងគ៤ គ្ឺគបតា្កាុងគរឿងទាំងពី រគនាោះឯងថា អញៃឹ ង

ឲ្យឧបសមបទចាំ គោោះនាងមាាស់គៃោះ១ សគជ្រមចន័មគសចកតីជ្របាថាា១ ោក់

្ុ រៈខ្មងគជ្រក្ខយវ ិញ១ មិៃមាៃក្ខរអៃុ ញ្ញញត (អាំពីសាមី ខួៃគ្ឺ
ល
អក
ា សូមបួ ស)
១។ សមុ ោាៃាគដើម ដូ ចគ្នាៃឹ ងសមៃុ ភាសៃសិក្ខាបទ ដូ គចាោះឯង។
ពណ៌នាសិកាមាននវុ ដ្ឋាបនសិក្ខ
ា បទទី១-ទី២ ចប់
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៩. ពណ៌នាដោក្ខវាសសិក្ខាបទ

គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី៩ ដូ ចតគៅគៃោះ៖

បទថា ាស្តសតប
ី ណា
ត លគសចកតីគសាក គសចកតីថា សិកមា
ា នា ក្ខលមក
គ្វើក្ខរសគងកត គហើយបញ្ូា លគសចកតីគសាក ឲ្យចូ លគៅកាុងពួ កបុ រសទាំង

ឡាយ គជ្រោោះដូគចាាោះ គទើ បគឈ្លមោះថា គសាក្ខវាសា គ្ឺស្សីបណា
ត លគសចកតី
គសាក។ សិកាមានាាស្សីបណា
ត លគសចកតីគសាកគនាោះ។ មយ៉ា ងវ ិញគទៀត
សិកាមានាសូមបីគៃោះ ក្ខលមិ ៃបាៃៃូវក្ខរសមាគ្មៃ៍ ាមួ យបុ រស រដមង
ញ
ុ ាំងគសចកតីគសាកឲ្យចូ លជ្រគ្បសងកត់ (អាកដនទ) គជ្របៀបដូចពួ កមាាស់ផាោះ
ទាំងឡាយ

ក្ខលមិ ៃបាៃៃូវផាោះ

រដមងញ
ាំ គសចកតីគសាកឲ្យចូ លជ្រគ្ប
ុ ង

សងកត់ (អាកដនទ) ដូ គចាាោះ សិកាមានាញ
ុ ាំងគសចកតីគសាកឲ្យចូ លជ្រគ្បសងកត់

បុ រសណា បុរសគនាោះ ាអាកដដលសិកាមានាគនាោះ បណា
ត លគសចកតីគសាក
ឲ្យចូ លជ្រគ្បសងកត់ គជ្រោោះដូគចាាោះ គទើបគឈ្លមោះថា គសាក្ខវាសា គជ្រោោះគហតុ
គនាោះឯង កាុងបទភាជ្ឈៃៈនៃបទគៃោះ ជ្រពោះឧបាលិគោលគសចកតីពីរចាំ ដែកថា
ដដលគឈ្លមោះថា ាស្សីបណា
ត លគសចកតីគសាក គ្ឺសិកាមានាញ
ុ ាំងគសចកតី
ទុ កឲ្
ា យគកើតគ

ើង គ្ឺគសចកតីគសាកឲ្យចូ លជ្រគ្បសងកត់ដល់ពួកជ្ឈៃដនទ។

បទថា បាចិតិយ
ត គសចកតីថា ភិ កុៃី
ា ាឧបជ្ឈាយ៍ ក្ខលញ
ុ ាំងសិកាមានា

មាៃសភាពយា៉ា ងគនាោះ ឲ្យឧបសមបទ ជ្រតូវអាបតតិបាចិ តិ យ
ត
កាុងក្ខលចប់
កមមវាចា ន័មៃ័ យដដលគោលគហើយគនាោះឯង។

សិក្ខាបទគៃោះ ជ្រទង់បញ្ញតតកុងជ្រកុ
ា
ងសាវតថី ជ្របារពធថុលៃ
ល នាាភិ កុៃី
ា គជ្រោោះ

គរឿងញ
ុ ាំងសិកាមានាមាៃសភាពដូ គចាាោះ ឲ្យបាៃឧបសមបទ។ អាបតតិមិៃ
មាៃ ដល់ភិកុៃី
ា មិៃដឹង ៃិងភិកុៃី
ា ឆ្ួតាគដើ
ក
ម។
សិក្ខាបទគៃោះ

មាៃអងគ៣

គ្ឺ ាស្សីបណា
ត លគសចកតីគសាក

បុ គ្គលដនទ)១ បាៃដឹង១ បាៃឲ្យឧបសមបទ១។
សមុ ោាៃាគដើម ដូចគ្ពភិៃីវោ
ុ ា បៃសិក្ខាបទ ដូគចាោះឯង។
ពណ៌នាដោក្ខវាសសិក្ខ
ា បទ ចប់

(ដល់
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១០. ពណ៌នាអននុញ្ញ
ា តសិក្ខាបទ

គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី១០ ដូចតគៅគៃោះ៖

បទថា មាន័បិន័ គ្ឺ មាតយបគងកើត ៃិងឪពុកបគងកើត។ បទថា សាវមី គ្ឺ
បុ រសដដលហួងដហងរកាៃូ វស្សី។

បទថា

មិៃទៃ់អៃុញ្ញញត

គ្ឺមិៃ

អៃុ ញ្ញញតគដើមបីឲ្យឧបសមបទ។ ាក្ខរែ៍ពិត ភិ កុៃី
ា ទាំងឡាយ ជ្រតូវសួរ

បញ្ញ
ា ក់អស់វារៈពី រដង។ ចាំដែកកាុងក្ខលបពវាា ៃិងកាុងក្ខលឧបសមបទ
ពួ កភិ កុសាកសួ
ា
រដតមួ យដង ក៏គ្ួរ។ គជ្រោោះគហតុ គនាោះ ភិ កុៃី
ា មិៃបាៃសាក

សួរកាុងក្ខលឧបសមបទ គហើយឲ្យឧបសមបទ ជ្រតូវអាបតតិបាចិ តិ យ
ត
ន័ម
ៃ័ យដដលគោលគហើយ។

សិក្ខាបទគៃោះ ជ្រទង់បញ្ញតតកុងជ្រកុ
ា
ងសាវតថី ជ្របារពធថុលៃ
ល នាាភិ កុៃី
ា គជ្រោោះ

គរឿងញ
ុ ាំងសិកាមានាដដលមិ ៃទៃ់ បាៃអៃុ ញ្ញញត ឲ្យឧបសមបទ។ វារៈមិ ៃ

ជ្រតូវអាបតតិ (កាុងសិក្ខាបទគៃោះ) គ្ឺភិកុៃី
ា ឲ្យោ (មាន័បិ ន័ៃិ ងសាវមី ) គទើ ប
ឲ្យឧបសមបទ ភិកុៃី
ា មិៃដឹ ងថា មាៃមាន័បិ ន័ៃិងសាវមី ៃិងភិ កុៃី
ា ឆ្ួត
ក
ាគដើ ម។

សិក្ខាបទគៃោះ មាៃអងគ៣ គ្ឺ មិៃបាៃឲ្យោ១ ដឹងថា មាៃមាន័បិ ន័
ៃិ ងសាវមី១ ឲ្យឧបសមបទ១។
សិក្ខាបទគៃោះ ាអៃៃុញ្ញញតសមុ ោាៃ គ្ឺ កិរ ិយាកិរ ិយា គនាសញ្ញញ-

វ ិគមាកា អចិតក
ត ៈ បែណ តិ វត ជ្ឈាៈ ក្ខយកមម វចី កមម មាៃចិ តត៣ មាៃគវទនា៣
ដូ គចាោះឯង ។
ពណ៌នាអននុ ញ្ញាតសិក្ខ
ា បទ ចប់

១១. ពណ៌នាបារ ិវាសិកសិក្ខាបទ

គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី១១ ដូចតគៅគៃោះ៖
បទថា

គោយឲ្យឆ្ៃាៈគឈ្លមោះបារ ិវាសិក

គ្ឺគោយឲ្យបារ ិវាសិកឆ្ៃាៈ

បណា
ត ឆ្ៃាៈទាំងគនាោះ បារ ិវាសិយឆ្ៃាៈ មាៃ ៤ យា៉ា ង គ្ឺ បរ ិសបារ ិវាសិយ១
រតតិបារ ិវាសិយ១ ឆ្ៃាបារ ិវាសិយ១ អជ្ឈាសយបារ ិវាសិយ១។
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បណា
ត បារ ិវាសិយទាំងគនាោះ ដដលគឈ្លមោះថា បរ ិសបារ ិវាសិយ គ្ឺពួក
ភិ កុទាំ
ា ងឡាយជ្ឈួ បជ្ឈុាំ គ្នា គោយករែីយកិ ចណា
ា
មួយ។ ភាលមគនាោះ គម
ន័ាំងគ

ក៏

ើង (គភលៀងធ្លលក់)កតី ជ្រតូវគ្វើឱសារណាកមមកី ត មៃុ សសទាំងឡាយមក

ជ្រគ្បសងកត់(រ ាំខ្មៃ)កតី

ពួកភិ កុទាំ
ា ងឡាយ

មិៃមាៃឱក្ខស

ពួ កគយើងៃឹ ងគៅកាុងទីដនទ

គហើយគទើបគជ្រក្ខកគ

ក៏ ពិតដមៃគហើយ

ពួ កភិ កុទាំ
ា ងឡាយ

ើង

គទើបគ្ិតថា

ដតមិ ៃបាៃលោះបង់

ឆ្ៃាៈគទ គៃោះគឈ្លមោះថា បរ ិសបារ ិវាសិយៈ។ គឈ្លមោះថា បរ ិសបារ ិវាសិយ
ប៉ាុ ដៃតថា

មិ ៃបាៃលោះបង់ ៃូវឆ្ៃាៈ

គហើយគ្វើៃូវកមមដ៏សមគ្ួ រដដរ។

ពួ កភិ កុទាំ
ា ងឡាយ ជ្របជ្ឈុាំគ្នាកាុងគពលរាជ្រតី មង
ត គទៀតគោយគ្ិ តថា ពួ ក

គយើងៃឹងគ្វើៃូវកមមមាៃឧគបាសថកមមាគដើ ម

បាៃឲ្យភិ កុមួ
ា យរូបជ្របក្ខស

ថា ពួ កគយើងៃឹ ងសាតប់ៃូវជ្រពោះ្ម៌ រហូតដល់ភិកុទាំ
ា ងឡាយជ្ឈួ បជ្ឈុាំ គ្នា ក្ខល
ភិ កុគនាោះកាំ
ា
ពុងគោល្មមកថា អរុែក៏រោះគ

ើង។ ជ្របសិៃគបើពួកភិកុទាំ
ា ង-

ឡាយ អងគុយគោយគ្ិ តថា ពួ កគយើងៃឹ ងគ្វើឧគបាសថកមមកុងនថង
ា
១៤ ភិកុា
គ្វើឧគបាសថ គោយសាំគ្នល់ថា ឧគបាសថនថង១៥ ក៏សមគ្ួ រដដរ។ ជ្របសិៃ

គបើពួកភិកុអងគ
ា ុយគដើមបីគ្វើឧគបាសថកាុងនថងទី១៥ ដតគ្វើឧគបាសថកាុងនថង ១៤
គរាច គ្ឺមិៃដមៃានថងឧគបាសថ មិៃសមគ្ួ រគទ។ ប៉ាុ ដៃតគ្វើៃូវសងឃកិចដ
ា នទ
សមគ្ួ រ។ គៃោះគឈ្លមោះថា រតតិបារ ិវាសិយ។
ពួ កភិ កុទាំ
ា ងឡាយ អងគុយគោយគ្ិ តថា ពួ កគយើងៃឹងគ្វើៃូវសងឃកមម

ណាមួ យ មាៃអោភៃកមមាគដើ មគទៀត។ មាៃភិកុមួ
ា យរូបាន័រាវ ិទូ គៅ
កាុងទី គនាោះគោលយា៉ា ងគៃោះថា នថងគៃោះ ាៃកាតតទរុែ មាៃឫកសមិៃលអគទ

ពួ កគោកទាំងឡាយ កុាំគ្វើៃូវកមមគនាោះ។ ពួកភិ កុទាំ
ា ងគនាោះ លោះបង់ៃូវឆ្ៃាៈ
ន័មោកយរបស់ភិកុគនាោះ
ា
គហើយអងគុយកាុងទី គនាោះឯង។
លាំោប់ គនាោះ

ភិកុាដនទមកគោលថា

មៃុ សសលងង់ដដលរាប់ អាៃៃកាតតឫកស

ជ្របគយាជ្ឈៃ៍រដមងកៃលងបង់ ៃូវ

គតើ គោកទាំងឡាយគ្វើន័មៃកាត-ត

ឫកសឬ?។ គៃោះគឈ្លមោះថា ឆ្ៃាបារ ិវាសិយ ៃិងអជ្ឈាសយបារ ិវាសិយ។
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កាុងបារ ិវាសិយៃុ ោះ ភិកុមិ
ា ៃបាៃនាាំឆ្ៃាៈ ៃិ ងបារ ិសុទិ ធ គហើយគ្វើៃូវកមម

រដមងមិ ៃសមគ្ួរ។ សាំគៅយកបារ ិវាសិយគៃោះ គទើ បជ្រពោះមាៃជ្រពោះភាគ្ ជ្រទង់
ជ្រន័ស់ថា គោយឲ្យឆ្ៃាៈ គឈ្លមោះ បារ ិវាសិយ។

បទថា បាចិតិយ
ត
គ្ឺភិកុៃី
ា ក្ខលឲ្យឧបសមបទយា៉ា ងគៃោះ ជ្រតូវអាបតតិ

បាចិ តិ យ
ត កាុងទីបាំផុតកមមវាចា ន័មៃ័ យដដលគោលគហើយ។

សិក្ខាបទគៃោះ ជ្រទង់ បញ្ញតតកុងជ្រកុ
ា
ងរាជ្ឈជ្រគ្ឹ ោះ ជ្របារពធថុលៃ
ល នាាភិ កុៃី
ា គជ្រោោះ

គរឿងឲ្យឧបសមបទយា៉ា ងគៃោះ។ វារៈមិ ៃជ្រតូវអាបតតិ (កាុងសិក្ខាបទគៃោះ) គ្ឺ

ភិ កុៃី
ា មិៃបាៃលោះបង់ៃូវឆ្ៃាៈ គហើយឲ្យឧបសមបទ ក្ខលបរ ិស័ទមិៃទៃ់
គជ្រក្ខកគ

ើង ៃិ ងភិកុៃី
ា ឆ្ួតាគដើ
ក
ម។

សិក្ខាបទគៃោះ មាៃអងគ២ គ្ឺ បាៃឲ្យឆ្ៃាៈគឈ្លមោះបារ ិវាសិយ១ បាៃឲ្យ
ឧបសមបទ១។ សមុ ោាៃាគដើ ម ដូចគ្ពភិៃីសិក្ខាបទ ដូ គចាោះឯង។
ពណ៌នាបារវាស
ា បទ ចប់
ិ
ិកសិក្ខ

១២. ពណ៌នាអនុវសសសិក្ខាបទ

គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី១២ ដូចតគៅគៃោះ៖

បទថា រាល់ឆ្ាាំ គ្ឺ ជ្រគ្ប់ៗឆ្ាាំ។ សូមបីភិកុៃី
ា ក្ខលឲ្យឧបសមបទយា៉ា ង

គៃោះ រដមងជ្រតូវអាបតតិបាចិ តិយ
ត ន័មៃ័ យដដលគោលគហើយ។

សិក្ខាបទគៃោះ ជ្រទង់ បញ្ញតក
ត ុងជ្រកុ
ា
ងសាវតថី ជ្របារពធភិកុៃី
ា គជ្រចើ ៃរូប គជ្រោោះ

គរឿងឲ្យឧបសមបទរាល់ៗឆ្ាាំ។ អាបតតិរដមងមិ ៃមាៃ ដល់ភិកុៃី
ា ក្ខលឲ្យ
ឧបសមបទរ ាំលងមួ យឆ្ាាំៗ ៃិ ងភិកុៃី
ា ឆ្ួតាគដើ
ក
ម។

សិក្ខាបទគៃោះ មាៃអងគ២ គ្ឺ រាល់ៗឆ្ាាំ១ ឲ្យឧបសមបទ១។ សមុ ោាៃ

ាគដើ ម មាៃៃ័ យបាៃគោលគហើយ កាុងសិក្ខាបទទី១១គនាោះឯង ដូ គចាោះ។
ពណ៌នាអនុ វសសសិក្ខ
ា បទ ចប់
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១៣. ពណ៌នាឯកវសសសិក្ខាបទ

គ្បបីជ្រាបគសចកតីវ ិៃិ ច័ យ
ឆ កាុងសិក្ខាបទទី១៣ ដូចតគៅគៃោះ៖
អាបតតិរដមងមិ ៃមាៃ

ដល់ភិកុៃី
ា ឲ្យឧបសមបទដល់ស្តសតី១រូប

មួ យឆ្ាាំៗ ៃិ ងភិកុៃី
ា ឆ្ួតាគដើ
ក
ម។ ោកយដ៏គសស ដូចសិក្ខាបទទី ១២។
ពណ៌នាឯកវសសសិក្ខ
ា បទ ចប់
កុ មារភូ
ី តវគ្គទី៨ ចប់

រ ាំលង
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៩. ឆត្តុបាហនវគ្គ

១. ពណ៌នាឆត្តបាហនសិ
ក្ខាបទ
ុ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ ននឆត្តវគគដូចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា ឆជ្រត្ និងស្េបក្ស ើង គឺឆជ្រត្ និងស្េបក្ស ើងមានលក្ាណៈ
ស្ដលសោលស

ើយក្នុងប្ទភា នៈ។ ប្ទថា ជ្រទជ្រទង់ សេចក្តីថា ភិក្ុនី
ា ក្ខល

ជ្រទជ្រទង់េូម្បីអេ់១នងៃ សោយជ្រប្សោគស្ត្ម្ួ យ ក្នុងក្ខរស្វើដំសណើរសៅតាម្
ផ្លូវ សោយអំ ណាចក្ខរសជ្រប្ើជ្រាេ់ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិស្ត្ម្ួ យប្ុសណាណេះ។ ប្ុ ស្នតជ្រប្េិន
សប្ើ សៅដល់ក្ស្នលងជ្រាក្ដដូស្នេះ
ស

ដំ ស

េះឆជ្រត្ផ្ង

សោេះស្េបក្ស ើងផ្ង

ើយជ្រទជ្រទង់ សរឿយៗ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិាចិ ត្ិ យ
ត សោយរាប្់ជ្រប្សោគ។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញត្តក្ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្រារព្ធឆព្វគិោ
គ
ភិ ក្ុនី
ា សជ្រោេះ

សរឿងជ្រទជ្រទង់ ឆជ្រត្ និងស្េបក្ស ើ ង។ ោក្យថា ម្ិនមាន ំងឺ ាអនុប្បញ្ញត្ិ ត ក្នុង
េិក្ខាប្ទសនេះ។ ជ្រទជ្រទង់ ស្ត្ឆជ្រត្ ឬស្ត្ស្េបក្ស ើ ង ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្ដ
ក ។ ភិក្ុនី
ា

ម្ិ នមាន ំ ងឺ ាត្ិក្ាចិត្ិយ
ត ។ ភិ ក្ុនី
ា មាន ំងឺ ាទវិក្ទុក្កដ។ វារៈម្ិនជ្រត្ូវ

អាប្ត្តិ គឺ ភិក្ុនី
ា េំគាល់ថា មាន ំ ងឺ ភិ ក្ុនី
ា ជ្រទជ្រទង់ ក្ុងអារាម្
ន
ឬក្នុងឧប្្រៈ
ននអារាម្ ភិ ក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ និងភិក្ុនី
ា ឆួត្ាសដើ
ក
ម្។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ២ គឺ ជ្រទជ្រទង់ឆជ្រត្ និងស្េបក្ស ើ ង១ ម្ិនមាន

ស

ត្ុ ស្ដលជ្រទង់អនុញ្ញញត្១។

េម្ុ ោានាសដើ ម្

ដូចគាននឹងឯឡក្ស

ម្

េិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង ។ ពណ៌នាឆត្តុបាហនសិក្ខ
ា បទ ចប់
២. ពណ៌នាយានសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ២ ដូ ចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា ោន ានដល់ ោនមាន វ ាសដើម្។ េូម្បីក្ុងោនស
ន

ភិ ក្ុនី
ា ចុេះសចញស

ើយសឡើង ិ េះសរឿយៗ

ជ្រត្ូវអាប្ត្តិាចិ ត្ិ យ
ត

ជ្រប្សោគ។ ក្នុងអារាម្ក្តី ក្នុងឧប្្រៈននអារាម្ក្តី អ
ោក្យដ៏ សេេ គប្បីជ្រាប្តាម្ន័ យស្ដលសោលស

សោយរាប្់

ប្ត្តិ រស្ម្ងម្ិ នមាន។

ើយ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ១។

ពណ៌នាយានសិក្ខ
ា បទ ចប់

េះ
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៣.
។
។
ច

។
ន្ឹ
ធ ច

ណឹ
,

ព្ោ ំ ។ ឥ

ស្មឹ

។

។
ច

។

៤.
ច

ឥ

។ ឥធ
វោ ។
ព្ោ

។

ឥ

ធប្បបច

ស្មឹ
។

។
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៣. ពណ៌នាសង្ឃាណិសិក្ខាបទ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៣ ដូចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា ស្សែជ្រក្វាត្់ ានដល់ រប្េ់ណាម្ួ យេជ្រមាប្់ជ្រប្ោប្់ចសងកេះ។
ប្ទថា ោក្់ គឺភិក្ុនី
ា ជ្រក្វាត្់ចសងកេះ។ េូម្បីក្ុងសជ្រគឿងជ្រប្ោប្់
ន
ចសងកេះស
សោេះសចញស

េះ ភិ ក្ុនី
ា

ើយោក្់ វ ិញ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិាចិ ត្ិ យ
ត សោយក្ខររាប្់ជ្រប្សោគ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្រារព្ធភិក្ុនី
ា ម្ួយរូប្ សជ្រោេះ

សរឿងជ្រទជ្រទង់ ស្សែជ្រក្វាត្់។

អាប្ត្តិម្ិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា ោក្់ ស្សែចសងកេះ សជ្រោេះស

ត្ុននអាោ្ និ ង

ភិ ក្ុនី
ា ឆួត្ាសដើ
ក
ម្។ ោក្យដ៏សេេ គប្បីជ្រាប្តាម្ន័ យស្ដលសោលស

ើយ។

ប្ុ ស្នតេិក្ខាប្ទសនេះ ាអក្ុេលចិ ត្ត ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាសង្ឃាណិសិក្ខ
ា បទ ចប់

៤. ពណ៌នាឥត្ថាលង្ការសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៤ ដូចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា សជ្រគឿងអលង្កកររប្េ់ស្េី ានដល់ សជ្រគឿងជ្រប្ោប្់ណានីម្ួយ
មានសជ្រគឿងជ្រប្ោប្់ក្ាលាសដើ ម្។

អាប្ត្តិក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្ទសនេះ

សោយក្ខររាប្់ វត្ថុ សោយអំ ណាចសជ្រគឿងជ្រប្ោប្់ ស

គប្បីជ្រាប្

េះៗ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្រារព្ធព្ួក្ឆព្វគិោ
គ
ភិក្ុនី
ា

សជ្រោេះសរឿងសជ្រប្ើជ្រាេ់សជ្រគឿងជ្រប្ោប្់រប្េ់ស្តេតី។
អាប្ត្តិរស្ម្ងម្ិ នមាន
សជ្រោេះស
សោលស

ដល់ភិក្ុនី
ា សជ្រប្ើ ជ្រាេ់សជ្រគឿងជ្រប្ោប្់ណានីម្ួយ

ត្ុននអាោ្ និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆួត្ាសដើ
ក
ម្។ ោក្យដ៏សេេ មានន័ យដូច
ើយ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាឥត្ថាលង្ការសិក្ខ
ា បទ ចប់
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៥.
ច

ច

ព្ោ
ច

។

។

ធប្បបច

ច

ច ។ ឥធ

។

។

៦.
។

។

។

៧.

នី
ព្ោ

។
ច

ច

ព្ោ

ព្ោ

,
។

។

ស្មឹ
។

។

។

ច
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៥. ពណ៌នាគ្នធវណណកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៥ ដូចត្សៅសនេះ៖
ប្ទថា សោយសជ្រគឿងជ្រក្អូប្ និងសជ្រគឿង
និ ងសជ្រគឿង
ប្ុ ព្ប្
វ បសោគ

ប្ណានីម្ួយ។

ប្ គឺសោយសជ្រគឿងជ្រក្អូ ប្

ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ

អាប្ត្តិទុក្ដ
ក

មានក្នុង

្ប្់ សផ្តើម្តាំងព្ី ក្ខរជ្រប្ក្ប្នូ វសជ្រគឿងជ្រក្អូប្ាសដើ ម្។

ងូត្

សស្េច ជ្រត្ូវអាប្ត្តិាចិត្ិ យ
ត ។
អាប្ត្តិម្ិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា ងូត្សជ្រោេះស

ត្ុ ននអាោ្ និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆួត្ា
ក

សដើម្។ ោក្យដ៏ សេេ ដូ ចេិក្ខាប្ទទី ៤ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាគនធវណណកសិក្ខ
ា បទ ចប់

៦. ពណ៌នាវាសិត្កសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៦ ដូចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា សជ្រគឿងអប្់ ានដល់សជ្រគឿងអប្់ស្ដលមានក្លិនជ្រក្អូ ប្ណាម្ួ យ។
ប្ទថា សជ្រគឿងលម្អិត្ ានដល់ សម្ៅលៃ។ ោក្យដ៏ សេេដូ ចេិក្ខាប្ទទី៥។
ពណ៌នាវាសិត្កសិក្ខ
ា បទ ចប់

៧. ពណ៌នាភិកនី
ាុ ឧម្មទ្ទាបនសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៧ ដូ ចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា គក្់រ ិត្ គឺ ភិក្ុនី
ា ឲ្យគក្់ រ ិត្។ ប្ទថា ជ្រចាច់ គឺភិក្ុនី
ា ឲ្យសគ

ជ្រចាច់នួត្ស

ើយ។ ក្៏ឯក្នុងក្ខរគក្់ រ ិត្ និ ងជ្រចាច់ ស

សជ្រោេះក្ខរម្ិ នស្លងនដស

ើយគក្់ រ ិត្។ ដក្នដសចញស

េះ អាប្ត្តិមានស្ត្ម្ួ យ

ើយគក្់ រ ិត្ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិ

សោយក្ខររាប្់ជ្រប្សោគ។ េូម្បីក្ុងក្ខរជ្រចាច់
ន
ក្៏ ន័យសនេះឯង។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី

សជ្រោេះសរឿងសជ្រប្ើឲ្យភិ ក្ុនី
ា គក្់រ ិត្ និងជ្រចាច់។

ជ្រារព្ធព្ួក្ភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្

អាប្ត្តិម្ិនមាន ដល់ភិក្ុនី
ា ឈឺ ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ និ ងភិ ក្ុនី
ា

ឆកួត្ាសដើម្។
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ឥធ

។

ច

ព្ោ ។

នី

៨-៩-១០.

។

។

១១.
។ ឥ
ព្ោ ំ ។
ច

ច

។
ស្មឹ

។

ច

។

ច
ញ្ច

,
ឥ

ស្មឹ

ច

។
,

។
។

។

ឋិ

។ ឥ
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េូម្បីក្ខរសនឿយ
ប្ទសនេះ។
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ត្់ សជ្រោេះក្ខរសដើ រផ្លូវ ក្៏ស្មេះថា មាន ម្ៃឺ ក្នុងេិក្ខា-

េូម្បីអនតរាយទំងឡាយ

មានក្ខរញាប្់ ញ័រននេរ ីរៈាសដើម្

សជ្រោេះភ័ យ មានស្រភ័ យាសដើ ម្ ស្មេះថា អនតរាយ។ ោក្យដ៏ សេេ
គប្បីជ្រាប្តាម្ន័ យស្ដលសោលស

ើយ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី ៤ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាភិកុ ា នីឧម្មទ្ទាបនសក្ខ
ិ ា បទ ចប់
៨-៩-១០. សិកមា
ា នឧម្មទ្ទាបនសិក្ខាបទ

ក្នុងេិក្ខាប្ទទី៨-៩-១០ មានសេចក្តីសផ្ែងគានជ្រត្ឹ ម្ស្ត្ោក្យប្ុ សណាណេះ គឺ

េិក្ាមា

សាម្សណរ ី ស្តេតីជ្រគ

េថ។ ោក្យដ៏ សេេ ដូ ចេិក្ខាប្ទទី ៧។

ពណ៌នាសិកាមានឧម្មទ្ទាបនសិក្ខ
ា បទ ជាដ ីម្ ចប់

១១. ពណ៌នាអនាបុច្ឆាសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១១ ដូចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា ខាងម្ុសភិក្ុា សេចក្តីថា ម្ិ នស្ម្នចំសោេះម្ុ សសទ។ ប្ុ ស្នតអនក្

េិក្ាគប្បីជ្រាប្ថា ោក្យសនេះ ស
ស

ត្ុស

អងគុយ, ស

េះ

ភិក្ុនី
ា ម្ិនានជ្រាប្់ ថា

ក្សោលេំសៅយក្ឧប្្រៈ។ សជ្រោេះ
ប្ព្ិ ជ្រត្ស

ក្មាាេ់

ស្ំុជ្រព្េះក្រុណា

ើយអងគុយក្នុងឧប្្រៈននភិក្ុា សោយសទចសៅ េូម្បីសលើស្ផ្នដី

រស្ម្ងជ្រត្ូវអាប្ត្តិាចិ ត្ិ យ
ត ។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី

សជ្រោេះសរឿងម្ិ នានជ្រាប្់ ស

ជ្រារព្ធព្ួក្ភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្

ើយអងគុយសលើអាេនៈ។ េិក្ខាប្ទសនេះ ា

ត្ិ ក្ាចិ ត្ិ យ
ត ។ ភិក្ុស្ដលសល
ា
ក ។ វារៈស្ដលម្ិនជ្រត្ូវអាប្ត្តិ
ួនជ្រាប្់ ាទវិក្ទុ ក្ដ
(ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ)

គឺ ភិក្ុនី
ា េំគាល់ថា

ភិ ក្ុស្ដលជ្រាប្់
ា

ភិ ក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆួត្ាសដើ
ក
ម្។

ភិក្ុនី
ា មាន ំងឺ

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺ ម្ិនានជ្រាប្់ភិក្ុ១
ា អងគុយក្នុងឧប្្រៈ១

ម្ិនមានស

ត្ុ ស្ដលជ្រទង់អនុញ្ញញត្១។ េម្ុ ោានាសដើម្ ដូចក្ឋិនេិក្ខាប្ទ។

ប្ុ ស្នតេិក្ខាប្ទសនេះ ាក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាអនាបុ ច្ឆាសិក្ខ
ា បទ ចប់
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១២.
ស្មឹ
។
ច

ច
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ធ

។
ច
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,

ឥ

។
។

ង្កច្ឆិ

ង្កចាិ

ធ

ង្កចាិក

។

,
,

ច
ន្ឹ

។

។
ង្កចាិ

ស្មឹ
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១២. ពណ៌នាបញ្ហ
ា បុច្ន
ា សិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១២ ដូចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា ម្ិនានេូម្ឱក្ខេ សេចក្តីថា ម្ិនានេូម្ឱក្ខេោង
សនេះថា ស្ំុជ្រព្េះក្រុណា េូម្េួរក្នុងឋានស្មេះឯសណាេះ។ សជ្រោេះស
ភិ ក្ុនី
ា ានឲ្យស្វើឱក្ខេក្នុងជ្រព្េះេូជ្រត្ ស

ត្ុ ស

េះ

ើយេួរជ្រព្េះវ ិន័ យ និងជ្រព្េះអភិ្ម្ម

ជ្រត្ូវអាប្ត្តិាចិត្ិ យ
ត ។ េូម្បីក្ុងោក្យដ៏
ន
សេេ ក្៏ ន័យសនេះឯង។ ក្ខលម្ិន
េូម្ឱក្ខេសោយជ្រប្ក្ខរទំងព្ួង ោក្យស្ដលជ្រត្ូវសោល រស្ម្ងម្ិ នមាន។
េិក្ខាប្ទសនេះ

ជ្រទង់ ប្ញ្ញត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី

ជ្រារព្ធព្ួក្ភិក្ុនី
ា សជ្រចើ នរូប្

សជ្រោេះសរឿងេួរប្ញ្ញ
ា និងភិក្ុស្ដលសល
ា
ួនម្ិ នានេូម្ឱក្ខេ។ វារៈម្ិនជ្រត្ូវ
អាប្ត្តិ (ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ) គឺ ភិក្ុនី
ា ឲ្យភិក្ុស្វ
ា ើឱក្ខេស
ស្វើឱក្ខេម្ិនចំសោេះស

ើយេួរ ភិ ក្ុនី
ា ឲ្យភិ ក្ុា

ើយេួរព្ុ ទវធ ចនណាម្ួ យ និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆួត្ាសដើ
ក
ម្។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ២ គឺម្ិនានឲ្យភិក្ុស្វ
ា ើ ឱក្ខេឲ្យ១ េួរប្ញ្ញ
ា ១

េម្ុ ោានាសដើម្ ដូ ចប្ទសសា្ម្មេិក្ខាប្ទ។ ប្ុស្នតេិក្ខាប្ទសនេះ ា
ក្ិ រ ិោក្ិ រ ិោ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាបញ្ហ
ា បុ ចានសិក្ខ
ា បទ ចប់

១៣. ពណ៌នាអសង្ឃាច្ាិកសិក្ខាបទ

គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១៣ ដូចត្សៅសនេះ៖

ប្ទថា គាមនេំព្ត្់ស្ម្ព្ុង សេចក្តីថា គាមនេំព្ត្់ ស្ម្ព្ុងស្ដល
ជ្រព្េះមានជ្រព្េះភាគជ្រទង់អនុញ្ញញត្សដើ ម្បីប្ិទាំងេរ ីរៈ សោលគឺ េរ ីរៈជ្រប្សទេ
ខាងសលើ្ប្់តាំងព្ី ដងក្ខំប្ិត្ចុ េះម្ក្ ខាងសជ្រក្ខម្តាំងព្ីម្ណឌល ងគង់សឡើង
សៅ។ ក្នុងោក្យថា ចូលសៅក្ខន់ស្េុក្ សនេះ ភិ ក្ុនី
ា ្នក្នលង ឬចូ លដល់
រប្ងស្េុក្ស្ដលមានរប្ង (ឬ) ឧប្្រៈស្េុក្ស្ដលគាមនរប្ង
ជ្រត្ូវអាប្ត្តិទុក្កដ។

ំ ទនទីម្ួយ

ំ ទនទី ព្ីរ ជ្រត្ូវអាប្ត្តិាចិ ត្ិ យ
ត ។

េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ ត្ក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវត្ថី ជ្រារព្ធភិក្ុនី
ា ម្ួយរូប្ សជ្រោេះ

សរឿងគាមនេំព្ត្់ស្ម្ព្ុ ង ចូ លសៅក្ខន់ស្េុក្។
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វារៈម្ិនជ្រត្ូវអាប្ត្តិ

(ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ)
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គឺភិក្ុនី
ា មានេំព្ត្់ស្ម្ព្ុ ង

ស្រដសណើ ត ម្យក្ ឬាត្់ ភិ ក្ុនី
ា មាន ំងឺ ភិក្ុនី
ា មានសេចក្តីអនតរាយ និង
ភិ ក្ុនី
ា ឆួត្ាសដើ
ក
ម្។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៣ គឺម្ិនមានេំព្ត្់ ស្ម្ព្ុង១ ្នក្នលង

ស្ដនក្ំ ណត្់ ានសោលស

ើយ១ ម្ិនមានស

េម្ុ ោានាសដើម្ ដូចឯឡក្ស

ត្ុស្ដលជ្រទង់អនុញ្ញញត្១។

ម្េិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាអសង្ឃ ាចាិកសិក្ខ
ា បទ ចប់
ឆត្តុបាហនវគគទី៩ ចប់

១០-១៦. ម្ុសាវាទវគ្គជាដ ើម្

ើ
ពណ៌នាម្ុសាវាទសិក្ខាបទជាដ ម្

សេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុងវគគ៧ដនទសទៀត្ មានម្ុសាវាទវគគាសដើ ម្ គប្បីជ្រាប្

តាម្ន័ យស្ដលសោលស

ើយ ក្នុងភិក្ុប្ាត្ិ
ា
សមាក្ាវណណ

ដូ សចនេះឯង។

ដោឡសវគគ ចប់

ោក្យថា

ប្ព្ិជ្រត្ស

ក្មាាេ់ទង
ំ ឡាយ

១៦៦ ស្ំា
ុ នេំស្ដងសឡើងស

អាប្ត្តិាចិត្ិយ
ត ទំងឡាយ

យ
ើ
សេចក្តីថា អាប្ត្តិាចិ ត្ិ យ
ត
មាន១៦៦

េិក្ខាប្ទ រាប្់ ោងសនេះគឺ េិក្ខាប្ទាសាធារណៈប្ញ្ញ ត្តជ្រារព្ធភិក្ុមាន
ា

៧០េិក្ខាប្ទ, េិក្ខាប្ទអសាធារណៈ មាន៩៦េិក្ខាប្ទ។ ោក្យដ៏ សេេ
ក្នុងទី ទំងព្ួងរាក្់ ទំងអេ់ ដូ សចនេះឯង។

ពណ៌នាសុ ទបា
ធ ចិត្យ
តិ
កនុ ង្ឃភិកុ ា នីបាត្ិដមាកា
កនុ ង្ឃអ ក
ឋ ថា បាត្ិដមាកា
ដ្មោះកង្កាវត្រណ
ិ
ី
ចប់
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ក្នុងភិ ក្ុនី
ា ាត្ិ សមាក្ាាចិត្ិយ
ត វណណ

571

សនេះ សនេះាេម្ុោានវ ិនិច័ យ
ឆ ក្នុង

អសាធារណេិក្ខាប្ទ សោយេសងាប្ដូចត្សៅសនេះ៖
េិក្ខាប្ទទំង

១០

េងាណីេិក្ខាប្ទ១

គឺគិរគគេម្ ជេិក្ខាប្ទ១
ឥតាថលង្កករេិក្ខាប្ទ១

ចិតាតគារេិក្ខាប្ទ១
គនធវណណ ក្េិក្ខាប្ទ១

វាេិត្ប្ិ ញ្ញញក្េិក្ខាប្ទ១ ឧម្មទទនប្រ ិម្ទទនៈ៤េិក្ខាប្ទ សោយភិ ក្ុនី
ា ាសដើ ម្
ាអចិត្តក្ៈ ស

ក្វ ជៈ អក្ុេលចិ ត្។
ត

សនេះាអ្ិប្ាយ

ក្នុងេម្ុ ោានស

េះ៖

េិក្ខាប្ទទំង១០សនេះ

ា

អចិត្តក្ៈ សជ្រោេះភិ ក្ុនី
ា ជ្រត្ូវអាប្ត្តិេូម្បីសោយសវៀរ្ក្ចិ ត្។
ត ស្ត្ក្ខលសប្ើ មាន
ចិ ត្ត ាស

ក្វ ជៈ និ ងអក្ុេលចិ ត្ត សជ្រោេះភិក្ុនី
ា ជ្រត្ូវសោយអក្ុ េលចិ ត្។
ត

េិក្ខាប្ទដ៏ សេេ ាេចិត្តក្ៈ ប្ណណ ត្ិ វត ជៈ។
េិក្ខាប្ទទំង

១៩

គឺ ស្រ ីវុោាប្នេិក្ខាប្ទ១

គាម្នតរេិក្ខាប្ទ១

អារាម្េិក្ខាប្ទ១ ក្នុងគព្ភិនីវគគ មាន៧េិក្ខាប្ទ រាប្់្ប្់ តាំងព្ី ខាងសដើម្
ក្នុងក្ុ មារ ីភូ ត្វគគ មាន៥េិក្ខាប្ទ រាប្់ ្ប្់ តាំងព្ីខាងសដើម្។ ប្ុ រ ិសាទិ េំេដាេិក្ខាប្ទ១
េិក្ខាប្ទ១

ារ ិវាេិយចឆនទទនេិក្ខាប្ទ១

ឯក្នតរ ិក្វុោាប្នេិក្ខាប្ទ១

េិក្ខាប្ទដ៏ សេេ ាេចិ ត្តក្ៈ ស

ាេចិត្តក្ៈ

អនុវេែវុោាប្នប្ណណ ត្ិ វត ជៈ។

ក្វ ជៈ សោយជ្រប្ក្ខរដូ សចនេះឯង ។

ភិក្ខុនីបាតិមោក្ខវណ្ណនា
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វណ្ណនា
១.
ព្ព្ោ

ច

លិ យ្ំ

។

21

។
។
ព្ោ
។

ប្បបឹ

គ្ាិ

។

ស្មឹ
ប្បា

។

។
,
គ្ាិ

,

,

,

,

ធ

,

។
,
ឥ

21

ច
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ពណ៌នាបាដិទេសនីយ
១. ពណ៌នាសប្ប ិវិញ្ញ
ា ប្នសិក្ខាប្េ
គប្បីជ្រាប្សេចក្តីវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១ ននបាដិ សទេនី យ ដូ ច

តសៅសនេះ៖

ប្ទថា ទឹក្ស
សដើម

េះរាវ បានដល់ទឹក្ស

ដដលមានមក្ក្នុងជ្ររេះបាលី

េះ មានទឹ ក្ស

េះរាវរប្េ់សោា

មានសេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ បានសោលស

ើយ

ក្នុងខាងសដើ ម។ ោក្យថា េូម...ឆាន់ សនេះ មានសេចក្តីវ ិនិច័ យ
ឆ ដូចតសៅ
សនេះ៖ ភិក្ុនី
ា គិតថា អញនឹងឆាន់ ទឹក្ស

េះរាវ ដដលបានស

យក្ខរេូម ក្នុង

ខណៈទទួ ល ជ្រតូវអាប្តតិទុក្កដ។ សលប្ចូ លនូ វេប្បិដដលទទួ លស

ើយ ជ្រតូវ

អាប្តតិបាដិ សទេនី យ ជ្រគប្់ៗវារៈដដលសលប្ចូ ល។
េិក្ខាប្ទសនេះ ជ្រទង់ប្ញ្ញ តក្
ត ុងជ្រក្ុ
ន
ងសាវតថី ជ្របាររធរួក្ឆរវគិយា
គ
ភិក្ុនី
ា

សជ្រោេះសរឿងេូមទឹក្ស

េះរាវមក្ប្រ ិសោគ។

ប្ទថា មិនឈឺ ាអនុ ប្បញ្ញ តិ ត ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ។ េិក្ខាប្ទសនេះ ា

តិ ក្ប្ាដិ សទេនី យ។ ភិ ក្ុនី
ា មានងឺ ងឺ ាទវិក្ទុក្ដ
ក ។
វារៈមិនជ្រតូវអាប្តតិ

ក្នុងេិក្ខាប្ទសនេះ

ភិ ក្ុនី
ា េូមក្នុងសរលមានងឺងឺ ស

គឺ ភិក្ុនី
ា េឺោល់ថា

មានងមងឺ

ើយប្រ ិសោគខាងសជ្រក្ខយាអនក្មិ នមានងឺងឺ

ភិ ក្ុនី
ា េូមរប្េ់ដដលសេេេល់អឺរីភិក្ុនី
ា មានងឺងឺ ភិ ក្ុនី
ា េូមរី េឺណាក្់
រួ ក្ញាតិ ភិក្ុនី
ា េូមរី េឺណាក្់រួក្ងនប្វារណា ភិក្ុនី
ា េូមសដើមបីជ្រប្សយាងន៍
អនក្ដនទ ភិ ក្ុនី
ា បានមក្ស

យជ្រទរយរប្េ់ខួន
ល និ ងភិ ក្ុនី
ា ឆួតាសដើ
ក
ម។

េិក្ខាប្ទសនេះ មានអងគ៤ គឺ ទឹក្ស

មិ នមានស

េះរាវមានលក្ាណៈសោលស

ើយ១

តុ ដដលជ្រទង់អនុ ញ្ញញត១ េូម១ បានសលប្ចូ លសៅ១។

ប្ក្ិ ណណក្ៈទឺងឡាយ

េមុ ា នាសដើម

ជ្របាក្ដសេមើស

េិក្ខាប្ទ ដូ សចនេះឯង។
ពណ៌នាសប្បវិ ញ្ញ
ា ប្ទ ចប្់
ិ តិិតសិក្ខ

យអទធន-
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២.
ព្ព្ោ

ច

លិ

លិ

។

22

។

ព្ោ

។

នី

១.
ឥ

កខិ

ច

ធ

ច
វោ ។

នី
៕
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២. ពណ៌នាទេលវិញ្ញ
ា ប្នសិក្ខាប្េជាទដើម
ប្ណីតសោងន ៧ ដ៏ សេេ មានសជ្រប្ងាសដើ ម េូមបីក្ុងេិ
ន
ក្ខាប្ទទី ២

ាសដើ ម មានសេចក្តីវ ិនិច័យ
ឆ សោលរួចស
ក្នុងជ្ររេះបាលីស

ើយក្នុងខាងសដើម មានមក្ស

ើយ

េះឯង។ ចឺ ដណក្សោងនដ៏ សេេ ដដលមិ នមានមក្ក្នុង

ជ្ររេះបាលី ជ្រតូវដតអាប្តតិទុក្កដមយ៉ា ងប្៉ាុ សណាណេះ ក្នុងេិក្ខាប្ទេូមបីទឺង៨។
ោក្យដ៏សេេ ក្នុងទី ទឺងរួង ដូចបានសោលមក្ស

ើយ ក្នុងេិក្ខាប្ទទី១។

ពណ៌នាតតិលវញ្ញ
ា ប្ទជាត ើម ចប្់
ិ ញ ប្នសិក្ខ

ពណ៌នាបា ិតទសនើយ ក្នុ ងភិក្ុ ា នើបាតិតិ ោក្ា
ននអ ឋក្ថាបាតិិតោក្ា
ត្មោះ ក្ង្ខាវតិរណ
ិ
ើ
ចប្់

១. ពណ៌នាប្រ ិមណឌលសិក្ខាប្េជាទដើម
ក្៏ ប្ ា ប្់ អឺរីបាដិ សទេនី យសនេះសៅ
និ ងអធិក្រណេមថៈ
វណណ

ស

អនក្េិក្ាគប្បីជ្រាប្សេក្ាិយវតត

តាមន័ យដដលសោលស

ើយ

យជ្រប្ក្ខរទឺងរួ ងចុ េះ យា៉ា ងសនេះឯង។
ពណ៌នាភិក្ុ ា នើបាតិិតោក្ា
ក្នុ ងអ ឋក្ថាបាតិតិ ោក្ា
ត្មោះ ក្ង្ខាវតិរណ
ិ
ើ
ចប្់ ៕

ក្នុងភិ ក្ុប្ាតិ
ា
សមាក្ា-

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខវណ្ណនា
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សមុដ្ឋានសីសសង្ខេង្ោ
សមុដ្ឋានសសទ្ទ
ុ ា នំ

អនិ ច្ចា សព្វ សង្ខារា

ទុ ក្ខានត្តា ច សង្ាត្ត

និ ព្វវនញ្ចា វ បណ្ណត្ាិ

អនត្តា ឥត្ិ និ ចឆយា

ព្ុ ទធចញ្នេ អនុ បបញ្នេ

ព្ុ ទ្ធធទិ ញ្ចា អនុ គ្គញ្ត្

ញ្ត្សំ សភាគ្ធម្មានំ

នាមមត្ា ំ ន ញាយត្ិ

ទុ ក្ក រំ វិ វិធំ ក្ត្តវ

បូ រយិ ត្តវន បារមី

ឧបបជ្ជ នាិ មហាវី រា

ចក្ា ុភូត្ត សព្ព្ហ្ា ញ្ក្

ញ្ត្ ញ្ទសយនាិ សទធ មា ំ

ទុ ក្ា ហានឹ សុ ខាវហ្ំ

អង្គីរញ្ោ សក្យមុ និ

សព្វ ភូត្តនុ ក្មបញ្ក្ខ

។

។

។

។

សព្វ សត្ា ុត្ាញ្ម្ម សី ញ្ហា បិ ដញ្ក្ ត្ី ណ្ិ ញ្ទសយិ
សុ ត្ា នា ំ អភិ ធមា ចា

វិ នយចា មហាគ្ុ ណ្ំ

ឯវំ នី យត្ិ សទធ ញ្ម្មា

វិ នញ្យា យទិ ត្ិ ដឋ ត្ិ

ឧភញ្ត្ត ច វិ ភង្ខគនិ

ខនធ ក្ខ យា ច ម្មត្ិ ក្ខ

។

។

ម្មលា សុ ត្ា គ្ុ ញ្ណ្ញ្នវ បរិ វាញ្រន គ្នថិ ត្ត
ត្ញ្សេវ បរិ វារសេ

សមុ ដ្ឋឋនំ និ យញ្ត្ត ក្ត្ំ ។

សញ្មេ ទនិ ទ្ធនចា ចញំ

សុ ញ្ត្ា ទិ សេនាិ ឧបរិ

ត្ោា សិ ញ្ក្ា បរិ វារំ

ធមា ក្ខញ្ម្ម សុ ញ្បសញ្លាត្ិ ។

ពណ៌នាសមុដ្ឋានសី សសង្ខេប

574

សមុដ្ឋានសីសសង្ខេប
ឧទ្ទានននសមុដ្ឋាន
សង្ខារទាំងពួងទាំងឡាយ ដែលបច្ច័យតាក់ ដែងហ

ើយ ជារបស់មិន

ហទៀងផង ជាទុ កផ
ា ង ជាអនតាាផង និ ព្វាននិងបញ្ញ ែិ ា ក៏ ហោកវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ថាជា
អនតាាធម៌ ដែរ។ កាលព្ពះពុ ទែ
ធ ូ ច្ជាព្ពះច្នទមិនទន់ហកើ ែហ
ពុ ទែ
ធ ូ ច្ជាព្ពះអាទិ ែយមិនទន់ បានព្តាស់ហៅហ

ើង កាលព្ពះ

ើយ នាមបញ្ញែិ រា បស់សភាគ

ធម៌ ទាំងឡាយហនាះ ក៏ មិនមានអនកណាអាច្ែឹងបាន ។ ព្ពះសមាាសមពុទធ

ទាំងឡាយជាមហាវ ីរៈ ព្ទង់ហធាើនូវទុ ករក កិ រ ិយាមានព្បការហផេងៗ បានបាំ ហពញ
នូ វបារមី ទាំងឡាយ ព្ពះអងគមានច្កាុហកើែហ

ើយ បានព្តាស់ែឹងហ

អងគព្ទង់ សាំដែងនូ វព្ពះសទធមាដែលសព្មាប់បាំផ្លាញនូ វកងទុកា ហ
ហសច្កាីសុខ ច្ាំ ហព្វះសែាហោកព្ពមទាំងព្ព

ើង ព្ពះ

ើយនាាំមកនូ វ

ហា ោក។ ព្ពះអងគីរសសមាា-

សមពុទធ ជាសកយមុ នី ព្ពះអងគមានហសច្កាីអនុហព្រះសពាសែា ឧែាមជាង
សពាសែា ជាសី

ៈ (របស់នរជន) ព្ទង់ សាំដែងនូ វពុ ទវធ ច្នៈទាំង ៣ កនុង

បិ ែក គឺព្ពះវ ិន័ យ ព្ពះសូព្ែ ព្ពះអភិ ធមា ដែលជាព្វកយមានគុ ណធាំ។ ហបើ
ព្ពះវ ិន័ យ ឋិែហៅហ

ើយ ព្ពះសទធមក
ា ៏ ព្បព្ពឹ ែាហៅបានយា៉ា ងហនះ ឧភហតា

វ ិភងគ ខនធកវ ិន័ យ និ ងមាែិកា ដែលសងគីែិកាចារយច្ងព្កងហ

ើយ ហោយ

បរ ិវារៈ បី ែូច្ជាកព្មងផ្លកដែលហគព្កងហោយហច្សនុ ះឯង។ សមុ ោាននន
បរ ិវារៈនុ ះឯង ជាសមុ ោានដែលអនកព្បាជញហធាើឲ្យហទៀងទែ់ គឺ ហធាើឲ្យោយ
ព្ច្

ាំហោយសមុ ោានឯហទៀែ សហមេទផង និ ទនផង សមុ ោានែនទផង

មានព្បាកែមកកនុងសូព្ែ ែូ ច្សាំដែងមកហ

ើយខាងហែើ ម ហព្ព្វះហ

ែុ ហនាះ

ភិ កុដែលមានសី
ា
លជាទី ស្សឡាញ់ ជាអនកព្បាថានធម៌ គបបីសិកានូវបរ ិវារៈ
(ហទៀែច្ុ ះ)។
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ង្េរសសមុដ្ឋានំ
វិ ភញ្ង្គ ទវី សុ បចញ ត្ាំ

ឧទេិ សនាិ ឧញ្បាសញ្េ

បវក្ខាមិ សមុ ដ្ឋឋនំ

យថាញាយំ សុ ណាេ ញ្ម ។

បារាជ្ិ ក្ំ យំ បឋមំ

ទុ ត្ិ យចា ត្ញ្ត្ត បរំ

សចា រិត្តានុ ភាសនចា

អត្ិ ញ្រក្ចា ចី វរំ

។

ញ្លាម្មនិ បទញ្ោធញ្ម្មា ភូ ត្ំ សំ វិ ធាញ្នន ច
ញ្េយយញ្ទសនញ្ច្ចរី ច អននុ ញ្ញញត្តយ ញ្ត្រស ។
ញ្ត្រញ្សញ្ត្ សមុ ដ្ឋឋន

នយា វិ ចញូហ្ិ ចិ នាិ ត្ត

ឯញ្ក្ក្សាឹ សមុ ដ្ឋឋញ្ន

សទិ ោ ឥធ ទិ សេញ្រ

។

១. បឋមោរាជិកសមុដ្ឋានំ
ញ្មេុ នំ សុ ក្ក សំសញ្គគ

អនិ យត្ត បឋមិ ក្ខ

បុ ព្វ ូបបរិ បាចិ ត្ត

រញ្ហា ភិ ក្ា ុនិយា សហ្

។

សញ្ភាជ្ញ្ន រញ្ហា ញ្ទវ ច អង្គុលិ ឧទញ្ក្ ហ្សំ
បហាញ្រ ឧគ្គិ ញ្រ ញ្ចវ

ញ្ត្បញ្ញញោ ច ញ្សក្ាិ យា ។

អធក្ា គម្មវសេុត្ត

ត្លមដឋ ចា សុ ទធិ ក្ខ

វសេំ វុ ត្តថ ច ឱវាទំ

នានុ ព្ញ្នធ បវត្ាិ នឹ

ឆសត្ា ត្ិ ឥញ្ម សិ ក្ខា

ក្ខយម្មនសិ ក្ខ ក្ត្ត

សញ្ព្វ ឯក្សមុ ដ្ឋឋនា

បឋមំ បារាជ្ិ ក្ំ យថា

បឋមបារាជិកសមុ ដ្ឋានំ និដ្ត
ាិ ំ

។

។
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សមុដ្ឋាន ១៣

ើយកនុងវ ិភងគទាំងពី រ

សិកាាបទណាដែលព្ទង់បញ្ញ ែាហ

ដែលពួកភិកុា

និ ងភិ កុនី
ា ដែងសដមែងព្គប់ នងៃឧហបាសង ខញាំុនឹងហព្វលនូវសមុ ោាន (ននសិកាាបទហនាះ) តាមសមគួ រែល់ហសច្កាីហច្ះែឹង អនកទាំងឡាយច្ូរព្បុងស្តាប់
ព្វកយរបស់ខាំុ។
ញ

សិកាាបទទាំងឡាយ

១៣

គឺបឋមបារាជិ កសិកាាបទ១

ទុ ែិយបារាជិកសិកាាបទ១ ែហៅមុ ខហទៀែ គឺ សញ្ចរ ិែាសិកាាបទ១ សមនុភាសនសិកាាបទ១ អែិ ហរកច្ីវរសិកាាបទ១ ឯ

កហោមសិកាាបទ១ បទ-

ហស្តធមាសិកាាបទ១ ភូ តាហរាច្នសិកាាបទ១ សាំវ ិធានសិកាាបទ១ ហងយយសែថ
សិកាាបទ១ ធមាហទសនាសិកាាបទ១ ហចារ ីវុោាបនសិកាាបទ១ អននុ ញ្ញញែ
សិកាាបទ១។ សិកាាបទទាំង ១៣ ហនះ មានន័ យរបស់សមុ ោានដែលអនក
ព្បាជញទាំងឡាយ បានគិែហ

ើយថា កនុងសមុ ោានននសិកាាបទមួ យៗ កនុង

វ ិភងគទាំងពី រហនះ មានសមុោានព្បដ

លៗរនទាំងអស់។

១. បឋមបារាជិកសមុដ្ឋាន (មាន ៧៦ សិ ក្ខេបទ)
ហមងុ នសិកាាបទ១
បឋមានិ យែសិកាាបទ១

សុកកវ ិសេែាិសិកាាបទ១
បុ ពូបគែ
ា

កាយសាំសគគសិកាាបទ១

(អនុ បបខជជសសិកាាបទ)១

បរ ិបាច្ិ ែ-

សិកាាបទ១ រហហានិ សជជសសិកាាបទ១ សហភាជនសិកាាបទ១ រហហានិ សជជសសិកាាបទទាំង២(អហច្លកវគគ) អងគុលិបបហតាទកសិកាាបទ១ ឧទហក
សិកាាបទ១

បហារទនសិកាាបទ១

ឧគគិរណ

សធមា

(ែលសែាិកសិកាាបទ)១

ហសកាិយវែា ៥៣ អធកាកសិកាាបទ១ រមនារគមនសិកាាបទ១ អវសេុែខាទនី យគ

នសិកាាបទ១ ែលឃាែកសិកាាបទ១ ជែុមែាកសិកាាបទ១

ឧទកសុទិក
ធ សិកាាបទ១

វសេវុតាថនសិកាាបទ១

ឱវាទគមនសិកាាបទ១

វុោាបិ ែបវែាននានុពនធសិកាាបទ១ រួមព្ែូវជា ៧៦ សិកាាបទ ទាំងអស់ហនះ
សុទធដែមានសមុ ោានមួ យ គឺ ហកើែហ

ើងពី កាយនិងច្ិែា ែូច្បឋមបារាជិ ក

ដែរ។
បឋមបារាជិកសមុ ដ្ឋាន ចប់
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២. ទុេិយោរាជិកសមុដ្ឋានំ
អទិ នេ ំ វិ គ្គហ្ុត្ា រឹ

ទុ ដឋ ុលាា អត្ា ក្ខមិ នំ

អមូ លា អចញ ភាគ្ិ យា

អនិ យត្ត ទុ ត្ិ យិ ក្ខ

អចឆិ ញ្នេ បរិ ណាមញ្ន

មុ ោ ឱមសញ្បសុ ណា

ទុ ដឋ ុលាា បេវី ខញ្ណ្

ភូ ត្ំ អញ្ញញយ ឧជ្ឈញ្ប

និ ក្កឌ្ឍនំ សិ ចា នចា

អាមិ សញ្ហ្ត្ុ ភុ ត្តាវី

ឯហ្ិ អនាទរិ ភឹ ោ

អបនិ ញ្ធ ច ជ្ី វិត្ំ

ជានំ សបាណ្ក្ំ ក្មា ំ

ឩនសំ វាសនាសនា

សហ្ធមាិ ក្វិ ញ្លខា

ញ្ម្មញ្ហា អមូ លញ្ក្ន ច ។

ក្ុ ក្កុចាំ ធមាិ ក្ំ ទត្តវ

បរិ ណាញ្មយយ បុ គ្គញ្ល

ក្ិ ញ្នា អក្ខលអចឆិ ញ្នេ

ទុ គ្គ ហ្ិ និ រញ្យន ច

គ្ណ្ំ វិ ភង្គ ំ ទុ ព្វ លំ

ក្ឋិ នាផាសុ បសេយំ

អញ្ក្ខកសចណ្ឌី មចឆ រី

គ្ព្េិ នី ច បាយនាិ យា

។

។

។

។

។

ញ្ទវ វសា សិ ក្ខា សញ្ង្េន ត្ញ្យា ញ្ចវ គ្ិ ហ្ិគ្ត្ត
ក្ុ ម្មរី ភូត្ត ត្ិ ញ្សេោ ច

ឩនទ្ធវទសសមា ត្ត

អលនាាវ ញ្ោក្ខវសេំ

ឆនាេ អនុ វសា ច ញ្ទវ

។
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២. អទិន្នាទ្ទនសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ៧០)
អទិ នានទនសិកាាបទ១ មនុសេវ ិគគ

សិកាាបទ១ ឧែារ ិមនុ សេធមាសិកាា-

បទ១ ទុ ែុលា
ា វាច្សិកាាបទ១ អែាកាមបារ ិច្រ ិយសិកាាបទ១ អមូ លកសិកាា-

បទ១ អញ្ញ ភាគិ យសិកាាបទ១ ទុែិយានិ យែសិកាាបទ១ ច្ី វរច្ឆិនន
ទ សិកាាបទ១ បរ ិណាមនសិកាាបទ១ មុ ស្តវាទសិកាាបទ១ ឱមសវាទសិកាាបទ១
ហបសុញ្ញសិកាាបទ១

បឋវ ីខណនសិកាាបទ១

ទុែុោ
ា ា ហរាច្នសិកាាបទ១

ភូ ែរមសិកាាបទ១ អញ្ញ វាទកសិកាាបទ១ ឧជាបនកសិកាាបទ១ និកឌ្ឍន
សិកាាបទ១

សិញ្ចន(សបាណកសិកាាបទ)១

ភុ តាាវ ីសិកាាបទ (ទុែិយបវារណា)១ ឯ

អាមិសហ

ែុ សិកាាបទ១

ិ(ឧហយោជនសិកាាបទ)១ អនាទ-

រ ិយសិកាាបទ១ ភឹស្តបនសិកាាបទ១ អបនិ ធានសិកាាបទ១ ជីវ ិតាហវាហរាបន

សិកាាបទ (សញ្ចិច្ចបាណ)១ សបាណកសិកាាបទ១ កមាឧហកាកែនសិកាា-

បទ១ ឩនវ ីសែិ សិកាាបទ១ សាំវាស (ឧកាិែាសហមាេគសិកាាបទ)១ នាសិែកស្តមហណរសហមាេគ(កណឌកសិកាាបទ)១ ស
សិកាាបទ១ ហមា

ធមាិកសិកាាបទ១ វ ិហលខន-

នកសិកាាបទ១ អមូ លកសិកាាបទ១ កុកុច្ច
ក ឧបទ

(សញ្ចិច្ចសិកាាបទ)១ ធមាិក(កមាបបែិ ព្វ

ន

នសិកាាបទ)១ ច្ី វរ ាំទតាាខី យនធមា

សិកាាបទ១ បុគគលបរ ិណាមនសិកាាបទ១

កិ ហនាសិកាាបទ១

(ភាជាបនសិកាាបទ)១ អច្ចិនទនសិកាាបទ១ ទុគគ

អកាលច្ី វរ

ិែ(ឧជាបនកសិកាាបទ)

១ និ រយ(អភិ សបនសិកាាបទ)១ គណច្ី វរោភសិកាាបទ១ ច្ី វរវ ិភងគសិកាាបទ១ ទុ ពាលច្ី វរសិកាាបទ១ កឋិនផ្លសុកសិកាាបទ១ ឧបសេយសិកាាបទ
១

អហកាកសនសិកាាបទ១

ច្ណី ឌ កតាសិកាាបទ១

កុ លមច្ឆរ ីសិកាាបទ១

គពេិនីវោ
ុ ា បនសិកាាបទ១ បាយនាីវោ
ុ ា បនសិកាាបទ១ ហទាវសា(អសិកិ ែ
ា សិក-ា
មានា)សិកាាបទ១ សិកិ ែ
ា សិកាាសហងេនអសមាតាសិកាាបទ១ គិ

ិគតា ៣

សិកាាបទ កុ មារ ីភូ តា ៣ សិកាាបទ ឩនទាទសវសាវុោាបនសិកាាបទ១
អសមាែវុោាបនសិកាាបទ១ អលនាាវសិកាាបទ១ ហស្តកាវសាសិកាាបទ១
បារ ិវាសកច្ឆនទទនសិកាាបទ១

អនុ វសេសិកាាបទ១

ឯកវសេហទាវោ
ុ ា បន-
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សិ ក្ខាបទ្ធ សត្ា ត្ី ញ្ម

សមុ ដ្ឋឋនា ត្ិ ក្ខ ក្ត្ត

ក្ខយចិ ញ្ត្ា ន ន វាច្ច

វាច្ចចិ ត្តា ន ក្ខយិ ក្ខ

ត្ី ហ្ិ ទ្ធវញ្រហ្ិ ជាយនាិ

បារាជ្ិ ក្ំ ទុ ត្ិ យំ យថា

។

។

ទុ តយ
ាិ ំ
ិ បារាជិកសមុ ដ្ឋានំ និដ្ត

៣. សញ្ច រ ិេតសមុដ្ឋានំ
សចា រិ ក្ុ ដិ វិ ហាញ្រា

ញ្ធាវនចា បដិ គ្គញ្ហា

វិ ចញត្ាុត្ារិ អភិ ហ្ដឋ ំ ុ

ឧភិ នេ ំ ទូ ត្ញ្ក្ន ច

។

ញ្ក្ខសិ យា សុ ទធ ញ្ទវ ភាគ ឆព្វ សានិ និ សីទនំ
រិ ចានាិ រូ បិក្ខ ញ្ចវ

ឧញ្ភា នានបបក្ខរក្ខ

ឩនព្នធ នវសេិក្ខ

សុ ត្ា ំ វិ ក្បបញ្នន ច

ទ្ធវរទ្ធនសិ ព្វិ នី ច

បូ វបចា យញ្ជាត្ិ ច

រត្នំ សូ ចិ មញ្ញ្ញា ច

ត្ូ លំ និ សីទនក្ណ្ឌុ ច

វសេិក្ខ ច សុ គ្ញ្ត្ន

វិ ចញត្ាិ អចញ ំ ញ្ចត្តបនា

។

។

។

ញ្ទវ សង្េិក្ខ មហាជ្និ ក្ខ ញ្ទវ បុ គ្គលា លហ្ុ ក្ខ គ្រុ
ញ្ទវ វិ ឃាោ ោដិ ក្ខ ច សមណ្ចី វញ្រន ច
សមបញ្ញញសិ ញ្ម ធម្មា

ឆហ្ិ ឋាញ្នហ្ិ ជាយញ្រ

ក្ខយញ្ត្ត ន វាច្ចចិ ត្តា

វាចញ្ត្ត ន ក្ខយមនា

។

។

ពណ៌នាសមុដ្ឋានសី សសង្ខេប
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សិកាាបទ១។ រួមព្ែូវជា ៧០ សិកាាបទ ៗ ទាំងអស់ហនះ សុទធដែមាន
សមុ ោាន៣ៗ

ែូច្រន

គឺហកើែហ

ើងអាំពីកាយនិងច្ិែា

វាចា១ ហកើែហ

ើងអាំពីវាចានិ ងច្ិ ែា មិនហកើែហ

មិនហកើ ែហ

ើងអាំ ពី

ើងអាំ ពីកាយ១ ហកើែហ

ើងអាំ ពី

ទារទាំង៣ គឺកាយវាចាច្ិែ១
ា ែូច្កនុងទុ ែិយបារាជិ កសិកាាបទ។
ទុ តយ
ិ បារាជិកសមុ ដ្ឋាន ចប់

៣. សញ្ច រ ិត្តសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ៥០)
សញ្ចរ ិែាសិកាាបទ១ កុ ែិការសិកាាបទ១ (ម
ច្ី វរហធាវនសិកាាបទ១ ច្ី វរបបែិគគ
បទ១ ែទុ ែារ ិអភិ

ណសិកាាបទ១ អញ្ញញែកវ ិញ្ញ ែិស
ា ិកាា-

ែាុសិកាាបទ១ ឧបកាែសិកាាបទ២ ទូ ែសិកាាបទ (រាជ-

សិកាាបទ)១ ហកាសិយសិកាាបទ១ សុទធកា
បទ១
(ឯ

ឆពាសេសិកាាបទ១

កហោមហធាវាបន)១

(រូបិយសាំហវា
សិកាាបទ១
ទារ(ម

លាក)វ ិហារសិកាាបទ១

កសិកាាបទ១ ហទាភាគសិកាា-

និ សីទនសនថែសិកាាបទ១
រូបិយសិកាាបទ១

រ ិញ្ចនាិសិកាាបទ

នានបបការកសិកាាបទ២

រ១ កយវ ិកកយ១) ឩនបញ្ចពនធនសិកាាបទ១ វសេិកស្តែិ ក

សុែាវ ិញ្ញែិ ស
ា ិកាាបទ១

វ ិកបបន(មហាហបសការសិកាាបទ)១

លាកសិកាាបទ)១ ច្ី វរទនសិកាាបទ១ ច្ី វរសិពានសិកាាបទ១ បូវ

(កាណមាតាសិកាាបទ)១ បច្ចយ(មហានាមសិកាាបទ)១ ហជាែិ សមាទ

ន

សិកាាបទ១ រែនសិកាាបទ១ សូច្ិឃរសិកាាបទ១ មញ្ចសិកាាបទ១ ែូហោនទធសិកាាបទ១ និ សីទនសិកាាបទ១ កណុឌ បបែិ ចាឆទិ សិកាាបទ១ វសេិកស្តែិ កសិកាាបទ១

សុគែច្ីវរសិកាាបទ

(ននទហែថរ)១

វ ិញ្ញ ែិ ស
ា ិកាាបទ១

អញ្ញ ហច្តាបនសិកាាបទ១ សងេិកច្ី វរសិកាាបទ ២ មហាជនិកសិកាាបទ១
បុ គគលបរ ិណាមនសិកាាបទ២

ល

ុបាបុ រណសិកាាបទ១

គរុបាបុ រណ-

សិកាាបទ១ វ ិឃាស្តសិកាាបទ២ ឧទកស្តែិកសិកាាបទ១ សមណច្ី វរទន
សិកាាបទ១។ រួមទាំងអស់ ព្ែូវជាសិកាាបទ៥០ គែ់ សិកាាបទទាំងហនះ
សុទធដែមានសមុ ោាន ៦ ៗ គឺ ហកើ ែហ
និ ងច្ិ ែ១
ា ហកើែហ

ើងអាំពីវាចា មិ នហកើែហ

ើងអាំ ពីកាយ មិ នហកើែហ

ើងអាំពីវាចា

ើងអាំពីកាយ និ ងច្ិ ែ១
ា ហកើ ែហ

ើង
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ក្ខយវាច្ច ន ចិ ត្ា ញ្ត្ត

ក្ខយចិ ត្តា ន វាចញ្ត្ត

វាច្ចចិ ត្តា ន ក្ខញ្យន

ត្ី ហ្ិ ទ្ធវញ្រហ្ិ ជាយញ្រ

ឆសមុ ដ្ឋឋនិ ក្ខ ញ្ចញ្ត្

សចា រិញ្ត្ា ន ោទិ ោ

។

សញ្ច រតត
ាិ ំ
ិ សមុ ដ្ឋានំ និដ្ត

៤. សមនុភាសនាសមុដ្ឋានំ
ញ្ភទ្ធនុ វត្ា ទុ ព្វ ច

ទូ សទុ ដឋ ុលាទិ ដឋិ ច

ឆនេ ំ ឧជ្ជ គ្េិក្ខ ញ្ទវ ច

ញ្ទវ ច សទ្ធេ ន ព្ាហ្ញ្រ ។

ឆម្ម នី ច្ចសញ្ន ឋានំ

បចឆ ញ្ត្ត ឧបបញ្េន ច

វជាជនុ វត្ាិ គ្ហ្ណា

ឱោញ្រ បច្ចាចិ ក្ា នា

ក្ិ សាឹ សំ សដ្ឋឋ ញ្ទវ វធី

វិ សិញ្ព្វ ទុ ក្ាិ ត្តយ ច

បុ ន សំ សដ្ឋឋ ន វូ បសញ្ម អារាមចា បវារណា

។

។

អនវ ឌ្ឍម្មសំ សហ្ ជ្ី វិនី ញ្ទវ ចី វរំ អនុ ព្នធ នា
សត្ា ត្ឹ ស ឥញ្ម ធម្មា

ក្ខយវាច្ចយ ចិ ត្ា ញ្ត្ត

។

សញ្ព្វ ឯក្សមុ ដ្ឋឋនា

សមនុ ភាសនា យថា

។

សមនុ ភាសនាសមុ ដ្ឋានំ នដ្
ាិ ំ
ិ ត

៥. កឋិនសមុដ្ឋានំ
ឧព្េ ត្ំ ក្ឋិ នំ ត្ី ណ្ិ

បឋមំ បត្ា ញ្ភសជ្ជ ំ

អញ្ចា ក្ញ្ញាបិ ោសង្ក ំ

បក្ក មញ្នា ន វា ទុ ញ្វ

ឧបសេយំ បរមបរា

អនត្ិ រិ ត្ាំ និ មនា នា

។

ពណ៌នាសមុដ្ឋានសី សសង្ខេប

អាំ ពីកាយនិ ងវាចា មិនហកើែហ
មិ នហកើែហ

ើងអាំពីវាចា១

កាយ១ ហកើែហ

578

ើងអាំពីច្ិែ១
ា
ហកើែហ

ហកើែហ

ើងអាំពីកាយនិង ច្ិែា

ើងអាំពីវាចានិ ងច្ិែា

មិ នហកើែហ

ើងអាំពី

ើងអាំពីទារទាំង៣ កាយវាចានិងច្ិែ១
ា សិកាាបទទាំងអស់

ហនះ សុទធដែមានសមុ ោាន៦ ែូច្រននឹ ងសញ្ចរ ិែាសិកាាបទដែរ។
សញ្ច រតត
ិ សមុ ដ្ឋាន ចប់

៤. សមនុភាសនសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ៣៧)
សងេហភទសិកាាបទ១ ហភទនុ វែាកសិកាាបទ១ ទុពាច្ជាែិ កសិកាាបទ១
កុ លទូ សកសិកាាបទ១ ទុែុលា
ា បបែិ ចាឆទនសិកាាបទ១ ទិែិ អ
ា បបែិ និសេជជសសិកាាបទ១ ឆនទាំអទតាាគមនសិកាាបទ១ ឧជជសគេិកសិកាាបទ២ អបបសទទសិកាាបទ២ នពោ

រណសិកាាបទ១ ឆមាយសិកាាបទ១ នី ចាសនសិកាា-

បទ១ ឋានសិកាាបទ១ បច្ឆហតាសិកាាបទ១ ឧបបហងនសិកាាបទ១ វជជសបបែិចាឆទនសិកាាបទ១

ឧកាិតាានុ វែានសិកាាបទ១

ែថគគ

ណសិកាាបទ១

ឱស្តរណសិកាាបទ១ បចាចច្ិ កានាសិកាាបទ១ កិ សិញ្
ា ច ិអធិករណបចាចគែសិកាាបទ១ សាំសែា (ភិកុនី
ា យាសាំសែាសិកាាបទ)១ វធិសិកាាបទ២ វ ិសិពិន
ា សិកាាបទ១ ទុកិែ
ា ស

ជី វ ិនី សិកាាបទ១ សាំសោា (គិ

ិសាំសែាសិកាាបទ)១

នវូបសមនសិកាាបទ១ អារាមសិកាាបទ១ ឧភហតាសងេបវារណាសិកាាបទ
១

អនាឌ្ឍមាសសិកាាបទ១

អនុពនធនសិកាាបទ១។

ស

ជី វ ិនី សិកាាបទ២

ច្ី វរទនសិកាាបទ១

រួមទាំងអស់ព្ែូវជា ៣៧ សិកាាបទ សិកាាបទ

ទាំងអស់ហនះ សុទធដែមានសមុ ោានមួ យៗ គឺហកើែហ

ើងអាំ ពីកាយវាចា និង

ច្ិ ែា ែូច្សមនុ ភាសនសិកាាបទដែរ។
សមនុ ភាសនសមុ ដ្ឋាន ចប់

៥. កឋិនសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ២៩)
ឧពេែកឋិ នសិកាាបទ៣ បឋមបែាសិកាាបទ១ ហភសជជសសិកាាបទ១ អហច្ចក
ច្ី វរសិកាាបទ១ ស្តសងកសិកាាបទ១ បកកមនាសិកាាបទ២ ភិកុនូ
ា បសេយ
សិកាាបទ១ បរមបរហភាជនសិកាាបទ១ អនែិ រ ិែាសិកាាបទ១ និ មនានសិកាា-

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខវណ្ណនា
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វិ ក្បបំ រញ្ញ្ញញ វិ ក្ខញ្ល

ញ្វាោោរចញ ញ្ក្ន ច

ឧសុ យា សនេិ ចយចា

បូ ញ្រ បច្ចឆ វិ ក្ខញ្ល ច

បញ្ញាហ្ិ ក្ខ សង្កមនី

ញ្ទវ បិ អាវសញ្េន ច

។

។

បោញ្ខ អាសញ្ន ញ្ចវ ត្ឹ ស ឯក្ូ នក្ខ ឥញ្ម
ក្ខយវាច្ច ន ច ចិ ត្ា ញ្ត្ត ត្ី ហ្ិ ទ្ធវញ្រហ្ិ ជាយញ្រ
ទវិ សមុ ដ្ឋឋនិ ក្ខ សញ្ព្វ

ក្ឋិ ញ្នន សហា សម្ម

។

កឋិនសមុ ដ្ឋានំ នដ្
ិ ាិតំ

៦. ឯឡកង្ោមសមុដ្ឋានំ
ឯឡក្ញ្លាម្ម ញ្ទវ ញ្សយា អាហ្ចា បិ ណ្ឌញ្ភាជ្នំ
គ្ណ្វិ ក្ខញ្ល សនេិ ធិ

ទនា ញ្បាញ្ណ្ន ញ្ចលក្ខ ។

ឧយយុត្ាំ វញ្ស ឧញ្យាធិ សុ រា ឱញ្រន នាាយនា
ទុ ព្វ ញ្ណ្ណ ញ្ទវ ញ្ទសនិ ក្ខ លសុ ណ្ុត្ាិ ញ្ដឋ នចា នា

។

នាានំ អត្ថ រណ្ំ ញ្សយា អញ្នាារញ្ដឋ ត្ថា ព្ហ្ិ
អញ្នាាវសេំ ចិ ត្តាគរំ

អាសនេិ សុ ត្ា ក្នា នា

ញ្វយាវចា ំ សហ្ត្តថ ច

អភិ ក្ា ុក្ខវាញ្សន ច

ឆត្ា ំ យានចា សង្ាណ្ឹ អលង្ខករំ គ្នធ វាសិ ត្ំ
ភិ ក្ា ុនី សិ ក្ា ម្មនា ច

ោមញ្ណ្រី គ្ិ ហ្ិនិយា

។

។

ពណ៌នាសមុដ្ឋានសី សសង្ខេប
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បទ១ វ ិកបបនសិកាាបទ១ រាជសិកាាបទ (អហនាបុរ)១ វ ិកាលរមបបហវសន
សិកាាបទ១ ហវាស្តសសិកាាបទ១ អារញ្ញិកសិកាាបទ១ ឧសុយយវាទិកសិកាាបទ១ បែាសននិច្យសិកាាបទ១ បុ ហរភែាសិកាាបទ១ បចាឆភែាសិកាាបទ១
វ ិកាហលឧបសងកមនសិកាាបទ១ បញ្ញ
ច

ិកធារណសិកាាបទ១ ច្ី វរសងកម-

នី យសិកាាបទ១ អាវសងសិកាាបទ២ បស្តខសិកាាបទ១ អាសននិ សីទន
សិកាាបទ១។ រួមទាំងអស់ ព្ែូវជា ២៩ សិកាាបទ សិកាាបទទាំងអស់ហនះ
សុទធដែមានសមុ ោានពី រៗ គឺ ហកើែហ
អាំ ពីច្ិែ១
ា ហកើែហ

ើងអាំ ពីកាយ និងវាចា មិនហកើែហ

ើង

ើងអាំ ពីទារទាំង ៣ គឺ កាយវាចា និងច្ិែ១
ា ែូ ច្កឋិន-

សិកាាបទដែរ។
កឋិនសមុ ដ្ឋាន ចប់

៦. ឯឡកង្ោមសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ៤៤)
ឯ
១

កហោមសិកាាបទ១ ស

ហសយយសិកាាបទ២ អា

អាវសងបិ ណឌហភាជនសិកាាបទ១

ច្ចនសិកាាបទ

គណហភាជនសិកាាបទ១

វ ិកាល-

ហភាជនសិកាាបទ១ សននិធិការសិកាាបទ១ ទនាហបាណសិកាាបទ១ អហច្លក
សិកាាបទ១ ឧយយុែាសិកាាបទ១ ហសនាវាសសិកាាបទ១ ឧហយោធិ កសិកាា-

បទ១ សុរាបានសិកាាបទ១ ឱហរនឌ្ឍមាសនហានសិកាាបទ១ ទុពាណណករណ
សិកាាបទ១ បាែិ ហទសនី យសិកាាបទ២ លសុណសិកាាបទ១ ឧែិ ែាសិកាាបទ
១ នច្ចនសិកាាបទ១។ នហានសិកាាបទ១ អែថរណែុ វែាសិកាាបទ១ ឯកហសយយែុ វែាសិកាាបទ១ អហនាារហែាស្តសងកសិកាាបទ១ ព

ិរហែាស្តសងក-

សិកាាបទ១ អហនាាវសេសិកាាបទ១ ច្ិែាររសិកាាបទ១ អាសនទិបរ ិភុ ញ្ជសន
សិកាាបទ១ សុែាកនានសិកាាបទ១ គិ

ិហវយោវច្ចករណសិកាាបទ១ ស

តាថ

ទនសិកាាបទ១ អភិកុកាវាសសិ
ា
កាាបទ១ ឆែាធារណសិកាាបទ១ យានសិកាាបទ១

សងាណីធារណសិកាាបទ១

គនធនហានសិកាាបទ១ វាសិែន
១

អលង្ខករធារណសិកាាបទ១

នសិកាាបទ១ ភិកុនី
ា ឧមាទទបនសិកាាបទ

សិកាមានាឧមាទទបនសិកាាបទ១

ស្តមហណរ ីឧមាទទបនសិកាាបទ១

ទ្វេបាតិទ្ោក្ខវណ្ណនា
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អសង្កចឆិក្ខ អាបត្ាី

ចត្តារី ោ ចត្ុ ត្ា រិ

។

ក្ខញ្យន ន វាច្ចចិ ញ្ត្ា ន ក្ខយចិ ញ្ត្ា ន ន វាចញ្ត្ត
ទវិ សមុ ដ្ឋឋនិ ក្ខ សញ្ព្វ

សម្ម ឯឡក្ញ្លាមក្ខ

។

ឯឡកលោមសមុ ដ្ឋានំ និដ្ាិតំ

៧. បទង្ោធមមសមុដ្ឋានំ
បទចញ ព្ត្ អសមា ត្ត

ត្ថា អត្ថ ង្គញ្ត្ន ច

ត្ិ រច្ចឆនវិ ជាជ ញ្ទវ វុ ត្តា

អញ្នាក្ខញ្ស ច បុ ចឆនា ។

សត្ា សិ ក្ខាបទ្ធ ឯញ្ត្

វាច្ច ន ក្ខយចិ ត្ា ញ្ត្ត

វាច្ចចិ ញ្ត្ា ន ជាយនាិ

ន ត្ុ ក្ខញ្យន ជាយញ្រ

ទវិ សមុ ដ្ឋឋនិ ក្ខ សញ្ព្វ

បទញ្ោធមា សទិ ោ

។

បទលោធមមសមុ ដ្ឋានំ នដ្
ាិ ំ
ិ ត

៨. អទ្ទានសមុដ្ឋានំ
អទ្ធធននាវំ បណ្ីត្ំ

ម្មត្ុ គគញ្មន សង្េញ្រ

ធចញ ំ និ មនាិ ត្ត ញ្ចវ

អដឋ ច បាដិ ញ្ទសនី

សិ ក្ខា បណ្ណរោ ឯញ្ត្

ក្ខយា ន វាច្ច ន មនា

ក្ខយវាច្ចហ្ិ ជាយនាិ

ន ញ្ត្ ចិ ញ្ត្ា ន ជាយញ្រ

ក្ខយចិ ញ្ត្ា ន ជាយនាិ

ន ញ្ត្ ជាយនាិ វាចញ្ត្ត

ក្ខយវាច្ចយ ចិ ញ្ត្ា ន

សមុ ដ្ឋឋនា ចត្ុ ព្វិ ធា

។

បចញ ត្តា ព្ុ ទធញាញ្ណ្ន

អទ្ធធញ្នន សម្ម នយា

។

អទ្ធានសមុ ដ្ឋានំ នដ្
ិ ាិតំ

។

។

ពណ៌នាសមុដ្ឋានសី សសង្ខេប
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អសងកច្ិ កា
ឆ បែាិសិកាាបទ១។

រួមទាំងអស់

ព្ែូវជា ៤៤ សិកាាបទ សិកាាបទទាំងអស់ហនះ សុទធដែមានសមុ ោានពី រៗ
គឺ ហកើ ែហ

ើងអាំ ពីកាយ មិនហកើ ែហ

និ ងច្ិ ែា មិនហកើ ែហ

ើងអាំ ពីវាចានិងច្ិ ែ១
ា ហកើែហ

ើងអាំ ពីវាចា១ ែូច្ឯ

ើងអាំ ពីកាយ

កហោមសិកាាបទដែរ។

ចប់ ឯឡកលោមសមុ ដ្ឋាន

៧. បទង្ោធមមសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ៧)
បទហស្តធមាសិកាាបទ១ ធមាហទសនាសិកាាបទ១ អសមាហតាភិកុហនាវាទ
ា

សិកាាបទ១ អែថងែ
គ សិកាាបទ១ ែិរចាឆនវ ិជាជសសិកាាបទ២ អហនាកាសបុ ច្ន
ឆ -

សិកាាបទ១ រួមទាំងអស់ព្ែូវជា ៧ សិកាាបទ សិកាាបទទាំងអស់ហនះ សុទធ
ដែមានសមុ ោានពី រៗ គឺហកើែហ
១

ហកើែហ

ើងអាំពីវាចា

ើងអាំពីវាចា មិនហកើែហ

និ ងច្ិ ែា

មិ នហកើែហ

ើងអាំ ពីកាយនិងច្ិែា

ើងអាំពីកាយ១

ែូច្រននឹង

កនុងបទហស្តធមាសិកាាបទដែរ។

ចប់ បទលោធមមសមុ ដ្ឋាន

៨. អទ្ទានគមនសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ១៥)
អទធនគមនសិកាាបទ១ នាវាភិរូ

នសិកាាបទ១ បណីែហភាជនសិកាា-

បទ១ មាែុ រគមសាំវ ិធានសិកាាបទ១ ហោមសាំ

រណសិកាាបទ១ ធញ្ញ-

វ ិញ្ញញបនសិកាាបទ១ និមនានសិកាាបទ១ បាែិ ហទសនីយសិកាាបទ៨។ រួម
ទាំងអស់ ព្ែូវជា ១៥ សិកាាបទ សិកាាបទទាំងអស់ហនះ ព្ពះពុទព្ធ ទង់
ញាណបានបញ្ញ ែាហ
ហកើែហ

ើយ ហោយសមុ ោានបួ នៗ គឺហកើែហ

ើងអាំពីវាចា ទាំងមិនហកើ ែហ

វាចា មិនហកើ ែហ
អាំ ពីវាចា១ ហកើែហ

ើងអាំពីច្ិែា១ ហកើែហ

ើងអាំ ពីច្ិែ១
ា
ហកើែហ

ើងអាំពីកាយ មិន
ើងអាំពីកាយនិង

ើងអាំពីកាយនិងច្ិែា មិ នហកើែហ

ើង

ើងអាំ ពីកាយវាចា និ ងច្ិែា១ មានទាំ នងែូច្អទធនគមន-

សិកាាបទដែរ។
ចប់ អទ្ធានគមនសមុ ដ្ឋាន
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៩. ង្េយយសេថសមុដ្ឋានំ
ញ្េយយសត្ថ ំ ឧបសេុត្ំ

សូ បវិ ញ្ញញបញ្នន ច

រត្ាិ ឆនេ ចា ឱក្ខសំ

ឯញ្ត្ ព្យូញ្ហ្ន សត្ា ម្ម

ក្ខយចិ ញ្ត្ា ន ជាយនាិ

ន ញ្ត្ ជាយនាិ វាចញ្ត្ត

ត្ី ហ្ិ ទ្ធវញ្រហ្ិ ជាយនាិ

ទវិ សមុ ដ្ឋឋនិ ក្ខ ឥញ្ម

ញ្េយយសត្ថ សមុ ដ្ឋឋនា

ញ្ទសិ ត្តទិ ចា ព្នធ ុនា

។

។

លេយយសតថសមុ ដ្ឋានំ នដ្
ាិ ំ
ិ ត

១០. ធមមង្ទសនាសមុដ្ឋានំ
ឆត្ា បាណ្ិសេ សទធ មា ំ

ន ញ្ទញ្សនាិ ត្ថាគ្ត្ត

ត្ញ្េវ ទណ្ឌបាណ្ិសេ សត្ថ អាវុ ធបាណ្ិនំ
បាទុ ក្ុ បាហ្នា យានំ

។

ញ្សយា បលា ត្ថិ ក្ខយ ច

ញ្វឋិ ញ្ត្តគ្ុ ណ្ឋិញ្ត្ត ញ្ចវ ឯក្ខទសមនូ នក្ខ
វាច្ចចិ ញ្ត្ា ន ជាយនាិ

ន ញ្ត្ ជាយនាិ ក្ខយញ្ត្ត

សញ្ព្វ ឯក្សមុ ដ្ឋឋនា

សមក្ខ ធមា ញ្ទសនា

។

។

ធមមលទសនាសមុ ដ្ឋានំ និដ្ាិតំ

១១. ភូតាង្រាចនសមុដ្ឋានំ

ភូ ត្ំ ក្ខញ្យន ជាយត្ិ

ន វាច្ចយ ន ចិ ត្ា ញ្ត្ត

វាចញ្ត្ត ច សមុ ដ្ឋឋត្ិ

ន ក្ខយា ន ច ចិ ត្ា ញ្ត្ត

ក្ខយវាច្ចយ ជាយត្ិ

ន ច ជាយត្ិ ចិ ត្ា ញ្ត្ត

ភូ ត្តញ្រាចនក្នាេម

ត្ី ហ្ិ ឋាញ្នហ្ិ ជាយត្ិ

ភូតាលរាចនសមុ ដ្ឋានំ នដ្
ាិ ំ
ិ ត

។

។
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៩. ង្េយ្យសត្ថសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ៧)
ហងយយសែថសិកាាបទ១ ឧបសេុែិ សិកាាបទ១ សូបវ ិញ្ញញបនសិកាាបទ១

រែានធការសិកាាបទ១ បែិ ច្ន
ឆ នសិកាាបទ១ អហជាកាសសិកាាបទ១ ពយូ
សិកាាបទ១។

សិកាាបទទាំងអស់ហនះរួមរនព្ែូវជា៧

ព្ពះពុ ទជា
ធ អាទិ ច្វច ងេព្ទង់សាំដែងហ
ហ

ើយថា

សិកាាបទទាំងហនាះ

មានសមុ ោានពី រៗ

ើងអាំ ពីកាយនិ ងច្ិ ែា មិនហកើ ែអាំ ពីវាចា១ ហកើែហ

-

គឺ ហកើ ែ

ើងអាំពីទារទាំង៣ គឺ

កាយវាចាច្ិែា១ ែូច្សមុោានរបស់ហងយយសែថសិកាាបទដែរ។
លេយយសតថសមុ ដ្ឋាន ចប់

១០. ធមមង្ទសន្នសមុដ្ឋាន (មានសិ ក្ខេបទ ១១)
ព្ពះែថាគែទាំងឡាយ មិនសាំដែងព្ពះសទធមែ
ា ល់បុគគល (មិនមាន
ជមៃឺ) មានឆព្ែកនុងនែ១ មានហ

អាវុធកនុងនែ១ ព្វក់ព្ទនាប់ ហជើ ងហ

ើ ព្ច្ែ់ កុងនែ១
ន
មានសស្ត្ស្តាកនុងនែ១ មាន
ើ ឬហមា១ ព្វក់ហជើ ងដសបក១ ហៅហលើ

យាន១ ហៅហលើែាំហណក១ អងគុយព្ែហបាមកាលជងគង់១ ជួែ

ន
ួែកាល១

ទទូរកាល១ (ហរឿងទាំងហនះរួមរនជា) សិកាាបទ ១១ គែ់ សិកាាបទ
ទាំងអស់ហនាះ សុទធដែមានសមុ ោានមួ យៗ គឺ ហកើែហ
មិ នហកើែហ

ើងអាំ ពីវាចានិងច្ិ ែា

ើងអាំពីកាយហទ ែូ ច្ធមាហទសនាសិកាាបទដែរ។
ចប់ ធមមលទសនាសមុ ដ្ឋាន

១១. ភូតាង្រាចនសមុដ្ឋាន
ភូ ែសិកាាបទ ហ្ាះថា ភូតាហរាច្នសិកាាបទ ហកើ ែហ
៣ គឺហកើែហ

ើងអាំ ពីកាយ មិ នហកើែហ

ើងអាំ ពីសមុ ោាន

ើងអាំពីវាចា មិនហកើ ែហ

ើងអាំ ពីច្ិែា១

ើងអាំពីកាយ ទាំងមិនហកើែហ

ើងអាំពីច្ិែា ១

ហកើែហ

ើងអាំពីវាចា មិនហកើែហ

ហកើែហ

ើងអាំពីកាយនិងវាចា មិ នហកើែហ

ើងអាំពីច្ិែា១។

ចប់ ភូតាលរាចនសមុ ដ្ឋាន
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១២. ង្ោរ ីវុដ្ឋាបនសមុដ្ឋានំ
ញ្ច្ចរី វាច្ចយ ចិ ញ្ត្ា ន

ន ត្ំ ជាយត្ិ ក្ខយញ្ត្ត

ជាយត្ិ ត្ី ហ្ិ ទ្ធវញ្រហ្ិ

ញ្ច្ចរី វុដ្ឋឋបនំ ឥទំ

អក្ត្ំ ទវិ សមុ ដ្ឋឋនំ

ធមា រាញ្ជ្ន ឋបិ ត្ំ

។

លោរវុី ដ្ឋាបនសមុ ដ្ឋានំ និដ្ាិតំ

១៣. អននុញ្ញ
ា េសមុដ្ឋានំ
អននុ ញ្ញញត្ំ វាច្ចយ

ន ក្ខយា ន ច ចិ ត្ា ញ្ត្ត

ជាយត្ិ ក្ខយវាច្ចយ

ន ត្ំ ជាយត្ិ ចិ ត្ា ញ្ត្ត

ជាយត្ិ វាច្ចចិ ញ្ត្ា ន

ន ត្ំ ជាយត្ិ ក្ខយញ្ត្ត

ជាយត្ិ ត្ី ហ្ិ ទ្ធវញ្រហ្ិ

អក្ត្ំ ចត្ុ ដ្ឋឋនិ ក្ំ

។

។

អននុ ញ្ញាតសមុ ដ្ឋានំ នដ្
ិ ាិតំ

សមុ ដ្ឋឋនចាិ សញ្ង្ាបំ

ទស ត្ី ណ្ិ សុ ញ្ទសិ ត្ំ

អសញ្ម្មាហ្ក្រណ្ដ្ឋឋនំ ញ្នត្ាិ ធម្មានុ ញ្លាមិ ក្ំ
ធារយញ្នាា ឥមំ វិ ចញូ

សមុ ដ្ឋឋញ្ន ន មុ យាត្ី ត្ិ

សមុ ដ្ឋានសស
ី សលខេលបា នដ្
ិ លាិ តា

។
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១២. ង្ោរ ីវុដ្ឋាបនសមុដ្ឋាន
ហចារ ីវុោាបនសិកាាបទ ហកើែហ
ហកើែហ

ើងអាំ ពីវាចានិងច្ិ ែា សិកាាបទហនាះ មិន

ើងអាំពីកាយ១ (មោ៉ា ងហទៀែ) ហចារ ីវុោាបនសិកាាបទ ហកើែហ

ើងអាំពី

ទារទាំង៣ គឺ កាយវាចានិ ងច្ិ ែ១
ា សិកាាបទហនះ ព្ពះសមាាសមពុទធជាធមារាជ
ព្ទង់សដមាងហ

ើយថា មានសមុ ោានពី រ និងជាអកិ រ ិយា (ព្ែូវអាបែាិហព្ព្វះ

មិ នហធាើ គឺមិនបានព្បាប់ ហគជាមុ ន ហ

ើយបាំបួស)។

ចប់ លោរវុី ដ្ឋាបនសមុ ដ្ឋាន

១៣. អននុញ្ញ
ា ត្សមុដ្ឋាន

អននុ ញ្ញញែសិកាាបទ មានសមុ ោាន៤ ជាអកិ រ ិយា គឺ ហកើ ែហ
វាចា មិនហកើែហ
ហកើែហ
ហ

ើងអាំ ពីកាយ ទាំងមិ នហកើែហ

ើងអាំពីកាយនិងវាចា មិ នហកើ ែហ

ើងអាំ ពីវាចា និងច្ិែា មិនហកើ ែហ

ើងអាំពី

ើងអាំ ពីច្ិែ១
ា សិកាាបទហនាះ

ើងអាំពីច្ិែា១ សិកាាបទហនាះ ហកើ ែ

ើងអាំ ពីកាយ១ ហកើ ែហ

ើងអាំ ពីសមុ ោាន

ទាំង៣ គឺ កាយវាចានិងច្ិែ១
ា ។
ចប់ អននុ ញ្ញាតសមុ ដ្ឋាន

ហសច្កាីថា សមុ ោានសហងាបទាំង ១៣ (ហនះ) ព្ពះសមាាសមពុទធព្ទង់

សដមាងព្បនពហ

ើយ ហែើ មបីហធាើមិនឲ្យភាន់ព្ច្

ាំ សមគួ រែល់វ ិន័ យនិងបាលី

និ ងធម៌ បណិ ឌ ែអនកព្ទព្ទង់វ ិន័ យហនះ កុាំ ភាន់ ព្ច្

ាំកុងសមុ
ន
ោានហ

ើយ។

ចប់ សមុ ដ្ឋានសីសសលខេប

(សមុដ្ឋានសី សសង្ខេបង្នេះ

មិនមានក្នុខក្ង្ខេវិតរណី ច្បាប់ ដទទង្ទ

ច្បាប់ របស់ តមែរង្ ើ ខតតបុង្្
ណ េះ គឺង្ោក្បានបញ្ចូលមក្តាមតដលមានង្ ើ
បិដក្ បរិវារៈ ភាគ ១២ ទំព័រ ៣៤៤ ដល់ ៣៦២)

គឺមានតតក្នុខ
ក្នុខព្ពេះវិន

-
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583

និគមនកថា
ឯត្តាវត្ត ច
វណ្ណនំ បាត្ិ ញ្ម្មក្ា សេ ញ្ោណ្ញ្ត្ថ ញ្រន យាចិ ញ្ត្ត
វិ នញ្យ ជាត្ក្ង្ខានំ

ក្ង្ខាវិ ត្រណ្ត្ថិ ញ្ក្ខ

។

អារភឹ យមហ្ំ សព្វ ំ សី ហ្ឡដឋ ក្ថានយំ
មហាវិ ហារវាសី នំ

វាចនាមគ្គ និសេិត្ំ

។

និ សាយ ោ អយំ និ ដឋំ គ្ត្ត អាទ្ធយ សព្វ ញ្ោ
សព្វ ំ អដឋ ក្ថាោរំ

បាឡិយត្ថ ចា ញ្ក្វលំ

។

ន ញ្ហ្ត្ថ ត្ំ បទំ អត្ថិ យំ វិ រុញ្ជ្ឈយយ បាឡិយា
មហាវិ ហារវាសី នំ

ញ្បារាណ្ដឋ ក្ថាហ្ិ វា

។

យោា ត្ោា អក្ត្តវវ ឯត្ថ ក្ង្ា ំ ហ្ិ ញ្ត្សិ នា
សិ ក្ាិ ត្ព្វវវ សក្ក ចាំ

ក្ង្ខាវិ ត្រណ្ី អយំ

។

យថា ច និ ដឋំ សមបត្តា ក្ង្ខាវិ ត្រណ្ី អយំ
ទ្ធវវី សត្ិ ភាណ្វារ-

បរិ ម្មណាយ បាលិ យា ។

ឯវំ អននា រាញ្យន

និ ដឋំ ក្លាណ្និ សេិត្ត

អចិ រំ សព្វ សត្តានំ

យនា ុ សញ្ព្វ មញ្នារថាត្ិ ។

បរមវិ សុទធ សទ្ធធព្ុ ទធិវី រិយបបដិ មណ្ឌិញ្ត្ន សី លាច្ចរជ្ជ វមទេ វាទិ គ្ុ ណ្សមុ ទយសមុ ទិញ្ត្ន

សក្សមយសមយនា រគ្ហ្នញ្ជ្ោគហ្ណ្សមញ្ត្ថ ន
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ក៏ និគមនកថា មានព្បមាណប៉ាុ ហណណ ះ៖
ហ

ខញាំុព្ពះករុណា (ហ្ាះពុ ទហធ ឃាស) ដែលព្ពះហស្តណហែថរ ទទួច្សុាំ

ើយ

មានព្បាថានហែើមបីែកនូ វហសច្កាីសងេ័យ

ននកុ លបុព្ែទាំងឡាយ

ដែលហកើ ែការសនទិះសងេ័យកនុងព្ពះវ ិន័ យ បានហផាើមហ

ើយនូ វវណណ នាឯណា

ននព្ពះបាែិហមាកា ជាហសច្កាីពណ៌នាដែលស្សង់ ហច្ញមកអាំ ពីសី
ទាំងពួង វណណ នាហនះហនាះ អាស្ស័យហ
ែាកថាចារយទាំងឡាយ

ែាកថា

ើយនូ វហសច្កាីដែលព្ពះហបារាណក-

អាស្ស័យនូ វែព្មាយននព្វកយរបស់ព្ពះហងរៈទាំង-

ឡាយអនកមានព្បព្កែី គង់ ហៅកនុងមហាវ ិហារ បានច្ប់ ហ
ហលើខឹ ម
ា ស្តរននអែាកថាទាំងស្សុង

ើយ ហោយដផែក

ហោយព្បការទាំងពួងផង

ហសច្កាីនន

ព្ពះបាលីទាំងអស់ផង ហព្ព្វះថា បទណា ដែលហឃាៀងឃាាែចាកព្ពះបាលី
ឬចាកហបារាណែាកថាទាំងឡាយ

ននព្ពះមហាវ ិហារវាសិហែថរទាំងឡាយ

បទហនាះ មិ នមានកនុងបករណ៍ ហ្ាះ កង្ខាវ ិែរណីហនះហទ ហព្ព្វះហ
ហព្ព្វះហ

ែុហនាះ

កុ លបុព្ែអនកដសាងរកនូ វព្បហយាជន៍

ស្តទក់ ហសទើរកនុងវណណ នាហនះហ

ែុ ណា

កុាំ បីមានហសច្កាី

ើយ គបបីសិកាគមពីរ កង្ខាវ ិែរណី ហនះ ហោយ

ហសច្កាីហររពច្ុ ះ។ ក៏ កង្ខាវ ិែរណីហនះ ច្ប់ ហស្សច្ជាស្តថពរហ

ើយ ហោយ

ព្ពះបាលីព្បមាណ ២២ ភាណវារៈ ហោយព្បការណា ច្ូ រឲ្យមហនារងទាំង
ព្ពមននសពាសែាទាំងឡាយ ដែលអាស្ស័យនូ វកលោណធម៌ បានសហព្មច្
ហៅហោយរានហសច្កាីអនារាយហោយកាលមិនយូរផងច្ុ ះ

ហោយព្បការ

ែូ ហចានះឯង ។

បាែិ ហមាកាវណណ នា ហ្ាះ កង្ខាវ ិែរណី គឺព្ពះហងរៈអនកព្ទព្ទង់ នូវគុ ណ

ដែលព្គូទាំងឡាយកាន់ យកហ

ើយថា

ពុទហធ ឃាសៈ

អនកព្បោប់ហោយ

សទធ បញ្ញញ និងហសច្កាីពោយាមែ៏ បរ ិសុទធយា៉ាងវ ិហសសកាំ ពូល រុងហរឿង

ហោយគាំ នរននគុ ណ មានសីល អាចារៈ អាជជសវៈ (ភាពជាអនកមានច្ិែាព្ែង់ )
មទទវៈ (ភាពជាអនកមានច្ិែាទន់ ភន
ា ់) ជាហែើម ជាអនកអាច្ឆាប់ ច្ុះកាន់ នព្ព
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បញ្ញញញ្វយយត្ាិ យសមនាេគ្ញ្ត្ន ត្ិ បិ ដក្បរិ យត្ាិ បបញ្ភញ្ទ ោដឋ ក្ញ្េ សត្ថ ុោសញ្ន អបបដិ ហ្ត្ញាណ្បបភាញ្វន មហាញ្វយាក្រញ្ណ្ន ក្រណ្សមបត្ាិ
ជ្និ ត្សុ វិ និគ្គត្មធឧញ្រាទ្ធរវចនលាវណ្ណយុ ញ្ត្ា ន យុ ត្ា មុ ត្ាវាទិ នា វាទី វញ្រន
មហាក្វិ នា បភិ នេ បដិ សមេិ ទ្ធបរិ វាញ្រ ឆឡភិ ញ្ញញទិ បបញ្ភទគ្ុ ណ្បបដិ មណ្ឌិញ្ត្
ឧត្ា រិ មនុ សេធញ្មា សុ បបត្ិ ដឋិ ត្ព្ុ ទធីនំ ញ្េរវំសបបទី បានំ ញ្េរានំ មហាវិ ហារវាសី នំ

វំោលង្ខករភូ ញ្ត្ន

វិ បុលវិ សុទធ ព្ុ ទធិនា

ព្ុ ទធញ្ឃាញ្ោត្ិ

គ្រូ ហ្ិ

គ្ហ្ិ ត្នាមញ្ធញ្យយន ញ្េញ្រន ក្ត្ត អយំ ក្ង្ខាវិ ត្រណ្ី នាម បាត្ិ ញ្ម្មក្ា វណ្ណនា
ត្តវ ត្ិ ដឋ ត្ុ ញ្លាក្សាឹ

ញ្លាក្និ ត្ថរញ្ណ្សិ នំ

ទញ្សេនាី ក្ុ លបុ ត្តានំ

នយំ សី លវិ សុទធិ យា

យាវ ព្ុ ញ្ទ្ធធត្ិ នាមមបិ

សុ ទធ ចិ ត្ា សេ ត្តទិ ញ្នា

ញ្លាក្មាិ ញ្លាក្ញ្ជ្ដឋ សេ

បវត្ា ត្ិ មញ្ហ្សិ ញ្នាត្ិ

កង្ខេវិេរណី នាម ោេិង្ោកេដ្ាកថា
និដ្ាិតា ៕

។

។
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សាែ គឺ លទធិរបស់ខួន
ា
និ ងលទធិរបស់អក
ន ែនទ ជាអនកែល់ព្ពមហ

ើយ

ហោយភាវៈននបុ គគលអនកហធាើឲ្យសហព្មច្ហោយបញ្ញញ មានអានុ ភាពននញាណ
ដែលហទសជាែិខាទាំងខទប់មិនបាន

កនុងសែថុស្តសនា

ហផេងហោយបរ ិយែាិ គឺ ព្ពះនព្ែបិ ែក

ព្ពមទាំងអែាកថា

ជាអនកហច្ះហវយោករណ៍ហព្ច្ើន

ជា

មហាកវ ី អនកសាីនិយាយែ៏ព្បហសើរ និយាយព្វកយដែលគួ រនិ យាយកនុងកាល
ែ៏ គួរ

ព្បកបហោយព្វកយែ៏មានសណា
ា ប់ ធានប់ លែ

ទាំងពី ហរាះែ៏ នព្កដលង

ដែលដងាងនិ យាយហច្ញបានហោយង្ខយ ដែលឲ្យហកើែែល់ករណសមបែាិ
ជាហព្គឿងព្បោប់វងេរបស់ព្ពះហងរៈទាំងឡាយ

អនកមានព្បព្កែី ហៅកនុង

មហាវ ិហារ ជាព្បទី បននហងរវងេ មានពុ ទិ ធ គឺ ព្បាជាញតាាំងទុកលែហ

ើយ កនុង

ឧែារ ិមនុ សេធម៌ ដែលព្បោប់ហោយគុ ណមានអភិញ្ញញ៦ និងបែិ សមេិទ
ជាហែើ មជាព្បហភទ មានបែិសមេិទញាណដែលដបកធាាយហ
អនកមានព្បាជាញទូ លាំទូោយម៉ា ែ់ច្ែ់លែ បានរច្នាទុកមកហ
សូមបីព្ពះនាមថា
ហលើហោក មានព្ពះ

ព្ពះពុទធ

របស់ព្ពះហោកនាង

ើយ ជាបរ ិវារ
ើយ។
ព្ទង់ ជាច្មបង

ឫទ័យែ៏ ស្តែែ ព្ទង់ ជាតាទិបុគល
គ ដសាងរកគុ ណែ៏ធាំ

ហៅព្បព្ពឹែហា ៅកនុងហោកែរាបណា សូមឲ្យបាែិហមាកាវណណ នាហនាះ តាាំង

ហៅកនុងហោក សដមាងន័យ ហែើ មបីសីលវ ិសុទិ ធ ែល់កុលបុែាទាំងឡាយ
អនកដសាងរកនូ វព្ពះនិ ព្វាន ដែលជាទី ព្បាសចាកហោកែរាបហនាះផងច្ុ ះ។
បាតលិ ោកេ ដ្ាកថា ល្មោះ កង្ខេវតរណ
ិ
ី ចប់

វែាកាំដផង ភូមិកមាករ ឃុាំស្តាយហបា៉ា
ស្សុកបាែ់ែាំបង ហខែាបាែ់ែាំបង

នងៃព្ព

សបែិ៍១ ហកើែ ដខពិ ស្តខ ឆានាំមដម បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៤៧
ព្ែូវនឹងនងៃទី១ ដខឧសភា ឆានាំ២០០៣

ពិនិែយច្ប់ ជាងាី ហៅនងៃអង្ខគរ ១០ ហកើែ មិគសិរ ឆានាំរកា នពាស័ក ព.ស.២៥៦១

ព្ែូវនឹងនងៃទី ២៨ វ ិច្ឆិកា ២០១៧

